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التصعيد األميركي ضد إيران:

قلق أوروبي وحذر لبناني
تنصرف أوروبا الى معالجة تداعيات العقوبات االميركية على الشركات المستثمرة في إيران ،فيما ينشغل لبنان في قراءة
انعكاس العقوبات االميركية على حزب الله وتوقيتها
هيام القصيفي
شـ ّكـلــت ال ـع ـقــوبــات االم ـيــرك ـيــة الـتــي
تبنتها دول خليجية على مسؤولني
في حزب الله محور أحاديث الوسط
ال ـس ـي ــاس ــي وت ـح ـل ـي ــات ــه ،ف ـت ـع ــددت
الـقــراءات في ظل املنحى الــذي ّ
يعبر
عنه دائمًا حــزب الله بالتخفيف من
وق ــع ه ــذه الـ ـق ــرارات وأهـمـيـتـهــا ،في
مقابل القراءة املتشددة التي ال تزال
تنظر الى مسار العقوبات االميركية
ع ـلــى إيـ ـ ــران وع ـل ــى حـ ــزب ال ـل ــه بــأنــه
تصاعدي وسيؤتي ثماره عاجال أو
ً
آجال.
ّ
لـ ـ ــذا ،ي ـت ــوق ــف ال ــذي ــن ي ـت ـب ــن ــون ه ــذه
الــرؤيــة عند حــدثــن :توقيت التطور
االخير املتعلق بفرض عقوبات ،وما
ي ـج ــري م ــن تــرت ـي ـبــات م ـصــرف ـيــة في
لبنان ،مقارنة بما جرى في الساعات
االخ ـيــرة مــن تــداع ـيــات أوروب ـي ــة لها
صلة بامللف اإليراني النووي.
فمع انسحاب واشنطن مــن االتفاق
ال ـن ــووي ،تـمـســك االت ـح ــاد االوروبـ ــي
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ب ـ ــه ،وظ ـ ــل ي ـع ـمــل عـلــى
مفاوضات متوازية وحثيثة من أجل
ض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراره وال ـت ـخ ـف ـيــف من
وقع التخلي االميركي عنه ،ال سيما
ً
أن دوال فــي االت ـحــاد ب ــدأت تستثمر
ف ــي إيـ ـ ــران ع ـبــر شــركــات ـهــا الـنـفـطـيــة
والـصـنــاعـيــة والـتـجــاريــة ،خصوصًا

قرار العقوبات لم يكن ردًا على
نتائج االنتخابات بقدر ما هو تتمة
للمسار األميركي ـــ الخليجي
فــي قطاع الطيران والـسـيــارات ،بعد
سنوات من القطيعة والحصار املالي
واالقتصادي عليها.
لـكــن س ــرع ــان م ــا ت ـبـ ّـن ل ـهــذه الـ ــدول،
واس ـت ـطــرادًا شــركــاتـهــا ،أن واشنطن
ّ
ستعمم عقوباتها وتفرض حصارًا
موازيًا على أي شركة أوروبية تريد
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا فــي
إي ــران .لــذا ،لم تكن مفاجئة مسارعة
هــذه الشركات الــى التفكير مليًا في
االن ـس ـحــاب حـتــى قـبــل ان ـت ـهــاء املـهــل
التي حددتها واشنطن لها .وما بيان
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كيف سيوازن الحريري بين الشروط السعودية واألميركية ،وحسابات العهد وحزب الله؟ (هيثم الموسوي)

شــركــة ت ــوت ــال الـفــرنـسـيــة ع ــن ّ
نيتها
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ل ـت ـطــويــر
ح ـق ــل ل ـل ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي فـ ــي إي ـ ـ ــران،
وتالها أمس بيان شركة نقل بحرية
دنماركية ،إال بعض أوجــه تجليات
هــذا االنـشـغــال االوروبـ ــي بتداعيات
تـعـمـيــم ال ـع ـق ــوب ــات االم ـي ــرك ـي ــة على
الشركات املعنية والخسارات املالية
امل ـت ــوق ـع ــة مـ ــن ج ــرائـ ـه ــا .وف ـ ــي وق ــت
البحث
تــداعــى فيه قــادة أوروب ــا الــى
ّ
ف ـ ــي امل ـ ــوق ـ ــف االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ف ـ ــي ش ــق ــه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة الـتـمـســك
باالتفاق النووي ،ال تظهر واشنطن
أنها في وارد التراجع عنه ،ما يؤشر
ال ــى مــواجـهــة أمـيــركـيــة أوروبـ ـي ــة ،لم
تخفف وقعها الحفاوة التي رافقت
زيارات رؤساء ومسوؤلني أوروبيني
الى واشنطن للقاء الرئيس االميركي
ّ
دونالد ترامب قبل إعالنه تخليه عن
االت ـف ــاق م ــع إي ـ ــران .كــذلــك ل ــم يخفف
الـتـنـسـيــق بــن واش ـن ـطــن وحلفائها
االوروبـيــن في النظرة الــى تطورات
الشرق االوسط والحرب في سوريا،

مـ ـ ــن شـ ـ ـ ــدة ت ـ ـشـ ـ ّـبـ ــث إدارة تـ ــرامـ ــب
ب ــوج ــوه ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ف ــي مــواج ـهــة
ايران.
م ـ ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت االع ـ ـ ـ ــان
االم ـي ــرك ــي ع ــن ع ـق ــوب ــات ض ــد حــزب
الله ،في مرحلة توتر إقليمي حاد،
نتيجة نقل السفارة االميركية الى
القدس واملواجهات الدموية ،ليزيد
مـ ــن تـ ـ ـس ـ ــاؤالت الـ ـف ــري ــق ال ـل ـب ـن ــان ــي
غـيــر امل ــوال ــي إليـ ــران ،عــن تـتـمــة هــذه
الخطوة .فمنذ بــدء موجة الرحالت
الخليجية الرسمية الــى واشنطن،
والكالم االميركي ال يزال هو نفسه.
لـكــن االم ــر لــم يـقــابــل لبنانيًا إال في
إط ـ ـ ــار ت ـخ ـف ـي ــف وق ـ ـعـ ــه ،مـ ــا عـ ـ ــدا أن
ح ــزب ال ـلــه ت ـحـ ّـســب جــديــا ل ــه ،فيما
ك ـ ــان ي ـس ـت ـع ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ال ـت ــي
جاء ت وسط ارتفاع منسوب التوتر
االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،فـ ـل ــم تـ ـتـ ـص ــدر واجـ ـه ــة
االهتمام الدولي واالميركي تحديدًا.
وقد يكون سبب ذلك أن النتائج لم
تشكل مفاجأة ألي طرف ،ال سعوديًا
وال أم ـيــرك ـيــا .فـخــريـطــة الـتـحــالـفــات

وال ـك ــام ال ــذي قـيــل وت ـكــرر أك ـثــر من
م ــرة عــن تـ ّ
ـوجــه ح ــزب ال ـلــه لـلــدخــول
في إدارة الحكم فعليًا وزي ــادة عدد
نـ ــوابـ ــه ونـ ـ ـ ــواب ح ـل ـف ــائ ــه ل ــإم ـس ــاك
بقدرة التأثير في املجلس ،لم ُيقاال
س ـرًا بــل علنًا .ولــم يكن أحــد يتوقع
أن يخسر حزب الله في االنتخابات،
ال ـت ــي حـ ــرص االم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـحــزب
السيد حسن نصرالله على تكثيف
إطــاالتــه ملنع أي خــرق فيها .وكــان
واضحًا أن كل القوى املواكبة مدركة
س ـل ـفــا ل ـن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،حـتــى
إن وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود
جــاويــش أوغـلــو عـ ّـبــر بــوضــوح حني
قال إن أسباب خسارة الرئيس سعد
الحريري معروفة.
ل ــذا ،فــإن ق ــرار الـعـقــوبــات لــم يكن ردًا
عـلــى ف ــوز ال ـحــزب بــاملـعـنــى الـضـيــق،
بقدر ما هو تتمة للمسار االميركي
ـ ـ الخليجي ،عكسه أكثر من مرة وزير
الخارجية السعودي عــادل الجبير.
فمن الطبيعي أال يـكــون لـحــزب الله
واملسؤولني فيه أي حسابات مالية

يمكن أن تتأثر بالعقوبات ،وغالبًا
مـ ــا قـ ـي ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام وعـ ـل ــى ل ـس ــان
مسؤولي الحزب ،في كل مرة تصدر
عـ ـق ــوب ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة .واالمـ ـي ــركـ ـي ــون
ك ـم ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــون ي ـع ــرف ــون تـمــامــا
قـ ــدرة ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـت ـكـ ّـيــف م ــع هــذه
العقوبات ،ليس على صعيد الحزب
واملـ ـص ــارف ف ـح ـســب ،فـحـتــى قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ل ـحــظ ذلـ ــك ب ــوض ــوح في
امل ـ ـ ـ ــادة  59مـ ـن ــه امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـح ـســاب
الحمالت االنتخابية ،لكن للتوقيت
واملنحى االميركي مفعول سياسي
وليس عمالنيًا .فاالتجاه الخليجي
واالم ـي ــرك ــي ال ــى تـ ــرداد ال ـك ــام حــول
اسـ ـتـ ـق ــرار ل ـب ـن ــان والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـيــه،
ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ـنـ ــده ب ـم ـع ــزل
عـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ج ــدي ــدة .وإذا كـ ــان خ ـص ــوم ال ـحــزب
ب ــدأوا يـتـســاء لــون عــن ق ــدرة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى ال ـت ـك ـ ّـي ــف مــع
هــذه العقوبات وشراكته مع الحزب
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،رغ ـ ــم أن ـ ــه ي ـت ـعــايــش
م ــع ال ـح ــزب ف ــي ال ـح ـكــومــة الـحــالـيــة،
فـ ــإن ت ــدح ــرج االح ـ ـ ــداث والـتـصـعـيــد
االمـيــركــي والضغط الـسـعــودي على
الـ ـح ــري ــري ت ـض ــاع ــف م ــن حـســاسـيــة
مــوق ـفــه ح ـيــال تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ال
سيما أن ال ـكــام الــرئــاســي الرسمي
الـ ـ ــذي ال يـسـتـبـعــد ح ـك ــوم ــة أك ـثــريــة
ال ي ـم ـك ــن إال أن ُيـ ـفـ ـه ــم م ـ ــن ج ــان ــب
االميركيني والخليجيني إال حكومة
مؤلفة من التيار الوطني الحر وحزب
الله وحلفائهما ،وهي التي سبق أن
شكلها الرئيس نجيب ميقاتي بعد
تطيير حكومة الحريري .لكن حتى
اآلن ال ي ـب ــدو ال ـح ــري ــري ف ــي ات ـجــاه
املــوافـقــة على حكومة الـلــون الــواحــد
الـتــي ترفضها الــريــاض وواشـنـطــن.
فكيف يمكن أن ي ــوازن بــن الشروط
السعودية والضغوط االميركية على
حزب الله ولبنان ،واملطالب الداخلية
التعجيزية ،وحسابات العهد وحزب
ال ـلــه وحـلـفــائـهـمــا؟ حـتــى أوروبـ ـ ــا لم
تجد بعد الصيغة املالئمة للتوفيق
بني الشروط االميركية وعدم خسارة
االستثمارات االقتصادية في إيران.
فـهــل سـيـجــد ال ـحــريــري مـنـفـذًا الئـقــا
للسير بني األلغام ،وهو الذي ال يكاد
يخرج من مأزق حتى يدخل في آخر؟

ّ
أك ـ ّـدت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة روس ـيــة رفـيـعــة املـسـتــوى لـ ـ «األخ ـبــار» أن «االت ـجــاه الــذي
تتخذه الحكومة اللبنانية حيال اتفاقية الدفاع املشترك املنشودة ،يوحي وكأن لبنان
بــات جــزءًا من حملة الحصار األميركية على روسـيــا» .وقالت املصادر إن «املماطلة
ّ
الحكومة للضغوط
فــي توقيع االتفاقية التي باتت جــاهــزة يــدل على مــدى خضوع
ّ
الغربية ،في الوقت الــذي تقف روسيا إلى جانب قضايا لبنان املحقة على الساحة
الدولية ،بدل مبادلة روسيا باملثل» .وأشارت املصادر إلى أن «وزارة الدفاع الروسية
قــامــت بواجباتها كاملة حـيــال االتـفــاقـيــة والـخـلــل الـحــالــي هــو فــي الـطــرف اللبناني،
الذي يعقد االتفاقات العسكرية مع دول في حلف الناتو ،ويتجاهل التزاماته تجاه
ً
روس ـي ــا» ،م ـعـ ّـبــرة ع ــن اس ـت ـيــاء ع ــارم م ــع امل ـع ـلــومــات ع ــن نـ ّـيــة رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري تأجيل توقيع االتفاقية إلى ما بعد تشكيل الحكومة املقبلة .وفي السياق،
ّ
تحركًا يوم أمس
بيروت ،بدأ
علمت «األخبار» أن الجهاز الدبلوماسي الروسي في
ّ
ل ــدى بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـحـلـيـفــة لــروس ـيــا ،بـغـيــة حــثـهــا عـلــى وض ــع بـنــد منح

البيانات المالية المجّمعة المدققة كما في  31كانون اﻷول 201٧

.∫.Ω.¢T ¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH IQGOGE ¢ù∏ée

ΩÉ©dG ôjóªdG - IQGO’EG ¢ù∏ée ¢ù«FQ | π«°SÉH .± ¿É©ª°S
¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH áYƒªée ¢ù«FQ | π«°SÉH .¢S Gƒ°ùfôa .O
ƒ°†Y | ¿OGƒc .∫ »Z ¿hQÉÑdG
ƒ°†Y | ¬«°ThGC .¢S ¢SO
ƒ°†Y | √QÉÑW .ä óªMGC
ƒ°†Y | QÉ°üf .GC ΩÉ°ùH

ƒ°†Y | ¢ûÑ£dG »∏Y .Ω π°ü«a
ƒ°†Y | ΩGõnY .ä …ôæg .O
ƒ°†Y | ¬ª©W .∑ ¿’GC
ƒ°†Y | ƒcÉL .Q ∞jGE

äÉHÉ°ùëdG ƒ≤bóe

ºgÉcô°Th ΩÓZ ,¿É©ª°S ,B DO ≠fƒjh â°ùfQGE

بيان المركز المالي المجّمع المدقق
2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

الموجودات

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

äGOƒLƒŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDeh ¥hóæ°üdG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
™«H IOÉYGE äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhôb
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH iôNGC á«dÉe äGOƒLƒeh øjO äGhOGC
*IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG
iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ ∫ƒ°UGC
iôNGC äGOƒLƒe
›äGOƒLƒŸG ´ƒª

11^966^804
3^928^586
754^394
2^790
31^834
224^191
8^192^985
22^030
354^023
108^552
8^155^350
273^437
267
44^891
102^073
34^162^207

IOóÙG ™aÉæŸG á£ÿ IóFÉ©dG ájQGƒàc’G äÉbhôØdG
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
›áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ´ƒª

)*( :πjõæJ ó©H
 .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸGh ájOÉ©dG ¿hO ¿ƒjódG ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ óFGƒa .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG äÉfhƒDe.‹ÉªLGE ¢SÉ°SGC ≈∏Y áfƒµe äÉfhƒDe -

53^003
164^545
75^006

53^964
158^278
78^643

áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤G óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG
äÉHƒ∏£ŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh
ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J
á«dÉe hGC á«aô°üe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
iôNGC äÉHƒ∏£e
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
É¡∏KÉÁ Éeh á°ShhDôe ¿ƒjO

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

1^374^837
972^315
3^544
26^757^716
380^790
354^023
453^556
258^870
350^936
422^995

267^494
774^095
2^106
25^415^634
366^027
223^883
444^072
374^911
300^292
420^165

›äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

31^329^582

28^588^679

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

684^273
4^840
229^014
591^083
924^812
110^616
)(6^002
52^282
5^689
)(4^538
248^539
)(49^847
2^790^761
41^864
2^832^625
34^162^207

684^273
4^840
229^014
591^083
843^320
103^246
)(5^161
67^518
5^689
)(9^081
232^672
)(65^341
2^682^072
37^363
2^719^435
31^308^114

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

ájOÉY º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
á«∏«°†ØJ º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
ájOÉ©dG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
á«∏«°†ØàdG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
(á«eGõdGEh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«WÉ«àMG
™jRƒà∏d á∏HÉb IôM äÉ«WÉ«àMG
ÉghDGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SGCôdG äGhO’CG
IQhóe ìÉHQGC
äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYEG ¢†FÉa
á«dÉŸG äGhO’CG º««≤J IOÉYGE »WÉ«àMG
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG

خارج الميزانية المجمعة المدققة 2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

وزير الدفاع يعقوب ّ
الصراف إذن التوقيع على االتفاقية ،على جدول أعمال جلسة
الحكومة األخيرة يوم االثنني املقبل.

القضاء ّ
يبرئ سبيتي من «إثارة النعرات»!
أصدر القاضي املنفرد الجزائي في النبطية حسني الحسيني حكمًا بحق الشاعر أحمد
سبيتي املشهور بـ«مصطفى سبيتي» ،الــذي كــان قــد كتب عـبــارات على صفحته على
موقع «فايسبوك» ُع ّد إساءة للسيدة مريم العذراء .وقضى الحكم بإبطال التعقبات عن
الشاعر سبيتي بجرم إثارة النعرات الطائفية ،لكنه أدانه بجرم التحقير على رغم إدالء
املتهم بأنه كان فاقدًا للوعي بسبب ُ
السكر .لكنه أخذ باألسباب التخفيفية لكون سبيتي
عمد إلــى حــذف العبارة املسيئة سريعًا ووجــه رسالة اعـتــذار إلــى متابعيه .وبــرز الفتًا
اعتبار القاضي الحسيني في حيثيات حكمه أنه ال يمكن اإلدعاء بإثارة الفتنة عبر ّ
املس
بالسيدة العذراء لكون ذلك ليس ّ
مسًا بطائفة من دون أخــرى لكونها ليست شخصية
مقدسة للمسيحيني فقط ،إنما لكل الطوائف.

º¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤G óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
ìÉHQ’CG øe …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM
ìÉHQ’CG øe á°†ØîæŸG …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM

8^717^615
2^657^429
964^066
4^420
40^065
749^107
7^787^275
20^714
223^883
101^305
9^641^023
247^095
380
43^299
110^438
31^308^114

á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

علم
و خبر
دبلوماسي روسي :الحكومة اللبنانية تساهم في حصارنا

رأس المال المدفوع  ٦٨٩،113،1٩٨،٤00ل.ل .اﻷموال الخاصة  3،2٥٥،٦20،000،000ل.ل.
اﻷشرفية ،جادة الياس سركيس ،تلفون ،)01( 33٥200 :فاكس ،)01( 33٩٤3٦ :ص.ب 11 - ٥٦0٥ .بيروت  -لبنان

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’Gh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’Gh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’G ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’G
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’G
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’G ‘É°U
ôFÉ°ùÿG h ìÉHQ’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’G äÉ«∏ªY ìÉHQG ‘É°U
óFGƒØdG AÉÑYGC/äGOGôjGE ‘É°U :É¡æe
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’G á«Ø°üJ äÉ«∏ªY ìÉHQG ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG äGOGôjGE
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjG
›á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’G ´ƒª
¿ÉªàF’G ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
äÉªgÉ°ùŸG áª«b ÊóJ IQÉ°ùN
á«∏«¨°ûàdG äGOôj’G ‘É°U
Úeóîà°ùŸG AÉÑYGC
ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉfhƒDeh äÉcÓ¡à°SG äÉ°ü°üﬂ
ájOÉŸG ÒZ áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG AÉØWGE
iôNGC á«∏«¨°ûJ AÉÑYGC
Iô¡°ûdG áª«b ∫Óëª°VG
›á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’G ´ƒª
á«∏«¨°ûàdG ìÉHQ’G
AÉÑY’CG h QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùN
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC ™«H øY œÉædG ‘É°üdG íHôdG
áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG
ìÉHQ’G ≈∏Y áÑjô°†dG
á«aÉ°üdG èFÉàædG
:¤G óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

2017 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQG
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J
2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQGE
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J

±QÉ°üe

øFÉHR

´ƒªÛG

152^940
152^940

208^735
779^968
988^703

208^735
932^908
1^141^643

352^327
352^327

425^887
2^141^250
2^567^137

778^214
2^141^250
2^919^464

±QÉ°üe

øFÉHR

´ƒªÛG

176^854
176^854

217^934
819^799
1^037^733

217^934
996^653
1^214^587

159^909
159^909

185^773
2^979^622
3^165^395

345^682
2^979^622
3^325^304

بيان الدخل الشامل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
áæ°ùdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ (ôFÉ°ùN) ìÉHQGC ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ

بيان التدفقات النقدية المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2017 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG
áÑjô°†dG πÑb áæ°ùdG íHQ
:ó≤ædG ‘É°U ™e á«dÉŸG IQhódG èFÉàf ájƒ°ùàd äÓjó©àdG
 ájOÉŸG ÒZh ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’G äÉcÓ¡à°SG ‘É°U ,É¡«∏°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjó∏d áfƒµe (IOÎ°ùe) äÉfhƒDe ‘É°U ,ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód Ió°UQG ≈∏Y (IOÎ°ùe) äÉfhƒDe ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UG øY ÆôØàdG IQÉ°ùN ¿ƒjód AÉØ«à°SG áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UG øY ÆôØàdG íHQ ‘É°U ,AÉÑY’CGh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDe ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOGC º««≤J IOÉYGE øY áŒÉf á≤≤ﬁ ÒZ ìÉHQGôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e
 á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOG äÉªgÉ°ùŸG áª«b ÊóJ ôFÉ°ùN ôNGB ±ô°üe ≈∏Y PGƒëà°S’G øY áŒÉædG Iô¡°ûdG AÉØWGE á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùNπeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG πÑb á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G øe œÉædG ó≤ædG
:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe iód ™FGOƒdG
QGó°U’G äÉ°ù°SƒDŸ áæFGódG äÉHÉ°ù◊Gh ¢Vhô≤dG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG iód ™FGOƒdG
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d áæFGódG äÉHÉ°ù◊G
áHô≤ŸG äÉ¡÷Gh øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
¿ƒjód AÉØ«à°SGE áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UGC
¿ƒjód AÉØ«à°SG IPƒNÉCe ∫ƒ°UG ™«H
iôNG äGOƒLƒe
áHô≤ŸG äÉ¡÷Gh øFÉHõ∏d áæFGO äÉHÉ°ùM
iôNG äÉHƒ∏£e
äÉ«∏ª©dG øe œÉædG ó≤ædG
áYƒaóe AÉÑY’Gh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
áYƒaóe ÖFGô°V
á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûf’G
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH á«dÉe äGOƒLƒe
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe
™«H IOÉYG äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhô≤dG
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UG AGô°T
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC ™«H
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U
™HÉJ ±ô°üe èeO øe π°üÙG ó≤ædG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G á£°ûf’G ‘ Ωóîà°ùŸG øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:á«∏jƒªàdG á£°ûf’G
á«aô°üe hG á«dÉe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
á°ShhDôe ¢Vhôb
áæjõN º¡°SG
‘É°U ,Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤G ìÉHQG áÑ°üfG ™jRƒJ
‘É°U ,á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M »ªgÉ°ùe ¤G ìÉHQG áÑ°üfG ™jRƒJ
á«∏b’CG ¥ƒ≤M øe á«aÉ°VG á°üM AGô°T
á«∏jƒªàdG á£°ûf’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U
ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ ‘ IOÉjõdG ‘É°U
±ô°üdG ô©°S Ò¨J ÒKÉCJ ‘É°U
áæ°ùdG ájGóH ‘ ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ
áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ
ìÉHQ’CG áÑ°üfGCh óFGƒØdG øe π«¨°ûàdG øe ó≤ædG
áYƒaóŸG óFGƒØdG
á°VƒÑ≤ŸG óFGƒØdG
á°VƒÑ≤ŸG ìÉHQ’CG áÑ°üfGC

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

1^702^286
)(1^275^994
426^292
147^162
)(12^138
135^024
48^456
32^628
36^233
4^445
31^573
682^022
)(18^870
663^152
)(205^603
)(21^133
)(113
)(129^287
)(356^136
307^016
1,853
308^869
)(52^415
256^454

1^545^922
)(1^176^124
369^798
134^122
)(12^515
121^607
79^970
55^160
417^699
4^413
27^803
1^021^290
8^925
)(49^676
980^539
)(195^787
)(22^425
)(113
)(159^474
)(12^427
)(390^226
590^313
)(102^480
)(137^890
11
349^954
)( 100^719
249^235

248^539
7^915
256^454

232^672
16^563
249^235

∫.∫.
355.14
333.57

∫.∫.
327.22
310.18

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

256^454

249^235

15^661
15^661

)(68^161
)( 68^161

6^026
)(1^445
4^581
2^164
6^745
22^406

)(1^306
194
)(1^112
)(99
)(1^211
)(69^372

278^860

179^863

270^779
8^081
278^860

190^591
)(10^728
179^863

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

308^869

349^954

21^246
18^870
)(1^853
)(3^202
17^953

22^538
)(7^347
)(1^578
)(11
)(4^093
154^612

703
)(30^217
3^068
335^437

3^727
)(397^821
)(2^953
49^676
12^427
137^890
317^021

)(2^664^426
596^650
54^695
526^338
16^186
)(425^896
)(4^546
6^156
8^365
1^356^845
)(11^748
)(205^944
)(5^091
)(116^708
)(327^743

)(1^563^261
226^518
)(2^832
)(516^138
61^285
)(316^469
)(2^836
5^679
)(17^397
516^361
223^967
)(1^068^102
)(3^487
)(54^374
)(1^125^963

1^521^996
)(2^704
44^178
)(49^484
3^969
1^517^955

1^499^210
)(1^096
420^841
)(35^011
377
)(132^565
)(83^599
1^668^157

9^484
2^830
)(841
)(161^137
)(3^581
)(153^245
1^036^967
15^427
5^087^112
6^139^506

)(1^127
2^765
1^528
)(161^060
)(3^153
)(1^861
)( 162^908
37 9^286
)( 58^374
4^766^200
5^087^112

)(1^258^322
1^735^080
5^293

)(1^168^296
1^566^523
5^049
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سياسة

سياسة

ّ
السعوديون يبقون البحصة :ارتحنــا من نادر
المشهد السياسي

يترابط المشهد ،من العراق إلى لبنان ،مرورًا بسوريا .بعد انتخابات  2009في لبنان وانتخابات  2010في العراق ،أراد
السعوديون في زمن «السين ـــ السين» أياد عالوي في بغداد وسعد الحريري في لبنان .تمسكت طهران بنوري المالكي.
الحقًا ،استقال الحريري ،فحل مكانه نجيب ميقاتي ،خالفًا إلرادة دمشق والرياض ،كما في حالة المالكي .في  ،2018لن
يكون تشكيل حكومة في العراق أو لبنان ،بمعزل عن تطورات اإلقليم
حسين أيوب
كــاد وليد البخاري يقولها :الحمدلله
تـ ـح ــررن ــا .ل ـك ـنــه ق ــال ـه ــا ب ـل ـغــة واق ـع ـيــة
معبرة جدًا :ارتحنا من نادر.
ث ــاث كـلـمــات قــالـهــا ال ـقــائــم بــاألعـمــال
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان تـ ـخـ ـت ــزل كــل
ال ـت ـح ـل ـي ــات وح ـ ـبـ ــر ال ـ ـكـ ــام وه ـم ــس
الصالونات املغلقة أو املعلنة .ال يخفي
ال ـس ـع ــودي ــون ،وم ـع ـهــم اإلم ــاراتـ ـي ــون،
فرحتهم بإطاحة سعد الـحــريــري ابن
عـمـتــه نـ ــادر ال ـح ــري ــري .إط ــاح ــة ظــاملــة
ب ـكــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـمــة لــرئ ـيــس حـكــومــة
ق ــرر أن يستجيب إلي ـح ــاءات ال ـخــارج.
أن ُي ّ
عري نفسه في السياسة .أن ُيبعد
امل ـم ـســك بـمـعـظــم م ـل ـفــات وريـ ــث رفـيــق
الـحــريــري ،فــي الــداخــل وال ـخ ــارج ،منذ
 13عامًا .العالقة مع حزب الله والتيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بــري
ً
وحدها تحتاج «جبال» في السياسة،
فكيف إذا أضفت إليها ملفات سياسية
واقتصادية تبدأ وال تنتهي .ال يظلم
سعد الحريري نفسه وحسب ،بل يظلم
نـ ــادر ال ـح ــري ــري م ـعــه .ل ـيــس انـتـقــاصــا
مــن محمد منيمنة املشهود لــه بدقته
وتفانيه ،لكن نادر لم يكن مجرد «مدبر
منزل ومواعيد».
منذ أن خرج سعد الحريري من أسره
في الرياض ،كان متيقنًا أن ثمة فاتورة
ي ـتــوجــب عـلـيــه دف ـع ـهــا قــري ـبــا .ت ــرك له
ال ـفــرن ـس ـيــون واألم ـي ــرك ـي ــون ال ـهــامــش
ال ـ ــذي ط ـل ـب ــه .أن ي ـن ـجــز االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة .وافـقـهــم ال ــرأي الـسـعــوديــون
واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــون ،ولـ ــذلـ ــك ،قـ ـ ـ ــرروا ع ــدم
ال ـت ــدخ ــل ،ب ـص ــورة فــاض ـحــة ،ط ــامل ــا أن
رجلهم األول في لبنان ،لم يقترب من
بعض الخطوط الحمراء ،وأبــرزهــا ما
يتصل بحزب الله .امل ــداراة السياسية
لـلـحــريــري ،استوجبت اإلق ـفــال املوقت
ل ـح ـن ـف ـي ــة ال ـ ــدع ـ ــم امل ـ ــال ـ ــي ع ـ ــن ب ـعــض
«املتمردين» ،فكان أن دفع هؤالء الثمن
في االنتخابات وفي طليعتهم أشرف
ريفي الذي بلغ به األمر قبل أشهر من
االنتخابات حد التلويح بتقديم 128
مرشحًا لكل املقاعد النيابية!

هل يكون تكليف الحريري
مقدمة للتأليف أم االعتكاف
أم االعتذار؟
«العقوبات» التي فرضتها «غرفة
الرياض» ،بشراكة إسرائيلية ،لن
تجعل حزب الله يعلن استسالمه
الـ ـح ــري ــري ي ـس ـت ــدي ــن وال ـ ـسـ ــارقـ ــون ال
يوفرون
غ ـ ــداة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـ ــدأت امل ــراجـ ـع ــة.
اكتشف الحريري هــول ما فعل معظم
الـفــريــق املـمـســك بــاالنـتـخــابــات .الــرجــل
ي ـق ـتــرض ن ـحــو سـبـعــن م ـل ـيــون دوالر
أم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـ ــن أحـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـصـ ــارف
اللبنانية ،ويـحـ ّـصــل مـبــالــغ أخ ــرى قد
ال تتجاوز العشرة مــايــن دوالر ،من
«أصــدقــاء» ،دعمًا ملعركته االنتخابية،
فماذا كانت النتيجة؟
ل ــم ت ـخــل دائ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة م ــن ع ــورة
تنظيمية ـ ـ ـ إداري ــة .للمرة األول ــى ،في

للحريري أن يطمح ولباسيل أن ّ
«يغرد» ،ولكن ها هو ميشال عون ال يخطئ خياراته (هيثم الموسوي)

ت ــاري ــخ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ال ـتــي
يشارك فيها تيار املستقبل منذ أكثر
من عقدين من الــزمــن ،ترتفع الشكوى
م ــن ع ــدم وجـ ــود م ـنــدوبــن لـلـتـيــار في
عشرات األقالم .هذه عينة بسيطة .لكن
ما هو االستنتاج؟
ُي ـ ـصـ ــر الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي «الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار» ع ـلــى
الـتـعــامــل مــع سـعــد ال ـحــريــري بصفته
م ـج ــرد «ب ـق ــرة حـ ـل ــوب» .ه ــو يـسـتــديــن
ً
أم ــواال ليفوز بانتخابات يعتقد أنها
«م ـف ـص ـل ـيــة» و«ت ــأس ـي ـس ـي ــة» ،وهـ ــؤالء
ي ـ ـسـ ــرقـ ــون ويـ ـحـ ـجـ ـب ــون وي ـ ـتـ ــآمـ ــرون.
العينات كثيرة .اتخذ الحريري قراره.
ً
ال بــد مــن تــدفـيــع كــل مــن ك ــان مـســؤوال
عــن هــذه النتيجة االنتخابية .األكيد،
واألك ـ ـ ـيـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـدًا ،أن ال عـ ــاقـ ــة لـ ـن ــادر
الحريري باملجريات االنتخابية .هي
م ـس ــؤول ـي ــة ش ـق ـي ـقــه أحـ ـم ــد ب ــال ــدرج ــة
األولى ومعه ماكينة انتخابية وجسم
حزبي ممتد من العرقوب حتى وادي
خالد.
على مستوى التنظيم ،أحدث الحريري
الصدمة اإليجابية املطلوبة .اإلطاحة
ب ـ ـ ـ ــرؤوس وتـ ـحـ ـس ــس هـ ـ ــذا وذاك حــد
سيف ال ـقــرارات اآلتـيــة ،أص ــاب الجسم
الحزبي وجمهور املـنــاصــريــن ،بحالة
نشوة واسترخاء .غير أن لألمر تتمة.
ه ـنــا ،ال ي ـبــدو سـعــد ال ـحــريــري جــاهـزًا
لـلـمـحــاسـبــة ،وبــال ـتــالــي ،ال بــد ملفعول
النشوة أن يتبدد يومًا ما ،وأن يكتشف

الجمهور أن شيئًا لــم يتغير ،ولــو أن
ال ــرج ــل م ـضــى بـ ـ ـق ـ ــرارات ،ف ــي ال ـش ـكــل،
قــد تمس بعض املحيطني بــه وبعض
قطاعاته الحيوية ،ومنها اإلعالم.

يريدون «رأس نادر»
الـخـطــأ الـ ــذي ارت ـك ـبــه سـعــد الـحــريــري
عمدًا أو عفوًا ،هو توقيت االنتخابات
لقبول استقالة مدير مكتبه .ال يعني
ذلــك بــأي حــال من األحــوال تبرئة نادر
الـحــريــري .األخـيــر ،يتحمل املسؤولية
األكبر سياسيًا ،من موقعه الذي جعله
«مايسترو» أو «مـهـنــدس» الكثير من
التحالفات واللوائح واألسماء ،التي لم
تغادر سقف خطاب البيال في الذكرى
الـ 13الستشهاد والده رفيق الحريري.
فــي هــذا الخطاب ،قــال سعد الحريري
إننا سنخوض االنتخابات على لوائح
ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل وب ـمــرش ـحــن م ــن كل
الـطــوائــف فــي كــل لبنان .كانت وظيفة
ن ــادر ال ـحــريــري تــرجـمــة تـلــك الكلمات
بالسياسة ووظيفة التيار بماكينته
وج ـس ـم ــه ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ـت ــرج ـم ــة عـلــى
األرض.
خطأ التوقيت ال يبدد حقيقة املضمون.
ليس خافيًا على أحــد أن السعوديني
واإلماراتيني يريدون «رأس نادر» .هم
يـحـمـلــونــه مـســؤولـيــة م ـســار بــاكــورتــه
الـصـفـقــة الــرئــاس ـيــة ،و«م ـســك خـتــامــه»
إدارت ـ ـ ــه مل ـعــركــة إخـ ـ ــراج ابـ ــن خ ــال ــه من

األس ــر ،إل ــى حــد كـســر كلمة محمد بن
س ـل ـم ــان ،مـ ـ ــرورًا بــال ـح ـكــومــة وق ــان ــون
االنتخاب والصياغات السياسية التي
ّقربت تيار املستقبل من التيار الوطني
الحر وأبعدته عن القوات اللبنانية.
ال ـت ـق ــت م ــراجـ ـع ــات س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ش ـخ ـص ـيــا ،وب ــا وسـ ـط ــاء ،م ــع ك ــل من
الــرئـيــس الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون
وصـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــاري ــد
كوشنير (املـهـتــم استثنائيًا فــي هــذه
األيـ ـ ــام ب ـب ـعــض امل ـل ـف ــات ال ـح ـيــويــة في
ّ
ل ـب ـنــان) ،عـنــد نـقـطــة م ـحــوريــة ،شكلت
ال ـ ــداف ـ ــع الت ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار إق ـ ـصـ ــاء نـ ــادر
ال ـح ــري ــري .قــامــت واش ـن ـطــن وبــاريــس
بــواجـبــاتـهـمــا م ــع «ال ــرئ ـي ــس امل ـح ــرر».
انـتـهــت «ف ـت ــرة ال ـس ـمــاح» وع ـلــى سعد
الـ ـح ــري ــري االل ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـع ـه ــدات ــه .ب ــدا
واض ـح ــا أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ال يــريــد
أن يـغــرف مــن مــالــه الـشـخـصــي فــي أي
استثمار سياسي فــي لـبـنــان .الــديــون
ّ
الشخصية تـتــراكــم .كلفته ،وفــي وقت
قـيــاســي ،خ ـســارة الـكـثـيــر مـمــا ورث ــه ـ ـ ـ
وبقية إخوته طبعًا ـ ـ ـ من والــده رفيق
الـحــريــري ،بــدءًا مــن «سـعــودي أوجيه»
ً
مرورًا بـ«بنك البحر املتوسط» ،وصوال
إلى الكثير من العقارات والشركات في
الخارج.
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،يـ ـب ــدو سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
كــأنــه يــريــد اسـتـنـســاخ تـجــربــة والـ ــده.
مستشارون ومكاتب وأجهزة يوفرون

لرفيق الحريري يوميًا «داتــا» ضخمة
م ــن امل ـع ـلــومــات ،ول ــه وحـ ــده أن يتخذ
ال ـقــرارات .املصيبة مع سعد الحريري
أنــه لــم يصبح جــاهـزًا لـهــذه املـهـمــة .لم
يتصالح مع الوقت وفضيلة االستماع.
مع ترتيب امللفات أو تنظيمها ،فكيف
سينظم حــواره مع رئيس الجمهورية
ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب وح ـ ــزب ال ـل ــه وول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط وس ـم ـي ــر ج ـع ـجــع وعـ ـش ــرات
الـ ـقـ ـي ــادات؟ ل ـيــس امل ـق ـص ــود بــال ـســؤال
االستهانة بما اكتسب سعد الحريري
وال بـمــا يـحـيــط ب ــه م ــن كـ ـف ــاءات ،على
قلتها ،خصوصًا تلك «املعلنة» منها.
البصمة الـسـعــوديــة ـ ـ ـ اإلمــارات ـيــة ،في
قـ ــرار ال ـح ــري ــري ،ال ت ـتــرك هــام ـشــا ألي
اس ـت ـن ـت ــاج آخـ ـ ــر .ل ـك ــن مـ ـ ــاذا ب ـع ــد طــي
صفحة ن ــادر الـحــريــري ال ــذي عــاد ليل
أول من أمس إلى بيروت؟
ي ــري ــد رئ ـي ــس ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ال ـع ــودة
إل ــى ال ـس ــراي الـحـكــومــي «م ـب ــارح قبل
الـ ـي ــوم» .اع ـت ـبــاراتــه سـيــاسـيــة ومــالـيــة
وشخصية .ممره اإللــزامــي ،من وجهة
نظره« ،التطبيع» مع اململكة وحاكمها
الحقيقي محمد بن سلمان.

غرفة الرياض ...وشيطنة حزب الله
في الشكل ،قرر السعوديون أن ينال
ال ـح ــري ــري م ــا ي ــري ــد .ح ـتــى اإلف ـط ــار
الـ ــذي ك ــان يــريــد ول ـيــد ال ـب ـخ ــاري أن

ي ـك ــون ،غـ ـدًا (ال ـس ـب ــت) ،ف ــي ال ـس ـفــارة
ال ـس ـعــوديــة« ،جــام ـعــا ل ـكــل األط ـيــاف
الـ ـسـ ـن ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،بـ ـم ــن ف ـي ـهــم
بـعــض رم ــوز  8آذار ،مـمــن ف ــازوا في
االنـتـخــابــات (فيصل كــرامــي وجهاد
الصمد وعبد الرحيم م ــراد) ،تحول
إلــى إفـطــار حـصــري «بــرعــايــة رئيس
الحكومة» ،يكاد يقتصر على رؤساء
الحكومات (إذا لبوا كلهم الــدعــوة)،
وع ـ ـشـ ــرات امل ــدع ــوي ــن ،ل ـي ــس بـيـنـهــم
بالطبع مراد والصمد وكرامي!
ُ
أمــا فــي املضمون ،فــإن املكتوب ُيـقـ َـرأ
من عنوانه« .العقوبات» التي قررت
فــرضـهــا« ،غــرفــة ال ــري ــاض» ،بشراكة
إســرائـيـلـيــة كــام ـلــة ،ل ــن تـجـعــل حــزب
الله يعلن استسالمه ،ولكنها خطوة
لها سياقها .هل يستطيع الحريري
أن يفسر للسعوديني واإلمــارات ـيــن
ع ـجــزه عــن إدارة ظ ـهــره ل ـحــزب الـلــه،
ال ب ــل ح ـت ـم ـيــة ش ــراك ـت ــه م ــع تـنـظـيــم
«إرهـ ـ ــابـ ـ ــي» ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـس ـع ــودي ــن
واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن
(باألمس ،شملت عقوبات األميركيني
القيادي في حزب الله السيد عبدالله
صفي الدين ورجل األعمال اللبناني
محمد بزي)؟ هل يستطيع الحريري
أن يتجاهل أن هناك شريحة ال تقل
ع ــن أرب ـع ـم ـئــة أل ــف لـبـنــانــي صــوتــوا
فقط ملرشحي «حزب الله» وحلفائهم
فــي معظم ال ــدوائ ــر ،هــل صــار هــؤالء
كلهم بمثابة «إرهابيني»؟
للحريري أن يطمئن أن قــرار تسميته
رئـيـســا للحكومة بغالبية مــوصــوفــة،
صـ ــار ف ــي ج ـي ـب ـتــه ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وب ـعــدهــا .ال ـق ــرار ل ـحــزب ال ـلــه ول ــو قــرر
أال يـسـمـيــه ف ــي اس ـت ـش ــارات الـتـكـلـيــف.
لكن هل يمكن أن تتألف حكومة إذا لم
تكن محكومة بـتــوازنــات ّاالنتخابات،
وأقلها أن ثلث النواب ُ
السنة ،فازوا في
لــوائــح معارضة آلل الـحــريــري ،ويحق
لهم أن يتمثلوا في أية وزارة جديدة؟
وإذا ك ــان ح ــزب ال ـل ــه ،وب ـل ـســان أمـيـنــه
الـ ـع ــام ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه ،أخ ــذ
عـلــى عــاتـقــه شخصيًا ،مهمة محاربة
ال ـف ـس ــاد ك ــأول ــوي ــة ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات،
فــإن أولــى ترجماتها أن يتمثل بثالثة
حزبيني في الحكومة ،وأن تسند إليهم
وزارات حقيقية ،وأن يكون فــي صلب
ً
ك ــل ال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـبــا،
فـهــل يـمـكــن أن يـخـطــر عـلــى ب ــال سعد
الحريري أن تتألف حكومة ،من خارج
هذه املعطيات؟
تفاهمات الحريري وجعجع لم تكتمل
وإذا كان الحريري ،يقترب أكثر فأكثر،
من سمير جعجع ،الــذي يكاد ينافسه
في موقع «املعتمد األول» سعوديًا في
لبنان ،فإن محاولة «تربيطه» بشروط
من نوع تلك التي أفاض سمير جعجع
في عرضها ،في سهرة «بيت الوسط»
ليل الثلثاء  -األربعاء املاضي ،لن تكون
واق ـع ـي ــة ،خ ـصــوصــا م ــا ي ـت ـصــل منها
ً
بالحصص ونوعية الحقائب ،فضال
عن مضمون البيان الوزاري للحكومة
الجديدة.
وإذا ك ــان ال ـحــريــري ،يــريــد أن يحافظ
على توليفة جــديــدة لعالقته بالعهد،
تـقـ ّـربــه أكـثــر مــن الـعـمــاد مـيـشــال عــون،
وت ـ ّ
ـوس ــع ال ـهــامــش بـيـنــه وب ــن جـبــران
باسيل (التيار الوطني الحر) ،ملصلحة
التكيف أكثر مع جعجع وخياراته ،في
انتظار املــزيــد مــن االخـتـبــارات ،للتيار
الـحــر ورئـيـســه ،ف ــإن مــا أنـجــز فــي لقاء
«بيت الوسط» بني الحريري وجعجع،
ل ــم يـبـلــغ حـ ــدود ال ـت ـفــاهــم ال ـكــامــل ،في
انتظار أجوبة متبادلة من الجانبني،
سـتـكــون ره ــن ل ـق ــاءات الح ـقــة بينهما
مــن جـهــة ،وبــن مــن سيؤمن التواصل
الثنائي (غطاس خــوري عن املستقبل
وملحم رياشي عن الـقــوات) ،من جهة
ثانية.

