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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
ّ

«أنصار الله» يحررون عدن
عدن في قبضة «أنصار الله».
تلك المدينة الجنوبية التي تريد
السعودية إعادة الرئيس الفار اليها
لممارسة «حكمه» منها على البالد .ما
عاد هناك موطئ قدم يمكن أن ينسل
منه إليها .لم تنجح غارات التحالف في
تأمين المراد .لم تحقق سوى المجازر
والدمار الذي لم يستثن الجسور
وال المدارس
عـلــى وق ــع غ ــارات يــومـيــة متواصلة
مـ ـن ــذ  13يـ ــومـ ــا ركـ ـ ـ ــزت أمـ ـ ــس عـلــى
املـ ــدارس وال ـج ـســور ،نـجــح «أنـصــار
الله» أمــس في السيطرة على كامل
ع ـ ـ ــدن ،وذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع حـ ــراك

إقليمي ـ دولي ،من أبرز محطاته لقاء
تركي ـ إيراني أعقب تجاذبًا كالميًا
بني البلدين على خلفية الحرب على
نتيجته تــوافـقــا على
الـيـمــن ،كــانــت ٍّ
ضرورة بلورة حل سياسي في هذا
البلد ،في وقت أكدت فيه إسالم آباد
أن ـهــا «غ ـيــر مـسـتـعـجـلــة» ف ــي اتـخــاذ
ق ــرار امل ـشــاركــة فــي ال ـع ــدوان ،بينما
كان املبعوث الدولي جمال بن عمر
يبحث مساعي الحوار في الدوحة،
فيما كــانــت روسـيــا تتمسك برفض
مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ال ــذي يـشــرعــن ال ـع ــدوان،
ّ
والذي ّ
يصوت عليه اليوم
يرجح أن
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ح ـي ــث ت ـق ــدم األردن
بمشروع بديل.
تـ ــرافـ ــق ذل ـ ــك مـ ــع ت ـج ــدي ــد ال ـخ ـطــاب
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
واالسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع عـ ـ ــودة
الرئيس املستقيل عبد ربه منصور

«القاعدة» على الحدود السعودية
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
حـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت ش ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـي ـ ـمـ ــن إن
م ـت ـشــدديــن يـشـتـبــه ف ــي أن ـه ــم من
تنظيم «الـقــاعــدة» اقتحموا موقعًا
عسكريًا نائيًا على ح ــدود اليمن
م ــع ال ـس ـعــوديــة ي ــوم أمـ ــس ،وقـتـلــوا
اثنني من أفــراد الجيش على األقل،
أحــدهـمــا ضــابــط كـبـيــر فــي حــرس
ال ـ ـحـ ــدود .وأضـ ــافـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
املـهــاجـمــن سـيـطــروا عـلــى الـقــاعــدة
ال ـت ــي ت ـق ــع قـ ــرب م ـن ــوخ ع ـل ــى بـعــد

نحو  440كيلومترًا شـمــال شرق
العاصمة صنعاء .فــي هــذا الوقت،
قـ ــال امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي س ـل ـمــان إن
أمن بالده واستقرارها «مسؤولية
ال ـج ـم ـي ــع» .وخ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه في
الـ ــريـ ــاض قـ ـ ــادة وضـ ـب ــاط وزارات
الدفاع والداخلية والحرس الوطني
ورئ ــاس ـت ــي االس ـت ـخ ـب ــارات الـعــامــة
وال ـح ــرس امل ـل ـكــي ،أك ــد سـلـمــان أن
القوات السعودية «تدافع عن ديننا
وعن بالد الحرمني».

هــادي إلــى عــدن ،وممارسة مهماته
كرئيس للبالد ،شرطًا لوقف الحرب.
ٍ
م ــوق ــف جـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـت ـحــدث
ال ــرسـ ـم ــي بـ ــاسـ ــم ح ـم ـل ــة «ع ــاص ـف ــة
الـحــزم» ،أحمد العسيري ،الــذي قال
إن العملية العسكرية الجارية حاليًا
هي «جــزء من العملية السياسية».
وفـ ــي م ـق ــاب ـل ـ ٍـة م ــع ص ـح ـي ـفــة «ل ــوس
أن ـج ـل ــس ت ــايـ ـم ــز» األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أك ــد
العسيري أن التحالف «يعمل على
ت ــأم ــن عـ ـ ـ ــدن» ،ق ـ ــائ ـ ـ ًـا« :إذا عـ ــادت
الحكومة إلى العمل من عدن وإدارة
ال ـبــاد مــن ه ـنــاك ،فـسـ ُـيـلـغــى تهديد

امليليشيات وستنتهي الحملة».
صعد من لهجته،
غير أن العسيري ّ
مـ ّـتـهـمــا إيـ ــران ب ــ«خ ـلــق امليليشيات
فــي الـيـمــن ولـبـنــان والـ ـع ــراق ،ودعــم
(ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار) األس ــد
لـقـتــل ال ـ ـسـ ــوري» .وف ـي ـمــا أشـ ــار إلــى
االت ـف ــاق ال ــذي فـعـلــه الـحــوثـيــون مع
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة االي ــرانـ ـي ــة بـعــد
سيطرتهم على السلطة في صنعاء،
أكــد أنـهــم «نـقـلــوا الكثير مــن العتاد
وذك ــر
وامل ـت ـف ـج ــرات والـ ـص ــواري ــخ»ّ ،
ال ـع ـس ـيــري ب ــاملـ ـن ــاورة ال ـت ــي نـفــذهــا
الجيش اليمني و«أنصار الله» قبل
ن ـحــو أس ـبــوعــن م ــن ب ــدء الـ ـع ــدوان،
متسائال« :هل تظنون أن هناك دولة
ً
تـقـبــل أن ت ـقــوم مـيـلـيـشـيــا ب ـم ـنــاورة
على حدودها؟».
وفــي وقـ ٍـت من املنتظر فيه أن يصل
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة االيـ ــرانـ ــي محمد
جواد ظريف إلى سلطنة ُعمان قبل
أن ينتقل إلى باكستان اليوم ،ضمن
ٍّ
املـســاعــي الدبلوماسية لــوضــع حد
ٍ
للعمليات العسكرية ضد األراضــي
ال ـي ـم ـن ـيــة ،أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،فـ ــي خـ ـت ــام ل ـق ــاء
عقده مع نظيره التركي رجب طيب
أردوغــان ،أن تركيا وإيــران متفقتان
على ضرورة وقف الحرب في اليمن،
وأنـ ـهـ ـم ــا ي ـش ـج ـع ــان الـ ـت ــوص ــل إل ــى

العدوان السعودي يستهدف الجسور والمدارس
مع مضي «أنصار الله» بالتقدم
جنوبًا ،يستنفد العدوان السعودي
الوسائل الحتواء الوضع ًالميداني ،حيث
نفذت طائرات التحالف إنزاال جديدًا للسالح
في منطقة الضالع لدعم المجموعات
المسلحة المناصرة لعبد ربه منصور
هادي ،بالتزامن مع تكثيف القصف الذي
استهدف يوم أمس أكثر من مدرسة
مضيفًا جرائم حرب إلى ّ
سجله
صنعاء ـ علي جاحز
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ـ ـجـ ــوي
باستهداف مواقع عسكرية ومنشآت
مــدنـيــة إل ــى جــانــب امل ـن ــازل واملـ ــدارس
واألح ـي ــاء الـسـكـنـيــة ،ب ــدأ بـنــك أه ــداف
العدوان بالنفاد ،بالتزامن مع خسارة
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي ي ــراه ــن
عليها في الجنوب ملساحات واسعة
أمـ ــام ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»

التابعة لجماعة «أنصار الله».
ونـفــذت طــائــرات التحالف مساء أول
ً
م ــن أم ـ ــس ،إن ـ ـ ــزاال ج ــوي ــا ف ــي منطقة
الـضــالــع الـجـنــوبـيــة ،لــدعــم املسلحني
الــداع ـمــن ل ـهــادي بــأسـلـحــة متنوعة،
شـمـلــت رش ــاش ــات حــدي ـثــة وق ــاذف ــات
ص ــواري ــخ م ـضــادة ل ـل ــدروع ،وغيرها
من اآللـيــات ،بحسب مصادر محلية،
وذلك في ثاني إنزال معلن بعد إنزال
جرى قبل أيام في عدن.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــف ع ـل ــى
معسكرات الجيش في صنعاء مركزًا
على استهداف قرى ومصالح مدنية
ف ــي ص ـع ــدة خ ـص ــوص ــا ،ظ ـهــر تـطــور
ج ــدي ــد يـ ــوم أم ـ ــس ،ح ـيــث اسـتـهــدفــت
الـ ـط ــائ ــرات ج ـســر عـ ـق ــان ،وهـ ــو جسر
ح ـيــوي ف ــي مـحــافـظــة لـحــج (ج ـنــوب)
وجسر السياني الذي يصل بني تعز
وإب .وب ــرر املـتـحــدث الــرسـمــي باسم
الـ ـ ـع ـ ــدوان ،أح ـم ــد ال ـع ـس ـي ــري ،قـصــف
الـ ـجـ ـس ــور ب ــال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ت ـح ـي ـيــدهــا
وإبعادها عن استخدام «أنصار الله».
وقصف الطيران ألول مرة على منطقة
الـ ـب ــرح ف ــي م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز .وبـحـســب
مـ ـص ــدر م ـح ـل ــي إن ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ال

