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سياسة

سياسة
قضية اليوم
ابراهيم األمين

«استعراض بوليسي» في الخارجية:

ُ
باسيل يهين
السلك الدبلوماسي
لم يسبق أن ُسمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية إلجراء تحقيق مع موظفين إداريين .جبران باسيلّ ،
جرد
ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم ،لنيته كشف ُم ّ
سرب ثالثة تقارير دبلوماسية إلى «األخبار»
(نشرتها «األخبار» يومي  19و 14نيسان الماضي) .بهذه ّ
الحجة ،انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول
الخارجية ،ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزيرّ قبل
وزارة الخارجية كما لو أنهم
اعضاء الجهاز إلى ُ
ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى ُ لزوم التحقيقات .دخل ُ
يبحثون عن مطلوبين إرهابيين .أهين السلك الدبلوماسي ،وكسرت هيبته ،واعتدي على خصوصيات
السفراء ،من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء
ليا القزي
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن،
م ــوظ ــف ُي ــدع ــى خ.خ ،.وظ ـي ـف ـتــه هــي
إتمام الربط اإللكتروني بني الــوزارة
وب ــن الـبـعـثــات اللبنانية فــي الـعــالــم.
بداية  ،2017وصلت إلى «الخارجية»
شـ ـ ـك ـ ــاوى م ـ ــن الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
فـ ـ ـ ــي مـ ــرس ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا ول ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس
ّ
وديـ ـت ــروي ــت ،بـ ــأن خ.خ .ك ــان يستغل
وظيفته للتحرش جنسيًا بموظفات
(«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار»  -عـ ـ ـ ـ ُـدد  7ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران)،
ُ
وارف ـق ــت الـشـكــوى املــرس ـلــة فــي حينه
مــن ل ــوس أنـ ّجـلــس ،بــرســالــة تتضمن
ـدد من موظفي
شهادات موقعة من عـ ٍ
الـبـعـثــة .كـيــف تـعــامـلــت «ال ـخــارج ـيــة»
مــع القضية؟ خ.خ .ال ي ــزال ُي ــداوم في
قـصــر ب ـس ـتــرس ،وصـ ــدر قـ ــرار يسمح
ل ــه بــاسـتـكـمــال مـهـمــاتــه ف ــي ال ّـخ ــارج،
ُمستفيدًا من الحماية التي وفرها له

ُ
فريق وزير الخارجية .فاملوظف املتهم
ٌ
منتسب أيـضــا إلى
بتحرش جنسي،
التيار الوطني ّ
الحر.
في العام نفسه ( ،)2017تجاهل وزير
الخارجية واملغتربني جبران باسيل
وجـ ــود ت ـقــريــر ُم ــرس ــل ع ــام  2012من
السفارة اللبنانية في هولندا ،حيث
كان يخدم الدبلوماسي رامي عدوان،
وفـيــه مـعـلــومــات ح ــول سـلــوك األخـيــر
اإلداري ،ال ّـ ــذي كـ ــان ي ـت ـفــوه بـكـلـمــات
نابية بحق لبنان ووزارة الخارجية،
وطريقة تعامله مع زمــائــه ،واتهامه
بقضايا ُي َع ّد بعضها جرائم جنائية
ّ
(األخ ـ ـبـ ــار  20 -ت ـم ــوز  .)2017إال ّأن
ّ
باسيل قـ ّـرر أن عــدوان «ضحية» ملف
ُمـلـفــق م ــن ِق ـ َـب ــل حــركــة أم ــل ،لرغبتها
ـص م ـكــانــه ف ــي هــول ـنــدا.
ت ـع ـيــن ش ـخ ـ ٍ
املـكــافــأة أتــت مــن خــال تعيني عــدوان
ُمديرًا ملكتب الــوزيــر ،قبل أن يستقيل
ُلي ّ
عي سفيرًا لــدى فرنسا ،مــن خــارج
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امل ـ ــاك اإلداري ب ـس ـبــب ان ـت ـمــائــه إلــى
الفئة الثالثة التي لم تكن لتسمح له
بترؤس بعثة.
في الحالتني ،ورغــم وجــود مستندات
ً
ُ ّ
ك ــان بــإمـكــانـهــا أن تـشــكــل رك ـي ــزة ألي
تحقيق داخ ـلــي يـصــل إل ــى التفتيش
امل ـ ــرك ـ ــزي ،وف ـ ــق األصـ ـ ـ ــول واألعـ ـ ـ ــراف
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ،جـ ــرت
«ال ـل ـف ـل ـفــة» ع ـلــى ال ـطــري ـقــة الـلـبـنــانـيــة،
بعكس ما حصل أول من أمس .في 19
و 24نيسان  ،2019نشرت «األخـبــار»
ثالثة محاضر دبلوماسية ُمرسلة من
سفارة لبنان لــدى الــواليــات املتحدة،
ح ـ ـ ــول ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات وفـ ـ ـ ــود ل ـب ـن ــان ـي ــة مــع
مسؤولني أميركيني .ال يملك باسيل
ُ
ً
دل ـي ــا أو مـسـتـنـدًا أو وث ـي ـقــة ،تـشـيــر
ّ
إل ــى أن مـصــدر الـتـســريــب هــو اإلدارة
املركزية ...أو حتى جهة دبلوماسية.
مــع ذل ــك ،ق ـ ّـرر يــوم االثـنّــن القفز فوق
ّ
ك ــل األصـ ـ ــول ،ك ـمــا ل ــو أنـ ــه رغ ــم عــامــه
كوزير للخارجية ،ال يزال ال
الخامس
ٍ
هذه الوظيفةُ .
فسيحفظ
يفقه بأعراف
«إنجازات» وزير الخارجية
في خانة
ّ
وامل ـغ ـتــربــن ،أن ــه طـلــب تـحــويــل قصر
بـ ـسـ ـت ــرس إلـ ـ ـ ــى «م ـ ـ ـسـ ـ ــرح جـ ــريـ ـم ــة»،
ُمستباح من قبل عناصر أمــن الدولة
ُ
امللثمني ،واملنتشرين بكامل عتادهم
الـعـسـكــري داخ ــل أروقـ ــة ال ـ ــوزارة .هو
ّ
ال ــوزي ــر ال ــذي غــطــى عملية الـتـعــرض
لـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــات الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ورف ـ ــع
ال ـح ـصــانــة ع ــن أع ـض ــاء ف ــري ــق عـمـلــه،
س ــام ـح ــا ب ــان ـت ـه ــاك خ ـصــوص ـيــات ـهــم،
والتعامل معهم بوصفهم ُ
«مجرمني
إرهابيني».
صباح أول من أمس ،فوجئ العاملون
ف ــي «ب ـس ـت ــرس» ب ـط ــوق أم ـن ــي كثيف
ح ــول املـبـنــى الـ ـ ــوزاري فــي األشــرف ـيــة.
ُ
س ـي ــارات أم ــن ال ــدول ــة ،تـقـفــل بــوابــات
ّ
الوزارة .رجال امن مسلحون بالكامل،
ُي ـغ ـط ــون وج ــوه ـه ــم بــأق ـن ـعــة سـ ــوداء
ورؤوسهم بخوذ معدنية ،ينتشرون
في الساحة الخارجية وباحة القصر
الــداخـلـيــة .وعـسـكـ ٌـر بلباسهم املــدنــي،
ي ـت ـن ـق ـلــون بــأس ـل ـح ـت ـهــم ،ب ــن مـكــاتــب
الــدب ـلــومــاس ـيــن« .ال ـخ ــارج ـي ــة» تحت
ّ
سلطة العسكر .وجبران باسيل سلم
«األمــانــة» إلــى الـلــواء صليبا ،وغــادر.
فالوزير كــان قد قـ ّـدم شكوى جزائية،
َ َّ
ك ــل ــف ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام
اإلستئنافي في بيروت القاضي زياد
أبو حيدراملديرية العامة ألمن الدولة
إجـ ــراء التحقيق الـ ــازم فــي مــوضــوع
تسريبمراسالت دبلوماسية «خالفًا
للقانون».
قـ ـب ــل مـ ـ ـغ ـ ــادرت ـ ــه ،جـ ـم ــع ب ــاسـ ـي ــل فــي
مكتبه األم ــن ال ـعــام ل ـل ــوزارة وأربـعــة
س ـ ـفـ ــراء هـ ــم ح ــال ـي ــا مـ ـ ـ ــدراء إداريـ ـ ـ ــون
مكتبه وموظفا إداري ــاُ ،مبلغًا
ومدير ّ
إياهم بأنه قـ ّـرر رفع الحصانة عنهم،

عندما يجتمع الغرور مع السلطة
مشكلة الرئيس سعد الحريري مع «األخبار» ال نهاية لها كما
يبدو .الرجل يرفض أي مراجعة تضعه في موقف املسؤول
عن وقف رمي الوسخ تحت السجادة ،ويستمر في لعبة رمي
املسؤولية على اآلخرين .موقفه من متابعة اإلعالم( ،اقرأ
«األخبار») ملناقشات املوازنة العامة والسياسات املالية والنقدية،
يعيدنا الى النقطة الصفر :ال أريد إزعاجي!
الله وحده يعلم في كيفية إقناع الرجل بأن الغطرسة ال تفيد في
ّ
مثل هذه الحاالت .لكن ما نعلمه نحن ،أن «التحفظ» الذي نلجأ إليه
للتورية وعدم قول كل ما هو معروف ،يبدو أنه ال ينفع .ربما يريد
أهل الحكم عندنا ،أن نذهب في املواجهة معهم الى مرحلة الزاويا
الحادة ،ال مرحلة تدوير الزوايا.
ّ
لكن للحريري اليوم شريكًا جديدًا في هذه اللعبة .كان رفيق
الحريري يستفيد من أي تسوية مع السلطات السورية ،لكي
يعكسها تفاهمات مع شركائه في الحكم ،من الرئيس نبيه بري

لم يعد جبران باسيل يختلف عن اركان السلطة
المتحكمين بالبالد والعباد

ّ
باسيل هو الوزير الذي غطى عملية التعرض لكرامات الدبلوماسيين (مروان بوحيدر)

«بـ ـع ــد ت ـن ـب ـي ـهــه» ل ـه ــم ب ــال ـت ــوق ــف عــن
ـات لــوســائــل اإلع ــام.
تـســريــب مـعـلــومـّ ٍ
ج ـ ــزم الـ ــوزيـ ــر أن واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـتــة
هـ ــو «امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر»ُ ،م ـس ـق ـط ــا مـ ــن دائ ـ ــرة
اتـهــامــاتــه بعثة لـبـنــان فــي واشـنـطــن،
واملوظفني اآلخرين في «الخارجية»،
َ
َ
ومقري رئاستي الجمهورية ومجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـضــا ع ــن رئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـن ـ ــواب ،وم ـس ـت ـش ــاري ــن مل ـس ــؤول ــن،
وأحـ ـ ـ ــزاب وقـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ،تـصـلـهــا
ُ
التقارير الدبلوماسية قبل أن تسجل
فــي اإلدارة املــركــزيــة .فالتعيينات في
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى مـعـيــاريــن
ّ
ً
لعدد
«غطاء»
طائفي وحزبي ،شكلت
ٍ
مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن الـ ــذيـ ــن اخ ـت ـلــط
ّ
عـلـيـهــم األمـ ـ ــر ،ف ـب ــات ــوا ي ـع ـت ـبــرون أن
مرجعيتهم هي التي يجب أن يوجهوا
ّ
لـهــا تـقــاريــرهــم .ول ـكــن بــاسـيــل ،وأم ــام

ُمنع الدبلوماسيون من
دخول الحمام والذهاب
إلى سياراتهم ،من دون
مرافقة مسلحة

اع ـت ـبــاره وج ــود حــالــة «ع ــدم امـتـثــال»
ألوامــره ،انتقل إلى «الخطة ب» ،وهي
ال ـس ـم ــاح ل ـج ـهــاز أمـ ــن ال ــدول ــة إجـ ــراء
التحقيقات .هو نفسه الجهاز صاحب
السجل الحافل باالنتهاكات ،والــذي
لــم يعتذر بعد عــن عــار فضيحته في
قضية املسرحي زيــاد عيتانيُ .يــدرك
ّ
باسيل جيدًا أن مستشارين ملسؤولني
س ـي ــاس ـي ــن ،والـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـعــام ـلــن
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـعـ ــام ،تـ ــداولـ ــوا ت ـقــاريــر
واشنطن الثالثة على هواتفهم ،قبل
وصولها إلــى وزارة الخارجية .جـ ٌ
ـزء
ـي» الــذي
مــن «االس ـت ـع ــراض الـبــولـيـسـ
سمح به ،هدفه التعتيم على ُامل ِّ
سرب
الرئيسي ،وعلى حالة «الفلتان» التي
تعيث بالسلك الدبلوماسي.
ل ـج ــأ ب ــاس ـي ــل إل ـ ــى خـ ـي ــار لـ ــم يـسـبـقــه
ً
ُ
ـارن ــة م ـث ــا مع
إل ـي ــه أح ـ ــد .ي ـم ـكــن امل ـق ـ ّ
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات فـ ـ ــي مـ ـ ـل ـ ــف «ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
القضائي» .رغم حساسية و«خطورة»
ّ
املوضوع ،إال أن التحقيقات لم تخرج
َ
م ــن ت ـحــت ج ـن ــاح ــي ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش
الـقـضــائــي ،ول ــم ُيـسـمــح لـجـهــاز أمني
ـاضُ .ي ـب ـ ّـرر األم ــر
«بــال ـت ـط ـفــل» ع ـلــى ق ـ ـ ٍ
بــأنـهــا تـقــاريــر «تـمـ ّـس هيبة الــدولــة»،
وتكشف «أسـ ــرارًا» لها عــاقــة باألمن
ّ
القومي .لكن «االجتياح العسكري في
بـسـتــرس» أتــى استباقًا ألي تحقيق،
وتــره ـي ـب ـيــا لــدب ـلــومــاس ـيــن م ــن دون
ٌ
يستحق
واحد ضدهم .هل
وجود دليل
ّ
املوضوع هكذا إجراءات؟ خاصة أنها

ُ
ليست املــرة األولــى التي تـسـ ّـرب فيها
محاضر دبلوماسية ،بصرف النظر
ُ
عن كيفية نشرها ،ولم يسبق أن اتخذ
أي إج ــراء ّ ،حتى بحالة دبلوماسيني
كان ُيعلم أنهم ُيحولون تقاريرهم إلى
مــواد صحافية؟ ُيـحــاول مستشارون
لـ ـب ــاسـ ـي ــل «ت ـ ـس ـ ـخ ـ ـيـ ــف» مـ ـ ــا حـ ـص ــل،
واع ـت ـبــاره أمـ ـرًا «ع ــادي ــا» ،العـتـبــارهــم
ّ
الدولة
أن التسريبات «تضر بصورة ّ
وي ـج ــب أن ت ـت ــوق ــف» .ي ـق ــول ــون ُ إن ـهــم
ّ
«اكتشفوا» (ال نعرف كيف) أن املسرب
مــن داخ ــل اإلدارة املــركــزيــة ،و«اسـتـلــم
أمــن الدولة التحقيقات للوصول إلى
نتيجة وتــأكـيــد عـلــى جــديــة الــوزيــر».
إذا كــان الـفــاعــل مـعــروفــا ،مل ــاذا لــم تتم
الـتـحـقـيـقــات إداري ـ ــا؟ «لـنـكــن واقـعـيــن
الـتـحـقـيـقــات الــداخ ـل ـيــة ل ــن تـصــل إلــى
ّ
ُنتيجة ،ألن الدبلوماسيني أصدقاء».
ّ
امل ـس ـت ـغــرب أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة كــان
ّ
قــد كــلــف األم ــن الـعــام ل ـلــوزارة القيام
بـتـحـقـيـقــات داخ ـل ـيــة ح ــول م ــن س ـ ّـرب
التقارير الثالثة .عــوض أن ُيستكمل
املـ ـ ـس ـ ــار بـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـت ـف ـ ُت ـيــش
املركزي ،ومن ّ
ثم االدعاء على «املتهم»
أم ــام الـقـضــاء ،جــرت االستعانة بأمن
الــدولــة .ح ـ ّـول عـنــاصــره غــرفــة املــراســم
وغ ــرف ــة ال ـص ـحــافــة وق ـب ــوا قــدي ـمــا في
قصر بسترس ،إلى غرف تحقيق .ستة
مـنـهــمُ ،وض ـع ــوا ف ــي إح ــدى ال ـقــاعــات،
وكــانــوا ُيستدعون الــواحــد تلو اآلخر
لــاسـتـمــاع إل ــى ش ـهــادات ـهــم ،فــي حني
ُسـ ـم ــح ل ــام ــن ال ـ ـعـ ــام ب ــالـ ـع ــودة ال ــى
مكتبه وجالسه هـنــاك الـلــواء صليبا
ال ـ ــذي ك ـل ــف ض ـب ــاط ــا بــال ـت ـح ـق ـيــق مــع
موظفي فئة اول ــى .ص ــودرت األجهزة
ال ـخ ـل ـي ــوي ــة ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن ال ـس ـتــة
واملوظف اإلداري ،ومنعوا من دخول
ال ـح ـم ــام أو ال ــذه ــاب إلـ ــى س ـيــارات ـهــم
لـتـنــاول أغ ــراض م ــا ،مــن دون مرافقة
أمنية مسلحة .على مــدى  11ساعة،
ام ـت ــدت الـتـحـقـيـقــات ،ق ـبــل أن ُيـسـمــح
ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــن بـ ـمـ ـغ ــادرة الـ ـ ـ ــوزارة،
قرابة الساعة  11من ليل االثنني ،من
دون تسليمهم هــواتـفـهــم .يــوم أمــس،
وصل الدبلوماسيون الستة واملوظف
اإلداري إلى وزارة الخارجيةُ ،ليداوموا
ّكاملعتاد .لم يتم التحقيق معهم ،كما
أنهم لم يحصلوا على هواتفهم ،التي
كان يبحث فيها عناصر أمن الدولة،
فـ ــي تـ ـع ـ ّـد ص ــري ــح ع ـل ــى خ ـصــوص ـيــة
موظفني من الفئة األولى.
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»،
أث ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـل ـب ـل ــة وم ـ ــوج ـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
ب ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن .ي ـق ــول ّرئ ـيــس
إح ــدى الـبـعـثــات الـخــارجـيــة إن ــه «لــو
ك ــان ال ــوزي ــر جـ ّـديــا ب ــإج ــراء تحقيق،
ّ
لـ ـ ـك ـ ــان ك ـ ــل ـ ــف الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش اإلداري،
ّوتـ ـ ـ ّـم األمـ ـ ــر ب ـ ـهـ ــدوء .ولـ ـك ــن األرج ـ ــح
أن ـ ــه أراد إح ـ ـ ــداث ص ــدم ــة ،لـتــرهـيــب

الى وليد جنبالط ،الى شاغل قصر بعبدا .أما سعد ،فلم يعد
يرى في جنبالط شريكًا مفيدًا (وهو محق) ويعتقد أن تفاهمه
السياسي العام مع حزب الله يمنعه من تسويات متكاملة مع
الرئيس بري .لكنه وجد شريكًا وحليفًا استراتيجيًا في إدارة
شؤون الدولة :جبران باسيل ،حتى صار باإلمكان اعتماد املثل
القائل :وافق شن طبقة ...علمًا بأن ّ
«شن» هنا ليس بداهية ،وال
«طبقة» من أهل الفطنة!
ما يقوله الرئيس الحريري علنًا أمام الوزراء عن ضرورة وضع
حد لـ«األخبار» ،قاله باسيل همسًا في أذن وزير من حزب الله،
طالبًا التدخل لوقف ما تقوم به «األخبار» .وفي جانب آخر،
يتولى معركة من نوع مختلف .عنوانها هذه املرة« ،بهدلة» وزارة
الخارجية ،العتقاده أنه يقوم بـ«تربية» العاملني فيها .وهو قرر،
أول من أمس ،التصرف مع السفراء في الوزارة ،على طريقة إدارته
للتيار الوطني الحر .اخترع في حزبه محكمة حزبية ،هي أشبه
بمحاكم التفتيش ،وصار يطرد فالنًا ويوبخ آخر ّ
ويهدد ثالثًا.
وهو في الخارجية ،استدعى جهازًا أمنيًا (لديه ضائقة مهنية)
ّ
وجمع سفراء من موظفي الفئة األولى ،يتولون إدارات أساسية،
وأبلغهم أنه ينوي تأديبهم هم وكل املوظفني اآلخرين ،ثم حشرهم
في غرفة مع عسكريني تصرفوا معهم كأنهم لصوص .وكل ما
يقوم به ،هو البحث عن ّ
مسرب تقارير سفارة لبنان في أميركا
ً
الى «األخبار» .وهو يعلم بأن مسؤوال في تياره السياسي يعمل
في واشنطن (يتصرف على أنه أعلى من السفير هناك) هو من

الــدب ـلــومــاس ـيــن م ــن ع ــدم الـتـ ّســريــب
ً
ُمستقبال ،وإيصال رسالة بأنه غير
مسؤول عن التسريبات ،واستغالل
ال ـح ــدث ملـعــاقـبــة زمـ ــاء تــرب ـطــه بهم
ع ــاق ــة سـ ـيـ ـئ ــة» .مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـصــف
وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة س ــاب ــق مـ ــا حـصــل
«بــال ـســاب ـقــة ال ـخ ـط ـيــرة .يــوجــد سلك
أجنبي في البلدُ ،يراقب ما يحصل.
ّ
هل فكر بــردة الفعل التي ستنتج؟».
ّ
ُ
ي ـقــول إن م ــن ح ـ ِق ــق م ـع ـهــم« ،س ـفــراء
ح ــن ي ــرسـ ـل ــون ب ـم ـه ـم ــات خــارج ـيــة
يحملون معهم كتاب تعيينهم وفيه
إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ح ـي ــازت ـه ــم ث ـق ــة رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة .غـيــر مـقـبــول الـتـعــرض
لـهــم ب ـهــذه الـطــريـقــة الـعـلـنـيــة» .فتح
الــوزارة أمام جهاز أمني «فيه إهانة
لـكــرامــة سـلـ ٍـك بــأكـمـلــه ،ب ــدأ ُيـعـ ّـبــر عن
امتعاضه مما حصل .قد يكون هناك
ُم ـت ـهــم واح ـ ــد ،ول ـكــن الـبـقـيــة أب ــري ــاء،
جرى التعرض لهم بنفس األسلوب.
ُ
الخروقات تعالج بسرية وبإجراءات
مسلكية ،وليس باالستعانة بجهة
ّ
أمنية» .ويعتبر الوزير السابق بأن
«تــداعـيــات مــا حصل لــن تتوقف عن
التفاقم؟.

تولى توزيع نصوص املحاضر قبل وصولها الى وزارة الخارجية
(بإمكان جهاز أمن الدولة أن يطلب مساعدة صديق للتدقيق في
هذا األمر) .وما فعله املسؤول الحزبي في واشنطن كان هدفه
«لطش» وزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني .ومع ذلك ،فإن
باسيل ،الذي بالكاد يجد وقتًا للعمل في وزارة الخارجية ،وهو لم
يلتق معظم املسؤولني في وزارته منذ وقت طويل (قال سفراء إنهم
ِ
يلتقون رؤساء الدول التي يعملون فيها وكل املسؤولني ،لكنهم
يكونون في حالة سرور عظيمة إن أجابهم باسيل على رسالة
عبر تطبيق «الواتس اب» .وفوق ذلك ،ال يتوقف عن التحريض
الطائفي في الوزارة ،كما في خارجهاّ .
يتذرع بالتراتبية ،ولكنه
ال يريد «كل جماعة الشيعة اللي ّفوتهم بري» على الوزارة .وهو
ُ
ّ
يعتقد أن السفراء الدروز «الزم يشكروا ّربن إنو في إلن وظائف».
أما اآلخرون من املسيحيني فخياراتهم محدودة :استبدلوا الوالء أو
اجلسوا خلف املكاتب التي أختارها أنا لكم!
لكن للوزير النابغة مجموعة من املستشارين ،بعضهم مغلوب
على أمرهم .أمس ،لم يجرؤ ّأي منهم على مكاشفة الوزير بشأن
«فضيحة البهدلة» التي صارت مضرب مثل .وبعضهم ّ
عبر
بالصمت عن احتجاجهْ .
لكن بينهم جديدهم الفهلوي أنطوان
قسطنطني الذي ال ّ
يتورع عن «تسريب» معطيات الى إعالميني عن
طبيعة التحقيقات الجارية في وزارة الخارجية .طبعًا ،قسطنطني
ينافس كل اآلخرين في رفع شعار «نعم سيدي» ،وهو يعد نفسه
بمنصب سفير من خارج املالك في أول فرصة ممكنة!
باسيل كان قد قال لوفد حقوقي زاره مطالبًا بالدفاع عن لبناني ٍةّ
معتقلة في مصر ،إنه يعرف واجباته «وما حدا يحكيني بالرأي
ُ
العام وباإلعالم ...هول ما إلن معنى عندي» ،وهو ما يمكن فهمه
بالنسبة إلى اإلعالم ،من خالل الحال التي وصلت إليها مؤسسات
التيار الوطني الحر اإلعالمية .من تلفزيون ال يشاهده أحد خارج
جمهور التيار ،الى موقع أخبار كان عنوانًا ّ
سباقًا ،ثم انتهى إلى
ال شيء ،الى مجموعة إعالميني منتشرين هنا وهناك ،لكن على
طريقة «جماعة الدكتيلو» إياهم ،علمًا بأنه ال يوجد اليوم في التيار
الوطني الحر مرجعية إعالمية يمكن لصحافي أجنبي يزور لبنان
أن يتواصل معه لتحديد موعد مع ّ
منسق قضاء هنا أو هناك .أما
حال الكتلة النيابية ،فهي على شاكلة الوزراء الذين يتصرف معهم
ّ
على أنهم موظفون في شركته الخاصة ،يوقعون على براءات ذمة
مسبقة له ،وعلى استقاالت يستخدمها متى يشاء ،أو متى ال
يلتزم أي منهم بتعليماته!
هل هذا ما ناضل من أجله العونيون ،وهل هذا ما أراده العونيون
والجمهور الرافعة للرئيس ميشال عون من هذه املعركة الطويلة؟
ٍّ
ُّ
الحق في ّ
تصور ما يراه لنفسه مناسبًا .أما من جانبنا ،فلم
لكل
يعد جبران يختلف مطلقًا عن بقية أركان السلطة املتحكمني
بالبالد والعباد ،ونحن نتصرف معه على هذا األساس.

وتماه مع الضغوط األميركية
تضليل وفبركات
ٍ
حتى مساء أمــس ،كــان وزيــر الخارجية جـبــران باسيل من
جهة ،وإدارة جهاز أمن الدولة من جهة ثانية ،يسعيان إلقناع
اللبنانيني ّ
بأن ما يقومون به في وزارة الخارجية أمر عادي
ُ َ
وسليم وله نتائج ثابتة وحاسمة .ولم يكتف بتبريرات لخطوة
اسـتــدعــاء جـهــاز أمـنــي مــن نــوع ّأن ذلــك يـفــرض الهيبة على
املــوظـفــن ،بــل فــي تسريب معطيات مــن التحقيقات تهدف
َ
املستمع إليهم واالدعاء أنه اعترف بتسريب
إلى تجريم أحد
الوثائق إلى «األخبار» ،وهو ما نفاه مصدر قضائي اطلع على
فحوى التحقيقات األولية ،الذي قال إنه سيطلب من الجهاز
األمني تزويده بنسخة من أشرطة الفيديو التي ُسجلت خالل
التحقيقات ملنع حصول تضارب مع املحاضر املكتوبة.
قيادة أمــن الدولة قالت إنها تنفذ القانون وتعليمات النيابة
العامة ،والـلــواء طوني صليبا قــال أمــس إنــه تلقى إشــادة من
رئيس الجمهورية ميشال عون على ما يقوم به .بينما قال
الــوزيــر بــاسـيــل إن ــه ال يستهدف أح ـدًا بعينه ،لكنه ال يقبل
«فلتان الوزارة» .علمًا ْأن ال باسيل ،وال جهاز أمن الدولة بادرا
إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من اطلع على الوثائق قبل
إرسالها من سفارة لبنان في واشنطن وبعد اإلرسال.
وب ـح ـســب م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،إن ج ـ ّـو االس ـت ـي ــاء كـبـيــر ج ـدًا

داخ ــل وزارة الخارجية وخــارجـهــا ،خصوصًا ّأن مرجعية
ّ
سياسية كبيرة ،حذرت القضاء من التورط في لعبة تجريم
غير املذنبني ،ألن «باسيل يريد تصفية حسابات سياسية
وشخصية داخــل ال ــوزارة وخــارجـهــا» .ولفتت املرجعية إلى
ُ«بعد له خلفية سياسية وطائفية في التحقيقات الجارية ،وأن
اإلصرار على اللجوء إلى جهاز أمن الدولة ،إنما هدفه ضمان
اتـجــاه التحقيقات بحسب رغـبــة ال ــوزي ــر» .وقــالــت املرجعية
لزوارها ،إن األمر اليوم بيد القضاء الذي يمكنه منع «تراكم
عناصر الفتنة أو فتح الـبــاب أمــام مــواجـهــات ال أحــد يعرف
مداها».
وبحسب املرجعية ،فــإن «األج ــدى بباسيل وبغيره ،النقاش
حــول مضمون البرقيات ،وليس حــول تغطية األمــر بالبحث
في شكليات ،خصوصًا أن أحدًا من الذين وردت أسماؤهم أو
ينف ما ورد ،وفي بعض
مواقفهم في البرقيات املنشورة لم ِ
ُ
مــا نشر إهــانــة لكل الـبــاد مــن جانب الــواليــات املتحدة التي
تخوض معركة مفتوحة وواضحة ضد املقاومة في لبنان،
وه ــي ال تــوفــر ج ـه ـدًا سـيــاسـيــا أو أمـنـيــا أو دبـلــومــاسـيــا إال
وتستخدمه في هذه املعركة».
(إ .أ)
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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء:
ُ

سالمة يربح الجولة األولى في وجه الحكومة
ً
لم تنجح الحكومة في وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية ،بل على العكسّ ،
تكرس وجود المصرف كيانًا مستقال
عن الدولة .هي معركة محقة خاضها موظفو مصرف لبنان للدفاع عن مكتسباتهم ،لكنها معركة أخرى خاضها بهم
رياض سالمة ،إلبقاء نفسه ّ
«الرسام» األوحد للسياسات النقدية والمالية واالقتصادية
أن ـ ـت ـ ـجـ ــت االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات
امل ـت ـس ــارع ــة ف ــي ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن،
«ت ـه ــدئ ــة» ب ــن ال ـح ـكــومــة واإلدارات
املـخـتـلـفــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،وال ـتــي
ن ـف ــذت ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة إض ـ ّـراب ــا
ً
ّ
شامال احتجاجًا على خطة التقشف
التي تناقشها الحكومة فــي موازنة
 2019املتأخرة.
وفيما بــدا اللقاء الثالثي ال ــذي عقد
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا أول م ــن أم ــس بني
الرؤساء الثالثة ،رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ومـجـلــس ال ـنــواب نبيه

بو صعب والحسن سيقدمان
تقريرين اليوم لتجري مناقشة
التدبير رقم ثالثة
ب ـ ــري والـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
إع ــان ــا ل ــوص ــول ن ـتــائــج اإلض ــراب ــات
ّ
إلـ ــى مــرح ـلــة هـ ــز الـ ـب ــاد ،وال سـ ّـيـمــا
ّ
مــالـيــا ،مــع إض ــراب مــوظـفــي مصرف
لـ ـبـ ـن ــان وت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
املـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،أت ــت
جـلـســة الـحـكــومــة أم ــس لـتـكـ ّـرس فــوز
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة
بــالـجــولــة األول ــى مــن ال ـك ـبــاش .إذ إن
الـحـكــومــة اض ـطــرت إلــى اإلب ـقــاء على
وضـ ــع م ـص ــرف ل ـب ـنــان امل ــال ــي وع ــدم
إدخ ــال أي تعديالت عليه كــان وزيــر
املال علي حسن خليل قد اقترحها في
مشروع املوازنة ّ
املقدم إلى الحكومة
(امل ــادة  60إخـضــاع مــوازنــة املصرف
وحساباته ل ــوزارة املــالـيــة ،امل ــادة 61
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ً
ّ
سيقدم بو صعب والحسن تقريرًا مفصال عن واقع «التدبير رقم ( »3مروان طحطح)

إل ـغ ــاء ال ـع ـمــل ب ــال ــروات ــب ال ـت ــي تــزيــد
عـلــى  12شـهـرًا فــي ال ـس ـنــة) .وم ـسـ ً
ـاء،
وب ـن ـت ـي ـجــة االت ـ ـصـ ــاالت ولـ ـق ــاء ع ــون
مــع وف ــد مــن االت ـحــاد الـعـمــالــي الـعــام
برئاسة رئيسه بشارة األسمر ،أعلن
األسمر تعليق االضرابات ،وال ّ
سيما
في مرفأ بيروت ،الصندوق الوطني
لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان ،هيئة أوجـيــرو ،إدارة
الريجي ،أهــراءات الحبوب في املرفأ،

كهرباء قاديشا ،مصالح املياه في كل
املحافظات ،املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني ،النقل املشترك...
ويــأتــي إع ــان تعليق اإلض ـ ــراب ،مع
ّ
إعــان نقابة موظفي مصرف لبنان
أي ـض ــا فـ ـ ّـك إض ــرابـ ـه ــا وال ـ ـعـ ــودة إل ــى
العمل بــدءًا مــن صباح الـيــوم .وفيما
جــرى الحديث عن اتفاق بني سالمة
والـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة ع ـلــى أن تعليق
ّ
إضــراب املوظفني يقابله فتح املجال

أمـ ــام ســامــة لـلـبـحــث ع ــن صـيـغــة ما
إلج ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـحـ ـ ّـددة داخـ ـ ــل امل ـص ــرف
لخفض أجور العاملني وإلغاء رواتب
األشـهــر األربـعــة التي يحصل عليها
املوظفون زي ــادة على الــرواتــب ال ـ 12
السنة ،قالت مصادر النقابة إنه
في َّ َ
«ل ــم ُي ــتــفــق ع ـلــى أي تـخـفـيـضــات من
ّ
املوظفني وال نقبل املـ ّـس ٍّ
بأي
رواتــب
مــن حـقــوقـنــا ومـكـتـسـبــاتـنــا» .وقـ ّـالــت
امل ـ ـص ـ ــادر إن «مـ ـ ــن يـ ــريـ ــد ال ـت ـق ــش ــف

بــإمـكــانــه أن يـضــع إج ـ ــراءات مـحـ ّـددة
عـ ـل ــى األج ـ ـ ـ ــور امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وه ــوام ــش
ضــري ـبــة ت ـصــاعــديــة ،ل ـكــن أن يـجــري
الحذف وظلم املستحقني ،فهذا غير
مـقـبــول وال نــوافــق عـلـيــه» .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
طـ ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى امل ـ ــادت ـ ــن  60و 61فــي
الحكومة بعد الـنـقــاش بــن ال ــوزراء،
ه ــي أن ال ت ـط ــاول املـ ــادة  60مـصــرف
لبنان ،وأن يحذف من نص املادة ِذكر

تقرير
الحرة أمام خطر خسارة ّ
النقابات والمهن ّ
مدخراتها
وتراجع مستوى معيشتها والهجرة

شربل ّنحاس :األزمة ليست في عجز المالية العامة!

فيفيان عقيقي
تـشـ ّهــد الـ ـب ــاد م ــوج ــة اح ـت ـج ــاج ــات بني
مــوظ ـفــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـع ـ ّـام ــة ،بـ ــدأت مع
ّ
ـرف لـ ـبـ ـن ــان والـ ـقـ ـض ــاة،
م ــوظـ ـف ــي مـ ـص ـ ّ
وانـتـقـلــت إل ــى مــوظـفــي أوج ـيــرو واملــرفــأ،
ً
وص ــوال إلــى أســاتــذة الجامعة اللبنانية.
يـقــود ه ــذه االحـتـجــاجــات قـلــق نــاتــج من
تـ ّ
ـزء من
ـوج ــه ال ـس ـل ـطــة ،إل ــى اق ـت ـطــاع جـ ـ ٍ
ّ
روات ـب ـهــم ومكتسباتهم .وي ـك ــرر هــؤالء
التحذير نفسه« :حقوقنا ومكتسباتنا
ّ
خـ ــط أح ـم ــر وم ـم ـن ــوع امل ـ ـ ّـس بـ ـه ــا» .لكن
تزايد هــذه االحتجاجات
على الرغم من ّ
واسـ ـتـ ـم ــراره ــا ،إل أ ّن ـه ــا ت ـب ـقــى م ـج ـ ّـرد
احتجاجات غير ُمنظمة وفئوية ،ال ّ
تعبر
ّ
إال عن مطالب كل فئة على حدة ،وهو ما
ّ
يؤدي إلى امتثال السلطة ملطالب األقوى
بينهم على حساب األضعف ،أو التوجهّ
نحو الخصخصة.
ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،اس ـت ـع ــرض ــه األم ـ ــن ال ـع ــام
لـحــركــة «مــواطـنــون ومــواطـنــات فــي دولــة»
ّ
الــوزيــر الـســابــق شــربــل نـ ّـحــاس ،كمؤشر
على الخلل داخ ــل السلطة وعـجـ ّـزهــا عن
إدارة ال ــواق ــع ،وذل ــك فــي ن ــدوة نــظـمــت في
ط ــرابـ ـل ــس ،يـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،تـحــت
عـنــوان «دور النقابات املهنية فـ ّـي مواجة
األزمة املالية :من طرابلس إلى كل لبنان».
وطرح خاللها «االنتقال من االعتراضات

الـفـئــويــة لـصـيــاغــة بــرنــامــج عـمــل مشترك
يتناول مجمل الفئات االجتماعية للدخول
ك ـطــرف م ـس ــؤول ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـفــاوض
ال ـقــائ ـمــة ل ـت ــوزي ــع خ ـســائــر األزمـ ـ ــة املــالـيــة
التي دخلنا في ّدوامتها ،وبالتالي فرض
شروط بديلة ّ
تعبر عن مصالحهم ،لتكون
ّ
عملية التوزيع عادلة وهادفة وتصب في
مصلحة بناء دولة».
يقول ّ
نحاس« :دخلنا في مرحلة توزيع
ّ
خ ـســائــر ،إن ـم ــا ب ـغ ـيــاب ج ــزء كـبـيــر من
الذين ستطاولهم ،بحيث يجري توزيعها
م ــن دون أخ ــذ مـصــالـحـهــم بــاالع ـت ـبــار».
فــوفـقــا لـنـ ّـحــاس «األزمـ ــة الفعلية ليست
في عجز املالية ّ
العامة الناجم عن الهدر
ّ
والفساد والتوظيف الزبائني الذي يمول
ّ
بــالـ َّـديــن وتـتـغــذى منه األرب ــاح املصرفية
عـلــى أهـ ّـم ـي ـتــه ،ب ــل ف ــي نـقــص ال ـ ــدوالرات
ال ـتــي تــدخــل إل ــى الـبـلــد مــن خ ــال أم ــوال
املهاجرين اللبنانيني .وهو ما يعني أننا
بتنا نحتاج سنويًا ّ
لكمية من الــدوالرات
ّ
لنغطي العجز في ميزاننا الخارجي أي
العجز في ميزان املدفوعات».
ّ
هــذا الــوضــع يــرتــب صعوبة فــي استمرار
ّ
األداء نفسه وفقًا لنحاس ،وهــو ما بدأت
تــرجـمـتــه بــ«عـمـلـيــة ت ــوزي ــع خـســائــر غير
ْ
ُمعلنة ت ـ ّ
ـؤدي إلــى ضــرب َدخ ــل اللبنانيني
وإفـ ــاسـ ــات م ـت ـتــال ـيــة ،وي ـم ـك ــن الـتـعـبـيــر
عنها بسلسلة إشــارات مثل زيــادة تقنني

ّ
الكهرباء ووقــف القروض ّ .وأيضًا تتمثل
ب ـبــدء إصـ ــدار فــوات ـيــر امل ــول ــدات الـخــاصــة
ً
بالدوالر بدال من الليرة ،وعرقلة املصارف
لعملية سحب الدوالرات».
املدخرات والصناديق ُم ّ
ّ
هددة!
عـ ــدا ع ــن ت ـهــديــد م ــداخ ـي ــل الـ ـن ــاس ،تـبــرز
ُمـخــاطــر جـ ّـديــة عـلــى امل ـ ّـدخ ــرات واألمـ ــوال
امل ّ
جمعة في الصناديق التعاضدية .فوفقًا
ل ـنـ ّـحــاس «ي ــوج ــد ف ــي ال ـج ـهــاز املـصــرفــي
نحو ّ 150مليار ّدوالر من الودائع بالليرة
وال ــدوالر ،إل أن كــل ما يملكه لبنان كبلد
ي ـص ــل إلـ ــى  30م ـل ـي ــار دوالر» .وي ـتــابــع
ن ـ ّـح ــاس« :مـ ــن ب ــن الـ ـ ـ ــ 150م ـل ـيــار دوالر
هـنــاك نحو  15-12مليار دوالر ُم ّ
جمعة
لدى املصارف تعود لصناديق تعاضدية
مــن ضـمـنـهــا ص ـنــاديــق الـنـقــابــات واملـهــن
ّ
والحرة ،أي األطباء واملهندسني والصيادلة
ّ
واملحامني واألساتذة في التعليم الخاص،
وه ــم أفـ ــراد لــديـهــم مــوقـعـهــم االجـتـمــاعــي
وكلمتهم مسموعة ،وبالتالي وجــود هذه
املـ ـ ّـدخـ ــرات ال ـت ــي ب ـق ـســم م ـن ـهــا ت ــأت ــي من
االشـتــراكــات ،والقسم اآلخــر مــن إي ــرادات
عامة ّ
ّ
خصصتها الــدولــة لها مثل رخص
ّ
البناء واملعامالت القضائية ،ترتب عليهم
م ـس ــؤول ـي ــة خ ـ ّ
ـاص ــة وعـ ـ ّـامـ ــة ل ـي ـفــاوضــوا
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى ت ــوزي ــع عـ ــادل وه ــادف
ً
للخسائر بــدال من تركها سائبة كما هو
الحال اليوم».