ه ـنــا ت ـح ــدي ـدًا ،ي ـت ـبــدى سـ ــؤال مـيـشــال
عــون .ملــاذا بــادر باتجاه الرئيس نبيه
ً
بــري ،اتـصــاال ودع ــوة للغداء وتحديد
مــوعــد إفـطــار القصر الجمهوري هذه
الـ ـسـ ـن ــة فـ ــي الـ ـث ــال ــث والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
أيـ ــار (ل ـض ـم ــان ح ـض ــور ب ــري بصفته
ً
رئيسًا للمجلس) ،وص ــوال إلــى القول
إن الـجـبـهــة الـنـيــابـيــة الـعــريـضــة ،التي
ت ـح ــدث عـنـهــا ًرئ ـي ــس امل ـج ـلــس ،يمكن
أن تشكل راف ـعــة للعهد وق ــوة دفــع له،
خصوصًا في ضوء املضمر سياسيًا،
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ح ـكــومــة ومـجـلـســا
وسياسات؟

من يريد للعهد أن يتآكل رصيده؟
إذا نال سمير جعجع مراده حكوميًا،
ي ـكــون ق ــد رب ــح أمـ ــام ج ـم ـه ــوره ،وإذا
ّ
ل ــم ي ـت ـســن ل ــه ذلـ ــك ،ف ـلــن ت ـكــون هـنــاك
حكومة من دونه ،أقله من وجهة نظر
السعوديني واإلماراتيني .وهذه نقطة
ي ـ ــدرك ال ـح ــري ــري م ـغ ــزاه ــا ومـعـنــاهــا
وت ــداع ـي ــات ـه ــا ،ف ـهــل ي ـك ــون الـتـكـلـيــف
مـ ـق ــدم ــة ل ــاعـ ـتـ ـك ــاف أو لـ ــاع ـ ـتـ ــذار.
وف ــي كــا الـحــالـتــن ،وب ــدل أن تشكل
حـكــومــة مــا بـعــد االنـتـخــابــات «وزارة
العهد األولى» ،يقضم مسار التأليف
مـ ــن رصـ ـي ــد ال ـع ـه ــد ويـ ـه ــز ص ــورت ــه،
خصوصًا في الشارع املسيحي ،بما
يــؤدي إلــى التأسيس ملسار لن يكون
مستبعدًا بعده ،أن ال تقل كتلة القوات
اللبنانية في انتخابات العام ،2022
عن عشرين نائبًا ،على حساب كتلة
العهد .وهل يمكن ذلك أن يمنع سمير
جـعـجــع م ــن ت ـقــديــم نـفـســه «الــرئ ـيــس
امل ــارون ــي األقـ ــوى واألول» ،باملنطق
الـ ــذي ّأسـ ــس ل ــه ال ـع ـهــد ال ـحــالــي منذ
سنوات حتى اآلن؟
هو التنازع ذاتــه يستمر منذ الصفقة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا .سـعــد
الحريري يؤمن بالرهان على ميشال
عون وجبران باسيل ،وهو كان متفقًا
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع نـ ــادر
الحريري ومــع عمته بهية التي قالت
إنـ ــه كـ ــان األج ـ ـ ــدر ب ـن ــا أن ن ـض ــع يــدنــا
بـيــد مـيـشــال ع ــون مـنــذ لـحـظــة عــودتــه
إلــى لبنان عــام  2005بــدل الرهان على
أح ــزاب وشخصيات أثبتت التجارب
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى  13ع ـ ــام ـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـج ــرد
«ديكورات».
للحريري أن يطمح ولـجـبــران باسيل
أن ّ
«يغرد» ،ولكن ها هو ميشال عون ال
يخطئ خياراته .عينه على الضاحية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ال ي ــري ــد ألحـ ــد أن يـكـســر
كـلـمـتــه ه ــذه امل ـ ــرة :إي ـل ــي ال ـف ــرزل ــي هو
نــائــب رئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي .يريد
أن يـحـتـضــن س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ولـكـنــه
ال يريد ألحــد أن يسجل عليه أنــه كان
شريكًا في وسم أشــرف ظاهرة عرفها
لبنان والعرب بـ«اإلرهاب».
ي ــري ــد م ـي ـش ــال عـ ــون ًل ـل ـت ـيــار ال ـح ــر أن
يـ ـك ــون أكـ ـث ــر رح ـ ــاب ـ ــة وأن ي ـس ـتــوعــب
م ــن ه ــم ب ــداخ ـل ــه وأن ي ـف ـتــحُ ال ـن ــواف ــذ
ويـسـتــوعــب م ــن خ ــرج ــوا أو أخ ــرج ــوا،
ف ــ«امل ـن ـت ـصــر» ،كـلـمــا ك ــان ك ـب ـي ـرًا كلما
ات ـس ـع ــت امل ـس ــاح ــة ل ـل ـك ـبــار م ــن حــولــه
وضاقت أمام «الصغار» و«املنتفعني»
و«ال ــوص ــولـ ـي ــن» .ل ـس ــان ح ــال ــه أن ما
حـقـقــه «ال ـت ـيــار ال ـح ــر» م ــن ف ــوز صــاف
( 18نائبًا حزبيًا) إنما جاء من رصيد
صـحـنــه ال ـس ـيــاســي وتـضـحـيــاتــه منذ
نـهــايــة الـثـمــانـيـنــات حـتــى يــومـنــا هــذا.
البقية أتــت مــن وهــج عهد وتحالفات
ومـتـمــولــن ،وبــالـتــالــي ،عـلــى الجميع،
في التيار وخارجه ،أن يتواضع .فليس
بخطاب تهديد املسلمني «بزمن بشير
(الجميل) وكميل (شمعون)» ،تكتسب
شــارعــا ،وت ـحـ ّـولــه إل ــى وق ــود لـحــرب ال
تبقي وال تــذر ،وتكون النتيجة هجرة
آخر املسيحيني الذين قرروا أن يقاوموا
بالصمود في أرضهم وبلدهم.
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تقرير

أحمد الحريري ينجو ...إلى حين

طبعًا ال ّ
تتحمل الرؤوس
الصغيرة التي طاولتها
العقوبات في تيار المستقبل
وحدها مسؤولية الترهل
التنظيمي والشعبي .فهناك
مسؤولية أكبر تقع على
عاتق الكبار ،على رأسهم
سعد الحريري ،وهو صاحب
الفشل الكبير في ما آلت إليه
األمور
ميسم رزق

ُ
ُ
ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» ع ـلــى م ـف ـتــرق ط ــرق.
األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ع ـ َـص ـف ــت بـ ــه لـ ــن تـنـتـهــي
بـمـجـمــوعــة ق ـ ـ ــرارات ات ـخ ــذه ــا الــرئ ـيــس
سعد الحريري .الجميع ينتظر الدفعة
الثانية .واألهم من ذلك ،هو تحديد من
َ
ُسـيـكــون فــي مــرتـبــة الـخــلــف لـكــل الــذيــن
أزيحوا ،وانتهت ّ
مدة صالحيتاهم.
ّ
املستقبل يخرج
اآلن بــدأ الكل في تيار
ُ
مـ ــن ه ـ ــول ّالـ ـص ــدم ــة ،وي ـ ــدخ ـ ــل مــرح ـلــة
الترقب .ترقب ما ينتظر التيار من أعلى
ً
ـزوال إلــى الـقــاعــدة ،وقــد ّ
تبي أن
الـهــرم نـ
ـس ف ــوق رأس ـ ــه خ ـي ـم ــة» .لكن
ـ
ي
ـ
ل
«أح ـ ـ ـدًا
ّ
يـ ّـصــح الـتــوقــف عند هــذا التعبير الــذي
اسـتـعــانــت بــه مجموعة مــن املـســؤولــن
َ
املستقبليني على شاشات التلفزة ،حني
س ـئ ـلــت ع ــن «امل ـح ــاس ـب ــة» ال ـت ــي دخـلــت
ّ
حيز التنفيذ .ومن هذا التعبير ،انطلق
البعض للسؤال عن سبب تحييد األمني
العام للتيار أحمد الحريري عن ِمقصلة
اإلع ـ ـفـ ــاءات .ف ـهــو رأس األم ــان ــة الـعــامــة
الـ ـت ــي ت ـض ــم ك ــاف ــة امل ـن ـس ـق ـي ــات .وكـ ــان
املـســؤول عن إدارة املاكينة االنتخابية
من الناحية التنظيمية والتنفيذية.
َ
حني استقال (أو أقيل) سليم ديــاب من
ّ
وظيفته كمنسق عــام للتيار عــام 2009
(بـ ـع ــد ف ـض ــائ ــح االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات و 7أي ــار
ُ
آن ـ ــذاك) ،كـلـفــت لـجـنــة خـمــاسـيــة ضـ ّـمــت
كل مــن :هاني حمود ،راشــد فايد ،بالل
ّ
العاليلي ،سمير ضومط وفــايــز مكوك
بـمـهــام هـيـكـلــة ال ـت ـيــار ف ــي ذل ــك الــوقــت.
ق ـ ـ ــررت آلـ ـي ــة انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
مـســؤولـيــه وتـعـيــن آخــريــن ،ك ــان أولـهــا
ان ـت ـخ ــاب أح ـم ــد ال ـح ــري ــري مـ ـق ــررًا لـهــا.
باستثناء هــانــي حـمــود ،ت ـ ّـردد أعضاء
الـلـجـنــة ب ــداي ــة ف ــي تـعـيــن أح ـم ــد ال ــذي
ج ـ ــاء ع ـل ــى ش ـك ــل انـ ـتـ ـخ ــاب ،ع ـل ـم ــا أن ــه
ك ــان قــد نـجــح فــي منصبه كمنسق في

قـطــاع الـشـبــاب .أب ــدى األرب ـعــة اآلخ ــرون
ت ـســاؤالت ومــاح ـظــات ،ح ــول التعيني،
ك ــان ــت أقـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى اعـ ـ ـت ـ ــراض اصـ ـط ــدم
ب ــإص ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري على
هــذا الخيار .ثم انطلق أحمد الحريري
ّ
في تجربة إنتاج «ك ــوادره» فسلم عددًا
من الشباب املقربني منه مراكز قيادية
تابعة لــ«أمــانـتــه» .لــم تكن إدارة الرجل
ّ
للمرحلة على قدر تطلباتها .ال يتعلق
ذلــك بقدراته الذاتية ،وحسب .فظروف
التيار السياسية واملــالـيــة الـتــي رافقت
ّ
تـســلـمــه امل ـه ــام الـتـنـظـيـمـيــة كــانــت أكـبــر
مــن ق ــدرة أي ق ـيــادي عـلــى استيعابها.
وقــد تعاظمت مــع غياب الرئيس سعد
ّ
الحريري عن البالد سنوات .غياب ولد
أجنحة داخل التيار ،وعصيان الكوادر،
واعـتـبــار كــل طــرف نفسه زعـيـمــا .حتى
(أحمد) في مكان ما ،اتهم بإنشاء حزب
ّ
خاص له ،وخلق حالة مستقلة.
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة فـ ــي أيـ ــار
 ،2016وفـ ــرض املـجـتـمــع امل ــدن ــي نفسه
ّ
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ظـ ــن أح ـم ــد الـ ـح ــري ــري أن
ُ
استنساخ التجربة داخل التيار ،يمكن
أن ّ
يحقق نتيجة .بعد التجديد له كأمني
عام في املؤتمر العام األخير للتيار ،ظهر
جـنــوح بــاتـجــاه وج ــوه شبابية لتسلم
املهام التنظيمية ،سرعان ما اتضح في

لماذا ّ
حيد األمين
العام للتيار عن
ِمقصلة اإلعفاءات؟
االنتخابات النيابية عــدم قدرتها على
إدارة هذه العملية ،وقراءة الوقائع على
األرض وال ال ـن ـتــائــج .أض ــف إل ــى ذل ــك،
ضـعـفـهــا فــي أن ت ـكــون عـلــى ت ـمــاس مع
القواعد الشعبية .أكد ذلك حاجة التيار
إل ــى اسـتـعــادة بـعــض الــوجــوه القديمة
ّ
امللمة بخبايا االنتخابات ،وتعيينهم
كمستشاريني خلف الـفــريــق الشبابي،
م ـ ــن س ـل ـي ــم ديـ ـ ـ ــاب إل ـ ــى خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
وصالح فــروخ وآخرين… كانت خطوة
«ناقصة» بحسب مستقبليني يعملون
على تقييم ما جرى .ألن تطعيم الفريق
الشبابي بهذه الوجوه لم ّ
يوحد املاكينة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــل ج ــزأه ــا .وأصـ ـب ــح كل
فريق يعمل ملصلحة جهة في التيار أو
ملصلحته .طبعًا «ال ُيمكن إعفاء أحمد

ّ
يتحمل
الحريري من املسؤولية ،لكنه ال
وحده تبعات الهزيمة» ،يقول املدافعون
ُ
الحريري لم يكن
عنه ،مضيفني« :أحمد
ّ
بــاس ـت ـطــاع ـتــه وح ـ ــده أن ي ــرق ــع مــرحـلــة
طويلة مــن الـفــوضــى داخ ــل الـتـيــار قبل
أشهر فقط من االنتخابات .إال أنه بذل
أقصى جهد ممكن .ففي مدينة طرابلس
حيث كانت اإلح ـصــاءات كلها تتحدث
عن ّ
تقدم للرئيس نجيب ميقاتي ،وعن
قــدرة الوزير السابق أشــرف ريفي على
حـجــز حـصــة نـيــابـيــة ل ــه ،حـصــد الـتـيــار
ُ
نتيجة مرضية وإن لم تكن كما أرادها».
هذه النتيجة ّ
تردها املصادر نفسها إلى
«الجوالت التي قام بها أحمد الحريري
فــي طــراب ـلــس ،فـســاعــدت املستقبل إلــى
ّ
حد ما على تعويض بعض الخسارة»،
ّ
مشيرة إلــى أنــه «ح ــل مـكــان املنسقيات
ً
التي أثبتت فشال ذريعًا في استنهاض
القواعد الشعبية» .لكن األمر في بيروت
كان مختلفًا« :في العاصمة لم يستطع
أحمد الحريري إحداث أي فرق».
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة كـ ـم ــا ي ـش ــرح ـه ــا
امل ــداف ـع ــون ع ــن أح ـم ــد تـتـعـلــق بــاتـخــاذ
ال ـق ــرارات «ال ـتــي تتخطى األم ــن الـعــام،
وتتجاوزه في أحيان كثيرة» .ما حصل
نهاية األسـبــوع الفائت دليل على آلية
اتخاذ الـقــرار في «املستقبل» .لم ُينجز
أحد عملية تقييم لالنتخابات النيابية.
على العكس مــن ذلــك .فبعد يــوم واحــد
م ــن اح ـت ـف ــال ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
بما سماه «االنتصار» االنتخابي ،قرر
إعـفــاء عــدد مــن املنسقني مــن منصبهم،
وحــل جـهــاز االنـتـخــابــات .وبــالـطـبــع ،لم
ُيـسـتـشــر األم ــن ال ـعــام ول ــم يـســألــه أحــد
رأيه.
حتى اآلن ،ال ق ــرارات جــديــدة فــي األفــق.
أو األصـ ـ ـ ــح ال ي ـم ـك ــن أح ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ت ـي ــار
املـسـتـقـبــل أن يـعـلــم م ــا ه ــي ال ـخ ـطــوات
الجديدة التي ينوي الرئيس الحريري
اتـخــاذهــا .لــذلــك يعيش كثر خــوفــا غير
م ـس ـب ــوق م ــن أن ت ـط ــاول ـه ــم «ال ـع ـقــوبــة
املـسـلـكـيــة» .ويـتـهــامــس م ـســؤولــون في
التيار بمعلومات عن أن أحمد الحريري
ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـنــأى ع ــن اإلط ــاح ــة ب ــه في
ّ
ويتحدث بعضهم عن
غضون أسابيع.
أن رئيس التيار أراد اعفاء األمني العام
من منصبه يوم السبت الفائت« ،إال أن
تدخل النائبة بهية الحريري حال دون
ذلك» .هذه الرواية ينفيها مستقبليون
آخرون ،مؤكدين أن والدة أحمد حاولت
االتصال بابن شقيقها يوم السبت ،من
ّ
دون أن تتمكن من ذلك ،وأن قرار اإلبقاء
على أحمد في منصبه ،مرحليًا ،اتخذه
سـعــد ال ـحــريــري مــن تـلـقــاء نـفـســه ،ومــن
دون تدخل من أحد.

ّ
ظن أحمد الحريري أن استنساخ تجربة المجتمع المدني داخل التيارُ ،يمكن أن ّيحقق نتيجة (مروان بوحيدر)
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سياسة

سياسة
على الغالف

«غزوة» جورج عطية

محاولة السيطرة على إدارة المناقصات

ّ
يستميت رئيس التفتيش المركزي جورج ّ
التوسع في فرض «سلطته» على إدارة المناقصات .الهدف
عطية في محاولة
ّ
العلية الذي رفض تمرير مخالفات صفقة بواخر الكهرباء ،بل
ال ينحصر في «ترويض» المدير العام إلدارة المناقصات جان
يكمن أيضًا في وضع اليد على هذه اإلدارة التي ّ
تعد المعبر الوحيد المتفق عليه لكل التلزيمات المقبلة

سيطرة أي طرف سياسي
على إدارة المناقصات يمنحه
«حق» احتكار مشتريات الدولة
(هيثم الموسوي)

محمد وهبة
ل ـ ـي ـ ــس أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا عـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـرًا أن ي ـ ـح ـ ــاول
رئـ ـي ــس ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي ج ــورج
عـطـيــة ،ف ــرض سـيـطــرتــه عـلــى إدارة
املـنــاقـصــات مــن خ ــال االدعـ ــاء بأنه
«الرئيس التسلسلي» .خطورة هذه
تكسر استقاللية هــذه
الـفـكــرة أنـهــا ّ
اإلدارة التي تنفذ التلزيمات العامة،
وأنـ ـه ــا ت ــأت ــي ب ـع ــد اتـ ـف ــاق سـيــاســي
عـلــى أن تـمـ ّـر كــل الـتـلــزيـمــات العامة
عبرها ،وبعد صفقة معامل توليد
الـطــاقــة الـعــائـمــة ال ـتــي رف ــض املــديــر

إدارة المناقصات تتبع
إداريًا ،ال وظيفيًا ،لرئاسة
التفتيش المركزي
العام إلدارة املناقصات جان العلية
تمريرها .السيطرة على هذه اإلدارة
م ـ ــن قـ ـب ــل أي ط ـ ـ ــرف سـ ـي ــاس ــي هــو
بـمـثــابــة مـنــح حــق اح ـت ـكــاري لفريق
في السلطة على املشتريات العامة
للدولة.

تحذير الرئيس للمرؤوس!
ل ــم تـنـتــه ف ـص ــول األزم ـ ــة ب ــن املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ج ـ ــان ال ـع ـل ـيــة
ورئ ـي ــس الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي ج ــورج
عـ ـ ـط ـ ـ ّـي ـ ــة ،بـ ـ ــل تـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّ
ـورت إلـ ـ ـ ــى حـ ــرب
صالحيات يسعى من خاللها عطية
إلى إعالن سيطرته على عمل إدارة
املناقصات .فقد تلقى العلية أمس،
ت ـح ــذي ـرًا خـطـيــا م ــن ع ـطـ ّـيــة بصفته
«رئـ ـيـ ـس ــا ت ـس ـل ـس ـل ـي ــا» ،ي ـت ـه ـمــه فـيــه
بـ ـ ـ ـ ــاإلدالء ب ـت ـص ــري ـح ــات ص ـحــاف ـيــة
ومقابالت إعالمية من دون الحصول
ع ـلــى إذن م ــن ال ــرئ ـي ــس الـتـسـلـسـلــي
خالفًا ألحـكــام الفقرة  2مــن امل ــادة 5
م ــن امل ــرس ــوم االشـ ـت ــراع ــي 59/112
ّ
عطية إلى
(نظام املوظفني) .ويلمح
أن العلية يبوح بمعلومات رسمية،

تعطيل هيئة التفتيش المركزي
ّ
قالت مصادر مطلعة إن هيئة التفتيش املركزي ال تزال معطلة رغم أن تعيني القاضي
جورج عطية رئيسًا للتفتيش جاء النهاء أزمة التعطيل التي كان سببها خالفات بني
رئيس الهيئة السابق جورج عواد واملفتش املالي السابق صالح الدنف .فمنذ تعيينه في
آذار  ،2017لم تعقد هيئة التفتيش سوى بضعة جلسات تكاد تكون بروتوكولية (واحدة
بينها كان موضوعها حلف اليمني) .وباستثناء الدعوة ّ
املوجة للهيئة إلى االنعقاد اليوم،
فإن الهيئة لم تصدر قرارات تتعلق بامللفات املالية واإلدارية النائمة في أدراجها .تعطيل
الهيئة بحسب بيان صدر عن املفتش املالي السابق صالح الدنف في أيلول املاضي،
مصدره رئيس الهيئة الحالي جورج عطية .يقول الدنف إنه «عندما يقوم الرئيس الحالي
بتعطيل اجتماعات الهيئة ويصادر صالحياتها ،يكون مخالفًا ألحكام القانون ،وهو
ً
املؤتمن عليه وقد أقسم على تطبيقه ،كما يكون مغتصبًا للسلطة ومنتحال للصفة .ما
يحاسبه عليهما القانون الجزائي اللبناني .عليه ،فإن القانون ال يزال منتهكًا ،وعلى نطاق
واسع ،والفساد ال يزال محميًا على نطاق أوسع».

امل ــال ــي ال ـســابــق ص ــاح ال ــدن ــف ،ولــم
يـ ـك ــن ف ـ ــي ب ـ ـ ــال أح ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه س ـي ـت ـف ـ ّـرغ
ألمــريــن؛ إخضاع املفتشني العامني،
والـسـيـطــرة عـلــى إدارة املـنــاقـصــات.
ّ
يــوم ـهــا ش ـ ــاءت الـ ـظ ــروف أن تـحـتــل
إدارة امل ـنــاق ـصــات األول ــوي ــة بسبب
صدور قرار عن مجلس الوزراء ينقل
م ـل ــف «اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض م ــول ــدات
ً
كهرباء عائمة» إلى هذه اإلدارة ،بدال
ّ
من فض العروض في وزارة الطاقة.
وب ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن الـ ـشـ ـبـ ـه ــات
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ح ــام ــت ح ــول صفقة
مولدات الكهرباء العائمة ،فإنه من
ّ
عطية
الثابت ،بحسب املطلعني ،أن
ل ــم يـجـلــس ع ـلــى ال ـح ـيــاد أبـ ـ ـدًا .فهو
املعلومات
ك ــان ي ـحــاول اسـتـقــاء كــل
ّ
امل ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــة حـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ف ـ ــض
ال ـ ـعـ ــروض ودراسـ ـ ـ ــة املـ ـل ــف وم ـس ــار
ال ـص ـف ـقــة ب ـه ــدف إط ـ ــاع مــرجـعـيـتــه
السياسية على مجرياتها .فوجئ
ّ
ّ
العلية
عطية بالتقرير الـصــادر عن
ب ـ ّعــد دراس ـت ــه امل ـلــف والـ ــذي يــرفــض
ف ــض ال ـع ــروض املــالـيــة بـسـبــب بـقــاء
ع ـ ـ ـ ــارض وح ـ ـي ـ ــد .ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ــوق ــت
ت ـ ـبـ ـ ّـن ل ـل ـع ـل ـ ّـي ــة أن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ليس متوافقًا مــع قــانــون املحاسبة
العمومية وأنه قد أجريت تعديالت
عليه بعد إطالقه ،أي جرى التالعب
فيه ما ّأدى إلى تأهيل أربع شركات،
منها واحــدة مؤهلة ،وثــاث مؤهلة
ب ـ ـشـ ــروط! وب ـح ـس ــب أح ـ ــد الـ ـ ـ ــوزراء،
ف ــإن ع ـطـ ّـيــة س ـمــع كــامــا قــاس ـيــا من
وزي ـ ــر ب ـ ــارز ات ـه ـمــه ب ـض ـعــف قــدرتــه
ّ
العلية ،طالبًا منه أن
على «ضبط»
يفرض سيطرته وإال «فليستقل».
منذ ذلك الوقت اتخذت العالقة بني
عطية والعلية مسارًا مختلفًا وبدأت
تتأزم شيئًا فشيئًا بالتالزم مع عدم
حسم ملف تلزيم معامل الكهرباء.
فـقــد طـلــب مـجـلــس الـ ــوزراء أن تعاد
املـنــاقـصــة وف ــق ش ــروط جــديــدة وأن
تفتح مـهــل اسـتـقـبــال ال ـعــروض وأن
ّ
ّ
تـفــض الـ ـع ــروض ...لـكــن فــي ك ــل مـ ّـرة
ك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة ه ــي ن ـف ـس ـهــا :بـقــاء
عـ ــارض وح ـي ــد .وهـ ــذه الـنـتـيـجــة لم
تـكــن مــرض ّـيــة ل ــأط ــراف الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي تـتـبــنــى ال ـت ـلــزيــم وت ــداف ــع عنه
أي وزراء الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ـ ّـر
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ،وه ــو م ــا انـعـكــس
م ـبــاشــرة ع ـلــى أداء ع ـط ـيــة .ف ــي تلك
الفترة استعملت كل طرق التخويف
وال ـت ـهــديــد بــإقــالــة ال ـع ـلـ ّـيــة ،وبـعــض
ّ
هذه الرسائل كانت ّ
عطية،
تمر عبر
إلــى أن عــرض أحــد وزراء التيار في
إحـ ـ ــدى ج ـل ـس ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ّ
العلية واستبداله.
إقالة

سيطرة بعد ترويض

م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــذكـ ـي ــره بـ ــأنـ ــه ي ـخ ــال ــف
الـفـقــرة  8مــن امل ــادة  15مــن املــرســوم
ن ـف ـســه ل ـج ـهــة «الـ ـب ــوح بــامل ـع ـلــومــات
الرسمية التي تطلعون عليها أثناء
قيامكم بالوظيفة من دون ترخيص
خطي من اإلدارة» .ثم يضيف عطية:
«لقد قمتم بمراسلة مراجع رسمية،
السيد وزير اإلعالم ،الوكالة الوطنية
لإلعالم ،بصفتكم الوظيفية في غير
املواضيع التي أوالكم إياها القانون
وف ــي مــواض ـيــع تـتـعـلــق بشخصكم
ً
كمواطن األمر الذي يعتبر استغالال
ملــركــزكــم الــوظـيـفــي ألم ــور شخصية
ويحظره القانون على املوظف .وملا
كنتم فــي عملكم هــذا ال تستوحون
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـس ـ ـهـ ــر ع ـلــى
تطبيق الـقــوانــن واألنـظـمــة النافذة
من دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال
وي ـج ـع ـل ـك ــم م ـت ـم ــردي ــن ع ـل ــى أوام ـ ــر
رئـ ـيـ ـسـ ـك ــم ...وملـ ــا كـ ــان م ــا أقــدم ـت ـهــم
عـ ـلـ ـي ــه قـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ّـوه ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـوه س ـم ـعــة
ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي ال ـت ــي تـنـضــوي
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات تـ ـح ــت سـلـطـتــه

ال ـت ـس ـل ـس ـل ـيــة سـ ـنـ ـدًا ألحـ ـك ــام امل ـ ــادة
األولـ ــى مــن امل ــرس ــوم رق ــم 59/2460
(تـنـظـيــم الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي) ،جئنًا
بـكـتــابـنــا ه ــذا نـحــذركــم بـعــدم تـكــرار
مـ ـ ــا ت ـ ـقـ ــومـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ــه ...ت ـ ـحـ ــت ط ــائ ـل ــة
اتخاذ التدابير القانونية املناسبة
بحقكم».

ّ
التمرد
قمع

إذًا ،الـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة يـ ـخ ــال ــف ت ـع ـل ـي ـم ــات
ّ
ّ
يتصرف
عطية يـحــاول أن
رئـيـســه.
ع ـلــى أن ــه الــرئ ـيــس وأن الـعـلـيــة هو
ً
املرؤوس متغافال عن النقاش الذي
دار ق ـب ــل فـ ـت ــرة ف ــي ج ـل ـس ــة لـلـجـنــة
اإلدارة والعدل النيابية حني وافق
أعضاء اللجنة على أن العالقة بني
إدارة املناقصات وهيئة التفتيش
املــركــزي هــي عــاقــة إداري ــة وليست
وظـ ـيـ ـفـ ـي ــة .ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـس ــم ج ـ ـ ــاء فــي
إط ــار مـنــاقـشــة الـلـجـنــة لـلـتـعــديــات
املتعلقة بقانون املناقصات العامة،
ّ
أصر على التغاضي عن
لكن عطية
ّ
هــذه الـقــاعــدة والـتـعــامــل مــع العلية

ع ـلــى أس ـ ــاس ال ــرئ ـي ــس وامل ـ ـ ــرؤوس.
سـ ـل ــوك ــه ق ـ ــد يـ ــوحـ ــي ب ـ ـ ــأن الـ ـه ــدف
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى «ت ـ ــروي ـ ــض» ال ـع ـل ـيــة
«امل ـت ـم ـ ّـرد» عـلــى حــد تـعـبـيــر عـطـيــة،
إال أن املعطيات املتداولة واملعروفة
عن هذه القضية منذ تعيني عطية
رئـيـســا للتفتيش املــركــزي فــي آذار
 ،2017تـشـيــر إل ــى أن األم ــر يحتمل
أبعد من «الترويض».
الهدف ،كما يبدو ،يتعلق بالسيطرة
ّ
العلية
على إدارة املناقصات ومنع
عن ممارسة صالحياته املنصوص
عـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي قـ ـ ــانـ ـ ــون إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء إدارة
امل ـنــاق ـصــات وف ــي ق ــان ــون املـحــاسـبــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ونـ ـ ـظ ـ ــام املـ ـن ــاقـ ـص ــات.
فـ ــاإلعـ ــان ه ــو م ــن ص ــاح ـي ــة مــديــر
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ،أمـ ـ ــا دور ال ـت ـف ـت ـيــش
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي فـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــه مـ ـ ــع إدارة
املناقصات فقد ّ
حددت بوضوح في
نـظــام املـنــاقـصــات وهــي تـكــاد تكون
دورًا أك ـثــر مـنـهــا ص ــاح ـي ــات ،وهــو
دور منوط بهيئة التفتيش املركزي
ال ب ــرئـ ـي ــس ال ـت ـف ـت ـي ــش مـ ـث ــل املـ ـ ــادة

الـعــاشــرة التي تشير إلــى أن رئيس
إدارة املـنــاقـصــات يـخـتــار املــوظـفــن
الـ ـ ــازمـ ـ ــن ل ـت ـن ـظ ـي ــم ث ـ ـ ــاث لـ ــوائـ ــح:
«األولـ ـ ـ ــى ب ــأس ـم ــاء رؤس ـ ـ ــاء ه ـي ـئــات
الـلـجـنــة ،وال ـثــان ـيــة بــأس ـمــاء ممثلي
وزارة امل ــالـ ـي ــة ،وال ـث ــال ـث ــة بــأس ـمــاء
األعـضــاء اآلخــريــن ،ويعرضها على
هيئة التفتيش املركزي لتصديقها،
قـبــل  15ك ــان ــون األول» ،وامل ـ ــادة 41
الـتــي تـنـ ّـص عـلــى أن ــه« :تـحــدد إدارة
املناقصات بموافقة هيئة التفتيش
امل ــرك ــزي كـيـفـيــة س ـيــر أع ـم ــال لـجــان
املـنــاقـصــات فــي املـحــافـظــات وتقديم
العروض إليها».

عالقة مكهربة
ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى إدارة
املناقصات حكمت العالقة بني ّ
عطية
والـعـلـ ّـيــة مـنــذ تـعـيــن األول فــي آذار
 .2017فهو عـ ّـن بــاقـتــراح مــن التيار
الوطني الـحـ ّـر لينهي أزمــة متفجرة
ف ــي ه ـي ـئــة ال ـت ـف ـت ـيــش ب ــن رئـيـسـهــا
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ج ـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــواد واملـ ـفـ ـت ــش

وق ــف وزراء حــركــة أم ــل وح ــزب الله
وال ـقــوات وامل ــردة بــوجــه هــذا الطرح
وف ــرض ــوا إب ـق ــاء الـعـلـيــة ف ــي مــوقـعــه
ّ
عطية .كان
لتعود األزمــة إلــى مربع
ّ
يجب تــرويــض وضـبــط العلية بأي
طريقة ،فبدأ العمل على محاصرته
إداري ــا ،تمامًا كما حصل مــع املدير
الـعــام لالستثمار فــي وزارة الطاقة
غ ـ ـسـ ــان ب ـ ـي ـ ـضـ ــون .فـ ـمـ ـن ــذ حـ ــزيـ ــران
 2017ك ــان ال ـع ـلـ ّـيــة ي ــرف ــع كـتـبــا إلــى
رئـيــس التفتيش يطلب مـنــه تأمني
مكان لجلسات املناقصات ،وتأمني
بعض األمور اإلداريــة واللوجستية
ل ـس ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـت ـل ــق أي
جــواب سلبي أو إيجابي .وفــي هذا
ّ
تضج
الوقت كانت إدارة املناقصات
بــالـنـقــص اإلداري والـلــوجـسـتــي ما
يعيق مسار عملها ويــؤخــر انعقاد
ج ـل ـس ــات دراس ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــروض وف ــض
أس ـع ــاره ــا .ورف ــض ال ـقــاضــي عـطـ ّـيــة
ّ
للعلية إال بعد مرور
تحديد موعد
ّ
شهر على طلبه .العلية لم يكن يريد
شيئًا لنفسه ،بــل كــان يريد حلحلة
بعض العقد اإلدارية لتسيير املرفق
العام.
بقيت األمور على هذا املنوال ألشهر
إل ــى أن بـلـغــت نـقـطــة االن ـف ـجــار يــوم
ّ
إج ـ ـ ــراء ت ـل ــزي ــم «أش ـ ـغـ ــال خ ـ ــط جـمــع
رئـيــس للصرف الصحي فــي قضاء
زغــرتــا» .فــي ذلــك الـيــوم كــانــت هناك
حاجة مـ ّ
ـاســة للجنة فــض العروض
بأن تعمل ضمن غرفة واسعة يمكن
أن تتسع للجنة ولنحو  25عارضًا،
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تقرير
العين على
التلزيمات
ما هو الهدف من السيطرة على إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات؟ اإلج ــاب ــة تـكـمــن ف ــي أن
كــل مشتريات الــدولــة ّ
تمر مــن هناك،
ال بل إن تجاوز هــذه اإلدارة لتحويل
املناقصة إلى استدراج عروض أو عقد
بالتراضي يتطلب ق ــرارًا فــي مجلس
ال ـ ــوزراء تـتـخــذه الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة.
وهذه اإلدارة هي املسؤولة عن تطبيق
ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ون ـظــام
املناقصات الذي يتضمن تعيني لجان
املناقصات والتدقيق في امللفات ّ
وفض
العروض وسير الجلسات ...محاولة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات
ف ــي ظ ــل قـ ــرار س ـيــاســي بـحـصــر كل
ال ـت ـلــزي ـمــات ال ـع ــام ــة ف ـي ـهــا ،ه ــي عمل
ي ـن ـض ــوي ض ـم ــن م ـن ـظــومــة ال ـف ـســاد
وم ـح ــاول ــة ل ـل ـفــوز بــام ـت ـيــاز سـيــاســي
ضمن هذه املنظومة.

ّ
عطية كعادته ،لم يوافق على
إال ان
منح إدارة املناقصة الغرفة املطلوبة
ف ــي م ـب ـنــى ال ـت ـف ـت ـيــش امل ـ ــرك ـ ــزي ،مــا
ّ
العلية إلى إصــدار قــرار يقضي
دفع
بتأجيل املناقصة.
ّ
وش ــك ــل تــأج ـيــل امل ـنــاق ـصــة «ال ـق ـشــة»
ّ
التي فجرت حــرب الصالحيات بني
الـعـلـ ّـيــة وعـطـيــة .فـفــي اإلعـ ــان الــذي
ّ
العلية على الوكالة الوطنية
نشره
لــإعــام ،ق ــال بــوضــوح إن التأجيل
ناجم عن «امتناع رئاسة التفتيش
بغرفة
عن تجهيز إدارة املناقصات
ّ
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة إلج ـ ـ ـ ـ ــراء ج ـ ـل ـ ـسـ ــات فـ ــض
ال ـع ــروض واإلصـ ـ ــرار ع ـلــى حـشــرهــا
فــي ثــاثــة أرب ــاع الـطــابــق مــن املبنى
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـل ــه ال ـت ـف ـي ـت ــش امل ــرك ــزي
وامل ــؤل ــف م ــن أك ـث ــر م ــن  10ط ــواب ــق،
علمًا أن رئــاســة التفتيش تتجاهل
الـكـتــب الـخـطـيــة املــوج ـهــة إلـيـهــا من
ش ـه ــر حـ ــزيـ ــران  .»...2017ول ـع ـبــت
الوكالة الوطنية دورًا سلبيًا أيضًا،
ألنـ ـه ــا نـ ـش ــرت اإلعـ ـ ـ ــان ثـ ــم حــذف ـتــه
بـطـلــب مــن الـقــاضــي عـطـيــة وأن ـكــرت
أن الحذف جاء بطلب منه .هذا األمر
ّ
العلية إلى مراسلة وزير اإلعالم
دفع
طالبًا منه إع ــادة نشر بـيــان صــادر
عن إدارة املناقصات باالستناد إلى
قانون حق الوصول إلى املعلومات،
إال أن الوزير لم يستجب للطلب.

العلية أم إدارة المناقصات؟
هكذا انكشفت اللعبة بكل تفاصيلها،
وبـ ـ ــدا أن مـ ـح ــاول ــة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـع ـلـ ّـيــة سـيــاسـيــا ف ـش ـلــت ،م ــا فــرض
االنتقال إلى محاولة السيطرة على
إدارة امل ـنــاق ـصــات ع ـبــر وض ــع الـيــد
ع ـل ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل رئـ ـي ــس الـتـفـتـيــش
امل ـ ــرك ـ ــزي .ه ـ ــذه ال ـس ـي ـط ــرة تـتـطـلــب
أن يـكــون رئـيــس الـتـفـتـيــش املــركــزي
رئـيـســا وظـيـفـيــا إلدارة املـنــاقـصــات،
ال رئ ـي ـس ــا إداريـ ـ ـ ــا .أمـ ــا إثـ ـب ــات ه ــذه
ً
الـسـيـطــرة فـهــو قــد ي ـكــون س ـهــا في
ظل وضع انتقالي للسلطة ،إذ يكفي
ت ــوج ـي ــه ت ـح ــذي ــر مل ــدي ــر امل ـنــاق ـصــات
وإبالغه بهذا األمر لتثبيت شرعية
االدعـ ـ ــاء بــال ـصــاح ـيــة .ل ـكــن الـعـلـ ّـيــة
ق ـ ّـرر مــواج ـهــة عـطـ ّـيــة وأصـ ــدر بيانًا
يشير فـيــه إلــى أن رئـيــس التفتيش
املركزي «تجاوز الحدود القانونية،
وأص ــدر تـحــذيـرًا يتضمن اتـهــامــات
بالتمرد واستغالل املركز الوظيفي،
وم ـخ ــال ـف ــة الـ ـق ــوان ــن وغـ ـي ــره ــا مــن
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـع ـ ـلـ ــم الـ ـجـ ـمـ ـي ــع
وبوضوح على من تنطبق.
ً
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،فـ ــإن ـ ـنـ ــا وع ـ ـ ـمـ ـ ــا ب ـ ــاألص ـ ــول
والقواعد القانونية ،سنرد على هذا
الكتاب لناحية اختصاص مصدره
ً
أص ـ ــا ،وص ـحــة م ـض ـمــونــه ،وس ـنــده
الـ ـق ــان ــون ــي وفـ ـق ــا ل ـل ـط ــرق اإلداريـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة ،م ـ ــع احـ ـتـ ـف ــاظـ ـن ــا ب ـك ــام ــل
حقوقنا الدستورية والقانونية».

«تحرير» محطات الغاز
من «المناقصات» ...مجددًا
مرة جديدة يتم تخطي إدارة المناقصات .هذه المرة كان دور
مناقصة إنشاء محطات استقبال الغاز السائل .مناقصة بماليين
الدوالرات ،وتشكل خيارًا استراتيجيًا للبنان لعشر سنوات مقبلة ،لم
يظهر مجلس الوزراء حرصًا على شفافيتها ،فوافق على إجرائها
في وزارة الطاقة لمصلحة منشآت النفط
إيلي الفرزلي
في مقررات مجلس ال ــوزراء ٌ
بند يتعلق
ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـل ــى ع ـ ــرض وزارة ال ـطــاقــة
واملياه لدفتر شــروط محطات استقبال
الـ ـغ ــاز ال ـس ــائ ــل ( )LNGوت ـحــوي ـلــه إلــى
غ ـ ــاز ط ـب ـي ـعــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداوي وس ـل ـعــاتــا
والزهراني «بعد األخذ بمالحظات عدد
من الوزراء».
املالحظات ال تعدو عن كونها تعديالت
ت ـ ـطـ ــاول ب ـع ــض بـ ـن ــود دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط،
أمـ ــا امل ــاح ـظ ــة األه ـ ـ ــم ،ف ـق ــد مـ ــرت م ــرور
ال ـك ــرام .مل ــاذا م ــرة جــديــدة تـمــر مناقصة
مـفـصـلـيــة وب ـم ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات خ ــارج
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات؟ لـ ــم ي ـس ـت ــدع األمـ ــر
ّ
نـقــاشــا جــديــا فــي مجلس ال ـ ــوزراء .سلم
ال ـج ـم ـيــع بـ ــأن وزارة ال ـط ــاق ــة ه ــي الـتــي
س ـت ـجــري امل ـن ــاق ـص ــة .أمـ ــا ال ـح ـجــة الـتــي
«أقنع» وزيــر الطاقة فيها زمـ َ
ـاء ه ،فهي
أن املناقصة ستجرى ملصلحة «منشآت
النفط في لبنان» ،التي تعتبر مؤسسة
تـجــاريــة ،ولـيــس ملصلحة الـ ــوزارة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ــرى م ـنــاق ـصــات ـهــا عـبــر
إدارة املناقصات .لكن إذا كانت املنشآت

خبير إداري :منشآت
النفط تابعة لوزارة الطاقة
وهي تخضع لقانون
المحاسبة العمومية
ً
م ــؤسـ ـس ــة تـ ـج ــاري ــة ف ـ ـعـ ــا ،فـ ـلـ ـم ــاذا إذًا
تجري وزارة الطاقة املناقصة ،ويساهم
مستشارو الوزير بإعداد دفتر الشروط؟
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــري ــف املـ ـ ــوجـ ـ ــود عـ ـل ــى م ــوق ــع
املنشآت على اإلنترنت إشــارة إلــى أنها
«جـ ـه ــاز ح ـك ــوم ــي ي ـع ـمــل وفـ ــق األصـ ــول
الـتـجــاريــة املــرنــة ،ويتبع ل ــوزارة الطاقة
واملياه».
ماذا يعني ذلك؟ هي جهاز حكومي تابع
ل ــوزارة الطاقة ،وبالتالي ،ال استقاللية
إدارية لها ،إنما عملها يخضع لألصول
الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـ ــرن ـ ــة .ي ــوض ــح خ ـب ـي ــر فــي

القانون اإلداري لـ «األخـبــار» أن طبيعة
الجهاز تسمح بتطبيق قانون التجارة
ع ـل ــى شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد م ـع ــه ،ل ـك ــن ذلـ ــك ال
يعني أبـدًا عدم إخضاع الصفقات التي
يعقدها إلى قانون املحاسبة العمومية،
ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـج ــري م ـنــاق ـصــات
ك ـه ــذه ف ــي إدارة امل ـن ــاق ـص ــات .ه ــذا كــان
رأي وزي ــري الصحة غـســان حاصباني
والتربية مروان حمادة في الجلسة ،لكن
الـنـتـيـجــة كــانــت إمـ ــرار ال ـق ــرار بـســاســة،
م ــع ت ـس ـج ـيــل اع ـ ـتـ ــراض وزراء الـ ـق ــوات
اللبنانية الثالثة وحمادة.
ال يكتفي الخبير بــاإلشــارة إلــى وجــوب
أن تجرى املناقصة في إدارة املناقصات،
بل يعتبر أنه قبل ذلك ال بد أن يتصدى
ً
مجلس ال ـنــواب لـلـمـســألــة ،عـمــا بــاملــادة
 89م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،ألن امل ـح ـط ــات ال ـتــي
ستنشأ هي ذات منفعة عامة (ال يجوز
منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد
م ــن مـ ـ ــوارد ث ـ ــروة الـ ـب ــاد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة أو
مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار
إال بموجب قــانــون وإلــى زمــن مـحــدود)،
وب ــالـ ـت ــال ــي وج ـ ــب إص ـ ـ ـ ــدار ق ـ ــان ـ ــون فــي
شأنها ،خصوصًا أن مسألة مــدة العقد
امل ـ ـحـ ــددة ب ـع ـشــر س ـ ـنـ ــوات ،ه ــي األخـ ــرى
مصدر اعتراض ،ألنها تحصر املنافسة
ب ـع ــدد مـ ـح ــدود م ــن الـ ـش ــرك ــات .ع ـل ـمــا أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت ق ــد ك ـل ـفــت االس ـت ـش ــاري
 Poten & Partnersب ــإع ــداد دف ـتــر إعــان
نــوايــا أعلن عنه فــي كــانــون األول .2017
وبــالـفـعــل أب ــدت مـجـمــوعــة مــن الـشــركــات
رغبتها بــاملـشــاركــة فــي مناقصة إنـشــاء
امل ـح ـط ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى إنـ ـش ــاء خ ـطــوط
الغاز الالزمة إلمداد معامل إنتاج الطاقة
بالغاز الطبيعي .وقــد تأهلت  13شركة
من هذه الشركات ،بحسب وزارة الطاقة.
األكيد أن املشروع يعتبر ملحًا وضروريًا
للبنان ،فهو الوحيد القادر عمليًا على
تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في شكل
كبير ،في ظل ارتفاع العجز الناجم عن
اس ـت ـهــاك امل ـح ــروق ــات (الـ ـفـ ـي ــول) ،ال ــذي
ّ
يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على االقتصاد،
(نـحــو  15فــي املـئــة مــن الـنــاتــج املـحـلــي)
وع ـل ــى ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة (ن ـح ــو مـلـيــار
ونـ ـص ــف املـ ـلـ ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا) .كـمــا
أن لـبـنــان سـبــق أن اخ ـت ـبــر ،عـنــدمــا كــان
ي ـس ـت ــورد الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي م ــن م ـصــر،
فوائد استبدال الــديــزل والفيول بالغاز
الطبيعي ،لكن ذلك كله ال يعني تخطي
األطر الشفافة إلجراء املناقصات.
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مجتمع

مجتمع
قضية

«بشرى» ألبناء بعلبك ـ الهرمل:
إنشاء مبنى المحافظة في الجرود!
في جلسة سادها االلتباس ،أقرت بلدية بعلبك إنشاء مبنى لمحافظة بعلبك ـ ـ الهرمل في
منطقة جردية على أطراف المدينة الشرقية .المعترضون يؤكدون أن القرار ـ ـ «الجريمة»
يأتي تنفيذًا لمصالح وتنفيعات شخصية ،فيما ّ
يشدد المؤيدون على أن الموقع المقترح
أكثر «أمنًا» ،ويتوافق مع المخطط العمراني المستقبلي للمدينة

رامح حمية
عشية االنتخابات النيابية األخيرة،
ان ـت ـقــد ك ـث ـيــرون ـ ـ ـ ـ م ــن بـيـنـهــم بـلــديــة
بعلبك ـ ـ قرار وزارة الداخلية اعتماد
تجمع للمدارس في منطقة عمشكي
كمركز اقتراع لناخبي بعض أحياء
املــديـنــة .إذ أن ه ــذه املنطقة تـقــع في
أعــالــي ت ــال رأس ال ـعــن ،والــوصــول
الـيـهــا غـيــر سـهــل نـظـرًا إل ــى صعوبة
طرقاتها وانحداراتها الشديدة.
لم تكد تمضي أيام على االنتخابات،
حـتــى ات ـخــذ املـجـلــس ال ـب ـلــدي نفسه
قرارًا «غريبًا» باختيار موقع إلنشاء
مبنى ملحافظة بعلبك ـ ـ الهرمل على
امل ـق ـلــب ال ـشــرقــي م ــن ت ـلــك ال ـت ــال في
منطقة هــي أقــرب الــى الـجــرود منها
الى املدينة ،وتبعد عن مركز بعلبك
أك ـثــر مــن خـمـســة ّكـيـلــومـتــرات .علمًا
أن املـشــروع ُ
سينفذ وفــق هبة مالية
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ُمـ ـنـ ـح ــت قـ ـب ــل نـ ـح ــو ســت
سنوات لبلدية بعلبك لتمويل شراء
األرض وأعمال البناء.
الـ ـق ــرار غ ـيــر امل ـف ـه ــوم بــال ـن ـس ـبــة الــى
كـ ـثـ ـي ــري ــن يـ ـعـ ـن ــي أن أبـ ـ ـن ـ ــاء بـ ـل ــدات
امل ـحــاف ـظــة وق ــراه ــا ال ــذي ــن ان ـت ـظــروا
ً
طــويــا نـقــل ال ــدوائ ــر الـحـكــومـيــة من
زح ـل ــة الـ ــى بـعـلـبــك ل ــن يـتـغـيــر شــيء
ع ـل ـي ـهــم ولـ ـ ــن تـ ـك ــون أم ـ ــوره ـ ــم أك ـثــر
ّ
ّ
التوجه
سيتوجب عليهم
سهولة .إذ

الموقع المقترح يقع على
علو  1500متر وتقطع الثلوج
الطريق اليه شتاء
ن ـح ــو الـ ـ ـج ـ ــرود ،ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع نـحــو
 1500متر عن سطح البحر ،إلنجاز
معامالتهم.
عـضــو بـلــديــة بعلبك النقيب محمد
طــه لفت إلــى أنــه عندما يـكــون الجو
ماطرًا في بعلبك ،تهطل الثلوج في
تالل عمشكي ،وفي كل عاصفة ّ
تهب
على املنطقة ترسل البلدية جرافات
لفتح الطرق وايصال املؤن للقاطنني
هناك« ،يعني ع هالحالة كل مواطن
يحتاج إلى مروحية لينجز تصديق
اخراج قيد»!
األغرب من القرار هو طريقة اتخاذه.
ف ـقــد عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن املـجـلــس
الـبـلــدي ( 21ع ـض ـوًا) ال ـتــأم الـثــاثــاء
املاضي في حضور  15عضوًا .ولدى
طرح موضوع املوقع املقترح إلنشاء
املـ ـبـ ـن ــى ،ح ـص ــل نـ ـق ــاش ح ـ ــاد ل ـعــدم
يؤكد
درســه مسبقًا .ففيما ّأيــده األعضاء
المعترضون
الـ ـت ــابـ ـع ــون لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ب ــاع ـت ـب ــاره
أن هناك
مستفيدين
«املكان األنسب» واألكثر أمنًا ليكون
يسعى
المجلس البلدي «نيو بعلبك» ،عــارضــه املحسوبون
عـلــى حــركــة أمــل وجمعية املـشــاريــع
لتمرير القرار
كرمى لهم
الـخـيــريــة بـسـبــب ب ـعــده عــن املــديـنــة،

«مريم» بعد «الحوت األزرق»
إحموا أطفالكم!
أخطرت شعبة العالقات العامة في قوى األمن
الداخلي في بيان لها أمس ،عن «تلقيها عددًا من
اإلفادات من قبل املواطنني ،حول أطفال تظهر
عليهم عالمات خمول ذهني ويحاولون االنتحار»،
وذلك نتيجة استخدامهم تطبيقي «الحوت األزرق»
و«مريم» اإللكترونيني .لكن أي حاالت انتحار لم
ّ
تسجل إلى اليوم وفق القوى األمنية التي ّ
شددت
على ضرورة املباشرة بحمالت التوعية االستباقية.
تحذير قوى األمن ليس األول من نوعه في ما يخص
لعبة «الحوت األزرق» ،التي جرى حجبها في وقت
سابق عن متجر «آبل» و«غوغل بالي» ،وهي تدفع
بمستخدميها وخصوصًا األطفال واملراهقني إلى
القيام بسلسلة أعمال عنيفة تجاه النفس مثل
«استخدام أداة حادة ،االستيقاظ فجرًا ،االستماع إلى

موسيقى كئيبة ،مشاهدة أشرطة فيديو مخيفة،
ً
إيذاء النفس ،عدم التحدث إلى أي شخص ،وصوال
إلى االنتحار» .هذه املعلومات التي ّ
ضمنها البيان،
ّ
بهدف نشر التوعية بني األهل ،كان أعدها مكتب
مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية
الفكرية في وحدة الشرطة القضائية ،شارحًا
خطورة هذين التطبيقني .كما ّنبه البيان إلى لعبة
الرعب اإللكترونية الجديدة «مريم» ،حيث تعمل
ّ
املعنية على حجبها في لبنان .وهذه
الجهات
اللعبة وفق البيان «تتميز بمرئيات ومؤثرات مرعبة،
وتطرح أسئلة شخصية على مستخدمها قد تخترق
خصوصيته وتدخل الى ملفاته على هاتفه من دون
ّ
إذن ،وتحفز األطفال واملراهقني على إيذاء انفسهم،
والتأثير على طريقة تفكيرهم».

