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سياسة
قضية اليوم

يتهدد لبنان
الجنون السعودي ّ
حسن عليق
ماذا تريد السعودية من الرئيس سعد
الحريري؟
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ،ال ب ـ ــد م ـ ــن ت ـس ـج ـيــل
«إهــانــة» وقعت على لبنان ،رغــم أنها
بــاتــت مـعـتــادة فــي ح ــاالت مماثلة .أن
ُيستدعى رئيس الحكومة للذهاب إلى
الـسـعــوديــة (أو أي بـلــد آخ ــر) ،فيلغي
مــواع ـيــده ،ويـســافــر بــا إب ـطــاء ،فتلك
إهــانــة وتـجــاوز لكل أع ــراف العالقات
الدبلوماسية الطبيعية بني أي دولتني
«م ـس ـت ـق ـل ـتــن» .ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـلــي ألي
دولـ ــة ،كمحمد بــن سـلـمــان فــي حالة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،يـ ـك ــون ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ــه
مـ ـق ــررًا م ـس ـب ـقــا ،وال م ـف ــاج ــآت فـيــه،

إال فــي ح ــاالت ال ـط ــوارئ وال ـض ــرورة
القصوى .لكن الرياض تريد دومًا أن
ُ
تظهر سطوتها على البلدان التي ترى
وجوب أن تكون ملحقة بها .لبنان من
أفضل األمثلة على ذلك.
ف ـ ــي امل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـج ـن ــون
يـسـيـطــر ع ـلــى ال ـس ـيــاســة ال ـس ـعــوديــة
تجاه لبنان .فــوزيــر الــدولــة السعودي
لشؤون الخليج ،ثامر السبهان ،ليس
ب ــوق ــا جـ ــرت تــرق ـي ـتــه ب ـعــد ط ـ ــرده من
بغداد ،على خلفية تدخله في الشؤون
السيادية لـلـعــراق ،وحـســب .هــو ّ
يعبر
ع ــن س ـيــاســة ح ـكــام ال ــري ــاض .تـعـ ّـمــد
ً
التدرج في رسائله ،وصوال إلى إصدار
أمر عمليات إلى رئيس الحكومة :يجب
إخراج حزب الله من الحكومة.

م ــا ه ــي خ ـ ـيـ ــارات الـ ـح ــري ــري؟ مــديــر
م ـك ـت ـبــه ،ن ـ ــادر ال ـح ــري ــري ،أط ــل أمــس
ع ـل ــى ش ــاش ــة ت ـل ـف ــزي ــون امل ـس ـت ـق ـبــل،
لـيــؤكــد التمسك بالتسوية الـتــي أدت
إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى
قصر بعبدا ،والرئيس الحريري إلى
السرايا الحكومية .ونادر الحريري ال
ّ
يعبر هنا عن موقف شخصي أيضًا،
بقدر مــا ينطق باسم رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء .خ ـيــارات األخ ـيــر ضـيـقــة :أن
يستقيل؟ يعني ذلك أنه سيخرج من
الـسـلـطــة ،بــا ضـمــانــة لـلـعــودة قريبًا.
أن يعتكف؟ خطوة كهذه تبدو أشبه
بمن ُيطلق النار على قدميه ،في بالد
اعتادت أن تعيش فراغًا رئاسيًا ألكثر
من سنتني ،وفراغًا حكوميًا ألشهر،

ّ
فيما هو يمني نفسه بتقديم إنجازين
للبنانيني قـبــل االنـتـخــابــات النيابية،
ّ
ل ـي ـت ـمــكــن م ــن مل ـل ـمــة ب ـعــض م ــا فـقــده
شعبيًا في سنوات املنفى االختياري.
والـخـيــاران الـســابــق ذكــرهـمــا يــؤديــان
إلى خسارته دعم رئيس الجمهورية
ال ـ ــذي ُي ـس ـ ّـه ــل ل ــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى ما
يشاء ،وتأييد الرئيس نبيه بري الذي
يـقــف إل ــى جــانـبــه «ظ ــامل ــا ومـظـلــومــا»،
ويعيدان االنقسام إلــى مــا كــان عليه
قبل سنوات .وفي االنتخابات املقبلة،
ُ
التي ستجرى وفــق النسبية ،ال أحد
ي ـض ـمــن أن ي ـع ـيــد «ف ــري ــق  14آذار»
تسجيل الـنـتــائــج ذات ـهــا الـتــي حققها
عام  .2009ما الذي يمكن ان يكسبه
ال ـحــريــري مــن إح ــدى املـغــامــرتــن؟ ال

شـ ــيء ،يـجـيــب م ـق ـ ّـرب ــون م ـنــه ،ســوى
الــرضــى ال ـس ـعــودي ال ــذي لــم ُيـنـتــج له
سابقًا سوى الخيبة.
ماذا تريد السعودية؟ ال شيء سوى
الجنون ،يجيب متابعون لسياستها
ّ
فــي املنطقة ،ممن أنهم ال يكنون لها
ال ـع ــداء .فـلـنــراجــع أداءهـ ــا فــي اإلقـلـيــم:
م ـ ـ ــاذا ج ـن ــت مـ ــن ح ـ ــرب ال ـي ـم ــن غـيــر
تــدم ـيــره وحـ ـص ــاره وت ـجــويــع شعبه
وخ ـلــق بـيـئــة مــائـمــة ل ـع ــداء ال يمكن
محوه بسهولة؟ ما الــذي كسبته في
ال ـعــراق؟ ليس الـســؤال هنا عــن عــراق
اليوم فحسب ،بل عراق صدام حسني،
غــازيــا إيـ ــران بــدعــم مــن ال ــري ــاض ،ثم
منسحبًا مــن الـكــويــت ،ثــم مـحـ َ
ـاصـرًا
من األميركيني بدعم من الرياض ،ثم

دقت ساعة االستحقاق؟
الحريري إلى الرياضّ :

أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزيرها ثامر السبهان أن هدفها «تطيير حزب اهلل من الحكومة» .وقد جاء
َ
«تعبر عن الموقف الرسمي للمملكة».
ليبدد كل الشكوك،
ّ
تصريحه بأن «تغريداتي ليست موقفًا شخصيًا» ّ
ويؤكد أنها ّ
فسر استدعاء رئيس الحكومة سعد الحريري إلى
توعد السبهان بالكثير ،ما ُي ّ
األيام المقبلة يبدو أنها ستكون صعبة ،إذ ّ
الرياض أمس
ميسم رزق
بـ ـع ــدم ــا حـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي تـفـسـيــر ت ـغ ــري ــدات وزي ـ ــر ال ــدول ــة
السعودي ثامر السبهان بشأن لبنان،
ّ
مشككة في أن تكون هــذه التغريدات
هي املوقف الرسمي للمملكة العربية
ً
السعوديةّ ،
تبي أنها َ
ليست تفصيال.
َ
حسمها السبهان أمــس ،في تصريح
ل ــه حـمــل ت ـهــدي ـدًا واض ـح ــا ،إذ أك ــد أن
«تـغــريــداتــي ليست مــوقـفــا شخصيًا،
وسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون فـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة مــا
ً
سيحصل .اآلتــي سيكون مذهال بكل
تأكيد».
هذا الكالم كان له في حسابات الفرقاء
خصومها،
مــن حـلـفــاء ال ــري ــاض ،كـمــا
ّ
وق ـ ٌـع وض ــع الجميع فــي حــالــة تــرقــب،
خصوصًا أنــه ّ
عبر بوقاحة عن هدف
املـمـلـكــة «وه ــو تـطـيـيــر ح ــزب ال ـلــه من
ال ـح ـكــومــة» .م ــواق ــف ال ـس ـب ـهــان كــانــت
قــد تـ ّ
ـدرجــت مــن الـهـجــوم على الحزب
ّ
إل ــى تـهــديــد حـلـفــائــه ،ث ــم وص ـلــت إلــى
الـحـكــومــة كـكــل وح ـتــى الـشـعــب .وبــدا
منها أن السعوديني وضعوا الجميع
فــي مرمى الـنــار ،وأزال ــوا خــط الفصل

الرياض :نلمس عدم
حماسة لبنانية لمواكبة
التصعيد السعودي
بني حزب الله والدولة اللبنانية .وبدا
جـلـيــا أن ت ـغــريــدة ال ــوزي ــر ال ـس ـعــودي
أول من أمــس ،التي استغرب فيها ما
س ـ ّـم ــاه «ص ـم ــت ال ـح ـكــومــة وال ـش ـعــب»
حيال حزب الله ،كانت رسالة ّ
موجهة
بالدرجة االولــى إلى رئيس الحكومة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري مل ـطــال ـب ـتــه بــات ـخــاذ
موقف واضــح يماشي فيه السياسة
ُ
الـسـعــوديــة ضــد املـقــاومــة .وقــد تــرجــم
ذلــك بسفر الـحــريــري ،على عجل ،إلى
الرياض أمس ،بعد إلغاء كل مواعيده،
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـج ـن ــة م ـتــاب ـعــة
تطبيق قــانــون االنـتـخــابــات النيابية
ولجنة دراسة مشروع موازنة .2018
ت ـق ــول م ـص ــادر مـسـتـقـّبـلـيــة ب ـ ــارزة إن
«ســاعــة االستحقاق دق ــت» ،وقــد ّ
مهد
ل ـهــا ال ـس ـب ـهــان ف ــي أك ـث ــر م ــن تـغــريــدة

اإلدارة األميركية تريد عزل لبنان كدولة عن الصراع مع حزب اهلل حفاظًا على االستقرار داالتي ونهرا)

«هدفت إلى التصعيد اآلنــي ،من دون
معرفة ما ُيمكن أن تــؤول إليه في ما
بعد» .لكن «تجاهل الحريري ّالرسائل
غير املباشرة ،التي كانت تحثه على
املواجهة ،ال يمكن أن يستمر ولم ُ
يعد
هـنــاك مــن م ـهــرب» .الـحــريــري بحسب
امل ـص ــادر «ذه ــب إل ــى الـسـعــوديــة بعد
اس ـتــدعــائــه م ـبــاشــرة .وه ــو بالتأكيد
ّ
سيتعرض لضغط سـعــودي يطالبه
بمواجهة ِمــن داخــل الحكومة .وليس
ّ
معروفًا ما إذا كان سيستطيع التفلت

مـ ـن ــه ،إو إقـ ـن ــاع م ــن ب ــأي ــدي ـه ــم األم ــر
بـ ـض ــرورة ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـت ـســويــة».
ّ
فـقــد بــات بــن «فــكــي كـمــاشــة» :الــواقــع
الداخلي املحكوم بالتسوية ،ومطالب
سعودية يصعب القفز عنها.
وت ـقـ ّـدر م ـصــادر مـقـ ّ
ـربــة مــن الـحــريــري
أن «زي ــارت ــه لـلـمـمـلـكــة لـيـســت عــاديــة،
ب ــل تــأتــي ف ــي س ـيــاق ت ـتـ ّـبــع ال ــزي ــارات
الـتــي قــامــت بـهــا شخصيات لبنانية
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وظ ـ ـهـ ــرت ك ــأنـ ـه ــا اسـ ـت ــدع ــاء
إلعادة تشكيل جبهة ضد حزب الله».

وان ـطــاقــا مـ ّـمــا دار فــي كــوال ـيــس تلك
الــزيــارات ،التي اطلعت املـصــادر على
بعض ما جاء فيها ،أدرجت تغريدات
السبهان في إطار «تنبيهات متتالية
إلــى الحريري من أجــل االبتعاد ليس
عن حــزب الله وحسب ،بل عن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون وال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر أي ـض ــا .ف ــاالف ـت ــراق عن
الحزب هو تحصيل حاصل».
املطلوب سعوديًا من رئيس الحكومة
ّ
«رس ـ ــم خ ـ ــط ف ــاص ــل فـ ــي ع ــاق ـت ــه مــع

ُ
ال ـع ــون ـي ــن ،ح ـتــى ال ي ــؤث ــر ذلـ ــك على
التوازن داخل السلطة التنفيذية ،حيث
لـيــس ه ـنــاك مــوقــف واض ــح أو صــارم
للحريري من سياسة التيار ومواقفه
م ــن ال ـح ــزب وال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة».
وتـ ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر أن ال ـت ـغ ــري ــدة ال ـتــي
انتقد فيها السبهان «صمت الحكومة
والشعب على مشاركة حزب امليليشيا
اإلرهــابــي (حــزب الـلــه) فــي حربه على
اململكة بتوجيهات من أرباب اإلرهاب
الـعــاملــي» ،كما ق ــال ،إنـمــا «هــي إشــارة
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ً
ُمـحـتــا بــدعــم مــن الــريــاض أيـضــا ،ثم
ً
منقسمًا على نفسه ،ثــم محتال من
داعش ،ثم ّ
معرضًا للتقسيم؟ كل ذلك
جرى برعاية أو مدد سعودي ،لكل ما
يصيب بالد الرافدين من شرور .ماذا
كـسـبــت ال ــري ــاض م ــن ذلـ ــك؟ ال شــيء
سوى تدمير اليمن والعراق ،وبينهما
س ــوري ــا ال ـتــي خ ــرج مـنـهــا آل سـعــود
بــأقــل مـمــا كــان لـهــم قـبــل عــام .2011
ّإن من يخوض في مسارات تدميرية
ك ـهــذه ،لــن يثنيه ش ــيء عــن ممارسة
سياسة جنونية في لبنان ،ال يكسب
م ـن ـه ــا س ـ ــوى ت ـع ــري ــض االسـ ـتـ ـق ــرار
للخطر ،وإلحاق خسائر بحلفائه.
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـ ـحـ ــريـ ــري ضـ ـيـ ـق ــة .لـكــن
السعودية اعتادت الجنون.

إل ــى ام ـت ـعــاض م ــن م ـيــوعــة الـحـكــومــة
ّ
بشخص رئيسها ،وأكـبــر تكتل فيها
ال ـع ــون ـي ــن ،تـ ـج ــاه تـ ـم ــادي الـ ـح ــزب».
وتكشف امل ـصــادر أن «رئـيــس الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب
الـكـتــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل سـمـعــا من
السعوديني خالل زيارتهما انتقادات
الذع ــة ل ـعــون» .وق ــد ق ــال الـسـعــوديــون
ُ
بـ ـص ــراح ــة« :ل ـ ــم ن ــك ــن ن ــري ــد لــرئ ـيــس
في فريق ّالرابع
الجمهورية أن يكون ّ
ع ـشــر م ــن آذار ،ن ـحــن كــنــا نـتـمــنــى أن
ي ـقــف ف ــي ال ــوس ــط ،ول ـه ــذا ال ـس ـبــب لم
نعارض انتخابه» .لكن عون ،كما قال
ّ
يتصرف
الـسـعــوديــون« ،فــاجــأنــا .هــو
وك ــأن ــه مــرت ـبــط أيــديــولــوج ـيــا بـحــزب
الـلــه ،ويـ ّـدعــي شكليًا أنــه على مسافة
واح ـ ــدة م ــن الـجـمـيــع لـتـسـيـيــر ع ـهــده،
لكنه بالقلب والجوهر مرتبط ارتباطًا
تامًا بالحزب».
ّ
تتهيب املصادر هذه الزيارة وتأثيرها
«تستبعد
على املشهد الداخلي ،لكنها
ِ
َ
أن يـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري بـ ـخـ ـط ــوات
عمالنية ،كاالستقالة من الحكومة»،
م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ق ـ ــول ال ـس ـب ـه ــان أم ــس
لـقـنــاة «أم تــي ف ــي» إن ب ــاده ال تريد
«تطيير الحكومة ،بل تطيير الحزب،
ً
واآلت ـ ــي س ـي ـكــون م ــذه ــا بــال ـتــأك ـيــد».
وأشارت إلى أن «التصعيد السعودي
ُ
لــم يــكــن مـفــاجـئــا» ،كــاشـفــة أن «بعض
الشخصيات اللبنانية ذهبت سرًا إلى
اململكة ،والتقت بمسؤولني سعوديني
ب ـع ـي ـدًا م ــن اإلعـ ـ ــام ،وع ـ ــادت ون ـشــرت
فــي الـكــوالـيــس الــداخـلـيــة بـعـضــا ّ
مما
سمعناه على لسان السبهان» .ولفتت
املـ ـ ّص ــادر إل ــى أن «ال ـح ــري ــري ك ــان قد
تـمــنــى عـلــى املـمـلـكــة ع ــدم اإلعـ ــان عن
هذه الزيارات تفاديًا ّ
ألي استنفار من
الحزب».
وفـيـمــا تــزامــن املــوقــف ال ـس ـعــودي مع
ُ
تصاعد املواجهة األميركية ـ اإليرانية
ّ
واملخاوف من تحمل الدولة اللبنانية
أث ـم ــان ــا ب ــاه ـظ ــة ،اس ـت ــوق ــف املـ ـص ـ َ
ـادر
كـ ٌ
ـام سـعـ ّ
ـودي قيل أمــام زوار اململكة،
ن ـ ـقـ ــل ف ـ ـيـ ــه مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون س ـ ـعـ ــوديـ ــون
«تـبــايـنــا بـيـنـهــا وب ــن مــوقــف اإلدارة
األميركية التي ّتريد تحييد الساحة
الـلـبـنــانـيــة ،وتـفــضــل مــواجـهــة الـحــزب
فــي ســوريــا عـسـكــريــا ،وفــي لـبـنــان من
خــال العقوبات فقط ،مع عــزل لبنان
كــدولــة عــن ه ــذا ال ـصــراع حـفــاظــا على
االس ـت ـق ــرار» .وج ــاء ال ـكــام الـسـعــودي
في إطار «السخط ّ
مما وصفوه بعدم
الحماسة اللبنانية ملواكبة التصعيد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وك ـ ـ ــأن هـ ـن ــاك ن ــوع ــا مــن
التطبيع مــع األم ــر الــواقــع والتسليم
به»!

عون :سالح المقاومة مرتبط بأزمة الشرق األوسط
أجرى رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون
حوارًا مباشرًا مع مديري
المحلية
أخبار التلفزيونات
ّ
بمناسبة مرور عام على
تو ّليه رئاسة الجمهورية .أبرز
مواقف الرئيس تمحورت
حول دور سالح المقاومة
في مواجهة التهديدات
اإلسرائيلية ،وتأكيد وحدة
اللبنانيين واالستقرار الداخلي
عون عن القوات« :عملوا  100تفنغة حتى ما يمشي» التعيين في تلفزيون لبنان (داالتي ونهرا)

ّ
كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال
ّ
ع ـ ــون مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،م ــوق ـف ــه امل ـت ـمــســك
بسالح املقاومة للدفاع عن لبنان بوجه
الـتـهــديــدات اإلســرائـيـلـيــة والعصابات
التكفيرية ،مـشـيـرًا إل ــى أن اللبنانيني
متفقون على تجنيب بالدهم صراعات
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وعـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـفـ ــظ أمـ ـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــاد
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ووح ــدتـ ـه ــم ال ــوط ـن ـي ــة.
وب ــدا الفـتــا إص ــرار رئـيــس الجمهورية
الـنــأي بلبنان عــن الـصــراعــات العربية
ـ ـ ال ـعــرب ـيــة ،وع ــن ال ـص ــراع الـخـلـيـجــي ـ
اإليراني ،وتأكيده دور إيران وتأثيرها
في اإلقليم.
ّ
وبمناسبة مرور عام على توليه رئاسة
ّ
الـجـمـهــوريــة ،نــظــم القصر الجمهوري
حوارًا مباشرًا لعون مع مديري أخبار
املـحـطــات التلفزيونية املـحـلـ ّـيــة ،أداره
مدير اإلعــام في القصر ،رفيق شالال،
فبدأ رئيس الجمهورية لقاءه بتقديم
مـقـتـضــب ،تــاركــا امل ـجــال بـعــده ألسئلة
الزمالء واستيضاحاتهم.
ّ
ولــخــص عــون مــوضــوع اللقاء برسالة
إلى اللبنانيني قال فيها« :لسنة خلت،
أولـيـتـمــونــي ثقتكم لـلـمــوقــع األول في
ال ـ ــدول ـ ــة ،وال ـ ـيـ ــوم هـ ــي ج ـ ـ ــردة ح ـســاب
ل ـت ـع ــرف ــوا مـ ــا ح ـق ـق ـنــا ومـ ـ ــا ب ـق ــي ل ـنــا،
ِّ
فتقدروا الوضع بأنفسكم وال تضللكم
ّ
الـشــائـعــات» ،مــؤك ـدًا أن «ورش ــة البناء
ليست سهلة أبدًا ،بعد سنوات التدمير
التي تعرض لها كل شيء ،هي تحتاج
لـكــل الـلـبـنــانـيــن ،لتضامنهم ،لثقتهم
بــأن ـف ـس ـهــم وب ـش ــرك ــائ ـه ــم وب ــوط ـن ـه ــم،
ن ـحــن ه ـنــا ال ـل ـي ـلــة ،لـنـتـكـلــم ب ـصــراحــة،
بـصــراحــة الـعـمــاد ميشال ع ــون ،بعيدًا
الشائعات والتجني».
عن
ّ
ّ
ف ــي املـ ـل ــف ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أكـ ـ ــد أن ـ ــه «ل ــم
تتوافر لدينا بعد كل وسائل محاربة
الفساد ،ونعمل على تأمينها ،محاربة
املؤسسات وليس
الفساد تتم بواسطة ّ
األفــراد» ،مشيرًا في ملف النفايات إلى
أن «املشكلة أن كل لبناني يريد وضع
ن ـف ــاي ــات ــه ع ـن ــد ج ـ ـ ــاره ،ل ـك ــن لـلـحـكــومــة
كامل الحق بمصادرة أرض للمصلحة

ال ـع ــام ــة» .وأضـ ـ ــاف« :أت ـم ـم ـنــا امل ــوازن ــة
وأق ــررن ــا الـتـشـكـيــات الــديـبـلــومــاسـيــة
وقـ ـ ــانـ ـ ــون جـ ــديـ ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـلــى
أسـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـي ــة .الـ ـي ــوم ب ـ ــدأ ال ـع ـمــل
عـلــى مــرتـكــزات الــدولــة وه ـنــاك قــوانــن
تساعدها ،وسنجري االنتخابات وفق
الـقــانــون الجديد ال ــذي يحقق الـتــوازن
بــن مـكــونــات الــوطــن .تقدمنا بقانون
ملـحــاسـبــة مــرتـكـبــي ال ـجــرائــم املــال ـيــة ال
يـ ــزال ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ول ــم ُي ـق ـ ّـر،
والـنــائــب غـســان مخيبر ق ــدم مشاريع
ولم يقر إال مشروع واحد منها».
وحول موضوع املحاصصة الحاصلة
ف ــي م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــةّ ،
رد عـ ــون بــأن
«املحاصصة هــي ضمن نـطــاق الــدولــة
الــذي نعيشه وال يمكن التحليق فوق
الواقع» ،وأنها «هي العرف املتبع حتى
ال ـي ــوم ف ــي نـظــامـنــا ال ـطــائ ـفــي ،ولكننا
سعينا ليكون األكفأ واألكثر جدارة هو
األوفر حظًا في املراكز والتعيينات».
ورأى أن «الدولة كانت مهترئة ومنتهية
الصالحية عندما استلمناها ،وال شك
البناء من جديد هو أسهل بكثير من
أن ِ
الترميم الذي نقوم به حاليًا ،والدولة ال
تصطلح خالل  10أشهر ،وهناك الكثير
من املشاكل تحتاج للمعالجة ،ولكن ال
يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز
أركان الدولة».
الشق الثاني في الحوار ،تناول الوضع
األمني ،إذ أشار رئيس الجمهورية إلى
اطمئنانه إلى الوضع األمني في البالد
واإلنـ ـج ــازات ال ـتــي تــم تحقيقها حتى
اآلن ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي م ـعــركــة ال ـج ــرود،
مثنيًا على عمل األجهزة األمنية الذي
أثمر نجاحات أمنية في تفكيك العديد
مــن الـخــايــا اإلرهــابـيــة الـنــائـمــة .وقــال:
«ال يمكن أن نمنع مجرمًا مــن ارتكاب
جريمة ،ولكن يمكن أن نوقفه ونحاكمه،
ومعظم الجرائم التي حصلت مؤخرًا
أوقــف مرتكبوها خــال فترة وجيزة».
ّ
وردًا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال ،ن ـف ــى عـ ــون وج ــود
قـ ــاعـ ــدة أمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ح ـ ــام ـ ــات .وف ــي
جوابه عن سؤال آخر ،شرح عون سبب

تبين أن السفير اللبناني
ّ
في الفاتيكان ينتمي
إلى منظمة ال يعترف
بها الكرسي الرسولي

وج ـ ــود سـ ــاح امل ـق ــاوم ــة وع ـ ــدم حصر
ّ
الـســاح بيد الجيش اللبناني ،مؤكدًا
أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي ه ــو ال ـن ـقــص في
السالح والعجز املالي لتشكيل جيش
ّ
العدو اإلسرائيلي،
ـوازي قدرة جيش
يـ
ّ ّ
لـكــنــه أك ــد أن الــدولــة اللبنانية وحــزب
الله ملتزمان القرار الدولي  ،1701وأن
«الـحــل فــي الـشــرق األوس ــط ي ــؤدي إلى
حــل مـســألــة س ــاح ح ــزب ال ـلــه» .وشــدد
ع ــون عـلــى أن «وحــدت ـنــا الــوطـنـيــة هي
األسـ ـ ــاس ،ال ـحــريــة الـسـيــاسـيــة مــؤمـنــة
لجميع األط ــراف ،ولـكــن ال أحــد يمكنه
أن يتالعب بالتوازن األمني .هناك 83
دولة في سوريا والصراع ليس عندنا
وأنــا ال أغطي أح ـدًا بل أغطي وحدتنا
الوطنية» ،رافضًا «إدخال حزب الله في
كل مشكلة داخلية في البلد».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة األخـ ـ ــذ
بــاالع ـت ـبــار تــأث ـيــر إي ـ ــران ودورهـ ـ ــا في
ّ
الشرق األوس ــط ،مــؤكـدًا أنــه ليست لها
أط ـم ــاع ف ــي ل ـب ـنــان .وأكـ ــد أن ــه ال يمكن
أن «نـكــون طــرفــا فــي ال ـصــراع الـعــربــي ـ
العربي ،فالعرب أشقاء وال يمكننا أن
نقف مع شقيق ضد آخر ،وال حتى ّ
ضد
إيران» .ولفت إلى أنه قال في عام :2007
«ل ــن ن ــدع أي شـ ــرارة تــأتــي مــن الـشــرق
إلى بيروت ،ولن ندع أي شرارة تخرج
من بيروت إلى الشرق .نحن بلد نريد
السالم مع الكل ضمن مبادئ الحقوق
واملصالح املتبادلة ،وعندما الطامعون

يطمعون بنا فنحن ملزمون أن ندافع.
أه ــم م ــا ن ــري ــد تــرم ـي ـمــه ه ــو ال ـث ـقــة بني
اللبنانيني ،وفي هذا اإلطار على لبنان
أن ي ــرس ــخ اسـ ـتـ ـق ــراره وي ـح ــاف ــظ عـلــى
أمنه وأن ال يدخل فــي لعبة أكبر منه.
نريد السالم مع الجميع ضمن مبادئ
الحقوق واملصالح املتبادلة» .وعندما
سـئــل عـمــا إذا لــم يـكــن لـبـنــان قــد أطلق
شـ ــرارة نـحــو س ــوري ــا (ف ــي إشـ ــارة إلــى
دور حزب الله في الحرب السورية)ّ ،
رد
عون بالقول إن  83دولة أشعلت شرارة
الحرب في سوريا ،وتتحمل مسؤولية
ّ
ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا .وأك ـ ــد أن «لـبـنــان
يلتزم ّمـبــادئ الجامعة العربية ،ومن
يريد منا موقفًا مغايرًا يخرق مبادئ
الجامعة العربية».
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة أن
«العقوبات األميركية الجديدة لن تؤثر
بشكل إضافي عن العقوبات السابقة».
وح ــول عــاقــة لبنان مــع محيطه ،قــال:
«ال مراسالت مع دولة اإلمارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي مـ ــا خـ ــص ال ـت ـط ـم ـي ـنــات
لرفع الحظر عن سفر اإلمــاراتـيــن إلى
لبنان» ،كذلك أشار إلى أن أزمة تعيني
سفير لبناني فــي الـفــاتـيـكــان ،سببها
ُ
مــا اكــتـشــف عــن انـتـمــاء السفير املـعـ ّـن
إلــى إحــدى املنظمات (املاسونية) غير
املعترف بها من قبل الفاتيكان .ومـ ّـرر
اللبناني في
موقفًا بشأن أزمة السفير
ّ
ّ
الكويتّ ،
ملمحًا إلــى أن من حــق لبنان
أيضًا أن ال يقبل اعتماد سفراء.
ّ
وع ــن الـعــاقــة مــع س ــوري ــا ،أك ــد رئيس
الجمهورية أنها لم تنقطع ،ومستمرة
عبر السفراء ،مشيرًا إلــى أنــه ال يوجد
دع ـ ــوة رس ـم ـي ــة لـ ــزيـ ــارة س ــوري ــا حـتــى
الساعة ،وال يوجد تنسيق مع سوريا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى وزاري ،وال ـت ـن ـس ـي ــق
محصور بالسفراء .وأوضح أنه «نعمل
مــع كــل ال ــدول بشكل مـنـفــرد ومجتمع
ولــن نترك ملف الـنــازحــن الــذي أعــرف
مخاطره».
وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـ ــون ع ـل ــى أن «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ستحصل فــي مــوعــدهــا ،وال
ت ـع ــدي ــل ل ـل ـق ــان ــون ق ـب ــل ت ـط ـب ـي ـقــه ،وإن
سقطت البطاقة البيومترية لن يسقط
قانون االنتخاب».

الخالف مع القوات

ف ــي ّ
رده ع ـلــى س ـ ــؤال ع ــن الـتـعـيـيـنــات
ّ
في إدارة تلفزيون لبنان ،ظهر رئيس
الجمهورية ميشال عون ما كان يجري
الهمس حوله عن خالفات بني القوات
اللبنانية والـتـيــار الوطني الـحــر .لكن
الــرئـيــس لــم يعتبر أن األزمـ ــة القائمة
هي بني التيار والقوات ،بل بينه وبني
الـ ـق ــوات ،إذ أك ــد أن «ت ـل ـفــزيــون لـبـنــان
ي ـع ـنــي رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـبــاشــرة
ووافـقـنــا على تعيني طــرابـلـســي ،وهو
م ـس ـت ـقــل ،ع ـل ــى أن ي ـع ــن م ــدي ــر جــديــد
للوكالة الوطنية ،ولكن ُرفــض األمــر».
وأض ــاف« :عملوا مية تفنغة حتى ما
يعملوا التعيني».

تقرير

القضاء يستجوب المدير العام لـ«أوجيرو»
اسـ ـتـ ـم ــع أم ـ ـ ــس امل ـ ــدع ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،إلــى املدير العام
لـهـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» ع ـمــاد ك ــري ــدي ــة ،بعد
االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي ّ
وج ـه ـه ــا إلـ ــى األخ ـيــر
ّ
وزيــر االتـصــاالت جمال الـجــراح برسالة
مكتوبة يــوم  26تشرين األول الـجــاري.
وقــد اتـهــم ال ـجــراح كــريــديــة بتبذير املــال
الـعــام ومخالفة الـقــانــون وتنفيذ أعمال
ألغراض شخصية .ومن ّ
املقرر أن يستمع
إب ــراهـ ـي ــم م ـ ـجـ ـ ّـددًا إلـ ــى ك ــري ــدي ــة ص ـبــاح

األرب ـ ـعـ ــاء امل ـق ـبــل الس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن إبــراه ـيــم ك ــان قد
راج ــع ال ـجـ ّـراح حــول اتـهــامــاتــه لكريدية،
ّ
إل أن الــوزيــر أجــاب املـ ّـدعــي الـعــام املالي
ب ــأن ــه ك ــان ي ـبــالــغ ف ــي ات ـهــامــاتــه لــوضــع
على كريدية لـ«تحسني أدائــه»!
ضغوط َّ
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـجـتـمــع الـ ـي ــوم لجنة
ّ
التطورات
النيابية .ورغم أن
االتصاالت ّ
األخيرة في ملف «أوجيرو» وفسخ وزير
االت ـص ــاالت عـقــود التشغيل والـصـيــانــة

م ــع الـهـيـئــة ،واالت ـه ــام ــات ال ـتــي وجهها
إلــى كريدية ،ليست مــدرجــة على جــدول
األعـمــالّ ،إل ّأن من املتوقع أن ُي َ
بحث ما
سبق ،بعدما ّ
تحول الخالف بني الوزير
واملدير العام إلى قضية شغلت األوساط
السياسية املعنية بقطاع االتصاالت في
األيام املاضية.
ّ
مــن جهة ثانية ،أكــد الرئيس نبيه بري
أمام ّ
زواره أمس ،أنه لن يقبل بأي شكل
م ــن األش ـك ــال أن «ي ـج ــري تـلــزيــم إص ــدار

بطاقات الهوية البيومترية بالتراضي»،
ّ
مؤكدًا أن «الخيار الوحيد هو أن يتم ذلك
ّ
بمناقصة قانونية» .وردًا على سؤال عن
أنه في حال اعتماد خيار املناقصة ،فإن
املهل لن تسمح عندها بإصدار البطاقات
الـبـيــومـتــريــة قـبــل االنـتـخــابــات النيابية
ف ــي أيـ ـ ــار امل ـق ـب ــل ،قـ ــال ب ـ ـ ـ ّـري« :مـ ــن دون
الـبـيــومـتــريــة إذًا ،فلينتخب املــواط ـنــون
ببطاقات الهوية وجوازات السفر».
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مصدر رسمي:
المولوي ليس ضمن
صفقة التبادل
أبلغت جهات رسمية «األخبار»
نفيها ال ـقــاطــع ملــا ورد فــي عــدد
أمـ ـ ــس مـ ــن أن خ ـ ـ ــروج امل ـط ـل ــوب
شـ ــادي امل ــول ــوي م ــن مـخـيــم عني
ال ـح ـل ــوة ،ك ــان م ــن ض ـمــن صفقة
ت ـبــادل ج ــرت أخ ـي ـرًا فــي ســوريــا،
أفرج بموجبها تنظيم «داعش»
ع ــن مــدن ـيــن س ــوري ــن يـنـتـمــون
بغالبيتهم إلى الطائفة الدرزية
مقابل إطالق الحكومة السورية
عددًا من املعتقلني لديها.
وأك ـ ــدت امل ـص ــادر أن املـعـلــومــات
ع ــن خـ ــروج امل ــول ــوي م ــن املـخـيــم
ش ـ ـبـ ــه أك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة ،ل ـ ـكـ ــن ال ي ــوج ــد
إل ـ ــى اآلن ت ــأك ـي ــد الن ـت ـق ــال ــه إل ــى
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة .وأض ــاف ــت
أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ك ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـتـ ــابـ ــع املـ ـ ـل ـ ــف وت ـس ـع ــى
للوصول إلى املولوي ومن غادر
م ـع ــه .وجـ ـ ـ ّـددت املـ ـص ــادر مــوقــف
الحكومة اللبنانية الرافض ألي
صفقة تشمل ه ــؤالء املطلوبني،
خصوصًا أنهم شاركوا في قتل
ع ـس ـكــريــن وم ــدن ـي ــن لـبـنــانـيــن
ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنـطـقــة لـبـنــانـيــة،
ُو ِّت ـ َـورط ــوا فــي عمليات إرهــابـيــة
نفذت في لبنان.
وك ــان املــديــر الـعــام لــأمــن الـعــام،
الـلــواء عباس إبراهيم ،قد تولى
إدارة مفاوضات بالتنسيق مع
الحكومتني اللبنانية والسورية
أفضت إلــى إنـجــاز هــذه الصفقة
قبل أيام.
(األخبار)

في الواجهة

سنة أولى:
أوال ثم التسوية
الرئيس ً
تش جلسة انتخاب
لم ِ
الرئيس ميشال عون في
مثل هذا اليوم لسنة خلت،
من الدورة الرابعة لالقتراع،
بأن العهد الجديد ـ ـ في ظل
الرئيس االكثر اثارة للجدل ـ ـ
مقبل على استقرار داخلي
وتسوية سهلة ،سلمية،
تعذرت منذ عام 2005

نقوال ناصيف
منذ اول رئيس في ظل اتفاق الطائف
ع ــام  ،1989تـنـتـخــب لـلــرئــاســة االول ــى
م ــواصـ ـف ــات ه ــي ف ــي اه ـم ـي ــة ان ـت ـخــاب
ص ــاح ـب ـه ــا .جـ ــاء بــالــرئ ـي ـســن ال ـي ــاس
هــراوي واميل لحود النفوذ السوري،
وبــالــرئ ـيــس مـيـشــال سـلـيـمــان تسوية
الـ ــدوحـ ــة اذ س ـم ـتــه ف ــي ال ـ ـخـ ــارج قـبــل
انتخابه في الــداخــل .انتخب الرؤساء
الثالثة بــا منافسني .ب ــدوره الرئيس
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ان ـت ـخ ــب بـ ــا م ـن ــاف ــس.
اال ان جـ ـلـ ـس ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ل ـ ــه اب ـ ـ ــرزت
ض ـ ــراوة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة :ان ـت ـخــابــه من
ال ــدورة الــرابـعــة بسبب تالعب متعمد
فـ ــي اوراق ال ـت ـص ــوي ــت ب ـغ ـيــة اي ــذائ ــه
ال ـش ـخ ـص ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وت ـحـض ـيــر
ع ـهــده لـصـعــوبــات مــرتـقـبــة ،واظ ـه ــاره
ضعيفًا منذ الـصـنــدوقــة .قبله ،وحــده
الرئيس سليمان فرنجيه انتخب عام
 1970مــن ال ــدورة الثالثة ،لكن فــي ظل
منافسة ضارية بني مرشحني ونهجني
متباعدين.
بــدا الفوز من ال ــدورة الرابعة الطريقة
الــوحـيــدة لتوجيه رســالــة سلبية الــى
ال ــرئ ـي ــس م ــن م ـع ــارض ـي ــه .ل ــم يسعهم
مــواج ـه ـتــه ب ـم ـنــافــس وازن ،ولـ ــم يكن
ف ــي وس ـع ـهــم الـ ـح ــؤول دون انـتـخــابــه.
اكـتـفــي بـطــريـقــة انـتـخــاب غـيــر مــألــوفــة
كي يؤكدوا له ان الرئاسة شيء وحكم
البالد شيء آخر.
لـيــس ان ـت ـخــاب ع ــون رئـيـســا هــو الــذي
ن ـجــم ع ــن ال ـت ـســويــة ال ـس ــاري ــة املـفـعــول
م ـن ــذ اقـ ــل م ــن س ـن ــة ،ب ــل ت ــأل ـي ــف اول ــى

حـكــومــات ع ـهــده .ظـهــر انـتـخــابــه اقــرب
ال ــى مـقــايـضــة :عـنــدمــا ج ــارى الرئيس
اصبح
سعد الـحــريــري دعــم ترشيحه
ّ
رئيسًا حتميًا .جــاء اليه بتأييد سني
ك ــان ينقصه ،وان هــو يحظى بتأييد
م ـس ـي ـح ــي واس ـ ـ ـ ـ ــع ،وبـ ـنـ ـص ــف ت ــأي ـي ــد
شيعي بسبب معارضة الرئيس نبيه
بري ،وبتحفظ معظم التمثيل الدرزي
ال ـنــاشــيء عــن م ـعــارضــة ال ـنــائــب وليد
جنبالط .كــان خــارج الصف املسيحي
ف ــري ـقــان وازن ـ ــان ه ـمــا ح ــزب الـكـتــائــب
والنائب سليمان فرنجيه .فــي مقابل
ع ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة ،ال ـحــريــري
رئيسًا للحكومة .من دون الحريري ال
وص ــول ال ــى بـعـبــدا ،وم ــن دون ع ــون ال
عودة الى السرايا .لم تحصل التسوية
اال م ــن خـ ــال اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات الـعـهــد
ال ـتــي ق ــال الــرئ ـيــس ان ـهــا لـيـســت اول ــى
حـكــومــات ع ـهــده ،وف ــي ظـنــه ان ــه مقبل
ع ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ب ـع ــد اش ـهــر
قليلة ،سرعان ما ّ
قوضها تمديد والية
مجلس النواب  11شهرًا.
وحــده تأليف حكومة الحريري ارسى
التسوية النافذة حتى اآلن :بعدما كان
حزب الله عصب انتخاب عون ،اضحى
بري عصب تأليف الحكومة .فــإذا هي
ع ـلــى صـ ــورة ائ ـت ــاف ال ـق ــوى جـمـيـعــا،
مؤيدي الرئيس ومعارضيه في آن ما
خال الذين ارتضوا ان يكونوا خارجها.
ليست مفارقة ان مجلس الــوزراء الذي
عقد في سنة  50جلسة ،لم ُيضطر الى
التصويت على اي بند ،فأقر مشاريع
القوانني بالتفاهم املسبق .لم تقتصر
القاعدة على تبرير ما قالت به املــادة
 65م ــن ال ــدسـ ـت ــور ب ــأول ــوي ــة ال ـت ــواف ــق
عـلــى ال ـت ـصــويــت ،ب ــل ج ــارت الـتـســويــة
الـسـيــاسـيــة ال ـقــائ ـلــة بـمـنــاقـشــة املـتـفــق
عليه واستبعاد املختلف عليه .حاول

تأليف الحكومة
ال انتخاب الرئيس
اتى بالتسوية

الــرئ ـيــس ال ـل ـجــوء م ــرة ال ــى الـتـصــويــت
اب ــان مـنــاقـشــة م ـشــروع م ــوازن ــة ،2017
م ـق ـت ــرح ــا ت ـع ـل ـيــق املـ ـ ـ ــادة  87ك ـم ـخــرج
دستوري لتجاوز اقرار قطع الحساب.
بـ ـع ــد انـ ـقـ ـس ــام م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ــى
فريقني ،ارت ــأى التصويت ـ ـ خصوصًا
وان امل ــادة  76تنيط بــه اقـتــراح تعديل
الدستور ـ فتمنى عليه معظم الــوزراء
ص ـ ــرف ال ـن ـظ ــر ع ـن ــه تـ ـف ــادي ــا القـ ـت ــراح
الــرئـيــس الـتـعــديــل ،وف ــي الــوقــت نفسه
الـ ـح ــؤول دون ال ــذه ــاب ال ــى تـصــويــت
للمرة االولى في مجلس الــوزراء بغية
تكريس اسـتـمــرار الـتــوافــق .عكس هذا
املــوقــف جدية حــرص افــرقــاء الحكومة
ج ـم ـي ـعــا ع ـل ــى ت ـســوي ـت ـهــم ال ـسـيــاس ـيــة
وعدم االخالل بها.
مقدار ما اعطت التسوية تلك االفرقاء
حقوقًا مباشرة فــي املـشــاركــة الفعلية
ف ــي ادارة ال ـح ـك ــم ،اذا ال ـس ـل ـطــة ت ــدار
ب ـم ـع ــادل ــة س ـيــاس ـيــة ح ـس ــاس ــة ،اش ـبــه
بـخـيــط يـجـمــع ح ـبــات سـبـحــة ،اض ــاف
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،اك ـثــر م ــن اي من
اسالفه منذ اتفاق الطائف ،الكثير املهم
مما افتقر اليه اولئك:
 1ـ ـ ـ ك ـت ـل ــة وزاريـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن ت ـس ـع ــة وزراء
يـســاوون ثلث مجلس ال ــوزراء تقريبًا،
يـ ـضـ ـع ــون فـ ــي يـ ــد ال ــرئـ ـي ــس م ـف ـتــاحــا
مـهـمــا الس ـق ــاط ال ـح ـكــومــة .اذ ال يـعــود
ينقصه سوى وزيرين من حلفائه كي
يمسك بالثلث  1 +فــي نـصــاب التئام
مجلس ال ــوزراء كما اطاحة الحكومة.
ق ــد ال ي ـح ـت ــاج رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ــى
م ـثــل ه ــذا ال ـس ــاح اذ تـنـيــط ب ــه امل ــادة
 ،69بــاسـتـقــالـتــه ،اس ـقــاط ـهــا .ع ـلــى مـ ّـر
ع ـهــودهــم ،عـ ـ ّـول اس ــاف ــه ال ـثــاثــة على
وزراء حلفاء او على عــدد قليل منهم
يكاد ال ُيحسب له حساب.
 2ـ كتلة نيابية كبيرة تأتمر به تضم
 21نائبًا ال يسعها بالضرورة تعطيل
نصاب انعقاد البرملان ،اال انها تمنح
الــرئ ـيــس ق ــوة مــؤثــرة ك ــان رؤسـ ــاء ما
قبل اتفاق الطائف يتكلون على زعماء
حـلـفــاء لـهــم ملـ ّـدهــم بـهــا ،او رؤس ــاء ما
بعد االتفاق في ظل النفوذ السوري.
َ
لم يحظ اي منهم بكتلة نيابية تمثل
عصبية الرئيس وحزبه ما خال اولئك
الــذيــن راح ــت دمـشــق تجرجرهم اليه.
كانت في الواقع كتلها وغالبيتها هي
ليس اال.
َ
 3ـ ـ ـ ف ـع ــل م ــا ل ــم ُيـ ـع ــط اس ــاف ــه اي ـ ــاه.