«على سبيل املثال مصرف لبنان.»...
مــا ت ـقـ ّـدم يعني ّعمليًا رف ــض ريــاض
ســامــة ّ
ألي تــدخــل مــن قـبــل السلطة
التنفيذية فــي عمل املـصــرف ،وإبقاء
ً
موازنته خارج أي رقابة جدية ،فضال
عن احتفاظه بالهامش األوسع الذي
اقتطعه لنفسه فــي العقود املاضية،
فـبــات الــوحـيــد فــي الجمهورية الــذي
يـ ــرسـ ــم س ـ ـيـ ــاسـ ــات نـ ـق ــدي ــة وم ــال ـي ــة
ّ
واقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،بـ ـ ــذري ـ ـ ـعـ ـ ــة تـ ـخ ــل ــف
السلطتني التشريعية والتنفيذية عن
القيام بواجباتهما في هذا املجال.
ف ــي امل ـقــابــل ،يــؤكــد ع ــدد م ــن ال ـ ــوزراء
ّ
أن س ــام ــة ت ـع ـ ّـه ــد ب ـت ــأم ــن اك ـت ـتــاب
املصارف ومصرف لبنان في سندات
خــزي ـنــة بـقـيـمــة  12أل ــف م ـل ـيــار لـيــرة
لبنانية ،ملدة  10سنوات ،بفائدة ،%1
ما يعني «خفض نفقات الــدولــة بما
يعادل ألف ومئة مليار ليرة لبنانية».
أمــا الجلسة الحكومية أمــس ،فجرى
ف ـي ـهــا ن ـق ــاش ط ــوي ــل ب ـش ــأن تــوحـيــد
منطق الرواتب في كل القطاع العام،
ووض ـ ــع ضــري ـبــة دخـ ــل ع ـلــى رواتـ ــب
ّ
امل ـت ـقــاعــديــن .وأك ـ ــد أك ـث ــر م ــن مـصــدر
ّ
وزاري أن هـنــاك اتـجــاهــا عــامــا ظهر
أم ـ ـ ــس لـ ــوضـ ــع ض ــريـ ـب ــة دخ ـ ـ ــل ع ـلــى
رواتـ ــب امل ّـتـقــاعــديــن تـبـلــغ نـحــو ،%3
وم ـنــع تـلــقــي رات ـبــن تـقــاعــديــن ،ولــو
مــن وظيفتني مختلفتني فــي القطاع
العام.
وجــرى الحديث عــن إلـغــاء مــا ّ
يسمى
«ال ـت ـج ـه ـيــزات الـعـسـكــريــة» للضباط
املـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ،لـ ـك ــن مـ ــن دون حـســم
الوجهة في هذا املجال .و«التجهيزات
الـعـسـكــريــة» ،عـلــى مــا ي ـقــول مـصــدر،
ُ
ب ــاب اس ــت ـح ـ ِـدث ف ــي ع ــام  2001لــرفــع
روات ـ ــب ال ـض ـبــاط م ــن دون تضخيم
أس ــاس ال ــرات ــب ،وي ـق ـتــرح وزي ــر امل ــال
تـعــديــل ه ــذه ال ـع ــاوة غـيــر املـبــاشــرة.
وتناول البحث أيضًا تعديل التدبير
رق ــم ثــاثــة (الـ ــذي يمنح العسكريني
واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ـ ــق الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
تعويض نهاية الخدمة يبلغ  3أشهر
ب ــدل كــل ع ــام فــي الـخــدمــة العسكرية
ُّ
الفعلية) بشكل جذري ،واتفق على أن
ّ
يقدم وزيــر الدفاع الياس بو صعب،
ووزيرة الداخلية ريا الحسن ،تقريرًا
ً
مـ ـف ـ ّـص ــا ب ـ ــاألرق ـ ــام ل ـي ـع ــاد ال ـن ـق ــاش
بـ ــاألمـ ــر ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ال ـح ـف ــاظ عـلــى
املسلحة وفعاليتها
انتشار الـقــوات
ّ
وإدخــال سياسة التقشف في الوقت
نفسه.
وقال وزير اإلعالم جمال الجراح بعد
الجلسة إن ــه «ف ــي الـسـلـطــات الـعــامــة،
ال ـجــو مـتـجــه نـحــو خـفــض ال ــروات ــب،
ك ـكــل ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي ي ـح ـكــى فيها
عن خفض إضافات الــرواتــب ،وليس
أسـ ـ ــاس ال ـ ــرات ـ ــب .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
السلطات العامة ،فهناك جو إيجابي
ل ـخ ـفــض رواتـ ـبـ ـه ــم ،ف ــامل ــرء ي ـج ــب أن
يبدأ بنفسه» .وأضــاف أن «موضوع
األجهزة األمنية والعسكرية سيدرس
ك ـس ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـي ــس ال ـت ـج ـه ـي ــزات
وح ــده ــا وال ـت ـق ــاع ــد وح ـ ــده وال ــرات ــب
وح ــده ،بــل سلة متكاملة» ،موضحًا
أن «غ ـدًا (ال ـيــوم) سيتم االنـتـهــاء من
البنود القانونية ،والخميس سيتم
الدخول في األرقام».
من جهتها« ،توقفت» كتلة املستقبل
ال ـن ـيــاب ـيــة ع ـن ــد م ــا س ـ ّـم ـت ــه «ال ـح ـم ـلــة
املـ ـشـ ـب ــوه ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف ح ــاك ــم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وقـ ـط ــاع املـ ـص ــارف،
وت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـحـ ـق ــائ ــق
وتأليب الرأي العام تجاه السياسات
النقدية واملصرفية ،وتغليب املنطق
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــوي فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاربـ ــة املـ ـس ـ ّـائ ــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـي ــة» ،لـكــنـهــا
ً
عــادت وناقضت نفسها ،منتقدة ما
سـ ّـمـتــه «ال ـت ـحــريــض ع ـلــى اس ـت ـخــدام
ّ
ل ـغــة ال ـش ــارع وق ـطــع ال ـط ــرق ــات وش ــل
املؤسسات» ،كما حصل في مصرف
لبنان!
(األخبار)

َ
الجبل ولد فأرًا!
يبدو طرح تخفيض رواتب
النواب والوزراء السابقين
والحاليين وأجورهم ،أقرب
إلى مسرحية ،تحاول بعض
خالله
القوى السياسية من ّ
التغطية على فكرة المس
برواتب الموظفين في
القطاع العام وأجورهم.
الطرح ال تستسيغه معظم
الكتل النيابية ،ونسبة التخفيض
مهما بلغت فلن تؤدي إلى
سداد العجز أو توفير التقشف
العكس من
المطلوب .على
ّ
ذلك ،هي خطوة تمس بمبدأ
حق المواطنين بتقاضي
رواتب منصفة لقاء تقديم
خدمة عامة
ميسم رزق
يبتكر وزيــر املالية علي حسن خليل
لم
ِ
بــال ـحــديــث ع ــن «ح ـس ــم  50ف ــي امل ـئ ــة من
رواتب السلطات العامة» جديدًا .من باب
ّ
الجميل
الشعبوية طــرح النائب سامي
ّ
ّ
بحجة أن «تخلي
الفكرة قبل  9سنواتّ ،
النواب عن رواتبهم يوفر على الخزينة
ّ
ليرة سنويًا» .لكن الجميل
نحو َ 29مليار َ
عاد واعترف في أحد االجتماعات
نفسه
ٌ
املـغـلـقــة مــع وف ــد غــربــي ســألــه عــن جدية
ه ـ ــذا الـ ـط ــرح ب ـ ــأن «ال إم ـك ــان ـي ــة لـلـسـيــر
بــه» .ومـنــذ فـتــرة اسـتـعــارت النائب بوال
يعقوبيان الفكرة وحولتها إلــى اقتراح
ق ــان ــون ي ـن ـ ّـص ع ـلــى «خ ـف ــض  50بــاملـئــة
م ــن رواتـ ـ ــب الـ ـن ــواب ال ـح ــال ـي ــن ،ويـلـغــي
ّ
ويتضمن حسم 5
مـعــاشــات الـســابـقــن،
باملئة من راتب كل نائب يتغيب بال عذر
عــن الجلسات واالجتماعات النيابية».
بـمـعــزل عــن الخلفية الـتــي انـطـلــق منها
الجميل ويعقوبيان ،فإن ّ
ّ
تجدد الشعار
ً
حاليًا ،وصوال إلى تبنيه من قبل مجلس
يهدف إال إلى ّ
ذر الرماد
الوزراء أمس ،ال ِ
ف ــي ال ـع ـي ــون ،وت ـب ــري ــر أي إجـ ـ ـ ــراءات قد
تطاول الطبقات الفقيرة واملتوسطة في
معرض الحديث عن رواتب املوظفني في
القطاع العام.
نسبة التخفيض فــي روات ــب السلطات
ال ـعــامــة (الـ َــرؤسـ ــاء والـ ـن ــواب وال ـ ـ ــوزراء)
م ـه ـمــا ب ـل ــغ ــت ،ف ـل ــن تـ ـ ــؤدي ال ـ ــى خـفــض
ُ
الـ ـعـ ـج ــز ب ـن ـ َس ـب ــة ت ـ ــذك ـ ــر .غ ـ ـيـ ـ َـر أن ه ــذه
ُ
الحقيقة وفق ما ُت ّ
بينه األرقــام ،ال تلغي
مـعـهــا حقيقة أخـ ــرى ،وه ــي أن مجموع
رواتب
ما يتقاضاه النواب والــوزراء من
ً
وح ــواف ــز وبـ ــدالت ُي ـعــد مــرتـفـعــا مـقــارنــة
ّ
تحصلها الـسـلـطــات العامة
بـتـلـ َـك الـتــي
ف ــي دول شـبـيـهــة بـلـبـنــان وأخ ـ ــرى أكـثــر
تقدمًاُ .يـضــاف إليها تخصيص رواتــب
«تقاعدية» للرؤساء والنواب السابقني،
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـم ــرون ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
نسبة عالية من الــرواتــب واملخصصات
التي كــانــوا يتقاضونها خــال الخدمة،
مــن دون أن تكون هناك إجــابــة واضحة
ومـ ـح ــددة ع ــن ال ـس ـبــب الـ ــذي ي ـب ــرر ذل ــك،
خاصة للنواب السابقني.

«لن نكون ضحية السياسة
التقشفية»...
ال ـي ــوم يـطـفــو ال ـحــديــث ع ــن اإلص ــاح ــات
املالية لخفض العجز في املوازنة ،وكما
ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي ت ــرف ــض أن تـكــون
ضحية السياسة التقشفية لكونها غير
مسؤولة عن هذا العجز ،ينتفض النواب
ف ــي وج ــه الـتـخـفـيـضــات ل ـكــي ال ت ـطــاول
م ـخ ـص ـص ــات ـه ــم ب ـح ـج ــة أن «رواتـ ـبـ ـه ــم
بالكاد تكفي مستلزمات النيابة» .ثمة

خـ ــاف داخ ـ ــل ك ــل ك ـت ـلــة ب ــن م ــن يــوافـ َـق
على الطرح وبني من يرفضه ،وكل وفق
الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها،
أو مــرتـبـتــه الــوظـيـفـيــة قـبــل ال ـن ـيــابــة ،ما
ـابــل للتنفيذ،
يـجـعــل ه ــذا ال ـطــرح غـيــر قـ ِ
ّ
مستعد
وال يبدو أن أحدًا من نواب األمة
للقيام بمبادرة للتخلي عن راتبه إال في
ما َندر.
ّ
يـشــكــل مــوضــوع خـفــض رواتـ ــب ال ـنــواب
وال ــوزراء مــادة جدلية .صحيح أن أغلب
القوى السياسية لم تحسم قرارها بعد
من كل األفـكــار املطروحة ،لكن الصرخة
خلف أب ــواب املجلس ترتفع .عــدد كبير
م ــن ال ـ ـنـ ــواب يـ ــرى أن م ـث ــل هـ ــذا ال ـط ــرح
َ
ليس ســوى دليل «إف ــاس» ،ألن «القوى
الـسـيــاسـيــة تـبـحــث عــن وســائــل لخفض
العجز في املكان الخطأ ،حتى ال تضطر
للجوء الــى أبــواب أخــرى» .يعتبر هؤالء
أن «مجموع ًما يتقاضاه النواب ال يكاد
ُيــذكــر م ـقــارنــة بـمــا ُيـمـكــن تحصيله من
التهرب الضريبي الذي ،بحسب اعتراف
وزارة املالية ،يقدر بما يتجاوز مبلغ 400
مليون دوالر فــي السنة الــواحــدة .كذلك
الضريبة على األمالك البحرية التي أدى
ع ــدم تـعــديــل مــرســومـهــا قـبــل ع ــام ،2017
إلى خسارة الدولة ما يقارب  600مليون
ّ
دوالر» .يعلل هــؤالء رفضهم بالتفاوت
َ
امل ـع ـي ـشــي بـ ــن «زم ـ ــاء امل ـه ـن ــة»« :قـ ــد ال
يكون أشخاص كسعد الحريري ونجيب
ميقاتي ووليد جنبالط ونبيه بري على
سبيل املثال ال الحصر محتاجني للراتب،
لكن ثمة نواب ال يملكون وظيفة أخرى،
وهــم اضـطــروا إلــى التخلي عــن مهنتهم
األساسية واكتفوا بالنيابة أو الــوزراة،
وبالتالي إن الرواتب التي يتقاضونها
ال تـكـفــي ملـتـطـلـبــات الـ ـ ــوزارة أو الـنـيــابــة
الـتــي ال تقتصر على الـشــأن التشريعي
أو الـخــدمــاتــي .فـهـنــاك االسـتـقـبــاالت في
امل ـكــاتــب واملـ ـن ــازل والـ ـج ــوالت امل ـت ـعــددة
مــا بــن الـعــاصـمــة وامل ـنــاطــق» .وب ـعـ َـد أن
ك ــان رئ ـيــس ال ـحــزب االش ـتــراكــي الـنــائــب
وليد جنبالط مؤيدًا لهذا الطرح ،علمت
«األخبار» أنه عاد وتراجع عنه ،نتيجة
رفـ ــض ن ـ ــواب ح ــزب ــه لـ ــه .وف ـي ـمــا ال ي ــزال
م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
وامل ـ ـ ـ ــردة والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر غـيــر

 100مليار ليرة
نحو ُ
سنويًا تدفع للرؤساء
والوزراء والنواب الحاليين
والسابقين

محسوم بشأنه ،يؤكد مستقبليون أنهم
ض ــده بــامل ـط ـلــق ،ك ــذل ــك ك ــان رأي بعض
النواب في كتلة «التنمية والتحرير».
بـ ـع ــض ال ـ ـن ـ ــواب ي ـف ـص ــل بـ ــن أصـ ـح ــاب
السعادة وأصحاب املعالي ،ألن «النائب
هو ممثل الشعب َ
وليس موظفًا في الدولة
وال ت ـطــاولــه سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب،
وهــو يقبض تعويضًا ال رات ـبــا بحسب
ما ينص عليه القانون» .خفض الرواتب
بحسب غــالـبـيــة ال ـنــواب الــذيــن تـحـ ّـدثــوا
إلــى «األخ ـب ــار» يعني «دع ــوة املقتدرين
حـصـرًا للعمل فــي الـشــأن ال ـعــام» .يدافع
النواب بشراسة عن نقطة وحيدة تتعلق
بتنصيف الراتب الذي ُيعد «منخفضًا»
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم .ف ــي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ً
مثال ،ال يتجاوز راتب النائب  9أضعاف
ّ
الحد األدنى لألجور (نحو  18ضعفًا في
لبنان) .أما في الواليات املتحدة ،فيبلغ
دخل عضو الكونغرس نحو  3أضعاف
حصة الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
(نـحــو  10أض ـعــاف فــي لـب ـنــان) .يعترف
ال ـنــواب بــذلــك ،لكن «علينا املـقــارنــة بني
ّ
الحد األدنى لألجور في لبنان وغيره من
ّ
الدول» يقول هؤالء ،متحدثني كما لو أن
السعي إلى رفع الحد األدنى لألجور هو
أمر ال يعنيهم.

رواتب النواب السابقين…
ت ـب ـقــى روات ـ ـ ــب ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ـق ــن هــي
األكثر إثــارة للجدل .عددهم اليوم هو
ب ـن ـحــو  3أضـ ـع ــاف الـ ـن ــواب ال ـحــال ـيــن.
متى بــدأ الـنــواب السابقون يتقاضون
رواتـ ـ ــب؟ ث ـمــة ق ـصــة يــروي ـهــا مـطـلـعــون

على العمل الـبــرملــانــي وهــي «الشكوى
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ب ـه ــا ع ـ ــدد مـ ــن امل ـح ـي ـطــن
بالرئيس األسبق للجمهورية سليمان
فرنجية بعد أن شوهد النائب األسبق
عبد العزيز شهاب وهو يتنقل بباص
الدولة لعدم قدرته على شراء سيارة».
هـ ــذا األم ـ ــر دفـ ــع فــرن ـج ـيــة ،عـ ــام ،1974
إلــى إص ــدار القانون رقــم  25الــذي أقــره
مجلس ال ـنــواب ،وال ــذي نــص على دفع
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات وت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ش ـه ــري ــة
لرؤساء الجمهورية السابقني ولرؤساء
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ورؤسـ ـ ــاء الـحـكــومــة
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،بـ ـحـ ـي ــث بـ ــات
يتقاضى كــل مــن تولى منصب رئاسة
الجمهورية والنواب عند نهاية واليته
مخصصات وتعويضات قدرها  75في
املئة من مخصصات رئيس الجمهورية
والنواب وتعويضاتهم .كذلك يتقاضى
ك ــل م ــن س ـبــق وان ـت ـخــب نــائ ـبــا النسبة
التالية من املخصصات والتعويضات
التي يتقاضاها النائب في الخدمة55 :
فــي املـئــة عــن دورة نيابية كــامـلــة ،و65
في املئة عن دورتني نيابيتني ،و 75في
املئة عن ثالث دورات نيابية وما فوق.
وبحكم هــذا القانون حظر الجمع بني
امل ـخ ـص ـصــات وال ـت ـعــوي ـضــات ال ـعــائــدة
وبـ ـ ــن تـ ـل ــك املـ ـت ــرتـ ـب ــة فـ ــي حـ ـ ــال عـ ــودة
املستفيد الى نفس املنصب .وفي حال
وفاته يقتصر حق أسرته على نسبة 75
في املئة من املخصصات والتعويضات
واملـسـتـحـقــة ل ــه (ال ــزوج ــة أو ال ــزوج ــات
واألوالد الذكور الذين لم يتموا الثامنة
ع ـشــرة مــن عـمــرهــم ،أو األوالد الــذكــور
الــذيــن أتـمــوا الثامنة عشرة العاجزون
عن كسب العيش ،والبنات العازبات أو
األرامل أو املطلقات).
تنقسم اآلراء بالنسبة إلى رواتب النواب
ِ
ال ـس ــاب ـق ــن ،إذ ال يـ ـج ــوز ال ـت ـع ـم ـيــم بــن
نــائــب دخ ــل الـبــرملــان دورة واح ــدة وبــن
ً
آخر قضى  20عامًا مثال وخرج في سن
التقاعد ولم ُ
يعد بإمكانه أن يشغل مهنة
ُ
أخ ـ ــرى .املـشـكـلــة أن ــه «ال ي ـم ـكــن اخ ـتــراع
قانون لكل حالة في املجلس .لــذا ،يكمن
ّ
الحل في أن ُيبادر املقتدرون إلى التنازل
ع ــن رواتـ ـبـ ـه ــم» ،ي ـق ــول ن ــائ ــب شـ ــاب مــن
رافضي خفض رواتب أعضاء البرملان.

جنبالط يتراجع عن تأييده طرح تخفيض رواتب النواب والوزراء (هيثم الموسوي)

الرواتب باألرقام
الرواتب الشهرية الحالية ،بحسب جداول
وزارة املالية هي على النحو اآلتي:
رئيس الجمهورية 18 :مليونًا و 750ألف
ليرة شهريًا.
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء 17 :م ـل ـيــونــا و 737ألـ ــف ل ـيــرة
شهريًا.
أمــا الــوزيــر ،فــراتـبــه الـشـهــري  12مليونًا
و 937ألف ليرة ،والنائب  12مليونًا و750
ألف ليرة شهريًا .وبالتالي يدفع اللبنانيون
للرؤساء والنواب والوزراء املوجودين في
الحكم روات ــب سنوية بقيمة  24مليارًا
و 892مليون لـيــرة سـنــويــا .يـضــاف إلى
هــذا املبلغ تقاضي كــل نائب  2.7مليون
ليرة شهريًا من صندوق تعاضد النواب
(املـ ـم ـ َّـول م ــن اش ـت ــراك ــات الـ ـن ــواب بقيمة
 100ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ومـ ــا ب ـقــي م ــن م ــوازن ــة
الدولة) ،بحسب دراسة نشرتها «الدولية
لـلـمـعـلــومــات» .تضيف ال ــدراس ــة نفسها
أن رؤس ــاء الجمهورية ومجلس الـنــواب
والحكومة السابقني تصل مخصصاتهم
وت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ،م ـج ـت ـم ـعــن ،إل ـ ــى نـحــو
 30مليار لـيــرة سـنــويــا .وبــالـتــالــي ،يدفع
اللبنانيون لـلـنــواب وال ــرؤس ــاء السابقني
ولعائالت املتوفني منهم نحو  58مليار
ليرة سنويًا.
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مجتمع

مجتمع
تقرير

تقرير

جهزت الجمعية حوالى
خمسين كشكًا لتأجيرها
بأسعار تراوح بين 800
و 1500دوالر للكشك
(مروان طحطح)

بـ«بالش»ّ ،
قدم مجلس
بلدية بيروت الملعب البلدي
إلى جمعية «»Beasts
إلقامة قرية رمضانية ،مع
مساهمة مالية بحدود
 240ألف دوالر .كانت النية
أن تستفيد الجمعية من
المكان الرحب ،غير أن األخيرة
قررت أن ّ
ّ
توسع استفادتها
عبر تأجير كيوسكات أقامتها
على األمالك البلدية بأسعار
تتراوح بين  600و1500
دوالر ،من دون علم البلدية
ومن دون دفع رسوم
إشغال أمالك عامة

رحيل دندش

ّ
البلدية قدمت لها األرض مجانًا ...مع  240ألف دوالر!

ّ
 Beastsتؤجر الملعب :رمضان بـ«البلدي» أغلى!
راجانا حمية
افـتـتـحــت جـمـعـيــة « ،»Beastsأم ــس،
القرية الرمضانية في ملعب بيروت
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «رمـ ـ ـض ـ ــان
ب ــالـ ـبـ ـل ــدي أح ـ ـل ـ ــى» ،ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
الـ ـسـ ـف ــارة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة فـ ــي بـ ـي ــروت،
وبـ ــرعـ ــايـ ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـحــريــري .ه ـنــاك ،عـلــى م ــدى ثالثني
ي ـ ــوم ـ ــا ،س ـي ـف ـط ــر الـ ـص ــائـ ـم ــون عـلــى
مائدة… سفارة دولــة اإلمــارات التي
ّ
تكفلت «بتجهيز وتقديم اإلفطارات
طيلة شهر رمضان» ،بحسب السفير
اإلم ـ ــارات ـ ــي ح ـم ــد ال ـش ــام ـس ــي .فـيـمــا
ستتقاضى الجمعية  -التي ُمنحت
أرض امللعب مــن دون مقابل  -نحو
 240ألف دوالر لتنظيم القرية .وهذا

حق الرد

تلوث مياه الحدث بالنفط:
متى يتحرك محافظ جبل لبنان؟

ّ
املـبـلــغ هــو مــا تـبــقــى ل ـ ـ ـ ــ« »Beastsمن
ّ
أصل مليون دوالر أقرته لها البلدية
الـ ـع ــام امل ــاض ــي لـتـنـظـيــم اح ـت ـف ــاالت
رأس الـسـنــة واملــولــد الـنـبــوي وشهر
رمضان.
الجمعية ّ
قدمت أمام أعضاء املجلس
الـبـلــدي ،قبل ثــاثــة أســابـيــع ،عرضًا
حول نشاطات القرية .خالل العرض
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــرق رب ـ ــع س ــاع ــة قـبـيــل
انعقاد جلسة املجلس ،امتنع بعض
األعضاء عن الحضور ،ملعارضتهم
اس ـت ـك ـمــال امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي صــرف
املساهمة للجمعية ،خصوصًا «أن
الـتـجــربــة أثـبـتــت أن احـتـفــاالت رأس
السنة لــم تكن على قــدر التوقعات،
ول ــم تـسـتــأهــل املـبـلــغ الـضـخــم ال ــذي
ُص ـ ـ ــرف لـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا م ـ ـ ـ ّـرت م ـنــاس ـبــة

املولد النبوي من دون ّ
أي احتفال».
ّ
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـف ـع ــل تـ ـغ ــي ــب بـعــض
األع ـض ــاء فـعـلــه .ول ــم يـمـنــع املجلس
من إقرار دفع املساهمة الرمضانية.
وفــوق ذلــكّ ،
«قدمت» البلدية امللعب
لـلـجـمـعـيــة م ـج ــان ــا لـتـنـظـيــم ال ـقــريــة
ك ـ ـ «لـ ـفـ ـت ــة» مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة
«أله ـ ــال ـ ــي ط ــري ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ــذي ــن
يستأهلون» ،وفق عدد من األعضاء،
و«لالستفادة منه لوضع أكبر عدد
م ــن ال ـت ـج ـه ـي ــزات واس ـت ـي ـع ــاب ع ــدد
كبير من الصائمني».
لكن ،على ما يبدو ،فإن ّ
نية «»Beasts
مكان آخر .في املبدأ،
«هجمت» نحو
ٍ
قامت الجمعية بهذا األمر على أكمل
وجه ،إذ بدأت التحضيرات الفتتاح
ـام مــن شهر رمـضــان،
الـقــريــة قبل أي ـ ٍ

يلزم القانون
الجمعية بإعالم البلدية
ودفع رسوم إشغال
أمالك عامة

ّ
فجهزت امللعب بما يلزم من معدات،
وأض ــاء ت ــه بـطــريـقــة صــديـقــة للبيئة
مــن خ ــال نـظــام األلـ ــواح الشمسية،
ّ
املخصص لـ «ميشو»
وأعدت املسرح

(املقدم ميشال قزي) لتقديم برنامج
رم ـض ــان ــي ل ـت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـت ـق ـبــل»
(راجـ ــع الـصـفـحــة األخـ ـي ــرة) ،وأنـهــت
ترتيباتها بتركيب األكـشــاك «التي
س ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـد فـ ـيـ ـه ــا أصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف الـ ـطـ ـع ــام
والحلويات الرمضانية املتنوعة».
كــان كــل شــيء سيسير على مــا يــرام
لـ ــو أن ال ـج ـم ـع ـيــة (ال ـ ـتـ ــي «ال تـبـغــي
ال ــرب ــح» وف ــق م ــا ي ــرد عـلــى موقعها
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي) ل ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل هـ ــذه
املناسبة ،أيضًا ،لتحقيق األرباح عبر
«تــأجـيــر» األم ــاك العامة لحسابها.
فقد جهزت الجمعية حوالى خمسني
كشكًا بمقاسات مختلفة لتأجيرها
للراغبني بعرض منتجاتهم بأسعار
تراوح بني  800و 1500دوالر للكشك،
ح ـســب امل ــواص ـف ــات امل ـط ـلــوبــة ،فيما

تؤجر مساحات ( )spaceملن يرغب في
وضع معداته أو عرض «ستاندات»
مقابل  600دوالر! علمًا أن القانون،
فـ ــي مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال يـ ـن ـ ّـص عـلــى
ُ
ض ــرورة أن تـعـلــم الجمعية البلدية
بما تنوي فعله وأن تدفع لقاء ذلك
«رسوم إشغال أمالك عامة» ،وهو ما
لم يحدث وفق مصادر داخل البلدية.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـف ــى م ـحــافــظ
بـيــروت زيــاد شبيب ،فــي اتـصــال مع
«األخبار» ،أن يكون قد أعطى ّ
أي إذن
بتأجير األم ــاك الـعــامــة ،مشيرًا إلى
أن ــه «إذا ص ـ ّـح األمـ ــر فـسـنـعـمــل على
ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء امل ـنــاســب ف ـ ــورًا» ،من
دون تــوض ـيــح طـبـيـعــة ه ــذا اإلجـ ــراء
ُ
بعدما افتتحت القرية ،وبــدأ بعض
العارضني أعمالهم في الكيوسكات.

أسـ ـب ــوع ــان م ـ ـ ّـرا ع ـل ــى ُ ص ـ ــدور نـتــائــج
ف ـحــوصــات ل ـعـ ّـي ـنــات أخ ـ ــذت م ــن آب ــار
فـ ــي م ـن ـط ـقــة س ـ ــان ت ـي ــري ــز (ال ـ ـحـ ــدث)
أظ ـه ــرت احـ ـت ــواء مـيــاهـهــا ع ـلــى م ــادة
الـ ـبـ ـن ــزي ــن ،مـ ــن دون ان يـ ـح ــرك أح ــد
ساكنًا .التلوث مستمر وكــذل ــك غض
النظر عنه وتـنـ ّـصــل الـجـهــات امل ع نية
م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة« .ال ــوض ــع م ــن سـيــئ
إل ــى أس ــوأ» وف ــق العميد الـســابــق في
الـجــامـعــة اللبنانية الــدكـتــور تيسير
حمية ،أحــد سكان الـحــي ،إذ «ال تــزال
املـيــاه تنزل مــن الحنفية أشبه بمياه
املـ ـج ــرور» .حـمـيــة أش ــار إل ــى أن أح ـدًا
ل ــم ي ـت ـح ــرك م ـن ــذ أربـ ـع ــة أش ـه ــر فـيـمــا
«تحركت وزارة الطاقة واملـيــاه خالل
أق ـ ــل م ــن  48س ــاع ــة مل ـع ــال ـج ــة ت ـســرب
ال ـف ـي ــول ف ــي مـنـطـقــة ج ـ ــدرا ق ـبــل أي ــام
بناء على طلب رئيس البلدية .رئيس
بلدية الحدث يقول لنا مـ ّـدوا اشتراك
من الدولة! علمًا أننا مشتركون ،لكننا
ال نرى مياه الدولة اال في الشتاء».
ومـ ـن ــذ أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر ي ـش ـك ــو س ـك ــان
املـنـطـقــة م ــن رائ ـح ــة بـنــزيــن ف ــي املـيــاه
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن الـ ـحـ ـنـ ـفـ ـي ــات وم ــن
لــون ـهــا امل ــائ ــل ال ــى االخ ـ ـضـ ــرار .سبب
املشكلة وج ــود سبع محطات بنزين
ف ــي امل ـن ـط ـقــة مـعـظـمـهــا غ ـي ــر مـطــابــق
لـلـمــواصـفــات بـمــا يـ ــؤدي ال ــى تـســرب
الوقود إلى املياه الجوفية واآلبــار .إذ

ّ
أخرت األعمال املطلوبة» .وأشارت الى
انــه بعد استفحال املشكلة وظهورها
في اإلعالم «رحنا وما لقيناهن عاملني
شي!» .بناء عليه ،أرسلت فغالي كتابًا
إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد
مكاوي التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق
امل ـخ ــال ـف ــن .إال أن األخـ ـي ــر ل ــم يـتـحــرك
بعد .فغالي أقـ ّـرت بأن الكشوفات على
محطات البنزين ال تتم بشكل دوري
«إن ـ ـمـ ــا ن ـت ـح ــرك بـ ـن ــاء ع ـل ــى شـ ـك ــوى».
والـسـبــب «أن ال مــراقـبــن فــي املــديــريــة.
كلن راحــوا عالتقاعد» .ولفتت إلــى أن
الكشف ال يقتصر على محطات الوقود
بل يجب أن يشمل الصهاريج ومعامل
التخزين وغيرها من حاويات النفط،
لكن عدم وجود املوظفني يمنع الرقابة.
إذًا ،كيف تجري الكشوفات؟ «نضطر
الــى تكليف شــركــة للكشف عـلــى نفقة
أصحاب املحطات!» .هنا يسأل فرحات:
«كيف يدفع املخالف األم ــوال مــن أجل
الكشف عليه؟» مشيرًا إلى تلكؤ الدولة
فــي الحفاظ على املـيــاه الجوفية التي
تحولت مكبًا لصرف محطات البنزين!
وكانت فغالي أبلغت «األخبار» سابقًا
أن «األخ ـط ــر ،هــو أن تحليل العينات
أظـهــر اح ـتــواء املـيــاه أيـضــا على تلوث
صناعي ال رائحة له ،وقد أعطينا علمًا
للمعنيني ألن ذلك ليس من اختصاص
مديرية النفط».
«األخبار» حاولت التواصل مع مكاوي
اال انه لم يجب على االتصاالت.

أساتذة «اللبنانية» استعجلوا اإلضراب المفتوح؟
فاتن الحاج
لم يكن مقررًا أن تعلن رابطة األساتذة
امل ـت ـف ــرغ ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
إضــرابــا مفتوحًا منذ يــوم أم ــس ،مع
أن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ورد ّف ــي بـيــانــاتـهــا
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة .ورغـ ــم أنـ ــه ل ــم ي ـكــن في
ح ـ ــوزة أي م ــن األسـ ــاتـ ــذة امل ـشــاركــن
ف ــي الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ف ــي مجمع
الـ ـح ــدث ال ـج ــام ـع ــي ص ـ ــورة واض ـح ــة
عـ ـم ــا س ـي ـص ـي ــب رواتـ ـ ـ ـ ــب األس ـ ــات ـ ــذة
وتقديماتهم الصحية واالجتماعية،
ص ـ ّـوت ــت غــال ـب ـيــة ال ـح ــاض ــري ــن (500
أسـ ـ ـت ـ ــاذ) عـ ـل ــى ال ـت ـص ـع ـي ــد امل ـف ـت ــوح
مقرونًا بعبارة «حتى إقرار املوازنة»،
عـلــى خلفية «الـسـكــن عـلــى الــرقـبــة».
ومــن لــم يكن مــن األســاتــذة متحمسًا

ل ـ ــإض ـ ــراب اس ـت ـف ــزت ــه امل ـ ــذك ـ ــرة ال ـتــي
أصدرها رئيس الحكومة والتي تهدد
املوظفني بحظر اإلضراب تحت طائلة
الحسم من الرواتب.
خشية األساتذة تنبع ،بحسب رئيس
الــرابـطــة يــوســف ضــاهــر ،مــن أن هناك
عشر صفحات مــن املــوازنــة لــم ّ
تسرب
فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،وقـ ـ ــد ي ـك ـم ــن ال ـش ـي ـط ــان
ف ــي ه ـ ــذه األوراق الـ ـت ــي ق ــد تـتـضـمــن
اقتطاعات ،خصوصًا أن هــذا التوجه
ليس مستبعدًا ،وقد طرح في االجتماع
األول الذي عقد في بيت الوسط حيث
حـكــي عــن خـفــض قــد يـصــل إل ــى ،%15
فـيـمــا ت ـح ــدث رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الحريري بوضوح عن دمــج صناديق
ّ
الـ ـتـ ـع ــاض ــد .إال أن ب ـع ــض األسـ ــاتـ ــذة
ّ
أشـ ـ ــاروا إل ــى أن ه ـنــاك تـطـمـيـنــات في

هــذا الـشــأن لجهة استثناء صندوقي
تـعــاضــد أس ــات ــذة الـجــامـعــة اللبنانية
والقضاة .وكانت الجمعية العمومية
فـ ــوضـ ــت الـ ــراب ـ ـطـ ــة إع ـ ـ ـ ــان اإلض ـ ـ ـ ــراب
املـ ـفـ ـت ــوح رف ـ ـضـ ــا ل ـل ـم ــس بـ ــالـ ــرواتـ ــب،
وب ــال ـص ـن ــدوق ال ـت ـع ــاض ــدي وال ـن ـظ ــام
ال ـت ـق ــاع ــدي ،وإلقـ ـ ـ ــرار الـ ـث ــاث درجـ ــات
لتحقيق عدالة الرواتب ،وإقرار الخمس
سنوات للجميع عند احتساب املعاش
التقاعدي ،إقرار الدرجات اإلستثنائية
ودرج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــوراه ل ــأس ــات ــذة الــذيــن
حــرمــوا منها عند تفرغهم ،واإلس ــراع
برفع ملفي التفرغ واملــاك من مجلس
الجامعة إلــى مجلس ال ــوزراء إلقــراره،
تـعـيــن ال ـع ـمــداء وم ـفــوضــي الـحـكــومــة
لــدى مجلس الـجــامـعــة وإع ــادة إطــاق
االتحاد الوطني لطالب الجامعة.