م ـط ــال ـب ــن ب ــاخ ـت ـي ــار ن ـق ـط ــة يـسـهــل
على جميع أبناء املحافظة الوصول
اليها.
م ـص ــادر املـعـتــرضــن أكـ ــدت ان ــه كــان
هناك «إصرار على تمرير القرار» ما
أدى الى انسحاب خمسة أعضاء (3
من أمل و 2من املشاريع) من الجلسة
الـ ـت ــي فـ ـق ــدت ن ـص ــاب ـه ــا الـ ـق ــان ــون ــي.
لـكــن ه ــؤالء فــوجـئــوا الحـقــا بموافقة
املجلس على الـقــرار .وأوضــح عضو
ال ـب ـلــديــة م ـح ـمــد ع ــواض ــة انـ ــه «بـعــد
ان ـس ـحــاب ـنــا م ــن ال ـج ـل ـســة اس ـتــدعــي
اثنان من األعـضــاء الغائبني ،فوافق
أحدهما على القرار الذي ُص ّدق بـ11
صــوتــا .و ُه ــذا أم ــر غـيــر قــانــونــي ألن
النصاب فقد بعد مغادرتنا القاعة».
ول ـفــت ع ــواض ــة ال ــى أن ه ـنــاك اتـفــاقــا
م ـبــدئ ـيــا م ـنــذ االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أن
ُ
القرارات في املجلس تتخذ بالتوافق
بـسـبــب الـغـلـبــة ال ـعــدديــة ل ـحــزب الـلــه
( 13عـ ـ ـضـ ـ ـوًا) ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ث ـمــان ـيــة
أعضاء لحركة أمل والحزب السوري
الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وج ـم ـع ـي ــة
املشاريع وغيرهم« ،فلماذا لم ُيعمل
بــال ـتــوافــق ف ــي ه ــذا ال ـق ــرار تـحــديـدًا؟
ومــن املستفيد الــذي يسعى املجلس
ل ـت ـمــريــر الـ ـق ــرار ك ــرم ــى ل ــه وملـنـفـعـتــه
الشخصية؟» .ووصــف إنشاء املبنى
في هذا املوقع بأنه «جريمة في حق
املدينة واملحافظة».
مـ ــن «الـ ـ ــذرائـ ـ ــع» الـ ـت ــي ي ـت ـم ـســك بـهــا
م ــؤي ــدو ال ـ ـقـ ــرار أن خ ـ ـيـ ــارات إن ـش ــاء
املبنى في ثكنة غورو أو في منطقتي
التل األبيض والكيال تعتبر «ساقطة
امـنـيــا» ،وه ــو مــا ي ــرى فـيــه طــه «أم ـرًا
مثيرًا للسخرية ،فهل الـجــرود أكثر
أمانًا؟ أضف الى ذلك أننا نتحدث عن
مبنى مـحــافـظــة ،أي عــن مــركــز امني
بامتياز يضم كل الدوائر الحكومية.
إذا ك ــان ــت ال ــدول ــة غ ـيــر قـ ـ ــادرة على
ح ـمــايــة إدارات ـ ـهـ ــا ف ـل ـم ــاذا وج ــوده ــا
أص ــا؟» .وخلص الــى «أننا لن نقبل
بالقرار وسنطعن فيه بسبب فقدان
ال ـج ـل ـســة ل ـل ـن ـصــاب ال ـق ــان ــون ــي .كما
بدأنا البحث عن املستفيد عقاريًا من
ذل ــك ،وسنعلن عنه قريبًا فــي كتاب
س ـنــرف ـعــه الـ ــى امل ـح ــاف ــظ والـ ـ ـ ــوزارات
املعنية».
رئيس بلدية بعلبك العميد حسني
الـلـقـيــس أك ــد لـ ـ «األخ ـبــار» أن املــوقــع
«مـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب لـ ـبـ ـعـ ـلـ ـب ــك وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
بــأك ـم ـل ـهــا ،وي ـس ـهــل ال ــوص ــول ال ـيــه،
وه ــو ك ــان م ــوض ــوع دراس ـ ــة م ـنــذ 5
سـ ـن ــوات» .وأضـ ـ ــاف« :ن ــري ــد تـعــزيــز
بعلبك املدينة وليس التل األبيض
وال ـك ـي ــال ،واالتـ ـج ــاه ال ـع ـم ــران ــي في
ب ـع ـل ـبــك ن ـح ــو الـ ـش ــرق ولـ ـي ــس نـحــو
ال ـغ ــرب» .ولـفــت ال ــى أهـمـيــة الجانب
األم ـنــي ،إذ «عــانـيـنــا فــي مـعـمــل فــرز
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ال ـت ــل األبـ ـي ــض ال ــذي
ّ
تعرض للحرق» ،وخلص الى أن «ال
تراجع عن القرار».

مفكرة

تفتتح بلدية بكفيا في الثانية عشرة
من ظهر يوم غد معرض سوق االزهار
الذي يقام في الشارع الرئيسي في
البلدة.
¶¶¶

اول سفينة بيئية في العالم مصنوعة
من آالف العبوات البالستيكية تنطلق
من ميناء جبيل ،الحادية عشرة صباح
االحد ،وتصل الى خليج زيتونة باي
في بيروت حوالى الثانية بعد الظهر.
السفينة التي تحمل على اشرعتها
شعار الجامعة اللبنانية االميركية
وجمعية «شريك» ،والهدف من هذه
المبادرة حض اللبنانيين على فرز
النفايات وتبيان مدى اهمية المواد
المدورة في حفظ البيئة وحماية
الطبيعة.
¶¶¶

التبغ
الجنوبيّ :
الكارثة حلت

أكد رئيس اتحاد نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب حسن فقيه ان «كارثة حقيقية» اصابت زراعة التبغ في عدد من القرى خصوصًا في
قضاء بنت جبيل .وأشار الى أن «التغيير املناخي املفاجىء هذا العام اثر سلبا على زراعة التبغ البعلية» .وشدد على ضرورة مكافحة مرض
يباس اوراق التبغ جراء البقع الصفراء والبيضاء عليها برش املبيدات بشكل مكثف وجماعي في الحقول الزراعية املتقاربة ،الفتا الى ان «خسارة
املزارعني هذا املوسم كبيرة وسيكون هناك نقص في املحصول»( .تصوير علي حشيشو)

منبر

عن عيد الشهداء المخطوف
فخامة رئيس الجمهورية األب العماد ميشال عون،
دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري،
دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري،
نكتب إليكم عن الذكرى السنوية لشهداء السادس من أيــار ١٩١٥
التي خطفتها االنتخابات النيابية في السادس من أيار .٢٠١٨
منذ طفولتنا ،نحتفل ،نحن عائلة الشهيد عبد الكريم الخليل إلى
جانب عائالت شهداء آخرين ،بهذا العيد ،وكلنا فخر بهؤالء الشهداء
الذين رفعوا رايات العزة واإلباء ،ونعتز بأسمائهم ألنهم القدوة في
رفع الراية التي أسقطها اإلستعمار العثماني ،ولم نحسن تلقفها
لنرفعها ثانية إال بالذكرى والعيد الذي ّ كنتم تشاركوننا فيه سنويا
عبر إرس ــال مــن يمثلكم ...لكنكم تخلفتم هــذه السنة عــن إرســال
مندوبيكم أو حتى رسالة في هذه الذكرى الوطنية.
يا صاحب الفخامة ،ويا دولة الرئيس ،ويا دولة رئيس الحكومة .كلكم
تعرفون معنى اإلستشهاد والشهادة في صفوف ضباطنا البواسل
وجنودنا الشجعان الذين دافعوا عن الجنوب والبقاع والشمال لردع
العدوان اإلسرائيلي ووجهه اآلخر التكفيري.
أنت يا صاحب الفخامة ،كنت واحدًا من هؤالء الضباط ،رفعت الراية
التي دافع جنودك من أجلها واستشهد بعض منهم.
ويا دولة الرئيس املقاوم نبيه بري ،إننا نحتفل معك بشهداء أفواج
املقاومة اللبنانية ونقول ألطفالنا :يا أبناء الشهداء ارفعوا رؤوسكم
وقولوا للعالم ان آباءكم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ،كل الوطن،
ليبقى وطن العزة والكرامة .
ويا دولة الرئيس سعد الدين الحريري ،أنت ولي الدم االول للشهيد
الغالي الرئيس رفيق الحريري ،تذكر وتترحم وتقتدي بأقواله وافعاله
للدفاع عن الوحدة الوطنية وعن بيروت العربية ،وطرابلس الحرية،
وصيدا قمة الوطنية ،وجبلك األشم وسهلك وساحلك الغالي ،وترفع
رأســك مطالبا بالحماية لكل شبر دافــع عنه والــدك بالقول والفعل
والعطاء والبناء .وحرك الدول والعالم في اسابيع ليقول لهم اوقفوا
العدوان عن شعب لبنان عام . ١٩٩٦

حضرات الرؤساء الثالثة،
فــي الـســادس مــن أيــار هــذا الـعــام لــم نسمع منكم وال مــن ممثليكم
الوزراء املعنيني اال البيانات اإلنتخابية .نزلنا الى مدافن شهداء لبنان
األوائ ــل ووجــدنــا األب ــواب مقفلة والضرائح تكسوها أوراق الشجر
الــذابــل واألش ـ ــواك .انـتـظــرنــا طــويــا فـلــم يحضر أي ممثل لفخامة
الرئيس أو ألصحاب الدولة وال ألصحاب املعالي والسعادة وال حتى
رئيس بلدية العاصمة بيروت أو نقيب الصحافة وأي من أعضاء
نقابته ،وكأن األمر ال يعني أيًا من أصحاب هذه األلقاب.
أمــا ساحة الـشـهــداء فحدث وال حــرج عــن عــدم نظافتها وترتيبها
والـحـضــور الرسمي املـفـقــود .ونـســي املــواطـنــون الــذيــن كنا نحتفل
معهم طعم هــذا العيد ال ــذي نـقــول فيه بكل فـخــر :نحن أحـفــاد من
طالبوا باإلستقالل والحرية لهذه البالد.
ام ــا سـمـعـتــم يــومــا بـمــا قــالــه ال ـش ـهــداء وه ــم عـلــى أعـ ــواد املـشــانــق؟
ّ
فلنذكركم بما نطق به الشهيد عبدالكريم الخليل والحبل يلف عنقه
قبل أن يخنق صوته ويستشهد:
«عشنا من أجل االستقالل وها نحن نموت في سبيله.
يا أبناء أمتي وأهل بلدي ،يريد اإلستعمار أن يخنق صوت حريتنا
في صدورنا ولكننا نقول إننا أمة تأبى الذل والخنوع وتسعى الى
اإلستقالل والحرية.
أنت يا أرض الوطن إحفظي تذكارنا .يا سماء بالدي إحملي الى كل
عربي سالم هؤالء الشهداء».
فــي نـهــايــة كتابنا ه ــذا نـقــول وكـلـنــا إح ـبــاط مـمــا شـهــدنــاه فــي هــذه
الــذكــرى :يــا أصـحــاب الضمائر الـحـيــة ...نناشدكم اليقظة القومية
والوطنية حتى ال ننسى شهداءنا جميعًا .من أجل أن يكتب التاريخ
الحقيقة أعيدوا للشهادة عزها ومجدها وفخرها ألنها كتبت بالدم
ال بالسراب.
عشتم وعاش لبنان ،وللشهداء املجد.
جمعية املنتدى األدبي
بيت الشهيد عبد الكريم الخليل

أحرز فريق كلية العلوم للمرة الخامسة
بطولة الجامعة اللبنانية ـ ـ الفرع األول
في الـ«ميني فوتبول» ،بعد فوزه على
«إدارة األعمال»  ،1 - 3أمام جمهور
طالبي ومسؤولين تقدمهم مدير
الكلية الدكتور محمد دبوق .البطولة
أجريت وفق نظام الدوري في مراحلها
التمهيدية واستمرت نحو ثالثة
أشهر على مالعب المجمع الرياضي
التابع لمدينة الرئيس رفيق الحريري
الجامعية في الحدث.
¶¶¶

فاز رجال جامعة القديس يوسف
بدوري الجامعات للريشة الطائرة
بعد منافسة قوية مع فريق الجامعة
األميركية بيروت طيلة مراحل الدوري.
وجمع فريق جامعة القديس يوسف
للرجال  76نقطة من ً 7مراحل .وحل
فريق «االميركية» ثانيا ( ً 52نقطة)،
وجامعة بيروت العربية ثالثا (.)20
كما فاز فريق سيدات جامعة القديس

يوسف بدوري السيدات للريشة
الطائرة محرزا العالمة الكاملة بحلوله
في المركز األول في المراحل السبع،
وتصدر بـ 70نقطة .وحل فريق ً
ثانيا (35
الجامعة اللبنانية األميركية ً
نقطة) ،والجامعة األميركية ثالثا (.)24
¶¶¶

أشرف محافظ بعلبك ـ ـ الهرمل بشير
خضر على تسليم ثماني شاحنات
لنقل النفايات وست جرافات صغيرة
للثلوج من نوع «بوب كات» مع لوازمها،
إلى بلدات حورتعال ،الخريبة ،القصر،
معربون ،عرسال والعين .وهذه الهبة
مقدمة من مشروع «دعم المجتمعات
اللبنانية المضيفة» الذي ّ
تموله المملكة
المتحدة ،وبالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون
االجتماعية.
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سوريا تراهن روسيا اليوم على قدرتها ،بالتعاون مع كل
من تركيا وإيران ،على تقديم صيغة «تسوية سياسية»
في سوريا ،تتوافق مع القرارت الدولية المعنية بهذا
الشأن ،وتحرص على تنسيق هذه الخطوات مع الجانب
الحكومي السوري ضمن أطر «الشرعية» .زيــارات الرئيس
السوري إلى روسيا ،حملت عناوين المراحل االنتقالية في
مسار الحرب والتسوية ،ويبدو عنوان هذه الــزيــارة ،هو
إحياء المسار السياسي انطالقًا من «اللجنة الدستورية» التي
ولدت في سوتشي

األسد في روسيا ـ 3

إلى التسوية عبر
«تعديل الدستور»
بعد يوم واحد على انحسار الوجود
ّ
املـ ـس ــل ــح عـ ــن وسـ ـ ــط س ـ ــوري ـ ــا ،وص ــل
الــرئـيــس بـشــار األس ــد فــي زي ــارة غير
م ـع ـل ــن ع ـن ـه ــا إل ـ ــى م ــدي ـن ــة ســوت ـشــي
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ح ـي ــث اس ـت ـق ـب ـلــه ن ـظ ـيــره
فالديمير بــوتــن ،ووزي ــرا الخارجية
والدفاع الروسيني .اللقاء الثالث من
ن ــوع ــه ف ــي ال ـش ـكــل واملـ ـك ــان ،يـتـقــاطــع
مع سابقيه في املضمون أيضًا ،فقد
جـ ــاء ف ــي ت ــوق ـي ــت الفـ ــت ت ـت ـط ـلــع فـيــه
أنـظــار الـعــالــم إلــى دمـشــق وحلفائها
لـ ـبـ ـي ــان خ ـط ــوت ـه ــم املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـعــدمــا
ح ـم ـل ــت األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـغ ـ ّـي ــرات
ج ــذري ــة ف ــي م ـجــريــات املـ ـي ــدان .وكـمــا
كـ ــانـ ــت ال ـ ــزي ـ ــارة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـتــوي ـجــا
إلن ـه ــاء ن ـف ــوذ «داعـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا،
وم ـ ـمـ ـ ّـرًا ملـ ـس ــار س ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ول ــد
ف ــي ســوت ـشــي ،يـشـيــر ل ـقــاء أم ــس إلــى
نهاية مرحلة على األرض ،من شأنها
تحفيز «الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة» وفــق

آلـ ـي ــات «س ــوت ـش ــي» ن ـف ـســه .ال ـحــرص
ال ــروس ــي ع ـلــى ال ـت ـحــرك ض ـمــن إط ــار
«الشرعية الدولية» ،انعكس تنسيقًا
مع الحكومة السورية في الخطوات
الـتــي يـجــري العمل عليها مــع الــدول
امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـس ــوي ــة .وكـ ـم ــا دع ـمــت
دمشق مسبقًا جهود املـحــادثــات في
أسـتــانــا وســوتـشــي ،أك ــد األس ــد أمــس
استعداد بــاده للخطوة املقبلة على
املـســار نفسه ،وهــي تشكيل «اللجنة
الدستورية» ،في موازاة اإلصرار على
ربــط التسوية بمنجزات «سوتشي»
و«أسـتــانــا» فقط .إذ أكــد أن حكومته
س ــوف تــرســل إل ــى ال ـجــانــب الــروســي
«فـ ــي أق ـ ــرب ف ــرص ــة» قــائ ـمــة األس ـم ــاء
التي ترشحها لتمثيلها في «اللجنة
الدستورية» ،والتي «ستبدأ أعمالها
بمشاركة من األمــم املتحدة» .النقطة
الالفتة في حديث الرئيس السوري،
كانت إشارته إلى أن «اللجنة» ستعمل

أكد األسد أن اللقاء فرصة لوضع رؤية مشتركة لمحادثات السالم في أستانا أو سوتشي (أ ف ب)

عـلــى «مـنــاقـشــة الــدس ـتــور ال ـحــالــي»،
ال الـعـمــل عـلــى دس ـتــور جــديــد ،وهــو
تـفـصـيــل كـ ــان س ـبــق وأح ـ ــدث خــافــا

أشار بوتين إلى «انسحاب
القوات األجنبية» مع بدء
عملية التسوية
بــن الجانبني الحكومي واملـعــارض،
ق ـ ـبـ ــل تـ ـبـ ـن ــي الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ال ـ ــروس ـ ــي
واألمـيــركــي (دونــالــد تــرامــب) ،صيغة
«التعديل الــدسـتــوري ،واالنتخابات

الـحــرة والـعــادلــة تحت إش ــراف األمــم
املتحدة ...من خالل مسار جنيف وفق
القرار  ،»2254وذلك في بيان مشترك
صــدر عنهما مــن فييتنام ،منتصف
تشرين الثاني املــاضــي .وبحث لقاء
أم ـ ــس ،ع ـلــى م ــا ن ـشــرتــه الــرئــاس ـتــان
ال ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة ،جــان ـبــا هــامــا
يخص إعادة اإلعمار ودفع االقتصاد
وت ـســويــة امل ـل ـفــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،وأك ــد
بوتني أن مــا سبق يعد شرطًا مهمًا
لـنـجــاح العملية الـسـيــاسـيــة ،مشيرًا
إلى أن بالده ّ
تعول على «مساعدة من
األم ــم املتحدة وال ــدول املعنية» لحل
هذه القضايا .الرئيس الروسي لفت

أي ـضــا ،إل ــى أن الـعـمـلـيــات العسكرية
ّ
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة م ــك ـن ــت مــن
«اس ـت ـعــادة مـنــاطــق ه ــام ــة ...وتحييد
الخطر عن العاصمة دمشق» ،مضيفًا
أنه «مع بداية العملية السياسية في
مــرحـلـتـهــا األك ـثــر ن ـشــاطــا ...نفترض
أنـ ــه س ـي ـتــم س ـحــب الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
األج ـن ـب ـيــة م ــن أراضـ ـ ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
العربية السورية».
مــا ج ــاء فــي ال ــزي ــارة مــن تــوجــه نحو
دفع عمل «اللجنة الدستورية» سوف
يستجلب نشاطًا ديبلوماسيًا نشطًا
لـحـلـحـلــة امل ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة م ـنــذ آخــر
جــولــة م ـحــادثــات ع ـقــدت فــي جنيف.

وتشير املعطيات إلى أن العمل األهم،
حتى انعقاد اجتماع سوتشي املقبل
(ف ــي ت ـمــوز) ـ ـ إال إذا أعـلــن عــن جولة
جــديــدة مــن م ـحــادثــات جـنـيــف قبله،
ســوف يكون على الجانب املعارض،
الــذي ال يبدو في أفضل حاالته اآلن،
خـصــوصــا أن ال ـخ ــاف ح ــول تمثيل
مـنـصــات امل ـعــارضــة ال ـتــي غــابــت عن
«سوتشي» في «اللجنة الدستورية»
ال ي ــزال قــائـمــا حـتــى اآلن .ويـفـتــرض
أن تـلـعــب ج ـهــود «ال ـ ــدول الـضــامـنــة»
في أستانا ،دورًا هامًا في التحضير
ل ـت ـف ــاع ــل «إي ـ ـجـ ــابـ ــي» مـ ــن ال ـجــان ـبــن
ال ـح ـك ــوم ــي واملـ ـ ـع ـ ــارض ،ف ــي مــرحـلــة

تشكيل «اللجنة» .وهو دور يمكنه أن
ً
مسار املحادثات
يكون منفصال عن ّ
في جنيف ،في حال تعثر هناك ،على
م ــا أش ـ ــارت تـصــريـحــات م ـت ـكــررة من
مسؤولي تلك البلدان الثالثة .وآخر
ت ـلــك ال ـت ـصــري ـحــات ج ــاء أمـ ــس ،على
لسان وزير الخارجية التركي مولود
جــاويــش أوغ ـل ــو ،ال ــذي أش ــار إل ــى أن
«ال ـ ــدول الـغــربـيــة ال ت ـبــدو متحمسة
إلح ـ ـيـ ــاء م ـ ـسـ ــار ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ...وأخـ ـش ــى
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـت ـط ــور هـ ــذا األم ــر
(امل ـح ــادث ــات) فــي جـنـيــف ،ول ــم تتخذ
خطوات ،فيمكن التوجه نحو منصة
أخ ــرى ،قــد تكون أستانا على سبيل
امل ـ ـثـ ــال» ،وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت ع ـنــه وكــالــة
«األناضول».
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ــراف ـ ـقـ ــت مــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري فـ ـ ـ ــي م ـح ـي ــط
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،ضـ ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داعش» املحاصر في مخيم اليرموك
وأجزاء من الحجر األسود .وعلى رغم
االستهداف الجوي واملدفعي املكثف
لـنـقــاط التنظيم داخ ــل ال ـحـ ّـيــن ،فقد
تـمـكــن مـسـلـحــو الـتـنـظـيــم م ــن إب ـطــاء
تقدم الجيش مستفيدين من طبيعة
املـنـطـقــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،وش ـب ـكــة األن ـف ــاق
ال ـتــي تــربــط ال ـخ ـطــوط الــدفــاع ـيــة مع
ع ـم ــق املـ ـخـ ـي ــم .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ض ـ ــراوة
املـعــارك على أط ــراف املخيم ،سقطت
ق ــذائ ــف ص ــاروخ ـي ــة ع ــدة ع ـلــى حيي
الزاهرة القديمة والشيخ محي الدين،
وتسببت بــإصــابــة عــدد مــن املدنيني
ووقـ ــوع أضـ ــرار م ــادي ــة .وب ــال ـت ــوازي،
اس ـت ـك ـم ـل ــت قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
دخولها عــددًا مــن الـبـلــدات فــي ريفي
حمص وحماة ،عقب انتهاء عمليات
ترحيل عــدد من املدنيني واملسلحني
نحو الشمال الـســوري .وبعد مدينة
ال ــرس ــن وت ـل ـب ـي ـســة ،دخ ـل ــت ال ـق ــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ن ــاح ـي ــة ح ــر ب ـن ـف ـســه فــي
ريـ ــف ح ـم ــاة ،بــرف ـقــة ورشـ ـ ــات تــابـعــة
لـ ـش ــرك ــة كـ ـه ــرب ــاء حـ ـم ــاة وم ــؤس ـس ــة
املـيــاه والـخــدمــات الفنية ،إلــى جانب
الفرق الطبية ،كما تم إنشاء مكاتب
خــاصــة بــإجــراء عمليات «التسوية»
للمسلحني الذي بقوا في تلك البلدات.
(األخبار)

الحدث

ّ
أوروبا تتوحد في وجه ترامب :اختبار «التعطيل» للعقوبات األميركية
تحاول أوروبا ترجمة
سخطها على قرارات
الواليات المتحدة
المتفردة ،وآخرها
االنسحاب من االتفاق
النووي ،بخطوات
محدودة تؤكد بها
تحييد مصالحها عن
السياسات األميركية .وقد
أظهرت قمة االتحاد
األوروبي في العاصمة
البلغارية ،أمس ،رؤية
أوروبية جامعة تجاه
المحافظة على االتفاق
النووي ،من خالل العودة
إلى «قانون التعطيل»
الذي يشكك الخبراء في
فاعليته أمام إجراءات
واشنطن العقابية

خرج القادة األوروبيون من اجتماعهم
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـب ـل ـغ ــاري ــة ص ــوف ـي ــا،
م ـت ــواف ـق ــن ع ـل ــى «مـ ـق ــارب ــة م ــوح ــدة»
إزاء سـ ـي ــاس ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ّ
تضمنت إقــرار اتخاذ
دونــالــد تــرامــب،
خ ـط ــوات عـمـلـيــة ل ـل ـمــواج ـهــة .ونـقـلــت
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر
أوروب ـ ــي أن ق ــادة ورؤس ـ ــاء حـكــومــات
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ات ـ ـف ـ ـقـ ــوا ع ـلــى
االستمرار في دعم االتفاق النووي مع
إيران والحفاظ عليه« ،طاملا استمرت
إي ـ ــران ف ــي احـ ـت ــرام ــه» .واأله ـ ــم ف ــي ما
نقله املصدر أن املجتمعني في صوفيا
أقروا «بدء أعمالهم لحماية الشركات
األوروبـيــة من القرار األميركي» .وزاد
املصدر أن األوروبـيــن سيقومون في
ال ــوق ــت نـفـســه ب ــال ــرد «ع ـلــى امل ـخ ــاوف
األميركية حيال الدور اإلقليمي إليران
وبرنامجها للصواريخ الباليستية».
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـع ــاص ـم ــة
البلغارية ،أجرى قادة الدول األوروبية
املوقعة على االتفاق النووي ،بريطانيا
وفرنسا وأملانيا ،اجتماعًا لبحث قرار
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
وفرض العقوبات الجديدة على إيران.
ووفــق متحدثة باسم رئيسة ال ــوزراء
ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،فـ ــإن مــاي
ً
وكــا من الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،واملستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،اتفقوا على «التزامهم الصارم
بضمان اإلبـقــاء على االتـفــاق ،وأكــدوا
أهـمـيـتــه ألمـنـنــا امل ـش ـت ــرك» ،وتـعـهــدوا

«بالعمل مع العديد من أطراف االتفاق
من أجل تحقيق ذلك».
كل هذه االتصاالت واملشاورات أفضت
إل ــى ات ـف ــاق أوروبـ ـ ــي ع ـلــى ب ــدء األخ ــذ
بإجراءات تحمي الشركات األوروبية
التي تريد العمل في إيران ،والتصدي
للعقوبات األميركية .ولهذا الغرض،
ك ـشــف رئ ـي ــس امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ج ــان ك ـل ــود يــون ـكــر ،ف ــي اخ ـت ـتــام قمة
ص ــوف ـي ــا ،أنـ ــه س ـي ـتــم إط ـ ــاق «ق ــان ــون
التعطيل» اب ـتـ ً
ـداء مــن الـيــوم الجمعة.
ويقصد يونكر بـ«التعطيل» اإلجراءات
الـتــي اتـخــذهــا االت ـحــاد األوروب ــي عام
 1996ملواجهة عقوبات أميركية ضد
عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــدول ،ف ــي م ـقــدم ـهــا كــوبــا،
وهو أداة تتيح للشركات واملحاكم في
أوروب ــا أن ال تخضع لـقــوانــن تتعلق
بـعـقــوبــات اتـخــذتـهــا ب ـلــدان مــن خــارج

يخشى األوروبيون حلول
الشركات الصينية محل
الشركات األوروبية
االتـحــاد ،وعــدم تطبيق أي حكم مقرر
مــن محاكم أجنبية بناء على قوانني
العقوبات هذه.
وقــال رئيس ال ــوزراء اإليطالي ،باولو
جينتيلوني ،على هامش قمة صوفيا:
«ات ـ ـفـ ــق قـ ـ ــادة االتـ ـ ـح ـ ــاد (األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي)
على بـلــورة أدوات لحماية الشركات

ّ
يشكك خبراء في فاعلية التسوية األوروبية بالنظر إلى اختالف الحالة الكوبية (أ ف ب)
األوروبية التي تستثمر في إيران بناء
على االتفاق (النووي) من العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة» ،م ــن دون أن يـشـيــر إلــى
تفاصيل أكثر بخصوص اإلج ــراءات
وطـبـيـعـتـهــا .إال أن جينتيلوني أكــد
أن االج ـت ـم ــاع تـمـخــض ع ـنــه «ت ــواف ــق
س ـيــاســي ق ــوي جـ ـدًا ب ــن جـمـيــع دول
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي» .مـ ــن ج ـه ـت ـهــا،
اكـتـفــت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة ،أنجيال
مـيــركــل ،أث ـنــاء وجــودهــا فــي صوفيا،
بالقول لوسائل اإلعالم إن «كل الدول
األعـ ـض ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ال
تـ ـ ــزال ت ــدع ــم هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى رغ ــم

ق ــرار ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـعــدم دعـمــه.
س ـنــواصــل مـحــادثــاتـنــا م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة» .أما رئيس الــوزراء الهندي،
م ــارك روتـ ــه ،فـقــد عـ ّـبــر بــوضــوح أكثر
عن السخط األوروبــي على سياسات
ال ـت ـف ــرد األم ـي ــرك ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ق ــرار
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
«أم ـ ــر سـ ـخـ ـي ــف» ،ف ــواش ـن ـط ــن «ت ـق ــوم
بأعمال ...بمفردها ،من دون النظر إلى
حلفائها ،وهذا سيء».
وب ـح ـســب تـعـلـيـقــات ع ــدة م ــن خ ـبــراء
عـ ـل ــى إطـ ـ ـ ــاق «ق ـ ــان ـ ــون ال ـت ـع ـط ـي ــل»،
ف ـ ــإن ال ـت ـس ــوي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة مـشـكــوك

ف ــي فــاعـلـيـتـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن الـحــالــة
الـكــوبـيــة كــانــت مختلفة ،وبـقـيــت في
اإلطار السياسي ،ولم ُيختبر الجانب
التجاري منها بالقدر الكافي .إذ يرى
البعض أن تأثيرها «يمكن أن يكون
رم ــزي ــا أك ـث ــر م ـنــه اق ـت ـص ــادي ــا» .وفــي
ح ــال اس ـت ـمــرت املــواج ـهــة األوروب ـي ــة
ل ـق ــرار ت ــرام ــب بــامل ـس ـتــوى ال ـخ ـجــول،
فــإن الخسارة التي بــدأت تظهر على
سوق االستثمارات في إيران ستكون
خسارة مزدوجة باملنظار األوروبــي،
مــن خــال حـلــول الـشــركــات الصينية
م ـ ـكـ ــان االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
بالتالي زيادة نفوذ بكني في املنطقة
عـلــى حـســاب املـصــالــح الـغــربـيــة ،كما
بــدأ يحذر دبلوماسيون أوروبـيــون.
وعـ ّـبــر الــرئـيــس الـفــرنـســي ،إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ،أم ـ ــس ،ب ـص ــراح ــة ع ــن هــذه
املخاوف ،محذرًا من أن «العواقب غير
امل ـب ــاش ــرة ل ـل ـقــرار األم ـي ــرك ــي سـتـعــزز
موقعي روسـيــا والـصــن فــي املنطقة
وبــال ـتــالــي ش ــرك ــات ال ـب ـلــديــن» .وق ــال
ماكرون إن «أولويتي هي القيام بكل
ما يمكن النفتاح املجتمع اإليراني»،
ً
م ـح ــاوال الـتــأكـيــد عـلــى أن «املـصــالــح
ال ـت ـجــاريــة» لـيـســت أول ــوي ــة ،مضيفًا
ً
أن «امل ـســألــة أوال جـيــوسـيــاسـيــة .لن
نصبح حـلـفــاء إلي ــران ضــد الــواليــات
املتحدة .ولن نشن حربًا تجارية مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي شـ ــأن إي ـ ــران،
كما لن نفرض عقوبات مضادة على
شركات أميركية».

م ـخ ــاوف س ــرع ــان م ــا بـ ــدأت تـتـحـقــق،
وأولــى ترجماتها كــان حلول الشركة
الصينية الوطنية للنفط (سي أن بي
ســي) محل شركة «تــوتــال» الفرنسية
ال ـت ــي أل ـغ ــت م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي املــرح ـلــة
 11مــن م ـشــروع «حـقــل ب ــارس» للغاز
جـ ـن ــوب إيـ ـ ـ ـ ــران ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـنـفـيــذ
م ــوس ـك ــو وعـ ـ َـدهـ ــا ب ـت ــوق ـي ــع االتـ ـح ــاد
االقتصادي األوراسي اتفاقًا مع إيران
يهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر.
وأعـلــن وزي ــر النفط اإليــرانــي ،بيجان
زن ـغ ـنــة ،أمـ ــس ،أن ال ـشــركــة الصينية
ّ
س ـت ـح ــل م ـح ــل «تـ ــوتـ ــال» ال ـت ــي أك ــدت
أن ـه ــا ل ــن ت ــواص ــل أنـشـطـتـهــا «إذا لم
تحصل على إعـفــاء مــن قبل الــواليــات
امل ـت ـح ــدة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ط ـه ــران لن
تتحمل خسائر «توتال» ،وهي نفقات
ب ـع ـش ــرات م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وأمل ــح
الـ ــوزيـ ــر اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى أن ـ ــه ف ــي ح ــال
ان ـس ـحــاب ال ـشــركــة الـفــرنـسـيــة أي ـضــا،
فإن املشروع لن يتوقف بل ستواصله
ش ـ ــرك ـ ــة «بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروب ـ ـ ــارس» اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة.
وانـضـمــت ،أم ــس ،مجموعة «ميرسك
تانكرز» الدنماركية إلى «توتال» في
إب ــداء نية إيـقــاف األنـشـطــة فــي إي ــران،
والتي تتضمن تنفيذ اتفاقات مبرمة
لتصدير واستيراد منتجات نفطية.
ولـفـتــت املـجـمــوعــة إل ــى أن ـهــا ستعمل
على إنـجــاز اتفاقاتها بحلول الرابع
مـ ــن تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي «ك ـ ـمـ ــا ت ـف ــرض
العقوبات األميركية».
(األخبار)
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العراق

ٌ
تسابق على تشكيل «الكتلة األكبر»:

الصدر والحكيم نحو التحالف...
وحظوظ المالكي ترتفع
ً
والعدالة») ،فضال عن «التحاق» حوالى
 20نائبًا من «تحالف النصر» (بزعامة
حيدر العبادي) بهذا «الركب» ،على أن
يربو عديده على  180نائبًا .وتضيف
املـ ـص ــادر أن «األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة املـقـبـلــة،
ستشهد اإلعالن عن هذا التكتل والذي
يتبنى مـشــروع الغالبية السياسية»،
ً
م ـش ـي ــرة ف ــي حــدي ـث ـهــا إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
إلــى أن «االتـصــاالت مع مختلف الكتل
ال تزال جارية ،إفساحًا في املجال أمام
الكتل األخرى لالنضمام لنا ،إذا أرادت
ذلك».
ب ـ ــدوره ،كـشــف مــديــر املـكـتــب اإلعــامــي
لـ ـلـ ـم ــالـ ـك ــي ،ه ـ ـشـ ــام ال ـ ــرك ـ ــاب ـ ــي ،أم ـ ــس،
ّ
عـ ــن أن «دولـ ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون ش ــك ــل لـجـنــة
ً
تـفــاوض تضم كــا مــن حسن السنيد،
وق ـصــي الـسـهـيــل ،وســامــي الـعـسـكــري،
ب ـهــدف إجـ ــراء م ـفــاوضــات وم ـحــادثــات
م ــع ال ـك ـت ــل والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة حــول
نتائج االنتخابات ،وسير التحالفات
واإلمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرص امل ـ ـتـ ــاحـ ــة
واملمكنة» ،إال أن الالفت في تصريحه

بدأت «النواة األولى» ّ
لـ«الكتلة األكبر» بالتشكل
شيئًا فشيئًا ،مع ظهور
كتلتين ـ حتى اآلن ،األولى
تضم مقتدى الصدر وعمار
الحكيم ،وسط ترجيحات بأن
يالقيهما حيدر العبادي ،أما
الثانية فتضم نوري المالكي
وهادي العامري ،وآخرين.
ّ
ما تؤكده مصادر المالكي
أن حسابات الرجل تنعقد
على أكثر من  180نائبًا بما
يمنحه القدرة على تسمية
رئيس الوزراء المقبل ،أما
مصادر «سائرون» ّ
فترجح
أن تكون كتلة الصدر هي
ّ
المسمية للرئيس ،على
أن يكون «قرارنا ضمن
تأت مخرجات
لم ِ
الحدود ...ومن دون أي
لقاء الحكيم ّوالصدر
تدخل خارجي»
على قدر ما روجت له
وسائل إعالم األول
بغداد ــ األخبار

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ال ـل ـق ــاء امل ـف ــاج ــئ ال ــذي
جمع زعيم «التيار الـصــدري» ،مقتدى
ال ـصــدر ،بزعيم «تـيــار الحكمة» ،عمار
ال ـح ـك ـي ــم ،فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـن ـج ــف م ـســاء
أم ـ ــس ،ي ــواص ــل زع ـي ــم ائـ ـت ــاف «دولـ ــة
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،نـ ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،ح ــراك ــه
لتشكيل الكتلة النيابية األكبر ،والتي
س ـت ـس ـ ّـم ــي ب ـ ــدوره ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
املقبل .التكتل الذي يسعى املالكي إلى
تشكيله ،وفــق م ـصــادره ،قــوامــه «دولــة
الـقــانــون» ،و«تـحــالــف الفتح» (بزعامة
هــادي الـعــامــري) ،و«ائـتــاف الوطنية»
(بزعامة إياد عالوي) ،وعدد من القوائم
عــن «امل ـك ــون الـسـنــي» أب ــرزه ــا «األن ـبــار
هــويـتـنــا» و«ائـ ـت ــاف قـلـعــة الجماهير
ال ــوط ـن ـي ــة» ،إلـ ــى ج ــان ــب ن ـ ــواب آخــريــن
عــن املـكــون الـكــردي («االت ـحــاد الوطني
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»« ،حـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر»،
«الـجـمــاعــة اإلســامـيــة الـكــردسـتــانـيــة»،
و«ال ـت ـحــالــف م ــن أج ــل الــديـمــوقــراطـيــة

ك ـ ـ ــان اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى االت ـ ـ ـصـ ـ ــال األول
مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ــن امل ــالـ ـك ــي ورئـ ـي ــس
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»،
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،والـ ــذي نــاقــش فيه
ال ـط ــرف ــان ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات وسـيــر
التحالفات ،في «أج ــواء من املسؤولية
ل ـل ـخ ــروج ب ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ملصلحة
تـعــزيــز االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،وبـلــورة
خـطــط عـمــل مـشـتــركــة لتطبيق نتائج
االنـتـخــابــات على أرض ال ــواق ــع» .وفي
هــذا الـسـيــاق ،تــرى مـصــادر متابعة أن
ت ـح ــال ــف «خـ ـص ــوم األمـ ـ ــس  -أص ــدق ــاء
اليوم» قد ينشأ بني املالكي وبرزاني،
خصوصًا أن األخـيــر «واق ــع فــي حيرة
م ــن أم ـ ـ ــره ،ويـ ـ ــرى امل ــال ـك ــي أقـ ـ ــرب إل ـيــه
م ــن الـ ـعـ ـب ــادي» ،الف ـت ــة ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخبار» إلى أن االتصال بني الرجلني

الصدر :قرارنا عراقي من داخل الحدود ،والجميع شركاء ال أمراء (أ ف ب)