تسميته قــائــد الـجـيــش وتعيينه في
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء خـ ــارج اي مـســاومــة
او ت ـســويــة .ل ــم ُي ـف ــرض عـلـيــه ال ـقــائــد،
كهراوي ولحود حينما اختاره لهما
ال ـســوريــون ،ولــم ُيـعـ ّـن بتصويت في
مجلس الوزراء على غرار العماد جان
قـهــوجــي .س ــواء احتسب تعيني قائد
ال ـج ـيــش ج ـ ــزءًا م ــن س ـلــة مـحــاصـصــة
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وام ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ام ال ،ع ـ ـ ــادت
ال ـصــاح ـيــة ال ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
للمرة االولــى منذ عام ُ .1982حصرت
به ،فأطلق يد العماد جوزف عون في
تعيني مــديــر للمخابرات هــو العميد
انطوان منصور ،ال يسع اي وزير ،كما
من ذي قبل ،زعم فضله عليه واحيانًا
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هيئة العلماء المسلمين تلبس «ثوب» الديموقراطـ ـ
عبد الكافي الصمد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ل ـ ــم يـ ـك ــن املـ ـشـ ـه ــد م ـ ــأل ـ ــوف ـ ــا ،ب ـ ــل ك ــان
مستغربًا إلى أبعد الحدود ،أقله ملن لم
يكن يــدرك املتغيرات التي طــرأت على
هيئة العلماء املسلمني في لبنان في
الذين
اآلونة األخيرة .فمشايخ الهيئة ّ
ت ـ ـصـ ــدروا ل ـف ـت ــرات ال ـس ــاح ــة ال ـســن ـيــة
ووس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ب ـخ ـط ــاب طــائ ـفــي
ومذهبي حاد ،توافدوا األحد املاضي
إلى صناديق االقتراع النتخاب هيئة
م ـك ـتــب ت ـن ـف ـيــذي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،وف ــي
بقية املناطق ،في مشهد ديموقراطي
ب ـ ــدا غ ــري ـب ــا ع ـل ــى ع ـم ــل ال ـه ـي ـئــة ال ـتــي
كانت تشكل مكاتبها في املناطق إما
بالتوافق وإما بالتعيني.
ف ــي م ـق ــر ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،أح ــد

مصادر الهيئة
تؤكد عدم خوض
االنتخابات النيابية
بمرشحين باسمها

م ـك ــون ــات ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي مـنـطـقــة الـضــم
وال ـ ـفـ ــرز ،ح ـض ــر أك ـث ــر م ــن  60شـيـخــا
يـمـثـلــون نـحــو نـصــف أع ـضــاء الهيئة
الناخبة في طرابلس ،بهدف انتخاب

 7أعضاء في املكتب التنفيذي من بني
 15مرشحًا ،وسط أجــواء تنافسية لم
تنجح املساعي في تفاديها والتوصل
إلى الئحة توافقية تفوز بالتزكية ،كما
جرى في أكثر من منطقة أخرى.
لــوائــح الشطب كــانــت جــاهــزة ،وكذلك
صناديق االقتراع واملندوبون والعازل
االنتخابي ،بينما كــان رؤســاء األقــام
يـعـمــدون إل ــى امل ـن ــاداة بــاألسـمــاء على
ك ــل شـيــخ مل ـمــارســة حـقــه ف ــي االق ـتــراع
وانتخاب ممثله ،وسط غياب اللوائح
املـ ـعـ ـلـ ـب ــة ،وسـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـش ـط ـي ــب عـلــى
ن ـطــاق الف ــت .وظ ـهــر ذل ــك فــي عمليات
الـفــرز على شكل لــوائــح غير مكتملة،
قبل أن تعلن النتائج ويتم التصديق
ع ـل ـي ـهــا ،ف ــي حـ ـض ــور رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
الشيخ أحمد العمري ،ورئيس مجلس

ال ـش ــورى الــدك ـتــور أب ــو بـكــر الــذهـبــي،
ورئيس املكتب التنفيذي الشيخ خالد
العارفي.
وت ـ ـضـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أح ـ ــزاب ـ ــا وت ـ ـي ـ ــارات
وحــركــات إسالمية مختلفة املـشــارب،
مــن بينها مــن ال يــؤمــن باالنتخابات
ُوالــديـمــوقــراطـيــة وت ــداول السلطة ،ما
فسر على أنــه «تطور نوعي» في فكر
الهيئة وعملها ،بينما رأى آخرون أنه
«ليس أكثر من عملية تجميل شكلية
بعد االتـهــامــات العديدة التي وجهت
ســابـقــا إل ــى بـعــض أف ــراده ــا ورمــوزهــا
بالتورط في أحداث أمنية والتحريض
الطائفي واملذهبي».
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة أوض ـ ـح ـ ــت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات هــي
محطة انـتـقــال مــن مــرحـلــة التأسيس
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علويو طرابلس:
«عجقة» مرشحين والقرار لدمشق
أكثر من عشرة مرشحين
علويين في طرابلس
يتنافسون على مقعد
واحد! غياب «المرجعية»
العلوية ،إثر خروج رفعت
عيد من جبل محسن،
فتحت شهية الطامحين.
إ ّلا ّأن العارفين يؤكدون ّأن
كثرًا من هؤالء سينزلون من
«البوسطة» قبل أيار ٢٠١٨
ليا القزي

كتلتان
نيابية
ووزارية
للرئيس
منحتاه
امتيازًا لم
يسبقه اليه
اسالفه
(مروان
طحطح)

على القائد نفسه.
ُ
 4ـ ـ ـ ف ــي مـ ـع ــزل ع ــن انـ ـ ـج ـ ــازات ت ـع ــزى
ال ــى الــرئ ـيــس كـ ــرأس ه ــرم ال ــدول ــة ،اال
ُ
انها تـعــزى الــى املعادلة الناجمة عن
التسوية السياسية كــون ايــا منها لم
ُي ـقــر ب ــا م ــراع ــاة مـصــالـحـهــم جميعًا
وح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـق ــوان ــن
االنـتـخــاب وسلسلة الــرتــب والــرواتــب
واملـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب وم ــراسـ ـي ــم
ال ـن ـف ــط وال ـت ـع ـي ـي ـن ــات وال ـت ـش ـك ـيــات
االداري ــة والديبلوماسية والقضائية
والـعـسـكــريــة واالم ـن ـيــة ،لــم يفسح في
املجال كي ُينظر اليه على انــه رئيس
ت ــوافـ ـق ــي .فـ ــي االش ـ ـهـ ــر االخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
تــرشـحــه رغ ــب ف ــي ان ي ـكــون تــوافـقـيــا

يلتقي الجميع على انتخابه .بعدما
ّ
يتصرف كرئيس
امسى في الحكم ال
ت ــواف ـق ــي ـ ـ ـ ـ ـ ه ــو الـ ـ ــذي ن ـب ــذ الـتـسـمـيــة
ومواصفاتها في العهد السابق ـ ـ بل
كرئيس طرف ،له خياراته وسياساته،
يختلف فيها عميقًا عن الحريري من
غير ان يتسبب خالفهما في تقويض
ال ـح ـكــومــة .تـكـمــن هـنــا ق ــوة الـتـســويــة
ودور الــرئـيــس فــي ان الـتـغــاضــي عن
تناقض املــواقــف من ســاح حــزب الله
اضحى احد اسرار االستقرار الداخلي
والتضامن الحكومي ،بشهادة رئيس
الحكومة نفسها ،من غير ان يتزحزح
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري ــة ع ــن دع ـم ــه غـيــر
املشروط له.

ـية :إ ّنها االنتخابات
إلى مرحلة املأسسة» ،نافية أن تكون
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـخــال ـفــة ل ـل ـشــري ـعــة ،أو
أن تـكــون «دالل ــة عـلــى انــدمــاج الهيئة
وذوبــانـهــا فــي النظام اللبناني ،فهي
ً
أصال ليست بعيدة عنه ،ولطاملا كانت
تنشد العدالة ورفــع الظلم إلــى جانب
تطبيق القوانني».
وع ـم ــا إذا ك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات داخ ــل
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة «ب ـ ـ ــروف ـ ـ ــة» ملـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
االنتخابات النيابية املقبلة ،أوضحت
امل ـص ــادر أن الـهـيـئــة «ت ـضــم جـمــاعــات
وأحــزابــا وحــركــات إسالمية مختلفة،
بعضها شارك في االنتخابات النيابية
الـســابـقــة ،كما أعـلــن أنــه سـيـشــارك في
استحقاق  ،2018كالجماعة اإلسالمية
ت ـحــدي ـدًا .لـكــن إعـ ــان الـهـيـئــة ترشيح
شخص باسمها أمــر لم يتبلور بعد،

رغم أنها ستدعم مرشحني منضوين
فـ ــي حـ ــركـ ــات وأحـ ـ ـ ـ ــزاب مـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـه ـي ـئــة ،ك ـمــا فـعـلــت ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية العام املاضي».
الشيخ بــال النعوشي الــذي اتنتخب
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـهـيـئــة
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«االنـتـخــابــات استكمال لعمل الهيئة
ال ـت ــي ق ــدم ــت الـكـثـيــر م ــن أج ــل لـبـنــان،
وأسـ ـهـ ـم ــت ب ـج ـه ــده ــا وع ـط ــائ ـه ــا فــي
تأليف القلوب وتوحيد الجهود ،وكان
ل ـهــا ّدور إي ـجــابــي ان ـع ـكــس ع ـلــى أهــل
الـســنــة فــي ل ـب ـنــان» .ورأى أن «الـهــدف
من االنتخابات تشكيل هرمية معينة
ليكون لكل فئة دورهــا ضمن الهيئة،
وف ـ ــق ن ـظ ــام ـه ــا ال ــداخـ ـل ــي ب ـع ـي ـدًا عــن
الفوضى».

مـ ـن ــذ خـ ـ ـ ــروج األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـح ــزب
العربي الديمقراطي رفعت علي عيد
مــن جـبــل محسن إل ــى س ــوري ــا ،ب ــدا أن
الـشـخـصـيــات الـعـلــويــة األخـ ــرى بــاتــت
ّ
أك ـث ــر ت ـفــل ـتــا م ــن ال ـق ـي ــود ال ـس ـيــاس ـيــة.
ارت ـف ــع مـنـســوب الــرغ ـبــة ل ــدى البعض
في ممارسة العمل السياسي ،نتيجة
ً
اق ـت ـن ــاع ـ ّـه ب ــأن ــه ي ـم ـلــك ت ـم ـث ـيــا ُي ـت ـيــح
ل ــه ال ـح ــق بــالـتــرشــح إل ــى االنـتـخــابــات
ّ
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .ف ــي غـ ـي ــاب عـ ـي ـ ّـد ،ب ـ ــات ك ــل
سـيــاســي عـلــوي يعتقد بــأنــه مـشــروع
«زعيم» قــادر على القبض على نبض
الشارع .قبل ذلك« ،كانت األمــور تحت
السيطرة أكثر» ،يقول أحد السياسيني
الطرابلسيني.
في مدينة الفيحاء ،مقعد علوي واحد
يجذب إليه ،قبل اتخاذ املعركة طابعًا
جـ ــديـ ــا ،أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــرة ُم ــرشـ ـح ــن.
األس ـمــاء ،التي بــدأت صــور أصحابها
ـن ،ع ــدي ــدة.
ت ـن ـت ـش ــر فـ ــي جـ ـب ــل مـ ـحـ ـس ـ ُ
ال ـب ـعــض يـنـتـمــي إلـ ــى ف ـئــة املــرش ـحــن
ال ــدائ ـم ــن ،وال ـب ـعــض اآلخـ ــر «حــديــث»
ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ،وال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث كــان
ي ــدور ســابـقــا فــي فـلــك ال ـحــزب العربي
الديمقراطي.
الـ ـس ــؤال ع ــن ه ــوي ــة امل ــرش ـح ــن ،يـقــود
إلـ ـ ــى أسـ ـ ـم ـ ــاء عـ ـل ــي دروي ـ ـ ـ ـ ــش ،مـحـمــد
طرابلسي ُ(مـقــرب مــن الــوزيــر السابق
ف ـي ـصــل كـ ــرامـ ــي) ،أح ـم ــد عـ ـم ــران (اب ــن
شقيقة النائب الراحل أحمد حبوس)،
هويدا خضور ،خليل الشتوي ،محمد
جـ ـحـ ـج ــاح (م ـ ـح ـ ـسـ ــوب عـ ـل ــى الـ ــوزيـ ــر
ال ـســابــق أش ــرف ري ـف ــي) ،عـبــد الـخــالــق
عبد الخالق ،حافظ ديب (كــان يفتخر

ب ـعــاق ـتــه ب ــرف ـع ــت ع ـي ــد وب ـصــوره ـمــا
س ــوي ــة) ،نـ ـ ّـزار امل ــوع ــي ّ ُ(يـ ـق ــال بحسب
املعلومات إنه وضع ترشحه بتصرف
الـعــربــي الــديـمـقــراطــي) ،ليلى شـحــود،
ج ــاب ــر عـ ـب ــاس ،ال ـط ـب ـيــب ن ـصــر خضر
(والــد املحافظ بشير خضر ،وعالقته
جـيــدة بالعهد الــرئــاســي) ،بــدر حسني
عـ ـي ــد ،بـ ـس ــام ونـ ـ ــوس وعـ ــريـ ــن حـســن
ُ(م ـق ــرب ــان م ــن ت ـيــار امل ـسـتـق ـبــل) .سبب
هـ ـ ــذه «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــة» ،ب ـح ـس ــب عـ ـ ــدد مــن
امل ــرشـ ـح ــن الـ ــذيـ ــن ت ــواصـ ـل ــت مـعـهــم
«األخبار» وتحفظت عن ذكر أسمائهم
حــال ـيــا« ،غ ـي ــاب رف ـعــت ع ـيــد… أصـبــح
هناك هامش أكبر للحركة .نهدف من
الترشيح الى خلق ديناميكية ُمعينة
وتأمني املطالب األساسية لشارع جبل
محسن ال ــذي هــو جــزء مــن طــرابـلــس».
ّ
لكنهم ُيدركون ،بواقعية ،أن القرار في
مــا خـ ّـصّ املقعد الـعـلــوي فــي طرابلس
«أك ـبــر مــنــا» ،وه ــو يـعــود إل ــى ســوريــا،
«ل ــوج ــود ارت ـب ــاط ــات ع ـضــويــة بينها
وبني العلويني».
ّ
ّ
«السيد رفعت»
يقول عمران إن غياب

«العربي الديمقراطي»
ال يزال األقوى في جبل
محسن رغم غياب عيد

ال ـس ـب ــب األس ـ ـ ــاس لـ ـب ــروز امل ــرش ـح ــن،
ُ
فـ«الطموحون كثر وال ُيمكن حرمان
ّ
أحــد» .لكن يعتقد الرجل بــأن «الحزب
الـعــربــي ال ي ــزال ال ـطــرف األق ـ ــوى» .هل
ُ
ت ـع ـت ـبــر ال ـتّــرش ـي ـحــات ج ـ ّـدي ــة؟ ُيـجـيــب
ع ـم ــران ب ــأن ــه «ف ـقــط م ــن ي ـتــرشــح على
الئحة يكون ّ
جديًا».
لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــد
فـيـهــا ال ـســاحــة الـعـلــويــة ه ــذا ال ـك ـ ّـم من
ّ
الـتــرشـيـحــات ،أقــلــه مـنــذ بــدايــة األلفية
الجديدةُ .عني النائب الراحل علي عيد
عام  ١٩٩١نائبًا «فحاول الدكتور خضر
خـضــر ال ـتـ ّـرشــح ضـ ـ ّـده» ،اس ـت ـنــادًا إلــى
أحــد الباحثني الـعـلــويــن .تــرشــح عيد
منفردًا في انتخابات الـ ،١٩٩٢وتنافس
مع أحمد حبوس في دورة الــ .١٩٩٦لم

يــؤثــر ُالــوجــود الـســوري فــي لبنان في
ع ــدد املــرش ـحــن الـعـلــويــن« ،ف ـفــي عــام
السباق  ٧مرشحني ،ليتكرر
 2000أكمل
ُ
األمر بعدها»ُ .املستغرب ،استنادًا إلى
الباحث ،كثرة املرشحني العلويني في
ّ
ظـ ــل ال ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي وفـ ــق ال ـصــوت
التفضيلي« ،فــالـتـصــويــت الـعـلــوي له
ط ــاب ــع س ـيــاســي واض ـ ــح ،ه ــو ف ــري ــق ٨
آذار محليًا وسوريا إقليميًا» .من يريد
أن ُيقنع الناخب العلوي باالقتراع له
ُ
يتبنى طروحات أخرى».
«ال يمكن أن ّ
ّ ّ
يشرح الرجل بأنه «غير صحيح أن كل
الناس مع آل عيد أو مع الحزب العربي
الــديـمـقــراطــي ،االن ـت ـقــادات كـثـيــرة .لكن
ّ
الـعـلــويــن مــع ال ـخ ــط الـسـيــاســي ال ــذي
هم األقــوى».
ينتمي إليه آل عيد ،لهذا ُ
تـبـعــا ل ــذل ــك ،يـكـمــن ذك ـ ــاء امل ــرش ــح في
«إقناع الناخبني بأنه مؤيد للمقاومة
ولـ ـس ــوري ــا ،ع ـنــدئــذ ي ـك ــون الـ ـن ــاس قد
ً
وجدوا بديال للخروج من تحت عباءة
آل عـيــد .حــالـيــا ،ال أح ــد مــن املرشحني
يـسـتـطـيــع أن يـلـعــب ه ــذا الـ ـ ــدور .ومــن
املتوقع أن تتراجع طفرة الترشيحات
ّ
كلما اقتربنا من موعد االنتخابات».
ُ ّ
ّ
أوس ـ ــاط عـ ــدة ف ــي طــراب ـلــس ت ـقــلــل من
احـتـمــال أن ت ـكــون ك ـثــرة الـتــرشـيـحــات
ُ
«لـ ـعـ ـب ــة» مـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـ ـهـ ــدف ت ـش ـت ـي ــت األصـ ـ ـ ــوات
العلوية ،وتقليص إمكانية فوز ُمرشح
ال ـح ــزب ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي .يــوجــد
ّ
شبه تأكيد بــأن «األصــوات العلوية ال
تتشتت ،إذ ال يــوجــد طــرف ق ــادر على
أن ي ـمــون عـلــى أك ـثــر مــن  ٥٠٠شخص
ّ
بالحد األقصى».
ُ
مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة م ـ ّـن الـ ـح ــزب ال ـعــربــي
الديمقراطي تقول إنه «فعليًا ال يوجد
ّ
ّ
ُم ــرش ـح ــون .ك ــل واحـ ــد مـنـهــم يـسـتـغــل
غ ـيــاب رف ـعــت ع ـيــد ،وي ـقــول مل ــاذا ليس
أنــا؟ األمــور في بداياتها ،وما يحصل
ّ
غـيــر جـ ـ ّـدي» وتــؤكــد أن ال ُمـشـكـلــة مع
أي مــن املــرشـحــن« ،ولـكــن هناك ثالثة
ث ــواب ــت ي ـجــب االلـ ـت ــزام ب ـه ــا :امل ـقــاومــة
وسوريا وفلسطني .وال ُيمكن أن يأتي
م ــرش ــح غ ــري ــب ع ــن شـعـبــه وعـ ــن جبل
محسن» .أما حول ما ُحكي عن تشتيت
األصـ ـ ـ ــوات ال ـع ـل ــوي ــة« ،ف ـل ـن ـتــوقــف عــن
الكذب على بعض .العربي الديمقراطي
ي ـم ـلــك الـ ـق ــدرة األكـ ـب ــر ع ـلــى الـتـجـيـيــر.
وأكـبــر دلـيــل ،هــو االنـتـخــابــات البلدية
األخ ـيــرة حــن لــم يقترع الـعـلــو ُيــون إال
بعد أن أعطينا كلمة السر ،ولم نصوت
سوى للمختارين».

تريد الهيئة تلميع صورتها بعد
االنتخابات التي ُو ِّجهت إلى عدد من
رموزها (هيثم الموسوي)
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مجتمع وإقتصاد
تلقى رئيس الجمهورية ،ميشال عون« ،وصفة» من البنك الدولي للمئة يوم األولى من واليته .هذه «الوصفة» تتحدث عن
وثيقة في بداية عهدهّ ،
تعرض «الثقة» لضربة كبيرة ،وتقترح ترتيبًا زمنيًا لألولويات المتصلة بحلقة الدين العام وتقليص العجز المالي
مخاطر نقدية واقتصادية كبيرة في حال ّ
وتخفيف المخاطر السيادية الغارقة فيها المصارف ومصرف لبنان

البنك الدولي لرئيس الجمهورية:

تدخالت مصرف لبنان ال تخلو من المخاطر
محمد وهبة
بعد فترة وجيزة على انتخاب العماد
ميشال عــون رئيسًا للجمهورية ،زاره
وفد من البنك الدولي مقدمًا له اقتراح
ّ
"خطة /وصفة" الـ  100يوم األولى ،تحت
عـنــوان «أولــويــة اإلصــاحــات لحكومة
لبنان» .حصلت "األخبار" على نسخة
من هــذا االقـتــراح (غير املنشور) ،وهو
يتضمن تــرتـيـبــا زمـنـيــا لــإصــاحــات،
ال ـتــي يـقـتــرح الـبـنــك ال ــدول ــي تنفيذها
في بداية العهد ،انطالقًا من أولويات
ح ــدده ــا ال ـب ـنــك واع ـت ـبــر أن تحقيقها
ممكن في فترة زمنية قياسية ،تمهيدًا
لالنتقال إلــى اإلصــاحــات التي يمكن
تحقيقها على املــدى املتوسط ،محذرًا
م ــن أن ع ــدم تـنـفـيــذ ه ــذه اإلص ــاح ــات
يـ ــؤدي إل ــى س ـي ـنــاريــو خ ـط ـيــر ،بسبب
أي ضربة مفاجئة للثقة قد تؤدي إلى
انهيار سريع في التدفقات الرأسمالية،
ليصبح النظام غير ق ــادر على تلبية
ح ـ ــاج ـ ــات لـ ـبـ ـن ــان املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة وي ـج ـب ــر
الحكومة على التوقف عن السداد.

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات:
النمو المستدام
خطوة نحو
ّ
ال ــورق ــة امل ـقــدمــة مــن الـبـنــك ال ــدول ــي لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عــون فــي بــدايــة والي ـتــه ،تشير إلــى أن النموذج
االق ـت ـص ــادي الـلـبـنــانــي يـعـتـمــد ب ـص ــورة أســاس ـيــة على
قطاعات غير منتجة وفاقمت العجز الخارجي (العجز
امليزان التجاري واملالي بني لبنان والخارج) من دون
في ّ
ان تولد فرص العمل .يعرب البنك عن قلقه من املخاطر
االقتصادية بسبب االعتماد املفرط على التدفقات املالية،
َ
قطاعي الصناعة وتكنولوجيا املعلومات
ويشير إلى أن
واالت ـصــال كــانــا مهملني لفترة طــويـلــة ،ولـكــن يمكن أن
ّ ً
يشكال مصدرًا لخلق الوظائف للعمال املهرة .سيكون
هذا األمر خطوة نحو النمو املستدام بسبب طبيعة هذين
القطاعني األقل عرضة للصدمات الخارجية ،مقارنة مع
محفزات االقتصاد اللبناني التقليدية في قطاع العقارات
والسياحة.

مصدر الخطر ،بحسب "وصـفــة البنك
ال ــدول ــي" يـكـمــن ف ــي اس ـت ـم ــرار ارت ـف ــاع
ال ــدي ــن ال ـع ــام وزي ـ ــادة اإلن ـف ــاق نتيجة
الرتفاع خدمة الدين العام والتحويالت
املـ ـت ــزاي ــدة م ــن ال ـخــزي ـن ــة إلـ ــى ك ـهــربــاء
لبنان ،في ظل األثــر الناتج من ارتفاع
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ال ـعــامل ـيــة وان ـخ ـفــاض
أسعار النفط .الزاوية التي ينظر منها

تدخل مصرف لبنان
القوي لم يؤمن
ّ
سوى تأجيل مؤقت

ال ـب ـنــك مـبـنـيــة ع ـلــى ف ـه ـمــه لــاقـتـصــاد
اللبناني الذي يرزح تحت عبء الدين
ال ـعــام والـعـجــز فــي الـحـســاب ال ـجــاري،
ال ـلــذيــن ي ـتــركــان لـبـنــان مـكـشــوفــا على
مخاطر تمويلية ملحوظة .وبذلك ،فإن
تــوقـعــات البنك أن يـكــون مـســار الدين
ال ـع ــام أسـ ــوأ بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،رغ ــم أن
ً
الــديــن مرتفع أصــا نسبة إلــى الناتج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي بـسـبــب الـسـيــاســات
القائمة ومستويات النمو االقتصادي
الحالية.
يـعـتـبــر الـبـنــك ال ــدول ــي أن «اسـتـقـطــاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـك ــافـ ـي ــة ،وب ـش ـكــل
خــاص الــودائــع ،لتمويل عجز املوازنة
وال ـح ـســاب الـ ـج ــاري ،يـخـلــق تـحــديــات
قياسًا إلــى مـعــدالت نمو الــودائــع بعد
ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا واألثر
الناجم عن انخفاض أسعار النفط في
دول الخليج ،بسبب عالقتها بتدفقات
رؤوس األم ـ ــوال ال ــواف ــدة إل ــى لـبـنــان».
ول ـيــس ذل ــك فـحـســب ،فـعـلــى الــرغــم من
ّ
القوي ،في إدارة
«تدخل مصرف لبنان
التحديات املالية واالقتصادية ،وحتى
ع ـن ــدم ــا نـ ـج ــح ،ف ــإن ــه ل ــم ي ــؤم ــن س ــوى
تأجيل مــؤقــت وهــو ليس بــا مخاطر
اقتصادية ـ مالية إضافية .الهشاشة
في االقتصاد هي نتيجة انعدام توازن

ال ـن ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي يـعـتـمــد
بشكل أســاســي على قطاعات مـحـ ّـددة
غ ـي ــر م ـن ـت ـجــة ،وغـ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــداول
ّ
وهـ ــي ال ت ـف ـيــد إال ال ـق ــل ــة وف ــاش ـل ــة في
تأمني وظائف وفــرص عمل للشريحة
الواسعة من الناس».
ب ـه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،يـ ــرى ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
أن «ب ـ ـنـ ــاء الـ ـثـ ـق ــة» ع ـم ـل ـي ــة ض ــروري ــة
متصلة بواقع «املؤسسات (الرسمية)
الضعيفة واملوصوفة بانعدام الفاعلية
والفساد».
إذًا ،األمــر يتعلق بالنموذج اللبناني.
هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج وفـ ــق تــوص ـيــف الـبـنــك
ال ــدول ــي« ،ي ـت ـمـ ّـيــز» بــديــن ع ــام مــرتـفــع،
وع ـجــز مــالــي كـبـيــر ،ودول ـ ــرة مرتفعة.
ف ـفــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ي ـت ـبـ ّـن أن حــاجــات
ال ـ ــدول ـ ــة امل ــالـ ـي ــة مـ ـم ـ ّـول ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
املـصــرفــي ال ــذي ت ــوازي ميزانيته أكثر
مـ ــن ث ــاث ــة أض ـ ـعـ ــاف الـ ـن ــات ــج امل ـح ـلــي
اإلجـمــالــي .ال يـقـ ّـدم البنك الــدولــي هذه
املعلومة على أنـهــا مــدعــاة للفخر ،بل
هي مصدر للمخاطر ،فهو يشير إلى
أن م ـصــرف لـبـنــان «يـضـمــن اسـتـمــرار
تــدفــق ال ــودائ ــع إل ــى ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
(م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش ب ـ ــن أس ـ ـعـ ــار
ال ـفــائــدة الـعــاملـيــة وال ـف ــائ ــدة املـحـلـيــة)،
ل ـت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل حـ ــاجـ ــات ال ـق ـطــاعــن
ال ـعــام وال ـخــاص (تـمــويــل الــديــن الـعــام
وتسليف القطاع الـخــاص) ،وبالتالي
تمويل عجز الحساب الجاري الكبير.
والس ـت ـم ــرار اس ـت ـق ـطــاب ال ــودائ ــع ،فــإن
مـصــرف لـبـنــان أص ــدر ش ـهــادات إي ــداع
وآل ـ ـيـ ــات ت ـم ــوي ــل م ــدع ــوم ــة .ول ـتــأمــن
تـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـ ـحـ ـ ّـول م ـص ــرف
لـبـنــان إل ــى ال ـش ــاري األس ــاس ــي للدين
الحكومي في السوق األولية والسوق
الثانوية (شــراء سندات الخزينة عند
االكـتـتــاب ومــن حامليها فــي الـســوق)،
وبــالـتــالــي ب ــات لــديـنــا ق ـطــاع مصرفي
ب ـش ـق ـيــه ،املـ ـص ــارف ومـ ـص ــرف ل ـب ـنــان،
ضمن حلقة املخاطر السيادية واألثــر
املضاعف على مخاطر النظام املالي ـ
االقتصادي».
في ظل هذا الوضع ،يرى البنك الدولي
ً
أن ه ـنــاك سـيـنــاريــو خـطـيـرًا محتمال
بـسـبــب أي ضــربــة مـفــاجـئــة لـلـثـقــة قد
تؤدي إلى انهيار سريع في التدفقات
الرأسمالية ليصبح النظام غير قادر

عـلــى تلبية حــاجــات لـبـنــان املـتــزايــدة
وي ـج ـبــر ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ال ـتــوقــف عن
الـ ـس ــداد« .بــاالس ـت ـنــاد إل ــى الـهـشــاشــة
الــواس ـعــة لـلـبـنــان ،سـ ــواء ف ــي الـقـطــاع
املـ ـص ــرف ــي امل ـن ـك ـش ــف ع ـل ــى امل ـخ ــاط ــر
ال ـس ـيــاديــة بـطــريـقــة م ـبــاشــرة أو غير
مباشرة عبر مصرف لبنان ،فإن هذا

السيناريو سيخلق تموجات سريعة
ً
عبر االقـتـصــاد .أوال :عبر اإلفــاســات
فــي الـقـطــاع املـصــرفــي وان ـه ـيــار سعر
ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ،إذ إن ك ــل املـ ـص ــارف
لــدي ـهــا ن ـم ــوذج األعـ ـم ــال نـفـســه ال ــذي
يعتمد عـلــى الـتــوظـيــف فــي الـسـنــدات
الـسـيــاديــة .ثــانـيــا ،الــدخــول فــي كساد

كل المصارف لديها نموذج األعمال نفسه الذي يعتمد
على التوظيف في السندات السيادية (مروان بو حيدر)

ندوة

بيفاني :خفض اإلنفاق سيئ بحكم التجربة
فيفيان عقيقي
يقول املــديــر الـعــام ل ــوزارة امل ــال ،آالن
بـيـفــانــي ،إن «التبسيط يطغى على
الـنـقــاش فــي الـسـيــاســات املــالـ ّـيــة ،وال
تـ ـق ـ ّـدم سـ ــوى ح ـل ــول س ـط ـحـ ّـيــة ،مثل
االكتفاء برفع مستوى الجباية ،علمًا
بـ ــأن ال ـج ـبــايــة ارت ـف ـع ــت ب ـم ـع ـ ّـدل %9
سنويًا على مــدى الـسـنــوات القليلة
املــاض ـيــة ،م ــن دون أن يـنـعـكــس ذلــك
خفضًا للعجز املالي ،أو مثل التركيز
على مكافحة الـهــدر والـفـســاد ،وهــذا
عمل مهم وضروري وملح ،لكنه ليس
ّ
االقتصادية،
السبب الوحيد لألزمة
فما نحتاجه الـيــوم هــو أبعد بكثير
مــن االكـتـفــاء بــرفــع الجباية وخفض
الهدر والفساد».
كـ ــام ب ـي ـفــانــي جـ ــاء ف ــي ن ـ ــدوة تحت
ع ـن ــوان «مـعــالـجــة الـعـجــز امل ــال ــي في

لبنان :اآلثــار االقتصادية واملالية»،
ّ
نــظ ـم ـت ـهــا ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت ،في األسبوع املاضي ،وشارك
ف ـي ـه ــا الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب بـ ـيـ ـف ــان ــي ،م ــدي ــر
دائ ــرة العمليات املــالـيــة فــي مصرف
لبنان يوسف الخليل ،والخبير في
البورصة حسن خليل.
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون اع ـ ـت ـ ـبـ ــروا أن أسـ ـب ــاب
ّ
املالية
العجز تعود إلــى السياسات
وال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة ،ال ـتــي حـكـمــت مــرح ـلــة ما
ّ
بـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ــة ،ودفـ ـع ــت
ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي إل ـ ــى تـحـ ّـمــل
عــواقــب أس ـعــار فــائــدة مرتفعة تبلغ
 ،%40مـنــذ منتصف التسعينيات،
لتغطية العجز املالي وتراكم الديون
الـعـ ّ
ـامــة .ورأوا أن األم ــور بقيت على
ح ــال ـه ــا م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـح ــن ،كـنـتـيـجــة
ّ
استراتيجية
لعدم تطبيق فعلي ألي
تهدف إلى تخفيض العجز املالي.

