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سياسة
المشهد السياسي

الضباط
ترقيات
د
تهد
المرسوم»
«أزمة
ّ
ّ
ال تزال أزمة مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» تتفاعل سياسيًا وداخل المؤسسات العسكرية ،مع استمرار
تؤدي األزمة إلى تأجيل توقيع رئيس
بالتمسك بمواقفها.
أطراف األزمة
ضباط األسالك العسكرية من أن ّ
ّ
ويتخوف ّ
ّ
الجمهورية ميشال عون مرسوم الترقيات ،الذي من المفترض أن يصدر بداية 2018
لـ ــم ت ـن ـت ــج الـ ــوسـ ــاطـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ح ـت ــى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــسّ ،
أي
ح ـ ٍـل عـلــى صعيد األزم ــة السياسية
الجديدة الناتجة من توقيع رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ورئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري مــرســوم
ّ
ّ
لضباط ما ّ
يسمى
أقدمية سنة
منح
«دورة عون .»1994
م ـس ــاء أم ـ ــس ،كـ ــان االس ـت ـي ــاء بــاديــا
نبيه
ّعـلــى رئـيــس املـجـلــس الـن ّـيــابــي ّ
زواره ،ل ـكــنــه
بـ ـ ـ ــري ،ع ـل ــى مـ ــا ن ـق ــل
اكتفى بتكرار املوقف ا ّلــذي أدلــى به
خــال لـقــاء األرب ـعــاء النيابي عــن أن
األمــر فــي عهدة رئيس الجمهورية.
ورف ــض ب ــري الـتـعـلـيــق عـلــى مـجــرى
الــوســاطــات ،الـتــي ب ــدأت عـلــى ثالثة
خ ـط ــوط :امل ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن ال ـعــام
ال ـ ـل ـ ــواء ع ـ ـبـ ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ــوزيـ ــر

التيار:
القوات تهاجم ّ
ّ
نصفق
أن
المطلوب
هل
ّ
الباسيلية؟
للسياسة
ّ
ال ـس ــاب ــق وائ ـ ــل أب ــوف ــاع ــور ورئ ـيــس
وحدة االرتباط والتنسيق في حزب
الله وفيق صفا.
ومــع أن جميع األط ــراف ،وال ّ
سيما
ب ـ ـ ـ ـ ّـري وجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط ،عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـن ـقــل
ع ـن ـه ـم ــا مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـن ـه ـمــا،
يبديان حرصهما على عدم تحويل
ّ
سياسية مع عون
الخالف إلى أزمة
ب ـعــد األزمـ ــة األخ ـي ــرة ال ـتــي أصــابــت
ّ
ال ـح ــري ــري ّ ،إل أن ــه يـمـكــن ال ـق ــول إن
ّ
األزم ــة مــرشـحــة للتصعيد ،فــي ظــل
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـم ـ ّـس ــك ع ـ ــون ب ــامل ــرس ــوم
ورفض بري له ،لكن من دون اتضاح
أشكال التصعيد املحتملة.
وح ـت ــى اآلن ،ي ــرف ــض ب ـ ـ ّـري الـبـحــث
ـي مضمون ًاملــرســوم قبل معالجة
فـ ّ
الــش ـكــل ب ــداي ــة ،أي االعـ ـت ــراف بـعــدم
دس ـت ــوري ــة أي م ــرس ــوم ي ـص ــدر مــن
دون توقيع وزير املال .وخالف هذا
ال ـ ـ ــرأي ،ي ـع ـ ّـد بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى رئ ـيــس
املـجـلــس الـنـيــابــي ضــربــا للمواثيق
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا مل ـ ـسـ ــار

وملاك طرحا منح أقدمية لضباط دورة ( 1995هيثم الموسوي)
أبو فاعور ّ

قضية غانم :محاوالت إخضاع بالنصوص «الزاجرة»
ّ
ّ
ّ
بحقه ،إلى نقاش حول ّ
حرية التعبير
تحولت قضية الزميل مارسيل غانم واملالحقة القضائية
ّ
وتهويل السلطة املمثلة بوزير العدل سليم جريصاتي ّ ،على الصحافة واإلعالميني بالنصوص
«الزاجرة» .إذ أطل جريصاتي أمس من زحلة بخطاب
«تهويلي» على اإلعالمّ ،
يحول القضية من حلقة كالم
َ
ّ
الناس التي استضاف فيها غانم ضيفني سعوديني وجها
إهانات إلى رموز الدولة اللبنانية ،إلى ّ
مس باملساحة التي
الفتًا أمس دخول
يمنحها لبنان لإلعالم والصحافة .وبدا ّ
رئيس الحكومة سعد الحريري على الخط ،بإعالنه دعم
غانم ووقوفه إلى جانبه ،في وقت بات يقف فيه خلف
غانم معظم املعارضني لعهد الرئيس ميشال عون،
بذريعة الحرص على ّ
حرية التعبير .وليس واضحًا بعد
ّ
املسار القضائي في القضية ،التي باتت تظهر في الشكل
ّ
«إخضاعًا» أكثر منها تحقيقًا للعدالة .ونفذت أمس
مجموعة من الناشطني الحقوقيني والسياسيني و«املجتمع املدني» اعتصامًا أمام قصر العدل
دعمًا لغانم ودفاعًا عن ّ
حرية التعبير.
(األخبار)

دسـتــوري بعدما مـ ّـر لبنان بمراحل
ص ـ ـع ـ ـبـ ــة ح ـ ـتـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت األم ـ ـ ـ ــور
عـلــى ه ــذه ال ـحــال ،وال يـمـكــن رئـيـ َـس
ُ
املجلس الـتـهــاون بــه .لــذلــك ال يمكن
وض ــع مــوق ـفــه امل ـع ـتــرض ف ــي سـيــاق
امل ـ ـنـ ــاورة ،ب ــل ف ــي س ـي ــاق م ـبــدئــي ال
يقبل بالتراجع عنه.
وم ـ ـ ــع أن ب ـ ـ ـ ـ ّـري شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا ي ــرف ــض
ّ
ال ـغــوص فــي مـضـمــون امل ــرس ــوم ،إل
أن ما ينقله وسطاء عن فريق عمله،
ي ـش ـيــر إلـ ــى اعـ ـت ــراض ــن أس ــاس ـ ّـي ــن:
األول ي ـ ـت ـ ـم ـ ـحـ ــور حـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ــوق ـ ــف
السياسي الــذي يتضمنه املــرســوم،
وه ـ ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ــى تـ ــركـ ــة الـ ـح ــرب
ّ
األهلية واالنقسام الــذي كان سائدًا
آنذاك بني اللبنانيني وفي املؤسسة
الـعـسـكــريــة .إذ يظهر املــرســوم كأنه
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة لـ ـنـ ـه ــج س ـ ـيـ ــاسـ ــي كـ ــان
م ــوج ــودًا ف ــي ن ـهــايــة الـثـمــانـيـنـيــات
وبداية التسعينيات ،ومن املفترض
أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر اآلن ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ق ــام ــت
ال ـت ـســويــات الـسـيــاسـيــة ع ـلــى أســس

جديدة ،ليس من بينها العودة إلى
املاضي الذي كلف اللبنانيني أثمانًا
غالية.
أمـ ـ ــا ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـه ــو الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
وحــدة الجيش اللبناني واملؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ال تـ ــزال املــؤسـســة
الوحيدة خارج الصراعات املذهبية
والـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ــأك ـ ـي ـ ــد ض ـ ـ ـ ــرورة
االبـتـعــاد عـ ّـمــا يـهـ ّـدد وح ــدة الجيش
واملؤسسات األمنية األخرى أو يثير
ال ـن ـعــرات واالن ـق ـس ــام ب ــن ضباطها
وج ـ ـنـ ــودهـ ــا .فـ ــاملـ ــرسـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر ال
ً
ي ـح ــدث خ ـل ــا ف ــي ال ـج ـيــش فـحـســب،
بــل ينسحب أيـضــا على قــوى األمــن
ال ــداخ ـل ــي ،ال ـتــي سـيـتـحــول ع ــدد من
الضباط الحاليني فيها من رؤســاء
إلــى مــرؤوســن من قبل مرؤوسيهم
السابقني.
ـدأت أزمــة
ـ
ب
ـة،
ـ
ي
ـ
ض
ـا
ـ
مل
ا
ـام
ـ
ـ
ي
األ
وخ ــال
ً
امل ـ ــرس ـ ــوم ت ـنـ ـعـ ـك ــس بـ ـلـ ـبـ ـل ــة داخـ ـ ــل
األس ـ ـ ـ ــاك ا ّلـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ــن ش ـع ــور
فئة مــن الــضـبــاط باملظلومية جــراء

املـ ــرسـ ــوم ،وشـ ـع ــور ض ـ ّـب ــاط «دورة
عــون» بــأن اعـتــراضــات زمالئهم في
دورات  1995و 1996ق ــد تـحــرمـهــم
هذه األقدمية ،وخصوصًا ما يحكى
حال
عن أن رئيس الجمهورية ،وفي ّ
اسـتـمــرار األزم ــة الحالية ،قــد يؤخر
تــوق ـيــع مــراس ـيــم تــرق ـيــات الـضـبــاط
ف ــي األسـ ـ ــاك ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ــي مــن
املفترض أن تصدر مــع بــدايــة العام
املقبل.
وبحسب املعلومات ،فــإن ما يحكى
ع ــن أن ارتـ ـ ـ ـ ــدادات املـ ــرسـ ــوم بـعـيــدة
األمــد هو غير صحيح ،ألن مرسوم
الـ ـت ــرقـ ـي ــات الـ ـح ــال ــي يـ ـض ـ ّـم أسـ ـم ــاء
ت ـس ـع ــة ضـ ـ ّـبـ ــاط مـ ــن «دورة عـ ــون»
طالهم مــرســوم األقــدمـيــة ،فوضعوا
عـلــى جـ ــداول الـتــرقـيــة ،وه ــم خمسة
عقداء من املفترض أن ّ
تتم ترقيتهم
بـ ـت ــاري ــخ  1كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي 2018
وأربعة عقداء بتاريخ  1تموز ،2018
ّ
م ــا يـعـنــي أي ـضــا أن امل ــرس ــوم يــرتــب
أع ـب ــاء م ــالـ ّـيــة إض ــاف ـي ــة ،وه ــو األم ــر
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تقرير

السعودية بال خطة عمل الحتواء «االنتصار» في لبنان
ال تزال محاوالت احتواء
«االنتصار» الذي حققه
العهد مع حزب اهلل على
السعودية ،باستعادة
الرئيس سعد الحريري الى
رئاسة الحكومة ،خجولة؛
فالسعودية تظهر كأنها
ال تملك مع حلفائها خطة
عمل لقلب موازين القوى
الـ ــذي حـ ــاول وزيـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الـ ّـصــراف نفيه خــال جلسة مجلس
الــوزراء األخيرة في معرض تبريره
لغياب توقيع وزير املال عن مرسوم
األقدمية.
وفيما تــزداد البلبلة داخل الجيش،
ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـل ـق ــاء ال ــذي
جمع عون بإبراهيم ،ولقاء إبراهيم
مــع وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
ٍّ
لـ ــم ي ـص ــا إل ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة .ع ـل ــى خ ــط
ـواز ،يـتــواصــل أبــوفــاعــور مــع بـ ّـري
مـ ٍ
والـ ـح ــري ــري بـ ـه ــدف إيـ ـج ــاد م ـخــرج
ّ
يتضمن توقيع وزي ــر املــال
لــأزمــة،
على املرسوم ،مقابل إصدار مرسوم
جــديــد يمنح أقــدمـيــة لـضـبــاط دورة
 ،1995وهـ ـ ــو ال ـ ـطـ ــرح ن ـف ـس ــه الـ ــذي
نــاقـشــه رئـيــس األرك ــان ال ـلــواء حاتم
مـ ـ ـ ــاك فـ ـ ــي ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش خـ ــال
اليومني املاضيني ،لكن مــن دون أن
تـظـهــر ن ـتــائــج عـمـلـيــة .كــذلــك علمت
«األخـبــار» أن حــزب الله ،عبر صفا،
أج ــرى ات ـصــاالت ب ــاألط ــراف املعنية
ب ــاألزم ــة .وم ــع أن ح ــزب ال ـلــه ضمنًا
ي ـل ـتــزم م ــوق ــف بـ ـ ّـري ل ـنــاح ـيــة رفــض
ّ
ً
امل ــرس ــوم ش ـكــا وم ـض ـمــونــا ،إل أنــه
يحاول أداء دور تهدوي ملنع األزمة
م ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة،
حـفــاظــا عـلــى االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
ال ـ ـحـ ــالـ ــي وع ـ ـلـ ــى وحـ ـ ـ ــدة امل ــؤس ـس ــة
العسكرية.

هجوم قواتي على التيار
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ي ـس ـت ـمــر ال ـس ـجــال
بني حزب القوات اللبنانية والتيار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر .إذ ّ
رد رئـيــس جهاز
ّ
الـتــواصــل فــي ال ـقــوات ش ــارل جــبــور،
ـف عـ ـل ــى كـ ـ ــام الـ ــوزيـ ــر
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـعـ ـن ـ ٍ
ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـي ـ ــاس ب ــوصـ ـع ــب ح ــول
خروج ّ
ّ
قضية
القوات عن اإلجماع في
«اسـ ـتـ ـق ــال ــة» ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـق ـس ــري ــة،
ّ
علمًا بأنه أكــد أن التفاهم قائم بني
ال ـت ـيــار وال ـق ــوات و«ال ـع ـتــب عـلــى قــدّ
امل ـح ـبــة» .وقـ ــال ج ـ ّـب ــور إن «املـشـكـلــة
مـ ــع ب ــوص ـع ــب ت ـك ـم ــن فـ ــي اع ـت ـق ــاده
ه ــو ومـ ــن ي ـم ـثــل بـ ــأن وجـ ـه ــة ن ـظــره
هــي الـصـحـيـحــة ،وك ــل مــن يخالفها
يكون على خطأ ،وبالتالي املشكلة
الفعلية هي مع هذا الفكر اإللغائي
ً
ل ــآخ ــر ،فـيـتـحــدث م ـثــا ع ــن إج ـمــاع
وط ـن ــي وه ــو اإلجـ ـم ــاع ن ـف ـســه ال ــذي
ك ــان يـتـحــدث عـنــه ال ـن ـظــام ال ـســوري
إب ــان احـتــالــه لـلـبـنــان» .وس ــأل «عــن
أي إجماع يتحدث الوزير بوصعب؟
أربعة بيانات صــدرت منذ استقالة
الــرئـيــس ال ـحــريــري :بـيــان الحكومة
وبـ ـي ــان ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة وب ـي ــان
م ـج ـم ــوع ــة الـ ــدعـ ــم وب ـ ـيـ ــان م ـج ـلــس
األمــن ،وهــذا اإلجـمــاع الــذي يتحدث
ع ـن ــه ك ـ ــان يـ ـق ــول إن االسـ ـتـ ـق ــال ــة لــم
تـحـصــل ،ف ــإذا لــم تحصل وأدت إلــى
مـ ــا أدت إل ـ ـيـ ــه ،ف ـك ـي ــف لـ ــو حـصـلــت
إذًا؟ إج ـم ــاع ب ـع ـثــي» .وخ ـتــم« :ليقل
لـنــا ال ــوزي ــر بــوصـعــب ،هــل املـطـلــوب
مــن ال ـق ــوات أن تـصـفــق وتــؤيــد على
ال ـع ـم ـي ــان ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـبــاس ـي ـل ـيــة
ل ـت ـك ــون فـ ــي ص ـل ــب اإلج ـ ـمـ ــاع الـ ــذي
يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى
فــي األح ــام ،وهــو يـعــرف ذل ــك ،ومن
ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري
أن الـقــوات كــانــت على حــق ،ومعظم
القوى األخــرى كانت تجهد لطمس
الحقائق».

هيام القصيفي
تــوحــي مــراج ـعــة ال ــواق ــع االقـلـيـمــي بــأن
املـحـصـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـص ـ ّـب ف ــي خــانــة
ن ـج ــاح ــن س ــاح ـق ــن؛ االول االن ـت ـص ــار
على تنظيم الدولة االسالمية «داعش»،
والـثــانــي استتباب الــوضــع فــي سوريا
ّ
يصب في خانة االنتصار
والعراق ،بما
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن والـ ـ ــروسـ ـ ــي
وااليراني في سوريا ،في حني يتراجع
الــدور التركي والسعودي في تحصيل
نجاحات توازن هذين االنتصارين ،كما
ه ــي ح ــال واش ـن ـطــن ال ـتــي تـظـهــر الـيــوم
كــأن ـهــا ت ــرك ــت مـنـطـقــة ال ـش ــرق االوس ــط
ت ـت ـخـ ّـبــط ف ــي ح ــروب ـه ــا ،مـضـيـفــة الـيـهــا
قضية جديدة عبر قرارها نقل سفارتها
الى القدس.
ل ـكــن ه ــذا امل ـش ـهــد االق ـل ـي ـمــي ،ب ـعــد ست
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ع ـل ــى ح ـ ــرب س ــوري ــا،
و 14عامًا على حــروب الـعــراق االخيرة
ب ـع ــد الـ ــدخـ ــول االمـ ـي ــرك ــي ال ـث ــان ــي ع ــام

 ،2003ال يعني أن ال ـحــرب طــويــت وأن
ال ـصــراع املـسـلــح الــداخـلــي أو االقليمي
ب ــن ات ـجــاهــن ق ــد ان ـت ـهــى .ف ــال ـع ــراق لم
ي ـخــرج بـعــد مــن حــروبــه املـتـفـجــرة منذ
الـثـمــانـيـنـيــات مــع إيـ ــران وم ــن ثــم حــرب
ً
الخليج االولى في التسعينيات وصوال
الـ ــى الـ ـي ــوم .وال ي ـمـكــن اع ـت ـب ــار ان ـت ـهــاء
امل ـع ــرك ــة ع ـل ــى داعـ ـ ــش وبـ ـق ــاء الــرئ ـيــس
الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار االس ـ ـ ــد فـ ــي م ـن ـص ـبــه،
عـ ــودة س ــوري ــا ال ــى م ــا كــانــت ع ـل ـيــه ،أو
أن إع ــادة اإلعـمــار فيها ستكون عملية
سهلة بفعل الــدمــار الـهــائــل فـيـهــا ،وأن
التنظيمات املـسـلـحــة سلمت سالحها
الى النظام الحالي ،أو أن دول التحالف
وامل ـع ــارض ــة لـلـنـظــام الـ ـس ــوري انـكـفــأت
نهائيًا وسلمت ببقاء االس ــد ،وتخلت
عـ ـ ــن دعـ ـ ـ ــم م ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه ،ولـ ـ ـ ــو أن هـ ــذا
ال ــدع ــم حــامــت حــولــه ش ـكــوك سياسية
وعـسـكــريــة .األم ــر نـفـســه ينسحب على
الـ ـع ــراق ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ،ك ـمــا ل ـب ـن ــان ،ال
ي ـخــرج م ــن أزم ــة أو ح ــرب حـتــى يــدخــل
فــي أخ ــرى .وحـتــى اآلن ،ال ت ــزال مشكلة
األكــراد عالقة ،وغير معلوم اتجاه دور
تركيا من إيران وروسيا ،وعالقتها مع
إسرائيل وموقف االخيرة من تطورات
س ــوري ــا وال ــوض ــع الـ ـح ــدودي املـشـتــرك
بينهما .يضاف الــى ذلــك نهائية الــدور
الروسي في سوريا ،بعد كالم الرئيس
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن حـ ــول ب ـق ــاء الـجـيــش
ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي سـ ــوريـ ــا ون ـ ـمـ ـ ّـو عــاق ـتــه
العسكرية واالقتصادية مع السعودية،
ً
ف ـض ــا ع ــن دور دول الـخـلـيــج وإم ـكــان
تسليمها بدور إيراني فاعل ،ما يجعل
كل الوضعني السوري والعراقي معلقني
من دون تصورات نهائية.
وألن الـتـعــامــل ف ــي هــذيــن املـلـفــن ليس

مشكلة السعودية أنها حصرت عالقاتها مع الحريري من دون غيره (هيثم الموسوي)

ال تملك الرياض
كثيرًا من االدوات
تمكنها من
التي ّ
استعادة دورها

ب ـس ـي ـطــا ال ـ ــى الـ ـح ــد ال ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر ك ــأن
أزماتهما انتهت ،ال يمكن الكالم أيضًا
ع ــن أن االوضـ ـ ــاع اس ـت ـتـ ّـبــت ف ــي لـبـنــان،
وأن االن ـت ـصــار الـ ــذي حـقـقــه الـعـهــد في
ّ
شد الكباش بينه وبني السعودية على
خلفية استقالة الرئيس سعد الحريري
كاسح .واسـتـطــرادًا ،ال يمكن ّ
أي متابع

للعالقات اللبنانية السعودية أن يقتنع
ب ــأن ال ــري ــاض سـلـمــت بـفــوز ط ـهــران في
لبنان الذي دخل مرحلة تهدئة برعاية
فرنسية وغطاء دولي.
تدل التجارب على أن انتصار فريق في
لبنان ال يعني انتصارًا نهائيًا ،حتى لو
بــدا رجحان الكفة هــذه املــرة في الشكل
أك ـثــر ثـبــاتــا مــن االن ـت ـص ــارات الـســابـقــة،
بفعل تكاتف رئيس الجمهورية والتيار
الوطني الحر مع حــزب الله ،وانضمام
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري ال ــى التسوية
الثانية.
ث ـمــة م ـس ـل ـمــات ي ـت ـحــدث ب ـهــا أك ـث ــر من
طرف سياسي حول املرحلة املقبلة:
ل ــم ت ـن ـس ـحــب الـ ــريـ ــاض م ــن ل ـب ـن ــان وال
اس ـت ـس ـل ـم ــت إليـ ـ ـ ـ ـ ــران .ال ي ـ ـ ـ ــزال ل ـب ـن ــان
س ــاح ــة اح ـت ـك ــاك م ـب ــاش ــر أك ـث ــر م ــن أي
وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ألن مـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي أزمـ ــة
ال ـح ــري ــري ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ع ــودت ــه الــى
ب ـي ــروت ،ال يـمـكــن الـسـعــوديــة بـلـعــه وال
ت ـج ــاوزه .هـنــاك مــن يــؤكــد أن الــريــاض،
رغ ــم انـشـغــالـهــا فــي مــواج ـهــة تـحــديــات
داخـلـيــة ،ليست فــي وارد الـتــراجــع ،وال
يمكن تـّصــور أنـهــا وال ــوالي ــات املتحدة
قــد ي ـغــضــان الـنـظــر عــن م ـحــاولــة إي ــران
تكريس دورها الرئيسي في لبنان كما
فــي س ــوري ــا ،ال سـيـمــا أن ـهــا ت ـحــاول من
اليمن الى العراق وعالقتها مع روسيا
وواشنطن استعادة حضورها كالعب
ال يقفز أحد فوق دوره في املنطقة.
لكن في الوقت نفسه ال تظهر السعودية،
أو ال تـ ـفـ ـص ــح ،ك ــأنـ ـه ــا ت ـم ـت ـل ــك خ ـطــة
واضـحــة ملواجهة مــا أفــرزتــه املتغيرات
اللبنانية الداخلية الجديدة ،علمًا بأنها
ّ
ال تملك كثيرًا من االدوات التي تمكنها
من استعادة دورها الذي كانت تمارسه
لتحقيق ال ـت ــوازن االقـلـيـمــي ،س ــواء مع
سوريا سابقًا أو مع إيران حاليًا .وهي
ت ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ــى ش ــري ـح ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن،
ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـي ــة املـ ـع ــارض ــة ل ـحــزب
ال ـلــه ولـلـعـهــد ،وال ـق ــاع ــدة الـسـنـ ّـيــة الـتــي
ال تــزال تملك عــددًا مــن مفاتيحها أكثر
مما تملكه عائلة الـحــريــري .وهــي وإن
كانت قــد سلمت أمــر الـقــاعــدة الشعبية
ل ـل ـحــريــري ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،إال
أنها اليوم في طور استعادته ،وإعــادة
ت ــزخـ ـي ــم ع ــاق ــاتـ ـه ــا مـ ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات
ّ
السنية املعارضة ،حتى ولو لم تتمكن
مــن جمعها فــي إط ــار م ـعــارض واضــح
امل ـ ـعـ ــالـ ــم .أمـ ـ ــا فـ ــي الـ ـج ــان ــب امل ـس ـي ـحــي
امل ـعــارض ،فكل الـقــوى املنضوية تحت
هـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان واضـ ـ ـح ـ ــة وث ــابـ ـت ــة فــي
معارضتها ،لكنها أيضًا ال تملك الكثير
من عدة املواجهة ،وتتحكم في ما بينها
خالفات شخصية وسياسية عدة .حتى
ّ
إن س ـيــاســة ال ـع ـهــد ال ـقــاض ـيــة بـتـخــطــي
أص ــوات ـه ــم االع ـت ــراض ـي ــة بــال ـج ـم ـلــة ،لم
تنجح في توحيدهم.
وم ـش ـك ـلــة ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـفــائ ـهــا أنـهــا
حصرت عالقاتها مع الحريري من دون
غ ـي ــره ،وه ـمــا ال ـي ــوم يــدف ـعــان ثـمــن هــذا
االحتكار .ورغم أن االنتخابات يفترض
أن تكون أبرز مفاتيح املرحلة الجديدة
لكسر االنتصار األخير ،إال أن السعودية
ال تــزال تحتاج الــى ورقــة الـحــريــري من
أجل تحقيق التوازن ،ألن مهلة االشهر
الـفــاصـلــة عــن االن ـت ـخــابــات قــد ال تكون
كافية لجمع حلفائها في سلة واحــدة،
من دونه ،ملواجهة خصومها.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي صعب:
لم أترك روكز
عطفًا على ما ورد في «األخبار»
ب ـت ــاري ــخ  2017/12/8ف ــي خبر
ب ـع ـنــوان« :ت ـبــديــات جــديــدة في
ف ــري ــق روك ـ ـ ـ ــز» ،ح ـ ــول اس ـت ـقــالــة
غ ــاب ــي أبـ ـ ــي صـ ـع ــب مـ ــن م ــرك ــزه
فــي مكتب العميد شــامــل روكــز،
ّ
يهمني توضيح ما يأتي:
ً
ـ ـ أوال :لــم أتـقــدم باستقالتي وال
أزال أم ــارس نشاطي االعتيادي
ضمن فــريــق عمل العميد روكــز
االنتخابي.
ـ ـ ثــان ـيــا :ن ـشــاطــاتــي م ــوزع ــة بني
ع ــائ ـل ـت ــي وعـ ـمـ ـل ــي ،حـ ـي ــث قـمــت
ّ
ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ج ــدي ــدة تـطــلـبــت
م ـنــي ت ـفــرغــا أك ـث ــر م ــن ذي قـبــل،
إضافة الى الوقت الذي ّ
أخصصه
لـجـمـعـيــة «سـ ـب ــاق ال ـق ـم ــم» الـتــي
أترأسها.
غابي أبي صعب

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.

تقرير

«إدارة البترول» تعرض َع ْق َدي النفط« :شـ،ـ
أقامت هيئة إدارة قطاع البترول أمس ورشة عمل
للصحافيين بهدف إطالعهم على بعض التفاصيل
الخاصة بالقطاع .الهدف المعلن هو توطيد الثقة
بالقيمين على القطاع ونقل كل ما يتعلق به بصورة
ّ
«شفافة» .ومع أن الكثير من التفاصيل تبقى طي
تم التوصل اليها
الكتمان بحجة ّ
سرية االتفاقيات التي ّ
مع تحالف الشركات ،أعلنت الهيئة عن حصة الدولة
الكاملة في كل رقعة ،وتتراوح بين  %65و %70.5من
الرقعة  4وبين  %54.9و %63من الرقعة 9
ميسم رزق
ب ـع ــد م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
التنقيب عــن ال ـغــاز والـنـفــط فــي اثنني
مــن بـلــوكــات ال ـثــروة النفطية العشرة
في مياه املنطقة االقتصادية الخالصة
عـلــى ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي ،دخ ــل لبنان
رسميًا ،نادي الدول النفطية واملنتجة
للبترول .وقد أجــاز ذلك لوزير الطاقة
سيزار أبي خليل التوقيع على عقدين
مع «كونسورسيوم» أو تحالف من 3
شركات عاملية هي« :توتال» الفرنسية،
«إيـ ـ ـن ـ ــي» اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة و«نـ ــوفـ ــات ـ ـيـ ــك»
ال ــروسـ ـي ــة ،مل ـب ــاش ــرة ع ـم ـل ـيــات الـحـفــر
ب ــداي ــة ع ــام  ،2019ب ـعــد رف ـع ــه تـقــريـرًا
إلــى الحكومة يشرح املفاوضات التي
خيضت مــع ممثلي الـشــركــات الـثــاث
حول الجوانب التقنية واملاليةّ .
وحدد
الـ ـعـ ـق ــدان ال ـح ـص ــة امل ـب ــدئ ـي ــة ل ـل ــدول ــة
اللبنانية من إنتاج الغاز والنفط بعد
التنقيب في البلوك الجنوبي ( )9وفي
البلوك الشمالي (.)4
وفيما ّصنف التقرير «سـ ّـريــا» حرصًا
على عدم كشف تفاصيل تضر بدورة
ّ
الـتــراخـيــص الحـقــا ،تــولــت هيئة إدارة
ق ـطــاع ال ـب ـتــرول أم ــس ش ــرح بـعــض ما
ُيمكن اإلفصاح عنه .وكشفت في ورشة
عمل أقامتها في فندق «كــراون بــازا»
ن ـتــائــج ال ـتــراخ ـيــص األول ـ ــى ف ــي امل ـيــاه
اللبنانية واملراحل املقبلة في القطاع،
واملـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ــذي تـ ـ ـ ّـم اتـ ـب ــاع ــه ت ـم ـه ـي ـدًا
للتوصل إلى الرخصتني .وفي ما يلي،
تنشر «األخبار» بعض املعلومات التي
عــرضـتـهــا «ال ـه ـي ـئــة» وأخـ ــرى حصلت
عليها مــن التقرير ال ــذي تـقـ ّـدم بــه أبي
خليل إلى الحكومة.
بحسب «الـهـيـئــة» ،أت ــت ه ــذه الخطوة
ّ
بالقيمني
بهدف توطيد ثقة الرأي العام
عـلــى إدارة الـقـطــاع ،وأك ــد الــوزيــر قبل
العرض سعيه إلى «إرساء نمط جديد

للتعامل بني الدولة اللبنانية املتمثلة
بالسلطة التنفيذية وسلطة اإلع ــام،
على أن يكون النمط جديدًا وشفافًا».
ثــم عــرض الــوزيــر ملف النفط بــأوراقــه
ومراحله كلها أمام الصحافيني الذين
شاركوا في ورشة العمل ،تحت عنوان
«الشفافية» التي تبدأ «عبر الهيكلية
التي أرساها القانون من أجل حوكمة
إدارة ال ـق ـطــاع ال ـب ـتــرولــي وأنـشـطـتــه».
وت ـتــألــف الـهـيـكـلـيــة م ــن ث ــاث طـبـقــات
حــوكـمــة« :األول ــى تتمثل بهيئة إدارة
ق ـط ــاع ال ـب ـت ــرول ،وال ـثــان ـيــة ه ــي وزي ــر
الطاقة ،أما الطبقة الثالثة فهي مجلس
الوزراء».
وقـ ّـدم رئيس الهيئة وليد نصر شرحًا
تفصيليًا عن دورة التراخيص األولــى
مـنــذ انـطــاقـتـهــا مــع إقـ ــرار املــرســومــن،
ّ
مرورًا بعملية التسويق للدورة وتسلم
ً
ع ــرض ع ـلــى الــرق ـع ـتــن  4و ،9وص ــوال
الــى موافقة مجلس الـ ــوزراء على منح
رخـ ـصـ ـت ــن بـ ـت ــرولـ ـيـ ـت ــن ح ـص ــري ـت ــن
ف ــي الــرقـعـتــن  4و .9وعـ ــرض املـعــايـيــر
ّ
والشروط التي أهلت ائتالف الشركات
لـ ـ ــدورة ال ـتــراخ ـيــص األول ـ ـ ــى ،مــوضـحــا
تفاصيل الـعــرض الـتـجــاري ال ــذي أخذ
ّ
حيزًا كبيرًا من النقاشات في األوساط
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وتـ ـع ــرض

اختلف التقويم
التجاري بين الرقعتين
بناء على
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سيناريوات مفترضة

أبي خليل :نسعى إلى إرساء نمط جديد للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة
بالسلطة التنفيذية وسلطة اإلعالم (مروان طحطح)

لكثير من الشكوك بشأن حصة الدولة
من اإلنتاج النفطي .وهذه الحصة ،كما
ق ــال ،ت ـ ّـم احتسابها فــي كــل رقـعــة بـنـ ً
ـاء
على «سيناريوات تشمل ثالثة أحجام
ّ
وتقدمت
لالكتشافات وثالثة أسعار»،
الـ ــوزارة والهيئة بــأرقــام حصة الــدولــة
كاملة (تشمل اإلتاوة وحصة الدولة من
بترول الربح والضرائب) ،تتراوح بني
 %65و %70.5من الرقعة  4وبني %54.9
و %63مــن الرقعة  .9وع ــرض نبذة عن
حـجــم أص ــول كــل مــن الـشــركــات وحجم
أعمالها في العالم ،وذلك نفيًا لـ«بعض
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات» ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ــاولـ ـ ــت إحـ ـ ــدى
الشركات بأنها تواجه قضايا احتيال
وفساد في أكثر من دولة في العالم.
ه ــدف ــا دورة ال ـت ــراخ ـي ــص ،حـ ّـددت ـه ـمــا
ال ـه ـي ـئــة ب ــ«ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اك ـت ـشــافــات
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاه الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة،

واملـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ــى حـ ـق ــوق ل ـب ـن ــان فــي
م ــوارده الطبيعية على امـتــداد مياهه
البحرية» .وأشارت إلى أن االتفاقيتني
اللتني تـ ّـم توقيعهماّ ،
تنصان على أن
«تقديم خطة االستكشاف في كل رقعة،
وت ـح ـض ـيــر ق ــاع ــدة الـ ـخ ــدم ــات ال ـب ـ ّ
ـري ــة
واستحصال الرخص البيئية الالزمة
واستكمال أعـمــال التصميم للبئرين،
سـتـتــم خ ــال ع ــام  .»2018أم ــا «تــأمــن
معدات التنقيب وحفر بئر في الرقعة
 ،4ث ــم ح ـفــر ب ـئــر أخ ـ ــرى ف ــي ال ــرق ـع ــة 4
وحفر بئر في الرقعة  ،9فسيتم خالل
ع ــام  ،2019م ــع اإلش ـ ــارة ال ــى إمـكــانـيــة
م ـشــاركــة ال ــدول ــة ت ـجــاريــا م ــع ائ ـتــاف
ً
الشركات مستقبال عبر شركة وطنية
أو غيرها من الوسائل».
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،التزم
ّ
مقدم الطلب بموجب العرض التقني

تقرير

«غليان انتخابي» في برجا محاوالت لتعويم ّترو ...ماذا عن الحجار؟
الجنون
محمد ّ
عـ ــادت أج ـ ـ ُ
ـواء االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
فــي إقليم ال ـخــروب (قـضــاء الـشــوف)،
وتحديدًا في بلدة برجا (عدد ناخبي
ال ـب ـلــدة املـسـجـلــن ي ـفــوق الـ ـ ــ 15أل ـفــا)،
لـ ـت ــرخ ــي ب ـظ ــال ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد عـلــى
املـشـهــد الـسـيــاســي فـيـهــا .ي ــوم األحــد
ع ـق ــدت ف ـع ــال ـي ــات ال ـب ـل ــدة واألح ـ ـ ــزاب
ف ـي ـهــا ،ل ـق ـ ً
ـاء ت ـش ــاوري ــا لـلـتـبــاحــث في
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي فــي اإلقـلـيــم،
وكان عنوانه «تأكيد ضــرورة ضمان
مـقـعـ ٍـد لـبــرجــا فــي املـجـلــس الـنـيــابــي»،
بـعــد إع ـف ــاء رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي النائب وليد جنبالط ،قبل
أشـهــر ،النائب عــاء الــديــن تــرو ،وهو
مــن بــرجــا ،مــن الـتــرشــح لالنتخابات

امل ـق ـب ـلــة ،وإعـ ـ ــان تــرش ـيــح بـ ــال عبد
ً
من شحيم ،بديال من ترو،
الله ،وهو ّ
للمقعد الـســنــي فــي ال ـشــوف .مــا بعد
خـ ـط ــوة ج ـن ـب ــاط ل ـي ــس ك ـم ــا قـبـلـهــا،
وهــذا مــا ترجمته أج ــواء اللقاء الــذي
ـات بـشــأن
شـهــد مـشــاحـنــات وت ـج ــاذب ـ ٍ
بديل
مرشح من برجا
ـرح
ٍ
ٍ
معضلةِ طـ ِ
ل ـتــرو ،وع ــدم خ ــروج املجتمعني بــأي
ن ـت ـي ـج ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة .ت ـ ـقـ ــول مـ ـص ــادر
َّ
مشاركة في االجتماع لـ«األخبار» إن
ـرخ في
«جنبالط نجح فــي إح ـ ِ
ـداث شـ ٍ
إقـلـيــم ال ـخ ــروب ،بـعــد طــرحــه مرشحًا
ً
مرشح من برجا،
في شحيم بديال من
ٍ
ِّ
في ظل وجود النائب محمد الحجار،
وهو أيضًا من شحيم» .وتلفت إلى أن
«هناك محاوالت حثيثة لتعويم ترو
مــن قـبــل مـقـ َّـربــن ل ــه ،واسـتـغــال هــذه

 15ألفًا هو عدد
ناخبي بلدة برجا ،كبرى
بلدات إقليم الخروب

االجـتـمــاعــات لـلـتــرويــج لــه مــن جديد
م ــرش ـح ــا ل ـب ــرج ــا ب ــإج ـم ــاع أب ـنــائ ـهــا،
ب ـع ــد إقـ ـن ــاع ف ـع ــال ـي ــات ال ـب ـل ــدة ب ـعــدم
مرشح قــوي يستطيع خوض
وجــود
ٍ
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ب ـع ـي ـدًا من

ال ـتــوافــق ال ـحــزبــي ،وج ـعــل ه ــذا األمــر
ذريـ ـع ــة لـ ــدى ج ـن ـب ــاط إلع ـ ـ ــادة ط ــرح
ترو من جديد» .محاوالت «التعويم»
ه ـ ـ ـ ــذه ،ن ـف ـت ـه ــا ورفـ ـضـ ـتـ ـه ــا مـ ـص ــادر
قـيــاديــة ب ــارزة فــي ال ـحــزب «الـتـقــدمــي
االشـ ـت ــراك ــي» ،ال ـت ــي أك ـ ــدت «االلـ ـت ــزام
ال ـ ـكـ ــامـ ــل بـ ـت ــرشـ ـي ــح ب ـ ـ ــال عـ ـب ــد ال ـل ــه
لالنتخابات وعــدم العودة إلى ترو».
َّ
ـث ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
ورأت ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«جنبالط أعطى برجا مقعدًا نيابيًا
ع ـلــى مـ ــدى  25ع ــام ــا ،وه ـ ــذا ي ـك ـفــي».
ت ـض ـي ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر« :مـ ـ ــا حـ ـص ــل فــي
االجتماع مضيعة للوقت ،واملطلوب
الـيــوم مــن بــرجــا أن تختار مرشحها
بالتعاون مع جنبالط والرئيس سعد
ً
الحريري ،بدال من مهاجمتهما».
م ــع ال ـح ـم ـلــة «الـ ـب ــرج ــاوي ــة» األخ ـي ــرة