يوجد فيها أي منشآت عسكرية ،وال
تدخل في نطاق نفوذ «أنصار الله».
وكـ ـ ــان ال ـج ـي ــش و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» قــد
تمكنا مــن تطهير منطقة املـعــا في
مــديـنــة ع ــدن ،أول م ــن أم ــس ،بحسب
ت ــأكـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
الجماعة ،محمد عبد السالم .وأكدت
م ـص ــادر مـحـلـيــة أن ب ـ ــوارج ال ـع ــدوان
ال ــراسـ ـي ــة فـ ــي خ ـل ـي ــج ع ـ ــدن ق ـص ـفــت،
ي ــوم أمـ ــس ،م ـنــاطــق وأحـ ـي ــاء سكنية
ف ــي م ـحــاف ـظــة عـ ــدن ب ـ ـ  15ص ــاروخ ــا،
ب ـعــدمــا ف ـشــل مـسـلـحــوهــا ف ــي إن ـجــاز
أي تقدم رغــم تزويدها بالعتاد عبر
اإلن ــزال .وأضافت املصادر أن القوات
املسلحة واألمن مسنودين بـ«اللجان
الشعبية» التابعة للجماعة ،واصلوا
تـقــدمـهــم ف ــي تــأمــن مـنــاطــق وأح ـيــاء
جــديــدة فــي مــديـنــة ع ــدن مــن عناصر
«القاعدة» وأنصار هــادي ،في إشارة
إل ـ ـ ــى تـ ـق ــدمـ ـه ــم بـ ــات ـ ـجـ ــاه املـ ـنـ ـص ــورة
والقلوعة حيث يتحصن التكفيريون.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» عـ ــن م ـصــدر
عـسـكــري قــولــه إن مــديــريــة امل ـعــا في
عــدن بـعــد الـسـيـطــرة عليها« ،ال تــزال
ت ـش ـه ــد أوض ـ ــاع ـ ــا إنـ ـس ــانـ ـي ــة صـعـبــة

ج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـح ـ ـصـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـح ــي ه ـ ـ ــادي
وعناصر القاعدة في املنازل وتهديد
سكانها بالتصفية في حال رفضهم
م ـ ّـده ــم ب ــامل ــؤن الس ـت ـم ــرار عملياتهم
التخريبية ضد الوطن» .وأكد املصدر
أن ق ــوات الجيش والـلـجــان الشعبية
تـ ـمـ ـكـ ـن ــت ،ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
إنجازات نوعية ضد عناصر التطرف
واإلرهـ ــاب مــن تنظيم «ال ـقــاعــدة» في
مـحــافـظــات عـ ــدة .واس ـت ـطــرد املـصــدر
ً
ال ـع ـس ـك ــري ق ـ ــائ ـ ــا« :قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
واألمـ ـ ـ ــن والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ك ـبــدت
عناصر اإلره ــاب خسائر فــادحــة في
االرواح واملعدات ،بعد مباغتتها في
املواقع املتمركزة فيها في محافظتي
ً
أب ــن وش ـب ــوة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه جــرى
السيطرة على عــدة مــواقــع وتحقيق
تقدم كبير في املحافظتني».
وي ـب ــدو أن ج ـب ـهــات داخ ـل ـيــة جــديــدة
مل ــواجـ ـه ــة ال ـج ـي ــش و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
ُ
ب ــدأت ت ـف ـتــح .ف ـبــاإلضــافــة إل ــى جبهة
مـ ــأرب وح ـض ــرم ــوت ،ش ـهــدت منطقة
الوازعية في محافظة تعز مواجهات
ب ــن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة»
م ــن ج ـهــة ،وب ــن ع ـنــاصــر م ــن تنظيم

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .وك ــان
القيادي في حزب «اإلصالح» (إخوان
مسلمون) ،حمود املخالفي ،قد أعلن
أول مــن أمــس اسـتـعــداده لفتح جبهة
ملــواجـهــة «أن ـصــار الـلــه» فــي محافظة
ت ـع ــز ال ـت ــي ت ـسـ ّـم ـي ـهــا ال ـج ـم ــاع ــة قـلــب
الثورة ويتجنبون االحتكاك بأهلها
باعتبارهم مجتمعًا مساملًا ومثقفًا
وال يحمل السالح.
وفــي السياق نفسه ،أكــد عبد السالم
فــي تصريحات صحافية يــوم أمــس،
أن التحالف الـسـعــودي بعد إخفاقه
في مدينة عدن حاول أن يفتح جبهة
أخرى للمرتزقة وعناصر «القاعدة»،
عـ ـب ــر مـ ـح ــاول ــة قـ ـط ــع ط ــري ــق (ل ـ ـ ــودرـ
زنجبارـ عدن) ّ
فتم طردهم من الطريق
بالكامل وقد سقط ُفي صفوفهم عدد
كبير مــن الـقـتـلــى ،وأس ــر  15عنصرًا.
وأع ـ ـل ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم «ان ـ ـصـ ــار
الـ ـل ــه» ،الـ ــذي أشـ ــاد ب ـق ـي ــادات وأفـ ــراد
الجيش واللجان في محافظة شبوة
(ج ـ ـ ـن ـ ــوب)« ،ت ـ ـقـ ــدم ال ـج ـي ــش واألمـ ـ ــن
واللجان الشعبية بمساندة القبائل
إلــى منطقة الـصـفــراء وآل اسـحــق في
م ــرخ ــة» ،وه ــو م ــا يـعـتـبــره مــراق ـبــون

األربعاء  8نيسان  2015العدد 2561

الحدث

3

ـدد الجزيرة العربية
بائع يمني يجلس أمام متجره في صنعاء القديمة أمس (أ ف ب)

ٍّ
ح ــل سـيــاســي ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد .وق ــال
روح ــان ــي إنـ ــه أج ـ ــرى م ــع أردوغـ ـ ــان
ـا» حــول الـيـمــن ،فيما
«نـقــاشــا طــويـ ً
لـ ــم ي ـت ـط ــرق ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي إل ــى
املـ ــوضـ ــوع ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي ت ـصــري ـحــه
ال ـص ـح ــاف ــي مـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران .وأض ـ ــاف
روحاني أن البلدين «بمساعدة دول
أخ ــرى ف ــي املـنـطـقــة ،يـعـمــان إلق ــرار
الـســام واالسـتـقــرار وإقــامــة حكومة
موسعة في اليمن» ،متابعًا« :نحن
مـتــوافـقــان عـلــى ض ــرورة وض ــع حـ ّـد
للحرب في كل املنطقة».
أمــا فــي باكستان ،فقد أعـلــن رئيس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ،نـ ـ ــواز
شــريــف ،ي ــوم أم ــس ،أن ب ــاده «غير
م ـس ـت ـع ـج ـل ــة» التـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ح ــول
مشاركتها في التحالف ،وذلــك قبل
ج ــول ــة م ــن ال ـن ـش ــاط الــدب ـلــومــاســي
حول األزمة بمشاركة إيران وتركيا.
جلسة استثنائية
وقال شريف ،في
ٍ
للبرملان بدأت لبحث األزمة اليمنية،
إنه يعتقد أن الجهود الدبلوماسية
ال ـتــي م ــن امل ـق ــرر أن ت ـبــدأ ف ــي األي ــام
القليلة املقبلة «ستسفر عن نتائج»،
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن أي ت ــدخ ــل
باكستاني يتطلب دعمًا من البرملان.
ّ
ورجح شريف أن تصل اإلجابة على
مسألة املشاركة اليوم من البرملان.
وفــي وقــت لــم تــرشــح فيه معلومات
ح ـ ـ ــول م ـ ــا ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ــر
الداخلية السعودي محمد بن نايف
لتركيا ،أعلن نائب وزيــر الخارجية
األم ـي ــرك ــي ،أن ـطــونــي بـلـيـنـكــن ،يــوم
أم ــس ،أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تعجل
بـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ــدادات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف.
وقـ ــال بـلـيـنـكــن ف ــي ال ــري ــاض ،عقب
مـحــادثــات مــع ممثلي دول الخليج
والرئيس اليمني املستقيل عبد ربه
منصور هــادي املقيم فــي العاصمة
السعودية ،إن واشنطن تكثف عملية
تـبــادل املعلومات االستخبارية مع
ال ـت ـح ــال ــف ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـس ـعــوديــة

بـنــي مـطــر غــربــي ص ـن ـعــاء ،استشهد
على إثرها قاطنوها بالكامل ،حيث
سقط أول مــن أمــس  12شهيدًا تحت
أن ـقــاض مـنــزلـهــم .أم ــا ي ــوم أم ــس ،فقد
سـقــط  6ش ـهــداء تـحــت أن ـقــاض منزل
آخــر ،باإلضافة إلــى عشرات الشهداء
وال ـج ــرح ــى ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة في
ُ
والحديدة وحجة.
صعدة
وفـ ــي ج ــرائ ــم حـ ــرب ض ــد االن ـســان ـيــة
ب ـ ــدأت ط ــائ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
ب ـق ـصــف م ـ ـ ــدارس م ـك ـت ـظــة بــال ـط ـل ـبــة،
حيث استهدفت أمــس ثــاث مــدارس،
األولـ ــى فــي مـحــافـظــة إب وأخـ ــرى في
صـعــدة والثالثة فــي حـجــة .وبحسب
مصادر طبية ،فقد استشهد طالبان
وأصيب العشرات جراء قصف طيران
ال ـع ــدوان الـسـعــودي ملــدرســة الشهيد
الرشيدي األساسية في منطقة عزلة
عينان فــي محافظة إب .ورأى وكيل
وزارة التربية والتعليم ،عبد الكريم
ال ـج ـن ــداري ،ال ــذي وص ــف ه ــذا العمل
بـ«الوحشي والجبان» ،أنه استهداف
خطير للمؤسسات التعليمية وطالب
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،داع ـ ـيـ ــا الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى «س ــرع ــة

التحقيق في هذه الجريمة النكراء».
مــن جـهـتــه ،أك ــد األم ــن ال ـعــام ملنظمة
«ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـل ـج ـم ـي ــع» فــي
ال ـي ـمــن ،عــاصــم ال ـعـل ـفــي ،أن ال ـع ــدوان
السعودي اعتدى على ثــاث مــدارس
ف ــي مـحــافـظــات إب وح ـجــه وص ـعــدة،
استشهد وج ــرح على إثــرهــا العديد
ـث إلــى
مــن األطـ ـف ــال» .ول ـفــت فــي حــديـ ٍ
«األخبار» ،إلى أن استهداف املدارس
يعتبر من الجرائم الجسيمه فى حق
اإلنسانية.
وفي ظل استمرار القصف على اليمن
واس ـت ـمــرار تــوقــف ال ــدراس ــة فــي أكثر
مــن مـكــان ،يــرى حقوقيون أن الهدف
من قصف املــدارس هو تأزيم الوضع
عـبــر ب ــث ال ــرع ــب ف ــي ن ـفــوس األهــالــي
وإيـ ـق ــاف أط ـفــال ـهــم ع ــن ال ــذه ــاب إلــى
املـ ـ ـ ــدارس ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـت ـقــده الـعـلـفــي
«أم ـرًا خطيرًا على الطالب أنفسهم».
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـل ـفــي أن االع ـ ـتـ ــداء عـلــى
املدارس ُي ّ
عد من جرائم الحرب التى ال
تسقط بالتقادم ،كاشفًا أن هناك أكثر
مــن  6مــايــن طــالــب وطــالـبــة عالقون
فى منازلهم منتظرين إيقاف الحرب
الستئناف الدراسة.