ّ
تـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــز االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـ ـ ــأزم ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى خ ـف ــض
النفقات ،وهو ما ُّ
يعده بيفاني أمرًا
سيئًا بحكم التجربة« ،ففي سنوات
س ــابـ ـق ــة ،اتـ ـبـ ـع ــت ال ـ ــدول ـ ــة س ـي ــاس ــة
خ ـفــض ال ـن ـف ـقــات مـسـتـهــدفــة روات ــب
وأجــور موظفي القطاع الـعــام ،وهو
ما ّأدى عمليًا إلى تفريغ املؤسسات
واإلدارات واللجوء إلى التعاقد الذي
باتت كلفته أعلى بكثير .أيـضــا ،تم
وقف اإلنفاق على تجهيز الكهرباء،
ّ
إل أن ال ـت ـكــال ـيــف ارت ـف ـع ــت نـتـيـجــة
ال ـع ـج ــز ال ـن ــات ــج م ــن ب ـي ــع ال ـك ـهــربــاء
ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـ ــن س ـ ـعـ ــر إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا .ك ـم ــا
أوقـ ــف االس ـت ـث ـمــار ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت الذي انعكس
سلبًا على االقتصاد» .يتابع بيفاني
أن «الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــرار سـعــر
ّ
األهمية ،لكنه
صرف الليرة أمر بالغ

غير كاف ،فهناك املزيد من التدابير
ال ـت ــي ي ـت ـعـ ّـن ال ـق ـي ــام ب ـهــا لـتـحـســن
ظروف معيشة املواطنني».
ّ
ي ـش ــخ ــص ب ـي ـف ــان ــي أس ـ ـبـ ــاب األزم ـ ــة
بـ ــ«ع ــدم قـ ــدرة االق ـت ـص ــاد ع ـلــى خلق
وظــائــف ج ـ ّـي ــدة ،مــا أدى إل ــى تنامي
البطالة وانخفاض القدرة الشرائية
وارت ـف ــاع م ـعــدالت الـهـجــرة ،فــي حني
ل ــم تـشـهــد ق ـطــاعــات ك ـث ـيــرة أي نمو
ً
من معالجة املشكلة
ملحوظ» ،وبدال ّ
ّ
ـدرة
األس ــاس ــي ــة امل ـت ـمــث ـلــة ب ـع ــدم ال ـق ـ ّ
ع ـل ــى خ ـل ــق ف ـ ــرص عـ ـم ــل« ،ت ـ ــم ض ــخ
أع ــداد كـبـيــرة فــي الـقـطــاع التعليمي
والقوى املسلحة على سبيل املثال».
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ارت ـف ــاع الـعـجــز في
م ـيــزان املــدفــوعــات «ن ـظ ـرًا إل ــى غياب
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول الـ ـنـ ـمـ ــوذج
االق ـت ـصــادي الـقــائــم إل ــى استهالكي
ً
يـعـتـمــد عـلــى االس ـت ـي ــراد ،ف ـضــا عن

ت ــأث ــر ال ـن ـم ــوذج بــان ـخ ـفــاض أس ـعــار
ال ـن ـفــط ،وت ــراج ــع الـتــدفـقــات النقدية
ّ
وتحول االستثمارات
من املغتربني،
الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ن ـح ــو ال ـت ـس ـل ــح واإلن ـ ـفـ ــاق
العسكري».
املطلوب بحسب بيفاني هو «زيــادة
اإلن ـتــاجـ ّـيــة م ــع م ــا يـتـطـلـبــه ذل ــك من
ً
تـفـعـيــل اإلدارة ،ف ـض ــا ع ــن تـطــويــر
ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ،وش ـب ـك ــات األمـ ــان
االج ـت ـمــاعــي ،وإعـ ـ ــادة تـنـظـيــم ســوق
ال ـع ـمــل ،تـمـهـيـدًا لـتــدعـيــم االس ـت ـقــرار
املــالــي ،وتخفيض العجز البالغ %9
مــن إجمالي الناتج املجلي ،والــديــن
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـب ــال ــغ ّ %150م ـ ــن ال ـن ــات ــج
امل ـح ـل ــي» ،وي ـت ـحــقــق ذل ــك م ــن خ ــال:
«خفض النفقات الهامشية ،مكافحة
ال ـف ـس ــاد ،وال سـيـمــا ف ــي املـشـتــريــات
ّ
العمومية ،إعادة النظر
واملناقصات
ّ
في حجم كل إدارة ومعالجة التفاوت
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مجتمع وإقتصاد
اقتصادي عميق وطويل املدى .الناس
سيخسرون ودائعهم (لدى املصارف)
بشكل جزئي ،وسينكسر سعر صرف
ال ـل ـي ــرة امل ـث ـب ــت وت ـن ـه ــار ال ـن ـشــاطــات
االق ـت ـصــاديــة .حـلـقــة ال ــدي ــن الـسـيــادي
يـجــب أن ت ـكــون م ـحــور الـتــركـ ّيــز على
املـ ــدى امل ـت ــوس ــط ،وب ـش ـكــل أدق يجب
تقليص العجز املالي بشكل كاف».
ّ
ق ـب ــل ك ــل ذل ـ ــك ،ي ـش ــك ــل إق ـ ـ ــرار امل ــوازن ــة
ضــرورة لـلـقــرارات املتعلقة بالسياسة
املــالـيــة ،وال سيما الـضــرائــب واإلنـفــاق
ال ـ ـعـ ــام ،م ــن أجـ ــل اسـ ـتـ ـع ــادة اس ـت ـق ــرار
املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وتـ ـحـ ـس ــن الـ ـنـ ـظ ــام
الـضــرائـبــي وتـفـعـيــل فــاعـلـيــة اإلن ـفــاق،
ولتكريس خيارات تنموية" ...ورغم أنه
قـبــل عــام  2005لــم تـكــن هـنــاك سياسة
مــالـيــة مـتــوسـطــة املـ ــدى ،ف ــإن املـفــاجــئ
غـيــاب الــرقــابــة واملـســاء لــة الكافية بما
فـيـهــا الــرقــابــة عـلــى الـصـنــاديــق خــارج
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة مـ ـث ــل صـ ـ ـن ـ ــدوق امل ـه ـج ــري ــن
ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار وكـهــربــاء
لبنان ومجلس الجنوب".
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تقرير

اإلقليم يختنق بالمكبات العشوائية
تدخل إلى اإلقليم من بابه
البحري ،فتستقبلك جبال
النفايات .صارت لدى للبنانيين
«خبرة» في الموضوع.
الرائحة تقتل كل من يشمها.
والخطر أبعد من ذلك.
االقليم يختنق بالمكبات
العشوائية
من االحتجاجات على مطمر الناعمة قبل إقفاله (هيثم الموسوي)

شيماء الخطيب
تقول «األسطورة اللبنانية» إن اللبناني
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـت ــزل ــج ف ــي أع ــال ــي ال ـج ـب ــال،
وإذا أح ــب أن يـسـبــح عـلــى ال ـشــاطــئ فلن
يـسـتـغــرقــه ذلـ ــك أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ســاعــة.
«االسـ ـط ــورة» ه ــذه تشير ال ــى م ــدى قــرب
جـبــال الـبـلــد الصغير مــن ســواح ـلــه .لكن
الواقع سبقها بأشواط .في الجية ،وعلى
بعد أقل من  100متر من شركة الكهرباء،
جبل النفايات بات يطل على أوتوستراد
صـيــدا – ب ـيــروت وعـلــى الـبـحــر مـيــاشــرة.
فيما ،في سبلنيّ ،
«تزين» النفايات جنبات
الطرق .والحال نفسها تنطبق على معظم
املـنــاطــق فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب .نـفــايــات في
كــل مـكــان .الـكــارثــة تتسع .والــدولــة تلعب
لعبة القرود الثالثة :ال ترى وال تسمع وال
تتدخل .وبقية القصة معروفة.
ف ــي  ،2015وم ــع إق ـف ــال مـطـمــر الـنـفــايــات
ف ــي ال ـنــاع ـمــة ،س ــارع ــت ال ــدول ــة وال ـق ــوى
السياسية إلــى اق ـتــراح إقــامــة مطمر في
منطقة اإلقليم لنفايات لبنان كله .عرض
الـنــائــب ولـيــد جنبالط إقــامــة املطمر في
م ـن ـ ّط ـقــة س ـب ـل ــن ،ف ــاعـ ـت ــرض األه ـ ــال ـ ــي...
«طــنـشــت» الــدولــة الـتــي قــامــت بحل أزمــة
ب ـ ـيـ ــروت وض ــواحـ ـيـ ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال فـتــح

مـطـمــري الـكــوسـتــا ب ــراف ــا وب ــرج حـمــود،
وتركت اإلقليم لبلدياته التي لجأت الى
ً
مكبات عشوائية أو اختارت حلوال أخرى
ال تقل عشوائية ،إمــا طمرًا أو حرقًا .في
ً
بعاصير ،مثال ،تجمع البلدية النفايات
وتطمرها في أرض مشاع وسط البلدة.
في املنتصف تمامًا .وفي برجا ،ال شيء
يختلف .وفــي الجية ،خصصت البلدية
مكبًا عشوائيًا فــي «وادي املـعـنـيــة» ،في
أرض تـمـلـكـهــا ع ـلــى طـ ــرف ال ـب ـل ــد .صــار
ً
امل ـك ــب ج ـب ــا ض ـخ ـمــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أن ـظــار
الناس ،لكن أثره قريب جدًا.
مـ ـص ــادر أه ـل ـي ــة م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف أك ــدت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ب ــإه ـم ــال ـه ــا
األم ــر ،تسعى لــ«تــركـيــع» أهــالــي اإلقليم
وإجبارهم على فتح مطمر في املنطقة.
ف ـي ـم ــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وخ ــاص ــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» و«االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» ،ت ـطــالــب
بـحــل بـيـئــي ،كـمــراكــز املـعــالـجــة ومـعــامــل
ال ـف ــرز أمـ ــام األه ــال ـ ًـي ،ح ـتــى ال تـتـعــرض
للضغوطات ،خــاصــة وأنـنــا على أبــواب
ان ـت ـخ ــاب ــات .ل ـك ـن ـهــا ،ف ـع ـل ـيــا ،ال تـتـحــرك
ل ـل ـض ـغــط ع ـلــى ال ــدول ــة (واألحـ ـ ـ ـ ــزاب هــي
الدولة) التخاذ قرارها .في غضون ذلك،
«تــرت ـفــع» الـجـبــال ق ــرب الـبـحــر ،وتـتــزايــد
املكبات العشوائية واملطامر .فيما تكاد

الدولة تلعب لعبة
القرود الثالثة :ال ترى وال
تسمع وال تتدخل

عزيمة الناس تخور بحثًا عن «أي حل»
للمشكلة.
ف ــي  2016\3\17أصـ ــدر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
مـ ــذكـ ــرة ن ـص ــت ع ـل ــى أن «ي ـ ـحـ ــدد مــركــز
املعالجة واملطمر الصحي في منطقتي
ال ـ ـش ـ ــوف وعـ ــال ـ ـيـ ــه ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الح ـق ــة
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة»،
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت امل ـ ــذك ـ ــرة «تـ ـخـ ـصـ ـي ــص 50
مليون دوالر أميركي لتغطية مشاريع
انـمــائـيــة ف ــي ال ـب ـلــدات املـحـيـطــة لـكــل من
مطمر قضائي عاليه وال ـشــوف ومطمر
مفرق تل غريز» .رئيس بلدية بعاصير،
أم ــن ال ـق ـع ـقــور ،يــؤكــد «أن ـن ــا ل ــن ن ـســاوم
ول ــن نـقـبــل بـمــوضــوع املـطـمــر حـتــى وإن

أع ـط ــون ــا م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات» .وأضـ ــاف
«الدولة تركتنا واهتمت بمشكلة بيروت
وضواحيها فقط ،واألح ــزاب السياسية
م ـســؤولــة ع ــن ه ــذا ال ــوض ــع» .ول ـفــت الــى
أنه منذ بداية األزمة في اإلقليم «نسعى
كبلديات إلى حل هذه األزمة ،وتواصلنا
عـ ــدة مـ ـ ــرات م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة وم ــع
األحــزاب السياسية اليجاد حــل ،ولكننا
لم نتلق أيــة مساعدة في هــذا املوضوع،
فبقي املــوضــوع على عاتقنا» ،وأضــاف:
«نحن كاتحاد بلديات االقليم الشمالي
نـقــوم باجتماعات دوري ــة ونسعى لحل
األزمة بطريقة صحية وسليمة» .الرجل
وبلديته يحاوالن ،كما يقول .في النهاية،
أين ستذهب النفايات؟
ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،ال ـن ـفــايــات تــرتـفــع.
الناس تتململ من البلديات ،والبلديات
تـ ـتـ ـمـ ـلـ ـم ــل مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة .فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لـلـتــوضـيــح ،يـشـيــر رئ ـيــس بـلــديــة بــرجــا،
نـشــأت حمية ال ــى «أن ـنــا اقـتــرحـنــا إقــامــة
مـعـمــل ف ــرز فــي منطقة اإلقـلـيــم ولـكــن لم
نكن متفقني بعد على املكان ،نظرا لعدة
عــراقـيــل ،إمــا مــن قـبــل الــدولــة أو مــن قبل
األهــالــي» .في بلدية برجا يقولون إنهم
ق ــدم ــوا االق ـت ــراح ــات ب ــدوره ــم« :ف ــي آخــر
اجتماع التحاد بلديات اإلقليم الشمالي،
توصلنا إلى اقتراح تقسيم املنطقة إلى
ثــاثــة أق ـســام ،وإقــامــة معمل فــرز فــي كل
منها ،لكننا لم نتفق على املكان وال على
الكلفة ،فنحن كبلديات نستنزف ماليا
والعروضات التي تأتينا عالية الكلفة،
وال نستطيع تـحـمـلـهــا» .وطــالــب حمية
ال ــدول ــة واألح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة بالتحرك
لـ ـح ــل هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع «فـ ـنـ ـح ــن كــإق ـل ـيــم
تحملنا الكثير من امللوثات ،ويجب على
الدولة حل مشكلتنا ،أقله بشكل مؤقت».
وأكـ ــد ع ـلــى «أن ف ـك ــرة امل ـط ـمــر مــرفــوضــة
وإن اض ـط ــررن ــا س ـن ـنــزل إلـ ــى الـ ـش ــارع».
فــي انـتـظــار «ال ـن ــزول» العتيد ،النفايات
تــرت ـفــع ،وتـسـبـقـهــا رائ ـح ــة الـ ـب ــاد ،الـتــي
وصلت إلى السماء.

متابعة

ملف رئيس بلدية شبعا بعهدة النيابة العامة المالية
هديل فرفور

الـقــائــم بينها (حـجــم اإلدارة العامة
الـصـغـيــر نـسـبـيــا ـ ـ ـ  10آالف مــوظــف
ّ
ـ ـ فــي حــن أن حجم ال ـقــوات املسلحة
كـبـيــر ـ ـ  110آالف عـسـكــري ـ ـ وكــذلــك
األم ــر بالنسبة إل ــى التعليم ال ـعــام ـ
 54ألف أستاذ ومعلم) ،إعــادة النظر
ف ــي س ـيــاســة دعـ ــم ت ـعــرفــة ال ـك ـهــربــاء
التي ّ
تكبد الخزينة خسائر ضخمة
من دون أن ينعكس ذلك على نوعية
ال ـخــدمــة امل ـق ـ ّـدم ــة ،تـصـحـيــح الـنـظــام
الـضــريـبــي وتـحـمـيــل األع ـب ــاء األكـبــر
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ــق أربـ ــاحـ ــا
وع ـ ــدم ال ـت ـفــريــط ب ــال ـث ــروة الـنـفـطـ ّـيــة
والتعامل معها على أنها أصــول ال
ّ
إي ـ ــرادات ،وأن ـهــا مــن حــق ك ــل مــواطــن
لبناني ،بحيث تجمع فــي صندوق
سيادي ليجري توظيفها كما يجب
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـ ـ ــردود م ـن ـه ــا ،ال
إنفاقها».

ال تزال "املواجهة" مستمرة بني عدد من
أهــالــي شبعا ورئـيــس بلديتها .فبعد
ات ـه ــام ــات ال ـف ـس ــاد واالخ ـ ـتـ ــاس الـتــي
ساقها البعض بحق "الــريــس" ،والتي
أثارتها "األخـبــار" منذ أسابيع (راجع
تقرير ضجة حول أداء رئيس البلدية:
ُ
من "سنيورة شبعا") ،استدعي
استياء ُ
ثـمــانـيــة ش ـ ّـب ــان م ــن شـبـعــا ف ــي  13من
الـشـهــر ال ـج ــاري ،إل ــى ف ــرع املـعـلــومــات
فــي قــوى األم ــن الــداخـلــي ،على خلفية
منشورات «فايسبوكية» تهاجم أداء
ُ
رئـيــس الـبـلــديــة محمد صـعــب ،وتثير
شكوكًا حول الهدر والفساد الحاصل
وفق ما يقول أحد أهالي الشبان الذين
ُ
«األخبار».
ُاستدعوا لـ
ُ
ّ
أطـ ـل ــق س ـ ــراح س ـتــة ش ــب ــان ف ـ ــورًا بـعــد
ُ
التحقيق معهم ،فيما احتجز شابان
لــدى الفرع ملــدة أربعة ُ أيــام هما خليل
هاشم وهالل نبعة ،وأطلق سراحهما،
األسبوع املاضي.

تم احتجاز شابين
لدى فرع المعلومات من
دون تحويل ملفيهما
إلى النيابة العامة

ُ
ُ
املفارقة أن الشابني احتجزا لدى الفرع
من دون تحويل ملفيهما إلى النيابة
ال ـعــامــة وف ــق م ــا تـقـتـضـيــه اإلج ـ ــراءات
ال ـقــانــون ـيــة ،ب ـح ـســب م ــا ص ـ ـ ّـرح وكـيــل
الدفاع عن هاشم .هذا األمر أثار استياء
األه ــال ــي ال ــذي ــن اع ـت ـب ــروا أن تــوقـيــف
ّ
ّ
واعتباطي
تعسفي
الشابني هو إجراء
يندرج ضمن "التأديب واالنتقام الذي
ُيـمــارســه رئـيــس البلدية ضـ ّـد الشبان
ًّ
املمتعضني من أداء البلديةُ ،مستغل
ع ــاق ـت ــه ب ــامل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األم ــن
الداخلي اللواء عماد عثمان الحتجاز
امل ـن ـت ـف ـض ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ّـده" ،وف ـ ــق مـ ــا أج ـمــع
عــدد مــن األهــالــي الــذيــن تــواصـلــوا مع
"األخبار" .يستند هؤالء في ُرأيهم هذا
إلى كالم نقله أحد الشبان املحتجزين
ال ــذي ق ــال إن ُمــدعــي ع ــام جـبــل لبنان
وبــإيـعــاز مــن ال ـلــواء عـثـمــان طـلــب منه
من صعب رسميًا عبر كتاب
اال ّعـتــذار ّ
يوقعه ليوثق االعتذار .في اتصال مع
ُ"األخّـ ـب ــار" ،ي ـقــول أح ــد املـحـتـجــزيــن إن
املـحــقـقــن ســألــوا عــن ُسبب "مهاجمة"
رئـيــس البلدية وعــن املـسـتـنــدات التي
ُ
يمتلكونها والـ ُتــي ّ تثبت اتهاماتهم.
أحدهم ،أجاب املحققني أن هناك نحو
ُ
 20ق ـ ــرارًا رئ ــاس ـي ــا ،ت ـخــالــف ال ـقــوانــن
وتثبت اتهامات االختالس ،موجودة
فــي خــزيـنــة الـبـلــديــة .وعـلـيــه ،تـحـ ّـركــت
النيابة العامة املالية بناء على إخبار
فرع املعلومات ،يوم الخميس املاضي،
وصـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات بـ ـع ــد أن
ّ
اسـتــدعــت محاسب البلدية وتسلمت
القرارات بحضور مخاتير البلدة.
وك ــان رئ ـيــس الـبـلــديــة ق ــد رف ــع دع ــوى
ق ـضــائ ـيــة ضـ ـ ّـد ه ــاش ــم بـتـهـمــة تــزويــر

ّرد من «الريس»

ّ
ردًا على تقرير «ضـ ّـجــة حــول أداء رئـيــس :استياء مــن «سنيورة شبعا»»،
املنشور في العدد  ٣٢٩٣يوم االثنني  ٩تشرين األول  ،٢٠١٧أصدر رئيس
بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ،بيانًا أوضح فيه
أنه «ال ينتمي إلى أي فريق أو تيار سياسي ( )..وأنه على مسافة واحدة من
الجميع» ،الفتًا إلى أن عبارة «عدد من أهالي شبعا» الــواردة في التقرير ال
تعني ّإل «سبعة أشخاص ّ
كحد أقصى من أصل  35ألف مواطن و 13ألف
ناخب».
وقال صعب إن «التهويل واألكاذيب الصادرة من بعض الشتامني ال يمكن
أن ُت ّ
غير الحقيقة الساطعة واألعمال اإلنمائية املنفذة والجاري تنفيذها في
شبعا ومنطقة العرقوب ،عدا عن األمن االجتماعي واالستقرار الذي تنعم به
املنطقة نتيجة السياسات الحكيمة املتبعة في البلدية (.»)..
وأض ــاف« :إن املــزاعــم ال ــواردة حــول عمليات الـهــدر والتشكيك فــي األمــوال
املدفوعة ال تستند إلــى الحقيقة أو إلــى أي مستند صحيح .وعلى فرض
صحة هذه املزاعم ّ
فإن األصول القانونية تفرض اتباع اإلجراءات املطلوبة من
خالل مراجعة القضاء املختص أو سلطة الرقابة اإلدارية املختصة».

ُمستندات وسرقة أوراق رسمية ،فيما
رفع هاشم في املقابل دعوى قضائية
ل ـ ــدى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــالـ ـي ــة ب ـجــرم
اختالس املال العام.
وعليه ،يخضع حاليًا صعب للتحقيق
م ــن ِق ـبــل الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة بـنــاء
ع ـلــى ال ــدع ــوى املـ ــذكـ ــورة ،إض ــاف ــة الــى
إخبار فرع املعلومات ،بانتظار انتهاء
التحقيقات.

ُ
في هذا الوقت ،تفيد املعطيات أن ثالثة
أع ـض ــاء م ــن امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ت ـقـ ّـدمــوا
ُباستقاالتهم من البلدية ،على خلفية
امل ـس ـت ـجــدات األخ ـي ــرة املـتـعـلـقــة بــإثــارة
ال ـش ـب ـه ــات ح ـ ــول آلـ ـي ــة س ـي ــر األعـ ـم ــال
ف ُــي ال ـب ـل ــدي ــة ،ل ـيــرت ـفــع عـ ــدد األعـ ـض ــاء
املـسـتـقـيـلــن إل ــى خـمـســة أع ـض ــاء منذ
تولي املجلس البلدي مهماته في أيار
عام .2016

8
أعمال

الثالثاء  31تشرين األول  2017العدد 3312

مصارف

مبادرات اجتماعية
متنوعة لـ BLOM Bank

شــارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان
واملهجر سعد أزه ــري فــي افتتاح املنتدى السابع
حـ ــول امل ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ــذي
عـقــد فــي ف ـنــدق فينيسيا ي ــوم  26تـشــريــن األول
املنصرم .وتحدث أزهري خالل الكلمة التي ألقاها
عن املساهمة االجتماعية ملصرف لبنان واملهجر
واإلن ـجــازات التي حققها في هــذا املجال وأبــرزهــا:
بطاقة «عـطــاء» الـتــي ساهمت فــي نــزع األلـغــام من
 228,000م ـتــر م ــرب ــع م ــن األراض ـ ــي ف ــي لـبـنــان،
وبرنامج «بلوم شباب» الذي ّقدم التوجيه التعليمي
واملهني إلى ما يفوق الـ  293,000طالب وطالبة.
كما كشف أزهري عن بعض املشاريع التي شارف
التحضير لـهــا عـلــى االن ـت ـهــاء وال ـتــي ت ـنــدرج تحت
ل ــواء التعليم ،وأهـ ّـمـهــا إط ــاق بـنــك لـبـنــان واملهجر
قريبًا بالتعاون مــع جهات محلية ودولـيــة ّ
منصة
تـ ّ
ـؤمــن مـعـلــومــات وبـيــانــات اقـتـصــاديــة شــامـلــة عن
لبنان ،إضافة إلى إطالق املصرف مبادرة جائزة
ّ
املخصصة
 Hult Prizeوهــي إحــدى أهــم الجوائز
لفئة الـشـبــاب الــذيــن سـيـتـبــارون لتقديم ابـتـكــارات
مستدامة وقــادرة على تغيير حياة اآلخرين نحو
األفضل.
كما تطرق أزهري إلى تعاون املصرف مع املديرية
العامة لألمن العام بهدف مكننة آلية الدفع من خالل
تجهيز مراكز األمن العام بأجهزة الدفع اإللكتروني
.POS
من جهة أخرى شارك رئيس مجلس إدارة ومدير
عام بنك لبنان واملهجر في فعاليات مؤتمر الطاقة
الوطنية اللبنانية  LNEالذي عقد في ّ
مجمع البيال
في  28تشرين األول املاضي حيث ألقى كلمة تناول
فيها «دور القطاع املصرفي في تنمية االقتصاد».

تدشين اللوحات الجدارية
ضمن مبادرة الجدار األبيض

قطاع

كلفة أن تقتني يختًا في لبنان ...إعفاءات لألغــن
يتساءل المرء حول شروط اقتناء يخت في لبنان والتكاليف التي
يتكبدها لتحقيق ذلك .فإضافة إلى رسوم االستيراد والتأمين
ّ
التجول والرسم السنوي وتكاليف التشغيل
ورخصة
البحري
ّ
والصيانة وأجر الربان ،ال يمكن إغفال كلفة ركن اليخت التي
المتوجب رصدها
تستحوذ على الحصة األكبر من الميزانية
ّ
مايا سماحة
ّ
يمكن ألي شخص مقتدر تملك يخت
ب ـس ـه ــول ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وتـ ـم ــام ــا مـثــل
ال ـس ـي ــارات ،تـخـتـلــف أس ـع ــار الـيـخــوت
ألصنافها وأنواعها العديدة ،من
وفقًا
ّ
هـنــا ُيـسـتـشــف الـتـبــايــن فــي أسـعــارهــا
كما يشير عدد من الخبراء البحريني
وأصحاب الشركات.
بـحـســب أح ــده ــم ،يـبـلــغ ال ـح ــد األدن ــى
لسعر اليخت (دون ّ
محرك) في شركة
التصنيع ّ
األم قبل دخــولــه الــى لبنان
حــوالــى  15000إل ــى  16000ي ــورو ،أي
دون احتساب كلفة الشحن أو الجمرك
ّ
أو الـ ـ  .TVAوه ـكــذا ،ف ــإن سعر أصغر
ي ـخــت ي ــدخ ــل الـ ــى ل ـب ـنــان ه ــو حــوالــى
 $35000دون م ـح ــرك و $50000مــع
محرك .باملقابل ،يؤكد صاحب شركة
أخرى ّأن مبلغ ُ $10000ي ّ
خولك اقتناء
ّ
ّ
مجهز .ولـعــل االختالف
يخت صغير
في األسعار املطروحة يعود أيضًا إلى
الـنــوعـيــة وال ـت ــداخ ــل ف ــي التصنيفات
أحـ ـي ــان ــا بـ ــن ي ـخ ــت والن ـ ـ ــش وم ــرك ــب
شراعي.
ُ
وتظهر جولة على املعنيني باملوضوع
ّ
أن س ــوق ال ـي ـخ ــوت تـحـكـمـهــا قــوانــن
ُوض ـع ــت ل ـصــالــح ال ـي ـخــوت الـضـخـمــة
وتـ ـل ــك امل ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج بـحـجــة
تشجيع السياحة وتحت ذريعة جذب
أصـحــاب املــال لالستثمار فيه ،بينما
ي ـخ ـضــع ال ـي ـخــت ال ـص ـغ ـيــر امل ـس ـتــورد
لرسوم أعلى.

ضريبة «تناقصية»!

أق ــام فرنسبنك حـفــل تــدشــن ال ـلــوحــات الـجــداريــة
ض ـمــن م ـب ــادرة ال ـج ــدار األب ـي ــض “White Wall
 ”Beirutالذي نظمه املركز الثقافي الفرنسي يوم
الـجـمـعــة  27تـشــريــن األول  .2017حـضــر الحفل
سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه ونائب رئيس
ومديرعام مجموعة فرنسبنك عــادل القصار إلى
جانب الفنان اللبناني يــزن حلواني ،وممثلني عن
مجموعة فرنسبنك واملركز الثقافي الفرنسي ،إلى
جانب حشد من أهل الصحافة واإلعالم ،أمام مبنى
النويري ،طريق الشام.
في إطــار هــذا املـشــروع ،قــام ثالثة من كبار فناني
الكاليغرافي والغرافيتي بالرسم على ثالثة جدران
في بيروت حول موضوع حــوار الثقافات .وقد تم
اختيار الـجــدران الثالثة على الخط األخضر الذي
كــان يقسم بـيــروت إلــى قسمني .الـجــدار األول في
السوديكو والجدار الثاني في فردان والجدار الثالث
في الجميزة.

تكريم ...BLC
لدعمه المرأة

فـ ــي إط ـ ــار م ـ ـبـ ــادراتـ ــه املـ ـت ــواصـ ـل ــة ل ـت ـم ـكــن امل ـ ــرأة
اقتصاديًا وأبرزها مبادرة  We Initiativeالتي مر
عليها خمس سنواتَ ،
دعي مصرف BLC Bank
للمشاركة في منتدى نظمه مجلس املــرأة العربية
مــن  16إلــى  18تشرين األول فــي الـقــاهــرة والــذي
تناول أهمية القيادة النسائية في النمو االقتصادي
والتنمية املستدامة.
وقـ ــد ش ـهــد امل ـن ـت ــدى ت ـكــريــم م ــد ّي ــر عـ ــام مـســاعــد
مصرف  BLC Bankتانيا مسلم والتي قـ ّـدم لها
مجلس املــرأة العربية درع التمييز الذهبي لدورها
ّ
كسيدة رائدة في املجال املصرفي.

ّ
ومع أن الرسوم املفروضة على اليخت
ُ
تتخذ في العالم حسب طوله ونوعه
ّ ّ
وقيمته ،إل أن قانون الجمارك اللبناني
ّ
يتوجب على
اعتمد تصنيفًا مغايرًا إذ
مــالــك الـيـخــت ال ــذي ال ي ـت ـجــاوز طوله
الـ 15مترًا دفع  %15رسوم جمرك عند
إدخــالــه الــى لبنان (لحماية الصناعة
الوطنية التي ال تنتج يخوتًا تتخطى
هذا الطول) ،إضافة الى الضريبة على
ُ
القيمة املـضــافــة ( )%10الـتــي تحسب
على املجموع.
ف ــي ال ـج ـه ــة األخ ـ ـ ـ ــرىُ ،ي ـع ـف ــى ال ـي ـخــت
ال ــذي يتخطى ال ــ 15مـتـرًا مــن الجمرك
ويدفع صاحبه فقط  )TVA( %10على
السعر اإلجـمــالـ ّـي .فهل ُيعقل أن يدفع
م ــن ي ـش ـتــري يـخـتــا ب ـ ــ 30ال ــى  50ألــف
دوالر رســوم الجمرك وال ــ ،TVAبينما
يعفى مــن يملك يختًا بنصف مليون
أو  10ماليني دوالر منها؟ واملضحك
امل ـب ـكــي أي ـضــا إع ـف ــاء صــاحــب الـيـخــت
من الضرائب والرسوم الجمركية في
حال امتالكه لجنسية أجنبية أو إقامة
غير لبنانية ،باستثناء دفع مصاريف
رخ ـصــة ال ــدخ ــول امل ـتــواض ـعــة .ويشبه
ه ــذا التنظيم قــانــون اإلدخـ ــال املــؤقــت
للسيارات ،وهو ما قد يدفع العديد من
األشخاص الى اللجوء الى هذه امليزة
وإدخ ـ ــال ي ـخ ــوت ع ـلــى أسـ ــاس مــؤقــت
ّ
للتهرب من الجمرك والرسوم.

اليخوت ،إضافة الــى فرنسا .كما ّ
يتم
استيراد تلك املستعملة من الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيـ ّـرك ـيــة .وع ــن صناعتها
ّ
املحلية ،يؤكد أنها «خجولة وتقتصر
على ال ــزوارق الصغيرة التي يتراوح
طولها بني  12و 16مترًا تقريبًا وذات
القطع الصغيرة ،وال تستطيع املنافسة
على عكس اليخوت اإلماراتية الفخمة
ً
مثال التي يالمس طولها الـ 85مترًا».
ّ
ويشرح أن «رسوم ركن اليخت األجنبي
فــي سوليدير أو ضبية أو املوفنبيك
هـ ــي أعـ ـل ــى مـ ــن رس ـ ـ ــوم ركـ ـ ــن ال ـي ـخــت
ّ
الـلـبـنــانــي .وم ــع أن تسجيل الـيـخــوت
في الخارج هو حرية شخصية ،يمكن
التشجيع عـلــى تسجيلها فــي لبنان
لتوسيع األسطول اللبناني لليخوت
فيصبح املــالــك ملزمًا على ركنها في
لبنان حيث مــرفــأ االرت ـبــاط وسيدفع
ّ
عندها رسوم أقل للموقف وبرضاه».

الموقف ...الكلفة األكبر
وإضافة الى رسوم االستيراد السابقة
الذكرُ ،ي ّ
عدد مدير املبيعات في شركة
«شهاب مارين» فراس خليفة ،عناصر

إدخــال مؤقت ملدة ثالثة أشهر ،وتبلغ
قيمة دخوله وخروجه حوالى .»$1000

 100مليون مع اإلضافات

ّ
ب ــدوره ،يفند املدير التنفيذي ل ــTeam
 nineاليكو شيحا عناصر كلفة اليخت
م ــن تـسـجـيــل ،ال ــى ال ـج ـم ــارك وال ــرس ــم
ال ـس ـن ــوي ،ال ــى رخ ـصــة ال ـت ـج ـ ّـول على
غــرار ميكانيك السيارات ،الى التأمني
ال ـب ـحــري .ويـلـفــت ال ــى «حــريــة الــزبــون
بشراء يخت مع أو بدون ّ
محرك ،ولكن
م ــن امل ـس ـت ـح ـســن أن ي ـش ـتــريــه مـجـهـزًا
ً
كــامــا مــع م ـحـ ّـرك خـصــوصــا فــي حــال
اس ـت ـي ــراده م ــن الـ ـخ ــارجُ .
ويـ ـق ـ ّـدر سعر

ﺍﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺘﻤﻨّ ﺎه
ﻭﺍﻓــﺮﺷﻪ َﻉ ﺫﻭﻗﻚ
ﺍﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﺳﻜﻨﻲ ﻭﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 Visa Signatureﺃﻭ .Mastercard Horizon Blue
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.

عناصر الكلفة
بــال ـعــودة ال ــى عـنــاصــر الـكـلـفــة ،يشير
الكابنت هيثم شعبان ،الخبير البحري
ّ
املحلف ،الــى اختالف أسعار اليخوت
ب ــن ج ــدي ــدة أو مستعملة عـلــى غ ــرار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ووف ـ ـ ــق س ـن ــة ال ـت ـص ـن ـيــع
وحـ ـس ــب ع ــام ـت ـه ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،الف ـتــا
ّ
ال ــى أن اس ـت ـيــرادهــا ي ـتـ ّـم بـشـكــل كبير
م ــن إي ـطــال ـيــا ال ـت ــي تـشـتـهــر بـصـنــاعــة

كلفة اليخت في لبنان ،فيبدأ بسعره
الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ ح ـ ــده األدنـ ـ ـ ـ ــى $30000
(عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن زورق صـ ـغـ ـي ــر ج ــدي ــد
مـ ّ
ّ
بمحرك ومصنوع في الخارج)
ـزود
ً
وصــوال الى ماليني ال ــدوالرات .ويذكر
اإلض ــاف ــات الـعــديــدة املـتــاحــة كــالــردار،
ّ
مولد الكهرباء ،شبكة االتـصــاالت مع
األق ـمــار الصناعية لليخوت الكبيرة
الـتــي ُت ـ ّ
ـزوده ــا بــاإلنـتــرنــت ،الستاليت
 TVوغيرها« .وتـتــراوح قيمة التأمني
البحري بــن  1و %2مــن سعر اليخت
ُ ّ
ّ
ويشكل رسم
اإلجمالي ،وهي إلزامية.
ّ
املــوقــف التكلفة األكـبــر التي يتكبدها
صاحب اليخت إذ يبلغ  $300على املتر
سنويًا وقــد يصل الــى ُ .$1000
ويـعـ ّـد
سعر الركن في بيروت األعلى (أي في
الزيتونة باي وسمرلند واملوفنبيك)».
ّ
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ــربـ ـ ــان
ً
ي ـق ــود ال ـي ـخــت إجـ ـم ــاال ول ـي ــس املــالــك
و»يتقاضى مبلغًا شهريًا قدره $1500
ً
ّ
بالحد األدنى وصوال الى $7000-6000
للذي يعمل في اليخوت الكبيرة ،علمًا
ّ
ّ
بأن الكابنت هو موظف يتقاضى أجره
بشكل متواصل على مــدار السنةّ .أما
امل ــوظ ــف ال ـب ـحــري الـ ــذي ي ـســاعــده في
اليخوت الكبيرة ،فيتقاضى من 1000
ال ــى  $1200ش ـه ــري ــا» ،ح ـســب خليفة
الـ ــذي ي ـض ـيــف« :ت ـت ـ ّـم ص ـيــانــة الـيـخــت
ُ
م ــرة ف ــي الـسـنــة وتـ ـق ـ ّـدر كـلـفـتـهــا وفـقــا
ً
لحجمه .مثال ،تبلغ كلفة صيانة يخت
ال ـ ــ $30000حــوالــى  $2000سنويًا .وال
يمكن إغفال تكاليف التشغيل األخرى
ُ
من مازوت وغيرهّ .أما اليخت املسجل
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،فـيـحـصــل ع ـلــى ش ـهــادة
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صورة لمارينا السان جورج (مروان طحطح)

ال ـي ـخ ــت الـ ـج ــدي ــد وفـ ـ ــق عـ ـ ــدة ع ــوام ــل
مـنـهــا ق ـيــاس امل ـحــرك وحـجـمــه وقــوتــه
واإلضـ ــافـ ــات ع ـل ـيــه .وي ـم ـكــن الـحــديــث
ع ــن أس ـع ــار ت ـبــدأ بـعـشــرة آالف دوالر
وتصل الى مئة مليون دوالرّ .أما كلفة
الشحن ،فتتراوح تقريبًا بني  10و%15
من سعر الزورق».
ويـ ـضـ ـي ــف« :ن ـت ـك ـ ّـب ــد ع ـل ــى أي قـطـعــة
ن ـس ـت ــورده ــا م ــن ال ـ ـخـ ــارج م ـصــاريــف
بحدود الـ %40لتصل الى مخزننا في
جونية أو بيروت وتشمل الجمرك والـ
 TVAوالـشـحــن وال ـتــأمــن وال ـخ ـبــرة».
وعن كلفة الصيانةّ ،
يفرق هنا بني حالة
اليخت الـجــديــد مــن جهة واملستعمل
من جهة أخرى« .فتكون قيمة الصيانة

سعر أصغر يخت
يدخل الى لبنان
هو حوالى $35000
 % 10س ـنــويــا م ــن قـيـمــة زورق قــديــم
مستعمل لم يعد على كفالته وتشمل
املوقف والتأمني وامليكانيك ورخصة
ال ـت ـج ــول .وت ـن ـخ ـفــض كـلـفــة الـصـيــانــة
بطبيعة الحال إذا كان اليخت جديدًا».

شجعة
رسوم تسجيل ُم ّ

ّ
يـتـمــتــع ال ـي ـخــت بـجـنـسـيــة ُيـظـهــرهــا
ال ـع ـل ــم الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـلــه .ولـ ـك ــن املـلـفــت
ّ
ح ـس ــب ال ـك ــاب ــن ش ـع ـب ــان أن «كـلـفــة
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ت ـ ـضـ ــاهـ ــي ك ـل ـفــة
ّ
تسجيل يخت ليتمكن من رفع العلم
اللبناني .من هنا أهمية إعادة النظر
بهذه امليزة بعد املقارنة مع قوانني
دول ك ـمــونــاكــو وف ــرن ـس ــا وإي ـطــال ـيــا
ح ـيــث ت ـت ــواج ــد فـيـهــا أه ـ ـ ّـم الـيـخــوت
ّ
في العالم» .ويذكر بميزة أخــرى من
األفـضــل إع ــادة النظر فيها «اتخذت

ُ
إلع ـفــاء الـيـخــت املـسـ ّـجــل فــي الـخــارج
مـ ـ ــن رسـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك كـ ـ ـن ـ ــوع مــن
االمـتـيــاز لتشجيع السياحة وجــذب
األغـنـيــاء مــن الخليجيني أو األت ــراك
أو اليونانيني وغـيــرهــم كــي يركنوا
يخوتهم في املياه اللبنانية».
وعن سبب غياب ضريبة تصاعدية
تفرضها الــدولــة وف ــق قيمة اليخت
ّ
وط ـ ــول ـ ــهُ ،ي ـ ـشـ ــدد شـ ـعـ ـب ــان عـ ـل ــى أن
«م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـجـ ـمـ ــارك ع ـل ــى ال ـق ـطــع
البحرية غير ملحوظ في دول العالم،
ّ
ألن الـيـخــت يــركــن فــي الـبـحــر أي في
منطقة تـقــع خ ــارج إط ــار الـضــرائــب.
وال يمكن تحميل مالك يخت يساوي
ً
مثال  4 – 3ماليني دوالر  %15جمارك
و %10ض ــرائ ــب ،فـعـنــدهــا سيختار
دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ك ـم ـصــر أو ق ـب ــرص أو
ال ـي ــون ــان وسـ ـي ــزور ل ـب ـنــان لـســاعــات
ّ
مـعــدودة .مــن هنا ،إن فــرض ضريبة
ت ـص ــاع ــدي ــة ي ـب ـعــد م ــال ـك ــي ال ـي ـخــوت
عوضًا عن استقطابهم».