تقرير

«الوعود الشفهية» ال تنهي إضراب موظفي «صيدا الحكومي»

خطة الكهرباء تصطدم بأهالي المنصورية
«ك ـم ــا أرادت» خ ـطــة ال ـك ـه ــرب ــاء حصل
أمـ ــس ّف ــي امل ـن ـص ــوري ــة .وقـ ــع اإلش ـك ــال
«امل ـتــوقــع» بــن الـقــوى األمـنـيــة وأهــالــي
املنطقة املعترضني على استكمال مد
خط بصاليم  -عرمون ّ -
تفرع املكلس،
أو م ــا ي ـعــرف بـ ـ «وص ـل ــة امل ـن ـصـ ّ
ـوريــة».
فالخطة التي ّ
تقدمت بها وزيرة الطاقة
ّ
ندى البستاني ،وأقرها مجلس الوزراء،
طلبت إلــى قــوى األمــن الداخلي «تأمني
العناصر الكافية ملــواكـبــة مستخدمي
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي تـنـفـيــذ
ّ
مهامهم ،ال سيما املتعلقة باستكمال مد
شبكة  220كيلوفولت فــي املنصورية،
والطلب إلــى الجيش اللبناني مــؤازرة
ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ع ـن ــد االقـ ـتـ ـض ــاء وإظـ ـه ــار
الـحــزم» .هــذا البند ّ بالتحديد اعترض
عليه األهالي ،إذ حذروا في وقت سابق

ال مراقبين في مديرية
النفط للكشف على
محطات الوقود
المخالفة

رئيس بلدية كفرحزير:
نعمل ضمن األصول

تقرير

تقرير

ايلده الغصين

ال تحتوي هذه املحطات على أحواض
تجميع لبقايا املوادالنفطية الناجمة
ع ــن ت ـغ ـي ـيــر زيـ ـ ــوت اآلل ـ ـيـ ــات وغـسـيــل
خزاناتها.
النائب السابق بالل فرحات الذي يتابع
امللف لفت في اتصال مع «األخبار» الى
«أن محطات جديدة تظهر في املنطقة
فيما مديرية النفط فــي وزارة الطاقة
واملـيــاه ال تقوم بالكشوفات الــازمــة»،
مشيرًا إلــى أن آخــر كشف جــرى العام
املــاضــي عندما ظـهــرت املشكلة للمرة
األولى.
امل ــدي ــرة الـعــامــة للنفط أورور فـغــالــي،
مــن جهتها ،أك ــدت أن املــديــريــة «قامت
بدورها ،فقد كشفت أواخر كانون األول
عـلــى املـحـطــات وأمـهـلــت املـخــالـفــن (5
محطات) شهرين لتسوية أوضاعهم،
ثم مددت املهلة شفهيًا بناء على طلب
أصحاب املحطات بذريعة أن األمطار

م ــن «ال ـل ـج ــوء إلـ ــى الـ ـق ــوة» مـتـمـ ّـسـكــن
ب ــ«حــق الــدفــاع عــن الـنـفــس» ،بينما لم
يعترض عليه أي من الوزراء حينها.
الفرق الفنية املولجة تنفيذ عملية مد
ال ـخ ـط ــوط ،ح ـضــرت ص ـبــاح أم ــس إلــى
املـنـطـقــة م ــع ال ـق ــوى األم ـن ـيــة بـ ــ«أع ــداد
كبيرة» وفــق الـسـكــان ،مما دفعهم إلى
ّ
التجمع ملنع الفنيني مــن استكمال مد
ّ
الخطوط .وبعد أخذ ورد بني الطرفني
ب ـح ـض ــور الـ ـن ــائ ــب ال ـك ـت ــائ ـب ــي ال ـي ــاس
حنكش ،وقــع إشـكــال وتــدافــع استخدم
فيه عناصر ال ــدرك ال ـقــوة ،وعـلــى األثــر
وعــد األهــالــي بالتصعيد الـيــوم «مــا لم
يجر الـتـ ّ
ـوصــل إلــى حــل فــي مــد خطوط
ِ
الـتــوتــر ال ـعــالــي» .بـعــد االع ـت ــداء ،التقى
حنكش الـبـطــريــرك ب ـشــارة ال ــراع ــي في
بكركي ،ثــم صــدر عــن املكتب اإلعــامــي
ّ
ل ـل ـصــرح ال ـب ـطــريــركــي ،ب ـيــان عــلــق فيه
ع ـل ــى اإلشـ ـ ـك ـ ــال ش ــاج ـب ــا «كـ ـ ــل أش ـك ــال

العنف الحاصلة» ،ومطالبًا «الجهات
املـعـنـ ّـيــة وف ــي طليعتها وزارة الـطــاقــة
بوجوب التهدئة مع األهــالــي واحترام
هــواج ـس ـهــم امل ـش ــروع ــة والـ ــذهـ ــاب الــى
ّ
حــل يــراعــي املعايير الــدولـيــة للسالمة
العامة ،وعدم فرض األمر بالقوة ،بل إما
باقناعهم باإلثبات العلمي بعدم وجود
ض ــرر وخ ـط ــورة ،وإم ــا بتحقيق رغبة
املعترضني».
حنكش رأى فــي اتـصــال مــع «األخـبــار»
أنــه «بعد بيان بكركي الشديد اللهجة
ن ـن ـت ـظــر مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة غ ـي ــر امل ـس ــؤول ــة
أن تـتـعــاطــى بـمـســؤولـيــة م ــع ال ـب ـيــان»،
مـسـتـنـكـرًا «اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة امل ـفــرطــة
وال ـعــديــد الـكـبـيــر لـلـقــوى األم ـن ـيــة ضـ ّـد
ّ
الناس العزل» .وقال حنكش إن مشكلة
الكهرباء «مش واقفة» على كيلومترين
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــن .إذ ج ـ ـ ــرى طـ ـم ــر ال ـخ ـط ــوط
ف ــي م ـنــاطــق أخ ـ ــرى .كــاهــن الــرع ـيــة في

آمال خليل
املـنـصــوريــة األب دان ــي اف ـ ــرام ،لـفــت في
اتصال مع «األخـبــار» إلى «أن  3أعمدة
وضعت في أرض الوقف وإذا استكمل
ال ـت ـم ــدي ــد ف ــإن ــه س ـي ـصــل إل ـ ــى كـنـيـســة
ال ـســانــت ت ــري ــز» ،م ـمــا سـيـثـيــر ّ «امل ــزي ــد
ّ
مــن ال ـتــوتــر خـصــوصــا أن املـنــفــذيــن لم
يـحـصـلــوا ك ـمــا ي ـف ـتــرض ع ـلــى إذن من
مطرانية بـيــروت للعمل ضمن أراضــي
الكنيسة».
املــديـ ّ
ـريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
أس ـفــت فــي بـيــان لـهــا «لـبـعــض مشاهد
ِ
ال ـت ــداف ــع ،عـلـمــا أن عـ ــددًا م ــن الـضـبــاط
والـ ـعـ ـن ــاص ــر أصـ ـي ــب ب ًـ ـجـ ــروح طـفـيـفــة
مـ ــن جـ ـ ّـرائ ـ ـهـ ــا» ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ــى «أن ق ــوى
األمـ ـ ــن م ـع ـنـ ّـيــة بـتـنـفـيــذ ج ـم ـيــع امل ـه ــام
املــوك ـلــة إل ـي ـهــا م ــن دون ت ـل ـكــؤ ،ولـيــس
مــن صالحيتها تحديد الـحـقــوق التي
يطالب بها األهالي».

لم يحسم مصير إضــراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي
رغــم دخوله يومه التاسع احتجاجًا على تأخر الــرواتــب للشهر
الثالث والـخــاف مع اإلدارة .رئيس لجنة املوظفني خليل كاعني
أكد في اتصال مع «األخبار» أن اإلضراب مستمر «حتى نحصل
على مستحقاتنا املالية بشكل فعلي ،بعيدًا عن الوعود الشفهية»،
الفتًا إلى أن اإلضراب «ال يعطل األقسام الحيوية في املستشفى.
إذ ال ت ــزال أق ـســام ال ـط ــوارئ واملـخـتـبــر واألش ـعــة وغـسـيــل الكلى
والتالسيميا تواصل نشاطها املعتاد».
وعلمت «األخبار» أن وزير الصحة جميل جبق تواصل أمس مع
وزير املال علي حسن خليل الذي تعهد بإيداع مليار و 500مليون
ليرة في حساب املستشفى في مصرف لبنان لدفع الرواتب .إال
أن موعد اإليداع لم يحدد بشكل واضح .فيما تعهد جبق بدوره
بــإيـفــاد لجنة مــن الـ ــوزارة لــإجـتـمــاع بــاملــوظـفــن واإلس ـت ـمــاع إلــى
مطالبهم والكشف ميدانيًا على أحوال املستشفى.
وكانت األزمــة شهدت تـطــورات الفتة األسـبــوع املاضي بعد رفع
مدير املستشفى أحمد الصمدي شكوى ضد  14موظفًا بتهمة
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اإلض ـ ــراب وتـعـطـيــل ال ـع ـمــل .وك ــان مـفـتــرضــا أن يـخـضــع ه ــؤالء
للتحقيق أول من أمس في مخفر صيدا الجديدة .النائب أسامة
سعد أصر على دخــول املخفر ملــؤازرة املدعى عليهم .وملا منعه
أحد الضباط ،تضامن معه املوظفون ورفضوا املثول للتحقيق.
امل ـص ــادر لـفـتــت إل ــى أن املــدعــي ال ـعــام اإلسـتـئـنــافــي فــي الـجـنــوب
القاضي رهيف رمضان تسلم ملف الشكوى وأوعز باإلشراف
على التحقيق في النيابة العامة اإلستئنافية في قصر العدل وليس
في املخفر .علمًا بــأن الصمدي لم يكن قد أسقط شكواه حتى
مساء أمــس ،برغم وعــود جبق بذلك وفــق بيان أصــدره اإلثنني.
البيان نفسه عرض مخرج الوزارة لألزمة من خالل «فك اإلضراب
وتسريع صرف املستحقات والجمع بني اإلدارة واملوظفني» .لكن
لجنة املوظفني رفضت العرض .وفــي بيان أصدرته أمــس ،قالت
إنه «بات من املستحيل التعايش مع اإلدارة التي تمارس اإلهانة
والتنكيل بحقنا ولم تسقط الشكوى ضدنا» ،الفتة إلى أن «املبالغ
امل ـتــوافــرة فــي حـســاب املستشفى فــي مـصــرف لـبـنــان ال تكفي
لتسديد ربــع مستحقاتنا» .ودعــت جبق إلــى زي ــارة املستشفى
لإلطالع مباشرة على الواقع املــزري ،وكـ ّـررت طلب إقالة مجلس
اإلدارة القريب من تيار املستقبل.

تعقيبًا عـلــى مــا ورد فــي «األخ ـبــار
( 19ن ـي ـس ــان  ،)2019ي ـه ـم ـنــا أن
نوضح ما يلي:
 امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ي ـع ـمــل بـطــريـقــةُ
ُ
وت ّ
قر
جماعية وكل القرارات تبحث
خ ــال إجـتـمــاعــاتــه ال ــدوري ــة .ولغاية
تاريخه ،بعد مرور ثالث سنوات ،لم
يتخذ الرئيس أي قرار منفرد حتى
تلك التي يسمح بها القانون.
 ك ــل األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي أقـ ـ ــدم عـلـيـهــارئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ه ــي ل ـصــالــح أهــالــي
بـلــدة كفرحزير مــن دون إستثناء،
وجــرت بعلم جميع أعضاء املجلس
البلدي وموافقة األغلبية عليها كما
تقتضي األنظمة املرعية اإلجراء.
 الحديث عن مخالفات إدارية وماليةهــو م ـجـ ّـرد ّ
ذر لـلــرمــاد فــي الـعـيــون،
ّ
وف ـ ــي ح ـ ــال وج ـ ــوده ـ ــا هـ ــي م ـج ــرد
أخطاء إداريــة بسيطة غير جوهرية
وغير مقصودة وال تستحق الذكر
بحد ذاتها.
 كــل ّ اإلي ـ ــرادات واملـصــاريــف املاليةاملـتـعــلـقــة بــأع ـمــال الـبـلــديــة خاضعة
لرقابة السلطات اإلدارية التسلسلية،
ون ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ألي ن ــوع
مــن أنـ ــواع الــرقــابــة ال ـتــي تـسـمــح بها
القوانني.
 ش ــرك ــات االس ـم ـن ــت ت ـع ـمــل وفـقــاّ
املرجعيات
إلرادة عليا وموافقة أعلى
اإلداري ــة والتنفيذية فــي الــدولــة ،وقد
اتـ ـخ ــذ امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مـجـتـمـعــا
ال ـقــرارات اإلداريـ ــة الـتــي تـحــاول منع
الشركات مــن التعدي السافر على
البيئة والسالمة العامة من دون قدرة
عـلــى الـتـنـفـيــذ ...وحـيــال ه ــذه األزم ــة
الـبـيـئـيــة ال يـســع رئ ـيــس الـبـلــديــة إال
محاولة ادارة هذه األزمــة وتحصيل
ما أمكن من أموال البلدية الضريبية
امل ـس ـت ـح ـقــة ،ومـ ــن ال ـج ــائ ــر تحميله
أو تـحـمـيــل امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ذي ــول
تقاعس بيئي مــن الــدولــة واإلدارات
السابقة عمره عشرات السنني.
 ي ـج ــدر ال ـتــوض ـيــح أن م ـب ـلــغ 461م ـل ـ ّيــون ل ـي ــرة «ال ـض ــائ ـع ــة» ه ــي من
مخلفات إدارة البلدية السابقة وال
ع ــاق ــة لـلـم ّـجـلــس ال ـح ــال ــي ب ـه ــا ،بل
ّ
هو َمــن سلط الضوء عليها واتخذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـقــانــون ـيــة
الالزمة ملحاسبة الفاعلني واستعادة
املال الضائع.
 وضـ ــع ي ــد ال ـب ـل ــدي ــة رس ـم ـي ــا عـلــىامل ــول ــدات الـكـهــريــائـيــة وإدارتـ ـه ــا من
قبلها وإيصال التيار الكهربائي إلى
جميع نــواحــي كفرحزير ،واإللـتــزام
ب ــال ـت ـس ـع ـي ــرة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وال ـس ـع ــر
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــازوت ال ـ ـصـ ــادريـ ــن
عــن وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ،ومــراقـبــة
اإلس ـت ـهــاك لـكــل مـشـتــرك بطريقة
مـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة واض ـ ـحـ ــة
وصريحة ...كل ذلــك أدى الــى تأمني
الطاقة الكهربائية بصورة دائمة لكل
ّ
أهــالــي كـفــرحــزيــر ،ووف ــر على أبناء
البلدة ما ال يقل عن  100ألف دوالر
خالل عام .2018
 أخيرًا ،انني أعمل ضمن األصولالـقــانــونـيــة ال ــازم ــة ،ونـ ــذرت نفسي
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ك ـ ـفـ ــرحـ ــزيـ ــر وأهـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــا
وازده ـ ــاره ـ ــا ،وأم ـ ـ ـ ّـد الـ ـي ــد ل ـك ــل َم ــن
ُي ـشــاطــرنــي ه ـ ّـم ك ـفــرحــزيــر ورف ـعــة
أبـنــائـهــا .وإن ــي أعـتـبــر ال ـب ـلــدة بيتنا
جميعًا ،وكل أبنائها على إختالف
إنتماءاتهم إخوتي.
رئيس بلدية كفرحزير
فوزي يعقوب املعلوف

8

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

التشكيلة المثالية في الدوري

سيطرة محلية بألوان «الثالثة الكبار»
بعد إسدال الستار على
موسم الدوري اللبناني
لكرة القدم ،كان باإلمكان
ّ
التوقف عند العديد
من األسماء التي فرضت
حضورها في غالبية
المباريات ،ولعبت دورًا
مؤثرًا ومباش ُرًا في نتائج
فرقها ،فاعتبرت األفضل
واستحقت اإلشادة« .األخبار»
تستعرض التشكيلة المثالية
لالعبين الـ  11األفضل
والمدرب الذي ّ
تفوق على
كل المدربين اآلخرين
شربل ّ
كريم
 11العبًا كانوا األفضل بنظر غالبية
الـ ـخـ ـب ــراء ح ـت ــى ل ــو اخ ـت ـل ـفــت اآلراء.
هـ ــؤالء ك ـ ّـرس ــوا أنـفـسـهــم نـجــومــا في
م ـع ـظــم مـ ـب ــاري ــات ف ــرقـ ـه ــم ،وج ـ ــاءت
أرقــام ـهــم لـتـتـحــدث عـنـهــم .مـنـهــم من
اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن ن ـج ــوم ـي ـت ــه الـ ـف ــردي ــة،
ومـ ـنـ ـه ــم مـ ــن ملـ ــع فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ــأل ــق
املـجـمــوعــة الـتــي لعبت مـعــه ،ومنهم
مــن اع ـتــاد عـلــى ال ـبــروز واسـتـمــر في
النسج على املنوال عينه.
حـ ــارس مــرمــى ال ـع ـهــد م ـهــدي خليل
ك ــان أح ــد ه ــؤالء الــاع ـبــن ،فـهــو بال
ش ــك ح ـم ــى ن ـف ـســه ب ـخ ــط دفـ ـ ــاع ك ــان
األفضل في الــدوري ،لكنه في الوقت
ذاتــه أظهر إمكاناته في االختبارات
ال ـص ـع ـب ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـت ـص ــدي ــات ــه ال ـتــي
كانت
أنقذت بطل لبنان من مواقف ّ
س ـت ـض ـعــه ف ــي وضـ ـ ـ ٍـع ح ـ ــرج وت ـعــقــد
عليه األمــور .حــارس مرمى املنتخب
ال ــوطـ ـن ــي خ ـ ــاض  21م ـ ـبـ ــاراة وتـ ــرك

ال ـخ ـش ـبــات ال ـث ــاث ف ـقــط ف ــي م ـب ــاراة
واحــدة ،محافظًا على نظافة شباكه
فـ ــي  16م ـن ــاس ـب ــة ،وه ـ ــو رق ـ ـ ـ ٌـم كـبـيــر
ي ـع ـك ــس أحـ ـ ــد األسـ ـ ـب ـ ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة
وراء فوز العهد باللقب الثالث على
التوالي والسابع في تاريخه .في ظل
تراجع األداء املمتع للفريق األصفر
ه ـجــوم ـيــا ،كـ ــان ال ــدف ــاع ومـ ــن خلفه
خليل الحجر األســاس وراء اإلنجاز
الجديد.
وإذا م ـ ــا ت ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض أفـ ـض ــل
ـط م ــؤل ــف مـ ــن ثــاثــة
امل ــدافـ ـع ــن لـ ـخ ـ ٍ
العـ ـب ــن ،ي ـم ـكــن ذك ـ ــر ث ـن ــائ ــي الـعـهــد
حسني دقـيــق وخليل خميس .األول
قسم ال بــأس بــه مــن املتابعني
بنظر
ٍ
ه ـ ــو أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ه ــذا
املــوســم ،وكذلك أفضل العــب لبناني
ف ــي الـ ـ ــدوري .وهـ ــذا األمـ ــر م ـ ـ ّ
ـرده الــى
املستوى الثابت الــذي ّ
قدمه الظهير
األي ـســر ،وال ــذي تـحـ ّـول الــى «جــوكــر»
ف ــي خ ـ ـيـ ــارات امل ـ ـ ــدرب ب ــاس ــم م ــرم ــر،
حيث شغل أحيانًا مركز قلب الدفاع،
وأخيرًا مركز العب الوسط ـ ـ املدافع
(االرتكاز) ،في املباراة أمام طرابلس
ضمن ربع نهائي كأس لبنان.
وخ ــاض دقـيــق  21م ـبــاراة مــع العهد
ً
في الــدوري ،مسجال هدفني ،وممررًا
آخرين ،وهو كان املدافع املزعج لكل
مــن واج ـهــه ،واملـهــاجــم املقلق فــي كل
ّ
مرة انطلق فيها على الــرواق األيسر
ّ
لــزيــادة الـكـثــافــة الـهـجــومـيــة ،متميزًا
بكراته العرضية الخطرة.
ال ـ ــى ج ــانـ ـب ــه ،ي ـم ـكــن ت ـس ـم ـيــة خـلـيــل
خميس .الشاب الذي عانى من إصابة
قوية في الكتف مطلع املوسم خالل
املباراة أمام البقاعّ ،
تفوق على نفسه
بـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر .ف ـفــي امل ـب ــاري ــات ال ـ ـ 16
الـتــي خاضها ق ـ ّـدم خميس مستوى
ثابتًا في قلب الدفاع وبدا قادرًا على
مهاجم محلي أو أجنبي.
إيقاف أي
ٍ
ه ــو كـســب ت ـحـ ّـديــا شـخـصـيــا عندما
تمكن مــن ف ــرض نفسه أســاسـيــا في
ظل وجود أحد أفضل مدافعي القارة
اآلسيوية السوري ًأحمد الصالح في
الـتـشـكـيـلــة ،إض ــاف ــة ال ــى أح ــد أفـضــل
الــاع ـبــن املـحـلـيــن ال ــذي ــن يشغلون
م ــرك ــزه أي ن ــور م ـن ـصــورٌ .
أداء دفــع
مــرمــر ال ــى اإلشـ ــادة بـمــدافـعــه الـشــاب
ف ــي م ـن ــاس ـب ــات عـ ـ ــدة ،وذلـ ـ ــك بـعــدمــا
أظـهــر نـضــوجــا استثنائيًا وتــركـيـزًا
ّ
متميزًا فــي ال ـكــرات الهوائية
عــالـيــا،
وفي املواجهات الثنائية من دون أن
ّ
يتسبب بمشاكل حقيقية لفريقه في
خط الظهر.
امـ ـ ــا امل ـ ــداف ـ ــع اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
املثالية فهو قــاســم الــزيــن ال ــذي كان
أحد أكثر العبي النجمة مشاركة في
املباريات بمجموع  21مباراة ،سجل

خاللها هدفًا واحدًا.
الزين كان الثابت الوحيد في الخط
الخلفي النجماوي إن كان مع املدرب
الـصــربــي بــوريــس بــونـيــاك ،وبعدها
مـ ــع م ــوس ــى ح ـج ـي ــج .وال ـ ــاف ـ ــت أن ــه
اس ـت ـط ــاع ا ًل ـت ــأق ـل ــم م ــع ك ــل م ــن لـعــب
حوله بداية مع السوري أحمد ديب،
والحـقــا مــع البنيني محمد شــاونــا.
ـت عانى فيه النجمة دفاعيًا
وفي وقـ ٍ
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر خـ ــال م ـب ــاري ــات ع ــدة،
ك ــان الــزيــن األف ـضــل ب ــدوره الـقـيــادي
واسـ ـتـ ـبـ ـس ــال ــه عـ ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب
وتغطيته للكثير من املساحات التي
تركها زمالؤه خلفهم.
بــاالن ـت ـقــال ال ــى خ ــط ال ــوس ــط ،يظهر
اسم آخر من النجمة ،وهو السنغالي
إدريـســا نيانغ الــذي لعب  21مباراة
ايـضــا فــي مــوسـمــه االول فــي لبنان.
وال ش ــك ان ن ـيــانــغ ه ــو احـ ــد افـضــل
الصفقات االجنبية في الدوري ،وذلك
مجهوده البدني وحركته
من خــال ّ
املتواصلة ودقته في التمرير ولو ان
فعاليته الهجومية غابت ،اذ اكتفى
بتمريرة حاسمة واح ــدة ،لكنه كان
الــاعــب ال ــذي ُيعتمد عليه لتكسير
ه ـج ـمــات ال ـخ ـص ــوم وك ـس ــب م ـعــارك
خط الوسط.
العــب ارتـكــاز آخــر بــرز خــال املوسم،
ل ـك ـنــه كـ ــان اك ـث ــر ف ـعــال ـيــة هـجــومـيــة،
وهــو العــب االن ـصــار الــدولــي عدنان
ح ـي ــدر ،ال ــذي سـجــل  3اهـ ــداف وم ــرر
آخـ ــر ف ــي  16مـ ـب ــاراة خ ــاض ـه ــا .دور
حيدر كــان مفصليًا فــي عملية ربط
خ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـفـ ــريـ ــق االخ ـ ـ ـض ـ ــر ،وه ــو
مـثــال الع ــب االرت ـك ــاز «الـنـظـيــف» في
املــواجـهــات وفــي الـفـكــر ،حيث يجيد
صناعة األلـعــاب مــن دون تعقيدات،
وه ــي مـســألــة تجعله العـبــا ال يمكن
االستغناء عنه في الخطة األنصارية
املستقبلية.
ّ
وبالحديث عن املستقبل ،يطل اسم
ح ـس ــن مـ ـن ــذر بـ ــن العـ ـب ــي ال ــوس ــط
(عدنان الحاج علي)

وحده أحمد حجازي
كسر احتكار «الثالثة
الكبار» للتشكيلة
المثالية

املـ ـمـ ـي ــزي ــن .نـ ـج ــم الـ ـعـ ـه ــد ال ـص ــاع ــد
خـ ــاض ك ــل مـ ـب ــاري ــات ف ــري ـق ــه الـ ـ ـ 22
ً
مسجال هدفني وممررًا مثلهما .هو
الــاعــب ال ــذي يمكنه تغطية غياب
اي عنصر أساسي في خط الوسط،
وخ ـص ــوص ــا ان ـ ــه ي ـم ـك ـنــه ل ـع ــب دور
مزدوج بمجهوده الدفاعي وقدراته
الـهـجــومـيــة ،واأله ـ ــم ث ـبــات مـسـتــواه
ّ
حيث شكل عالمة فارقة في مباريات
ّ
حساسة خالل املوسم الصعب.
أم ــا ع ـلــى ط ــرف ــي امل ـل ـعــب ،ف ــا يمكن
ألحـ ــد ان ي ـك ــون اف ـض ــل م ــن نـجـ َـمــي
األنـ ـص ــار وال ـن ـج ـمــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي:
ال ـت ــون ـس ــي حـ ـس ــام الـ ـل ــوات ــي وق ــائ ــد
املنتخب الوطني حسن معتوق.
األول ن ـ ّـص ــب ن ـف ـس ــه افـ ـض ــل م ـمــرر
لـلـكــرات الحاسمة فــي ال ــدوري ب ـ 11
ـرة فـ ــي  21م ـ ـبـ ــاراة خــاض ـهــا،
تـ ـم ــري ـ ً
اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى ت ـس ـج ـي ـلــه  5اهـ ـ ـ ــداف.
ال ـلــواتــي ك ــاد ان ي ـخــرج مــن املــاعــب
بقرار
اللبنانية قبل ان يبدأ املوسم
ٍ
م ــن املـ ـ ــدرب االردن ـ ـ ــي ع ـبــد ال ـل ــه ابــو
زمع ،لكن ما ان ّ
تعرف عليه اإلخير،
وجــد متابعو ال ــدوري العـبــا ممتعًا
بـســرعـتــه وف ـكــره الـعــالــي وم ـهــاراتــه،
التي دفعت االنصار سريعًا القناعه
بتمديد عقده ،وهو ما حصل.
اما معتوق ورغم انه لم يخض افضل
ً
م ــواسـ ـم ــه م ـس ـج ــا  7اهـ ـ ـ ــداف (كـ ــان

ثــانــي ال ـهــدافــن فــي املــوســم املــاضــي
بـ ـ  13ه ــدف ــا) ،وم ـم ــررًا مثلها فــي 19
مباراة ،فإنه بقي النجم االول للفريق
«النبيذي» حيث انقذه في مباريات
عــدة ،لكنه لم يتمكن من قيادته الى
الـلـقــب بــالـنـظــر ال ــى تــراجــع مستوى
بـ ـع ــض زمـ ــائـ ــه وال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـف ـن ـيــة
االخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـخ ـ ّـب ــط ب ـه ــا ال ـفــريــق
وجعلته يتقهقر ال ــى املــركــز الثالث
في نهاية املطاف.
واذا كان هناك من يفترض ان يشكر
اللواتي على تمريراته الحاسمة فهو
السنغالي ال ـحــاج مــالــك ،ال ــذي ابقى
لـقــب ال ـه ــداف فــي حــوزتــه بتسجيله
 19هــدفــا فــي  20مـبــاراة (م ــرر كرتني
حاسمتني ايـضــا) .الـحــاج مــالــك كان
«البعبع» الــذي هابه الـحــراس ،وهو
ب ــدا ه ــذا امل ــوس ــم اف ـضــل م ــن املــوســم
املاضي مع اعتياده اكثر على اجواء
ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة .لـكــن املـطـلــوب منه
اك ـثــر ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل اذا م ــا اراد
قيادة االنصار الستعادة اللقب ولو
ان ال ــرق ــم الـ ــذي وص ــل ال ـيــه اك ـثــر من
ممتاز.
وف ــي ظــل ن ــدرة املـهــاجـمــن املحليني
وس ـ ـي ـ ـطـ ــرة االج ـ ـ ــان ـ ـ ــب عـ ـل ــى الئ ـح ــة
ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـهـ ــدافـ ــن ،فـ ـ ــرض م ـهــاجــم
االخ ــاء االهـلــي عاليه احمد حجازي
نـفـســه بـحـلــولــه ثــان ـيــا خ ـلــف ال ـحــاج
ً
م ـ ــال ـ ــك ،مـ ـسـ ـج ـ ًـا  11هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي 19
مـ ـب ــاراة ،اض ــاف ــة ال ــى ت ـمــريــره كــرتــن
حــاسـمـتــن .تـمـ ّـيــز ح ـجــازي كــالـعــادة
ّ
وحسه التهديفي العالي ،ما
بسرعته
منحه االفضلية على املدافعني الذين
ح ــاول ــوا مــراق ـب ـتــه ،فــوجــد ال ـحــل في
اصـعــب ال ـظــروف على ارض امللعب،
وك ـ ــان ال ــاع ــب االفـ ـض ــل ف ــي ال ـفــريــق
الجبلي ،وهو الذي سيقف امام ٍّ
تحد
اقوى في حال عودته الى العهد بعد
انتهاء اعارته ،حيث سيكون مطالبًا
بـ ـف ــرض ن ـف ـســه ف ــي ت ـش ـك ـي ـلــة مـلـيـئــة
بالنجوم.
ال ت ـك ـت ـم ــل ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة امل ـث ــال ـي ــة اال
ب ــوج ــود امل ـ ــدرب األف ـض ــل اي بــاســم
مرمر ،الذي يحسب له قيادته العهد
الـ ـ ــى ّالـ ـلـ ـق ــب رغـ ـ ُــم صـ ـع ــوب ــة امل ـه ـم ــة
املـ ـع ــق ــدة ح ـي ــث أجـ ـب ــر ع ـل ــى ت ـبــديــل
ح ـس ــاب ــات ــه ب ـش ـك ـ ٍـل ش ـب ــه اس ـب ــوع ــي
ب ـس ـب ــب االص ـ ــاب ـ ــات ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
ع ـص ـفــت ب ـن ـجــومــه .ك ـمــا ي ـح ـســب لــه
كيفية اي ـجــاد ال ـت ــوازن فــي تشكيلة
مليئة بــاألسـمــاء الكبيرة ،وتعامله
مــع كــل مــرحـلــة مــن مــراحــل املــوســم،
فكان عليه التوفيق بــن املشوارين
امل ـح ـل ــي واآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ،ب ــان ـت ـظ ــار ان
يقود بطل لبنان الى اإلنجاز القاري
ليكون اول مدرب لبناني يحقق هذا
اإلنجاز.
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حول العالم

بايل out

كشف تقرير صحافي إسباني عن حسم
الفرنسي زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،مصير الويلزي غاريث بايل ،قبل
جولتني من نهاية املوسم الجاري .وبحسب
صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن زيدان بدأ
بالفعل بإخبار العبيه بمستقبلهم ،وأن أول
من علم كان بايل .وأضافت «زيدان التقى
بيل وأبلغه بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد،
لكي يبدأ الويلزي بالبحث عن فريق آخر».
وأشار التقرير أيضًا إلى َّأن زيدان «أبلغ
الثنائي ماركوس يورينتي ،وداني سيبايوس
برحيلهما نهاية املوسم».

صراع على دي ماريا

يدرس نادي باريس سان جيرمان التخلي
عن خدمات العبه األرجنتيني أنخيل دي
ماريا ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية،
فإن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في
التخلص من دي ماريا ،في إطار إعادة هيكلة
الفريق ،لاللتزام بقواعد اللعب املالي النظيف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال التأكد من
رغبة إدارة النادي ،سيشتعل الصراع على
ضم دي ماريا ،وال سيما ّأن األرجنتيني
يجذب اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد
وإنتر ميالن للحصول على خدماته.

نجما أياكس صائمان

أفادت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية ّ
بأن
النجمني املغربيني حكيم زياش ونصير
مزراوي أخبرا النادي أنهما سيصومان

دوري أبطال أوروبا

أياكس  Xتوتنهام خطوتان أمام تحقيق الحلم الهولندي
بفوزه األخير على فيليم
تيلبورغّ ،توج فريق أياكس
أمستردام بكأس هولندا،
كلقب أول ٌمنذ خمس
ٍ
سنوات .مباراة مصيرية أخرى
تنتظر «الحصان األسود»
لدوري األبطال ،وذلك عندما
يواجه نادي توتنهام اليوم
على ملعب يوهان كرويف
في إياب دور نصف النهائي،
( 22:00بتوقيت بيروت).
ٌ
تأهل على حساب الضيف
اللندني من شأنه المحافظة
على حظوظ أياكس في
حصد ثالثية تاريخية هذا
الموسم

حسين فحص
ّأي ـ ـ ـ ٌ
ـام ذه ـب ـيــة يـعـيـشـهــا ن ـ ــادي أيــاكــس
ّ
أم ـس ـتــردام الـهــولـنــدي ،تكللت بــإعــادة
إرث املـ ـ ــدرب ال ــراح ــل ي ــوه ــان كــرويــف
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا م ــن ج ــدي ــد .انـ ـتـ ـص ـ ٌ
ـارات
متتالية ّ
غيرت معادالت دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا ،ب ـعــد أن أظ ـه ــر أب ـن ــاء امل ــدرب
ّ
إيريك تن هــاغ أن املــال والخبرة ليسا
العاملني الحاسمني للتألق أوروبـيــا.
لــم يـكــن طــريــق أيــاكــس إل ــى ه ــذا ال ــدور
ً
سهال أب ـدًا ،إذ ظهر الفريق ًالهولندي
في أصعب املواجهات مقارنة بالفرق
ال ـث ــاث ــة األخـ ـ ــرى املـ ـت ــواج ــدة ف ــي دور
نصف النهائي .رغم ذلك ،وضع أياكس
قــدمــا فــي نـهــائــي األب ـط ــال بـعــد أن فــاز
بهدف نظيف أمام توتنهام في لندن.
ٍ
ب ــدأت أول ــى خـطــوات الحلم الهولندي
ّ
التأهيلية لدوري أبطال
في التصفيات
أوروبـ ـ ــا .ت ـ ّ
ـوج ــب ع ـلــى الع ـب ــي أيــاكــس
ّ
آن ـ ــذاك ت ـخــطــي ثــاثــة أدوار لـلــوصــول
إلــى دور املجموعات .فــي أولــى املهام،
تـجــاوز أيــاكــس ن ــادي شـتــورم غرانس
النمساوي ذهابًا وإيــابــا .فـ ّـرط بعدها

بانتصار أم ــام سـتــانــدار دو لييج في
ٍ
بلجيكا بـعــد أن انـتـ ّهــى ل ـقــاء الــذهــاب
بــالـتـعــادل ( ،)2-2لكنه «انـفـجــر» إيابًا
ّ
ّ
البلجيكية بثالثة أهداف
ودك الشباك
ّ
نظيفة .تمكن بعدها الهولنديون من
ّ
ال ـتــأهــل إل ــى دوري مـجـمــوعــات دوري
األبطال بعد أن تجاوزوا عقبة دينامو
ـوز كبير بثالثة
كييف األوك ــران ــي ،ب ـفـ ٍ
مواجهة الذهابّ ،
ثم
أهداف لواحد في
أنهوا ّ
املهمة بنجاح في كييف بعدما
انتهت املـبــاراة بالتعادل .هكذا ،تأهل
املجموعات من
الهولنديون إلــى دور
ّ
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،غ ـيــر أنـ ـه ــم لم
ي ــدرك ــوا حينها أن ذل ــك م ـجـ ّـرد بــدايــة،
كبير غاب منذ عام .1995
لحلم
بداية
ٍ
ٍ
ب ـ ــدأ ع ـ ــرض أي ــاك ــس ال ـك ـب ـي ــر ف ــي دور
ّ
ٌ
ـال تــأهــل على إثــره
املجموعات .أداء عـ ٍ
ال ـ ـنـ ــادي ال ـه ــول ـن ــدي إلـ ــى دور الـسـتــة
ـف ل ـبــايــرن م ـيــونــخ دون
ع ـشــر كــوص ـيـ ٍ
أي هزيمة ،بعد أن ّ
تفوق على بنفيكا
وآيـ ـ ـ ــك أثـ ـيـ ـن ــا وت ـ ـع ـ ــادل مـ ــع ال ـع ـم ــاق
ال ـبــافــاري ذهــابــا وإي ــاب ــاُ .مـنــي بعدها
النادي الهولندي بخسارته الوحيدة
في ميدانه أمام ريال مدريد في ذهاب

دور ال ـ ــ ،16غـيــر أن ــه تـمـكــن مــن إقـصــاء
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ب ــرب ــاعـ ـي ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ع ـلــى
ملعب السانتياغو بـيــرنــابـيــو .التقى
ب ـعــدهــا ب ـيــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ،أحــد
أبـ ــرز املــرش ـحــن لـلـتـتــويــج بــالـبـطــولــة،
ّ
في الدور ربع النهائي ،غير أن أياكس
ّ
تـمــكــن مــن ب ـلــوغ نـصــف الـنـهــائــي بعد
أن ألـ ـح ــق ال ـه ــزي ـم ــة بـ ــرجـ ــال أل ـي ـغــري

يبتعد أياكس بفوزين
فقط عن تحقيق
لقب دوري أبطال أوروبا
للمرة األولى منذ
عام 1995

ّ
فــي تــوري ـنــو ،مـحــقـقــن فــوزهــم الثالث
على الـتــوالــي خ ــارج امل ـيــدان فــي أمجد
ّ
األوروبية.
البطوالت
ـات هي
بـعــدهــا كــان هـنــاك أرب ــع مـبــاريـ ٍ
التي تفصل أياكس عن تحقيق موسم
ت ــاريـ ـخ ــي .م ـح ـل ـي ــا ،ي ـت ـص ــدر أي ــاك ــس
الـ ـ ـ ــدوري ال ـه ــول ـن ــدي م ـت ـق ـ ّـدم ــا ب ـف ــارق
األهــداف على أيندهوفن قبل جولتني
م ــن الـنـهــايــة وي ــأم ــل ف ــي حـصــد اللقب
للمرة األولــى منذ  .2014على الجانب
اآلخر ،يبتعد أياكس بفوزين فقط عن
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة
األولى منذ عام .1995
رغــم الخسارة على أرض ــه ،تبقى آمــال
تــوتـنـهــام قــائـمــة لـبـلــوغ نـهــائــي دوري
ٌ
األبـ ـط ــال .تـ ـع ــادل ل ـن ــادي آرسـ ـن ــال في
نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي عـلــى صعيد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،أع ـ ـطـ ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام الـ ــورقـ ــة
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـت ــأه ــل إلـ ــى دوري أب ـط ــال
أوروبـ ــا ،مــا قـلــل الـضـغــوط عـلــى رجــال
امل ــدرب األرجـنـتـيـنــي بوكيتينو ،أمــام
احـتـمــالـيــة ض ـ ــرورة ال ـت ـتــويــج باللقب
األوروب ــي بغية املـشــاركــة فــي النسخة
املقبلة.