تبعث «برسالة قوية إلى الحوثيني
وحـلـفــائـهــم مـفــادهــا أن ــه ال يمكنهم
السيطرة على اليمن بالقوة».
جلسة
ويعقد مجلس األمــن ،اليوم،
ً
تقدمت
للتصويت على مشروع قرار ّ
بــه دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
لوضع اليمن تحت الفصل السابع،
وب ــالـ ـت ــال ــي إضـ ـ ـف ـ ــاء ش ــرعـ ـي ــة ع ـلــى
عملياتها العسكرية التي بدأت قبل
نحو أسـبــوعــن ،فــي وقـ ٍـت تـقــدم فيه
األردن بـمـشــروع خ ــاص ٍّي ــوم أمــس،
ٍ
يــدعــو إل ــى ال ــوص ــول ل ـحــل سياسي

نواز شريف :غير
مستعجلين التخاذ قرار
حول المشاركة في
التحالف

عـلــى ق ــاع ــدة مـنــع وص ــول األسـلـحــة
للحوثيني ولـلــرئـيــس الـســابــق علي
عبدالله صالح.
وتــدعــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ــدول
الغربية ال ـقــرار الخليجي عمومًا،
إال أن دعمها ليس مــدويــا كما هو
ـا،
ف ــي حــالــة ال ــوض ــع الـ ـس ــوري م ـثـ ً
خـصــوصــا أن تـلــك الـ ــدول ت ــدرك أن
خ ـطــر تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» يتنامى
فـ ـيـ ـه ــا كـ ـلـ ـم ــا اسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت األزمـ ـ ـ ــة

العسكرية اليمنية.
القرار مطروح تحت الفصل السابع
م ــن م ـي ـثــاق األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،بحيث
يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا «ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ع ـلــى
معطلي العملية السياسية» .وهو
ّ
بصورة رئيسية «أنصار
يستهدف
ٍ
الله» والرئيس السابق علي عبدالله
صــالــح ون ـج ـلــه أح ـم ــد ،وي ــدع ــو إلــى
تخلي «أن ـصــار ال ـلــه» عــن السيطرة
على املؤسسات والعاصمة والسالح
والدخول في حوار يخضع لشروط
مجلس التعاون الخليجي ومبادرته
ومخرجات الحوار الوطني واتفاق
«ال ـس ـلــم والـ ـش ــراك ــة» .ل ـكــن امل ـس ــودة
الخليجية املـطــروحــة حاليًا تذهب
إل ــى أب ـعــد م ــن ذل ــك بــإب ـقــاء ال ـغ ــارات
ال ـ ـجـ ــويـ ــة حـ ـت ــى االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع الـ ـت ــام
لــإرادة الخليجية .ومن املرجح ،إذا
لم يشهد القرار الخليجي تعديالت،
أن ت ـع ـت ــرض م ــوس ـك ــو وبـ ـك ــن عـبــر
حــق النقض عليه ،وتمنع بالتالي
صدوره.
من جهته ،وزع األردن على أعضاء
مـجـلــس األم ـ ـ ّـن ،ي ــوم أمـ ــس ،مـســودة
ق ـ ـ ــرار ت ــدع ــو إل ـ ــى «إن ـ ـهـ ــاء الـ ـص ــراع
فــي الـيـمــن» .ويتضمن ال ـقــرار إدان ــة
ل ـج ـم ــاع ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وي ــدع ــو
إلــى منع وصــول أسلحة إلــى قائمة
م ـحــددة مــن الـشـخـصـيــات اليمنية،
بينها الرئيس اليمني السابق علي
ع ـبــد ال ـل ــه ص ــال ــح ،ك ـمــا ي ـن ـ ّ
ـص على
البحث عن حل سياسي للصراع في
اليمن ،والسماح بوصول املساعدات
اإلنسانية للمدنيني».

(أ ف ب)

افتتحت جبهة
جديدة لمواجهة
«أنصار الله» في تعز

تفسيرًا لفقدان الـتــوازن الــذي يطغى
على أداء املقاتالت التابعة للعدوان
التي كثفت غاراتها على قــرى ومدن
بشكل جنوني حتى وصل بالعدوان
ٍ
إل ــى ح ـ ّـد اس ـت ـهــداف مـ ــدارس وم ـنــازل
وجسور.
وقالت املـصــادر العسكرية إن طيران
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو شـ ـ ـ ــن مـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب  30غـ ـ ــارة
ج ــوي ــة ،اس ـت ـه ــدف ــت م ـح ــاف ـظ ــات ع ــدة
أب ـ ــرزه ـ ــا :صـ ـنـ ـع ــاء ،ع ـ ـ ــدن ،ال ـ ُـح ــدي ــدة
وصعدة ،وسقط جراءها العديد من
ال ـش ـه ــداء وال ـج ــرح ــى بـيـنـهــم أط ـفــال
ون ـس ــاء .وكــانــت ال ـغ ــارات الـسـعــوديــة
قــد ارتـكـبــت ع ــددًا مــن امل ـجــازر إضافة
إل ــى م ـج ــزرة امل ـ ــزرق وي ــري ــم وك ـت ــاف،
حيث قصفت طائرات الـعــدوان خالل
اليومني املاضيني منزلني فــي قريبة

إنه الوقت المناسب
ّ
للتملك في قبرص
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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
«عاصفة الحزم»:
الحرب المبيتة منذ شهور
عندما يصرح السفير السعودي عادل الجبير لشبكة «إن بي سي» األميركية بأن السعودية
والواليات المتحدة قد ناقشتا ،منذ أشهر ،الخيارات المحتملة حول اليمن ،وأن خيار القوة قد برز خالل ً
األسابيع الماضية ،فهو صادق في ذلك .ليس ألنه مشهور بالصدق ،بل ألن األدلة الملموسة تشير فعال
إلى أن التحضيرات لعملية «عاصفة الحزم» قد بدأت منذ فترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر
محمد صالح الفتيح
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات ل ـع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة
بـحـجــم «عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» ،وف ــي هــذا
امل ــوق ــع االسـتــراتـيـجــي ال ـح ـســاس من
الـعــالــم ،وبمثل هــذا الـعــدد مــن الــدول
ـاع مطولة
املـشــاركــة ،تحتاج إلــى مـسـ ٍ
إلقناع دول معينة ،مصر وباكستان
تحديدًا ،باملشاركة ،وتــدريــب القوات
لتنفيذ الـعـمـلـيــات بـمــا يـتـنــاســب مع
ط ـب ـي ـعــة مـ ـي ــدان املـ ـع ــرك ــة ،وتـحـضـيــر
ب ـنــك األه ـ ـ ــداف ،وت ـح ـتــاج إل ــى م ـقــدار
كبير مــن ق ــدرات الـقـيــادة والسيطرة
لتنسيق األدوار بني الــدول املشاركة،
وبــذل جهد منظم ومتواصل لتأمني
استقرار أسعار النفط.
ً
ب ــداي ــة ،ق ــد ال ت ـح ـتــاج دول الـخـلـيــج،
واألردن واملـغــرب ،للكثير من اإلقناع
للمشاركة في هذه العملية العسكرية،
التي
ولـكــن حــالــة ال ــدول األخ ــرى هــي
ً
ي ـج ــب أن ت ـ ــدرس ب ـع ـن ــاي ــة ،وخ ــاص ــة
حالة مصر والباكستان .فقد تداولت
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ع ـ ــدة مـ ـ ـ ــرات ،خ ــال

ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي،
تسريبات لطلب السعودية من مصر
ٍ
أن ت ـن ـقــل ب ـعــض الـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة
إلــى الـسـعــوديــة ،أو إلــى دول الخليج
األخ ــرى .استندت هــذه الــروايــات إلى
ت ـف ـس ـي ــرات ب ـع ــض امل ـح ـل ـل ــن مل ـقــولــة
الــرئـيــس امل ـصــري الـشـهـيــرة أن مصر
لن تستغرق أكثر من «مسافة السكة»
للتدخل إذا ما دعت الحاجة .أظهرت
الشهور املاضية أن الرئيس املصري،
وم ـ ـ ــن خ ـل ـف ــه املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
املـ ـص ــري ــة ،ي ـم ـس ـكــون ب ــزم ــام األم ـ ــور
بشكل محكم في مصر وأنهم قادرون
ً
ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ م ـثــل هـ ــذا الـ ـق ــرار ف ـعــا،
وال س ـي ـمــا وسـ ــط م ــا بـ ــدا أنـ ــه غـيــاب
ل ـ ــأص ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ــي الـ ـش ــارع
املصري ملثل هذا التدخل.
لكن األمــور في باكستان ليست بهذه
السهولة .فقد تداولت وسائل اإلعالم
ع ـ ــدة م ـ ــرات خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر املــاض ـيــة
ـات م ـ ـفـ ــادهـ ــا أن ب ــاك ـس ـت ــان
تـ ـس ــريـ ـب ـ ٍ
رفضت طلب السعودية إرســال قوات
عسكرية إلــى أراضـي ـهــا .وبـحـســب ما