ون ـ ـفـ ــي «االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة عــن
ترشيح عبد الله ،تتجه األنظار نحو
وضع ابن بلدته ،شحيم ،عضو كتلة
ِ
«املـسـتـقـبــل» الـنــائــب محمد الـحـجــار.
بقبول ورضى
عمليًا ،يتمتع الحجار
ٍ
كـبـيــريــن عـلــى مـسـتــوى ق ـيــادة التيار
املـتـمـثـلــة بــالــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري،
ـول ش ـع ـبــي م ـل ـمــوس في
عـ ــدا ع ــن قـ ـب ـ ٍ
م ـنــاطــق إق ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــروب ،وال سيما
برجا ،نظرًا إلى العديد من الخدمات
التي اقترن اسمه بها خالل السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .لـ ـك ــن فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـق ــول
مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ـي ــادي ــة ف ـ ــي «امل ـس ـت ـق ـب ــل»
َّ
ل ــ«األخ ـبــار» إن «تــرشـيــح الـحـجــار لم
ٌ
ُ
ـرار من
يحسم بـعــد ،وهــو مــرهــون ب ـقـ ٍ
الحريري ،الذي سيعلن اسم مرشحه
فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب فــي الـشـهــر األول
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تقرير

ـفافية» مع أسرار

فــي الــرقـعــة  4بحفر بئر استكشافية
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن مـ ــرح ـ ـل ـ ـتـ ــي
االسـتـكـشــاف األول ــى والـثــانـيــة .يصل
عـمــق الـبـئــر فــي مــرحـلــة االسـتـكـشــاف
األول ـ ــى إل ــى  4400م ـت ــر ،وإلـ ــى 4200
م ـت ــر مـ ــن س ـط ــح ال ـب ـح ــر فـ ــي مــرح ـلــة
االستكشاف الثانية ،مــن دون إجــراء
أي مسوحات زلزالية إضافية .كما تم
اق ـتــراح حفر بئر احتياطية إضافية
في مرحلة االستكشاف األولى ،شرط
أال تـكــون البئر االستكشافية األولــى
جافة.
أما العرض التجاري فشمل  4عناصر
للمزايدة في الرقعة :4
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـصــة ال ــدن ـي ــا ل ـل ــدول ــة م ــن ب ـتــرول
ّ
الربح ال تقل عن  30في املئة
ـ ـ الحصة الـقـصــوى لـلــدولــة مــن بترول
ّ
ّ
الحصة الدنيا للدولة.
الربح ال تقل عن

وهي  55في املئة (بحسب التقرير)
ّ
ـ سقف استرداد بترول الكلفة على أل
ّ
يتخطى  65فــي املـئــة (فــي التقرير 60
في املئة)
ـ عامل الوصول إلى الحصة القصوى
ّ
للدولة ال يقل عن ( 1في التقرير )2,5
ّ
أما الرقعة  9فقد حددت كاآلتي:
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـصــة ال ــدن ـي ــا ل ـل ــدول ــة م ــن ب ـتــرول
ّ
الربح ال تقل عن  30في املئة
ـ ـ الحصة الـقـصــوى لـلــدولــة مــن بترول
ّ
ّ
الحصة الدنيا للدولة
الربح ال تقل عن
وهي  40في املئة (بحسب التقرير)
ـ ـ ـ س ـق ــف اس ـ ـت ـ ــرداد ب ـ ـتـ ــرول ال ـك ـل ـف ــة ال
ّ
يتخطى  65فــي املـئــة (فــي التقرير 65
في املئة)
ـ عامل الوصول إلى الحصة القصوى
ّ
للدولة ال يقل عن ( 1في التقرير ) 3
وقــد تـ ّـم تقويم الـعــرض التجاري بناء
ع ـلــى ال ـس ـي ـنــاريــوات امل ـف ـتــرضــة ،الـتــي
رسمت بدورها ً
بناء على ثالثة حقول
نموذجية وثالثة احتماالت ألسعار.
وه ــذه الـسـيـنــاريــوات بحسب التقرير
«تــم تحديدها بـنـ ً
ـاء على ثالثة حقول
نـمــوذجـيــة وثــاثــة احـتـمــاالت ألسـعــار
النفط» .وهي على الشكل اآلتي:
ـ  2تريليون قدم مكعب من الغاز و14
مليون برميل من النفط
ـ ـ  5تــريـلـيــونــات ق ــدم مـكـعــب مــن الـغــاز
و 35مليون برميل من النفط
ـ ـ  10تريليونات قــدم مكعب مــن الغاز
و 70مليون برميل من النفط
ّ
ـاالت سـعــر الـنـفــط،
فـيـمــا حـ ــددت اح ـت ـمـ ّ
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ت ــوقـ ـع ــات «ب ــرن ــت»
الطويلة األمد ،وهي :
النفط ( 50دوالرًا سعر منخفض65 ،
ّ
متوسط 80 ،دوالرًا سعر
دوالرًا سعر
مرتفع)
الغاز ( 4دوالرات سعر منخفض5.5 ،
دوالرات س ـعــر م ـت ـ ّ
ـوس ــط 7 ،دوالرات
سعر مرتفع)
وكانت الهيئة في التقرير الــذي رفعه
أب ــي خـلـيــل إل ــى ال ـح ـكــومــة ،ق ــد قـ ّـدمــت
توصية أشارت فيها إلى أنه «بنتيجة
ّ
يتبي
التقويم الشامل على الرقعتني،
أن الـ ـع ــرض ــن املـ ـق ــدم ــن ج ـ ـيـ ــدان مــن
الناحية التنقية ،حيث يؤمنان برامج
استكشافية واعدة ألماكن محتملة قد
تحتوي على مواد هيدروكاربونية في
الرقعتني» .أمــا مــن الناحية التجارية
«ف ـي ــؤم ــن الـ ـع ــرض ــان املـ ـق ــدم ــان نـسـبــة
ّ
حصة إجمالية للدولة اللبنانية تفوق
ف ــي الــرق ـعــة  4وت ــام ــس ف ــي الــرق ـعــة 9
الـنـسـبــة الــوس ـط ـيــة لـحـصــة م ـئــة دول ــة
أخرى شبيهة بلبنان من حيث مياهها
الـبـحــريــة الـعـمـيـقــة وطـبـيـعــة مــواردهــا
الغازية».

مــن السنة الـجــديــدة» .تشير املصادر
َّ
إلى أن «مسألة عدم وجود مرشح من
برجا انعكست على قرار قيادة التيار
تـجــاه تسمية مرشحها ،ووضعتها
أم ــام سـيـنــاريــوهــات ع ـ َّـدة ،مــن بينها
التنازل عن الحجار ملصلحة مرشح
مـ ــن ب ــرج ــا بـ ـه ــدف ت ـج ـي ـي ــر أصـ ـ ــوات
الـبــرجــاويــن ملــرشــح الـتـيــار الـجــديــد،
ح ـفــاظ
وت ـح ـق ـيــق م ـط ـلــب ال ـب ـل ــدة بــال ـ ً
ع ـلــى مـقـعــدهــا ال ـن ـيــابــي» ،الف ـت ــة إلــى
ُ
َّ
أن «أس ـم ــاء أخ ــرى ج ــرى ال ـب ـحــث في
ً
ت ــرش ـي ـح ـه ــا بـ ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـحـ ـج ــار فــي
اآلونــة األخـيــرة ،هــي :بسام عبد امللك
(مساعد األمني العام لتيار املستقبل
فــي ش ــؤون ال ـعــاقــات ال ـعــامــة) ،وهــو
من بلدة كترمايا ،واملدير العام لقوى
األمن الداخلي السابق اللواء إبراهيم

بصبوص ،وهو من بلدة داريا».
وبـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــرشـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات «امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل»
و«االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ،ي ـب ــرز ط ـيــف الئـحــة
م ـس ـت ـق ـلــة ت ـن ـط ـلــق مـ ــن بـ ــرجـ ــا ،تـضــم
أس ـ ـ ـمـ ـ ـ ً
ـاء م ـ ــن امل ـس ـت ـق ـل ــن املـ ـن ــاوئ ــن
لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــزاب الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـخ ــوض
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .ت ــرى مـصــادر
ّ
سياسية أن «هــذا الخيار قائم إن لم
تــرشــح األح ــزاب السياسية أح ـدًا من
بــرجــا ،وعـنــدهــا سيكون الـلـجــوء إلى
خيار الئحة يرأسها مرشح برجاوي
ي ـح ـظــى ب ـق ـبــول ش ـع ـبــي أمـ ـ ـرًا قــائ ـمــا،
عدد
والعمل سيكون على تجيير أكبر ٍ
مــن األص ــوات التفضيلية ملصلحته،
ـرق في لوائح األح ــزاب ،ما
إلحــداث خـ ٍ
يـحـقــق لـبــرجــا مطلبها ويـحـفــظ لها
مقعدها في مجلس النواب».

يستعد لالنتخابات:
«الشيوعي»
ّ
تشكيل ائتالف معارض
لن ينأى الحزب الشيوعي
بنفسه عن خوض االنتخابات
النيابية .ال يتع ّلق األمر بكسب
مقاعد نيابية ،بقدر ما هو
التعامل مع االنتخابات بوصفها
محطة ،فيما األساس هو
«استكمال النضال السياسي في
وجه السلطة»
ليا القزي
مـفـهــوم امل ـعــارضــة فــي لـبـنــان ينحصر
ب ــن ط ــرف ــن .األول ،جـ ـه ــات ُم ـش ــارك ــة
فــي الـحـكــومــة نفسها ك ـ «مـعــارضــة من
الداخل» .أما الثاني ،فهو األحزاب التي
ُ
ـت م ــن ال ـتــرك ـي ـبــة الـحـكــومـيــة،
اســت ـث ـن ـيـ ّ
وت ـ ـق ـ ــول إن ـ ـه ـ ــا م ـ ـعـ ــارضـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ول ـ ـيـ ــس ل ـل ـع ـه ــد أو الـ ـنـ ـظ ــام.
أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة وال ـت ـغ ـي ـيــريــة
ّ
ف ــي ال ـب ـل ــد ،املـ ـع ــارض ــة ل ـك ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
ال ـحــال ـيــة ،فـيـجــري تـهـمـيـشـهــا .نجحت
الـسـلـطــة ف ــي ت ـكــريــس ف ـكــرة ل ــدى قسم
ّ
ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن امل ـع ــارض ــة
أشخاص وأحــزاب ،كانوا
تنحصر في
ٍ
حـ ـت ــى األمـ ـ ـ ــس ال ـ ـقـ ــريـ ــب جـ ـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــا،
واسـتـثـنـتـهــم الـتــركـيـبــة ال ـحــال ـيــة .حني
ي ـجــري ال ـحــديــث عــن لــوائــح املـعــارضــة
لـخــوض االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،تتجه
األنظار إلى حزب الكتائب وما ُي ّ
سمى
«امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أش ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي وبـ ـ ـع ـ ــض ش ـخ ـص ـي ــات
 14آذار ،ف ـي ـم ــا ي ـت ــم إس ـ ـقـ ــاط ال ـح ــزب
ً
الشيوعي ،مثال من الحسابات.
أدى الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ف ــي ال ـس ـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة دورًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ـع ـظــم
الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة ،مـ ــن «إس ـ ـقـ ــاط
ال ـن ـظ ــام ال ـط ــائ ـف ــي» وه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
النقابية وحــراك ما بعد أزمــة النفايات
وخ ـ ـ ــوض امل ــواجـ ـه ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ً
الـبـلـ ّ
ـديــة ،وص ــوال إلــى املطالبة بقانون
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـيــة
والـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة وخ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـق ـي ــد
ّ
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي .حـ ــتـ ــى م ـ ــع ت ـ ـع ـ ـ ّـدد الـ ـق ــوى
وال ـج ـم ـع ـيــات واألح ـ ـ ــزاب «امل ـع ــارض ــة»،
«حاجة» في وجه
بقي الحزب الشيوعي ّ
ال ـسـل ـطــة .نـقـطــة قــوتــه أنـ ــه يـمـلــك ك ــادرًا
تنظيميًا ،مــع بــرنــامــج عـمــل ،وتــاريـخــا
من املقاومة على املستويات كافة .وهو
م ـص ــدر «ث ـق ــة» لـفـئــة م ــن الـ ـن ــاس .تـفــرد
بتقديم برنامج لالنتخابات النيابية
ي ـت ـن ــاول م ـع ـظــم ال ـق ـض ــاي ــا الـسـيــاسـيــة
ّ
واالقتصادية .إال أن ذلك ال يلغي وجود
رأي آخرُ ،يقارب موضوع «الشيوعي»،
ٍ
ُ ّ
م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ـ ٍـر ن ـ ـقـ ــديـ ــة ،ت ـ ـقـ ــلـ ــل مــن
الـفـعــالـيــة ال ـتــي سـيـظـهــرهــا ال ـحــزب في
ّ
ـادر
االنـتـخــابــات« ،ألن الشيوعي غير قـ ٍ

وح ــده عـلــى إح ــداث أي خ ــرق .يـجــب أن
ت ـع ـتــرف ال ـق ـي ــادة بـحـجـمـهــا الـحـقـيـقــي
بعيدًا عــن املـكــابــرة» .حــزب ال ـ  93عامًا،
يـ ّ
ـوجــه خـطــابــا إل ــى شــرائــح تـعــود أكثر
فــأك ـثــر إلـ ــى ت ـقــوق ـع ـهــا داخ ـ ــل بـيـئــاتـهــا
ً
املــذهـبـيــة ،ف ـضــا عــن تــأثــرهــا بــ«تــراكــم
خ ـي ـب ــات األمـ ـ ـ ـ ــل» ،ن ـت ـي ـجــة عـ ـ ــدم تـمـكــن
خرق ما.
التحركات الشعبية من إحداث
ٍ
انطالقًا من هنا ،يبدو السؤال مشروعًا
ع ــن ك ـيــف س ـت ـخــوض قـ ـي ــادة ال ــوت ــوات
(املــركــز الرئيسي للحزب) االنتخابات
النيابية ،وال ّ
سيما بعد تغيير قانون
االنتخابات ،واعتماد النسبية ،وارتفاع
فرصة الخرق.
بني صور قادة الحزب الشيوعي ،داخل
مكتبه املتواضع فــي الطبقة السادسة
م ــن مـبـنــى ال ـح ـ ّـزب ،ي ـقــول األم ــن الـعــام
ّ
لـ«الشيوعي» حنا غريب إن مقاربة ملف
االن ـت ـخــابــات «تـنـطـلــق م ــن أزمـ ــة الـبـلــد،
ّ
والنظام الطائفي ،الــذي هو مصدر كل
ّ
األزم ــات» .يبدأ بــإعــادة الحديث عــن أن
«ال ـن ـظــام الـسـيــاســي الـحــالــي عــاجــز عن
ُ
بـنــاء دول ــة ق ــادرة على أن تشكل إطــارًا
ن ــاظ ـم ــا مل ـع ــال ـج ــة املـ ـش ــاك ــل .وال ـس ـل ـطــة
أضعفت دور الدولة ،وأهملت الخدمات
ّ ً
االجتماعية ،وضربت االقتصادُ ،معززة
دور الـقـطــاعــات الــريـعـيــة» .لــذلــك يسأل

الهدف األساسي
هو بناء قطبية سياسية
معارضة للسلطة،
إلنقاذ البلد من األزمة

غ ــري ــب« :ك ـي ــف ل ـل ـش ـعــب واملـ ـق ــاوم ــة أن
ي ـن ـت ـصــرا ع ـل ــى االح ـ ـتـ ــال الـصـهـيــونــي
وعلى اإلرهــاب ،وهما غير قادرين على
ّ
الـتـخــلــص مــن أزم ــة ال ـن ـفــايــات ،وتــأمــن
ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـيـ ــاه وس ــائ ــر ال ـخ ــدم ــات
العامة؟ تحرير األرض يرتبط بتغيير
ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفــي وال ـس ـل ـطــة ،لـنـحــافــظ
ع ـل ــى اإلن ـ ـج ـ ــازات ون ـب ـن ــي دولـ ـ ــة تـلـيــق
بدماء الشهداء وتضحياتهم» .قد يكون
م ــا ي ـقــولــه أس ـت ــاذ الـكـيـمـيــاء صحيحًا،
ولكن فئة كبيرة ال تتفاعل معه ،وعدد
ّ
يتعد
الذين ُيشاركون في التحركات لم
اآلالف« .غير صحيح» ّ
يرد األمني العام،
ّ
ُم ـشــددًا عـلــى أن ــه «ال يـجــب التقليل من
قيمة التحركات الشعبية التي حصلت
ّ
فــي ال ـش ــارع» .بــرأيــه أن إن ـجــازًا تحقق،
ً
مثال ،في ما خـ ّـص قانون االنتخابات،
ّ
«صحيح أن كل الفئات التي تحركت لم
تكن موحدة حول سقف النسبية الذي

غريب :الشيوعي ال ُيمكن أن ينسحب من دوره في خوض المعركة االنتخابية (مروان طحطح)

تريده في القانون ،لكن جميعها طالبت
بالنسبية».
حالة االعتراض ّ
«جدية وكبيرة .السؤال
هو كيف نبني على هــذه التحركات؟».
الـ ـب ــداي ــة س ـت ـك ــون م ــن خ ـ ــال «تـجـمـيــع
ص ـ ـفـ ــوف مـ ـك ــون ــات حـ ــالـ ــة االعـ ـ ـت ـ ــراض
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،والـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ب ـمــواج ـهــة
ق ــوى ال ـس ـل ـطــة ال ـف ــاس ــدة .ه ــذا واجـبـنــا
كشيوعيني ويساريني وديموقراطيني
ومستقلني عن السلطة وقوى شعبية».
ّ
ه ـ ـنـ ــاك إدراك ب ـ ـ ـ ــأن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ص ـع ـب ــة،
واحتمال أن ال ينجح أحد من املرشحني
عـلــى ه ــذه ال ـلــوائــح ،الـتــي بــاملـنــاسـبــة ال
ت ـش ـمــل أح ــزاب ــا وق ـ ــوى طــائ ـف ـيــة تـطــرح
نفسها كمعارضة مثل حــزب الكتائب.
ّ
يـقــول غــريــب إن «ال ـهــدف األســاســي هو
ب ـن ــاء ق ـط ـب ـيــة س ـيــاس ـيــة دي ـمــوقــراط ـيــة
معارضة للسلطة ،ليس من أجل خوض
االن ـت ـخــابــات فـحـســب ،بــل إلن ـقــاذ البلد
م ــن األزمـ ـ ـ ــة .إذا ن ـج ــح أحـ ــد املــرش ـحــن
ُ
فسيساعد بالتأكيد .لكن األهمية تكمن
فــي إنـتــاج قـيــادة مــوحــدة ،لطاملا طالب
الناس بها» .الحوار والنقاش بني هذه
القوى ،النقابية والشبابية والنسائية
والحزبية وهيئات «املجتمع املــدنــي»،
مــن أجــل «إن ـتــاج بــرنــامــج مـشـتــرك ،وقد
قطعنا شوطًا ُمهمًا بهذا املجال».
التحضير لالنتخابات النيابية بدأ من
خــال إجــراء تقويم في املناطق لتبيان
مكامن الخلل .لم يكتمل التقويم بعد،
لكن بحسب املعلومات ،منطقة البقاع
األوسط «صعبة» ،ومن األرجح أن يكون
ه ـنــاك تــرشـيـحــات ف ــي دوائ ـ ــر الـجـنــوب
وب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل وب ـ ـيـ ــروت ال ـثــان ـيــة
وعكار والشوف ـ عاليه ،بشكل أساسي،
ً
فضال عــن تشكيل ًاملاكينة االنتخابية
املتخصصني،
الـتــي تـضــم ،إضــافــة إلــى ّ
خـ ـب ــراء ان ـت ـخــاب ـيــن .ك ـمــا أن ـ ــه انـطـلـقــت
دورة لتدريب الشيوعيني على قانون
االنتخابات ،وشرحه.
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـخـ ــوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ض ـمــن ائ ـتــاف
ع ــري ــض ،ح ـصــل ن ـق ــاش داخ ـ ــل الـلـجـنــة
امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـح ــزب حـ ــول املـ ـش ــارك ــة فــي
«النيابية» أو مقاطعتها .أبرز املدافعني
عــن املقاطعة هــو األم ــن الـعــام السابق
ّ
خـ ــالـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ــدادة .وتـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن
األخير «يعتبر قانون النسبية وفق 15
دائ ــرة مشوهًا ،ويجب أن نقود معركة
ّ
سياسية في الشارع ،علمًا بأن الدكتور
ُ
خ ــال ــد واف ـ ــق س ــاب ـق ــا ع ـل ــى أن يـ ـش ــارك
الشيوعي في االنتخابات وفــق النظام
ـري ،وتـلـقـيـنــا ف ــي حـيـنــه خ ـســارة
األكـ ـث ـ ّ
صورة الحزب».
على
سلبًا
رت
أث
قاسية
ٌ
يتمنى غريب أن ال ُيثار نقاش حول هذا
ّ
األمــر ،مؤكدًا أن «الشيوعي ال ُيمكن أن
ينسحب مــن دوره فــي خ ــوض املعركة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وال ي ـج ــب أن نـ ـت ــرك ه ــذا
امل ــوق ــع ،ق ــرار ال ـحــزب هــو فــي استكمال
املواجهة».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق
تعرض النظام المالي في لبنان إلى ضربات سعودية متتالية تركت فيه ندوبًا
على مدى ستة أسابيعّ ،
عميقة .أكثر من  6مليارات دوالر ُح ّولت من الليرة اللبنانية إلى العملة األميركية ،وارتفعت أسعار الفوائد ،فيما
حد ارتكاب مخالفات بقيمة مليار دوالر ...حصيلة مرعبة ألزمة واحدة
استنفدت المصارف سيولتها بالليرة إلى ّ

حصيلة األزمة 6 :مليارات دوالر في ستة أسابيع

يتحمل لبنان ضربة ثانية؟
هل ّ

منها الهلع الــذي يضع السوق أمام
املجهول« .هروب أول مليار دوالر قد
ً
يأخذ وقتًا طويال ،لكن الهلع يجعل
املليارات تتطاير خالل أيام معدودة.
ه ــذا ه ــو الـسـيـنــاريــو ال ـكــارثــي ال ــذي
ب ــدا أن م ـصــرف لـبـنــان ك ــان قـلـقــا من
حصوله ،إذ تظهر ميزانيته أنه خسر
مـلـيــار دوالر مــن أصــولــه بالعمالت
األجـنـبـيــة ،أي مــا ي ــوازي  %16.6من
ّ
املحولة إلى الدوالر»
مجموع األموال
بـ ـحـ ـس ــب خـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــالـ ـ ــي .وي ـض ـي ــف
أن سـ ـل ــوك «امل ـ ــرك ـ ــزي ك ـ ــان واض ـح ــا
االنتربنك
عندما تــرك أسـعــار فــائــدة
ّ
ترتفع إلى  %120من دون أي تدخل
مباشر ،وعندما ترك املصارف ترفع
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة إل ــى أك ـثــر م ــن %12
على الودائع بالليرة وإ ّلــى  %8على
ال ـ ــدوالر .بمعنى م ــا ،فــضــل مصرف
لبنان أن تصبح الليرة غالية الثمن
في السوق وأن تدفع املصارف كلفة
بــاه ـ ّظــة ل ـل ـح ـصــول ع ـل ـي ـهــا ،ع ـلــى أن
ُ
يـضــخ سـيــولــة بــن يــديـهــا تستعمل
لـتـ ّمــويــل ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر .كما
ف ــض ــل أن ي ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـبـ ـن ــان مل ـخــاطــر
ارت ـ ـفـ ــاع ك ـل ـفــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام بـسـبــب
ارتفاع أسعار الفوائد على أن يدخل
مـبــاشــرة فــي مـســار االن ـه ـيــار! وهــذه
الخيارات ليست عادية ،ال سيما أن
مـصــرف لبنان أبـلــغ األوروب ـي ــن أنه
ق ــادر عـلــى اح ـت ــواء املــوقــف طــاملــا أن
الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر لــم يـتـجــاوز 12
مـلـيــار دوالر» .وه ــي خ ـي ــارات تأتي
بعد هندسات مالية مكلفة انتقدها
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي بــوصـفـهــا
ً
ب ــدي ــا ع ــن الـ ـخـ ـي ــارات الـكــاسـيـكـيــة
ال ـتــي ك ــان يـجــب ال ـل ـجــوء إلـيـهــا بعد
تراكم عجز ميزان املدفوعات لخمس
سـنــوات متتالية ،إذ كــان يجب رفع
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ف ــي  ،2016ول ـيــس
شــراء الوقت بهندسات مالية بكلفة
ّ
مبطنة.

محمد وهبة
م ــع ع ـ ــودة ف ــائ ــدة «االن ـت ــرب ـن ــك» إلــى
 ،%4بعد ستة أسابيع مــن االرتـفــاع
ُ
الـجـنــونــي ،طــويــت واح ــدة مــن أســوأ
املالية والنقدية التي مـ ّـرت
األزم ــات
ُ
على لبنان ،وفتحت صفحة جديدة
ع ــن قـ ــدرة ال ـن ـم ــوذج ال ـل ـب ـنــانــي على
االستمرار في «مقاومة الصدمات».
ليست هناك مؤشرات على «تعافي»
هذا النموذج ،إذ تشي حصيلة األزمة
بــأن الخسائر جسيمة ،وأن الضرر
ّ
عصية
الــاحــق ببنية هــذا النموذج
على الترميم عبر الصيغة السابقة
القائمة على استجالب الدوالرات من
الخارج وإغرائها بالبقاء في لبنان.
ّ
مؤشرات مقلقة
بـ ــدأت األزم ـ ــة ف ــي ال ــراب ــع م ــن تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـرت ن ـحــو
سـتــة أســابـيــع .فــي ه ــذه الـفـتــرة كانت
فــائــدة االن ـتــرب ـنــك ،أي االق ـت ـ ّـراض بني
املصارف من يوم ليوم ،املؤشر األبرز
على وجود طلب كبير على التحويل
مــن الـلـيــرة إلــى ال ــدوالر يـفــوق سيولة

فائدة االنتربنك عادت
إلى مستوى  %4الذي
كانت عليه قبل األزمة
املصارف .إذ ارتفعت في األيام األولى
لألزمة إلى  ،%40ثم إلى  %70وقفزت
ّ
لتستقر عند هذا
سريعًا نحو %120
املستوى ألكثر من ثالثة أسابيع.
حصيلة األزمــة ،كما رصدها عدد من
امل ـص ــرف ـي ــن ،ت ـش ـيــر إلـ ــى أن مـجـمــوع
التحويالت من الليرة إلى الدوالر زاد
عـلــى  6مـلـيــارات دوالر ّ(نـحــو  9آالف
مليار لـيــرة) ،أي مــا يمثل  %10.8من
م ـج ـمــوع ال ــودائ ــع بــال ـل ـيــرة والـبــالـغــة
 83586مليار ليرة فــي نهاية تشرين
األول  .2017ك ــذل ــك ت ـب ـ ّـن أن غــالـبـيــة
امل ـص ــارف عــانــت م ــن نـقــص كـبـيــر في
السيولة دفعها إلى االستدانة ،بفائدة
عالية جدًا ،من مصارف كانت تمتلك
سيولة كافية .وبسبب نقص السيولة
أيضًا ،ارتكبت املصارف مخالفات في
م ــراك ــز الـقـطــع بـقـيـمــة إجـمــالـيــة تــزيــد
ع ـلــى م ـل ـيــار دوالر .ف ـقــد كـ ــان عليها
ت ـس ــدي ــد ث ـم ــن ش ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن

ضيق
هامش مناورة ّ
هروب أول مليار دوالر قد يأخذ وقتًا لكن الهلع يجعل المليارات تتطاير في أيام (هيثم الموسوي)

م ـصــرف لـبـنــان ،ف ــورًا لكنها فوجئت
ب ـعــدم ت ــواف ــر الـسـيــولــة الـكــافـيــة الـتــي
اس ـت ـن ـف ــدت ب ـس ـبــب ض ـغ ــط امل ــودع ــن
لتحويل ودائعهم إلى الدوالر.
نـقــص الـسـيــولــة ي ـعــزى إل ــى إق ــراض

املـ ـص ــارف «أك ـث ــر م ــن  %80بــالـلـيــرة
الـلـبـنــانـيــة خ ــال  2016وط ـ ــوال عــام
 ،2017م ــا خ ـلــق ف ـجــوة ف ــي اآلجـ ــال»
وف ــق م ــا قــالــه حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
رياض سالمة لوفد جمعية املصارف

«رويترز» :مخاطر إقليمية على الليرة!
أجــرت وكالة «رويترز» تحقيقًا عن املخاطر اإلقليمية على
سياسة تثبيت سعر صــرف الليرة مقابل ال ــدوالر .الوكالة
انطلقت مــن األزم ــة األخ ـيــرة بــن لـبـنــان والـسـعــوديــة لتعيد
تسليط الـضــوء على «هـشــاشــة االقـتـصــاد اللبناني» ،وأثــر
األزمة على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدوالر.
ونقلت الوكالة عن الخبير االستراتيجي في بنك أوف أميركا
ميريل لينش ،جــان ميشال صليبا ،قوله إن «األزم ــة تقف
وراءنا لفترة من الوقت ،ولكن على املدى املتوسط ،فإن لبنان
لديه أساسيات أساسية ،صعبة ألنه يحتاج إلى جذب الودائع
للحفاظ على تثبيت الليرة .لقد كــان لبنان يتميز باملرونة
لفترة طويلة ،ولكن هذا ال يعني أن املرونة ستستمر».
وفيما رفض حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة التعليق
على هذه املسألة ،قال إن هناك "كلفة" لسياسة التثبيت .أما
الخبير االستراتيجي في سوسييتيه جنرال بنك ريجيس

شــاتـلـيـيــه ،ف ـقــال إن ه ـنــاك اح ـت ـيــاطــات كــافـيــة (احـتـيــاطــات
مـصــرف لبنان بالعمالت األجـنـبـيــة)« ،لكنها تتغذى عبر
تحويالت املغتربني» ،مـحــذرًا مــن أنــه «إذا تــدهــورت األمــور
فــي الـشــرق األوس ــط ،ال نعلم إذا كــانــت األم ــوال ستستمر
بالتدفق».
ّ
وي ـحــذر مــديــر ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا للشؤون
السيادية في وكالة التصنيف «فيتش» من تقويض سعر
صــرف الليرة بسبب صدمات سياسية تــؤدي إلــى خروج
أموال كبيرة من لبنان.
أما املدير العام لبلوم انفست بنك ،فادي عسيران ،فيشير
إلــى أنــه «على املــدى الطويل ،مــا نقوم بــه ليس مستدامًا ال
يمكنك االقتراض إلى األبد .ال يمكنك إدارة عجز مالي كبير
إلى األبد».
(األخبار)

في اللقاء الشهري الــذي ُعقد في 21
تشرين الثاني .فجوة اآلجــال ،تعني
أن ال ــودائ ــع ال ـت ــي يـضـعـهــا الــزبــائــن
ُ
لــدى املـصــارف تستحق على فترات
ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن شـهــر
ّ
وثالثة أشهر ،فيما توظف املصارف
ه ـ ــذه ال ـ ــودائ ـ ــع ف ــي سـ ـن ــدات خــزيـنــة
وشـ ـه ــادات إيـ ــداع وقـ ــروض للقطاع
الخاص تستحق بعد سنوات عديدة
تتراوح بني خمس سنوات و 30سنة.

َح َذ ْر أم َه َل ْع؟
وج ــود طـلــب عـلــى ال ـ ــدوالر بـقـيـمــة 9
ّ
آالف مـلـيــار ل ـيــرة يـ ــدل عـلــى تـحـ ّـوط
املـ ــودعـ ــن واسـ ـتـ ـع ــداده ــم لـلـخـطــوة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ،أي ت ـح ــوي ــل األم ـ ـ ـ ــوال ال ــى
خ ــارج لـبـنــان .الـخـطــوة الـثــانـيــة هي
األكثر خطورة ألنها ّ
تعبر عن انتقال
املــودعــن مــن حـّـالــة الـحــذر إلــى حالة
الهلع التي تتغذى على سلوك الغير
وعلى الشائعات.
عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد الـفــاصــل بــن الـحــذر
وال ـهـلــع ،تظهر ق ــدرة الـنـمــوذج على
مقاومة الصدمات .بحسب الخبراء،
ف ــإن قـ ــدرة امل ـق ــاوم ــة ت ـبــدأ بالضعف
تدريجًا مع وصول قيمة التحويالت
إل ــى  10م ـل ـي ــارات دوالر ،إذ عـنــدهــا
ّ
ً
ستتالشى حــالــة الـحــذر ويـحــل بــدال

إذًا ،إلـ ــى أي مـ ــدى ي ـم ـكــن ال ـن ـمــوذج
املــالــي والـنـقــدي التعافي مــن األزمــة
ال ـس ـع ــودي ــة األخ ـ ـيـ ــرة واالسـ ـتـ ـم ــرار
ف ـ ــي مـ ـق ــاوم ــة الـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــات؟ ال أح ــد
يملك إجــابــة نهائية وحاسمة .لكن
يـتـفــق ع ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء ف ــي الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي وص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
وب ــرن ــام ــج األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي
وخ ـبــراء مستقلون عـلــى أن هامش
امل ـن ــاورة ب ــات ضـ ّـيـقــا جـ ـدًا ،وه ــو ما
يمكن قــراء تــه مــن ال ـنــزف املـتــواصــل
ف ــي م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات« .ق ــد يـنـهــار
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج ف ـ ــي أي ضـ ــربـ ــة ث ــان ـي ــة
مماثلة للضربة السعودية االخيرة،
ال س ـي ـمــا أن اس ـت ـم ــراري ـت ــه تــرت ـبــط
بــاسـتـمــرار ن ـمـ ّـو ال ــودائ ــع املصرفية
بـمــا يـكـفــي لـتـمــويــل ح ــاج ــات لبنان
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات .ل ـكــن ن ـم ـ ّـو ال ــودائ ــع
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
تكاد
ّ 2017بـلــغ  ،%4.4وهــي نسبة ّ
ال تـغــطــي قـيـمــة ال ـفــوائــد املـسـتـحــقــة
عـلــى ق ــاع ــدة ال ــودائ ــع .أي أن الـنـمـ ّـو
ال ـص ــاف ــي لـ ـل ــودائ ــع يـ ـق ــارب ال ـص ـفــر
رغ ــم كــل الـهـنــدســات الـســابـقــة» .لــذا،
يـ ــرى الـ ـخـ ـب ــراء أن اإلص ـ ـ ــاح امل ــال ــي
ّ
يحدد مصير لبنان خــال السنتني
املـقـبـلـتــن ،بــاإلضــافــة إل ــى االنـتـقــال
نـحــو االق ـت ـصــاد امل ـن ـت ــج ...إال أن ــه ال
يـجــوز ال ــرهــان عـلــى ع ــائ ــدات النفط
كمدخل لإلصالح املالي ،بل كمدخل
لإلصالح االقتصادي.
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مجتمع وإقتصاد
إحصاء

 174ألف الجئ فلسطيني في لبنان:

سقوط أسطورة «نصف المليون»
نحو  174ألف الجئ فلسطيني يعيشون في المخيمات والتجمعات المجاورة للمخيمات وتجمعات
ُأخرى ،بحسب تقرير «التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في
لبنان  ،»2017الذي ُأطلق ،أمس ،في السراي الكبير .هذه األرقام ،وإن كانت ال تشمل عدد الالجئين
«فزاعة»
الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات والتجمعات ،فهي تأتي في سياق سحب ّ
المبالغة بأعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،التي ُت ّلوح بها قوى سياسية لبنانية ،وتستخدمها
ولعل األهم الذي يأتي به هذا التقرير
في إطار منع منح الالجئين ّأي حقوق اجتماعية واقتصاديةّ .
قدم «صفعة» للجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها،
هو أنه ُي ّ
كذب أرقامها التضخيمية ويعلن عن وجود  3700امرأة لبنانية فقط متزوجة من فلسطيني
إذ ُي ّ
هديل فرفور
قـبــل أرب ــع س ـن ــوات ،ط ــوت الـحـكــومــة
اللبنانية ملف حــق امل ــرأة اللبنانية
في منح أوالده ــا الجنسية .حينها،
ّ
ّ
تذرع وزراء تكتل التغيير واإلصالح،
املـ ـع ــرقـ ـل ــون األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ل ـل ـم ـلــف،
ّ
بــ«فــزاعــة» توطني الفلسطينيني في
ُ
لبنان في حال منحت املرأة اللبنانية
امل ـتــزوجــة م ــن فلسطيني حـقـهــا في
م ـنــح الـجـنـسـيــة .اس ـت ـنــد هـ ــؤالء الــى
أرقـ ــام الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة ال ـتــي كــانــت
ّ
ُمـكــلـفــة بــدراســة امل ـلــف ،الـتــي أش ــارت
آنذاك الى وجود  4800امرأة متزوجة
من فلسطيني ،من شأنهن أن يمنحن
الـجـنـسـيــة لـ ـ ــ 84ألـ ــف ش ـخــص (عـلــى
أســاس أن كل امــرأة تعطي الجنسية
الى  17شخصًا!).
ّ
"التعداد العام للسكان
يوجه تقرير ُ
ّ
ّ
واملساكن في املخيمات والتجمعات
ُال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان" ،ال ـ ــذي
أع ـل ـن ــت ن ـتــائ ـجــه أمـ ــس ف ــي ال ـس ــراي
ال ـك ـب ـي ــر ب ــرع ــاي ــة رئـ ـي ــس ًال ـح ـكــومــة
س ـعــد ال ـح ــري ــري" ،ص ـف ـع ــة" ال ــى تلك
اللجنة الوزارية ،ويسلبها ،باألرقام
الــدق ـي ـقــة ُ ،تـلــك ال ـ ُـح ـ ّـج ــة .بـحـســب هــذا
التقرير امل ّ
عد من قبل «لجنة الحوار
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» و«إدارة
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
املـ ــركـ ــزي ل ــإح ـص ــاء الـفـلـسـطـيـنــي»،
ه ـنــاك  4926زي ـجــة مـخـتـلـطــة؛ 3707
م ـن ـه ــا الـ ـ ــزوجـ ـ ــة ل ـب ـن ــان ـ ُي ــة والـ ـ ـ ــزوج
فلسطيني ،مقابل  1219أسرة الزوج
فـيـهــا لـبـنــانــي وال ــزوج ــة فلسطينية
الجـ ـئ ــة .إض ــاف ــة الـ ــى عـ ــدد الــزي ـجــات
املختلطةُ ،ي ـقـ ّـدم الـتـقــريــر معلومات
ح ــول واق ــع الــاجـئــن الفلسطينيني
فــي لـبـنــان .وبـحـســب الـتـقــريــر ،يبلغ
ـرة  4أفــراد ،فيما
متوسط ّحجم األسـ ُ
لأل ّ
مية لالجئيني
يبلغ املـعــدل العام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ّ .%7.2أم ـ ـ ــا نـسـبــة
الـبـطــالــة ،فـقــد أظ ـهــرت الـنـتــائــج أنها
تبلغ  %18.4مــن األفـ ــراد املشمولني
في القوى العاملة.