ّ
تخلى توتنهام مطلع املوسم الحالي
عن العبه البلجيكي موسى ديمبيلي،
كما أنه لم يبرم أي صفقة طيلة فترتي
االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ــاض ـي ـت ــن ،وذل ـ ــك ل ـعــدم
ّ
تجاوز لوائح الفيفا املتعلقة باللعب
املــالــي الـنـظـيــف عـلــى إث ــر ب ـنــاء امللعب
ّ
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـف ــري ــق .رغـ ــم ذل ـ ــك ،ات ـ ًص ــف
مــوســم توتنهام بالناجح مـقــارنــة مع
أن ــدي ــة إن ـك ـل ـيــزيــة أخ ـ ــرى كـمــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد وآرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،الـ ـل ــذي ــن شـغــا
مركزين أدنى من توتنهام في الدوري.
ٌ
فوز أمام أياكس ،سيضع النادي على
بعد خطوة من التتويج بدوري أبطال
أوروبا للمرة األولى في تاريخه.
ّ ٌ
مهمة صعبة تنتظر بوكيتينيو على
أرضـيــة ملعب يــوهــان كــرويــف ،املـ ّ
ـدرب
ال ــذي أط ــاح بــدورت ـمــونــد ومانشستر
سـيـتــي ف ــي ال ــدوري ــن ال ـســاب ـقــن .على
ضــوء اإلصــابــات الكثيرة فــي صفوف
ّ
ال ـف ــري ــق ،ق ــد ت ـشــكــل ال ــرك ــات الـثــابـتــة
الكلمة املـفـتــاح لـلـمــدرب األرجنتيني،
غ ـيــر أن ذلـ ــك ق ــد ال ي ـك ــون كــاف ـيــا عند
ً
مواجهة أحــد أكثر املنظومات تكامال
في البطولة.

مشوار أوروبا بدأ من ألمانيا
لــم يكن مـشــوار الـكــوري الجنوبي ســون هيونغ-مني نحو النجومية
ً
مماثال لزمالئه أو خريجي أكاديمية أيــاكــس الهولندي .تولى الوالد
سون وونغ-جونغ مهمة تدريب ولديه هيونغ-مني وهيونغ-يون ،هادفًا
ّ
إلى حملهما إلى القمة من خالل النظام الصارم واملنضبط الذي اتبعه
ّ
الالعب املحترف السابق .ســون هيونغ-مني تمكن من الــذهــاب بعيدًا
بعكس شقيقه الذي لم يصل إلى النجومية.
انتقال سون إلى أوروبا مر عبر أكاديمية الشباب في نادي هامبورغ
األملاني التي التحق بها حني كان في السادسة عشرة من عمره ،تاركًا
املدرسة للقيام بذلك في قرار غير مألوف وبدعم من والده.
لكن البداية كانت صعبة للغاية ،فبعد وقــت قصير مــن وصــولــه إلى
أملــانـيــا ،اتـصــل هـيــونــغ-مــن بــأســرتــه لـيـقــول إن ــه اش ـتــاق إلـيـهــم وحتى
إنــه اشـتــاق للكيمتشي ،وهــو طبق الكرنب املخمر ال ــذي يعد الوجبة
األساسية على طاولة الطعام لدى الكوريني .وكشف شقيقه هيونغ-
يون« ،لم يكن حتى يحب الكيمتشي لكنه كان يبكي ويقول إنه يريد
أن يأكل الكيمتشي ويفتقد عائلتنا» ،مشيرًا إلى أنه كان على شقيقه
أيضًا مواجهة حاجز اللغة والعنصرية.
وأخـ ـب ــر ه ـي ــون ــغ-م ــن شـقـيـقــه األكـ ـب ــر أنـ ــه ت ـع ـ ّـن ع ـل ـيــه ال ـت ـغ ـلــب عـلــى
الصعوبات ،ما دفع بجميع أفراد األسرة لالنتقال إلى هامبورغ من
أجل دعم االبن األصغر.

خالل ثالث أيام رمضان ،الذي يصادف موعد
مواجهة أياكس أمام توتنهام في أمستردام
اليوم .وسينتظر الالعبان  17دقيقة خالل
املباراة قبل أن يستطيعا اإلفطار ،بحسب
موعد أذان املغرب بتوقيت العاصمة
الهولندية .وقال خبير التغذية واللياقة
الهولندي رايموند فيرهاين ،للصحيفة ،إن
ّ
تصرف الالعبني «غير مسؤول» ،ألنهما
سيمتنعان عن األكل والشرب طوال يوم
املباراة الحاسمة أمام توتنهام.

باكايوكو يدافع عن نفسه

دافع الفرنسي تيموييه باكايوكو ،العب
وسط ميالن ،عن نفسه ،بعد املشادة الكالمية
مع مدربه جينارو غاتوزو ،اإلثنني ،خالل
الفوز على بولونيا في الدوري اإليطالي .وكان
غاتوزو قد طلب من باكايوكو اإلحماء من
ّ
متحمس
أجل دخول امللعب ،لكنه بدا غير
للفكرة .ودخل غاتوزو وباكايوكو في
مشادة ،وبان الفرنسي كأنه يقول ملدربه
«ارحل عني يا رجل!» ُ .وقال الالعب على
صفحته على تويتر «طلب مني االستعداد
في حال اضطر الفريق إلى إجراء تغيير.
ُفورًا بدأت االستعداد وذهبت لإلحماء ،ثم
ّ
وتوجه
طلب مني العودة إلى املقعد .جلست
ّ
إلي بعبارات غير متوقعة ،ولم أقم سوى
بتكرار كلماته .ال شيء أكثر من ذلك».
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على الغالف
دخلت الواليات المتحدة األميركية متأخرة على سعي األردن إلى بناء
شراكة مع روسيا ،في المجال النووي ،وتحديدًا في قطاع استثمار
مخزون اليورانيوم األردني .وحذت الرياض حذو واشنطن ،مستغلة
النزاع األميركي  -الروسي وضعف عمان االقتصادي وحاجاتها لتمويل

المشروع .وفيما ّأنبت واشنطن ّ
عمان على تعاونها النووي مع موسكو،
اشترطت السعودية على األردن أن ُي َّ
خصب اليورانيوم األردني على
الحدود بين البلدين ،لكن داخل األراضي السعودية .حصلت «األخبار» على
مجموعة وثائق سرية ،أردنية وسعودية ،تكشف طبيعة هذا الملف

والنزاع الجاري حوله .تعود هذه الوثائق إلى عام  ،2016أي إلى ما
قبل توقيع اتفاقيات بين ّ
عمان والرياض على التعاون في مجال
جدوى إلقامة نموذجين
استخراج اليورانيوم ،وعلى إجراء دراسات
ُ
تجريبيين لمفاعلين نووين داخل األردن .وقد وضع أحد االتفاقات

موضع التنفيذ في آذار الفائت ،مع إعالن إرسال  13شابًا سعوديًا إلى
األردن ،بهدف تدريبهم على كيفية استخراج اليورانيوم .تنشر «األخبار»
اليوم وثيقتين سريتين أردنيتين ،ووثيقة سرية سعودية ،إضافة إلى
معلومات منتقاة من أكثر من وثيقة سرية سعودية

وثائق سرية عن الملف النووي األردني

تنافس أميـركي  -روســي ...وابتزاز سعودي

ً
ً
 األردن :نريد أن نكون مركزا إقليميا للوقود النووي أميركا :هذا !bull shitالتاريخ2016/4/19 :
مكتوم
من هيئة الطاقة الذرية األردنية -
مكتب الرئيس
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون
المغتربين
إشارة إلى االجتماع الذي ُعقد في مكتبي
يوم الثالثاء  ،2016/4/19في تمام الساعة
 12:00ظ ـه ـرًا ،م ــع مـســاعــد وزيـ ــر األم ــن
الدولي ومنع االنتشار النووي األميركي
«ت ــوم ــاس ك ــان ـت ــري ـم ــان» وع ـض ــو فــريـقــه
ال ـس ـي ــد س ـم ـيــث م ـ ــادوك ـ ــس ،وب ـح ـضــور
سـعــادة السفيرة األمريكية لــدى اململكة
األردنية الهاشمية.

ً
مسؤول أردني يطرد مسؤوال
أميركيًا بسبب تلفظ األخير
بألفاظ نابية بحق األردن

ُ
أرف ـ ـ ـ ــق مل ـع ــال ـي ـك ــم ت ـف ــاص ـي ــل االجـ ـتـ ـم ــاع
ُ
ّ
م ــدار الـبـحــث ال ــذي أنـهـيــتــه بـعــد أن تلفظ
كانتريمان بألفاظ نابية ،علمًا بأن سعادة
ّ
السفيرة األمريكية قد اتصلت بي عقب
االجـتـمــاع وأعــربــت عــن أسـفـهــا ملــا حــدث
وق ـ ّـدم ــت اعـ ـت ــذاره ــا وط ـل ـبــت ل ـقــائــي غ ـدًا
ُ
ووافقت على
األربعاء املوافق 2016/4/20
لقائها.
رئيس الهيئة
الدكتور خالد طوقان
محضر اجتماع السيد توماس كانتريمان
هيئة الطاقة الذرية األردنية
عمان 2016/4/19
ُعقد اجتماع مع السيد توماس كانتريمان،
مساعد وزير األمن الدولي ومنع االنتشار

ال ـنــووي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة،
وع ـضــو فــريـقــه الـسـيــد سـمـيــث مــادوكــس
بحضور سـعــادة السفيرة األمريكية في
عمان وعطوفة الدكتور كمال األعرج ،نائب
رئـيــس الـهـيـئــة ،مـفــوض مـفــاعــات الطاقة
ال ـن ــووي ــة وال ـس ـي ــدة دل ــع ال ـع ـم ــاري ،مــديــرة
التعاون الدولي في الهيئة وذلك في مكتب
مـعــالــي الــدك ـتــور خــالــد ط ــوق ــان ف ــي هيئة
الطاقة الذرية األردنية وفي ما يلي أهم ما
جاء في هذا االجتماع:
* تمت اإلشارة إلى االجتماع األخير الذي
ُعقد بني الطرفني في شهر أيلول من العام
املاضي على هامش املؤتمر العام التاسع
والخمسني للوكالة الدولية الــذريــة وكذلك
االجتماع األخير مع السيدة آن هارينغتون
نائب مدير شــؤون الدفاع وعــدم االنتشار
في وزارة الطاقة األمريكية الــذي ُعقد في
ع ـم ــان ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
ن ـي ـســان  .2016والـ ـ ــذي ت ــم خ ــال ــه بحث
اتفاقية  123األمريكية والسبل التي من
شأنها التوصل إلى اتفاق بني الطرفني.
* استهل السيد كانتريمان الحديث بأن
على األردن أن ينظر إلــى الطاقة املتجددة
وأه ـم ـه ــا ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـت ــي تـلـ ّـبــي
االحتياجات الوطنية على املــدى القصير
واملتوسط وليس إلى الطاقة النووية ،وذلك
من وجهة نظر الخبراء األمريكيني بالنظر
إلى وضع الطاقة في األردن.
* أج ـ ــاب م ـعــالــي د .ط ــوق ــان بـ ــأن ال ـق ــدرة
الـنــوويــة هــي استراتيجية وطنية لــأردن
وعلى األردن النظر إلى كافة الخيارات التي
ّ
تلبي احتياجاته .وأشار إلى أن هناك ثالثة
خبراء أمريكيني من ضمن ثمانية خبراء
ض ـمــن الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة الـعـلـيــا لـلـبــرنــامــج
ال ـ ـنـ ــووي األردنـ ـ ـ ــي ي ـع ـم ـلــون ع ـل ــى تـقـيـيــم
البرنامج بكافة عناصره.

* أش ـ ــار ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان إلـ ــى أهـمـيــة
االتفاقية  123األمريكية ّ
وعبر عن سروره
وإعجابه باإلنجازات التي حققها البرنامج
النووي األردني ،مشيرًا بشكل خاص إلى
املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب.
* أش ــار مـعــالــي د .ط ــوقــان إل ــى أن هـنــاك
ع ــدة شــركــات أمــريـكـيــة قــامــت بــاالتـصــال
بالهيئة لـلـتـعــاون فــي م ـجــاالت الفضالت
املـشـ ّـعــة وخــدمــات الــوقــود ال ـنــووي ومنها
شــركــة سـنـتــراس األمــريـكـيــة .وه ــذا يؤكد
ّ
التوصل إلــى اتـفــاق لتوقيع
على ض ــرورة
اتفاقية  123األمريكية إلشــراك الشركات
األمريكية وفتح فرص التعاون مع الجانب
األردني في مجال الطاقة النووية.
* أكد السيد كانتريمان ضرورة التواصل
السياسي واالقـتـصــادي مع األردن ّ
وسد
الـثـغــرات الثنائية ،مشيرًا فــي حديثه إلى
ضــرورة توقيع اتفاقية  123وإلــى أن هذا
الــوقــت غـيــر مـنــاســب لبحث االتـفــاقـيــة مع
الـكــونـغــرس األمــريـكــي الـحــالــي وال يتوقع
اختالفًا كبيرًا في الكونغرس القادم .وإن
ُ
اتـفــاقـيــة  123هــي تـعـنــى ب ـعــدم االنـتـشــار
النووي الذي هو موضوع أساس للحكومة
األمريكية وإن ما تم التوصل إليه مع إيران
سيقلل مــن االنـتـشــار ال ـنــووي الحساس
ويـكـفــل األم ــن ال ـنــووي فــي املـنـطـقــة وعلى
األردن احترام ما ّ
يسمى باملعيار الذهبي
ّ
ال ــذي وقـعــت عليه دول ــة اإلمـ ــارات العربية
املـتـحــدة ،واصـفــا إيــاه بالشأن السياسي،
م ـش ـي ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ــى أه ـم ـيــة
موضوع التغير املناخي ،معتبرًا أن هذين
ه ـمــا ال ـع ــام ــان األس ــاس ـي ــان وراء أهـمـيــة
املعيار الــذهـبــي ،متمنيًا أن يتطلع األردن
لنفس االهتمامات السياسية ذات الصلة
في موضوع اتفاقية .123
* أشـ ــار م ـعــالــي د .ط ــوق ــان إل ــى أن عــدم

ّ
ابن سلمان يبتز األردن:
أنا كفيل بإقناع األميركيين

االنتشار النووي ال يعتبر التزامًا قانونيًا
فقط وإنما التزام تجاري أيضًا وأن األردن
لــن يتخلى عــن حقوقه التي منحته إياها
ات ـفــاق ـيــة عـ ــدم االن ـت ـش ــار وأن األردن لن
يقوم بعملية التخصيب وإع ــادة تصنيع
الوقوع  E&Rولكن ذلك ال يمنع التخطيط
ل ــذل ــك ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأن ات ـفــاق ـيــة 123
ترفضها دول املنطقة ومنها السعودية
ومصر وليس األردن فقط وعلى الطرفني
األردنـ ــي واألمــري ـكــي الـتــوصــل إل ــى اتـفـ ّـاق
بهذا الخصوص خاصة وأن األردن وقــع
ّ
على معاهدات دولية تؤكد التزامه باألمان
واألمن النوويني وحظر االنتشار النووي.
* أشـ ــار ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان إل ــى أن هــذا
ال ـحــديــث ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ل ــن ي ـك ــون في
صــالــح املـبــاحـثــات بــن ال ـطــرفــن ،وأض ــاف
يأت لبحث اتجاهات الدول
بفظاظة بأنه لم ِ
العربية وإنما ليبحث موضوعًا فنيًا.
ّ
* ع ــق ـب ــت سـ ـع ــادة ال ـس ـف ـي ــرة األمــري ـك ـيــة

بدورها بأن موضوع االنتشار النووي هو
مصدر قلق لإلدارة األمريكية.
ّ
* ع ــق ــب م ـعــالــي د .ط ــوق ــان بـ ــأن األردن
يطمح في أن يكون مركزًا إقليميًا للوقود
ال ـنــووي فــي املستقبل بحيث يـخــدم كافة
دول املنطقة التي تسعى إلى بناء محطات
نووية.
* قاطع السيد كانتريمان معالي د .طوقان
ّ
فــي حــديـثــه ،مستخفًا بالطموح األردن ــي،
ّ
وتلفظ بألفاظ نابية ( )Bull Shitدفعت
معالي د .طوقان إلى إنهاء الحديث والطلب
مــن الـسـيــد كــانـتــريـمــان إمــا أن يـغــادر من
مكتب معاليه في الحال أو أن يغادر معاليه
املكتب.
* اتصلت سعادة السفيرة األمريكية عقب
االجتماع بمعالي د .طــوقــان وأعــربــت عن
أسفها ملا حدث ّ
وقدمت اعتذارها وطلبت
لقاء معاليه غدًا األربعاء ووافق معاليه على
لقائها.

واشنطن ّ
لعمان:
تخصيب اليورانيوم ممنوع
التاريخ 2016/4/19
مكتوم
من مديرة إدارة العالقات الدولية
والمنظمات
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون
المغتربين
محضر اللقاء مع مساعد وزير الخارجية
األمريكي توماس كانتريمان
التقينا بمساعد وزير الخارجية األمريكي
توماس كانتريمان مساء اليوم بحضور
السفيرة األمريكية في عمان ،وتركز اللقاء
على ما يلي:
ً
أوال :سوء الفهم مع معالي الدكتور خالد
طوقان:
ّ
عبر السيد كانتريمان عن اعتذاره الشديد
ّ
ع ــم ــا ب ــدر م ـنــه أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء الـ ــذي جمعه
ب ـم ـعــالــي ال ــدك ـت ــور خ ــال ــد ط ــوق ــان صـبــاح
الـيــوم ،وأضــاف أنــه ،وبحكم موقعه ،يقود
التفاوض مع األردن حــول اتفاق التعاون
النووي مع اململكة ،أو ما يعرف اصطالحًا
بـ ـ ــ( ،)123 agreementوأنــه على ثقة بأن
التعاون بني الطرفني سيغلب في النهاية،
وبـمــا ي ــؤدي ال ــى لـقــائــه ب ـصــورة ودي ــة مع
معالي الدكتور طوقان.
ثانيًا :التوقيع على اتفاق التعاون النووي
()123 agreement
ّ
تطرقنا أثناء االجتماع الى امكانية توقيع
اململكة على االتـفــاق املــذكــور مــع التأكيد
عـلــى أهـمـيــة أن يـعـمــل ال ـطــرف األمــريـكــي
عـ ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوز اإلصـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى تـضـمــن
االتفاق ما يمنع األردن من حقه املكفول
وفق معاهدة منع االنتشار في تخصيب
اليورانيوم ،كما أوضحنا للضيف أهمية
بـعــث رس ــال ــة ث ـقــة بـ ـ ــاألردن ،وخـصــوصــا
ً
أن ه ــذا االشـ ـت ــراك م ــوض ــوع أصـ ــا ملنع
املخاطر املرتبطة بانتشار املــواد النووية
وتكنولوجياتها.
أوضــح السيد كانتريمان مــن جهته أنــه،

(أ ف ب)

وبحسب التقييم العام لحاجات األردن،
فإن التخصيب ال يعد مجديًا اقتصاديًا
ً
م ـق ــارن ــة ب ـم ـصــدر ط ــاق ــة اخـ ـ ــرى ،فـضــا
عــن أن الـتـكـنــولــوجـيــا الــروس ـيــة ال تــائــم
األردن ،وخصوصًا في ضوء شح املياه
ً
الــذي تعاني منه اململكة ،هــذا فضال عن
امل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة األخ ـ ــرى املــرتـبـطــة
باالعتماد على روسيا في مجال الطاقة،
وخصوصًا إذا مــا أخــذنــا بعني االعتبار
الـ ـتـ ـص ــرف ــات الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ـ ــع دول م ـثــل
أوكــران ـيــا ،كـمــا أش ــار إل ــى أن االتـفــاقـيــات
الروسية ال تتحلى بالشفافية كذلك ،ما
ً
أوقــع دوال مثل هنغاريا فــي مشاكل مع
االتحاد االوروبي.
من جانبنا ،اقترحنا عليه أن يتم النظر
في أدوات غير تقليدية تسهم في تجاوز
ه ــذا االخ ـت ــاف ال ـج ــوه ــري ف ــي امل ــواق ــف،
عبر وضع املوضوع في عهدة مختصني
ف ـن ـيــن وق ــان ــون ـي ــن ي ـسـتـطـيـعــون إي ـجــاد
م ـخ ــرج ي ـح ـقــق ل ـ ــأردن م ــا ي ـص ـبــو ال ـيــه،
وي ـس ـهــم م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ف ــي مـســاعــدة
الطرف االمريكي على تجاوز الصعوبات
ّ
يصر،
داخــل الكونغرس األمريكي الــذي
بـحـســب ق ــول ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان ،على
ض ـ ــرورة الـ ـت ــزام ال ـ ــدول ب ـع ــدم تخصيب
اليورانيوم.
ثالثًا :قمة األمن النووي:
ّ
عبر السيد كانتريمان عن شكره لقيادة
األردن للجهد املرتبط باملبادرة الخاصة
بمكافحة تهريب املواد النووية ،وللمشاركة
الفاعلة ،بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية
املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي بــن الحسني املعظم
حـفـظــه ال ـلــه ورع ـ ــاه ،وأشـ ــار كــذلــك ال ــى أن
م ـســاعــده ال ـس ـيــد ســاي ـمــون ل ـي ـمــاج يـقــوم
بالتنسيق حول هذا املوضوع مع سعادة
السفير /بــاريــس فــي سـيــاق تنفيذ خطة
ال ـع ـم ــل األردنـ ـ ـي ـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة امل ـش ـتــركــة
الخاصة بمكافحة تهريب املواد النووية.

كشفت خالصة مجموعة مــن الوثائق
واملراسالت السعودية عن مشاورات بني
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وع ــدد مــن مـسـتـشــاريــه ح ــول الـشــراكــة
النووية مع األردن ،والتي يتحمس لها
ً
ال ـس ـع ــودي ــون ل ـف ــرض ش ــروط ـه ــم أوال
بسبب التناقضات األميركية ـ ـ الروسية
في امللف الـنــووي األردن ــي ،وثانيًا على
خلفية الوضع االقتصادي والسياسي
املـتــردي فــي األردن ،وكــذلــك «االنقسام
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ــن األردنـ ـ ـي ـ ــن
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن واألردن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــن أصـ ــل
فلسطيني» ،كما يقول أحد مستشاري
ابــن سلمان باسم عــوض الله (الرئيس
السابق للديوان امللكي األردنــي) ،الذي
يضيف فــي أحــد تـقــاريــره ،وفــي سياق
عرضه لنتائج محادثاته مع األردنيني:
«إن ط ــوق ال ـن ـجــاة الــوح ـيــد لـ ــأردن هو
ال ـس ـع ــودي ــة ،واألردن ـ ـي ـ ــون م ـس ـت ـعــدون
لــان ـح ـنــاء وال ـق ـب ــول ب ـش ــروط ال ـشــراكــة
الـسـعــوديــة مـقــابــل الـتـمــويــل الـسـعــودي
ودعم االقتصاد األردني».
ومــن أبــرز شــروط ابــن سلمان وفريقه
أن تكون الشركة خمسني في املئة لكل
طرفُ ،
«هم مقابل الرخصة ونحن مقابل
االس ـت ـث ـم ــار» ،والـ ـعـ ـب ــارة البـ ــن سـلـمــان
نفسه في محادثة بينه وبني أحد أبرز
مستشاريه ياسر بن عثمان الرميان.
لكن الشرط األقسى على األردنيني هو
أن يتم استخراج اليورانيوم من األردن
ويـ ـج ــري ال ـت ـخ ـص ـيــب داخ ـ ــل األراض ـ ــي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ق ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــدود األردنـ ـ ـي ـ ــة،
بـحـســب اش ـت ــراط اب ــن س ـل ـمــان .وطـلــب
األخير من مستشاره باسم عوض الله
إبالغ األردنيني بضرورة أن يستجيبوا
للرغبة السعودية بالشراكة ،ألنه وحده
القادر على إقناع االميركيني ،املرتبطني
بـصـفـقــات بـمـئــات م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدم مـ ـن ــع األردن مــن
العمل على برنامجه الـنــووي ،حتى لو
بالتعاون مع الجانب الروسي.
ف ــي م ــا ي ــأت ــي ،وث ـي ـقــة س ــري ــة سـعــوديــة
ت ـت ـضـ ّـمــن م ـع ـل ــوم ــات ع ــن امل ـف ــاوض ــات
النووية مع األردن:

المنطقة

دراسة سرية سعودية بتاريخ
 12شعبان  1437هـ الموافق
لـ2016/5/20
ً
بناء على طلب صاحب السمو امللكي ولي
ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،نرفع
إليكم تقريرنا الخاص لنسخة معدلة عن
النسخة األولى التي كنا ّزودناكم بها:
مــدي ـنــة امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ــذري ــة الـسـعــوديــة
والشراكة النووية مع األردن:
ت ــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة ثـنــائـيــة ب ــن الـسـعــوديــة
واألردن للتعاون فــي مـجــال استخدامات
الـطــاقــة الـنــوويــة بـتــاريــخ  22كــانــون الثاني/
يناير  ،2014وتـهــدف االتفاقية ،كما جاء
في مقدمتها ،الى التعاون والسعي لتطوير
استخدامات الطاقة النووية باإلضافة الى
تقديم األبـحــاث األساسية والتطبيقية في
مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها وأعمال
التصميم واإلنشاء واإلنتاج والتشغيل.
وفي ضوء تعاون مدينة امللك عبد الله الذرية
مع الجانب األردنــي ،أفادنا الجانب األردني
بما يلي:
 أجـ ـ ــرت األردن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدراسـ ــاتالـخــاصــة بتحديد مــواقــع إن ـشــاء املحطات
النووية ،واستبعدت املنطقة الوحيدة املطلة
على البحر لديهم (خليج العقبة).
 ت ــم اخ ـت ـيــار مـحــافـظــة ال ــزرق ــاء (منطقةع ـمــرة) ،وهــي منطقة داخلية ال تطل على
ُ
بـحــر ،وســتـسـتـخــدم فــي ه ــذه الـحــالــة املـيــاه
املعادة التدوير لتبريد املفاعل.
 أجرت األردن دراسة حول اختيار التقنيةّ
للتبني في مشروعهمً ،
وبناء على
املناسبة
ّ
دراسات الجدوى التي تم إجراؤها ،تم اتخاذ
ّ
قــرار بتبني التقنية الروسية والتعاون مع
روسيا في بناء مفاعلني من طراز -VVER
.pressurized water reactor 1000
 قامت شركة تعدين اليورانيوم األردنيةالتابعة لهيئة الطاقة الذرية األردنية بدراسة
مصادر اليورانيوم في األردن ،بالتعاون مع
شركات فرنسية.
وأظ ـهــرت النتائج األول ـيــة وج ــود مــا يقارب
 269مـلـيــون طــن مــن خ ــام الـيــورانـيــوم في
وســط األردن ،بمتوسط تركيز  135جزء
من املليون من أكسيد اليورانيوم.
وإث ـ ـ ــر ذل ـ ــك ق ــدم ــت ه ـي ـئ ــة الـ ـط ــاق ــة ال ــذري ــة

األردن ـي ــة ال ــى مــديـنــة املـلــك عـبــد الـلــه للطاقة
الذرية السعودية عرض شراكة في البحث
والـتـطــويــر واالسـتـثـمــار فــي منطقة وســط
األردن ،بـمــا سيتيح للسعودية أن تدخل
كـشــريــك اسـتـثـمــاري فــي تـســويــق الكعكة
الصفراء (وهــو مسحوق يــورانـيــوم مركز
غير قابل للذوبان في املــاء ،بحيث يحتوي
ع ـل ــى ن ـح ــو  %80م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــت .وه ــو
يستخدم إلعداد وقود للمفاعالت النووية).
وانطالقًا من هذا املشروع ،فإنه سيتم بناء
وح ــدة تجريبية إلن ـتــاج الـكـعـكــة الـصـفــراء
كجزء من مرحلة البحث والتطوير ،حيث
ي ـك ـل ــف املـ ـ ـش ـ ــروع  38.400.000دوالر
أم ـيــركــي ،ويـتــوقــع أن تـصــل تكلفة إنـشــاء
الوحدة الصناعية إلنتاج الكعكة الصفراء
إلى  400مليون دوالر.
توصية مدينة امللك عبد الله :في ضوء ما
ت ـقــدم ،ف ــإن األردن بـحــاجــة ال ــى مساهمني
في االستثمار في مشروعهم مع روسيا،
وسيمثل االسـتـثـمــار مــن قبل السعودية،
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي م ـح ـطــة ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة
األردنية ،فرصة مهمة ستتمكن من خاللها
اململكة من كسب تجربة مهمة في مجال
التكنولوجيا الـنــوويــة ،وبـنـ ًـاء على هــذا فإن
مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
توصي باملشاركة في االستثمار في محطة
الطاقة النووية األردنـيــة بما يعادل  10في
املئة من كامل تكلفة املحطة (يقدر بمبلغ
مليار دوالر).
ك ــذل ــك ،ف ــإن ال ـت ـعــاون م ــع ال ـجــانــب األردنـ ــي
سيسهم في بناء القدرات البشرية والفنية
السعودية للتنقيب واستخراج اليورانيوم
من منطقة وسط االردن بالدخول مع الجانب
االردني بشراكة في إنتاج اليورانيوم ،وتقوم
مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
بقيادة املشروع من الجانب السعودي ،ملا
في ذلك من أهمية لبناء القدرات السعودية
في هذا املجال.
وضـ ــع الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ف ــي امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية:
يوجد في اململكة ما يقارب من ()300.000
ث ــاثـ ـم ــاي ــة الـ ـ ــف طـ ـ ــن ،أي نـ ـح ــو  %5مــن
االحـتـيــاطــي الـعــاملــي مــن الـيــورانـيــوم الـخــام،
وال ـ ـج ـ ــدول الـ ـت ــال ــي ب ـي ـب ــن ت ــرك ـي ــز م ـعــدن
اليورانيوم في املناطق السعودية:

جبل هادن

نتائج المسح
 12.500جزء من املليون

جبل صايد

 116الى  1140جزء من املليون حيث تصل الكمية املتوقعة لليورانيوم الى  3000طن.

منطقة الحناكية

 2500 ،402 ،394 ،324جزء من املليون.

وادي الصويان

 660جزء من املليون

جبل دخال

 87الى  479جزء من املليون

حزم الجالميد

 75جزء من املليون
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على الغالف
تستمر السعودية في
محاوالتها الحصول على
موافقة أميركية لتدشين
برنامج نووي ال ّ
يقيد
طموحها إلى الحصول على
سالح نووي .بدأت المحاوالت
في عهد الملك السابق
عبد الله بن عبد العزيز،
واصطدمت برفض أميركي
ــ إسرائيلي حينها .يحاول
محمد بن سلمان منذ عام
 2015إعادة إحيائها ،مستندًا
إلى عالقته القوية بالرئيس
دونالد ترامب ،وانخراطه في
ّ
التوجه التصعيدي ضد إيران،
لكن ّ
يتبين مجددًا أن األمير
الحالم أضاف بأفعاله المزيد
من العوامل التي تضعف
»احتماالت فوزه بـ«النووي

«مدينة عبدالله» ...للتخصيب
في  17نيسان /أبريل  ،2010أصدر امللك السعودي آنذاك ،عبد
الله بن عبد العزيز ،أمرًا ملكيًا أعلن بموجبه تأسيس «مدينة امللك
عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة» ،على أن تكون الجهة الرسمية
املسؤولة عن تأسيس برنامج نووي ،يسهم في تقليل االعتماد
على استهالك البترول إلنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير املياه
وغيرها من الخدمات .لكن في نص النظام الداخلي لـ«املدينة»،
إعــان غير مباشر عن ّنيات تخصيب اليورانيوم ،ومــا ينتج
من العملية من نفايات نووية مشعة بعد التخصيب .في ذلك

آل سعود يالحقون الحلم النووي...
من سلطان إلى ابن سلمان
علي مراد

الرياض ليست
بحاجة إلى
الطاقة النووية
ف ــي أي ـ ـ ــار /م ــاي ــو  ،2014ص ــدرت
عــن «املـخـتـبــر ال ـن ــووي املستقبلي
وبرنامج العلوم واألمن العاملي» في
جامعة برنستون بالواليات املتحدة
دراس ـ ــة لـلـبــاحـ َـثــن ال ـن ـ َّ
ـووي ــن علي
ّ
األحمد وم .في .رامانا ،شككا َّفيها
فــي اقـتـصــاديــات الـكـهــربــاء املــولــدة
ف ــي ال ـس ـعــوديــة .اع ـت ـبــر الـبــاحـثــان
أن «وج ــود احتياطيات كبيرة من
الغاز الطبيعي ـ رغم أن  ٪15فقط
من مساحة السعودية تم التنقيب
فيها عن الغاز ــ ،والفرص الواعدة
للطاقة الشمسية نـظـرًا إلــى امليزة
الجغرافية الــواضـحــة للمملكة في
هــذا املـجــال ،تجعل الطاقة النووية
خيارًا غير ذي جدوى اقتصاديًا».
وخـ ـل ــص الـ ـب ــاحـ ـث ــان إلـ ـ ــى نـتـيـجــة
مـفــادهــا أن «دواف ــع الـسـعــوديــة في
السعي وراء التكنولوجيا النووية ال
تستند إلى تقييم اقتصادي دقيق
لخيارات الطاقة ،بل إلى حسابات
أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا».

فــي  19شـبــاط /فبراير الـفــائــت ،أصــدر
رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب
األمـيــركــي ،إيليا كامينغز ،تقريرًا أكد
فيه وجود خطة يتبناها مستشارون
م ـقــربــون م ــن الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
«لنقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى
الـسـعــوديــة» ،بـنـ ً
ـاء على معلومات من
موظفني في اإلدارة األميركية أرسلوا
ش ـهــادات ـهــم ال ـس ـ ّـري ــة إل ــى ال ـل ـج ـنــة عن
وقــائــع ه ــذه الـخـطــة ،واملـ ـ ــداوالت التي
دارت بني مسؤولني في البيت األبيض
وجنراالت متقاعدين وأصدقاء ّ
مقربني
من ترامبّ .قدم املوظفون معلومات عن
شركة « ،»International IP3وهي شركة
خاصة قامت بتجميع «كونسورتيوم»
من الشركات األميركية لبناء محطات
نــوويــة فــي ال ـس ـعــوديــة .وف ـقــا لتقارير
إعــامـيــة ،فــإن مـشــروع « »IP3الوحيد
حــالـيــا هــو مخطط الـبــرنــامــج الـنــووي
السعودي.
وفقًا ملعلومات موظفي البيت األبيض،
أف ــاد دي ــري ــك ه ــارف ــي ،م ـس ــؤول ش ــؤون
ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا في
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي بـ ــن ك ــان ــون
الثاني /يناير وتـمــوز /يوليو ،2017
فــي األس ـب ــوع األول مــن والي ــة تــرامــب،
ب ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرار تـ ـبـ ـن ــي الـ ـخـ ـط ــة الـ ـن ــووي ــة
ّ
املسماة «خطة
الخاصة بشركة «،»IP3
مـ ــارشـ ــال الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،يـقـضــي
بـ ـتـ ـط ــوي ــر «الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات م ـ ــن م ـح ـط ــات
الطاقة النووية» .وقد تم إعداد الخطة
بالفعل مــن ِقـ َـبــل الـجـنــرال مايكل فلني
(أول مستشار لألمن القومي في إدارة
ترامب) خالل الفترة االنتقالية ،عندما

كــان ال يــزال يعمل كمستشار ل ــ«،»IP3
فيما سـ ّـوقــت الـشــركــة ملـشــروعـهــا عبر
كتابات نشرها مسؤولوها ّعام .2017
وبحسب تقرير كامينغز ،حذر موظفو
ال ـب ـيــت األب ـي ــض م ــن ح ـص ــول ّ
أي نقل
للتكنولوجيا ال ـنــوويــة غـيــر مـتــوافــق
م ــع ق ــان ــون ال ـطــاقــة ال ــذري ــة ،مـشــدديــن
على أنه «يجب على الواليات املتحدة
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
بــروتــوكــول  ،123وأن ه ــذه املتطلبات
الـقــانــونـيــة ال يمكن الـتـحــايــل عليها».
وأكد املوظفون أن «هارفي تجاهل هذه
الـتـحــذيــرات ،وأص ـ ّـر عـلــى أن ق ــرار نقل
التكنولوجيا النووية إلــى السعودية
ق ــد ت ــم ب ــال ـف ـع ــل» .ه ـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر فـتــح
ّ
يتحينون
أبوابًا كان «الديمقراطيون»
ال ـفــرصــة لـفـتـحـهــا ،بـعــد ظ ـهــور نتائج
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ال ـن ـص ـف ـيــة
األخيرة وفوزهم باألغلبية في مجلس
الـ ـن ــواب ،ف ـهــم ت ـع ـ ّـه ــدوا بــالـتــدقـيــق في
عالقة ترامب الخاصة مع ولــي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،خاصة
بـ ـع ــد ف ـ ـصـ ــول أزمـ ـ ـ ــة قـ ـت ــل ال ـص ـح ــاف ــي
السعودي جمال خاشقجي.
قبل نهاية كانون الثاني الفائت ،احتفل
إع ـ ّـام النظام الـسـعــودي بــاإلعــان عن
«تلقي الرياض عروضًا من خمس دول
إلنـشــاء مفاعلني نــوويــن على ساحل
الخليج بقيمة  14مليار دوالر» .وعلى
رغ ــم أن ه ــذه ال ـع ــروض ال تـعـنــي بــأي
حال من األحــوال أن السعوديني بدأوا
عمليًا ببناء مفاعالتهم النووية ،إال أن
جوقة ابــن سلمان أصـ ّـرت على اعتبار
اإلع ـ ــان أح ــد «ف ـت ــوح ــات ول ــي األمـ ــر».
فابن سلمان املحتاج إلى ّ
شد العصب
ال ــداخ ـل ــي ،تـعـمــل مــاكـيـنـتــه اإلعــام ـيــة

بعد اغتيال خاشقجي،
تصاعدت أصوات
ّ
المشرعين األميركيين،
ّ
محذرة من تلبية
طموح ابن سلمان
النووي
كالم بومبيو يشير ــ
ولو ظاهريًا ــ إلى رفض
أميركي وإسرائيلي ألن
تمتلك أي دولة عربية
تقنية التخصيب

ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ ك ـل ـي ـش ـي ـهــات م ــن قـبـيــل
«ال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـظ ـمــى»« ،ال ـس ـعــوديــة
ً
فـ ـ ــوق هـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
الكليشيه القديم املتجدد« :السعودية
النووية».
وفـ ــي ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
ن ــوف ـم ـب ــر املـ ــاضـ ــي (بـ ـع ــد ن ـح ــو شـهــر
على قتل جمال خاشقجي) ،أعلن ابن
س ـل ـمــان ف ــي ال ــري ــاض ت ــدش ــن سـبـعــة
م ـشــاريــع ـ ـ ـ وص ـف ـهــا اإلع ـ ــام الــرسـمــي
بـ«االستراتيجية» ـ كــان منها «وضع