إطالق المشروع في  7و  8نيسان
في
كسليك جونية

مركز تجاري من الدرجة األولى في موقع مميز في الكسليك
2
مكاتب إبتدا ًء من  74م
2
محالت إبتدا ًء من  138م
أعمال البناء بدأت
تسهيالت مصرفية من
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ظهر ،فــإن باكستان لم تحسم أمرها،
نهائيًا ،لناحية املشاركة في العملية
إال ي ــوم االث ـن ــن  30آذار .ه ــذا يـعــود
بالطبع إلى تعقيدات الوضع الداخلي
الـبــاكـسـتــانــي ،والـنـسـيــج االجـتـمــاعــي
املكون من السنة والشيعة ،وصراعات
م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ ب ــن ال ـس ـل ـطــة املــدن ـيــة
وال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي .ويـ ـب ــدو أن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت نـ ـف ــوذه ــا
ل ـ ــدى ال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي إلق ـن ــاع
وقد تكون الصفقات
السلطة املدنيةِّ .
الـعـسـكــريــة ال ـت ــي ُوقـ ـ َـعـ ــت ،أو وصـلــت
امل ــراح ــل األخ ـي ــرة مــن ال ـت ـفــاوض ،هي
ال ــوس ـي ـل ــة إلـ ــى ذل ـ ــك .ف ـب ـعــد أن كــانــت
السعودية قد عاينت دبابة «الخالد»
الباكستانية في عــام  ،2006ورفضت
ش ــراء ه ــا ،عـ ــادت ،بـعــد تـســع س ـنــوات،
م ـط ـل ــع شـ ـه ــر آذار هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،إل ــى
التعاقد عليها .كذلك يبدو أن صفقة
مقاتالت « »17-JFالباكستانية الصنع
وصلت أيضًا إلــى مراحلها األخـيــرة.
ستفيد ه ــذه الـصـفـقــات ،الـتــي يتوقع
أن تـصــل قـيـمـتـهــا إل ــى ع ــدة مـلـيــارات
من الدوالرات ،االقتصاد الباكستاني،
والـصـنــاعــة الـعـسـكــريــة الباكستانية
ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،وال س ـي ـم ــا أن ـ ـهـ ــا قــد
طــرحــت ضـمــن إط ــار ت ـعــاون عسكري
بــاك ـس ـتــانــي سـ ـع ــودي أك ـث ــر ات ـســاعــا.
يمكن القول إن السعودية استخدمت
ن ـف ــوذه ــا لـ ــدى ال ـع ـس ـكــر ،ال ــذي ــن ســال
لعابهم لهذه الصفقات التي ستقوي
م ــؤسـ ـسـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،إلق ـ ـنـ ــاع
الحكومة الباكستانية باملشاركة.
أمـ ــا ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـي ـبــدو أنـ ــه ق ــد حسم
أمره لناحية نقل البندقية إلى الكتف
األخ ـ ــرى .فـبـعــدمــا احـتـضــن ع ــددًا من
املـشــاريــع العسكرية اإليــران ـيــة ووفــر
جزءًا مهمًا من مسار نقل السالح إلى
قطاع غزة ،وربما أيضًا إلى حزب الله،
وتعرض بسبب ذلك لعدد من الغارات
اإلسرائيلية التي استهدفت مثل هذه
ال ـق ــواف ــل ،ف ــي ش ـبــاط  ،2009ومجمع
اليرموك العسكري ،في تشرين األول
 ،2012يبدو أن الـســودان قــد وجــد أن
عواقب هذا التحالف أكبر من فوائده،
ف ـقــرر أن يـنـفــذ اس ـت ــدارة ت ـقــارب املئة
وثمانني درجة في موقفه؛ وقد يكون
مــوقــف ال ـســودان هــو نتيجة خشيته
من أن تكون بعض مواقعه العسكرية
ً
هدفًا محتمال ،إن هو قــرر أن يرفض
امل ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .هـ ــذا ال
يفسر ،على أي ح ــال ،مل ــاذا لــم تسرب
حكومة الخرطوم لحليفتها السابقة
تـحــذيــرات ،ولــو ضمنية ،حــول جدية
العمل العسكري املقبل.
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـلـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة ش ـم ـلــت أي ـض ــا عـ ـ ــددًا مــن
املشاريع التدريبية وعقد العديد من
ص ـف ـقــات ال ـس ــاح رف ـع ــت ال ـس ـعــوديــة
إلــى املــرتـبــة الثالثة عــاملـيــا ،فــي العام
امل ــاض ــي ،م ــن حـيــث مـجـمــوع اإلن ـفــاق
العسكري ال ــذي وصــل إلــى  80مليار
دوالر .ولـعــل أهــم عمليات الـتــدريــب،

التي نكتشف اليوم صلتها بالعملية
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ه ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـت ــدري ــب
الـتــي انـطـلـقــت فــي فــرنـســا ،فــي جبال
األل ـ ـ ـ ــب ،تـ ـح ــت م ـس ـم ــى «ش ـ ـمـ ــرخ ،»1
والتي انطلقت في شهر تشرين األول
املــاضــي ،قبل ستة أشهر مــن انطالق
«عاصفة الـحــزم» .شــارك في عمليات
الـتــدريــب أع ــداد مــن ال ـقــوات الخاصة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ووح ـ ـ ـ ــدات االس ـت ـط ــاع
واملـ ـ ـظـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـبـ ــريـ ــة
السعودية .في ذلك الوقت كان التوقع
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ت ـح ـش ــد مل ــواج ـه ــة
اإلرهاب الداعشي على حدود العراق،
وهـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق ص ـ ـحـ ــراويـ ــة ق ــاح ـل ــة،
فلماذا يجري تدريب القوات الخاصة
الـسـعــوديــة فــي مـنــاطــق جبلية وعــرة
للغاية؟ الجواب هو أن املناطق التي
ج ــرت ال ـت ــدري ـب ــات فـيـهــا ه ــي األق ــرب
في تضاريسها إلى املناطق الجبلية
في جنوب السعودية وشمال اليمن.
ال ـت ــدري ـب ــات ك ــان ــت اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـهــذه
الحرب.
م ـ ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة حـ ـ ـش ـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
وت ــدريـ ـبـ ـه ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
العسكري هو تحضير قوائم األهداف
العسكرية ،التي سيجري استهدافها
داخـ ـ ــل ال ـي ـم ــن ،ومـ ـت ــى ي ـت ــم االن ـت ـق ــال
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة إلـ ــى الـعـمـلـيــة
ال ـبــريــة .م ــا ف ــات كـثـيـرًا م ــن املــراقـبــن
ه ـ ــو م ــاحـ ـظ ــة الـ ـتـ ـن ــاق ــض ف ـ ــي ك ــام
السعودية التي تذرعت بــأن العملية
العسكرية قد انطلقت ألن الحوثيني
قــد تـجــاهـلــوا «ت ـحــذيــرات الـسـعــوديــة
لهم بعدم الــدخــول إلــى مدينة عــدن».
فالحجة السعودية هي أنها تدخلت
لتنقذ «الحكومة الشرعية» التي لجأ
رئـيـسـهــا ،مـنـصــور ه ــادي ،إل ــى عــدن،
فــي ال ـج ـنــوب .ول ـكــن لــو ك ــان الـتــدخــل
ً
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا فـ ـع ــا،
ف ـل ـم ــاذا ت ــرك ــزت ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة،
بشكل رئيسي ،على صنعاء ومعاقل
الـحــوثـيــن ف ــي ال ـش ـمــال ول ــم تحصل
عـمـلـيــات تـسـتـهــدف ال ـق ــوات املتقدمة
إل ــى ع ــدن؟ الـتـفـسـيــر املـنـطـقــي هــو أن
ال ـع ـم ـل ـيــة إن ـم ــا ان ـط ـل ـقــت لـتـسـتـهــدف
م ــواق ــع مـ ـح ــددة م ـس ـب ـقــا ،م ـن ــذ ف ـتــرة
طــويـلــة ،وال عــاقــة لـهــا باملستجدات
امليدانية في عدن ،في األيام األخيرة.
قوائم األهداف العسكرية ،بحسب ما
ظهر حتى اآلن ،تشمل مواقع الدفاع

لو كانت العملية
قصيرة األمد لتركت
السعودية برميل
النفط يحتفظ
بسعره الجديد
الـجــوي ،القواعد الجوية العسكرية،
بما في ذلك مالجئ الطائرات املقاتلة
وامل ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ــدرج ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران،
مواقع تخزين الصواريخ البالستية،
ومستودعات الذخيرة عمومًا.
نـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات ي ــذك ــرن ــا بـعـمـلـيــة
«ع ــاصـ ـف ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء» ضـ ــد الـ ـع ــراق
 ،1991أو عملية «ال ـس ـنــدان النبيل»
ضــد صــربـيــا  .1999تـهــدف مـثــل هــذه
العمليات الجوية إلى حرمان الخصم
ك ــام ــل الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ق ـب ــل أن

تـبــدأ أي عـمـلـيــات بــريــة ،إذا مــا دعــت
الـ ـ ـض ـ ــرورة ل ــذل ــك .ب ـح ـســب م ــا ظ ـهــر،
ف ـقــد ان ـط ـل ـقــت ال ـط ــائ ــرات ال ـس ـعــوديــة
من طــراز  15-Fومــن طــراز «تايفون»،
شـبــه الـخـفـيــة ،لـضــرب مــواقــع الــدفــاع
ً
الـ ـج ــوي أوال ،وذلـ ـ ــك م ــن ارت ـف ــاع ــات
شــاه ـقــة وم ـس ــاف ــات ب ـع ـي ــدة ،مـمـهــدة
ال ـطــريــق ل ـل ـطــائــرات األخ ـ ــرى لـضــرب
ب ــاق ــي امل ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة .ت ـحــديــد
جـمـيــع امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة ،وخــاصــة
مــواقــع الــدفــاع ال ـجــوي ،فــي بلد تزيد
مساحته على نصف مليون كيلومتر
مــربــع ،هــو عملية معقدة للغاية وال
ب ــد أن ـهــا اس ـت ـغــرقــت أســاب ـيــع طــويـلــة
م ــن ال ـع ـمــل امل ـخ ــاب ــرات ــي ،وقـ ــد يـكــون
هناك على األرض من ال يــزال يعمل،
ح ـتــى اآلن ،ع ـلــى تــوف ـيــر إح ــداث ـي ــات
امل ــواق ــع ال ـج ــدي ــدة ،وال سـيـمــا ملــواقــع
الدفاع الجوي املتحركة .يضاف إلى
ذلـ ــك أن ن ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
يتطلب اطباق الحصار البحري على
السواحل البحرية لليمن ،التي يزيد
طــول ـهــا ع ـلــى  2500كـيـلــومـتــر ،وه ــذا
يتطلب ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـسـفــن التي
البد أنها انطلقت باتجاه اليمن قبل
عدة أيام من بدء العملية العسكرية.
جمع املعلومات حول مواقع األهداف
ووض ــع مخطط ملــراحــل االسـتـهــداف،
بـ ـحـ ـس ــب األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات ،لـ ـي ــس س ــوى
ال ـخ ـطــوة األولـ ـ ــى .فــال ـخ ـطــوة الـتــالـيــة
هــي تــوزيــع املـســؤولـيــات بــن الـقــوات
ال ـجــويــة ل ـل ــدول امل ـش ــارك ــة ،وتنسيق
التحضيرات والحالة الفنية لألسلحة
وال ـطــواقــم ،واملـعـلــومــات املـخــابــراتـيــة
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،وم ــا
شابه ،أي كل ما يندرج تحت مسمى
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .مـ ــن ال ـج ــدي ــر
بالذكر أن جميع العمليات املشابهة
لعملية عاصفة الـحــزم ،والـتــي جرت
خ ــال األع ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة وال ـع ـشــريــن
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ــان ــت بـ ـقـ ـي ــادة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ق ــد تـكــون
الجهة الوحيدة الـقــادرة على تنظيم
عملية عسكرية معقدة وواسعة بمثل
هــذه الدقة .ولعل إحــدى النقاط التي