السياحة المائية في خطر
بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها
قطاع اليخوت في لبنان ،يــرى اليكو
ّ
ش ـي ـحــا أن «الـ ــدولـ ــة ت ـق ـســو ولـسـبــب
ّ
أمـنــي فــي مـســألــة ت ـجــول ال ـ ــزوارق في
ً
امل ـ ـيـ ــاه .ي ـح ـت ــاج مـ ـث ــا ال ـ ـ ـ ــزورق ال ــذي
ي ــرك ــن ف ــي ض ـب ـيــه ال ـ ــى م ـع ــام ـل ــة إذن
سفر عند رئـيــس املـيـنــاء (مــع تحديد
أس ـم ــاء ال ـطــاقــم وإعـ ـط ــاء خ ـبــر لــأمــن
الـعــام وملـخــابــرات الجيش وللجمارك
ل ـت ـت ــأك ــد مـ ــن الـ ــذهـ ــاب واالي ـ ـ ـ ـ ــاب) كــي
ّ
يتمكن من اإلبـحــار نحو موقع يبعد
عنه  200متر (في الهوليداي بيتش)
قـبــل ال ـع ــودة ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي ،على
اعتبار ّأن اإلبحار ّ
يتم من قضاء الى
آخر ويتخطى مدة الــ 24ساعة تمامًا
كاملعاملة التي يحتاجها مــن يسافر
الــى قبرص ،دون إغفال الرسوم التي
ّ
يتكبدها ذهابًا وإيــابــا جــراء كل هذه
امل ـعــامــات اإلل ــزام ـي ــة ،وه ــذا مــا يــؤثــر
سلبًا على السياحة املائية في لبنان،
إذ ي ـن ـظ ــر الـ ـ ــى الـ ـيـ ـخ ــوت عـ ـل ــى أن ـه ــا
بواخر شحن بغض النظر عن طولها.
فــالــانــش الـصـغـيــر الـ ــذي ال يتخطى
س ـع ــره الـ ـ ـ ـ ــ $10000يـتـكـ ّـبــد مـصــاريــف
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ب ـق ـي ـم ــة  $300عـ ـل ــى ج ــول ــة
واح ـ ــدة ،ع ــدا ع ــن امل ـصــاريــف األخ ــرى
مــن وقــود وغـيــره فــي حــال أراد البقاء
خـ ــارج مــوق ـفــه ف ــي امل ــاري ـن ــا وتـخـطــت
رح ـل ـتــه ب ــذل ــك ال ـ ـ ــ 24س ــاع ــة» .ويــدعــو
شيحا الدولة الى مساندة هذا القطاع
«فــأي بلد سياحي في العالم تعكسه
ص ــورة يـخــت أو ش ــراع جـمـيــل .لــذلــك،
مــن ال ـض ــروري تنظيف الـبـحــر لكون
ال ـت ـلــوث يـظـهــر جـلـيــا ف ـيــه خـصــوصــا
بـسـبــب امل ـي ــاه اآلسـ ـن ــة .وع ـنــد الـتـنـقــل
ً
من خليج جونية وصوال الى الدورة،
ي ـص ـعــب ع ـل ــى امل ــرك ــب امل ـ ـ ــرور بـسـبــب
ال ــرائ ـح ــة وال ـن ـف ــاي ــات ،وه ــو م ــا حمل
اللبنانيني عـلــى الـسـفــر نـحــو قبرص
ّ
سيتحرك املعنيون
وال ـيــونــان» .فهل
قبل فوات اآلوان؟

تهرب ضريبي وفساد
ّ

تختلف رسوم ركن اليخت سنويًا حسب حجمه وطوله ومكان املوقف أو
املارينا ،فتبلغ  $550تقريبًا على متر اليخت في مارينا ضبيه وتشمل
تأمني الكهرباء واملـيــاه (فــي ساعات مـحــددة) مجانًا .بينما يكون رسم
املــوقــف فــي السوليدير بـحــدود ال ـ  $750للمتر ،وتـكــون املـيــاه والكهرباء
مدفوعة على حــدة .وتقول مصادر مطلعة ّأن املشكلة كامنة بمحدودية
ّ
فيضطر البعض الــى دفــع أم ــوال «مــن تحت
املــواقــف وصعوبة تأمينها.
الـطــاولــة» لــرؤســاء املــوانــئ تـتــراوح بــن  15و 20ألــف دوالر إلب ــدال مواقف
بأخرى .وعن األموال املهدورة التي تخسرها خزينة الدولة ،تظهر معضلة
تخمني اليخوتّ ،
فيتم تخمني يخت تبلغ قيمته نصف مليون دوالر بـ200
ً ُ ّ
ألف دوالر مثال .ويخ ّمن آخر بــ 300ألف دوالر عوضًا عن مليون دوالر
لدفع قيمة جمركية أقل من قيمته.
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العالم

على الغالف

عدوان غزة:

«ألغام المصالحة»
تتفجر
تلقت إسرائيل
سرعان ما ّ
المصالحة الفلسطينية
لتمرر عبره،
كموضوع دسم ّ
ومن تحته أيضًا ،جملة من
والنيات المسبقة.
الخطط ّ
حذرت في البداية من انهيار
ّ
االتفاق خالل ثالثة أشهر
«حقل من
أو أربعة ،بسبب
ٍ
األلغام» ،لكنها سارعت أمس
إلى تفجيرها دفعة واحدة:
تعده
مبيت لنفق ّ
ٌ
استهداف َّ
المقاومة؛ الفصيل المسؤول
عن النفق ليس «حماس»،
بل «الجهاد اإلسالمي»
التي ال تشارك في العملية
السياسية وليست طرفًا
في المصالحة؛ التوقيت
واألسلوب مشابهان تمامًا لما
حدث ّإبان «اتفاق الشاطئ»
حينما أنهى مفاعيله عدوان
 2014الذي بدأ باستهداف
مقاومين في األنفاق...
تعم ٍد هذه المرة إليقاع
مع ّ
أكبر عدد من الشهداء .قبل
أسبوعين ،قال بنيامين
نتنياهو إن إسرائيل ترفض
المصالحة ،لكنها لن تعمل
على منعها ،فيما يثبت
عدوانها على غزة أنها تريد
فرض نفسها في التفاصيل
مواز،
كافة ،فهي على ٍّ
خط ٍ
وبينما تواصل االستيطان ،ال
تريد الدخول في المفاوضات
التي يطلبها األميركي إ ّلا
تحت سقف واضح :إن لم ننزع
سالح المقاومة ،فعلينا ــ أو
عليهم ــ تجميده ،و«التجربة
خير برهان» .مع ذلك ،سارعت
تل أبيب إلى طلب التهدئة
من القاهرة ،كذلك حاولت
«التملص» من بعض تبعات
ّ
بادعاء أنه لم
االستهداف ّ
يكن مقصودًا استهداف
قيادات ولم تستعمل أسلحة
محرمة كالغازات السامة.
فعال ُتحسن إسرائيل التقاط
ً
الفرص ،لكن النهايات ليست
سعيدة لها دومًا ،وهذا ما
تقوله تجربتها الدائمة مع
المقاومة

يتكرر
الصامد»
«الجرف
سيناريو
ّ

بالرد
شهداء في استهداف نفق ...والمقاومة ّ
تتوعد ّ
ف ــي س ـي ـنــاريــو ش ـب ـيــه ب ـب ــداي ــة عـ ــدوان
ع ــام  ،2014اسـتـهــدفــت طــائــرات الـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أم ـ ــس ،ن ـف ـقــا ق ـيــد الـحـفــر
لـ ــ«س ــراي ــا الـ ـق ــدس» (ال ـج ـن ــاح املـسـلــح
لــ«حــركــة الجهاد اإلس ــام ــي») ،مــا بني
ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع غ ـ ــزة وداخـ ـ ـ ــل األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية املحتلة عام  ،١٩٤٨ما أدى
إلـ ــى اس ـت ـش ـهــاد س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص من
«الـســرايــا» و«كـتــائــب الـقـســام» (ال ــذراع
الـعـسـكــريــة ل ـحــركــة «ح ـ ـمـ ــاس») ،فيما
تتواصل عمليات اإلنقاذ /االنتشال.
وقصف جيش العدو بخمسة صواريخ
ال ـن ـفــق ال ـ ــذي كـ ــان ب ــال ـق ــرب م ــن مــوقــع
«كـيـســوفـيــم» الـعـسـكــري ش ــرق مدينة
خ ــان ـي ــوس ،ج ـن ــوب ق ـط ــاع غـ ــزة ،علمًا
بأنه سبق العدوان على املقاومة نشر
منظومة «القبة الحديدية» في أسدود
(بـ ــدأ ن ـشــرهــا م ـنــذ الـجـمـعــة املــاض ـيــة)
واسـ ـت ــدع ــاء الـ ـع ــدو بـ ـص ــورة مـفــاجـئــة
جنود االحتياط (صـبــاح أم ــس) ،وفق
مـ ــواقـ ــع ع ـب ــري ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن ال ـج ـي ــش،
ومصادر قريبة من املقاومة.
مع ذلك ،قال موقع « »٠٤٠٤اإلسرائيلي،
ُ
است َ
دعيت لتنفيذ
إن «قوات االحتياط
تــدريـبــات عسكرية واس ـعــة ،فيما قــال
امل ـت ـحــدث بــاســم جـيــش ال ـع ــدو ،رونــن
م ـن ـل ـي ــس ،إن «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات سـتـسـتـمــر
حتى نهاية اليوم (أمــس) ...وتأتي فى
إطار خطة املناورات السنوية الهادفة
إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى اس ـت ـع ــدادات ق ــوات
الطوارئ»!
ّ
ورك ـ ـ ـ ــز بـ ـي ــان جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى أن
القصف حصل داخــل أراض ــي الـ ــ ،48ال
فــي قطاع غــزة ،وذلــك إلحــراج املقاومة
وم ـن ـع ـهــا م ــن الـ ـ ــرد ،وهـ ــذا م ــا ّ
روج له
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة بـ ــاسـ ــم ج ـيــش
الـعــدو ،أفيخاي أدرع ــي ،حينما ّ
صرح
ب ــأن «الـتـفـجـيــر ح ــدث داخ ــل األراض ــي
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا م ـع ـظــم الـقـتـلــى
هــم نــاش ـطــون دخ ـلــوا إل ــى الـنـفــق بعد
تفجيره وقتلوا داخــل غزة وال (ليس)
نتيجة التفجير».
طبقًا لـبـيــانــات فـصــائــل امل ـقــاومــة ،فــإن
خـمـســة م ــن ال ـش ـه ــداء ه ــم م ــن «ســرايــا
القدس» :قائد «لواء الوسطى» وعضو
«امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري» ع ــرف ــات مــرشــد
أب ــو عـبــد ال ـلــه ،ونــائـبــه حـســن رمـضــان
أبو حسنني ،باإلضافة إلى عمر نصار
ال ـف ـل ـيــت ،وأح ـم ــد خـلـيــل أب ــو عــرمــانــة،

وحسام السميري ،واثنان من «كتائب
ال ـق ـســام» :الـقــائــد املـيــدانــي فــي «وح ــدة
النخبة» مصباح فايق شبير ،ومحمد
مروان اآلغا ،وكذلك أصيب  ١١شخصًا.
ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،تـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــت ٌب ـعــد
الـقـصــف اإلســرائ ـي ـلــي لـلـنـفــق ف ــرق من
«الـقـســام» و«ال ـســرايــا» للمساهمة في
إن ـقــاذ امل ـقــاومــن .وب ـعــد دخــولـهــم إلــى
ال ـن ـف ــق ،أدت ال ـ ـغـ ــازات ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا
ص ــواري ــخ الـ ـع ــدو إلـ ــى اس ـت ـش ـهــادهــم،

يصل وفد من «المخابرات
المصرية» اليوم إلى
غزة لتثبيت التهدئة
وتسليم المعابر

فيما بقيت املجموعة املستهدفة داخل
النفق من دون تحديد مصيرها (حتى
كتابة التقرير).
وكشف املتحدث باسم وزارة الصحة
في غزة ،أشرف القدرة ،عن «استخدام
االحـ ـت ــال أس ـل ـحــة م ـحــرمــة دول ـي ــة في
عــدوانــه األخ ـيــر ،مضيفًا فــي تصريح
ّ
صحفي أن «الشهداء الذين وصلوا إلى
املستشفى تعرضوا لكمية كبيرة من
ال ـبــارود والـغــاز ال ـســام ...هــذه الـغــازات
ت ـس ـت ـخــدم ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ولـ ــم نـعــرفــه
نوعها» ،وهو ما أكده مدير مستشفى
شهداء األقصى ،كمال الخطيب ،الذي
قــال إن «ع ــددًا مــن اإلصــابــات الطفيفة
ال ـت ــي غـ ـ ــادرت املـسـتـشـفــى ع ـ ــادت بعد
ساعات وعليها أعراض أخرى».
م ــن الـ ـف ــور ،أع ـل ـنــت «س ــراي ــا ال ـق ــدس»
حالة «االستنفار العسكري العام في
صفوف عناصرها» ،وأكــدت في بيان
أن «دماء الشهداء لن تذهب هدرًا ،وأن
جميع خ ـيــارات ال ــرد سـتـكــون أمامنا
م ـف ـت ــوح ــة» .أيـ ـض ــا ،ق ــال ــت «ال ـق ـس ــام»
إن «مـ ـح ــاوالت ال ـع ــدو ل ـفــرض قــواعــد
جديد ٍة لالشتباك عبر ارتكاب جرائم

عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعًا لتقييم الموقف وأجرت اتصاالت مع القاهرة (أ ف ب)

ومجاهدينا
ـداءات على أرضـنــا
واع ـتـ
ٍ
ٌ
ٌ
محاوالت بائسة تعيها
وشعبنا هي
املقاومة جيدًا وستبوء بالفشل».
وب ـي ـن ـمــا ع ـق ــدت ال ـف ـصــائــل اجـتـمــاعــا
لتقييم الوضع وأجــرت اتصاالت مع
القاهرة ،قالت «الجهاد اإلسالمي» إن
«ســرايــا القدس ستقرر في الساعات
الـقــادمــة طريقة ال ــرد على ال ـع ــدوان...
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــدث ه ـ ــو إع ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ــرب مــن
ج ــان ــب االح ـ ـ ـتـ ـ ــال» .أم ـ ــا «ح ـ ـمـ ــاس»،
ف ــوص ـف ــت االسـ ـتـ ـه ــداف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بأنه «محاولة يائسة لتخريب جهود
املصالحة».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أدان ـ ـ ـ ــت «فـ ـت ــح»
«الجريمة اإلسرائيلية البشعة» ،وقال
ن ــائ ــب أم ـ ــن س ــر «امل ـج ـل ــس الـ ـث ــوري»

للحركة فــايــز أبــو عيطة ،فــي تصريح
ّ
صحافي ،إن «هــذه الجريمة تأتي في
سـيــاق خلط األوراق وتــوتـيــر األج ــواء
إلفـشــال املصالحة ...املـضـ ّـي فــي تنفيذ
اتفاق املصالحة هو الرد األمثل».
من جهة أخرى ،أعلنت األذرع العسكرية
للمقاومة وقوفها مع «سرايا القدس»،
وقــالــت «كـتــائــب أب ــو عـلــي مصطفى»،
الجناح العسكري لـ«الجبهة الشعبية
ّ
ل ـت ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
«جريمة استهداف املقاومة ...تفتح كل
الخيارات أمام املقاومة» ،ودعا املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـب ـهــة الــديـمـقــراطـيــة
لتحرير فـلـسـطــن»« ،ق ـيــادة األجنحة
العسكرية لعقد اجتماع طارئ لدرس
ه ــذا الـتـصـعـيــد وال ـخ ـطــوات املـطـلــوبــة

لقاء «اقتصادي» بين السلطة وإسرائيل ...بضغط
للمرة الثانية في غضون ستة أشهر،
اج ـت ـم ــع وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
م ــوش ـي ــه كـ ـحـ ـل ــون ،ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الفلسطيني ،رام ــي الحمدالله ،مساء
أول من أمس ،في مدينة رام الله ،وذلك
«ملناقشة قضايا اقتصادية ...والبناء
االس ـت ـي ـط ــان ــي ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة»
املحتلة.
اللقاء الــذي ُعقد س ـ ّـرًا ،يأتي فــي إطــار
ال ـج ـه ــود امل ـتــواص ـلــة إلدارة الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ل ـلــدفــع
بمسار سياسي بني إسرائيل والسلطة
الفلسطينية قــد يــوصــل إل ــى تسوية
ن ـه ــائ ـي ــة ،ووفـ ـ ــق م ــا ن ـق ـل ـتــه صـحـيـفــة
«هآرتس» عن مسؤولني إسرائيليني،
مــارســت «إدارة تــرامــب ضغوطًا على
الطرفني بهدف عقد اللقاء بني كحلون
والـحـمــدالـلــه ملـنــاقـشــة قـضــايــا تتعلق
بالشراكة االقتصادية بني الجانبني».
وحضر اللقاء الثاني من نوعه خالل
ّ
أق ـ ــل م ــن ن ـص ــف ع ـ ــام ك ـ ــل م ــن ال ــوزي ــر
كـ ـحـ ـل ــون ومـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
االقتصاديني في وزارته ،باإلضافة إلى
«منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية»
في األراضــي املحتلة ،يوآف مردخاي،

ومن الجانب الفلسطيني :الحمدالله،
ورئ ـ ـي ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون امل ــدنـ ـي ــة،
الــوزيــر حسني الشيخ ،ورئـيــس جهاز
املخابرات العامة ،ماجد فــرج ،ووزيــر
املالية ،شكري بشارة.
وك ــان ه ــذا ال ـل ـقــاء قــد سـبـقـتــه سلسلة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ب ـ ــن مـ ـبـ ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط،
جيسون غرينبالت ،ورئـيــس ال ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،وذلك
ب ـع ــد وقـ ــت ق ـص ـيــر ع ـل ــى زي ـ ــارة وزي ــر

الخزانة األميركي ،ستيفن منوتشني،
لـ ـفـ ـلـ ـسـ ـط ــن امل ـ ـح ـ ـت ـ ـل ـ ــة ،ح ـ ـي ـ ــث ن ـق ــل
املسؤولون األميركيون إلــى نتنياهو
رســالــة مــن ت ــرام ــب ،تـفـيــد بــرغـبـتــه في
تحريك عجلة املفاوضات بني إسرائيل
والسلطة.
وت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــع ح ـ ــدي ـ ــث لـ ــوزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ب ــوري ــس
جونسون ،قال فيه إن «الحل الوحيد
ال ـقــابــل لـلـتـطـبـيــق» ف ــي الـ ـص ــراع بني
إس ــرائ ـي ــل والـفـلـسـطـيـنـيــن ه ــو «حــل

صورة نشرها مبعوث ترامب ،جيسون غرينبالت ،على حسابه في «تويتر» عن االجتماع

ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن» ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ــن إق ــام ــة
دول ــة فلسطينية مـسـتـقـلــة .وأض ــاف
جونسون في مقالة نشرتها صحيفة
«ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف» ق ـب ـي ــل زيـ ـ ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو
للعاصمة البريطانية لندن لالحتفال
ب ــذك ــرى «وع ـ ــد ب ـل ـف ــور» امل ـئ ــوي ــة ،إنــه
ليس لديه أي شك في أن الحل الوحيد
الـقــابــل للتطبيق يشبه ال ــذي وضعه
ف ــي األصـ ـ ــل ال ـ ـلـ ــورد ب ـي ــل ف ــي ت ـقــريــر
الـلـجـنــة املـلـكـيــة ب ـشــأن فـلـسـطــن عــام
« ،1937وهو ما يعني رؤية الدولتني
لشعبني».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت مـ ـص ــادر
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي،
غرينبالت ،مهتم بأن يظهر لترامب أنه
حقق نتائج ملموسة في هــذا الشأن،
وألن «هناك صعوبات للدفع بعملية
سياسية ،فقد اتجه غرينبالت للمسار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» ،إذ ن ــاق ــش االج ـت ـم ــاع
الـ ـس ـ ّـري م ـش ــروع املـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة
امل ــزم ــع إن ـش ــاؤه ف ــي مـنـطـقــة تــرقــومـيــا
في الخليل ،جنوبي الضفة ،حيث من
املـفـتــرض أن يعمل فـيــه فلسطينيون
إلى جانب إسرائيليني من مستوطنة
«مودعني» بالقرب من القدس املحتلة.
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العدو يستهدف «المصالحة»:
تعزيز الردع ...أو تخريبها
علي حيدر

المعابر
«قيد التسليم»
كشفت مصادر مصرية عن وصول وفد
يرأســه مديــر «هيئــة املعابــر الفلســطينية»،
نظمــي مهنــا ،إلــى القاهــرة ،برفقــة وفــد مــن
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة .وقالــت
تلــك املصــادر إن الوفــد الفلســطيني التقـ ُّـى
مســؤولني مصريــن لبحــث آليــات تســلم
معابــر قطــاع غــزة كافــة ،تمهي ـدًا لتطبيــق
بنــد اتفــاق املصالحــة ُّالخــاص باملعابــر
الــذي ينــص علــى تســلم الســلطة إدارة
املعابــر ابتـ ً
ـداء مــن مطلــع تشــرين الثانــي.
مــن جهــة ثانيــة ،أعلنــت حركــة «حمــاس»
جاهزيتهــا لتســليم إدارة املعابــر
للحكومــة بصــورة كليــة تضمــن إشــرافها
علــى الحركــة فيهــا وجمــع اإليــرادات
التــي ســتودع فــي صنــدوق الحكومــة
«لتتحمــل بذلــك ّاملســؤولية تجــاه القطــاع».
لكــن «حمــاس» ملحــت إلــى أن ذلــك يعنــي
«دفــع رواتــب املوظفــن املوجوديــن فــي
غــزة (الذيــن عينتهــم الحركــة) ،علــى
غــرار املرحلــة الســابقة (بقيمــة نصــف
راتــب شــهريًا) ،وذلــك لحــن دمجهــم فــي
الوظيفــة الرســمية».
(األخبار)

ملـجــابـهــة ه ــذا االع ـ ـتـ ــداء» .ك ــذل ــك ،رأت
«ل ـ ـجـ ــان املـ ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» أن
القصف اإلسرائيلي «جريمة عدوانية
وللمقاومة الـحــق فــي اسـتـخــدام كافة
الخيارات للرد» ،معلنة «حالة التعبئة
العامة في صفوف مقاتليها».
ّ
يتكرر تقريبًا ما حدث عام ،٢٠١٤
وإذ
حينما أدت عملية «الـجــرف الصامد»
إلى تخريب نتائج االتفاق بني «فتح»
و«ح ـم ــاس» (ات ـفــاق الـشــاطــئ) بـعــد 51
ّ
يــومــا مــن املــواج ـهــة ،ف ــإن ان ــدالع حــرب
جــديــدة قــد ي ــؤدي أيـضــا إلــى إجـهــاض
االت ـ ـف ـ ــاق األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .لـكــن
ف ــي م ـح ــاول ــة إســرائ ـي ـل ـيــة السـتـيـعــاب
تداعيات الـعــداون ،قال املتحدث باسم
جـيــش ال ـعــدو ،فــي وق ــت مـتــأخــر مساء

أم ـ ــس ،إن «مـ ــزاعـ ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام غـ ــازات
خطيرة في عملية تفجير النفق كاذبة...
ولم نقصد استهداف مسؤولني كبار».
ويأتي هذا االستهداف في وقت تواصل
فيه مصر متابعة ملف تسليم املعابر
للسلطة في رام الله ،فيما نقلت وكالة
«سبوتنيك» الروسية عن مصدر أمني
فــي رام الـلــه قــولــه إن السفير املـصــري
لدى السلطة ،سامي مراد ،ومعه اللواء
في «املخابرات املصرية» همام أبو زيد،
ّ
ّقررا في زيارة غير مخطط لها سابقًا،
أن يصال غزة صباح اليوم ،عبر حاجز
«بيت حانون ـ إيريز» ،للقاء الفصائل
وتثبيت التهدئة ،كما سيشاركان في
عملية تسليم معابر القطاع لحكومة
«الوفاق الوطني».

أميركي
ترأس الجانب
الفلسطيني رامي
الحمداهلل واإلسرائيلي
موشيه كحلون
ي ـ ــذك ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ي ـ ــأت ـ ــي ب ـعــد
انـ ـتـ ـق ــاد إس ــرائـ ـي ــل اتـ ـف ــاق امل ـصــال ـحــة
الفلسطينية ،وبــالـتــزامــن مــع نـيــة تل
أبـ ـي ــب ال ـت ـص ـع ـيــد ض ــد غـ ـ ــزة ،وأي ـض ــا
إع ـ ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ـت ـشــديــد على
أنهم لن يجروا مفاوضات مع حكومة
وحدة بني «فتح» و«حماس» .وعن هذا
ّ
االشتراط ،علقت الصحفية« :صحيح،
لكن حكومة الوحدة لم تقم بعد».
م ــع ذلـ ــك ،تـضـ ّـمــن ال ـل ـقــاء حــديـثــا عن
غزة ،إذ قال بيان رسمي فلسطيني،
إن الجانب الفلسطيني أكد «ضرورة
رفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع،

وتسهيل حــركــة األف ـ ــراد ،والـتـجــارة،
والبضائع بني الضفة ،وغــزة ،وغزة
والعالم الخارجي» .وأضــاف البيان
الصادر أمس« :بحث اللقاء القضايا
املالية املتعلقة باملستحقات املالية
ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـج ــان ــب
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وال ـت ــرت ـي ـب ــات املــال ـيــة
املتعلقة بالتجارة الـعــامــة ،وتنظيم
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
الفلسطينية واإلســرائ ـي ـل ـيــة» .كذلك
طالب الجانب الفلسطيني ،إسرائيل،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــح «م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
للمشاريع الفلسطينية التي تقام في
املناطق املصنفة جـ في الضفة (نحو
 %60من مساحة الضفة) ،كذلك بحث
قضيتي املياه والكهرباء».
إلى ذلك ،نقلت «هآرتس» عن مسؤولني
إســرائ ـي ـل ـيــن ال ـت ـق ــوا رئ ـي ــس الـسـلـطــة
محمود عباس ،قولهم ،إن «أبــو مازن
قال أمامهم إنه لن يقبل وجــود وزراء
م ــن ح ـم ــاس ال ي ـع ـتــرفــون بــإســرائ ـيــل،
فــي حـكــومــة الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،وهــو
ما نفته مصادر في رام الله في وقت
الحق.
(األخبار)

األسـ ـل ــوب امل ـثــالــي إلس ــرائ ـي ــل م ــن أجــل
تمرير اعـتــداءات مدروسة في توقيتها
وأه ــدافـ ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــردعـ ـي ــة ،مع
ضـمــان أق ــل ق ــدر مــن املـخــاطــرة وردود
الفعل ،هو أن تتظلل بعناوين ّ
تقدم بها
اع ـتــداءات ـهــا عـلــى أن ـهــا عـمـلـ ًيــات وقــائـيــة
واستباقية .فليس مصادفة أن يسقط
ه ـ ــذا الـ ـع ــدد م ــن الـ ـشـ ـه ــداء وال ـج ــرح ــى
ف ــي اس ـت ـه ــداف إس ــرائ ـي ــل أحـ ــد أن ـفــاق
حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلس ـ ًـام ــي» فــي قطاع
غ ــزة ،ولـيــس مـصــادفــة تــوقـيــت الهجوم
السياسي ،واألمــر نفسه ينسحب على
األس ـل ــوب ال ــذي اتـبـعـتــه فــي تــدمـيــر هــذا
النفق (صواريخ بتقنية جديدة).
ما تقدم يدفع إلى التساؤل عن التوقيت
الذي اكتشفت فيه إسرائيل النفق ،وهل
ِّ
ان ـت ـظــرت تــوقـيـتــا ُيـمــكـنـهــا م ــن إسـقــاط
هــذا العدد من الشهداء وتوجيه رسالة
سياسية قاسية تستثمر عبرها الرهان
عـلــى املـصــالـحــة الفلسطينية الداخلية
كعامل كابح للمقاومة عن الرد؟
القدر املتيقن هو أن النفق الذي استهدفه
ال ـع ــدو ،كـمــا أك ــدت الـقـنــاة ال ـعــاشــرة في
التلفزيون اإلسرائيلي« ،لم يكن جاهزًا
لالستخدام ،بل كان في مرحلة الحفر».
ووف ـ ــق م ـع ـلــق الـ ـش ــؤون األم ـن ـي ــة ملــوقــع
«يديعوت أحــرونــوت» رونــي بن يشاي،
كــان «الـجـيــش ُيعلم عــن النفق مــن مدة
قـصـيــرة؛ لـكــن أ ِّج ــل ق ــرار ضــربــه حتى
تغير الظروف السياسية في غزة ،وذلك
ملنع جولة تصعيد جــديــدة» .تؤكد هذه
املـعـطـيــات أن ال ـعــدو تعمد فــي معالجة
النفق اللجوء إلى تفجيره بما يؤدي إلى
خسائر بشرية مؤملة .ولم يغب هذا البعد
حتى عن كالم رئيس حكومة االحتالل،
بنيامني نتنياهو ،خــال افتتاح جلسة
كـتـلــة «ال ـل ـي ـكــود» أم ــس ،عـنــدمــا رأى أن
ال ـض ــرب ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة تـ ـن ــدرج ضـمــن
ّ
قاعدة «من ّ
سنمس به».
يمس بنا
يعني ذل ــك أن االع ـت ــداء يــأتــي فــي إطــار
ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى ح ـفــر ال ـن ـفــق ،ول ـيــس ضمن
«ال ـخ ـســائــر ال ـجــان ـب ـيــة» خ ــال مـعــالـجــة
النفق ،واألم ــر نفسه تـكــرر على لسان
وزيــر االسـتـخـبــارات ،يسرائيل كاتس،
عندما أعلن أن «مــن سيهدد إسرائيل
من الجو أو البر أو تحت األرض ،سيدفع
كامل الثمن».
ف ــي الـبـعــد ال ـس ـيــاســي ،م ــن ال ــواض ــح أن
إسرائيل نفذت جريمتها على «توقيت
امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وي ـك ـشــف
ذل ــك ع ــن أن ص ـنــاع الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
واألم ـن ــي فــي تــل أب ـيــب راه ـن ــوا عـلــى أن
الظرف السياسي الفلسطيني الداخلي
(املـ ـص ــالـ ـح ــة) قـ ــد ي ـش ـك ــل قـ ـيـ ـدًا عـلــى
املقاومة ،وتحديدًا «الجهاد اإلسالمي»،
في الرد بما يتناسب على العدوان.
ويمكن التقدير أن إسرائيل تــرى أنها
نـجـحــت ف ــي وض ــع ف ـصــائــل امل ـقــاوم ــة،
بني خيارين :األول الرد التناسبي املؤلم
مــع حجم الجريمة ،وهــو مــا قــد يترتب
عنه مسار تصعيدي محتمل .وتكون
إســرائ ـيــل قــد نـجـحــت بــذلــك فــي تقديم
امل ـص ــال ـح ــة ك ــأن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة «ت ـب ـي ـيــض»
لواقع املقاومة .وهو ما ورد ضمنًا في
كالم وزيــر األمــن اإلسرائيلي ،أفيغدور
ل ـي ـبــرمــان ،ع ـنــدمــا أع ـل ــن أن «الـتـفـجـيــر
جرى في أراضينا ،وهذا (حفر النفق)

خــرق للقواعد املـتـعــارف عليها .ورغــم
املصالحة (الفلسطينية) ،ال يزال قطاع
غزة مملكة إرهاب» .والخيار الثاني هو
الـعـ ّـض على الـجــراح مــن أجــل املحافظة
على املصالحة ،واالمتناع عن الرد الذي
قــد ي ــؤدي إلــى تصعيد يـفـ ّـجــرهــا .وفــي
كلتا الحالتني ،تكون إسرائيل قد حققت
أكثر من هدف في آن واحد.
وب ـهــدف تـعــزيــز الـ ــردع وتــوسـيــع نطاق
تــدف ـيــع ال ـث ـم ــن ،وجـ ــه ن ـت ـن ـيــاهــو رســالــة
ت ـح ــذي ــر إل ـ ــى «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـهــا
«تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ،ع ــن أي مـحــاولــة
ل ـل ـم ـســاس ب ـس ـي ــادة إس ــرائـ ـي ــل» ،وذل ــك
بهدف دفعها إلى الضغط على «الجهاد
اإلس ــام ــي» لثنيها عــن الـ ــرد .وب ـمــا أن
االس ـت ـهــداف الـعـسـكــري املـبــاشــر «غير
امل ـبــرر» إقليميًا وأمـيــركـيــا ،سيضعها
مـبــاشــرة فــي مــوقــع مــن يـعــرقــل املـســار
ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي تــدفـعــه
القاهرة ومعسكر «االعتدال العربي» مع

نفذ العدو جريمته
على «توقيت
المصالحة الفلسطينية»
يقيد المقاومة
كي ّ

«القبة الحديدية»
على حدود غزة أمس (أ ف ب)

موافقة أميركية عليه ،قرروا في تل أبيب
االلـتـفــاف على هــذه العقبة السياسية،
ع ـبــر اس ـت ـه ــداف ن ـفــق ه ــو م ــن مـنـظــور
إسرائيلي أحد أخطر األسلحة املحدقة
بــأمــن املـسـتــوطـنــات جـنــوبــي فلسطني
املحتلة .مع أن إعالمها أكد أن النفق لم
يكن في طور الجهوزية.
على املستوى العمالني ،تدرك إسرائيل
أن حفر األنفاق جزء من بناء الجهوزية.
وهـ ـ ــو كـ ـ ــأي سـ ـ ــاح ت ـ ـحـ ــاول املـ ـق ــاوم ــة
ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ،أو ت ـط ــوي ــره .وت ـع ـ ّـزز
هــذا الخيار فــي القطاع بعد اإلنـجــازات
ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـه ــا ه ـ ـ ــذا ال ـت ـك ـت ـي ــك خ ــال
ّ
الحرب األخـيــرة التي شنها العدو على
غ ــزة خ ــال عـمـلـيــة «ال ـج ــرف الـصــامــد»
ع ــام  .٢٠١٤تــرجـمــة ذل ــك أن إســرائـيــل
اس ـت ـهــدفــت ج ـهــوزيــة دفــاع ـيــة وردع ـيــة

ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ،ولـ ـك ــن ب ـطــري ـقــة م ــدروس ــة
وه ـ ــادف ـ ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ـس ـك ــري
وال ـب ـش ــري وال ـس ـي ــاس ــي .وض ـم ــن هــذا
اإلطار ،تكون إسرائيل قد هدفت أيضًا
إلــى توجيه رسالة ردع للمقاومة ،وإلى
م ـحــاولــة رس ــم س ـقــف ع ـمــانــي كثمن
للمصالحة عـبــر تـحــديــد «ش ــارة ثمن»
لكل خـطــوة فلسطينية مــن هــذا الـنــوع،
حتى لو كانت دفاعية وردعية.
عندما تبادر إسرائيل إلى إسقاط هذا
الـكـ ّـم مــن الخسائر البشرية املــؤملــة ،من
دون أن تكون في موقع الــرد أو إحباط
خطر وشيك ،يعني أنها تعمدت االعتداء
مــن مــوقــع امل ـبــادرة االبـتــدائـيــة ،ولغايات
م ــرس ــوم ــةّ م ـس ـب ـقــا .ول ـك ـن ـهــا احـتــاجــت
إلى أن تغلف ذلك بعنوان أمني يحظى
ب ــإجـ ـم ــاع داخـ ـ ـل ـ ــي ،وتـ ـب ــري ــر س ـيــاســي
إقليمي ودول ــي .وهــو مــا بــرز جليًا في
بيان املتحدث باسم جيش العدو ،رونن
منليس ،الــذي ركز على ما وصفه بأنه
«خـ ــرق واضـ ــح لـلـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة،
وه ــو أم ــر ال يـمـكــن ق ـبــولــه ،وف ــي ضــوء
ذلك عمل الجيش» ،مضيفًا أن ما حدث
«جــزء من الجهد الدفاعي الواسع الذي
ي ـقــوم عـلـيــه الـجـيــش مـنــذ نـهــايــة عملية
الجرف الصلب».
مع ذلك ،ينبغي القول إنه عندما يتناغم
الخارج اإلقليمي والدولي مع إسرائيل،
فـلـيــس م ــن م ــوق ــع ن ـج ــاح ت ــل أب ـي ــب في
تضليله ،بل هو يدرك خلفياتها ،ولكن
كما هو دائمًا ،عندما يكون الخيار بني
إســرائـيــل والشعب الفلسطيني ،يكون
انحياز الدول العظمى الغربية وأتباعهم
في املنطقة تلقائيًا إلى جانب إسرائيل،
وإن قرنوا ذلك بانتقادات ما إلسرائيل.
وهذا ما سنالحظه في حال ّ
رد املقاومة
ب ــال ـش ــدة ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ،إذ
ّ
ستقدم املقاومة كأنها وقعت في الفخ
ّ
أو سببت في التصعيد ...مع أن العكس
هو الصحيح.
فــي مــا يتعلق بــأس ـلــوب كـشــف الـنـفــق،
ب ــرز ح ــرص امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ووســائــل اإلع ــام الـعـبــريــة ،إضــافــة إلــى
بيان املتحدث باسم الجيش ،على تقديمه
كـثـمــرة لـتـطــور تـكـنــولــوجــي مــزعــوم في
مواجهة خطر األنفاق .وتراهن إسرائيل
ع ـلــى أن يـ ــؤدي ال ـت ــروي ــج ل ـه ــذا املـفـهــوم
إلــى ثني فصائل املقاومة عن مواصلة
حفر األنـفــاق مــا دامــت ستكشف بهذه
الوسيلة .ولكن ماذا لو كان لدى فصائل
امل ـقــاومــة أن ـفــاق أخ ــرى لــم تستطع هــذه
التكنولوجيا اكتشافها .فعندئذ سيكون
الرهان اإلسرائيلي عقيمًا.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال ،وإدراكـ ـ ــا مـنــه لحجم
الجريمة التي ارتكبتها ،عمد جيش العدو
إلى رفع مستوى الجهوزية واالستعداد،
وأع ـلــن نـشــر بـطــاريــة قـبــة حــديــديــة في
جنوب فلسطني املحتلة و«غالف غزة»،
مؤكدًا أنه مستعد ملواجهة أي تصعيد
بنقل قــوات قــرب القطاع مــن عــدة ألوية
تابعة للمشاة واملــدرعــات ،كذلك أعطى
ت ـع ـل ـي ـمــات لـلـمـسـتــوطـنــن بــال ـب ـقــاء فــي
املـ ـن ــازل .لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ّ
وج ــه
رس ــائ ــل بــأنــه غـيــر مـعـنــي بــالـتـصـعـيــد،
وهــو مــا أعلنه مــراســل القناة العاشرة،
أور هيلر ،إذ قال ًإن «إسرائيل توجهت
إل ــى مـصــر طــالـبــة تدخلها ملـنــع حــدوث
تصعيد مــع الـقـطــاع ،لـكــون الـحــدث وقع
داخل إسرائيل».
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العالم

سوريا

يهللون
أطفال أتراك ّ
لقوات بالدهم خالل عبورها
بلدة الريحانية الحدودية نحو
سوريا (أ ف ب)

«القاعدة» لن يتخ ّلى
عن «إمارة إدلب»

الجوالني يتر ّنح
وال يسقط

خالفات ومبادرات ،خطوط اتصاالت
ٌ
مفتوحة بين «الجهاديين» في سوريا
مبعوث من قبل
ونظرائهم خارجها،
ٌ
زعيم «تنظيم القاعدة» أيمن الظواهري
محمد
التقى زعيم «النصرة» أبو ّ
مما يدور
الجوالني في إدلب .هذا بعض ّ
«الجهادية» تمهيدًا
في الكواليس
ّ
لـ«استعادة التوازن وترتيب األوراق».
ووفقًا للمؤشرات المتوافرة حتى اآلن،
سيفلح في استعادة
يبدو أن الجوالني
ُ
ثقة كثير من «المهاجرين واألنصار»،
ويعيد جمع شملهم تحت رايته
»بوصفه «أمير إدلب
صهيب عنجريني
ّ
ّ
محمد الجوالني
مرة أخرى ُيفلح أبو
في إمساك العصا من الوسط .العاصفة
ال ـت ــي كـ ــادت ت ـط ـيـ ُـح ق ـبــل ف ـت ــر ٍة أوراق
ّ
«القاعدية» املمنوحة للزعيم
االعتماد
ُ«ال ـج ـهــادي» تــوشــك أن تنحسر ،وإذا
ّ
ّ
«الشرعية»
املرجعيات
ق ّيض لجهود
الـنـجــاح فــي وســاطــة «الـصـلــح خـيــر»،

ُ
ف ـس ـت ـكــون بــراغ ـمــاتـ ّـيــة ال ـج ــوالن ــي قد
َ
نجحت فــي إطــالــة عمر «إم ــارة إدلــب»
عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــر .وك ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدد مــن
ّ
ّ
ّ
االعتبارية
«الجهادية»
الشخصيات
قــد أطلق قبل أيــام مـبــادرة تهدف إلى
ـادة ال ـتــوازن إلــى البيت «الـقــاعــدي»
إع ـ ّ
ـرنــحّ ،
ورد ّاالعـتـبــار إلــى الجوالني
املـتـ
ُ
بــوص ـفــه امل ـم ــث ــل ال ـح ـصــري للتنظيم
العاملي في «الشام» .وخاطبت املبادرة
ًّ
كــا من «هيئة تحرير الـشــام ،وجيش
أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـش ـ ــام ،واإلخـ ـ ـ ـ ــوة امل ـبــاي ـعــن
ل ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي ب ـ ــاد الـ ـش ــام،
وجـمـيــع الـفـصــائــل وال ـج ـمــاعــات التي
عــزمــت أم ــره ــا عـلــى تـحـكـيــم الـشــريـعــة
وسيادة سلطانها» ،داعية ّإياهم إلى
«إلــى الــرجــوع ألهــل العلم وتسليمهم
ِّ
ال ــزم ــام ل ـحــل امل ـع ـضــات وال ـف ـصــل في
ق ـضــايــا الـ ـخ ــاف» ،تـمـهـيـدًا لـ ــ«إع ــادة
ت ـ ُـرت ـي ــب األوراق تــرت ـي ـبــا ص ـح ـي ـحــا».
وذ ّي ــل البيان ّ
األول للمبادرة بأسماء
ّ
ّ
ع ـ ــدد مـ ــن امل ــرجـ ـع ــي ــات «الـ ـجـ ـهُ ــادي ــة»
ّ
املـ ـع ــروف ــة ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم امل ــن ــظ ــران
الـقــاعـ ّ
ـديــان أبــو محمد املـقــدســي وأبــو
ق ـت ــادة الـفـلـسـطـيـنــي ،ق ـبــل أن ت ـت ــوارد
حــب الـفـلـسـطـيـنــي
أمـ ــس أن ـب ــاء ع ــن س ـ ّ
ٌ
«ملتزم بقراره
اسمه من املبادرة ،ألنه
السابق بعدم التدخل بشأن جماعات
س ــوري ــا» .وقــالــت م ـصــادر «ج ـهـ ّ
ـاديــة»
ّ
إن خـطــوة الفلسطيني ج ــاءت بسبب
«اس ـتــدعــائــه مــن قـبــل األم ــن األردنـ ــي»

الكويت

حكومة أخرى تستقيل:

«الديموقراطية
الهجينة» تجدد نفسها
للمرة السادسة منذ بداية العقد
يتكرر مشهد استقالة الحكومة
الماضيّ ،
في الكويت على خلفية استجوابات
مشهد بقدر ما
برلمانية لوزراء فيها.
ٌ
يكسر جمود الصوت الواحد المطبق
يجدد رسم
على منطقة الخليج ،فإنه ّ
عالمات استفهام متقادمة حول
نجاعة الديموقراطية «الهجينة»
الحاكمة في هذه اإلمارة

دعاء سويدان
ي ــوم أمـ ــس ،ت ـقــدمــت ال ـح ـكــومــة ،الـتــي
يرأسها جابر مبارك الحمد الصباح
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2011بــاس ـت ـقــال ـت ـهــا إل ــى
الجابر
أمـيــر ال ـب ــاد ،صـبــاح األح ـمــد َ
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،الـ ـ ـ ــذي س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ق ـ ِـب ــل
ّ
استقالتها وكلفها «تصريف العاجل
من األمور» .جاء ذلك قبيل يوم واحد
من املوعد الذي كان مقررًا للتصويت
ع ـلــى طـ ــرح ال ـث ـقــة ال ـبــرملــان ـيــة بــوزيــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء ،وزير
اإلع ــام بــالــوكــالــة ،املنتمي إلــى أســرة
الـصـبــاح ،محمد العبدالله الصباح.
َبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ال ـ ـنـ ــواب امل ــؤي ــدي ــن ل ـطــرح

ّ
بتعهد ســابـ ٍـق كــان قــد التزم
وتذكيره
ُ
ّ
بـ ـ ــه ،وإن «الـ ـشـ ـي ــخ س ـ ـيـ ــواصـ ــل دع ــم
ّ
املبادرة والحث على تطبيقها من دون
أن يخوض علنًا في هذا الشأن أو أي
ش ــأن س ــوري آخـ ــر» .وت ـهــدف امل ـبــادرة
ف ــي جــوهــرهــا إل ــى إعـ ــادة جـمــع شمل
«الجهاديني» بعد أن ّ
تعرض ألزمتني
خطيرتني :أوالهما موجة االستقاالت
املتتالية التي عصفت بـ«هيئة تحرير
الـ ـش ــام» ،أم ــا الـثــانـيــة ف ــإص ــرار معظم
«امل ـهــاجــريــن» (وه ــم الـجـهــاديــون غير
السوريني) على الخروج من تحت راية
الجوالني والعمل على تشكيل تنظيم
جديد باسم «جماعة أنصار الفرقان
في بالد الشام»ّ ،
يتكون من «مهاجرين
وأن ـ ـصـ ــار م ـ ّـم ــن ح ـض ــر أغ ـل ــب أحـ ــداث
ال ـشــام األول ـ ــى» .وكــانــت م ـصــادر عـ ّـدة
قــد تـنــاقـلــت قـبــل ثــاثــة أســابـيــع أنـبـ ً
ـاء
بالفعل،
عــن تشكيل التنظيم املــذكــور
ّ
إضافة إلــى مجموعة أوراق قيل إنها
ُ ّ
ت ـش ــك ــل «م ـ ـبـ ــادئ ال ـت ـن ـظ ـي ــم» .وس ــرت
ّ
إشــاعــات ُ
مفادها أن حمزة أســامــة بن
ّ
الدن (نجل مؤسس تنظيم «القاعدة»)
ُ
سيكون على رأس التنظيم .وحصلت
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـبــر م ـص ــادر «ج ـه ــادي ــة»
ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ع ـ ـلـ ــى تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـ ــا ش ـه ــدت ــه
الـ ـك ــوالـ ـي ــس «ال ـ ـج ـ ـهـ ـ ّ
ـاديـ ــة» فـ ــي خ ــال
الـشـهــريــن األخ ـيــريــن ف ــي ه ــذا ال ـشــأن.
ُ
وتعود الشرارة األولــى إلى تسريبات
ّ
ص ــوت ــي ــة لـ ـلـ ـج ــوالن ــي يـ ـه ــاج ــم فـي ـهــا