 79ألف الجئ فلسطيني
يعيشون في المخيمات:
اس ـت ـه ــدف الـ ـتـ ـع ــداد  12م ـخ ـي ـمــا فــي
ّ
تجمعًا للفلسطينيني.
لبنان و156
ّ
ّ
ّ
التجمعات بني تجمعات
تتوزع هذه
ُ ُم ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـل ـم ـخ ـي ـم ــات وت ـج ـم ـع ــات
أخ ـ ـ ــرى ،وتـ ــم ت ـحــديــد  1401منطقة
عـ ـ ـ ـ ّـد .ب ـح ـس ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،بـ ـل ــغ ع ــدد
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي لبنان
 174أل ـف ــا و 422الجـ ـئ ــا؛ ن ـحــو %45
منهم يقطنون في املخيمات ،أي 78
ألفًا و 897الجـئــا .ويستقطب مخيم
عــن الـحـلــوة ،وح ــده ،نـحــو  %10من
مـجـمــل الـ ُـاجـئــن الفلسطينيني ،إذ
يحتضن امل ّ
خيم نحو  18ألفًا و763
ّ
الجـ ـئ ــا ُيُ ـش ــك ـل ــون ن ـح ــو  %88.5مــن
ّ
ّ
س ـك ــان امل ـخ ــي ــم .أمـ ــا بـقـيــة الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ل ـب ـن ــان فـيـعـيــش
ّ
التجمعات املحاذية
 %21.5منهم في
ّ
ل ـل ـم ـخ ـي ـمــات ،ف ـي ـمــا ي ـ ـتـ ــوزع %33.1

 12مخيمًا «رسميًا»
في لبنان
املخيم هــو عـبــارة عــن منطقة
ج ـغــراف ـيــة ت ــم وض ـع ـهــا تحت
ّ
تصرف وكالة غوث وتشغيل
ال ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
ُ(األونـ ــروا) مــن قبل الحكومة
املضيفة أو استئجارها من
قـبــل األونـ ــروا بـهــدف إسـكــان
الالجئني الفلسطينيني وبناء
املنشآت لالعتناء بحاجاتهم.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـتــم
تخصيصها لتلك الغاية فال
تعتبر مخيمات.
تـعـتــرف الـحـكــومــة اللبنانيية
رس ـم ـيــا ب ــوج ــود  12مخيمًا
فلسطينيًا هي :برج البراجنة،
شاتيال ،مار الياس ،الضبية،
ع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة ،امل ـ ـيـ ــة ومـ ـي ــة،
ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدي ـ ــة ،الـ ـ ـب ـ ــص ،بـ ــرج
الشمالي ،الجليل (ويفل) ،نهر
البارد والبداوي.

ُ
منهم على تجمعات أخرى.
ّ
شـ ــكـ ــل ال ـ ـعـ ــدد اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي لــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ل ـب ـن ــان ص ــدم ــة
بالنسبة إلــى الكثير مــن اللبنانيني
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ـل ــى حـ ـ ـ ّـد سـ ـ ــواء.
ذلـ ــك أن هـ ــذا الـ ـع ــدد ُ"ي ـ ـعـ ـ ّـري" الــذيــن
ي ـس ـت ـخــدمــون أرقـ ـ ــام الـفـلـسـطـيـنـيــن
للتحريض عليهم ،ولتخويف بعض
اللبنانيني منهم.

هــذا الـعــدد ال يشمل بطبيعة الحال
الــاجـئــن املــوجــوديــن خ ــارج منطقة
املـ ـس ــح ،أي أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن يـقـطـنــون
خـ ـ ـ ــارج مـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـع ـ ـ ّـد (امل ـخ ـي ـم ــات
ُاالثني عشر والتجمعات والوحدات
املستهدفة).
تـقــول مــديــرة عــام اإلح ـصــاء املــركــزي
اللبناني الدكتورة مرال توتليان ،في
اتصال مع "األخبار" ،إن هذه األرقام
تتعلق بتعداد الالجئني املوجودين
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة امل ـ ـسـ ــح ف ـ ـقـ ــطُ ،م ـش ـي ــرة
ال ــى صـعــوبــة إع ـطــاء ت ـقــديــرات حــول
عــدد الــاجـئــن الفلسطينيني الذين
يقطنون خــارج هذه الــدائــرة ،نتيجة

يعيش في المخيمات
أكثر من  4آالف لبناني
و 26ألف سوري
غياب إحصاء شامل ودقيق لسكان
لبنان باملجمل.
من هنا ،ستختلف هذه اإلحصاءات
ُحكمًا مع تقديرات وكالة "األون ــروا"
ُ
التي تشير الى وجود نحو  450ألف
ُ
ّ
الجئ في لبنان ،فيما تفيد سجلت
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية
بوجود نحو  510آالف فلسطيني في
لبنان.
ّ
إال أن هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال تــت ـســم
بــدورهــا بــالــدقــة ،نتيجة ع ــدم لجوء
هاتني الجهتني (األونروا والداخلية)
ً
الى شطب الالجئني املهاجرين مثال،
أو أولئك الذين فارقوا الحياة.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ص ـعــوبــة ت ـقــديــر عــدد
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ال ــذي ــن
ّ
س ــح ،ف ــإن
يـعـيـشــون خـ ــارج دائ ـ ــرة امل ـ ُ
األرقام التقديرية القصوى املتوقعة،
إذا م ــا أخ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـيــاق

والتجمعات (مروان بو حيدر)
ال يشمل التعداد الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات
ّ

منطقة البقاع

منطقة صور

منطقة صيدا

منطقة اشوف

4%

25%

منطقة الشمال

منطقة بيروت

15%

13%
36%

7%

توزع الالجئين الفلسطينيين الذي يقطنون في المخيمات
اسم املخيم

فلسطيني الجئ في
لبنان

فلسطيني نازح من سوريا الى
لبنان

مخيم برج البراجنة

8219

687

مخيم املية ومية

1935

253

مخيم برج الشمالي

8142

1444

مخيم شاتيال

4156

537

مخيم ضبية

758

8

مخيم عني الحلوة

18763

1523

مخيم مار الياس

748

55

مخيم الراشيدية

8641

560

مخيم نهر البارد

8091

1015

مخيم ويفيل

1421

626

مخيم البداوي

9740

1367

مخيم البص

4073

412

التاريخي للوجود الفلسطيني خارج
نطاق املخيمات والتجمعات (الــذي
سيخلص الــى نــوع مــن "محدودية"
تـ ّ
ـوســع الالجئني الفلسطينيني) ،لن
أرقام الالجئني
تكون (ربما) أعلى من ُ
الذين يقطنون في هذه املخيمات ،ما
يعني أن األرقام التي أعلنها التعداد،
حتى لــو أضيفت اليها أرق ــام أولئك
الــذيــن يقطنون خ ــارج نـطــاق املسح،
ّ
ستبقى أقل بكثير من تلك التي كان
مسؤولون لبنانيون يتداولونها.

التعداد كوسيلة إلعداد الخطط
واالستراتيجيات
ه ــذا ال ـت ـع ــداد "ه ــو األول م ــن نــوعــه
فــي لـبـنــان ال ــذي يـتــم تـنـفـيــذه بـقــرار
رسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي" ،بـ ـحـ ـس ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة
الحوار اللبناني الفلسطيني حسن

منيمنة .يقول األخير إن التعداد هو
"أك ـب ــر وأول عـمــل إح ـصــائــي يشمل
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ب ـه ــدف
ت ــوف ـي ــر بـ ـي ــان ــات واض ـ ـحـ ــة ودق ـي ـق ــة
للحكومة اللبنانية ،وسط التفاوت
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام وم ـع ـط ـي ــات ـه ــا
ّ
وتعدد مصادرها".
ّ
ُ
ي ــرى م ـع ــدو الـتـقــريــر أن أهـمـيــة هــذا
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي أنـ ـ ـ ــه ي ــؤم ــن
ألصـ ـح ــاب ال ـ ـقـ ــرار امل ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى رس ـ ـ ـ ــم املـ ـخـ ـطـ ـط ــات
ُوال ـبــرامــج ال ــازم ــة لـلـنـهــوض بــواقــع
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي .وذل ـ ــك على
اعتبار أن تحسني الظروف املعيشية
ّ
وال ـص ـح ـي ــة ي ـت ـطــلــب دراس ـ ـ ــة دقـيـقــة
ل ـل ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
ُوالديمغرافي للسكان الفلسطينيني
املقيمني في لبنان.

أكثر من  18ألف فلسطيني نازح
من سوريا
يـبـلــغ ع ــدد الــاج ـئــن الفلسطينيني
النازحني من سوريا الى لبنان نحو
 18أل ـف ــا و 601الجـ ــئ .ن ـحــو %48.1
مـ ـنـ ـه ــم يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـ ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات،
و %23.2يـعـيـشــون ف ــي الـتـجـمـعــات
امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،و%28.6
يعيشون في تجمعات أخرى.
يلحظ التعداد وجــود عــدد الفــت من
اللبنانيني والسوريني في املخيمات
ً
وال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة؛ م ـث ــا،
ّ
ُيـشــكــل ع ــدد الـسـكــان الـســوريــن في
مخيم شاتيال نحو  %57.6من مجمل
ّ
سجل الفلسطينيون
السكان ،فيما
ال ــاجـ ـئ ــون ن ـح ــو  %29.7ف ـق ــط مــن
إج ـم ــال ــي عـ ــدد س ـك ــان ــه .وفـ ــي مخيم
ّ
ضبية ،فإن  %38.9من سكان املخيم
هم لبنانيون .وبحسب التعداد ،فقد
بلغ عــدد اللبنانيني الــذيــن يقطنون
ف ــي امل ـخ ـي ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة نـحــو
 4058لبنانيًا ُمـقــابــل  26ألـفــا و378
سوريًا.
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تلوث
ّ
على الحافة

أين ستحلّ لعنة الموارد؟
حبيب معلوف
بغض النظر عن السجال حول طرق تلزيم التنقيب عن الغاز والنفط
في لبنان واستخراجه وعن حصة الدولة واملكتسبات...الخ ،نتوقف
عند حجة ،يقول عنها املروجون لهذا الخيار ،إنها كانت حاسمة
بالنسبة لتحديد الكلفة وحـصــة ال ــدول ــة ،أي تـلــك املتعلقة بحجم
املـخــاطــر .فالشركات املؤتلفة واملــؤهـلــة ،ح ــددت السعر وحصتها
وحصة الدولة (من األتاوة والحصة والضريبة) ،بناء على حساب
املـخــاطــر .وإذ تــم حــذف املـخــاطــر الجيوسياسية ،بـمـجـ ّـرد طريقة
اختيار هوية الشركات ،مع التشديد على العنصر الروسي فيها،
انـحـصــرت املـخــاطــر بشكل أســاســي بالطبيعة التقنية ،إذ سيتم
الحفر على أعـمــاق قــد تـتـجــاوز الـ ــ 4000متر تحت سطح البحر!
فإذا كانت مخاطر األعماق هي التي زادت من حصص الشركات،
ال نعرف ملــاذا لم تحسب الــدولــة أن هــذه املخاطر نفسها هي التي
ستجعل إمـكــانـيــات حـصــول ح ــوادث نفطية مــدمــرة أكـبــر بكثير.
فالحفر على أعماق بعيدة ،سيزيد من مخاطر الحوادث والتسرب
الـغــازي والنفطي ،كما حصل مــؤخـرًا فــي خليج املكسيك ،عندما
عجزت كبريات الشركات العاملية (في ظل قوانني وإجــراءات ألكبر
دولة في العالم كالواليات املتحدة االميركية) من ضبط انفجار البئر
في فترة ثالثة أشهر وتسببه بأضرار تفوق حجم أية مكتسبات
محتملة على املدى املتوسط والبعيد .فماذا ستكون الحال مع بحر
شبه مغلق كاملتوسط؟!
واملالحظ في الفترة األخيرة ،كما سبق أن توقعنا ( http://www.
 ،)274904/al-akhbar.com/nodeحجم الحملة اإلعالمية املرافقة
لتسويق هذا الخيار والتسريع في السير به ،والتعتيم على املخاطر
الحقيقية الـتــي يمكن أن تنجم عـنــه .ال بــل ب ــدأ تــدريــب إعالميني
وجمعيات ،ملواكبة هــذه العملية والتغطية على األسئلة الحقيقية
حول املخاطر املختلفة ،كما توقعنا.
ليس األمر محصورًا بمخاطر التنقيب واالستخراج والتسرب فقط،
فاستخدام قسم من الشاطئ لإلنشاءات ذات الصلة ال يخلو من
خطورة أيضًا.
بــن  10و 14حــزيــران املــاضــي ،استقبل لبنان الرئيس القبرصي
نيكوس اناستازيادس إلى جانب وفد وزاري كبير ،وأكثر من 50
ً
مـســؤوال فــي شــركــات اقتصادية وتـجــاريــة فــي قـبــرص ،تهتم في
معظمها في االستثمار في عالم النفط ،وقد كشفت مصادر مشاركة
في املفاوضات بني البلدين أن أهــم ما طرحه الوفد القبرصي هو
إمكانية التعاون في املوضوع النفطي ،ليس بسبب تداخل الحدود
البحرية ومناطق التنقيب بني البلدين فحسب ،بل بسبب إمكانية
استغالل الشاطئ اللبناني" ،املتسع" أكثر من الشاطئ القبرصي ،أي
الذي ال يزال لديه مساحات أكبر غير مشغولة باملنشآت السياحية،
ّ
إلقامة منشآت نفطية للبلدين! مما يحتم اإلسراع في إعادة تقييم
هذا الخيار ودراســة املخاطر واالنعكاسات على كل املستويات ،ال
سيما تلك البحرية والبرية.
إال أن ما نتوقعه ،مع تحول لبنان الى بلد نفطي ،وفي حال الدخول
فــي اتفاقيات مــع قـبــرص أو مــن دونـهــا ،أن تتم استباحة األمــاك
البحرية العامة "املتبقية" باإلضافة إلى األمالك البلدية القريبة من
الشاطئ .وهنا سيكون للسلطات املحلية واملنظمات غير الحكومية
واملجتمع املدني مسؤولية كبيرة للتدخل في الحماية .ففي حال
ب ــدأت عـمـلـيــات التنقيب واالس ـت ـخ ــراج ،ف ــإن الـحــاجــة س ـت ــزداد إلــى
منشآت ضخمة ستطال املناطق العقارية التي تديرها البلديات ،ال
سيما املنشآت املتعلقة بالتكرير والتعبئة والتصدير… من دون أن
تخضع للتقييم البيئي االستراتيجي وتقييم أثر بيئي لكل مشروع.
ولكن كما هو معروف ،فإن قطاعات النفط والغاز في العالم تخضع
إلدارة لوبي قــوي ،يبدو أقــوى من الــدول ،فكيف ستكون الحال مع
املناطق املحلية التي عليها أن تقف ضد هــذا اللوبي؟ مع العلم أن
الدولة ،بوزاراتها املعنية ،لن تستطيع أن تتصدى للمخاطر الناجمة
عن عمل املنشآت النفطية الضخمة عندما تبدأ عملها ،وهي (أي
الــدولــة) لم تستطع تاريخيًا ضبط تسرب نفطي صغير يحصل
دائمًا أثناء إفــراغ البواخر في خزانات املحروقات على الشاطئ أو
في خزانات املعامل القريبة من الشاطئ؟!
يعرض البعض اآلن استخدام املنشآت التي كانت مــوجــودة ،قبل
اللجوء إلى خيار استيراد النفط كليًا ،ال سيما األراضي واملنشآت
املوجودة في الزهراني وطرابلس .إال أن كل ذلك قد يحصل من دون
دراســة التقييم البيئي االستراتيجي لكل الساحل اللبناني ،وكان
منطق الدولة يقول :املهم الوصول إلى الثروة النفطية ،وال بأس أن
يحصل ذلك ولو تم القضاء على كل الثروات األخرى!
ال يمكن الــرهــان كـثـيـرًا عـلــى وع ــي ومــوقــف الـبـلــديــات الـقــريـبــة من
العمليات على الـشــاطــئ .ألن تركيبة البلديات الكبرى فــي لبنان،
تعتبر نسخة عن تركيبة البرملان والقوى املمثلة فيه املوافقة اآلن
على هذا الخيار دون سؤال .خصوصًا أن عينة قبول البلديات على
الشاطئ بردمه بالنفايات مقابل حصولها على مساحات أراض
إضافية ،كما حصل بني برج حمود والجديدة والشويفات مؤخرًا،
يمكن أن يحصل مثله وأكثر مع املنشآت النفطية .وسالم على امللك
العام والبلدي وعلى ما بقي من بيئة الشاطئ اللبناني!

التنقيب عن الغاز والنفط:
مع اقتراب موعد البدء في التنقيب واستخراج الغاز من المياه
اإلقليمية اللبنانية ،يجب التأكيد على ضرورة وضع معايير علمية
وشفافة حول درجات السالمة العامة للعاملين على هذه المنشآت
كما لالستثمارات المجاورة ،السالمة العامة للمنشآت التي قد توجد على
اليابسة من أجل تخزين و/أو تصدير الغاز ،كما لالستثمارات والتجمعات
السكانية المجاورة ،السالمة العامة لألنابيب التي قد تستخدم لنقل الغاز
كما ألية استثمارات و/أو تجمعات سكنية مجاورة ،تقييم األثر البيئي
وحماية البيئة وسبل المعيشة التي قد تتعرض للمخاطر بسبب أنشطة
التنقيب واستخراج الغاز ،استراتيجية وطنية لنقل المهارات إلى الشركات
الوطنية والمهندسين اللبنانيين ،وتحسين التفاعل بين العلوم
والسياسات في القطاع العام
د .فادي حمدان
ال بـ ـ ّـد م ــن اإلصـ ـ ـ ــرار ع ـلــى خ ـلــق إط ــار
وطني للسالمة وحماية البيئة ترشد
عـمـلـيــة تـصـمـيــم واس ـت ـخ ــدام مـنـشــآت
الـتـنـقـيــب واس ـت ـخ ــراج الـنـفــط وال ـغ ــاز.
ف ـف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األحـ ـ ـي ـ ــان ،ال ـشــركــة
البترولية ذاتها التي تعمل في بلدان
مختلفة ،ذات قوانني سالمة مختلفة،
ق ــد ت ـل ـجــأ إلـ ــى خـ ـي ــارات غ ـيــر سليمة
ت ــؤدي إلــى خسائر فــي األرواح ،وإلــى
أضرار بيئية وخسائر اقتصادية كان
ممكن تفاديها لو التزمت في القوانني
الـتــي تــرشــد عملها فــي بـلــد آخ ــر .هــذا
املـثــل يتم اسـتـخــدامــه لتحليل حادثة
ديـ ـب ــوات ــر هـ ـ ــورايـ ـ ــزون (Deepwater
 )horizonف ــي خـلـيــج املـكـسـيــك ضمن
املياه اإلقليمية للواليات املتحدة في
ً
عام  ٢٠١٠والتي أدت إلى وفاة  11عامال
وإلــى أكبر حجم من التسرب النفطي
في تاريخ استخراج النفط -حيث يقال
إن ال ـشــركــات نفسها لــو كــانــت تعمل
ضمن هيكلية إدارة املخاطر في بحر
الشمال في أوروبا لكانت قد اضطرت
إلى اعتماد درجات أعلى من السالمة
وال ــوف ــرة – ( )Redundancyوبالتالي
تفادت الحادثة .هذا بالتحديد يعني

ضـ ــرورة وض ــع بـيـئــة نــاظـمــة لبنانية
إلدارة املخاطر في هذه املنشآت وعدم
السماح للشركات أن تقوم هي نفسها
بتحديد شدة ووتيرة األخطار (زالزل،
حرائق ،انفجارات ،عواصف) الواجب
اعـتـمــادهــا عـنــد تصميم امل ـن ـشــآت ،أو
اختيار فلسفة إدارة مخاطر األخطار
التي تم تحديدها.

مـ ــن أج ـ ــل ت ـق ـي ـيــم وحـ ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت
بـ ــوجـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ،ال ب ـ ــد م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــام
ب ـ ــدراس ـ ــات م ــوق ــع ت ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار
جميع خصوصيات املنشأة واملوقع.
ه ــذا ب ـ ــدوره يـتـطـلــب م ـع ـلــومــات حــول
االحمال الناتجة عن الزالزل في املوقع
نفسه عـلــى سبيل امل ـثــال الـتـســارعــات
الزلزالية األفقية والعامودية املتوقعة
فـ ــي م ــوق ــع املـ ـنـ ـش ــأة ( site specific
 ،)accelerogramsباإلضافة الى تطوير
وتحديد معلومات املخاطر ،ال بد من
إيـجــاد آلـيــات لـتـبــادل هــذه املعلومات
ب ــن ه ـي ـئــات ال ـق ـطــاع ال ـع ــام املـخـتـلـفــة
وب ــن ال ـه ـي ـئــات األخـ ـ ــرى م ــن مجتمع
مدني ،هيئات ناظمة ،جامعات ،مراكز
أبحاث وقطاع خــاص ،إعــام ،بحسب
معايير مسبقة ،واضحة وشفافة.

األبعاد الثالثة للقطاع العام
في إدارة مخاطر الكوارث يشمل ثالثة
أبـعــاد ،استشرافي ،تنظيمي واداري.
عـمـلـيــا ،ه ــذا يـعـنــي أن تـحــديــد وتـيــرة
وشــدة املخاطر الــواجــب أخــذهــا بعني
االعتبار هو من صالحيات وواجبات
القطاع العام (وليس الشركات) .عدم
االض ـطــاع بـهــذا ال ــدور قــد ي ــؤدي إلى

الممارسات الحالية
ال ب ــد م ــن ت ـحــديــد ب ـعــض ال ـت ـحــديــات
األســاسـيــة ضمن املـمــارســات الحالية
إلدارة م ـ ـخـ ــاطـ ــر الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوارث ،وذات
التأثير املباشر على سالمة املنشآت
الـبـتــرولـيــة فــي ال ـب ـحــار .حــالـيــا قــانــون
السالمة العامة في األبنية واملصانع
يـتـطــرق لـلـحــرائــق وال ـ ــزالزل .قــد يكون
ً
هذا املزيج مقبوال في األبنية السكنية
ولكنه خاطئ وغير مبرر وغير كاف
في املصانع واملنشآت البترولية التي
تـحـتــوي عـلــى مـ ــواد قــابـلــة لــاحـتــراق
و/أو االن ـف ـج ــار .وبــال ـتــالــي ال ب ــد من
تطوير هذا املرسوم أو إيجاد مرسوم
آخ ــر يـتـطــرق للخطر املـ ــزدوج املتمثل
بــالـحــرائــق واالن ـف ـج ــارات فــي منشآت
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز (ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــر وع ـل ــى
اليابسة).

معلومات وآليات

هل سيتم تقييم آثار
النشاطات البترولية على مشاريع
تغير المناخ
التنمية
والتكيف مع ّ
ّ
والتنوع البيولوجي؟

تحذير حول حوكمة المخاطر
يكثر الحديث في االونة االخيرة على ضرورة وجود أدلة ملموسة قبل اتهام املسؤولني
بالصفقات والفساد .وبغض النظر عن وجود او عدم وجود هكذا ادلة ،وعن صحة
االتهامات ام ال ،فإن هذه االتهامات تعتبر مؤشرًا على ضعف الثقة من قبل الجمهور
العام بالقرارات املتعلقة بادارة املوارد في القطاع العام (ومن ضمنها موارد املناقصات
كما موارد النفط والغاز واألراضي العامة) .وهنا من املفيد التذكير بأهمية املشاركة
في عملية صنع الـقــرار ،كــأداة من أدوات تعزيز الثقة بالعملية هــذه ،ضمن هيكلية
حوكمة املخاطر الناجمة عن استخدام املوارد.
ً
فمثال ،حتى شركات النفط والغاز تعتبر ان الشفافية واملشاركة في عملية صنع
القرار هي مهمة جدًا وخاصة عندما تكون انعكاسات االستخدام املعني للموارد غير
واضحة سواء من ناحية تلوث البيئة وأثرها على التنوع البيولوجي أو تضرر سبل
املعيشة أو إمكانية اإلصابات والوفيات أو حتى أثر القطاع على القطاعات الزراعة
والصناعة .ومن هذا املنطلق من املفيد تعزيز الشفافية في عملية وضع املقاييس،
ادارة املخاطر ،بناء وتشغيل املنشآت عبر مشاركة جميع الهيئات املعنية (نقابة
املهندسني ،الجامعات ،النقابات الفنية ،الشركات الهندسية ،واملجتمعات وأصحاب
سبل املعيشة ذات قابلية التضرر املرتفعة) فــي مراجعة ال ـقــرارات املتعلقة بــادارة
مخاطر الكوارث.
غالبًا ما نقوم بعملية مقايضة بني الفوائد واملخاطر والخسائر املمكنة التي قد تنجم
عن نشاطات معينة ومن ضمنها تلك املتعلقة باستخراج واستخدام املــوارد .ولكن
يجب وضع املعايير الضرورية لتأمني الحوكمة الرشيدة لهذه املقايضة لكي تضمن
ً
حد أدنــى من املـســاواة في تـ ّ
ـوزع الفوائد الناجمة عن هــذه النشاطات (مثال خفض
الدين العام ،توجيه املوارد نحو التنمية املستدامة ،دعم القطاع العام) وأيضًا لتفادي
تمركز قابلية التضرر ،املخاطر والخسائر عند الفئات األفقر واألضعف والقطاعات
ً
االقتصادية األقل تمثيال.

وض ــع ملتبس حـيــث كــل شــركــة تقوم
بتحديد شدة ووتيرة األخطار (زالزل،
حرائق ،انفجارات ،عواصف) الواجب
اعتمادها عند تصميم املنشآت.
عـ ــدم ل ـحــظ ال ـب ـن ــود األربـ ـع ــة ال ـ ــواردة
أعــاه يــؤدي الــى تفاقم عــدم الشفافية
وعــدم املساءلة وضعف املحاسبة في
إدارة مـخــاطــر الـ ـك ــوارث ف ــي املـنـشــآت
البترولية وهــذا ب ــدوره قــد يــؤدي الى
ازدي ـ ــاد ح ــاالت ال ـف ـســاد وال ــرش ــوة في
تصميم املنشآت مما يقوض معايير
السالمة العامة وحماية البيئة.

مراجعة القوانين
م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ال ب ــد م ــن مــراج ـعــة
ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة إلدارة ال ـب ـتــرول
لتحديد مدى مراعاتها للبنود أعاله،
ال س ـي ـم ــا مـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  ٤٣ال ـخ ــاص
بــدورات التراخيص وقانون رقــم ١٣٢
امل ــوارد البترولية فــي املـيــاه البحرية
ومـ ـ ــرسـ ـ ــوم رق ـ ـ ــم  ٣ ١٠٢٨٩األن ـظ ـم ــة
والقواعد.
تنص املادة  ٧فقرة  ٢من قانون املوارد
الـبـتــرولـيــة عـلــى ض ــرورة تقييم األثــر
الـبـيـئــي االس ـتــرات ـي ـجــي ق ـبــل م ـنــح أي
حـقــوق بـتــرولـيــة أو الـسـمــاح بأنشطة
ب ـت ــرول ـي ــة .ه ـنــا ي ـجــب تــوس ـيــع نـطــاق
ال ـت ـق ـي ـيــم ل ـي ـش ـمــل األثـ ـ ــر ع ـل ــى ج ـهــود
الـتــأقـلــم مــع تغير امل ـنــاخ ،عـلــى جهود
التنمية املـسـتــدامــة ،كـمــا عـلــى جهود
حماية التنوع البيولوجي .كما تنص
امل ــادة  ٢٩الفقرة  ٢ه ـ على ض ــرورة أن
تحتوي خطة التقييم واإلن ـتــاج على
تقييم مــن نــاحـيــة الـصـحــة والـســامــة
ودراسة عن تقييم األثر البيئي .وهنا
ال ب ــد أن ي ـش ـمــل هـ ــذا تـقـيـيــم مـخــاطــر
األخطار الطبيعية (زالزل ،تسونامي،
عواصف) على املنشأة وانعكاساتها
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـب ـي ـئ ــة
بــاإلضــافــة ال ــى املـخــاطــر الـنــاجـمــة عن
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـب ـتــرول ـيــة ف ــي ال ـظ ــروف
االعتيادية.
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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

المخاطر البيئية خارج البحث!
مقترحات
الستعادة
الثقة

كما ال بــد مــن تعريف مفهوم الصحة
وال ـســامــة وه ــل يـشـمــل الـبـنــود أعــاه
أم أنه يقتصر على الصحة والسالمة
املهنية (املذكورة في الفقرة ٢من املادة
 .)٥٩وخاصة أن هــذه املفاهيم لم يتم
تعريفها في املادة األولى من القانون
(التعريفات).

دور الدولة الرقابي
ت ـش ـيــر امل ـ ـ ــادة  130م ــن املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 ١٠٢٨٩على ض ــرورة تحليل املخاطر
والـ ـس ــام ــة ح ـي ــث مـ ــن الـ ــواجـ ــب عـلــى
ص ــاح ــب ال ـح ــق وامل ـش ـغ ــل أن يـسـعـيــا
بــاسـتـمــرار ال ــى التقليل مــن املـخــاطــر.
وه ـ ـنـ ــا ال ب ـ ــد م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود إرشـ ـ ـ ـ ــادات
إضــاف ـيــة ح ــول مـنـهـجـيــة الـتـقـلـيــل من
املخاطر ومن يحدد مستوى املخاطر
املقبولة .كما تنص املادة على ضرورة
تقليص املخاطر شرط أال تكون الكلفة
غير متناسبة مع التقليل من املخاطر
الذي تم تحقيقه .وهنا أيضًا ال بد من
وجــود إرش ــادات إضافية حــول كيفية
تـقـيـيــم الـكـلـفــة وال ـف ــوائ ــد (ك ـمــا تقييم
سواء الكلفة متناسبة أم غير متناسبة
م ــع الـ ـف ــوائ ــد) ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا الـقـيـمــة
املالية لحماية البيئة وحماية التنوع
ال ـب ـيــولــوجــي وإلنـ ـق ــاذ ح ـي ــاة األف ـ ــراد،
وه ــذه أم ــور ال ب ــد ل ـلــدولــة املـعـنـيــة ان
تحددها ضمن دورها الرقابي بإدارة
مخاطر الكوارث.
ي ـح ـتــوي م ــرس ــوم دف ـت ــر الـ ـش ــروط في
امل ـل ـحــق رق ــم ٢ع ـل ــى ن ـم ــوذج التـفــاقـيــة
االستكشاف واإلن ـتــاج ،حيث تعرض

املتطلبات املتعلقة بالصحة والسالمة
وال ـب ـي ـئ ــة .ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى امل ـع ـلــومــات
وامل ـ ـ ـ ــواد امل ـه ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــواردة ض ـم ــن ه ــذا
املـلـحــق ،يـجــب الـتـحـســب ال ــى ض ــرورة
م ـنــع ال ـتــأث ـيــر الـسـلـبــي ع ـلــى مـشــاريــع
التنمية املستدامة والتأقلم مع تغير
املـ ـن ــاخ والـ ـت ــي ق ــد ت ـت ــأث ــر بــاألن ـش ـطــة
ال ـب ـتــرول ـيــة .وض ـ ــرورة تــرسـيــخ ثقافة
استباقية لاللتزام بالصحة والسالمة
والقيم البيئية بــن جميع املشاركني
ف ــي األن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة .وض ـ ــرورة
ترسيخ ثقافة استباقية للوقاية من
مخاطر األخ ـطــار الطبيعية (ال ــزالزل،
الـ ـتـ ـس ــون ــام ــي ،ال ـ ـعـ ــواصـ ــف) ك ـم ــا مــن
مخاطر اصـطــدام السفن فــي املنشآت
البترولية.

االلتزام باتفاقية المناخ
من الضروري القيام بمراجعة شاملة
ل ـقــوانــن وأن ـظ ـمــة إدارة ال ـب ـت ــرول من
منظار حماية البيئة والسالمة العامة
ال س ـي ـمــا م ــن ن ــاح ـي ـت ــن أســاس ـي ـت ــن.
ي ـق ـتــرح ال ـق ــان ــون اآلن ال ـق ـيــام بــدراســة
جدوى لالستثمارات البترولية لتقييم
األثــر البيئي .في هــذا اإلطــار ال بد من
توسيع أفق دراسة تقييم األثر البيئي
لتشمل تقييم لـســامــة االسـتـثـمــارات
نفسها ،البيئة امل ـج ــاورة ،التجمعات
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وامل ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـكـ ــات امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات وت ـل ــك ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تتاثر بها .وهذا التقييم يجب أن يشمل
تأثير االستثمارات على وتيرة وشدة
األخطار ،وقابلية التضرر الناجمة عن

هل
يمكن أن
نتحاشى
الكوارث
النفطية؟

هــذه االخـطــار ،التي يمكن ان تتعرض
لها املوارد والتجمعات أعاله.
كما ال بد من دراسة تاثير االستثمارات،
كــل على حــدة وجميعها كقطاع ،على
ج ـه ــود الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة والـتــأقـلــم
مع تغير املناخ .وقــد أصبح هــذا االمر
اكـثــر إلـحــاحــا بـعــد تــوقـيــع لـبـنــان على
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس امل ـنــاخ ـيــة وال ـت ــزام ــه
ب ــأه ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة وإطـ ــار
س ـن ــدي ل ـل ـحــد م ــن م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث.
وفــي هــذا االطــار يجب تقييم وترشيد
اثــر هــذه الـقـطــاعــات على سبيل املثال

ضرورة ترسيخ ثقافة استباقية
لاللتزام بالصحة والسالمة والقيم
البيئية بين جميع المشاركين
في األنشطة البترولية
عـلــى الـقـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة األخ ــرى
مثل الصناعة والــزراعــة التي غالبًا ما
تصنف على انها ممكن أن تؤمن فرص
عمل عــديــدة وبـشــروط كريمة (decent
 )jobsوب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــي ت ـس ــاع ــد عـلــى
محاربة الفقر والبطالة ولذلك تساهم
فــي جهود التنمية املستدامة مــن هذا
املنظار.

نقل الخبرات والمهارات
ي ـجــب ت ـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيــة

لنقل الخبرات على جميع األصعدة.
وعلى سبيل املثال يجب بذل الجهود
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
الــوط ـن ـيــة وال ـق ـطــاع ـيــة م ــن أج ــل نقل
الـخـبــرات الــى املــؤسـســات والشركات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ـس ــاه ــم فــي
ن ـمــو هـ ــذه ال ـش ــرك ــات ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي واالقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ونـ ـم ــو ف ــرص
العمل املرتبطة بها .من هذه الخبرات
مـهــارات لتصميم املـنـشــآت للتنقيب
والسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــار،
ك ـمــا م ـن ـشــات ن ـقــل ال ـن ـفــط م ــن الـبـحــر
والـ ـ ــى ال ـي ــاب ـس ــة (ان ــابـ ـي ــب ون ــاق ــات
ل ـل ـن ـفــط) وم ـن ـش ــآت ت ـكــريــر وت ـخــزيــن
وم ـعــال ـجــة امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة على
اليابسة لتكون ق ــادرة على مقاومة
االحمال الناتجة عن التشغيل خالل
ال ـظــروف ال ـعــاديــة .وم ـه ــارات تطوير
م ـع ـلــومــات ح ــول أح ـم ــال ال ـعــواصــف
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات والـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل
الثالثية األبـعــاد فــي موقع املنشآت،
تــأخــذ بــاالع ـت ـبــار خـصــائــص الـتــربــة
املحلية وت ـفــاوت املــوجــات الــزلــزالـيــة
م ــن املـ ـص ــدر وح ـت ــى م ــوق ــع امل ـن ـشــآة،
مــع االحـتـمــاالت السنوية لتخطيها.
وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـعـ ــام
لوضع برامج قطاعية في القطاعات
املـخـتـلـفــة لتقييم وت ـبــويــب املـخــاطــر
وم ــن ث ــم وض ــع ب ــرام ــج طــويـلــة األم ــد
لتقليص هذه املخاطر (مثل قطاعات
ال ـتــرب ـيــة واالب ـن ـي ــة امل ــدرس ـي ــة ،قـطــاع
الصحة وأبنية املستشفيات ،األبنية
الحكومية ،البنى التحتية الحيوية).