ج ـ ـ ــاء ث ـ ـمـ ــرة ج ـ ـهـ ــود ب ــذلـ ـه ــا مـ ـن ــدوب ــا
الجانبني لتقريب وجهات النظر.
أم ــا ف ــي ال ـن ـجــف ،فـقــد ب ــدا ل ـقــاء الـصــدر
ّ
ـ ـ الـحـكـيــم وكــأنــه يـشــكــل ال ـن ــواة األول ــى
لـتـحــالـفــات رئ ـيــس «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري»
تـ ـح ــت قـ ـب ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان؛ إذ أعـ ـل ــن زع ـي ــم
«تيار الحكمة» أن «الحكمة وسائرون
سـ ـيـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــان لـ ـلـ ـتـ ـب ــاح ــث مـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى
األخـ ــرى لتشكيل ال ـح ـكــومــة» ،مضيفًا
أن «توجهنا وطني وعابر للمكونات،
وس ـن ـت ـجــاوز املــذه ـب ـيــة ل ـب ـنــاء حـكــومــة
قــويــة» .وتــابــع ،خــال مؤتمر صحافي
م ـش ـتــرك ،أن «ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي يــرغــب
بوجوه جــديــدة ،وكتلتانا مهمتان في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة» ،ش ــاكـ ـرًا «امل ـفــوض ـيــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ملــا
قــدم ـتــه» ،متمنيًا أن «تـنـظــر بالطعون
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ق ـب ــل بـعــض
الكتل السياسية» .بدوره ،شكر الصدر
«مقاطعي االنتخابات ،ألنهم لم يعطوا
ً
أص ــوات ـه ــم ل ـل ـفــاســديــن» ،ق ــائ ــا« :إن ـنــا
م ـق ـب ـلــون ع ـل ــى ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة لـبـنــاء
ع ــراق مــوحــد ،وتشكيل حكومة عابرة
للمحاصصة».
تأت
لم
والصدر
الحكيم
مخرجات لقاء
ِ
عـلــى ق ــدر م ــا روج ــت ل ــه وس ــائ ــل إع ــام
«الحكمة» طــوال الساعات التي سبقت
امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،حـ ـي ــث وص ـف ـتــه
بــ«الـلـقــاء ال ـتــاري ـخــي» ،بـيــد أن عـبــارات
الـجــانـبــن اقـتـصــرت عـلــى العموميات،
مـ ــن دون الـ ــدخـ ــول فـ ــي أي ت ـفــاص ـيــل،
وسط رفضهما إجابة الصحافيني على
أسـئـلـتـهــم ،ع ـلــى رغ ــم ال ــدع ــوة املسبقة
لتغطية املؤتمر «ال ـحــدث» ،األمــر الــذي
طرح تساؤالت عدة .ومع تصاعد أسهم
تـحــالــف مـتــوقــع بــن ال ـصــدر والحكيم،
ي ـب ــدو أن ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ي ـت ـجــه إل ــى
م ــاق ــاة الــرج ـلــن ،ال سـيـمــا أن توحيد
َ
جناحي «حــزب الــدعــوة» يــزداد تعقيدًا
م ــع تـشـبــث املــال ـكــي ب ــإزاح ــة ال ـع ـبــادي،
وط ـ ـمـ ــوح الـ ـث ــان ــي إل ـ ــى الـ ـبـ ـق ــاء ل ــوالي ــة
ثــانـيــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ج ــاء موقف
«ال ـن ـصــر» ،أم ــس ،عـلــى لـســان املـتـحــدث
باسمه حسني العادلي ،الــذي اعتبر أن
«تـشـكـيــل الـحـكــومــة يتطلب م ـشــاورات
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن (الـ ـنـ ـص ــر ،وسـ ــائـ ــرون)
ل ـتــوح ـيــد الـ ـ ـ ــرؤى» ،م ــؤكـ ـدًا أن ائ ـتــافــه
متمسك بحصول العبادي على واليــة
ثــانـيــة .وأضـ ــاف أن «تـحــالــف ســائــرون
هــو األق ــرب إلينا فــي تشكيل الحكومة
االتحادية الجديدة» .ويرى مراقبون أن
ما يجمع القيادات الثالث هو الخطاب
املتمحور حــول ض ــرورة «حصر القرار
السياسي ضمن حدود البالد» ،والذي
ب ـلــغ ب ــه الـ ـص ــدر أمـ ــس م ـس ـتــوى عــالـيــا
جديدًا بقوله ،في تغريدة على «تويتر»،
إن «ق ــرارن ــا عــراقــي مــن داخ ــل ال ـحــدود،
وال ـج ـم ـي ــع ش ــرك ــاء ال أم ـ ـ ــراء م ــا دامـ ــوا
غ ـيــر مـحـتـلــن ل ـب ـلــدنــا» ،مـضـيـفــا« :كــا
لــاحـتــال ،وك ــا للهيمنة» ،فــي إش ــارة
إلى واشنطن وطهران.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إعـ ــان
«املفوضية» املسبق أن النتائج النهائية
ستبصر النور يوم الخميس (أمس) ،إال
أن عضو «املفوضية» ،معتمد املوسوي،
عاد وقال إن هذه النتائج «ربما ستعلن
ال ـج ـم ـعــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «املـفــوضـيــة
أنـجــزت ّالكثير مــن صـنــاديــق االق ـتــراع،
ولم يتبق منها إال القليل ،ونعمل على
إك ـم ــال ع ــد وفـ ــرز األصـ ـ ــوات م ـن ـهــا ،كي
نـعـلــن ي ــوم الـجـمـعــة أس ـم ــاء املــرشـحــن
الـفــائــزيــن فــي االنـتـخــابــات البرملانية»،
مـسـتــدركــا أن ــه «م ــن غـيــر املــؤكــد أن يتم
اإلع ـ ــان ع ــن ال ـن ـتــائــج ،ل ـكــن ف ــي الــوقــت
نفسه ،نأمل بأن ننجز مرحلة عد وفرز
األصوات».
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أهل الشام

ّ
ريبورتاج شكل انحباس األمطار في سوريا هذا العام ،وتأخرها حتى شهر أيار ،عائقًا أمام جهود الحكومة السورية الستثمار
المساحات الزراعية الواسعة التي جرى تحريرها ،في محافظات ّ
عدة ذات طابع زراعي ،ما يضعف اآلمال بموسم
زراعي وفير

ّ
موسم المحاصيل االستراتيجية« :إني أغرق ...أغرق»
وتشير اإلح ـصــاءات إلــى أن ديــر الــزور
كانت تنتج قبل اندالع الحرب في البالد
قرابة  300ألف طن من القمح.
بدورها؛ شهدت محافظة حلب ارتفاعًا
ملحوظًا فــي املـســاحــات امل ــزروع ــة هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،وفـ ــق ت ـق ــاري ــر ح ـكــوم ـيــة أك ــدت
تنفيذ الخطة الزراعية بنسبة  68باملئة
بــالـنـسـبــة ال ــى األراضـ ـ ــي ال ـب ـعــل ،إذ تم
زراعة  108آالف طن من القمح من أصل
الـخـطــة ال ـتــي وض ـعــت ه ــدف  159ألــف
طــن ،فيما ارتفعت نسبة تنفيذ خطط
القمح امل ــروي إلــى  84باملئة ،وذلــك من
خــال زراع ــة  154ألــف هكتار مــن ّ أصل
 182ألــف هكتار مخططة .ويـتــوقــع أن
يتم تسويق كميات القمح املنتجة إلى
امل ــراك ــز الـحـكــومـيــة م ــن م ـنــاطــق ال ـبــاب
ومنبج ودي ــر حــافــر للمرة األول ــى منذ
س ـ ّـت س ـن ــوات ،وخــاصــة بـعــد ع ــودة 41
ألف عائلة إلى تلك املناطق ،وفق األرقام
الحكومية .أمــا فــي املناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة السورية من محافظة
الرقةّ ،
فتمت زراعة  205آالف هكتار ،من
أص ــل الـخـطــة ال ــزراع ـي ــة امل ـق ــدرة بـ ـ 250
ألــف هكتار مــن القمح امل ــروي والبعل،
وس ــط غ ـيــاب أي تـقــديــر لــإنـتــاج نظرًا
الى الضرر الكبير الحاصل على شبكة
الـ ــري ،واع ـت ـمــاد ال ــزراع ــة فــي املحافظة
على الشق البعلي بشكل شبه كامل.

الحسكة ــ أيهم مرعي
لم تكتمل فرحة وزارة الــزراعــة بإنجاز
سيطرة الجيش السوري على مساحات
واسـعــة مــن الـشــرق والـشـمــال الـســوري،
ح ـتــى جـ ــاء ت ــأخ ــر األمـ ـط ــار هـ ــذا ال ـعــام
لـيـخـفــف م ــن اآلمـ ـ ــال ب ـمــوســم مختلف
عن املواسم العجاف الخمسة األخيرة.
وعـ ــرفـ ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي املـ ــوسـ ــم ال ـف ــائ ــت
أس ــوأ حصيلة رسـمـ ّـيــة لكميات القمح
ّ
الـتــي تسلمتها املــراكــز الـحـكــومـ ّـيــة من
ّ
الفلحني ،وهــي  300ألــف طن فقط ،في
مقابل قرابة أربعة ماليني طن في ّ عام
 .2011وال يبدو املوسم الحالي مرشحًا
لقلب املعطيات بسبب قلة األمطار في
خ ــال شـ َـهــري إن ـبــات املـحــاصـيــل (آذار
ون ـي ـس ــان) ،م ــا تـسـبــب ب ــان ـع ــدام األم ــل
ب ــإن ـت ــاج األراض ـ ـ ــي ال ـب ـع ـل ـيــة ،وح ـصــره
باملساحات املــرويــة فقط .وكــان تحرير
الجيش مساحات واسعة من أرياف دير
ّ
الزور والرقة وحلب قد عزز الطموحات
بدعم قطاع الزراعة املتهالك ،وال ّ
سيما
أن املـحــافـظــات ال ـثــاث (بـعــد الحسكة)
َ
تعد األهــم في إنتاج محصولي القمح
وال ـش ـع ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــن .وت ـق ــول
إحـصــاءات وزارة الــزراعــة هــذا العام إن
قــرابــة «مـلـيــون و 100أل ــف هـكـتــار» ،قد
زرعـ ــت ف ــي مختلف أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،مع
غياب أي تقديرات عــن كميات اإلنتاج
املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،ف ـي ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت امل ـس ــاح ــة
املــزروعــة بالشعير إلــى «مـلـيــون و800
ألــف هكتار» ،بــزيــادة قرابة  90ألفًا عن
العام الفائت.

«الزراعة تتعافى»
يـ ــرى وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أح ـم ــد ال ـ ـقـ ــادري،
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» أن «تحرير
مساحات واسعة من أرياف الرقة وحلب
ـاف لـقـطــاع
وديـ ــر ال ـ ــزور ه ــو ب ــداي ــة ت ـع ـ ٍ
الزراعة في البالد» ،ويضيف «الحكومة
دعمت الفالحني في ريف حلب الشرقي
بالريّ ،
وأمنت البذار لفالحي دير الزور،
مع تعثر في عملية الري التي تدعمها
الحكومة فــي ريــف ديــر ال ــزور الشرقي،

رجل يبيع الخبز في أحد شوارع مدينة منبج (أرشيف ــ أ ف ب)

ب ـس ـبــب الـ ـض ــرر ال ـك ـب ـيــر ال ـح ــاص ــل في
الشبكة» .ويــؤكــد ال ـقــادري أن «ال ــوزارة
قــامــت بـتــأمــن كــل مستلزمات اإلنـتــاج
ال ــزراع ــي لـجـمـيــع امل ـحــاف ـظــات ،م ــا عــدا
الحسكة ،بسبب ظروف الطرقات»ّ .
وتعد
محافظة الحسكة أكثر محافظة تنتج
القمح في سوريا ،بنسبة تفوق  45في
املئة من الناتج العام للبالد .وهي نسبة
تزايدت في ظل الحرب لتتجاوز حاجز
ال ـ ـ  90بــامل ـئــة ،بـفـعــل خـ ــروج مـســاحــات
ّ
الزراعية في بقية
واسعة من األراضــي
املـحــافـظــات عــن الـسـيـطــرة الحكومية.
وس ـج ـلــت الـحـسـكــة ه ــذا ال ـع ــام تنفيذًا
لخطة زراعــة القمح البعلية بنسبة 74
بــامل ـئــة .وت ـمــت زراعـ ــة  320أل ــف هكتار
ّ
من أصــل  445ألــف هكتار كــان مخططًا
لــزراع ـت ـهــا ،ل ـكــن مـعـظـمـهــا خــرجــت من
ال ـخ ـطــة ب ـس ـبــب ت ــأخ ــر األم ـ ـطـ ــار .فيما
بلغت نسبة تنفيذ ال ــزراع ــات املــرويــة
قرابة  31باملئة من خالل زراعة  91ألف
هكتار من أصل املخطط واملقدر بـ 228
ألف هكتار .ويعيد الخبراء الزراعيون
ّ
قــلــة املـســاحــات املــرويــة إلــى عــدم توافر
مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة
ومـحــروقــات وكـهــربــاء .وال يبدي مدير
ً
زراعة الحسكة ،عامر سلو ،تفاؤال بهذا
املوسم ،فيقول إن «الــواقــع الــزراعــي في
املـحــافـظــة سـيــئ بـسـبــب ن ـ ّـدرة األم ـطــار
الـهــاطـلــة ه ــذا ال ـع ــام» ،وت ــوق ــع سـلــو أن
تنتج الحسكة « 200ألف طن قمح فقط
من املساحات املروية ،بانخفاض نحو

 500أل ــف ط ــن ع ــن ال ـع ــام ال ـفــائــت ال ــذي
ُ ّ
ويعلل سلو
بلغ إنتاجه  675ألف طن».
انخفاض الكميات املسوقة إلــى املراكز
الحكومية في املحافظة ،إلى نحو 184
ألــف طن فقط العام املاضي ،بـ«افتتاح
ّ
اإلدارة الذاتية مراكز تسلمت أكثر من

رفعت الحكومة
تسعير شراء القمح
والشعير لجذب
المزارعين إلى مراكزها

التهريب يحد من التسويق

تؤكد مصادر ّ
عدة أن سيطرة الجماعات
املـسـلـحــة ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة من
الـ ـب ــاد خـ ــال س ـنــي الـ ـح ــرب ال ـفــائ ـتــة،
أف ــرزت تنشيطًا لحركة تهريب القمح
الـســوري باتجاه دول الـجــوار كتركيا
والعراق ،األمر الذي أكده وزير الزراعة
ً
ق ــائ ــا إنـ ــه «ن ـش ـط ــت ح ــرك ــة ال ـت ـهــريــب
بفعل انقطاع الطرقات ،وتعثر وصول
الفالحني إلى املراكز الحكومية» .ورأى
القادري أن «اكتشاف كميات كبيرة في
مستودعات الجماعات املسلحة بعد
تحرير عــدد مــن املناطق يــؤكــد وجــود
ّ
بالتحول من
التهريب» .وبدأت سوريا
مكتف ذاتيًا من إنتاج القمح إلى
بلد
ٍ

 200ألــف طــن مــن الـفــاحــن ،واحتفاظ
الـفــاحــن بـقــرابــة  100أل ــف طــن كـبــذار،
باإلضافة الــى شــراء املطاحن الخاصة
كميات كبيرة مــن الفالحني مباشرة».
فـيـمــا يـكـشــف مــديــر زراعـ ــة دي ــر ال ــزور،
محمود حيو ،في حديث إلى «األخبار»
أن «ال ـك ـم ـي ــات املـ ــزروعـ ــة وص ـل ــت ه ــذا
الـعــام إلــى أكثر مــن  25ألــف هكتار ،مع
توقع بوصول اإلنتاج إلى  50ألف طن
ّ
سيسوق معظمها للمراكز الحكومية
ألول مــرة منذ أكـثــر مــن أربـعــة أع ــوام».

بلد مستورد ،في مطلع عام  ،2013إثر
انخفاض محصول املوسم الذي سبقه
إلــى أقــل مــن مليون و 700ألــف طــن في
موسم ،لتلجأ الحكومة إلى االستيراد
بهدف تأمني حاجة السكان من القمح
واملقدرة بمليوني طن سنويًا .وتسعى
الحكومة السورية الى استثمار تحرير
مـســاحــات واس ـعــة ذات طــابــع زراع ــي،
ب ـغ ـيــة رفـ ــع إن ـت ــاج ـه ــا م ــن امل ـحــاص ـيــل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ك ــال ـق ـم ــح وال ـش ـع ـي ــر
والقطن ،عبر إجراءات ّ
عدة مثل تأمني
مستلزمات اإلن ـتــاج ،وتــرمـيــم شبكات
ال ــري .كما رفـعــت اللجنة االقتصادية
ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء تسعيرة
شــراء القمح في املــراكــز الحكومية من
 140ليرة العام املاضي إلى  175ليرة،
وال ـش ـع ـي ــر م ــن  110لـ ـي ــرات إل ـ ــى 130
ل ـيــرة ،كـخـطــوة ل ـجــذب الـفــاحــن نحو
تسليم إنـتــاجـهــم لـلـمــراكــز الحكومية.
وافتتحت الحكومة هذا العام  36مركزًا
بزيادة عشرة مراكز عن العام الفائت،
من بينها مراكز في دير الــزور والرقة
وإدلب وريف حلب الشرقي.

مطر أيار
أدت العواصف املطرية التي تعرضت
لها ســوريــا فــي خــال الشهر الـجــاري،
وخ ـ ّ
ـاص ــة امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ــرق ـي ــة ،إلــى
تلف مساحات زراعية واسعة .وعالوة
على وفاة سبعة أشخاص (ستة منهم
أطـ ـف ــال ي ـع ـم ـلــون ب ــال ــرع ــي) ،ف ـقــد أدت
السيول الناتجة من األمطار الغزيرة،
وارتفاع تدفق األنهار الرئيسة كالفرات
والـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــور والـ ـجـ ـغـ ـج ــغ إل ـ ــى ت ـض ــرر
م ـســاحــات زراع ـي ــة م ــروي ــة ،مــع خــروج
م ـع ـظــم امل ـح ـص ــول ال ـب ـع ـلــي م ــن خـطــة
اإلن ـتــاج ،فــي ظــل غـيــاب أي إحـصــاءات
رسـمـ ّـيــة دقيقة وشــامـلــة .ويــؤكــد مدير
زراعـ ـ ــة ديـ ــر الـ ـ ــزور م ـح ـمــود ح ـ ّـي ــو ،أن
«األمطار والسيول أتلفت  2695دونمًا
في الريف الغربي للمحافظة ،معظمها
مزروع بالقمح ،ما أخرج قرابة  10في
املـئــة تقريبًا مــن اإلن ـتــاج خ ــارج الغلة
املتوقعة».

بريد دمشق

وجوه

«خلطة الحاج عبدو ّ
الفوال»

رحل «الحاج عبدو ّ
الفوال» .عبد الــرزاق مصري ،الذي عاش  75عامًا
أمضى  63منها في مهنة صناعة الفول .كان الرجل جــزءًا أساسيًاّ
ُ
ً
من ذاكرة حلب ّ
ّ
ُ
يصعب
ثانويًا.
الطيبة ،لذلك ال يبدو رحيله تفصيال
الحصول على لقب «اللقمة األطيب» في مدينة اشتهرت بعراقة مطبخها
ولـ ّـذة طعامها مثل حلبّ ،
لكن الحاج عبدو انتزع اعترافًا باللقب من
معظم أبـنــاء املدينة ّ
وزواره ــا .هــي مهنة وال ــده مــن قبله ،والـيــوم مهنة
أوالده ،لكن الخبرة الطويلة لم تكن كلمة السر الوحيدة ّ
لتفوقه .ثمة
ّ
«خلطة» كان قد كشف عن ّ
مصور أجرته معه وكالة
مكوناتها في لقاء
«سانا» قبل رحيله بأشهر« :طيبة األكــل ،عدم الغش ،الكرم ،بشاشة
وجه البائع ،والحرص على رضى الزبون» .املحل الذي صنع شهرته
ّ
التاريخية في حي ْ
«الج َد ْيدة».
كان معلمًا من معالم «ساحة الحطب»
 116عامًا عمر املحل املذكور انتهت قبل سنوات مع الدمار الهائل الذي
تعرضت له الساحة .في اللقاء نفسه ،يقول بحسرة «شي بيبكي ،شي
بيفرط القلب ،إذا عاشرت قطة سنتني تالتة وفارقتك بتزعل عليها،
فما بالك بذكريات  62سنة؟» ،ويضيف «ما تحركت من حلب أبدًا ،وإن
شاء الله ما بتحرك».

لقطة

البحث عن حرستا
صهيب عنجريني
«معك  3ساعات» ،قال العسكري في نقطة
ّ
الدخول
تسجيل البطاقات الشخصية قبل ُ
إل ــى حــرس ـتــا ،عـنــد ال ـحــاجــز ال ــذي اصــطـلــح
على تسميته «حاجز السيرونيكس» .كان
امل ـطــر ق ــد ّب ــدأ بــالـهـطــول مـنــذ دق ــائ ــق ،وأن ــت
تـفـتــح مـظــلـتــك وت ـق ــول لـنـفـســك بـكـثـيــر من
ّ
الرومانسية البلهاء «رح فوت مشي ،فرصة
أتــذكــر آخــر أيــامــي فيها قبل  6سـنــن» .في
ال ـش ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ُس ـك ـن ــى حــرس ـتــا،
ّ
كنت قــد اخـتـبــرت أيــامــا تـعــذر فيها دخــول
السيارات إلى املدينة املالصقة للعاصمة ،أو
خروجها منها .سـيــارة أجــرة توصلك إلى
ّ
املتبقية سيرًا
األوتوستراد ،لتقطع املسافة
على األقــدام نحو ّ
«العبارة» ،أو التفافًا حول
ُ
ّ
من
«املــوارد املائية» وفق ما تمليه املعطيات ً
أصوات رصاص أو خيوط دخان ،واستجابة
للحدس حني يكون الصمت املريب ّ
مخيمًا.
ّ ّ
مرة جثة هامدة
على هذا الطريق ،رأيت ذات
ّ
ّ
مستعد حتى اليوم أن تقسم أنها كانت
وأنت
ّ
«جثة مبتسمة» .على ذلك الرصيف ،أمضيت
ساعتني مستلقيًا بال حــراك ،وأنــت تحاول
أن تذوب في الظالم ريثما ينتهي االشتباك
ال ـ ــذي اقـ ـت ــرب ف ـج ــأة ح ـتــى صـ ــار بــوسـعــك
أن تـشـتـ ّـم رائ ـح ــة الـ ـب ــارود .قـبـلـهــا بـعــامــن،
ُ
ـات تفترش
كنت قــد اعـتــدت مـشــاهــدة عــائـ ٍ
األرصفة وعشب أطراف الطريق على سبيل
«السيران» الليلي .أما ّاليوم ،فلست تشاهد
سوى ركام املباني املطلة على األوتوستراد،
ّ
ّ
ركام ّ
التحية على ركام
يخيل إليك أنه يلقي
يقابله في الجهة األخــرى من األوتوستراد
ن ـف ـس ــه ،ح ـي ـّـث «ال ـ ـقـ ــابـ ــون» .ي ـش ـت ـ ّـد امل ـط ــر،
ّ
ونوعية املظلة الرديئة التي اشتريتها قبل
ُ
ّ
ـات مــن س ــوق الـصــالـحــيــة تــدفــعــك إلــى
ســاعـ ٍ
س ـت ـس ــام .ت ــوم ـ ّـئ إل ــى سـ ـي ــارات ع ــاب ــرة،
اال ّ
تتوقف إحداها وتقلك إلى «مدخل ّ
الخزان».
ت ـبــرز بـطــاقـتــك الـشـخـصـ ّـيــة «مــرح ـبــا ،بــدي
ً
فوت شوف بيتي» ،يأتيك ّ
الرد سؤاال «وين
سـنــد الـتـمـلـيــك؟» فتجيب «كـنــت مستأجر،

وهاد عقد اآلجــار» .نظرة سريعة في العقد
املهترئّ ،ثم يقول لك العسكري «العقد قديم،
خالصة مدتو من زم ــان» ،تبتسم «معقول
كان الزم ّ
جددو من عند اإلرهابيني؟»« .شو
بتشتغل؟»« ،مواطن» .تسمع قهقهة ّ
تنم عن
ّ
أنــك أتيت في «ساعة رواق» ،ثـ ّـم تنبيهًا «ما
ّ
تطول يا مــواطــن ،خلي هويتك هــون ،رقمك
 17وقـبــل السبعة بـتــرجــع» .تــومــئ بــرأســك،
ّ
تـتـجــاوز النقطة وأن ــت تـتــذكــر رقـمــك «،»17
وع ـلــى «ح ــاج ــز الـسـيــرونـيـكــس  ،»56وفــي
الفندق وســط العاصمة «ُ .»606ت ّ
خمن ّأي
الدروب سيكون أفضل للوصول إلى «مفرق
اإلن ـتــاج» ،وتسلكه غير عــابــئ بـبــرك الوحل
واملياه كما يليق بـ«رقم» مثلك .مع كل خطوة
تـكـبــر ال ـفــاج ـعــة ،يـ ــزداد ال ــرك ــام ،وتـتـنــاقـ ُـص
املباني ،ويفارقك التساؤل عن مصير البيت.
قبل ساعات كنت تقول لنفسك« :إن كانت
الجدران موجودة فالكتب في انتظارك على
األرج ـ ــح ،ف ــي ال ـح ــرب ال أح ــد تـغــريــه الكتب
ً
ّ
ســوى ال ـن ـيــران» .لكنك اآلن تتلفت مـحــاوال
فهم «جغرافيا الركام».
ح ــن قـ ــال ّ ل ــك صــدي ـقــك ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ّعبر
الهاتف «دلني على بيتك وسأحاول تفقده»
ً
اصطنعت الضحك قــائــا «ال فــائــدة ،حتمًا
ّ
لــم تعد هـنــاك نـقــاط ع ــام تميز بواسطتها
ّ
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع» .لـكــنــك ل ــم تـتـخـ ّـيــل أنـ ــك ل ــن تجد
ّ
الشوارع! ها أنت وجهًا لوج ٍه أمام ما تخمن
ّ
ّ
شارع ّ
ٌ
يؤدي إلى بيتكٌ ،لكنه ليس سوى
أنه
أكـ ــوام رك ــام صنعتها أب ـن ـيــة تـ ّـهــدمــت على
جانبيهّ .
تقرر الذهاب نحو «الكوع» لاللتفاف
عبر طريق آخــر .لكن كيف ستعرف «كوع
حــرس ـتــا» وأن ــت ل ــم تـعــد ت ـعــرف كــوعــك من
زوايـ ــا ،وال
ب ــوع ــك؟!! ال شـكــل لـلـطــرقــات ،ال ّ
انحناءات هنا ،ليس سوى خراب .يدلك قلبك
ٍ
َ
واكبت
وبقايا الــذكــريــات على ال ــدروب :هنا
ّأول تظاهرة كبرى في املدينة ،ما زلت تحفظ
ذلك اليوم بأدق تفاصيله ّ(الجمعة 8 ،نيسان
 .)2011تتذكر جيدًا الترقب الذي ّ
خيم على
ّ
ّ
الشوارع مع بدء صالة الجمعة .تتذكر تجمع
عناصر حفظ النظام عند «الكوع»ّ ،
تجمعات

ً
ّ
ومتفرقة،
املتظاهرين الـتــي ب ــدأت صـغـيــرة
تـسـمــع ص ــوت إحـ ــدى الـ ـج ــارات م ــن داخ ــل
منزل ما وهي تقول «الله يمرقها على خير».
ٍ
ّ
ما زلت تتذكر «املظاهرة الوافدة» من عربني،
انـضـمــام الــوافــديــن إلــى مــن سبقهم ،وجــوه
مـعـظــم ج ـيــرانــك وه ــم يـقـفــون عـلــى ال ــزواي ــا
مـتــرقـبــن ب ـخــوف .عـلــى ه ــذا ًاألوتــوس ـتـ ُـراد،
العصر «جماعة» بعدما قطع
أقيمت صالة
ُ َ
بحاويات أحــرق ما فيهاُ .هنا ُرفع
الـشــارع
ٍ
خطيب على األك ـتــاف وت ـحـ ّـدث عــن «الظلم،
والحكم الطائفي ،وأموال الضرائب املنهوبة»
ّ
وبــشــر بــ«الـعــدل ،ودول ــة اإلس ــام» ،ثـ ّـم نــادى
بــالـحــاضــريــن «رح ن ــروح مـشــي عـلــى دومــا
بعدها
ونفك الـحـصــار».
لتتعالى الهتافات ّ
ّ
ّ
«ف ــك ــوا ال ـح ـص ــار ،ف ــك ــوا ال ـح ـص ــار» .تـقــلــب
الذكريات وأنــت تحاول جاهدًا العثور على
طريق تسلكه نحو بيتك ،فال تفلح :شـ ٌ
ـارع
ت ـح ـ ّـول إل ــى خ ـن ــدق ،آخ ــر إل ــى ت ــال ،وثــالـ ٌـث
ـان يصعب تـجــاوزهــا .تكتفي
إلــى بقايا مـبـ ٍ
بالخيبة ،مدفوعًا بتضاؤل ّاألمل في العثور
ع ـلــى امل ـب ـنــى قــائ ـمــا ب ـعــد كـ ــل م ــا ش ــاه ــدت،
ّ
سيول ومستنقعات من املياه
وببدء تشكل
ّ
ّ
ُ
املوحلة .تفكر أن كل شيء قد ينجرف في
أي لحظة ،بما في ذلك أنــت .يدهشك تزاحم
الــدمــوع فــي قلبك ،أنــت الــذي سكنتها بضع
سنوات فحسب .تتسارع خطاك متحاشيًا
ً
النظر حولك ،ومتسائال عن ّمصائر جيرانك
ُ
ال ـســاب ـقــن .يـسـعــفــك ال ـح ــظ ب ــرج ــل وامـ ــرأة
يـسـلـكــان درب ال ـخ ــروج ُنـفـســه وق ــد حمال
تشعر باألنس فـ«كل غريب
بعض األوانــي،
ُ
ُ
نسيب» .تصل النقطة« :رقمي ،»17
للغريب
ً
يناولك العسكري بطاقتك «أهال يا مواطن».
ُ
تحاول أن تداري الغصص بابتسامة باهتة:
«ش ـك ـرًا ،وي ــا ري ـتــك م ــا سـمـحــت ل ــي ٌف ــوت».
تتالشى من ذهنك بشكل تـ ّ
ـام جملة كانت
قــد الزم ـتــك فــي ّ
األيـ ـ ّـام األخ ـي ــرة «عــائــد إلــى
ّ
ّ
حرستا» ،وتـحــل محلها أخ ــرى ..ت ــردد في
صـمــت ب ـيـ َـت ام ــرئ الـقـيــس «ظـ ِـل ـلـ ُـت ،ردائ ــي
فوق رأسي قاعدًاُ /أع ّد الحصى ،ما تنقضي
َعبراتي».

معرض سيارات
مدينة دوما!

ﻏﻠﺔ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2012و2016
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لم ّ
تميز الحرب التي دارت في غوطة دمشق على مدار السنوات الثماني
ّ
بني األبنية وبني السيارات ،وإن كانت تلك األخيرة قد فضلت الركون
ّ
إلى جانب الجدران ،بعدما فقدت مواد املحروقات ،وفي حال توفرها،
ّ
الشرقية سياراتهم ،فتحول
تكون بأسعار باهظة .هجر سكان الغوطة
ّ
بعضها إلى ركــام امتزج مع بقايا األبنية ،وحلق البعض اآلخــر فوق
األرصفة أو بقي بعضها من دون إطارات أو نوافذ.
ّ
السيارات املحروقة ،القديمة ،املتسخة ،الخالية من الركاب ،على طرقات
ّ
مدمرة ،هي داللة أخرى من دالالت معارك طاحنة دارت هنا ،وألقت بكل
ثقلها على كل ما وقعت عليه.

حافظت العاصمة على نشاطها المعتاد في مطلع شهر
على رغم المعارك الدائرة على أطراف دمشق الجنوبية،
ّ
رمضان ،خصوصًا في أسواق المدينة القديمة (تصوير ماهر المونس)
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العالم

العالم

فلسطين اتـ ـف ــاق ش ـف ـهــي «مـ ــوقـ ــت» ب ـيــن «حــم ــاس»
والقاهرة يفضي إلى تجميد حالي لـ«مسيرات العودة»،
في وقت ّ
يضمد فيه الغزيون جراحهم ،خصوصًا أن من
بين الجرحى أكثر من  50في حالة موت سريري .االتفاق
أقرب إلى تفعيل اتفاق التهدئة بعد حرب  ،2014مع
أن التجربة أثبتت أن أي اتفاق بين المقاومة والعدو ال
يتخطى عمره السنة

ّ
اتفاق شفهي يجمد
«مسيرات العودة»

عودة إلى
«هدنة »2014
غزة ــ هاني إبراهيم
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى أب ــرز الـبـنــود
الـتــي تــم االت ـفــاق عليها «شفهيًا» بني
«حركة املقاومة اإلسالمية» (حماس)،
والسلطات املصرية ،خالل زيارة رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـحــركــة ،إسماعيل
هنية ،قبل يوم على انطالق «مسيرات
ال ـعــودة الـكـبــرى» ،وذل ــك ضمن مسعى
مصري إلى تهدئة األوضــاع في قطاع
غ ــزة مـقــابــل تحسني الــواقــع اإلنـســانــي
الــذي تدهور في ظل اشـتــداد الحصار
وفــرض السلطة الفلسطينية عقوبات
مشددة شملت قطع رواتب فئات كثيرة
مــن املوظفني .وعلى رغــم أن «حماس»
مـ ـ ـ ّـررت ي ــوم ــا م ــن «م ـس ـي ــرات ال ـع ــودة»
كــي ال يـظـهــر أن ـهــا أوقـفـتـهــا ب ـنــاء على

الـتـفــاهـمــات ،فــإنـهــا ســرعــان مــا طلبت
مــن الجماهير تجنب اقتحام الحدود
واالك ـت ـفــاء بــالــوجــود فــي «املـخـيـمــات»
امل ـن ـصــوبــة ق ـبــالــة ال ـ ـحـ ــدود .وك ـ ــان من
بنود االت ـفــاق ،خــال الــزيــارة السريعة
لهنية ،تخفيف أعــداد املتظاهرين في
املناطق الحدودية مع تقليل االحتكاك
مــع الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،وذل ــك أيضًا
م ــع ت ــوق ــف ال ـح ــرك ــة ع ـم ــا خ ـط ـطــت لــه
بــاج ـت ـيــاز ال ـح ــدود ب ــأع ــداد ك ـب ـيــرة في
ذروة امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات .ك ــذل ــك ش ـ ــدد ج ـهــاز
«االسـتـخـبــارات العامة» املصرية على
الحصول على تعهد بـ«توقف نشاطات
املقاومة على الحدود وتحديدًا وضع
ال ـع ـب ــوات ال ـن ــاس ـف ــة ،أو ت ـس ـلــل ش ـبــان
لتخريب أعمال الجيش اإلسرائيلي في
بناء الجدار الجديد».

طائرة فلسطينية ورقية تحلق بجانبها طائرة للعدو تلقي قنابل حارقة (أ ف ب)

وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ يـ ـ ــومـ ـ ــن ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــداد
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ل ـكــن
«حماس» والفصائل األخرى ستحافظ
على إبقاء أيــام الجمعة كما هــي ،لكن
م ـ ــع ت ـق ـل ـي ــل االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك م ـ ــع ال ـج ـن ــود

أبلغت «حماس» القاهرة
التظاهرات بقوة في
بعودة
ُ
 5حزيران إذا لم ينفذ االتفاق
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي رأى فيه
املصريون واإلسرائيليون تجاوبًا مع
مــا تــم االتـفــاق عليه فــي الـقــاهــرة ،وهو
مــا دف ــع ال ـعــدو فــي املـقــابــل إل ــى سحب
تعزيزاته العسكرية الكبيرة في منطقة

«غ ــاف غ ــزة» بـعــد تقييمه األوضـ ــاع،
ك ـمــا ع ـمــد إلـ ــى س ـحــب عـ ــدد ك ـب ـيــر من
ال ـق ـن ــاص ــة وال ـ ـج ـ ـنـ ــود ،وأي ـ ـضـ ــا «رفـ ــع
م ـس ـتــوى ال ـس ـم ــاح لـلـقـنــاصــة بــإطــاق
النار ليكون مصدره قائد اللواء وليس
قائد الكتيبة» ،وفقًا ملا نقلته مصادر
إعــام ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،م ــا يـعـنــي رغـبــة
إسرائيلية في التهدئة.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،نـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـفــة
«هــآرتــس» العبرية عــن مـســؤولــن في
وزارة األمـ ـ ــن ت ــأك ـي ــده ــم أن «ح ـم ــاس
ب ــات ــت ال ت ــري ــد تـ ـج ــدد االش ـت ـب ــاك ــات
العنيفة لكنها في الوقت نفسه تدرس
كـيـفـيــة مــواص ـلــة االح ـت ـجــاجــات ،فيما
أجــرى كبار ضباط القيادة الجنوبية
مـ ـح ــادث ــات مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء املـ ـن ــاط ــق فــي
غــاف غــزة وأوضـحــوا أنهم يعتقدون

أن األحـ ـ ـ ـ ــداث قـ ــد انـ ـتـ ـه ــت» .وت ــوض ــح
الـصـحـيـفــة أن «ال ـحــركــة ال ـتــي رفـضــت
فــي ال ـبــدايــة ال ـع ــروض امل ـصــريــة بفتح
معبر رفح الحدودي وإدخال البضائع
مقابل إنهاء التظاهرات على الحدود،
عادت وقبلت العرض بعد إراقة الدماء
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،وب ـعــد الـتــدخــل
املصري والقطري».
بــالـعــودة إل ــى االت ـفــاق الـشـفـهــي ،تقول
مصادر سياسية إن من ضمن البنود
«العودة إلى قواعد االشتباك السابقة
التي كانت بــن املـقــاومــة الفلسطينية
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال» ،أي الـ ـح ــال ــة امل ـت ـع ـل ـقــة
بـتـهــدئــة  2014امل ـن ـع ـقــدة ب ـعــد ال ـحــرب
األخيرة على غزة ،لكن هذا األمر ليس
ثابتًا بعد ،إذ تـجــاوزه االحـتــال برفع
وتـيــرة ال ــرد ليلة أول مــن أمــس بعدما

قصفت الطائرات العسكرية  7أهــداف
للمقاومة داخل القطاع ردًا على إطالق
ن ــار مــن ســاح ثقيل تـجــاه مستوطنة
«سـيــديــروت» ،شمال القطاع ،وأصــاب
الــرصــاص مـنــازل املستوطنني ومنهم
رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى قــذيـفــة
ص ــاروخـ ـي ــة ق ـب ــل ذل ـ ــك .ه ـن ــا ،اتـصـلــت
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،وأب ـل ـغ ـت ـه ــا
اعـتــراضـهــا على تـجــاوز الـعــدو قواعد
االشتباك التي اتفق على العودة إليها،
ك ـم ــا ط ــال ـب ــت ال ـح ــرك ــة بـتـفـعـيــل ب ـنــود
اتفاق  2014كاملة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـض ـ ّـم ــن االت ـ ـفـ ــاق س ـمــاح
املـ ـص ــري ــن بـ ــدخـ ــول امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات إل ــى
غ ــزة عـبــر معبر رف ــح ،وذل ــك بــالـتــزامــن
مــع إع ــان ج ـهــات عــربـيــة اسـتـعــدادهــا
إلرســال مساعدات على رأسها األردن

واإلمـ ـ ـ ــارات ،إض ــاف ــة إل ــى األزه ـ ــر ال ــذي
أعلن تسيير قافلة إلى غزة ،ولكن هذا
األمر لم يشمل مساعدات تركية كانت
في طريقها إلى القطاع ،وهو ما يشير
إلــى أن املـســاعــدات يـجــب أن تـكــون من
«دولة غير معادية» للسلطات املصرية.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تسمح القاهرة بفتح
معبر رفح ملدة تتراوح ما بني أسبوع
إلى أسبوعني ،مع تسهيل سفر جميع
املـ ـس ــاف ــري ــن وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم الـ ـح ــاالت
اإلن ـســان ـيــة وامل ــرض ــى والـ ـط ــاب .ومــع
ذلكُ ،س ّجلت حاالت إرجاع كثيرة.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وع ـ ــد امل ـص ــري ــون
بمواصلة الجهود لعقد صفقة تبادل
لــأســرى بــن املقاومة واإلسرائيليني،
لـكــن إل ــى أن تـتــوافــر األجـ ــواء املناسبة
إلت ـمــام ـهــا وذلـ ــك بـسـبــب رف ــض ال ـعــدو
أخ ـي ـرًا إت ـمــام ـهــا ،وه ــو م ــا أكـ ــده قــائــد
«حـ ـم ــاس» ف ــي غـ ــزة ،يـحـيــى ال ـس ـنــوار،
فــي لـقــاء مــع قـنــاة «الـجــزيــرة» القطرية
قبل يــومــن ،بـقــولــه« :ك ــان هـنــاك حــراك
في صفقة تبادل ،لكن قيادة االحتالل
ت ــراجـ ـع ــت وهـ ـ ــي غـ ـي ــر جـ ــاهـ ــزة لـعـقــد
صـفـقــة» .وم ــن الــوعــود املـصــريــة أيضًا
تحسني وضــع الـكـهــربــاء فــي غــزة عبر
دراســة زيــادة كميات الكهرباء الــواردة
إليها من مصر وإســرائـيــل ،مع دراســة
ك ـ ــل مـ ـ ــن :ت ــوسـ ـي ــع مـ ـس ــاح ــة ال ـص ـي ــد
البحري ،والسماح بمزيد من املشاريع
اإلن ـســان ـيــة ع ـبــر دول عــرب ـيــة وج ـهــات
دولية.
وتــؤكــد امل ـص ــادر ،أن ــه فــي ح ــال إخـفــاق
تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال ـش ـف ــوي ،خـصــوصــا
أن «حـ ـم ــاس» أبـ ــدت مــواف ـقــة مـتــأخــرة
ع ـل ـي ــه ،فـ ــإن ال ـح ــرك ــة س ـت ـع ـيــد تـحــريــك
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،ول ـ ــن ت ـم ـنــع امل ـق ــاوم ــة
مـ ــن ال ـ ـ ــرد فـ ــي حـ ـ ــال تـ ـع ــرض ال ـس ـك ــان
إلطــاق النار .كما أن كثرة التهديدات
الـ ـت ــي أوصـ ـلـ ـه ــا املـ ـص ــري ــون وأط ـ ــراف
أخـ ــرى وم ـفــادهــا عـ ــودة إســرائ ـيــل إلــى
سـيــاســة اغـتـيــال ال ـق ـيــادة ،ردت عليها
الحركة بتأكيدها املـبــادرة إلــى «حرب
اس ـ ـت ـ ـن ـ ــزاف» ،كـ ـم ــا ت ـ ـشـ ــرح املـ ـ ـص ـ ــادر.
كذلك ،أبلغت «حماس» ،االستخبارات
امل ـص ــري ــة ،بــأنــه ف ــي ح ــال ل ــم يـنـجــز ما
تم االتفاق عليه ،فــإن التظاهرات على
ال ـح ــدود «سـتـكــون أق ــوى وأك ـبــر خــال
األسابيع املقبلة» ،وأن ثمة استعدادًا
ملسيرات كبيرة في الخامس من الشهر
املقبل (ذكرى احتالل القدس).