ال ـث ـق ــة ب ــال ـص ـب ــاح ،ب ـع ــد اس ـت ـجــواب ــه
يوم األربعاء املاضي ً
بناء على طلب
ال ـن ــائ ـ َـبــن ري ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي وعـبــد
الكريم الكندري (اتهم النائبان الوزير
بمخالفات إداري ــة ومالية) 30 ،نائبًا
مـ ــن أص ـ ــل  .50رق ـ ـ ـ ٌـم ح ـ ّـص ـل ــه م ـق ـ ّـدم ــا
االسـ ـتـ ـج ــواب ب ـعــدمــا ان ـض ــم إلـيـهـمــا
نــواب املعارضة الذين كانوا يأملون
أن تـ ــؤدي امل ـف ــاوض ــات م ــع الـحـكــومــة
إلــى إلـغــاء َاالسـتـجــواب مقابل إعــادة
الجنسيات ِلن ُسحبت منهم ألسباب
ً
سياسية قبل أن تفشل الصفقة ،فضال
عــن ن ــواب محسوبني عـلــى الحكومة
وجدوا الفرصة سانحة للتخلص من
الوزير الصباح.
كــان بإمكان األعـضــاء املنضمني إلى
ال ـعــدســانــي وال ـك ـن ــدري سـحــب الـثـقــة
م ــن ال ـص ـب ــاح ،وح ــرم ــان ــه ح ــق تــولــي
حـقـيـبــة وزاري ـ ــة م ــدى ال ـح ـيــاة؛ لـكــون
هــذا اإلج ــراء يتطلب موافقة النصف
زائ ـدًا واح ـدًا فقط من أعضاء مجلس
األمة (البرملان) ،وهو ما كان متوافرًا.
ّ
إال أن انـ ـتـ ـس ــاب الـ ــوزيـ ــر إل ـ ــى أسـ ــرة
الـ ـصـ ـب ــاح ،وك ــون ــه ال ـح ـف ـيــد امل ـبــاشــر
ال ــوحـ ـي ــد ملـ ــؤسـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ـب ــارك
الـ ـصـ ـب ــاحَ ،ح ـ َـمـ ـي ــاه ،ع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو،
م ــن مـصـيــر زم ـي ـلــه ،ال ــوزي ــر األص ـيــل،
س ـل ـمــان ال ـح ـم ــود ،ال ـ ــذي اض ـط ــر إلــى
ت ـقــديــم اسـتـقــالـتــه ف ــي ش ـهــر ش ـبــاط/
فبراير املاضي ،بعدما تشكلت أغلبية

ُ ّ
«الـشــرعـيــن» ويصفهم بــ«املــرقـعــن»،
م ــا اسـتـتـبــع اسـتـقــالــة اث ـنــن ب ــارزي ــن،
هما الـسـعــوديــان عبدالله املحيسني
ومـصـلــح الـعـلـيــانــي ،وم ــن ث ـ ّـم اإلع ــان
ع ــن ان ـش ـق ــاق ك ـت ـلــة «ج ـي ــش األحـ ـ ــرار»
ع ــن «هـيـئــة تـحــريــر الـ ـش ــام» .ل ــم تلبث
ال ـت ـع ـق ـي ــدات أن ت ـف ــاق ـم ــت مـ ــع دخـ ــول
ال ـجــوالنــي ف ــي م ـف ــاوض ــات س ـ ّ
ـري ــة مع
ٍ
ُ
أطـ ــراف اسـتـخـبـ ّ
ـاريــة تــركـ ّـيــة لــم يـطـ ِـلــع
عـلـيـهــا م ـع ـظــم امل ـح ـي ـطــن بـ ــه .ودارت
امل ـفــاوضــات امل ــذك ــورة فــي فـلــك ترتيب

أغلب االستقاالت
الحكومية تأتي على
خلفية استجواب وزراء
من آل الصباح

بــرملــانـيــة م ــؤي ــدة لـسـحــب الـثـقــة مـنــه،
وغابت أي إشــارات إلى نية الحكومة
ُ ّ
ً
التضحية به .تعزز
االستقالة بدال من
ُ
َ
الـفــرضـيــة املـتـقــدمــة حـقـيـقــة أن أغلب
االستقاالت الحكومية التي شهدتها
الكويت في السنوات األخيرة جاءت
على خلفية اسـتـجــواب وزراء مــن آل
ال ـص ـب ــاح ،ك ـمــا حـ ــدث ف ــي عـ ــام 2007
عندما استقالت الحكومة بعد يومني
ف ـق ــط م ــن اسـ ـتـ ـج ــواب وزي ـ ــر الـصـحــة
آنــذاك ،أحمد العبدالله الصباح ،وفي
عام  2008حينما استقالت الحكومة
إث ــر ت ـق ـ ّـدم نــائـ َـبــن بـطـلــب اسـتـجــواب
رئيس مجلس الــوزراء ،ناصر املحمد
الـ ـصـ ـب ــاح ،وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  2011ع ـنــدمــا
ُ َّ
وحل البرملان على
استقالت الحكومة

املـشـهــد فــي إدل ــب لــدخــولـهــا عـلــى خط
«مناطق خفض التصعيد» ،ووضعت
ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :ال ـق ـب ــول
بعرض يكون ّ
مقدمة لتفكيك «املشروع
الـجـهــادي فــي ال ـشــام» ويضمن لــه في
املقابل «خــروجــا مـشـ ّـرفــا» ،أو الدخول
فــي ح ــرب مـبــاشــرة وجـ ّ
ـديــة مــع أنـقــرة.
ٍ
ٍ
وكانت «األخـبــار» قد أوردت تفاصيل
ال ـع ــرض ال ـتــركــي ف ــي مـنـتـصــف أيـلــول
املاضيّ ،
ورجحت سعي الجوالني إلى
إيجاد «حل وسط» بفعل الضغوطات

خلفية السبب األخير نفسه.
ّ
بيد أن الخصوصية التي تبعث عليها
األسـ ـم ــاء املــرت ـب ـطــة ب ــأس ــرة الـصـبــاح
ال تلغي حقيقة وج ــود مظهر شامل
«غ ـي ــر ص ـح ــي» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،متمثل
في العالقة املضطربة بني السلطتني
الـتـشــريـعـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة .اض ـط ـ ٌ
ـراب
يمنع الـنــواب مــن ممارسة دور فعال
في تحسني سياسات الحكومة ،كما
يمنع األخيرة من مقتضى االستقرار
الـ ــذي تـحـتــاجــه ف ــي تـنـفـيــذ أي خطة
تنموية .ذلك أن التشكيلة الحكومية
ن ــادرًا مــا تعكس نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ـبــرملــان ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـخـلــق نــوعــا
م ــن الـ ـع ــداوة ب ــن الـ ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب.
وف ــي امل ـقــابــل ،ي ـعــوق غ ـيــاب األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـم ـع ـنــاهــا الـ ـح ــدي ــث ،ال
ب ـم ـع ـنــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات وال ـج ـم ـع ـيــات
والكتل ،تشكل أغلبية مريحة بإمكان
مجلس ال ـ ــوزراء االس ـت ـنــاد إلـيـهــا في
أعماله ومشاريعه .هــذه التناقضات
َ
التي تندر وسائل تسويتها في حال
نشوب نــزاع بني البرملان والحكومة،
تــدفــع أمـيــر الـبــاد ،دائـمــا ،إلــى سلوك
الـ ـط ــرق األسـ ـه ــل (ت ـش ـج ـيــع اسـتـقــالــة
ال ـح ـكــومــة أو ح ــل الـ ـب ــرمل ــان) ،تــافـيــا
للمواجهة السياسية.
ً
خـ ـي ــار ي ـم ـث ــل اخـ ـ ـت ـ ــاال واض ـ ـحـ ــا فــي
ال ـت ـجــربــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـكــويـتـيــة،
إلى جانب اختالالت أخرى تضاعفت
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تغير اسم «مؤتمرها» ومكانه:
موسكو ّ
«مؤتمر الحوار» ال «شعوب سوريا» ...وفي سوتشي!
بعيدًا عن تطورات امليدان بني جهتي
ال ـح ــدود ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،شهد
الـ ـي ــوم األول م ــن ج ــول ــة م ـح ــادث ــات
أسـ ـت ــان ــا فـ ــي ن ـس ـخ ـت ـهــا ال ـس ــاب ـع ــة،
أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــات ثـنــائـيــة منفصلة
ب ــن ال ــوف ــدي ــن ال ـس ــوري ــن الـحـكــومــي
واملعارض ،مع وفود الــدول الضامنة
واملراقبني .وبينما تركزت النقاشات
ح ــول مـلـفــات املعتقلني واملختطفني
وإزالـ ــة األل ـغ ــام ،ج ــاءت التصريحات
عـلــى هــامــش االج ـت ـمــاعــات لتكشف
ع ــن بـعــض الـتـفــاضـيــل املـهـمــة حــول
ملف «التسوية في سوريا» .وجاءت
أبـ ــرز تـلــك الـتـصــريـحــات م ــن رئـيــس
الوفد الروسي ألكسندر الفرنتييف،
ال ــذي نقلت عنه وكــالــة «نوفوستي»

ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ي ـ ــرزح تـحـتـهــا (راجـ ــع
«األخبار» العدد  )3276وهو ما حصل
ّ
بالفعل .ولكن الحل الذي رآه الجوالني
«وسـ ـ ـط ـ ــا» وضـ ـ ِـمـ ــن ألن ـ ـقـ ــرة ال ــدخ ــول
ـدام
الـعـسـكــري إل ــى إدل ـ ّـب م ــن ٌدون ص ـ ّ ٍ
«جهادي»
مع «املجاهدين» ،عده فريق
ٌ
ُ
وازن فــي إدل ــب بمثابة خـيــانــة كـبــرى
ترقى إلى خانة «الخروج عن الشرع».
وانخرط أصحاب هذا الرأي في العمل
ّ
الشرعية» من الجوالني
على «سحب
ّ
عـبــر مـســاريــن م ـتــوازيــن :أول ـه ـمــا في

ص ـفــوف «ال ـج ـه ــادي ــن» ع ـلــى األرض،
وعلى رأسهم «املهاجرون» ،وثانيهما
عبر مخاطبة «رأس الـهــرم القاعدي»
أي ـمــن ال ـظ ــواه ــري ،ومـطــالـبـتــه ب ــ«عــزل
ّ
الجوالني» .ويبدو أن تسريب األنباء
ع ــن تـشـكـيــل «أنـ ـص ــار الـ ـف ــرق ــان» جــاء
ـط ع ـل ــى الـ ـظ ــواه ــري ،ال
ب ـم ـثــابــة ض ـغ ـ ٍ
سـ ّـيـمــا مــع األن ـب ــاء عــن تـ ّ
ـزعــم بــن الدن
ّ
له ،مع ما قد يشكله ذلك من «مزاحمةٍ
ّ
لـ ـلـ ـظ ــواه ــري» ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى م ــا يـشــكـلــه
اس ــم عــائـلــة بــن الدن مــن ثـقـ ٍـل معنوي
فــي املشهد «الـجـهــادي» داخــل سوريا
ّ
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
الجوالني قد استقبل بالفعل مبعوثًا
أوف ــد مــن قـبــل ال ـظــواهــري عـلــى جناح
الـســرعــة ملناقشة املـسـتـجـ ّـدات .ويبدو
أن املـ ـبـ ـع ــوث قـ ــد ح ـم ــل م ـع ــه رس ــائ ــل
غاضبة ،أدخلت الجوالني في «حالة
م ــن انـ ـع ــدام الـ ـت ــوازن ال ـن ـف ـســي» ،على
ّ
م ــا يـ ــؤكـ ــده مـ ـص ــدر «جـ ـ ـه ـ ــادي» ب ــارز
ّ
الجوالني مبعوث
لـ«األخبار» .وحمل
ّ
ّ
الظواهري ّ
«ردًا ُمتلطفًا ،لكنه حرص
على ّ
رد االتـهــامــات عــن نفسه بلهجةٍ
حــازمــة» .ووفـقــا للمصدر نـفـســه ،فقد
«حـ ـ َ
ـاجـ ــج الـ ـج ــوالن ـ ّـي أم ـ ـيـ ـ َـره بــال ـقــول
ّ
إن االت ـفّــاق ــات ال ـت ــي وص ــل إل ـي ـهــا مع
أن ـقــرة إن ـمــا هــي ات ـفــاقــات مــع حـكــومــةٍ
ُمسلمة دعـمــت الـجـهــاد الـ ّشــامـ ّـي منذ
انـ ـط ــاقـ ـت ــه وال ت ـ ـ ـ ـ ــزال» ،وإن ـ ـ ـ ــه «سـ ــار
عـلــى ه ــدي املـجــاهــديــن األوائـ ــل وعلى

مـظــاهــرهــا خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
بفعل تعاظم التأثير السعودي داخل
البالد .حتى اليوم ،ال تزال االتجاهات
السياسية والفكرية الكويتية ِّ
تعبر
عــن نفسها مــن خ ــال «الــديــوان ـيــات»
كبديل من غياب األحزاب السياسية،
التي ُيفترض أن تشكل صلة الوصل
بني السلطة واملواطن .هذا الغياب هو
ما يجعل الحالة الكويتية متأخرة عن
سواها ،ويحرم الدولة الخليجية ،إلى
جــانــب غـيــره مــن ال ـعــوامــل ،استكمال
التحول من «مشيخة قبلية» إلى دولة
مؤسساتية.
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ـم ــا ت ـ ـق ـ ــدم ،يـ ــأتـ ــي إفـ ـس ــاح
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـغـ ـلـ ـغ ــل ال ـ ـت ـ ـي ـ ــارات
الـسـلـفـيــة امل ـت ـش ــددة ،املـحـســوبــة على
الـسـعــوديــة ،داخــل النسيج الكويتي،
مــع مــا لــذلــك مــن تـبـعــات عـلــى هامش
ال ـح ــري ــات الـ ــذي تـتـمــايــز ب ــه الـكــويــت
عن شقيقاتها ،وبالتالي على الواقع
ال ـس ـيــاســي ب ــرم ـت ــه ،ب ــل وأيـ ـض ــا على
َ ّ
الـحــالــة املجتمعية ،الـتــي تـ َـعــزز فيها
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب الـ ـط ــائـ ـف ــي ،م ـت ـج ـل ـيــا ـ ـ
انتخابيًا ـ في ذهاب أصوات املواطنني
إل ــى مــرش ـحــن م ــن ال ـطــائ ـفــة نفسها،
وف ـ ــي ت ـ ـضـ ــاؤل حـ ـض ــور ال ـي ـس ــاري ــن
وال ـل ـي ـبــرال ـيــن .أم ــا ع ــن تـمـثـيــل امل ــرأة
وال ـب ــدون وال ـش ـبــاب وال ـق ـبــائــل ،فتلك
يتعاظم حـضــورهــا يومًا
إشـكــالـيــات
ً
ـاث ـل ــة ك ـت ـحــديــات مـلـحــة
ب ـعــد ي ـ ــوم ،م ـ ِ

أمام الديموقراطية الكويتية ،لم يعد
بإمكان األسرة الحاكمة تجاهلها.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،يـ ـ ـب ـ ــدو أن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـت ـج ــه،
م ـ ـجـ ــددًا ،إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة تـ ــوزيـ ــر مـعـظــم
ال ـ ــوزراء الـحــالـيــن فــي مـنــاصـبـهــم أو
ت ــدوي ــره ــم ،م ــع اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــال ــي ال ـ ـ ــذي ُي ـن ـت ـظ ــر أن
يـقــدم تشكيلته الـجــديــدة فــي ٌتشرين
الثاني/نوفمبر املقبل .تشكيلة تدور
ال ـتــوق ـعــات ح ــول اس ـت ـب ـعــاد ع ــدد من
الــوجــوه غير املــرضـ ّـي عنها برملانيًا،
مــن مثل وزيــر الــدفــاع ،محمد الخالد
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ،ج ـم ــال
الـ ـح ــرب ــي .أم ـ ــا الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي نـشـبــت
األزم ــة الــراهـنــة بسببه ،فثمة ّ
تمسك
س ــرة الـحــاكـمــة؛ لكونه
بــه مــن قـبــل األ
أحد أعضائها ُامل ّ
عدين لدور أكبر في
املستقبل ،وهــو ما يدفع إلــى ترجيح
إبـقــائــه داخ ــل الـحـكــومــة ،مــع إمكانية
تسليمه حقيبة غير متصلة بالصراع
بني السلطة واملعارضة ،في محاولة
المتصاص الغضب عليه .وأي ــا تكن
مـعــالــم التشكيلة الحكومية املقبلة،
ف ــا يـظـهــر أن ـهــا سـتـغــايــر م ــا سبقها
ّ
م ـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــات ظـ ــلـ ــت تـ ـ ـ ــدور داخ ـ ــل
ً
ال ــدوام ــة نفسهاُ ،مـعـيــدة إن ـتــاج أزمــة
م ــا يـصـطـلــح ال ـب ـعــض ع ـلــى تسميته
«دي ـمــوقــراط ـيــة ال ـ ـبـ ــداوة» الـكــويـتـيــة،
ـارق كـثـيـرًا «ديـمــوقــراطـيــة
ال ـتــي ال ت ـف ـ ِ
الطوائف» في لبنان.

الروسية تأكيده أن املراقبني الروس
سيدخلون مجددًا إلى نقاط املراقبة
ف ــي م ـن ـط ـقــة «ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد»
فــي إدل ــب .وقــال إن املــراقـبــن الــروس
ن ـ ـشـ ــروا م ـن ــذ ش ـه ــر ونـ ـص ــف نـحــو
 10مــراكــز مــراقـبــة ،قبل انسحابهم
بـعــد ه ـجــوم مــن «إحـ ــدى الـجـمــاعــات
املـسـلـحــة» فــي ري ــف ح ـمــاه ،أدى إلــى
دخول عناصرها إلى أحد املراكز.
ول ـفــت الفــرنـتـيـيــف إل ــى تـغـيـيــر اســم
ُ
املــؤت ـمــر الـ ــذي ت ـع ـ ّـد مــوس ـكــو لـعـقــده
ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،ل ـي ـص ـبــح «م ــؤت ـم ــر
ً
ال ـحــوار الــوط ـنــي» ،ب ــدال مــن «مؤتمر
شعوب سوريا» ،موضحًا أن التغيير
ج ــاء ب ـعــد «م ـ ـشـ ــاورات م ــع زمــائـنــا
وش ــرك ــائ ـن ــا» .وقـ ــال إن املــؤت ـمــر قد

جاء تسريب األنباء
عن تشكيل «أنصار
ضغط
الفرقان» بمثابة
ٍ
على الظواهري

رأس ـ ـهـ ــم ال ـش ـي ـخ ــان أسـ ــامـ ــة بـ ــن الدن
ّ
وعبدالله عزام في حرصهما على عدم
ّ
االصـ ـط ــدام بــالـحـكــومــة الـبــاكـسـتــانــيــة
أيـ ــام ال ـج ـهــاد األف ـغ ــان ــي» .وأوض ـحــت
ّ
رس ــال ــة ال ـجــوالنــي أن «االتـ ـف ــاق ال ــذي
تـ ّـم الـتـ ّ
ّ
ـوصــل إلـيــه يـصــب فــي مصلحة
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ،ف ـه ــو ي ـم ـنــح أن ـق ــرة
ال ـقــدرة على مــواصـلــة اإلم ـســاك بملف
ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري رغـ ــم ال ـض ـغــوطــات
ّ
تتعر ّض لها من الصليبيني (في
التي
م ــا ي ـبــدو ّ أن ـه ــا إشـ ــارة إل ــى مــوسـكــو)،
كـمــا ُيـجــنــب ع ــوام املـسـلـمــن فــي إدلــب
ويـ ـ ـ ــات الـ ـقـ ـص ــف وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــار ،وي ـم ـنــح
املجاهدين الفرصة اللتقاط األنفاس
ّ
للمرحلة
استراتيجية مناسبة
ووضع
َّ
املقبلة» .ورغــم أن الـجــوالنــي لــم يتلق

األمور تتجه،
مجددًا ،إلى
إعادة توزير
معظم
الوزراء
الحاليين
(أ ف ب)

يعقد في مدينة سوتشي الروسية،
بعدما كان مقررًا في قاعدة حميميم
«العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ض ـ ـمـ ــان أمـ ـ ــن جـمـيــع
املدعوين ،بمن فيهم ممثلو املعارضة
امل ـس ـل ـحــة» .وقـ ــال إن ال ـف ـتــرة املقبلة
س ـت ـش ـهــد مـ ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر ن ـشــاطــا
لألكراد السوريني في عملية التسوية،
مشيرًا إلى أن الحكومة السورية أبدت
اسـتـعــدادهــا ملناقشة جميع امللفات
في إطار التوافقات السياسية للبالد.
وشــدد على أن بــاده ستبذل كل ما
في وسعها لتجنب أي صدامات مع
«ال ـت ـحــالــف» امل ــدع ــوم م ــن واش ـن ـطــن،
بــرغــم وج ــوده «غـيــر الـشــرعــي» على
األراضي السورية.
(األخبار)

ً
ب ـعــد ج ــواب ــا م ـف ـ ّـص ــا م ــن ال ـظ ــواه ــري
ّ
التي
ُ(وفق املصدر نفسه) ،لكن املبادرة ً
ـارة واض ـحــة
أط ـل ـقــت أخ ـي ـرًا ت ـبــدو إشـ ـ ّ
مــن زع ـيــم «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى أن ــه «اقـتـنــع
ّ
ّ
املرجح ،وفقًا
بحجة الجوالني» .ومن
ُ
للمعطيات املتوافرة ،أن الظواهري آثر
القيام بـ«جس نبض املجاهدين» في
إدلــب ومراقبة تجاوبهم مع املـبــادرة،
ق ـب ــل أن ُيـ ـص ــدر ح ـك ـمــه ال ـن ـه ــائ ــي فــي
ُ ّ
ويعزز ذلك أن املبادرة املذكورة
املوقف.
دعم وتأييد
بيانات
باستقطاب
بدأت
ٍ
ّ
«جهادية»
من تنظيمات وشخصيات
وازنة خارج سوريا .وجاء أحدث هذه
ال ـب ـيــانــات أم ــس م ــن «امل ـف ـتــي» أب ــو ذر
ّ
عزام الخراساني(ُ ،يعرف أيضًا باسم
أبو ذر الباكستاني) ،وهو أحد رموز
«ال ـج ـهــاد ف ــي ب ــورم ــا» .وكـ ــان م ــن بني
املــؤيــديــن الـبــارزيــن للمبادرة «تنظيم
قاعدة الجهاد في املغرب» ،و«جماعة
ج ـنــد اإلسـ ـ ــام ف ــي س ـي ـن ــاء» (مـبــايـعــة
ل ـل ـقــاعــدة) ،و«ج ـمــاعــة ن ـصــرة اإلس ــام
واملـسـلـمــن» وهــي جماعة «جـهـ ّ
ـاديــة»
ُ
تـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــط فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى
شـخـصـ ّـيــات «ج ـهـ ّ
ـاديــة» مـعــروفــة مثل
الـشـيــخ أبــو األش ـبــال املـغــربــي ،الشيخ
أبـ ــو أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـك ــري ــم الـ ـج ــزائ ــري،
الشيخ الحسن بن علي الكتاني .كذلك
ّ
تلقت املـبــادرة دعــم عــدد من «الشيوخ
واملجاهدين والشرعيني والجماعات
داخل سوريا».

ما قل
ودل
أعلن المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية بهرام قاسمي ،أمس،
يجر التطرق «بشكل
أنه لم ِ
واضح» إلى الوساطة بين إيران
والسعودية خالل زيارة رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي،
األخيرة لطهران .وقال« :لدينا
زيارات كثيرة ومثمرة مع

العراق ...والقسم الكبير
من القضايا التي طرحت
خالل هذه الزيارة هو ثنائي
وإقليمي ،وال أعتقد أ ّنه جرى
الحديث عن الوساطة بشكل
واضح» .وأضاف« :ليس لدينا
مشكلة مع الجوار لحلها،
ولكن ما يمكن مشاهدته
في الرياض يتعارض مع هذه
الوتيرة ،وال يزال هناك اختالف
في التوجهات وبعض
التعقيدات ،وهم بعيدون
عن الواقع كثيرًا».
(األخبار)
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مشائخ السلفية في عدن

«آل زايد» ...أو الموت!
منذ ما يقارب عامين ،بدأ في مدينة
عدن ،جنوبي اليمن ،مسلسل استهداف
طاول العشرات من رجال الدين البارزين،
تنوع مصيرهم
غالبيتهم من السلفيينّ .
بين القتل والسجن والنفي .عمليات
االغتيال أودت بحياة  11شخصًا ،والعشرات
من رجال الدين اآلن إما يقبعون في
سجن «التحالف العربي» ،أو تحت اإلقامة
الجبرية في السعودية ،ومن بقي من
يفكر في
األئمة والدعاة في الجنوب ّ
النزوح إلى أماكن أكثر أمنًا
أحمد الحسني
تتصاعد وتـيــرة االغـتـيــاالت املوجهة
ضد رجال دين بارزين في مدينة عدن.
فجر يوم السبت ،أقدم مسلحون على
تصفية الـشـيــخ ع ــادل الـشـهــري ،وهــو
من مشائخ السلفية التي تختلف مع
املــدرســة السلفية الـتــي تــرعــاهــا دولــة
اإلمارات في اليمن بقيادة الوزير املقال
الشيخ هاني بن بريك .مقتل الشهري
ج ــاء بـعــد أي ــام مــن اغـتـيــال الشيخني:
ياسني العدني ،وفهد اليونسي ،وهما
مــن املـشــائــخ الــذيــن رفـضــوا االنـخــراط
ضمن املـشــروع السلفي الجديد الذي
ّ
فصلته اإلمـ ــارات عـلــى مـقــاسـهــا ،منذ
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى ع ـ ــدن ،ع ـق ــب إخـ ــراج

مقاتلي حركة «أنصار الله» من املدينة
في آب/أغسطس من عام .2015
مـنــذ أن وض ـعــت اإلم ـ ــارات يــدهــا على
م ـ ـ ــدن جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،شـ ــرعـ ــت فــي
تأسيس قوات «الحزام األمني» ،وهي
وحـ ـ ــدات ع ـس ـكــريــة ض ــارب ــة ف ــي ع ــدن،
قــوامـهــا أكـثــر مــن عـشــرة آالف مقاتل،
أوك ـلــت قـيــادتـهــا إل ــى الـشـيــخ السلفي
هــانــي بــن بــريــك .وف ــور تسلم مهمته،
أعلن الحرب على كل الحركات الدينية
في الجنوب ،التي تختلف مع املدرسة
الـسـلـفـيــة ال ـت ــي ي ـقــودهــا ف ـكــريــا ،ومــن
ت ـل ــك الـ ـجـ ـم ــاع ــات ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ــوان
املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــون» و«ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـح ـك ـم ــة
الـ ـيـ ـم ــانـ ـي ــة» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «ج ـم ـع ـيــة
اإلح ـســان الـخـيــريــة»ّ ،
ووج ــه بــن بريك
ات ـهــامــات إل ــى املـســاجــد ال ـتــي تخضع
لتلك الجماعات بـ«تفريخ اإلرهابيني».
ب ـع ــد ذل ـ ــك ،بـ ــدأ م ـس ـل ـســل الـتـصـفـيــات
أله ــم خـطـبــاء تـلــك املـســاجــد وأئـمـتـهــا.

حاولت قوات
اإلماراتيين تصفية
الجنوب من السلفيين
المختلفين معهم

ف ــي ك ــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر م ــن الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،اغـ ـتـ ـي ــل إمـ ـ ــام «جـ ــامـ ــع اب ــن
ال ـقـ ّـيــم» ،الـشـيــخ رآوي الـعــريـقــي ،بعد
خطبة حذر فيها من «تنفيذ األجندة
الـخــارجـيــة الـتــي تسعى إلــى جـ ّـر عدن
لـلـفــوضــى وال ـ ـصـ ــراع» .وف ــي نـيـســان/
أبــريــل مــن ع ــام  ،2016اغـتـيــل مـســؤول
«مــركــز ال ـف ـيــوش» بـعــد رفـضــه إص ــدار
فتوى تجيز «االنخراط في القتال ضد
مقاتلي حركة أنصار الله».
ُ
ونفذت عمليات اغتيال أخرى طاولت
ً
ك ـ ــا م ــن ص ــال ــح ب ــن ح ـل ـي ــس ،وي ــاس ــر
الـ ـحـ ـم ــوم ــي ،وعـ ـل ــي عـ ـثـ ـم ــان ،وجـ ــرت
ت ـص ـف ـيــة إم ـ ــام «ج ــام ــع زاي ـ ــد» الـشـيــخ
يـ ــاسـ ــن ال ـ ـعـ ــدنـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي أرسـ ـ ـ ــل ع ــدة
تضمنت «مناصحة» للشيخ
رســائــل،
ّ
ب ــن ب ــري ــك ،ت ـحــثــه ع ـلــى «ال ــرج ــوع إلــى
منهج السلفية ،وترك تجييش الشباب
لـلـقـتــال ض ـمــن الـ ـق ــوات ال ـت ــي تــدعـمـهــا
اإلمارات» .ووفق معلومات «األخبار»،
ّ
ف ـ ـ ــإن اغـ ـتـ ـي ــال األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـس ــاع ــد
ل ــ«ه ـي ـئ ــة إف ـ ـتـ ــاء ع ـ ــدن» إم ـ ــام «ج ــام ــع
ال ـص ـح ــاب ــة» ال ـش ـي ــخ ف ـه ــد ال ـيــون ـســي،
ج ـ ــاء ب ـع ــد ط ـل ــب ت ـ ـقـ ـ ّـدم بـ ــه ه ــان ــي بــن
بــريــك ،بتسليم الـجــامــع وال ـخــروج من
عــدن ،وقوبل الطلب بالرفض من قبل
اليونسي.

نفي وتنكيل

ت ـعـ ّـددت أســالـيــب التنكيل بــالـقـيــادات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،بـ ــن ال ـن ـفــي
وال ـس ـج ــن واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــال .ومـ ـن ــذ دخ ــول
«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده

أسس آل زايد قواتهم الجنوبية وأوكلوا قيادتها للسلفي هاني بن بريك (أرشيف)

ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـي ـم ــن أواخ ـ ــر آذار/
وتوكيل اإلمارات
مارس من عام ،2015
ُ
بـمـهـمــة إدارة ال ـج ـن ــوب ،أخ ـ ـ ـ ِـرج عــدد
م ــن امل ـش ــائ ــخ والـ ــرمـ ــوز ال ــدي ـن ـي ــة إل ــى
املـمـلـكــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي وضـعـتـهــم
ت ـحــت اإلق ــام ــة ومـنـعـتـهــم م ــن الـسـفــر،
ومـ ـنـ ـه ــم :رئـ ـي ــس «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـشــرع ـيــة
واإلف ـ ـتـ ــاء» الـجـنــوبـيــة ال ـش ـيــخ حسني
بن شعيب ،ورئيس «جمعية الحكمة

ال ـخ ـي ــري ــة» ال ـش ـي ــخ ع ـ ّـم ــار ب ــن ن ــاش ــر،
ونائبه الشيخ جمال البكري ،وخطيب
«جامع الصديق» الشيخ أنور دحالن،
ّ
ونـ ـ ــفـ ـ ــذت حـ ـمـ ـل ــة اع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ط ــاول ــت
مشائخ آخرين ،منهم :رئيس «جمعية
اإلح ـســان» الشيخ عبد الـلــه اليزيدي،
ومــديــر «مــؤس ـســة الــرح ـمــة الـخـيــريــة»
الـشـيــخ أح ـمــد ب ــن رعـ ــود ،إض ــاف ــة إلــى
الـشـيــخ مـحـمــود الـبـيـضــانــي ،والشيخ

الواليات المتحدة

مستشار ترامب السابق «متآمر»:

الـ FBIتقترب من دخول البيت األبيض!
على الرغم من أن االتهامات
التي طالت بول مانافورت ،أمس ،لم
تدخل مباشرة في إطار التحقيقات
المتعلقة بالتدخل الروسي في االنتخابات
الرئاسية ،إال ّأن من المتوقع أن تصل إليها
مثل أمام
قريبًا ،خصوصًا أن مانافورت َ
روبرت مولر الذي فتح تحقيقًا واسع
النطاق ،لمعرفة حقيقة وجود عالقات
بين مسؤولين في الحكومة الروسية
وشخصيات داخل فريق ترامب
ُ
ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ـصـ ـ ــل جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـط ــال م ـســاعــدي
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ّ
وتصب بشكل مباشر أو غير مباشر
ف ــي ال ـت ــدخ ــل الـ ــروسـ ــي املـ ــزعـ ــوم فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة.
ومن آخر هذه الفصول ،اتهام املدير
الـســابــق لحملة تــرامــب االنتخابية،
بـ ـ ــول م ـ ــان ـ ــاف ـ ــورت ،ب ـ ــ«ال ـ ـتـ ــآمـ ــر ضــد
الواليات املتحدة وغسل األموال».
ُ
وو ِّج ـ ــه االت ـه ــام ملــانــافــورت وشــريـكــه
التجاري ريك غيتس بإخفاء ماليني
الـ ــدوالرات الـتــي كسبوها مــن العمل
للسياسي األوكراني السابق فيكتور
يــانــوكــوف ـي ـتــش ،وح ــزب ــه الـسـيــاســي
امل ـ ّ
ـؤي ــد ملــو ّس ـكــو .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ّ
وج ــه املـحــقــق ال ـخــاص روب ــرت مولر

 12تهمة للرجلني ،فــي أول اتهامات
ت ـط ــال م ـســاعــديــن ســاب ـقــن ل ـتــرامــب،
فــي التحقيق ال ــذي ينظر فــي تدخل
روسـ ـ ـ ــي م ـح ـت ـم ــل ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية ملصلحة ترامب.
كــذلــك ،أع ـلــن مــولــر أن شـخـصــا ثالثًا
اعترف بأنه كذب على محققي مكتب
الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي (اف ب ــي آي)
ب ـش ــأن وج ـ ــود صـ ــات مـحـتـمـلــة بني
الحملة والـحـكــومــة الــروس ـيــة .إال أن
من املـقـ ّـرر أن ينظر مولر ،حاليًا ،في
الـتـهــم املــوجـهــة ملــانــافــورت وغيتس،
والتي ال تتعلق بالحملة االنتخابية
لترامب ،على أن يبقى الباب مفتوحًا
ع ـلــى ت ـهــم إض ــاف ـي ــة ق ــد تـظـهــر خــال
التحقيق.
ّ
وجــديــر بالذكر أن روب ــرت مــولــر كان
يـشـغــل ســاب ـقــا مـنـصــب م ــدي ــر مكتب
التحقيقات االتـحــادي ُ
وعـ ِّـن لرئاسة
التحقيق بعد أسبوع من إقالة ترامب

صعد مسؤولون
ّ
جمهوريون هجماتهم
على الديموقراطيين
خصوصًا كلينتون

ف ــي ال ـتــاســع م ــن أيـ ــار امل ــاض ــي مــديــر
مكتب التحقيقات االتحادي جيمس
كـ ــومـ ــي ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـ ـ ــرأس تـحـقـيـقــا
اتـ ـح ــادي ــا ف ــي «تـ ــواطـ ــؤ م ـح ـت ـمــل مــع
روسيا».
ّ
وسلم مانافورت وغيتس نفسيهما
لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ــان ــت
الـسـلـطــات ق ــد وج ـهــت إلـيـهـمــا التهم
رسميًا ،يــوم الجمعة ،وذلــك ملواجهة
قــائـمــة االت ـه ــام ــات ال ـتــي تـضــم أيـضــا
العمل كوكيل لطرف أجنبي من دون
تسجيل قــانــونــي ،وتقديم معلومات
خــاط ـئــة إل ــى ال ـس ـل ـطــات ،عـ ــاوة على
ت ـهــم تـتـعـلــق بــال ـت ـقــاعــس ع ــن تــوفـيــر
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـح ـس ــاب ــات
م ـصــرف ـيــة وم ــال ـي ــة أج ـن ـب ـي ــة .ويـبـلــغ
غ ـي ـت ــس مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  45عـ ــامـ ــا ،وق ــد
كـ ــان ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة شــري ـكــا ت ـجــاريــا
ملانافورت ،البالغ من العمر  68عامًا،
إذ تعود العالقة بينهما إلى أكثر من
عشرة أعوام.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة تـ ـج ــاه م ــان ــاف ــورت
وغـيـتــس فــي إط ــار التحقيق الــواســع
ال ـن ـط ــاق الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه م ــول ــر ملـعــرفــة
حقيقة وجــود عالقات بني مسؤولني
فــي الحكومة الــروسـيــة وشخصيات
داخل فريق ترامب ،إلى جانب احتمال
وجود عرقلة للعدالة وجرائم مالية.
وت ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ـن ـ ــت الئـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة االت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــام أن
«م ــان ــاف ــورت وغ ـي ـتــس كـسـبــا مــايــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـم ـل ـه ـم ــا فــي
أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا» .وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :م ـ ـ ــن أج ــل
إخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ــدف ـ ـعـ ــات األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة عــن

سبق للمحقق مولر أن أدار مكتب التحقيقات االتحادي (أ ف ب)

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن 2006
تـقــريـبــا لـغــايــة  2016عـلــى األقـ ــل ،قــام
م ــان ــاف ــورت وغ ـي ـتــس بـغـســل األمـ ــوال
من خالل عشرات الشركات األميركية
واألجـنـبـيــة وال ـشــراكــات والحسابات
املصرفية».
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ،اع ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرف جـ ـ ـ ـ ـ ــورج
ب ــاب ــادوب ــول ــوس ،امل ـس ـت ـشــار الـســابــق
في الحملة ،مطلع العام املاضي ،بأنه
كــذب على املحققني فــي الخامس من
ت ـشــريــن األول .وقـ ــال إن ــه س ـعــى إلــى
إخ ـف ــاء االتـ ـص ــاالت بــأس ـتــاذ جامعي

عـلــى صـلــة بـمــوسـكــو ع ــرض الكشف
ّ
عـ ــن «ف ـ ـضـ ــائـ ــح» ت ـت ـع ــل ــق ب ـم ـنــاف ـســة
تـ ـ ــرامـ ـ ــب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة هـ ـي ــاري
ك ـل ـي ـن ـت ــون .وذكـ ـ ـ ــرت الئـ ـح ــة االتـ ـه ــام
أن «بــابــادوبــولــوس عــرقــل التحقيق
ال ـجــاري لـ ــ»إف.ب ــي.آي ».بـشــأن وجــود
أي ص ــات أو تنسيق بــن أشـخــاص
م ــرتـ ـبـ ـط ــن ب ــالـ ـحـ ـمـ ـل ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ــروس ـي ــة ل ـل ـتــدخــل ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية عام .»2016
وفيما كان ترامب قد وصف التحقيق،
أول من أمــس ،بأنه «حملة مطاردة»،
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العالم
ّ
«حزب الرشاد» السلفي .إال أن إخراج
تلك الحركات يأتي ملصلحة السلفية
ال ـت ــي ت ــرع ــاه ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي ال ـي ـمــن،
وال ـت ــي ال تــؤمــن بــالـعـمــل الـسـيــاســي،
ّ
ـ«ولي أمر
وتتعامل مع رئيس البلد ك
ُ
تجب طاعته».