األربعاء  8نيسان  2015العدد 2561

الحدث

5

ـدد الجزيرة العربية
ما يلي مرحلة حشد القوات هو
تحضير قوائم األهداف العسكرية
التي سيجري استهدافها داخل
اليمن (أ ف ب)

ضمنت ســريــة التحضير والتنفيذ،
طـ ــوال ال ـش ـهــور املــاض ـيــة ،ه ــي أن ــه لم
يكن هـنــاك ســوى طــرف واحــد يمسك
بخيوط العملية ويحتكر املعلومات
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة حـ ـ ــول األهـ ـ ـ ـ ــداف واألدوار

املسندة إلى كل من األطراف املشاركة،
التي ربما كانت مسؤوليتها فقط أن
تـحـشــد قــوات ـهــا ف ــي امل ــواق ــع امل ـحــددة
وتنتظر األوامر.
م ــا إن انـطـلـقــت الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة،

ال ـت ــي ك ــان ــت م ـفــاج ـئــة لـ ـل ــرأي ال ـع ــام،
حتى اهتزت أسواق النفط في العالم
وأسواق األسهم في دول الخليج .فقد
ارتفعت أسعار النفط في اليوم األول
بـنـحــو سـتــة دوالرات .وه ــذا رد فعل
مـتــوقــع وطـبـيـعــي الن ـط ــاق عمليات
ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة اسـتــراتـيـجـيــة
ي ـمــر ع ـبــرهــا يــوم ـيــا م ــاي ــن بــرام ـيــل
النفط وماليني األطنان من الشحنات
ال ـت ـج ــاري ــة .أم ــا م ــا ك ــان غ ـيــر مـتــوقــع
وغ ـي ــر ط ـب ـي ـعــي ،ف ـه ــو عـ ـ ــودة أس ـع ــار
النفط إلى ما كانت عليه قبل انطالق
األع ـمــال العسكرية .وه ــذا لــه تفسير
واح ـ ـ ـ ــد ،هـ ــو ت ــدخ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
أس ــواق الـنـفــط ملـنــع ارت ـفــاع األس ـعــار.
وهـ ـن ــا ق ــد يـ ـك ــون م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري أن
نعيد النظر فــي تفسيراتنا للهبوط
ال ـصــاروخــي ألس ـعــار الـنـفــط العاملية
فــي الصيف املــاضــي .فــأسـعــار النفط
ل ــم ت ـه ـبــط إل ـ ــى م ــا دون املـ ـئ ــة دوالر
للبرميل الــواحــد إال بعد أن استولى
الحوثيون على صنعاء في شهر آب
املــاضــي ،مـنــذ ثمانية أشـهــر تقريبًا.
ولم يحصل هذا بعد أن ضمت روسيا
شبه جزيرة القرم ،على سبيل املثال.
وك ــان واض ـح ــا أن أس ـب ــاب انـخـفــاض
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،واس ـت ـم ــراره ــا بــذلــك،
ي ـعــود إل ــى اغ ـ ــراق األسـ ـ ــواق الـعــاملـيــة
بما يزيد على حاجته من النفط .وإذا
ما أخذنا أسعار النفط كمؤشر على
العملية العسكرية ،يمكننا أن نتوقع
أن العملية العسكرية ستستمر لفترة
طــويـلــة .ول ــو كــانــت العملية قصيرة
األمد لتركت السعودية برميل النفط
يحتفظ بـسـعــره الـجــديــد ،أو لتركته
يرتفع ،لتستفيد من املكاسب الالحقة

في تعويض تكاليف الحرب .ولكنها
ف ـض ـلــت أن ت ـض ـبــط ال ـس ـعــر وت ـع ـيــده
إلــى ح ــدود  50دوالرًا وك ــأن املطلوب
هــو الـحـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار األس ــواق
العاملية حتى إذا ما اغلق مضيق باب
املندب واضطرت شركات نقل النفط
الـبـحــري إل ــى سـلــوك الـطــريــق البديل

تهدف العمليات
الجوية إلى حرمان
الخصم كامل القدرات
العسكرية قبل بدء أي
عمليات برية

األطول ،حول «رأس الرجاء الصالح»،
ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،ل ـل ــوص ــول إلــى
أوروب ـ ــا ،ف ــإن ال ــزي ــادة فــي تكلفة نقل
النفط لــن تترافق بــزيــادة فــي أسعار
ال ـن ـف ــط وت ـب ـق ــى األس ـ ـعـ ــار ال ـن ـهــائ ـيــة
م ـق ـب ــول ــة وال تـ ـض ــر ب ــاملـ ـسـ ـت ــوردي ــن
ال ـك ـب ــار ،وال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـغ ــرب وفــي
جنوب شرق آسيا.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ــرج ــح أن ه ــذه
العملية العسكرية الكبيرة ،التي تم
الـتـحـضـيــر ل ـهــا ع ـلــى امـ ـت ــداد شـهــور
طــويـلــة سـتـكــون عملية طــويـلــة األمــد
ومــن املــرجــح أن تشمل عمليات برية
أي ـ ـضـ ــا .ه ـ ــذا قـ ــد يـ ـك ــون م ـن ــاق ـض ــا ملــا

حاول بعض املحللني تصويره من أن
العملية هي مجرد مناورة تهدف إلى
اس ـت ــدراج إي ــران إل ــى ال ــرد العسكري،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـقـ ــويـ ــض امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
النووية ،التي مضت غير متأثرة .من
يستذكر مسار الصراعات العسكرية
في العقود املاضية ،يجب أن يالحظ
أن أي م ـحــاولــة ت ــوري ــط أو اس ـت ــدراج
طرف ما إلى الحرب تعتمد على رفع
وتيرة التهديدات الكالمية والتلويح
ب ــال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ل ـف ـتــرة
غـيــر قـصـيــرة قـبــل ان ـطــاق العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ــا ف ـع ـلــت
إســرائ ـيــل مــع ال ـعــرب فــي ح ــرب 1967
أو في غزو لبنان  .1982أما العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى إن ـجــاز
أهداف عسكرية فعلية فتعتمد ،بشكل
رئ ـي ـس ــي ،ع ـل ــى ع ــام ــل ال ـس ــري ــة خ ــال
التحضير وعـلــى عــامــل املباغتة عند
الـبــدء بالتنفيذ ،على نحو مــا فعلت
سورية ومصر في حرب  .1973إذا ما
قــارنــا عاصفة الـحــزم بتلك الـحــروب،
فسنجد أنها تشابه حــرب  ،1973من
حيث الحرص على السرية واملباغتة.
هي حرب بكل تأكيد وليست محاولة
الس ـ ـتـ ــدراج رد م ــن إيـ ـ ـ ــران .بــالـعـكــس
ت ـمــامــا .ي ـبــدو وكـ ــأن الـعـمـلـيــة تعتمد
فــي نجاحها وانـتـقــالـهــا إل ــى املرحلة
التالية على عدم حصول ما يعرقلها
أو يحرفها عــن مـســارهــا .الحوثيون
م ـسـت ـعــدون بــالـطـبــع لـل ـحــرب الـبــريــة،
ولذلك ستطول الحرب الجوية لتدمير
القدرات العسكرية الثقيلة للحوثيني،
من ناحية ،وإلضعاف الروح املعنوية
ل ـل ـمــداف ـعــن ق ـبــل أن ت ـب ــدأ الـعـمـلـيــات
البرية ،إن دعت الحاجة لذلك.

ً
«داعش» االمتداد الطبيعي للوهابية ...منهجًا وعمال
نور أيوب
ينف «داعش» يومًا اتباعه للتيار الوهابي،
لم ِ
متفاخرًا بأنه خير من ّ
يجسده .والجديد في
ٌ
هذا اإلطار ،مقال نشرته إحدى املؤسسات
اإلعالمية ّ
املغردة في سرب «داعــش» تؤكد
فيه أن دولة أبو بكر البغدادي ليست سوى
ام ـت ــداد لـلــدولــة الـسـعــوديــة األول ـ ــى ،كنتيجة
عملية وصادقة للمذهب الوهابي.
ّ
املقال بقلم األخ «النابع» ،ونشرته مؤسسة
املـ ـنـ ـه ــاج ،امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت عـ ـب ــاءة الـجـبـهــة
اإلعالمية لنصرة «داعش» ،على  18صفحة،
ُ
بعنوان «الشيخ البغدادي على خطى اإلمام
محمد بن عبد الوهاب .التشابه بني الدولتني:
محمد بن عبد الوهاب ،وأبو بكر البغدادي».
ٌ
استعراض تاريخي ومقارنة بني الدولتني،
«داعـ ــش» و«ال ــدول ــة الـسـعــوديــة األولـ ــى» يبدأ
بمقدمة تشير إلى «وجود الكثير من أوجه
التشابه بــن الــدولـتــن» ،استنادًا إلــى الكتب
التي تناولت دعوة «عبد الوهاب وتحالفه مع
آل سعود لقيام الــدولــة ،وكتب أئمة الدعوة
ال ـن ـجــديــة أن ـف ـس ـهــم» ،مـعـتــرفــا ب ــأن «داع ــش
ه ــي ام ـ ـتـ ـ ٌ
ـداد ل ــدع ــوة ودول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــام مـحـمــد
بــن عـبــد ال ــوه ــاب ،الــدولــة الـسـعــوديــة األول ــى،
وه ــي مشابهة لـهــا فــي املـنـهــج والـكـثـيــر من
األحـ ـ ــداث» .وم ـع ــروف أن ال ــدول ــة الـسـعــوديــة
األولى تأسست عام  1744في الدرعية ،بعد
تحالف بني أمير الدرعية محمد بن سعود،