ان وجود هكذا قوانني وأنظمة،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى وجـ ــود آل ـيــات
ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا ب ـش ـك ــل ص ـ ــارم،
سيساعد الدولة اللبنانية على
ال ـت ـصــدي ب ــدرج ــة عــال ـيــة من
املـصــداقـيــة ،وعـلــى محاسبة،
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن أي ح ــادث ــة
تؤدي الى خسارة في األرواح
او فـ ــي الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،سـ ـ ــواء ك ــان
امل ـ ـصـ ــدر مـ ــن ش ــرك ــة عــام ـلــة
ضـمــن امل ـيــاه اللبنانية أم في
دول م ـجــاورة ،صديقة كانت
أم عدوة .ولذلك يجب:
¶ وضع إطار وطني للسالمة
وحماية البيئة.
¶ تطوير استراتيجية وطنية
لنقل الخبرات بهدف تحسني
فعالية الـقـطــاع ال ـعــام وتنمية
ف ــرص ال ـعـمــل ض ـمــن الـقـطــاع
الخاص.
¶ وضــع استراتيجية وطنية
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز ض ـم ــن
األبـ ـ ـع ـ ــاد امل ـخ ـت ـل ـف ــة لـلـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة والـتــأقـلــم مــع تغير
امل ـ ـنـ ــاخ ،م ــن ض ـم ــن مـهــامـهــا
وضــع استراتيجية تشاورية
م ــع ج ـم ـيــع ال ـه ـي ـئــات الـفــاعـلــة
لـلـمـشــاركــة فــي عـمـلـيــة صنع
القرار املتعلقة بــادارة سالمة
املـ ـنـ ـش ــآت كـ ـم ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام
االيرادات الناجمة عنها.
¶ إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة وط ـن ـي ــة
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ت ـس ــاه ــم فــي
نقل الخبرات للقطاعني العام
والخاص وترفع من اإليرادات
امل ـ ـم ـ ـكـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فــي
عملية التنمية املستدامة في
الـقـطــاعــات املـخـتـلـقــة كـمــا في
عملية التأقلم مع تغير املناخ.
وتبقى املفارقة والتحدي :هل
ممكن في ظل إزدياد إيرادات
الريع (بسبب استخراج الغاز)
أن ينتقل اللبنانيون من ثقافة
الــزبــائ ـن ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة (وال ـت ــي
تـكــرســت بـعــد ات ـفــاق الطائف
بحسب تقرير األمــم املتحدة
للتنمية البشرية) إلى املطالبة
بثقافة املواطنة؟ مع العلم انه
في الكثير من األحيان شكلت
الـثــروة النفطية نقمة كرست
ثقافة الريع في الــدول املنتجة
لـلـنـفــط ،وخــاصــة فــي الـبـلــدان
النامية.
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العالم

على الغالف مـشـهــد جــديــد مــن ع ــدم االن ـص ـيــاع لــأوامــر
األميركية ظهر أمــس في األمــم المتحدة .ورغــم أن القرار
المصوت عليه في الجلسة الطارئة العاشرة
الخاص بفلسطين
ّ
من نوعها في تاريخ «الجمعية العامة» غير إلزامي ،لكنه
عبر بطريقة أو بأخرى عن الصرخة المكتومة لعدد كبير من
ّ
الــدول تجاه السياسات األميركية التي بدأت تأخذ في عهد
يمثل قــرار أمــس شحنة
دونالد ترامب
شكال أكثر إذال ًال .ربما ّ
ً
إضافية للفلسطينيين ،لكن الرهان األكبر في إحباط القرار
ومفاعيله ال يــزال على الجمهور وانتفاضته التي تخوض
اليوم جمعة غضبها الثالثة

واشنطن «وحيدة»:

فلسطين ليست للبيع
مــع أن ال ـقــرار األم ـمــي «ال ــرم ــزي» الــذي
عبر من أروقــة الجمعية العامة لألمم
امل ـت ـحــدة ،ك ــان يـخــص ال ـقــدس املحتلة
واإلع ـ ـ ــان األم ـي ــرك ــي ب ــاالعـ ـت ــراف بها
«عاصمة إلســرائـيــل» ،فإنه ّ
تحول إلى
تـحـ ٍّـد وقـضـيــة كــرامــة لـعــدد مــن ال ــدول،
ال ـت ــي ع ــاي ــرت ـه ــا املـ ـن ــدوب ــة األم ـيــرك ـيــة
باملساعدات التي تقدمها بالدها لها.
«ال ـق ــوة الـعـظـمــى» ب ــدت أم ــس محاطة
ب ـح ـل ـفــاء م ـث ــل ج ــزي ــرة نـ ـ ــاورو وج ــزر
مارشال وميكرونيزيا .ظهرت كوحش
متغطرس .حتى الحلفاء «الطبيعيون»
لم ّ
يتقبلوا صيغة خطاب مندوبتها أو
رئيسها في الفترة األخـيــرة .مشهدية
األم ــم املـتـحــدة ّ
تعبر عــن مــآل «أميركا
ـ ـ ت ــرام ــب» ال ـحــالــي ،وع ــن ابـتـعــاد أكبر
عنها في القضايا الحساسة.
ل ـكــن ك ــل ذل ــك ال يـلـغــي ص ـف ـقــات تحت
الـطــاولــة أو مــا فوقها مــع دول تخجل
مــن الـتـصــويــت الـعـلـنــي ضــد فلسطني
وتتآمر عليها في الغرف املغلقة .وقد
يكون أوضحها رسالة امللك السعودي
لرئيس «السلطة» محمود عباس في
الرياض أول من أمس.
وفـ ـ ــي ج ـل ـس ــة «األم ـ ـ ـ ـ ــم» ،مـ ــواقـ ــف ع ــدة
تــاهــا مـنــدوبــو دول مـتـعــددة أظـهــرت
أن محاولة االب ـتــزاز األمـيــركــي زادتها
عــزيـمــة عـلــى رف ــض ال ـق ــرار ،كـمــا ّ
بينت
رغ ـ ــم تـ ـف ــاوت ال ـخ ـل ـف ـي ــات وال ـع ــاق ــات
ب ــن ب ـلــد وآخـ ــر أن ث ـمــة إج ـمــاعــا على
مظلومية الشعب الفلسطيني .وكــان

مــن جملة املــواقــف ال ـبــارزة كلمات كل
من تركيا وإي ــران وســوريــا وفنزويال،
إذ قال ممثل سوريا لدى األمم املتحدة،
منذر منذر ،إن بــاده «لــن تتراجع عن
مــوق ـف ـهــا ال ـث ــاب ــت ت ـج ــاه الـ ـق ــدس ،ولــن
تدخر دمشق جهدًا من أجــل استعادة
جـمـيــع األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة» ،فـيـمــا قــال
املـنــدوب اإليــرانــي غــام علي خوشرو،
إن «ال ـ ـق ـ ــرار األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ...أوض ـ ـ ــح أن
واش ـن ـط ــن ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ عـلــى
مـصــالــح إســرائ ـيــل وال تـحـتــرم حقوق
ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن» .ك ــذل ــك ،أكـ ــد امل ـنــدوب
الفنزويلي أن «الـقــدس جــزء ال يتجزأ
مــن األراض ـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة...
وكل اإلجــراءات التي تستهدف تغيير
طابع القدس باطلة».
ع ـلــى ال ـك ـفــة امل ـق ــاب ـل ــة ،أك ـ ــدت امل ـنــدوبــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ن ـي ـكــي ه ـي ـل ــي ،ف ــي كـلـمــة
ق ـص ـيــرة أن «األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة م ـعــاديــة
إلس ــرائـ ـي ــل» ،وأن «واش ـن ـط ــن ستنقل
سفارتها إلى القدس ولن يمنعها من
ذلك أي قرار» ،مهددة أن هذا التصويت
ّ«س ـي ـظ ــل خ ــالـ ـدًا ف ــي أذهـ ــان ـ ـنـ ــا» ،كـمــا
ملحت إلى قطع الدعم املالي عن كل من
سيقف ضد القرار الذي رأت أنه يعبر
ّ
عن إرادة شعبها .وذكــرت هيلي ،التي
غ ـ ــادرت م ـبــاشــرة ب ـعــد كـلـمــة امل ـن ــدوب
اإلسرائيلي ،أن بالدها «أكبر مساهم
في األمم املتحدة ومؤسساتها ،ونحن
ن ـق ــوم ب ــذل ــك م ــن أجـ ــل ت ـق ــدم ق ـي ـم ـنــا».
وأضـ ــافـ ــت« :نـ ـق ــدم الـتـعـلـيــم وال ـط ـعــام

يبقى الرهان األساسي على الشارع والدعوة إلى «جمعة غضب» جديدة اليوم (أ ف ب)

لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء ،ونـ ـبـ ـق ــي عـ ـل ــى إح ـس ــاس ـن ــا
ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة وه ـ ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـط ــري ـق ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ...ع ـنــدمــا ن ـك ــون أس ـخ ـيــاء
م ــع األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،لــدي ـنــا تــوقـعــاتـنــا
امل ـشــروعــة ب ــأن ه ــذا املـجـهــود يـحـتــرم.

رغم زيادة عدد الدول
الممتنعة عن التصويت،
حصل القرار غالبية الثلثين
ّ
وع ـن ــدم ــا ن ـت ـع ــرض ل ـه ــذه ال ـه ـج ـمــات،
فهذا يعني أن الدولة التي تهاجمنا ال
تحترمنا».
مع ذلك ،ورغم ما قالته هيلي قبل يوم
عن «تسجيل أسماء الدول املعترضة»
مكررة تهديد الرئيس دونالد ترامب

قبل االجتماع بليلةّ ،
تحدت أكثر من
ّ
م ـئ ــة دولـ ـ ــة تـ ــرامـ ــب ،أمـ ـ ــس ،وص ــوت ــت
ملصلحة ال ـقــرار ال ــذي يــدعــو الــواليــات
املتحدة إلــى سحب قــرارهــا االعـتــراف
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــدس «ع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل».
وبينما صوتت تسع دول ضد القرار،
وامـتـنـعــت  35عــن الـتـصــويــت ،جــاءت
النتيجة ب ـ  128صوتًا إيجابيًا لقرار
ه ــو ف ــي ال ـع ــرف األم ـم ــي «غ ـيــر م ـلــزم».
وي ـنــص م ـشــروع ال ـق ــرار ،ال ــذي قدمته
دول عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة ون ـ ــاب عنها
تــركـيــا وال ـي ـمــن ،عـلــى أن «أي قـ ــرارات
وإجـ ـ ـ ــراءات ت ـهــدف إل ــى تـغـيـيــر طــابــع
مــدي ـنــة ال ـق ــدس ال ـشــريــف أو مــركــزهــا
أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها
أي أثــر قــانــونــي ،وأنـهــا الغية وباطلة
ً
امتثاال لقرارات مجلس األمن» .ويدعو
القرار جميع الــدول إلى «االمتناع عن

إنـشــاء بعثات دبلوماسية فــي مدينة
القدس ،وعدم االعتراف بأي إجــراءات
أو تدابير مخالفة لتلك القرارات».
والـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي صـ ـ ّـوتـ ــت ضـ ــد الـ ـق ــرار
ه ــي :غــواتـيـمــاال وهـ ـن ــدوراس وتــوغــو
وم ـ ـي ـ ـكـ ــرون ـ ـيـ ــزيـ ــا ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورو وب ـ ـ ـ ــاالو
وجـ ـ ــزر م ـ ــارش ـ ــال بـ ـج ــان ــب إس ــرائـ ـي ــل
وال ــوالي ــات املـتـحــدة .وم ــن أب ــرز ال ــدول
امل ـم ـت ـن ـع ــة :األرجـ ـنـ ـت ــن وأوس ـت ــرال ـي ــا
وكندا وكرواتيا وتشيكيا والبوسنة
واملجر والتفيا واملكسيك والفيليبني
ورومانيا وروان ــدا .أما أوكرانيا التي
أيدت مشروع القرار في مجلس األمن،
فكانت بــن  21بلدًا لــم تحضر جلسة
الـتـصــويــت ،إذ ُسـجــل انـسـحــاب ملالي
وأفغانستان بعد تـهــديــدات أميركية
لهما.
وفــي تعليق مباشر على ال ـقــرار ،قال

نيابة عن إسرائيل :خفض االحتجاجات والقبول
طلبات سعودية ً
رغم البيانات السعودية
التي أظهرت «انزعاجًا» من
القرار األميركي األخير بشأن
يتغير
القدس المحتلة ،لم ّ
سلوك «مملكة الخير».
االستدعاء هو الوسيلة
المتبعة لدى الرياض حتى لو
ّ
جاء على شكل زيارة رسمية
واستقبال ملكي ومأدبة
غداء على شرف الضيف
رغـ ـ ــم أن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة األولـ ـ ـ ــى لــرئ ـيــس
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،م ـح ـم ــود
عـ ـب ــاس ،ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،أخـ ـ ــذت ع ــددًا
مــن األي ــام لتتكشف خـبــايــاهــا ،فــإن
ال ــزي ــارة ال ـتــي انـتـهــت أم ــس لــم تعد
فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ـ ـ ـ عـلــى
األقـ ـ ــل ـ ـ ـ ب ـع ـي ــدة عـ ــن جـ ــو ال ـت ـط ـب ـيــع
املـ ـعـ ـه ــود والـ ـ ـه ـ ــادف إل ـ ــى م ـس ــاع ــدة
إســرائـيــل وال ـتــودد إلـيـهــا .إذ علمت
«األخ ـبــار» ،مــن مـصــادر فلسطينية

فــي «ف ـتـُـح» وأخ ــرى فــي الـسـلـطــة ،أن
عـبــاس أب ـلــغ خ ــال ال ــزي ــارة األخـيــرة
بجملة طـلـبــات ،عـلــى رأس ـهــا «وقــف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ق ـب ــل أن ت ـت ـم ــدد فــي
امل ـنــاطــق الـتــابـعــة لـشــرقــي ال ـق ــدس»،
وال سيما بعدما دعت حركة «فتح»
ب ـن ـف ـس ـهــا إل ـ ــى ال ـت ـظ ــاه ــر (األرب ـ ـعـ ــاء
املاضي).
تـ ـ ـق ـ ــول املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن «أب ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن»
ّ
ُس ــل ــم قــائـمــة بــأس ـمــاء م ـســؤولــن في
ّ
مكتبه ســربــوا للصحافة األميركية
(تحديدًا صحيفة «نيويورك تايمز»)
معلومات عن االجتماع السابق بني
ع ـبــاس وامل ـل ــك سـلـمــان وول ــي العهد
اب ـن ــه م ـح ـمــد ،طــال ـبــن مـحــاسـبـتـهــم،
كـمــا طـلـبــوا «ض ـبــط ال ـطــاقــم املحيط
بــالــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي ،وال سيما
ً
بعد حديثهم عن أن دوال عربية كانت
وراء رفض عقد قمة عربية طارئة».
وتضيف املصادر أن غضبًا سعوديًا
ك ـب ـي ـرًا س ـب ـبــه ش ـع ــور الـ ــريـ ــاض ب ــأن
األم ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى وشـ ـ ــك أن ت ـ ـخـ ــرج عــن
الـسـيـطــرة فــي الـضـفــة وال ـق ــدس ،كما
أن «ال ـت ـص ـع ـي ــد املـ ـب ــال ــغ فـ ـي ــه» ضــد
الــواليــات املـتـحــدة والــرئـيــس دونــالــد
ترامب «يخدم مصالح إيران وجهات
ال ـت ـط ــرف ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .ول ــوح ــظ أن

الــوفــد ال ــذي راف ــق عـبــاس ك ــان أمنيًا
أكثر منه سياسيًا ،وخاصة بوجود
رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء
مــاجــد ف ــرج ورئ ـي ــس هـيـئــة ال ـشــؤون
املدنية حسني الشيخ ،اللذين دخال
إلى القاعة بعد االجتماع املغلق بني
رئيس السلطة وامللك السعودي.
وعن قضية القمة العربية ،تذكر تلك

عاتب السعوديون
عباس على تسريبات
للصحافة األميركية
املصادر أن السعودية هي بالتحديد
وراء رفـ ــض ف ـك ــرة ع ـق ــد ق ـم ــة ط ــارئ ــة
ل ـل ـجــام ـعــة ،وق ــد طـلـبــت م ــن الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،إبالغ
عباس بــذلــك ،خــال لقاء االثـنــن قبل
أسبوع .أكثر من ذلك ،طلبت اململكة من
رام الله أن تقصر األخيرة حضورها
فــي الـقـمــة اإلســام ـيــة ال ـطــارئــة ،التي
دعت إليها واستضافتها تركيا ،على
صعيد وزيــر الخارجية أو األوق ــاف،
ل ـكــن ع ـبــاس رف ــض ذل ــك وأص ـ ـ ّـر على
ال ـح ـضــور وامل ـل ــك األردنـ ـ ــي ع ـبــد الـلــه

وكّلت السعودية نفسها عن إسرائيل بإبالغ عباس «الخطوط الحمر» لألخيرة (أ ف ب)

الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـم ــا رفـ ـض ــت ال ـس ـع ــودي ــة
وم ـصــر واإلم ـ ـ ــارات الـتـمـثـيــل الـعــالــي
واكتفت بإرسال وزراء .وحتى بشأن
ال ـ ـحـ ــراك ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،طـلـبــت
ال ـس ـعــوديــة سـحــب طـلــب ال ـت ـقــدم إلــى

األمم املتحدة أو تأجيله ،لكن ذلك لم
يحدث.
تكمل املصادر أن مستوى االستقبال
«كـ ــان ب ــاه ـت ــا ...ب ـح ـضــور ن ــائ ــب أمـيــر
الرياض ووزير الخارجية في املطار».
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مقالة

البحرين :من غير المفيد
مواجهة واشنطن
قال وزير الخارجية البحريني ،خالد بن أحمد ،في تغريدة على موقع «تويتر»
أمــس ،إن «مــن غير املفيد الــدخــول في معركة مع الــواليــات املتحدة بشأن
قضايا جانبية» ،مضيفًا أنه ال ينبغي مواجهة أميركا في وقت «نحارب فيه
جميعًا الخطر الواضح والحقيقي للجمهورية الفاشية اإلسالمية».
وردًا على التغريدة ،قالت حركة «الجهاد اإلسالمي» ،إن «وزير الخارجية
ال ـب ـحــري ـنــي نـ ـم ــوذج ل ـل ـت ـهــويــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــذي أص ـ ــاب ع ـق ــول امل ـن ـحــرفــن
واملتصهينني».
ً
بعد ذلك ،عاود الوزير البحريني التغريد ،قائال« :نحن بحاجة إلى حماية
ً
وطـنـنــا أوال ...بـعــد ذل ــك يمكننا أن نـلـعــب دورنـ ــا فــي حــل ال ـن ــزاع الـعــربــي
اإلسرائيلي من خــال تحقيق حل الدولتني مع القدس الشرقية عاصمة
فلسطني املستقلة كاملة السيادة».
(األخبار)

الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان،
إنه يتوقع أن تسحب إدارة ترامب من
دون إب ـطــاء «ق ــراره ــا املــؤســف» بشأن
ال ـق ــدس ،مـضـيـفــا« :ي ـس ـمــون الــواليــات
املتحدة مهد الديموقراطية ...هذا املهد
يبحث عــن ش ــراء اإلرادة بــالــدوالر في
الـعــالــم» .كما قــال فــي خطاب آخــر قبل
التصويت إنه يتوقع أن «يلقن العالم
أميركا درسًا جيدًا».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،سـ ـ ــارع م ـك ـت ــب رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـن ـي ــام ــن
ً
نتنياهو ،إلــى إدان ــة الـحــدث ،قــائــا إن
«إسرائيل ترفض قــرار األمــم املتحدة،
وتعرب في الوقت نفسه عن ارتياحها
ل ـل ـعــدد ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي لــم
تـ ـص ــوت لـ ـ ــه ،فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا وأف ــري ـق ـي ــا
وأمـيــركــا الالتينية» .وأض ــاف البيان:
«ت ـش ـك ــر إس ــرائـ ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد

ت ــرام ــب ع ـلــى مــوق ـفــه امل ـط ـل ــق» .وقـبــل
عـقــد الـجـلـســة ،وص ــف نتنياهو األمــم
ً
املتحدة بأنها «بيت أكاذيب» ،قائال إن
«القدس عاصمتنا وسنواصل البناء
هناك وستنتقل الـسـفــارات األجنبية،
ت ـت ـق ــدم ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إل ــى
القدس .سيحدث هذا».
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،هـ ــاجـ ــم امل ـ ـنـ ــدوب
اإلسرائيلي لــدى األمــم املتحدة ،دانــي
دان ـ ــون ،ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،بــال ـقــول إن
«الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة اح ـتــاجــت إل ــى 16
عــامــا لـكــي تـتــراجــع عــن قــرارهــا املـنــدد
بالصهيونية ،وليس عندي أدنى شك
ب ــأن ق ــرار ال ـي ــوم سـيـنـتـهــي ف ــي مزبلة
التاريخ».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال ب ـي ــان ع ــن الــرئــاســة
الفلسطينية إن «تمرير ق ــرار القدس
يعبر مجددًا عن وقوف املجتمع الدولي
الـ ــذي ل ــم يـمـنـعــه ال ـت ـهــديــد واالبـ ـت ــزاز
إلــى جانب الحق الفلسطيني» ،فيما
ق ــال كبير املـفــاوضــن الفلسطينيني،
ص ــائ ــب ع ــريـ ـق ــات ،إن ال ـ ـقـ ــرار ب ـشــأن
ال ـقــدس «يـعـنــي أن إع ــان تــرامــب الغ
وبـ ــاطـ ــل» ،م ـض ـي ـفــا أن م ــا حـ ــدث «رد
اعـ ـتـ ـب ــار كـ ــرامـ ــة ج ـم ـي ــع دول ال ـع ــال ــم
ومنظومتها القانونية التي أهانتها
الــواليــات املتحدة وحــاولــت ترهيبها
ورش ــوت ـه ــا واب ـ ـتـ ــزازهـ ــا» .ك ــذل ــك ،رأى
السفير الفلسطيني لدى األمم املتحدة
رياض منصور ،أن التصويت «هزيمة
كبيرة» لواشنطن.

أما حركة «الجهاد اإلسالمي» ،فقالت
إن «علينا استثمار القرار األممي في
عزل إسرائيل ومقاطعتها والتصدي
للهيمنة األم ـيــرك ـيــة» ،داع ـيــة الشعب
الفلسطيني إلى «تصعيد انتفاضته
واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـغ ـضــب ف ــي ك ــل م ـك ــان».
وف ــي إط ــار مـتـصــل ،ثـ ّـمـنــت «ح ـمــاس»
قرار حزب «املؤتمر الوطني األفريقي»
الحاكم فــي جـنــوب أفريقيا تخفيض
مستوى التمثيل اإلســرائـيـلــي لديها
من سفارة إلى «مكتب اتصال».
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،ال ت ـ ــزال
املواجهات مستمرة لليوم الثامن عشر
في الضفة والقدس ،مع توقع زيادتها
ال ـيــوم ،وخــاصــة بـعــد ص ــاة الجمعة.
وأص ـيــب أم ــس ال ـع ـشــرات بــاالخـتـنــاق
والرصاص املطاطي في مدن رام الله
والخليل وقلقيلية ونابلس .وذكــرت
«جمعية الهالل األحمر الفلسطيني»
أن ط ــواق ـم ـه ــا ت ـعــام ـلــت م ــع ن ـح ــو 30
إصــابــة فــي مــواج ـهــات مـخـتـلـفــة .كما
ش ــن ال ـع ــدو حـمـلــة اع ـت ـقــال ومــاحـقــة
ملطلوبني عـبــر اقـتـحــامــات رسـمـيــة أو
قوات خاصة ومستعربني.
إلــى ذل ــك ،ت ــرأس أمــس رئـيــس حكومة
«ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» رام ــي الـحـمــدالـلــه،
في مكتبه في رام الله ،اجتماعًا لقادة
األج ـهــزة األمـنـيــة ،وذل ــك لــ«بـحــث آخر
ال ـت ـط ــورات ف ــي مـخـتـلــف املـحــافـظــات،
واالطالع على آخر التقارير امليدانية».
(األخبار)

بالواقع
أم ـ ــا عـ ــن «األخ ـ ـب ـ ــار غ ـي ــر ال ـس ـع ـي ــدة»
التي نقلتها اململكة لعباس ،فهي أن
«إس ــرائ ـي ــل ل ــن ت ـت ـن ــازل ع ــن أي شــيء
يتعلق بالقدس أو الالجئني أو غور
األردن» ،وأن على «أبو مازن» أن يقبل
«ال ـع ــروض الـبــديـلــة ال ـتــي تمثلت في
حصر العاصمة بالضواحي والقرى
املحيطة للقدس شــرقــا والتخلي عن
ط ـل ــب إن ـ ـشـ ــاء ال ـع ــاص ـم ــة فـ ــي ال ـب ُـلــدة
القديمة» .أمــا عــن غــور األردن ،فأبلغ
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة أنـ ــه سـيـبـقــى «تـحــت
سـ ـيـ ـط ــرة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ...م ـ ــع إم ـك ــان ـي ــة
الذهاب إلى العرض الذي قدمه صهر
ترامب ،جاريد كوشنر ،في هذا الشأن،
وهــو وجــود قــوات دولـيــة على حــدود
مـنـطـقــة أغ ـ ــوار األردن ،ل ـكــن الــرئـيــس
رفض هذا املقترح» .كما أشارت إلى أن
ابــن سلمان طلب منه «إخـمــاد شــرارة
األحـ ــداث فــي الـضـفــة خـشـيــة تـمــددهــا
فــي املـنــاطــق الـشــرقـيــة لـلـقــدس ،طالبًا
مـنــه الـتـشــديــد عـلــى ال ـه ــدوء ف ــي هــذه
املنطقة».
ـان ،ورغ ـ ـ ــم أن م ــواق ــع
ـ
ـ
ـ
ـ
ث
ـب
ـ
ن
مـ ــن ج ــا
ٍ
إســرائـيـلـيــة رب ـطــت اح ـت ـجــاز اململكة
لرجل األعمال األردني ـ الفلسطيني،
صبيح امل ـصــري ،بالضغط على كل
مــن عبدالله وعـبــاس ،وإل ــزام األخير

إل ـغ ــاء جـ ــدول أع ـمــالــه والـ ـق ــدوم إلــى
ال ـس ـعــوديــة ،ملــا لـلـمـصــري مــن تأثير
فـ ــي اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـضـ ـف ــة ،فـ ـ ــإن م ــواق ــع
عـبــريــة ومحللني إســرائـيـلـيــن قــالــوا
إن السعوديني يضغطون من البداية
ع ـل ــى عـ ـب ــاس ل ــوق ــف ه ـج ــوم ــه عـلــى
تـ ــرامـ ــب ،ول ـي ـظ ـه ــر «االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـلــى
مـنــاقـشــة األف ـك ــار األمـيــركـيــة لعملية
الـ ـس ــام امل ـت ــوق ــع ت ـقــدي ـم ـهــا قــري ـبــا».
وذكـ ـ ـ ـ ــروا أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع األخ ـ ـيـ ــر لــم
يتطرق إلى مواجهة قرار ترامب على
اإلطــاق ،وهو «ما ترك انطباعًا بأن
السعوديني يــريــدون تحريك جــدول
األع ـم ــال األم ـي ــرك ــي ملــواص ـلــة الـعـمــل
على خطة السالم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـقــل م ــوق ــع فلسطيني
مـ ـحـ ـل ــي أمـ ـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا مـ ـ ــع الـ ـ ـل ـ ــواء
السعودي السابق أنور عشقي ،دافع
فيه عن سلمان وابنه بالقول إنهما
«لــن يقبال أي صفقات لحل القضية
الفلسطينية بما في ذلك صفقة القرن
التي ُيعد لها ترامب إال بشرط واحد
هو عبر تطبيق املبادرة العربية التي
صاغها امللك الراحل عبدالله» .وعن
ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة لـعـبــاس ،ق ــال إنها
أتت بدعوة سعودية رسمية ،وإن ابن
سلمان أكد لـ«أبو مازن» أن «اململكة

ستظل حــامـلــة لـلـمـبــادرة الـعــربـيــة...
ومــا فعله تــرامــب مخالف للشرعية
ّ
ال ــدولـ ـي ــة» ،م ــؤكـ ـدًا ل ــه أنـ ــه ل ــم يــطـلــع
على «صفقة ال ـقــرن» أو تفاصيلها.
كذلك ،دافع عشقي عن ضعف تمثيل
اململكة في قمة «التعاون اإلسالمي»
في إسطنبول ،بالقول إن «املوضوع
ليس مناقشة من يمثل اململكة ،هناك
وفــد سعودي حضر ،ووقــف بجانب
أعضاء منظمة التعاون ّ
وأيد ما صدر
عن املنظمة ...أكثر من خدم القضية
الفلسطينية هــو املـلــك سـلـمــان ،وما
ال يعرفه البعض أن امللك انضم إلى
حركة فتح ،وقيل عندما قدم عباس
إلى الرياض قبل عامني إنه قدم إليه
عضويته في الحركة».
أما رسميًا ،فقال السفير الفلسطيني
ل ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،بـ ـس ــام اآلغـ ـ ـ ــا ،إن
«امل ـ ـلـ ــك س ـل ـم ــان أص ـ ـ ــدر تــوج ـي ـهــاتــه
لوزير الخارجية عادل الجبير بدعم
القضية الفلسطينية دوليًا» ،مضيفًا
ف ــي ت ـصــريــح إذاع ـ ــي أم ــس أن «ل ـقــاء
أمس ...كان مهمًا جدًا ،وتم فيه تبادل
اآلراء واألف ـكــار حــول سبل التصدي
لـلـقــرار األم ـيــرك ــي» ،وم ــؤك ـدًا «مـتــانــة
العالقات الفلسطينية ـ السعودية».
(األخبار)

االنحدار المتسارع
لإلمبراطورية األميركية
وليد شرارة
املــواجـهــة السياسية والدبلوماسية الــدائــرة فــي أروق ــة األم ــم املـتـحــدة بني
الــواليــات املتحدة والغالبية الساحقة من دول العالم ،حــول قــرار الرئيس
األميركي املتعلق بالقدس ،ال سابق لها في التاريخ الحديثّ .
للمرة األولى،
تجد واشـنـطــن نفسها مـعــزولــة بشكل شبه كــامــل عــن بقية أعـضــاء ما
ً
ّ
يسمى املجتمع الدولي .من الصحيح أن دوال وازنة ،وبعضها من الحلفاء
التقليديني للواليات املتحدة ،سبق أن عارضت ّ
بقوة السياسات األميركية
ّ
فــي املــاضــي .فعندما ق ــررت إدارة بــوش االب ــن شــن الـحــرب على الـعــراق،
عارضت فرنسا وأملانيا ،حليفتا واشنطن ،إلى جانب روسيا هذا القرار
بحزم ،وألقى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك دومينيك دو فيليبان خطابه
ّ
الشهير في نيويورك ،محذرًا من نتائج الحرب على االستقرار اإلقليمي
ّ
وال ـعــاملــي .لكننا ال ـيــوم أم ــام مشهد مختلف .لــم تنجح إدارة تــرامــب في
إقناع أقرب الحلفاء ،كبريطانيا ،بصوابية قرارها حول القدسّ .أي ّ
تأمل
ّ
ومنزه عن االنحيازات األيدولوجية البدائية وعن الرغبة
موضوعي نسبيًا
في عدم اإلقرار بالحقائق البديهية حتى ال يستفيد منها الخصوم ،ينبغي
ُ
أن يخلص إلى أننا أمام انحسار فعلي للنفوذ السياسي األميركي.
الهيمنة األميركية على العالم قامت على عـ ّـدة مرتكزات ،أبرزها ّ
التفوق
الـعـسـكــري الـنــوعــي عـلــى بقية دول الـعــالــم ،وانـتـشــار الـقــواعــد األميركية
عبر العالم ،والسيطرة على أغلب مصادر الطاقة ،وكذلك بناء التحالفات
العسكرية والسياسية مع دول محورية على قاعدة مشتركات مصلحية
وأيــديــولــوجـيــة /سياسية بينها وبــن واشـنـطــن .القطب األمـيــركــي هيمن
من خالل قدراته الصلبة العسكرية واالقتصادية ،ولكن أيضًا من خالل
ّ
قدرته على جذب وإقناع حلفاء باعتباره نموذجًا لهم أو على األقل نظامًا
سياسيًا شبيهًا لهم الى ّ
حد ما .ما هي حال جاذبية الواليات املتحدة اليوم
بالنسبة إلى بقية دول العالم؟ نجح أوباما خالل رئاسته في ترميم جزئي
لهذه الجاذبية ،بعد أن كان بوش الصغير قد أضعفها ،لكن دونالد ترامب
يقوم ،مشكورًا ،بتقويضها مجددًا .وهو اختار سياق املعركة الحالية حول
القدس ليعلن استراتيجيته لألمن القومي .هذه االستراتيجية التي يعتبر
ّ
بعض املعلقني األميركيني أنها إعالن ّنيات أكثر منها استراتيجية باملعنى
الفعلي للكلمة ،بسبب عدم تناسب أهدافها املعلنة مع القدرات األميركية،
ُ
إن ُوضـعــت مــوضــع التنفيذ فستدخل الـعــالــم فــي سلسلة مــن الـتــوتــرات
واألزمــات تؤدي في مجملها الى تعاظم ّ
الهوة بني أميركا وحلفائها .هي
ّ
تحدد مجموعة من األع ــداءّ ،
تسميهم ،العتبارات دبلوماسية ،خصومًا
أو «قــوى ساعية إلع ــادة النظر بالنظام الــدولــي» ،Revisionist powers
أبــرزهــم الصني وروسـيــا على املستوى العاملي ،وإي ــران وحلفاؤها على
مستوى الشرق أوسطي .وتعلن ،وهذا هو ّ
األهم ،عن ّنيتها تطوير القدرات
العسكرية األميركية بشكل يحافظ على ّ
تفوق نوعي «ال يمكن مضاهاته»
( .)superiority that cant be overmatchedوإذا ربطنا بني هذا الهدف
األخير وبــن املـشــروع املعلن لوزير الــدفــاع جيمس ماتيس ،منذ وصوله
الــى منصبه ،لتطوير ال ـقــدرات العسكرية ،وبشكل خــاص لبناء قاذفات
استراتيجية جــديــدة ،وكــذلــك لتحسني الـقــدرات العسكرية التقليدية في
مجال األنظمة املـضــادة للصواريخ وأنظمة ال ــرادار والـحــرب املعلوماتية،
موجهة ضد روسيا أساسًا ،ولتحديث القوة البحرية وهي ّ
وهي ّ
موجهة
ضد الصني ،يصبح من الواضح أننا أمام مشروع أميركي إلعادة إطالق
ّ
سباق التسلح مع ّقوتني دوليتني صاعدتني ،روسيا والصني ،لن تترددا
في خوض غماره حفاظًا على أمنهما ومصالحهما الحيوية .وقد سبق
ّ
للرئيس فالديمير بوتني أن حذر ،في خطاب ألقاه في شهر كانون األول
عام  ،2016أي قبل وصول ترامب الى السلطة ،الواليات املتحدة من ّ
مغبة
استمرارها في السعي إلى ّ
التفوق في مجال األسلحة التقليدية ،ألن هذا
ّ
األمر يشكل برأيه «خطرًا على العالم» .وفي الفترة نفسها ،أصدر الجيش
ّ
الــروســي بيانًا يعلن فيه أن جميع قـ ّـواتــه ّ
والجوية باتت
البرية والبحرية
ّ
مجهزة بأسلحة نووية تكتيكية.
ّ
إدخال العالم في سباق تسلح محموم ،وافتعال أزمات خطيرة ،كما يجري
اآلن في شبه الجزيرة الكورية أو بالنسبة إلى املشروع النووي اإليراني أو
بالنسبة إلى القرار حول القدس ،ليس في مصلحة القسم األغلب واألوزن
من حلفاء الواليات املتحدة .ستثير هذه السياسات خالفات حقيقية بينهم
وبني واشنطن ،كما اتضح من موقف الــدول األوروبـيــة من قــرار أميركي
محتمل بإلغاء االتفاق النووي مع إيــران أو كما يظهر اآلن بالنسبة إلى
القرار حول القدس .ستؤسس هذه الخالفات بالتأكيد لتقاطعات ،وربما
حتى لتعاون ،بني هــذه الــدول الحليفة وخصوم الــواليــات املتحدة إليجاد
مخارج مناسبة ملصالحهم املشتركة ،بمعزل عن رغبات واشنطن .تراجع
القوة األميركية مستمر على صعيد عاملي ،وهذا خبر مفرح!
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العالم

سوريا

تنشط اتصاالتها على هامش «أستانا »8
موسكو ّ

يوم أول بال إنجازات
ينتظر أن يحضر المبعوث
األممي إلى العاصمة الكازاخية
للمشاركة في اجتماعات الجولة
الجارية ،قادمًا من موسكو ،فيما
تعمل األخيرة على تهيئة األجواء
لدفع مسار مؤتمر «الحوار الوطني»
المقرر عقده في سوتشي
ان ـط ـل ـق ــت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ـيـ ــوم األول
لجولة محادثات أستانا الثامنة ،عبر
لـ ـق ــاءات ثـنــائـيــة اق ـت ـصــرت صيغتها
عـلــى ال ـت ـشــاور .وبـيـنـمــا الـتـقــى الــوفــد
ال ـح ـك ــوم ــي وفـ ـ ـ ـ َـدي روس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ــران،
اجتمع الوفد املعارض بممثلي األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـك ــازاخ ـي ــة .وبـ ــدا الف ـتــا أم ــس ضعف
التمثيل األميركي في هذه الجولة ،إذ
اكتفت وزارة الخارجية بــإرســال وفد

بحث بوتين الملف
السوري مع الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز
يرأسه أحد خبرائها ،أحمد ّ
شما ،على
خــاف حضورها خــال االجتماعات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا غ ـ ـ ــاب املـ ـبـ ـع ــوث
األم ـم ــي سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،عن
اج ـت ـم ــاع ــات الـ ـي ــوم األول ،أعـ ـل ــن مــن
موسكو ،عقب لقائه وزيــر الخارجية
سـيــرغــي الفـ ــروف ،أن ــه سـيـكــون الـيــوم
مــن الـحــاضــريــن .وبــرغــم تحفظ األمــم
املتحدة على بعض النقاط الخاصة

باجتماعات أستانا ،فهي ّ
تعول على
ت ـعــزيــز م ـس ــار «ت ـخ ـف ـيــف الـتـصـعـيــد»
ودفـ ــع م ـلــف املـعـتـقـلــن واملـخـتـطـفــن،
الستثمار ذلك في محادثات جنيف.
وتـعـمــل مــوسـكــو بـجـهــد عـلــى ضـمــان
م ـشــاركــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي املــؤتـمــر
املــرت ـقــب ع ـقــده ف ــي مــدي ـنــة ســوتـشــي،
كما حصل خــال اجتماعات أستانا
األولـ ــى .وتــريــد تـكــريــس ه ــذه الجولة
وم ـ ــا ب ـع ــده ــا مـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاءات ،ل ـل ـتــوافــق
على أبــرز تفاصيل املؤتمر .وبــدا هذا
الـتــوجــه واض ـحــا فــي حــديــث مبعوث
الرئيس الروسي ،ورئيس وفد بالده
إلـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات أسـ ـت ــان ــا ،أل ـك ـس ـنــدر
ً
الفرينتيف ،الذي قال إن كال من روسيا
وإيـ ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا س ـت ـت ـفــاهــم ،ال ـي ــوم،
عـلــى مــوعــد ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر «ال ـحــوار
الــوط ـنــي» ،عـلــى أن تعمل عـلــى وضــع
ال ـقــائ ـمــة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـم ـشــاركــن فـيــه،
خالل أسبوعني ،معربًا عن أمل بالده
في مشاركة ممثلني عن األمم املتحدة.
ولفت الفرينتيف إلى أنه سيتم «عقد
اجـتـمــاع تحضيري ل ـلــدول الضامنة
عشية انعقاد املؤتمر فــي سوتشي...
ويـمـكــن أن تستضيفه أسـتــانــا أو أي
مدينة» .وأشار إلى أن العمل جار على
إعداد وثيقة خاصة بمجموعة العمل
املعنية بملف املعتقلني واملختطفني،
م ـض ـي ـفــا أن تـشـكـيـلـهــا ب ــأس ــرع وق ــت
«ي ـع ـ ّـد ض ـ ـ ــرورة ...بــاعـتـبــارهــا تتعلق
بتعزيز إجــراءات الثقة بني الطرفني».
ولم ّ
يفوت املبعوث الروسي الفرصة،
مــن منبر مـحــادثــات أسـتــانــا ،النتقاد
ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ســوريــا ،موضحًا أن «األس ـبــاب التي
تـطــرحـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لــإبـقــاء
على قواتها ...ال أساس لها ،بما فيها
ذري ـع ــة ح ـمــايــة مـخـيــم ل ـل ـنــازحــن في
مـنـطـقــة ال ـت ـنــف» .وأعـ ــرب ع ــن امـتـنــان
بالده للمساهمة األميركية في الحرب
ضد «داعش» ،لكنه أشار إلى أن «تلك

وزيري الدفاع والخارجية الروسيين في موسكو (أ ف ب)
التقى دي ميستورا َ

املهمة أنجزت بالفعل» .وبعدما جرى
الحديث خالل جوالت سابقة عن ّ
نية
ل ـتــوس ـيــع قــائ ـمــة الـ ـ ــدول امل ــراق ـب ــة في
أس ـتــانــا ،وخ ــاص ــة بـعــد طـلــب ال ـعــراق
الرسمي من موسكو ،بدا الفتًا أمس،
مـ ــا ن ـق ـل ـتــه وكـ ــالـ ــة «األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» عــن
مصدر روسي ّ
مقرب من االجتماعات،
إذ قــال إن الــدول الضامنة قــررت عدم
ت ــوس ـي ــع ق ــائ ـم ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ل ـلــوقــت
الحالي.