ردود الفعل
بـعــد مــوجــة الـتـصـفـيــات ال ـتــي طــاولــت
العشرات من القيادات الدينية البارزة،
أص ــدرت األح ــزاب اليمنية واملنظمات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ـي ــان ــات ت ـس ـت ـن ـك ــر ت ـلــك
االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت .ورأى رئـ ـي ــس «ال ـه ـي ـئــة
الـشــرعـيــة» الـشـيــخ حـســن بــن شعيب،
ّ
أن «تـلــك األع ـمــال س ـتــؤدي إل ــى نتائج
وخـ ـيـ ـم ــة» ،ف ـي ـم ــا دع ـ ــا ال ـش ـي ــخ هــانــي
ال ـي ــزي ــدي ،وه ــو م ـس ــؤول ف ــي السلطة
املـحـلـيــة بـمــديـنــة عـ ــدن ،إل ــى «تـشـكـيــل
لـ ـج ــان أم ـن ـي ــة ل ـل ــدف ــاع ع ـ ّـم ــن ب ـق ــي مــن
رجال الدين والرموز الدعوية» .وناشد
األمني العام لـ«حزب الرشاد» السلفي،
الشيخ َ محمد البيضاني ،مــن جهته،
املشائخ وأئمة املساجد من أجل تأمني
حياتهم بــ«بـعــدم تــأديــة صــاة الفجر
في املساجد».
أي ـ ـض ـ ــا ،أص ـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـك ــون ــات
السلفية والدعوية بيانًا ،جاء فيه أنه
«على الــرغــم مــن بشاعة وشناعة هذه
الـ َجــرائــم ،إال أن ــه ،وإل ــى يومنا ه ــذا ،لم
ُيلق القبض على معظم املجرمني الذين
قــامـ ُـوا بعمليات االغ ـت ـيــال ،ول ــم ُي ـقـ َّـدم
َ
َ
عليهم إلــى األجـهــزة
مــن ألـقــي القبض ُ َ
الـقـضــائـيــة ،ول ــم ي ـكــشــف ع ــن الـجـهــات
التي تقف وراء هذه األعمال اإلجرامية،
عادل الحسني ،والشيخ ياسر القدس.
ّ
املحلية املدعومة من
حــاولــت الـقــوات
اإلمـ ــارات تصفية الـســاحــة الجنوبية
م ـ ــن تـ ـل ــك امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـس ـل ـف ـي ــة ،ال ـت ــي
تــوصــف بــ«الـسـلـفـيــة الـسـيــاسـيــة» ،أو
«الـ ـح ــركـ ـي ــة» ،والـ ـت ــي ت ــؤي ــد ال ــدخ ــول
وامل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــم ع ـبــر تــأسـيــس
أحـ ـ ــزاب إس ــام ـي ــة ،ك ـح ــزب «الـتـجـمــع
اليمني لإلصالح» (إخوان اليمن) ،أو

والتي يبدو ملن لديه أدنى بصيرة أنها
أع ـمــال ممنهجة ت ـهــدف إل ــى تقويض
السلم األهـلــي وزعــزعــة أمــن واستقرار
مدينة عدن والبالد عمومًا».
ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـج ـهــات األمـنـيــة
الــرسـمـيــة املــدعــومــة مــن قـبــل اإلم ــارات
تتهم «الجماعات اإلرهــابـيــة» بتنفيذ
ّ
تـ ـل ــك الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـجـ ـم ــاع ــات
السلفية تستبعد أن يكون لـ«داعش»
و«ال ـقــاعــدة» عــاقــة بتلك االغـتـيــاالت،
وت ــؤك ــد ت ـلــك ا ُل ـج ـمــاعــات أن «م ــن بني
 11عــالــم دي ــن ق ـتــل يــوجــد فـقــط اثـنــان
م ـن ـه ــم ك ــان ــا يـ ـعـ ـم ــان مـ ــع ال ـت ـح ــال ــف
ال ـع ــرب ــي ،وهـ ـم ــا :ال ـق ـي ــادي ف ــي ق ــوات
الـ ــواجـ ــب والـ ــدعـ ــم ل ـل ـت ـحــالــف ال ـش ـيــخ
فــائــز عـبــده الضبياني ،ومــديــر سجن
املنصورة الشيخ وهــاد نجيب ،وبعد
مقتلهما باشر تنظيم داعــش بتبني
ال ـع ـم ـل ـي ـتــن» .ف ـي ـمــا ي ــذه ــب مـحـلـلــون
إل ــى أن ــه ق ــد ي ـكــون ه ـنــاك ط ــرف ثــالــث
على عالقة بالتصفيات ،مستفيدًا من
الخالف الدائر من أجل إدخال عدن في
ّ
دوامة من الصراع.
ّ
هكذا ،خيم الرعب على أئمة املساجد
ورج ـ ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن فـ ــي عـ ـ ــدن ،مـ ــع عـجــز
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هــادي ،عن حمايتهم .وأطلق عــدد من
العلماء دع ــوات تطالب بــالـنــزوج إلى
األرياف ،خوفًا من ّ
«زوار الفجر» الذين
ينفذون عملياتهم باحترافية خطيرة،
تمكنهم مــن دف ــن آث ــار الـجــريـمــة بعد
وقوعها ،وتحميل الجريمة لعناصر
م ـج ـهــولــة ،دون أن ت ـت ـخــذ الـسـلـطــات
األمنية أبسط اإلجراءات.

صنعاء آمنة
للسلفيين!
يـعـيــش مـشــائــخ الـسـلـفـيــة ف ــي الـعــاصـمــة صنعاء
وامل ـ ــدن ال ـشـمــالـيــة ال ـخــاض ـعــة لـسـيـطــرة «أن ـص ــار
الله» ،حياتهم الطبيعية ،ويمارسون نشاطهم في
مساجدهم ومراكزهم التعليمية ،ويوجد لجمعيتي
«اإلحسان» و«الحكمة» فروعهما في صنعاء.
وفــي مدينة معبر ال يــزال الشيخ السلفي محمد
اإلمام ،يدير أكبر مركز دعوي للسلفية في اليمن،
ويمارس رئيس «جمعية الحكمة» في إب الشيخ
محمد املهدي ،نشاطه في مسجد ومعهد تعليمي
يضم مئات الـطــاب .كــذلــك ،أعلن الشيخ السلفي
محمد طاهر أنعم ،ترحيب السلطات في صنعاء
بــ«الـسـلـفـيــن ال ــذي ــن يـخـشــون عـلــى حـيــاتـهــم في
عــدن» ،بشرطني« :عــدم تأييد الـعــدوان على البلد،
وعدم تأييد فكر داعش أو أعمالهم» .وقال أنعم إن
قيادات «أنصار الله» التزموا أن «يوفروا الحماية
الشخصية واألمنية ملن يريد من إخواننا العلماء
السلفيني املهددين بأي شكل من األشكال ،ومن
دون أي شروط أو تدخالت في فكرهم وآرائهم».
وأضاف« :في زيارتي لصعدة قبل سنة وتواصلي
الشخصي بالسيد عبد امللك بــدر الــديــن الحوثي
إلطالق بعض املشايخ السلفيني ،مثل العالمة عبد
املجيد الهتاري ،والشيخ عبد الرحمن البريهي ،قال
لي شخصيًا ّإن من حقهم أن يدرسوا ويحاضروا
بما يريدون ودون أي تدخل في فكرهم أو رأيهم».

استراحة
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ّ
ليعبر
فقد ســارع أمــس إلــى «تويتر»
ع ــن رف ـض ــه االتـ ـه ــام ــات ،م ــؤكـ ـدًا مــرة
أخـ ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود «ت ـ ـ ــواط ـ ـ ــؤ» مــع
روسـ ـي ــا ،وم ـطــال ـبــا امل ـ ّـدع ــن الـتــركـيــز
على كلينتون .وكتب على صفحته:
«عفوًا ،لكن هذه تعود لسنوات خلت،
قبل أن يصبح بــول مــانــافــورت جــزءًا
من الحملة االنتخابية .ولكن ملــاذا ال
يتم التركيز على املـخــادعــة هيالري
والديموقراطيني؟».
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق مـ ـ ــولـ ـ ــر
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ص ـ ّـع ــد
م ـســؤولــون «ج ـم ـهــوريــون» ووســائــل
إع ـ ـ ـ ــام مـ ـح ــافـ ـظ ــة هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــم ع ـلــى
«ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــن» ،خـ ـص ــوص ــا
كلينتون ،رغم أن املعارضني يرفضون
االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ب ــوصـ ـفـ ـه ــا مـ ـ ـح ـ ــاوالت
لتحويل االنتباه.
وتجدر اإلشارة إلى أن اسم مانافورت
كــان قــد ذكــر على أنــه أحــد املشاركني
فــي اجـتـمــاع فــي بــرج تــرامــب «تــرامــب
تاور» في  9حزيران  2016مع محامية
روسـ ـ ـي ـ ــة «ع ـ ـلـ ــى صـ ـل ــة ب ــال ـك ــرم ـل ــن»،
األم ــر ال ــذي أث ــار الكثير مــن األقــاويــل
وردود ال ـف ـع ــل ،وأسـ ـه ــم ف ــي تـغــذيــة
ال ـت ـقــاريــر ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن تــواطــؤ
ب ــن الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ومــوس ـكــو.
وكان قد أفيد بأن االبن البكر لترامب،
ّ
دون ــال ــد ج ــون ـي ــور ،نــظ ــم ال ـل ـقــاء على
ّ
تضر
أم ــل الـحـصــول عـلــى مـعـلــومــات
بكلينتون ،املرشحة «الديموقراطية»
في االنتخابات الرئاسية.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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أفقيا

 -1من مؤلفات األديب اللبناني الراحل مارون عبود – إله – ّ -2
محيا االنسان – مدينة مصرية
َّ
ّ
– ُ -3يسكن لهب النار – أدام النظر اليه بسكون الطرف –  -4يوزع في األفراح – أكبر سلسلة
ُ
ّ
جبال في أوروبــا –  -5حب – من أنبياء الله جاء ذكره في الكتب املقدسة – حسب األمــوال –
ّ
ّ
ويصب في األطلسي –  -7ثواب ومكافأة
نيويورك
 -6مد قدميه – نهر أميركي يجتاز مدينة ّ
– بلل في الحائط من املطر – خرق األرض وفتش عن الكنز أو النفط –  -8أزل وسرمد – مركبة
فضائية أميركية –  -9زعيم ليبي مجاهد إشتهر بمقاومة اإلستعمار اإليطالي لبالده – -10
صفة ُتطلق على الطعام املتوازن واملعتدل – إسم ُ
يعرف به جسر فؤاد شهاب

عموديًا

 -1اإلس ــم ال ـســابــق ل ـتــايــوان – صـ ُـلــب واش ـت ـ ّـد –  -2اض ـطــرم وت ـل ـهـ ّـب – خــاصــم أشــد
ومخيف
الخصومة –
صفة حصان عصى أمر صاحبه وخرج عن سيطرته –  -3مريع ُ
ّ
ّ
وهمجي –  -4دنيء وحقير – نعم باللغة الروسية –  -5أبو البشرية – بلد
وحشي
–
وقطر – حرف نفي –  -6قصر في صنعاء يعود تاريخه الى ما قبل اإلســام ُيعتقد
ُ
أنه كان من عجائب الهندسة املعمارية ومن أقدم القصور الضخمة في العالم – صفة
كتاب جامع وكامل –  -7حرف نصب – أكله – إستعمل املبخرة – ّ -8
فر من السجن –
إقتربتي مني –  -9من أغزر أنهر فرنسا – إحدى مدن فلسطني الكبرى قديمًا كانت
موقعًا عسكريًا في الحروب الصليبية – ّ -10
بوابة هي رمز مدينة برلني

أفقيا

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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مشاهير 2715

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
نرز – ّدمر – او –  -4سليط – ّ
أنب –  -5لي – قم – غورو
 -1ساركوزي – جب –  -2اوميغا – بحر – -3
–  -6أمازون –  -7إرث – جرن – حل –  -8دويل – جدي –  -9وسن – اوملبس –  -10رياض شرارة

عموديًا
 -1سان سلفادور –  -2اورلي – روسي –  -3رمزي – أثينا –  -4كي – طقم –  -5وغد – ماج – أش
–  -6زاما – زرزور –  -7رنغون – ال –  -8بون – جمر –  -9جحا – حدبة –  -10بروس ويليس

حل الشبكة 2714

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مضيفة وممرضة بريطانية ( )1971-1887حصلت على شهرة عاملية
واسعة كأكثر امرأة محظوظة في العالم بعد نجاتها من ثالث حوادث
غرق لسفن عمالقة أهمها التيتانيك
 = 4+2+11+7مدينة لبنانية ■  = 5+7+8+6مدينة ليبية ■ = 1+10+9+3
عائلة مطرب سوري

حل الشبكة الماضية :صوفي ابو طالب
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة
سلمى علي ّ
صباح
وال ــدتـ ـه ــا الـ ـح ــاج ــة رس ـم ـي ــة مـحـمــد
سعيد نحله
أرم ـل ــة ال ـح ــاج امل ــرح ــوم مـحـمــد علي
توفيق فقيه
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :املـ ـهـ ـن ــدس رفـ ـي ــق زوج ـت ــه
الحاجة سميرة خضرا
املرحوم ماجد زوجته دنيا ّ
صباح
األستاذ شوكت زوجته ليلى كالو
ابنتاها :ماجدة زوجها روبرت لستر
لينا زوجها غسان شهاب
أشقاؤها املرحوم حسني،
املرحوم محمد علي
النائب والوزير السابق أنور
املرحوم طلعت
شقيقاتها :املرحومة هند ،املرحومة
الـحــاجــة لـيـلــى ،واملــرحــومــة الـحــاجــة
وطفه
ينقل جثمانها الـطــاهــر إلــى مسقط
رأسـهــا النبطية حيث ي ــوارى الثرى
عـنــد ص ــاة ظـهــر غــد األرب ـع ــاء األول
من تشرين الثاني 2017
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
مـنــزل شقيقها الــوزيــر السابق أنــور
ّ
الصباح في الرويس ،النبطية
وف ـ ـ ــردان Dunes ،وي ــوم ــي الـخـمـيــس
والجمعة  2و 3الـجــاري مــن الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـســاب ـعــة
ً
مساء في مركز الدون ،بيروت.
اآلسـ ـف ــون :آل ص ـب ــاح ،ف ـق ـيــه ،نـحـلــه،
خضرا ،كالو ،ليستر ،شهاب ،علوية،
رضــا ،ميرزا ،األسعد ،وعموم أهالي
النبطية

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
إنتقلت إلــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج الـعـبــد أحـمــد
رحال
أوالدها :حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال
شقيقها :املرحوم عبدالله
أص ـهــرت ـهــا :ال ـح ــاج م ـع ــروف رحـ ــال ـ
املرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم
سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة
نهار الثالثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة ب .ظ ( )3حتى
ً
مساء
الساعة الخامسة ()5
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء (نساء ورجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الــراضــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل رح ــال ،آل
طفيلي ،آل الحسيني ،آل حـمــود ،آل
فنيش ،آل سعد ،وعموم أهالي بلدة
بستيات

نتائج اللوتو اللبناني
29 33 20 15 14 9 1
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
لــإصــدار الــرقــم  ،1557وج ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة33 - 20 - 15 - 14 - 9 - 1 :
الرقم اإلضافي29 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 285,491,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:88,676,835
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة88,676,835 :

إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إجـ ـ ــراء ت ـلــزيــم بـطــريـقــة
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي
ع ـل ــى اسـ ـع ــار اإلدارة حـ ــده األقـ ـص ــى %20
عـ ـش ــرون ب ــامل ـئ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغ ــال
تأهيل خط جر مياه نبع البرغش إلى بلدة
القمامني ـ قضاء املنية الضنية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/11/28
ف ـع ـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الــراب ـعــة ح ـص ـرًا لـتـنـفـيــذ صـفـقــات األش ـغــال
املائية املسجلني الــذيــن ال يوجد بعهدتهم
أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع ص ـف ـق ــات م ــائ ـي ــة لـ ــم يـجــر
استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر م ــن آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل يـسـبــق
الـيــوم املـحــدد لجلسة فــض الـعــروض ـ وفق
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن
اإلطالع والحصول عليه في املديرية العامة
ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  27تشرين األول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 2114

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 128,568,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة16,071 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة األول ـ ــىواملـنـقــولــة للسحب املـقـبــل412,217,434 :
ل.ل.
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــةواملنقولة للسحب املقبل

إعالن
عن مناقصة عمومية
يعلن املركز التربوي للبحوث واإلنماء عن
رغبته في إجــراء مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم شــراء وتركيب آالت
ت ـصــويــر م ـس ـت ـنــدات لـ ــزوم امل ــرك ــز ال ـتــربــوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء وب ـع ــض دور املـعـلـمــن
واملعلمات ،وذلــك في تمام الساعة الحادية
ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فـ ـي ــه  2017/12/5الـ ـط ــاب ــق األول .ق ــاع ــة
اإلجتماعات في املبنى الرئيسي للمركز في
املدينة املهنية ـ الدكوانة.
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــراغـ ـب ــة
باإلشتراك في املناقصة الحصول على دفتر
الشروط من قلم املديرية اإلداريــة في املركز
خ ــال أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا من
نشره في الجريدة الرسمية أي يوم الجمعة
الواقع فيه .2017/11/3
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد أو بــواس ـطــة الـبــريــد
املضمون إلى قلم املديرية اإلداريــة .الطابق
الثامن في املركز على العنوان التالي :املركز
التربوي للبحوث واإلنماء
املدينة املهنية ـ الدكوانة
ص.ب 55264
سن الفيل  .لبنان
وذلـ ــك خ ــال أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،على
أن تــرد ال ـعــروض خــال مهلة أقـصــاهــا قبل
ن ـهــايــة دوام آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق ال ـيــوم
امل ـح ــدد إلج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة أي ي ــوم االث ـنــن
الواقع فيه .2017/12/4
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رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلنماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 2107

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 453
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة769 :
• يومية أربعة2036 :
• يومية خمسة23187 :

إعالن إعادة تلزيم مشروع إنشاء
خطوط صرف صحي في بلدة كفرحتى في
قضاء صيدا
الـســاعــة الـتــاسـعــة مــن ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
ف ـيــه ال ــراب ــع وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
الثاني  ،2017تجري إدارة املناقصات ـ في
مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ شــارع

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 48,276,630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 51 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة946,601 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة:
 48,276,630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,146 :شبكة. الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة42,126 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

نتائج زيد

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1557
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح56175 :
 قيمة الجوائز اإلجمالية45,238,743 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة45,238,743 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6175 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.175 :
 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.45 :

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 25,000,000ل.ل.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن قضائي
صــادر عــن محكمة األح ــوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة املاجد
رقم أساس 2017/11
بتاريخ 2017/1/17تقدم املستدعي الدكتور
عـبــد الحميد دي ــب الـقـطــب بــاسـتــدعــاء أمــام
ه ــذه املـحـكـمــة ط ـلــب بـمــوجـبــه إعـ ــان وف ــاة
املــرحــوم محمد ديــب القصب وحـصــر إرثــه
ب ــزوج ـت ــه ب ـهـي ـجــة شــرم ـنــد امل ـت ــوف ــاة ب ـعــده
بـتــاريــخ  2006/6/21وبـ ــأوالده الحاصلني
مـنـهــا وهـ ــم :أف ـت ـخــار وأي ـم ــان ورشـ ــا ودي ــب
وســون ـيــا وعـبـيــر وه ـن ــادي ورب ـيــع ومـيــرنــا
محمد ديب القطب وكذلك بوالدته املرحومة
أفـ ـتـ ـخ ــار ال ـ ـفـ ــوال املـ ـت ــوف ــاة بـ ـع ــده ب ـت ــاري ــخ
 2006/6/13وال وارث له سواهم .فلكل ذي
مصلحة يريد اإلعتراض تقديم مالحظاته
الـخـطـيــة خ ــال املـهـلــة الـقــانــونـيــة الـتــي تلي
مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبدالخالق

نتائج يومية

ب ــوردو ـ الـصـنــايــع ـ ب ـيــروت لـحـســاب وزارة
ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ املــديــريــة ال ـعــامــة لـلـمــوارد
املائية والكهربائية ـ مناقصة إعــادة تلزيم
م ـش ــروع إن ـش ــاء خ ـطــوط ص ــرف صـحــي في
بلدة كفرحتى في قضاء صيدا.
ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط أرب ـعــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تلزيم مئوي.
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
فــي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة فـقــط لتنفيذ صفقات
االشـ ـغ ــال املــائ ـيــة امل ـس ـج ـلــون وف ـقــا ألح ـكــام
املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع والـحـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية .يجب
ان تصل العروض الى ادارة املناقصات قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2106
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صحي فــي بـلــدة كفرتبنيت
في قضاء النبطية
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع فيه
األول مــن شـهــر كــانــون األول  2017تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن في
بـنــايــة بـيـضــون ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ الـصـنــايــع
ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء خـطــوط
صرف صحي في بلدة كفرتبنيت في قضاء
النبطية.
ـ التأمني املؤقت :فقط ثالثة عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات األشغال
املائية املسجلون وفقًا ألحكام املرسوم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن اإلط ـ ــاع وال ـح ـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية.
يجب أن تصل العروض إلى إدارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2103
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خ ـط ــوط صـ ــرف ص ـح ــي ف ــي ب ـل ــدة كــوثــريــة
السياد في قضاء صيدا
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن يـ ــوم اإلث ـنــن
ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـســابــع وال ـع ـش ــرون م ــن شهر
تشرين الثاني  2017تجري إدارة املناقصات
ـ ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ
شــارع ب ــوردو ـ الصنايع ـ بـيــروت ،لحساب
وزارة ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ـ امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية ـ مناقصة تلزيم
م ـش ــروع إن ـش ــاء خ ـطــوط ص ــرف صـحــي في
بلدة كوثرية السياد في قضاء صيدا.
ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ف ـق ــط خ ـم ـســة وث ــاث ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ف ـقــط لـتـنـفـيــذ صـفـقــات
األشـ ـغ ــال املــائ ـيــة امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا ألح ـكــام
املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته وشروط إضافية.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن اإلط ـ ــاع وال ـح ـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية.
يجب أن تصل العروض إلى إدارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2101
إعالن تبليغ قضائي
قـ ــررت ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ملـحـكـمــة اسـتـئـنــاف
البقاع املدنية في زحلة بتاريخ 2016/12/8
وبـتــاريــخ  2017/6/22اعتبار ورث ــة محمد
حسني فليحان وماريا داوود نهرا وبعض
ورث ــة يــوســف ن ـهــرا وه ــم :دي ــزي ــره وروب ـيــر
ودانـ ـ ـ ــي وغـ ــابـ ــي مـ ــن عـ ــن زب ـ ــده مـجـهــولــي
اإلقامة وإبالغهم بواسطة النشر أوراق هذه
الدعوى أساس رقم  .2017/395والتي يطلب

فيها املستأنف املحامي الـيــاس فــرج فسخ
الحكم الـصــادر عــن القاضي املنفرد املدني
ال ـع ـقــاري ف ــي صـغـبــن ت ــاري ــخ 2016/6/29
بموضوع توسيع الطريق.
فيقتضي حـضــوركــم ب ــال ــذات أو مــن ينوب
عـنـكــم ق ــان ــون ــا إلـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة امل ــذك ــورة
لتبلغ أوراق الــدعــوى خ ــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر في الجريدة وتعليق
نسخة عنها على لوحة اإلعالنات في إيوان
املحكمة وعليكم اتـخــاذ مقامًا مختارًا لكم
ض ـمــن ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة ،وإال س ـي ـصــار إلــى
إبــاغـكــم هــذه األوراق بــواسـطــة رئـيــس قلم
املحكمة ووفقًا للقانون.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جــرجــس سـلـيــم ع ـســاف بــوكــالـتــه عن
ج ـ ــان ط ــانـ ـي ــوس ش ـ ـ ــداد ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــري
ش ـهــادات قـيــد ب ــدل ضــائــع للبائعة سليمه
يوسف شــداد الـعـقــارات  183و  210و1075
جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـحـمــد أح ـمــد قـنــديــل ملــوكـلــه رض ــوان
حـســن ال ـجــردلــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  1268الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت أحالم خليل الحج بصفتها مشترية
شهادة قيد بدل ضائع للبائعة تانيا قزحيا
مدلج العقار  422/10لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ندى سعد الدين الفضل سند تمليك
بدل ضائع للقسم  4من العقار  587عبرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ج ـ ــورج ح ـنــا أن ـ ـ ـ ــدراوس مل ــورث ــه حـنــا
طانيوس أندراوس سند تمليك بدل ضائع
 76عني الدلب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب محمد عـبــدالـلــه جـمــال ملــوكـلــه ريــاض
إب ــراهـ ـي ــم ق ــاس ــم ح ـم ــود س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع  2276الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سليم يوسف نصر بوكالته عن شادي
وج ـ ــوزاف سـلـيــم نـصــر بصفتهم مشترين
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـبــائــع يــوســف
سليمان خليل العقارين  693و 945العيشية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
طلب املستدعي حسن منصور وكيله السيد
بــال الــزيــن تصحيح إســم املــرحــوم يوسف
ً
علي ذيب بدال من يوسف علي مظلوم على
العقار /448منطقة شحور العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ــرر الـقــاضــي ال ـع ـقــاري فــي الـجـنــوب إع ــادة
تكوين الصحيفة املؤقتة العائدة للعقار رقم
 15كفرشالل بــالـصــورة القضائية وتعيني
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يوم الثالثاء في  2017/11/7موعدًا إلجراء
الـكـشــف الـحـ ّـســي عـلــى الـعـقــار وتـعـيــن يــوم
الـثــاثــاء فــي  2017/12/5مــوعـدًا أم ــام هذه
املحكمة إلعــادة التكوين وعلى كل صاحب
ح ــق أو ل ــه ع ــاق ــة بــال ـع ـن ـصــر املـ ـ ــراد إعـ ــادة
تـكــويـنــه أن ي ـت ـقــدم بـطـلـبــه ح ـســب األص ــول
معززًا باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ــرر الـقــاضــي ال ـع ـقــاري فــي الـجـنــوب إع ــادة
تكوين صحائف عينية مؤقتة فــي منطقة
س ـل ـع ــا الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـ ـضـ ــاء ص ـ ــور بـ ـص ــورة
قضائية ودعــوة كل من له عالقة بالعنصر
امل ـف ـقــود لـتـقــديــم ال ـط ـل ـبــات ح ـســب األص ــول
م ـع ــززة ب ـمــا ت ــوف ــر م ــن امل ـس ـت ـنــدات امل ــؤي ــدة
لغاية موعد جلسة املحاكمة يــوم الثالثاء
ب ـت ــاري ــخ  2017/11/28مــاح ـظــة لــإطــاع
على الصحائف أعاله مراجعة قلم املحكمة
العقارية في صيدا.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضي الرئيسة ندين مشموشي
املنفذ :بنك صادرات إيران /وكيله املحامي
شادي رفيق الخوري.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ق ــاس ــم ح ـس ــن غـ ـ ــدار بـصـفـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة وب ـص ـف ـت ــه ال ـك ـف ـي ــل بــال ـت ـكــافــل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات دي ـ ــن وك ـشــف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة األولــى مع
ً
شهادة قيد تحصيال ملبلغ  203000د.أ عدا
اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رق ــم ( 23ثــاثــة وعـشــريــن) من
الـعـقــار رق ــم ( 1791أل ــف وسبعمئة وواح ــد
وتسعني) من منطقة حارة حريك العقارية،
وهو عبارة عن مدخل و 3صالونات وطعام
وغرفة ومطبخ و 3حمامات وشرفات ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي إل ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف
من مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات ،وله
موقفي سيارة رقم  23ـ ولدى الكشف تبني أن
هذا القسم هو عبارة عن طابقني دوبلكس
 6و 7مـخـصــص لـلـسـكــن سـيـمــا أن الـطــابــق
السادس مؤلف من مدخل وصالون وطعام
ومطبخ وحمامني وغرفة خــدم و 4شرفات
فـ ــي حـ ــن أن الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــاب ــع م ــؤل ــف مــن
مدخل وجلوس و 3غرف نوم وكوريدور و3
حمامات و 3شرفات مع اإلشارة إلى أنه تم
التنقل بني هذين الطابقني عبر درج داخلي
أو مــن خــال اسـتـعـمــال الـبــابــن الــرئـيـســن ـ
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حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
ـ يشترك فــي ملكية الحقني املختلفني 1و3
وكل ما مرد عليهما ـ حق استعمال كل من
الفسحتني املحددة باألرقام  5و 6و 7و 8و9
و 10والفسحة الثانية  11و 12و 13و 14و15
و 16و 17و 18و 19و 20و 21و 22الكائنني
في القسم املشترك رقم  .3عدل نظام امللكية
بإضافة القسم رقم  24املفرز عن القسم رقم 5
بالعقد رقم  2007/1592وبموجب املحضر
الفني رقــم  .2007/1192إستحضار دعــوى
مــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة األولـ ــى املــال ـيــة في
بعبدا رقم  2012/679مقدم من شركة ميدل
إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا
بدل
قيمة التخمني 486000 :د.أ
الطرح 250011 :د.أ
تاريخ ومكان البيع:
تحدد يوم األربعاء الواقع فيه 2017/12/13
الساعة الحادية عشر صباحًا موعدًا للبيع
ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة فــي
املــزايــدة إي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الـطــرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة
مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة ،ك ـمــا عـلـيــه وب ـخــال
ثــاثــة أي ــام م ــن ت ــاري ــخ ق ــرار اإلح ــال ــة إي ــداع
الثمن تحت طائلة إع ــادة املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته كما عليه وبخالل عشرين
يومًا تلي اإلحالة دفع الثمن ورســم الداللة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة استئناف
ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة رقـ ــم  2017/10امل ـصــدق
لحكم بداية النبطية رقم  2016/10واملنتهي
إلـ ـ ــى إع ـ ـ ــان عـ ـ ــدم ق ــاب ـل ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار /1432
النبطية التحتا للقسمة العينية وطرحه
للبيع بــاملــزاد العلني وتــوزيــع الـثـمــن وفــق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار 2017/4/10:
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/1432ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـت ـح ـتــا ع ـب ــارة ع ــن أرض
ضمنها بناء مؤلف من ثالث طوابق قديمة
تصل إليه عبر طريق داخلي.
مساحته463 :م2
التخمني400,000 :د.أ

الطرح360,000 :د.أ
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع في  2017/12/7الساعة  11,00ظهرًا
أم ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ الـنـبـطـيــة ،تطرح
ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد الـعـلـنــي العقار
امل ــوص ــوف أع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
إي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة بموجب
ش ـي ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم ألمـ ــر رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة له ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارا له ما
ً
لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه اإلطــاع على
قـيــود الصحيفة العينية لـلـعـقــار املـطــروح
ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2013/1069
املنفذ :ميشال حنا الحايك ،وكيله املحامي
أمني نفاع
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ي ــوس ــف وجـ ــرجـ ــي م ـخــول
البيطار وميشال وأدلـيــد وج ــوزف وأليندا
وأورلندو وجان وأرسلينو وأزفلدو وماري
سـلـسـتــا وس ـم ـع ــان ش ـك ــري ال ـب ـي ـطــار هيلد
برتو البير بيطار ـ بواسطة رئيس القلم.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
املحكمة اإلبتدائية الرابعة في جبل لبنان
امل ــن ال ـنــاظــرة بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة تــاريــخ
 2001/2/19ق ــرار رقــم  2001/715القاضي
ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات رقــم
 324و 1681و 1682و 1574ب ـي ــت ش ـبــاب
ع ــن طــريــق بـيـعـهــا ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي عـلــى أن
يعتمد كــاســاس للطرح فــي املــزايــدة األولــى
الثمن ال ــوارد فــي تقرير الخبير بعد إعــادة
ال ـت ـخ ـم ــن /861000/د.أ ل ـل ـع ـق ــار/324 /
و/11200/د.أ للعقار /1681/و/123000/د.أ
للعقار /1682/و/9500/د.أ .للعقار /1574/
ع ـل ــى أن تـ ـ ــوزع امل ـب ــال ــغ ل ـل ـمــال ـكــن بـنـسـبــة
حـصـصـهــم ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات امل ــذك ــورة
أعاله وتدريكهم الرسوم والنفقات بالنسبة
إياها.
تاريخ محضر الوصف2016/6/4 :
تاريخ تسجيله لدى أمانة السجل العقاري:
2016/10/4
العقارات املطروحة للبيع:
1ـ الـ ـعـ ـق ــار 324/ب ـيــت ش ـب ــاب :قـطـعــة أرض
مشتملة على أشـجــار حرجية مــن سنديان
وعـ ـف ــص وم ـخ ـت ـل ــف .م ـس ـت ـط ـيــل ال ـش ـك ــل ال
بناء عليه ومنحدر يقع فــي حــي الصوانة.
مساحته /2460/م 2يحده غربًا  325شرقًا
طريق عام شماال  325جنوبًا  326و.317
2ـ ال ـع ـق ــار1574/ب ـي ــت ش ـب ــاب :قـطـعــة أرض
ضمنها شجرتي زيـتــون وشـجــرة حامض
غير صالح للبناء مساحته /190/م 2يحده
ً
غربًا 1573شرقًا وشماال طريق عام جنوبًا
.1573
قيمة التخمني:
ال ـع ـق ــار  /324/ب ـيــت ش ـب ــاب =/861000/
دوالر أميركي.
الـعـقــار/1574/بـيــت شباب = /9500/دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
العقار/324/بيت شـبــاب= /697410/دوالر
أميركي.
ال ـع ـقــار /1574/بيت شـ ـب ــاب=/7695/دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري يــوم الجمعة الــواقــع في
 2017/11/24الساعة العاشرة صباحا أمام
رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ وف ــي مـحـكـمــة امل ــن.
فعلى راغــب الـشــراء أن يــودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة معادلة
وات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
وخــال ثالثة أيــام تلي اإلحــالــة ،عليه إيــداع
ك ــام ــل ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بــزيــادة الـعـشــر وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب ألكسا الياس لحود أحد ورثة املرحوم
الـ ـي ــاس ع ـب ــدال ـل ــه ل ـح ــود س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  325بريح
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبدالصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب صالح حسني كركي وكيل روبير أمني
مغامس سندات ملكية بدل ضائع للعقارات
 ،319 ،315 ،313 ،193 ،178 ،173دير دوريت
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ي ــوس ــف ف ــري ــد الـ ـق ــزي وك ـي ــل ب ـطــرس
ش ـكــرال ـلــه الـ ـق ــزي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  181الجية
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غ ــازي كميل صـبــرا األع ــور أحــد ورثــة
كميل سليمان صبرا األعور هو نفسه كميل
س ـل ـي ـمــان ص ـب ــرا س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  856قرنايل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب عـلــي مـحـمــود شـلـهــوب وك ـيــل محمد
راش ــد أنـيــس حــرب سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  1552الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فــريــال لويس يــونــان سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2032الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب ي ــوس ــف س ـل ـي ــم زع ـ ـ ـ ــرور وكـ ـي ــل زي ــن
ال ـعــابــديــن أح ـم ــد ص ــائ ــغ س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  7/6560الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ب ــول ب ـي ــار أب ــو ف ــاض ــل وك ـي ــل ال ـيــاس
نجيب زي ــن ال ـهــوا سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  1745حمانا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب خــالــد ف ــاروق كساسير وكـيــل يوسف
توفيق الحكيم سند ملكية بــدل ضائع عن
حصته في العقار  2585بيصور
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ صغبني
الرئيس وسيم التقي
باملعاملة التنفيذية رقم  2014/40موضوع
استنابة دائرة تنفيذ بعبدا رقم 2013/2224
طــال ـبــة الـتـنـفـيــذ :جــورج ـيــت يــوســف ن ـجــم ـ
وكيلها املحامي جوزيف بصيبص.
املنفذ عليه :شوقي شكيب فرحات ـ صغبني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :إقـ ــرار بـقـيـمــة /28000/
دوالر أميركي عدا الفوائد واللواحق
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  2017/11/16الـســاعــة الـحــاديــة
ع ـش ــرة ص ـبــاحــا أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
صغبني في قاعة املحكمة.
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع /1200/ :سهمًا في
العقار رقم  /3062/صغبني.
ي ـقــع ال ـع ـقــار رق ــم  /3062/ف ــي وس ــط بـلــدة
صغبني وهــو عـبــارة عــن قطعة أرض تبلغ
مساحتها  /449/م 2ويحتوي على منزل
وح ــدي ـق ــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى س ـتــة ن ـص ــوب مــن
الفاكهة واملـنــزل عـبــارة عــن بـنــاء مــؤلــف من
ثالث طوابق من اللنب.
الـطــابــق األرض ــي :يحتوي على ممر مــوزع
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ودرج داخ ـ ـلـ ــي ي ـص ــل إل ـ ــى الـ ـط ــاب ــق األول
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى خـ ـم ــس غ ـ ـ ـ ــرف ،األب ـ ـ ـ ــواب
الــداخ ـل ـيــة م ــن امل ـع ــاك ــس وال ـس ــوي ــد املـطـلــي
بالبويا ،النوافذ من الحديد الصناعي.
الطابق األول :مؤلف من مدخل ودار وغرفة
للطعام ومطبخ ومنافع وممر ضمنه ثالث
غ ـ ــرف ل ـل ـس ـكــن وحـ ـم ــام وف ـ ــران ـ ــدا خــارج ـيــة
وبلكون ودرج يؤدي إلى الطابق الثاني.
ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي :ي ـس ـكــن ف ـيــه امل ـن ـفــذ عليه
ش ــوق ــي ف ــرح ــات وي ـت ــأل ــف م ــن م ــدخ ــل ودار
وغــرفــة لـلـطـعــام وج ـلــوس ومـطـبــخ ومنافع
وم ـم ــر ض ـم ـنــه ثـ ــاث غـ ــرف ل ـل ـن ــوم ،وح ـمــام
وف ــران ــدا خــارج ـيــة وث ــاث بـلـكــونــات ودرج
يؤدي إلى السطح وحالة البناء وسط.
حـ ــدوده :يـحــده شـمــاال طــريــق ع ــام وجنوبًا
العقارات  3069و 3074و 3075وشرقًا العقار
 2995وغربًا العقار  3061وطريق عام
قيمة التخمني /1200/سهما /154837,5/:
دوالر أميركي.
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض /1200/:س ـه ـم ــا:
/44435,106/دوالر أميركي.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن يـ ــودع بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ صـغـبــن قـيـمــة الـطــرح
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو م ـصــرف مـقـبــول
أو تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة ،إذا لم يكن
ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة أيـ ــام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإع ــادة املــزايــدة على عهدته
فيضمن الـنـقــص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار اإلحالة دفع رسم الداللة.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ل ـت ــأه ـي ــل س ـق ــف خـ ــزان
( )20/1س ـعــة 20000م 3لـلـفـيــول أويـ ــل في
معمل ال ــذوق ال ـحــراري .يمكن للراغبني في
االشتراك باستدراج العروض املذكور أعاله
الحصول على نسخة من دفتر الشروط من
مصلحة الــديــوان ـ أمــانــة السر ـ الطابق 12
(غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء لبنان ـ طريق
النهر وذل ــك لـقــاء مبلغ ق ـ ــدره /50000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طــريــق النهر ـ الـطــابــق " "12ـ املبنى
املركزي .علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع فيه 2017/11/24
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
Asnaku hussen ebrahim
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/262509
غادر العامل البنغالدشي
mohammad sohel mollik
من عند مخدومه ,الرجاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على
الرقم 70/139140
غادرت العاملة االثيوبية
asnakech agato onchere
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/307005
غادر العامالن البنغالدشيان
SOMRAT
KABIR HOSEN
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/331175
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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 الواردة أسمائهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة,
مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ 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:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق
االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم 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 انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية.
رقم املكلف

اسم املكلف

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

رقم البريد املضمون

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

شربل رزق الله رزق الله

89189

RR172944855LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

سامي عبد العفو مومنة

109484

RR172945011LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

مريم مصباح قبطان

131207

RR172945100LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

ابراهيم يوسف مبارك

139188

RR172945189LB

وليد جميل شاهني

143700

RR172945215LB

اسامة فريد طليع

148634

RR172945294LB

عبد الكريم يوسف احمد

151623

RR172945351LB

بيار انطوان طرزي

152014

RR172945382LB

نجاح راشد قصابية

152746

RR172945396LB

قره بت هايك عرابيان

1149115

RR172944546LB

مرسيل يوسف عازار

1152286

RR172944550LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060
اعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة االعتراض واالستئناف املكلفني الــواردة اسماؤهم
في الجدول أدناه املجهولي مركز العمل او محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2017/10/31الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي
الحكومي ـ ـ الطابق الثاني لتبلغ نتيجة االعتراض.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2017/11/30عمال باحكام املاة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

الهام عزيز الديب

1169809

RR172944603LB

فرج محمد حسني

1220093

RR010591255LB

سعدى اسعد سري الدين

1198334

RR172944651LB

محمد كمال ابراهيم

3118598

RR010591246LB

طانيوس شمعون زغيب

1219830

RR172944665LB

جمال صالح الجندي

1012859

RR010591240LB

محمد حيدر خليفة

843976

RR010591247LB

ناديا محمد االيوبي

1226759

RR172944682LB

هناء شفيق الراسي

1227878

RR172944719LB

مرهج ترايدينغ  TRADINGتوصية بسيطة 1261600

RR172944458LB

1694522

RR172944492LB

ج كورنر ش.م.ل

التكليف 2086

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة االعتراض املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ اي في  2017/12/1وتنتهي في
 2018/2/1ضمنًا
املراقب الرئيسي هنادي عاكوم.
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ ـ السراي الحكومي ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ طابق ثاني ـ ـ دائرة االعتراضات.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ ـ 07/754914
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة االعتراض واالستئناف املكلفني الواردة اسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ
الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم 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 انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن يوسف رضى

2388584

RR160616225LB

2017/09/12

2017/09/20

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب – دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق
االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم 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 انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية:

اﻹﺛﻨﲔ  30و اﻟﺜﻼﺛﺎء  31ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷوّ ل 2017
ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺎﻋﺔ ً 8:30

ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ -اﳊﻤﺮا

ُﺗﺒﺎع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت � ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻧﻄﻮان و ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ
 15,000ل.ل .ﻟﻠﻄﻼب
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  25,000ل.ل.