تناكف تركيا فلسطينيًا :مواجهة «االستعراض» بالمثل
السعودية ِ
استبقت السعودية
انعقاد القمة اإلسالمية
في اسطنبول اليوم،
بعقد اجتماع طارئ
لوزراء الخارجية العرب
في القاهرة .اجتماع لم
يخرج بأكثر من «جلبة»
دبلوماسية وإعالمية
حول التوجه إلى مجلس
األمن لطلب لجنة تحقيق
في أحداث غزة .لكن
خطوة من هذا النوع
تبدو مطلوبة بالنسبة إلى
الرياض ،التي ال يروقها
ّ
تصدر أنقرة واجهة
التضامن مع الفلسطينيين
تثير «الــزوبـعــة» التركية التي ال تفتأ
ّ
تتجدد كلما اندلعت جولة من جوالت
ال ـع ـن ــف فـ ــي األراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
امل ـح ـت ـلــة اغ ـت ـي ــاظ ــا س ـع ــودي ــا يـتـجـلــى
واضحًا في تعاطي اململكة وحلفائها
مع األحداث األخيرة في القدس وغزة.
وعلى رغم أن تحركات تركيا في مثل

ه ــذه األحـ ــداث بــاتــت أشـبــه بسيناريو
محفوظ ُيـعــاد تـكــراره كــل مــرة ،وكذلك
على رغــم أن أنـقــرة ال تـفــارق فــي ردود
فعلها فــي شــأن القضية الفلسطينية
هامش املناورة الذي تستطيع الظهور
مــن خــالــه فــي مظهر «قــائــد األم ــة» ،إال
أنــه هــا هنا تحديدًا تكمن الحساسية
ال ـس ـع ــودي ــة إزاء األتـ ـ ـ ـ ــراك .حـســاسـيــة
انــدفـعــت الــريــاض بفعلها ،ال ـيــوم ،إلــى
اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية
على سبيل املناكفة ،في محاولة لقطع
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام أنـ ـق ــرة ال ـت ــي تـسـتــدعــي
وطابعها
خـطــواتـهــا ،عـلــى تــواضـ ُعـهــا ِّ ً
ـرح ـ ـبـ ــة فــي
االس َـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــي ،ردودًا مـ ـ
العاملني العربي واإلسالمي.
وق ـب ـي ــل يـ ـ ــوم واحـ ـ ــد مـ ــن انـ ـعـ ـق ــاد قـمــة
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة لـ ــ«مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلس ــام ــي» ُي ـف ـتــرض أن ي ـش ــارك فيها
زعماء دول من بينهم الرئيس اإليراني
حـســن روح ــان ــي ،انـعـقــد ف ــي الـعــاصـمــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ط ـ ــارئ
لجامعة ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى مستوى
وزراء الخارجية بدعوة من السعودية.
وأعـ ـ ـ ــاد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
ع ــادل الـجـبـيــر ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
عقب االجتماع ،تــرداد تصريحات امللك
سلمان بن عبد العزيز عن أن «القضية
الفلسطينية هي قضية اململكة األولى»،
وأن ال ـس ـعــوديــة «ل ــن ت ـتــوانــى ع ــن دعــم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن السـ ـتـ ـع ــادة ح ـقــوق ـهــم
املـ ـش ــروع ــة» .وف ــي م ـحــاولــة لتخليص
اململكة مــن الصيت «التطبيعي» الــذي
يالحقها ،والذي بلغ حد تغطية وكاالت

األن ـب ــاء الـعــاملـيــة «ال ـص ـمــت» الـسـعــودي
والخليجي عـلــى خـطــوة نـقــل الـسـفــارة
األميركية في إسرائيل إلى القدس ،قال
الجبير إن «تــاريــخ اململكة واضــح جدًا
حيال دعم القضية الفلسطينية ...موقف
اململكة فــي شــأن القضية الفلسطينية
ثابت لن يتغير».
على أن األه ـ ّـم فــي تصريحات الجبير
ّ
هو قوله إن «اجتماع اليوم تركز حول
كيفية تحويل القرارات إلى مبادرات»،
وإعالنه عن «خطة تحرك استراتيجي
مل ــواج ـه ــة ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ش ــأن
الـقــدس» ،بما يوحي بــأن ثمة خطوات
جـ ــادة وحـقـيـقـيــة سـيـتــم ات ـخ ــاذه ــا في

يحضر زعماء دول
عربية وإسالمية قمة
اسطنبول اليوم
هذا اإلطــار ،قبل أن يخرج األمني العام
للجامعة الـعــربـيــة ،أحـمــد أب ـ ّـو الغيط،
ليعلن أن االجتماع لم «يتمخض» إال
عــن ق ــرار بــالـتــوجــه إل ــى مـجـلــس األمــن
للمطالبة بلجنة تحقيق فــي أح ــداث
غ ـ ــزة ،ومـ ــن ث ــم إلـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي حـ ـ ــال اس ـت ـع ـمــال
الواليات املتحدة حق النقض «الفيتو»
داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـج ـ ـلـ ــس .ق ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـرار ت ـ ـ ـ ّـم حـ ـص ــره،
خــافــا مل ــا ّادع ـ ــاه الـجـبـيــر ،ب ــ«ال ـجــرائــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـح ــق الـفـلـسـطـيـنـيــن»،
وال ـتــي أغ ــدق الــوزيــر الـسـعــودي ومعه

من تظاهرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» المعارض تضامنًا مع القدس (أ ف ب)

أب ـ ــو ال ـغ ـي ــط ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـشـ ــاء فــي
شــأنـهــا ،مــا يعني أن لـيــس هـنــاك قــرار
ذو طــابــع سـيــاســي سـ ُـيـشـهــر فــي وجــه
قيام الــواليــات املتحدة بنقل سفارتها
إلــى ال ـقــدس ،فــي خـطــوة بــدا مستغربًا
تشديد الرجلني وإلــى جانبهما وزيــر
الخارجية املصري سامح شكري على
أن «ال أثر قانونيًا لها» ،متغافلني عن
آثارها العملية على الوضع في القدس
املحتلة .حتى مقترح استدعاء السفراء
ّ
ظل مقترحًا ّ
يردده
العرب في واشنطن

بخجل وزي ــر الـخــارجـيــة الفلسطيني،
رياض املالكي ،معتبرًا أن «ليس هناك
م ــن ض ـيــر فـ ـي ــه» .أمـ ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات ،الـتــي
ل ــم ي ـجــد وزيـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،ع ـبــد الـلــه
بــن زاي ــد ،متسعًا لـحـضــور االجـتـمــاع،
فــاكـتـفــت ب ــال ــدع ــوة ،ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أنـ ــور
قــرقــاش ،إلــى «تحقيق دول ــي فــي شأن
مجزرة غزة» ،واملطالبة بـ«تدخل أممي
عاجل لحماية الفلسطينيني» ،بعدما
ُ
أعلنت ،في اليوم نفسه الــذي افتتحت

ف ـي ــه الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة،
«تــوف ـيــر أدويـ ــة عــاجـلــة ومـ ــواد طبية»
للجرحى الفلسطينيني.
بالنتيجة ،تبدو قرارات اجتماع القاهرة
ام ـتــدادًا ملــا أسـفــرت عنه القمة العربية
الـ ـت ــي انـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـظ ـه ــران
السعودية في نيسان /أبريل املاضي،
وال ـت ــي أس ـب ــغ عـلـيـهــا م ـلــك الـسـعــوديــة
معلنًا تقديم 200
تسمية «قمة القدس»ِ ،
مليون دوالر للفلسطينيني .وما يؤكد
سـمــة «ال ـن ـكــايــة» ف ــي خ ـطــوة الـجــامـعــة

الـعــربـيــة أم ــس ،هــو تــرافـقـهــا مــع حملة
إعالمية سعودية محمومة على تركيا،
تصف مواقفها بـ«املزايدة» و«املتاجرة»
و«االس ـت ـغ ــال الـسـيــاســي الــرخ ـيــص»،
وت ــداف ــع عــن سـيــاســات اململكة بــادعــاء
أنها «قائمة على األفعال قبل األقــوال»،
مساند لخطوات
فــي قبالة أداء قطري
ِ
أن ـق ــرة ،وم ـبـ ِـالــغ ف ــي تـقــديــر مفاعليها،
ومجاه ٍر بتحميل السعودية وحلفائها
ِ
مسؤولية ما تشهده األراضــي املحتلة،
ك ـمــا جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـقـ ـط ــري الـ ـس ــاب ــق ،ح ـم ــد بـ ــن ج ــاس ــم،
ال ــذي رأى ،فــي ت ـغــريــدات قـبــل أيـ ــام ،أن
«كـ ــل ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي ت ـص ــدر ه ــي رفــع
عـتــب ،ولكنهم لــأســف شــركــاء فــي كل
مــا ّ ي ـج ــري» ،معتبرًا أن «صـفـقــة الـقــرن
ُ
تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول
ع ــرب ـي ــة» .ومـ ــا ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن ،تقف
ـاف ـظــة على
ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ـحـ ِ
رفضها االن ـخــراط فــي جـهــود الــريــاض
وأبـ ـ ــو ًظ ـب ــي واملـ ـن ــام ــة «ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة»،
محاولة عبر العمل الدبلوماسي إحداث
ِ
خ ــرق فــي ج ــدار الـتـقــاعــس الـعــربــي عن
ّ
إغــاثــة الفلسطينيني .ولعله مــن املثير
لــانـتـبــاه ،فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أن يـتــرأس
أمـيــر ال ـكــويــت ،صـبــاح األح ـمــد الجابر
الصباح ،وفد بالده إلى قمة اسطنبول
ال ـي ــوم ،فــي خ ـطــوة مــن شــأنـهــا تحريك
«النعرة» السعودية ،تمامًا كما فعلت
مشاركة امللك األردني ،عبد الله الثاني،
فــي الـقـمــة املـمــاثـلــة الـتــي انـعـقــدت عقب
إعالن ترامب قراره في شأن القدس.
(األخبار)
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هل نجحت خطة السيسي االقتصادية؟
مؤشرات متناقضة .هكذايمكن اختزال
المشهدالعام في مصر من بوابة السياسات
االقتصادية واالجتماعية المتبعة ،مايطرح
تساؤالت متعددة االتجاهات عن نجاح الخطة
االقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسي ،من عدمه
أحمد عابدين
بـلـغــة األرق ـ ــام ،ثـمــة حــديــث ي ــدور فــي مـصــر وخــارج ـهــا عن
نـجــاحــات ب ــدأت تحققها الـخـطــة االقـتـصــاديــة للرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي .هــذا الـحــديــث لــم يعد يقتصر على جوقة
املــدافـعــن فــي الــداخــل ،بــل صــار يـتــردد على لـســان املحللني
االقتصاديني الغربيني ،وتـعــززه بعض األرق ــام «اإليجابية»،
ومن بينها بلوغ االحتياطي النقدي من العمالت االجنبية في
املصرف املركزي  44مليار دوالر ،وهو من بني العوامل التي
دفعت باتجاه رفع التصنيف االئتماني السيادي ملصر.
أمــا على أرض الــواقــع ،فــاألمــر مختلف ،فــاألزمــات املعيشية
تتفاقم ،وآخر فصولها «أزمة املترو» التي أثارت احتجاجات
ً
عفوية منذ رفع أسعار التذاكر األسبوع املاضي ،فضال عن
االرت ـف ــاع املستمر فــي أس ـعــار الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة ،نتيجة
لــإجــراءات التي تراها الحكومة املصرية ضرورية من أجل
استكمال الخطة االقتصادية.
 44مليار دوالر هــو حجم االحتياطي النقدي مــن العمالت
األجنبية فــي البنك املــركــزي املـصــري حــالـيــا ،وفــق مــا أعلن
محافظه طارق عامر ،الذي ُوصف بأنه أعلى رقم ُي َّ
سجل في
تاريخ املصرف.
هذا اإلعالن تزامن مع الكشف عن استهداف مشروع املوازنة
العامة لـعــام  2019/2018تحقيق فــائــض ّأول ــي بنسبة 0.2
في املئة ،وفق ما أعلن وزير املال عمرو الجارحي ،أمام لجنة
الخطة واملوازنة في مجلس النواب.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،يــأتــي إع ــان مـحــافــظ امل ـصــرف املــركــزي،
خالل املؤتمر السنوي التحاد املصارف العربية في القاهرة،
مــوافـقــة دول ــة الـكــويــت عـلــى تــأجـيــل بـعــض أق ـســاط ودائـعـهــا
التي منحتها للقاهرة عامي  2013و ،2015والتي تبلغ نحو
أربعة مليارات دوالر .وقد ُس ِّدد القسط األول منها منتصف
نـيـســان املــاضــي بقيمة  691مـلـيــون دوالر ،بــاإلضــافــة إلــى
الفائدة نصف السنوية املستحقة بقيمة  25.8مليون دوالر،
وذلــك بعد موافقة السعودية واإلم ــارات على تأجيل أقساط
مستحقة من ودائعهما البالغة  5.33مليارات دوالر.
ّ
لـعــل تلك املــؤشــرات تـبــدو إيجابية فــي الظاهر لتقويم مدى
نجاح الخطة االقتصادية ،ولكن ذلــك يتناقض مــع الشعور
العام بثقل األزمــة القائمة ،ما يقود إلــى البحث عن تفسير
التناقض.
اقتصادي ،يزيل االلتباس عن هذا
َ
مــن هنا ُيـطــرح س ــؤال بــديـهــي :هــل املـعــلــن مــن أرق ــام يعكس
تمامًا نجاح الخطة االقتصادية؟ يقول رضا عيسى ،الخبير
االقتصادي ،في حديث إلى «األخبار» ،إن الحديث عن فائض
فــي املــوازنــة هــو نــوع مــن «الــدعــايــة الرخيصة» الـتــي ُيطلقها
املسؤولون ،فهم يتحدثون عن املوازنة قبل احتساب فوائد
ُ
احت َ
سبت ،فلن يكون هناك فائض ،بل على
القروض ،التي إذا
العكس سيكون هناك عجز كبير ،فالفائض الحقيقي يكون
بمقارنة جميع املصروفات ،بما فيها أقساط الديون والفوائد،
بجميع اإليرادات وليس بطريقة «وال تقربوا الصالة.»...
هذا الــرأي يتفق معه وائــل جمال ،الباحث االقتصادي ،الذي
يشير في حديث إلى «األخبار» إلى أن ما يتحدث عنه وزير
املــال هــو الفائض األولــي املتوقع فــي املــوازنــة الـجــديــدة ،وذلــك
ً
باستبعاد نصف اإلنـفــاق الـعــام تقريبًا ،ممثال فــي الفوائد
ّ
وأقـســاط الــديــون .ويــوضــح جـمــال أنــه «عندما يـكــون نصف
اإلنـفــاق الـعــام تقريبًا ّعلى بند هــو املـعـ ّـرض لـلــزيــادة ،ويمثل
أكبر املشاكل ،فهذا يقلل جدًا من الداللة اإليجابية للمؤشر،
ً
فضال عن ّأن التغطية تخلط بني االثـنــن .فالحكومة تتوقع
ً
عجزًا في املوازنة متفائال يزيد على ثمانية في املئة بقليل
ً
(أقل بواحد في املئة أو أكثر قليال من املوازنة الحالية) على
حساب األجور والدعم والتعليم والصحة ،وهي بنود يتراجع
اإلنفاق الحقيقي عليها بشكل واضح».
أما في ما يتعلق باالحتياطي النقدي ،فيشير رضا عيسى إلى
أن األمر «ليس ناتجًا من املنظومة االقتصادية من صادرات
وإنتاج ،بل هو نتاج لودائع وقروض طالب النظام ّ
بمد أجلها
وتأجيل دفع أقساطها كي ال ينخفض االحتياطي» .ويوضح
أن «االحتياطي منفصل تمامًا عن املنظومة االقتصادية ،لذلك
فهو غير متجدد ولم ينتج منه انخفاض في سعر الــدوالر،
وهــو أمـ ٌـر لن يحدث ،فهو أشبه بحقن املقويات ،التي تعطى
ً
لإلنسان بديال من التغذية الطبيعية والحقيقية».
محافظ البنك املركزي كان أعرب عن تعجبه من التشكيك في

حجم االحتياطي من النقد األجنبي ،وذلك خالل استضافته
ً
في برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي» ،قائال ّإن الـ 44
مليار دوالر هو رقم حقيقي بنسبة  100في املئة ،ويجري
احتسابه وفقًا للمعايير الدولية ،وإن هذا االحتياطي الكبير
يعطي ثقة كبيرة للمستثمر األجنبي في االقتصاد املصري
ويطمئنه إل ــى ع ــدم ح ــدوث اض ـطــرابــات فــي ال ـســوق تجعله
يخسر رأس ماله ،عــاوة على تأمينه كافة االلتزامات التي
تحتاجها الــدولــة ،وخاصة في ما يتعلق باملشاريع الكبيرة
الجاري تنفيذهاّ .
ً ّ
على تلك النقطةُ ،يعلق وائل جمال قائال إنه «بمتابعة تطور
االحتياطي النقدي ومقارنته بتطور الدين ،نجد أن الديون
تزيد بمعدل أكبر ،وهــو ما يطرح السؤال عن جــدوى زيــادة
االحـتـيــاطــي وم ـصــدره .فهل هــو مــن مـصــادر مـتـجــددة مثل
السياحة أو االسـتـثـمــار األجـنـبــي فــي أص ــول منتجة أو من
دخــل قناة السويس أم من االستدانة واألم ــوال الساخنة؟».
ويضيف« :بما ّأن الزيادة معتمدة على االستدانة ،فهذا يقلل
مــن مـعـنــاهــا بــالـنـسـبــة إل ــى االق ـت ـصــاد عـلــى امل ــدى املـتــوســط
والـطــويــل ،كذلك فإنه أحــد املــؤشــرات غير اإليجابية بجانب
زي ــادة الــديــن الـخــارجــي قـيــاســا إل ــى الــديــن املـحـلــي ،فبالرغم
من أن الدين الخارجي يتميز بفوائد أقل ،إال أن عيبه يتمثل
في ضــرورة ســداده بالعملة الصعبة ،عــاوة على ذلــكّ ،
فإن
هيكل الدين الخارجي يميل أكثر وأكثر إلى الديون املتوسطة
والقصيرة األجل ،وهذا ما يزيد من أخطاره أكثر فأكثر».
وكان املصرف املركزي قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي ملصر
ليصل إلى  82.9مليار دوالر في نهاية كانون األول املاضي،
وفــق نشرته لطرح السندات املصرية القومية باليورو التي
ُ
أصدرها خــال شهر نيسان املاضي ،كذلك خ ِّصص مبلغ
 541.3مليار جنيه كفوائد على الــديــن خــال ميزانية عام
 ،2019 – 2018وفق النشرة ذاتها.
يعلق عيسى على ذلك بالقول إن «الديون تشكل خطرًا وعبئًا
كبيرًا على املوازنة املصرية ،وقد حذر منها مندوب صندوق
النقد الــدولــي والـعــديــد مــن الباحثني والـخـبــراء االقتصاديني
املصريني ،الذين طالبوا بوقف االستدانة».
أمــا وائــل جمال ،فيقول ّإن «أرق ــام الــديــون الخارجية املعلنة
متأخرة جدًا ،حيث إن آخر أرقام متاحة تعود إلى الربع األول
ُ
من العام املالي ،وهــي تشكل  36في املئة تقريبًا من الناتج
املحلي مقارنة بنحو  16في الربع في الربع األخير من السنة
املالية  ،2016 – 2015كــذلــك أش ــارت نـشــرة طــرح السندات
باليورو إلى وجــود مخاطر من عدم ســداد الديون بما فيها
ً
الـطــرح نـفـســه» .ويـتــابــع قــائــا« :بــالــرغــم مــن أن املستثمرين
غطوا الطرح بالكامل ،إال أن املخاطر ال تزال قائمة ومعترفًا
بـهــا ،ومــواف ـقــة بـعــض ال ــدول عـلــى تــأجـيــل أقـســاطـهــا مؤشر
إيجابي ،على أمــل أن يتحسن االقتصاد وأن يكون الوضع
املــالــي أفـضــل ،حيث إنــه دائـمــا مــا تكون هناك إع ــادة جدولة
الديون ،وتيسير شروط السداد تصرف إيجابي بالنسبة إلى
االقتصاد».
إعالن وكالة «ستاندارد آند بورز» رفع التصنيف االئتماني
السيادي ملصر بالعملتني املحلية واألجنبية على املدى الطويل
إلى من «ب سالب» إلى «ب» ،شكل بدوره مؤشرًا احتفت به
السلطات املصرية للداللة على نجاعة الخطة االقتصادية.
وفي هذا السياق ،يقول وائل جمال إن تقرير «ستاندارد آند
بــورز» ّ
حسن التصنيف االئتماني بـنـ ًـاء على تحرير سعر
ال ـص ــرف ،وتـحـســن ال ـح ـســاب ال ـج ــاري ،وال ــزي ــادة فــي إنـتــاج
الغاز الطبيعي وفــي االحتياطي النقدي ،وقــد أشــارت وكالة
التصنيف إل ــى تحسن الـنـمــو فــي الـنــاتــج املـحـلــي ب ـنـ ًـاء على
األرقــام الحكومية ،وتوقعت أن يكون متوسطه  5.4في املئة
سنويًا خالل السنوات األربع املقبلة.
ومع ذلك ،يلفت وائل جمال االنتباه إلى أن وكاالت التصنيف
االئتماني تنظر عادة من عدسة زبائنها ،وبالتالي فهي تركز
على القدرة على السداد وحركة رؤوس األموال.
ويضيف أن «التصنيف من املفترض أنــه ُيسهم في تقليل
تكلفة االق ـت ــراض بحكم أن ــه يـقــول إن املـخــاطــر لالستثمار
واإلق ــراض أقــل ،لكن ما حــدث في األيــام املاضية من خروج
ملـسـتـثـمــري امل ـحــافــظ نـحــو األرج ـن ـت ــن ،ال ـتــي ارت ـف ـعــت فيها
الفائدة على اإلقــراض ملا فوق  40في املئة ،يشي بـ ّ
ـأن هناك
مخاطر أخرى قد تغير الصورة ،خصوصًا أن تقرير وكالة
التصنيف قد تحدث عن ضغوط سلبية قد تحدث إذا فشلت
الحكومة في تحجيم الدين ،فارتفاع سعر البترول وانسحاب
مـسـتـثـمــري امل ـحــافــظ مــن األم ـ ــوال الـســاخـنــة عــوامــل ضغط
حقيقية».
بشكل عام ،يرى جمال أنه بنظرة عامة إلى مشروع موازنة
العام الجديد يمكن رصد ّأن برنامجي تكافل وكرامة لهما
داللتهما اإليجابية ،إال أنهما يحتاجان إلــى تقييم شامل،
وتــدقـيــق فــي أرقــام ـه ـمــا ...أم ــا دون ذل ــك ،فـهـنــاك تــراجــع في
اإلنفاق الحقيقي لكل البنود ذات الطابع االجتماعي.
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ضمنها األقلية الصربية ،إنها «ليست
أرضًا خاصة لتكون موروثة».
الـتـغـلـغــل ال ـتــركــي فـيـهــا ًب ــات واق ـعــا ال
يمكن تجاهله ،وخــاصــة فــي صربيا.
ف ـبــاإلضــافــة إل ــى ا ّل ـب ـعــد االق ـت ـص ــادي،
هناك بعد أمني (وقعت تركيا وصربيا
 6اتفاقات تـعــاون ،أبــرزهــا بروتوكول
تعاون بني أكاديمية الشرطة التركية
وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـج ـن ــائ ـي ــة
والـشــرطــة الصربية) ،وآخــر سياسي،
ان ـع ـك ــس ف ــي ش ـك ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
لـنـظـيــره ال ـصــربــي عـلــى «ال ــدع ــم ال ــذي
قدمه لبالده خــال مكافحتها ملنظمة
ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن اإلره ــابـ ـي ــة ...وح ــزب
العمال الكردستاني اإلرهابي».
وألنقرة دور في كل املبادرات الدولية
فــي دول البلقان ،إذ تـشــارك بعناصر
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــود والـ ـش ــرط ــة فـ ــي الـ ـق ــوات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي ال ـب ــوس ـن ــة
وال ـه ــرس ــك وك ــوس ــوف ــو ،س ـ ــواء كــانــت
ع ـس ـك ــري ــة (قـ ـ ـ ــوات ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام فــي
كوسوفو  KFORوقــوات حفظ السالم
التابعة لالتحاد األوربي في البوسنة
والهرسك  ،)EUFORأو مدنية (بعثة
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ـ ـ ــإدارة امل ــؤقـ ـت ــة فــي

التركي األسبق تورغوت
«سيكون القرن المقبل تركيًا»؛ بهذه العبارة اختصر الرئيس ّ
أوزال ،عام  ،1992المستقبل كما تراه أنقرة .وعلى ما يبدو ،فإن ذلك المستقبل يبدأ
من البلقان ،المنطقة التي تحاول أيضًا دول غرب أوروبا «العودة» إليها

أنقرة في البلقان

«سيكون قرنًا تركيًا»
رنا حربي
«ن ـع ـلــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ــان مواطنًا فخريًا» ،قــال رئيس
ب ـلــديــة نــوفــي بـ ـ ــازار ،ال ـش ـهــر املــاضــي،
خـ ــال احـ ـتـ ـف ــاالت اس ـت ـم ــرت أس ـبــوعــا
بمناسبة الذكرى الـ  557لبناء املدينة
الواقعة جنوب غــرب صربيا« .اللفتة
ال ــرم ــزي ــة» ج ـ ــاءت ل ــ«ش ـك ــر» الــرئ ـيــس
التركي على «جهوده في بناء البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة» ل ـل ـم ــدي ـن ــة ذات األغ ـل ـب ـيــة
املسلمة ،التي زارهــا في تشرين األول
املاضي ،وسط ترحيب شعبي حاشد
من قبل آالف املواطنني الصرب الذين
توافدوا من عموم أرجاء البالد.
املـ ـشـ ـه ــد فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي ت ـت ـفــاخــر
األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـت ــرك ـي ــة ب ــأن ـه ــا تــأس ـســت
ع ـلــى ي ــد ق ــائ ــد ع ـس ـكــري ع ـث ـمــانــي في
ع ــام  ،1461يـخـتـصــر ال ـن ـفــوذ الـتــركــي
املـتـصــاعــد لـيــس فــي ج ــزء مــن صربيا
فحسب ،وهي الدولة ّالتي طاملا كانت
«حـ ــذرة» مــن أن ـق ــرة ،إن ـمــا فــي البلقان
ك ـك ــل ،وهـ ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي م ـن ـهــا بــدأ
أردوغ ـ ــان يـشـعــر بـنـشــوة ال ـت ـحـ ّـول من

رئيس تركي إلى قائد إقليمي وزعيم
إسالمي.
التقارب التركي ـ ـ الصربي ،أو التركي
ـ ـ ـ الـبـلـقــانــي ،لـيــس مـفــاجـئــا ،وذل ــك في
ظ ــل الـ ــروابـ ــط ال ـتــاري ـخ ـيــة والـثـقــافـيــة
ً
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ف ـض ــا
ع ــن امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة م ــن الـنــاحـيــة
الجغرافية والسياسية واالقتصادية.
إال أن ال ـن ـش ــاط ال ـت ــرك ــي ف ــي الـبـلـقــان
كــان مباغتًا بالنسبة الــى األوروبـيــن
الـ ــذيـ ــن ،ب ـع ــد  15ع ــام ــا م ــن ال ـت ـجــاهــل
واالس ـت ـخ ـف ــاف ،ع ـق ــدوا اج ـت ـمــاعــا مع
ست دول بلقانية (ألبانيا والبوسنة
وال ـه ــرس ــك وص ــرب ـي ــا ومــونـتـيـنـيـغــرو
ومـقــدونـيــا وك ــوس ــوف ــو) ،أم ــس ،بغية
مللمة الــوضــع والـحــد مــن «الخسائر».
ت ـحــرك أوروب ـ ــي يـخـشــى املــراق ـبــون أن
يكون قد جاء متأخرًا.

بديل من أوروبا
ف ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـع ـم ــق االس ـت ــرات ـي ـج ــي:
املــوقــع الــدولــي لـتــركـيــا» ،رأى رئيس
الـ ــوزراء الـتــركــي الـســابــق أحـمــد داود
أوغلو ،في منطقة البلقان الباب الذي

أين روسيا؟
إذا كان الدور التركي طموحًا في البلقانّ ،
فإن لروسيا وزنها السياسي أيضًا ،املعزز تاريخيًا
ّ
للتوسع ،كان أبرزها
وثقافيًا ،بخاصة في صربيا .وتواجه روسيا هناك محاوالت «أطلسية» جدية
انضمام جمهورية الجبل األسود (مونتينيغرو) إلى الحلف العام املاضي .وفي نيسان املاضي،
أعلنت رئيسة املجلس األعلى في مجلس االتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ّأن توسيع حلف
أعضاء من دول البلقان ُ«ي ّ
ّ
ً
قوض األمن واالستقرار في املنطقة» ،في إشارة
ليضم
شمال األطلسي
األميركي ،مايك
الرئيس
نائب
زيارة
وعقب
بها.
مقدونيا
التحاق
واحتمال
األسود
الجبل
إلى انضمام
ً
بنس ،إلى مقدونيا في الصيف املاضي ،نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية مقالة تتحدث
عن توسيع واشنطن لوجودها في البلقان عبر توسيع وجود «األطلسي» .وقد ترافقت الزيارة مع
تصريح للمبعوث األميركي إلى البلقان هويت براين يي ،يقول فيه« :نتخذ خطوات لتعزيز بلدان
منطقة غرب البلقان ...ضد التأثير السلبي لروسيا أو أي دول أخرى».
(األخبار)

م ــن خ ــال ــه س ـت ـفــرض تــرك ـيــا نفسها
ك ـق ــوة أوروب ـ ـيـ ــة حـقـيـقـيــة وتـسـتـعـيــد
مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـقـ ــوة ع ـظ ـمــى
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ــدول ـي ــة« .ال ـس ـيــاســي
ّ
الـعـبـقــري» ال ــذي تـقــلــد مـنـصــب وزيــر
الخارجية بني  2009و ،2014ومنصب
رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــن  2014و،2016
رسـ ـ ــم خـ ـط ــوط الـ ـ ـع ـ ــودة عـ ـل ــى ب ـقــايــا
الخرائط العثمانية ،معتبرًا أن إحياء
اإلمبراطورية يجب أن يبدأ من املنطقة
التي بدأ فيها االنهيار ،وهي البلقان.
هــذا الطموح التركي عــادت وكشفته
بــرقـيــة سـ ّـربـهــا مــوقــع «ويكيليكس»،
تـعــود إلــى كــانــون الـثــانــي عــام ،2010
ت ـقــول إن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة (حـيـنـهــا)
داود أوغلو« ،يسعى ألن يعيد لتركيا
في البلقان النفوذ الذي كانت تتمتع
به في عهد السلطنة العثمانية».
منذ عــام  ،2009وانـطــاقــا مــن فهمها
التاريخي املعمق للقضايا املرتبطة
بـ ـ ــالـ ـ ــوالءات والـ ـنـ ـف ــوذ فـ ــي ال ـب ـل ـق ــان،
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت ت ــركـ ـي ــا ب ـ ـه ـ ــدوء ال ـب ـع ــد
اإلســامــي واألث ــر العثماني السابق
ف ـ ــي عـ ــديـ ــد م ـ ــن دول تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة،
ونجحت ،إلى حد ما ،في ملء الفراغ
الكبير الــذي تركه االتـحــاد األوروب ــي
في الجناح الشرقي من القارة.
ّ
فاملنظومة األوروب ـيــة رك ــزت بصورة
أس ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى دول غـ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ــا
ووسـ ـطـ ـه ــا ،واك ـت ـف ــت ب ـض ــم ب ـل ـغــاريــا
ورومـ ــان ـ ـيـ ــا فـ ــي شـ ـ ــرق ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة ،إل ــى
ً
االتـ ـح ــاد ،ف ــي خ ـط ــوة واج ـه ــت أص ــا
م ـع ــارّض ــة ش ــرس ــة م ــن ب ـعــض ال ـق ــادة
املتحفظني والقوميني .أما باقي دول
ج ـنــوب ش ــرق أوروبـ ـ ــا ،فـبـقـيــت ط ــوال
العقود املاضية خارج إطار اهتمامات
االت ـحــاد وأولــويــاتــه ،مــا ســاعــد أنقرة
(ومـعـهــا روس ـي ــا) عـلــى إبـ ــراز نفسها
كبديل سياسي واقتصادي قادر على
احتضان هذه الدول «اليتيمة».
ف ــي  24ن ـي ـســان عـ ــام  ،2010وبـيـنـمــا
ك ــان ــت أوروب ـ ـ ـ ــا م ـن ـه ـم ـكــة فـ ــي ت ـ ــدارك
أزمـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة،

كان أردوغان قد استهزأ
من انزعاج البعض من أنشطة
تركيا في البلقان

ّ
التحول من رئيس إلى قائد إقليمي وزعيم إسالمي (ماركو ديوريتش)
البلقان هي المنطقة التي منها بدأ أردوغان يشعر بنشوة

استطاعت إسطنبول أن تجمع للمرة
األولـ ــى مـنــذ انـ ــدالع ال ـحــرب ق ــادة كل
م ــن ال ـب ــوس ـن ــة والـ ـه ــرس ــك وص ــرب ـي ــا،
ُ
في قمة «تاريخية» تـ ِّـوجــت بـ«إعالن
اس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول» ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد ت ـم ـســك
ال ـث ــاث ــي ب ــال ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
منطقة لم تعرف أيًا منهما.
ومع نجاح أنقرة في تأدية مهماتها
كرئيس دوري لـ«عملية التعاون في
جـنــوب ش ــرق أوروب ـ ــا» ،وه ــو منتدى
لـلـحــوار بــن دول البلقان وجيرانها
امل ـب ــاش ــري ــن ،م ــا ب ــن حـ ــزيـ ــران 2009
وحزيران  ،2010ورعايتها املصالحة
ب ــن كــروات ـيــا وال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك،
إقليمية
طــرحــت تركيا نفسها كـقــوة ّ
فاعلة ومؤثرة .في تلك الفترة ،نشطت
أنـ ـق ــرة ع ــاق ــات ـه ــا م ــع دول ال ـب ـل ـقــان،
ّ
وتفيد البيانات بأن حجم الصادرات
الـتــركـيــة إل ــى تـلــك املـنـطـقــة حـتــى عــام
 2000بـلــغ  2.9مـلـيــار دوالر ،ليرتفع
إلى  7.53مليارات دوالر حتى ،2011
واألرق ـ ــام فــي تـصــاعــد مـتــواصــل منذ

ذل ــك ال ـح ــن .وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،لفت
ال ـت ـقــارب الـتــركــي ـ ـ الـصــربــي األن ـظــار
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،وال سـيـمــا أن صــرب ـيــا دول ــة
م ــرشـ ـح ــة «ج ـ ــدي ـ ــا» ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ــى
االتحاد األوروبي منذ عام .2012
ف ـف ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــزأ أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن «انـ ـ ــزعـ ـ ــاج
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض م ـ ــن أن ـ ـش ـ ـطـ ــة تـ ــرك ـ ـيـ ــا فــي
البلقان وتعاونها القوي مع صربيا
وال ـب ــوس ـن ــة وال ـ ـهـ ــرسـ ــك» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«الجهود التركية توجه صفعة قوية
ل ـل ــذي ــن ل ــدي ـه ــم أط ـ ـمـ ــاع فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ويعقدون آمالهم على االستفادة من
ّ
األزمات واالضطرابات فيها» .كما أكد
الــرئـيــس الـتــركــي أن ب ــاده ستواصل
سعيها وجهودها لـ«إعادة بناء اآلثار
الـتــاريـخـيــة فــي الـبـلـقــان وإحـيــائـهــا»،
وذلك عبر «وكالة التعاون والتنسيق
التركية ـ ـ تـيـكــا»« ،س ــواء أعـجــب ذلك
الغرب أو لم يعجبه».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مــع
نظيره الصربي ألكسندر فوسيتش،

أع ــرب الــرئـيــس الـتــركــي عــن سـعــادتــه
لتخطي حجم التبادل التجاري بني
تــركـيــا وصــرب ـيــا امل ـل ـيــار دوالر الـعــام
امل ــاض ــي ،ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ل ــ«ت ـي ـكــا» أك ـثــر م ــن  220مـشــروعــا
ف ــي ص ــرب ـي ــا .م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال وزي ــر
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ن ـه ــاد زيـبـكـجــي،
إن ب ـ ــاده وص ــربـ ـي ــا ت ـت ـط ـل ـعــان إل ــى
رف ــع ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بينهما إلــى
 5مـلـيــارات دوالر سنويًا فــي األعــوام
املقبلة ،موضحًا أن حجم التجارة بني
البلدين ارتفع بنسبة  40باملئة خالل
األشـ ـه ــر األرب ـ ـعـ ــة األول ـ ــى م ــن ،2018
مقارنة مع الفترة نفسها في .2017
ول ـي ـس ــت ص ــرب ـي ــا ال ــوحـ ـي ــدة املـعـنـيــة
ب ـهــذا ال ـت ـب ــادل ،إذ تـعـتـبــر جـمـهــوريــة
البوسنة والهرسك في مقدمة الــدول
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـتــركـيــة .ففي شـبــاط املــاضــي ،كشف
رئـيــس وزرائ ـه ــا ديـنـيــس زيـفــزديــش،
أن حجم التبادل التجاري مع تركيا
خالل السنوات الثالث املاضية ارتفع

إلى  700مليون يورو ،ومن املتوقع أن
يبلغ مليار يورو بحلول عام .2020
كما تعتبر تركيا من ّ
أهم الشركاء في
كوسوفو ،اذ احتلت أنقرة عام 2016
املــركــز الـثــانــي ( 35مليون ي ــورو) في
قــائ ـمــة الـ ـ ــدول صــاح ـبــة «االس ـت ـث ـمــار
األجـ ـنـ ـب ــي امل ـ ـبـ ــاشـ ــر» ،ف ـي ـم ــا اح ـت ـلــت
س ــوي ـس ــرا امل ــرك ــز األول ( 62مـلـيــون
يورو).
وت ـع ــد أل ـبــان ـيــا حـلـيـفــا اسـتــراتـيـجـيــا
لتركيا ،فوفق األرقام استثمرت تركيا
في ألبانيا ما يزيد على مليار دوالر
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن املــاضـيــة،
ّ
فيما تحتل املرتبة الثالثة في مجال
ال ـت ـج ــارة م ــع أل ـبــان ـيــا ب ـعــد إيـطــالـيــا
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،وي ـب ـل ــغ ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ق ــراب ــة 420
مليون دوالر .وتطمح تركيا إلى رفع
هــذه القيمة إلــى خمسة أضـعــاف في
السنوات املقبلة ،مع إبرام  160اتفاقية
مشتركة في مختلف املجاالت.
في املقابل ،ال ّ
تقدم البلقان أي مكاسب

اقـتـصــاديــة تــذكــر ألن ـقــرة .فــالـصــادرات
ّ
التركية للمنطقة تشكل  1.32في املئة
مــن عـمــوم ال ـصــادرات الـتــركـيــة ،بينما
ّ
تـشــكــل ال ـ ــواردات منها  0.32فــي املئة
فـقــط .لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ف ــإن «املـكـســب»
التركي الكبير استراتيجي.

الوالء لتركيا
«زرت (ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األول ل ـل ـب ــوس ـن ــة
والـ ـه ــرس ــك ع ـل ــي عـ ـ ــزت) بـيـغــوفـيـتــش
ف ــي املـسـتـشـفــى قـبـيــل وف ــات ــه ،وهـمــس
ً
فـ ــي أذن ـ ـ ــي ح ـي ـن ـهــا قـ ــائـ ــا :ال ـبــوس ـنــة
والـهــرســك فــي عـهــدتــك ،هـمــا مــا تبقى
م ــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة» ،قــال
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ــي شـ ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ،فــي
ّ
مصورة ضمن برنامج إلحياء
رسالة
الذكرى الـ  25الستقالل البوسنة.
تـ ــوفـ ــي ع ـ ـ ــزت ب ـي ـغ ــوف ـي ـت ــش ف ـ ــي ع ــام
 ،2003ليحمل بعدها الرئيس التركي
«األم ـ ــان ـ ــة» وي ـن ـ ّـص ــب ن ـف ـســه ال ــوري ــث
ال ـشــرعــي لـجـمـهــوريــة قــالــت ال ـت ـيــارات
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ــل األق ـ ـل ـ ـيـ ــات فـ ـيـ ـه ــا ،وم ــن

ك ــوس ــوف ــو  UNMIKوب ـع ـث ــة س ـي ــادة
القانون في كوسوفو التابعة لالتحاد
األورب ـ ــي  .)EULEXكـمــا ت ـقــدم تركيا
دعمًا قويًا للقوات املسلحة األلبانية
في جهودها لتطوير ذاتها ،وسبق أن
شــاركــت الـقــوات األلبانية فــي مهمات
«حـلــف شمالي األطـلـســي» فــي كــل من
كوسوفو وأفغانستان تحت القيادة
التركية.
وت ـخ ـ ّـص ــص «ت ـي ـك ــا»  18.5ف ــي املـئــة
مــن عـمــوم امل ـســاعــدات الـتــي ّ
تقدمها
لـ ـلـ ـبـ ـلـ ـق ــان ،وبـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــذات إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ــل مــن
الـ ـب ــوسـ ـن ــة وصـ ــرب ـ ـيـ ــا ومـ ـق ــدونـ ـي ــا،
فـ ــي حـ ــن ت ـس ـت ـه ــدف ب ـش ـك ــل خ ــاص
األق ـل ـي ــات املـسـلـمــة م ــن خ ــال إع ــادة
ترميم التاريخ العثماني في املنطقة،
بما في ذلك مئات املساجد والجسور
والحمامات األثرية .كما تعمل على
نشر الحضارة اإلسالمية بنسختها
ال ـت ــرك ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال إرسـ ـ ـ ــال األئ ـم ــة
وب ـنــاء امل ـســاجــد (مـسـجــد «نــامــزغــا»
في العاصمة األلبانية تيرانا ،الذي
يعتبر أكبر مسجد في البلقان) من
جهة ،واللغة التركية من خالل معاهد
الـتـعـلـيــم امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ج ـم ـيــع دول
البوسنة
غرب البلقان ،وال سيما في ّ
ومدارسها بموجب اتفاق موقع بني
الـبـلــديــن ،مــن جـهــة أخ ــرى .وف ــي هــذا
ال ـس ـيــاقُ ،ي ــذك ــر أن وزي ــر الـخــارجـيــة
التركي السابق ،داود أوغلو ،كان قد
ّ
صــرح ب ــأن «ع ــدد مــواطـنــي البوسنة
وال ـهــرســك وألـبــانـيــا وكــوســوفــو في
تركيا يفوق عدد الذين يقطنون هذه
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ال ــدول» ،وبالتالي فــإن الــروابــط بني
ّ
هذه الدول «متجذرة».
ّ
والشهر املاضي ،تجلى حجم النفوذ
التركي في الداخل الكوسوفي عقب
إع ــان أنـقــرة أنـهــا أع ــادت إلــى البالد
 80ش ـخ ـص ــا ي ـش ـت ـبــه فـ ــي أنـ ـه ــم مــن
أتباع «حركة فتح الله غولن» ،وذلك
بعد سلسلة عمليات «طــرد سرية».
ومــن بني هــذه العمليات السرية ،ما
قامت به وزارة الداخلية الكوسوفية
وج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات ال ـتــركــي ،في
آذار املاضي ،حني أعــادت إلــى تركيا
خمسة معلمني وطبيبًا يعتقد بأنهم
مــن «أتـبــاع غــولــن» .وأث ــارت العملية
أزم ــة كـبـيــرة بــن الـبـلــديــن ،نـظـرًا الــى
ّ
عدم إبالغ كل من الرئيس الكوسوفي
ورئيس ال ــوزراء ،ما دفــع األخير إلى
إقــالــة كـبــار مـســؤولـيــه األمـنـيــن ،في
خطوة أثارت غضب الرئيس التركي.
وفي تصريح استفزازي واستعالئي،
قــال أردوغ ــان« :أنــت يــا رئيس وزراء
كوسوفو ،من قــال لك أن تفعل ذلك؟
منذ متى بــدأت تحمي هــؤالء الذين
حاولوا القيام بانقالب في تركيا؟».

أوروبا قلقة :لماذا اآلن؟
أسباب عدة دفعت القادة األوروبيني
إلى عقد القمة األوروبية ـ ـ البلقانية،
مـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــود ال ـ ــروس ـ ــي
و«ال ـ ـص ـ ـمـ ــود ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» والـ ـت ــوس ــع
ً
الصيني ،وصــوال إلى صاحب شعار
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
وانقالبه على حلفائه ،وفــي مقدمهم
األوروبيون.
تضع الصحف العاملية القمة في إطار
ّ
التصدي للنفوذ الروسي في البلقان،
ف ـ ــي ح ـ ــن ال يـ ـق ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـت ــرك ــي
ً
خ ـط ــورة .ولـعــل خـيــر مـثــال عـلــى ذلــك
ما كشفته األزمة السورية .يقول داود
أوغلو في كتابه ،إنه من دون منطقة
نفوذ وخـطــوط دفــاع فــي البلقان ،لن
تتمكن تــركـيــا مــن م ـمــارســة نـفــوذهــا
بـشـكــل ف ـعــال ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط أو
«أوراسيا».
مع اشتعال الجبهة السورية ،استغلت
أن ـق ــرة مــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي لتتحكم
بحركة عبور ليس فقط املسلحني ،بل
أيضًا الالجئني ،سامحة لهم بالتدفق
عبر «طــريــق البلقان» (نقطة العبور
األس ــاسـ ـي ــة ل ــاج ـئ ــن ال ــواف ــدي ــن إل ــى
أوروب ــا) .السيطرة التركية على تلك
املنطقة الحساسة ،سرعان ما تحولت
إل ــى ورق ــة راب ـح ــة أخـضـعــت االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وكـ ـشـ ـف ــت ض ـع ـف ــا ضـمــن
مجتمعاته التي لجأت إلــى التطرف
امل ـض ــاد عـنــد أول تـهــديــد أم ـن ــي .لكن
خ ـطــورة مـلــف ال ـل ـجــوء بــالـنـسـبــة الــى
أوروبــا تتعدى الصراعات الداخلية.
فاألزمة السورية ،بطريقة أو بأخرى،
رف ـعــت ال ـس ـت ــارة ع ــن ال ـن ـفــوذ الـتــركــي
امل ـت ـنــامــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـل ـقــان ،الـتــي
ّ
يحذر املحللون من أنها باتت بالفعل
«خــاصــرة ضعيفة يمكن مــن خاللها
التحرك لضرب أوروبا».