ّ
وبينما لم يعلق الوفد الحكومي على
مجريات االجتماعات في أستانا ،دعا
الــوفــد امل ـعــارض فــي بـيــان وزع ــه على
ال ـص ـحــاف ـيــن ،روس ـي ــا إل ــى «الـضـغــط
عـلــى ال ـن ـظــام» مــن أج ــل الـتــوصــل إلــى
«ت ـ ـسـ ــويـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
«الهدف من املشاركة هو إطالق سراح
املـعـتـقـلــن ،إض ــاف ــة إل ــى تـثـبـيــت وقــف
إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار وخـ ــاصـ ــة فـ ــي م ـنــاطــق
خفض التصعيد ،ورفــع الحصار عن

كل املدن والبلدات املحاصرة ،وإيصال
املـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى املـ ـحـ ـت ــاج ــن» .وم ــن
املقرر أن تنتهي أعمال املؤتمر اليوم،
ب ـج ـل ـســة خ ـت ــام ـي ــة رئ ـي ـس ـي ــة رس ـم ـيــة
تشارك فيها الوفود جميعها.
وفــي لقاء هــو الثاني مــن نوعه خالل
أشهر قليلة ،التقى املبعوث األممي في
مــوسـكــو ،وزي ــري الـخــارجـيــة والــدفــاع
الــروس ـيــن .وم ــع إعــانــه الـتــوجــه إلــى
أس ـت ــان ــا ،قـ ــال ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي،

تقرير

المصالحة الفلسطينية في أنفاسها األخيرة؟
علمت «األخبار» أن حركة «حماس» ّ
قررت عبر
وزارة املال في غزة ،التابعة للحكومة السابقة،
التوقف عن عن توريد إيرادات وزارات القطاع
وجباياتها لحساب حكومة «الوفاق الوطني»
َ
فــي رام الـلــه ،وبــاشــرت فــي إيــداعـهــا فــي بنكي
«الوطني اإلسالمي» و«اإلنتاج» املوكلني منها
صرف رواتــب (سلف مالية) ملوظفي غزة ،كما
عـ ــادت إل ــى تـحـصـيــل ض ــرائ ــب مـعــابــر الـقـطــاع
مباشرة ،وخاصة من التجار على معبر «كرم
أبو سالم».
وت ـق ــول املـ ـص ــادر إن هـ ــذا الـ ـق ــرار جـ ــاء بـعــدمــا
رفضت رام الله صــرف أي مــوازنــات لـلــوزارات
في غزة ،مع أنها تسلمت إيرادات شهر تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،كـمــا أن ـهــا تــرفــض ص ــرف أي
سلف مالية للموظفني الذين كان آخر ما تلقوه
أقل من نصف راتب عن تشرين األول املاضي.
وأضــافــت امل ـصــادر نفسها أن «الــوفــاق أبلغت
بعض الفصائل أنه ال يمكن صرف سلف مالية
للموظفني قبل االنتهاء من عملية دمجهم في
شهر شباط املقبل ...هذا خالف ملا تم االتفاق
عليه في القاهرة ،كما أبلغتهم الحكومة أنها
ل ــن تـ ــدرج أس ـم ــاء املــوظ ـفــن ف ــي ال ـس ـلــك املــالــي
للسلطة».
ووفــق معلومات سابقة ،طلب رئيس السلطة
محمود عـبــاس ،فــي زيــارتــه األخـيــرة للدوحة،
من األمير القطري تميم بن حمد ،املساهمة في
تمويل رواتب غزة عبر صندوق مالي منفصل
عن السلطة ،وأنه ال يستطيع اآلن صرف رواتب

لـلـمــوظـفــن ال ــذي ــن عـيـنـتـهــم «ح ـم ــاس» بسبب
«ع ــدم وج ــود م ــوازن ــات» .وبـيـنـمــا أب ــدى تميم
اس ـت ـع ــداده لــدعــم م ــوازن ــات الـسـلـطــة ،شريطة
أن ت ـحــل ال ـح ـكــومــة أزم ـ ــة امل ــوظ ـف ــن بصفتها
املسؤولة عن حلها ،رفض عباس ذلك.
وال ت ــزال حــركــة «ف ـتــح» تـصــر فــي اتـصــاالتـهــا
مع «حماس» على أنه رغم بدء ضخ اإليــرادات
وال ـض ــرائ ــب م ــن غ ــزة ب ـص ــورة جــزئ ـيــة الـشـهــر
امل ــاض ــي إلـ ــى خــزي ـنــة ال ـس ـل ـطــة ،فـ ــإن األخ ـي ــرة
تتخوف من أن تبادر إسرائيل إلى وقف أموال
الضرائب عن السلطة في حال صرفها رواتب
ملوظفي غزة .وفيما تحدثت «حماس» مع جهة
أوروب ـي ــة للتأكد مــن املـعـلــومــة ،نـفــت إســرائـيــل
ذلك وأخبرت الوسيط الدولي أن أي «اتفاق بني
ً
الـحــركـتــن بــوســاطــة مـصــريــة سـيـكــون مقبوال
لديها ضمن الشروط املعلنة».
وإلى جانب أزمة الرواتب ،كشف قائد «حماس»
في غزة ،يحيى السنوار ،أن «مشروع املصالحة
الوطني بني الحركتني ينهار» ،مضيفًا أن «من
يــرى غير ذلــك فهو أعـمــى ...ندعو الجميع إلى
الـتــدخــل إلن ـقــاذ املـصــالـحــة» .وق ــال خ ــال لقاء
شبابي حضره ممثلون من مؤسسات املجتمع
امل ــدن ــي ف ــي غ ـ ــزة ،أول م ــن أم ـ ــس ،إن «م ـف ـهــوم
امل ـصــال ـحــة ع ـنــد ال ـب ـعــض (تـ ـح ـ ّـول) إل ــى إن ـهــاء
املقاومة وتسليم السالح واألنفاق» ،لكنه شدد
على أن «حماس لن تعود إلى حكم القطاع أو
إدارته ،ولن تكون طرفًا في االنقسام بعد اآلن...
ق ــرار حـمــاس فــي ه ــذا ال ـشــأن اسـتــراتـيـجــي وال

عودة عنه وستنسحب من املشهد نهائيًا».
ُ ّ
«سلمت الجباية
وعن أزمة الجباية املالية ،قال:
على املعابر بالكامل ،لكن الجباية داخل البلد
ُ ّ
ل ــم ت ـســلــم ألن وك ـيــل وزارة املـ ــال ف ــي رام الـلــه
ّ
رفض تسلمها بحجة وجود مرسوم للرئيس
محمود عباس يعفي املواطنني في غزة من أي
جباية داخلية ...هناك اتصاالت بني وزارة املال
ّ
في رام الله وغــزة ،ونأمل أن يتسلم املوظفون
ّ
الرواتب ،وتتسلم مالية رام الله كامل الجباية».
ّ
وأض ـ ــاف ال ـس ـن ــوار« :االن ـق ـس ــام أضـ ــر حـمــاس
كحركة مـقــاومــة .وأض ـ ّـر بنا كشعب ومـشــروع
ت ـ ـ ـحـ ـ ــرري أبـ ـ ـل ـ ــغ الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرر ...الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ق ــدم ــت
التسهيالت وال ـت ـنــازالت كــافــة وه ــي مستعدة
ّ
للمضي في هذا الطريق حتى النهاية( ،لكن)
نخشى أنه في حال فشل املصالحة الحالية أن
يتم تكريس االنقسام لسنوات عــدة (وخاصة
دعا قائد «حماس» في غزة أهل القدس والضفة
إلى جمعة غضب (األناضول)

أن استمرار األوضاع كما هي عليه ستكون لها
نتائج كارثية».
وب ـش ــأن ال ـه ـ ّـبــة الـشـعـبـيــة ال ـج ــاري ــة ،قـ ــال« :مــا
ي ـن ـت ـظــر ق ـض ـي ـت ـنــا خ ـط ـي ــر جـ ـ ـ ـدًا ،وم ـ ــا ي ـجــري
ال ـحــديــث عـنــه عـبــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام نـقـطــة في
بحر مــن املـخــاطــر» ،طالبًا مــن «أهــالــي القدس
والضفة والفلسطينيني في كل مكان أن ّ
يهبوا
غـدًا الجمعة (الـيــوم) ليكون يومًا أحمر داميًا
على االح ـت ــال» .وتــابــع« :مــا قــام بــه (الرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد) ت ــرام ــب بــإعــانــه امل ـشــؤوم
حـ ــول الـ ـق ــدس يـتـطـلــب اإلس ـ ـ ــراع ف ــي خ ـطــوات
املـصــالـحــة وإن ـه ــاء ه ــذا الـفـصــل امل ــأس ــوي في
تاريخ شعبنا ويشكل فرصة حقيقية لتجاوز
الضغوط كافة».
وعن التظاهرات في غزة ،نقل أحد املشاركني ّ
رد
السنوار عن سؤال يتعلق بغياب «قوة عسكرية
للدفاع عن الشباب على الـحــدود» ،بالقول إن
هذا الطلب «سيحول إلى القائد العام لكتائب
القسام أبــو خالد الضيف ليترجم على أرض
الواقع ...كل قناص يضرب رصاصة على أحد
من الشباب ،ستضرب رصاصة في رأسه» .إلى
ذلــك ،قالت مـصــادر فلسطينية فــي «حـمــاس»،
مختلفة لتشكيل
إن «هناك تفكيرًا لدى جهات ّ
حكومة إنقاذ وطني في حال تعثر املصالحة...
ستنتظر ه ــذه األط ـ ــراف حـتــى ش ـبــاط املـقـبــل،
وهو آخر موعد لدمج موظفي غزة في وزارات
السلطة ،وفي حال عدم تنفيذ ذلك ،فإن الخيار
األقرب هو تشكيل حكومة إنقاذ».
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تحصن ساحتها:
«أنصار اهلل» ّ
عفو عن المشاركين في «فتنة ديسمبر»
ٌ
إن ــه ي ـع ـتــزم تـنـظـيــم جــولــة مـقـبـلــة من
محادثات جنيف «في النصف الثاني
مــن كــانــون الثاني املقبل» .وأبـلــغ دي
ميستورا الفروف أن الجولة السابقة
مــن مـحــادثــات الـســام س ــارت «بشكل
س ـ ـيـ ــئ» ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «ح ـ ـ ــان ال ــوق ــت
إلحراز تقدم في العملية السياسية».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر الفـ ــروف أن ــه «بعد
ت ـح ـق ـيــق م ـج ـمــل األه ـ ـ ـ ــداف املــرت ـب ـطــة
بــال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـهــديــد اإلره ــاب ــي،
رك ــزن ــا ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة».
وأش ــار إل ــى أن مـحــادثــات أسـتــانــا قد
تـفـضــي إل ــى ات ـف ــاق ع ـلــى «املـنـظـمــات
وال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــدع ــوة إل ــى مــؤتـمــر
الـحــوار الــوطـنــي» .وحــول الــوضــع في
منطقة إدلــب ومحيطها ،قال الفروف
إن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة تـنـتـشــر ف ــي تلك
امل ـن ـط ـق ــة ...وإذا اس ـت ـم ــرت األوض ـ ــاع
متوترة كما هي ،فإن العسكريني في
الـ ـ ــدول ال ـضــام ـنــة الـ ـث ــاث سـيـتـفـقــون
عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــوات ملـ ـن ــع هـ ـ ــذه األن ـش ـط ــة
اإلجرامية».
ف ــي مـ ـ ــوازاة امل ــؤت ـم ــر ،كـثـفــت مــوسـكــو
ن ـشــاط ـهــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،إذ ت ـشــاور
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن هــاتـفـيــا،
مــع امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان بــن عبد
الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ،ح ـ ـ ــول «ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـك ـث ـيــف
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ل ـ ـل ـ ـتـ ــوصـ ــل ال ـ ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة
سياسية» في سوريا .بدورها ،أعلنت
وزارة الـخــارجـيــة أن الــوزيــر سيرغي
الف ــروف بحث فــي اتـصــال هاتفي مع
نـظـيــره األردن ـ ــي أي ـمــن الـصـفــدي آخــر
ت ـطــورات الــوضــع فــي ســوريــا .وقالت
إن ال ـجــان ـبــن «ل ـف ـتــا إل ــى دور عـ ّـمــان
ف ــي ج ـهــود ال ـت ـســويــة ،وال سـيـمــا في
ض ــوء م ـنــح األردن ص ـفــة م ــراق ــب في
اجـتـمــاعــات أس ـتــانــا ،ودع ـمــه م ـبــادرة
م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي ،ب ـم ــا ي ـخ ــدم خـلــق
الظروف املالئمة ملفاوضات بناءة في
جنيف».
(األخبار)

في خطوة تستهدف قطع الطريق على محاوالت
السعودية واإلمارات االستثمار في تداعيات األحداث التي
أقر المجلس
شهدتها صنعاء منذ ما قبل مقتل الرئيس السابقّ ،
السياسي األعلى عفوًا عامًا عن كل المدنيين الذين شاركوا
في «فتنة ديسمبر» .يأتي ذلك في وقت تتابع فيه القوات
الموالية لـ«التحالف» استعداداتها لتنفيذ خطط «الغزو»
الجديدة ،التي تحاول السعودية تمويهها بخطوات إنسانية
خجولة ،ال تجد الواليات المتحدة حرجًا في وصفها بـ«الخطة»
يــواصــل تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى اليمن
عمليات التحشيد امليداني على أكثر
من جبهة ،تمهيدًا للخطط التي يعتزم
ت ـن ـف ـيــذهــا ب ــات ـج ــاه ال ـس ــاح ــل ال ـغــربــي
ٌ
تحشيد تـحــاول السعودية
وصـنـعــاء.
ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ـيــه ب ــات ـخ ــاذه ــا خ ـط ــوات
ذات طــابــع إن ـســانــي ،تـحـظــى بـمـمــاألة
واض ـح ــة م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
التي ال يبدو أنها تعارض ،إن لم تكن
داعمة ملشاريع «الـغــزو» الجديدة .في
املقابل ،تتابع «أنصار الله» مساعيها
ّ
لسد الثغرات التي قد تحاول الرياض
وأبـ ــو ظ ـبــي ال ـن ـفــاذ م ــن خــال ـهــا؛ ب ـنــاءً
ع ـلــى اع ـت ـقــاده ـمــا ب ــأن مـقـتــل الــرئـيــس
الـســابــق ،عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح ،أحــدث
شرخًا يسهل اللعب عليه وزرع بذور
الفتنة فيه.
في هذا اإلطار ،يأتي قرار العفو العام
ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذه ،أم ـ ــس ،رئ ـي ــس املـجـلــس
ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
إذ أصـ ــدر األخ ـي ــر ق ـ ــرارًا يـحـمــل الــرقــم
 ،132ينص على «العفو عن كل مدني
شارك في فتنة خيانة ديسمبر ،»2017
و«اإلف ــراج عــن كــل مــوقــوف بسبب تلك
األحــداث» ،مستثنيًا من ذلك «من ثبت
ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها»،
و«مـ ـ ـ ــن ثـ ـب ــت تـ ــورطـ ــه فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع
ً
بناء
تحالف ال ـع ــدوان» .وج ــاء ال ـقــرار،

ع ـلــى م ــا ورد ف ــي ن ـصــه الـ ــذي نـشــرتــه
وكــالــة «سـبــأ» الرسمية« ،حــرصــا على
لـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل وت ـ ـجـ ــاوز اآلث ـ ـ ــار املــؤس ـفــة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ت ـل ــك األحـ ـ ـ ــداث املـ ــؤملـ ــة...
وتأكيدًا على مبدأ الشراكة بــن أبناء
الوطن بمكوناته السياسية ،ودحضًا
لـلـمــزاعــم الـكــاذبــة الـتــي تــرددهــا أبــواق
إعــام الـعــدو الـخــارجــي ،والـتــي تهدف
إلى شق الصف.»...
وفي االتجاه نفسه ،جاء قرار الصماد،
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ت ـع ـي ــن قـ ـي ـ َ
ـادي ــن مــن
حـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام» فــي
منصبني رسـمـيــن .وال ـق ـيــاديــان هما:
ح ـمــود ع ـبــاد ،ال ــذي سـبــق لــه أن شغل
منصب محافظ محافظة ذمار ،ووزير
األوقـ ــاف ،ووزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة،
ق ـبــل أن يـعـيـنــه ال ـص ـم ــاد أم ـي ـنــا عــامــا
ألمــانــة الـعــاصـمــة .أمــا الـقـيــادي اآلخــر،
فـهــو عـضــو الـلـجـنــة الــدائ ـمــة فــي حــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر» ،م ـح ـمــد ح ـســن امل ـقــدشــي،
الــذي ّ
عينه الصماد محافظًا ملحافظة
ذمـ ـ ـ ــار .وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـت ـت ــاب ــع ،ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
امل ـي ــدان ــي ،عـمـلـيــات الـتـحـشـيــد القبلي
من ذمار وإب ومناطق محيط صنعاء
ب ــات ـج ــاه م ــدي ــري ــة ن ـه ــم ،ح ـيــث ت ـحــاول
ال ـق ــوات املــوال ـيــة ل ـ «الـتـحــالــف» الـتـقــدم
إلى أرحب الفاصلة بني نهم وصنعاء.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى امل ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي ،وفـ ـ ــي

م ـحــاولــة م ــن ال ــري ــاض لـلـتـغـطـيــة على
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ــدائ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
ت ـنــوي تـصـعـيــدهــا دون ـم ــا م ـب ــاالة بما
ستحصده من أرواح إضافية ،أعلنت
قيادة «التحالف» أنها ستبقي ميناء
الـ ـح ــدي ــدة ،امل ـن ـف ــذ ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــدخ ــول
الـ ـغ ــذاء واملـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ــى
الـ ـيـ ـم ــن ،م ـف ـت ــوح ــا مل ـ ــدة شـ ـه ــر ،ع ــازي ــة
ذلـ ــك ،ف ــي ب ـيــان ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـبــاء
الـسـعــوديــة ،إلــى مــا ادع ــت أنــه «حــرص
دول تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة
ل ـل ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ال ـش ـق ـي ــق ،وتـكـثـيــف
اإلجراء ات املتعلقة بالتفتيش» .خطوة
ســرعــان مــا بـ ــادرت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
إلــى مسايرتها ،مبدية ،عبر املتحدثة
باسم البيت األبـيــض ،ســارة ســانــدرز،
ترحيبها بالقرار السعودي .ولم تفت
ســانــدرز ،طـبـعــا ،إع ــادة الـتـشــديــد على
ال ــرواي ــة الـسـعــوديــة بـشــأن الـصــواريــخ
البالستية اليمنية التي تطال العمق
السعودي ،إذ ّ
حملت إيــران املسؤولية

أعلن «التحالف»
أنه سيبقي ميناء الحديدة
مفتوحًا لمدة شهر

عــن ال ـصــاروخ األخ ـيــر ال ــذي استهدف
ق ـص ــر ال ـي ـم ــام ــة ف ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،داع ـي ــة
م ـج ـلــس األم ـ ــن إلـ ــى «م ـحــاس ـبــة إيـ ــران
على انتهاكاتها املـتـكــررة والصارخة
لقرارات املجلس».
الــدعــوة نفسها كــان قــد تــم تجديدها،
ل ـ ـيـ ــل األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ـ ـ ـ ـ ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،خـ ــال
مباحثات هاتفية بني امللك السعودي،
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،وال ــرئ ـي ــس

األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ت ـنــاولــت
سـ ـب ــل «مـ ـح ــاسـ ـب ــة الـ ـنـ ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي
على أعماله الـعــدوانـيــة ،وضلوعه في
تــزويــد امليليشيا الحوثية التابعة له
بــال ـصــواريــخ لـتـهــديــد أم ــن واس ـت ـقــرار
امل ـم ـل ـكــة ودول امل ـن ـط ـق ــة» ،ب ـح ـســب مــا
أوردت وكــالــة األن ـب ــاء الـسـعــوديــة .من
جـهـتــه ،أك ــد الـبـيــت األب ـي ــض ،فــي وقــت
الح ــق ،ح ــدوث االت ـص ــال ،الفـتــا إل ــى أن
الجانبني «اتـفـقــا على أهمية تنشيط
ع ـم ـل ـيــة س ـيــاس ـيــة إلنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب فــي
اليمن» ،مضيفًا أن «العاهل السعودي
أط ـل ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ع ـلــى خـطــة
سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ح ـ ـ ـ ــدة األزم ـ ـ ـ ــة
اإلن ـســان ـيــة» ،فــي تـصــريـحــات ال يمكن
ع ـ ّـده ــا مـ ــؤشـ ــرات إي ـج ــاب ـي ــة؛ بــال ـن ـظــر
إلــى التصعيد املـتــواصــل على األرض
بـتـغـطـيــة أم ـيــرك ـيــة ،وإلـ ــى أن «الـخـطــة
اإلن ـســان ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة» ،وف ـقــا مل ــا هو
ظاهر إلى اآلن ،ال تعدو كونها محاولة
لتمويه ذلك التصعيد.
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــواز ،وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـت ـب ــاه ــى
ال ـسّ ـع ـ ًـودي ــة بـ ـ «خ ـط ـت ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة»،
ُمـمــنـيــة الـشـعــب اليمني بـهــا ،تتسارع
امل ــؤش ــرات إل ــى اس ـت ـمــرار ال ـتــدهــور في
األوضاع الغذائية والصحية لليمنيني
ب ـف ـعــل اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـص ــار املـ ـف ــروض
عـلــى ال ـبــاد .وأعـلـنــت اللجنة الــدولـيــة
للصليب األح ـم ــر ،أم ــس ،ارت ـف ــاع عــدد
اإلصابات املحتملة بوباء الكوليرا إلى
مليون حالة ،فيما يعاني أكثر من 80
فــي املئة مــن السكان نقصًا فــي الغذاء
وال ــوق ــود واملـ ـي ــاه الـنـظـيـفــة والــرعــايــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ق ــد ح ـ ـ ــذرت ،ف ــي ا ّل ـث ــال ــث مــن
ديسمبر الجاري ،من أن تفشيًا جديدًا
للكوليرا قد يضرب اليمن خالل أشهر،
بعد إغالق «التحالف» املنافذ الجوية
والبرية والبحرية ،ما أدى إلى انقطاع
الوقود عن املستشفيات ،وتوقف ضخ
امل ـي ــاه ،وع ــدم وص ــول امل ـس ــاع ــدات إلــى
ّ
يتضورون جوعًا.
أطفال
(األخبار)

العراق

احتجاجات «اإلقليم» تنحسر :أربيل «ترفض الفوضى»
في اليوم الرابع من االحتجاجات على
سياسة حكومة «إقليم كردستان»،
بدا «االندفاع» عند المعتصمين
ضعيفًا نسبيًا ،مع انحسار بقعة
التظاهر لتشمل عددًا محدودًا من
مدن وبلدات السليمانية ،كان أبرزها
أمني كثيف
مدينة رانيه ،وسط حضور ّ
رافق المعتصمين ،ذلك أن نيجرفان
البرزاني قد أعلن أمس أن «أربيل ترفض
الفوضى ...والخطر محدق باإلقليم»
لليوم الرابع على التوالي ،تحتضن محافظة السليمانية،
ف ــي «إق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ،االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـنــاه ـضــة
ل ـس ـيــاســات ح ـكــومــة ن ـي ـجــرفــان الـ ـب ــرزان ــي ،وف ـســادهــا
وســوء إدارتـهــا ،وســط دعــوة املتظاهرين إلــى «تحسني
األوضاع االقتصادية في اإلقليم» .وشهدت مدن وبلدات
ع ـ ّـدة فــي السليمانية ت ـظــاهــرات حــاشــدة خ ــال ّ
األي ــام
ّ
الثالثة املاضية ،تخللتها مواجهات مع القوات األمنية
«األســايــش»ّ ،أدت إلى مقتل خمسة أشخاص ،وإصابة
حوالى  200بجروح.
وانتشرت قــوات «األســايــش» و«البيشمركة» و«وحــدات
مـكــافـحــة ال ـش ـغــب» ف ــي جـمـيــع األق ـض ـيــة ال ـتــي شهدت
ّ
التظاهرات ،بما فيها مركز مدينة السليمانية ،إذ شكلت

حكومة البرزاني لجنة أمنية لضبط الحراك الشعبي .وال
تــزال الـقــوات األمنية تـطـ ّـوق شــارعــي الـســراي ومــولــوي،
في السليمانية ،القريبني من مقر «الحزب الديموقراطي
ال ـكــردس ـتــانــي» بــزعــامــة مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،ف ــي وق ـ ٍـت
تواصل فيه القوات األمنية تطويقها ّمقر «قناة ً،»NRT
الـتــي أغلقتها الـسـلـطــات وقـطـعــت بــثـهــا ،متهمة ّإيــاهــا
بـ«التحريض على التظاهر».
وك ــان أب ــرز ت ـجـ ّـمـ ٍـع أم ــس فــي مــديـنــة ران ـيــه ( 130كلم
شمال غــرب السليمانية) ،حيث تظاهر مئات الشبان
والناشطني ،وفق وكالة «فرانس برس» ،التي أشارت إلى
«االنتشار األمني الكثيف بالتوازي مع خروج التظاهرات
لليوم الرابع على التوالي».
ّ
وفــي تعليقه على األحــداث الجارية في «اإلقليم» ،حذر
«تهديد حقيقي وجـ ّ
ـدي يحدق
نيجرفان البرزاني من
ٍ
ّ
متهمًا «أيادي خفية بمحاولة ّ
بث الفوضى في
باإلقليم»،
التظاهرات التي تشهدها مناطق في كردستان العراق».
وقــال في مؤتمر صحافي إن «التظاهرات حق طبيعي
لـلـمــواطـنــن ،لـكــن مــن مـســؤولـيـتـنــا وض ــع ح ـ ّـد ألعـمــال
الفوضى التي تحاول حــرف التظاهرات عن أهدافها»،
ٌ
م ـشـ ّـددًا عـلــى تــأيـيــده لــ«الـتـظــاهــرات املــدنـيــة ،وه ــي حــق
طبيعي ،لكننا لن نقبل بالفوضى» ،معتبرًا أن «املظاهرات
جاءت بالتزامن مع تهديدات الحكومة العراقية في منطقة
مخمور».
أمــا الـنــائــب عــن «ات ـحــاد الـقــوى الـعــراقـيــة» عبد الرحمن
الـ ـل ــوي ــزي ،ف ـق ــد وص ـ ــف م ــا يـ ـج ــري ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة
بــ«االنـتـفــاضــة ضــد نـظــام مسعود ال ـبــرزانــي ،مــن ِقبل

الشعب الكردي الذي كشف مغالطاته»ّ ،
مشددًا على أن
«البرزاني يحاول التمرير على الشعب اتهام الحكومة
االتحادية بقطع رواتــب موظفي اإلقليم مقابل تصدير
آالف الـبــرامـيــل مــن الـنـفــط يــومـيــا لـحـســابــاتــه العائلية
والـشـخـصـيـ ّـة ،وشـعــب كــردس ـتــان يـتـضـ ّـور مــن الـعــوز
الشمالي «امتداد االنتفاضة إلى
والجوع» .وتوقع النائب ّ ً
خاصة أن «الشعب الكردي أدرك
أربيل ودهوك قريبًا»،
بشكل واضح ّ
تعمد وتغافل البرزاني وحزبه عن تحويل
ّ
عــائــدات النفط امل ـصــدرة مــن اإلقليم إلــى سيولة مالية،
لتغطية نفقات موظفي كردستان».
ّ
في موازاة ذلك ،فإن الحديث عن إمكانية «تدخل القوات
االتحادية لحماية املواطنني األكراد» ال يزال حاضرًا ،في
حني أن التلميح البغدادي بدخول قواتها إلى «اإلقليم»،
وإن كان «تهديدًا ّ
جديًا» ،تقابله «رسائل طمأنة» بأن
ما يصدر عن «املــركــز» ال يــزال في إطــاره «النظري».
وأوض ــح املتحدث بــاســم «قـيــادة العمليات املشتركة»
ُ
ـار حــول
العميد يحيى رس ــول أن «م ــا ي ـقــال مــن أ ّخ ـبـ ٍ
ّ
توجه الـقــوات األمنية إلــى كردستان ،وفــض النزاعات
ـار من الصحة» ،داعيًا إلــى «أخــذ املعلومات
داخلها عـ ٍ
من مصادرها الرسمية» .وأضــاف أن «القوات األمنية
م ــوج ــودة فــي املـنــاطــق امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ،وال ـتــي أع ــادت
الحكومة املركزية فرض األمن فيها».
بـ ــدوره ،أش ــار املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم مكتب رئيس
ال ــوزراء حيدر الـعـبــادي ،سعد الحديثي ،إلــى «ضــرورة
قيام قــوات األمــن الكردية بواجبها في تهدئة األوضــاع
فــي كــردسـتــان ،وضـمــان حــق التظاهر ،وعــدم االعـتــداء

ّ
على املواطنني» ،مؤكدًا أن «الحكومة ستتحرك لتهدئة
األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ك ــردسـ ـت ــان ،والـ ـقـ ـي ــام ب ــواج ـب ـه ــا وف ـقــا
ل ـل ــدس ـت ــور» .وأض ـ ــاف «ف ــي ح ــال ال ـل ـجــوء إل ــى الـعـنــف
ّ
والقوة ،فإن الحكومة االتحادية لن تقف مكتوفة األيدي،
وستسعى وفقًا للدستور إلــى القيام بما يجب القيام
به في حال حدوث اعتداءات من قبل القوات الكردية ،أو
التجاوز ّعلى املمتلكات العامة».
وعلى خط أزمة بغداد ـ أربيل ،على خلفية إجراء األخيرة
ّ
ً
استفتاء لالنفصال ،أكد نيجيرفان البرزاني أن «الحل
مع بغداد ال يمكن أن يتم على أساس وجود طرف قوي
وآخر ضعيف ،بل يجب الحديث معًا بلغة تسعى إليجاد
جميع السبل للتوصل إلى نتيجة ومعالجة الخالفات».
وقال إن «اإلقليم يريد تسوية املشكالت ،وال يرغب في
التحاور مع بغداد على أســاس من الطرف القوي ومن
الطرف الضعيف ،فنحن نعتقد أن هذه املسألة مسألة
جدية ،ومرتبطة عمومًا باستقرار العراق» ،مشيرًا إلى أن
«الحل األوحد هو التفاوض والجلوس حول طاولة حوار
واحدة ،ونحن ملتزمون بالدستور ،وملتزمون بالعراق
ّ
املوحد ،ونحترم قرار املحكمة االتحادية».
ّ
سياق متصل ،أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم
وفي
ٍ
أن «ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة وح ـكــومــة اإلق ـل ـيــم ستطلقان
محادثاتهما بشأن القضايا الخالفية بعد أعياد رأس
السنة املـيــاديــة» ،مضيفًا أن «املـحــادثــات بــن الطرفني
ستعقد بتحكيم ط ــرف ثــالــث ،وه ــو املـبـعــوث الـخــاص
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق يان كوبيش».
(األخبار)
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فقاعة «حساب المواطن»:
«فتات إعانات» مقابل تكاليف مضاعفة
وعود حكومية منذ
بتخطي آثار
ما يقارب العام ّ
«إصالحات» محمد بن سلمان
بسالم ،تبخرت في ساعات
قليلة أمس ،على وقع
«إعانات» تلقاها السعوديون
من برنامج «حساب المواطن»،
قبل دخولهم العام الجديد،
بما يحمل لهم من ضرائب
و«خيبات»

علي جواد األمين
ً
لــم تـتــرك السلطات السعودية مجاال
ّ
للشك بأن «حساب املواطن» حيلة من
حـيــل ول ــي الـعـهــد مـحـمــد ب ــن سلمان
ُ
َ َ
الطبقتني الفقيرة
االقتصادية ،تـقـ ّـدم
واملتوسطة على مذبح «اإلصالحات».
أم ـ ـ ــس ،ح ـص ــل مـ ــا كـ ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا مــع
ب ــدء إيـ ـ ــداع م ـبــالــغ ال ــدع ــم لـحـســابــات
امل ـس ـت ـح ـق ــن ب ـ ــ«ح ـ ـسـ ــاب املـ ـ ــواطـ ـ ــن».
حجم فقاعة الدعم في الدفعة األولــى
ّ
ليبي للمواطن أن وظيفة
كــان كافيًا
الـ ـب ــرن ــام ــج «تـ ـع ــوي ــض شـ ـكـ ـل ــي» عــن
ت ـكــال ـيــف م ـضــاع ـفــة مــرت ـق ـبــة م ــع رفــع
ال ــدع ــم ع ــن ال ـطــاقــة وفـ ــرض «ضــريـبــة
القيمة املضافة» مع بداية عام .2018
يتذرع ابن سلمان بأن «اإلصالحات»
ّ
الجديدة تستهدف األغنياء ،على أن
«حساب املواطن» سيرفع تكاليف رفع
الــدعــم عــن الـطــاقــة مــن كـهــربــاء ومـيــاه
وبنزين ،و«ضريبة القيمة املضافة»

ّ
عن كاهل الفقير ،وأن مقدار التعويض
سـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاوي ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي ف ــواتـ ـي ــر
االس ـت ـهــاك ب ـنـ ً
ـاء عـلــى م ـعــدل الــدخــل،
ّ
إال أن املبالغ املعلنة للدعم أمس كانت
ّ
«صــادمــة» ،وكشفت أن «املستهدفني»
مـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج س ـي ــدف ـع ــون ف ــات ــورة
«اإلصالحات».

لم ينجح جيش
«التطبيل» في تعويم
مظاهر الغضب في
«مواقع التواصل»

ي ـتــراوح الــدعــم مــا بــن  300ري ــال وما
يفوق األلف ريال ،بحسب ما أعلن وزير
ال ـع ـمــل والـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،علي
الـغـفـيــص .وبــا ُلـنـظــر إل ــى املـسـتــويــات
ال ـثــاثــة ال ـت ــي ق ـس ـمــت ع ـلــى أســاسـهــا
شرائح املستفيدين (أصـحــاب الدخل
املحدود ،واملتوسط ،وفوق املتوسط)،
ً
تحصل الـشــريـحــة األع ـلــى دخ ــا (مــن
تتراوح رواتبهم بني  15ألفًا و 20ألفًا
تقريبًا) ،على الحد األدنــى من الدعم
املقدم ( 300ريــال) ،أي ما يمثل زيادة
ما بني  1.5و 2في املئة على مداخيلهم
فقط ،أما الشرائح ذات الدخل األدنى
(تـتــراوح مــا بــن صفر ريــال و 15ألف
ريـ ــال) ،فتحصل عـلــى ال ـحــد األقـصــى
م ــن ال ــدع ــم ،وه ــو م ــا ي ـق ــارب ال ـ ـ 1400
ريال تقريبًا (وهو أعلى الدعوم التي
أعلن عنها املغردون السعوديون عبر
وســم «كــم جــالــك») ،أي مــا يمثل  9في
املـئــة زي ــادة على الــدخــل تقريبًا كحد
أقـصــى ،وهــي نـسـ ٌـب ال تـعـ ّـوض سوى

تقرير

كاتالونيا بعد االنتخابات:
مزيد من االنقسام واالضطراب؟
ٌ
ظروف غير عادية،
في
ٍ
خاض اقليم كاتالونيا الذي
زعزع االستقرار في البالد
انتخابات برلمانية
لشهرين،
ٍ
محلية دعت إليها مدريد،
والتي زادت من تعقيد
وغموض المشهد فيه ،وهو
مهد له انقسام حاصل
ما ّ
ليس فقط بين وحدويين
واستقالليين ،بل داخل معسكر
االستقالليين أنفسهم
االنـقـســام هــو املشهد الـعــام حاليًا في
التي
كاتالونيا ،لــم ّتــزده االنـتـخــابــات ّ
جـ ــرت أمـ ـ ــس ،إل وض ــوح ــا م ــع تـعــقــد
صورة شكل الحكم املستقبلي لإلقليم
ال ــذي زع ــزع االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي في
إس ـب ــان ـي ــا ل ـش ـه ــري ــن ،م ـن ــذ االس ـت ـف ـتــاء
على تقرير مصيره في  1تشرين األول
ً
املــاضــي ،وص ــوال إلــى انتخابات أمس
ـان،
ال ـتــي اع ـت ـبــرت بـمـثــابــة اسـتـفـتــاء ث ـ ٍ
يـقـ ّـرر فيه الـكــاتــالــونـيــون مــا إذا كانوا
يريدون من جديد أن تحكمهم األحزاب
االستقاللية.
ّ
وب ـق ــي فـ ــرز األص ـ ـ ــوات م ـس ـت ـم ـرًا حــتــى
ـت مـتــأخــر جـ ـدًا ،أك ـثــر مـ ّـمــا شهدته
وق ـ ٍ
انتخابات محلية في اإلقليم عام
آخر
ٍ
 ،2015مع نسبة مشاركةٍ عالية وصلت
ً
مساء إلــى  69في املئة
حتى السادسة
م ــن أصـ ــل  5.5م ـل ـيــون ن ــاخ ــب .ووف ــق
نتائج تقريبية غير رسمية نشرتها
ب ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ـب ــان ـي ــة،
ّ
مـ ـس ــاء أم ـ ــس ،ف ـق ــد ب ـ ــدا أن ال ـت ـحــالــف
ّ
امل ــؤل ــف م ــن األح ـ ــزاب االسـتـقــالـيــة قد

ّ
تمكن مــن حـيــازة أغلبية صغيرة ،مع
العلم أن ذلــك لــم يحسم بسبب تقارب
النتائج مــع الـحــزب الــوحــدوي األقــوى
ف ــي اإلق ـل ـيــم« ،ثـ ـي ــودادان ــوس» ال ــذي ال
يستبعد أيضًا أن يحصل على نسبة
تصويت مرتفعة .وقد نشرت صحيفة
«ال ف ــان ـغ ــاردي ــا» ال ـكــاتــالــون ـيــة نـتــائــج
تـقــريـبـيــة ،ظـهــر فـيـهــا أن «ح ــزب يسار
كاتالونيا الجمهوري» بقيادة أوريول
خونكيرس املوجود في السجن حاليًا،
قد ّ
تفوق على حــزب بوغديمون «معًا
م ــن أج ــل كــاتــالــون ـيــا» ،بـحـيــازتــه على
مــا يـقــارب  29مقعدًا مقابل  36مقعدًا
مـ ــن أص ـ ــل  .135وأع ـ ـطـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة
بـنـتــائـجـهــا ال ـت ـقــري ـب ـيــة «امل ــواطـ ـن ــون»
حوالى  37مقعدًا.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـب ــدو أن الـ ـنـ ـت ــائ ــج س ـت ـكــون
غ ـي ــر ح ــاس ـم ــة ،إال أن ـ ــه وب ـش ـك ــل ع ــام،
ـروف غير
ج ــرت تـلــك االن ـت ـخــابــات ب ـظ ـ ٍ
ع ــادي ــة ،م ــن ح ـيــث ال ـتــوق ـيــت وال ـحــالــة
السياسية مع وضع الحكومة املركزية
يــدهــا عـلــى اإلقـلـيــم ومالحقتها لـقــادة
األحـ ــزاب االسـتـقــالـيــة قـضــائـيــا .وقــاد
أول ـئ ــك حـمــاتـهــم االنـتـخــابـيــة إم ــا من
ال ـس ـج ــن ك ـم ــا ه ــو حـ ــال زعـ ـي ــم «ح ــزب
يسار كاتالونيا الجمهوري» ،أوريول
خونكيراس ،أو مــن خــارج الـبــاد مثل
م ــا ف ـعــل ك ـ ــارس ب ــوغ ــدي ـم ــون ،الــزع ـيــم
السابق لإلقليم .ودفــع االستقالليون
ث ـم ــن ت ـح ـ ّـدي ـه ــم ملـ ــدريـ ــد الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ال ـح ـك ــوم ــة ف ـي ـهــا أن س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
الـحــالــة االستقاللية هــو انـتـصــار غير
م ـس ـبــوق ل ـه ــا .ولـ ــم تـتـفـجــر األوض ـ ــاع
بــن مــدريــد وبــرشـلــونــة إال بعد إعــان
بوغديمون فــي  10تشرين األول أمــام
الـبــرملــان أن كاتالونيا دول ــة مستقلة،
ـت الحـ ــق،
م ـع ـل ـقــا االسـ ـتـ ـق ــال فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
ليعلنه البرملان في  27تشرن األول.
وبـ ـع ــدم ــا قـ ــامـ ــت م ـ ــدري ـ ــد ب ـ ــإج ـ ــراءات
قضائية ضد قادة االستقالل املتهمني
بـ ــإسـ ــاءة اسـ ـتـ ـخ ــدام األم ـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
والتمرد ،أقالت الحكومة الكاتالونية،
وأعـلـنــت عــن إج ــراء االن ـت ـخـ َـابــات ،لكن
املـعـسـكــر االنـفـصــالــي لــم يـبــق مــوحـدًا،

شهدت االنتخابات نسبة مشاركة مرتفعة (أ ف ب)