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن احمد حوماني

1596040

RR171798864LB

2017/09/13

2017/09/25

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060
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إعالنات

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

ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـ ـ ـبـ ـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـي ــد 3218428
بعلبكي

2017/09/15 RR181641398LB

2017/10/06

ميزون عجم ش م م

1941401

2017/09/15 RR181641509LB

2017/10/06

 HAR PROPERTIESش م ل

1927135

2017/09/14 RR181641526LB

2017/10/11

بـ ــانـ ــك سـ ـب ــاي ــس ش.م.م 1200798
BLANK SPACE SARL

2017/09/15 RR181641557LB

2017/10/06

1283381

2017/09/14 RR181641645LB

2017/10/09

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة نـ ـ ــاجـ ـ ــي عـ ـك ــره 1312538
التجارية ش.م.م

2017/09/15 RR181641659LB

2017/10/06

718663

2017/09/15 RR181641733LB

2017/10/09

شـ ـ ــركـ ـ ــة ر.ج.م.ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــة 725663
وتصميم ش.م.م

2017/09/14 RR181641755LB

2017/10/06

ذي برينت هــاوس ش.م.ل 615130
هولدنغ

2017/09/14 RR181642019LB

2017/10/07

619665

2017/09/14 RR181642036LB

2017/10/10

2017/09/15 RR181642098LB

2017/10/10

2456776

2017/09/15 RR181642107LB

2017/10/06
2017/10/06

M.E GROUP sal

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تشارليز ستايشن

1891549

2017/09/15 RR181637977LB

2017/10/10

توفيق القسيس

20560

2017/09/13 RR181638059LB

2017/10/06

جوزيف بطرس كرم

41361

2017/09/14 RR181638080LB

2017/10/10

حامض للجلود ش.م.ل

47772

2017/09/15 RR181638147LB

2017/10/06

شركة هابانا ليب ش.م.م

11521

2017/09/14 RR181638235LB

2017/10/06

شركة اكسيون ش.م.م

11872

2017/09/14 RR181638252LB

2017/10/06

شهوان التجارية

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ان ـ ـ ـط ـ ـ ــوان ن ـخ ـل ــة 18310
لصاحبها ايلي انطوان نخلة

2017/09/14 RR181638310LB

2017/10/06

ب ــول ــي ارت س ـع ـيــد ب ـلــوط 53984
واوالده

2017/09/14 RR181638442LB

2017/10/06

شركة اي بالي ش م م

شـ ـ ــركـ ـ ــة  333االش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة 189002
العقارية ش.م.ل

2017/09/14 RR181638535LB

2017/10/06

شركة املحترفون لالنتاج 206738
ش.م.م

2017/09/14 RR181638677LB

2017/10/12

شركة اورولـيـبــان (الشرق 1122492
االوسط)ش.م.ل

2017/09/14 RR181642169LB

شركة تابيراما ش.م.ل

11110

2017/09/14 RR181638703LB

2017/10/06

ش ـ ــرك ـ ــة دي ان س ـ ــي كــو 1400182
ش.م.م

2017/09/14 RR181642209LB

2017/10/06

ممؤسسة فور فيلمز

176742

2017/09/14 RR181639567LB

2017/10/06

صيدلية سمايل

2978615

2017/09/15 RR181639805LB

2017/10/06

م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروف ان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس زه ـ ــر 1416647
الدين(اوريون للصوتيات
واملرئيات)

2017/09/15 RR181642226LB

2017/10/06

شـ ـ ــركـ ـ ــة س ـ ـ ـكـ ـ ــاي وايـ ـ ـ ـ ـ ــز 94853 /
يونس وشركاه

2017/09/14 RR181639845LB

2017/10/06

الكوستا Lacosta

1516445

2017/09/14 RR181642331LB

2017/10/09

شركة داغبا غروب

1539601

2017/09/15 RR181642345LB

2017/10/10

شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا 708
امبورتس انك

2017/09/15 RR181640018LB

2017/10/09

2017/09/20 RR181639690LB

2017/10/06

ش ــرك ــة س ـل ـيــب ك ــون ـف ــورت 4463
لبنان ش.م.ل

2017/09/14 RR181640110LB

2017/10/07

2017/09/22 RR181641512LB

2017/10/06

4385

2017/09/14 RR181640137LB

2017/10/06

الشركة االتحادية للتجارة 46354

2017/09/20 RR181644071LB

2017/10/09

كـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ش.م.م 6722 SARL
KYPHI

2017/09/14 RR181640154LB

2017/10/07

بــن حسان الــداعــوق  -فرع 53858
اول

2017/09/22 RR181644085LB

2017/10/06

احمد محمد يحي افران و 165352
باتسيري تقاحة

2017/09/15 RR181640358LB

2017/10/10

ش ــرك ــة االنـ ـم ــاء لـلـهـنــدســة 1375
والتعهدات

2017/09/22 RR181644156LB

2017/10/06

شـ ــركـ ــة ايـ ـ ـ ــوب ال ـل ـب ـنــان ـيــة 2667
للصناعة ش.م.ل (اليكو)

2017/09/14 RR181640415LB

2017/10/07

5640

2017/09/22 RR181644315LB

2017/10/09

305447

2017/09/15 RR181640485LB

2017/10/06

اوسكار ماركيتينغ ليمتد 7613
ش.م.م

2017/09/22 RR181644346LB

2017/10/06

مجوهرات كــاراتــي ش.م.ل 294620
CARATI JEWELLERY
S.A.L

2017/09/15 RR181640525LB

2017/10/06

مــؤس ـســة انـ ـط ــوان ال ـيــاس 73151
ابو شديد

2017/09/22 RR181644505LB

2017/10/06

شمالي لالدوات الصحية

73634

2017/09/22 RR181644519LB

2017/10/10

292251 ARôME

2017/09/13 RR181640534LB

2017/10/06

شركة ب.ف .ساك

75546

2017/09/22 RR181644522LB

2017/10/10

ام .ام .ج ش .م .م283491 M. M. J. .
S. A. R. L

2017/09/14 RR181640548LB

2017/10/06

مؤسسة خضر فواز مندو 81475

2017/09/22 RR181644540LB

2017/10/07

84539

2017/09/22 RR181644584LB

2017/10/06

شركة فريسكو ش.م.م

236031

2017/09/14 RR181640653LB

2017/10/11

ميوزيم تاور ش م ل

2005902

2017/09/14 RR181640826LB

2017/10/06

طوماس فرنك بولز  -تي 86433
اف بولز ش.م.م

2017/09/22 RR181644598LB

2017/10/09

شركة غليز لني ش.م.م

2006084

2017/09/14 RR181640830LB

2017/10/06

صيدلية روبني

33547

2017/09/22 RR181644615LB

2017/10/06

ش ـ ــرك ـ ــة س ـ ـي ـ ـمـ ــون وروي 2008263
كــرم التجارية  -سيمكو -
SIMCO

2017/09/15 RR181640843LB

2017/10/10

يحيا فرج الخليفة

1350096

2017/09/22 RR181644624LB

2017/10/06

اكـ ـسـ ـب ــرس كـ ـ ــار ســرف ـيــس 665586
ش.م.م

2017/09/20 RR181644638LB

2017/10/06

2053486

2017/09/13 RR181640891LB

2017/10/09

مؤسسة صبحي مزراحي 96104

2017/09/22 RR181644757LB

2017/10/06

2057414 M A C H I N E
TECHNOLOGY SARL

2017/09/15 RR181640905LB

2017/10/10

الشركة العامة للهندسة و 101114
التجارة

2017/09/22 RR181644831LB

2017/10/06

بوتي كافية ش.م.م

2061998

2017/09/14 RR181640914LB

2017/10/06

وليد قبالن االشقر

1700685

2017/09/13 RR181641075LB

2017/10/11

نيلسون توماس خوري

104064

2017/09/22 RR181644859LB

2017/10/06

عمرو عمر هرموش

1836338

2017/09/14 RR181641217LB

2017/10/06

جهاد خالد عيتاني

107461

2017/09/22 RR181644876LB

2017/10/07

3163791 Flemingo International
lebanon S.A.R.L

2017/09/14 RR181641296LB

2017/10/06

سـلـكــو  SELCOبــواسـطــة 130061
وك ـيــل التفليسة املـحــامــي
لينا معلوف

2017/09/22 RR181644978LB

2017/10/06

3100381 Powder Management S.A.L

2017/09/15 RR181641322LB

2017/10/06

3158438

2017/09/13 RR181641336LB

2017/10/06

ش ـ ــرك ـ ــة غـ ـ ـس ـ ــان ل ــانـ ـت ــاج 140574
الفني ش.م.م

2017/09/20 RR181645001LB

2017/10/06

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس اوه ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــس 3150081
زي ـ ـت ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــاه -
توصية بسيطة B.T.S -

2017/09/15 RR181641340LB

2017/10/10

150160

2017/09/22 RR181645032LB

2017/10/06

ماهر عبد القادر النحالوي 168294

2017/09/22 RR181645103LB

2017/10/06

ب ـ ــورر ش.م.م 3172277 BEURRE
S.A.R.L

2017/09/14 RR181641384LB

2017/10/06

169679

2017/09/22 RR181645125LB

2017/10/06

غسان رفيق ادهمي

مكتبة النجمة ش.م.ل

شركة فانكي تاون ش.م.م

آروم ش.م.م
S.A.R.L

 CANDY PLUSش م ل

ترافلمانيا ش.م.م

2835254

تاريخ الزيارة الثانية

تـــــــاريـــــــخ لـــصـــق
LIPANPOST

19

انطوان مسعود بطرس

م ــؤسـ ـس ــة نـ ــاصـ ــر م ـح ـمــد 126472
الجبالي
شركة بريفيالج شزم.م.

نوار سور بالن ش.م.م

اي جي ام ش.م.م

محمد مصطفى قدوح
روكو ستايل

1941253

التكليف 2087

20
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

مدريد خائفة وعرشها مهدّد
كثيرة هي الفرق التي تنتظر حسم
تأهلها الليلة في الجولة الرابعة لدور
المجموعات في دوري أبطال أوروبا .لكن
كل األنظار على مباراة توتنهام هوتسبر
غد ،والتي باتت تكتسي
وريال مدريد مساء ٍ
يمر به
أهمية أكبر لمتابعتها ،بفعل ما ّ
النادي الملكي من أوضاعٍ صعبة حاليًا
كريم
شربل ّ
أصـبــح شـبــه مـحـســوم أن ري ــال مــدريــد
ب ـط ــل اس ـب ــان ـي ــا واوروبـ ـ ـ ـ ــا س ـي ـم ـ ّـر مــع
ت ــوت ـن ـه ــام ه ــوت ـس ـب ــر االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مــن
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــام ـنــة ف ــي دوري اب ـطــال
اوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ل ـك ــن ك ـم ــا ي ـع ـل ــم ال ـ ـكـ ــل ،ف ــإن
صـ ــدارة املـجـمــوعــة أم ــر أك ـثــر م ــن مهم
لرسم طريق االدوار االقصائية ،وهو
أمــر يعرفه الــريــال ويهمه أكثر مــن أي
ـت مضى؛ فاملرحلة املضطربة التي
وقـ ٍ
يعيشها "امليرينغيز" حاليًا تدفعهم
ال ــى الـتـفـكـيــر ف ــي ت ـص ـ ّـدر مجموعتهم
وتفادي مواجهة االسلحة الثقيلة في
اوروب ــا ،لكون الفريق ليس فــي افضل
احواله هذه االيام.
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه ان ال ـخ ـس ــارة ام ــام
جيرونا املتواضع ،والتي كانت االولى
ل ــري ــال م ــدري ــد ام ـ ــام وافـ ـ ـ ٍـد ج ــدي ــد الــى
"الليغا" منذ عام  ،1990تترك كل متابع
يتساءل عن مدى واقعية إمكان فقدان
الـ ــريـ ــال ل ـع ــرش ــه االوروب ـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي ب ــدا
غير مـهــدد مــع مطلع املــوســم الحالي،
وتـحــديـدًا عندما خطف رج ــال املــدرب
ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان الـســوبــر
االسـبــانـيــة وال ـســوبــر االوروبـ ـي ــة على
حـســاب الغريم برشلونة ومانشستر

باتت مجموعة زيدان
بعيدة كل البعد عن
كل شيء يسمى فريقًا
ي ــون ــاي ـت ــد االن ـك ـل ـي ــزي ت ــوالـ ـي ــا ،وذل ــك
ب ـ ـ ـ ـ ــأداء رف ـ ـيـ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى جـ ـع ــل ال ـك ــل
يتحدث عن مرحلة ذهبية سيعيشها
"ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض" ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة مــن
دون أن يتمكن أحــد مــن إيـقــاف جوعه
لالنتصارات وااللقاب.
لكن على مــا يـبــدو ،فــإن العـبــي الــريــال
شبعوا واكتفوا .وهــذه املسألة ليست
ّ
تجنيًا بل يعكسها مستواهم الفردي
والجماعي فــي الفترة االخ ـيــرة ،حيث
ظ ـه ــروا م ــن دون ذاك االنـ ــدفـ ــاع ال ــذي
أع ـطــاهــم مـحــركــا اضــاف ـيــا ت ـفـ ّـوقــوا من

توالت السقطات المدريدية المحلية فبات القلق كبيرًا على اللقب االوروبي (بيار  -فيليب ماركو  -أ ف ب)

خ ــال ــه ع ـل ــى خ ـص ــوم ـه ــم ع ـل ــى أرض
امللعب.
ً
ف ـع ــا ،بــاتــت مـجـمــوعــة زي ـ ــدان بـعـيــدة
كــل البعد عــن كــل شــيء يسمى فريقًا،
واألسـ ـ ــوأ ان ن ـجــومــه ل ــم يـتـمـكـنــوا من
ال ـت ـع ــوي ــض ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـ ـفـ ــردي،
وعلى رأسـهــم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ،ال ــذي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض ان
ي ـع ــود م ــن االيـ ـق ــاف وم ــن ح ـفــل منحه
جائزة افضل العــب في العالم ،جائعًا
بشكل غير مسبوق لتشغيل
ومندفعًا
ٍ
ماكينته التهديفية ،لكنه حتى اآلن ال
يحمل س ــوى ه ــدف يتيم فــي جعبته،
وذل ــك فــي أس ــوأ بــدايــة مــوســم لــه منذ
وصوله الى العاصمة االسبانية.
ال ـك ــام ع ــن إمـكــانـيــة ان ـه ـيــار منظومة
ري ـ ــال م ــدري ــد ،ال ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم فـيـهــا،
وبالتأكيد ال يمكن اتهام رونالدو بأنه
سببها ،بل هناك عوامل أخرى أسهمت
بـشـكـ ٍـل مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر فــي ما
آلت اليه االمور.
أول ه ــذه ال ـعــوامــل مــا ش ـهــده الصيف
امل ـ ــاض ـ ــي م ـ ــن خـ ـ ـ ــروج الع ـ ـبـ ــن ك ــان ــوا
م ــؤث ــري ــن ف ــي فـ ـت ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة خ ــال
امل ــوس ــم الــذه ـبــي الـ ــذي عــاشــه ال ــري ــال،
أمـثــال الـهــداف الــدولــي الـفــارو مــوراتــا،
واملدافع البرتغالي بيبي ،والكولومبي
خــامـيــس رودري ـغ ـيــز ،ال ــذي ك ــان ق ــادرًا
العب أساسي
على تعويض غياب أي
ٍ

(ه ـج ــوم ـي ــا) ف ــي حـ ــال إص ــاب ـت ــه ،وهــو
أم ـ ــر احـ ـت ــاج إلـ ـي ــه "لـ ـ ــوس ب ــان ـك ــوس"
اخـ ـيـ ـرًا م ــع اب ـت ـع ــاد ال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث

ب ــاي ــل .واالص ـ ــاب ـ ــات بـطـبـيـعــة ال ـح ــال،
وم ـن ـهــا ال ـتــي ضــربــت ال ـك ــروات ــي لــوكــا
مودريتش ،ودانــي كارفاخال ،واخيرًا

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة األولى:مانشستر يونايتد اإلنكليزي  -بنفيكا
البرتغالي ()21,45
ب ـ ــازل ال ـس ــوي ـس ــري  -سـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21,45
 املجموعة الثانية:سلتيك اإلسكوتلندي  -بــايــرن ميونيخ
األملاني ()21,45
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي -
أندرلخت البلجيكي ()21,45
 املجموعة الثالثة:أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي  -قـ ــره بــاخ
اآلذربيجاني ()21,45
رومـ ــا اإلي ـط ــال ــي  -تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
()21,45
 املجموعة الرابعة:أومل ـ ـب ـ ـيـ ــاكـ ــوس الـ ـي ــون ــان ــي  -ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني ()21,45
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي ()21,45

 األربعاء: املجموعة الخامسة:ليفربول اإلنكليزي  -ماريبور السلوفيني
()21,45
إشبيلية اإلسباني  -سبارتاك موسكو
الروسي ()21,45
 املجموعة السادسة:نــابــولــي اإلي ـط ــال ــي  -مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي ()21,45
شاختار دونيتسك األوكراني  -فيينورد
الهولندي ()21,45
 املجموعة السابعة:بشيكطاش التركي  -موناكو الفرنسي
()19,00
ب ــورت ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -الي ـب ــزي ــغ األمل ــان ــي
()21,45
 املجموعة الثامنة:تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبــر اإلن ـك ـل ـيــزي  -ري ــال
مدريد اإلسباني ()21,45
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي  -أبــويــل
نيقوسيا القبرصي ()21,45

الفرنسي رافايل فاران ،قصمت بال شك
ظهر الفريق الــذي اعتاد وجــود هؤالء
الالعبني معًا في ظل كيميائية رهيبة
ولدت بينهم.
وبــال ـحــديــث ع ــن ال ـت ـعــويــض ،يفترض
ال ـك ــام ّع ـلــى دور االح ـت ـيــاط ـيــن ال ــذي
بــدا مبشرًا فــي مستهل املــوســم ،حيث
برزت أسماء ماركو أسينسيو وبورخا
مايورال وداني سيبايوس وماركوس
يـ ــورن ـ ـتـ ــي ،لـ ـك ــن عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ّــدو ف ــإن
املـشــاركــات املتقطعة لـهــؤالء أث ــرت في
مستواهم ،فغابت االوراق الرابحة من
أيدي زيدان ،وبقي إيسكو وحيدًا تحت
أضـ ــواء الـتـمـ ّـيــز وم ــن دون أي مــواكـبــة
حقيقية لنجوميته.
وعـ ـن ــد ذك ـ ــر زي ـ ـ ـ ــدان ،ال ب ـ ـ ّـد ايـ ـض ــا مــن
االشـ ـ ــارة إلـ ــى دوره ال ـس ـل ـبــي أح ـيــانــا
ف ــي ض ـيــاع ال ـفــريــق ،وخ ـصــوصــا عند
ارتباكه لــدى تأخره في املـبــاراة ،حيث
ً
يعمد مـثــا الــى اللعب سريعًا بثالثة
مدافعني بهدف زيادة الكثافة العددية،
وه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ــدا ان ال ــري ــال ال
يـعــرف التعامل معها ،فـضــاع الفريق
وضاعت معه االنتصارات ،تمامًا كما
حصل امام جيرونا االحد املاضي.
اذًا هي عدة أسباب مجتمعة ،لكن الكل
ي ــدرك ـه ــا؛ فــإمــا ي ـعــود ال ــري ــال ســريـعــا،
وإم ــا سيجد نفسه عــائـدًا الــى مرحلة
الظلمة التي عاشها قبل أعوام قليلة.

سوق االنتقاالت

صراع مدريدي على موهبة باريسية
دخ ـ ــل ق ـط ـب ــا الـ ـع ــاصـ ـم ــة اإلس ـب ــان ـي ــة
مدريد ،الريال وأتلتيكو ،في منافسة
للحصول عـلــى الـبــرتـغــالــي جونكالو
غويديسُ ،العب باريس سان جيرمان
الفرنسي ،املعار إلى فالنسيا ،بحسب
صحيفة "أس" املدريدية.
وتألق غويديس في اآلونة األخيرة ،ما
أثار الكثير من الشائعات والتكهنات
حول مستقبله.
وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إلــى أن
الالعب بــدأ أولــى خطوات املفاوضات
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـ ــن أجـ ــل
االنتقال فــي الـعــام املقبل الــى صفوف
الـ"روخيبالنكوس".
ً
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أي ـ ـضـ ــا ،ن ـقــا
عــن م ـصــادر إعــامـيــة أخ ــرى ،أن ريــال

مدريد مهتم بالحصول على خدمات
غويديس ،حيث يحتاج النادي امللكي
إلـ ــى العـ ــب ل ــه ن ـفــس ال ـ ـقـ ــدرات الـفـنـيــة
لشغل الـجــانــب األي ـمــن ،لــذا فــإنــه على
اس ـت ـعــداد ل ـلــدخــول ف ــي ال ـص ــراع على
ضمه مقابل أي مبلغ من املال.
وأك ـ ــدت "آس" أن ع ــاق ــة ريـ ــال مــدريــد
بالبرتغالي جورجي مينديش ،وكيل
أعمال الالعب ،جيدة للغاية ،وهو ما
ُي ـعـ ّـد نقطة ق ــوة يستند إلـيـهــا إلتـمــام
الـصـفـقــة .وأص ـبــح الــاعــب البرتغالي
ّ
محط اهتمام العديد من األنــديــة ،في
الــوقــت الــذي يبدي فيه ســان جيرمان
مرونة لسماع جميع العروض ّ
املقدمة
له لالستغناء عن العبه.
وعلى صعيد املدربني ،خرج اإليطالي

ُ
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،املـ ـق ــال ق ـبــل فـتــرة
م ــن ت ــدري ــب ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي
ع ــن ص ـم ـت ــه ،ن ــاف ـي ــا ال ـش ــائ ـع ــات ح ــول
مستقبله.
وقال أنشيلوتي في مقابلة مع محطة
"راي" اإليـطــالـيــة" :كــل ي ــوم ،الشائعات
تنقلني إل ــى فــريــق ج ــدي ــد .ف ــي األي ــام
األخـ ـي ــرة إلـ ــى ت ـش ـل ـســي .ومـ ــن ث ــم فــإن
صديقي (مــواطـنــه أنـطــونـيــو) كونتي
يغضب .أنــا أتحدث دومــا مع كونتي،
وهــذا األمــر ليس صحيحًا" .وأضــاف:
"مــن ثــم تحدثوا عــن الصني وإفــرتــون،
لـ ـكـ ـنـ ـن ــي اآلن ال أعـ ـ ـل ـ ــم مـ ـ ــا س ـي ـك ــون
مستقبلي .سـنـعــود إل ــى الـحــديــث في
حزيران ،أريد أن أخلد الى الراحة اآلن.
سأبدأ في التفكير بمشروع كبير».
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رياضة
الكرة العالمية

أصداء عالمية

مارادونا في الـ 57

ابتعاد ليفاندوفسكي
وعودة كومان

أعلن بايرن ميونيخ األملاني أن مهاجمه
البولوني روبرت ليفاندوفسكي سيغيب
عن مباراة الفريق املقبلة في دوري
أبطال أوروبا خارج أرضه أمام سلتيك
االسكوتلندي اليوم بسبب اإلصابة.
ّ
وهز ليفاندوفسكي الشباك خالل فوز
فريقه على اليبزيغ  0-2في الدوري املحلي
يوم السبت املاضي ،لكنه خرج بعد نهاية
الشوط األول بسبب مشكلة في الفخذ.
لكن يوب هاينكس مدرب بايرن ال يريد
املخاطرة ،فقرر عدم سفر ليفاندوفسكي
إلى اسكوتلندا والبقاء في ميونيخ،
وخصوصًا أن الفريق يتأهب أيضًا
ملواجهة محلية كبيرة أمام منافسه على
اللقب بوروسيا دورتموند السبت املقبل.
في املقابل ،عاد الجناح كينغسلي كومان
إلى تشكيلة بطل أملانيا بعد غيابه عن
مباراة اليبزيغ بسبب إصابة في الركبة.

أسطورة حيّة في القلب والذاكرة
حسن زين الدين
فـ ــي النـ ـ ـ ــوس ،ك ــان ــت الـ ـ ـ ـ ــوالدة .فـ ــي 30
تـ ـش ــري ــن األول ُ ،1960ولـ ـ ـ ــد ال ـس ـحــر
الكروي .خرج دييغو أرماندو مارادونا
إل ــى ال ـح ـيــاة .األس ـط ــورة فــي الـ ـ  57من
ع ـمــره اآلن .أمـ ــس ،ك ــان يـحـتـفــل بعيد
ميالدهُ .
كبر .أصبح األب َجـ ّـدًا ،لكنه ال
يزال فتيًا في قلوب عشاقه .هو مملكة
للعشق ال حدود لها.
ال يزال دييغو فتيًا في الذاكرة .يأبى أن
يفارقها .أتى نجوم وذهب نجوم وبقي
مارادونا ساكنها األوحــد .كيف يمكن
أن يخرج من ذاكرة العشاق العب أفرح
الـقـلــوب ورس ــم الـبـسـمــة عـلــى الـشـفــاه؟
كيف يمكن لـهــؤالء أن يـفــارقــوا صــورة
دييغو الشاب الذي صال وجال وصنع
في املالعب ما يفوق الخيال؟
رغ ــم أن ن ـجــومــا ك ـث ـرًا مـ ــروا وأب ــدع ــوا،
ّ
إال أن القلب يبقى متعلقًا بــذاك الزمن
ال ـج ـم ـي ــل .زم ـ ــن ك ـ ــرة دي ـي ـغ ــو الـ ـت ــي لــم
ت ـضــاه ـهــا ك ـ ــرة ،ولـ ــم ي ـكــن ل ـهــا نـظـيــر.
زمــن الـفــن ال ـكــروي ال ــذي ُيـعــزف كلحن
ّ
جميل .هــل يمكن أن يمل العاشق من
لـقـطــة ه ــدف م ــارادون ــا ال ـتــاري ـخــي في
ربــع نهائي مــونــديــال  1986فــي مرمى
الـ ـح ــارس اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـي ـتــر شـيـلـتــون
تـ ـح ــت شـ ـم ــس م ـل ـع ــب "اآلزتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك" فــي
م ـك ـس ـي ـكــو س ـي ـت ــي ،أو م ــن م ــراوغ ــات ــه
وأهــدافــه الساحرة مع نابولي التي ال
ّ
الزكية تعبق في املالعب
تزال رائحتها
اإليطالية.
ه ــي "ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا" ت ـظــل تـهـفــو إلــى
ذاك ال ـ ــزم ـ ــن .زم ـ ــن مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ع ـنــدمــا
كانت اآلهات إعجابًا بالسحر الكروي
ت ـصــدح ف ــي امل ــدرج ــات .ك ــان يـكـفــي أن
يقوم دييغو بفاصل مراوغة لخصومه
حتى يصبح رفـيــق الـسـهــرات ومحور
األحاديث في الصباحات.
لـكــن ديـيـغــو هــو مـلــك كــل األزم ـن ــة .كــان
امل ـع ـش ــوق الع ـب ــا ش ــاب ــا ،وظـ ــل الـشـغــل
ّ
ً
الشاغل "كهال" .يكفي أن ُيطل مارادونا
ف ــي حـ ــدث م ــا أو م ـنــاس ـبــة م ــا لـيـكــون
السحر رفـيـقــه ،ليكون الجمع أسـيــره.
يكفي أن ُيطلق تصريحًا ليكون وقعه
مختلفًا .في حضوره هو ساحر ،وفي
ك ـل ـمــاتــه ه ــو س ــاح ــر .ف ــي ش ـبــابــه كــان
ساحرًا وفي "كهولته" هو ساحر.
أمس ،احتفل مارادونا بعيد ميالده الـ
 .57قد ال يحمل الرقم للبعض رمزية،
ل ـكــن ف ــي ح ــال ــة دي ـي ـغــو ال م ـن ــاص من
االح ـت ـف ــال .ه ــذا أق ــل الـقـلـيــل مـقــابــل ما
ّ
خــلـفــه م ــارادون ــا مــن ذكــريــات حـلــوة ال
تفارق البال .ذكريات جعلت منه "إلهًا"
بالنسبة الى عشاق الكرة وأبناء قومه

ال ــذي ــن تـ ـق ــاط ــروا ف ــي م ـنــاس ـبــة ذك ــرى
والدت ــه ال ــى كنيسة ان ـشــأوهــا لتحمل
اسـ ـم ــه ول ـ ـيـ ــؤكـ ــدوا مـ ــن خ ــال ـه ــا عـلــى
موهبته اإللهية التي لم يعرف العالم
ً
مثيال لها منذ أول ركلة للجلد ّ
املدور.
ج ــاء ن ـجــوم ورح ــل آخ ـ ــرون .مـنـهــم من
طبع اللعبة بطابعه الخاص ولفترات
طويلة ،لكن بقي اسم مارادونا مرادفًا
لكلمة فوتبول بمعناها ّ
القيم الــذي ال
يـقـ ّـدر بثمن ،والــدلـيــل أن أي العــب برز
على املستطيل األخضر ذهب الكل الى
تشبيه هــدفــه أو مـهــارتــه أو ملـحــة منه
الــى شــيء قــام بــه "الــولــد الــذهـبــي" أيــام
حكمه للمالعب التي لم يفارقها قط.
دييغو في الـ  ،57لكن أحدًا لن يستطيع
ســرقــة "ألــوهـيـتــه" فــي عــالــم ك ــرة الـقــدم.
اســألــوا مــاعــب األرج ـن ـتــن وإيـطــالـيــا،
وس ـكــان مــديـنــة نــابــولــي ال ـتــي ال ت ــزال
شبر
تتنفسه بجدرانها وأزقتها وكل
ٍ
ف ــي مـلـعـبـهــا ال ـش ـه ـيــر "س ـ ــان ب ــاول ــو".
واسـ ــألـ ــوا أي العـ ــب ارت ـ ــدى الـقـمـيــص
األزرق السماوي دونه الرقم  10الذي ال
يجرؤ أحد على التفكير في طلبه كونه
يرتبط بأسطورة نعرف كلنا مكانتها
في كل األزمنة.
أخيرًا ،اسألوا ليونيل ميسي ،ومع كل
ما حصده من ألقاب فردية وجماعية،
وم ــا رس ـمــه مــن إب ــداع ــات فــي املـيــاديــن
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،إذا م ــا كـ ــان ي ـش ـعــر بـ ــأن له
مـكــانــة فــي قـلــوب األرجنتينيني كتلك
ال ـت ــي ت ـم ـتــع ب ـهــا م ـل ـه ـمــه ف ــي ك ــل مــرة
ارتـ ــدى فـيـهــا األل ـ ــوان الــوطـنـيــة ووقــف
مدافعًا عن منتخب "راقصي التانغو"
ّ
ال ــذي يـحــن كــل يــوم الــى أيــامــه الـتــي ال
تتكرر ،وإلــى ذاك املشهد فــي املكسيك
عندما ُحمل على األكـتــاف وهــو يرفع
الـكــأس الذهبية التي ال تــزال منذ ذاك
اليوم بعيدة عن بالد الفضة.

 60ألف يورو من كولن ألرسنال

فرض االتحاد األوروبي لكرة القدم على
كولن األملاني دفع  60ألف يورو ألرسنال
اإلنكليزي ،وذلك كتعويض عن األضرار
التي تسبب بها جمهوره خالل مواجهة
الفريقني الشهر املاضي في لندن ضمن
مسابقة "يوروبا ليغ".
يكتف "يويفا" بتغريم كولن ،بل فرض
ولم
ِ
عليه أيضًا عقوبة حرمانه من جمهوره
في مباراته القارية املقبلة خارج أرضه ،مع
تحذيره بإيقاف جمهوره ملدة عامني في
ً
حال حصول أحداث مماثلة مستقبال.

مدرب بلجيكي لمنتخب المجر

ّ
عي االتحاد املجري لكرة القدم املدرب
البلجيكي جورج ليكنز لإلشراف على
املنتخب الوطني خلفًا لألملاني برند شتورك
الذي ُأقيل من منصبه بعد مشوار ّ
مخيب
في تصفيات مونديال روسيا .2018
وباإلضافة إلى إشرافه على أكثر من ناد
بلجيكي ،تولى ليكنز ( 68عامًا) تدريب
منتخبي بلجيكا والجزائر ،باإلضافة الى
فترة وجيزة مع منتخب تونس.

مهما تقدّم مارادونا في السن يبقى ذلك الشاب الساحر في الذاكرة (أرشيف)

عرش التنس لنادال وهاليب

الدوري األميركي للمحترفين

مسلسل سقوط كبار الـ«أن بي آي» يتواصل
ضــربــت امل ـف ــاج ــآت الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
مـ ـج ــددًا ،ح ـيــث س ـقــط غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريـ ـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب أم ـ ـ ــام ضـيـفــه
دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز  ،115-107ولــم
تكن حال وصيفه كليفالند كافالييرز
أفـ ـض ــل ب ـخ ـس ــارت ــه ع ـل ــى أرض ـ ــه أمـ ــام
نيويورك نيكس .114-95
وه ــذه هــي ال ـخـســارة الـثــانـيــة لغولدن
سـتــايــت عـلــى أرض ــه ه ــذا املــوســم بعد
األولـ ــى فــي مـسـتـهــل حـمـلــة دفــاعــه عن
اللقب أمام هيوسنت روكتس ،122-121
وال ـثــال ـثــة بـعــد سـقــوطــه أمـ ــام مضيفه
ممفيس غريزليس .111-101
ولم ينفع غولدن ستايت تألق الثالثي
ال ـه ـج ــوم ــي ال ـ ـضـ ــارب ك ـي ـفــن دورانـ ـ ــت
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وستيفن كوري وكالي طومبسون ،إذ
سجل االول  28نقطة مــع  6متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،وأضــاف الثاني
 27نقطة مع  6متابعات و 8تمريرات
ح ــاسـ ـم ــة ،وال ـ ـثـ ــالـ ــث  29نـ ـقـ ـط ــة ،لـكــن
ديـ ـت ــروي ــت تـ ـف ـ ّـوق بـ ــأدائـ ــه ال ـج ـمــاعــي
والقتالي وسجل  5من العبيه أكثر من
 15نقطة ،كــان أفضلهم إيفري برادلي
( 23نقطة).
وف ــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،مـنــي كليفالند
ب ــدوره بخسارته الثانية على أرضــه،
والرابعة هــذا املوسم والثالثة تواليًا.
واك ـ ـت ـ ـفـ ــى "املـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك" ل ـ ـي ـ ـبـ ــرون ج ـي ـمــس
ب ـت ـس ـج ـي ــل  16نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــع 10
متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة ،فيما
كـ ـ ــان ك ـي ـف ــن الف أفـ ـض ــل م ـس ـج ــل فــي

صفوف الوصيف بـ 22نقطة.
ويــديــن نـيــويــورك بـفــوزه إلــى الثنائي
ت ـيــم ه ـ ـ ــارداواي جــون ـيــور صــاحــب 34
نقطة مع  8تمريرات حاسمة ،والالتفي
كريستابس بورزينغيس الــذي سجل
 32نقطة مع  12متابعة.
مــرشــح آخ ــر للقب هــو س ــان أنطونيو
سـ ـب ــرز الـ ـ ــذي ل ـق ــي خ ـس ــارت ــه ال ـثــان ـيــة
على التوالي هــذا املوسم وكانت أمام
مضيفه إنديانا بايسرز .97-94
وكان الماركوس ألدريدج أبرز مسجل
في صفوف سبرز بـ 26نقطة ،في حني
ب ــرز فيكتور أوالدي ـب ــو بـ ــ 23نقطة في
صفوف الفائز.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز تـشــارلــوت
هورنتس على أورالنــدو ماجيك -120

 ،113ودنـ ـف ــر نــاغ ـتــس ع ـلــى بــروك ـلــن
نتس  ،111-124وميلووكي باكس على
أتــانـتــا هــوكــس  ،106-117وواشنطن
ويــزاردز على ساكرامنتو كينغز -110
.83
وهنا برنامج مباريات اليوم :بوسطن
س ـل ـت ـي ـكــس  -سـ ــان أن ـط ــون ـي ــو س ـب ــرز،
ميامي هيت  -مينيسوتا تمبروولفز،
نيويورك نيكس  -دنفر ناغتس ،نيو
أورليانز بيليكانز  -أورالنــدو ماجيك،
هيوسنت روكتس  -فيالدلفيا سفنتي
س ـ ـي ـ ـك ـ ـسـ ــرز ،مـ ـمـ ـفـ ـي ــس غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس -
تشارلوت هورنتس ،يوتا جاز  -داالس
مــافــريـكــس ،بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
 ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز ،ل ــوس أنـجـلــسكليبرز  -غولدن ستايت ووريرز.

منح السويسري روجيه فيديرر غريمه
اإلسباني رافايل نادال شرف إنهاء سنة
 2017في صدارة التصنيف العاملي لالعبني
املحترفني ،بإعالن انسحابه من دورة
باريس بيرسي لأللف نقطة ،وهي آخر
دورات املوسم قبل بطولة املاسترز التي
تجمع أفضل  8العبني في العالم.
ويكفي نادال الذي صنف أول في دورة
باريس بيرسي تخطي دور واحد في
الدورة الفرنسية لضمان إنهاء املوسم في
الصدارة.
وعند السيدات ،ضمنت الرومانية سيمونا
هاليب صدارة تصنيف الالعبات كرة
املحترفات ،وذلك على الرغم من خيبة
جديدة في بطولة املاسترز.
وكانت الرومانية التي ال تزال تسعى الى
أول لقب كبير في مسيرتها االحترافية ،قد
خرجت من الدور األول لبطولة املاسترز
في سنغافورة األسبوع املاضي ،وهي تدين
ببقائها في الصدارة الى الدنماركية كارولني
فوزنياكي التي أطاحت منافستها التشيكية
كارولني بليسكوفا من دور األربعة.
وباتت هاليب قبل  3أسابيع أول رومانية
تتصدر تصنيف العبات كرة املضرب
املحترفات ،وخامس العبة تتربع على عرش
الترتيب في .2017
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ثقافة وناس

يارا بو نصار
تحية من األعماق
بيار أبي صعب
أدهشتنا املمثلة اللبنانية يارا بو
نصار في عملها الجديد ُمع أنالينا
َ
فروخ «نفس عميق» الذي ق ّدم أخيرًا
ٓ
في «ستايشن» في بيروت« .نفس
عميق» ثمرة شغل جدي طويل
النفس على الجسد واملشاعر وحاالت
القهر واالنغالق والفراغ والفوبيا
والهواجس ،وتداعيات العنف بأشكاله.
في مجتمع متخلف دمرته الحروب
األهلية واالنهيار املدني ...أو في الغرب
الرأسمالي املتقدم املستكني الى ثرواته
وإنجازاته.
نحن في املختبر املسرحي ،أو املسرح
املختبر .الذي يقوم على دراسة
املشاعر والحاالت اإلنسانية القصوى،
ّ
أدائية
ويحاول أن يجد لها معادالت ّ
ّ
وبصرية .في ديكور خفيف متقشف،
يغمره بياض املشفى ،أو املختبر،
حتى مالبس «فأرتي املختبر» مسرفة
ّ
املسرحية
في بياضها ...تعتمد
على تقنيات مسرح الصورة،
والفضاء االصطالحي الذي يقحم
ّ
املتفرجني ،ومساءلة اللغات املهيمنة
(فيديو املراقبة وتسجيل الصورة
واستعادتها) ،كما يعتمد على تواتر
اللغة الحركية واملونولوغات ،والحاالت
الشعورية ،الصخب الداخلي في
مواجهة الخواء والصمت.
العمل على درجة عالية من النضج
الفني ،في الرؤيا واللغة واألسلوب،
والبنية الدرامية  -السينوغرافية
املتقنة ،واألداء التمثيلي والجسدي،
والتوظيف الشعوري املتقن
للموسيقى (باد كونكا اليف على
املسرح) ،والقالب الذي يحاكي
اختبارًا علميًا غير بعيد عن معسكر
االعتقال.
هذه املسرحية املشدودة الى
ً
أعصاب املؤديتني (رقصًا وتمثيال)
وأنفاسهما ،تستعيد بلغة الجسد
حاالت القلق والعزلة .وترصد أثر
االنهيارات النفسية على السلوك
البشري ،وهي تجمع بني االبتكار
والنضج الفني ،في التعبير عن حاالت
وهواجس إنسانية تجد صداها
العميق اليوم في بيروت (أو أي مدينة
عربية أخرى) ،وإن كانت التجربة قد
تشكلت بشراكة سويسرية ّ
تحملها
أبعادًا وهواجس ومعاناة من املقلب
ّ
إضافية
اآلخر من العالم ،وهذه ّقوة
َّ
تسجل للعمل وتصنع فرادته .الشغل
على الجسد والفضاء ،وهندسة
املشاهد واملونولوغات واللغات .كل
شي مدهش وجديد.
إنجاز سنحفظه ليارا بو نصار التي
نتابعها بشوق ومتعة واهتمام ،من
تجربة الى أخرى :ممثلة استثنائية ال
تكتفي بهذا الدور ...بل تقارب التأليف
واإلخراج .وتتعامل مع خشبة املسرح،
كأرض ألسئلة جيلها املعلق في لبنان
بني زمنني ،بني عبء املاضي الثقيل
وخواء الراهن ،بني موت وحياة ،بني
يأس وإصرار على التجاوز .تطرح
يارا األسئلة الوجودية واإلنسانية
والخاص
الكبرى انطالقًا من املفرد
ّ
والحميم .وفي هذه التجربة تخطت،
بأشواط ،كل إنجازاتها املاضية.
تحية من األعماق.