الحجر األســاس ألول مفاعل لألبحاث
ال ـنــوويــة ال ـس ـعــوديــة» .ت ـجــدر اإلش ــارة
إلـ ــى أن م ـف ــاع ــات األبـ ـح ــاث م ـتــوافــرة
ب ـك ـثــرة ،وال يـتـطـلــب ال ـح ـصــول عليها
موافقة دول نووية كبيرة ،بل تمتلكها
الجامعات الخاصة عالوة على الدول.
ست دول عربية سبقت السعودية إلى
امتالك هذه املفاعالت ،بحسب بيانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بواقع
 9مفاعالت أبحاث من أصل  168حول
ّ
ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا ،م ــوج ــودة ف ــي كـ ــل من
م ـص ــر ،واألردن ،ول ـي ـب ـيــا ،وال ـج ــزائ ــر،
وامل ـغ ــرب وس ــوري ــا .لـكــن عـنــدمــا وصــل
ّ
األمــر إلــى الـسـعــوديــن ،تطلب اإلعــان
ً
ع ــن «اإلن ـ ـج ـ ــاز» حـ ـف ــا ،وض ـ ــع خــالــه
ابــن سلمان الحجر األس ــاس لتدشني
«االستراتيجي»!
املفاعل
ّ
ع ــام  ،2009وقـ ــع اإلم ــاراتـ ـي ــون ات ـفــاق
ب ــروت ــوك ــول  123األم ـيــركــي لتأسيس
م ـ ـفـ ــاعـ ــات ن ـ ــووي ـ ــة ق ـ ـ ــرب أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي،
وحصلت شــركــة كــوريــة جنوبية على
عطاء بناء املفاعالت ،لكن اليورانيوم
ال ــذي س ــوف ُيستعمل إلن ـتــاج الطاقة
النووية (عام  2019كما ّتدعي أبو ظبي)
ســوف يشحنه األميركيون ويشرفون
على استعماله وفــق معاييرهم .هذا
ما يرفضه السعوديون منذ عام ،2011
ّ
ويصرون على استثنائهم من االلتزام
ب ـب ـن ـ َـدي ع ـ ــدم ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ّ
ع ـ ـلـ ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم ،والـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل ـ ــص مــن
النفايات النووية الناتجة من عمليات
التخصيب (الـبـلــوتــونـيــوم) ،مــا يعني
أن ـهــم يـطـمـحــون إل ــى ام ـت ــاك بــرنــامــج
نووي ألغراض عسكرية.
خالل جلسة استماع للجنة العالقات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ

احتفل ابن سلمان
بـ«إنجاز» وضع الحجر
األساس لمفاعل لألبحاث
النووية سبقته إليه 6
دول عربية! (أ ف ب)

األميركي منتصف أيــار /مايو ،2018
ت ـع ـ ّـرض وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ل ـه ـج ــوم ع ـن ـيــف مــن
السيناتور الجمهوري راند بول ،خالل
مـنــاقـشــة خـطــوة انـسـحــاب تــرامــب من
االتـفــاق الـنــووي مع إيــرانّ .
توجه بول
بالسؤال لبومبيو« :كيف يمكن اإلدارة
تصر على معيار ّ
ّ
محدد مع إيــران،
أن
وتـتــراخــى فــي املـعـيــار مــع دول أخــرى
في الشرق األوسط؟» ،فأجاب بومبيو:
«لقد طلبنا من السعوديني تمامًا ما
طـلـبـنــاه م ــن إي ـ ــران .ق ــال الـسـعــوديــون
إنهم يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا،
وقلنا لهم نــريــد منكم مـعـيــارًا ذهبيًا
وفـ ــق ب ــروت ــوك ــول  ،123يـمـنـعـهــم مــن
تخصيب الـيــورانـيــوم» .كــام بومبيو
ي ـش ـي ــر ـ ـ ـ ولـ ـ ــو ظ ــاه ــري ــا ـ ـ ـ إلـ ـ ــى رف ــض
أم ـيــركــي ،وإســرائ ـي ـلــي م ــن خـلـفــه ،ألن
تمتلك أي دولة عربية تقنية تخصيب
اليورانيوم ،مهما بلغ حجم انخراطها
في املشاريع األميركية.
قـبـيــل وص ــول ــه إل ــى واش ـن ـطــن ف ــي آذار
مــن الـعــام املــاضــي ،قــال ابــن سلمان في
مقابلته مــع شبكة «س ــي بــي أس» إن
«السعودية ال تريد الحصول على قنبلة
ن ــووي ــة ،لـكــن م ــن دون ش ــك إذا ط ـ ّـورت
إي ـ ـ ــران قـنـبـلــة نـ ــوويـ ــة ،ف ـس ــوف نـحــذو
ال ـحــذو نفسه فــي أس ــرع وق ــت ممكن».
كالم ابن سلمان في املقابلة تزامن مع
تجنيد الرياض ثالث جماعات ضغط
أم ـي ــرك ـي ــة إلحـ ـ ـ ــداث خ ـ ــرق ف ــي م ــواق ــف
املشرعني األميركيني فــي الكونغرس،
ح ـي ــال أي اتـ ـف ــاق نـ ـ ــووي م ـح ـت ـمــل مع
السعودية ،األمر الذي يفسر ثقة الرجل
ّ
الزائدة بقدراته على التأثير ،متسلحًا
بوعود الفريق الخاص بترامب لفرض

ات ـفــاق ن ــووي مـعــه وف ــق ال ـشــروط التي
يريدها ،بما يخالف القانون األميركي.
إبــان فترة حكم امللك السابق عبد الله
بــن عبد الـعــزيــز ،ظـهــرت مــؤشــرات إما
على عدم جدية السعوديني في امتالك
التقنية النووية ،وإما على اصطدامهم
بــرفــض املـشــرعــن فــي ّ الـكــونـغــرس .في
تموز /يوليو  ،2011وقعت «مدينة امللك
عـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة»
ع ـ ـق ـ ـدًا م ـ ــع جـ ـم ــاع ــة ضـ ـغ ــط أم ـي ــرك ـي ــة
ت ــدع ــى «Pillsbury Winthrop Shaw
ُ
( »Pittman LLPوثـيـقــة رق ــم  ،)1تـقــدم
بموجبه الجماعة خدمات استشارية
ق ــان ــون ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـف ــاوض ــات مــع
األميركيني للحصول على اتفاق حول
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي ال ـس ـعــودي ،مقابل
دف ــع ال ـس ـعــوديــن أت ـع ــاب مـسـتـشــاري
الـ ـجـ ـم ــاع ــة عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف وظ ــائ ـف ـه ــم
( $875في الساعة لكبار املستشارين،
 $775لصغار املستشارين ،وبمعدل 10
ساعات في اليوم كحد أدنى $2250 +
ل ـل ـج ـم ــاعــة عـ ــن كـ ــل ي ـ ــوم ع ـ ـمـ ــل) .وف ــق
البيانات التي صرحت عنها الجماعة
لوزارة العدل األميركية ،لم تقم األخيرة
بأي نشاط ُيذكر لصالح «مدينة امللك
عـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة»
خــال مــدة الـتـعــاقــد .استمر العقد مع
الـجـمــاعــة م ــدة ث ــاث س ـنــوات ونـصــف
سـنــة ،دف ــع خــالـهــا الـنـظــام الـسـعــودي
ما يقارب  14.5مليون دوالر أميركي،
لكن املفاجأة كانت أن الجماعة أبلغت
وزارة الـ ـع ــدل األُم ـي ــرك ـي ــة أن ع ـقــدهــا
مــع الـسـعــوديــن أنـ ِـهـ َـي يــوم  23كــانــون
ّ
الثاني /يناير  ،2015يــوم تسلم امللك
سلمان مقاليد الحكم ،ما يطرح املزيد
من عالمات االستفهام حــول خلفيات
الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـجـ ـم ــاع ــة والـ ـجـ ـه ــات
املستفيدة منه.
فــي ش ـبــاط /فـبــرايــر  ،2018قـبـيــل بــدء
جــولــة مـحـمــد بــن سـلـمــان الـخــارجـيــة،
ت ـع ــاق ــدت وزارة ال ـط ــاق ــة وال ـص ـنــاعــة
واملــوارد املعدنية السعودية مع ثالث
ج ـم ــاع ــات ض ـغ ــط أم ـي ــرك ـيــة مل ـســاعــدة
ال ـ ــري ـ ــاض عـ ـل ــى انـ ـ ـت ـ ــزاع ات ـ ـف ـ ــاق مــع
واش ـن ـط ــن «ل ـت ـطــويــر ب ــرن ــام ــج ن ــووي
ت ـ ـجـ ــاري داخ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن قـبــل
مــديـنــة املـلــك عـبــد الـلــه للطاقة الــذريــة
واملتجددة» .املفاجأة كانت أن الوزارة
عـ ّـادت لتجنيد الجماعة نفسها التي
جــنــدتـهــا ع ــام  2011وه ــي «Pillsbury
 ،»Winthrop Shaw Pittman LLPوفق
اتـ ـف ــاق ع ـب ــر ال ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي تــم
إن ـجــازه فــي  17شـبــاط /فـبــرايــر 2018
(وثيقة رقم  ،)2ثم عادت وزارة الطاقة
ال ـس ـع ــودي ــة وجـ ـ ــددت ال ـع ـقــد بصيغة
رسمية فــي  22كــانــون الثاني الفائت
(وثـ ـيـ ـق ــة رق ـ ــم  ،)3ب ـح ـي ــث أص ـب ـحــت
ً
وزارة
جماعة الضغط وكـيــا لكل مــن ّ
الـطــاقــة ومــديـنــة املـلــك عبد الـلــه ،وقعه
عــن الجانب السعودي كــل مــن الوزير
خ ــال ــد ال ـف ــال ــح ،ورئـ ـي ــس مــدي ـنــة املـلــك
ع ـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة
خالد السلطان ،ومــن جانب الجماعة
جيفري ميريفيلد.
بالنظر إلــى سـيــرة جيفري ميريفيلد
الذاتية ،يمكن فهم الطموح السعودي
حيال مسعى انـتــزاع اتـفــاق نــووي مع
واشنطن ،وبالتحديد في الكونغرس
األمـ ـي ــرك ــي ،إذ ش ـغ ــل ال ــرج ــل مـنـصــب
"مـ ـف ـ ّـوض الـلـجـنــة األم ـيــرك ـيــة لتنظيم

الــوقــت ،كــان بــاراك أوبــامــا يسعى إلــى إقـنــاع طـهــران بالجلوس
إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات للتوصل إل ــى ات ـفــاق ح ــول برنامجها
النووي .وبحكم االنزعاج السعودي من هذا التوجه األميركي،
حاول امللك اإليحاء بأن بالده بصدد امتالك سالح نووي ،في
محاولة يائسة للتشويش على مفاوضات مجموعة  1+5مع
إيران ،بمعنى أن الدافع إلى املطالبة ببرنامج نووي سعودي كان
ّ
تخوف الرياض من ّ
توصل القوى الكبرى إلى اتفاق مع إيران،
وليس حاجة السعوديني االقتصادية والتنموية إلى النووي.

الـ ـط ــاق ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة" بـ ــن ع ــام ــي 1997
و ،2008وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ع ـم ــل م ـس ـت ـشــارًا
قانونيًا في مجلس الشيوخ األميركي،
ورئـيـســا تنفيذيًا فــي أكـثــر مــن شركة
طـ ــاقـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .أح ـ ـ ـ ــدث إن ـ ـج ـ ــازات
مـيــريـفـيـلــد ك ــان ال ــوس ــاط ــة ف ــي عملية
ش ــراء مجموعة Brookfield Business
 Partners L.Pلـشــركــة Westinghouse
 ،Electric Companyصــانـعــة حــوالــى
ً
 450مفاعال نوويًا تجاريًا حول العالم،
ّ
وال ـت ــي ي ـص ــادف أن ت ــرام ــب مـتـحــمــس
إلعـ ـط ــائـ ـه ــا امـ ـتـ ـي ــاز بـ ـن ــاء املـ ـف ــاع ــات
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة امل ـ ـف ـ ـتـ ـ َـرضـ ــة.
ُ
ميريفيلد كان قد ات ِهم عام  ،2009عقب
ت ـقــاعــده م ــن عـمـلــه ع ـلــى رأس اللجنة
األ ّم ـيــرك ـيــة لـتـنـظـيــم ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة،
ّ
ب ــأن ــه اس ـت ـغ ــل م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل ت ـقــاعــده
بشهرين ليصادق على ق ــرارات عادت
بالنفع املــادي على ثــاث شركات هي:
Shaw Group, Westinghouse, General
 ،Electricمـقــابــل وع ــد بحصوله على

شيرمان« :إن حكومة
ال يمكن الوثوق بها ّ
بمنشار عظام ،يجب أل
نثق بها وهي تمتلك
سالحًا نوويًا»

وظيفة مرموقة في شركة Shaw Group
الـتــي أصـبـحــت الحـقــا مـكـ ّـونــا أساسيًا
مــن شــركــة Pillsbury Winthrop Shaw
 ،Pittman LLPوهذا ما حصل.
تـ ـع ــاق ــدات ف ــري ــق م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـمــان
مــع شــركــة Pillsbury Winthrop Shaw
 Pittman LLPجاءت عن طريق أميركي
يــدعــى "ديـفـيــد كــولـتـغــن" ك ــان قــد عمل
سكرتيرًا لشركة أرامكو ومستشارها
العام بني َ
عامي  2010و .2016مباشرة
بعد تقاعده في تشرين األول/أكتوبر
ع ــام ّ ،2016أس ــس شــركــة مـحــامــاة في
والي ـ ــة ت ـك ـس ــاس األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وب ــاش ــر
ال ـت ــواص ــل م ــع ش ــرك ــات ع ــاق ــات عــامــة
وجماعات ضغط لصالح وزارة الطاقة
ال ـس ـعــوديــة .تـظـهــر رســالــة إلـكـتــرونـيــة
ّ
(وثيقة رقم  )4أن كولتغن رتب تعاقدًا
لـصــالــح وزارة الـطــاقــة الـسـعــوديــة مع
ج ـمــاعــة ال ـض ـغــط ،King & Spalding
تحصل بموجبه الجماعة على مبلغ
 450.000دوالر مل ـ ــدة شـ ـه ــر ،م ـقــابــل
ت ـقــديــم خ ــدم ــات اس ـت ـش ــاري ــة لـ ـل ــوزارة
«للحصول على اتفاق بروتوكول 123
وتـطــويــر مـفــاعــل ن ــووي ت ـج ــاري» .في
 7آذار/مـ ـ ــارس  ،2018أن ـجــزت جماعة
 King & Spaldingات ـفــاقــا فــرع ـيــا مع
ش ــرك ــة )Gowling WLG (Canada
 LLPالكندية عبر البريد اإللكتروني
(وث ـ ـي ـ ـقـ ــة رق ـ ـ ــم  ،)5تـ ـلـ ـت ــزم ب ـم ــوج ـب ــه
الشركة الكندية بـ«العمل على إنجاح
جـهــود حـصــول مــديـنــة املـلــك عـبــد الله
للطاقة الــذريــة واملـتـجــددة على اتفاق
بروتوكول  123وتطوير مفاعل نووي

ت ـج ــاري» ،مـقــابــل مبلغ  66.000دوالر
ملــدة  30يــومــا .وتـظـهــر الـبـيــانــات التي
ّ
سلمها ديفيد كولتغن ل ــوزارة العدل
األميركية بتاريخ  29أيلول/سبتمبر
( 2018وثيقة رقم  ،)6أنه حصل مقابل
الـخــدمــات الـتــي قـ ّـدمـهــا ل ــوزارة الطاقة
السعودية على مبلغ  349.171دوالر
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ــن  20ش ـبــاط/
فبراير و 24أيار/مايو .2018
ّ
وف ــق أح ــدث ال ـب ـيــانــات ال ـتــي سلمتها
جماعة الضغط Pillsbury Winthrop
 Shaw Pittman LLPلـ ـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل
األمـ ـي ــركـ ـي ــة (وثـ ـيـ ـق ــة رقـ ـ ــم  ،)7أجـ ــرت
الـجـمــاعــة ات ـصــاالت مــع مـســؤولــن في
اإلدارة األميركية وأعضاء الكونغرس
لـ ـص ــال ــح وزارة الـ ـط ــاق ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي
ال ـس ـع ــودي .ف ــي  3آذار/مـ ـ ـ ــارس ،2018
اجـتـمــع مـنــدوبــو الـجـمــاعــة مــع كــل من
دان ويلموت نائب كبير موظفي وزارة
الطاقة األمـيــركـيــة ،وكريستوفر فــورد
مساعد وزير الخارجية لشؤون األمن
الدولي وعــدم االنتشار ،وأنــدريــا هول
مسؤولة ملف أسلحة الــدمــار الشامل
ومكافحة االنـتـشــار فــي مجلس األمــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،ومـ ــارغـ ــريـ ــت دوان ك ـب ـيــرة
مستشاري اللجنة األميركية لتنظيم
الطاقة الـنــوويــة .وفــي  29آذار/م ــارس
 2018اج ـت ـمــع م ـنــدوبــو ال ـج ـمــاعــة مع
مـ ـس ــاع ــدي ال ـن ــائ ـب ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـ َّـي ــن
غــريـغــوري ميكس وآلـســي هاستنغز،
وفــي  4نيسان/أبريل  2018اجتمعوا
أيـ ـض ــا ب ــامل ـس ــاع ــد ال ـب ــرمل ــان ــي لـلـنــائــب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ل ـي ـســي ك ـ ــاي ،وفـ ــي 30
تموز/يوليو  2018اتصلت الجماعة
ب ـ ــ«آنـ ــدي زاك» ك ـب ـيــر م ــوظ ـف ــي لـجـنــة
الـطــاقــة وال ـت ـجــارة فــي مجلس الـنــواب
األمـ ـي ــرك ــي ،ل ـت ـن ـس ـيــق زيـ ـ ـ ــارة أع ـض ــاء
اللجنة إلى السعودية.
ب ـع ــد اغ ـت ـي ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،ت ـصــاعــدت
أص ـ ـ ــوات املـ ـش ـ ّـرع ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ّفــي
الـكــونـغــرس مــن كــا الـحــزبــن م ـحــذرة
من تلبية طموح ّ
ولي العهد السعودي
بالحصول على التكنولوجيا النووية
األم ـي ــرك ـي ــة .أحـ ــد ه ـ ــؤالء كـ ــان ال ـنــائــب
الديمقراطي بــراد شيرمان الــذي قــال:
«إن ح ـك ــوم ــة ال ي ـم ـك ــن ال ـ ــوث ـ ــوق بـهــا
بـمـنـشــار ع ـظ ــام ،يـجــب أن ال نـثــق بها
وهــي تمتلك سالحًا نــوويــا» ،وفــي 28
ش ـبــاط/ف ـبــرايــر ال ـفــائــت ت ـق ـ ّـدم الـنــائــب
شيرمان بمشروع ق ــرار «يـلــزم اإلدارة
بــالـحـصــول عـلــى مــواف ـقــة الـكــونـغــرس
ق ـبــل دخ ـ ــول أي اتـ ـف ــاق ن ـ ــووي سلمي
م ــع ال ـس ـعــوديــة حـيــز الـتـنـفـيــذ» .وك ــان
السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي
ق ــد تـ ـق ـ ّـدم ف ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه بـتـشــريــع
مشابه ملشروع قــرار الـنــواب ،مع لحظ
أنه حظي بدعم السيناتور الجمهوري
ماركو روبيو .هذه الجهود التي يقوم
بـهــا أع ـضــاء الـكــونـغــرس مــن الحزبني
لـلـحــؤول دون أن يحصل ول ــي العهد
ال ـس ـعــودي عـلــى بــرنــامــج نـ ــووي على
ه ــواه ،كفيلة بــإعــادة الـكــرة إلــى املـ ّ
ـربــع
ّ
ّ
األول ،ح ـيــث يــت ـضــح أن ال ـص ـعــوبــات
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا ابـ ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان مــع
األم ـي ــرك ـي ــن ب ـعــد ق ـض ـيــة خــاشـقـجــي،
األمير الشاب
آخــذة في التراكم ،وحلم ّ
يكاد يكون مستحيل التحقق.
(الروابط والوثائق منشورة على موقعنا
اإللكتروني)

النووي بين
«صحصحة» فهد
واستعراض سلطان
يروي املعارض السعودي الدكتور محمد املسعري،
لجنة
فيّ مقابلة متلفزة ،تفاصيل عمله ضمن ّ
سرية لإلعداد للبرنامج النووي السعودي ،ألفها
عام  1987وزير الدفاع والطيران السعودي األسبق
األمير سلطان بن عبد العزيز .هدف اللجنة ـ بحسب
املسعري ـ كان وضع األسس «لتدشني األرضية
لبناء قدرات نووية بخبرات سعودية»ّ .وقد صدر
قرار تأليف هذه اللجنة ً
بناء على أمر تلقاه األمير
سلطان من شقيقه امللك آنذاك فهد بن عبد العزيز.
يقول املسعري (الحاصل على دكتوراه في الفيزياء
النووية ّمن إحدى جامعات أملانيا) إن امللك فهد في
حينه تلقى رسالة من أكاديمي عربي يسكن في لندن
يدعوه فيها «حرصًا منه على مكانة اململكة» ،إلى
البدء بتطوير برنامج نووي سعودي «ليكون قوة ردع
في مقابل البرنامج النووي اإليراني والقنبلة النووية
اإلسرائيلية».
ترأس اللجنة راشد املبارك (بروفسور في علم
الكيمياء) الذي استدعى إليها إضافة إلى املسعري
ثالثة أكاديميني سعوديني متخصصني في علوم
الجيولوجيا والهندسة الكهربائية والطاقة .بدأ أعضاء
اللجنة أبحاثهم تمهيدًا لوضع ّ
تصور ملا يمكن أن
يكون عليه البرنامج النووي السعودي .وكان الهدف
في نهاية املطاف ـ بحسب املسعري ـ الوصول إلى
القدرة على إنتاج السالح النووي .اجتمع سلطان
بأعضاء اللجنة مرتني فقط ،في األولى رفع إليه
أعضاء اللجنة مجموعة توصياتّ ،
أهمها استقطاب
علماء نوويني من العاملني العربي واالسالمي
وإسكانهم وتجنيسهم في السعودية ،ورفع طلب إلى
باكستان للتعاون معهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة
للمضي قدمًا باملشروع .في االجتماع الثاني واألخير،
أحضر سلطان ضابطني من الجيش (لواء وعميد)
ّ
ليعرف اللجنة إليهما ويخبر املبارك بأن يتابع امللف
َّ
مع الضابطني ،ألنه تقرر تكليفهما باإلشراف على
البرنامج.
بحسب املسعري ،لم يرق ذلك أعضاء اللجنة العلماء،
إذ سيشرف على عملهم البحثي واألكاديمي
عسكريون ليسوا ّ
مؤهلني لإلشراف على مشروع
ّ
في طور األبحاث والدراسة .بدأ الشك ّفي عدم جدية
القيادة السعودية حيال املشروع يتسلل إلى أعضاء
اللجنة .بعد ّ
مد ّة ،أرسل املبارك خطابًا إلى األمير
سلطان (متخطيًا الضابطني) يطلب فيه عقد اجتماع
يأت ّرد على الخطاب .وبعد
ثالث للجنة معه ،لكن لم ِ
أشهر أعاد املحاولة بخطاب ثانّ ،
لكن سلطان لم
ٍ
يتجاوبّ ،
فقرر املبارك وزمالؤه في اللجنة إنهاء
ّ
ّ
أبحاثهم وصرف النظر عن املشروع برمته .يفسر
املسعري التراجع الرسمي السعودي عن املشروع إلى
أرجحية ّأن امللك فهد لم يكن في حالته الطبيعية عند
قراءته لرسالة األكاديمي العربي واتخاذه قرار إنشاء
اللجنة ّ
السرية ،ألنه لو كان «مصحصحًا» في تلك
ّ
اللحظة ،لفكر باملنع األميركي له بمجرد التفكير في
أمر كهذا بالغ الخطورة.
في أيار عام  1999زار سلطان بن عبد العزيز
باكستان التي كانت قد ّ
فجرت قنبلتها النووية األولى
قبل نحو عام .خالل الزيارة ،اصطحب الباكستانيون
سلطان إلى منشأة كاهوتا النووية قرب إسالم آباد،
وأطلعوه على ما يقومون به من عمليات تخصيب
لليورانيوم في املنشأة .أعلنت واشنطن في حينه
احتجاجها على الخطوة .ومنذ ذلك الحني ،حرص
السعوديون على التلميح كل فترة إلى إمكان شراء
القنبلة النووية من الباكستانيني ،أو تطوير التعاون
مع إسالم آباد للحصول على الخبرات النووية
منها ،إذا اضطروا إلى ذلك ،في مقابل تطوير إيران
وفي أوج
لبرنامجها النووي .أواخر نيسان عام ّ ،2014
املفاوضات النووية بني إيران ومجموعة  ،1+5نظمت
الباطن"
السعودية عرضًا عسكريًا في قاعدة "حفر ُ
شمال شرق اململكة ،بمناسبة اختتام مناورات أطلق
عليها اسم «سيف عبد الله» .خالل االستعراضّ ،
مرت
عربة تحمل صاروخني صينيني من طراز 2-CSS
(رياح الشرق) التي اشترتها الرياض عام ،1987
وقد كانت املرة األولى التي يعرض فيها السعوديون
هذه الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية .ما
استوقف العديد من املتابعني حينها كان حضور
رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل
ُ
شريف في منصة الضيوف ،ما ف ِهم على أنه إيحاء
بانتهاج الخيار النووي بمساعدة باكستانية ،إذا
ّ
تقدمت مفاوضات امللف النووي مع إيران.
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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

ّ
المقاومة تمهل العدو أسبوعًا :أيدينا على الزناد

ّ
ّ
عمليات الجيش مستمرة:
النار تعيد رسم «توافقات إدلب»
تبدو «المنطقة المنزوعة السالح» ّهدفًا
أساسيًا للعمليات العسكرية التي دشنها
الجيش السوري وحلفاؤه قبل يومين
انطالقًا من ريف حماة الشمالي .وفيما
ّ
القطعية بشأن مسار
تغيب المعلومات
المستقبلي واألهداف النهائية
العمليات ّ ّ
لها ،يبدو جليًا أن كسر الجمود الذي
فرضته «توافقات سوتشي» يأتي على
رأس تلك األهداف
صهيب عنجريني
ُ
طــويــت صـفـحــة «الـسـتــاتـيـكــو» الــذي
ً
ه ـي ـمــن ع ـل ــى امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري م ــدة
طويلة .وبرغم أن الشهرين األخيرين
حفال بــاخـتــراقــات ميدانية متبادلة
للتفاهمات القائمة فــي شــأن إدلــب،
ل ـ ــم ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز االخ ـ ـت ـ ــراق ـ ــات ك ــون ـه ــا
مــوض ـعـ ّـيــة ومــرح ـلـ ّـيــة .أم ــا ت ـطــورات
األيـ ــام األخ ـي ــرة ،ف ـجــاءت مـغــايــرة ملا

15

س ـبــق ،وع ـلــى غـيــر جـبـهــة وأك ـثــر من
صعيد .إذ تشهد أرياف حلب وحماة
ّ
مستمرًا
والــاذق ـيــة حــراكــا مـيــدانـيــا
ُ
ت ـ ـ ـ ــدرج فـ ــي إط ـ ـ ـ ــاره أيـ ـض ــا ع ـم ـل ـيــات
الـقـصــف املـسـتـمــرة ملـنــاطــق سيطرة
املجموعات املسلحة في أرياف إدلب،
ومناطق سيطرة الدولة السورية في
حلب والالذقية وريف حماة.
ت ـت ـضــاعــف أه ـم ـ ّـي ــة هـ ــذه ال ـت ـط ــورات
ُ ّ
عطفًا على مــا قــد تشكله مــن تغيير
فــي خــريـطــة الـتـفــاهـمــات الـ ّسـيــاسـ ّـيــة
بــن مختلف الالعبني املــؤثــريــن ،وال
ّ
سيما «ضامنو أستانا» ،ســواء كان
ذلـ ــك ال ـت ـغ ـي ـيــر ت ـع ــزي ـزًا لـلـتـفــاهـمــات
ُ ّ
ال ـق ــائ ـمــة وإن ـ ـفـ ــاذًا ل ــأج ــزاء امل ـعــل ـقــة
مـ ـنـ ـه ــا ،أو تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ل ـ ـهـ ــا ،أو ح ـتــى
ً
ن ـس ـفــا ك ــام ــا أو ج ــزئ ـ ّـي ــا .وأب ـ ـ ــرز مــا
ّ
ت ــوس ــم ب ــه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات امل ـيــدان ـيــة في
األي ــام األخ ـيــرة أنـهــا تــؤســس مناخًا
مالئمًا لسحب «قــواعــد اللعبة» في
إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا م ــن ت ـحــت ع ـبــاءة
التركية .ويبدو ّ
ّ
جليًا أن ما
الرغبات
ّ
ستتمخض عنه مجريات امليدان في
ُ
األسابيع القليلة املقبلة سيعيد رسم

األمم المتحدة تطالب بـ«العودة إلى سوتشي»
طالب األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،بـ«ضرورة حماية املدنيني في
إدلب» .وأعرب بيان صادر عن املتحدث باسم غوتيريتش عن القلق «إزاء الهجمات
الجوية التي استهدفت مواقع تمركز املدنيني والبنى التحتية ،وما نجم عنها من مقتل
وجرح مئات املدنيني ونزوح أكثر من  150ألف شخص» .ودعا البيان جميع األطراف
إلى «إعادة التزام ّترتيبات وقف إطالق النار ومذكرة التفاهم املوقعة في  17أيلول
 .»2018بدوره ،حذر «مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان» من املخاطر التي «تحيق
بمئات آالف النازحني في شمال حماة وجنوب إدلب في ظل التصعيد العسكري
األخير» .وقالت املتحدثة باسم املكتب ،رافينا شمداساني ،إن «الفارين من األعمال
العدائية معرضون لخطر كبير ويواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية على
طول الطريق».

ت ـفــاه ـمــات «س ــوت ـش ــي» ُ
وم ـخ ــرج ــات
«أسـ ـت ــان ــا» ب ــال ـ ّـن ــارُ .
وي ـش ـك ــل ذلـ ــك ـ ـ
ح ــال حــدوثــه ـ ـ قلبًا لـلـمـعــادلــة التي
طبعت املـشـهــد ال ـســوري فــي مرحلة
بعد حلب» .وكانت تلك املعادلة
«ما ً
قــائ ـمــة ع ـلــى ه ـنــدســة ن ـتــائــج معظم
امل ـع ــارك ف ــوق ط ـ ــاوالت ال ـســاســة (أو
تحتها) فــي شكل استباقي .وحتى
وقــت قريب ،أفلحت أنقرة في ضبط
ّ
إيقاع جبهات الشمال بالتناغم مع
ّ
«املنطقة
موسكو ،برغم أن اتفاقات
ُ ّ
املنزوعة السالح» قد ُم ّيعت ولم تنفذ
إال صوريًا.
ّ
بات معروفًا أن هيمنة «هيئة تحرير
ّ
الـ ــشـ ــام» ع ـلــى م ـع ـظــم م ـنــاطــق إدل ــب
(وأجــزاء من ريفي حلب وحماة) في
مطلع الـعــام الـجــاري ج ــاءت بمكانة
انقالب على األهداف املعلنة لـ«اتفاق
سوتشي» الذي كان ُيفترض أن ّ
يمهد
لتضييق رقعة سيطرة «الجهاديني».
أم ــا الـجـيــش ال ـس ــوري ،فــأفـلــح خــال
اليومني املاضيني فــي تحقيق ّ
تقدم
مهم على محور ريف حماة الشمالي.
ّ
أهمية هــذا الـتـقـ ّـدم على
وال تقتصر
عــدد وطبيعة الـقــرى والـبـلــدات التي
ُ
اســت ـع ـيــدت ،ب ــل تـشـمــل نـقـطــة بالغة
ّ
التأثير هي تدشني العمليات البرية
بــان ـت ـصــارات اس ـتــرات ـي ـج ـ ّيــة .وبــرغــم
ّ
الهجوم املعاكس الذي شنه مسلحو
ّ
«ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام» و«جـ ـي ــش الـ ـع ــزة»
ب ـغ ـيــة اسـ ـتـ ـع ــادة ت ــل ع ـث ـم ــان ،نـجــح
الـجـيــش فــي تثبيت نـقــاط سيطرته
فـ ــي كـ ــل املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي دخ ـل ـه ــا فــي
ّ
ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ،م ــا ع ـ ــزز األث ــر
النفسي لهزيمة الهيئة وحلفائها.
نتائج اليومني األولني من العمليات
تـمـنــح ال ـج ـيــش أف ـض ـلـ ّـيــة ق ـطــع طــرق
اإلمداد بني قلعة املضيق (ريف حماة
الشمالي الغربي) ،وبلدة كفرنبودة
(ريـ ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي ا ًلـ ـش ــرق ــي).
وت ـ ـب ـ ــدو األخ ـ ـي ـ ــرة وج ـ ـه ـ ــة مــرج ـحــة
لعمليات الجيش فــي األي ــام املقبلة،
كـمــا يشكل مثلث «مـ ــورك ،كفرزيتا،
املحور املقابل) هدفًا
اللطامنة» (على ّ
بالغ األهمية .وتــؤشــر كثافة نشاط

انتهت المواجهة األخيرة
بين المقاومة والعدو
بنقطة لمصلحة األولى ،رغم
الخسائر الكبيرة الناتجة من
القصف اإلسرائيلي العنيف.
كال الطرفين على يقين
من أن مواجهة قريبة
وقوية ستحدث ،لكن ال حرب
في المدى المنظور ،فيما
أمهلت الفصائل الوسطاء
أسبوعًا إلتمام جزء أساسي
من التفاهمات
غزة ـــ هاني إبراهيم

ّ
ّ
كثافة نشاط الطيران الحربي على أن تخفيض وتيرة العمليات ونطاقها غير
تؤشر
ّ
مطروح حاليًا (أ ف ب)

ّ
ال ـط ـيــران الـحــربــي امل ـتــزايــدة عـلــى أن
تخفيض وتيرة العمليات ونطاقها
ّ
غ ـي ــر مـ ـط ــروح ح ــال ـ ّـي ــا ،ب ــل ي ـب ــدو أن
ُ
االستعدادات قد استكملت على عدد
ّ
من املحاور األخرى لتدشني عمليات
بـ ّ
ـري ــة ب ــات ــت ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار «ال ـس ــاع ــة
الصفر».
ُ
ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن ت ـش ـكــل ال ـض ـغــوط
ً
عامال ّ
يحد فعالية
الداخلية التركية
أنـقــرة فــي التأثير بعمليات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري راه ـ ـنـ ــا ،فـ ــي ظـ ــل ان ـش ـغــال
الرئيس رجب طيب أدروغان ،وحزبه،
في معركة إعادة االنتخابات البلدية
ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،وت ــزاي ــد ال ـت ـحـ ّـديــات
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة امل ــرت ـب ـط ــة بــاس ـت ـقــرار
ّ
ّ
الـلـيــرة الـتــركــيــة .مــع كــل مــا ت ـق ــدم ،ال
يمكن الحديث عــن «عملية شاملة»
تطمح إلــى استعادة كامل إدلــب في
ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ،ال ب ـس ـبــب صـعــوبــة
تدشني معركة بهذا الحجم فحسب،
بـ ــل ب ـف ـع ــل ال ـ ـتـ ّــداخـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
الــدول ـيــة امل ـتــوق ـعــة .وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى «امل ـن ـط ـقــة امل ـنــزوعــة
ُ
ُ
الـ ـ ـس ـ ــاح» املـ ـفـ ـت ــرض ــة ت ـش ـك ــل هــدفــا
أساسيًا لعمليات الجيش السوري
ّ
ف ــي مــرحـلـتـهــا ال ــراه ـن ــة .وي ـع ــزز ذلــك
ّ
الرسمية على
حرص وسائل اإلعالم
إدراج عـمـلـيــات األي ـ ــام األخـ ـي ــرة في
إطار «الرد على خروق اإلرهابيني».

ال تعكس كواليس
«تحرير الشام» استعدادًا
إلفراغ «المناطق
المنزوعة السالح»

م ـ ــن دون تـ ـق ــدي ــم نـ ـف ــي أو ت ــأك ـي ــد،
يـ ـ ـش ـ ــدد مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري سـ ـ ــوري
ّ
عـلــى أن «خــري ـطــة عـمـلـيــات الجيش
ال ـس ــوري واض ـحــة مـنــذ زم ــن طــويــل،
ّ
وه ــي تشمل ك ــل املـنــاطــق الخاضعة
لسيطرة اإلرهابيني» .ويؤكد املصدر
أن «ال ـع ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري س ـي ــرف ــرف فــي
كــل تـلــك امل ـنــاطــق ،ال ـس ــؤال فـقــط هــو:
متى؟ والجواب ّ
تقرره القيادة في كل
مرحلة ،وتــرون نتائجه في امليدان».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـحــرص امل ـصــدر
ّ
إن «ال ـج ـيــش قـ ـ ٌ
ـادر على
عـلــى ال ـقــول
نزع األسلحة الثقيلة والخفيفة ومن
يـحـمـلـهــا م ــا دامـ ــت االت ـف ــاق ــات حـبـرًا
ّ
ّ
على ورق ،وإن اإلرهــابـيــن توهموا
قدرتهم على فرض أمر واقع».

وت ـ ــرج ـ ــع آخ ـ ـ ــر م ـ ـحـ ــاولـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ
سوتشي»
تركية ،إلنقاذ «تفاهمات
ُ
إلــى آذار/مـ ــارس املــاضــي ،حــن أعلن
ّ
تسيير «دوري ــات مشتركة» .وتكفل
ّ
وق ــت قـصـيــر ف ــي تـظـهـيــر حـقـيـقــة أن
املسألة لم ُ
ّ
تركية
تعد كونها محاولة
ل ـ ــ«شـ ــراء الـ ــوقـ ــت» ،ل ـي ـب ــوء «تـسـيـيــر
الــدوريــات» بالفشل بعد أن أحجمت
(أو عجزت) أنقرة عن فرضه (راجــع
«األخبار»  9آذار  .)2018وحتى اآلن ،ال
ّ
تعكس كواليس املجموعات املسلحة
(وال سـ ّـيـمــا «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»)
ّ
سلميًا،
استعدادًا لــ«تــدارك ما فــات»
والرضوخ لفكرة الدوريات املشتركة،
وإف ــراغ «املناطق املنزوعة السالح».
على العكس من ذلــك ،تؤكد مصادر
ّ
«جهادية» ،في حديث إلى «األخبار»،
ّ
ّ
أن «النية معقودة على استعادة كل
املناطق التي انحاز عنها املجاهدون
(ف ــي إشـ ــارة إل ــى ال ـبــانــة والـجـنــابــرة
وتل عثمان االستراتيجي)» .وحتى
اآلنُ ،يشكل تكثيف عمليات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ــائ ـق ــا يـ ـح ــول دون ق ــدرة
ّ
«تـحــريــر ال ـش ــام» عـلــى ش ــن عمليات
هـجــومـ ّـيــة ف ــي م ـح ــاور أخـ ــرى ،بغية
تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ــن م ـنــاطــق ريــف
ّ
حماة الشمالي ،لكن هذا الخيار يظل
حاضرًا في حسابات «تحرير الشام»
وحلفائها.