ومؤسس التيار الوهابي الداعية محمد بن
عبد الوهاب .حلف ُعرف «بميثاق الدرعية»
لدولة شملت أجـ ً
ـزاء كبيرة من شبه جزيرة
العرب.
ّ
حـ ــاول «ال ــن ــاب ــع» أن ُي ـس ـقــط األحـ ـ ــداث الـتــي
رافقت تأسيس دولة آل سعود األولى ،على
الــواقــع الــذي يعيشه أنصار دولــة البغدادي.
يستعرض ما قاله مؤلفون ـ عرب وأجانب
ـ عــن دولــة آل سعود وجرائمها ،مستعينًا
ب ـك ـتــاب «ت ــاري ــخ الــوهــاب ـيــن» امل ـن ـشــور عــام
 ،1833للمؤلف آندرو كرايتون ،ليستتبعها
بإيضاحات وردود للدكتور عبد الله الصالح
العثيمني (مواليد العنيزة  )1936األمني العام
لجائزة امللك فيصل العاملية ،وعضو الهيئة
التعليمية في قسم التاريخ في جامعة امللك
س ـعــود ف ــي ال ــري ــاض ،وأح ــد أب ــرز مــؤرخــي
الــدولــة السعودية ،وذلــك لتلميع صــورة من
ً
أجزاء واسعة من شبه جزيرة العرب
حكموا
قبل  270عامًا.
يـنـقــل كــاتــب امل ـقــال عــن ك ـتــاب كــراي ـتــون أن
ال ــدي ــن ال ــوه ــاب ــي ه ــو «م ــزي ـ ٌـج م ــن مـحـمــديــة
ُ
ُ
يكون فيها الشيخ
ـرف بــدوي،
تطهيرية وعـ ٍ
قائدًا دينيًا وسياسيًا لألمة» .فـ«التطهير»
ب ـح ـســب ال ـك ـت ــاب ه ــو «تـ ـم ـ ّـس ـ ٌـك بــال ـع ـق ـيــدة
الـصـحـيـحــة» ،مـسـتـشـهـدًا بــأمـثـلــة ت ـبــدأ من
املحرمات الدينية اإلسالمية التي ال نقاش
فيها ،كـ«طلب الشفاعة من األولياء املوتى ،أو
ً
تقديسهم ،وبناء القبب واألضرحة» ،وصوال

إلــى «التدخني والـتـبــغ» ،مقارنًا حــال األمــس
بحال اليوم مع دولة البغدادي.
هذه الصورة عن التيار الوهابي التي ّقدمها
كرايتون استعرضها «النابع» ليختم بعبارة
«وكأن املؤلف يصف داعش اليوم».
ُيضيف امل ـقــال أن جـنــود الــدولــة السعودية
أت ـه ـمــوا بسلب ونـهــب الـضــالــن والـكــافــريــن
ّ
حـســب ك ــراي ـت ــون ،إال أن الـعـثـيـمــن يــوضــح
ُ
ال ـش ـب ـهــة ،ب ــأن «س ـع ــود ك ــان ي ــأخ ــذ خـمــس
ال ـغ ـنــائــم لـبـيــت املـ ــال الـ ـع ــام ،وي ـ ــوزع باقيها
على املقاتلني» .يتابع الكاتب إضــاءتــه على
الـ ـتـ ـق ــارب ،م ـس ـت ـش ـه ـدًا ب ــامل ــؤل ــف األج ـن ـبــي
«وألنـ ـه ــم (أي ال ــوه ــاب ـي ــن) ك ــان ــوا ي ــأخ ــذون

املاشية والغنائم مــن غير املنضمني إليهم
بطريقة فظة ،انضم إليهم كثيرون لينقذوا
م ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم ،وبـ ــره ـ ـنـ ــوا ع ـل ــى اإلخـ ـ ــاص
لـعـقـيــدتـهــم بـمـهــاجـمــة جـيــرانـهــم ونـهـبـهــم».
ُيعيد العثيمني رسم املشهد حسب الرواية
السعودية ،حيث إن الغزوات ال تكون «دون
إذن أو تــوج ـيــه م ــن قـ ــادة الـ ــدولـ ــة» ،لـيـخــرج
ّ
مجددًا «النابع» بالقول «إن االتهامات ضد
الدولة السعودية هي ذاتها االتهامات ضد
دولة داعش».
ال ـكــاتــب ال ــداع ـش ــي ي ـشـ ّـبــه مـحـمــد ب ــن عبد
الـ ــوهـ ــاب ،م ــؤس ــس ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوه ــاب ــي ،بــأبــي
مصعب الــزرقــاوي مـ ّ
ـؤســس «داع ــش» .فقد
َ
جمعت الشخصيتان «مواهب شتى .من فن
اإلقناع ،والحنكة والدهاء السياسي ،إلى ّقوة
الـسـيــف» .يستعرض مــراحــل تكفير عــوام
املسلمني للدولة الوهابية واستحالل دمها
سابقًا ،والدولة الداعشية حاليًا.
ال ي ـن ـفــي ال ـك ــات ــب املـ ـج ــزرة ال ـت ــي قـ ــام بها
آل س ـع ــود ع ــام  1801ف ــي مــدي ـنــة كــربــاء
العراقية .يومها كانت املحصلة خمسة آالف
قتيل من سكان املدينة ،واالعـتــداء والسلب
ملقام اإلمام الحسني بن علي .يعلل العثيمني
سبب املـجــزرة بــأن «بــاشــا بـغــداد لــم يسمح
ألبناء الدرعية من الرعي داخل العراق ،فما
كان منهم إال أن قاموا بتلك الـغــزوة» .يعلل
«النابع» ارتكابات «داعش» بأن أفعال جنود
التنظيم تأتي ّ
«ردًا على الظلم الالحق بهم»،

ّ
مذكرًا بـ«الظلم» الذي لحق بدولة أبناء نجد
سابقًا.
ّ
يقارن الكاتب «النابع» بني أعــداء الدولتني،
ّ
وهــم مــن أهــل «الـ ُـســنــة» الــذيــن حــاربــوا تمدد
الفكر الوهابي ،مستخلصًا أن «الصحوات
لـيـســت ص ـنــع الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــي سـلـسـلــة من
الخيانة في ُالقديم والحديث ،واشتراء رؤوس
القبائل ُس ّنة األعداء من قبل» ،ليعرض ّ
«قوة
مجاهدي الدولتني» الذين قاتلوا الصحوات
«بشجاعة واستبسال».
هنا يستشهد «الداعشي» مجددًا بما كتبه
آن ــدرو كــرايـتــون عــن آل سـعــود فــي دولتهم
االول ــى« :أم ــا الــذيــن وقـعــوا أس ــرى فــي أيــدي
املتعقبني لهم ّ
فشوهوا بوحشية ،إذ قطعت
أيديهم وأرجلهم ،ثم تركوا ليفنوا» ،مضيفًا
«هكذا كانت تفعل الدولة الوهابية ،تقتل من
يقع في يدها بكل شدة وعنف ،حتى أوقعوا
الرعب في أعدائهم».
يختم الكاتب مقالته بدعوة «داعش» إلى أن
تقوم بتدوين تاريخها ،كما قام عبد الوهاب
بانتداب تلميذه لتأريخ دولته ،حيث رأى أن
تاريخ الدولتني ٌ
جزء من التاريخ اإلسالمي.
فــي خــاصــة امل ـقــال ،أراد الـكــاتــب الــداعـشــي
ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ال ـس ـعــوديــة
األولــى ،وقــارن دولــة البغدادي بها ،ليخلص
إل ــى نتيجة وح ـيــدة« :داعـ ــش» هــي االم ـتــداد
الطبيعي للوهابية ،وتحديدًا للدولة السعودية
ً
األولى ،منهجًا وعمال.
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سياسة
المشهد السياسي

السعودية تقمع في لبنان ووزير اإلعالم يعتذر!

ّ
ّ
ّ
ً
ال توفر مملكة آل سعود جهدًا أو ماال أو ترهيبًا أو ترغيبًا إل وتمارسه على وسائل اإلعالم العربية والعالمية ،حتى يتسنى
ّ
يشتم منه اعتراض
لها قتل أهل اليمن وتدمير مدنه ومحو معالمه «على السكت» .وفي سبيل ذلك ،ينبغي إخراس كل ما
على عدوانها أو حتى نقل صوت اعتراضي ،ولو على طريقة «ناقل الكفر ليس بكافر»
ّ
منذ أيام ،ومملكة القمع تشن هجومًا
ّ
ش ــرس ــا عـ ـل ــى كـ ـ ــل األصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـح ـ ّـرة
ّ
ووس ــائ ــل اإلعـ ــام امل ـت ـح ــررة م ــن امل ــال
ّ
النفطي (على قلتها) مــن موريتانيا
إلى تونس والجزائر ومصر ولبنان،
بغاية إسكاتها وفــرض التعتيم على
الجريمة «العربية» في اليمن .وحني
ال تنفع «حـقــائــب» الـ ــدوالراتّ ،
يجرب
«النفطيون» التهديد ال ــذي ال حــدود
له في معركة ّ
كم األفــواه ،واالعتداءات
ال ـل ـف ـظ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض والـ ــوع ـ ـيـ ــد،

عسيري يعترض على بث
تلفزيون لبنان مقابلة نصرالله
وجريج يعتذر عن «الجريمة»!
وه ـ ـجـ ــومـ ــات الـ ـق ــرصـ ـن ــة عـ ـل ــى م ــوق ــع
مثال على ذلك.
«األخبار» خير
ٍ
ّ
وم ــع ك ــل الـنـفــخ والـتـجـمـيــل لـلـعــدوان
السعودي على اليمن ،الــذي تمارسه
الــوســائــل اإلعــامـيــة الـتــي ّ
«روض ـهــا»
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون ،أث ـ ـ ــار نـ ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون
لـبـنــان الــرسـمــي ملـقــابـلــة األم ــن الـعــام