تقرير

«نزاع البوليساريو» :الوساطة األممية طريق ثالث؟
بينما تحاول الرباط
جهدها التهرب من
تبعات التفاوض المباشر
مع «البوليساريو» ،يفتتح
الوسيط األممي طريقًا
ثالثًا للحل بإشراف أوروبي
أكثر منه دوليًا
تقوم خطة كوهلر على
«تدويل التفاوض» حول
الصحراء (عزوز بوكلوش)

الرباط ــ عبيد أعبيد
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  ،1975ت ــاري ــخ
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاع ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراء ب ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب
و«ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو»ُ ،يـ ـق ـ ِـدم امل ـب ـعــوث
األمـ ـم ــي ال ـش ـخ ـصــي إلـ ــى ال ـص ـح ــراء
والرئيس األملاني األسبق ،هورست
ك ــوهـ ـل ــر ،عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ع ـق ــدة
ال ـت ـف ــاوض ال ـث ـنــائــي ال ـت ـق ـل ـيــدي بني
ّ
ال ـطــرفــن ف ــي سـبـيــل ح ــل نـ ــزاع عـ ّـمــر
أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة عـ ـق ــود فـ ــي رفـ ــوف
الـلـجـنــة الــراب ـعــة ف ــي األمـ ــم املـتـحــدة.
فقد فاجأ كوهلر الرباط والرابوني
(محل قيادة «البوليساريو») بدعوة
وزراء خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
األسبوع املاضي إلى جلسة تفاوض

واسـتـقـصــاء لــوجـهــات نـظــرهــم حــول
ال ـح ـل ــول ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـم ـك ـنــة ل ـهــذا
النزاع.
ٌ
خطوة قرأ فيها مراقبون أنها «طريق
ثالث» غير معلن لحل النزاع ،ويخرج
بـهــا كــوهـلــر عــن كــر وف ــر «الـتـفــاوض
ال ـث ـن ــائ ــي» ب ــن املـ ـغ ــرب الـ ـ ــذي ي ـقــدم
«الـحـكــم ال ــذات ــي» ،و«الـبــولـيـســاريــو»
الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى «اس ـت ـف ـت ــاء ح ــر».
ل ـكــن هـ ــذا ال ـت ـح ــرك األمـ ـم ــي ال ـجــديــد
يثير تـســاؤالت عــن مضمون الخطة
وس ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـف ـش ــل وال ـن ـج ــاح
لـجـمــع ط ــرف ــن ي ــرف ـض ــان ال ـت ـفــاوض
على طاولة واحدة حتى.
ت ـق ــوم خ ـط ــة ه ــورس ــت ك ــوه ـل ــر عـلــى
«تــدويــل الـتـفــاوض» حــول الصحراء

وال ـب ـح ــث وذل ـ ــك ب ــإش ــراك الـتـكـتــات
اإلقليمية والــدول الكبرى ،وال سيما
امل ـس ـم ــاة دول «أصـ ــدقـ ــاء ال ـص ـحــراء
الغربية» ،وأبرزها إسبانيا وفرنسا
ّ
وبــريـطــانـيــا .وم ــن املــرت ـقــب أن َيـ ُـحــل
الوسيط األملاني في جلسة استماع
خ ــاص ــة ب ــالـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ه ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،ت ـخـ َّـصــص مل ـنــاق ـشــة آخــر
تعيينه
ت ـط ــورات ال ـن ــزاع .وه ــو مـنــذ
َّ
مـ ـبـ ـع ــوث ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا مـ ـكـ ـلـ ـف ــا مـ ـل ــف
الصحراء ،يجري تحركات على أعلى
مستوى.
ورغم تحفظ الرباط ،كما قال متحدث
أم ـمــي ،يـشــدد املـبـعــوث األم ـمــي على
إشراك األوروبيني في هذا النزاع بعد
تـشــديــد قـ ــرار مـجـلــس األمـ ــن األخ ـيــر

على قيادة األمــم املتحدة الحصرية
ّ
سيفعل
للوساطة الجديدة .وعمليًا،
كوهلر الوساطة اليوم الجمعة ،وذلك
خ ــال الـجـلـســة الـخــاصــة ال ـتــي دعــت
إليها لجنة الخارجية األوروبية.
وبالنسبة إلى املوقف املغربي ،تصر
الرباط منذ حكم امللك محمد السادس
عـلــى حـصــر ال ـت ـفــاوض لـحــل ال ـنــزاع
ض ـمــن إط ـ ــار األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،لكنها
فــي الـسـنــوات الـثــاث األخ ـيــرة باتت
ً
تشترط الـتـفــاوض مــع الـجــزائــر بــدال
من «البوليساريو» .لذلك ،يرى عبد
السالم فاتحي ،وهو أستاذ جامعي
متخصص في النزاعات الدولية ،أن
«اللقاءات التي َس َي ْع ِق ُدها كوهلر مع
مراكز القرار األوروبي تكتسي أهمية

خاصة ،لكونها تأتي بعد تصويت
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ع ـل ــى قـ ـ ــرار تــاري ـخــي
اع ـت ـبــره الـبـعــض منعطفًا مـهـمــا في
طريق البحث عن معالجة سياسية
لهذه األزم ــة» .لكنه يــرى أن املبعوث
األممي «سيجد عراقيل كثيرة داخل
أروقة االتحاد ،من جماعات الضغط
ال ـتــي تـشـتـغــل تـحــت وص ــاي ــة طــرفــي
النزاع والجزائر أيضًا».
فــي املـقــابــل ،تــرحــب «الـبــولـيـســاريــو»
بتدويل األزم ــة ،وتــرى أنها الطريقة
«األنـ ـ ـس ـ ــب» ل ـل ـفــت انـ ـتـ ـب ــاه املـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي ،ف ــي ظ ــل م ــا ت ـص ـفــه بــأنـهــا
«خروقات جسيمة يقوم بها املغرب».
ه ـن ــا يـ ـش ــرح م ـح ـمــد سـ ــامـ ــي ،وه ــو
أستاذ العلوم السياسية والعالقات

الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي طـ ـنـ ـج ــة ،أن ال ـج ـب ـهــة
تطالب منذ  2007جميع املبعوثني
األمـ ـمـ ـي ــن إل ـ ــى الـ ـصـ ـح ــراء ب ــإش ــراك
االتحاد األوروبي والعواصم الكبرى

تبدأ اليوم جلسة خاصة
دعت إليها لجنة الخارجية
األوروبية لمناقشة النزاع
مـثــل بـكــن ومــوسـكــو وواشـنـطــن في
حــل الـنــزاع .وحــول تأثير التحركات
الجديدة على «البوليساريو» ،يقول
سالمي ،إنها «منذ وقف إطالق النار
سـنــة  ،1991ت ـتــدحــرج فــي مطالبها

تـ ـ ـج ـ ــاه املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا ب ــاملـ ـط ــالـ ـب ــة
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـح ــق ت ـقــريــر
ً
امل ـص ـي ــر ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ـف ــاوض ــات
املباشرة».
ويرى سالمي أن السجال القائم اآلن
ب ــن املـ ـغ ــرب والـ ـج ــزائ ــر حـ ــول «دع ــم
إي ــران للبوليساريو عبر حــزب الله
على ال ـتــراب ال ـجــزائــري» ،هــو مجرد
«ت ـك ـت ـيــك دب ـل ــوم ــاس ــي» ل ـل ــرب ــاط كي
تـهــرب مــن «ح ــرج الـتـفــاوض املباشر
م ـ ــع الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
ق ــرار مجلس األم ــن ال ــذي م ـ ّـرر الـقــرار
األميركي بفرض «التفاوض املباشر
بــن املـغــرب والبوليساريو مــن دون
شـ ـ ـ ــروط ،وه ـ ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ــذي أحـ ــرج
الرباط».
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إعالنات

العالم
◄ وفيات ►

تقرير
ال ُي ُّ
عد رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ،ضمن «صقور» حزبه (عن الويب)

يواجه «حزب العدالة والتنمية» المغربي وضعًا ُمفارقًا ،إذ يتجاذبه طرفان متناقضان ،هما
مرجعيته التقليدية التي يستند إليها في اكتساب قاعدة اجتماعية انتخابية ،وإكراهات
التدبير السياسي التي تواجهه في الحكومة التي يترأسها .بين هذين الطرفين ،يجتاز
الحزب اإلسالمي «اإلخواني» ظروفًا تبدو عصيبة

«إخوان» المغرب:
السياسة (ال) تستنزف الدين
الرباط ــ مصطفى حيران
في الساعات األخيرة ،كان مدونون
مغربيون يصفون املسيرة التي دعا
إليها «حزب العدالة والتنمية» يوم
األحد املاضي ،للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ملناسبة ّحلول الذكرى
ال ـس ـنــويــة ل ـل ـن ـك ـبــة ،ب ــأن ـه ــا «ح ــادث ــة
س ـي ــر» .س ـبــب ال ــوص ــفُ ،ي ـع ــزى إلــى
العدد القليل من املتظاهرين الذين
ّ
حــلــوا ص ـبــاح ذل ــك ال ـيــوم فــي شــارع
محمد الخامس بالعاصمة الرباط،
م ـل ـ ّـب ــن ن ـ ـ ـ ــداء ات م ـل ـ ّـح ــة فـ ــي م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ملا بات ُيعرف
ب ـ ـ «الـ ـفـ ـي ــال ــق اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـح ــزب
الـعــدالــة والتنمية» ،وبالتالي ظهر
املـشـهــد أق ــرب إل ــى اح ـت ـشــاد الـعــامــة
ح ـ ــول ح ـ ــادث ـ ــة س ـ ـيـ ــر ،وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عــن
تظاهرة تضامنية قومية كبيرة.
تـشــارك الـنــاشـطــون واملــدونــون عدة
ُ
تـسـجـيــات م ـصـ ّـورة وص ــورًا تظهر
بــوضــوح الـعــدد الهزيل للمشاركني
في تلك التظاهرة .لكن ثمة معطيات
ُ
سياسية كثيرة متوافرة تحيل على
ّ
أن وصف «حادثة سير» ال ينحصر
في جانبه الساخر ،بل يطاول أيضًا
جانبًا رمزيًا ُ
ببعد سياسي.
يـعـتـمــد «حـ ــزب ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
ف ــي وجـ ــوده ب ــاألس ــاس ،ع ـلــى حجم
ان ـت ـشــاره االن ـت ـخــابــي ،مـسـتـنـدًا إلــى
أرضـيــة أيــديــولــوجـيــة صلبة تتمثل
ف ــي ال ــدي ــن ،وه ــو م ــا خ ـ ّـول ــه تحقيق
مـ ـك ــاس ــب ان ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــذهـ ـل ــة .فـقــد
ّ
حــل أول فــي االنـتـخــابــات البرملانية
األخ ـيــرة ،ليتسلم رئــاســة الحكومة
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي مـنــذ
ع ــام  ،2011وه ــو تــاريــخ إج ــراء أول
ّ
انتخابات تشريعية أطرها دستور
جديد كان قد جرى التصويت عليه
في السنة نفسها.
صحيح أن تولي «العدالة والتنمية»
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي ح ـي ـنــه ،يـجــد
أس ـبــابــه ف ــي ال ـت ـح ــوالت الـسـيــاسـيــة
املرتبطة بظروف «الربيع العربي»،
ّ
غـيــر أن ه ــذا ال يـنـفــي حـجــم تمثيله
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االجتماعي واالنتخابي في أوساط
شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ـغـ ــربـ ــي ،حـتــى
ب ــات ف ــي ظ ــرف ن ـحــو رب ــع ق ــرن بعد
ت ــأس ـي ـس ــه رقـ ـم ــا ح ــزب ـي ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
املشهد السياسي بالبالد.
وألن م ـ ـحـ ــور ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
امل ـغــربــي «م ـل ـكــي دسـ ـت ــوري» يـتـبــوأ
فـيــه امل ـلــك رئ ــاس ــة ال ــدول ــة ،ف ـقــد كــان
حـتـمـيــا أن تـتـشـكــل ع ـنــاصــر ص ــراع
صــاخ ـبــة ،ل ـكــن بـصـمــت ب ــن املـلـكـيــة
و«ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» حــول الرقعة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وه ــو
ـراع الـ ـ ــذي ع ـك ـس ـتــه بـ ـن ــوع مــن
ال ـ ـصـ ـ
ُ َّ
الـحـ ّـدة املتحكم فيها أجــواء الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة األخُـ ـي ــرة.
و ّصــل األمــر حـ ّـد تنظيم جهة نعتت
بأنها «مـقـ ّـربــة مــن الــدولــة» تظاهرة
فـ ــي م ــدي ـن ــة الـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء تـحــت
ش ـ ـعـ ــار «ال ألخـ ــونـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ،فــي
إشـ ـ ــارة إلـ ــى االك ـت ـس ــاح االن ـت ـخــابــي
لـ «حزب العدالة والتنمية».
ً
وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،إذ ف ـ ــاز
ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي املـ ـغ ــرب ــي الـ ــذي
يوصف بـ «املعتدل» بأغلب املقاعد
البرملانية ،متجاوزًا «حزب األصالة
ّ
ـرة» ال ــذي حــل ثــانـيــا ،وهــو
وامل ـعــاصـ ّ
ُيـ ـنـ ـع ـ ُـت ب ــأن ــه «م ـ ـقـ ـ ّـرب م ــن ال ــدوائ ــر
ّ
العليا» .بيد أن هــذا الـفــوز اصطدم
بصعوبات تشكيل ائتالف حكومي،
مـ ــا جـ ـع ــل امل ـ ـلـ ــك م ـح ـم ــد ال ـ ـسـ ــادس،
ي ـت ـخ ـلــى عـ ــن ع ـب ــد اإلل ـ ـ ــه ب ـن ـك ـي ــران،
وي ّ
ُ
عي مكانه سعد الدين العثماني،
الــذي ينتمي إلــى الـحــزب نفسه ،أي
«العدالة والتنمية».
ع ــن املـشـهــد الـسـيــاســي والـحـكــومــي
املغربي ،يقول العديد من املراقبني
ّ
امل ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــديـ ـ ــن إن إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى ك ـف ـت ـي ــه
تـمـيــل ب ـق ـ ّـوة ت ـحــت ث ـقــل ن ـف ــوذ املـلــك
ّ
وم ـح ـي ـط ــه ،وإن رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة
ّ
ت ـت ـصــرف ف ــي هــامــش تــدب ـيــر ضــيــق
بـ ــرغـ ــم الـ ـص ــاحـ ـي ــات املـ ـهـ ـم ــة ال ـت ــي
نص عليها دستور ُ ،2011
ويعزون
األسباب إلى ما توارثه املشهد العام
مــن عـنــاصــر ق ـ ّـوة رمــزيــة وتـنـفـيــذيــة
ل ـل ـن ـظــام امل ـل ـكــي م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد على

ً
أرب ـعــة ق ــرون عـلــى األق ــل ،ف ـضــا عن
ّ
أن ال ـت ـج ــرب ــة ال ـح ــزب ـي ــة (ال ـت ـع ــددي ــة
السياسية) والدستورية ال تتعدى
نحو  62عامًا ،منذ استقالل البالد
عن االستعمار الفرنسي.
ب ـس ـبــب ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
التاريخية ،يجد «العدالة والتنمية»

ٌ
ثمة نقاش حاد بين
جناحين داخل قيادة «حزب
العدالة والتنمية»
نـفـســه ال ـيــوم فــي الــوضـعـيــة املـعـقــدة
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ـ ـ ّـرت بـ ـه ــا أح ـ ـ ــزاب
املـ ـع ــارض ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة وال ـي ـس ــاري ــة
َ
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،م ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي ح ــز َب ــي
«االستقالل» و«االتـحــاد االشتراكي
ل ـل ـقــوات ال ـش ـع ـب ـيــة» ،ال ـلــذيــن تـحــوال

ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ــراع مـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام امل ـل ـك ــي
إل ـ ـ ــى رق ـ ـمـ ــن انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــن ع ــادي ــن
جـ ـدًا ،وذل ــك بـعــدمــا ت ـص ـ ّـدرا املشهد
الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي مـنــذ إج ــراء
أول انتخابات تشريعية عــام 1963
حتى نهاية القرن العشرين.
حـ ــزبـ ــا «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال» و«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
االشتراكي» استندا إلى املشروعية
الـتــاريـخـيــة باعتبارهما متجذرين
ف ـ ـ ـ ــي رحـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ــأسـ ـس ــت فـ ــي قـ ـل ــب امل ــرح ـل ــة
االس ـتـعـمــاريــة ،وال سـيـمــا بالنسبة
إلى األول ،فيما تـ ّ
ـزوج الثاني أيضًا
اإليــديــولــوج ـيــة االش ـتــراك ـيــة ،وهـمــا
ال ـي ــوم ف ــي حــالــة ان ـح ـســار سـيــاســي
وان ـت ـخــابــي م ـت ـقـ ّـدم بـسـبــب عـنــاصــر
صـ ـ ـ ــراع سـ ـي ــاس ــي وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي مــع
الـنـظــام املـلـكـ ّـي ،ت ـحـ ّـول إلــى «تـنــاوب
تــوافـقــي» تـمــثــل فــي تـجــربــة حكومة
ال ـت ـنــاوب ب ـمــوجــب ات ـف ــاق ب ــن املـلــك

ً
بنكيران بدال من العثماني؟
ال ـظــروف السياسية العصيبة الـتــي ُيــواجـهـهــا «الـعــدالــة والتنمية» تــوشــك أن
تعصف بتجربته الحكومية ،وتطال حتى تنظيمه الحزبي .األسباب توجد في
ترتيبات ما بعد تشكيل الحكومة الحالية التي أطاحت
عـبــد اإللـ ــه بـنـكـيــران (الـ ـص ــورة) وأتـ ــت بـسـعــد الــديــن
العثماني على رأسـهــا ،وأيضًا في تعقيدات التدبير
الحكومي والحزبي التي كشفت فراغًا يتعاظم وبات
ُيطرح ّ
بحدة أكثر في التنظيمات القيادية والشعبية
لهذا الحزب.
ّ
م ــا زاد األمـ ــر تـعـقـيـدًا أن حـمـلــة مـقــاطـعــة املـنـتـجــات
االسـتـهــاكـيــة ال ـتــي اس ـتــأثــرت بــاهـتـمــام الـ ــرأي الـعــام
املغربي ،هي اآلن في صلب الجدل املحموم الدائر بني
فرقاء قيادة الحزب «اإلخواني» املغربي ،وذلك بسبب
ظرفية اجتماعية
ما يسميه املعترضون «سوء تدبير
ٍ
كبيرة» ،األمــر الــذي أذكــى الخالفات ووصــل الــى ّ
حد
املطالبة بعودة عبد اإللــه بنكيران إلى قيادة الحزب والحكومة ورحيل سعد
الدين العثماني عنهما.

الـ ــراحـ ــل ال ـح ـس ــن ال ـث ــان ــي وال ـك ــات ــب
األول ل ـ «حــزب االتـحــاد االشتراكي»
عبد الرحمن اليوسفي.
أما «العدالة والتنمية» ،فهو يستمد
مـشــروعـيــة وج ــوده بــالــدرجــة األولــى
من ّ
ٌ
تجذر يضعه
املكون الديني ،وهو
ف ــي قـلــب ص ــراع مـحـتــدم م ــع الـنـظــام
امل ـ ـل ـ ـكـ ــي ،لـ ـي ــس ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة
وان ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ألس ـب ــاب
ُ ّ
سـيــاسـيــة ودي ـن ـيـُـة أي ـض ــا ،إذ تـشــكــل
«إمارة املؤمنني» أ َّس النظام املغربي.
ّ
ول ـ ـي ـ ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا أن ث ـ ـمـ ــة عـ ـن ــاص ــر
جديدة ضمن هذا الصراع ،يعكسها
ٌ
ن ـ ـقـ ــاش ال ي ـن ــي ي ـح ـت ــد بـ ــن ت ـي ــاري ــن
أو جـنــاحــن ب ــاألح ــرى ،داخ ــل قـيــادة
«الـعــدالــة والـتـنـمـيــة» .األول يتمحور
ح ــول األم ــن ال ـعــام ال ـســابــق ورئـيــس
الحكومة سابقًا عبد اإللــه بنكيران،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ُي ـ ـج ـ ـسـ ــده األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ورئيس الحكومة حاليًا سعد الدين
ال ـع ـث ـمــانــيَ ،
ومـ ــن ي ـلــف ل ـفــه .الـجـنــاح
األول يرى أن الحزب بصدد دفع ثمن
بــاهــظ م ــن صــدقـيـتــه الـسـيــاسـيــة بني
قاعدته االنتخابية العريضة بسبب
الـتـنــازالت التي أقــدم عليها فــي أكثر
سياسي واجتماعي ،بينما
من ظرف
ّ
يـ ــرى ال ـث ــان ــي أن ـ ــه «ل ـي ــس أب ـ ــدع مـمــا
ك ــان» (وه ــي ع ـبــارة لــإمــام الـغــزالــي،
ّ
وتـعـنــي أن مــا ك ــان ج ــاء عـلــى أحسن
ّ
م ــا يـ ـك ــون) وأن «األمـ ـ ــور ع ـل ــى خـيــر
مــا ي ــرام ...وال ـحــزب بـصــدد استكمال
ورشة اإلصالح التي بدأها منذ سبع
سنوات».
ويبدو جليًا أن أصوات الجناح األول
الذي ُينعت قادته بـ «الصقور» داخل
«األمــانــة الـعــامــة» ،وهــي أعلى جهاز
ت ـن ـف ـيــذي ف ــي «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»،
ب ــات ــت ت ـع ـلــو ع ـلــى أص ـ ــوات ال ـج ـنــاح
الثاني ،وال سيما في اآلونة األخيرة
ٌ
ح ـي ــث اس ـت ـج ــدت أحـ ـ ـ ــداث تـ ـص ـ ّـدرت
املـشـهــديــن الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
ب ـ ــامل ـ ـغ ـ ــرب ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـم ـل ــة
«مـ ـق ــاطـ ـع ــون» الـ ـت ــي ع ــرف ــت ن ـجــاحــا
م ـن ـق ـط ــع الـ ـنـ ـظـ ـي ــر نـ ــوعـ ــا وحـ ـجـ ـم ــا،
وخالصتها تنظيم عملية مقاطعة
ل ـ ـثـ ــاثـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة...
ورغــم نجاح هــذه الحملة على نحو
واسـ ــع ،وص ــل ح ــد تـسـجـيــل خسائر
ك ُـب ـيــرة م ــن ط ــرف ال ـش ــرك ــات ال ـثــاث
ّ
املستهدفة ،فــإن النخبة السياسية،
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ،ان ـق ـس ـمــت
بشأنها بني مؤيد ورافض ،وكان من
ســوء تقدير الجناح املحسوب على
األمني العام ورئيس الحكومة سعد
ال ــدي ــن ال ـع ـث ـمــانــي ،أن ــه ن ــدد بحملة
«م ـقــاط ـعــون» وع ـ ّـده ــا تـصــرفــا أرع ــن
ألـ ـح ــق أفـ ـ ــدح األضـ ـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد
ّ
املـ ـغ ــرب ــي ،بـ ــل وص ـ ــل األم ـ ـ ــر إل ـ ــى أن
أحـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز املـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى ه ــذا
التيار ،وهــو الــوزيــر املتحدث باسم
الـحـكــومــة مصطفى الـخـلـفــي ،تـ ّ
ـوعــد
ّ
َمن ّ
«املروجني ألخبار زائفة
سماهم
ّ
ت ـح ــض ع ـل ــى امل ـق ــاط ـع ــة» بــاملـتــابـعــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،م ــا أث ـ ــار م ــوج ــة سـخــط
عـ ــارمـ ــة بـ ــن م ـس ـت ـخ ــدم ــي وس ــائ ــط
التواصل االجتماعي ضد الحكومة،
ّ
وجر في أثر ذلك انتقادات لقياديني
في «العدالة والتنمية».
ضمن هــذه األج ــواء املـحـتــدة ،قــررت
ق ـيــادة «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» تنظيم
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــع ال ـش ـع ــب
الفلسطيني فــي ذكــرى يــوم النكبة،
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ال ـت ـع ــري ــض ال ـس ــاخ ــر،
ّ
مــا مـنــح انـطـبــاعــا وجـيـهــا م ـفــاده أن
الشعب ّ
قدم جوابه السلبي إزاء أداء
هــذا الـحــزب حكوميًا ،وإزاء مواقفه
من أهم القضايا الشعبية (وال سيما
حملة «مقاطعون») ،وجعل كثيرين
ّ
يطرحون الفرضية اآلتية :إن «حزب
العدالة والتنمية» بصدد فقدان أهم
ركيزة قامت عليها نجاحاته ،وهي
ال ـصــدق ـيــة .ف ــإل ــى ّ
أي ح ــد ُي ـ َـع ـ ّـد ذلــك
ّ
صحيحًا؟ الــواقــع أن هــذه الفرضية
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــر ظ ــرف ــي ،ال عـلــى
ّ
تحليل دقـيــق ،ألن انتشار «العدالة
والـتـنـمـيــة» بــن شــرائــح واس ـعــة من
املجتمع املغربي يقوم على عنصر
الــديــن ول ـيــس الـسـيــاســة ،وألن هــذه
األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ـتـ ـح ــول ــة ،ب ـي ـن ـم ــا األول
ثابت ،فإنه يصعب الجزم بانحسار
سياسي وانتخابي لهذا الحزب.

اتحاد الـ  ALLIANCEالفرنسية في
أبو ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
ً
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائال
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أبـ ــو ظبي
تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
نقابة االطباء تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
س ــائ ـل ــة الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــدة
بـ ـ ــواسـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه وي ـ ـل ـ ـهـ ــم أه ـل ـه ــا
وذويها الصبر والسلوان.

نقابة املهندسني في بيروت تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة في
العالم تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئ ـيــس ال ـســابــق للجامعة
امل ـه ـنــدس أل ـب ـيــر م ـتــى ،ســائ ـلــة الـلــه
أن يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـص ـب ــر
والسلوان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

م ـج ـلــس ال ـع ـمــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي أبــو
ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئـيــس املــؤســس املهندس
ً
ألـبـيــر مـتــى ،ســائــا الـلــه أن يتغمد
ال ـف ـق ـي ــدة بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وي ـل ـهــم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمان الرحيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى
نعمات جميل غيث ( أم مأمون )
حرم السيد محمد توفيق صوفان
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف  ،ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ،
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف  ،م ـح ـم ــود  ،مـحـمــد
واملرحومني منيف ونعمه
اوالدهـ ــا مــأمــون  ،مـعــن والــدكـتــورة
كاتي
سيجري الدفن نهار الجمعة الواقع
ف ــي  2018 . 05 . 18ف ــي بـلــدتـهــا
شيحني عند الساعة الرابعة عصرًا
كـمــا سـيـقــام مجلس ع ــزاء حسيني
ع ــن روح املــرحــومــة يــومــي السبت
ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة ع ـص ـرًا واألح ــد
السادسة عصرًا في بلدتها شيحني
( منزل شقيقها عبداللطيف غيث )
ك ـمــا س ـت ـقــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـبــوع
على وف ــاة املــرحــومــة نـهــار الجمعة
الواقع في  25.05.2018في حسينية
ال ــزه ــراء ف ــي ب ـل ــدة ح ــان ــن الـســأعــة
الرابعة عصرًا .
للفقيدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
االسفون ال غيث  ،ال صوفان،
ال هاشم وعموم أهالي حانني

أم ـن ــاء جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون ف ــي أبــو
ظبي ينعون
الدكتورة كلير حنا متى
زوجة املهندس ألبير متى ،سائلني
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

سلسلة فنادق مجموعة الشيخ في
لبنان تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :املهندس ألبير الياس
متى
اب ـن ـت ـهــا :س ـمــر وزوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
أنطوان كنعان وأوالدهما
أحـفــادهــا :ألبير وولـيــام وسـلــوى –
ماريا.
شقيقها :األستاذ فؤاد حنا وعائلته
شقيقتها :نــاديــا وزوجـهــا األستاذ
فارس أسعد وعائلتهما
عــائ ـلــة شـقـيـقـتـهــا امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد حبيقه
أسالفها :املهندس الدكتور كبريال
م ـ ـتـ ــى وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه سـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــرزلـ ــي
وعائلتهما  -الــدكـتــور خليل متى
وزوج ـت ــه ايـلـيــان كلير وعائلتهما
(في املهجر)
عائلة سلفها املرحوم ميشال متى
ابنة حميها :ماري وزوجها نجيب
مسك وعائلتهما
وعائالت متى ،حنا ،كنعان ،أسعد،
حبيقه ،فرزلي ،كلير ،مسك
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ب ـح ـم ــدون وامل ـيــة
ومية
والـجــالـيــة الـلـبـنــانـيــة فــي أب ــو ظبي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـهــم ال ـغــال ـيــة
املأسوف عليها
الدكتورة كلير نخلة حنا
زوجة املهندس ألبير الياس متى
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رج ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15أيـ ـ ــار  2018مـتـمـمــة
واجباتها الدينية
لـنـفـسـهــا ال ــراح ــة ول ـكــم م ــن بـعــدهــا
طول البقاء ،صلوا ألجلها
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت  18و 19الـ ـج ــاري اب ـت ـ ً
ـداء
من الساعة الحادية عشرة صباحًا
لغاية الساعة الـســادســة مـسـ ً
ـاء في
صالون كنيسة القديس نيقوالوس
ل ـ ـلـ ــروم األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس (م ـ ــار ن ـق ــوال)
األشرفية.
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ذكرى إسبوع
تصادف يوم السبت الواقع فيه ١٩
أيار ٢٠١٨
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
ال ـف ـق ـيــد ال ـغ ــال ــي املـ ــرحـ ــوم وامل ــرب ــي
الفاضل
الحاج حسني محمد كريم
(ابو سهيل)
وبهذه املناسبة ستنأى عن روحه
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وسـيـقــام
مجلس عزاء حسيني في حسينية
بـلــدتــه خــربــة سـلــم الـســاعــة الــرابـعــة
َّعصرًا.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
آل ك ــري ــم  ،آل م ــاج ــد ،آل
اآلسـ ـف ــون ِ
ح ــوي ـل ــي ،آل شـ ــري وعـ ـم ــوم أهــالــي
خربة سلم.
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أفقيا

 -1خـلـيــط م ــن ح ــوام ــض دهـنـيــة ُيـسـتـعـمــل للتنظيف – ح ـج ــارة عـظـيـمــة –  -2من
الحيوانات من رتبة اللواحم – ضمير منفصل –  -3يحمله كل إنسان – ممر تحت
األرض –  -4طليق – عربة على عجالت باألجنبية –  -5دولــة عربية – اقترب من
املكان –  -6منزل وبيت – ّفقد عقله –  -7زلق وسقط – قصة للصحافي الراحل جورج
ابراهيم الخوري – للتمني –  -8نهر في آسيا الوسطى طوله  1400كلم ينبع من
الصني – مرتفع عظيم من األرض –  -9متأسف ومتحسر على ما فاته – أعلى قمة
في جزيرة كريت –  -10من أسماء الشمس – مدينة مقدسة في العراق إستشهد فيها
الحسني بن ّ
علي

عموديًا
 -1ممثل كــومـيــدي لبناني عــريــق –  -2مــن األش ـجــار الـحــرجـيــة – جــزيــرة إيطالية
صغيرة مستطيلة طولها  12كلم تفصل البندقية عن األدرياتيك –  -3فتل الحبل –
ِمثل أو ليس له نظير – شاهد من بعيد –  -4للندبة – منطقة في اليونان على بحر
إيجه – ّ -5
نحول الزجاج الى قطع صغيرة بفعل ضربة او ضغط – سقي املزروعات
ّ
– أصـلــح العمل –  -6أزه ــار – اضـطــرم وتـلـهــب –  -7شجر خشبه طيب الــرائـحــة –
قميص أو ثوب واسع –  -8سياسي بريطاني راحل وزير الخارجية مرارًا – عكس
نهار –  -9اعطى من دون مقابل – نعم بالروسية –  -10ثرى – اليوم العاشر من شهر
محرم في التقويم الهجري ويوم مقتل الحسني بن علي

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2873

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1جورج صليبي –  -2رابح – تامبا –  -3جن – سيشل ّ – تل –  -4اي – باب –  -5زرياب – سبعل
–  -6يخت – أصعب –  -7اينال – تي –  -8ال – لير – ينق –  -9نقاب – وردي –  -10بندر خميني

عموديًا

 -1جرجي زيدان –  -2وان – رخ – لقب –  -3رب – بيتا – ان –  -4جحس – يلبد – -5
ياباني –  -6لتشي – صاروخ –  -7يال – سعل – رم –  -8بم – ب ب ب – يدي –  -9يبتاع
– تنني –  -10البلطيق

حل الشبكة 2872

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة إنكليزية ( )1976-1890إشتهرت بكتابة الروايات البوليسيةّ .
تعد
أعظم مؤلفة روايــات بوليسية في التاريخ حيث بيعت أكثر من مليار
نسخة من رواياتها في العالم
 = 4+8+7+6جزيرة يونانية ■  = 10+3+11+9سيارة إسبانية ■ 5+2+1
= لقب مدني وعسكري عثماني

حل الشبكة الماضية :جالل طالباني

إنا لله وإنا إليه راجعون
يـصــادف يــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ذكرى مرور أسبوع
على وفــاة الرائد املهندس البحري
املتقاعد
حسان أديب جابر
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ل ـ ـل ـ ــرج ـ ــال ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الحسيني في النبطية
وللنساء في منزله في حي البياض
من العاشرة حتى الواحدة ظهرًا
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون آل ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ووه ـ ـ ـبـ ـ ــي
وصندقلي وغصن
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الجمعة  18أيار  2018العدد 3470

الجمعة  18أيار  2018العدد 3470

إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
للمرة الرابعة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/21
طالب التنفيذ :جوزف فرنسوا عطالله
املنفذ عليه :شربل سعيد حرفوش
املستند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
كسروان رقم  2014/775تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ الـبــالــغ  30000د.أ .عــدا
اللواحق والرسوم واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم 862
مشان
مشتمالته :ارض بعل سليخ ضمنها
اشجار سنديان.
ً
ح ـ ــدود ال ـع ـق ــار :شـ ـم ــاال ط ــري ــق جـنــوبــا
الـعـقــار  ،836شــرقــا الـعـقــار  861وغــربــا
العقار .863
مساحته 810 :متر مربع
قيمة التخمني 40500 :د.أ.
قيمة بدل الطرح 24300 :د.أ.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2015/4/28
وسجل بتاريخ 2015/7/28
مكان وزمان البيع :يوم الخميس الواقع
فيه  2018/6/21الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في مكتب الرئاسة في جبيل.
تـطــرح هــذه الــدائــرة الـعـقــار  862مشان
املــوصــوف اع ــاه للبيع بــاملــزاد العلني
على الراغب بالشراء الحضور الى قلم
الــدائــرة قبل موعد البيع املـحــدد ودفــع
قـيـمــة ال ـطــرح ن ـق ـدًا فــي محتسبية مــال
جبيل أو تقديم كفالة مصرفية وافية

نتائج اللوتو اللبناني
5 34 28 23 20 13 8
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1614وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــراب ـحــة34 - 28 - 23 - 20 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي5 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.198.736.684ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.198.736.684 :ل .ل.
¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 120.179.275ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة120.179.275 :ل .ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 56.110.950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.805.548 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 56.110.950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.112 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 50.459 :ل .ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 132.320.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.540 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 243.468.068 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1614
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68920 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8920 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.920 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.20 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رق ــم 586
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة056 :
• يومية أربعة3880 :
• يومية خمسة73023 :

مــن احــد املـصــارف واتـخــاذ مكان اقامة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
م ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا لـ ــه ي ـب ـل ــغ ف ـي ــه جـمـيــع
االجــراءات وعليه دفع رسم الداللة %5
ورسـ ــوم الـتـسـجـيــل كـمــا عـلـيــه االط ــاع
على قيود الصحيفة العقارية للعقار
موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ماهر احمد شاهني وكيل محمد
يــوســف كــركــي سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  2/700حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عباس قاسم حــزوري وكيل زينه
عبدالله مرتضى وكيلة محمد يوسف
كنج سـنــدي ملكية بــدل ضــائــع للعقار
 9 ،2/477الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سمير يوسف ابي رعد وكيل ليلى
حليم حداد احد ورثة فريد حليم حداد
سند ملكية بدل ضائع عن حصته في
العقار  1116العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عارف نجيب زهر سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1959العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن بيع عقاري للمرة السادسة
صــادر عن رئيس دائــرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/66
طــالــب التنفيذ :شــركــة صـفــا للهندسة
وامل ـ ـقـ ــاوالت ش.م.م .وك ـي ـل ـهــا املـحــامــي
جالل املير
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ج ـل ـن ــار ف ـض ــل عـسـيـلــي
وكيلها املحامي الياس الحلو
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
بعبدا بــرقــم  2016/1527وقيمة الدين
 $ 193.491دوالر أمـيــركــي مــع الفوائد
واللواحق
تاريخ ابالغ االنذار االجرائي من املنفذ
عليها2016/7/28 :
تاريخ قرار الحجز 2016/8/11 :تاريخ
ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـيـ ــومـ ــي فــي
2016/8/16
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2016/10/20تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فــي
السجل اليومي في .2017/1/25
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :أس ـهــم
املـنـفــذ عليها والـبــالـغــة  /2400/سهم
فــي الـعـقــار رقــم  /3486/الــدامــور وهي
عـبــارة عــن قطعة ارض مبنية تحتوي
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـخـ ــر واالع ـ ـ ـمـ ـ ــدة
الصخرية هــو مــؤلــف مــن ارب ــع طبقات
ثكنة قرميد ومصعد كهربائي ونظام
ل ـل ـمــراق ـبــة ونـ ـظ ــام ل ـل ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
ون ـظــام للمياه الـســاخـنــة ون ـظــام إن ــذار
للحريق وفيديوفون ومجهز باإلنارة
ومــواقــف داخـلـيــة لـلـسـيــارات واملنجور
الداخلي والخارجي الـعــازل لألصوات
وحــدائــق منسقة مــن ك ــازون وأرضـيــات
وأزهار وشتول مختلفة .يحتوي البناء
على الطابق السفلي األول :مؤلف من
مستودع أرضيته باركي يحتوي درج

داخ ـل ــي ي ــؤدي ال ــى ال ـج ــزء ال ـثــانــي منه
ومجهز بالتدفئة والتبريد وسنترال
لـلـهــاتــف .ال ـطــابــق الـسـفـلــي :مــؤلــف من
غ ــرفـ ـت ــن ن ـ ـ ــوم وغ ـ ــرف ـ ــة خ ـ ـ ــدم وحـ ـم ــام
وصالون وشرفات وحمامات وسنترال
ل ـل ـه ــات ــف وت ــابـ ـل ــو ل ـل ـك ـه ــرب ــاء وم ـط ـلــي
وفيديوفون وحـمــام .الطابق األرضــي:
يحتوي على صالونات وطعام وغرفة
جلوس كبيرة وحمام ضيوف ومطبخ
مـتـصــل م ــع م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات وغــرفــة
خ ـ ــادم ـ ــة م ـ ــع ح ـ ـمـ ــام وأوف ـ ـ ـيـ ـ ــس ودرج
داخلي ومصعد .الطابق األول :يحتوي
على اربــع غرفة نــوم رئيسية وجلوس
وشـ ــرفـ ــات وت ـ ـ ــراس وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــرات.
ثكنة قــرمـيــد مــع ال ــدرج م ــؤدي لـهــا مع
كافة التجهيزات الالزمة لها.
حدود العقار رقم  /3486/الدامور غربًا
ً
العقار  /3485/وشرقًا العقار وشماال
أمالك عامة
ق ـي ـم ــة ت ـخ ـم ــن اس ـ ـهـ ــم املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /3486/وال ـب ــال ـغ ــة
 /2400/سهم  /$2.443.400/مليونني
واربـ ـعـ ـم ــائ ــة ووثـ ــاثـ ــة واربـ ـ ـع ـ ــون ال ــف
واربعمائة دوالر أميركي.
ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـبــل رئـيــس
دائ ــرة تنفيذ ال ــدام ــور بـعــد التخفيض
 /$865.685د.أ .ث ـمــان ـمــائــة وخـمـســة
وس ـ ـ ـتـ ـ ــون الـ ـ ـ ــف وس ـ ـت ـ ـمـ ــائـ ــة وخ ـم ـس ــة
وثمانون دوالر اميركي فقط.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائ ـه ــا يــوم
االربعاء الواقع في  2018/6/20الساعة
 11قبل الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ
ال ــدام ــور فــي مــركــز املـحـكـمــة كــي تطرح
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـعـلـنــي
 /2400/سهم خاصة املنفذ عليها في
الـعـقــار رقــم  3486الــدامــور املــوصــوفــن
اعاله.
فـع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي االشتراك باملزايدة
ت ـن ـف ـيــذ اح ـكــام املــواد  973و 978و983
من قانون اصــول املحاكمات امل ــدنـ ـي ــة أن
ي ـ ـ ــودع بـ ــاسـ ــم رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ
الدامور ق ـبــل املـ ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة لدى
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو احـ ـ ــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـطــرح
او يـقــدم كـفــالــة مصرفية تتضمن هــذا
املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نطاق الدائرة إن لم يكن له مقام فيه أو
لم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــني م ـقــامــًا م ـخ ـتــارًا
ف ـي ــه واال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم ال ــدائ ـ ـ ـ ـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ـ ــرار اإلح ــال ــة
اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة
تنفيذ الدامور فــي ص ـنــدوق ال ـخــزي ـنــة
او اح ــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر وإال فعلى
عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة ،وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
والـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـي ــه رس ــم
ال ــدالل ــة  %5م ــن دون ح ــاج ــة الن ــذار او
طلب وذل ــك في خــالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ الدامور
يمامة حجار
وثيقة نشر خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
بـيــروت الغرفة الــرابـعــة عشرة الناظرة
في قضايا الغش.
املـ ــؤل ـ ـفـ ــة م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـب ـي ــب م ــزه ــر
واملستشارين أدهم قانصو ونادين أبو
علوان.
رقسم األساس2015/81 :
رقم القرار2018/6 :
تاريخ صدور الحكم2018/3/1 :
املدعي :الحق العام
امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة اتـ ــش ام ب ــي آر
للصناعة والتجارة ش.م.ل.
امل ـ ــواد امل ـح ـكــوم ب ـه ــا 121/109 :و122
م ــن ق ــان ــون حـمــايــة املـسـتـهـلــك وامل ـعــدل
بالقانون رقم 14/265
األوراق املطلوب نشرها:
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/3/1وال ـقــاضــي بتغريم املــدعــى
عليها شــركــة اتــش ام بــي آر للصناعة
والتجارة ش.م.ل .بمبلغ عشرة ماليني
ل.ل .ت ـخ ـف ـي ـفــا سـ ـنـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  245ع
وتضمينها الرسوم والنفقات كافة.
رئيسة القلم

زينب سرحان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـ ــروان م ـح ـمــود دم ـش ـق ـيــة وكـيــل
امل ـح ــام ــي ب ـط ــرس فــرن ـنــد ارس ــان ـي ــوس
مل ــوك ـل ـت ــه ع ـف ـي ـف ــه مـ ـحـ ـم ــود ال ــدي ــران ــي
امل ـفــوضــة بــالـتــوقـيــع ع ــن جـمـعـيــة قــرى
االط ـ ـفـ ــال ( )S.O.Sامل ــوص ــى ل ـه ــا سـنــد
ملكية ب ــدل ضــائــع عــن حـصــة املــوصــي
بيير شـكــري ق ــرداح ــي فــي الـعـقــار 260
عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب الكسي هنري انطون وكيل رامي
رفـ ـع ــت ال ـن ـم ــر رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـف ــرس ــت ن ــاش ــون ــال بـنــك
ش.م.ل .شهادة تأمني بدل ضائع للعقار
 4658القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
املعاملة التنفيذية2014/347 :
املـنـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل - .وكيله
املحامي وسام كرم
املنفذ عليهم:
 شركة أملا التجارية ش.م.م - .الهرمل وهيال دعاس دندش  -الهرمل وهاني صادق أمهز  -الهرمل وقاسم طيفور الفقيه  -الهرمل ومحمد مخيبر عقيل  -زبودال ـ ـس ـ ـنـ ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي وق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن:
ع ـق ــد ق ـ ــرض م ــدع ــوم وج ـ ـ ــدول ت ـســديــد
دفـ ـ ـع ـ ــات وش ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن مـبـلــغ
 /263.328.261.81/ليرة لبنانية عدا
الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2014/10/21 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار وال ـ ـح ـ ـجـ ــز:
و2015/10/8
2015/10/1
و2015/11/9
تاريخ قرار الحجز2015/3/5 :
تاريخ تسجيله2015/9/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/5/5 :
تاريخ تسجيله2017/10/5 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400 .1سهم بالعقار رقــم  - 5زب ــود -
اميري  -محلة توت العس حصة املنفذ
عليه محمد مخيبر عقيل  2400سهم اي
كامل العقار ،والعقار عبارة عن بستان
مـ ــزروع اش ـج ــار مـثـمــرة مختلفة دراق
وت ـفــاح عـمــرهــا اكـثــر مــن عـشــر سـنــوات
عــدد اشجار الــدراق  505شجرة ،وعدد
اش ـج ــار ال ـت ـفــاح  559ش ـج ــرة ،وال ـع ـقــار
مستطيل الشكل يقع بمحاذاة ساقية
مياه من الجهة الشرقية للعقار بجانب
طريق معبد الزفت.
 مساحته 18419 :متر مربع حدوده :يحده غربًا طريق عام وشرقًاً
قناة مياه وشماال العقار رقم  4وجنوبًا
العقار رقم .6
 الحقوق العينية: حق انتفاع او ارتفاق منتفع بالري منمياه اللبوة بواسطة قناة زبود حسب
العوائد القديمة.
 ي ــوم ــي  3427ت ــاري ــخ 2013/10/12زيادة تأمني
 يــومــي  2011/91زي ــد ال ـتــأمــن مبلغ 145000000ل.ل .درجة التأمني اولى مع
حق التحويل حسب شروط العقد.
 الدائن :بنك بيبلوس ش.م.ل. امل ــدي ــن :مـحـمــد مـخـيـبــر عـقـيــل 2400سهم
 قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن :م ـ ـئ ـ ـتـ ــان وخ ـم ـس ــةوتسعون مليون ليرة لبنانية فقط ال
غير.
 يومي  2995تاريخ  2015/9/23حجزتنفيذي رقم  2014/347مصدر الحجز
دائرة تنفيذ بعلبك.
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. -املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل.