على رغــم حالة الـهــدوء التي يعيشها
قطاع غزة منذ فجر أول من أمس بعد
إعــان التوصل إلــى «تهدئة متزامنة»
ب ــن ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،ال ت ــزال املقاومة
ت ـع ـيــش ح ــال ــة اس ـت ـن ـف ــار قـ ـص ــوى مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ع ـل ــى جـمـيــع
األص ـ ـ ـعـ ـ ــدة خ ـش ـي ــة غ ـ ـ ــدر إس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وع ـ ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـيــد ،ك ـم ــا ت ـف ـيــد بــذلــك
مصادر مطلعة تؤكد «وجود معطيات
ب ـع ــدم رغ ـب ــة االحـ ـت ــال ف ــي تـنـفـيــذ ما
اتـفــق عـلـيــه» ،ول ـهــذا أمـهـلــت الفصائل
االحتالل أسبوعًا لتنفيذ بعض البنود
األساسية من التفاهمات .فبالتوازي
مع التصريحات اإلسرائيلية املتكررة
بــأن الجولة القتالية لــم تنتهِ  ،إضافة
إل ــى اس ـت ـمــرار ت ـعــزيــزات جـيــش الـعــدو
على ح ــدود الـقـطــاع ،تــواصــل املقاومة
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا الحـ ـتـ ـم ــال اس ـت ـئ ـنــاف
امل ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا ق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ــي
«غ ــرف ــة عـمـلـيــات امل ـق ــاوم ــة املـشـتــركــة»
لـ«األخبار».
امل ـص ــدر نـ ّـبــه إل ــى أن ــه «رغـ ــم ت ـقــديــرات
املـقــاومــة أنــه ال نية جــديــة لــدى رئيس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو
بــالــذهــاب إلــى مــواجـهــة واسـعــة حاليًا
أو فــي الــوقــت ال ـقــريــب ،ات ـخــذت قـيــادة
املـقــاومــة تــدابـيــر أمـنـيــة مكثفة خشية
الغدر واستهداف قيادات كبيرة بهدف
تــرمـيــم ال ـعــدو صــورتــه أم ــام مجتمعه

بـعــد الـضــربــات املــوجـعــة الـتــي تلقاها
ف ــي امل ــواج ـه ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة» .وع ـل ــى خط
ـواز ،كـشــف امل ـص ــدر ع ــن «ت ـحــذيــرات
مـ ـ ٍ
أوصـلـتـهــا املـقــاومــة إل ــى الــوسـطــاء من
ّ
تنكر االح ـتــال لتنفيذ مــا اتـفــق عليه
خــال األسـبــوع الـجــاري ،وإال فاألمور
ذاهبة إلى التصعيد» ،مضيفًا« :املوجة
سـ ـتـ ـك ــون أك ـ ـبـ ــر وأشـ ـ ـ ــد ق ـ ـسـ ــوة ،فـيـمــا
سيكون الــرد على سياسة االغتياالت
مـغــايـرًا إل ــى ح ـ ّـد ضــربــات كـبـيــرة على
مـنـطـقــة ال ــوس ــط ،وخ ــاص ــة مــدي ـنــة تل
أبيب ،باإلضافة إلــى استخدام أدوات
عسكرية أخرى» دون إيضاح ماهيتها.
على صعيد الوساطات ،وصل مبعوث
األم ــم امل ـت ـحــدة لــ«عـمـلـيــة ال ـس ــام» في
الشرق األوســط ،نيكوالي مالدينوف،
إلى القاهرة ،أمس ،في زيارة تستغرق
يـ ــومـ ــن ي ـل ـت ـق ــي خ ــالـ ـه ــا املـ ـس ــؤول ــن
املصريني للتباحث في تثبيت الهدوء
ف ــي غـ ــزة .وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،كشفت
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي «ح ـ ـمـ ــاس» أن املـ ـن ــدوب
ال ـق ـطــري إل ــى األراض ـ ــي الفلسطينية،
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،ق ــد ي ـصــل ال ــى غــزة
نـهــايــة األس ـبــوع ال ـجــاري لـبــدء تــوزيــع
املنحة القطرية على العائالت الفقيرة
واملــوظـفــن ،وهــي جــزء مــن التفاهمات
الـتــي اتـفــق عليها مسبقًا ،لكن العدو
م ــاط ــل ف ــي ت ـن ـف ـيــذهــا ق ـب ــل الـتـصـعـيــد
األخ ـ ـيـ ــر .وب ـي ـن ـمــا ن ـق ـلــت ق ـن ــاة «كـ ــان»
العبرية أمس أن رئيس حكومة العدو
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو سـ ـيـ ـص ـ ّـدق عـلــى
إدخـ ــال  30مـلـيــون دوالر م ــن الــدوحــة
إل ــى غ ــزة كـجــزء مــن الـتـفــاهـمــات ،أعلن
أمير قطر تميم بن حمد تقديم منحة
ق ـ ــدره ـ ــا  480مـ ـلـ ـي ــون دوالر «ل ــدع ــم
الشعب الفلسطيني ومــوازنــة السلطة
الفلسطينية وبــرامــج األم ــم املتحدة»،
على أن يكون  180مليونًا منها منحة
لـغــزة ،و 300مليون لخزينة السلطة،
منها  50كمنحة و 250كقرض تسدده
رام الله ،وفــق عضو «اللجنة املركزية
لحركة فتح» حسني الشيخ.
وب ـ ـشـ ــأن ب ـق ـي ــة الـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ،ال تـ ــزال
حـ ــالـ ــة اإلغـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـت ــواصـ ـل ــة ف ـ ــي غ ــزة
م ـنــذ ال ـس ـبــت امل ــاض ــي أمـ ــام الـبـضــائــع
ومنطقة الصيد البحري .لكن صحيفة
«ه ــآرت ــس» ال ـع ـبــريــة كـشـفــت أم ــس أن
نـتـنـيــاهــو ص ـ ّـدق عـلــى تـجــديــد إدخ ــال
شاحنات الوقود إلى القطاع بموجب
تفاهمات وقف النار التي تمت برعاية
مـصــريــة وأم ـم ـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن من

املتوقع تجديد إدخ ــال البضائع بعد
غــد (الـخـمـيــس) فــي ســاعــات منتصف
ال ـل ـيــل ،أي بـعــد ان ـت ـهــاء اإلغـ ــاق الـتــام
على الضفة املحتلة وغزة خالل يومي
«إح ـيــاء ذك ــرى الـجـنــود اإلســرائـيـلـيــن
الـقـتـلــى» و«االس ـت ـق ــال» ،عـلــى أن يتم
تــوس ـيــع مـنـطـقــة ال ـص ـيــد ال ـب ـحــري في
الساعات أو األيام املقبلة.
رغ ـ ــم مـ ــا سـ ـب ــق ،ت ـظ ـه ــر ت ـصــري ـحــات
ن ـت ـن ـيــاهــو ت ــوج ـه ــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا إل ــى
التصعيد القريب ،وال سيما أنــه قال
إن «املعركة مع غزة لم تنتهِ وتتطلب
الصبر والحكمة ...أصــدرت تعليمات
للجيش باالحتفاظ بتعزيزات القوات
املــدرعــة واملــدفـعـيــة» .كــذلــك ،تواصلت
التلميحات اإلســرائـيـلـيــة إل ــى إمـكــان
ان ـه ـي ــار ال ـت ـه ــدئ ــة وانـ ـ ـ ــدالع مــواج ـهــة
جــديــدة .وتوقع املحلل العسكري في
«هآرتس» ،عاموس هرئيل ،أن تندلع
امل ــواج ـه ــة م ــع «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ق ــريـ ـب ــا ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن

منحت الدوحة السلطة
الفلسطينية  480مليون
دوالر؛  180منها لغزة

الجيش اإلسرائيلي بــدأ يتحدث عن
إمـكــانـيــة عـمـلـيــة واس ـع ــة ف ــي الـقـطــاع
ب ـح ـل ــول األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـل ــة .أم ـ ــا كـبـيــر
امل ـع ـل ـقــن ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي ال ـق ـن ــاة الـ ـ
 12ال ـع ـب ــري ــة ،رونـ ـ ــي دانـ ـيـ ـي ــل ،ف ـقــال
إن ــه «سيخيب ظــن كــل مــن يعتقد أن
جــولــة التصعيد األخ ـيــرة ستؤسس
لـحــالــة مــن االس ـت ـق ــرار» ،مــرجـعــا ذلــك
إل ــى ع ــودة «م ـس ـيــرات ال ـع ــودة» التي
«س ـن ـب ــدأ ب ـع ــده ــا بـ ـع ـ ّـد األي ـ ـ ــام حـيــث
تنتهي برشقة صاروخية أخرى على
إسرائيل».
فــي املـقــابــل ،كشفت «كـتــائــب الـقـســام»،
ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـكــري لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،عن
نجاحها في تجاوز «القبة الحديدية».
وقــال املتحدث باسمها «أبــو عبيدة»،
في تغريدة على «تويتر»« :لقد نجحت
كتائب القسام بفضل الله في تجاوز
م ــا يـسـمــى الـقـبــة ال ـحــديــديــة بــاعـتـمــاد
تكتيك إط ــاق عـشــرات الـصــواريــخ في
الــرش ـقــة الـ ــواحـ ــدة» ،مـضـيـفــا« :كـثــافــة
ال ـن ـيــران الـعــالـيــة والـ ـق ــدرة الـتــدمـيــريــة
ال ـك ـب ـي ــرة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ الـ ـت ــي أدخ ـل ـه ــا
الـقـســام على خــط املـعــركــة نجحتا في
إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو،
م ــا أربـ ــك ك ــل ح ـســابــاتــه» .ك ـمــا كشفت
«س ــراي ــا ال ـق ــدس» ،ال ـج ـنــاح الـعـسـكــري
لـ«الجهاد اإلسالمي» خالل املعركة عن
ص ــاروخ جــديــد استخدمته ألول مــرة
أطلقت عليه اسم «بدر  ،»3وهو يحمل
رأس ــا مـتـفـجـرًا كـبـيـرًا ،مـتــوعــدة الـعــدو
بأن «القادم أعظم».

ّ
كليًا وّ 700
دمر نحو  130وحدة سكنية ّ
بأن العدوان ّ
جزئيًا (أ ف ب)
أفادت وزارة اإلسكان

تركيا

إعادة انتخابات بلدية إسطنبول :أردوغان أمام رهان محفوف بالمخاطر
ّ
تمكن رجب طيب أردوغان
من تحقيق مراده ،عبر
إعالن اللجنة العليا لالنتخابات
إعادة االنتخابات البلدية في
إسطنبول ،على اعتبار أنها
«شهدت مخالفات» ،على
ّ
حد زعم الحزب الحاكم .إال أن
هذه اإلعادة دونها مخاطر
ّ
عدة على أردوغان وحزبه،
وال ّسيما أن الفوز فيها غير
محتم لمصلحته

بعد طـعــون ع ـ ّـدة وضـغــوط ألسابيع
مارسها حزب الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ ــان ،ألغت اللجنة العليا
لــانـتـخــابــات ،أول مــن أم ــس ،نتائج
االقتراع الذي جرى بتاريخ  31آذار/
مـ ــارس ،وف ــاز فـيــه أك ــرم إم ــام أوغـلــو
م ــن حـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب ال ـج ـم ـه ــوري»
ـارض ،برئاسة بلدية إسطنبول.
املـعـ
ُ
وكــان قد أعلن فوز أكــرم إمــام أوغلو،
ف ــي مـنـتـصــف ن ـي ـســان /أب ــري ــل ،بعد
أســاب ـيــع م ــن ال ـج ــدل ب ـشــأن الـنـتــائــج
وإع ـ ــادة ف ــرز جــزئــي ل ــأص ــوات .لكن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
وحــزبــه «الـعــدالــة والتنمية» الحاكم،
ط ــالـ ـب ــا مـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ــإل ـ ـغـ ــاء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إس ـط ـن ـبــول بــزعــم حـ ــدوث مـخــالـفــات
ّ
وتفوق إمام أوغلو
على نطاق واسع.
على رئيس ال ــوزراء السابق بن علي
ي ـل ــدري ــم ،بـنـحــو  13أل ــف صـ ــوت ،في
امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــدد الـنــاخـبــن

فيها عشرة ماليني ناخب ،األمر الذي
واجهه أردوغ ــان بالقول إنــه مع هذا
الهامش الضئيل «ال أحد يملك الحق
في أن يقول إنه فاز».
أردوغــان ســارع ،أمــس ،إلى الترحيب
بقرار إلغاء نتائج االنتخابات البلدية
في إسطنبول ،معلنًا إعــادة ترشيح
الحزب الحاكم ليلدريم .لكن االقتراع
الجديد سيكون محفوفًا باملخاطر،
ّ
مصممة أكثر
فيما تبقى املـعــارضــة
ً
م ــن أي وقـ ــت مـ ـض ــى ،فـ ـض ــا ع ــن أن
األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة سـيـئــة .وفــي
كـلـمــة أل ـقــاهــا خ ــال اج ـت ـمــاع للكتلة
البرملانية لحزب «العدالة والتنمية»
يترأسه ،أعــاد الرئيس التركي
الــذي
ّ
ال ـت ــأك ـي ــد أن ـ ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـج ــاه ــل أو
الـتـغــاضــي عــن املـخــالـفــات الــواضـحــة
الـ ـت ــي ش ــاب ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
ف ــي إس ـط ـن ـب ــول .وق ـ ـ ــال« :ن ـح ــن عـلــى
ّ
ث ـقــة ك ـب ـيــرة ب ـح ــدوث ت ــاع ــب مـنــظــم،

وف ـ ـقـ ــدان ل ـل ـشــرع ـيــة وم ـخ ــال ـف ــات فــي
االنتخابات املحلية في إسطنبول».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـ ــرى فـ ــي ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة
العليا لالنتخابات الـخــاص بــإعــادة
انـتـخــابــات إسـطـنـبــول ،خـطــوة مهمة
لتعزيز ديموقراطيتنا».
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،الـ ـ ـ ــذي وصـ ـفـ ـت ــه املـ ـع ــارض ــة
بــ«االنـقــاب فــي صناديق االق ـتــراع»،
يفتح الـبــاب أم ــام انـتـخــابــات جديدة
في  23حزيران/يونيو .وفي السياق،
أع ـ ــاد ح ــزب «ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـهــوري»،
ترشيح أكــرم إمــام أوغـلــو لخوضها.
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ــزعـ ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــزب ك ـم ــال
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ـشـ ــدار أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ـ ــام ك ـت ـل ـت ــه
الـبــرملــانـيــة فــي الـعــاصـمــة أن ـقــرة ،قــال
إن «إمـ ــام أوغ ـلــو لـيــس مــرشــح حــزب
الشعب الـجـمـهــوري فحسب ،بــل هو
منذ هذه الساعة مرشح لـ 16مليونًا
من سكان إسطنبول».
وف ــي م ـعــرض ّ
رده ع ـلــى قـ ــرار إع ــادة

االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،انـتـقــد
ك ـل ـي ـت ـش ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ب ـ ـشـ ــدة ،أع ـض ــاء
اللجنة العليا لــانـتـخــابــات ،متهمًا
إياهم باالنصياع ألوامر السلطة في
الـبــاد .وإذ قــال إن «الضمائر تغلي،
يجب أن نوقف ما يجري» ،فقد أشار
إل ــى أن «املـشـكـلــة خــرجــت عــن كونها

ّإمام أوغلو :الذين
يتخذون ّقرارات في
هذا البلد ربما وقعوا
في الخيانة
مناصرو إمام أوغلو خالل احتجاجات ضد إعادة االنتخابات في إسطنبول (أ ف ب)

م ـش ـك ـلــة رئ ــاس ــة ب ـل ــدي ــة إس ـط ـن ـبــول،
ب ــل أص ـب ـحــت مـشـكـلــة دي ـمــوقــراط ـيــة،
وأخالق ،وضمير في كل تركيا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ب ـل ــدي ــة
إسـطـنـبــول أك ــرم إم ــام أوغ ـل ــو ال ـقــرار
بــ«الـخـيــانــة» .وق ــال إم ــام أوغ ـلــو ،في
خ ـ ـطـ ــاب أمـ ـ ـ ــام اآلالف م ـ ــن أن ـ ـصـ ــاره
ّ
ف ــي ك ـب ــرى مـ ــدن الـ ـب ــاد ،إن «أول ـئ ــك
ّ
الـ ــذيـ ــن يـ ــت ـ ـخـ ــذون قـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ــي ه ــذا
ال ـب ـل ــد ّ
رب ـ ـمـ ــا وق ـ ـعـ ــوا فـ ــي ال ـخ ـي ــان ــة.
ّ
ولـكــنـنــا لــن نستسلم أبـ ـدًا ،احتفظوا
ّ
باألمل» .واتسم خطاب رئيس بلدية
إسـطـنـبــول بـنـبــرة هـجــومـيــة ،إذ دعــا
أنصاره إلى «كفكفة دموعهم» ،وقال:
«سترون ،سنفوز معًا جميعًا».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أثـ ــار قـ ــرار اللجنة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ل ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ـخ ـ ــاوف
خــارجـيــة ،فــانـتـقــده وزي ــر الخارجية
األملــانــي هايكو مــاس بوصفه «غير
شفاف وغير مفهوم بالنسبة إلينا».

وق ـ ــال إن «إرادة ال ـنــاخ ـبــن األت ـ ــراك
هي فقط من ّ
يقرر من يتولى رئاسة
ب ـل ــدي ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول» .ك ــذل ــك ،أك ـ ــد أن
«الحفاظ على املبادئ الديموقراطية
مع ظروف انتخابية شفافة هما أهم
أولوياتنا».
ّ
بــالــرغــم مـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم ،يــؤكــد املـحــلـلــون
أن ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ب ــذل ـه ــا أردوغ ـ ـ ــان
إللغاء نتائج االقتراع في إسطنبول،
ُ
ت ـظ ـهــر األه ـم ـيــة ال ـت ــي يــولـيـهــا لـهــذه
املدينة التي تولى في املاضي رئاسة
بـلــديـتـهــا .وي ــؤك ــدون أن ــه لــم يـكــن من
املمكن أن يخسر الرئيس إسطنبول
مـ ــن دون أن ي ـ ـحـ ـ ّـرك س ــاكـ ـن ــا ،ن ـظ ـرًا
لــداللـتـهــا الــرمــزيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
قــال األس ـتــاذ فــي جامعة بيلجي في
إسطنبول إمــري إردوغ ــان ،إن بلدية
العاصمة االقتصادية والديموغرافية
لـلـبــاد تـسـيـطــر عـلــى «م ـ ــوارد مالية
مهمة سيعاد توزيعها» لدعم حزب

«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» .ب ــال ـت ــال ــي ،إن
خ ـ ـسـ ــارة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول س ـ ـتـ ــؤدي إل ــى
«خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ــرى ف ــي ح ـج ــم األم ـ ــوال
امل ــوزع ــة عـلــى شـبـكــات ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية ،مــا قــد يضعف ماكينته»،
بحسب األستاذ الجامعي.
وبــالــرغــم مــن أن إم ــام أوغ ـلــو ك ــان قد
ضئيل جـ ـدًا ،إال
ه ــزم يـلــدريــم ب ـفــارق ّ
أن الـ ـف ــوز ال يـ ـب ــدو م ـحــق ـقــا بـحـســب
ّ
م ـح ــل ـل ــن ،ف ـي ـم ــا س ـت ـك ــون ال ـهــزي ـمــة
الثانية كارثية لصورة الرئيس .وقال
إمــري إردوغ ــان« :حاليًا نسبة الفوز
.»%50
مــن جـهـتــه ،رأى األس ـتــاذ فــي جامعة
بيلكنت في أنقرة بيرك إسني ،إنه في
حــال فــوز يلدريم هــذه املــرة «سيكون
فــوزًا منتزعًا ،ألن إمــام أوغـلــو فرض
ن ـف ـســه مــرش ـحــا قـ ـ ــادرًا ع ـلــى تــوحـيــد
املعارضة».
(األناضول ،أ ف ب ،رويترز)
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إيران

تلويح بخفض االلتزام باالتفاق النووي :طهران تستبعد الحرب
لم يكن مفاجئًا التصعيد
األميركي في وجه الجاهزية
العسكرية اإليرانية في
المنطقة ،في إطار الضغوط
واستعراض األوراق المتبادل
عقب إلغاء واشنطن
إعفاءاتها من العقوبات.
لكن التقدير اإليراني يجزم
بأن التحرك يأتي في سياق
ال يتجاوز المبارزة إلى اشتباك
عسكري مباشر .بالموازاة،
تشهر طهران مبكرًا ما
بجعبتها من خيارات المرحلة،
أحدها إيصال رسالة إلى
األوروبيين بأنها ستراجع
التزاماتها باالتفاق النووي
يتصاعد التوتر في أكثر من اتجاه
م ـن ــذ ت ـش ــدي ــد واش ـن ـط ــن ال ـع ـقــوبــات
ع ـلــى ط ـه ــران ع ـبــر إل ـغ ــاء اإلعـ ـف ــاءات
عـلــى ش ــراء ال ـن ـفــط .وســري ـعــا ظهرت
«لـ ـ ـ ـ ــوازم» ال ـت ـص ـع ـيــد األمـ ـي ــرك ــي فــي
منطقة الخليج ،مع إعــان مستشار
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ج ــون
بولتون ،نشر بالده حاملة الطائرات
ال ـه ـج ــوم ـي ــة «أبـ ـ ــراهـ ـ ــام ل ـي ـن ـك ــول ــن»،
وإرس ـ ــال ق ــوة ق ــاذف ــات إل ــى «منطقة
الـ ـقـ ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ،إلرس ـ ـ ــال رس ــال ــة
جـلـيــة إل ــى الـنـظــام اإلي ــران ــي ب ــأن أي
ه ـجــوم عـلــى املـصــالــح األمـيــركـيــة أو
على حلفائنا ،سيقابل بقوة ال هوادة
فـيـهــا» .ونقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن

ب ـي ـن ـهــا ال ـس ــاح ــة ال ـع ــراق ـي ــة .ونـقـلــت
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن مـ ـس ــاع ــي واش ـن ـط ــن
ل ـت ـعــزيــز ق ــوات ـه ــا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج تــأتــي
ف ــي ض ـ ــوء م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـبــاريــة
ّ
تفيد بأن هناك خططًا إيرانية لشن
هـجـمــات منسقة بينها فــي مضيق
باب املندب تتواله «جماعات مسلحة
م ــوال ـي ــة لـ ـه ــا» ،واسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج وال ـك ــوي ــت
عبر طــائــرات مـسـيــرة ،وكــذلــك ضرب
القوات املتمركزة في العراق وسوريا.
ونقلت وســائــل إع ــام إسرائيلية أن
ً
بناء على
االستنفار األميركي تقرر
مـعـلــومــات نـقـلـهــا ج ـهــاز «امل ــوس ــاد»
إل ــى األم ـيــرك ـيــن ح ــول ن ـيــة إيــران ـيــة
لضرب مصالح الواليات املتحدة.

فــي خـضـ ّـم هــذه ال ـصــورة الضبابية،
ّ
رأى مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي أن م ــن غـيــر
الـ ــواضـ ــح م ــا إذا ك ــان ــت ال ـت ـحــركــات
اإليــران ـيــة املــريـبــة خططًا عـلــى وشــك
التنفيذ لـضــرب املـصــالــح األميركية
أم «اس ـت ـعــدادات أولـيــة» تحسبًا ألي

مسؤولني أميركيني أن القاذفات التي
تنوي القوات األميركية إرسالها إلى
منطقة الشرق األوسط هي من طراز
«بي ـ ـ .»52
خ ـط ــوة وضـعـتـهــا ط ـه ــران ف ــي إط ــار
«الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـن ـف ـس ـي ــة» ،وفـ ـ ــق ك ـي ــوان
خـ ـس ــروي ،امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،الـ ـ ــذي قـلــل
مـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن حــامـلــة ال ـطــائــرات
وص ـل ــت إلـ ــى ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط مـنــذ
 21ي ــوم ــا ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى عـمـلـيــات
الــرصــد اإليــرانـيــة .ووصــف خسروي
م ــواج ـه ــة .وفـ ــي حـ ــال ب ـق ــاء األج ـ ــواء
تصريحات بولتون بأنها «استخدام
املـشـحــونــة عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،ال يعني
أخ ــرق لـعـبــارات مستهلكة فــي إطــار
ذلـ ــك غ ـي ــاب الـ ـت ــداعـ ـي ــات ،إذ ت ــراج ــع
ح ـ ــرب ن ـف ـس ـي ــة» .وك ـ ـ ــان ق ــائ ــد «قـ ــوة
أم ــس سـعــر ص ــرف العملة اإليــرانـيــة
القدس» في «الحرس الثوري» ،قاسم
سليماني ،قد كشف عن اطالع بالده
على رسالة من جهاز «ســي آي إيه» وصلت حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط منذ  21يوميًا باالستناد إلى عمليات الرصد اإليرانية (أ ف ب)
إلــى البيت األبيض توصي الرئيس
دونالد ترامب بعدم خوض مواجهة
عسكرية مع إيــران .استبعاد الحرب
عـ ــاد وأكـ ـ ــده م ـس ـت ـشــار امل ــرش ــد علي
خامنئي للشؤون الدفاعية ،العميد
حـســن ده ـق ــان ،الـ ــذي ش ــدد عـلــى أن
«األميركيني ال يرغبون وغير قادرين
على القيام بتحرك عسكري ضدنا».
الـتـقــديــر اإلي ــران ــي ح ــول ه ــدف نشر
حاملة الطائرات والقاذفات يتعارض
م ــع م ــا أك ـ ــده ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال وزي ــر
الدفاع األميركي ،باتريك شاناهان،
الذي عزا موافقة وزارته على التحرك
إلــى معلومات عــن «تـهــديــد جــاد من
ق ــوات الـنـظــام اإلي ــران ــي» .معلومات
ام ـت ـنــع ك ــل م ــن بــول ـتــون وشــانــاهــان
عـ ـ ـ ــن تـ ــوض ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا ،لـ ـ ـك ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل
اإلعــام األميركية والغربية تناقلت
تحذيرات بشأن «تهديدات متعددة
وم ــوث ــوق ــة» ض ــد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
على األرض وفي البحر ،في املنطقة،

مستشار خامنئي:
األميركيون ال يرغبون وغير قادرين
على تحرك عسكري

لينخفض الريال إلى  154ألفًا مقابل
الدوالر ،من  150ألفًا أول من أمس ،في
أدن ــى مـسـتــوى يسجله مـنــذ تشرين
األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر املـ ــاضـ ــي .وت ـت ــراف ــق
ال ـت ـط ــورات م ــع أجـ ــواء تــوتــر وتــرقــب
ف ــي ط ـه ــران م ـمــزوجــة بــالـغـضــب من
ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ال ــذك ــرى
األولــى النسحاب ترامب من االتفاق
النووي.
وي ـتــرقــب ال ـش ــارع اإلي ــران ــي خـطــوات
سيعلنها الــرئ ـيــس حـســن روحــانــي
الـ ـي ــوم ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،تتضمن
«خـ ـ ـف ـ ــض ت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدات» فـ ـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـ ـن ـ ــووي .إذ ذك ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إي ــران ـي ــة أن طـ ـه ــران س ـت ـبــدأ مــرحـلــة
أولى في برنامجها النووي في إطار
«خطة تدريجية» ،طبقًا للمادتني 26
و 36مــن اتـفــاق فيينا .ولـيــس مؤكدًا
بعد ما إن كان روحاني سينحو إلى
الـتـصـعـيــد م ــع شــركــائــه األوروبـ ـي ــن
ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،ال ــذي ــن يـتـهـمـهــم بـعــدم
ال ــوف ــاء بــاالل ـتــزامــات ،أو أن الحديث
ع ــن الـتـصـعـيــد م ـحــاولــة ضـغــط على
األوروبـيــن من جهة ،وإرض ــاء لتيار
داخ ـ ــل إيـ ـ ــران ي ــرى ضـ ـ ــرورة الـتـشــدد
تجاه االنقالب األميركي على االتفاق
و«امل ـع ــام ـل ــة بــامل ـثــل» وسـ ــوء تـصــرف
األوروب ـي ــن فــي مـلــف الـحـفــاظ عليه،
خ ـص ــوص ــا أن املـ ـ ـس ـ ـ ّـرب مـ ــن خ ـطــاب
روحـ ــانـ ــي ي ـح ــرص ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء فــي
االتفاق ال الخروج منه .وفيما حذرت
باريس من اضطرار األوروبـيــن إلى
فرض عقوبات على طهران إذا أعلنت
خرقها االتفاق ،كشف وزير الخارجية
اإليراني جواد ظريف (الذي سيلتقي
اليوم نظيره الروسي لبحث االتفاق
النووي) عن قرب التوصل إلى اتفاق
مــع االتـحــاد األوروب ــي على مبيعات
النفط اإليرانية.
(األخبار ،رويترز)

«أبراهام لينكولن» إلى الخليج:
حرب نفسية بموازاة الحرب االقتصادية
ّ
أدق توصيف لقرار الــواليــات املتحدة إرســال
حاملة الطائرات «يو اس اس أبراهام لينكولن»
وقــاذفــات قنابل إلــى الخليج ،جــاء على لسان
املتحدث باسم املجلس األعلى لألمن القومي
اإلي ــران ــي ك ـيــوان خ ـس ــروي ،ال ــذي أدرجـ ــه في
ّ
إطار الحرب النفسية التي تشنها على إيران.
والواقع أن حرب واشنطن على طهران هجينة،
وفــق التعريف الــذي بــات معتمدًا لنمط جديد
م ــن ال ـ ـحـ ــروب ،ي ـغ ـلــب ف ـيــه اس ـت ـخ ــدام أدوات
اقتصادية وتجارية ومالية وإعالمية ونفسية
وسيبرانية ،وقــد تتضمن أيضًا اللجوء إلى
عمليات تـقــوم بـهــا ال ـقــوات الـخــاصــة أو قــوى
ً
رديـفــة ،بــدال مــن املواجهة العسكرية الكبرى
واملـبــاشــرة بــن األع ــداء .فــي عالم الـيــوم ،تــدور
حــروب هجينة عـ ّـدة بني قوى إقليمية ودولية
م ـت ـف ــاوت ــة ال ـ ـحـ ـ ّـدة ،وت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـهــا بـعــض
أدوات هذه الحروب أو معظمها .فبني روسيا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وب ــن األخ ـي ــرة وال ـصــن،
تدور حرب هجينة منخفضة التوتر ،أما بني
واشـنـطــن وط ـهــران أو بينها وب ــن كــراكــاس،
فــإنـنــا أم ــام حــرب هجينة عــالـيــة الـتــوتــر .لكن
ً
اللجوء إلــى الـحــرب الهجينة بــدال مــن الحرب
ّ
امل ـبــاشــرة ،هــو نتيجة لـقـنــاعــة صــنــاع ال ـقــرار
األميركيني ،أو بعضهم على األقل ،بأن الثانية
س ـت ـكــون بــاه ـظــة األكـ ـ ــاف ب ـشــريــا وم ــادي ــا،
وبأنها قد ال تسمح بتحقيق األهداف املبتغاة.
مصادر واسعة االطــاع في الواليات املتحدة

هذه خطوة قد تتخذها فقط في حال شعرت بأنه
ستكون لها فــوائــد أكـبــر مــن الكلفة الدبلوماسية.
لـهــذا السبب ،ال أظــن بــأن الخيار األول هــو القصة
الحقيقية.
الخيار الثاني :الضغط على إيران من أجل التوقيع
على اتـفــاق جديد ( .)...وفــق هــذا السيناريو ،فإن
إيــران يائسة ستنهي دعمها لحزب الله ،وللرئيس
ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ـ ــد ،وال ـح ــوث ـي ــن ف ــي ال ـي ـمــن؛
وسـتــوقــف مـحــاولـتـهــا للتأثير عـلــى الـسـيــاســة في
ال ـعــراق؛ وتقبل بقيود أكـثــر صــرامــة على قدراتها
النووية (أو ربما التخلي عنها نهائيًا) )...( .املشكلة
مع هذه الرؤية الجميلة أنها لن تنفع .عقوبات أقسى
عـلــى إي ــران مــن غـيــر املحتمل أن تقنعها بالقبول
بمطالب أميركا ،وخصوصًا في الوقت الذي لم تعد
ّ
املتعدد األطراف
تحظى فيه الواليات املتحدة بالدعم
ال ــذي كــانــت تتمتع بــه خــال االت ـفــاق ال ـنــووي)...( .
أكثر من عقد من العقوبات القاسية لم تقنع طهران
بالتخلي عن قــدرات التخصيب سابقًا ،وليس من
املحتمل أن تفعل ذلك اآلن)...( .
الـخـيــار الـثــالــث :تغيير الـنـظــام .)...( .بالطبع ،ليس
هناك حكومة منيعة تمامًا ،لــذا ليس بإمكان أحد

تحتل الجمهورية اإلسالمية األولوية العليا
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة إلدارة (دونــالــد)
ترامب .ولكن من غير الواضح ما هو الهدف.
ّ
ما هو هدف إدارة ترامب تجاه إيــران؟ كنا
نشاهد جهودها على مدى أشهر ـ ـ بما فيها إعالن
مستشار األمــن القومي جــون بولنت يــوم األحــد أن
الواليات املتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى الشرق
األوســط ردًا على «عــدد من املؤشرات والتحذيرات
املقلقة والتصاعدية» من طهران ـ ـ وال أزال حتى اآلن
غير قادر على معرفة ما تحاول تحقيقه.
هـ ــذه أف ـض ــل ال ـت ـخ ـم ـي ـنــات ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـبـعــض
االحتماالت.
الخيار األول )...( :من املحتمل أن الــدرامــا األوســع
بـ ـش ــأن إي ـ ـ ــران ه ــي ف ــي غــال ـب ـهــا م ـصـ ّـم ـمــة إلب ـق ــاء
ال ـس ـع ــودي ــن ،واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن وال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
وامل ــان ـح ــن ال ـج ـم ـهــوريــن األغ ـن ـي ــاء م ـثــل شـيـلــدون
أدل ـس ــون ،س ـعــداء )...( .ألك ــون صــادقــا ،ال أظ ــن أن
ّ
حقًا .إذا كانت هذه السياسة ّ
مجرد
هذا ما يجري
دخـ ــان ،فـلــن ت ـكــون ه ـنــاك ف ــائ ــدة تــذكــر ف ــي تفاقم
ال ـعــاقــات امل ـتــوتــرة مــع بـعــض الـحـلـفــاء ،عــن طريق
التهديد بمعاقبتهم إذا واصلوا شراء النفط اإليراني.

ق ــال ــت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ت ــرام ــب م ــن أن ـصــار
م ــدرس ــة تــؤمــن بــإمـكــانـيــة رب ــح ال ـح ــروب من
دون خوضها .وهو اليوم يحاول تطبيق هذه
الفرضية فــي سياسته تـجــاه إي ــران ،ويجزم
بأنه سينجح فــي حملها على االسـتـســام».
ال يمنع ه ــذا الـتـقــديــر امل ـصــادر امل ــذك ــورة من
اإلشــارة إلــى إمكانية وقــوع مواجهة مباشرة
نتيجة استفزاز مــا ،أو محاولة توريط يقوم
ب ـهــا طـ ــرف ث ــال ــث ،ت ـف ـض ـيــان إلـ ــى سـيـنــاريــو
متدحرج ال تريده واشنطن وال طهران.
بعد الـحــرب العاملية الثانية ،مــن غير املبالغة
ال ـ ـقـ ــول إن ج ـم ـي ــع الـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـكـ ـب ــرى ال ـتــي
خاضتها الــواليــات املتحدة انتهت إلــى هزائم
أو إخـفــاقــات باستثناء الـحــرب على الـعــراق،
بحجة تحرير الكويت عــام  .1991فالحروب
على كوريا وفيتنام وكمبوديا والوس ،وعلى
أف ـغــان ـس ـتــان ،وال ـح ــرب الـثــانـيــة عـلــى ال ـع ــراق،
كانت جميعها طويلة ومكلفة بشريًا وماديًا
وذات نـتــائــج كــارثـيــة عـلــى ص ــورة واشنطن
وسمعتها وزعامتها على الصعيد العاملي.
وإذا كان وصول جثث الجنود األميركيني في
أكياس أيام حرب فيتنام قد خلق في أوساط
الرأي العام في بالد العم سام ما سمي «عقدة
فيتنام» ،فإن ما حصل بعد نحو ثالثة عقود
في أفغانستان والعراق ،إثر غزوهما من قبل
جيوش واشنطن وحلفائها ،قد جــدد ّ
وعمق
العقدة ضــد الـتــدخــات العسكرية الخارجية
الـبــاهـظــة الـثـمــن .أي تحليل ج ــدي للسياسة
األم ـيــرك ـيــة عـلـيــه أن ي ــأخ ــذ بــال ـح ـس ـبــان هــذا

املعطى الثقيل ،خصوصًا بالنسبة إلى رئيس
كــدونــالــد تــرامــب هــاجـســه األول واألســاســي
ه ــو ك ـي ـف ـيــة ت ــأم ــن شـ ـ ــروط م ــائ ـم ــة إلع ـ ــادة
انتخابه .بحسب املصادر املطلعة« ،هناك في
اإلدارة أش ـخــاص كـبــولـتــون ي ــري ــدون الـحــرب
مع إيــران ،وال يأبهون للحسابات االنتخابية
أو السياسية الداخلية ،لكنهم ال يستطيعون
إلـ ــزام الــرئ ـيــس بـقـنــاعــاتـهــم»« .ذي واشـنـطــن
بوست» ذكــرت ،في تقرير صدر خالل آذار/
مـ ــارس امل ــاض ــي ،أن ت ــرام ــب ق ــال ملـسـتـشــاره
لألمن القومي بولتون على سبيل امل ــزاح ،أن
«ال يــورط الواليات املتحدة في حــرب» .املؤكد
ّأن ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي تـ ـع ــارض غــال ـب ـيــة قــاعــدتــه
االنتخابية الـتــدخــات العسكرية الخارجية،
يسمح ملستشاريه ومعاونيه باللعب بالنار
ف ــي مـلــف شــديــد الـحـســاسـيــة كـمـلــف إي ــران.
لقد كان لبولتون دور مهم في إقناع الرئيس
بإرسال حاملة الطائرات إلى الخليج ،استنادًا
إل ــى مـعـلــومــات إســرائـيـلـيــة عــن ق ـيــام طـهــران
بالتحضير لـعـمـلـيــات ضــد أهـ ــداف أميركية
أو قــوى حليفة لواشنطن فــي الخليج .وكــان
ال ـص ـح ــاف ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـ ـ ــاراك رافـ ـي ــد قــد
ك ـش ــف ع ـب ــر «الـ ـقـ ـن ــاة  »13اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
اجتماعًا ُعقد منذ نحو أسبوعني فــي البيت
األبيض بني بولتون ومستشار األمن القومي
اإلسرائيلي مائير بن شباطّ ،قدم فيه الثاني
هذه املعلومات ،غير الواضحة بحسب رافيد،
عن «هدف» أميركي أو خليجي تنوي طهران
ضربه .برأي املصدر« ،بولتون واإلسرائيليون

الوقائية التي طاملا دعا إليها أشخاص مثل بولنت.
()...
وال تـنـســوا :إذا كــانــت إيـ ــران بــالـفـعــل تــديــر شبكة
واسعة من الوكالء املطيعني لها في املنطقة ( )...ملاذا
نفترض بأنهم سيجلسون جانبًا ولــن يفعلوا أي
شيء في الوقت الذي يضرب فيه العم سام طهران؟
()...
الخيار الخامس :احـتــواء زائــد .ليس هناك احتمال
ً
نهائي ،ولكن أظن بأن هذا الخيار هو األكثر احتماال.
حملة الضغط األكبر ـ ـ بما فيها التهديد بعقوبات
ثــانــويــة ضــد حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة وشــركــائـهــا
ـ ـ ـ ـ ال ـه ــدف مـنـهــا ه ــو بـبـســاطــة ه ــو إض ـع ــاف إي ــران
وخفض نفوذها فــي املنطقة .فــي هــذا السيناريو،
كل الكالم عن تغيير النظام والتلميحات إلى أن «كل
الخيارات موجودة على الطاولة»ّ ،
مجرد خداع (.)...
كل ما يمكن أن تفعله هو دفــع إيــران إلــى تقليص
دعمها لبعض شركائها املحليني ،وبالتالي خفض
نـفــوذهــا اإلقـلـيـمــي .)...( .هـنــاك مشكلتان مــع هذا
الخيار :إنه يرفع خطر الحرب ،وال يشير إلى أي حل
طويل األجل لعدم االستقرار اإلقليمي.
(فورين بوليسي ـ ـ ستيفن والت)