لحزب الله السيد حسن نصرالله مع
قـنــاة «اإلخ ـبــاريــة ال ـســوريــة» ،أول من
أم ـ ــس» ،حـفـيـظــة «املـ ـن ــدوب ال ـســامــي»
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ل ـب ـن ــان ال ـس ّـف ـيــر عـلــي
عــواض العسيري .كلمة حــق وموقف
سياسي مسؤول عنه صاحبه ،وليس
تلفزيون لبنان ،دفعت العسيري إلى
قـلــب الــدنـيــا عـلــى رأس وزي ــر اإلع ــام
ال ـل ـب ـنــانــي رمـ ـ ــزي ج ــري ــج ،ف ــي حـمـلــة
منظمة بــدأهــا املــوقــع الرسمي لحزب
الـ ـق ــوات الـل ـب ـنــانـيــة لـلـتـحــريــض على
ّ
التلفزيون ،شاشة كل اللبنانيني على
اخ ـتــاف انـتـمــاءاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،أو
هكذا يجب أن يكون!
ولـ ــم ي ـش ــف غ ـل ـيــل امل ـ ـفـ ـ ّـوض ال ـســامــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح جـ ـ ــريـ ـ ــج خـ ـ ـ ـ ــال املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الـصـحــافــي ال ــذي عـقــده صـبــاح أمــس،
ّ
مع أنه تملص قدر اإلمكان من خطوة
ّ
تلفزيون لبنان ،بــل س ــرب إلــى وكالة
األنباء السعودية الرسمية «واس» أن
وزير اإلعالم اللبناني ّ
قدم اعتذارًا إلى
السعودية على «جريمة» ّ نقل مقابلة
مــع نـصــرالـلــه ،مــع أنــه يمثل ج ــزءًا من
اللبنانيني ،على أقـ ّـل تقدير يتجاوز
حجم الجزء الذي يمثله رئيس القوات

تكتل التغيير :ال تسامح في التعيينات
حذر تكتل التغيير واالصالح ،بعد اجتماعه االسبوعي أمس ،من أنه "ال تسامح في ملف
التعيينات" ،مشددًا على أن "الحكومة التي تمكنت من تعيني أمني عام ملجلس الوزراء ال يعصى
عليها تعيني أي مركز" ،داعيًا وزير الداخلية نهاد املشنوق ووزير الدفاع سمير مقبل "الى احترام
النص القانوني ،فاملوضوع ليس عفويًا ويتطلب التفاتة جدية ومسؤولة" .وطالب التكتل ،في بيان
أذاعه الوزير السابق سليم جريصاتي" ،بقانون انتخاب يراعي العيش املشترك ويمثل كافة أبنائه"،
داعيًا الى "إجراء انتخابات نيابية وفقًا لهذا القانون" ،موضحًا أنه "إذا لم ينبثق االستحقاق من
مجلس نيابي حقيقي فسيذهب التكتل الى اقتراح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب" ،معتبرًا أن
"الشرعية هي التي تشرعن كل الصالحيات واملواقع على ما ورد في وثيقة بكركي" .ورأى التكتل
"تصريح
أن "االتفاق النووي الدولي االيراني جعل من إيران قوة استقرار في املنطقة" ،الفتًا الى
ّ
الرئيس االميركي باراك أوباما والذي قال خالله "احذروا شعوبكم ،فالخطر ال يأتي من إيران ،عله
يوجد من متعظ؟".

ّ
سـمـيــر جـعـجــع ،ال ــذي ي ـبــث تـلـفــزيــون
لبنان بشكل دوري خطبه ّ
املكررة بعد
ّ
ك ــل تــأج ـيــل لـجـلـســة ان ـت ـخــاب رئـيــس
الجمهورية.
ً
وذك ــرت «واس» ،فـضــا عــن االع ـتــذار،
أن «وزير اإلعالم وعد بإجراء تحقيق
داخـ ـل ــي مل ـحــاس ـبــة امل ـس ــؤول ــن ومـنــع
تكرار مثل هذه األمور»!
وزي ــر اإلع ــام ب ــدوره ،قــال فــي اتصال
مع «األخـبــار» إنــه لم ينم ليل ّأول من
أمس من كثرة االتصاالت واملراجعات
بـسـبــب ن ـقــل ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان ملقابلة
ن ـصــرال ـلــه .ومـ ــع أنـ ــه ك ـ ـ ّـرر مــوق ـفــه في
املؤتمر الصحافي ،عن أن «في لبنان
م ـســاحــة لـجـمـيــع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
للتعبير عــن مــواقـفـهــا ،ولـبـنــان مكان
ل ـل ـحــريــات ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــام ـي ــة»،
وض ــع جــريــج االع ـت ــذار مــن العسيري
فــي سـيــاق «الـ ـظ ــروف» ،وتـحــت خانة
«خـطــأ تلفزيون لبنان بنقل املقابلة
ع ــن اإلخ ـب ــاري ــة ال ـس ــوري ــة» .وبـحـســب
ّ
ال ــوزي ــر« :ل ــو أرف ـق ــوا ال ـبــث (تـلـفــزيــون
ل ـب ـنــان) ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ال ـن ـقــل هو
عــن تلفزيون امل ـنــار ،فــا مشكلة ،لكن
املشكلة في مسألة النقل عن اإلخبارية
السورية ،التي يمنعنا النأي بالنفس
مــن الـتــواصــل مـعـهــا» .وي ـقــول الــوزيــر
أيضًا إن «اململكة العربية السعودية
تــدع ـم ـنــا بـ ــاملـ ــال ،ول ــدي ـن ــا لـبـنــانـيــون
يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ون ـ ـحـ ــن ال
نـسـتـطـيــع اآلن ف ــي ّه ــذه الـ ـظ ــروف أن
نزعلها ونزيد التشنج».
ّ
مـ ـص ــادر ف ــي ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان أكـ ــدت
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «م ــن صـلــب واج ـبــات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ــرسـ ـم ــي االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
القضايا الخالفية وأن يكون متوازنًا
بني مختلف التوجهات السياسية في
البلد» .ورفـضــت املـصــادر االنتقادات
املوجهة إلــى التلفزيون ،مشيرة إلى
أن «مــن اتخذ قــرار بــث مقابلة السيد
نـصــرالـلــه ه ــو مــديــر األخ ـب ــار صــائــب
ديـ ــاب املـ ـع ــروف ب ـقــربــه م ــن ف ــري ــق 14
آذار» ،الفـتــة إل ــى أن «الـتـلـفــزيــون ،في
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،كــان أكثر
انحيازًا إلى فريق  14آذار وسياساته،
وأن تــوجـهــا ب ــدأ قـبــل شـهــريــن التـبــاع

وزير االعالم وعد بتحقيق داخلي لمحاسبة المسؤولين! (هيثم الموسوي)

س ـيــاســة أك ـثــر ت ــوازن ــا» .فــالـتـلـفــزيــون
نقل شـهــادة الرئيس فــؤاد السنيورة
في املحكمة الدولية على مــدى أربعة
أيــام متواصلة ومــن دون أي انقطاع،
مـ ــع كـ ــل مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه الـ ـشـ ـه ــادة مــن
اتهامات لحزب الله ،كما أجرى عشية
االحتفال بــذكــرى  14شباط مقابالت
خ ــاص ــة م ـ ّـع  30شـخـصـيــة م ــن فــريــق
 14آذارُ ،ب ــث ــت ع ـلــى م ــدى ع ــدة أي ــام،
وت ـضـ ّـم ـنــت م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة ح ــادة

تقرير

عملية استباقية «نظيفة» للجيش في السلسلة الشرقية
رامح حمية
ّ
نــفــذ الجيش اللبناني ،فجر أمــس،
عملية نوعية وخاطفة على معاقل
اإلرهابيني على السلسلة الشرقية،
ّ
وتمكن بحسب بيان لقيادة الجيش
م ــن ق ـت ــل أربـ ـع ــة إره ــابـ ـي ــن وج ــرح
ث ــاث ــة آخ ـ ــري ـ ــن ،مـ ــن دون خ ـســائــر
ف ــي األرواح ف ــي ص ـفــوف ال ــوح ــدات
امل ـهــاج ـمــة .وت ـع ـ ّـد خ ـط ــوة الـجـيــش،
بـحـســب م ـص ــادر عـسـكــريــة معنية،
ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي ال ـع ـم ــل امل ـي ــدان ــي
ملواجهة إرهابيي «جبهة النصرة»
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،امل ـت ـج ـ ّـم ـع ــن
ف ــي ج ـ ــرود ع ــرس ـ ّـال وراس بـعـلـبــك
وال ـق ــاع ،حـيــث تـســلـلــت وحـ ــدات من
ف ــوج امل ـجــوقــل فـجــر أم ــسّ ،
ودم ــرت
ت ـح ـص ـي ـن ـ ُـات ل ـل ـم ـس ـل ـحــن فـ ــي تـلــة
املخيرمة املرتفعة ّ 1564فــي جــرود
راس بعلبك املـحــاذيــة لتلة الـ ـ ،666
بعد معلومات عــن نـ ّـيــة اإلرهابيني

لـلـقـيــام بـعـمــل إره ــاب ــي انـطــاقــا من
املوقعني .وقالت املصادر العسكرية
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «ت ـ ـلـ ــة امل ـخ ـي ــرم ــة
واملــرت ـفــع  1564بــإمـكــانـهـ ُّمــا تــأمــن
كـثــافــة نــاريــة فــي ح ــال تـســلــل مشاة
مـ ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن وتـ ـه ــدي ــد م ــواق ــع
الـجـيــش بــوســائــط نــاريــة م ـت ـعـ ّـددة،
م ــا دفـ ــع ال ـج ـيــش إلـ ــى االن ـق ـضــاض
على املوقعني في ضربة استباقية».
ّ
وأكدت املصادر أن «العملية نظيفة
ّ
مئة في املئة ،وتمكنا من قتل أربعة
م ـس ـل ـحــن وجـ ـ ــرح ث ــاث ــة ،وتــدم ـيــر
م ــدفـ ـع ــي ه ـ ـ ـ ــاون  120م ـ ــع ذخ ــائ ــر
مـتـعـ ّـددة مــن دون وق ــوع أي إصابة
ف ــي ص ـفــوف وحـ ــدات الـنـخـبــة الـتــي
قامت بالعملية».
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـع ـم ـل ـي ــة م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر،
«خ ـ ـطـ ــوة م ـت ـق ـ ّـدم ــة داخ ـ ـ ــل خ ـطــوط
الـعــدو ،بعد املباغتة والـتـقـ ّـدم نحو
ك ـي ـلــوم ـتــريــن ف ــي م ـن ــاط ــق سـيـطــرة