تهويد القدس

ندوتان في بير زيت عن المشروع اإلستعماري

تزور التاريخ وذاكرة المكان
إسرائيل
ّ

تحويل القدس عاصمة سياحية بهدف تفريغها من أهلها (الصورة من مشروع «مبنى الدولة» للفنانة الفلسطينية الريسا صنصور)

تشكل قرية سلوان عينة
ّ
على كيفية تطويع
إسرائيل األساطير التاريخية
والروايات التوراتية من
أجل خدمة مشروعها
االستعماري .هذا ما
أضاءت عليه محاضرتان
أقيمتا أخيرًا في المتحف
الفلسطيني وفي
«جامعة بيرزيت» .عشية
الذكرى المئوية األولى
لتوقيع وعد بلفور
المشؤوم ،أضاءت
المحاضرتان على فكر
اليمين الديني االستيطاني
الذي يتج ّلى في القدس
ومحيطها كسلوان
والشيخ جراح
القدس المحتلة ـــ رزان حلبي
ال يمكن اعتبار سلوان (القرية األكثر
ال ـت ـصــاقــا ب ــال ـق ــدس ال ـق ــدي ـم ــة) أكـثــر
م ــن عـيـنــة تـسـهــم ف ــي تـظـهـيــر ص ــراع
الوجود الكامل على أرض فلسطني.
ص ـ ـ ــراع يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر م ـعــالــم
املكان وتحويل الزمان عبر أساطير
تــاريـخـيــة وروايـ ـ ــات تــورات ـيــة تـخــدم
م ـشــروعــا اسـتـعـمــاريــا حقيقيًا على
األرض .الجمع بني الواقع والعمالنية
من جهة ،والتشبث باملاورائيات من
جهة أخــرى ،منهج أتقنه االستعمار
االستيطاني الــذي اجـتــاح منطقتنا
وع ـمــل وم ــا زال يـعـمــل عـلــى تقسيم
الواقع الى محميات مغلقة جغرافيًا
واج ـت ـمــاع ـيــا .ه ــذا م ــا شــرحــه داوود
ال ـ ـغ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاحـ ــث املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فــي
الدراسات املقدسية ،خالل محاضرة
ب ـع ـنــوان «آف ـ ــاق وت ـح ــدي ــات» أقـيـمــت
أخيرًا ضمن فعاليات معرض «تحيا
القدس» في املتحف الفلسطيني في
ب ـيــرزيــت .حــالــة قــريــة س ـلــوان ليست

بـجــديــدة الـعـهــد ،إذ يــرجــع تاريخها
ّ
إلـ ــى ب ــداي ــة ه ـج ــرة ال ـي ـه ــود و«ح ـ ــل»
مشكلة يـهــود أوروب ــا ،أي منذ فترة
الــرحــات االستكشافية الـتــي قامت
بـ ـه ــا جـ ـمـ ـعـ ـي ــات ي ـ ـهـ ــوديـ ــة مل ـع ــاي ـن ــة
أرض فـلـسـطــن قـبــل ال ـه ـجــرة إلـيـهــا.
وأرض سلوان التي تقع في املنطقة
الجنوبية من البلدة القديمة ،أخذت
جـ ـ ــزءًا م ــن ه ـ ــذه ال ـح ـص ــة ف ــي خـضــم
ال ـب ـحــث ع ــن أرض «م ــدي ـن ــة داوود»
الـتــي لــم تثبت اآلث ــار أســاســا وجــود
أي دليل عليها في هذه املنطقة .ومن
هنا ،ارتبط موقع سلوان الجغرافي
بالفكرة الصهيونيةّ .
وأوضح داوود الغول أنه تم احتالل
ج ــزء م ــن س ـل ــوان خ ــال نـكـبــة ال ـ ـ 48
مـثـلـهــا م ـثــل س ــائ ــر أرض فـلـسـطــن.
وع ـن ــد احـ ـت ــال الـ ـق ــدس ،تـ ـ ّـم ضـ ّـمـهــا
مع استكمال كل عمليات الحفريات
ّ
الـتــي بــدأ العمل بها ســابـقــا ،ذاك أن
ّ
الفرضية التوراتية تقول بأن املنطقة
الشمالية لسلوان كــان تضم معبدًا.
لكن األعمال األثرية لم تثبت ذلك.
م ــن واق ـ ــع «ال ـع ـي ـن ــة» ـ ـ ـ ـ أي سـ ـل ــوان ـ ـ
نحاول هنا أن نفهم كيف استطاعت
الـصـهـيــونـيــة أن ت ـس ـت ـخــدم ال ـت ــوراة
ك ــرافـ ـع ــة ل ـخ ـل ــق إبـ ـ ــداعـ ـ ــات ج ــدي ــدة!
بكلمات أخــرى ،لم يقتصر استخدام
التوراة على كونه كتابًا مقدسًا بقدر
ُ
م ــا اس ــت ـخ ــدم ك ـنــص أدب ـ ــي لـتـطــويــر
الواقع عمالنيًا .ففي كل مرة ،كان يتم
ّ
تأويله ليتناسب مع مــراد املنظرين
وال ـ ـحـ ــاخـ ــامـ ــات بـ ـن ــاء عـ ـل ــى ظـ ــروف
ال ـي ـه ــود ف ــي زم ـ ــان ومـ ـك ــان مـعـيـنــن
ً
وصوال الى الفكرة الصهيونية.
نـتـيـجــة ل ـتــأويــات ـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا
عـ ـل ــم اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ُيـ ـثـ ـب ــت م ـنــه
ش ــيء حـتــى الـســاعــة ،ت ـحــاول الــدولــة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،أن ت ـض ـفــي
نــوعــا مــن الشرعية على استيالئها
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــي س ـ ـ ـلـ ـ ــوان ت ـ ـحـ ــت م ـس ـمــى
مــديـنــة داوود ،إلن ـشــاء مـتـنــزه أثــري
تــوراتــي فيها يخدم الــروايــة األثرية
واملشروع االستيطاني االستعماري.
ولـلـمـفــارقــة ه ـنــا ،يـضـيــف ال ـغ ــول أن
املــوقــع مبني فــي فـتــرة زمنية أطــول
من الفترة املذكورة في الـتــوراة ،مما
يدحض الرواية التوراتية.
منذ بداية التنفيذ الفعلي للمشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،نـلـحــظ
تعددًا وتنوعًا في سلوكيات وأدوات
امل ـس ـت ـع ـ ِـم ــر ل ـت ـت ـنــاســب فـ ــي كـ ــل م ــرة

م ــع ظ ـ ــروف امل ــرح ـل ــة .ن ـجــد ذلـ ــك في
مقترحاتها لتحقيق أهدافها في ما
يتعلق بمدينة القدس .يشير الغول
ّ
فــي هــذا الـسـيــاق ،إلــى أن املخططات
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة املـ ــوضـ ــوعـ ــة ل ـل ـقــدس
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،فـ ـشـ ـل ــت فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
أه ــدافـ ـه ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـتـهـجـيــر
السكان واالستيطان .لذا ،هناك اليوم
مـحــاولــة لـلـتـنــازل عــن ف ـكــرة تحقيق
ال ـه ــدف ب ـنــاء عـلــى األف ـك ــار الـقــديـمــة.
فــاملـخـطـطــات ال ـجــديــدة تـتـحــدث عن
الـسـيــاحــة والـثـقــافــة واآلثـ ــار ك ــأدوات
لتفريغ املدينة وتغيير بنيتها .جزء
من هذه املخططات يقضي بأن تكون
القدس عاصمة السياحة في الشرق
ّ
فتتحول إلى متحف ومكان
األوسط،
إلقــامــة األغـنـيــاء والـفـنــانــن ،ال مكان

توسع المستوطنات
ّ
أدى إلى محميات
عربية منفصلة عن
بعضها أو متصلة
جزئيًا في ما بينها
لـلـسـكــن ال ـع ــام .بـمـعـنــى آخ ــر ،بـهــدف
تحقيق فكرة املتحف املفتوح ،يجب
التخلص من السكان وأهل املدينة.
وبناء على صور مخططات ُعرضت
ّ
خ ــال الـ ـن ــدوة ،أشـ ــار ال ـغ ــول إل ــى أن
املـ ـتـ ـح ــف ي ـع ـت ـم ــد بـ ـشـ ـك ــل أس ــاس ــي
ع ـل ــى ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة وم ـح ـي ـط ـهــا.
ويـتــم تحديد محيط البلد القديمة
ب ـت ـق ـس ـي ـمــه ال ـ ـ ــى دوائـ ـ ـ ــر ع ـ ــدة تـضــم
ً
ك ــا مــن س ـلــوان ،واد ال ـجــوز ،الشيخ
جـ ـ ـ ــراح ،شـ ـ ــارع ال ـس ـل ـط ــان سـلـيـمــان
(ال ـش ــارع ال ــذي يــربــط ب ــاب الـســاهــرة
بـبــاب الـعــامــود) وب ــاب الخليل .جزء
مــن هــذه املخططات بــدأ العمل على
تنفيذها كالفنادق التي تم بناؤها
في منطقة الشيخ جراح ،وسياسات
تفريغ الـسـكــان مــن خــال االستيالء
على منازلهم ،باإلضافة الى ماميال
(مـ ــأمـ ــن ال ـ ـلـ ــه) وهـ ـ ــو م ــرك ــز ت ـج ــاري
وفـنــدق عند بــاب الخليل والحديقة

الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ـنـ ــه .م ـ ــواق ـ ــع كـ ـثـ ـي ــرة تــم
استهدافها والسيطرة عليها باتباع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات مـخـتـلـفــة كـتـحــويــل
ع ــدد م ــن امل ـنــاطــق ال ــى أم ــاك ــن عــامــة
كالحدائق.
ويبدو جليًا حضور الدين ومركزيته
في املشروع االستيطاني في القدس،
سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن خُـ ـ ــال «املـ ـيـ ـث ــول ــوجـ ـي ــا»
الـ ـت ــوراتـ ـي ــة امل ـس ـق ـط ــة ع ـل ــى ت ــاري ــخ
ال ـ ـقـ ــدس وم ـح ـي ـط ـه ــا ،أو مـ ــن خ ــال
األسـ ـم ــاء ال ـتــي تـطـلــق ع ـلــى املـنــاطــق
الـتــي ي ــراد االسـتـيــاء عليها .ولعله
مـ ــن املـ ـفـ ـي ــد هـ ـن ــا الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ي ــوم
دراس ــي حــول «الــديــن والسياسة في
ّ
إسرائيل» نظمته «جامعة بيرزيت»
أخيرًا بمبادرة «مدى الكرمل ـ املركز
الـ ـع ــرب ــي ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـتـطـبـيـقـيــة» ،وبــرنــامــج املاجسيتر
في «الــدراســات االسرائيليةـ جامعة
بـ ـي ــرزي ــت» .خـ ــال هـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ،ق ـ ّـدم
ال ـنــاشــط الـحـقــوقــي وامل ـحــامــي عــاء
م ـحــاج ـنــة امل ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ــي قـضــايــا
األرض وامل ـ ـس ـ ـكـ ــن ،مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ح ــول
دور الــديــن ومــركــزيـتــه فــي امل ـشــروع
االستيطاني في القدس .وأشــار إلى
ّ
أن فكر اليمني الديني االستيطاني
ّ
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ي ـت ـجــلــى ف ــي ال ـق ــدس
ومحيطها كسلوان والشيخ جــراح،
مـ ـتـ ـط ــرق ــا ال ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت إسـ ـق ــاط
الـ ــروايـ ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ع ـل ــى مــديـنــة
سلوان («كفار هشيلوح» بالتسمية
الـعـبــريــة) مــن ج ـهــة ،وحـقـيـقــة املـكــان
مــن ّجـهــة أخ ــرى .وش ــرح انعكاسات
تضخم االستيطان الـيـهــودي داخــل
األح ـ ـيـ ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـق ــدس
ومحيطها.
وكمالحظة سريعة على تطور تاريخ
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
عـلــى كــل أرض فلسطني االنـتــدابـيــة،
ً
ن ـ ـ ــرى انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاال تـ ــدري ـ ـجـ ــا م ـ ــن ش ـكــل
ّ
املستوطنات املتجمعة حول بعضها
سواء في الجليل أو وسط فلسطني،
الى شكل استيطاني يتوزع على كل
ً
أرض فـلـسـطــن مـتـغـلـغــا ب ــن امل ــدن
وال ـب ـل ــدات الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مـمــا ينتج
بـطـبـيـعــة ال ـ ـحـ ــال ،م ـح ـم ـيــات عــربـيــة
م ـن ـف ـص ـلــة ع ــن ب ـع ـض ـهــا أو مـتـصـلــة
جزئيًا فــي مــا بينها .هــذا مــا يــؤدي
ب ــالـ ـت ــال ــي إلـ ـ ــى حـ ــواجـ ــز ج ـغ ــراف ـي ــة،
وحــواجــز نفسية واجتماعية تقسم
ُ
روح املجتمع الواحد منتجة هويات
وأولويات ومطالب ُمجزأة ومشتتة.
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وقت للكتابة

عن الزيتون ...وهذا البلد األمين
ليلى الخطيب توما *
ُ
وأن ــا أفـ ــرغ ،فـجـ َـر ال ـي ــوم ،زي ـ َـت الــزي ـتــون الــذي
ع ـصــرنــاه ال ـب ــارح ــة ف ــي ال ـق ــري ــة ،ك ــان الـبـيـ ُـت
ُ
الصامت وحـ ُـده شاهدًا على ما ّ
نسميها في
العائلة« :حفلة الــزيــت» ...هــي التي كانت في
مــا مـضــى ن ـهــارًا صــاخـبــا يـنـخـ ُّـض لــه ُ
البيت
ُ
ُّ
تنخض القرية في موسم قطاف
بأكمله ،كما
ّ
َ
ُ
الزيت
أفرغت
الزيتون وعصره .لكنني اليوم
الساكن على
لوحدي ،وبصمت .وفي الفجر
ن ــوم املــديـنــة ونــاس ـهــا ،رح ـ ُـت ِأف ـ ّـك ـ ُـر كـي ِــف أنّ
ِ
هذه الحركات التي أقــوم بها ،والتي قد تبدو
في غاية البساطة ،هي في الحقيقة حركات
ُ
تـعـيــدنــا ،كـمـجـتـمــع ،إل ــى كيفية تـعــامـلـنــا مع
إرثنا وأرضنا وزراعتنا ُوصناعتنا .أي :مع
أنفسنا .كانت ّ
جدتي تفرط الزيتون بنفسها.
ُ
ُ
ُ
تساعدها نـســوة العائلة وصبيتها وبعض
الـعـ ّـمــال مــن الـقــريــة .فــي األج ــال القريبة من
ْ
بيتها ،وبني شجرات الزيتون ِّ
زرعت
املعمرة،
ـش وخــوخ.
أش ـجـ َـار ِّت ـ ٍ
ـوز وت ـ ٍ
ـن ومـشـمـ ٍ
ـوت ول ـ ٍ
وكــان لكل شجر ٍة خيرها وموسمها .وكان
ّ
أب ــي املـ ـع ــروف بــرشــاق ـتــه يـتـكــفــل ف ــي قطف
كنت أرافق ّ
معظمه .حني ُ
جدتي إلى املعصرة
ّ
روائح
الواقعة تحت بيت جدي القديم ،كانت ّ
الــزيــت الــذكـ ّـيــة تمأل أنـفــي ،كما وامل ـكــان كله.
وك ــان منظر الــزيــت وه ــو يـشــرشــر مــن رقــع
ّ
القش في املكبس ،يسحرني ويفتح ّ
شهيتي
في الوقت نفسه .كانت ّ
تخبز املرقوق
جدتي
ً
أو «الطالمي» كي ّ
نغمسها ساخنة بالزيت
ال ـط ــازج .ث ـ ّـم كــانــت تـضــع الــزيـ ًـت فــي خــوابــي
ّ
ضخمة من الفخار ،مصفوفة كالشخوص
على التتخيتة الكبيرة كـبـ َـر الـغـ ّـرفــة .وكانت
ّ
ّ
خشبيًا
كــلـمــا أرادت زي ـت ــا ،ص ـعــدت ســلـمــا
ل ـت ـف ـتــح الـ ـخ ــواب ــي وتـ ـغ ــرف م ـن ـهــا بــواس ـطــة
«الكفكير» .كانت التتخيتة معتمة ،ولم نكن
ن ــرى مـنـهــا س ــوى خ ـيــال ال ـخــوابــي املـخـيــف،
وجدتي املنحنية فوقها ،بمنديلها األبيض،
تغرف زيتًا.
وع ـنــدمــا مــاتــت ج ـ ّـدت ــي ،صـ ــارت س ـ ّـي ــدة من
القرية هي التي تضمن أجــال الزيتون .ولم
ش ـجــرات ال ـلــوز وال ـتــوت واملشمش
أع ــد أرى ّ
لعلها افتقدت عناية ّ
جدتي ،فماتت
والخوخ.
هــي األخـ ــرى .كــانــت الـسـ ّـيــدة «عــربـيــة» تهتمّ
بــأجــال الــزيـتــون ،وتـفــرط الـحـ ّـبــات ،ثــم تبعث
لـنــا بــالــزيــت .لـكــن لــم يـكــن لــديـنــا ،فــي البيت،
خ ــواب ف ـخــاريــة ّضـخـمــة ،بــل أل ـف ـيــات كبيرة
ٍّ
من الــزجــاج ،مغطاة بقش يمنع عنها النور.
تضعها هي أيضًا على التتخيتة،
كانت أمي
ّ
التي كنا نرى كل ما فيها بوضوح .وعندما
ُ
انتقلنا للعيش في بيروت ،صارت ّأمي تفرغ
الزيت مباشرة من «التنكة» املعدنية الثقيلة
في ألفيات صغيرة من الزجاج ،تضعها في
طشت كبير حيث يشرشر الزيت في العملية،
ّ
فتعود وتـفــرغ مــا وقــع فــي الطشت .ثـ ّـم تلف
األلـفـيــات الـصـغـيــرة بـقـمــاش أس ــود أو داكــن
وتضعها على التتخيتة .كانت تبدو كالدمى
امللفوفة بالقماش .وكــان َّعلينا ،كلما أردنــا
إنزال ألفية زيت ،أن نزيح كل لفافات القماش
لكي نجدها.
ثـ ّـم مــاتــت «عــربـيــة» ،وأخ ـ ّـذت ابنتها مكانها.
«س ـعــدى» هــي الـتــي ستعلمني الـكـثـيــر مما
أعرفه اآلن عن الزيتون ..فمنذ سنواتُ ،
ذقت
عدة أنواع زيت زيتون في تجربة مسلية مع
بعض األصدقاء ،شارطتهم فيها أن ال زيت
ّ
متأكدة ّأن زيتنا ّ
مميز،
يضاهي زيتنا! كنت
رغم أنني لم أكن قد ذقت غيره طيلة حياتي!
ً
ّ
واكـتـشـفـ ُـت بــأنــه فـعــا كــذلــك ،حينما قارنته
ب ــال ــزي ــوت األخ ـ ـ ــرى! فـ ـب ـ ُ
ـدأت أس ـ ــأل أبـ ــي عن
وضــع أجــال الزيتون في القرية ،ومــن يهتمّ

بها ،وملاذا ال نحصل إال على كمية قليلة من
الزيت ،رغم ّأن لدينا كذا «كعب» زيتونّ .
فسر
لــي يومها ّأن الـسـيــدة الـتــي تضمن الزيتون
تــأخــذ ،مـقــابــل عـمـلـهــا ،نـصــف كـمـيــة الــزيــت.
ُ
سألت أبي :ملاذا ال ّ
نهتم نحن بالزيتون؟ فقال:
ّ
ومــن ّ
يهتم؟! جدتك ماتت ،وأنتم ال تعرفون
ّ
شيئًا عن الزيتون! فقلت :ما قولك أن أتكفل
أنــا بــاملــوضــوع؟ تفاجأ أبــي و ّضـحــك :أن ـ ِـت؟!
هــل لديك أدنــى فكرة عما ّيتطلبه هــذا األمــر
من عناية وتعب؟! قلت :أتعلم! لم يأخذ أبي
قراري محمل ّ
الجد .ولكن أنا ،بلى..
ُ
ذهبت
هكذا ،وفي موسم القطاف الــذي تلى،
بنفسي ألت ـع ـ ّـرف عـلــى «الـ ـ ــرزق» (م ــا أجمل
هــذه الكلمة على ف ـكــرة .)..رح ـ ُـت إلــى أجــال
ال ــزيـ ـت ــون ،وتـ ـع ـ ّـرف ـ ُـت ع ـلــى «س ـ ـعـ ــدى» ،الـتــي
تضمن «شاياتنا» كما ّ
تسميها ،و«شايات»
ُ
ُ
ّ
راقبت كيف تفرط الزيتون وساعدتها.
عمي.
ُ
ُ
ّ
ذهبت معها إلــى املعصرة وراقـبــت كيف
ثــم ّ ّ
تتم كل عملية العصر .وقبل موعد القطاف
في السنة التي تلت ،قلت لسعدى بأنني أريد
ّ
الزيتون من اليوم فصاعدًا.
التكفل بأجالل
ّ
ّْ
ّ
ْ
تفاجأت وضحكت ..لعلها ظنت أن «الدكتورة
بنت املدينة» ،التي ال تفقه شيئًا ّفي األرض
وال ــزيـ ـت ــون ،ت ــري ــد ف ـقــط أن ت ـت ـســلــى لبعض
الوقت! ّ
لكن سعدى ستصبح الحقًا رفيقتي
وسنتشارك الكثير هي وأنا...
في ّالقطاف،
ّ
تـســلـمـ ُـت تــدريـجـيــا ك ــل ش ــيء .م ــن الـفــاحــة
ّ
والــزبــل فــي الشتاء ،إلــى الـحــش فــي الصيف،
إلــى القطاف والعصر فــي أواخ ــر أيـلــول ،إلى
التشحيل في الخريف .بمساعدة ّ
عمال من
ُ
تعبت كما لــم أتعب مـ ّـن قبل.
ســوريــا طبعًا.
ُ
ّ
ت ـ ــرى ،ك ـيــف ك ــان ــت ج ــدت ــي ت ـق ــوم ب ـك ــل هــذه
األعمال ،حني كان ّلدينا أضعاف ما لدينا اآلن
مــن الــزيـتــون؟! نــظـفـ ُـت األرض مــن األوس ــاخ،
هـ ــذه اآلف ـ ــة ال ـت ــي تــأك ـل ـنــا وت ــأك ــل طـبـيـعـتـنــا،
هــذه اآلف ــة الناتجة عــن الـنــاس الــذيــن يرمون
أوســاخ ـهــم أيـنـمــا كـ ــان ..ث ـ ّـم سـ ّـيـجــت األرض
لكي أحميها مــن تـعـ ّـديــات «الـقـ ّـواصــة» الذين
يدخلونها للصيد ،فيأخذون مــا ّ
تيسر من
حـ ّـبــات الــزيـتــون ويـتــركــون لنا خرطوشاتهم
ُ
البالستيكية ِّ
صرت
امللوثة تحت األشـجــار.
ُ
أفــرط الزيتون بنفسي ،مع بعض األصدقاء
حبة ّ
والعمال .نفرط باليدّ ،
ّ
حبة ،وليس بالعصا
ّ
أو الشوكة .تعرفت على جيراني في األجالل
جـنـبـنــا ،وص ــرن ــا ن ـت ـشــارك ال ـ ـ ـ ّ
ـزوادة وش ــرب
ّ
القهوة والشايّ .
أمد حصيرة القش العتيقة،
وأضــع طبلية خالتي شبه املكسورة ،وأفــرد

الـبـيــض وال ـحـ ّـمــص والـبـطــاطــا ال ـتــي أعــددتـهــا
القهوة التي ّصنعتها
الليل الفائت ،وترموس
ّ
ُ
صباحًا ..خــال الـفــرط ،تسلقت كــل شجرة
ّ
ّ
ّ
خصوصياتها.
وأتعرف على
ّ
لكي ُأشحلها ّ
تعلمت عن كـ ّـل مشاكل الزيتون ومواسمه،
كـ ّمــا وعـلــى ك ــل أف ــراح ــه .كـنــت أع ــود منهكة
ّ
ك ــل م ـس ــاء ب ـعــد ال ّـق ـط ــاف ،ث ـيــابــي مــتـسـخــة،
وشعري مليء بكل ما علق فيه من الشجر،
وحالتي ّ
العامة يرثى لها! لكنني كنت في ّقمة
السعادة :تلك السعادة التي وحده العمل ّ في
األرض يشعرنا بـهــا .وص ـ ُ
ـرت آخ ــذ ،وكلني
طفولي ،األكياس املليئة ّ
ٌ
ّ
بحبات الزيتون
فخر
املعرقة بالندى ،إلى املعصرة .سألتُ
النضرةَّ ،
ّ
عما إذا كان لدينا بعد ،في املنطقة ،معاصر
تقليدية كالتي كانت على أيــام جــدتــي .لكنّ
ّ
واستهزأ بي
الكل في القرية استغرب سؤالي
َُ
ً
قليال :فاملعاصر الجديدة الحديثة املمكننة
«أس ـ ــرع وأنـ ـظ ــف» ،ق ــال ــوا .ث ـ ّـم قـيــل ل ــي :ربـمــا
هـ ّنــاك واح ــدة بـعــد ،لـكــن لــم يستطع أح ــد أن
ّ
ّ
نضيع إرثًا
يدلني عليها! فكرت كيف أننا
مهمًا ،ونكهات زيت ربما لن نجدها بعد اآلن.
ّ
فكرت كيف ّأن هذه «الحداثة» التي تبدو ألهل
ّ
ّ
تطور ّ
القرى على أنها ّ
وتقدم إيجابيان ،إنما
هــي تـطـ ّـور يلغي الحرفة والحرفيني واإلرث
الشعبي ،بدل االستفادة منهم.
ُ
ذهبت من دون حماسة إلى املعصرة الجديدة.
بالكاد حاضرة .وضجيج اآلالت
رائحة الزيت ّ
ي ـه ـي ـمــن ع ـل ــى كـ ــل شـ ـ ــيء .ص ـ ّـدم ـن ــي مـنـظــر
الغالونات البالستيكية التي تغطي املكان .أين
الزجاجية؟
تنكات الزيت؟ سألت .واأللفيات
ّ
ق ـي ــل لـ ــي :ل ــم ي ـ ّع ــد أحـ ــد يـسـتـعـمـلـهــا .اح ـت ــل
الـبــاسـتـيــك ك ــل ّ ش ــيء .لـيــس هـنــا ف ـقــط ،في
الزيت ،بل في كل أعمال حياتنا «العصرية».
هــو أيـضــا يـبــدو «حــديـثــا» لـنــا .لكننا ال نعي
ّ
ّ
ّ
وسيلوث بيئتنا ،ألنــه يبقى في
كم أنــه لـ ّـوث
األرض ملئات وآالف السنني ..لكن ،بالرغم من
ُ
عشت
غالونات البالستيك واآلالت واملكننة،
ً
فــي املـعـصــرة تـشــاركــا جميال مــع الجماعة:
قاطفي وعاصري الزيتون من قريتنا
جماعة
ّ
واملنطقة .الكل يحمل رغيفًا من املــرقــوق أو
الخبز العربي ،ويسارع ،ما أن ينزل زيته من
بالزيت
العريضة ،إلى تغميس خبزته
الحنفية
ّ
ّ
ومضغها بتلذذ .أذوق زيتنا وأندهش في كل
م ـ ّـرة لطعمه الـلــذيــذ ،ث ـ ّـم أضـ ّـيــف املــوجــوديــن.
وبما ّأن انتظار الدور ّفي املعصرة قد يطول،
ّ
ّ
ونتغدى ونتعشى زيتًا!
نتروق ً
فالزيت أكلة عندنا .ذلك أننا نقطف الزيتون
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باكرًا جدًا ،في نهاية أيلول .لذلك يكون زيتنًا
«خضيرًا» دسمًا قويًا ،لكن ّ
كميته قليلة :فهو
شبه خال من ماء املطر الذي تنتظره مناطق
ّ
فيصير ًالزيت
أخـ
ـرى لتشربه حبة الزيتونّ ،
ً
ّ
ّ
مــائــا إلــى االص ـفــرار ،وطعمه أقــل ح ــدة .أمــا
زيتنا فلونه أخضر داكن ،وطعمه ّ
قوي يحرق
الحلق .وأناّ ...
أحبه هكذا.
ال ـيــوم ،فــي سـكــون الـفـجــر ،لــم أف ــرغ الــزيــت ال
ّ
كـجـ ّـدتــي وال حــتــى كـ ّـأمــي .حملت الغالونات
ُ
البالستيكية الصغيرة التي كتب عليها اسم
أبي ،وأفرغت الزيت َّمنها إلى ألفيات صغيرة
من الزجاجُ .
بجريدة،
لففت كل واحــدة منها
ّ
ُ
ّ
ثـ ّـم بكيس نايلون أس ــود .ثــم صـعــدت السلم
األلومنيوم ،ووضعت ّ األلفيات في كرتونات
عـلــى الـتـتـخـيـتــة ،و ّغــط ـيــت ال ـكــرتــونــات بــورق
ّ
َّ
الجرائد .وفكرت :كل ما أستعمله اآلن مصن ٌع
ْ
ف ــي م ـص ــان ــع .وع ـ ــدا ال ــزي ـت ــون ال ـ ــذي قـطـفــتــه
األي ــادي ،ال شــيء ّ
مما أستعمله اآلن هو من
ّ
صـنــع أي ــادي حــرفـيــي ب ـلــدي :حــرفـيــي الـقــش
ّ
والفخار والزجاج والخشب...
ُ
ك ــث ـ َـرت امل ـب ــان ــي حـ ــول أج ـ ــال ال ــزي ـت ــون فــي
قريتنا .باتت تحاصرها من أكثر من جهة.
والــرزق ال ّ
ينفك يقاوم الطمريات واألوســاخ.

كث َرت المباني حول أجالل
ُ
الزيتون في قريتنا وباتت تحاصرها
من أكثر من جهة
ُ
علمت منذ فـتــرة ّأن األرض
لكن إلــى مـتــى؟
الــواق ـعــة أعـلــى أرض ـنــا مـعــروضــة لـلـبـيــع .من
هذه األرض الفوقانية يسيل املطر ومعه كل
خـيــرات الطمي وال ـغــذاء على أرضـنــا الواقعة
أسـ ـف ــل .ح ــزن ــت ويـ ــأسـ ــت .ول ـ ــم أطـ ـل ــع ال ـع ــام
املــاضــي وال هــذا الـعــام لـفــرط الــزيـتــون .فقط
ُ ّ
شعرت بأنني تركت الشجرات التي
للعصر.
ُ
ُ
شعرت
على العناية بها منذ أع ــوام.
داوم ــت ّ
بأنني أتخلى عنها :عن أغصانها التي يبست
وتـحـتــاج إل ــى ي ــدي تـشـ ّـحـلـهــا ..عــن ّ جذوعها
ً
التي تطلب زبــا أفـ ًـرده حولها ليغذيها ..عن
تتلوح ّ
أوراقها ّ
فضية في شمس الصباح ،فال
ُّ
ّ
أمــل من النظر إليها ..عن حباتها الخضراء
الدسمة تنتظر نظرتي ثم يدي لتقطفها..
ليتني أستطيع أن أحمي شجراتنا من زحف
ّ
ّ
التمدن .لكنني أعــرف ّأن ما من شيء يبقى
ّ
كـمــا ه ــو .ف ـجــدتــي م ــات ـ ّـت ،وال ـب ــاط ــون اجـتــاح
أراضـ ـ ــي ال ــزي ـت ــون وك ـ ــل ال ـب ـس ــات ــن .وأن ـ ــا ال
أستطيع محاربة العمران الزاحف ال محالة،
بجماله فــي املـنــاطــق الـغـنـيــة ،وببشاعته ّ في
املـنــاطــق الـفـقـيــرة .فهنا كـمــا ه ـنــاك ،تتقلص
مساحات البساتني والحقول واألجــال .هنا
وهـنــاك يـتــرك الـنــاس أرزاق ـهــم ،أو يبيعونها.
فما من شباب يعتني باألرض ،وكلفة العناية
تفوق ما تعطيه األرزاق .نحن نصرف على
اال ّع ـت ـن ــاء بـ ــأرض ال ــزي ـت ــون أض ـع ــاف م ــا قد
يكلفنا شــراء نفس كمية مــا تجنيه لنا من
الزيت .وهذه بالتأكيد حال الكثيرين غيرنا.
ّ
كــلـنــا ف ــي ال ـه ــوا س ـ ــوا ..ف ــي األرض سـ ــوا .ال
ّ
ّ
سياسي
يفرقنا ال دين وال منطقة وال انتماء
ّ
اجتماعي.
وال مستوى
نعم .أعرف ّأن األشياء تنتهي ،وهذا ال بأس.
ّ
ولكنني ال أع ــرف ،صــدقــا ،إن كنت سأترك
ـود
زي ـتــونــات ـنــا لـلـطـبـيـعــة تـعـتـنــي ب ـه ــا ،أم أع ـ ً
ّوأغطس في األجــال وبــن الشجر ،محاربة
كل ما ُينبئ بنهاية تلك املساحة ّ
الخيرة في
قريتنا.
* أكاديمية وباحثة لبنانية
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بيان «حملة المقاطعة»:
كارلوس غصن «حبيب» إسرائيل!

صورة
وخبر

ينطلـق معـرض «فنانـون فرنسـيون فـي المنفـى» ( 1870ـــ  )1904فـي الثانـي مـن
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الحالـي في متحـف «تيت بريتـان» اللندني ،على أن يسـتمر حتى
الـزوار مـن االطلاع علـى مروحـة واسـعة مـن
السـابع مـن ّأيـار (مايـو)  .2018سـيتمكن ّ
اللوحـات العائـدة إلـى كلـود مونيـه وجيمـس تيسـو وكاميـل بيسـارو وغيرهـم .يعتبـر
األول مـن نوعـه لجهـة رسـم خريطـة للروابـط بيـن الفنانيـن الفرنسـيين
هـذا المعـرض ّ
فضلا
وتجـار الفـن خلال فتـرة صادمـة فـي التاريـخ الفرنسـي،
ً
والبريطانييـن ،ورعـاة ّ
عـن تسـليط الضـوء علـى مشـاركتهم فـي الثقافـة والتقاليـد والحيـاة االجتماعيـة
تسـلط الضـوء علـى لنـدن بعيـون الفنانيـن الفرنسـيين.
البريطانيـة .فأعمـال هـؤالء ّ
(نيـكالس هاليـن ـــ أ ف ب)

يــاحــظ امل ـتــاب ـعــون لـلـشــأن الـلـبـنــانـ ّـي
س ـع ـي ــا رسـ ـمـ ـي ــا وإعـ ــام ـ ـيـ ــا دائـ ـم ــا
ّ
للبنانيني «ناجحني» مهنيًا.
للترويج
ْ
وهذا الترويج يدور حول غرضي:
ـ ّ
نجاحات
األو ًل :استغالل السلطات
ٍ
ُ
ُ
ّ
فردية لم تسهم هذه السلطات فيها
ب ـت ــات ــا .وال ـ ـهـ ــدف ه ــو ال ـت ـغ ـط ـيــة عـلــى
فشلها الذريع في توفير أدنى شروط
الـنـجــاح للمواطنني اللبنانيني داخــل
بلدهم.
ـ ـ ـ ال ـث ــان ــي :ت ـغــذيــة إيــديــولـ ْـوج ـيــا تــرى
فــي بعض اللبنانيني َ«مــقـلـعــا» نــادرًا
ّ
للتفوق ،تفتقر إليه ٌ
كثير من شعوب
ـوب العربيةّ
الـعــالــم ،وال سـ ّـيـمــا الـشـعـ ُ
املجاورة.
الجديدة ،في سلسلة الترويج
الحلقة
ٌ ّ ْ
هــذه ،حفل نظمته  Liban Postمنذ
ّ
ّ
اللبنانية،
مدة ،برعاية رئيس الحكومة
في خليج الزيتونة ()Zaitunay Bay
فــي بـيــروت ،للكشف عــن تخصيص
ّ
ّ
ملهندس ورجل
تكريمي
بريدي
طابع
ٍ
ٍ
ّ
ـورعــاملــيــا هــو كــارلــوس
ـ
ه
ـ
ش
ـ
م
ـال
أع ـم ـ ٍ
ٍ
غصن.
ّ
لكن غصن هذا ،لم َيسأل ،وهو في أوج
ّ
ّ
اللبناني،
املهني ،عن القانون
نجاحه
وتحديدًا قانون مقاطعة «إسرائيل»
َ
الكيان
الصادر سنة  ،1955حني زار
ص ـه ـي ــون ـ ّـي س ـن ــة  ،2008وال ـت ـقــى
ال ـ َ
ّ
ّ
أعمال وسياسيني إسرائيليني،
رجال
ٍ
على رأسهم مجرما الحرب شيمون
بيريز وإيهود أوملرت ،من أجل تمكني
ه ــذا ال ـك ـيــان ،عـبــر ائ ـتــاف Nissan-
 ،Renaultمــن أن يـصـبــح رائ ـ ـدًا في
ّ
مجال استخدام ّ
الكهربائية.
السيارة
ِ
ّ
وقد َّ
أقر املسؤولون اإلسرائيليون بما
تعزيز ألمن الكيان
لهذا
التمكني من ِّ ٍ
ّ
االقـتـصــادي ،إذ يخفف من اعتماده
ّ
الطبيعي.
على استيراد النفط والغاز

ُ
مـ ـسـ ـي ـٌـرة كـ ــارلـ ــوس غ ـص ــن امل ـه ـنـ ّـيــة
ناجحة بال ّ
ُ
اعتبار
شك .وكان يمكن
َ
ّ
ّ
زيارته إلى كيان العدو مجرد «زيارة
ّ
لبنانيًا،
ع ـم ــل» ...لــو لــم يـكــن غـصــن
وينبغي ـ من ّثم ـ أن َيخضع ألحكام
اللبنانيِّ ،
ّ
بغض النظر عن ّأية
القانون
َّ
ـرى قــد يحملها .وعليه،
ـ
خ
أ
ة
جنسي ٍ
ُ
ت ـل ـف ــت ح ـم ـل ــة امل ـق ــاط ـع ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
إل ــى خ ـطــورة ه ــذا الـتـكــريــم الــرسـمـ ّـي
وتداعياته في املستقبل.
ِّ
ُ َّ
يشجع
قائل ّإن هــذا التكريم قد
رب ٍ
كـ ــارلـ ــوس غ ـص ــن ع ـل ــى االس ـت ـث ـمــار
فــي لـبـنــان ،وعـلــى وضــع خـبــراتــه في
ّ
اللبناني .لـكـ ْـن ،هل
خدمة االقتصاد
مــن امل ـق ـبــول ،أو «الـطـبـيـعـ ّـي» ،تـكــريــمُ
َ
َ
ّ
اللبناني في
القانون
ضرب
مستثمر
ٍ
ّ
ّ
صميمه بزيارته لدولة العدو ،ملجرد
ّ
أنه «ناجح» و«مشهور عامليًا»؟ وهل
ال ـن ـجــاح وال ـش ـه ــرة أهـ ـ ّـم م ــن ال ـنــزاهــة
ـون ملقاطعة
واال ّلـ ـت ــزام الــوط ـنـ ّـي ب ـقــانـ ٍ
ّ
ع ــدون ــا ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي؟ وك ـيــف يـتـحــول
نـجـ ٌ
ٌّ
نجاح
لشخص مــا إلــى
مهني
ـاح
ٍ
ٍ
لبلده بأجمعه ،على الــرغــم مــن ًعقد
ّ
اقتصادية مع
صفقات
ذلك الشخص
ٍ
بلد ّ
عدو؟
ٍ
ّ
هـ ـن ــا ،ال ب ـ ــد م ــن م ـس ــاءل ــة أص ـح ــاب
ّ
ال ـق ــرار فــي َ ه ــذا الـتـكــريــم ،عـلـمــا أنـهــا
ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ُيـكـ َّـرم فيها
َ
ّ
ٌ
إجماع
لبنانيون ال
أشخاص
رسميًا
وطنيًا عليهم .كما نتساءل :أال يجد
ّ
لبنانيني آخرين،
املسؤولون مبدعني
ً
أهـ ــا لـلـتـكــريــم ،م ــن داخـ ــل ل ـب ـنــان أو
من خارجه ،وال َ
غبار على مواقفهم
الــوطـنـيــة مــن «إس ــرائ ـي ــل»؟ أال تـفــوحُ
م ــن ب ـع ــض هـ ــذه ال ـت ـك ــري ـم ــات ،وم ـ ُـن
ه ــذا الـطــابــع ال ـبــريـ ّ
ـدي ب ــال ــذات ،رائـحــة
ّ
التساهل مع التطبيع؟
بيروت في 27/10/2017

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ

مهرجانات بعلبك
تشعّ من باريس

عباس كيارستمي
في عشق الفن السابع!

مهرجان «الجنى»:
دعوا األطفال يأتون إل ّ
ي

استضاف مسرح «معهد العالم
العربي» في باريس أخيرًا
العرض الغنائي ـ الشعري ـ
بعلبك»
األوركسترالي «إلك يا
ُ
(إخراج نبيل األظن) الذي ق ّدم
ّ
للمرة األولى في  2015ضمن
مهرجانات بعلبك الدولية .في
زيارته الباريسية الثانية ،جمع
العرض حضورًا الفتًا استمتع
بصوت فاديا طنب الحاج
(الصورة) التي رافقها عازف
البيانو سيمون غريشي ،وعازف
البيانو ُ
والبزق إيلي معلوف،
وعازف اإليقاع يوسف زايد،
إضافة إلى املمثلني :غابريال
ّ
يمني ،كورالي زاهونيرو وبرونو
ّ
رافاييلي .قدم هؤالء مقطوعات
موسيقية لناجي حكيم ،وبشارة
الخوري ،وغدي الرحباني ،وزاد
ُملتقى ،وغابرييل يارد ،إلى
جانب نصوص للشعراء :طالل
حيدر ،وجدي ّ
معوض ،عيسى
مخلوف ،أدونيس ،إيتيل عدنان،
صالح ستيتية وناديا تويني.

هذه ّ
املرة ،اختار «املنتدى
( Close-Upعام
االشتراكي» فيلم ّ
 1990ـ 100د) ،للمعلم اإليراني
الراحل عباس كيارستمي (1940
ـ  )2016لعرضه في «زيكو
هاوس» في  16تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .يتناول الشريط
ّ
قصة الشاب حسني سابزيان
(الصورة) املولع بالسينما.
يتقمص شخصية مخرجه
محسن مخملباف،
املفضل ّ
ّ
ويدعي بأنه سيصنع فيلمه
املقبل في منزل عائلة إيرانية.
هكذا ،يندمج في الحلم كأنه
حقيقة ،حتى ينكشف أمره ،قبل
أن يهتم كيارستمي باملوضوع
ويخلط اللقطات التوثيقية
بالروائية ،ويخرج بشريط عن
حب الفن السابع.

يدعو «مركز املعلومات العربي
للفنون الشعبية ـ الجنى»
إلى الدورة التاسعة ملهرجان
«جنى الدولي لسينما األطفال
والشباب» التي ستجرى بني
 1و 7تشرين الثاني (نوفمبر)
املقبل في «مسرح املدينة»
(بيروت 1 /ـ  ،)11/3و«مركز
معروف سعد الثقافي» (صيدا
ـ  ،)11/4و«مركز العزم الثقافي
ـ بيت الفن» (طرابلس ،)11/6
و«دار بشامون» ( .)11/7يهدف
الحدث إلى منح األطفال فرصة
للتعبير عن قضاياهم ونقل
ّ
روائية
ثقافاتهم عبر أفالم
ّ
ووثائقية ورسوم ودمى متحركة
لسينمائيني صغار وشباب/
ات ،أو بمشاركتهم/ن .يرافق
هذه الفعاليات معرض ألعمال
ورسومات األطفال ،وورش
عمل حول كيفية صناعة أفالم
الكرتون ،وكيفية استعمال
الكاميرا ...بإشراف اختصاصيني
في مجال التصوير والسينما.

عرض فيلم  :Close-Upالخميس
 16تشرين الثاني ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ «زيكو هاوس» (الصنائع ـ
بيروت) .لالستعالم01/746769 :

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ؟

اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎر اﺑﻲ ﺻﻌﺐ
واﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﻜﺎن West Hall - Auditorium A (AUB) :
ً
اﻟﺰﻣﺎن  :اﻷرﺑﻌﺎء  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  - ٢٠١٧اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٦:٣٠ﻣﺴﺎء