وش ــرك ــة املـ ــا ال ـت ـج ــاري ــة وه ـي ــا دن ــدش
وهاني امهز وقاسم الفقيه.
 ي ــوم ــي  4203تـ ــاريـ ــخ 2017/10/5محضر وصف العقار صادر عن دائرة
تنفيذ بعلبك
رقم 2014/347
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:574.027.500
 ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:344.416.500
 م ــوع ــد ج ـل ـســة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــيومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع في
 2018/6/7الساعة الواحدة بعد الظهر،
امــام القاضي املنفرد املدني في بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
النفقات املتوجب دفعها عالوة عن الثمن
طــوابــع االحــالــة ورس ــم الـ ـ ــداللـ ـ ــة للبلدية
 %5وع ـلــى راغ ـ ـ ــب ال ـش ــراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
بـ ــاملـ ــوعـ ــد امل ـ ـعـ ــني وان يـ ـ ـ ـ ـ ــودع باسم
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لــدى صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا
ل ـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة
حــق الــدخــول بــاملــزايــدة وعليه ان يختار
ً
محال القامته ضمن نطاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايــام من صــدور قــرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه فــي خ ــالل
ع ـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/193
مـ ــوجـ ــه إلـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورثـ ــة
املــرحــوم يوسف الـبــدوي يــزبــك ،مــن بلدة
ً
حصرون أصال ،ومجهولي محل اإلقامة
حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم استحضار
ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم من
امل ـس ـت ــدع ــي إي ـل ــي ج ـ ــورج م ــوردف ــان ــاك ــي
بوكالة املحامي مــرســال جـبــور ،بدعوى
ازالة الشيوع املقامة على العقار رقم 2339
من منطقة حصرون العقارية وذلك خالل
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن
واتـخــاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واال ج ــاز ل ـهــذه املـحـكـمــة سـنـدًا
للمادة  15أ.م.م .تعيني ممثل خاص يقوم
مقامكم ويـنــوب عنكم فــي جميع اطــوار
املحاكمة وامام دوائر التنفيذ ،ريثما يتم
تعيني املمثل القانوني أو تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad riajul islam
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادر العامل املصري
عبد العزيز فتحى عبد العزيز عبد
املقصود
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادرت العاملة اإلثيوبية :
BETHELHEM ABEBAYEHD CHEKOL
مكان عملها في الــزراريــة ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
الرقم03/553856 :

إعـــــالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الـ ــى امل ـش ـت ــرك ــن ف ــي م ـش ــاري ــع الـ ـ ــري فــي
املصلحة (مـشــروع ري القاسمية ورأس
العني ومـشــروع ري صـيــدا_ جــزيــن) انها
وضـعــت قيد التحصيل ج ــداول التحقق
ع ــن ال ـع ــام  2018وتـطـلــب م ــن املـشـتــركــن
الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـ ـس ـ ــددوا ب ـ ــدل اش ـت ــراك ــات ـه ــم
املـ ـب ــادرة فـ ــورًا لــدفــع م ــا ي ـتــوجــب عليهم
في مهلة اقصاها  2018/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولـبـعــا علمًا بــانــه اعـتـبــارًا من
 2018/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عــن كــل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال .
كـمــا تـنــذر االدارة املـشـ ـتــركــن املتخلفـني
ع ــن دف ـ ــع اشـ ـتــراكــاتـهــم املـسـتـحـقــة لغاية
 2017/12/31امل ـب ــادرة ف ــورًا ال ــى دف ــع ما
يـتــرتــب عـلـيـهــم تـحــت طــائـلــة مالحقتهم
تبعًا للقوانني واألنظمة املرعية االجراء
لتحصيل املبالغ املستحقة عليهم وكذلك
قطع املياه عن اشتراكاتهم ،وبكل االحوال
تــؤكــد املـصـلـحــة عـلــى حـقـهــا فــي مالحقة
املشتركني املخالفني لنظام الري ال سيما
امل ـخــال ـفــات امل ـن ـص ــوص عـنـهــا ف ــي امل ــادة
 23مــن الـنـظــام خــاصــة لجهة عــدم صحة
املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1058
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن رودن ـ ــي داك ـس ـيــان
وريشار السمرا املدعى عليه عبد اللطيف
ي ــوس ــف ام ـ ــن دبـ ــاجـ ــة واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة مــن الحكم رقــم  2017/105تاريخ
 2017/2/23وال ــذي قضى بــالــزام املدعى
عليهما محمد علي دباجة وعبد اللطيف
يــوســف امــن دبــاجــة بالتضامن بينهما
باتمام اج ــراءات نقل ملكية املبيع الــذي
امسى القسم رقــم  5من العقار رقــم 1868
ب ــرج الـشـمــالــي م ـش ــروع ال ـه ـنــاء السكني
 -2على اسم املدعي د .عماد زكي فرحاتفي مهلة عشرة ايــام من تاريخ صيرورة
الحكم قطعيًا ،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 في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه ك ــل م ــن س ـعــد واس ـعــد
عفيف صـعــب وعـفـيـفــة ابــراه ـيــم سمعان
وانطوان الياس الحايك واملجهولي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عــن الحكم رقــم  2017/191تاريخ
 2017/7/4وامل ـ ـقـ ــام م ــن ه ــان ــي جــرجــي
صعب والــذي قضى باعتبار العقار رقم
 138مــن منطقة عقتانيت العقارية غير
قــاب ـلــة لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه للبيع
بــاملــزاد العلني ام ــام الـعـمــوم ام ــام دائ ــرة
التنفيذ فــي صـيــدا وذل ــك خــال شهر من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
كـ ــل مـ ــن س ـع ــد واس ـ ـعـ ــد ص ـع ــب وع ـف ـي ـفــة
ابراهيم سمعان وانطوان الياس الحايك
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة الـحـضــور الــى
قـلــم املحكمة الس ـتــام نسخة عــن الحكم
رقم  2017/193تاريخ  2017/7/4واملقام
م ــن ه ــان ــي ج ــرج ــي ص ـعــب وال ـ ــذي قضى
باعتبار العقار  65مــن منطقة عقتانيت
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحه للبيع باملزاد العلني امام العموم
امام دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خالل
شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن

انهاء ادارة حرة
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
املــؤجــر :الـسـيــد يــوســف مـيـشــال شلهوب
املتخذ محل اقــامــة مختارًا لــه فــي كــل ما
يتعلق ويتفرغ عن هذا العقد في الطابق
الخامس شقة رقم  501من بناية الشراكة
جسر الواطي سن الفيل.
املستثمر :شركة اكلوكي ش.م.م .املتمثلة
بـشـخــص مــديــرهــا واملـ ـف ــوض بــالـتــوقـيــع
عنها السيد جـهــاد اسـعــد املـتـخــذة محل
اقــامــة فــي كــل مــا يتعلق ويتفرغ عــن هذا

العقد في املؤسسة موضوع هذا العقد.
املوضوع :انهاء عقد االدارة الحرة الجاري
ب ــن ال ـفــري ـقــن ع ـلــى املــؤس ـســة الـتـجــاريــة
امل ـعــروفــة بــاســم س ـكــراتــش والـكــائـنــة في
الــدكــوانــة واملـسـجـلــة بــرقــم خــاص 14268
بعبدا.
تاريخ العقد.2018/3/13 :
تاريخ التسجيل.2018/3/13 :
أمينة السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي سـ ـمـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــي فـ ـي ــاض
ب ــاالص ــال ــه ع ــن نـفـســه وبــوكــال ـتــه ع ــن كل
مــن الــزيــن رم ــزي حــريـبــي وســاهــر رمــزي
حريبي باالصاله عن نفسه وبوكالته عن
حسن رم ــزي حريبي وعـلــي العبد قاسم
ومحمد علي علي فياض العلي وابراهيم
حسني شمس بوكالته عــن سميرة علي
فياض سندات تمليك بدل ضائع للعقار
 64من العقار  500النبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود محمد كحيل بوكالته عن
ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم الـ ـح ــري ــري ب ـص ـف ـتــه مــن
ورث ـ ــة اب ــراه ـي ــم ح ـســن ح ــري ــري بصفته
مــن ورث ــة حسني علي احـمــد ملــورثــه علي
احـمــد حــريــري شهادتي قيد بــدل ضائع
للعقارين  2918 - 211حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عـمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن
ن ـج ــاة م ـح ـمــد ص ـفــا بـصـفـتـهــا م ــن ورث ــة
م ـح ـم ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل شـ ـك ــر الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدوره
م ـش ـتــري م ــن م ــال ــك ال ـع ـق ــار ح ـســن عـلــي
عطوي سند تمليك بدل ضائع للقسم 22
من العقار  1192نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب جمال احمد جابر ملوكلها جــودات

محمد قانصوه شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  3252دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ك ـم ــال مـحـمــد ص ـب ــرا ملــوك ـلــه غــالــب
ح ـســن ج ــون ــي شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  76حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن سابق ملوكله حسام عادل ابو
عمار بصفته من ورثة عادل ابو عمار احد
ورثة توفيق يوسف ابو عمار شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  5176حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب اح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـلــه ع ـلــي حسني
زي ـب ــاره بــوكــالـتــه ع ــن مــاهــر عـبــد الـعــزيــز
ض ـ ــاوي احـ ــد ورث ـ ــة ع ـبــد ال ـع ــزي ــز حسني
ضاوي شهادة قيد بدل ضائع في العقار
 4137الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب فاروق عبدالرزاق صرموط بالوكاله
عن احد ورثة حنا بولس سند بدل ضائع
للعقار  2689شكا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ش ــرب ــل س ـم ـعــان مـعــوض
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن احـ ــد ورث ـ ــة ورث ـ ــة م ـبــاركــه
ابــراهـيــم طــربـيــه بــدل ضــائــع للعقار 371

نيحا.

للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ــون ــي ي ــوس ــف مــرعــب
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة ســايــد امل ـكــاري
سند بدل ضائع للعقار  5398اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الـيــس رشـيــد فضل الـلــه سند بدل
ضائع للعقار  872ارده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب آسيا لطف الله املقدسي سند بدل
ضائع للعقار  2897مجدليا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب كــريــم مـ ــارون مـ ــارون بــالــوكــالــه عن
اح ــد ورث ــة ب ــدوي اب ــي مـ ــارون سـنــد بــدل
ضائع للعقار  956بنشعي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب سعيد يــوســف نــاصـيــف سـنــد بــدل
ضائع للعقار  1607ارده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت هدى السنكري باالصالة والوكالة
عن جمال وعبد الرحمن ونازك السنكري
وبـصـفـتـهــم ورثـ ــة فــاط ـمــة ال ـه ـنــدي سند
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع  3165/98بـســاتــن
طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ن ــزي ــه ب ـط ــرس رعـ ـي ــدي وك ـي ــل ب ـيــار
بـيــار الــدكــاش س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
عن حصته في العقارات 2830 ،159 ،160
الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر

◄ للبيع ►
ع ـ ـقـ ــار ل ـل ـب ـي ــع ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ب ــداخـ ـل ــه بـ ـن ــاء مـ ــن ثـ ـ ــاث ط ـب ـقــات
صالحة للسكن رقمه  32مساحته
 837م 2ال ـن ـب ـط ـيــة ال ـت ـح ـت ــا  -حــي
البياض السعر املطروح $326.840
ل ـل ـم ــراج ـع ــة واملـ ـع ــايـ ـن ــة ش ـخ ـص ـيــا:
79/115359

◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل فــي مكتب محاماة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة اداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـج ـي ــد اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــر،
مــاي ـكــروســوفــت أوف ـي ــس وان ـتــرنــت
لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي تـنـظـيــم املــواع ـيــد
وامل ـح ــاض ــر وت ـم ـلــك ج ـي ـدًا الـلـغـتــن
الـفــرنـسـيــة واالنـكـلـيــزيــة ال ـخ ـبــرة ال
ت ـق ــل عـ ــن س ـن ـت ــن ارسـ ـ ـ ــال ال ـس ـي ــرة
الذاتية على العنوان اإللكتروني
info@mineas.net
أو اإلتصال على 70/002969
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نساء يحتججن على
القانون اإللزامي للحجاب
في طهران (آذار)1979 ،

إعالن «زين»

دعوة ذليلة لإلفطار في القدس!
أسماء عواد

مقاتل إيراني
يبكي على أخيه
الميت بجانبه
في جرود مدينة
سربل ذهاب خالل
الحرب اإليرانية
العراقية ()1980

قسم مخصص لحضور
النساء في الثورة
واالحتجاجات الشعبية

فوتوغرافيا

معرض استعادي في بيروت

كاوه كاظمي :ذاكرة أخرى لــ «الثورة اإليرانية»
بقي أمينًا للحظات التي صورها مرارًا من
عام  ،2012مرورًا
حرب الخليج ،ثم سوريا
بالحرب األهلية اللبنانية .إال ّأن المصورّ
اإليراني التصق اسمه بالثورة اإلسالمية،
والحرب العراقية اإليرانية ( 1980ـ ،)1988
فهو صاحب أبرز األرشيفات والوثائق
عن الحقبتين .في «استوديو  »+aالتابع
لغاليري «آرت الب» ،سنشاهد نتفًا من التاريخ
على هيئة صور باألبيض واألسود .لقطات
لمحطات ومشاعر اجتاحت الشارع ،وأعراس
الجنود اإليرانيين العائدين من الحرب،
والمساجد وأمكنة التجمعات في إيران
خالل خطب الخميني
روان عز الدين
الثورة اإلسالمية في إيران عام ،1978
كانت لحظة حاسمة في صــورة كاوه
ّ
املصور اإليراني
كاظمي ( .)1952حمل
ك ــامـ ـي ــرت ــه ألول م ـ ــرة ف ـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ــة
وال ـع ـشــريــن م ــن ع ـم ــره ،بــال ـتــزامــن مع

أكـ ـب ــر ت ـ ـحـ ـ ّـول ي ـش ـه ــده ب ـ ـلـ ــده .صـ ــوره
التي تغطي تلك الفترة وأخــرى خالل
الـ ـح ــرب اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة تـعــرض
فــي «اس ـتــوديــو  »+aالـتــابــع لغاليري
ّ
(الجميزة ـ بيروت) ضمن
«آرت الب»
ّ
مـعــرض «ثـ ـ ّـوار ،الـعـقــد األول» (يحمل
اسم الكتاب الــذي صدر العام املاضي
فــي بـلــده إيـ ــران) .بالنسبة ملــن هــم في
ب ـيــروت ،يمكن اعـتـبــاره الـلـقــاء ّ
األول،
املـ ـب ــاش ــر ّربـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــع ص ـ ــور ك ــاظ ـم ــي.
إنـهــا نـتــف مــن الـتــاريــخ تـجــيء بهيئة
ص ــور بــاألبـيــض واألس ـ ــود .بالتأكيد
سـبــق ملعظمنا أن رأى بعضها على
اإلنترنت .البحث عن الثورة اإلسالمية
فــي إي ــران ،سـيــؤدي حتمًا إلــى لقطات
كــاظـمــي مــن بــن ص ــور فــوتــوغــرافـيــن
م ـث ــل م ــري ــم زن ـ ــدي وعـ ـب ــاس وآخ ــري ــن
ممن رافقوا الحدث حينها .ماذا تعني
رؤية الصور بشكل مباشر اليوم ،في
وقــت تتيح لـنــا االنـتــرنــت مشاهدتها
ّ
كلها ّربما؟ صحيح أننا اعتدنا على
هذه العالقة مع كل الفنون البصرية،
وتحديدًا الصورة التي ّ
غير ظهورها
من طرق رؤية األعمال الفنية األخرى.
بـفـضــل ال ـص ــورة ،بــاتــت ه ــذه األع ـمــال
م ـت ــواف ــرة ف ــي آالف األم ــاك ــن األخـ ــرى
غـيــر مـكــانـهــا األص ـل ــي .لكننا ننتظر،
ّ
تلقائيًا ،أن تقول لنا األعـمــال املعلقة

نساء من الباسيج ّ
يتدربن على استخدام أقنعة الغاز تحضيرًا ّ
ألي هجمة كيميائية من ِقبل صدام حسين ()1988

عـلــى ال ـج ــدار أك ـثــر مـمــا قــالـتــه سابقًا
عـ ـل ــى اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت .أن يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ــوقـ ــت،
والطباعة بتقنيتها العالية ،وتنظيم
املعرض متسعًا من الرؤية .تعد صور

كـ ـ ــاوه ك ــاظ ـم ــي م ــن أبـ ـ ــرز األرش ـي ـف ــات
والــوثــائــق عــن ال ـث ــورة اإلســام ـيــة في
إيــران ،وعن الحرب العراقية اإليرانية
( 1980ـ  .)1988ارتبط اسمه بالفترتني،

مـثــل م ـصــوريــن آخ ــري ــن مـمــن اقـتــرنــت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ب ـ ـ ــاألح ـ ـ ــداث ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـك ـبــرى ،رغ ــم ت ـن ـ ّـوع أعـمــالـهــم الحـقــا.
نقصد اللقطات الـتــي تــدخــل التاريخ

قبل الحدث نفسه وتسهم في صنعه
وص ـنــع وع ــي ال ـنــاس ع ـنــه ،وتجعلها
مـ ـق ـ ّـوم ــات غ ــامـ ـض ــة ،غ ــالـ ـب ــا ،امل ـ ــرادف
الذهني لسنوات بأكملها .مثلما هناك
صورة الكساد العظيم لألم مع طفليها
لدوروثيا النج ،ولقطة األطفال العراة
الـهــاربــن خــال حــرب الفييتنام لنيك
أوت (منعت إدارة فيسبوك مشاركتها
على املوقع قبل عامني!) ،هناك صورة
ك ــاوه كاظمي للمقاتل اإليــرانــي الــذي
ي ـن ـت ـح ــب عـ ـل ــى جـ ـث ــة أخ ـ ـيـ ــه املـ ـ ـم ـ ـ ّـددة
بجانبه في جرود مدينة سربل ذهاب
ّ
ليحدق
اإليرانية .وجد كاظمي الوقت
باملوت على جبهات الحرب العراقية
اإليــرانـيــة ...صورته التي حققت بعد
ً
التقاطها عــام  ،1980انـتـشــارًا هــائــا.
تنقل صور املعرض املالمح الرئيسية
واألول ـ ــى ل ـل ـثــورة اإلي ــران ـي ــة ،وشكلها
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع .م ـل ـص ـق ــات ال ـخ ـم ـي ـنــي
ورمـ ــوز ال ـث ــورة .ه ـنــاك الـلـقـطــات التي
تكتنف حركية تتقفى ركض األجساد
والـ ـنـ ـي ــران امل ـش ـت ـع ـلــة .رج ـ ــال وش ـب ــان
يكسرون السفارة اإلسرائيلية .آخرون
ي ـح ــرق ــون ال ـك ـتــب وم ـم ـت ـل ـكــات ال ــدول ــة
ومحتويات صاالت السينما واألعالم
األمـيــركـيــة ...لكن كــل مــا يحصل ليس
ثابتًا بعد وال أفق واضحًا له .الصور ال
تظهر يقينية اللحظة بقدر ما تحمي
ت ــردده ــا .لــم يـكــن املـشـهــد قــد استسلم
تمامًا للطابع االسالمي بعد ،أو أقله
لم تستجب كاميرا كاظمي حينها ملا
كــانــت تمليه األحـ ــداث عليها حرفيًا.
نجد هــذا في قسم مخصص ملشاركة
الـنـســاء فــي ال ـثــورة ،وألول ـئــك اللواتي
ك ــان ــت ال ـ ـثـ ــورة تـ ـه ــدد ح ــري ـت ـه ــن مـثــل
شابتني معارضتني يقودهما رجالن
مسلحان إلــى السجن .إنهما تسيران
في االتجاه املعاكس للكاميرا ،لكن ما
يمنح الصورة جماليتها هو يد الفتاة

املوضوعة خلف ظهرها والتي تعطي
انطباعًا بأنها تقيس طول جديلتها.
شابات ّ
يلوحن بالحجاب املخلوع في
طـهــران .صــورة رأيناها تتجدد مــرارًا
مع كل تظاهرة وحركة احتجاجية في
إيـ ــران .مــن بــن ه ــذه الـلـقـطــات ،يصنع
ك ــاظ ـم ــي ص ـ ـ ــورًا أي ـق ــون ـي ــة ب ـع ـنــاصــر
ّ
مقلة ومتخففة مــن الـحــس التوثيقي
مـثــل ام ــرأة بــالـعـبــاءة ال ـس ــوداء تشهر
ّ
تتصدى
سالحها بيد ،وباليد األخرى
ل ـل ـكــام ـيــرا .وأخـ ـ ــرى ألرب ـ ــع ن ـس ــوة من
الـبــاسـيــج ي ـتــدربــن عـلــى وض ــع أقنعة
ال ـغ ــاز أم ــام ع ـب ــارة «ال ـل ــه أك ـب ــر» خــال
الـ ـ ـح ـ ــرب .ي ـح ـ ّم ــي ك ــاظـ ـم ــي ت ــرمـ ـي ــزات
ص ـ ــوره وي ـك ــث ـف ـه ــا ،ك ـم ــا حـ ــن يـظـهــر
الـجــزء السفلي لـعـبــاءات رج ــال الدين
في لقطة ال تحوي رؤوسهم ،وجدارية
للخميني تظلل قبضة مرفوعة .يقتنع
بـعـضـهــم أن ــه ف ــي ال ـح ــروب واألحـ ــداث
ال ـســري ـعــة ،ت ـهــدى ال ـص ــور ه ــداي ــة إلــى
امل ـص ـ ّـور ال ــذي ش ــاءت ث ــوان قـلـيـلــة أن
يتواجد هـنــاك .إذ ال تكون لــه الـقــدرة،
بسبب ضيق الوقت أن يقول ما يريده
أو أن يصنع الـلـقـطــة بـمــزاجــه وح ـ ّـده.
لهذا ّربما كان كاظمي يحاول أن يوثق
لقطاته في أماكن أخــرى .على هامش
لـحـظــات ال ـش ــارع ال ـك ـبــرى واألصـ ــوات
الـكـثـيــرة الـتــي كــانــت تـخــرج مــن أف ــواه
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ،ك ـ ـ ــان يـ ــدخـ ــل إل ـ ـ ــى املـ ـ ـن ـ ــازل،
لـتـصــويــر أعـ ــراس الـجـنــود اإليــرانـيــن
الـ ـع ــائ ــدي ــن مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب .ي ــدخ ــل إل ــى
املساجد وأمكنة التجمعات واللقاءات
فــي إيــران خــال خطب الخميني .هنا
املصور أكثر وهو ّ
ّ
يحدد بعناية
يظهر
كــادراتــه ،وإضــاء تــه ويجد متسعًا من
الوقت ليقول قصصًا هامشية جدًا .في
تصريح له على صــدور كتابه «ثـ ّـوار،
العقد ّ
األول» في إيــران العام املاضي،
ّ
قـ ــال املـ ـص ــور ال ـص ـحــافــي إن الــرقــابــة
حـ ــاولـ ــت أن ت ـم ـن ــع ع ـش ــري ــن ص ـ ــورة،
لـكـنــه رف ــض م ــع ال ـن ــاشــر ه ــذا ال ـع ــدد،
واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـخ ـف ـضــه إل ـ ــى ص ــورة
واحــدة .وبعيدًا عن إيــران التي ال يزال
ي ـص ـ ّـور يــومـيــاتـهــا حـتــى اآلن ،أعـطــى
ك ــاظ ـم ــي صـ ـ ــوره الـ ـت ــي غ ـط ــت أحـ ــداث
ب ـل ــدان مـخـتـلـفــة ،ل ـع ــدد م ــن ال ــوك ــاالت
والـصـحــف وامل ـج ــات االجـنـبـيــة .بقي
أم ـي ـنــا ل ـل ـحــروب ال ـتــي ص ــوره ــا م ــرارًا
خاللها حرب الخليج ،وبداية الحرب
في سوريا عام  ،2012والحرب األهلية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا ع ـم ــل ع ـل ــى إن ـج ــاز
ريبورتاجاته الفوتوغرافية الخاصة،
وتوثيق الحياة اليومية في أرمينيا
وافـغــانـسـتــان وق ـبــرص وإنــدونـيـسـيــا
وبلدان أخرى.
معرض «ث ـ ّـوار ،العقد ّ
األول» لكاوه كاظمي:
ح ـتــى  26أيـ ــار (م ــاي ــو) ـ ـ ـ ـ «اس ـت ــودي ــو »+a
ّ
(الجميزة ـ بيروت) .لالستعالم03/244577 :

بعد سبعني عــامــا مــن النكبة الـتــي تحل ذكــراهــا هــذه األي ــام ،صار
طبيعيًا التعامل مع اسمي فلسطني والقدس كعالمتني تجاريتني
معروفتني في كثير من الدول ،خصوصًا مع الحالة الوجدانية التي
رافقت قضية العرب املركزية .من البقالة الصغيرة إلى الشركة إلى
ّ
املطعم والفندق ،تدرجت هاتان «العالمتان» كتجل َيني لتثبيت الحق
ً
بالعودة والصمود واستذكار ما أراد لنا العدو نسيانه ،وصوال إلى
إعــان رمضاني قامت بــه شركة «زيــن» (تعمل فــي الخليج ودول
أخــرى) في عــام نكبة آخــر قــررت فيه اإلدارة األميركية ّأن القدس
عاصمة إلسرائيل .ال يمكننا إال االعتراف ّ
بأن «زين» ـ ـ ـ التي اعتادت
سنويًا إص ــدار نسخة رمضانية مــن إع ــان مميز بــإنـتــاج ضخم
يتناول قضية محددة ـ ـ ـ تعاملت بذكاء مع اللحظة التاريخية التي
ّ
هيجت مشاعر الجميع منذ بــدايــة الـعــام .إذ جعلت فكرة إعالنها
ٌ
في رمضان  2018تتمحور حول القدس .هذا أمر حسن في علم
التسويق ،والشاطر هو من ّ
يجير الظروف لصالحه .وحبذا لو كان
اإلعالن تجاريًا بحتًا ،ربما لرددنا كلماته لسنوات مثلما علقت في
رؤوسنا إعالنات تجارية مميزة .لكن الدعوة التي أطلقتها «زين»
هي دعوة ّ
مسيسة ملائدة إفطار في القدس من خالل الترويج لفكرة
التصالح والسالم.
الدعوة لإلفطار في القدس برعاية شركة «زين» هي ألطراف محددة،
لم يتم انتقاؤها بشكل اعتباطي.
هي ليست «عزومة مراكبية» بل دعوة حقيقية لإلفطار في القدس،
سيستقبلها كثيرون باالستحسان ،مستشعرين رغبة حقيقية في
ّ
التصالح والسالم ،ال سيما أنها جاءت من الطرف املظلوم واألضعف
وعلى لسان طفل يذهب بنفسه في بداية اإلعــان إلى مكتب دونالد
ترامب ليكون أول املدعوين .خطورة اإلعالن تبدأ من مشهد البداية
في مكتب الرئيس األميركي ،وهو الوحيد الذي ال يظهر في مكان غير
مكتبه في تفوق واضــح لسلطته وقوته .وحني يقف ليرتب هندامه،
ينظر خارج النافذة فينتقل املشهد إلى الرئيس الروسي بوتني الجالس
في «مطبخ» عائلة منكوبة جائعة ّ
ورب األســرة مصاب .الجميع في
انتظار أم عادت من «طابور» الخبز بقلب مكسور .يمسك الطفل بيد
بوتني الذي يقف وفي الخلفية ابريق شاي يتصاعد البخار ،لكن هذه
املرة بخار ماء ال أبخرة سامة أسهمت روسيا في نشرها في سوريا
حسب الــروايــة األميركية .يقود الطفل الرئيس الــروســي إلــى النافذة
املطلة على مسجد وكنيسة كأنه «أعمى».
انتقال سريع للبحر ،حيث تهرع املستشارة األملانية أنجيال ميركل
لتحمل أحد األطفال القادمني على قوارب املوت إلى «أرض األحالم».
علمًا ّأن هناك تراجعًا في املوقف األملاني حيال استقبال الالجئني.
فــي اللقطة نفسها مــن اإلع ــان ،يظهر رئيس وزراء كندا جاسنت
تــرودو أيضًا حيث كندا وأملانيا أكثر الــدول التي ّ
رحبت بالالجئني
السوريني.
اللقطة التالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يدخل
على الطفل نفسه فــي غرفته الـتــي تتحول ركــامــا بعد انفجارها.
الطفل يقول هنا« :أنــا ال أنــام كلما أغمضت عيني أسمع انفجار»،
كأن كوريا الشمالية هي التي أحضرت الصواريخ لبلداننا! يطأطئ
كيم جونغ أون رأسه باعتراف واضح بالذنب ،وهذا ما لن نجده في
تصوير ردود فعل الرؤساء اآلخرين الظاهرين في الفيديو بدقائقه
وتر ّ
التي اقتربت من األربعٌ .
حساس آخر يدقه إعالن «زين» متعلق
ّ
بقضية الروهينجا في بورما .الضحايا املهجرون يمشون بطرق
دونالد ترامب في اإلعالن

وعرة ويعبرون نهرًا ،جنبًا إلى جنب مع األمني العام لألمم املتحدة
أنتونيو غوتيريس الــذي يحمل طفلة ويبتسم ،كــأن األمــم املتحدة
قامت بكامل دورها اإلنساني بحماية هؤالء املظلومني!
يعود بنا املخرج إلى مكتب ترامب ،مع التأكيد على دعوة اإلفطار،
لينتقل املشهد إلى زنزانة وراء قضبانها طفلة في إشارة واضحة
إلى عهد التميمي .الطفل الذي يظهر أكثر من مرة باكيًا ،يكسر القيد
ويحرر الطفلة على وقع جملة «سنفطر في القدس عاصمة فلسطني
يكتبها رب األمنيات العالقة بــن يــا ليت وآم ــن» .يركض الطفالن
تجاه «قبة الصخرة» في اختصار واضح ملدينة القدس .ومع ترديد
كلمة «آمــن» تظهر وجــوه الرؤساء بوتني ،ميركل ،غوتيريس ،كيم
جــونــغ أون .وكــان ال بــد مــن الــزج برئيس ال ــوزراء الكندي صاحب
«الصيت اإلنساني» والجوارب املميزة جاسنت ترودو ،وأخيرًا ترامب
مع الحركة املستفزة لشفاهه.
ينتهي اإلع ــان بـتــوســط الطفلني لــرجــال يــرتــدون ال ــزي الخليجي
وعددهم ستة على عدد الدول األعضاء في مجلس التعاون ،يطلون
على قبة الصخرة فــي ربــط واضــح لـلــدور الخليجي الـقــادم كأنهم
امل ـســؤولــون الــوح ـيــدون عـنـهــا .اإلعـ ــان مــن كـلـمــات الـكــويـتـيــة هبة
مشاري حـمــادة ،وألـحــان الكويتي بشار الشطي وإخ ــراج اللبناني
سمير عبود وهو طاقم إعالنات «زين».
دعــوة املظلوم لظامله ال تعدو كونها استعطافًا واضحًا وتلميحات
مكشوفة للسالم ،وإقـبــال مــن الضحية على املتفوق عليها .وقع
أصحاب فكرة اإلعــان أنفسهم في أعــراض متالزمة استوكهولم،
هذا كله في تغييب للدور العربي في حل قضية فلسطني وانعكاس
للسياسة «التصالحية» القادمة من خالل الحل الخليجي فقط ،بل
هــو تــرويــج ملــا يـصــرون على وصفه بصفقة الـقــرن .ليست نظرية
مؤامرة ،بل رفض لهذا التمييع ولهذه الدعوة الخانعة لإلفطار في
القدس ورفض للوصاية الخليجية ،والرفض األكبر لتغييب من هو

إعالن رمضاني ّ
يغيب العدو
الحقيقي في القضية
الفلسطينية

العدو في القدس واإلقرار بسلطة األميركي اآلمر والناهي عليها.
يعيد إع ــان «زي ــن» إلــى األذهـ ــان ،مفاعيل أغـنـيــة «الـحـلــم الـعــربــي»
الشهيرة نهاية التسعينيات ،التي غاب العدو عن كلماتها ،وكانت من
ً
بني الدعاية اإلعالمية التي عززت جيال عاطفيًا ابتعد عن التحليل،
واستسهل القوالب الجاهزة التي أسقطت وفككت الـعــراق وليبيا
وسوريا واليمن.
الـعـمــل بــإخــراجــه املـبـهــر والـتـقـنـيــات الـعــالـيــة فــي الـتـصــويــر وزواي ــاه
مــع اإلض ــاءة واالعـتـنــاء بالتفاصيل ،نجح فــي تقديم الشخصيات
وبــاألخــص بــوتــن وكـيــم جــونــغ أون وتـ ــرودو ،وه ــذا سيغطي على
هشاشة النص ووزن األبيات الذي يبدو أعرج ،عدا عن اللحن الذي
ً
جاء استكماال للضعف الفني لألغنية.
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نزيه أبو عفش

رسالة كان

ماتيو غاروني ...هل يفوز بالسعفة هذه المرة؟

مشهد من Dogman

كان ــ عثمان تزغارت
ّ
بالرغم من أنه لم يسبق أن نال «السعفة
ّ
الذهبية» ،إال أن املعلم اإليطالي ماتيو
ّ
غ ــارون ــي ( 49ع ــام ــا) ي ـع ــد واح ـ ـ ـدًا من
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن األك ـ ـثـ ــر ش ـع ـب ـيــة عـلــى
الكرازويت .مشاركته األولى في «كان»،
عــام  ،2008كــان لها وقــع القنبلة .فقد
خطفت رائعته «غومورا» ،التي ّ
تحدى
فيها شبكات املــافـيــا فــي نــابــولــي (عن
روايـ ـ ـ ــة ش ـه ـي ــرة ل ـل ـص ـحــافــي روب ــرت ــو
سافياني)« ،الجائزة الكبرى» .جائزة
نالها ثانية ،عا م  ،2012عن فيمله �Re
 ، alityال ــذي ك ــان ّأول عـمــل سينمائي
ت ـ ـصـ ـ ّـدى لـ ـظ ــاه ــرة تـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ــواقـ ــع
ودورها في إفساد الذوق العام.
ّ
السؤال الذي بات على كل األلسن ،بعد
ال ـع ــرض الــرس ـمــي ل ـجــديــده ،Dogman
أمــس :هل يتعثر غــارونــي ،هــذه السنة
أيـضــا ،على عتبة «الـجــائــزة الـكـبــرى»،

ّ
ثانية أهــم املـكــافــآت فــي «ك ــان»؟ أم أنــه
سـيـشــق طــري ـقــه ،أخ ـي ـرًا ،نـحــو ال ـنــادي
ناد
املغلق
ألصحاب السعف الذهبيةٍ .
ّ
رأى كثيرون أنه كان جديرًا باالنضمام
ّ
إليه في كل ّ
فيها الرحال على
مرة
حط ّ
ْ
َ
ّ
الـكــروازيــت .وخــاصــة أنــه ،بعد فيلميه
امل ــذك ـ َ
ـور ْي ــن ،ال ـلــذيــن أح ـ ــرزا «ال ـجــائــزة
الكبرى» ،عاد ليبهر الجمهور والنقاد،
عام  ،2015برائعته «حكاية الحكايات».
ّ
لكن لجنة التحكيم ،التي ترأسها آنذاك
األخ ــوان كــويــن ،كــان لها رأي مخالف،
إذ خرج الفيلم بخفي حنني من سباق
الجوائز.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـهــوي ـمــات ال ـغــرائ ـب ـيــة لـ
«حـ ـك ــاي ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات» ،وعـ ـ ــن ال ـن ـب ــرة
الـنـضــالـيــة لـ ـ «غ ــوم ــورا» ،غ ــرف ماتيو
غـ ـ ــارونـ ـ ــي هـ ـن ــا م ـ ــن إرث «ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
الـجــ�ديـ�دة» اإليـطــ�الـيــ�ة .شـخــ�و ص �Dog
 manاملـ ـسـ ـح ــوق ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـخ ـ ّـب ــط فــي
أجـ ـ ـ ــواء ق ــات ـم ــة مـ ــن ال ـع ـن ــف ال ـع ــدم ــي،

يوميات ناقصة

ّ
ت ـب ــدو ك ــأن ـه ــا خ ــرج ــت ل ـل ـتـ ّـو م ــن أف ــام
فيسكونتي («العشاق الشيطانيون»،
«روكـ ــو وإخـ ــوتـ ــه»…) ،أو روسـيـلـيـنــي
(«رومـ ــا ،مدينة مـفـتــوحــة»« ،رحـلــة في
إيطاليا»…).
ف ــي خ ـض ـ ّـم ه ــذه الـ ـ ــدورة ال ـت ــي هيمنت
خــالـهــا عـلــى ال ـك ــروازي ــت األفـ ــام الـتــي
تحمل رسائل قوية ،سواء على الصعيد
السياسي أو في مجال الدفاع عن حقوق
األقليات والنساء واملستضعفني ،اختار
غــارونــي التغريد خ ــارج ال ـســرب .بطله
«مارشيللو» ،عاشق الكالب الذي يمتلك
ً
محال للعناية بها وتنظيفها ،شخصية
مـ ـه ــزوم ــة وانـ ـط ــوائـ ـي ــة ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى أي
ّ
كاريزما .واألمر ذاته بالنسبة إلى شلة
رفاقه ،الذين يقاسمونه الحياة الرتيبة
ذاتها في حي شعبي يعاني من هيمنة
شـ ــاب أزع ـ ــر ُي ــره ــب ال ـج ـم ـيــع ،م ــن دون
أن يـجــد مــن يمتلك الـشـجــاعــة الكافية
ل ـل ـت ـص ـ ّـدي لـ ــه .إلـ ــى أن ت ـن ـق ـلــب جــدلـيــة
ّ
الجلد والضحية ،في املشاهد األخيرة
ّ
م ــن ال ـف ـي ـلــم ،إذ ي ـخ ــطــط «مــارش ـي ـل ـلــو»
ً
لالنتقام من أزعر الحي وقتله ،أمال في
ّ
اسـتـعــادة صــداقــة واح ـتــرام شــلــة رفــاقــه.
لكن الفيلم ينتهي بعبثية وســوداويــة
ّ
ت ــذك ــر بــال ـعــوالــم الـعــدمـيــة ذات املنحى
العبثي في أفالم األخوين كوين («حالق
اللحى»« ،ال بلد للمسنني»…)
ي ـب ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :هـ ــل س ـي ـن ـج ــح رهـ ــان
ماتيو غاروني على املغايرة في منحه
«السعفة الذهبية» التي يستحقها من
دون شك؟ يتوقف ذلك على مدى جسارة
ّ
تترأسها
خيارات لجنة التحكيم ،التي
األوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ك ـي ــت ب ــان ـش ـي ــت .وه ــل
ستمتلك األخـيــرة الـجــرأة على التغريد
بدورها خــارج السرب ،لتخالف السمة
الغالبة على هذه الدورة ،أي األفالم ذات
النبرة السياسية والنضالية؟

ُ
وللزمن ِحكمته
ِ

ً
ً
ً
ً
َ
قطرة حياة َ
بعد قطر ِة
نقطة ُنقطة ،دمعة دمعة،
ٍ
حيا ٍة أخرى،
َ
ُ
شبع.
أ
وال
نفسي...
لحم
ن
م
آكل
ِ
ِ
َ
ُ
الزمن ،هو اآلخرُ ،يشاركني املأدبة -مأدبة حياتي-
ويأكل..
ُ
يأكل ،وال يشبع.
َ
اعتراض وال شكوى!
أبدًا ،ال
فاملوت ،كالحيا ِة التي يأكلها،
ُ
ُله ِحكمت ُه أيضًا.
2017/11/19

َ
ُ
باب الـجحر:
«تعل ِـيقة» على ِ

انتبهوا!
ِ
ُ
أنا ُأ ُ
قاع هذا الـجحر.
في
قيم
ِ
حرصًا على سالمتكم:
ّ
يبحث عني أحد ،وال َ
َ
يقرع َ
الباب أحد ،وال
أرجو أال
اقتحام حظيرة كوابيسي ْ
َ
أحد.
يحاول
ِ
ْ
أرغب في املزيد ِمن الظلماتْ
ببساطة شديدة :أنا ال ُ
ٍ َ
حاجة بي إلى املزيد ِمن الكوابيس.
وال
وببساطة َأ َشـدّ:
ٍ
موضع آخر.
أنا في
ْ
َ ْ ٍ ُ
النهايات السعيدة
بمقدور من يعشق
ِ
ِ
ْ
اعتباري َمن ِفـ ّـيًا ،أو ...ميـتًا.
2017/11/7

بيان صادر عن مكتب زياد الرحباين

ّ
«أيوبة» ّتعود
دعمًا لغزة
يوم السبت املقبل ،تحط
مسرحية ّ
«أيوبة» (كتابة
وإخراج عوض عوض) في The
ّ Palace
لتقدم عرضًا ّ واحدًا يعود
ريعه لـ«أهلنا في غزة» ،ولدعم
مستشفى «العودة» الذي يكافح
ّ
للتصدي
بأضعف اإلمكانات
للجبروت اإلسرائيلي .وتأتي
هذه املبادرة بعد املجزرة التي
ارتكبها العدو أخيرًا في القطاع،
موقعًا أكثر من  60شهيدًا وآالف
الجرحى بني املشاركني في
«مسيرات العودة» التي خرجت
احتجاجًا على تدشني مبنى
السفارة األميركية في القدس
املحتلة ،قبيل إحياء الذكرى
الـ  70للنكبة .عبر  3حكايا
نسائية ،يختصر العمل معاناة
املرأة عمومًا ،والفلسطينية
خصوصًا ،املرتبطة بقضية
البالد.
ّ 19أيار (مايو) الحالي ـ  21:30ـ
( The Palaceالحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/352897 :

The Monday Blues
في «بلونوت»

أبو الحسن والرفاق:
الجاز يغمر األشرفية

ضمن مواعيدها الدورية في
حانة «بلونوت» (الحمرا)،
ّ
تقدم فرقة The Monday Blues
حفلة في  24أيار (مايو)
ّ
تضم الفرقة اللبنانية
الحالي.
َ
املغني ْي سكارليت منذر
وفيكتور كبابة ،إلى جانب
عيسى ّ
غريب (ساكسوفون)،
وفؤاد ّ
غريب (غيتار) ،وغسان
صقر (درامز) ،وعمر حرب
(باص) ،وكمال بدارو (غيتار
وكيبورد) .في أمسيتها
املوسيقية ـ الغنائية ،تستعيد
الفرقة أشهر األغنيات من
ريبيرتوار البلوز العاملي لبي.
بي .كينغ ،وإملور جيمس،
وألبرت كولينز ،وإريك
ّ
وتقدم
كالبتون ،وآخرين.
املقطوعات املوسيقية الخاصة
ّ
تمتد لساعتني.
بها في رحلة

يضرب «رباعي أبو الحسن»
موعدًا جديدًا مع الجمهور،
في ّ 25أيار (مايو) الحالي في
«أونوماتوبيا» (األشرفية) .إلى
جانب الفنان اللبناني مكرم أبو
ّ
الحسن (باص ـ الصورة) ،تتألف
الفرقة من :األميركي توم هورنيغ
َّ
واللبناني ْي
(ألتو ساكسوفون)،
نضال أبو سمرا (تينور
ساكسوفون) ،وفرج فاخوري
(درامز) .أما الريبيرتوار
املخصص لهذه الليلة ،فسيضم
باقة من أشهر مقطوعات الجاز،
وأخرى من تأليف أبو الحسن.
تعمل املجموعة كمجتمع صغير،
ّ
يعبر أفراده عن مشاعرهم عبر
االشتغال بفوضوية تعارض
التسلسل الهرمي! يعود ريع
هذا املوعد لدعم برنامج
«أونوماتوبيا».

 :The Monday Bluesالخميس 24
ً
مساء ـ حانة
أيار ـ الساعة العاشرة
«بلونوت» (شارع املكحول ـ الحمرا/
بيروت) .لالستعالم01/743857 :

الجمعة  25أيار ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا»
والنصف
(السيوفي ـ األشرفية /بيروت).
لالستعالم01/398986 :

ملا كنا قد علمنا بأن مرسح «مرتو املدينة» أعلن عن اقامة ثالث حفالت متتالية للفنان
سامي حواط ،يغ ّني فيها اغاين الراحل جوزف صقر ،وذلك كل ثالثاء يف  15و 22و 29أيار
تبي لنا بأن الحفلة االوىل قد متّت ،وبيعت فيها البطاقات بقيمة  30.000لرية
الجاري ،وقد ّ
للبطاقة بحسب ما هو وارد يف اعالن الحفالت املذكورة؛
وملا كانت كل أغاين الراحل جوزف صقر من تأليف وتلحني امللحن واملؤلف زياد الرحباين،
وليس للراحل جوزف صقر أي اغنية سوى اغانيه ،حتى ان لزياد الرحباين مساهمة معه
يف الغناء؛
وملا كانت ادارة مرسح «مرتو املدينة» والسيد سامي حواط عىل علم بذلك ،وقد تجاهال
املوضوع وأقدما عىل اقامة الحفالت من دون إعالم زياد الرحباين او طلب االذن منه بحجة
انهام يكرمان الراحل جوزف صقر؛
نلفت االنتباه اىل أنه لو سلم ّنا جدال بأنهام يكرمان الراحل جوزف صقر ،فان التكريم
يحصل ضمن حفلة واحدة مجانية وليس بثالث حفالت لقاء بطاقات مباعة.
كام انه من املفرتض ان يكون مؤلف وملحن االغاين زياد الرحباين من اول املدعوين اىل
التكريم وليس عائلة الراحل فقط .ومجرد عدم اعالمه وتجاهل وجوده تجاهالً كامالً ،وهو
حي يرزق ،يعترب مقصودا ً رغم انه من املعروف يف الوسط الفني أن هناك أصوالً يجب
ّ
اتباعها المكانية استعامل اغان للغري حقوق فيها.
لذلك ،يهمنا ان نشري إىل أن ما قامت به ادارة مرسح «مرتو املدينة» وسامي حواط يشكل
مخالفة لالصول عن سوء نية ،وبغاية الكسب غري املرشوع ،ويهدف اىل االساءة او املحاربة
الفنية املتع ّمدة.
فاملرسح املذكور له سوابق كثرية يف هذا املجال ،ويقدم عىل مثل هذه التجاوزات بشكل
دائم ،فيسمح ألشخاص باستعامل أغانٍ لزياد الرحباين من دون سؤاله ،او تقليد عروض
مرسحية او نسخها وتوظيفها كام يشاء ،ويترصف كأنه حاكم بأمره ،ويعيش يف وكر تغيب
عنه سلطة القانون.
وعليه ،فإننا بهذا البيان نطالب ادارة مرسح «مرتو املدينة» بالتوقف فورا ً عن بث اعالن
الحفالت املذكورة ،والغاء الحفلتني الثانية والثالثة ،تحت طائلة مراجعة القضاء املختص
وتحميلها التعويضات املالية والعطل والرضر ،مع االحتفاظ بحقوق زياد الرحباين كاملة
لجهة الحفلة االوىل التي انجزت يف  ،2018/5/15من دون علمه.
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اليابان

جنوب الحدود غرب الشمس

الالعب المفتاح

أكيرا نيشينو

( أ ف ب)

أبرز الالعبين

لم يكن في حسبان الياباني
أكيرا نيشينو أنه سيخوض
غمار بطولة كأس العالم 2018
كمدرب ملنتخب بالده .املدرب
ّ
املحنك صاحب الخبرة
الطويلة في اإلشراف الفني
ّ
على أندية الدوري الياباني ،تسلم مسؤولية
تدريب املنتخب بعد قرار االتحاد الياباني املفاجئ بإقالة املدرب
البوسني وحيد خليلوزيتش .ولم يملك نيشينو الكثير من
الوقت لالستعداد لكأس العالم ،ذلك ّ
ألن االتحاد الياباني لكرة
القدم قرر تعيينه قبل شهرين على انطالق نهائيات كأس العالم
في روسيا .يحمل عام  1996ذكرى شكلت بصمة عميقة في
تاريخ العب خط الوسط .ال ينسى الياباني املباراة االفتتاحية
متوقع
بأوملبياد أتالنتا ،التي قاد فيها املنتخب الوطني لفوز غير
ً
على املنتخب البرازيلي ،والذي كان يضم حينها بني صفوفه كال
من :روبرتو كارلوس ،بيبيتو رونالدو ،وريفالدو .وعلى الرغم
من عدم خوضه أكثر من  12مباراة مع ًمنتخب بالده كالعب،
إال ّأن ما قدمه في تلك املباراة كان كفيال بتحويله إلى أشهر
العبي بالده.
تولى تدريب أندية عدة في الدوري الياباني ،أبرزها نادي غامبا
أوساكا الذي قاده طوال عشرة مواسم ،قبل أن يعني مديرًا
فنيًا لالتحاد الياباني لكرة القدم عام  .2016حقق مع أوساكا
العديد من اإلنجازات ،إذ قادهم للفوز بلقب دوري أبطال آسيا
عام  ،2008ليكونوا بذلك أول فريق ياباني يتوج بهذا اللقب.
كما أصبح نيشينو أول مدرب يفوز بأربع بطوالت مختلفة مع
النادي الياباني (دوري أبطال آسيا ،كأس اإلمبراطور ،كأس
الدوري الياباني ،بطولة الدوري الياباني) .بعد سجله الحافل
باألرقام املميزة والبطوالت املحققة ،استحق بجدارة لقب مدرب
العام للدوري الياباني مرتني ( ،)2005-2000كما حصد لقب
مدرب العام بحسب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (.)2008
وعلى الرغم من ّأن نيشينو سبق ّأن تولى تدريب منتخبي
الناشئني دون الـ  20عامًا والشباب دون الـ  23عامًا ،إال ّأن
تجربته مع املنتخب األول هي األولى .وهو يأمل قيادة رجاله
لتخطي الدور األول بالبطولة األهم عامليًا ،كما حدث سابقًا في
َ
نسختي  2002في كوريا الجنوبية واليابان ،و 2010في جنوب
أفريقيا.