ّ
وفـ ــضـ ــل ب ــوغ ــديـ ـم ــون وخ ــونـ ـكـ ـي ــراس
ال ـت ــرش ــح ب ـل ــوائ ــح م ـن ـف ـص ـلــة وقـ ـي ــادة
حملتني انتخابتني منفصلتني .وهذا
الخالف بني أقــوى طرفني استقالليني
ّ
سيخيم على األجواء السياسية
هو ما
ّ
في اإلقليم في األيام املقبلة ،خصوصًا
مع النتائج االنتخابية غير الحاسمة،
م ــع ال ـع ـلــم أن خــون ـك ـيــراس ل ــم يتمكن
من القيام بحملة انتخابية فعلية من
ّ
السجن ،فكلف األمينة العامة للحزب،

يسود الغموض بشأن
شكل االئتالف الحكومي
بسبب النتائج المتقاربة

مارتا روفيرا ،بتولي املهمة عنه.
وفـيـمــا اعـتـبــرت صحيفة «إل بــايــس»
اإلسـبــانـيــة فــي افتتاحيتها ،أم ــس ،أن
ّ
املهمة الطارئة أمــام البرملان املنتخب
والحكومة الجديدة في كاتالونيا هي
معالجة االنقسام االجتماعي وإعطاء
دفع جديد لالقتصاد واستعادة الثقة
التي تدمرت ،تبدو تلك العناوين غير
ق ــاب ـل ــةٍ لـلـتـحـقـيــق .ومـ ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقـ ّـدم
ب ــوغ ــدي ـم ــون ن ـف ـســه ع ـلــى أنـ ــه املــرشــح
ال ــوحـ ـي ــد املـ ـن ــاس ــب لـ ـقـ ـي ــادة اإلق ـل ـي ــم،
ً
مـ ـ ـح ـ ــاوال ق ـط ــع الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى نــائ ـبــه
ّ
السابق خونكيراس الذي يتطلع حزبه
ال ـي ـســاري الـجـمـهــوري لـقـيــادة اإلقـلـيــم
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ــرب
األهلية.
ه ــذا االن ـق ـس ــام ي ـط ــرح ع ــدة ت ـس ــاؤالت
ب ـ ـشـ ــأن شـ ـك ــل االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـح ـك ــوم ــي
املقبل والـغــامــض .وقــد يتحالف حزب
بوغديمون مع «حزب يسار كاتالونيا
الجمهوري» و«حزب مرشحو الوحدة
الشعبية» املناهض لالتحاد األوروبي،

لتشكيل ح ـكــومــة .لـكــن ه ــذا الـتـحــالــف
سـيــواجــه بـعـقـبــات ،أول ـهــا الـتــوتــر بني
الـ ـح ــزب ــن ال ـك ـب ـي ــري ــن فـ ـي ــه ،وثــان ـي ـهــا
ه ــو إص ـ ــرار «حـ ــزب مــرش ـحــو الــوحــدة
الـشـعـبـيــة» ع ـلــى االس ـت ـق ــال األحـ ــادي
ال ـجــانــب م ــا ق ــد يــدفــع م ــدري ــد الت ـخــاذ
إجراءات إضافية بحق اإلقليم ٌووضع
الـ ـي ــد ع ـل ـيــه م ــن ج ــدي ــد .ت ـح ــال ــف آخ ــر
قــد يـحـصــل ،وه ــو الـتـحــالــف الـيـســاري
الـثــاثــي ،بــن فــرع حــزب «بــوديـمــوس»
في كاتالونيا ،و«حزب يسار كاتالونيا
الجمهوري» مع «الحزب االشتراكي»،
إال أن ه ــذا الـتـحــالــف أي ـضــا سيشوبه
مشاكل ،فمن ناحية قد يضطر «اليسار
الـجـمـهــوري» إلــى الـتــراجــع عــن مطلبه
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال األح ـ ـ ـ ــادي وأن يـتـخـلــى
«الحزب االشتراكي» عن دعمه للحكم
املباشر من مدريد.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،قـ ـ ــد ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول «املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــون»
املـنــاهــض ب ـشـ ّـدة لــاسـتـقــال أن يبني
ح ـكــومــة وح ـ ّ
ـدوي ــة ت ـتــألــف ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي»
و«ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـع ـب ــي» ،إذا م ــا حـصــد
ال ـ ـعـ ــدد الـ ـك ــاف ــي مـ ــن م ـق ــاع ــد ال ـب ــرمل ــان
ال ــ .135لكن االشتراكيون واملحافظون
غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـت ـ ــواف ـ ـق ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ــوط ـن ــي ،وه ــو م ــا ق ــد يـنـعـكــس كــذلــك
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى كـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــا .ورأت
زعيمة «ث ـيــودادانــوس» الليبرالي في
كاتالونيا إينيس أريماداس ،أمس ،أن
«هذا االنتخاب ليس مهمًا لكاتالونيا
فحسب ،بــل إلسبانيا برمتها وسائر
أوروبا».
وبالنسبة لقادة االستقالل املالحقني
قـضــائـيــا ،ف ــإن العملية االنـتـخــابـيــة ال
تلغي واق ــع أنـهــم ال يــزالــون معرضني
لـلـمـحــاكـمــة وال ـس ـجــن ،عـلــى الــرغــم من
قناعتهم بــأن فــوزهــم فــي االنتخابات
سيرفع عنهم املالحقة القانونية ،إال أن
عودة بوغديمون إلى إسبانيا ستعني
إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه مـبــدئـيــا ،وه ــو ما
ي ــزي ــد مـ ــن غـ ـم ــوض م ـص ـي ــر ح ـك ــوم ــةٍ
استقاللية جديدة برئاسته.
(األخبار)
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العالم
جــزء بسيط ج ـدًا مــن تكاليف ارتـفــاع
أسـعــار الــوقــود بنسبة  %80ب ــدءًا من
كــانــون الـثــانــي  ،2018بـحـســب وكــالــة
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ» االق ـت ـصــاديــة .ه ــذا عــدا
األثر غير املباشر لرفع أسعار الطاقة
وتطبيق «ضــريـبــة القيمة املـضــافــة»،
والـ ـت ــي س ـي ـتــم ف ــرض ـه ــا ع ـل ــى الـسـلــع
والـ ـخ ــدم ــات خ ـ ــال م ـخ ـت ـلــف م ــراح ــل
سلسلة التوريد.
ولـ ــم ي ـن ـ ُـج أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ،وال ــذي ــن
يـ ـمـ ـثـ ـل ــون الـ ـطـ ـبـ ـق ــة امل ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــورة ،مــن
الـ ـض ــرائ ــب ،إذ ت ـس ـت ـهــدف ال ـح ـكــومــة
تـطـبـيــق امل ـقــابــل امل ــال ــي ل ـلــوافــديــن في
 ،2018وهـ ــي رس ـ ــوم ج ــدي ــدة أقـ ّـرت ـهــا
الحكومة بهدف تحصيل ما بني 300
ريال و 400ريال ( 80دوالرًا إلى 106.7
دوالرات) ،ب ـح ـســب أعـ ـ ـ ــداد ال ـع ـمــالــة
األجنبية مقابل الوطنية ،وسيتحمل
دفعها صاحب العمل وليس العامل،
استنادًا إلى «املادة الرقم  »40من نظام
الـعـمــل ،وال ـتــي تـنــص وفـقــا لصحيفة
«مــال» السعودية بوضوح على ذلك،
ب ــأن ــه «ل ـ ــن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك أي م ــداخ ــل
قانونية لتحميلها على العامل».
تـعــود ه ــذه الـسـيــاســة غـيــر املسبوقة،
ب ـح ـســب االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ،ب ـ ــارت ـ ــدادات
سـلـبـيــة ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـس ـع ــودي،
وإضعاف نمو القطاعات املختلفةّ ،أما
ما يأمله القائمون على هذا القرار بأن
يحل الـسـعــوديــون محل املقيم ،يبدو
صعبًا وفق الخبراء السعوديني ،كون
العديد من الوظائف واملهن لم يعمل
بها الـسـعــوديــون حتى اآلن ،وهــو ما
يتطلب سنوات من أجل تأهيلهم لها.

يمول «حساب المواطن» أكثر من ثلث ميزانية عام ( 2018أ ف ب)
ّ

نتائج اللوتو اللبناني
23 39 22 19 14 12 2
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1572وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 22 - 19 - 14 - 12 - 2 :
الرقم اإلضافي23 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 2,456,777,383ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

«تويتر» ينتفض
لم ينجح جيش «التطبيل» السعودي،
كـ ـم ــا وص ـ ـفـ ــه مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــردون ،ف ـ ــي ت ـع ــوي ــم
مـظــاهــر الـغـضــب فــي مــواقــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي .الــوســوم الـتــي طفت على
سطح «تويتر» كـ«حساب املواطن ٣٠٠
ريال» و«صدمة حساب املواطن» و«أنا
تبت من التطبيل» ،حملت أوسع حالة
غضب ربما في تاريخ اململكة .فبحسب
فيصل بن صالح القرني ،في تغريدة
ً
القت تفاعال كبيرًا« ،سيشهد التاريخ
أنـ ــه ف ــي عـ ــام  2018ت ــم ال ـق ـض ــاء عـلــى
الطبقه املتوسطة بالضربة القاضية
في أغنى دول العالم» ،ما ينذر بمرحلة
جديدة تدخل فيها «اململكة املتحولة»،
بنفق مظلم نحو «نظام جبائي»ُ ،يمثل
«حـ ـس ــاب املـ ــواطـ ــن» ح ـص ــان طـ ـ ــروادة
لالنطالق إليه.
ومــن تـظــاهــر الـتـحــول ه ــذا ،انخفاض
إعـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،إلى مستوى إعانات «حساب
املـ ــواطـ ــن» ،إذ ت ـ ّ
ـرح ــم امل ـ ـغـ ــردون على
ب ــرن ــام ــج «ح ــاف ــز» ال ـ ــذي أط ـل ـقــه املـلــك
عـبــدالـلــه ف ــي ع ــام  ،2011وه ــو عـبــارة
ع ــن إعـ ــانـ ــات ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى مــواج ـهــة
مشكلة البطالة بني الشبابُ ،يصرف
بمقتضاه مخصص مالي شهري ملدة
 12شـهـرًا ،يـفــوق بكثير مبالغ الدعم
من البرنامج الجديد.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـواء عـ ـب ــر الـ ـتـ ـغ ــري ــد واملـ ـق ــاط ــع
ّ
املـ ـص ــورة ،شــكــك امل ــواط ـن ــون بــأهــداف
ولــي العهد مــن هــذا الـبــرنــامــج ،ودعــا
ال ـع ـش ــرات مـنـهــم إل ــى إل ـغ ــاء «ح ـســاب

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 68,968,530ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,743 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 39,569 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 190,096,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23,762 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2,637,819,774 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 60,131,192 :ل.ل.

نتائج زيد

ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1572
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح77326 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7326 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.326 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 491
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة997 :
• يومية أربعة8207 :
• يومية خمسة78956 :

يـ ـم ـ ّـول «حـ ـس ــاب امل ـ ــواط ـ ــن» أكـ ـث ــر مــن
ّ
ثـلــث مـيــزانـيــة ع ــام  ،2018إذ إن رفــع
الــدعــم عــن الـطــاقــة سـيــوفــر للحكومة
مــا يـقــارب ال ـ  370مليار ري ــال ،بعدما
كانت تصرف  400مليار ريال يستفيد
منها الجميع .ومــع رفــع الدعم ،باتت
التكلفة على الدولة تقدر بـ  32مليارًا
ف ـق ــط ،بـحـســب م ــا ج ــاء ف ــي امل ـيــزان ـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ك ـت ـعــويــض
لـ ــذوي ال ــدخ ــل املـنـخـفــض وامل ـتــوســط
في «حساب املــواطــن» .وفيما اإلنفاق
الـعـسـكــري أع ـلــى عـنـصــر فــي املــوازنــة
ّ
( 210مليارات ريال) ،يبدو أن صفقات
ال ـس ــاح الـتــريـلـيــونـيــة س ـت ـكــون على
حساب لقمة العيش!
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أفقيا

 -1تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام – إلهة الحرب والحب عند سكان ما بني
النهرين –  -2إله مصري – نشف حبر القلم – مكان ُيحتمى به من غــارات الطائرات
–  -3إحــدى الـقــارات – أحفر البئر –  -4مقدار معلوم من الطعام أو الحنطة – حصل
على جائزة –  -5بطل شعبي سويسري هو جزء من حكايات استقالل سويسرا من
األمبراطورية النمساوية – لإلستدراك –  -6من يقوم على خدمة القوم في األكــل أو
الشراب – موضع يتحرك من رأس الطفل –  -7رجل دولة فرنسي راحل –  -8معدن خام
ُيستعمل في نحت التماثيل وصنع أدوات الزينة – حسنًا باألجنبية – أخو األب أو األم
–  -9يشحذ السكني – مؤنث طائر حسن الشكل –  -10مدينة عراقية – خشبة الحائك

عموديًا
 -1مشترع أثيني قديم سن القوانني األولى للمدينة – فاقد الحياة –  -2من أسفار
ّ
العهد الجديد –  -3يشاء ّ ُ
التجول –  -4زوجة امللك الصالح األيوبي
ويحب – حظر
ووال ــدة ابـنــه خليل وملكة مصر بعد وف ــاة زوجـهــا –  -5حــل الـعـقــدة – نبت شعر
الرأس –  -6جزيرة في البحر الكاريبي تشكل مع باربودا دولة مشاركة لبريطانيا
–  -7تنشق العطر – ضد اآلخرون –  -8ما دون الجبال في اإلرتفاع – من األزهار –
متشابهان –  -9ما يتقاضاه العامل أو املوظف من أتعاب – سهل ونهر إيطالي – ما
ينتجه النحل –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.26 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.

«موازنة تاريخية» على حساب
المواطن

استراحة

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 68,968,530ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,028,486 :ل.ل.

املــواطــن» وإع ــادة الــدعــم على الطاقة،
تــأكـيـدًا عـلــى أن الـبــرنــامــج ال يـعـ ّـوض
شيئًا ُيــذكــر مــن الـتـكــالـيــف املضاعفة
التي تنتظرهم ،بينما تساءل آخرون
عــن الـسـبــب فــي ع ــدم ف ــرض الحكومة
ً
ضــريـبــة عـلــى الــدخــل ب ــدال مــن السلع
ً
والـ ـخ ــدم ــات ،إذ ك ــان ــت ص ــادق ــة فـعــا
فـ ــي ه ــدفـ ـه ــا املـ ـعـ ـل ــن بـ ـ ــأن الـ ـض ــرائ ــب
ّ
تستهدف األغـنـيــاء .وأشـ ــاروا إلــى أن
«الطبقة املترفة» لن تتأثر باإلجراءات
الـجــديــدة ،فــا هــي تتأثر ب ـ  5فــي املئة
إض ــافـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
بـقــدر املستهلك ،وال بــرفــع الــدعــم عن
ّ
الكهرباء والوقود واملياه ،إذ إن تأثير
هذه اإلجراءات على املداخيل الكبيرة
«محمول».

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 2758

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1تبر – باخ – دم –  -2رامي عياش –  -3اس – كل – نورس –  -4متيا – حقيبة –  -5بورتوريكو
–  -6ريب – انا –  -7دهوك – رمح –  -8مها – مهر – آر –  -9نايمني –  -10رب – نضا – سوء
عموديًا

 -1ترامب – أمير –  -2باستور –  -3رم – يريدان –  -4يكاتبه – ان –  -5بعل – وميض – -6
اي – حراكهما –  -7خانقني – ري –  -8شويكار – نس –  -9ربو – ما –  -10مرسة – صحراء

حل الشبكة 2757

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م ـم ـثــل م ـص ــري ( )2011-1921ق ـ ـ ّـدم أك ـث ــر م ــن  200ع ـمـ ُـل ف ــي الـسـيـنـمــا
والتلفزيون .آخر أعماله كان فيلم « ظاظا « عام  .2006ل ّ
قب بدونجوان
الشاشة العربية
 = 4+3+2+7+6+5خالف اليمني ■  = 10+9+8اآلن باألجنبية ■ = 11+1
حرف نصب

حل الشبكة الماضية :داستن هوفمان
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إعالنات
◄ وفيات ►
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله وقدره ننعى اليكم وفاة
املأسوف عليها املرحومة
أمال إسماعيل عبدالله
زوجة العقيد ضاهر نمر سويد
أوالدهـ ـ ــا :ال ــدك ـت ــورة ن ــادي ــن ســويــد،
امل ـح ــام ــي ف ـ ــادي س ــوي ــد وال ــدك ـت ــور
أسامة سويد
سينقل جثمانها الطاهر صباح يوم
الخميس املــوافــق في 2017/12/21
الــى مسقط رأسها في بلدة الخيام
الجنوبية في تمام الساعة التاسعة
صـ ـب ــاح ــا ،ل ـي ـص ـلــى ع ـل ـيــه ويـ ـ ــوارى
الثرى في تمام الساعة الثانية من
ظهر هذا اليوم في البلدة املذكورة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الــدفــن ويــومــي
الجمعة والسبت املوافق في  22و23
فــي مـنــزل والــدهــا الـحــاج اسماعيل
عبدالله ،على أن يقام األسبوع نهار
األح ـ ــد ف ــي  2017/12/24ال ـســاعــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
البلدة.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل س ــوي ــد وآل عـبــدالـلــه
وعموم أهالي بلدة الخيام
ولكم األجر والثواب

آل الخير في لبنان واملهجر
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــى
والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره
فقيدتهم املرحومة
الحاجة آمنة محمد صالح الخير
أرملة املرحوم الحاج مصطفى قدور
الخير
والـ ــدهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم امل ـخ ـت ــار ال ـح ــاج
محمد صالح الخير
اوالدها :محمد ،أحمد ،وخالد الخير
اش ـقــاؤهــا :خــالــد ،الـصـيــدلــي أحـمــد،
غـســان ،غــالــب ،الـحــاج كـمــال ،مــروان،
بــرهــان ،عــدنــان ،الــرائــد ف ــواز ،ممتاز
واملرحوم الرائد معروف.
أصـ ـ ـه ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــا :مـ ـحـ ـم ــود
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارودي ،رشـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ــاج ،عـبــد
الهادي قطعية ،كامل الخير ومحمد
الحلبي.
الـتـعــزيــة ال ـيــوم الـثــالــث الـجـمـعــة 22
كـ ــانـ ــون االول لـ ـل ــرج ــال فـ ــي م ـن ــزل
شقيقها الحاج كمال الخير الكائن
في املنية وللنساء في منزل زوجها
ال ـك ــائ ــن ف ــي امل ـن ـي ــة ب ـج ــان ــب مـعـمــل
البيبسي سابقًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ذكرى اسبوع ►
بمزيد من الحزن و التسليم بقضاء
الـلــه و ق ــدره نـنـعــي الـيـكــم فقيدتنا
املاسوف عليها املرحومة
الحاجه خيرية علي صالح
ارملة املرحوم الحاج عبدو محمود
زغيب
اشقاؤها :املرحومني الحاج محمد-
الحاج محمود و الحاج احمد
اوالدهـ ـ ـ ــا  :ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن عــاطــف
زوجته املرحومة فاطمة مراد
سميح زوجته نورما بافيتش
ع ـ ـطـ ــاف زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور م ـح ـمــد
منصور
وفاء ارملة املرحوم الدكتور محمد
نزهه
و وري ـ ــت ف ــي الـ ـث ــرى يـ ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع فيه 2017/12/19
يـقــام ذك ــرى اسـبــوع يــوم االح ــد في
 2017/12/24ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحا في حسينية البرجاوي
ل ـل ـف ـق ـيــدة ال ــرح ـم ــة و ل ـك ــم االج ـ ــر و
الثواب و لكم من بعدها طول البقاء
االس ـ ـف ـ ــون  :آل زغ ـ ـيـ ــب – ص ــال ــح-
م ـن ـص ــور -و ع ـم ــوم اه ــال ــي بـلــدتــي
يونني و الصرفند
يصادف اليوم الجمعة الواقع في
 22كانون االول  2017ذكــرى مرور
اس ـبــوع عـلــى وف ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم
الحاج فرج محمود جشي (ابو محمود)
اوالده :محمود و محمد جشي
اش ـ ـق ـ ــاؤه :رض ـ ـ ــا ,ريـ ـ ـ ــاض ,ح ـب ـيــب,
املرحوم رضوان وعلي
اصـ ـه ــرت ــه  :ب ــاس ــم ح ـ ـمـ ــود ,حـســن
حيدر ,سمير عواضة
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى ع ــن روح ــه
ال ـط ــاه ــرة آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ال ـســاعــة
الثالثة عصرا في حسينية خاتون-
جويا
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب
االس ـف ــون آل ج ـشــي ,آل زيـ ــدان  ,آل
فــواز ,آل حمود ,آل حيدر وعواضة
وعموم اهالي بلدة جويا .

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتأهيل سقف خزان ()20/1
سعة  20000م 3للفيول اويل في معمل الذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 10895/تاريخ  ،2017/10/26قد مددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/1/26عند نهاية
الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/12/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2525
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ف ـ ــادي م ـح ـمــد الـ ـح ــاج ح ـســن ملــوكـلـتــه
زهــرة زكــريــا مهدي فاضل محمد املوسوي
(كويتية الجنسية) سند تمليك بدل ضائع
بالعقارين  1445و 1444عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد املقداد ملوكله علي محمد
االحمر سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  4576بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب اح ـمــد ف ـخــري عـبــدالـلــه ملــوكـلــه محمد
فريد عبدالله سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارين  1730و 1090سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب عـلــي مـحـمــد ال ـحــاج سـلـيـمــان ملــورثـتــه
نور بنت محمود همدر سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  1270بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خضر اسعد حمزة ملوكله احمد شهاب
عبدالله سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  886سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـل ــي اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ال ـ ــدي ـ ــران ـ ــي مل ـ ــورث
موكله محمد سعيد الــديــرانــي سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتــه بــالـعـقــاريــن  21و106
قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مـطــانــس تــركــي ضــاهــر مل ــورث موكله
نخله يــوســف مــوســى داود نـصــرالـلــه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  2088راس بعلبك
السهل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غانم سعدالله شريف ملورثه سعدالله
حسني علي شريف سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــاري ــن  660و219
اليمونة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2015/507 :
طالب التنفيذ :دعد محمد عادل الشهال،
بـصـفـتـهــا مـتــولـيــة وق ــف مـصـطـفــى رجــب
ال ـش ـهــال  -وكـيـلـهــا امل ـحــامــي ع ـبــد املـنـعــم
كبارة.
املـنـفــذ عليهم :عبداملجيد ومــريــم وهــدى
الشهال ،ووعد عزام الشهال
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
محكمة االسـتـئـنــاف املــدنـيــة فــي الـشـمــال
رقم  2015/278تاريخ ( 2015/4/22الغرفة
السادسة) املتضمن :قبول االستئناف في
الشكل ورده في االساس وتصديق الحكم
املستأنف الصادر عن الغرفة االبتدائية في
الشمال رقم  2013/228تاريخ 2013/6/20
املـتـضـمــن :تـصـحـيــح الـخـصــومــة واح ــال
ال ـســادة عبداملجيد ومــريــم وه ــدى ووعــد
الـ ـشـ ـه ــال م ـح ــل امل ــدع ــي املـ ــرحـ ــوم مـحـمــد
ســامــي عبداملجيد الـشـهــال فــي املحاكمة
وبتصفية وقف الحاج مصطفى بن رجب
الشهال وتحويل جميع العقارات واالسهم
واالقسام من العقارات الجارية على اسم
ال ــوق ــف املـ ــذكـ ــور م ــن ع ـ ـقـ ــارات وق ـ ــف ال ــى
عقارات ملك وبتخصيص العقارين 828
و 1724بساتني طرابلس و  /154/سهمًا
في العقار  5254بساتني طرابلس والعقار
 1863زي ـت ــون طــراب ـلــس ل ــدائ ــرة االوقـ ــاف
االس ــام ـي ــة ل ـق ــاء حـصـتـهــا ال ـبــال ـغــة %15
من الوقف ،وقيد هذه العقارات واالسهم
على اسمها في السجل العقاري كعقارات
واسهم ملك وطرح العقارات التالي بيانها
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ب ــواس ـط ــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
طرابلس وتــوزيــع ثمنها على مستحقي
الوقف الثابتة اسماؤهم بتاريخ الطرح،
بـمــوجــب الئـحــة رسـمـيــة بــأسـمــاء وحصة
ً
ك ــل م ــن املـسـتـحـقــن ،مـصــدقــة اصـ ــوال من
املــرجــع الـشــرعــي املـخـتــص :القسم  45من
الـعـقــار  199املهيترة وال ـع ـقــارات 1587 :ـ ـ
 1588ـ ـ  1590ـ ـ  1592ـ ـ  1593ـ ـ  1675ـ ـ  1677ـ ـ
 1678ـ ـ  1679ـ ـ  1680ـ ـ  1681ـ ـ  1841ـ ـ 7684
منطقة زي ـتــون طــرابـلــس واعـتـبــار رســوم
ون ـف ـق ــات امل ـحــاك ـمــة كــاف ـيــة دي ـن ــا لـصــالــح
املدعية يستوفى من حاصل بيع العقارات
املوقوفة باملزاد العلني.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـعـقــارات املــذكــورة ادن ــاه وفقًا ملندرجات
دائرة الشروط املنظم بتاريخ .2017/7/29
* امل ـق ـس ــم  699مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  45مـنـطـقــة
امل ـه ـي ـت ــرة ال ـع ـق ــاري ــة ـ ـ ـ ـ غ ــرف ـت ــن وم ـط ـبــخ
وحمام وفسحة سماوية ودرج يؤدي الى
غــرفــة بــاالعـلــى مـســاحـتــه  275م 2ـ ـ ـ قيمة
التخيمن  30250د.أ.م.
* العقارات التالية منطقة زيتون طرابلس
العقارية ـ ـ مشجرة زيتون:
 1587ـ ـ مساحته  4645م 2ـ ـ قيمة التخمني
 1393500د.أ.م.
 1588ـ ـ مساحته  214م 2ـ ـ قيمة التخمني
 42800د.أ.م.
 1590ـ ـ مساحته  998م 2ـ ـ قيمة التخمني
 249500د.أ.م.
 1592ـ ـ مساحته  146م 2ـ ـ قيمة التخمني
 29200د.أ.م.
 1593ـ ـ مساحته  135م 2ـ ـ قيمة التخمني
 27000د.أ.م.
 1675ـ ـ مساحته  205م 2ـ ـ قيمة التخمني
 41000د.أ.م.
 1677ـ ـ مساحته  397م 2ـ ـ قيمة التخمني
 79400د.أ.م.
 1678ـ ـ مساحته  525م 2ـ ـ قيمة التخمني
 105000د.أ.م.
 1679ـ ـ مساحته  163م 2ـ ـ قيمة التخمني
 33600د.أ.م.
 1680ـ ـ مساحته  220م 2ـ ـ قيمة التخمني
 44000د.أ.م.
 1681ـ ـ مساحته  162م 2ـ ـ قيمة التخمني
 32400د.أ.م.
 1841ـ ـ مساحته  11230م 2ـ ـ قيمة التخمني
 3649750د.أ.م.
 7684ـ ـ مساحته  1673م 2ـ ـ قيمة التخمني
 836500د.أ.م.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس ـ ـ
قصر العدل ـ ـ غرفة الرئيس باسم نصر
الزمان :يوم الخميس  2018/1/11الساعة
 11قبل الظهر
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
امل ـقــرر لـلـعـقــارات الـتــي يــرغــب بــاالشـتــراك
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◄ إعالنات رسمية ►
بها قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طرابلس وعليه دفــع رســوم
التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/2111
القاضي ميرنا كالب
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
وكيله املحامي نبيل منوال يونس
املنفذ عليهم :تفليسة مستشفى الشرق
االوس ـ ـ ـ ــط والـ ـشـ ـي ــخ مـ ـحـ ـف ــوظ سـ ــالـ ــم بــن
محفوظ
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الــدرجــة
االول ــى فــي ب ـيــروت رق ــم 2002/278/252
م ـب ـلــغ  /500000000ل.ل .عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2013/8/14 :
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االن ـ ـ ـ ــذارات 2013/8/9 :و
2013/19/12
تاريخ قرار الحجز2016/1/7 :
تاريخ تسجيله2016/1/11 :
تاريخ محضر الوصف2016/5/18 :
تاريخ تسجيله2016/6/29 :
بيان العقار املـطــروح للبيع  :القسم /6/
من العقار رقم  /4275/املصيطبة يتألف
م ــن م ــدخ ــل ض ـم ـنــه م ـمــر وم ـن ــاف ــع واربـ ــع
غرف ودار وصالون وغرفة طعام ومطبخ
وغ ــرف ــة خ ــادم ــة وق ـط ـعــة مل ـع ــدات الـتــدفـئــة
وقطعة صغيرة لتجفيف الثياب وثــاث
حمامات وثالث زواريب وثالث بلكونات.
ـ ـ مساحته  362متر مربع
ـ ـ ـ ـ حـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :الـ ـغ ــرب ال ـع ـق ــار 4273
والشرق العقار  4276والشمال العقار رقم
 4270والجنوب العقار .4278
قيمة التخمني 1.629.000 :د.أ.
وقيمة الطرح للمرة االولى 977.400 :د.أ.
ـ ـ ـ م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان إج ــرائ ـه ــا :يــوم
االث ـنــن الــواقــع فـيــه  2018/1/22الساعة
العاشرة والنصف في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليه محفوظ
سالم بن محفوظ في القسم  /6من العقار
رق ــم  /4275/املصيطبة والـبــالـغــة 2400
سهم.
واملوصوف أعاله
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو احـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحالة ايداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار بــاالحــالــة للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/81
برئاسة القاضي روال شمعون
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي أحـمــد امـهــز ـ ـ ـ مجهول
محل االقامة
السند التنفيذي :قــرار اللجنة القضائية
الناظرة فــي دع ــاوى االسـكــان رقــم /1254
ل.ق2012/.
تاريخ التنفيذ2013/3/4 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2014/2/27 :
وت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي
2014/4/7

بيان العقار املـطــروح للبيع ومشتمالته:
الـقـســم  A 7 /1629الـعـمــروسـيــة يـقــع في
م ـش ــروع املـسـتـقـبــل ـ ـ ـ تـصـلــه ع ـبــر سـلــوك
طريق صيدا القديمة باتجاه الحدث عبر
مفرق املدرسي يؤدي الى ثانوية الخطيب
وم ـن ـهــا ال ــى املـ ـش ــروع ح ـيــث ال ـش ـق ــة .وان
امل ـشــروع مــؤلــف مــن تسعة ابـنـيــة ،احدها
يحتوي القسم  A 7املذكور.
الكائن فــي الطابق الثاني ـ ـ الــذي يحوي
شقتني من البناء املؤلف من طابق اعمدة
تعلوه خمسة طوابق سكنية وهو مؤلف
مــن مــدخــل ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ طـعــام ـ ـ شــرفــات ـ ـ
ح ـمــام ـ ـ ـ ض ـيــوف ـ ـ ـ مـطـبــخ ـ ـ ـ غــرفـتــي نــوم
وممر ـ ـ وحمام لغرف النوم .ال يوجد غرفة
ناطور.
باب الشقة حديد ـ ـ ارض املدخل سيراميك
الجدران قسم مطلي طرش ـ ـ وقسم بالط
ـ ـ ـ ـ ارض امل ـط ـب ــخ س ـي ــرام ـي ــك وال ـح ـي ـط ــان
بورسالن ـ ـ مجلى غرانيت وخزائن خشب
سويد.
الـصــالــون :بــاب جــرار مصنوع مــن خشب
ال ـس ــوي ــد دار  NDFدائ ـ ـ ــري ارض ـ ــه ب ــاط
سيراميك  60 * 60السقف مطلي يعتريه
الكثير من التقشير.
مساحة الشقة103 :م2
حــدود الـعـقــار :غربًا امــاك عامة والعقار
 1630شرقًا العقارات  1614و 1626و2058
ً
ش ـمــاال الـعـقــاريــن  1630و 1626وجـنــوبــا
أمالك عامة.
قيمة التخمني /82400/ :دوالر أميركي
وبــدل الطرح بعد التخفيض /37821.6/
دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :ن ـه ــار االربـ ـع ــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/2/7ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا في قاعة املحكمة في عاليه.
شروط املزايدة :على راغب بالشراء وقبل
امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع قـيـمــة ال ـطــرح
ب ـمــوجــب ش ـيــك م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألمــر
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ عاليه وعليه اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
عاليه كما االط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ومعاينة
ال ـع ـقــار وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة
عليه دفع باقي الثمن تحت طائلة اعادة
املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر على عهدة
الناكل الــذي يضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا
التي تلي صدور قرار االحالة دفع رسوم
الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن
شطب شركة مـحــدودة املسؤولية صــادر
عن امانة السجل التجاري في جبل لبنان
بتاريخ  2017/12/14وبناء للطلب تقرر
شطب قيد شركة بيتالز & روزس ش.م.م.
م ــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري وال ـكــائ ـنــة ف ــي سن
الفيل واملسجلة برقم عام  2014613بعبدا
الصحابها السادة باميال انطوان شاوول
وبرت يوسف بعقليني وانجليك انطوان
شـ ــاوول فـعـلــى كــل ذي مصلحة ان يقدم
اعتراضه ومالحظاته خــال مهلة عشرة
ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية كــل مــن القاضيني رودنــي
داكـسـيــان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
ون ـج ـي ـب ــة الـ ـعـ ـب ــد مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي ف ـخ ــري
واملـجـهــولــن مـحــل االقــامــة الـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2017/254تــاريــخ  2017/11/16واملـقــام
مــن ري ــاض سـعـيــد االس ـعــد والـ ــذي قضى
باعتبار العقار /1190/الزرارية .غير قابل
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني امام دائرة التنفيذ املختصة وذلك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية كــل مــن القاضيني رودنــي
داكـسـيــان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
ون ـج ـي ـب ــة الـ ـعـ ـب ــد مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي ف ـخ ــري

واملـجـهــولــن مـحــل االقــامــة الـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2017/253تــاريــخ  2017/11/16واملـقــام
مــن ري ــاض سـعـيــد االس ـعــد والـ ــذي قضى
باعتبار العقار /826/الــزراريــة .غير قابل
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني امام دائرة التنفيذ املختصة وذلك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـ ـل ــب ع ـ ـصـ ــام حـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1913كفرنبرخ.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ح ـم ـي ــد م ـح ـم ــود ف ـ ـ ــواز اح ـ ــد ورثـ ــه
محمود احمد فواز سند ملكيه بدل ضائع
عن حصة مورثه في العقار  1199شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1554
املـنـفــذ :بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ـطــون يــوســف جــرمــانــوس ـ ـ
مقيم في كرم سده
السند التنفيذي :استنابة من دائــرة تنفيذ
ب ـيــروت رق ــم  2015/277تــاريــخ 2015/5/5
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ  3980د.أ .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ محضر الوصف2015/11/2 :
تاريخ تسجيله2016/3/17 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  676كــرم سده
يحتوي على بناء مؤلف من طابقني ارضي
يحتوي على مدخل وصــالــون وسـفــره قيد
االنجاز وعلى غرفة جلوس ومطبخ وحمام
وغرفتي نوم منجزين مع حمام وغرفة غير
منجزة وفسحة سماوية وطابق علوي اول
يحتوي على مدخل وصالون وسفرة وغرفة
جلوس وثالث غرف نوم ودربيه وحمامني
وشــرف ـتــن وه ــو مـنـجــز بــالـكــامــل ومـســاحــة
الطابق حــوالــي  220م 2وتـصــل الــى العقار
عبر طريق فرعية ضيقة ومعبدة ومساحة
العقار  467م.2
بدل التخمني 250875 :د.أ.
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح 150525 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه
بالعملة الوطنية
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء في
 2018/1/17الساعة  12.30ظهرًا أمام رئيس
دائرة تنفيذ زغرتا.
عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة

بــاملــزايــدة ان يدفع بــدل الـطــرح فــي صندوق
مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك م ـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ وان يتخذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل
محام وعليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة وان يدفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1911
امل ـن ـف ــذة :ه ـن ـيــدة ل ــوي ــس ال ــدوي ـه ــي وكـيـلـهــا
املحامي االن بو ضاهر
املنفذ عليها :جينفر رينيه اسحق معوض ـ ـ
مقيمة في زغرتا
السند التنفيذي :استنابة من دائــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2017/152تاريخ 2017/10/5
امل ـت ـض ـم ـنــة م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـقــار
/3182اهدن.
تاريخ محضر الوصف2017/10/20 :
تاريخ تسجيله2017/10/23 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  /3182/اهــدن
م ـســاح ـتــه  645م 2وهـ ــو ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض منبسطة ومستطيلة الشكل ،ضمنه
بعض شجيرات التفاح املهملة وتصل اليه
عبر طريق فرعية متفرعة من طريق البعول
ويقع في محلة البعول.
التخمني وب ــدل ال ـطــرح 103200 :د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء في
 2018/1/17ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا أم ــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة ان يدفع بــدل الـطــرح فــي صندوق
مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك م ـصــرفــي
مـسـحــوب الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا
وان يتخذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
اذا ك ــان مـقـيـمــا خــارج ـهــا أو تــوكـيــل مـحــام
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار مــوضــوع املــزايــدة وان يــدفــع رســوم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـمــوجــب محضر الجمعية العمومية غير
ال ـع ــادي ــة امل ـن ـع ـقــدة ب ـت ــاري ــخ 2016/12/31
ت ـق ــرر ب ـتــاريــخ  2017/11/28ح ــل وشـطــب
شركة انتر .كولور ش.م.م .من قيود السجل
التجاري في بيروت حيث هي مسجلة تحت
الــرقــم  /72653/ورق ــم تسجيلها فــي وزارة
املــال ـيــة  /191262/مــديــرهــا مـحـمــد عــدنــان
السيد وعلي رشيد غالييني.
ف ـع ـلــى ك ــل ذي م ـصـل ـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه بمهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان
إعالن

إعالن عن إجراء إمتحان تنظّمه وزارة الخارجية واملغرتبني
¶ تُعلن وزارة الخارجية واملغرتبني عن تنظيم إمتحان لتعيني  /16/ملحقاً إقتصادياً لدى
بعض البعثات الدبلوماسية يف الخارج وذلك اعتباراً من يوم اإلثنني يف ،15/1/2018
عىل أن يقدّ م املرشحون طلباتهم خالل مهلة أقصاها يوم الثالثاء يف  7/1/2018مرفقة
باملستندات املطلوبة.
¶ عىل الراغبني باإلشرتاك يف اإلمتحان أن يكونوا حائزين عىل اإلجازة اللبنانية يف الحقوق
أو اإلجازة يف العلوم اإلقتصادية أو يف اآلداب أو إحدى الشهادات الجامعية املعادلة لها
رسمياً كام وإتقان اللغة العربية وإحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية.
¶ ميكن اإلطالع عىل كافة رشوط الرتشيح والئحة املستندات املطلوبة واإلمتحان عىل
الرابط اإللكرتوين التايلwww.mfa.gov.lb :

شطب قيد شركة تجارية
بموجب محضر جمعية منعقدة بتاريخ
 2017/12/7ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2017/12/12
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة ك ــاس ـي ــك رس ـتــوري ـشــن
سيستمز «ك ر س» ش.م.م .املسجلة تحت
الرقم  1005360مديريها خالد كيخيا وزياد
الجارودي نهائيًا من قيود السجل التجاري
في بيروت.
الرقم املالي 1262243
فعلى كــل ذي مصلحة أن يـقــدم مالحظاته
أو اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2017/12/14ق ــرر رئـيــس محكمة
ب ــداي ــة ص ـيــدا ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـح ــاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من علي
مصطفى فقيه واملسجل برقم 2017/2071
وال ـ ــذي يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب إش ـ ــارة ال ــدعــوى
عـ ــن الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  82مـ ــن م ـن ـط ـق ــة بــاف ـل ـيــه
العقارية واملسجلة برقم يومي  1195تاريخ
 1973/7/18إستحضار مقدم لجانب هيئة
محكمة بداية الجنوب من املدعية ياسمني
فريدي ضد املدعى عليه مصطفى فقها نوع
الدعوى حق مرور.
فمن له مصلحة باإلعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►

شاليه فقرا للبيع
 76م 10 + 10 +
Parking
+ cheminee
+parquet
+ chauffage
Tel: 03-329234

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشييان
Mohammad sordar arman
mehedi hasan
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/917842
غادر العمال البنغالدشيني
halima
mohammad wasim
bahar uddin
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/331175
غادرت العاملة األثيوبية
MEKDES WAGAYE KEBEDE
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/022971
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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 ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

كلوب  32ثيرتي تو ش م م

2372400

RR184079274LB

2017/10/20

2017/11/08

بيبر رستو كلوب ش م م

2268754

RR184079288LB

2017/10/18

2017/11/06

التميد ترايدنغ ستابلس
(حسن ابراهيم خليل )

2157713

RR184079359LB

2017/10/19

2017/11/06

ّ
غدار غروب ش.م.م
Ghaddar Group s.a.r.l

1781333

RR184079447LB

2017/10/19

2017/11/08

LINKS s.a.r.l

1686063

RR184079521LB

2017/10/20

2017/11/09

شركة يمني للباطون الجاهز
ش.م.م

1358882

RR184079552LB

2017/10/20

2017/11/06

االن فايز بو ضاهر

1206980

RR184079654LB

2017/10/20

2017/11/06

شركة أ.ب.م ش.م.ل A.B.M SAL

781320

RR184079685LB

2017/10/20

2017/11/06

اوتو اكشن / AUTO ACTION
انطوان يوسف بيضون

260978

RR184079858LB

2017/10/19

2017/11/07

كارولني انترناشونال سي فود
ش.م.م

245192

RR184079861LB

2017/10/19

2017/11/06

ELECTRO MECHANICAL
TECHNOLOGY CO S.A.R.L

240601

RR184079915LB

2017/10/18

2017/11/06

شركة فايف ام ش.م.م

123538

RR184079994LB

2017/10/20

2017/11/16

ك ـ ــري ـ ــم

2721142

RR184080096LB

2017/10/20

2017/11/06

APPLE NORTH DIRECTION
(A.N.D) S.A.R.L

2534766

RR184080105LB

2017/10/18

2017/11/06

الشاعر للمقاوالت ش.م.م

2608418

RR184080140LB

2017/10/20

2017/11/06

شركة فن الباطون ش م م

2487042

RR184080224LB

2017/10/19

2017/11/06

شركة بايسيز ش م ل

2475699

RR184080238LB

2017/10/19

2017/11/06

واندر بوكس انترتاينمنت
ش.م.م

2084144

RR184080269LB

2017/10/19

2017/11/07

MEG MANAGEMENT
&ENGINEERING GROUP
SAL

2135536

RR184080312LB

2017/10/19

2017/11/07

سويدي غروب ش.م.ل

1492841

RR184080480LB

2017/10/19

2017/11/07

ويسكو ش.م.ل

1180100

RR184080555LB

2017/10/19

2017/11/06

جناكو

1095564

RR184080578LB

2017/10/19

2017/11/06

تيمالين ش.م.م.