أن يستبعد ح ــدوث ث ــورة داخ ـل ـيــة .ول ـكــن الـتــاريــخ
يشير إلــى أن االحتماالت ضئيلة .قد يكون هناك
العديد من اإليرانيني الذين ال ّ
يحبون نظام رجال
ّ
الدين ،ولكن معظم السكان يتمتعون أيضًا بوطنية
ً
باستياء أكبر تجاه
شديدة ،ومن املرجح أن يشعروا
القوة العظمى البعيدة ،التي تعمل لتشل اقتصاده.
قــرار ترامب التخلي عن االتـفــاق الـنــووي أدى دورًا
ّ
املتشددين في إي ــران ،ألنــه أكــد ادعاءاتهم
ملصلحة
بعدائية الواليات املتحدة غير القابلة للتغيير ،وأنه ال
يمكن الوثوق بكالمها)...( .
ال ـخ ـيــار ال ــراب ــع :خ ـلــق ذري ـع ــة م ــن أج ــل ش ــن حــرب
وقــائ ـيــة .اح ـت ـمــال آخ ــر ه ــو أن اإلدارة تـسـعــى الــى
استخدام الضغط األكبر من أجــل حث إيــران على
إع ــادة الـعـمــل ببرنامجها ال ـن ــووي .بـمـجـ ّـرد القيام
بــذلــك ،تعمل الحجة ،فــإن أوروب ــا وروسـيــا والصني
ستقف وراء الواليات املتحدة وتدعم (أو على األقل
تتقبل) هجومًا عسكريًا على البنى التحتية النووية
اإليــران ـيــة .بـمـجـ ّـرد إع ــادة إي ــران الـبــدء ببرنامجها،
والخروج من معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،
أو اتخاذ بعض الخطوات التي ال رجعة فيها ،فإن
الطريق سيكون واضحًا من أجل نوع من الحروب

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
كلمات متقاطعة 3 1 5 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

40 39 35 25 18 7 5

3152 sudoku

ج ــرى م ـســاء أول م ــن أم ــس س ـحــب الـلــوتــو
ال ـل ـب ـنــانــي ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1715وج ــاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 35 - 25 - 18 - 7 - 5 :
الرقم اإلضافي40 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 55,108,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 28 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1,968,149 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 55,108,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,452 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 37,953 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 154,200,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,275 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,072,823,742 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 46,893,383 :ل.ل.
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هل هناك سياسة أميركية تجاه إيران؟
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ّ
يتمنون الـحــرب .هم يضغطون على الرئيس
لــدفـعــه نـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار .ال يـمـكــن حـتــى أن
نـسـتـبـعــد تـمــامــا اح ـت ـمــال ق ـيــام ط ــرف ثــالــث،
إســرائ ـي ـلــي أو خـلـيـجــي ،بـعـمــل اس ـت ـف ــزازي،
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ،الفـتـعــالـهــا أو على
األق ـ ــل ل ــدف ــع إي ـ ــران وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إلــى
مـعــركــة ول ــو م ـح ــدودة .ه ـنــاك أي ـضــا احـتـمــال
وقــوع حــادث بني الطرفني في سياق تصاعد
الـتــوتــر يـقــود إلــى مــواجـهــة مـبــاشــرة .احتمال
الـسـيـنــاريــو امل ـت ــدح ــرج ،م ــن ال ـتــوتــر إل ــى فعل
ّ
ورد فـعــل ،ومــن ثــم إلــى مــواجـهــة م ـحــدودة أو
ممتدة ،يبقى قائمًا في جميع الساحات التي
تـشـهــد اح ـتــدامــا لـلـتــوتــر .ول ـكــن ال ــذه ــاب إلــى
حــرب كـبــرى ،وليس إلــى معركة م ـحــدودة ،أو
عدمه ،يرتبط دائمًا بقرار سياسي» .ال قرار
سياسيًا حتى اآلن بــالـحــرب مــع إي ــران ،على
رغ ــم الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي املـسـتـمــر ضــدهــا،
الــذي شكل قــرار وضــع الـحــرس الـثــوري على
قائمة اإلرهاب ،ومن بعده قرار تصفير إنتاج
ً
النفط اإليراني ،انتقاال إلى مرحلة جديدة منه.
غياب هذا القرار مرتبط باعتقاد ترامب ،وتيار
وازن داخل الدولة العميقة يتقاطع معه بشأن
هذا املوضوع ،على الرغم من معارضته له في
قضايا كثيرة أخرى ،بأن الحرب االقتصادية
قــد تـكــون أكـثــر ج ــدوى ،وبالتأكيد أقــل كلفة،
م ــن تـلــك الـعـسـكــريــة .وه ــو يـعـتـبــر أن الـحــرب
االقـتـصــاديــة مــع إي ــران قــد بــدأت تعطي نتائج
إيجابية من وجهة نظره .فعندما قررت إدارة
ب ــوش االبـ ــن غ ــزو الـ ـع ــراق ع ــام  ،2003واج ــه
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معارضة قوية من أملانيا وفرنسا وروسيا .أما
الـيــوم ،وعلى الرغم من معارضة هــذه البلدان
النسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي
ولـلـعـقــوبــات الـتــي تـفــرضـهــا عـلــى إيـ ــران ،فــإن
الشركات الفرنسية ،كـ«توتال» و«بيجو» و«إير
فــرانــس» ،واألملــانـيــة ،قــد ســارعــت ملـغــادرة هذا
البلد ،وحتى بعض الشركات الصينية ،باتت
مترددة في التعامل معه .ووفقًا للمصدر ،فإن
«سياسة العقوبات القصوى أصبحت تقدم
على أنها استراتيجية جديدة تعتمدها اإلدارة
ّ
ضــد ال ــدول املصنفة مـعــاديــة ،ككوبا وكــوريــا
الشمالية وإيــران وفنزويال طبعًا .إال أن هناك
ات ـجــاهــا م ـتــزاي ـدًا لــديـهــا لـتــوظـيــف االقـتـصــاد
كـســاح سـيــاســي فــي عــاقــاتـهــا الــدول ـيــة ،بما
فيها عالقاتها مع حلفائها».
فــي بــدايــة تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،جزمت
الــواليــات املـتـحــدة بــأن نصرها الـســريــع ضد
العراق سيكون فاتحة لنمط جديد من الحرب،
تلك الـتــي تـخــاض مــن الـجــو مــن دون معارك
بــريــة وال قـتـلــى .لـكــن مـغــامــراتـهــا العسكرية
الالحقة أظهرت هزالة هذا االستنتاج ،خاصة
عـنــدمــا تــواجــه جيوشها الـشـعــوب وحــركــات
مـقــاومــاتـهــا الـعـضــويــة وامل ـت ـجــذرة .قــد تكون
أف ـغــان ـس ـت ــان ،وهـ ــي أط ـ ــول حـ ــرب تـخــوضـهــا
أميركا ،خير مثال على استحالة النصر في
ح ــروب ضــد الـشـعــوب .إدارت ـهــا الحالية تظن
بإمكانية أن تحقق بأدوات االقتصاد وغيرها
من أدوات الحرب الهجينة ،ما عجزت عنه عبر
العمليات العسكرية الكبرى.
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هرم – نوتة موسيقية –  -4نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -5حرف
وحشية – ِ
نصب – مدينة إيرانية كناية عن مركز تاريخي وثقافي مشهور –  -6من كبار رجال
القانون الفرنسني له مجموعة اإلجتهادات العامة وهي كدائرة املعارف للمحامني
– ّ
أدرب الفتيان على القيام بالتمارين الرياضية –  -7الخوف – اسم فعل بمعنى
اسكت –  -8نهدم الحائط حتى ّ
نسويه باألرض – أجوبة –  -9رابح – شارع سياحي
مهم في بيروت –  -10فيلسوف وريــاضــي فرنسي وأحــد مؤلفي األنسيكلوبيديا
مذهبه الشك في الدين والفلسفة

عموديًا

 -1مدينة ســوريــة –  -2فنانة ومغنية أميركية – عاصمة بنغالدش –  -3سحاب
يغشى األرض – عائلة طبيب فرنسي راحل مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة –
 -4متشابهان – غياب القمر – حاجز مائي –  -5عاصمة أوروبية – روايــة ورقصة
أو موسيقى يونانية –  -6مادة معدنية صفراء اللون شديدة اإلتقاد – والد األب أو
األم –  -7من أقدم رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – إحدىُ بنات الرسام
مثلث له رأس مشترك – ق ّبة باألجنبية
الراحل بابلو بيكاسو –  -8أصل البناء – بناء
ّ
يدق بالحجر ّ
حب الزيتون بالعامية
أو ثبات واستمرار –  -9نزع الريش والشعر –
– صاح التيس –  -10عائلة قائد ورئيس أميركي راحل

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.

1

ّ
 -1اردوغان – او –  -2لير – النمسا –  -3العملة – عطش –  -4تا – اي – مسنن –  -5أناني
ّ
الرباعيات
– بط –  -6أورغ – مون –  -7ديدان – لب –  -8يلبلبهما –  -9يو – موريس – -10

عموديًا
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مشاهير 3152

حلول الشبكة السابقة

 -1اإلتحادية –  -2ريال – ويل –  -3درع – أردبيل –  -4مانغالور –  -5غاليا – نب –  -6آلة – نو
– هما –  -7ن ن – مي – دموع –  -8معس – اري –  -9اسطنبول – يا –  -10واشنطن بوست

حل الشبكة 3151

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة مـصــريــة تشتهر بــإســم بــوســي وشقيقة الـفـنــانــة املـعـتــزلــة ن ــورا.
تزوجت من الفنان الراحل نور الشريف لكن ّ
تم الطالق بينهما عام .2006
لها أفالم ومسلسالت ناجحة
 = 8+9+6+5+3خ ــان ــات ل ـل ـس ـ ّـيــاح ■  = 10+4+3+7خـ ــاف ش ـه ـيــق ■
 = 9+2+11+1قناص الطيور

حل الشبكة الماضية :ونستون تشرشل

نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1715
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح60561 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة38,577,3360 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة4 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة9,644,334 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0561 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.561 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.61 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 823
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة710 :
• يومية أربعة3797 :
• يومية خمسة03189 :
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
أوالد الفقيد :هــدى زوجــة الدكتور
بهيج طبارة
فوزي وصوفي لوكوك
ن ــدي ــم زوجـ ـت ــه غ ــراس ـي ــا أت ــان ــازي ــو
وأوالدهما :ياسمني وثريا
مروان وفريا ڤان أورسو
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه أديـ ـ ـ ـ ــب (ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي) فـ ـ ــوزي
كرياكوس وعائلته
شـقـيـقـتــه أوالد امل ــرح ــوم ــة جميلة
أرملة سليم شبلي وعائالتهم
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور زك ــري ــا
النصولي وعائلته
الدكتور مروان النصولي وعائلته
الدكتور خلدون النصولي وعائلته
شقيقات زوجـتــه الــدكـتــورة سلوى
النصولي وأوالدها
س ـ ـه ـ ـيـ ــر أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض طـ ـ ـي ـ ــارة
وأوالدها
وعموم عائالت :كرياكوس ،سعد،
النصولي ،درغام ،طبارة ،أتانازيو،
شـ ـبـ ـل ــي ،دب ـ ــاج ـ ــي ،طـ ـ ـي ـ ــارة ،عـ ــرب،
ح ـلــوانــي وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن ف ـق ـي ــده ــم املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
البروفسور
سامي فوزي كرياكوس
زوج ـتــه املــرحــومــة الــدك ـتــورة هــدال
محيي الدين النصولي
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يوم السبت الواقع فيه  4أيار 2019
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء  8ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية،
ثم يوارى في ثرى مدفن العائلة في
كنيسة نياح السيدة األرثوذكسية،
شارع املكحول ،راس بيروت.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
والجمعة  9و 10الجاري في صالون
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

◄ذكرى أسبوع ►
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10اي ــار
 2019امل ــواف ــق  5رم ـضــان  1440هـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عطية أيوب
(أبو عطية)
اوالده :عطية ،ذو الفقار وعلي
اشـ ـق ــاؤه :م ـح ـمــود ،غ ـس ــان ،فـضــل،
احمد وعياد
اصـ ـه ــرت ــه :ع ـل ــي ح ـ ـجـ ــازي ،ع ـصــام
ع ــراب ــي ،فـ ــادي مـ ــراد وه ــان ــي علي
احمد
وبهذه املناسبة األليمة سيتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه الـطــاهــرة الـســاعــة الخامسة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ل ـل ــرج ــال ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني الجديد لبلدته حاروف،
ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
القديم.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  14ايـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة حتى
الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل أيوب ،آل حرب وعموم
أهالي بلدة حاروف
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رقـ ـ ـ ــم  82ت ــاري ــخ
2019/4/17
بـنــاء عـلــى ال ـقــرار االداري رق ــم  121تــاريــخ
 2019/5/2القاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مــادة اولــى :تجري بلدية جونيه مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم تـنـظـيــم م ـهــرجــانــات صيف
جــون ـيــه ل ـع ــام  2019ض ـمــن ن ـط ــاق املــديـنــة
وض ـمــن مـبـلــغ /700.000.000/ل.ل .فقط
سبعماية مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قـبــل الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر من نهار الثالثاء الواقع
فيه .2019/5/14
م ــادة ثــالـثــة :تفض ال ـعــروض يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  2019/5/14ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر في مبنى البلدية.
م ـ ــادة راب ـ ـعـ ــة :ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بقيمة  /1.000.000/ل.ل .فقط مليون ليرة
لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رقـ ـ ـ ــم  83ت ــاري ــخ
2019/4/17
بـنــاء عـلــى ال ـقــرار االداري رق ــم  122تــاريــخ
 2019/5/2القاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مــادة اولــى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عــامــة لـتـلــزيــم اع ـم ــال الــدعــايــة والـتـســويــق
ملــديـنــة جــونـيــه صـيــف  2019ضـمــن نـطــاق
املدينة وضمن مبلغ /650.000.000/ل.ل.
ف ـق ــط س ـت ـم ــاي ــة وخـ ـمـ ـس ــون م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية وفـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط املـعــد لهذه
الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قـبــل الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر من نهار الثالثاء الواقع
فيه .2019/5/14
م ــادة ثــالـثــة :تفض ال ـعــروض يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  2019/5/14ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر في مبنى البلدية.
م ـ ــادة راب ـ ـعـ ــة :ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بقيمة  /1.000.000/ل.ل .فقط مليون ليرة
لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت تغريد وائل درويش سند بدل ضائع
للعقار  11/1254الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس حسني حدرج سند بدل ضائع

للعقار  390غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت املـحــامـيــة بـشــرى شـهــاب بوكالتها
عن جبير عبد الرحمن شبارو وامــال رامز
كسباه ملوكليهم الهام ومحمد خالد ونهى
اوالد رامـ ـ ــز ك ـس ـب ــاه سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقار  3/546الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب االس ـت ــاذ رب ـيــع ح ـمــدان بــوكــالـتــه عن
وفاء فضل حكيم ملورثها رائف عباس ابو
خليل سند تمليك بدل ضائع للقسم  6من
العقار  2155برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي بالل كامل العزي وكيل ديانا
زكــريــا الشميطلي سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  48الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب حسني بديع عالء الدين وكيل سلمى
فريد ابــو رزق سند ملكية بــدل ضائع عن
حصتها في العقار  C 14/4655الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جوزف سامي الكفوري وكيل موريس
فـيـكـتــور بـصـيـبــص بــوكــال ـتــه ع ــن ان ـط ــوان
مـ ــوريـ ــس ب ـص ـي ـبــص ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورثـ ــة
موريس كميل بصيبص بصفته احد ورثة
كميل جرجس بصيبص سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  2556فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب اي ـلــي جـ ــورج جــريــج وك ـيــل قــابــرئـيــل
ق ــره بــت فـكــراجـيــان ملــوكـلــه نــوبــار ق ــره بت
فكراجيان سند تمليك بــدل ضائع للعقار
 243بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم

ال ـع ــروض لـلـقـيــام ب ـصــب ارض ـي ــة خــزانــات
الفيول في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 9162/تاريخ
 ،2018/9/18قد مــددت لغاية يوم الجمعة
 2019/5/31عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرسـمــي
الساعة  11:00قبل الظهر
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 754
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـعــروض للتخلص مــن الــرواســب الصلبة
الناجمة عن عملية غسل املراجل في معملي
الذوق والجية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 2151/تاريخ  ،2019/3/1قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/24عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /250 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 757
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ل ـشــراء م ـعــدات وقــايــة وحـمــايــة،
موضوع استدراج العروض رقم ث4د340/
تــاريــخ  ،2019/1/12قــد م ــددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/5/17ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 756
بالغ رقم2/4 :
ت ـع ـلــن وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد التحصيل اعـتـبــارًا مــن 2019/05/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
نيسان عام 2019
باإلضافة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير امل ـســددة ،ولـقــد ح ــددت مهلة اقصاها
 2019/06/14لـتـســديــد ه ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»

اعتبارًا من تاريخ .2019/06/17
 2ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2019/07/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2019/08/01ويعاد وصله بعد
تـســديــد امل ـتــأخــرات املـسـتـحـقــة إضــافــة الــى
رسم اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك
حتى تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نـهــائـيــة
بعد مــرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
امل ــؤق ــت اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ 2019/11/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقــام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـلــى إشـ ـت ــراك ج ــدي ــد ق ـبــل ت ـســديــد جميع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر اذار
عام  2019باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
ب ـ ـ ـ يـمـكــن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم امل ـتــأخــرة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفــي مصلحة
الـشــؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتـصــاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد ال ـفــوات ـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قبض
الـفــواتـيــر التابعة ل ــوزارة االت ـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف ع ـبــر تــوطــن ال ـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ م ـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنترنت الخاصة بالوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب أشعة يف دائرة
األشعة بدوام كامل عىل
الراغبني التقدم بطلباتهم لدى
اإلدارة الطبية
للمراجعة :االتصال عىل الرقم
 01/544000مقسم 2362

◄ خرج ولم يعد ►
ف ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــان م ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــة
البنغالدشية
SARKAR RIDOY
ALAM KHORSED
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا"
االتصال على الرقم 03/220207

( 93/4565امل ـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتـعــديـلــه
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعــاه ،ووجــوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب م ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
السريع مع مضمون هــذا الـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  17نيسان 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 773
إعالن مزاد علني
للمرة الخامسة
صــادر عن دائــرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رقم  154وارد  2017/غرفة الرئيس القاضي
ران ــي ص ــادق لـبـيــع ال ـع ـقــاريــن رق ــم /653/
و /2947/الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح إع ـت ـم ــاد
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري وس ـ ـ ـنـ ـ ــدات ت ـم ـث ـيــل
ع ــدد  4وعـقــد ق ــرض وتـعــديــل ش ــروط عقد
قــرض وكـشــوفــات حـســاب مــوثـقــن بتأمني
ً
عـقــاري تحصيال ملبلغ  /152735.87/د.أ.
و /28603.62/د.أ .و /359205.51/د.أ.
و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز ،2017/6/12 :تــاريــخ
تسجيله.2017/6/24 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف،2017/12/5 :
تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم /653ال ـغ ــازي ــة :هو
عـبــارة عــن قطعة أرض ُم ّ
شيد عليها بناء
ّ
مؤلف من  4طوابق كل طابق شقتني وكل
ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن مــدخــل وص ــال ــون وغــرفــة
ط ـعــام وم ـط ـبــخ وم ـ ــوزع و 3غ ــرف ن ــوم و3
حمامات وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/549964.22/ :
د.أ.
ً
ح ــدود ال ـع ـقــار رق ــم /653الـ ـغ ــازي ــة :ش ـمــاال:
مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم /2727/
جنوبًا :طريق عام ،غربًا :العقار رقم /652/
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم /2947ال ـ ـغـ ــازيـ ــة:
هــو ع ـبــارة عــن قطعة أرض ال بـنــاء عليها
مزروعة ببعض األشجار املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/71909.78/ :
د.أ.
ً
حدود العقار /2947الغازية :شماال :العقار
 /2948/شرقًا :طريق
جنوبًا :العقار  /291/غربًا :العقار ./292/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد تـ ـح ـ ّـدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع فيه  2019/5/30الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء أن
ي ـ ــودع ب ــإس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
أو فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
ّ
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه أن يتخذ
محل إقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
إذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا فـيــه وإال إعـتـبــر قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
إيـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن ورس ـ ــم ال ــدالل ــة خــال
مـهـلــة ثــاثــة أيـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
ّ ُ
اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
حضرة السيدة غدير ميشيل عمار املحترمة
ي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك ال ـ ــى دي ـ ـ ــوان املـحـكـمــة
الــروح ـيــة ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك فــي الـسـبـتـ ّـيــة،
وذل ــك يــوم الـثــاثــاء  2019/05/28الساعة
الحادية عشر للمجاوبة على دعوى بطالن
ال ـ ــزواج امل ـقــامــة عـلـيــك م ــن زوج ــك ابــراهـيــم
اديب معلوف.
رئيس املحكمة
االب جورج اسكندر
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي

طلب حسني مصطفى خرفان سند تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـصــص م ــورث ــه "مـصـطـفــى
حـســن خ ــرف ــان" فــي ال ـع ـقــارات /559 /329
/3959 /1657 /1371 /1221 /1369 /1168
/8125 /8121 /7915 /7149 /3541 /4417
 /9337ال ـقــرعــون ،وبـحـصــة مــورث ـتــه زينه
احمد حاتم في العقار  3959القرعون.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب روجـ ـ ــه فـ ـ ــؤاد ي ــون ــس ب ــال ــوك ــال ــه عــن
رئـيــس جمعية رابـطــة آل مــراد وشــاعــر في
تنورين سندات بدل ضائع للعقارات 259
و 1271و 7230وتنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت فطوم علي محمد الحامد باالصاله
ع ــن نـفـسـهــا وب ـص ـف ـتــه اح ــد ورثـ ــة حسني
خضر املــانــع سند بــدل ضائع للعقار 907
برسا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ج ـ ـ ــورج اب ــراهـ ـي ــم طــرب ـيــه
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن اح ـ ــد ورثـ ـ ــة ح ـن ــا الـ ـخ ــوري
س ـنــدات ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  146و154
و 176و 177و 192بحيرة توال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب ش ــادي عـبــد ال ـق ــادر بصفته مفوض
بعقد بيع عن بدوي شديد ويوسف عبيد
وسعيدة اجبع وسايد شديد سندات بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات  130و 131و 133و134
كفريا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة ش ــرل ــوت س ـم ـعــان عــاقـلــه
بالوكاله عن احد ورثة يوسف دحدح سند
بدل ضائع للعقار  1980زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب س ـل ـف ــادور ب ـط ــرس حـ ــرب س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  2828تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طاني عنتر بصفته مفوضًا عن بنك
فدرال لبنان بدل عن ضائع عن شهادة قيد
التأمني في العقار  345كفرقاهل.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي حسن سمير عبيد بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة ري ــاض صــابــونــه سـنــد بــدل
ضائع للعقار  1116دده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جان كريم صهيون بصفته احد ورثة
كريم صهيون سند بدل ضائع للعقار 562
كفرفو.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال ب ـي ــار ال ـشــرتــونــي
بالوكاله عن نادين ومايا الطويل سند بدل
ضائع للعقار  345تحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت فـ ــريـ ــدة احـ ـم ــد ش ــوق ــي ال ـص ـي ــادي
بالوكاله عن مصطفى وابراهيم الالذقاني
وزك ــري ــا س ـ ــودا س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 F 10/117النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضده :جرجس الياس
ً
ضاهر ،من بلدة كفرحبو أصــا ،ومجهول
محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رق ـ ــم  2019/19تـ ــدعـ ــوك ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه
امل ــرف ــوع ض ــدك م ــن امل ـس ـتــدعــي روم ــان ــوس
جميل زخيا الدويهي بوكالة املحامي مارك
ال ــدوي ـه ــي ،ب ــدع ــوى ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع املـقــامــة
على الـعـقــار رقــم  309مــن منطقة كفرحبو
الـعـقــاريــة ،وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هــذا االعــان ،واتخاذ مقام
لــك يقع ضمن نـطــاق هــذه املحكمة واب ــداء
مــاح ـظــاتــك الـخـطـيــة ع ـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـقــا عـلــى
بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
دعوة النتخابات
دع ــت ن ـقــابــة اص ـح ــاب م ـكــاتــب ال ـس ــوق في
الجنوب الــى عقد جمعية عمومية الجــراء
االن ـت ـخــابــات الـعــامــة ملجلسها الـتـنـفـيــذي،
وي ـ ـتـ ــم فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـي ــح مل ـ ــن ي ــرغ ــب
ل ـع ـض ــوي ــة امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـن ـقــابــة،
ع ـلــى ان ي ـق ـفــل بـ ــاب ال ـتــرش ـيــح ق ـبــل ثــاثــة
اي ــام مــن مــوعــد اج ــراء االنـتـخــابــات وتحدد
اجــراء االنتخابات العامة يوم الجمعة في
 2019/5/17فــي مركز النقابة مــن الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا وحـتــى الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا واذا لم يكتمل النصاب تجرى
االنتخابات بمن حضر يــوم الجمعة الذي
يليه في نفس املكان والتوقيت.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب السيد انطوان خطار عقيقي بصفته
اح ـ ــد ورثـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــومـ ــة ل ـ ــوري ـ ــس ي ــوس ــف
قرطباوي مالكة  600سهم فــي القسم رقم
 /7/م ــن ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 /1027/م ــن مـنـطـقــة س ــن الـفـيــل الـعـقــاريــة
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة املورثة
لوريس يوسف قرطباوي .كما طلب السيد
انطوان جورج االشقر بوكالته عن السيدة
ج ــوزف ــن خ ـطــار عـقـيـقــي مــالـكــة  360سهم

إعـــــالن

تدعو ادارة رشكة الضامن العامة للرشق االدىن ش.م.ل.
االتحاد الوطني املساهمني السادة:
* إييل أبو جودة * كارولني جربا
لإلتصال بالرشكة عىل الرقم التايل:
 01/ 962700مقسم ( - 1168السيد بول مخول)

فــي القسم رقــم  /7/مــن البناء القائم على
العقار رقــم  /1027/مــن منطقة ســن الفيل
الـعـقــاريــة والـسـيــدة ديــزيــره خـطــار عقيقي
مــالـكــة  360سـهــم فــي نـفــس الـقـســم املــذكــور
والـسـيــد ان ـطــوان خـطــار عقيقي مــالــك 720
سهم ايضًا في نفس القسم املذكور سندات
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بـحـصــص املــالـكــن
ج ــوزف ــن خ ـط ــار عـقـيـقــي ودي ــزي ــره خـطــار
عقيقي وانطوان خطار عقيقي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
اعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد احمد بشير
خليل املصطفى البشير  -البستان  -بملكه
واملـ ـجـ ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
قـلــم املحكمة بــالــذات او مــن يمثله قانونًا
الستالمه االستحضار ومرفقاته بالدعوى
املتكونة بني علي حسن الداود بوجه احمد
الـبـشـيــر ب ـمــوضــوع ع ـقــاريــة رق ــم االس ــاس
 2019/905واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
املحكمة واال سيتم ابالغك االوراق بواسطة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 1705/2013
املـنـفــذ الـشــركــة الــدول ـيــة لـلـتـمــويــل  -لبنان
ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري شهوان
امل ـش ـت ــرك بــال ـح ـجــز :ب ـنــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ش ــرك ــة م ـي ـل ــودي لـتــأجـيــر
الـسـيــارات ش.م.م - .احمد ابراهيم الــزيــن -
حسن ابراهيم الزين
الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ــرة

ً
تنفيذ بيروت  2013/7/13تحصيال ملبلغ
 /96207/د.أ .وم ـب ـل ــغ /6660/د.أ .ع ــدا
الفوائد واللواحق.
نظم محضر الوصف بتاريخ 2013/12/20
وس ـجــل عـلــى الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة بـتــاريــخ
2014/4/9
املطروح للبيع :كامل القسم  14من العقار
رقم  756حارة حريك  -غرفتني ودار طويل
وم ـط ـبــخ وح ـم ــام وخـ ــاء وش ــرف ــات طــابــق
ثالث وان احــدى الشرفات مقفلة بالزجاج
واالملـنـيــوم  -حــق مختلف يشترك بملكية
الحقوق رقم  3 - 1استمالك تخطيط 71/719
 خاطع لنظام ملكية الطوابق والخرائط -اشارة قيد احتياطي ملدة شهر بوكالة بيع
غير قابلة للعزل رقم  2010/7485مسجلة
ل ــدى كــاتــب ع ــدل ال ـش ـيــاح عـطـيــة ملصلحة
حسن سليمان بــدرا بملفه مساحته110 :
م 2تقريبًا التخمني/187000/ :د.أ .الطرح
بعد التخفيض /112200/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان املــزايــدة :وقــد ت ـحــدد موعد
املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه 2/7/2019
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام رئيس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا -
املبنى الجديد.
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز ل ـث ـمــن
ال ـ ـطـ ــرح فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ
ب ـع ـبــدا او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـطــاق
الـ ــدائـ ــرة كما عليه خــال ثــاثــة ايـ ـ ــام مــن
تــاريــخ صــدور قــرار ـاالحــالــة اي ــداع الثمن
تحت طائلة اعـ ـ ــادة املــزايــدة بالعشر على
مسؤوليته كما عليه خالل ع ـشــريــن يــومــًا
ت ـلــي االح ــال ــة دفــع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة مالية محافظة الجنوب – دائرة االعتراض
واالستئناف املكلفني الــواردة اسماؤهم في الجدول أدناه املجهولي مركز العمل أو
محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2019/05/08الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية
فــي محافظة لبنان الجنوبي /صـيــدا /الـســراي الحكومي  -الطابق الثاني لتبلغ
نتيجة االعتراض.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2019/06/07
ً
عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة صاكو ش.م.م.

1221968

RR160616282LB

محمد منير النقوزي

696777

RR010591086LB

شادي علي صبرا

80314

RR010591072LB

تـبــدأ مهلة الطعن بنتجية االع ـتــراض امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا مــن الـيــوم التالي
لتاريخ التبليغ أي في  2019/06/08وتنتهي في  2019/08/08ضمنًا.
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
للمراجعة :العنوان :صيدا السراي الحكومي  -مبنى وزارة املالية – طابق ثاني –
دائرة االعتراضات.
الهاتف07/754914 - 07/720014 - 07/720012 :
التكليف 765
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ كتاب تأمني سجالت ومستندات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلفني الوارد اسمائهم في الجدول أدناه املجهول مركز
العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة
 15يومًا من تاريخ  2019/5/8الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي
/صيدا /السراي الحكومي /مبني مالية لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ كتاب تأمني السجالت واملستندات.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2019/5/23
ً
عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

علي عباس جوني

1589022

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 765
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◄ إعالنات رسمية ►
قرار رقم 2019/399
اشغال مؤقت لصالح مشروع انشاء خط التوتر العالي
 220ك.ف .بصاليم  -عرمون سندًا للمرسوم رقم  2003/10363والوصلة الهوائية بتوتر عالي  220ك.ف.
بني خط بصاليم  -عرمون ومحطة املكلس سندًا للمرسوم
رقم 2010/5140
ان محافظ جبل لبنان
بناء على املرسوم رقم  2075تاريخ ( 2017/12/20تعيني املحافظ)
بناء على القانون رقم  58تاريخ  29ايار ( 1991قانون االستمالك) وتعديالته،
بناء على املرسوم االشتراعي رقم  10363تاريخ  2003/3/26العائد ملشروع انشاء خط التوتر العالي 220
ك.ف .بصاليم  -عرمون تصديق تعديل املرسوم 1997/10009
بناء على املرسوم رقم  5140تاريخ  2010/10/1العائد النشاء وصلة هوائية بتوتر عالي  220ك.ف .بني خط
بصاليم  -عرمون ومحطة املكلس تصديق تعديل املرسوم رقم .1997/9968
بناء على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم  4177تاريخ  2019/4/24الذي يشير الى اهمية وضرورة تسهيل
تنفيذ االشغال للمنفعة العامة وبأن التعويض مؤمن في صندوقها.
يقرر ما يلي:
املــادة االول ــى :يشغل ملــدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صــدور هــذا الـقــرار االراض ــي الواقعة ضمن املساحات
املبينة باللون االصفر على الخريطة املرفقة واملحددة في الالئحة املرفقة بهذا القرار والكائنة في قضاء املنت
محافظة جبل لبنان لصالح مشروع انشاء خط التوتر العالي  220ك.ف .بصاليم  -عرمون سندًا للمرسوم
 2003/10363ولصالح مـشــروع انـشــاء وصلة هوائية بتوتر عالي  220ك.ف .بــن خــط بصاليم  -عرمون
ً
ومحطة املكلس سندًا للمرسوم رقــم  2010/5140وذلــك تسهيال الستكمال تنفيذ املشروع ومــد الخطوط
الكهربائية ،على ان تراعي االحكام والشروط املحددة في املادتني  41و 43من قانون االستمالك.
املادة الثانية :تدفع التعويضات املقررة والعائدة الصحاب العقارات املبينة ارقامها في الالئحة املرفقة بهذا
القرار والبالغ مجموعها /109512000/ل.ل .ماية وتسعة ماليني وخمسماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية
وذلــك عن االشـغــال املؤقت موضوع املــادة االولــى من هــذا الـقــرار بعد تقديمهم افــادة عقارية تثبت تحرير
العقارات من كل حق وتأمني وارتفاق ودعوى.
املادة الثالثة :يبلغ هذا القرار من يلزم
بعبدا في  2ايار 2019
يبلغ الى - :وزارة الداخلية والبلديات
 وزارة الطاقة واملياه مؤسسة كهرباء لبنان قيادة املنطقة في جبل لبنان البالغ اصحاب العالقة حفظالئحة مرفقة بالقرار رقم  399/2019تاريخ  2أيار 2019
						
خط بصاليم  -عرمون  220ك.ف
الحصص رقــــــم املـــســـاحـــة املبالغ ل.ل.
املـــنـــطـــقـــة رقـــــــــم اسماء املالكني
باالسهم العمود املـــطـــلـــوب
العقار
العقارية
اشغالها م.م.
1,755,000
585
كرسي أبرشية بيروت املارونية 8 2400
عني سعاده 26
11,055,000
3685
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 2053
3,630,000
1210
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 2055
270,000
90
2400
لورا الياس الشختورة
عني سعاده 2058
جاكلني الياس شاهني
هنريت الياس الشختورة
كلوده امه شاهني شاهني
تيالنج الياس الشختورة
اليان ناصيف ابو فاضل
الياس ناصيف ابو فاضل
باتريسيا ناصيف ابو فاضل
2,115,000
705
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 2059
705,000
235
2400
لور جورج شحاده
عني سعاده 2074
ماري رينه ابو حلقه
الكسي رينه ابو حلقه
ب ــرن ــس دي س ـ ــان ق ـس ـط ـن ـطــان-
ب ـي ــزن ــس جـ ـ ــورج جـ ـ ــوزف ال ـف ــرد
اسكندر شويري
سرج اسكندر شويري
كارول جوزيف ابو حلقه
255,000
85
2400
نقوال قسطنطني غزال
عني سعاده 2075
615,000
205
2400
نقوال قسطنطني غزال
عني سعاده 2077
1,230,000
410
2400
لور جورج شحاده
عني سعاده 2073
ماري رينه ابو حلقه
الكسي رينه ابو حلقه
ب ــرن ــس دي س ـ ــان ق ـس ـط ـن ـطــان-
ب ـي ــزن ــس جـ ـ ــورج جـ ـ ــوزف ال ـف ــرد
اسكندر شويري
سرج اسكندر شويري
كارول جوزيف ابو حلقه
7,275,000
2425
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 2072
435,000
145
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 3546
1,260,000
420
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 3545
990,000
330
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
عني سعاده 3544
2,460,000
820
كرسي أبرشية بيروت املارونية 9 2400
عني سعاده 2084
1,830,000
610
2400
اسعد ايلياس الحداد
املنصورية 1257
جورج ايلياس الحداد
هدى ايلياس الحداد
عاهد ايلياس الحداد
1,425,000
475
2400
مالكي العقار
7414
بيت مري
2,190,000
730
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
7413
بيت مري
1,560,000
520
2400
طريق خاص
6066
بيت مري

بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري

7410/1
7408
7405
6057
3559

بيت مري

3567

بيت مري

3566

بيت مري

3571

بيت مري

3560

بيت مري

3561

بيت مري

7200

بيت مري

3562

بيت مري

3570

بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري
بيت مري

7197
3564
3563/1
44/1
1501
1500
3576/1
7011

بيت مري
بيت مري

3994/1
4296

املنصورية

2523

املنصورية
بيت مري
بيت مري
بيت مري

1905
22
3502
3500/1

بيت مري
بيت مري

5588
3513

وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املكلس
عني سعاده 2084
املنصورية 1257

املنصورية

1256

املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية

2273
1252
1251
1250

2400
ملنفعة جميع الحقوق املفرزة
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
2400
هند فارس يارد
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
خ ــاص ــة ل ـل ـع ـقــارات 2400 3566 3565
و 3568و3570
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
لالستعمال املشترك بني الحقوق 2400
املختلفة من الرقم  4الى الرقم 9
كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
في بيت مري
خ ـ ــاص ال ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات 2400 3559،3560،
،3561،3562،3563،3564،3565
3566،3567
2400
رينيه راجي سعد
2400
فاتن محمد ابو شلبك
2400
ملنفعة جميع الحقوق املفرزة
2400
مشترك بني جميع املالكني
2400
مالكي العقار
2400
مارتان منير البيروتي
2400
مالكي العقار
خ ــاص لـلـعـقــاريــن  3576و2400 7010
بيت مري و 1905و 2520و2521
 /2522/املنصورية
مـ ـشـ ـت ــرك بـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـح ـق ــوق 2400
املفرزة
2400
انجليك الياس نمور(ملك)
كريس انطوان قازان
الياس انطوان قازان
مارينا انطوان قازان
وليد مارون قازان (رقبة)
زياد مارون قازان (رقبة)
ميرنا مارون قازان (رقبة)
انـ ــدره شـكــر ال ـلــه صــالـحــه (مـلــك
استثمار)
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات 2400
2 5 2 2 /2 5 2 1 /2 5 2 0 /1 9 0 5
والعقار  3576بيت مري
2400
عبد الرحمن سامي الصلح
شركة شتال مساهمة لبنانية 2400 A
شركة شتال ش.م.ل -.لبناني 2400 A
مـش ـتــرك لـلـحـقــوق املـخـتـلـفــة من 2400
رقم  2الى الرقم 9
2400
ادمون يوسف ايوب
2400
االن فارس صهيون

كرسي أبرشية بيروت املارونية 2400
2400
اسعد ايلياس الحداد
جورج ايلياس الحداد
هدى ايلياس الحداد
عاهد ايلياس الحداد
2400
فؤاد فارس الحاج
نعمت سعد الحاج
2400
مالكي العقار
2400
ديكول بطرس نعمان
2400
مخايل عبده الحداد
2400
الياس فارس الحاج
نبيها أسعد الحاج
رينالدو توفيق اسعد مالك
جرجس قسطا الحاج
ادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ــري ـ ـ ــم ي ـ ـ ــزب ـ ـ ــك (م ـ ـلـ ــك
استثمار)
ايلي ادمون يزبك
مارون ادمون يزبك
نبيل ادمون يزبك