ناكاتا ...أو «الكابتن ماجد»
◄ شونسوكي ناكامورا
أحــد عمالقة خــط وســط منتخب اليابان في
السنوات األخيرة .لعب  98مباراة دولية سجل
خاللها  24هدفًا ،كما قــاد بــاده إلــى إحــراز
لقب كأس أمم آسيا  2004في الصني حيث
أح ــرز جــائــزة أفـضــل العــب فــي الـ ــدورة .كان
ناكامورا يتميز بتمريراته الدقيقة وضرباته
الحرة التي تمزق شباك مرمى الخصم .لعب
مع أندية عدة في القارة العجوز ،لكن أمجاده
صنعها مع نادي سلتيك االسكتلنديّ .توج
بالعديد مــن األلـقــاب الـفــرديــة ،أبــرزهــا جائزة
أفضل العب في الدوري الياباني لعام .2000

ّ
يتميز اليابانيون دائمًا بروحهم االنتصارية

زهراء رمال
ب ـس ـي ــوف ح ـ ــادة ومـ ـ ـه ـ ــارات ق ـتــال ـيــة،
سـيـطــرت عـلــى ال ـيــابــان لـنـحــو تسعة
قرون مجموعة من املحاربني النبالء
عــرفــوا بــالــ«الـســامــوراي» .كــانــوا أكثر
مــن م ـجــرد مـقــاتـلــن كــرســوا أنفسهم
لـلـطــاعــة املـطـلـقــة لـلـقــائــد واإلخـ ــاص
التام لإلمبراطور .تقاليدهم وعاداتهم
شـ ـكـ ـل ــت ج ـ ـ ـ ــزءًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا م ـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة
اليابانية ،إذ تجذرت فنونهم القتالية
فــي اإلرث الحضاري الياباني ،لذلك
ليس من املستغرب أن يلقب املنتخب
الياباني بالـ«الساموراي األزرق» .لم

يـكــن مـفـهــوم لـعـبــة ك ــرة ال ـقــدم جــديـدًا
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ــاب ــان ــي لـتـشــابـهـهــا
مع لعبة الكيماري التاريخية ،وهي
ريــاضــة «رك ــل» قديمة اقتصرت على
النبالء من أبناء البالط اإلمبراطوري
وأبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـطـ ـبـ ـق ــة األرس ـ ـت ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
وامل ـحــاربــن الـكـبــار .وعـلــى الــرغــم من
ذلك ،ذهل اليابانيون عندما شاهدوا
م ـب ــاراة ك ــرة ق ــدم لـجـنــود بريطانيني
على السواحل اليابانية ،لتقام بعدها
بخمس سنوات فقط أول مباراة كرة
قدم بني ناديني يابانيني.
ّ
في  ،1873نظم أحــد ضباط البحرية
ً
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة م ـ ـب ـ ــاراة ل ـك ـت ـي ـب ـتــه فــي

كــرة الـقــدم على الـســواحــل اليابانية.
وكانت تلك املــرة األولــى التي يشاهد
ّ
اليابانيون مـبــاراة لكرة القدم.
فيها
ّ
ولـكــن أص ــول ه ــذه الــريــاضــة ذكــرتـهــم
بالـ«الكيماري» اليابانية .وبعد تلك
الـ ـح ــادث ــة ب ـخ ـمــس س ـ ـنـ ــوات ،أق ـي ـمــت
م ـ ـبـ ــاراة ب ــن ن ــادي ــن ي ــاب ــان ـي ــن هـمــا
ري ـغ ـي ـت ــا كـ ـ ــوب ويـ ــوكـ ــوهـ ــامـ ــا .م ــرت
عقود من الزمن وانتشرت كــرة القدم
على نحو واس ــع فــي الـيــابــان (تعني
مـ ـص ــدر ال ـش ـم ــس ب ـح ـســب الـتـسـمـيــة
الـقــديـمــة كـمــا هــو شــائــع) فـتــم إنـشــاء
ات ـح ــاد الـلـعـبــة ع ــام  .1921امل ـشــاركــة
ف ــي األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ب ــرل ــن 1936

جعلت املنتخب الياباني أول منتخب
آس ـ ـ ـيـ ـ ــوي يـ ـت ــأه ــل إلـ ـ ـ ــى األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاد.
وج ـ ــاءت امل ـشــاركــة ف ــي أومل ـب ـيــاد نيو
مـكـسـيـكــو  1968لـتـحـمــل م ـع ـهــا أول
تتويج بامليدالية البرونزية .ويعتبر
هــذا اإلنجاز أفضل إنجاز في تاريخ
آس ـيــا ف ــي ال ـ ـ ــدورات األومل ـب ـي ــة .وبـعــد
سنوات طويلة ،شهد عام  1993مولد
الـ ــدوري االح ـتــرافــي الـيــابــانــي فــي 15
أيــار /مايو .شــارك في ال ــدوري آنــذاك
العبون ،أمثال :زيكو وغــاري لينيكر
ودونغا وبيير ليتبارسكي حيث كان
من املتوقع أن يجذب الدوري الجديد،
بـمــا فـيــه مــن ن ـجــوم ،الـجـمـهــور ومعه

■ تأهل املنتخب الياباني أول مرة في تاريخه إلى كأس
العالم عام 1998
■ أفضل نتيجة لليابان في نهائيات كأس العالم هي
الوصول إلى الدور الثاني عام 2002
■ أكبر فوز لها كان على الفيليبني عام  1967بنتيجة - 15
 0وأقسى خسارة كانت أمام الفيليبني أيضًا في عام 1917
بنتيجة  2ـ 15
■املنتخب الوحيد من خارج القارة األميركية الذي شارك
في بطولة كوبا أميركا

تدخل الكرة اليابانية عجلة التطور.
وفي التسعينيات من القرن أيضًا ،بدأ
العمل على تطوير املنتخب من خالل
افـتـتــاح مـ ــدارس كــرويــة واالسـتـعــانــة
بخبراء كرويني من القارة األوروبية،
ً
ل ـت ـكــون ث ـمــار ه ــذا ال ـع ـمــل ت ــأه ــا أول
لكأس العالم في  .1998وبعدها بعام
حقق منتخب شباب اليابان امليدالية
الفضية في كأس العالم للشباب الذي
أقيم فــي نيجيريا .وفــي لبنان 2000
توجت بلقب البطولة اآلسيوية ،ومن
ثم استضافت نهائيات كــأس العالم
بــالـتـعــاون مــع كــوريــا الجنوبية عــام
 ،2002لـكــن ال ـك ــرة الـيــابــانـيــة شـهــدت
تـ ــراج ـ ـعـ ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة.
أمــا أسباب هــذا التراجع ،فتعود إلى
أسباب «فنية» عــدة ،لكنها بالتأكيد
ّ
يتميز اليابانيون
ليست ثقافية ،إذ
دائـ ـم ــا ب ــروح ـه ــم االنـ ـتـ ـص ــاري ــة ،وم ــا
يهمهم في األداء هو الدقة والتنظيم.
التراجع سببه غالبًا ضعف املنافسة
آس ـي ــوي ــا ،ح ـيــث ي ـجــد «الـ ـس ــام ــوراي»
نفسه متفوقًا وعمالقًا ،بينما يواجه
في املونديال فرقًا أشد بطشًا من تلك
التي يواجهها في آسيا .إال أن الروح
الـيــابــانـيــة هــي روح واحـ ــدة ،مــن أول
حدودها إلى آخرها ،وتجمع الالعبني
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي م ــع امل ـح ـتــرفــن
خ ــارج ال ـح ــدود .وه ــذا يـضـفــي دائـمــا
ع ـلــى ال ـي ــاب ــان س ـح ـرًا ي ـن ـقــص كـثـيـرًا
الفرق األخرى.

◄ يوشي كاواغوتشي
اش ـت ـه ــر حـ ـ ــارس امل ــرم ــى والـ ـق ــائ ــد ال ـســابــق
للمنتخب الياباني بتصدياته القوية لضربات
الجزاء والتي أنقذ عبرها منتخب بــاده من
ال ـ ّخ ـس ــارة املـحـتـمــة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة.
مــثــل كــاواغــوت ـشــي ب ــاده فــي أك ـثــر مــن مئة
مـبــاراة دولـيــة مــع املنتخب الياباني ،وشــارك
أربع مرات في بطولة كأس العالم لكرة القدم
( .)2010 ،2006 ،2002 ،1998كما كانت له
مساهمة كبيرة في مساعدة املنتخب بالفوز
بكأس أمم آسيا  2004في الصني.

جدول المباريات
الثالثاء 6 /19
األحد 6 /24
الخميس 6 /28

كولومبيا  xاليابان
اليابان  xالسنغال
اليابان  xبولندا

15:00
18:00
17:00

صرح هيديتوشي ناكاتا ،العب منتخب اليابان ،بعد مباراة البرازيل في كأس العالم أملانيا ،2006
أن املسلسل الكارتوني «الكابنت تسوباسا» أو الكابنت ماجد كما نعرفه بالعربية ،كان مصدر إلهامه
طوال مسيرته الكروية .ولد ناكاتا في  22كانون الثاني /يناير  1977في ياماناشي في اليابان،
وكان أحد أفضل الالعبني اآلسيويني املحترفني في أوروبا ،وقد لعب لعدة أندية شهيرة مثل نادي
روما ونادي بولتون وأندرز اإلنكليزي .كانت بدايته في بيلمار هيراتسوكا الياباني وذلك في
 1995بعدها مثل املنتخب الياباني في أوملبياد أتالنتا  ،199وكان عمره  19سنة ،وقدم مستويات
لفتت األنظار وتوج على أثرها بجائزة أفضل العب في القارة اآلسيوية عام  1997ليصبح أصغر
العب آسيوي يحقق هذه الجائزة .ولم يتوقف عند هذه الجائزة ،فعاد ليقود منتخب بالده وللمرة
األولى في تاريخه نهائيات كأس العالم في فرنسا  .1998وفي العام نفسه انتقل إلى بيروجيا
في إيطاليا وسجل في مباراته األولى هدفني في مرمى يوفنتوس .ولعب بعدها في روما وبارما
وفيورنتينا .ثم انتقل إلى نادي بولتون وأندرز اإلنكليزي ولعب معهم  16مباراة وسجل هدفًا
واحدًا في موسم  2006-2005ليختتم مسيرته الكروية هناك.
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ُ
جيل بعد جيل

كان «الساموراي» يسكن مصدر
الشمس في شرق آسيا .هذا
المحارب القوي كما يحكى عنه،
حكم اليابان من اإلمبراطورية
في القرون الوسطى حتى نهاية
الحرب العالمية الثانية ،تحت شعار
واحد« :ليستمر عهدك إلى األبد».
وفي بلد المحاربين والتكنولوجيا
لم تكن كرة القدم المكان
المناسب للحرب ،على رغم أن
المنتخب الياباني لكرة القدم واحد
من األقدم في تاريخ آسيا .تعود
عام بعد المئة.
مباراته األولى إلى ٍ
الثقافة في أعماقها على حالها،
لكن تغيرات حدثت في المنتخب
الياباني قبل أشهر قليلة من
إنطالقة المونديال ،قد تنعكس
سلبًا على أدائه

حسن عطية

5

المشكلة المزمنة التي تالزم اليابانيين هي البنية الجسدية الضعيفة

ليستمر عهدك إلى األبد
ً
تأهلت الـيــابــان مـتـصــدرة املجموعة
ال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـيــويــة
والـ ـ ـص ـ ــدارة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات لـيـســت
ب ــال ـش ــيء الـ ـج ــدي ــد .وأس ـ ـفـ ــرت قــرعــة
كأس العالم روسيا  2018عن وقوع

رياضة
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امل ـن ـت ـخــب ال ـي ــاب ــان ــي ف ــي امل ـج ـمــوعــة
الثامنة والتي تضم كل من كولومبيا،
بولندا والسنيغال .على الورق تبدو
بولندا وكولومبيا املرشحني األبرز
للعبور نحو ال ــدور الـثــانــي ،ألنهما
يقدمان كرة جماعية بمستوى ثابت.
ومــن بعدهما السنيغال بنجومها.

وقــد يحل الـيــابــان فــي املــركــز األخير
ألن ــه األق ــل حـظــوظــا ف ــي مجموعته.
فـ ـ ــرصـ ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب «الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــوراي
األزرق» ق ــد ت ـكــون أمـ ــام الـسـنـيـغــال،
علمًا أن الـيــابــان ـ ـ تاريخيًا ـ ـ يعاني
أمـ ـ ــام الـ ـف ــرق الـ ـق ــادم ــة أف ــري ـق ـي ــا .فــي
املونديال املاضي في البرازيل خسر

أمـ ــام س ــاح ــل ال ـع ــاج ( .)1-2الـتـفــوق
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات األف ــريـ ـقـ ـي ــة أس ـب ــاب ــه
عـ ــديـ ــدة ،وم ـن ـه ــا ال ـب ـن ـيــة ال ـج ـســديــة
ال ـق ــوي ــة وال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة الـعــالـيــة
وال ـل ـعــب ف ــي األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة .ما
يدعو للتشاؤم ،هو أن اليابان لعبت
ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ـس ــاب ــق أي ـض ــا أم ــام

ـداف
كولومبيا وخـســرت بــأربـعــة أه ـ ٍ
مقابل واحد .املواجهات الثالثة ّ
تعد
ً
ص ـع ـبــة ع ـلــى مـنـتـخــب ي ـع ــرف كيف
يتأهل للمونديال لكن ال يعرف كيف
يلعب بعد التأهل .البطولة اآلسيوية
األخ ـيــرة شـهــدت خ ــروج الـيــابــان من
ال ـ ـ ــدور ال ــرب ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،واملـ ـع ــان ــاة
لـيـســت ف ـقــط ع ـلــى الـصـعـيــد الـعــاملــي
ّ
إنما القاري أيضًا.
الدقة ،اإلتقان واإلخــاص في العمل
والقدرة على العمل ضمن فريق ،هي
أب ــرز سـمــات اليابانيني .فــي امللعب،
كـمــا فــي خــارجــه ،أو كـمــا نـعــرف عن
الـيــابــانــي ال ـعــادي :الـحــرص الشديد
على املصلحة العامة كما املصلحة
الخاصة تمامًا .هذه األمور الشائعة
بيننا كـجــزء مــن الثقافة اليابانية،
ي ـم ـك ــن أن ن ـل ـم ـس ـه ــا ب ـ ــوض ـ ــوح فــي
ّ
طــريـقــة الــلـعــب ،فاملنتخب الياباني
ّ
يفضل اللعب الجماعي ويحبذ الكرة
الـشــامـلــة م ــن دون االع ـت ـمــاد املـفــرط
على الـفــرديــات ،على رغــم وجــودهــا.
وتسجيل أكثر من أربعني هدفًا في
التصفيات يلخص القدرةَ الهجومية
ل ـل ـيــابــان بـحـيــث ل ــم ي ـت ـلــق املـنـتـخــب
ســوى  7أه ــداف فقط .وتشكل الربع
س ـ ــاع ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـف ـض ــل
للمنتخب ال ـيــابــانــي لـلـتـسـجـيــل ،إذ
إن نـسـبــة الـتـسـجـيــل األع ـل ــى لــديـهــم
تكون في هــذا الوقت ( 27.3في املئة
 12هـ ــدفـ ــا) .ال ــاف ــت أن ال ـيــابــان ـيــن
ي ـم ـت ـل ـكــون ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـتـسـجـيــل
حتى فــي امل ـبــاراة الـتــي يخسرونها.
على سبيل املثال املباراة الودية أمام
أوك ــران ـي ــا انـتـهــت بــال ـخ ـســارة ()1-2
لكنهم استطاعوا التسجيل ونسبة
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ــدي ـه ــم ت ـب ـلــغ  0.7ه ــدف
للمباراة منذ عــام  .2015فيما تبلغ
نسبة استحواذهم على الكرة  58في
املـئــة وال ـت ـمــريــرات الصحيحة 84.2
في املئة.
املشكلة املزمنة التي تالزم اليابانيني
هي البنية الجسدية الضعيفةّ .
تعد
بنيتهم ضعيفة مقارنة باملنتخبات
األوروب ـيــة أو الالتينية وخصوصًا
األفــري ـق ـيــة ،مـمــا يـصـ ِّـعــب األمـ ــور في
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ــدولـ ـي ــة .هـ ــذه املـشـكـلــة
تـصـ ّـعــب عملية الـتـكـ ّـيــف والـتـحـ ّـســن
في املباريات مع فرق من خارج قارة
آسـيــا ،ألن ال ـفــوارق داخ ــل ال ـقــارة في
ه ــذا اإلط ـ ــار لـيـســت ك ـب ـيــرة .املشكلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ه ـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع أداء الـ ـف ــرق
الـيــابــانـيــة فــي بـطــولــة دوري أبـطــال

◄ مشاركة المنتخب الياباني في كأس العالم هذا الصيف تعد
السادسة تواليًا
ّ
◄
آسيويًا ،اليابان وصلت إلى بطولة أمم آسيا  8مرات وفازت
بأربعة ()1992،2000،2004،2011
◄ أفضل نتائج المنتخب الياباني في كأس العالم كانت التأهل
لدور الـ)2010 ،2002( 16
◄ سجل اليابان  44هدفًا في  18مباراة في التصفيات
تقاسمها أكثر من  10العبين

االتحاد الياباني حذا حذو
المنتخبات اآلسيوية
بإقالة المدرب قبل 67
يومًا من المونديال

آسيا ،علمًا أن بطل النسخة السابقة
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،الـ ـف ــري ــق ال ـي ــاب ــان ــي
أوراوا ري ــد دايـ ـم ــون ــدز ،الـ ــذي أع ــاد
الـتـتــويــج لـلـيــابــان فــي ه ــذه البطولة
ب ـع ــد ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن آخ ـ ــر ل ـقــب،
لـغــامـبــا أوس ــاك ــا ع ــام  .2008خمسة
فرق يابانية توجت بــدوري األبطال
أكثرها أوراوا ريد دايموندز بلقبني
( )2017 ،2007لكن الالفت أن أوراوا
لم يتأهل لبطولة هذا العام ،إضافة
إلى أنه لم يعبر سوى فريق ياباني
واح ــد ل ــدور ال ـ ــ 16م ــن الـبـطــولــة هــذا
العام وهــو كاشيما أنتليرز .تراجع
أداء الـفــرق املحلية يعد مشكلة ألن
أكـثــر مــن عـشــرة العـبــن فــي تشكيلة
املنتخب يلعبون في فرق يابانية ألن
ّ
يصدر
اليابان لم تعد ذلك البلد الذي
أسماء بحجم ناكاتا.
كـ ــارلـ ــوس كـ ـي ــروش م ـ ــدرب مـنـتـخــب
ملنتخب
إي ـ ــران ه ــو امل ـ ــدرب الــوح ـيــد
ٍ
ّ
آسيوي لم ُيقل قبل املــونــديــال .أربع
م ـن ـت ـخ ـبــات أخ ـ ــرى أق ــال ــت مــدربـيـهــا
ب ـع ــد الـ ـت ــأه ــل مـ ــن ب ـي ـن ـهــا الـ ـي ــاب ــان.
وه ـ ــذه إشـ ـ ــارة ه ــام ــة إلـ ــى «الـعـقـلـيــة
اآلسيوية» غير الصبورة .فاالتحاد

الـ ـي ــاب ــان ــي حـ ـ ــذا حـ ـ ــذو امل ـن ـت ـخ ـب ــات
اآلسـ ـي ــوي ــة األخ ـ ـ ــرى ب ــإق ــال ــة امل ـ ــدرب
وحيد خليلوزيتش قبل  67يومًا من
انـطــاقــة املــونــديــال .وت ـعــود أسـبــاب
قــرار االتـحــاد الياباني إلــى النتائج
غير املقنعة في املباراتني الوديتني
التي خاضها خليلوزيتش ،ضد كل
من مالي ( )1-1وأوكرانيا .الحكم جاء
سريعًا على املدرب الذي قاد الجزائر
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـث ــان ــي ف ـ ــي ب ـطــولــة
ك ــأس الـعــالــم املــاضـيــة وك ــاد يقصي
أملانيا البطلة أيضًا .اليابان اتخذت
مخاطرة كبيرة للغاية بإقالته قبل
كأس العالم ،وكان للمدرب البوسني
رد قاس« :الجميع في فرنسا يقولون
ال يمكن أن يحدث ذلــك فــي اليابان،
املجتمع الياباني يحظى باالحترام
لكن لم يتم التعامل معي باحترام»،
مضيفًا« :بـعــد كــل ه ــذا اإلع ــداد جــاء
م ـ ـ ــدرب ج ــدي ــد ل ـت ــول ــي امل ـس ــؤول ـي ــة،
إن ــه تـحــد اسـتـثـنــائــي ل ــه ،أعـتـقــد أنــي
ك ـن ــت ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف،
لـكــن رئيسكم ق ــال لــي ال ش ـك ـرًا ...من
ال ـص ـعــب ق ـب ــول ذلـ ـ ــك» ،هـ ــذا م ــا قــالــه
البوسني خليلوزيتش فــي طوكيو
بعد إقالته .هكذاّ ،
عي أكيرا نيشينو
( 63سنة) والذي سبق له أن درب في
املنتخب األوملبي والشباب ،وأفضل
م ــا حـقـقــه ه ــو ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـبــرازيــل
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ـض ــم ف ـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا
حينها روبرتو كــارلــوس ،وبيبيتو،
ورونــالــدو ،وريفالدو ،بهدف نظيف
خالل املباراة االفتتاحية في أوملبياد
أت ــانـ ـت ــا  .1996إي ـج ــاب ـي ــات تـعـيــن
ن ـي ـش ـي ـنــو ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــاد ف ــري ــق غــام ـبــا
أوس ــاك ــا لـلـفــوز بـلـقــب دوري أبـطــال
آس ـيــا ع ــام  2008أن ــه مـ ــدرب محلي.
وقدرته على التواصل وفهم األجواء
داخل املنتخب ستكون أفضل ولكنه

س ـي ـك ــون ف ــي س ـب ــاق م ــن أجـ ــل خـلــق
التوليفة األنسب للعب بها.
وبـعـيـدًا مــن األس ـمــاء املحلية فهناك
الع ـ ـبـ ــون يـ ـ ـع ـ ـ ّـدون مـ ــن األف ـ ـضـ ــل فــي
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ح ــالـ ـي ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن ـه ــم
احتكوا بالكرة األوروبـيــة وبطبيعة
ال ـ ـح ـ ــال فـ ـه ــم ال ـ ــرك ـ ــائ ـ ــز األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـت ــي س ـت ـش ــارك فــي
املـ ــونـ ــديـ ــال .ش ـي ـن ـجــي كـ ــاغـ ــاوا (29
سنة) واحــد مــن أفضل الالعبني في
اليابان وحتى فــي فريقه بوروسيا
دورتموند في أملانيا .سبق له اللعب
ف ــي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد ملــوسـمــن
وهو العب مهم جدًا في خط الوسط،
خصوصًا في ظل قدرته على التحكم
بــإي ـقــاع ال ـل ـعــب وص ـنــاعــة األه ـ ــداف.
ك ـيــوس ـكــي ه ــون ــدا ( 31س ـن ــة) أب ــرز
مواسمه كانت مع سيسكا موسكو
في روسيا قبل أن ينتقل إلى ميالن
اإلي ـط ــال ــي .وي ـم ـكــن تــوظ ـيــف هــونــدا
كجناح أيسر أو من األفضل أن يلعب
كصانع لعب خلف املهاجمني .وأكثر
مــا يتميز بــه هــونــدا هــو قــدرتــه على
ال ـت ـس ــدي ــد م ــن املـ ـس ــاف ــات ال ـب ـع ـيــدة.
شينجي أوكــازاك ــي ( 32سـنــة) الــذي
توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز عـ ــام  2016هــو
األفـضــل بــن الجميع على الصعيد
ال ـب ــدن ــي وح ـت ــى ال ـت ـهــدي ـفــي (ول ـيــس
الـفـنــي) ويـشـغــل مــركــز رأس الحربة
وع ـلــى رغ ــم أن ــه ل ــم يـلـعــب كــأســاســي
ّ
فــي ليستر إل أنــه استطاع تسجيل
 6أهـ ـ ــداف وص ـن ــاع ــة  ،3وع ـل ــى رغــم
ّ
أن ــه يـلـعــب ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم أل أنــه
يساعد في الدفاع واستعادة الكرة.
يوتو ناغاتومو قضى سبعة أعوام
ف ــي إنـتــرنــاسـيــونــالــي اكـتـســب فيها
خـبــرة اإليـطــالـيــن فــي تــأديــة األدوار
الدفاعية وهو حاليًا يلعب في غلطة
ـداف
ســراي التركي حيث صنع  3أهـ ٍ
في  13مباراة خاضها في اسطنبول.
ً
املونديال املقبل لن يكون سهال على
املنتخب الـيــابــانــي ،ألن ــه كـمــا ذكــرنــا
آنفًا تحوي املجموعة األخـيــرة فرقًا
ص ـع ـبــة املـ ـن ــال وت ـط ـل ــع إل ـ ــى امل ـضــي
بـعـيـدًا فــي روس ـيــا .ويـكـمــن التحدي
الـحـقـيـقــي ل ـل ـيــابــان ـيــن ف ــي قــدرت ـهــم
على العبور نحو األدوار اإلقصائية.
وإذا ف ـع ـل ـه ــا م ـن ـت ـخ ــب «مـ ـح ــارب ــي
الـ ـس ــام ــوراي» ف ـس ـي ـكــون ذلـ ــك حــدثــا
وإنـ ـج ــازًا بــالـنـسـبــة ل ـه ــم .وه ــم على
نحو مــا ،ق ــادرون دائمًا على إحــداث
ٍ
مفاجأة.

إنييستا
«ساموراي»؟
يبدو أن أنــدريــاس إنيستا قائد فريق
بــرش ـلــونــة ال ـ ــذي س ـيــرحــل ف ــي نـهــايــة
امل ــوس ــم ،سيغير وجـهـتــه مــن ال ــدوري
ال ـص ـي ـن ــي إل ـ ــى الـ ـي ــاب ــان ــي .وك ـ ـ ــان مــن
املتوقع أن ينضم اإلسباني إلــى نادي
«ش ــون ــغ كـيـنــغ ل ـي ـفــان» الـصـيـنــي بعد
مـ ـغ ــادرت ــه ل ـب ــرش ـل ــون ــة ه ـ ــذا ال ـص ـيــف،
ولكن تــم إقناعه بــالــذهــاب إلــى اليابان
وسيتقاضى هـنــاك  22مليون جنيه
إسترليني فــي املــوســم أي مــا يـقــارب
 420أل ــف بــاونــد أسـبــوعـيــا .وأش ــارت
ال ـت ـقــاريــر اإلس ـبــان ـيــة إل ــى أن ال ـعــرض
ق ــدم مــن فــريــق «فـيـسـيــل كــوبــي» ملــدة
ثالثة مــواســم .ويلعب ضمن صفوف
الفريق الياباني املهاجم األملاني لوكاس
بودولسكي ،الــذي انضم إليه الصيف
امل ــاض ــي .وت ــوج إنييستا ه ــذا املــوســم
بثنائية الكأس والــدوري مع برشلونة.
وكــان صاحب هــدف الفوز في نهائي
كــأس العالم  2010مــع منتخب بــاده
إسـبــانـيــا .مــونــديــال ه ــذا الـصـيــف في
روس ـي ــا ال ش ــك أن ــه س ـي ـكــون األخ ـيــر
إلنييستا مع إسبانيا التي تعد واحدة
من أبرز املرشحني للتويج باللقب.
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السنيغال

ذكريات الزئير في وجه فرنسا

الالعب المفتاح

أليو سيسه
بعد غياب دام  16سنة
عن املونديال ،أعاد
ّ
املدرب أليو سيسه
البالغ  41سنة منتخبه
الوطني السنيغالي
إلى األضواء من جديد بتأهله إلى املونديال
في روسيا .أليو سيسه كان من بني الالعبني
الذين شاركوا مع «أسود الترنغا» في املونديال
عام  2002في كوريا الجنوبية واليابان (تأهلت
السنيغال إلى دور ربع النهائي وخرجت على
يد منتخب تركيا) .ولد سيسيه في زيغينشور
السنيغالية ،وهو من مواليد  ،1976لعب في الدوري
الفرنسي منذ عام  1994مع فريق ليل ثم انتقل
إلى باريس سان جيرمان .ليعود وينتقل إلى
الدوري اإلنكليزي حيث شارك مع فريق برمنغهام
سيتي وبورتسموث ،قبل أن يعتزل في موسم
 .2010-2009بدأ سيسيه مسيرته التدريبية
كمساعد مدرب للمنتخب األوملبي في ،2012
ثم تولى منصب املدير الفني للمنتخب األول في
ّ .2015
درب «األسود»  24مباراة (فاز بـ ،16مقابل
 5تعادالت ،و 3هزائم) ،وقاد الفريق إلى نهائيات
أمم أفريقيا  ،2017وخرج على يد الكاميرون .ومن
أبرز اإلنجازات التي قدمها سيسيه قيادة منتخب
السنيغال في التأهل إلى أعرق البطوالت وأهمها
للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب منذ ،2002
والصعود لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017
للمرة األولى منذ عام .2006
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

الحظوظ في روسيا
أوقعت قرعة كأس العالم املنتخب السنيغالي في مجموعة تعتبر صعبة نسبة للمستويات
املتقاربة ما بني منتخباتها .ما بني كل من اليابان وبولندا وكولومبيا ،يدخل السنيغال املونديال
وعينه على التأهل إلى الدور الـ 16الذي يعد على الورق أمرًا صعبًا ،وذلك مع األخذ في االعتبار قوة
منتخبي كولومبيا وبولندا .إال أن املنتخب السنيغالي يسعى لتحقيق املفاجأة تمامًا كما كانت
املشاركة األولى «ألسود الترنغا» عام  2002حيث تمكنوا من تحقيق ّاملفاجأة الكبرى في هزيمتهم
ملنتخب فرنسا وإبهار العالم بأداء مذهل ونتائج إيجابية لم تكن متوقعة من منتخب يشارك ّ
للمرة
األولى في تاريخه في املونديال.

لم يواجه المنتخب السنيغالي عقبات للتأهل إلى نهائيات روسيا

«تتعاطف» مع الفرق األفريقية.
أفريقيا .يخطر في بالك هنا أن ً
لكن ،حين تنظر إلى السنيغال مثال ،تعرف أنه فريق قوي بما يكفي،
ليبعد عن نفسه صفة «التعاطف» .السنغاليون قادرون على
المباغتة وعلى الهجوم .واألهم ،أنهم عندما ّ
يسجلون ،يعرفون
جيدًا كيف يرقصون
حسن رمضان
سـ ـ ــاديـ ـ ــو مـ ـ ــانـ ـ ــي ،ن ـ ـجـ ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول،
ونـ ـج ــم امل ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـي ـغــالــي إل ــى
ج ــان ــب امل ـ ــداف ـ ــع ك ــول ـي ـب ــال ــي م ــداف ــع
ف ــري ــق ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي .إن كـنــت
مـ ـت ــابـ ـع ــا ج ـ ـي ـ ـدًا ،سـ ـتـ ـع ــرف أن ـه ـم ــا
م ــن أه ــم ال ــاع ـب ــن ف ــي ال ـع ــال ــم .وإن
ل ــم ت ـك ــن م ـتــاب ـعــا جـ ـيـ ـدًا ،ف ـي ـجــب أن
تـعــرف ذل ــك .يعتبر ه ــذان الــاعـبــان
أه ــم م ــا أنـجـبــت ال ـك ــرة السنيغالية
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،نـ ـظـ ـرًا ملــا
ي ـقــدمــاه م ــن أداء مـبـهــر وم ـمـ ّـيــز مع
فريقيهما (ليفربول /نــابــولــي) .ملن
يـتــابــع الــاعـبــن عــن كـثــب ،يـعـلــم ما
ه ــي أه ـمـ ّـي ـت ـه ـمــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـكــل مــن
ليفربول ونابولي .مع محمد صالح
النجم املـصــري ،وروبــرتــو فيرمينو
الـبــرازيـلــي ،يبقى ليفربول ناقصًا،
ويفتقد ســاديــو مــانــي .الـثــاثــة معًا
ي ـش ـك ـل ــون أفـ ـض ــل خـ ــط هـ ـج ــوم فــي
الدوري اإلنكليزي وربما في أوروبا
ّ
كلها املوسم الحالي ،وأفضل ثالثي
مـ ـتـ ـف ــاه ــم م ـ ــع بـ ـعـ ـض ــه مـ ـن ــذ ث ــاث ــي
برشلونة الشهير ،ميسي ســواريــز
ون ـ ـي ـ ـمـ ــار .ي ـت ـم ـ ّـي ــز م ــانـ ـي ــه وصـ ــاح

بسرعتهما فــي االنتقال مــن الدفاع
لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم ،ف ـ ـ ــأي فـ ــريـ ــق ال ي ـت ـم ـنــى
بـ ــأن يـتـلـقــى ه ـج ـمــة م ــرت ــدة وال ـك ــرة
بـ ــن رجـ ـل ــي ص ـ ــاح أو م ــانـ ـي ــه ،ألن
ال ـســرعــة ال ـتــي يـقـطــع بـهــا الــاعـبــان
امللعب قياسية ،وهــذا مــا شاهدناه
فـ ــي ع ــدي ــد امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فـ ــي الـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي (م ـبــاراة لـيـفــربــول وســت
هام ،ليفربول أرسنال.)...
مـ ــن م ــانـ ـي ــه وأنـ ـفـ ـيـ ـل ــد ،ن ـن ـت ـق ــل إل ــى
ً
امللعب الــذي ال يقل جـمــاال وصخبًا
عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ،س ـ ــان
ب ــاول ــو ف ــي نــابــولــي .مـلـعــب الـشـعــب
والـجـمــاهـيــر ال ـتــي تـسـتـحــق اسمها
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــر .ك ــولـ ـيـ ـب ــال ــي،
امل ــداف ــع الـسـنـيـغــالــي ،يـعــد أح ــد أهــم
أع ـمــدة الـفــريــق الـجـنــوبــي ،بــأهــدافــه
الحاسمة ،وشراسته الدفاعية ،صار
مدافعًا يحلم أي فريق في أن يتعاقد
م ـع ــه .ه ــو ب ـم ـثــابــة ق ــائ ــد لـلـمـنـتـخــب
السنيغاليّ ،
وربما هو قائد وهمي
ّ
في نابولي أيضًا .خجول ،ال يتكلم
أكثر مما يلعب .أداء جيد جدًا له في
كــل م ـبــاراة يخوضها .قــوي البنية،
ّ
يتفوق دائمًا في الثنائيات .كاليدو
كوليبالي أكثر ثقة بنفسه مما توقع

الجميع ،وهو من أهم األسباب التي
جعلت نابولي يستمر في املنافسة
على لقب الدوري حتى هذه املرحلة،
فلوال كاليدو ،لكان االنهيار ،مصيرًا
ّ
محتمًا على دفاع الفريق الجنوبي.
والـجـمـيــع يــذكــر قـمـيــص كــولـيـبــالــي
ً
بــن يــدي مــارادونــا ،احـتـفــاال بهدف
األول في مرمى اليوفي.
ال ـيــوم ،وبـفـضــل الـثـنــائــي ،واح ــد في
ال ــدف ــاع وآخ ــر م ــن ال ـه ـجــوم ،وعــديــد
الالعبني املحترفني السنيغاليني في
أوروب ــا ،حقق املنتخب السنيغالي
ال ـح ـلــم ال ـك ـب ـيــر ،ال ـح ـلــم ال ـ ــذي سـبــق
وخ ـ ــاض ـ ــوه فـ ــي  ،2002حـ ـل ــم ك ــأس
«املستعمر»
العالم .يومذاك ،هزموا
ِ
الفرنسي فــي االفـتـتــاح .الـيــوم ،ومع
تأهل «أســود الترنغا» إلــى روسيا،
أصبحوا إلــى جانب مصر وتونس
واملـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ونـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــري ـ ــا ،خـ ــامـ ــس
املـنـتـخـبــات األفــريـقـيــة ال ـتــي تأهلت
إلـ ـ ــى املـ ــونـ ــديـ ــال الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ع ـنــدمــا
ن ـق ــول ع ــدي ــد امل ـح ـت ــرف ــن ،ال يـعـتـبــر
األمـ ــر مـبــالـغــا ف ـي ــه ،ف ـل ــدى املـنـتـخــب
ال ـس ـن ـي ـغــالــي ج ـي ــل ال ب ـ ــأس ب ــه مــن

الالعبني ،على غرار إيدريسا غييي
في إيفرتون اإلنكليزي ،كيتا بالدي
نجم فريق الزيــو اإليطالي السابق
ومــونــاكــو الـفــرنـســي حــالـيــا ،شيخو
كــويــاتــي قــائــد املنتخب السنيغالي
العـ ـ ـ ــب وي ـ ـس ـ ــت هـ ـ ـ ــام اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي،
مـبــاي نيانيغ العــب مـيــان السابق
وت ــوري ـن ــو وغ ـي ــره ــم م ــن املـحـتــرفــن
في أملانيا وإنكلترا .واألجمل ،أنهم
لم يخلعوا عباء ة أفريقيا .يلعبون
تحت قيادة مدرب وطني سنيغالي
محنك يدعى أليو سيسه.
لـ ــم يـ ــواجـ ــه امل ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـي ـغــالــي
عقبات .تأهل إلــى نهائيات روسيا
ّ
عــن جـ ــدارة ،بـعــد تـمــكـنــه مــن تصدر
مـجـمــوعـتــه ضـمــن املــرح ـلــة األخ ـيــرة
للتصفيات األفريقية املؤهلة لكأس
العالم ،متفوقًا على منافسه املباشر
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة م ـن ـت ـخــب بــورك ـي ـنــا
ف ــاس ــو .م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـصــح ال ـيــوم
مقولة «الـتــاريــخ يعيد نفسه» ،وإن
الـتــاريــخ يبقى تــاريـخــا .لـكــن الجيل
السنيغالي الحالي ال يقل عما كان
عـلـيــه ف ــي  .2002أسـ ــود سـنـيـغــالـيــة

■ جمع املنتخب السنيغالي  14نقطة في مرحلة املجموعات
األخيرة املؤهلة لروسيا
■ تأهل أسود الترنغا إلى املونديال من دون تلقي أي خسارة
■ هذه هي املرة الثانية التي يتأهل فيها السنيغال إلى املونديال

كـثـيــرة تـتــأهــب لـلــزئـيــر ف ــي روس ـيــا.
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ح ـ ـقـ ــق امل ـن ـت ـخ ــب
السنيغالي الفوز في أربع مباريات
على حساب كل من جنوب أفريقيا
ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا وف ـ ــوزًا ع ـلــى حـســاب
ك ــل م ــن الـ ــرأس األخ ـض ــر وبــوركـيـنــا
فــاســو بـيـنـمــا ت ـع ــادل ف ــي م ـبــاراتــن
خ ــارج أرض ــه أم ــام الـ ــرأس األخـضــر
وبــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،وجـمـيـعـهــا فــرق
قوية .ساعد املنتخب السنغالي في
ال ـتــأهــل لـلـمــونــديــال إعـ ــادة مـبــاراتــه
أمـ ــام ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا ب ـعــد أن ثبت
ح ـص ــول ال ـح ـكــم ال ـغــانــي «الم ـب ـتــي»
عـلــى امل ــال بـغــرض ال ــرش ــوة .حينها
خ ـســر املـنـتـخــب الـسـنـيـغــالــي الـلـقــاء
ب ـه ــدف م ــن دون رد ق ـبــل أن يحقق
االنتصار فــي لقاء اإلع ــادة بثنائية
عـ ـ ـل ـ ــى أرض وجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــر جـ ـن ــوب
أفريقيا .يعتمد املنتخب السنيغالي
فـ ـ ــي طـ ــري ـ ـقـ ــة لـ ـعـ ـب ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرات
ً
الـطــويـلــة مستغال ســرعــة األجـنـحــة:
س ــادي ــو م ــان ــي ،كـيـتــا ب ــال ــدي ،مـبــاي
ن ـي ــان ــغ .املـ ـف ــارق ــة أن ب ــال ــدي رف ــض
إس ـب ــان ـي ــا ،ون ـي ــان ــغ رفـ ــض فــرن ـســا،
وفـ ـض ــا ال ـس ـن ـي ـغ ــال .وهـ ـ ــذه لـيـســت
مفارقة إال في عالم الكرة الرأسمالي
الــذي تسيطر عليه دول إمبريالية.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال ـس ـن ـي ـغ ــال ه ــو م ـكــان
الــاعـبــن الـطـبـيـعــي ،الــذيــن يـحـ ّـبــون
الـلـعـبــة .بـســرعـتـهــم ،ي ـم ــررون الـكــرة
في العمق داخــل منطقة الجزاء إلى
رأس الحربة ساكو نجم ويست هام
وكــريـسـتــال ب ــاالس الـســابــق والعــب
ريـ ــن ال ـح ــال ــي .تـشـكـيـلــة مـنـسـجـمــة،
قادرة على الزئير ،التسجيل ،وعلى
الرقص.

◄ الحاج ديوف
أفضل العــب أفريقي لعام  ،2002الحاج ديــوف ،هو أحــد أفضل الالعبني السنيغاليني في
نشأة الالعب السنيغالي في نواكشط العاصمة املوريتانية إلى جانب والدته
التاريخ .كانت ّ
مريم .كــاد أن يمثل املنتخب املوريتاني ،لــوال سرعة استدعاء املنتخب السينغالي لــه .لعب
ديــوف في أندية أوروبـيــة عــدة ،أبــرزهــا نــادي «الــريــدز» ليفربول اإلنكليزي ،إضافة إلــى كل
من بولتون اإلنكليزي ورانجرز اإلسكتلندي .شارك مع منتخب بالده في مونديال كوريا
واليابان عام  2002وكان صانع الهدف الغالي في مرمى منتخب فرنسا الذي ّ
سجله بوبا
ديــوب .فــاز مع ليفربول بكأس الرابطة اإلنكليزية للمحترفني ،إضافة إلــى الفوز بالدوري
اإلسكتلندي مع رانجرز .كان اسم الحاج ديوف من بني أفضل  125العبًا في تاريخ كرة القدم
باختيار من النجم البرازيلي بيليه.

جدول المباريات
الثالثاء 6 /19
األحد 6 /24
الخميس 6 /28

بولندا  xالسنغال
اليابان  xالسنغال
السنغال  xكولومبيا

18:00
18:00
17:00
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سجل روبرتو باجيو  9أهداف
في مشواره في كأس
العالم في  3موندياالت

2002

لم يستدع المدرب جيوفاني
تراباتوني باجيو للمشاركة
في مونديال  2002رغم
االحتجاجات في الشارع
اإليطالي

56

خاض باجيو  56مباراة مع
منتخب إيطاليا بين َ
عامي
و 2004سجل خاللها
ً 1988
 27هدفا

روبرتو باجيو وثالث حسرات
قصة روبرتو باجيو مع بطولة كأس العالم ال تشبهها قصة .بدأها ذلك الساحر اإليطالي في
مونديال  1990في بالده .كان حينها في الـ  23من عمره .بصمته األولى كانت في املباراة
األخيرة في دور املجموعات أمام تشيكوسلوفاكيا عندما سجل هدفًا في غاية الروعة بعد
َ
لالعبني.
انطالقة من بعد منتصف امللعب ومراوغة
ً
في نصف النهائي ،شارك باجيو بديال في الدقيقة  73أمام أرجنتني دييغو مارادونا .املباراة
ذهبت إلى ركالت الترجيح .سيسجل باجيو ركلته لكن «اآلتزوري» سيخسر .سيكتفي بهدف
ثان في مرمى إنكلترا ومركز ثالث.
مونديال  .1994باجيو حاضر مجددًا في العرس العاملي مع كرة ذهبية .نضج أكثر وجوهر
نجمه أكثر .املنتخب اإليطالي سيعاني في دور املجموعات وسيتأهل بصعوبة .لم يكن باجيو
مؤثرًا ،لكن منذ دور الـ  16سينطلق موندياله تحديدًا في الدقيقة  88أمام نيجيريا عندما

كان «اآلتزوري» يقترب من توديع البطولة لكن باجيو أدرك التعادل ثم سجل هدف الفوز بعد
ّ
التمديد .ثم عاد للتسجيل في ربع النهائي أمام إسبانيا ورفع غلته في نصف النهائي إلى
هدفني أمام بلغاريا .اقترب باجيو من احتضان كأس العالم .بقي أمامه عقبة البرازيل .لكنها
ّ
ركالت الترجيح مجددًا أنهت الحلم .الركلة التي أهدرها باجيو نفسه خلدها تاريخ البطولة.
سيحمل باجيو حلمه إلى مونديال  .1998أصبح في الـ  31من عمره .سجل هدفني في دور
ً
املجموعات أمام تشيلي والنمسا ،فضال عن صناعته مثلهما وتقديمه لقطات ساحرة .في ربع
النهائي ،تواجهت إيطاليا مع البلد املضيف فرنسا .الحت الفرصة أمام باجيو ليحسم املباراة
بعد تمديدها بكرة «على الطائر» لكنها ّ
مرت على مقربة من مرمى فابيان بارتيز .إنها ركالت
ّ
الترجيح مجددًا ،لكن «الثالثة لم تكن ثابتة» .ودع باجيو كأس العالم .انتهت رحلته املونديالية
بحسرة ما بعدها حسرة.

سيرة ذاتية

من هو؟

حل العدد السابق :ماركو رويس

السنوات

الفريق

املشاركات

األهداف

2006-2003

كولن

81

46

2009-2006

بايرن

71

15

2012-2009

كولن

88

33

2015-2012

أرسنال

60

19

-2015

إنتر ميالنو

17

1

2017-2015

غلطسراي

51

20

2018-2017

فيسيل كوبيه

12

5

حل العدد السابق :أنيلكا

«بمجرد بدء االستعدادات لكأس
العالم  ،لن تكون هناك فرصة
للقيام بذلك  ،حيث سيكون علينا
أن نضع طاقتنا في الفريق .نحن
المدربون لدينا قائمة من األولويات
والتعامل مع وسائل اإلعالم ليس
في المراكز الخمسة األولى».
(يورغن كلينسمان)