1055550

RR184080595LB

2017/10/20

2017/11/07

شركة التقنيات املتطورة
واالدارة ش.م.م

588968

RR184080618LB

2017/10/19

2017/11/07

ايل فينيو منير جبر وشركاه

281276

RR184080683LB

2017/10/20

2017/11/13

شركة قطب للتجارة العامة
(جواد قطب وشريكه)

262793

RR184080706LB

2017/10/19

2017/11/06

214993

RR184080723LB

2017/10/20

2017/11/06

RR184080745LB

2017/10/20

2017/11/07

2017/10/20

2017/11/07
2017/11/07

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

امال انيس قساطلي

3253554

RR184064734LB

2017/10/19

2017/11/08

ديليفريشور ش.م.م

2690522

RR184064969LB

2017/10/19

2017/11/10

ارا وموسيس برسوميان -
سولييه جيرار

88671

RR184067758LB

2017/10/18

2017/11/16

شركة اش تي سي ش.م.م

1861265

RR184069586LB

2017/10/19

2017/11/07

سوا ش.م.م

1286423

RR184071103LB

2017/10/18

2017/11/06

بشارة غانم و شركاه
مهندسون ش.م.م

1227898

RR184071219LB

2017/10/17

2017/11/06

 ytl power services sdn bhdفرع 2552629
لشركة اجنبية

RR184071810LB

2017/10/19

2017/11/10

اطايب الفندقية ش.م.ل

218710

RR184073444LB

2017/10/17

2017/11/06

ايرادات

76328

RR184073651LB

2017/10/18

2017/11/06

راديو دلتا ش.م.ل

11551

RR184073886LB

2017/10/19

2017/11/07

انطوان سمعان العاقوري-عميل 27686
جمركي مرخص

RR184074144LB

2017/10/18

2017/11/16

املدير ش.م.ل

2636881

RR184075034LB

2017/10/19

2017/11/10

شركة كوماتيك لبنان لخدمات
االتصاالت ش.م.م

2542119

RR184075900LB

2017/10/18

2017/11/06

رياض علي برو

2503755

RR184076321LB

2017/10/19

2017/11/06

ايغل ستيل سولوشنز (اي.
اس.اس) ش.م.م

2814281

RR184076763LB

2017/10/20

2017/11/16

شركة املجموعة العربية -لبنان

1113206

RR184076882LB

2017/10/19

2017/11/06

شركة امليزي ش.م.م

148345

RR184077715LB

2017/10/18

2017/11/08

ليد انترناشيونال
LEAD INTERNATIONAL
(جمانه عهد بارودي )

471613

RR184077826LB

2017/10/19

2017/11/06

الفي الكتريك

188549

RR184077928LB

2017/10/18

2017/11/06

يوتيليتي سرفيسيز غروب
ش.م.ل

2647298

RR184078194LB

2017/10/18

2017/11/06

طوكيو ليبانون ش.م.م.

2602419

RR184078217LB

2017/10/20

2017/11/06

متني ترايدنغ Matni Trading

1837250

RR184078469LB

2017/10/20

2017/11/06

ابتيكو غروب دستينيشن
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م

1615964

RR184078526LB

2017/10/19

2017/11/08

يارا فارم

محالت جانم للتجارة العامة (
انطوان اميل معوض )

1524373

RR184078565LB

2017/10/20

2017/11/08

شركة رالكو التجارية شركة
محمد الرواس وشركاه

206264

مؤسسة وسام ناظم مسعد

1361530

RR184078628LB

2017/10/19

2017/11/06

مؤسسة وليد شهاب للتجارة
العامة والزراعة

172110

RR184080785LB

شركة كومبيوتر اسوسياتس
ارابيا ليمتد -فرع شركة اجنبية

1058151

RR184078680LB

2017/10/19

2017/11/07

مستشفى امليس

155985

RR184080811LB

2017/10/17

فرانس موزاييك (ابراهيم عبده
عيد)

655943

RR184078720LB

2017/10/18

2017/11/09

شوك بيتون  -املهندسون
املتضامنون

83586

RR184080839LB

2017/10/20

2017/11/16

انسايت ش م م

300005

RR184078795LB

2017/10/20

2017/11/08

سوبر ماركت شويري ش.م.م

8228

RR184080961LB

2017/10/19

2017/11/07

اليسا تريدنغ ELISSA
TRADING

165141

RR184078897LB

2017/10/19

2017/11/06

مؤسسة عاصي اخوان

185342

RR184081145LB

2017/10/20

2017/11/06

كومتاك COMTEK

102234

RR184078937LB

2017/10/20

2017/11/06

شركة سيلوالر ش.م.م

7634

RR184081159LB

2017/10/20

2017/11/06

RR184078971LB

2017/10/19

2017/11/08

مؤسسة الحايك للتجارة

85163

RR184081180LB

2017/10/20

2017/11/16

RR184079098LB

2017/10/20

2017/11/06

يحي احمد مكية

2033571

RR184081233LB

2017/10/20

2017/11/07

مؤسسة خضر الجمل التجارية 79419
الخبراء العرب في الهندسة
واالدارة(تيم)

3071

التكليف 2515
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إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل
شركة مصري واعور للهندسة واملقاوالت
جورج الهاشم
مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية
مؤسسة استيان بيراقدريان
جوزف موريس ابي شاكر
منصور املعلوف واوالده
محطة املعلم
نرمي فاشن ميساك نرسييان
شركة رويال غورميه ش.م.ل
سهيل فكتور حسن
سعيد مطانيوس عون
شركة نيو شيخ موسى
تيب توب بالست
ايليا عبده الحداد مخلص بضائع مرخص
مؤسسة جوزف حبيقة التجارية
جي سي سولوشن سنتر ش.م.م
بالل احمد خليفه
شركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م
شركة الناهد للتغذية ش.م.م
مؤسسة وليد وديع ناصيف
سركيس نظرت سانتوريان
سمير حنا مهنا
عبد مرعي الحسني
جابرحسن الجابر
خليف مران الثري TIGI MAGICCO
محمد حسن الجابر international wearco- vally
ضبيه موتورز ش.م.م
- Protek Furnitureحسن احمد الرمضان
-Hometek open zoneاحمد محمد القدير
-Saratex Middle Eastحسني احمد الرمضان
- Emperors General Tradingمصلح تبان الحديد
 -BRIGHT STARبشار تبان الحديد
- Global Businessصالح علي الشوكان
الحنون للتجارة العامة -عبد الرحمن محمد الحنون
- AL HOUDA INDUSTRIESميسر عبد الحميد املحمد
- Children Landرمضان حسن الخلف
- RAFIF’S CARمحمد مفضي حمود
بيروت نايت اليف ش.م.م
غالب رفيق اسماعيل
محمد سامر مصطفى الحلواني
شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.
االمانة للتجارة العامة
اللبنانية االوروبية املتحدة ( محمد زكريا يونس )
( ZEKI TOOLSابراهيم زكي جرجس)
روي جوزف شكيبان
الخالد للتجارة
 BATAL MOTORSلصاحبها وسام سامي البطل)
ماهر ابراهيم قاضي
جوان داود عثمان
ساميا النجار وشركاؤها THE STRANGER’S AUCTION
زيرك محمد صالح شيخو
بدر الدين صالح سداح
آية للتجارة والشحن ش.م.م.
كافيكا
 ( KEENDA ENTREPRISEاحمد عبدالله الحاج احمد )
فضل محمد شكر
شيالكس انك ش م ل
شركة فود ستيبس ش م ل

رقم املكلف
2515
11799
26292
29792
30516
32383
46433
55419
76010
80210
205473
243925
244879
249693
251773
271483
472680
530433
586125
887112
898285
962812
970831
1048659
1064862
1072221
1072267
1115804
1116144
1116732
1117016
1150084
1150958
1151724
1183902
1190888
1192409
1195756
1211865
1223038
1241650
1242418
1283300
1283742
1347793
1358422
1503569
1558232
1636329
1649162
1661912
1733136
1733144
1735625
1753004
1809469
1820787
1835991
1926101

رقم البريد املضمون
RR184065553LB
RR184076998LB
RR184074158LB
RR184074135LB
RR184074113LB
RR184077605LB
RR184074073LB
RR184077636LB
RR184073679LB
RR184067466LB
RR184073532LB
RR184060057LB
RR184075414LB
RR184072497LB
RR184064080LB
RR184073577LB
RR184066307LB
RR184077389LB
RR184066196LB
RR184077446LB
RR184067625LB
RR184073360LB
RR184067545LB
RR184068696LB
RR184068722LB
RR184068740LB
RR184068753LB
RR184071426LB
RR184068435LB
RR184068458LB
RR184068475LB
RR184068489LB
RR184068413LB
RR184068427LB
RR184077485LB
RR184072280LB
RR184072262LB
RR184072214LB
RR184072205LB
RR184072191LB
RR184073325LB
RR184072174LB
RR184072086LB
RR184072090LB
RR184068603LB
RR184070859LB
RR184071925LB
RR184076919LB
RR184072007LB
RR184071871LB
RR184070139LB
RR184071845LB
RR184071854LB
RR184069983LB
RR184072320LB
RR184080391LB
RR184078089LB
RR184069626LB
RR184069541LB

خليل حسن غالييني
شركة غريب شيبنغ اند ترايدنغ ش م م
شركة سقالوي وغزيري للمشروعات السياحية ش م ل
شركة اوفست ش م ل
عمشيت لالنماء السياحي ش.م.م.
شركة جي بي (ش.م.م)
CANNOLI
براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و
ماتر كاريه ش.م.م
فومكس ش.م.ل
شركة غران  -با  gran pa -ش.م.م.
ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م
بروموس فور يو ش.م.م
فود باالس ش.م.ل
شركة LA VOILE SUR MER S A R L
سرفيس ماستر ش م م Service Master
جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)
كايتمارك ش.م.م
( PREMIUM BANQUET SERVICESجهاد عبدو غريب)
CHALLANGER MOTORS S.A.R.L
فوزي االسمر
الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)
أي سمارت سوليوشنز ش م م e_smart solutions company
شركة دانيال لتاجير السيارات ش.م.م
فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل
شركة نايا ز ش م ل
باري دي غو ش.م.م
شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م.
محمد حسن محي الدين علي
ايفون الياس جالد
 g m gج  -م  -ج ش.م.م
ايديكو للهندسة الداخلية ش م م
TECHNOMEDIA
لينيوم ش م م
شركة بالك نايت ش م م
غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)
شركة دي ان اي ش م ل
الكرتون الذهبي(ناجي دياب)
فريغو أالسكا للتجارة والصناعة
سفن ستارز فور شوز اند ايفنتس ش.م.م.
مارين مول (رونالد عازار)
فاست للمقاوالت والتطوير ش.م.م
ميشال جان رحال
 global trading markets g.t.mش.م.م
شركة بيست كلينر اند سرفيسز ش.م.م
الحفار وشركاه ش.م.م
Mira cars
شركة ديكو بالن ش.م.ل.
 ( Auto Younesيونس يوسف القعقور)
AMARESSENCE PARIS S.A.R.L
اسعد نايف صوفيا
محل غادر للدخان و التجارة العامة(حسني علي غادر)
ايمن محمد علي عيتاني
كرنبري ش.م.ل
فكتور إميل بشير
شركة فريش فارما ش.م.م.
هوملوكس ميدل ايست ش.م.م
برايا بيتش ريزورت ش.م.ل
دورسل يونيتد ش.م.ل.
HEPATICA SARL
رزق للصناعة ش.م.م
شركة اس اي اي اس ش م م
الحلول املتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق
تل القمر ش م م
غرافيكو غروب ش.م.ل
ذي ثري موسكوتيرز ش.م.لMUSKETEERS T3M S.A.L 3 THE .

1934240
1999081
2034672
2044942
2052691
2067421
2100052
2122955
2129004
2172327
2179808
2180708
2180754
2181907
2193699
2201434
2202529
2224635
2239402
2249494
2267854
2281980
2294064
2387682
2388291
2391760
2392476
2429262
2431804
2440101
2445340
2471526
2487305
2489495
2493397
2502409
2507551
2512461
2535143
2545527
2547711
2553466
2575483
2576532
2583759
2590810
2595852
2600874
2613894
2618205
2633905
2639130
2641564
2654512
2683888
2683952
2691712
2698877
2720401
2738905
2790158
2792115
2795860
2797449
2819995
2950778

19

RR184079402LB
RR184069246LB
RR184080326LB
RR184069175LB
RR184068679LB
RR184069087LB
RR184073118LB
RR184079362LB
RR184069025LB
RR184070638LB
RR184080290LB
RR184080286LB
RR184072775LB
RR184072761LB
RR184074674LB
RR184072758LB
RR184078367LB
RR184080255LB
RR184074705LB
RR184080184LB
RR184079291LB
RR184076922LB
RR184073121LB
RR184074569LB
RR184077503LB
RR184079243LB
RR184074277LB
RR184074201LB
RR184074192LB
RR184077477LB
RR184075167LB
RR184074759LB
RR184080207LB
RR184076304LB
RR184078305LB
RR184076281LB
RR184076335LB
RR184075860LB
RR184078265LB
RR184078282LB
RR184075913LB
RR184071823LB
RR184076437LB
RR184079186LB
RR184076468LB
RR184076009LB
RR184080153LB
RR184080167LB
RR184080136LB
RR184080119LB
RR184074820LB
RR184077525LB
RR184076940LB
RR184080051LB
RR184076057LB
RR184076573LB
RR184064972LB
RR184076233LB
RR184076278LB
RR184079124LB
RR184076128LB
RR184076732LB
RR184076953LB
RR184076131LB
RR184076785LB
RR184071545LB
التكليف 2520
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ال كبير في إنكلترا
تقدم الكرة اإلنكليزية نموذجًا
مجددًا ّ
لقدرة الفريق الصغيرة على الفوز على
الفرق الكبيرة كما حصل مع مانشستر
يونايتد بخروجه من كأس الرابطة أمام
فريق من الدرجة األولى .هذا الواقع
تعيشه البطولة المحلية هذا الموسم أيضًا
حسن زين الدين
أن يـخــرج ري ــال مــدريــد أو برشلونة
اإلسبانيان أو بايرن ميونيخ األملاني
أو يوفنتوس وإنتر ميالنو ونابولي
وم ـي ــان اإلي ـطــال ـيــة أو ب ــاري ــس ســان
ج ـيــرمــان وم ــون ــاك ــو ال ـفــرن ـس ـيــان من
فرق من الدرجة الثانية أو الثالثة في
مسابقة الكأس املحلية أو أن تخسر
أمام فرق صغيرة في بطوالتها ،فهذا
ّ
يعد حدثًا مفاجئًا وغير عــادي ،لكن
ّ
ع ـنــدمــا يـتـعــلــق األمـ ــر بــإن ـك ـل ـتــرا فــإن
األمر ال يأخذ هذا املنحى ،إذ دومًا ما
كانت الفرق الصغيرة واألقل إمكانات
بفارق شاسع حاضرة ملباغتة الفرق
الكبرى ،سواء في «البريميير ليغ» أو
مسابقتي الكأس وكأس الرابطة.
هــذا األمــر عاشه مانشستر يونايتد
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،حـ ـي ــث ّ
ودع ك ـ ـ ــأس رابـ ـط ــة
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـح ـتــرفــة أم ــام
بريستول سيتي من الــدرجــة األولــى
(تـشــامـبـيــونـشـيــب ،بـمـثــابــة ال ــدرج ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األخـ ـ ـ ــرى)
بخسارته أمــامــه بنتيجة  .2-1هكذا
ّ
ت ـمــكــن ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ق ــد ال ي ـســاوي

في مالعب إنكلترا وحدها
توقع نتيجة فريق
ال يمكن ّ
كبير أمام آخر صغير
سـعــر العـبـيــه مجتمعني سـعــر العــب
واحـ ـ ــد فـ ــي ي ــون ــاي ـت ــد مـ ــن أن ي ـخــرج
ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
َ
مورينيو الذي لم يتوان بعد املباراة
ع ــن اإلشـ ـ ــادة ب ـهــذا ال ـف ــري ــق .م ـجــددًا،
فــي مــاعــب إنـكـلـتــرا ،تـت ـفـ ّـوق اإلرادة
وال ـط ـمــوح وال ـحــافــز لتحقيق الـفــوز
ل ــدى ال ـف ــرق ال ـص ـغــرى ع ـلــى الـنـجــوم
واإلمكانات املادية للفرق الكبرى.
األم ــر ال يتوقف على مسابقة كأس
ال ــرابـ ـط ــة ،إذ إن هـ ــذا امل ـش ـهــد يمكن
رؤي ـ ـتـ ــه هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
اإلنكليزية حيث إن بيرنلي املتواضع
ّ
ال ـ ــذي حـ ــل ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي فــي

امل ــرك ــز ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر ح ــاض ــر بــن
ال ـك ـب ــار هـ ــذا امل ــوس ــم ،وت ـح ــدي ـدًا في
ّ
متقدمًا على كل من
املركز السادس،
توتنهام وليستر سيتي وإفــرتــون،
وم ـتــأخ ـرًا ب ـفــارق نقطة واحـ ــدة فقط
ع ـ ــن أرس ـ ـن ـ ــال الـ ـخ ــام ــس ون ـق ـط ـتــن
عــن لـيـفــربــول ال ــراب ــع ،وق ــد تمكن من
تـحـقـيــق ن ـتــائــج الف ـت ــة ،م ـثــل تـعــادلــه
م ــع ل ـي ـف ــرب ــول وت ــوت ـن ـه ــام بـنـتـيـجــة
 ،1-1وف ــوزه فــي افتتاح املــوســم على
تشلسي حامل اللقب .2-3
كذلك فــإن هادرسفيلد الصاعد هذا
امل ــوس ــم إلـ ــى ال ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ي ـقـ ّـدم
م ــوسـ ـم ــا مـ ـمـ ـيـ ـزًا ،حـ ـي ــث ي ــوج ــد فــي
منتصف الترتيب في املركز الحادي
عشر ،وقد حقق بدوره نتائج مميزة،
ك ــان أب ــرزه ــا فـ ــوزه ع ـلــى مــانـشـسـتــر
يونايتد نفسه  .1-2كذلك فإنه خسر
ب ـص ـعــوبــة أمـ ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
امل ـت ـصــدر  2-1ف ــي الــدقــائــق األخ ـيــرة
بعد أن كان متقدمًا عليه.
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل تـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـوق الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ال ـ ـص ـ ـغـ ــرى
ع ـلــى الـ ـف ــرق ال ـك ـب ــرى تـجـلــى بــأبـهــى
صـ ــوره ف ــي م ــوس ــم  2016-2015في
«البريميير ليغ» عندما تمكن ليستر
سيتي الصاعد إلــى ال ــدوري املمتاز
مــن تحقيق مــا وص ــف ب ـ «املـعـجــزة»
التي لــم يشهدها ال ـ «بريميير ليغ»
ّ
متفوقًا
فــي تــاريـخــه بــإحــرازه اللقب
عـلــى ك ـبــار الـبـطــولــة ال ــذي ــن اع ـت ــادوا
التناوب على تناقله في ما بينهم.
هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ي ـض ـي ــف رونـ ـ ـق ـ ــا عـلــى
املـ ـن ــافـ ـس ــات فـ ــي ال ـ ـكـ ــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ويرفع من نسبة مشاهدتها ،إذ إن أي
لفريق كبير ال تبدو محسومة
مباراة
ٍ
النتيجة ،حتى لو كانت أمــام الفرق
األخيرة في الترتيب ،وهذا ما حصل
ً
مـثــا أيـضــا هــذا املــوســم مــع أرسـنــال
الــذي سقط أمــام واتـفــورد  .2-1كذلك
ً
فـ ــإن ت ـش ـل ـســي ،ف ـض ــا ع ــن خ ـســارتــه
أمـ ـ ـ ــام بـ ـي ــرنـ ـل ــي ،خـ ـس ــر أي ـ ـضـ ــا أمـ ــام
كــريـسـتــال ب ــاالس بالنتيجة ذات ـهــا،
وهـ ــذا يـمـكــن أن يـعـيـشــه مــانـشـسـتــر
سيتي بنجومه ،إذ رغم ابتعاده في
الـصــدارة ،فــإن احتمال سقوطه أمام
فريق صغير يبدو واردًا في بطولة
مـثــل إنـكـلـتــرا ،وه ــذا مــا ك ــاد يحصل
أمام هادرسفيلد.
امل ـهــم هـنــا أن م ــا ت ـقـ ّـدمــه ه ــذه الـفــرق
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ي ـع ـك ــس مـ ـع ــان ــي الـ ـك ــرة
ب ــأن العـبـيـهــا يـبــذلــون كــل جـهــودهــم
وتـعـبـهــم م ــن أج ــل فــرق ـهــم بــالــدرجــة
األولـ ــى ،ال بسبب امل ــال كـمــا مــع كثر
مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـف ــرق
الكبرى والثرية التي ّ
بدلت مفاهيم
ال ـكــرة ،ويـصـبــح بــالـتــالــي ف ــوز فريق
بإمكانات متواضعة على فريق كبير
ّ
محل تقدير.

فوز فريق بإمكانات متواضعة على فريق كبير ،يحمل معاني كثيرة (جيف كاديك  -أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )19

إسبانيا (المرحلة )17

إيطاليا (المرحلة )18

 الجمعة:أرسنال × ليفربول ()21,45

 الجمعة:ريال بيتيس × أتلتيك بلباو ()20,30
إسبانيول × أتلتيكو مدريد ()22,30

 الجمعة:كييفو × بولونيا ()19,00
كالياري × فيورنتينا ()21,45

 السبت:ريال مدريد × برشلونة ()14,00
فالنسيا × فياريال ()17,15
ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا × سـلـتــا فيغو
()19,30

 السبت:التسيو × كروتوني ()13,30
جنوى × بينيفينتو ()16,00
سبال × تورينو ()16,00
ساسوولو × إنتر ميالنو ()16,00
أودينيزي × فيرونا ()16,00
نابولي × سمبدوريا ()16,00
ميالن × أتاالنتا ()19,00
يوفنتوس × روما ()21,45

 السبت:إفرتون × تشلسي ()14,30
ســوان ـســي سـيـتــي × كــري ـس ـتــال ب ــاالس
()17,00
ستوك سيتي × وست بروميتش ألبيون
()17,00
ساوثمبتون × هادرسفيلد ()17,00
وست هام × نيوكاسل ()17,00
برايتون × واتفورد ()17,00
مانشستر سيتي × بورنموث ()17,00
بيرنلي × توتنهام هوتسبر ()19,30
لـيـسـتــر سـيـتــي × مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
()21,45

سوق االنتقاالت

أمين يونس على رأس المطلوبين في نابولي
وض ـ ـ ــع نـ ــابـ ــولـ ــي مـ ـتـ ـص ــدر ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم ج ـنــاح أيــاكــس
أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،األمل ـ ــان ـ ــي -
ال ـل ـب ـنــانــي االص ـ ــل أمـ ــن ي ــون ــس (24
ع ــام ــا) ،ع ـلــى رأس الئ ـحــة املـطـلــوبــن
الذين ينوي التعاقد معهم في الفترة
املقبلة ،بحسب ما ذكرت صحيفة «ال
غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية.
وك ـ ــان الع ـ ــب م ـن ـت ـخــب امل ــانـ ـي ــا الـ ــذي
يـنـتـهــي ع ـقــده م ــع أي ــاك ــس ف ــي نهاية
املــوســم ال ـحــالــي ،أع ـلــن أن ــه لــن يجدد
ارتباطه بالنادي الهولندي العريق،

وهــول ـعــب  13م ـب ــاراة م ــع فــريـقــه هــذا
ً
امل ــوس ــم ،م ـسـ ّـجــا ه ــدف ــن .ك ـمــا سبق
وخـ ـ ـ ـ ــاض  5م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات دول ـ ـ ـيـ ـ ــة مــع
ّ
وسجل خاللها هدفني.
«املانشافت»
وكانت مكاتب بايرن ميونيخ األملاني
ناشطة أمس على صعيد االنتقاالت،
إذ مدد النادي عقد جناحه الفرنسي
املوهوب كينغسلي كومان حتى عام
.2023
وك ــان بــايــرن قــد اسـتـعــار قـبــل عامني
ك ــوم ــان ( 21ع ــام ــا) م ــن يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي ،ثم ما لبث أن اشتراه نهائيًا

الصيف املاضي.
وي ـ ـقـ ـ ّـدم ال ــاع ــب ال ـف ــرن ـس ــي مـسـتــوى
مـمـيـزًا فــي ملعب «أل ـيــانــز أري ـن ــا» ،إذ
يراه البافاريون خليفة مواطنه النجم
املخضرم فــرانــك ريبيري ،وقــد سجل
 12هــدفــا ،وص ـنــع  20آخــريــن فــي 84
مباراة مع بايرن.
إلــى ذلــك ،أعلن الـنــادي البافاري ضم
س ــان ــدرو فــاغ ـنــر م ـهــاجــم هــوفـنـهــايــم
إل ــى صـفــوفــه حـتــى ع ــام  ،2020وذلــك
لتخفيف العبء عن هدافه البولوني
روب ــرت ليفاندوفسكي الــذي اشتكى

من أنه ال يحصل على فترة راحة من
كثرة مباريات فريقه.
وأوضح البافاري أن عقد فاغنر يبدأ
ف ــي «األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي 2018
حتى  30حــزيــران عــام  ،»2020مؤكدًا
املعلومات التي أوردتها منذ بضعة
أيـ ــام ال ـص ـحــف ال ـت ــي أش ـ ــارت إل ــى أن
قيمة الصفقة بلغت  13مليون يورو.
وكانت مسيرة فاغنر قد انطلقت فعليًا
في وقت متأخر بفضل استدعائه إلى
صفوف املنتخب األملاني في حزيران
املاضي للمشاركة في كــأس القارات،

وقــد سجل حتى اآلن  5أه ــداف فــي 7
مباريات.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـخـ ـط ــط مـ ـ ــدرب
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي،
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ل ـضــم ك ــل من
م ـ ــداف ـ ــع س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون ،الـ ـه ــولـ ـن ــدي
فيرجيل فان دايــك ،ومهاجم أرسنال،
الـتـشـيـلـ ّيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز.
ولكن يفضل اإلسباني االنتظار حتى
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة
لضم الثاني الذي سينتهي عقده مع
«الغانرز» في نهاية املوسم الحالي.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

بوكير في النجمة بحثًا عن لقبٍ جديد
عبد القادر سعد
قـ ّـدم النجمة مدربه الجديد  -القديم،
األمل ــان ــي ث ـيــو بــوك ـيــر الـ ــذي ع ــاد إلــى
الـ ـن ــادي ب ـعــد غ ـي ــاب س ـن ـتــن ون ـ ّـي ــف،
بعدما خرج منه عام  2015إثر تراجع
نـتــائــج الـفــريــق ال ــذي أح ــرز مـعــه لقب
الدوري مع النجمة عام  .2014بوكير
ّ
عبر عن سعادته بعودته إلى النجمة
ل ـي ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ـق ــدي ــم أمـ ـ ــر إي ـج ــاب ــي
ل ـل ـكــرة الـلـبـنــانـيــة ع ـمــومــا ،وللنجمة
خصوصًا« ،وأع ــود إلــى بلدي أملانيا
وأقـ ــول ل ـهــم :ه ــذه هــي ك ــرة ال ـقــدم في
لبنان».
وع ــن ع ــودت ــه إل ــى «ال ـن ـب ـي ــذي» وم ــاذا
ّ
تغير منذ ذلــك الـحــن ،قــال بوكير إن
ظروفه العائلية فرضت عليه العودة
إلـ ــى ل ـب ـنــان مـنـهـيــا ع ـق ــده ال ـخ ــارج ــي.
أمـ ـ ــا عـ ــن م ـ ـغـ ــادرتـ ــه ال ـن ـج ـم ــة بـسـبــب
الـنـتــائــج الـسـيـئــة ،فــرفــض بــوكـيــر هــذا
األم ــر ،مشيرًا إلــى أنــه حقق اللقب مع
الـنـجـمــة ،وف ــي املــوســم ال ــذي تــا «كــان
هـنــاك بـعــض املـشــاكــل الــداخـلـيــة التي
ّ
أث ــرت بــالـفــريــق ،ورغ ــم ذل ــك ح ــل ثالثًا
أو رابعًا ،وهذا ٌ
أمر جيد .فليس إحراز
اللقب النتيجة الجيدة الــوحـيــدة .أنا
ف ــي ال ـن ـهــايــة رجـ ــل أعـ ـم ــال ،وحـصـلــت
على عقد كبير من اإلمــارات ملوسمني،
وكــانــت فــرصــة مالية مهمة .أمــا اآلن،
فأريد البقاء في لبنان».
وإذا ما كان يعد الجمهور النجماوي
بــالـلـقــب ،ق ــال« :ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ال

أحــد يستطيع أن يعد بــأي ش ــيء ،كل
ما أقوله أنني سأبذل كل ما بوسعي
لـلـنـجـمــة ل ـكــي ي ـت ـق ـ ّـدم وح ـت ــى لـيـحــرز
اللقب».
ّ
أما في ما يتعلق بالالعبني األجانب،
وإذا ما يوجد تغيير ،فأجاب بوكير:
«م ــن املـبـكــر ال ـحــديــث ع ــن تـغـيـيــر قبل
مـ ـش ــاه ــدة ال ــاعـ ـب ــن وتـ ـك ــوي ــن ف ـكــرة
عنهم ،وبعدها أتخذ القرار».
لكن تبقى مسألة عــودتــه إلــى الـنــادي
والتعاقد معه مجددًا بعد إقالته قبل

ع ــام ــن الف ـت ــة .إال أن مل ــدي ــر ال ـك ــرة في
الـ ـن ــادي ج ـم ــال الـ ـح ــاج ،رأيـ ــا م ـغــاي ـرًا،
ّ
إذ يــؤكــد أن هــذا ممكن أن يحصل في
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،فـ ــ«أي م ــدرب يعاني
مــن مـشــاكــل وظـ ــروف ،وه ــي ال تتعلق
فقط بــاملــدرب ،بــل يجب أن تنظر إلى
املشهد العام وظــروف الفريق .ونحن
حــال ـيــا نـتـعــامــل م ــع املــرح ـلــة الـحــالـيــة
ال ـتــي وج ــدن ــا أن بــوك ـيــر ه ــو األن ـســب
ل ـهــا ،فــي ظــل ال ـظ ــروف ال ـتــي ي ـمـ ّـر بها
الفريق ،فهناك حاجة إلى مدرب يعرف

حيّا بوكير الجمهور الحاضر في الملعب وطلب دعمهم (هيثم الموسوي)

ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة وج ـ ّـو فــريــق النجمة
وسبق أن تعامل مع الالعبني ويعرف
أغـلـبـهــم .وأن ــت قــدمــت لــه فــريـقــا جيدًا
وب ـع ـي ـدًا نـقـطــة واح ـ ــدة ع ــن الـ ـص ــدارة،
وبالتالي يملك األدوات الالزمة للفوز
باللقب .وباعتقادنا ووفــق إمكاناتنا
وظروفنا ،هو قادر على أن يكون رجل
املرحلة ويقود الفريق في اإلياب .لكن
ه ــذا ال يكفي فـقــط ،إذ يـحـتــاج بوكير
إلــى الــدعــم مــن اإلدارة وجـهــازه الفني
والالعبني والجمهور».
وي ـشــدد ال ـحــاج عـلــى أن ال ـظــروف هي
التي تلعب الدور مع املدرب ،وبالتالي
ُمن الطبيعي أن يعود بوكير حتى لو
أق ـي ــل قـبــل سـنـتــن .ويـسـتـشـهــد مــديــر
ال ـكــرة فــي ال ـن ــادي ب ــامل ــدرب اإلسـبــانــي
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال وت ـجــرب ـتــه مــع
ً
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :م ــا
ال ــذي تـغـ ّـيــر مـعــه بــن املــوســم املــاضــي
وال ـح ــال ــي؟ ف ـلــو ك ــان ــت األم ـ ــور تــؤخــذ
بمنظارها الضيق لكان غوارديوال قد
أقيل املوسم املاضي .لكن الظروف هي
التي تلعب دورًا».
والــافــت أن الـحــاج يختم كالمه حول
إعــادة التعاقد مع بوكير بقوله« :في
املــرحـلــة الـســابـقــة لــم أك ــن إل ــى جــانـبــه،
لكن حاليًا أنا موجود» .عبارة تعكس
واقـ ـع ــا إي ـجــاب ـيــا ب ــن ال ـش ـخ ـصــن ،ما
ي ـج ـيــب ع ــن األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي يـتـنــاقـلـهــا
الشارع الكروي حول شكل العالقة بني
بوكير وجـمــال ،والـســؤال عن إمكانية
تعايشهما سويًا.

كأس الخليج

مقاطعة سعودية  -إماراتية للقنوات القطرية
ق ـبــل ص ــاف ــرة انـ ـط ــاق كـ ــأس الـخـلـيــج
الـ ـ ـ  23ف ــي ال ـك ــوي ــت ان ـع ـك ـســت األزمـ ــة
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ـنــذ ق ـطــع الـسـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن عــاقــات ـهــا مع
َ
قطر على البطولة ،إذ لم يتوان ممثلو
منتخبي الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات أمس
عن االنسحاب من املؤتمر الصحافي
احتجاجًا على وجود قنوات قطرية.
وت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـ ـيـ ــوم أمـ ــام
ال ـك ــوي ــت امل ـض ـي ـفــة ( 17.30بـتــوقـيــت
ب ـي ــروت) ،بينما تلتقي اإلم ـ ــارات مع
سلطنة عمان في منافسات املجموعة

األولى ( .)20.00وكانت الدول املقاطعة
قد امتنعت عن املشاركة في البطولة
الخليجية التي كان من املقرر إقامتها
فــي ال ــدوح ــة .إال أن ــه ،فــي وق ــت سابق
من هذا الشهر ،تقرر نقل البطولة إلى
الـكــويــت بـعــد أي ــام مــن إع ــان االتـحــاد
الــدولــي للعبة رفــع اإليـقــاف املـفــروض
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2015ف ــأع ـل ـن ــت
املنتخبات الثالثة إثر ذلك مشاركتها.
أمــس دخــل الوفد السعودي إلــى قاعة
امل ــؤت ـم ــر ،وت ـح ــدث م ــع أح ــد املـنـظـمــن
ق ـبــل ال ـج ـل ــوس إل ــى ال ـط ــاول ــة ،وخ ــرج
مــن دون أن يــدلــي بــأي تـصــريــح .وفي

امل ــوع ــد امل ـخ ـص ــص مل ــؤت ـم ــر املـنـتـخــب
اإلمــاراتــي ،حضر أحــد أعـضــاء البعثة
إلـ ــى ال ـق ــاع ــة وتـ ـح ــدث إلـ ــى املـنـظـمــن،
ق ـب ــل أن يـ ـخ ــرج أيـ ـض ــا .وقـ ـ ــال عــريــف
املؤتمر محمد املؤمن في املرة األولى:
«نعتذر ،انسحب املنتخب السعودي
من املؤتمر» .وفــي املــرة الثانية ،أشار
املـ ــؤمـ ــن إل ـ ــى أن املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلع ــام ــي
للمنتخب اإلماراتي «أبلغني أن هنالك
اعتراضًا من االتـحــاد اإلمــاراتــي ،وهم
ينسحبون من هذا املؤتمر اإلعالمي»،
بسبب وج ــود مـيـكــروفــونــات لقنوات
معينة.

ورف ـ ــض امل ــؤم ــن ت ـحــديــد مــاه ـيــة هــذه
الـقـنــوات أو جنسيتها ،إال أن املرجح
أنها تعود إلى قنوات قطرية ،إذ سبق
ملـ ـس ــؤول ــن والعـ ـب ــن م ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات أن قاطعوا هذه القنوات منذ
اندالع األزمة الخليجية .وشدد املؤمن
ف ــي دردشـ ــة م ــع الـصـحــافـيــن عـلــى أن
قوانني البطولة ال تسمح بالطلب من
أي قناة إعالمية االنسحاب .وردًا على
سؤال من صحافيني قطريني حاضرين
فــي القاعة ّ
عما إذا كــان سيسمح لهم
تغطية تدريبات املنتخبات املشاركة
ومبارياتها ،أجاب« :هذا من حقكم».