10
10

11
11
11

750
425
240
205
275

2,250,000
1,275,000
720,000
615,000
825,000

305

915,000

300

900,000

45

135,000

330

990,000

230

690,000

180

540,000

260

780,000

1675

5,025,000

190
170
215
345
930
455
580
280

570,000
510,000
645,000
1,035,000
2,790,000
1,365,000
1,740,000
840,000

360

1,080,000

1430

4,290,000

40

120,000

190
1580
270
180

570,000
4,740,000
810,000
540,000

470
390

1,410,000
1,170,000
80,940,000

املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية

املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية

املنصورية
املنصورية

املنصورية

املنصورية

املنصورية

املنصورية

12
12

9=1

1006
1485

3,018,000
4,455,000

2

45

135,000

2

1366
625
56
45

4,098,000
1,875,000
168,000
135,000

املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية
املنصورية

2400
مخايل عبده الحداد
1248
2400
رتشرد وليم كرم
1247
شركة (اكون للسياحة) ش.م.م2400 -.
1240
لبناني
2400
عزيز امني نعمه
1141
2400
عزيز امني نعمه
1142
2400
جورج جوزف عكر
33
بيار جوزف عكر
بول جوزف عكر
فيليب جوزف عكر
ملى نبيل تابت
جنى نبيل تابت
ناهيه ادمون عكر
جوزف فادي الجميل
ايلني فادي الجميل
ندى ادمون عكر
2400
ميالد ايليا الحاموش
1140
2400
عزيز امني نعمه
1143
2400
شركة شم النسيم ش.م.ل
1139
2400
عزيز امني نعمه
1134
2400
جورج نعيم الحاج
1135
الياس نعيم الحاج
البير نعيم الحاج
2400
عبدو انطوان حاموش
1144
عبدو انطوان حاموش (رقبة) 2400
1145
هدى ادمون وازن (استثمار)
انـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوان خ ـ ـل ـ ـيـ ــل الـ ـ ـح ـ ــام ـ ــوش
(استثمار)
مارون شفيق الحاموش (رقبة) 2400
1146
ش ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــق نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــوش
(استثمار)
مارون شفيق الحاموش (رقبة) 2400
1147
ش ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــق نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــوش
(استثمار)
مارون شفيق الحاموش (رقبة) 2400
1127
ش ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــق نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــوش
(استثمار)
مارون شفيق الحاموش (رقبة) 2400
1126
ش ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــق نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــوش
(استثمار)
2400
 1148/1مشترك لجميع األقسام
2400
بيار فوزي الحاج
1106
 1111/1م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق 2400
املختلفة املفرزة
2400
ميشال نمر جورج
1112
2400
دوللي امني شاوول
3068
2400
ادمون جرجي عكر
3069

						

389
535
157

1,167,000
1,605,000
471,000

337
180
117

1,011,000
540,000
351,000

345,000
2,160,000
165,000
150,000
105,000

115
720
55
50
35

110
105

3

330,000
315,000

150

450,000

100

300,000

55

165,000

60

180,000

135
330
676

405,000
990,000
2,028,000

35
36
414

105,000
108,000
1,242,000
28,572,000
109,512,000

املجموع

محافظ جبل لبنان
القاضي محمد املكاوي
التكليف 777

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ ضريبة متوجبة /قرار التحصيل الجبري.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الــواردات (مالية لبنان الجنوبي محافظة الجنوب)-
دائرة التحصيل ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونا خالل /مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2019/5/8في مركز الدائرة الكائن
في سراي صيدا لتبلغ الضريبة املتوجبة  /قرار التحصيل الجبري .وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2019/6/6عمال بأحكام املادة  28من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريب)
اسم املكلف
حسن كامل فنيش
رندة احمد رمالوي
موسى حسن سرور
حسن علي زين
جان شفيق مرقس
علي سعدو عبد العال
احمد مصطفى يونس
حسن محمد ليال
ماهر محمد حسن
علي حسني عساف
علي حسني بدوي

رقم التكليف
1134029
737959
2143969
176224
944708
2936716
720154
704972
2860311
352184
500289

MJR S.A.R.L
عبد احمد شرير
محمد عثمان محمدية
علي يوسف صباغ
بهاء مصطفى البابا
احمد ديب احمد كزبر
الياس نخلة قهوجي
هالل محمد مارديني
لبنى حسني حسون
محمد عبد الحسني ياسني
محمود خليل موسى
احمد حكم شحرور
ابراهيم علي محيدلي
ابراهيم احمد نضر
شوقي رفيق سمره
محمد نزيه رمضان
عبد املعني محمد الحلبي
ايهاب ناظم ابراهيم احمد
علي خليل قاسم
نزار لطفي عثمان
محمد عوض الشيخ
احمد عبد الحسن درويش
بهاء محمد االرنااوط
نبيه محمد خليفة
محمد كامل كبريت

2960728
3509661
552685
202684
706970
1607323
16544
16716
690741
33219
697722
3055716
2585277
2949406
3294751
3510978
3494220
3053232
3510970
1880818
3494165
3152981
3352653
1698650
3494231

محمد قاسم شغري
علي ابراهيم قانصو
محمد حسني غانم
حسني علي غنيم
االميره للتجارة
سليم محمود العشي
محمود سعيد الهالل
فادي محمد عقباني
مصطفى محمد الحجير
سميح عارف قطيش
محمد فاروق البخاري
حسن علي حشيشيو
حسن عفيف سليمان
عبد اللطيف حمدو الهالل
حسن محمد لجلوي
يوسف خليل داغر
صادق علي امليسي
ابراهيم محي الدين بيضون
محمد حسني حسني
محمد احمد دراج
ورثة وفيقة علي غدار
هيام مصطفى مصطفى
ورثة حسني منير خليفة
محمد منير خليفة
شركة خروبي للتجارة العامة و الصناعة و النقل ش.م.م

3183628
765089
2874815
706547
2896793
3495029
3494855
3494850
3488603
512486
602114
707739
920291
3494862
3494866
967597
864674
2730774
2479154
3495049
167943
570512
245919
233842
1798270

دانيه مصطفى البيطار

233376

محمد مصطفى البيطار

718287

احمد مصطفى البيطار

539082

لورا قاسم فاضل

1633288

احمد فضل املصلح

702384

نهى هالل فران

1713944

علي قاسم حسن

1105088

محمد حسن عواله

1575325

مارون ابراهيم الحاج

1280374

نعيم ابراهيم قرنبش

1510883

فارس خليل الحريري

655854

حسن ديب املاس زنجي

2798504

هال ابراهيم مزيد

454292

تبدأ مهلة اإلعـتــراض على الضريبة  /قــرار التحصيل الجبري املحدد بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ التبليغ أي في 2019/6/7وتنتهي في 2019//8/7ضمنًا.
ملراجعة :العنوان  :صيدا  -السراي الحكومي  :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل  -الطابق الثاني
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
تكليف 765
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مهرجان

عروض أولى ومشاركة دولية ...وجيزيل تشكو ضيق الحال

«ربيع بيروت» باألبعاد الثالثة
نادين كنعان

درة تعاونها مع يوسف شاهين كان فيلم «العصفور» (  )1972حيث جسدت شخصية «بهية»

رحيل

مواقفها السياسية انحازت دومًا إلى مصالح الشعب ومناهضة إسرائيل

محسنة توفيق« ...بهية» المصرية مناضلة حتى آخر نفس
القاهرة ـــــ فيصل العربي
بهية في «العصفور» ( )1972وأنيسة
فــي «ليالي الحلمية» ...شخصيتان
امـ ـت ــأت ب ـه ـمــا ك ـل ـمــات ال ـن ـعــي الـتــي
ّ
دون ـهــا الـجـمـهــور امل ـصــري والـعــربــي
فجر أمــس الثالثاء في وداع املمثلة
امل ـص ــري ــة ال ـك ـب ـيــرة مـحـسـنــة تــوفـيــق
( 1939ـ ـ  .)2019وداع امتزج بالحزن
ع ـلــى غ ـي ــاب ق ــام ــة فـنـيــة ل ـهــا مـكــانــة،
ّ
املتعمد في
وباملرارة بسبب تغييبها
كل العهود بسبب مواقفها وآرائها
السياسية.
لـ ــم ي ـف ـق ــد ال ـج ـمـ ـه ــور م ــوه ـب ــة فـنـيــة
برحيل محسنة توفيق فحسب ،بل
ّ
يتكرر عن
فقد أيضًا نموذجًا نادرًا ال

فنان منخرط في ّ قضايا أمته حتى
ال ـن ـخــاع .ف ـنــان فــضــل تـلــك الـقـضــايــا
ع ـلــى ح ـســاب مــوهـبـتــه ونـجــومـيـتــه.
فمواقفها السياسية املنحازة دومًا
إل ـ ــى م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب وامل ـن ــاه ـض ــة
الـ ـش ــرس ــة ل ــاحـ ـت ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ً
غـ ّـي ـبــت مـحـسـنــة تــوف ـيــق ط ــوي ــا عن
الشاشة بسبب إحجام املنتجني عن
إسناد ّ
أي دور لها ،خوفًا من آرائها
السياسية بسبب انتمائها الواضح
واملعلن للتيار اليساري منذ ُمقتبل
ً
ال ـع ـمــر ،وص ـ ــوال إل ــى «ث ـ ــورة يـنــايــر»
 2011الـتــي شــاركــت فــي تظاهراتها
ّ
األول ـ ـ ـ ــى ،م ــن دون أن ت ـس ـت ـغ ــل ذل ــك
فــي ال ـع ــودة إل ــى األض ـ ــواء والـظـهــور
ك ـم ـنــاض ـلــة س ـيــاس ـيــة ف ــي الـصـحــف

وال ـ ـبـ ــرامـ ــج .ك ــان ــت ت ــوف ـي ــق ت ـم ــارس
السياسة كما ينبغي ملناضلة نقية
ال تـطـمــع ف ــي ّ
أي م ـك ـســب ،وت ـمــارس
ال ـف ــن ح ـب ــا بــال ـت ـم ـث ـيــل ال كـمـحـتــرفــة

درة إنتاجها التلفزيوني كانت
شخصية «أنيسة» التي قدمتها
على أربعة أجزاء في «ليالي
الحلمية»
تسعى وراء الشهرة واألجــر املرتفع.
ّ
هـكــذا ،ظلت موهبتها تــذوب فــي كل
شخصية تقدمها ،من دون أن تفكر
في ما يحدث خارج البالتوهات.

ت ـخـ ّـرجــت مـحـسـنــة تــوفـيــق ف ــي كلية
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1968وبـ ـ ـ ــدأت
مشوارها الفني قبل التخرج بكثير،
وتحديدًا منذ بداية الستينيات من
خــال خشبة املسرح كعادة املمثلني
الجدد في تلك الفترة .إذ كان املسرح
ّ
ً
يستقبل كل املواهب أوال ،ومن خالله
تنتقل إلى شاشة السينما ،ومن بعد
ذل ــك شــاشــة الـتـلـفــزيــون .تــوفـيــق هي
شقيقة اإلذاع ـي ــة املـصــريــة الشهيرة
فضيلة توفيق املعروفة باسم «أبلة
ف ـض ـي ـلــة»ّ .أم ـ ــا زوجـ ـه ــا ،ف ـهــو أحـمــد
خليل الــذي توفي قبل عامني ،وكان
ّ
يعد من أقطاب التيار اليساري ،فيما
ُ
نجلها هــو وائ ــل خليل ال ــذي يعتبر
من الناشطني السياسيني املعروفني

فـ ــي م ـ ـصـ ــر .عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،ق ــدم ــت
محسنة توفيق أدوارًا قليلة مقارنة
بحجم طاقتها الفنية الكبيرة ،لكن
معظمها كــان مــؤث ـرًا ،خصوصًا في
ّ
تـعــاونـهــا مــع املـعــلــم الــراحــل يوسف
شــاهــن .درة هــذا التعاون كــان فيلم
«العصفور» ( )1972الذي ّ
جسدت فيه
شخصية «بهية» ،وهــو االســم الذي
يطلقه ال ـش ـعــراء عـلــى م ـصــر .الفيلم
الذي دارت أحداثه عام  ،1967انتهى
بصيحة محسنة توفيق «هنحارب
..هـ ـنـ ـح ــارب» ،ب ـعــد ت ـنـ ّـحــي الــرئ ـيــس
الراحل جمال عبد الناصر إثر هزيمة
يــونـيــو الـقــاسـيــة .مــع شــاهــن أيـضــا،
ّ
قدمت توفيق شخصية «أم يحيى»
فــي فيلم «إسـكـنــدريــة لـيــه» (،)1978

الفن امتداد لقناعاتها السياسية
القاهرة ـ عصام زكريا
ال أحد ارتبطت حياته وشخصيته بــاألدوار التي لعبها مثل محسنة
تــوف ـيــق .ال ـفــن بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،ك ــان امـ ـت ــدادًا لـقـنــاعــاتـهــا الـسـيــاسـيــة.
والسياسة كانت امتدادًا ملفهومها عن الفن الجاد ،وضــرورة أن يكون
للفنان موقف وقضية .والفن والسياسة كانا أيضا جزءًا من حياتها
العائلية ،إذ تزوجت أحد الناشطني اليساريني البارزين ،هو أحمد خليل،
وابنهما وائل هو امتداد اليمانهما الذي ال يتزعزع باالشتراكية .لعبت
ً
أدوارًا مميزة على املسرح ،بــاألســاس ،وقليال من األدوار السينمائية
والتلفزيونية ،لكن حفرت في الذاكرة .لكن اسمها يظل دائمًا مرتبطًا
بشخصية «بهية» التي لعبتها في فيلم «العصفور» ليوسف شاهني.
و«بهية» مثلما في أغنية الشيخ إمام التي يختتم بها الفيلم ،هي مصر،
كما رآهــا يسار الستينات والسبعينات« :مصر يا أمــا يا بهية .يا أم
طرحة وجالبية .الزمن شاب ،وانتي شابة .هو رايح وانتي جاية».
كانت توفيق تصدق حقًا أنها «بهية» ،وكانت تشبه شخصية بهية في
أمومتها وايمانها الراسخ بقناعاتها السياسية وبالنصر القادم ،مهما

كانت الظروف .ومثلما هرعت «بهية» حافية القدمني إلى الشوارع ،عقب
ً
هزيمة  1967واعــان عبد الناصر عن تنحيه ،صــارخــة «هنحارب»،
كانت توفيق تحمل نفس الصالبة والثقة في حياتها العملية والفنية،
بالرغم من كل الظروف السيئة التي توالت على هذه الحياة ،وقلصت
كثيرًا من فرص ظهورها وحرمتها ـ وحرمت الناس ـ من االستمتاع
بابداعها وموهبتها التمثيلية الفذة.
ربما تكون شخصية «بهية» األشهر واألكثر بروزًا بني أعمال توفيق،
لكنها مــن نــاحـيــة ثــانـيــة غـطــت عـلــى أدوار أخ ــرى مـمـيــزة ،خــاصــة في
املسرح .ومن املعروف أن توفيق بدأت حياتها على املسرح من خالل
«مــأســاة جميلة» (  .)1962وكـمــا لــو أنـهــا ول ــدت للعب الشخصيات
الوطنية ،فقد قدمت على مدار عمرها عددًا كبيرًا من هذه األدوار منها
دور األم املصرية املناضلة في فيلم «وداعًا بونابرت» ليوسف شاهني،
وهو تنويعة أخرى على «بهية» زمن الحملة الفرنسية ،ودور املناضلة
ومحررة املرأة املصرية هدى شعراوي في مسلسل «أم كلثوم» النعام
محمد علي .كانت املــرة األولــى التي أرى فيها محسنة توفيق عندما
ذهبت برفقة بعض أصدقاء الدراسة ملشاهدة مسرحية «منني أجيب

ن ــاس» على «مـســرح ال ـســام» فــي ش ــارع القصر العيني عــام .1985
ً
كــانــت املـســرحـيــة ،الـتــي كتبها نجيب س ــرور ،قــد أحــدثــت دوي ــا هائال
وقتها ،بسبب مضمونها الثوري ،واسم مؤلفها الذي اشتهر بأشعاره
ومسرحياته الغاضبة ضد نظام السادات ،وتعرض لالعتقال وايداعه
مستشفى األمراض العقلية .وكانت محسنة توفيق تتألق و«تجلجل»
على املسرح كل ليلة وهي تتغنى بأشعار سرور الهادرة.
بعدها بـفـتــرة ،شــاهــدنــا «الـعـصـفــور» ال ــذي كــان ممنوعًا مــن العرض
تقريبًا ضمن «أسبوع ألفالم يوسف شاهني» في سينما «كريم» في
وسط البلد ،ثم جاء مسلسل «ليالي الحلمية» الذي تألقت فيه توفيق
بدور «أنيسة» لتضيف إلى صورة املرأة املصرية القوية التي تشكلت
عبر أدوارها العديدة .كان يفترض أن تلعب محسنة توفيق شخصية
«صديقة» التي أدتها داليدا في فيلم «اليوم السادس» ( ،)1986وقد ظلت
غاضبة من يوسف شاهني بسبب تراجعه واعطاء الدور لداليدا .وعلى
مدار حياتها ،قدمت أدوارًا وضاعت منها أدوار كان من شأنها أن تثري
مسيرتها ومسيرة الفن العربي .لكن ما سيبقى دومًا هو صورة املرأة
العربية املناضلة التي تحمل على كتفيها هموم الوطن.

وشخصية «أم علي» في فيلم «وداعًا
بـ ــونـ ــاربـ ــرت» ( .)1985س ـي ـن ـمــائ ـيــا،
ظ ـه ــرت ف ــي أف ـ ــام أخ ـ ــرى بـ ـ ــارزة من
بينها «ديل السمكة» (تأليف وحيد
حامد وإخ ــراج سمير سيف ـ )2003
أمام عمرو واكد ،و«بيت القاصرات»
(ﺗﺄﻟﻴﻒ أحـمــد عـبــدالــوهــاب ـ ﺇﺧﺮاﺝ
أح ـمــد ف ــؤاد ـ ـ ـ ـ ـ  )1984ف ــي شخصية
مــديــرة دار الـقــاصــرات أم ــام محمود
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،و«ال ـ ــزم ـ ــار» ( ﺗﺄﻟﻴﻒ
رفيق الصبان ـ ﺇﺧﺮاﺝ عاطف الطيب
ّ
ـ  )1985مع نور الشريف .وأطلت مع
الـنـجــم نفسه فــي فيلم «قـلــب الليل»
(قصة نجيب محفوظ ـ إخراج عاطف
الطيب ـ .)1989
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا ،ظ ـه ــرت في
العديد من األعـمــال من بينها والــدة
ب ـطــل مـسـلـســل «ال ــوسـ ـي ــة» (إخـ ـ ــراج:
إسماعيل عبد الحافظ ـ عام ،)1990
وجسدت شخصية صفية زغلول في
مسلسل «أم كلثوم» عــام  ،1999لكن
درة إنـتــاجـهــا الـتـلـفــزيــونــي بالطبع
كـ ــانـ ــت ش ـخ ـص ـي ــة «أن ـ ـي ـ ـس ـ ــة» ال ـت ــي
قدمتها عـلــى م ــدار أربـعــة أج ــزاء في
مسلسل «ليالي الحلمية» ،واعتبرها
كثيرون نموذجًا لـ ّ
ـأم الحنون التي
ربـ ـ ــت ابـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ـت ـهــا «عـ ـل ــي سـلـيــم
الـ ـب ــدري» ول ــم يــرزق ـهــا ال ـل ــه بــأب ـنــاء.
وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن م ـح ـس ـنــة ت ــوف ـي ــق لــم
تكن البطلة األول ــى للشخصية ،بل
جسدتها في الجزء األول (عام )1987
ّ
وتردد
الفنانة فردوس عبد الحميد،
وقـتـهــا أن ـهــا اع ـتــرضــت عـلــى تــراجــع
ع ــدد مـشــاهــدهــا ف ــي ال ـج ــزء الـثــانــي،
لـيــذهــب ال ــدور لـتــوفـيــق الـتــي دخلت
م ــن خــال ـهــا ذاك ـ ــرة امل ـشــاهــديــن إلــى
األبد.
ً
وعلى خشبة املـســرح ،قـ ّـدمــت أعماال
عـ ــدة م ــن بـيـنـهــا م ـســرح ـيــة «م ــأس ــاة
جميلة» لعبد الرحمن الشرقاوي ،عام
 1962عن املناضلة الجزائرية جميلة
بوحيرد ،على املسرح القومي ،وبعد

أربع سنوات قامت بأداء دور حبيبة
زيـ ــوس ف ــي مـســرحـيــة «أغــام ـم ـنــون»
ع ـلــى م ـس ــرح ال ـج ـيــب .تـلـقــت تــوفـيــق
تـكــريـمـهــا األول م ــن الــزع ـيــم الــراحــل
جمال عبد الناصر عــام  1968حيث
حصلت على وسام العلوم والفنون،
وك ــان ــت أول ف ـن ــان ــة ش ــاب ــة تـحـصــل
عليه فــي ذل ــك ال ـحــن ،مــع األخ ــذ في
َ
االعتبار أنها ّ
تعرضت لالعتقال قبله
مع العديد من الكاتبات والفنانات.
كانت توفيق من هؤالء الذين جمعوا
بني التعبير عن ّ
محبة الزعيم الراحل
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ــه فــي
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه .وف ــي ع ـهــد الـ ـس ــادات،
ع ـ ــارض ـ ـت ـ ــه ع ـ ـل ـ ـنـ ــا وان ـ ـض ـ ـم ـ ــت إلـ ــى
ّ
مؤسسي «حــزب التجمع اليساري»
ل ــدى ان ـطــاقــه ع ــام  ،1976مــع نخبة
من الفنانني واملخرجني على رأسهم
يوسف شاهني وجميل راتب وسيد
حجاب وعبد العزيز مخيون .وكانت
مــن املناهضني التفاقية الـســام مع
إســرائـيــل .وفــي عهد حسني مبارك،
ّ
رف ـض ــت االن ـض ـم ــام إل ــى وف ــد شــكـلــه
نجله جمال لزيارة لبنان عام 2006
إبــان ع ــدوان تـمــوز ،مفضلة أن تقوم
رسمية.
بذلك ضمن وفود شعبية ال
ّ
ي ــومـ ـه ــا ،أخـ ـ ــذت ع ـل ــى م ـص ــر بــأن ـهــا
ّ
«تخلت عن دورهــا الحقيقي عندما
ّ
وق ـعــت ات ـفــاقــات الـخـيــانــة فــي كامب
ّ
دايفيد» ،فيما اتهمت بعض األنظمة
العربية بـ«التواطؤ مع املذابح التي
تقترفها إســرائـيــل فــي لـبـنــان» .وفي
عـ ـ ــام  ،2013ح ـص ـلــت ع ـل ــى ج ــائ ــزة
الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها،
وك ـ ّـرمـ ـه ــا «مـ ـه ــرج ــان أس ـ ـ ــوان ألف ــام
امل ـ ـ ــرأة» ق ـبــل ث ــاث ــة أشـ ـه ــر .أمـ ــا آخــر
أعمالها ،فهو «أهل اسكندرية» الذي
ّ
ّ
تتغير
تم تصويره عام  2014قبل أن
األوضــاع السياسية في مصر ويتم
ً
عمال ّ
يحرض
التعامل معه باعتباره
ع ـلــى ال ـشــرطــة امل ـصــريــة ُ
وي ـم ـنــع من
العرض حتى اآلن!

بعد أقــل مــن شهر ،يقيم مهرجان «ربيع
بيروت» دورتــه الحادية عشرة في ثالثة
فضاءات مختلفة في العاصمة اللبنانية.
ّ
املؤلف من ثالثة عروض ّ
منوعة،
ُالبرنامج
أع ـ ـلـ ــن ع ـن ــه أم ـ ــس فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
احتضنته «دار النمر للفن والثقافة» في
كـلـيـمـنـصــو ،ت ـحـ ّـدثــت خــالــه شخصيات
ّ
عدة على رأسها اإلعالمية جيزيل خوري،
ّ
مــديــرة «مؤسسة سمير قصير» املنظمة
للمهرجان ،ومديرته املمثلة رنــدا أسمر.
كــالـعــادة ،يحرص القائمون على الحدث
اللبناني على جمع أشكال ّ
فنية مختلفة،
مـ ــن الـ ــرقـ ــص إلـ ـ ــى الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوس ـي ـق ــى
والفنون البصرية واألدائية وغيرها.
خ ــوري الـتــي لـفـتــت إل ــى وج ـ َـود  30فنانًا
وتقنيًا لبنانيًا في الدورة املرتقبةّ ،
تحدثت
ب ــإس ـه ــاب ع ــن ال ـص ـع ــوب ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
تواجه املهرجانات كافة في البالد ،داعية
املؤسسات التي اعـتــادت تقديم الرعاية،
من بينها املصارف ورجــال األعـمــال ،إلى
الدعم ولو بالقليل ،في سبيل إبقاء لبنان
«بلد املبدع في الشرق األوس ــط» ،قبل أن
ّ
توجه رسالة إلى املسؤولني« :فشلتم في
السياسة وبـنــاء الــدولــة ،فــا تفشلوا في
الفنون ومع الشباب»!
بـعــدهــا ،أوض ـ ّـح مــديــر عــام وزارة الثقافة
ـأت بهدف ال ـ «نــق»،
علي الصمد أنــه لــم يـ ِ
ّ
وأن الـ ـ ـ ــوزارة ج ــاه ــزة ل ــدع ــم ال ـف ـعــالـ ّـيــات
الفنية والثقافية «معنويًا وغير
اللبنانية
ّ
ذلــك» ،كما تمنى على اإلعــام تخصيص
ً
مـســاحــة أك ـبــر ألنـشـطــة مـمــاثـلــة بـ ــدال من
التركيز على املشاكل ،داعيًا املهرجانات
إلــى تخصيص «حـ ّـصــة كبيرة» للفنانني
املحليني.
بدورهاّ ،
شددت رندا أسمر على مجانية
الدخول ووجود عروض أولى واملشاركة
الدولية ،قبل أن تأسف لغياب أشخاص
لطاملا ّ
سجلوا حضورًا الفتًا في كل سنة
بسبب إقـفــال بعض الصحف اللبنانية،
فيما املؤسسات املرئية «لم تعد ّ
فعالة»،
ّ
لتعود وتستدرك« :بس بدنا نكفي باللي
بقيو».
االفتتاح في التاسع من حزيران (يونيو)
امل ـق ـبــل ف ــي «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا)،
م ــع ع ــرض «أنـ ــا وك ـ ّـس ــارة ال ـب ـن ــدق» (س:
 )21:00ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع ع ــازف ــة
البيانو البريطانية ألكساندرا داريسكو.
ع ـلــى م ــدى  50دق ـي ـقــة ،ي ـمــزج الـع ـمــل بني
البيانو والـبــالـيــه واأل ّنـيـمــايـشــن ،ليشعر
الجمهور في النهاية أنه يعيش في رائعة
ت ـشــاي ـكــوف ـس ـكــي «كـ ـ ّـسـ ــارة ال ـب ـن ــدق» لكن
بأسلوب مختلف وعصري.
املحطة الثانية ،ستكون فــي  14حزيران
عـلــى مـســرح ّ
«دوار الـشـمــس» (الـطـيــونــة)
مع العرض املسرحي «الشقف» للتونسية

عرض «أنا ّ
وكسارة البندق»
يمزج بين البيانو والباليه
واألنيمايشن

سيرين قنون واللبناني املقيم فــي كندا
مـجــدي بــو مـطــر .ينطلق العمل مــن فكرة
لـلـمـســرحــي ع ــز ال ــدي ــن ق ـن ـ ّـون الـ ــذي رحــل
الرغم من أنه أشرف على
عام  .2015على ّ
إخــراج ـهــا ،غـيــر أن ــه رح ــل قـبــل أن تبصر
ّ
ال ـ ـنـ ــور .ت ـس ــل ــط امل ـس ــرح ـي ــة الـ ـض ــوء عـلــى
م ـعــانــاة الــاج ـئــن ال ـه ــارب ــن م ــن ق ـســاوة
وب ـش ــاع ــة ب ـلــدان ـهــم ع ـبــر م ـي ــاه امل ـتـ ّ
ـوســط
ً
إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا أم ـ ــا ب ــال ـخ ــاص ،وت ـش ــارك
فيها أسماء تونسية وســوريــة ولبنانية
وك ـن ــدي ــة وأخ ـ ـ ــرى م ــن بـ ـن ــن .أم ـ ــا قــائ ـمــة
ّ
األبـ ـط ــال ،فـمــؤلـفــة م ــن :ب ـحــري الــرحــالــي،
وعـبــد املنعم شــويــات ،وري ــم الحمروني،
وأسامة كشكار ،وندى الحمصي ،ومريم
دارا ،وغي أسونوسي ،وصوفيا موسى.
املــوعــد الـثــالــث واألخ ـي ــر مـثـيــر لالهتمام
دون ش ــك« .بـ ـي ــروت حـبـيـبــة الـبـحــر»
م ــن
ّ
(كـ ـم ــا ل ــق ـب ـه ــا س ـم ـي ــر ق ـص ـي ــر فـ ــي ك ـتــابــه
«تاريخ بيروت» الصادر في  )2006عرض
ّ
يتضمن 3D Mapping Projection
مشهدي

ّ
مــع م ــؤث ــرات صــوتـيــة ومــرئ ـيــة وضــوئـيــة
ّ
مختلفة .يتمحور العرض ( 60د) حول فن
العمارة (تاريخًا وحــداثــة) في العاصمة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وعـ ــاق ـ ـتـ ــه بـ ـ ــذاكـ ـ ــرة امل ــدي ـن ــة
ّ
املشهدية
«اإلنسانية الحضارية» .تنتقل
م ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــات ،إل ـ ـ ــى «نـ ـهـ ـض ــة بـ ـي ــروت
ّ
الـعـمــرانـيــة وتـحــولـهــا إل ــى جــزيــرة الـتــرف
الصغيرة ،ومن ّ
ثم إلى مدينة األلم ونهاية
الـبــراءة ،حتى االنطالق من نقطة الصفر
وإعادة إعمارها» ،فيما يبقى السؤال« :أي
مدينة ستكون ّ
وأي دور يبقيها جوهرة
ً
ّ
مستمرًا
الـعــالــم الـعــربــي واملـنـطـقــة وأ ّم ــا
ل ـش ـب ــاب امل ـس ـت ـق ـب ــل؟» .س ـي ـنــفــذ «ب ـي ــروت
حبيبة الـبـحــر» بتقنيات عاملية حديثة،
ّ
تتحول بواسطتها الحمامات الرومانية
إلى فضاء تروى فيه حكاية بصرية أيضًا
بــاسـتـخــدام مــوسـيـقــى وأغ ـن ـ ّيــات تحتفي
بــاألغ ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـت ـغــنــى ب ـ ـ «ســت
الدنيا» .الشق املوسيقي يجمع الكالسيك
بالفانك والجاز والشرقي والراب ،بتوقيع
امل ــوس ـي ـق ــي إيـ ـل ــي ب ـ ـ ــراك ،وامل ـغ ـن ــن ن ــادر
خوري وديــاال صعب وإنغريد نقور ،إلى
جــانــب الــرابــر «فـيـنــوس» .ومــن األغنيات
التي ستتضمنها الحفلة ،نذكر« :يا مينا
الحبايب» ،و«ألو بيروت» ،و«يا ترامواي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» ،و«تـ ـ ـ ـ ــوت ت ـ ـ ــوت َع بـ ـ ـي ـ ــروت»،
«اشتقنالك يا بيروت» ،وغيرها.
«مهرجان ربيع بـيــروت» 9 :و 11و 14حزيران
ـ ـ «م ـس ــرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـم ــرا) و«م ـس ــرح ّدوار
ال ـش ـمــس» (ال ـط ـي ــون ــة) وال ـح ـم ــام ــات الــرومــان ـيــة
(وسط بيروت) .الدخول مجاني.

مأساة الهجرة واللجوء في عرض «الشقف» للتونسية سيرين
قنون واللبناني مجدي بو مطر

«بيروت حبيبة البحر» عرض عن بدايات فن العمارة في بيروت وعالقتها بالبحر
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
بلبل في حظيرة

َ
ُ
 :نعم ،أعرف (قال ُالبلبل).
ُ
أحد ُ
لكن ال َ
أعرفْ ،
يريد ْأن َي َ
شه َد لي،
ٌ َ
ٌ
وح ْ
صادق َ
نون( ..وال
ّأن صوتي جميل ،ط ِّـي ٌـب،
نهاية املطاف)
يؤذي أحدًا في
ِ
ْ
فإذن ما ذنبي ؟
ما ذنبي أنا ،وما ُ
ذنب صوتي؟
ٌ ََ
َ
ْ َ ّ
ْ
ناحت ثكلى ،أو شهق ْت أرملة ،أو تـأ ّو َه
كان ،كلما
إن
عاشق
ْ
َّ
ُ
الجميع بالزندقة
اِ ت َـه َمني

ُ
جميع َبنادق ال ّ
وامتش َـق ْ
ُ
ـقديسني
ـت
ِ
ِ
ْ
الغصن /..الغصن الذي في
إلسقاطي ِمن فوق هذا
ْ
جوار ذلك
أعلى هذه الشجرة /..الشجر ِة التي إلى
ِ
البيت /..البيت الذي َ
كان بيتي/..
ِ
ّ
بيتي الذي لم َي ُـعد إل خانًا للمالئكة

صورة
وخبر

في الذكرى العاشـرة إلنشـاء «متحف براندهورسـت» في مدينة ميونخ األلمانية،
ُيفتتـح فـي هـذا الفضـاء فـي ّ 23
الحالـي معـرض بعنـوان Forever
(مايـو)
ـار
أي
ً
( Youngشـباب إلـى األبـد) يضـم حوالـي  250عملا لــ  45فنانـا مـن مختلـف أنحـاء
«سـيداتي سـادتي» (ّ )1975
العالم ،من بينها لوحة ّ
لعراب الـ «بوب آرت» األميركي
ّ
ّ
آنـدي وورهـول ( 1928ـــ  .)1987يواصل المعرض اسـتقبال الـزوار لغاية األول من
نيسـان (أبريل) ( .2020كريسـتوف سـتاخه ــ أ ف ب)

ُّ
ً
ً
إليواء اللصوص
وإسطبال ..إسطبال مرموقًا
ِ
ِّ
وال ُـم َرتـلني والبهائم؟
َ
َ
قالَ ،وواصل الغناء.....
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 Beastsرضخت ...ميشال قزي أكل الضرب
زكية الديراني

هويتك حبر على ورق:
معرض في السوديكو

«عابر سبيل»:
ّ
موعد مع المتصوفة

بني  11وّ 31أيار (مايو) الحالي،
يحتضن «بيت بيروت»
(السوديكو ـ بيروت) معرض
«هويتك حبر على ورق ـ منطق
الهوية وتاريخ الفردية حتى
عصر الرقمية» ،من تنظيم
«املعهد الفرنسي للشرق األدنى»
و«معهد العلوم السياسية» في
جامعة «القديس يوسف» .يقدم
املعرض مقاربة جديدة للهوية
ً
الوطنية ،ويضم أعماال للفنان
ربيع كيوانّ ،
معرجًا على أوراق
ّ
إثبات الهوية التي تميز املواطن
ً
عن األجنبي ،سائال عن مستقبل
الهويات في العصر الرقمي
الذي ُيقنن االستغالل التجاري
واألمني للمعلومات الشخصية
وغيرها من األمور.

ّ
غدًا الخميس ،تعود فرقة «تجلي
صوفي» إلى «مترو املدينة»
حفلة بعنوان «عابر
لتحيي ّ
سبيل» .إنها أمسية موسيقى
صوفية معاصرة من مؤلفات
الفرقة ،ممزوجة مع أشعار لكبار
شعراء الصوفية مثل الحالج،
وجالل الدين الروميّ ،ورابعة ّ
العدوية ،وغيرهم .تتألف «تجلي
صوفي» من خمسة موسيقيني
لبنانيني وسوريني اجتمعوا في
ّ
بيروت ،وفي رصيد كل منهم
خبرة فنية ال تقل عن عشر
سنوات .وهم :زكريا العمر (عود ـ
غناء) ،طارق بشاشة (كالرينيت ـ
الصورة) ،عبودي جطل (إيقاع)،
وربيع ّسعيد أحمد (غيتار)،
وراغد نفاع (تشيللو).

«هويتك حبر على ورق» :بني  11و31
ّأيار ـ من س 11:00 :إلى  19:00ـ
«بيت بيروت» (السوديكو ـ بيروت).
لالستعالم71/386310 :

«عابر سبيل» :غدًا الخميس ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
العاشرة
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

لم يكن مفاجئًا توقيف برنامج «رمضان
بالبلدي أحلى» الذي كان ميشال قزي
ّ
سيقدمه على قناة «املستقبل» من امللعب
البلدي في بيروت بالتعاون مع جمعية
(ّ Beastsاألخبار  .)2019/5/5كل اإلشارات
كانت تدل على أن العمل الرمضاني الذي
تدور فكرته حول املسابقات الترفيهية
وإستقبال نجوم من مختلف املجاالت،
سيكون مصيره التجميد .أتت خطوة
االستغناء عن البرنامج بعد الضغوط
التي مارستها مجموعة من سكان
منطقة الطريق الجديدة ومحيطها
وبعض مشايخ «دار الفتوى» .إذ رأى
ّ
ّ
«يغير
املعترضون أن البرنامج الترفيهي
العادات والتقاليد املتعارف عليها في
رمضان» .راح القائمون على البرنامج
يعتبر قزي الخاسر األكبر في هذه القصة

يبحثون عن حلول وبدائل ،بخاصة أن
قزي ّ
صور الحملة اإلعالنية للبرنامج،
ّ
كما وزعت «املستقبل» بيانًا صحافيًا
عنه .لكن بسبب ضيق الوقت ،كان
صعبًا تنفيذ هذه الحلول ،إلى أن ّ
تم
إلغاء مشاركة قزي في العمل وإستبداله
ّ
باملقدمني صبحي قبالوي وهبة زيدان
اللذين توليا «رمضان بالبلدي أحلى»
(كل سبت ـ ـ  )23:00ويتضمن فقرات
ّ
ألعاب وجوائز بعيدًا عن الفن والغناء!
طبعًا ،هذا مع اإلبقاء على األنشطة
اليومية التي تنظمها  Beastsمن
إفطارات وسحور بالتعاون مع السفارة
االماراتية في لبنان.
من داخل
مصادر
تلفت
في هذا اإلطار،
ّ
القناة لـ«األخبار» إلى أن قزي وقع عقدًا
مع «املستقبل» على البرنامج ،بعدما كان
ّ
قد تلقى عرضني :األول تولي برنامج
على «تلفزيون لبنان» والثاني هو
املشاركة في تقديم برنامج رمضاني على
 .lbciفي هذا اإلطار ،فوجئنا أمس ببيان
نشرته صفحة  Beastsالفايسبوكية
اعتراضًا على الخبر الذي نشرناه
في «األخبار» عن حيثيات إجهاض
البرنامج ،متهمني إيانا بنشر «املغالطات
املمزوجة بكم من االفتراءات واالدعاءات
التي ال يربطها بالواقع صلة» ،الفتني
إلى أننا لم ننشر ّ
ردهم! نود التنويه هنا
ّ
ّ
إلى أننا لم نتسلم التوضيح ،ولو فعلنا،
ّ
لكنا لنشرناه مباشرة كما نفعل مع باقي
الردود التي تصلنا.

«قصيدة للبحر»
موسيقى من بيروت
في مناسبة «أسبوع الصوت»
ّ
األول في بيروت ،تدعو مبادرة
حسن الجوار في «الجامعة
األميركية في بيروت» إلى
العرض املوسيقي «قصيدة
للبحر» على درج فان دايك (رأس
غد الجمعة .يشارك
بيروت) بعد ٍ
في املوعد الفنانون :ليليان شالال
(الصورة) ،وفادي طبال ،و«سفر»،
وجاد عطوي ،ونديم مشالوي،
وشريف صحناوي ،وبوداديتو
شاتوبادهاي .كيف يمكن فهم
عالقة البحر باملدينة؟ هل يبتعد
خط الشاطئ تدريجًا عن املدينة؟
يحاول العرض اإلجابة عن هذين
السؤالني وغيرهما ،فيما يتزامن
مع تجهيز «السوفلير ـ تعا لقاط
املوجة» على درج عني املريسة
املجاور.
غد الجمعة ـ
«قصيدة للبحر» :بعد ٍ
ً
مساء ـ درج فان دايك
الساعة التاسعة
(رأس بيروت).