كرة الصاالت

األشرفية يهزم اللويزة على وقع إشكاالت
نـ ـج ــح ش ـ ـبـ ــاب األشـ ــرف ـ ـيـ ــة فـ ــي حـجــز
مكانه بني األربعة األوائل في الجولة
الـثــالـثــة مــن املــرحـلــة الـثــانـيــة لـلــدوري
ً
اللبناني لـكــرة ال ـقــدم لـلـصــاالت بــدال
مــن ال ـشــوي ـفــات ،بينما ب ــات الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ق ــري ـب ــا مـ ــن ال ـق ـب ــض عـلــى
ً
ال ــوص ــاف ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـل ــوي ــزة الـ ــذي
تعرض لخسارته الثانية هذا املوسم.
ّ
ال ـج ـيــش صــاحــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث حــل
ضيفًا على الحرية صيدا وفــاز عليه
 ،2-3على ملعب مجمع الرئيس نبيه
بري.
وأنهى الجيش الشوط األول متقدمًا
ب ـه ــدف ــن ألحـ ـم ــد عـ ـب ــاس ،الـ ـ ــذي ع ــاد
وأضـ ـ ـ ــاف ه ــدف ــه ال ـش ـخ ـص ــي ال ـثــالــث
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي بـ ـع ــد م ـج ـهــود
فــردي رائــع للمتألق محمد أبــو زيــد.
لـكــن ال ـحــريــة نـجــح بتسجيل هــدفــن
فـ ــي ظ ـ ــرف دق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة بــواس ـطــة
رائ ــد خـيــر ال ــدي ــن وع ـلــي ه ــاش ــم .لكن
ذل ــك ل ــم يـكــن كــافـيــا إلدراك ال ـت ـعــادل،
ف ـخــرج الـجـيــش فــائ ـزًا ورف ــع رصـيــده
إلــى  31نقطة ليتساوى مــع اللويزة
مــع أفضلية لألخير بحكم ف ــوزه في
املواجهة املباشرة بينهما.
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كابتن بنك بيروت علي طنيش محتفالً بهدفه أمام الشويفات (عدنان الحاج علي)

وعـ ـل ــى م ـل ـعــب ال ــرئ ـي ــس إمـ ـي ــل ل ـحــود
الــريــاضــي ،سقط الـلــويــزة أمــام شباب
األشرفية .6-4
وحاول األشرفية االستفادة من افتقاد

ضـيـفــه لــاع ـب ـيــه ال ـصــرب ـيــن بــوريــس
سيزمار وماركو رادونوفيتش .وهذا
م ــا حـصــل م ــع تـقــدمــه بـهــدفــن ملحمد
صفا وكــامــل الـيــاس ،لكن م ــروان زورا

وس ـيــرج قـيــومـجـيــان ع ــادال النتيجة،
إل ـ ــى أن ظ ـه ــر ص ـف ــا مـ ـج ــددًا مـنـتــزعــا
التقدم  .2-3وفــي الـشــوط الثاني عزز
األشرفية تقدمه عبر جهاد فراج ،قبل
أن ي ـًعــادل قـيــومـجـيــان ويـسـجــل فــراج
خطأ في مرماه.
وارتـ ـفـ ـع ــت وتـ ـي ــرة ال ـت ـش ـن ــج ،فـبـلـغــت
ذروتـ ـه ــا ،إذ ش ـه ــدت املـ ـب ــاراة تــدافـعــا
بــن الــاعـبــن تــدخـلــت ال ـقــوى األمنية
ً
عـ ـل ــى إث ـ ـ ـ ــره ،فـ ـض ــا عـ ــن اعـ ـت ــراض ــات
على التحكيم مــن الطرفني ،وقــد طرد
ق ـي ــوم ـج ـي ــان ومـ ــديـ ــر ف ــري ــق ال ـل ــوي ــزة
رب ـي ــع دي ـ ــب ،ومـ ــن األش ــرف ـي ــة اإلداري
جو فرنسيس .بعدها سجل األشرفية
هدفه الخامس بواسطة فــادي جريج
قبل أن يختتم ف ــراج املــواجـهــة بهدفه
الشخصي الثاني.
وتغلب بنك بيروت حامل اللقب على
مضيفه الـشــويـفــات  ،2-4عـلــى ملعب
الصداقة.
سجل ألصحاب األرض حسن زيتون
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي رودول ـ ـف ـ ــو دا ك ــوس ـت ــا،
ول ـل ـض ـي ــوف ع ـل ــي ال ـح ـم ـص ــي وع ـلــي
طنيش «سيسي» ومصطفى سرحان
والصربي دراغان طوميتش.

ألمانيا األولى في 2017

حافظت أملانيا ،بطلة العالم وكأس القارات،
على صدارة التصنيف العاملي الذي أصدره
االتحاد الدولي لكرة القدم ،وأنهت عام 2017
في املركز األول ،فيما بقيت تونس األولى
عربيًا.
وحافظت أملانيا على رصيدها  1602نقطة
وعلى فارق النقاط الـ 119التي تفصلها عن
البرازيل الثانية ،بينما لم تشهد املراكز الـ35
األولى ّأي تغيير.
عربيًا ،بقيت تونس ،التي عادت إلى املونديال
للمرة األولى منذ  2006والخامسة في
تاريخها ،في الصدارة واملركز  27عامليًا أمام
مصر ( )31واملغرب (.)40
من جهتهّ ،
تقدم لبنان مرتبتني ليصبح في
املركز الـ.85

المعتدي على سترلينغ:
هاجمته بسبب صديقتي!

دانت محكمة مانشستر وسالفورد ،أمس،
الشاب الذي هاجم العب مانشستر سيتي،
رحيم سترلينغ ،جسديًا ولفظيًا ،بتهمة
«االعتداء بدافع عنصري» ،وحكمت عليه
بالسجن  4أشهر.
واعترف املتهم كارل أندرسون ( 29عامًا) ـ
واملعروف بأفعاله العدائية على هامش كرة
القدم ـ بالوقائع ،واكتفى بابتسامة لدى النطق
بالحكم.
وأوضح أندرسون ،الذي ّ
يشجع مانشستر
يونايتد بحسب صحيفة «ذا غارديان» ،أنه
غضب من الالعب عندما طلبت منه صديقته
الحصول على توقيعه.
وقال سترلينغ ،في بيان جرت تالوته خالل
املحكمة ،إنه «تحت وقع الصدمة» ،مضيفًا
أنه لم يكن يعتقد أن «هذا النوع من السلوك
ما زال قائمًا في عصرنا في هذا البلد
(إنكلترا)».

أخبار رياضية

مباراتان في بطولة السلة اليوم

تختتم اليوم مباريات املرحلة الحادية
عشرة ،الثانية إيابًا ،من بطولة لبنان لكرة
السلة بمباراتني عند الساعة  ،20.30فيلعب
الشانفيل مع ضيفه بيبلوس على ملعب
ديك املحدي ،واملتحد مع ضيفه اللويزة في
طرابلس .وكان الشانفيل قد فاز ذهابًا في
جبيل بنتيجة  ،88 - 95فيما فاز املتحد
بصعوبة وبفارق نقطة واحدة .93 - 94

ريتا أبو جودة حكم آسيوي في
المبارزة

حققت ريتا أبو جودة ،بطلة لبنان والعرب
في
في املبارزة ،إنجازًا جديدًا ،بعد نجاحها ّ
امتحان التحكيم اآلسيوي للمبارزة الذي نظم
في دبي ،وحصولها على شارة حكم آسيوي
في أسلحة املبارزة الثالثة :سيف املبارزة،
سالح الشيش والحسام.
ّ
وكان االتحاد اللبناني للمبارزة قد رشح
أبو جودة للمشاركة في هذا االمتحان الذي
اشترك فيه  41شخصًا من  15دولة آسيوية،
وهي انفردت بني كل املتبارين واملتباريات
بحصولها على الشارة اآلسيوية في األسلحة
الثالثة.

اتحاد الكرة الطائرة يزور رئيس
الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،في قصر بعبدا أمس ،وفد االتحاد
اللبناني للكرة الطائرة برئاسة رئيس االتحاد
ميشال أبي رميا.
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معرض استعادي وكتاب تأريخي في «غاليري صالح بركـ

عبد الحميد بعلبكي ...وطن مــ
نيكول يونس
َّ
ألن العطور وفـ ّـيــة لناسها ،لــأمــاكــن ،للذكريات
واألحـ ــداث ...وألن لــوحــات عبد الحميد بعلبكي
( )2013-1940ع ـط ـ ُ
ـور أم ـك ـن ــةٍ  ،وشـ ــذى ذك ــري ــات
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ون ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ..تـ ـق ــف ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـل ــوح ــات
والــرســومــات واملـنـحــوتــات فــي «غــالـيــري صالح
بركات» وفــاء لبعلبكي ،يرافقها كتاب توثيقي،
ح ـ ــاك ك ـل ـم ــات ــه ب ــال ـح ــب واالحـ ـت ــرافـ ـي ــة والـ ــوفـ ــاء
نفسها ،امل ــؤرخ الفني والـفــوتــوغــراف غريغوري
بوشاكجيان .هو إذًا معرض الوفاء لعبد الحميد
بعلبكي من مختلف املجموعات الخاصة .دعوة
من شــذى ،لدخول تاريخ فنان من الرعيل الذي
غـ َ
ـرس زرع ــه رغ ــم ال ـح ــروب ،ليثمر بـعــد رحـيـلــه.
واليوم هذا الــزارع هو القصة ،وهو قصة أترابه
ُ
وزمالئه ،وهو إلى ذلك قصة وطن! نعم ،هنا تروى
قصة لبنان باختصار فني بامتياز .لبنان السلم
فــال ـحــرب فــال ـتــرقــب ...لـبـنــان ال ـش ـبــاب ال ـق ــادم من
الريف إلى املدينة ،ثم املهاجر للدراسة ،فالعائد
إلــى الوطن املشتعل حربًا .فالصامد في أرضــه،
فاملربي ،فالثائر صاحب املوقف وملتزم القضية،
فاملعتكف .نعم ،هنا يـكـ ّـرم بتحية محترفة جدًا
ليس شخص عبد الحميد بعلبكي الفنان ّ
املربي
فحسب ،بل كل ما ومن يمثل بعلبكي! فصاحب
املــوقــف ال ــواض ــح وال ـصــريــح مــن تــاريــخ الـفـنــون
اللبنانية الحديثة واملـعــاصــرة ،ترك
التشكيلية
ً
لنا الكثير ،ريـشــة وقلمًا وفـكـرًا مـتـنـ ّـورًا يحاكي
حقيقة لبنان واللبنانيني.
ُع ـ ــرف بـعـلـبـكــي بــرف ـضــه ال ــدخ ــول ف ــي م ـتــاهــات
السوق الفنية التسليعية ،وعرفه طالبه (ضمنًا
السطور) أستاذًا راديكاليًا في اظهار
كاتبة هذه ّ
الحقائق ومحفزًا على الــرؤيــة النقدية للساحة
الفنية اللبنانية .عرفه الحقل التشكيلي اللبناني
من زمالئه مشاكسًا في الفكر ،ثائرًا على الهرطقات
الفنية َ ،أرثــوذكـســي الـخـيــارات البصرية ،يواجه
الـكـلـمــة بــالـكـلـمــة امل ـقــرونــة بــالــدالئــل وال ـبــراهــن،
مؤمنًا بأقانيم ثالثة :الفنان ،الناقد ،الجمهور،
كمقومات وجود حركة تشكيلية فاعلة في لبنان.
عرفه النقاد ناقدًا لهم ،إن تساهلوا أو ساهموا في
ّ
الجدية
انحراف الفنون البصرية عن بوصلتها
البناءة .بعلبكي األكاديمي املتفوق يشهد طيبُ
رسوماته املنتشرة في «غاليري صالح بركات»،
على قوة ريشته املقرونة باملوهبة الفذة .حينها،
لم يكن للكاميرا بعد دور لصيق في محترفات
الفنانني ،فخطوطه بمادة الـ Sanguineعلى الورق
القطني في هــذا املعرض االستعادي التكريمي
تشهد على ذل ــك ،واملـنـحــوتــات الــواقـعـيــة تنطق!
ـاديـمـيــة
لـكــن بعلبكي لــم يـكــن أسـيــر الـصـيــغ االكـ ٌ
ال ـص ــرف ــة ،ب ــل ك ــان خ ـيــالــه وال ــواق ــع وب ـع ــض من
ترميز ،الثالثية الذهبية في عمله أيضًا.

لوحات كآلة الزمن
يدعونا صالح بــركــات إلــى جولة فــي آلــة الزمن
الـ ـسـ ـح ــري ــة .وإذ ب ـن ــا ن ـ ــزور ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي ع ـقــود
خلت ،نقابل ناسها ،نعم كلها هنا فــي لوحات
بعلبكي! نتعرف إلــى تفاصيلها ،ونـكــاد لوهلة
أن نشم عطر البحر وطـعــم املـلــح فــي مــائــه ،على
الكورنيش القديم ملنطقة رأس بيروت في بداية
الثمانينات .نفهم في سياق الرحلة أجواء حقبة

«المقهى» (زيت على كانفاس ـــ  90 × 110سنتم ـــ  1979ـ مجموعة غسان الخطيب)

تحفة توثيقية ببصمة غريغوري بوشاكجيان
«الكتاب نافذة عبرها نجوب ونجول»
(جوليان غريين)

تكتف «غاليري صالح بركات» بلوحات املعرض
لم
ِ
للزمن .كان هناك
سحرية
كآلة
التكريمي
االستعادي
ُّ
فريق كامل إلصدار كتاب توثيقي يخط سيرة الفنان
الـلـبـنــانــي الـجـنــوبــي« .ع ـبــد الـحـمـيــد بعلبكي -1940
 160( »2013صفحة ـ (تصوير أغوب كانليدجيان،
تصميم لبسام قهوجي وتدقيق لينا منذر) إصدار
تــزامــن مــع افتتاح املـعــرض جــاء باللغتني اإلنكليزية
والـعــربـيــة .كتب نصه األســاســي باالنكليزية املــؤرخ
الفني والفوتوغراف غريغوري بوشاكجيان .وتمت
الترجمة الجزئية إلــى العربية من قبل أحمد زهــزاه.
ّ
توزع القسم العربي أيضًا على مجموعة من كتابات

الراحل الفنية وشهادة خاصة للفنان فوزي بعلبكي
األخ وشــريــك الــري ـشــة ،كـمــا ملـجـمــوعــة مــن املـقــابــات
الخاصة مع الراحل.
الـكـتــاب بـغــافــه السميك عـمــل مـحـتــرف وجـ ـ ّـدي .في
عـصــر الـتـكــريـمــات الـعـشــوائـيــة ،يسطع ه ــذا التكريم
حرفية أصيلة وكتابًا متألقًا ُيضاف إلى املكتبة الفنية
اللبنانية والعربية والعاملية .لكن ما كان املسار الذي
أثمر هذه التحفة التوثيقية الهامة؟ يشرح لنا بركات:
«بشكل أســاســي كــان تـعــاون بيني وبــن غريغوري
بوشاكجيان ،إذ سبق وتعاملنا معًا .عندما أخبرته
عن املوضوع ،اهتم جدًا ُببعد أوســع من سرد قصة
فـنــان ،فعبد الحميد بعلبكي بحياته وأعماله يــروي
جزءًا من قصة لبنان ،من الجنوب إلى النبعة فالشياح،
ثم فرنسا فبيروت ،ثم في النهاية عاد إلى الجنوب».

يتابع بــركــات« :كــانــت مسيرة بحث طويلة تعاوننا
مــع فريق عمل كبير وبشكل خــاص مــع ابنه الفنان
أسامة بعلبكي .كــان علينا أن نبحث عن املعلومات
واألعـمــال الضائعة ،وعــن صــور فــي األرشـيــف ،مثل
لوحة «عاشوراء» الضائعة ،التي رسمها بعلبكي ليس
باملعنى الديني املتعارف عليه ،بل كان حينها يفكر
بفلسطني ،بــالـعــدو ،بالتضحية ،بــالـغــدر» .ويضيف
ُ ّ ً
فصال« :كان الخيار واضحًا .أردناه كتابًا يختصر
م
حياة عبد الحميد بعلبكي ،ويحوي نصوصًا كتبها
بنفسه! وكان يهمنا الشق املرتبط فيه باللغة العربية.
فهذا الفنان كان يتكلم العربية .وفي الوقت عينه كنا
نريد أن نتوجه ليس فقط إلــى مجتمعنا املحلي ،بل
نريده كتابًا إلحياء ذكراه .لذا كتبنا النص األساسي
بــالـلـغــة االنـكـلـيــزيــة ك ــي نـتـمـكــن م ــن أن نــريــه للعالم

أجـمــع .حتى فــي مــا يخص النوعية ،لقد عملنا على
إصــدار مــادة بـجــودة عالية مــن ناحية الطباعة ،رغم
الظروف وضمن اإلمكانات ،ألننا أردنــا أن نقوم بما
نعتبره واجبنا .ففي النهاية ،هو شاهد على عصر،
ولديه وجهة نظر معينة نحترمها .لــذا عملنا بجهد
على مدى ثالث سنوات لكتابة هذا االصــدار ّ
الجدي
وامل ـح ـتــرف .وه ـكــذا نسهم بــدورنــا فــي حـفــظ ذاك ــرة
تاريخ معني ،خاصة بما يمثله بعلبكي من شريحة
ووجهة نظر فنية قلما ظهرت للعلن».
هــي إذًا تحفة توثيقية هــامــة صاغها بوشاكجيان
وقدمها فريق عمل محترف ،تضاف إلى مكتبة الفن
التشكيلي اللبناني والعربي والعامليّ ،
تكرم بلعبكي
ً
وفاء بأمانة قل نظيرها.

نيكول...
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ــات»

ـن تاريخ وناس وذكريات!
«غربة» طائر جريح!

«وحش الحرب» (زيت على كانفاس ـــ  370 × 208سنتم ــ  1977ــ مجموعة سارادار)

مؤثرة من تاريخ بيروتنا منذ  40عامًا .بل أكثر،
نفهم ناسها :هنا «بائع البطيخ» يقرأ جريدته
عـلــى الـكــورنـيــش (م ــن مـجـمــوعــة الـفـضــل شـلــق)،
وهناك «القهوة» وناسها (مــن مجموعة غسان
ال ـخ ـط ـيــب) ،وذاك أب ــو الـجـمــاجــم « -الـقـبـضــاي»
(م ــن مـجـمــوعــة ال ـعــائ ـلــة) وع ـل ــى ُب ـع ــد خـطــوتــن
منه «غيفارا» أو املثقف اليساري (من مجموعة
الـعــائـلــة أي ـضــا) وغ ـيــرهــم .ال يـغـيــب ش ــيء وأحــد
عــن أعــن عبد الحميد بعلبكي! فــي ال ـشــارع من
النبعة إلــى الشياح إلــى الـحـمــرا ،أو حتى داخــل
الـ ـبـ ـي ــوت ...ل ــوح ــات ش ــاه ــدة ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع مــن
مدهشة ربما لم
الداخل ،من القلب .هدية بصرية
ِّ َ ً
يعلم بعلبكي أنــه سيتركها لنا موثقة العصر،
ّ
والبرهاني ملعالم
متيحة فرصة التأريخ الداللي
مــن السبعينات والـثـمــانـيـنــات معظمها انــدثــر.
واألهـ ــم أن ـهــا بــريـشــة أق ــرب إل ــى الــواقـعـيــة رسمًا
ولــونــا ،وبـعـضـهــا يميل إل ــى الـثـنــائـيــة الـ ُـبـعــديــة،
أو ح ـتــى إل ــى ال ـتــرم ـيــز (م ــن دون ال ـت ـعــريــج إلــى
التجريد) ،متيحة الفرصة لخيال الرائي بانتقاء
ُ
البعد الثالث الــذي يريد .نغوص أكثر في لعبة
الــزمــن ،فيفاجئنا الـســواد ،نحذر ،نجمد مكاننا
ويـتـســارع النبض« .مـجــزرة ديــر يــاســن!» يقول
بركات ويكمل« :هذه اللوحة تخليد للذكرى .كما
تعلمني ،كانت هناك مجموعة من اليسار العربي
لها موقف في النضال .بالتالي قضية فلسطني
لم تكن يومًا قضية الفلسطينيني ،وانما قضية
الـكــل .وبعلبكي منهم» يشهد بــركــات ،واللوحة
أمامه تكمل الحكاية شاهدة لتاريخ أمة.
تسحبنا اللوحات بشكل مغناطيسي في طرقات
الزمن وندخل تدريجًا في عالم توثيق الحروب،
ُّ
أه ـل ـيــة كــانــت أم م ــع الـ ـع ــدو .وإذ بــاألح ـمــر يـطــل
بقوة كشعلة متقدة! هي «الحرب» (من مجموعة
«س ـ ـ ـ ـ ـ ــارادار») األيـ ـق ــون ــة األكـ ـث ــر شـ ـه ــرة ل ـل ـحــرب
اللبنانية .تقف هنا على الجدار الوسطي وحدها،
م ــؤك ــدة أن ال ص ــوت يـعـلــو ف ــوق ص ــوت ال ـحــرب.
ثــم نمشي إل ــى مــا وراء ال ـجــدار لـنـطــوي صفحة
الـحــروب .وإذ بـ «الحطاب» (مــن مجموعة رمزي
ٌ
جالس في انتظارنا« .سقط جــدار برلني
دلــول)
عام  1989وسقط معه حلمه أو العالم االشتراكي.
فرسم عبد الحميد بعلبكي هــذه املجموعة من
األش ـجــار الـهــرمــة املـيـتــة ،ولــوحــة «ال ـح ـطــاب» ،ثم
ذه ــب إل ــى الـقــريــة مــن جــديــد .لــم يـعـتــزل باملعنى
الكامل حينها ،إذ رســم بعدها مناظر طبيعية،
لكنه مع مرحلة الحطاب ذهــب فعليًا إلــى مكان
آخــر» يشرح بركات .وهــو ما تؤكده كلمات عبد
الـحـمـيــد بـعـلـبـكــي ل ـس ـلــوى ال ـح ــاج ف ــي «امل ـن ـبــر»
(م ــن ك ـتــاب :عـبــد الـحـمـيــد بعلبكي ،2013-1940
غــريـغــوري بــوشــاكـجـيــان) عــن انتقاله مــن خيار
ال ـخ ــاص إل ــى ال ـع ــام وقـ ــول ك ـل ـمــةٍ ف ـص ــل« :أث ـن ــاء
الـ ـح ــرب ط ـ ــرأت ع ـلــى أذه ــان ـن ــا تـ ـح ــوالت جــذريــة
ُ
وعميقة ،فالهم الصغير لم يعد يشغلني ،صرت
أقــرب إلــى التعبير عن الهم األكبر ،السياسي أو
الــوجــودي .على الصعيد األدبــي ،اشتغل كل من

«بائع البطيخ» (زيت على كانفاس ـــ  107 × 89سنتم ـــ  1981ـــ مجموعة الفضل شلق)

وبعض
خياله والواقع
ٌ
من ترميز ،الثالثية الذهبية
في عمله

بابلو نيرودا وأدونيس على الرمز ذاته :األول في
قصيدته الرائعة «فليستيقظ الحطاب» ،والثاني
فــي قوله «أعـلــن اآلن ،اخـتــار هــذا املـكــان ،كلماتي
ف ــؤوس ولـصــوتــي شـكــل الـيــديــن ،أعـلــن اآلن أنــي
«حطاب هذا الزمن»».

مسيرة تواكب معاني اإلرث
ٌ
قــد يصعب الـتـقــاط الـعـطــر فــي ال ـيــد ،فـمــن مــآثــره
التطاير كي يحط رحاله في القلب .وهذا املعرض
االس ـت ـعــادي الـتـكــريـمــي ،لــم يـكــن سـهــل االلـتـقــاط
ف ــي ال ـي ــد ،فـهــو أت ــى كـلــه م ــن مـجـمــوعــات خــاصــة
عــديــدة ،وكــان ثمرة مجموعة جهود استثنائية
لـلـغــالـيــري ،مــع عــوامــل أســاس ـيــة إضــاف ـيــة يصر
عليها بــركــات« :هناك عامل مهم جـدًا هو ّ
جدية
العائلة ودقة املتابعة ،أي دور ورثة الفنان .وهنا
تجدر اإلشــارة إلى إصــرار عائلة البعلبكي على
تكريم كبيرها .وأنا أيضًا كوني عرفته عن قرب،

وعرفت عائلته ،كان َ
أيسر علينا التحضير لهذه
ً
التحية ،التكريمية .وفعال ،لقد أحببنا أن نقوم
بهذا التكريم /التحية ،ألن بعلبكي يمثل شريحة
ُ
ً
ومجموعة ،وربمًا جيال قد ظلم قطعًا .فهو من
ذاك الجيل مواليد األربعينات .عندما كان عمره
 25سنة عائدًا من باريس كي ينطلق في حياته
هـنــا ،أتــت ال ـحــرب» .ويـتــابــع« :قــد يـقــول بعضهم
أنه لم ينجح كفنان أو ألنه غير معروف أو ألنه
لم يدخل إلــى املتاحف ،لكن برأيي وفــي النهاية
ه ــو م ـمــن دافـ ـع ــوا ع ــن خ ـي ــارات ـه ــم ولـ ــم ي ـح ـيــدوا
عنها فــي حـيــاتـهــم .لــم يـقــرر لحظة أن يستسلم
للتجريد ،خاصة أنه كان ممكنًا أن يكون أسهل
بالنسبة ألكاديمي مثله ،في ذلك الوقت .طبعًا أنا
أحــب كثيرًا التعبير التجريدي ،ولكن بالنسبة
لبعلبكي فهو قرر أن يدافع عن قناعاته بالرسم
الــواق ـعــي حـتــى الـنـهــايــة وبــالـتــالــي يـسـتـحــق كل
احترامنا والتقدير».
ُي ـقـ ُـال إن نبتة «الــعـطــر» فــي بـيــوت الـ ُـقــرىُ ،ت ـ ُ
ـزرع
ِ
حصرًا لصيقة بأبواب الــدار الخارجيةُ ،
فيعرف
مر أمامها أو دخل ،إذ ينتشر ُ
أن هناك من َّ
طيبها
ُ
بــأثــر م ــروره ويــركــض أصـحــاب ال ــدار الستقبال
ُ
َ
الضيف .لكن «العطر» اليوم زرع داخل الدار ،في
قلب «غاليري صالح بركات» ،فلنستسلم لجذب
شـ ــذاه ،ون ـغ ــوص ف ــي آل ــة زم ـن ــه ،م ــؤدي ــن التحية
والتقدير لكبيرَ ...
رسم وطنًا.
عبد الحميد بعلبكي :حتى  30كانون األول (ديسمبر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري ص ــال ــح ب ــرك ــات» (كـلـيـمـنـصــو ـ بـ ـي ــروت) ـ
لالستعالم01/365615 :

«ي ــا ط ـيــر ي ــا ط ــاي ــر ع ـلــى طـ ــراف ال ــدن ــي ل ــو ف ـيــك تحكي
للحبايب شو بني ..يا طـيــر .»...قد تكون لوحة «غربة»
أكبر مصداق لصوت السيدة فيروز ِّ
تحمل األمانة للطير.
كــانــت بــاريــس الـتــي ع ــاش فيها بعلبكي مـكــانــا عابقًا
بالوحدة والشجن .ومع أن بعلبكي ،بتأثير من بونارد
وفــويــارد ،رســم لــوحــات حميمة تصور نساء نائمات،
إال ّأن اللوحة األكثر تعبيرًا عن إقامته هناك هي األكثر
غــرابــة فــي مجمل أعـمــالــه« .غــربــة» ( )1972عـبــارة عن
قـمــاشــة مــربـعــة  2x2مـتــر ،تـصــور مـشـهـدًا ثلجيًا .في
أسفل اللوحة وإلــى جهة اليسار ،يمشي الفنان وحيدًا
ومحاطًا بأشجار ميتة علق في اغصانها طائر جريح.
ثمة إشارات إلى املدينة تمثلت في وضع عبارة «موالن
روج» (اسم الكاباريه الشهير في البيغال الذي احتفى
به العديد من الرسامني بمن فيهم تولوز لوتريك) ،وفي
إدخ ــال ظــل ب ــرج إيـفــل فــي ال ـلــوحــة .إل ــى الـيـمــن ،يحيط
العشب والنبات وأوراق الشجر والزهور بجسد أنثوي
املالئكة .وتمثل املالئكة الثالث الصغيرات
ٍ
عار وبعض ُ
بـنــات بعلبكي :لـبـنــى إل ــى ال ـي ـســار ،جـمــانــة فــي الــوســط
وس َّ
ُ
مية إلى اليمني.
تنتمي «غربة» إلى تراث ما بعد رمزي ،وتستدعي حنني
الفنان إلى أحبابه وهو يهيم كالغريب في مدينة غنية.
(«النوستالجيا والــرمــزيــة :سـنــوات بــاريــس» مــن كتاب
«عبدالحميد بعلبكي  »2013-1940ص.)15.
«ف ــي الــواقــع هــو هـنــا فــي ال ـلــوحــة!» يشير بــركــات ،قبل
ـارس ،يـفـكــر بــزوجـتــه
أن يـضـيــف« :ف ــي ذل ــك ال ـب ــرد الـ ـق ـ ُ
حبيبة قلبه ،وبناته سمية وجمانة ولبنى .ثم هناك هذا
العصفور والـشــوك ،وفــي املقابل كــل هــذا الحنان الــذي
يأتي ليدفئ .هذا املعرض كله من املجموعات الخاصة.
بيد أن «غــربــة» لها قصة فــريــدة ،فهي تمثل ليس فقط
بمضامينها البصرية قصة الغربة ،بــل أيضًا بكيفية
إحضارها إلى بيروت .كانت إمكانيات بعلبكي حينها
ال تسمح بإحضارها ،لذا قسمها إلى جزءين ،ثم أعاد
دمجها هنا».
تنبع أهمية «غربة» في مسيرة بعلبكي من أنها تؤكد
ّ
باملضي عكس التيار الشكيلي السائد
ارتباطه الوثيق
التصويري والترميزي في آن،
حينها .هنا يتجذر املنحى
ّ
في حني كان التجريد هو السائد .يعلق بركات« :ال يجب
أن ننسى ّأن ذلك الوقت شهد صراعًا فنيًا قويًا أيضًا
على مستوى الحرب الباردة .وكان هناك تشجيع غربي
من قبل الـ  CIAللفن التجريدي ،أو التعبيرية التجريدية.
طبعًا كان ذلك ضد املدرسة الواقعية «االشتراكية» -إذا
جــاز التعبير  -وهــذا صــراع حقيقي .لــذا ،كــان بعلبكي
يعمل غالبًا على الناحية الـتـصــويــريــة figuration/في
زمن التجريد .وكــان إلى ذلك يحاول إدخــال عامله الذي
ال أري ــد أن أسـمـيــه «فــولـكـلـ ّ
ـوريــا» وإن ـمــاً األدق أن نقول
«الشعبي» إلى عامله الواقعي! كان رجال فقيرًا أتى من
رحــم هــذا الشعب .جلب معه هــذه املنمنمات ،والثنائية
البعدية .وطبعًا هو فنان يبحث عن نـمــط style/بعيدًا
عن التجريد».
«غــربــة» تنطوي أيضًا على كــل رمــوز وهـمــوم الشباب
اللبناني الــذي تـغـ ّـرب لـيــدرس بعيدًا عــن أهـلــهّ ،
فحملها
بعلبكي تمامًا كصوت فيروز ،أمانة إيصال شوقه وأنني
قلبه!
نيكول...
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
شهوة...
ْ

صورة
وخبر

َ
ْ َ
تابوت أبيض:
كمن ُيـن ِّز ُه جثمان ُـه في
ٍ
ُ
نمشي ،ونمشي ،ونمشي ...وال نبلغ
ْ
الهاوية.
رب ُاه ،يا ّ
يا ّ
رباه!
ُ
سنفعل بما َ
بقي ِمن حياتنا
ماذا
ََ ُ
ُ
َ
الوقوع
إذا كان «املستقبل» الذي نـت َع ّجل
فيه
َ ُ ّ
ال وجود له إال في كوابيسنا؟
ِّ
َ
ُّ
أظن :صار ِمن حقنا ْأن ..نتعب.
2017/3/3

فجر قرار الرئيس
ّ
األميركي دونالد ترامب
االعتراف بالقدس
المحتلة عاصمة لـ
«إسرائيل» ونقل السفارة
األميركية إليها موجات
غضب واحتجاجات
ال تزال تعم العالم
حتى اليوم .الخطوة
االستفزازية ترخي
بظاللها هذا العام
على أجواء عيد الميالد
في «زهرة المدائن»
التي يبدو ّأن أهلها
يتجهون إلى حصر
احتفاالتهم بالجانب
الديني .على الرغم من
ذلك ،رصدت عدسات
رجال
المصورين أخيرًا ً
ّ
يرتدي مالبس بابا نويل
جمال بالقرب
ويركب
ً
من أسوار القدس التي
تحيط بالبلدة القديمة
وبنيت الجدران بأمر من
السلطان العثماني
األول خالل
سليمان ّ
عامي  1535و.1538
(أ ف ب)

الواحد الذي :اثنان
ُ
ّ
َ ّ
انتهيت مني!
ال تفرح بأن َك
انتبه!
وِ ...
ََ
ُ
َ
قبل ْأن ت َ
ظهرك وابتسامتك وتمضي،
دير
َ ُ ُ
ال َ
َ
التراب ّ
علي،
وأنت تهيل
تنس،
َ َ ُ
اثنني في هذا القبر:
أنك تدفن ِ
َ
ضميرك ...وجثماني.
2017/3/3

بين تركيا وبيروت والفيليبين ...جو يبحث عن النهاية السعيدة
زكية الديراني

«حيفا» تنتظركم
في «استديو زقاق»
من فاتته أمس متابعة عرض
« 36شارع عباس ـ حيفا» (كتابة
وتمثيل رائدة طه ،وإخراج جنيد
سري الدين) في «استديو زقاق»،
ال تزال أمامه فرصة اليوم .تدور
الحكاية حول عائلة «الرافع»
الفلسطينية التي بقيت في
فلسطني واضطرت إلى أن تحمل
الجنسية اإلسرائيلية بعد النكبة،
وعائلة «أبو غيدا» الفلسطينية
ُ
الشتات
التي طردت من حيفا إلى
ّ
ّ
تنفك تبحث عن وطن .إال أنه
ولم
بالنسبة إلى العائلتني« ،شارع
عباس» هو الوطن .أما طه
(الصورة) ،فشاهدة على األحداث،
تروي حكاية العمل الذي يستعيد
وظيفة الرواية الفلسطينية
الشفوية في الشتات ،ودور املرأة
في إحيائها ونقلها.
ً
مساء
اليوم ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ «استديو زقاق» (تقاطع كورنيش
النهر ـ برج حمود) .لالستعالم:
71/585423

بدأ الترويج باكرًا لحلقة عيد امليالد من
برنامج «هوا الحرية» الذي ّ
يقدمه جو
معلوف (الصورة) كل اثنني ()21:30
على  .lbciتوقيف اإلعالمي اللبناني
لحوالى ساعة فور وصوله قبل ّأيام
إلى «مطار أتاتورك» في إسطنبول من
دون معرفة األسباب ،كان ّأول برومو
للحلقة .اعتبرت هذه الخطوة بمثابة
إعالن غير رسمي عن الحلقة املنتظرة،
لتبدأ التساؤالت حول سفر معلوف إلى
تركيا وتصويره هناك حلقة خاصة
ّ
بامليالد .الحقًا ،أطل في برنامجه
وأوضح بعض تفاصيل توقيفه ،من
دون ذكر األسباب التي دفعته للسفر
إلى تركيا .استعمل معلوف صيغة

ّ
املجهول ،كأنه يقول «إنتظروني
في امليالد» .بدأت ّالتساؤالت عن
ّ
املفاجأة التي يحضر لها ،ليتضح
ّ
الحقًا أن البرنامج سيخرج ًمن إطار
املعالجة الذي يعتمدها عادة للمشاكل
االجتماعية ،مخصصًا حلقتني من
وحي امليالد ورأس السنة .األولى،
ّ
وتتضمن
تبث مساء اإلثنني املقبل،
العديد من الفقرات ،منها تحقيق حلم
مجموعة من األشخاص .قبل شهر
ّ
تقريبًا ،بدأت  lbciتبث إعالنًا تطلب
باألمنيات،
فيه من املتابعني البوح
ّ
قبل االتفاق على باقة ستتحقق ليلة
امليالد .وتحتوي حلقة األسبوع املقبل
تمهيدًا لحلقة رأس السنة املنتظرة
(تعرض في  1كانون الثاني /يناير)
التي ّ
صورت في الفيليبني ،إذ يأخذ

معلوف املشاهد إلى هناك حيث تدور
أحداث القصة االجتماعية .في حديث
ّ
بالقول إن
لـ «األخبار» ،يكتفي جو
ّ
النهاية «ستكون سعيدة» ،وأنه بعد
فراق نحو سبع سنوات سيجتمع شمل
بعض األشخاص.
ً
تعيدنا أجواء «هوا الحرية» مباشرة
إلى ّحلقة «أحمر بالخط العريض»
املؤثرة جدًا التي عرضت العام املاضي
في رأس السنة ،وبطلتها زينب بلوط
التي ال تعرف والدتها السريالنكية
ديبا دارميسيري منذ والدتها .يومها،
عرضت الحلقة على قسمني ،إذ ّ
تعرفنا
ّ
في ّ
األول على قضية زينب ليبدأ مقدم
البرنامج مالك مكتبي وفريق العمل
رحلة البحث عن ّأمها في سريلنكا.
وفي الثانية ،تابع املشاهد قضية
النهاية
الفتاة بعد لقائها بوالدتها ،ثم
ّ
الحزينة إثر وفاة ديبا .من الواضح أنه
سيغلب على قضية معلوف األكشن
واملشاعر الجياشة .فكرة تقسيم
الحلقة إلى جزءين هي للعب على وتر
الحماس والتشويق ،وتشجيع املتابع
ملشاهدة الجزء الثاني من الحوار
ّ
والتعرف على النهاية .على الرغم من
الفارق بني قضيتي معلوف ومكتبي،
إال أنه يبدو أن ما يجمعهما هو
ّ
إنسانية
التشويق والسفر لحل قضية
ّ
ـ اجتماعية .فهل يتسلم معلوف دفة
املشاهدة هذا العام ويحقق نسب
مشاهدة عالية كما حصل العام
املاضي مع مالك؟

المتحف الوطني:
أركيولوجيا معكوسة
في موسم األعياد ،أصدر املخرج
ّ
واملصور
والفنان البصري
اللبناني أكرم الزعتري (الصورة)
ً
عمال جديدًا (فوتومونتاج ـ × 32
 26سنتم) بعنوان «أركيولوجيا
معكوسة 2012 ،ـ  .)2017يستند
العمل الذي بدأه في عام 2012
إلى صورة فوتوغرافية التقطها
الزعتري لردهة املتحف الوطني
اللبناني في نهاية الحرب
األهليةُ ،
ويصدرها اليوم كطبعة
ّخاصة لـ «مركز بيروت للفنون».
إنها جزء من حلقة شهيرة من
الحرب األهلية في بيروت ،عندما
ُدفنت التوابيت التي يحتويها
في كتل خرسانية لحمايتها
ّ
ويتضمن العمل
من النهب.
املتوافر في  30نسخة لدى مكتبة
 BACعناصر من ّأول افتتاح
للمتحف عند الكشف عن القطع
األثرية ،فيما تشير التركيبة
كلها إلى قيمة املضاربة للقطع
األثرية التي لم يكن من املفترض
عرضها بل دفنها.