اإلرهــابـيــن»ّ .
وثبت الجيش موقعًا
في املرتفع  ،1564بينما انسحب
له ّ
مــن تــلــة املخيرمة الـتــي تـعـ ّـد بعيدة
نـ ـسـ ـبـ ـي ــا وم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ،مـ ـ ــا ي ـص ـ ّـع ــب
عملية تــأمــن إم ـ ــدادات دائ ـمــة لها،
لـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش أخ ـض ـع ـه ــا ل ـن ـي ــران
املدفعية الثقيلة مانعًا اإلرهابيني
م ــن الـ ـع ــودة إل ـي ـه ــا .وي ـس ـمــح ت ـقـ ّـدم
ال ـج ـي ــش األخـ ـي ــر وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
املــرت ـف ـعــن ب ــاإلط ــال ــة ع ـلــى منطقة
«ع ـقــاب ال ـك ــاف» ال ـتــي تــربــط جــرود
عرسال بجرود الجراجير السورية،
ومنطقة «حليمة ق ــارة» فــي جــرود
ع ـ ــرس ـ ــال بـ ـ ـج ـ ــرود ق ـ ـ ـ ــارة ،وت ـه ــدي ــد
خـطــوط إم ــداد اإلرهــابـيــن ،ليكتمل
عـقــد سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى الـتــال،
بعد أن سيطر في املرحلة املاضية
عـلــى منطقة املـصـيــدة الـعــرســالـيــة،
ول ـي ـص ـب ــح الـ ـت ــراب ــط واض ـ ـحـ ــا بــن
ســائــر الـنـقــاط العسكرية مــن محلة
امل ـص ـيــدة بــات ـجــاه «ت ـنـ ّـيــة الـفــاكـهــة»

ّ
و«تنية رأس بعلبك» حتى منطقة
«وادي رافق».
وذك ـ ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــان ق ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش أن
«العملية تأتي فــي إطــار العمليات
ال ــوق ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا وح ـ ــدات
ال ـج ـي ــش ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى تـجـمـعــات
اإلره ــابـ ـي ــن ،ومـنـعـهــم م ــن الـتـسـلــل
الستهداف مراكز الجيش واالعتداء
على املواطنني» .وقالت املصادر إن
ّ
لخلية
بمثابة دعم
«خطوة الجيش
ّ
األزمة التي تتابع ملف العسكريني
املختطفني ،ورسالة لإلرهابيني بأن
الجيش قــادر على التقدم والحسم
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري س ـ ــاع ـ ــة يـ ـ ـش ـ ــاء وم ـت ــى
تقتضي املصلحة».
العملية رسالة لإلرهابيين
بأن الجيش قادر على
التقدم والحسم
العسكري ساعة يشاء
(هيثم الموسوي)

ت ـج ــاه ال ـ ـحـ ــزب .ول ـ ــدى وف ـ ــاة ال ـعــاهــل
ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز،
ّ
وتقبل
نقل التلفزيون وقائع التشييع
التعازي من السعودية ومن سفارتها
على مدى يومني ،رغم أن الحدث غير
ّ
مـحـلــي ،كــذلــك بــث مقابلتني للرئيس
سـعــد الـحــريــري مــع وكــالــة «روي ـتــرز»
ومع قناة اإلخبارية السعودية بشكل
كامل .وهو ينقل ،بشكل كامل ودوري،
مؤتمرات جعجع الصحافية بعد كل
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جلسة النتخاب رئيس للجمهورية،
عـلـمــا بــأنــه فــي مــؤتـمــره األخ ـيــر ّ
وجــه
اتهامات حادة إليران أكثر مما تحدث
ّ
عـ ــن رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .وذكـ ـ ـ ــرت
املـصــادر بــأن «س ـيــارات البث املباشر
التابعة للتلفزيون كانت تنقل دائمًا
مباشرة فعاليات السفارة السعودية،
حتى في ما يتعلق بتوزيع مساعدات
إغاثية».
أمـ ـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ــإث ـ ــارة ج ــري ــج
املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
بـ ــ«اإلخـ ـب ــاري ــة الـ ـس ــوري ــة» ،ف ــأش ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن ــه «ال تــوجــد مقاطعة
إعالمية لبنانية لسوريا .وكل القنوات
التلفزيونية تبث الصور التي تنقلها
الـ ـقـ ـن ــوات ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـتــي
ل ـهــا ال ـح ــق ال ـح ـصــري ف ــي ن ـقــل صــور
املسؤولني السوريني».
ب ـ ــدروه ،اس ـت ـغــرب م ـس ــؤول الـعــاقــات
اإلعالمية في حزب الله محمد عفيف
«ت ـك ـب ـيــر األم ـ ـ ــر» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي ات ـصــال
مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن « ت ـل ـفــزيــون
لـبـنــان ه ــو تـلـفــزيــون ك ــل الـلـبـنــانـيــن،
وي ـن ـب ـغ ــي أن يـ ـك ــون م ـ ـتـ ــوازنـ ــا .وب ــث
امل ـقــاب ـلــة ه ــو ج ــزء بـسـيــط م ــن عملية
ّ
تحقيق ال ـتــوازن» .وأك ــد أنــه زار مدير
عــام التلفزيون طــال املـقــدســي وأثــار
م ـع ــه ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــامـ ـي ــة امل ـن ـح ــازة
للتلفزيون ،و«قدمنا له الئحة طويلة
من التغطيات غير املتوازنة لألحداث،
وط ـل ـب ـن ــا م ـن ــه أن يـ ـك ــون ال ـت ـل ـفــزيــون
أكـثــر عــدالــة .لكن هــذا جــرى قبل فترة
طويلة من قرار إعطاء السيد نصرالله
مـقــابـلــة لـلـتـلـفــزيــون ال ـس ــوري ،وحتى
قـبــل ال ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن» .ورأى أن
إث ــارة السفير السعودي األمــر «دليل
على غيظ السعوديني مــن أي انتقاد
في أي مكان في العالم يكشف جرائم
عدوانهم .األمر ال يتعلق ال باالخبارية
السورية وال بأصل بث مقابلة السيد
نصرالله ،بــل يتعلق أســاســا بالكالم
الذي قيل عن السعودية».
وفــي الــوقــت الــذي ّ
تحدثت فيه بعض
وســائــل اإلع ــام عــن نـيــة وزي ــر العمل
ّ
س ـج ـع ــان قـ ـ ــزي طـ ــرح امل ـس ــأل ــة ال ـي ــوم
ّ
ّ
فــي جلسة مجلس الـ ــوزراء ،أك ــد قــزي
ل ــ«األخ ـبــار» أنــه «لـيــس فــي وارد فتح
املوضوع ،وهو ليس من اختصاصه،
وهــذا األمــر محض افـتــراء» .كذلك أكد
جريج أن «املوضوع انتهى ،وال أعتقد
أن أحدًا سيفتح املوضوع اليوم خالل
الجلسة».
(األخبار)

تحذير عون من التمديد لقهوجي
ُ
ال يسقط الحكومة
هل يمكن أن
توصل مطالبة رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بعدم التمديد
لقائد الجيش العماد جان
قهوجي إلى تطيير
الحكومة ،أم أن ثمة أسبابًا
موجبة تبقيها قائمة؟
هيام القصيفي
ح ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلص ــاح العماد ميشال عــون اقـتــراح
ت ـغ ـي ـي ــر قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ج ــان
ق ـهــوجــي ،ج ــرى الـ ـت ــداول ـ ـ ـ ـ ف ــي تلميح
م ـب ـط ــن ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــأن أي مـ ـح ــاول ــة مـ ــن وزيـ ــر
الدفاع سمير مقبل التخاذ قــرار منفرد
بـتــأجـيــل تـســريــح قـهــوجــي ،وع ــدم طــرح
امل ـ ــوض ـ ــوع ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،قــد
تــؤدي إلــى تطيير الحكومة التي تملك
حق تعيني قائد الجيش وال تملك حق
التمديد ،أو تأخير التسريح ،املحصور
بوزير الدفاع .علمًا بأن أوساطًا وزارية
متنوعة االت ـجــاهــات كــانــت قــد تحدثت
عــن إب ــاغ ع ــون ح ـل ـفــاءه وش ــرك ــاءه في
الحكومة أنــه قد يطيح الحكومة إذا ما
ّ
مدد لقهوجي.
ً
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ـ ــون فـ ـ ـع ـ ــا إطـ ــاحـ ــة
الحكومة؟
بغض النظر عن املبررات التي يعطيها
ً
عون لعدم التمديد لقائد الجيش ،عمال
ب ــرف ـض ــه ال ـت ـم ــدي ــد ال ـس ــاب ــق وال ـت ـمــديــد
ملجلس الـنــواب ،تعيد مصادر سياسية
مـطـلـعــة ال ـتــذك ـيــر ب ـمــا ج ــرى ح ــن اعـلــن
ال ـ ـ ــوزراء الـشـيـعــة مـقــاطـعـتـهــم لـحـكــومــة
الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة فــي  12كانون
االول  2006لخالف حول تمويل املحكمة
الــدول ـيــة وم ــن ثــم اع ــان استقالتهم مع
الوزير االرثوذكسي يعقوب الصراف .لم
تتمكن استقالة وزراء حزب الله وامل من
إطاحة حكومة السنيورة التي تسلمت
زم ــام الحكم بعد انتهاء والي ــة الرئيس
اميل لحود ،وبقيت على قيد الحياة ،الى
ان وقعت احــداث  7ايــار ومــا اعقبها من
اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال

سـلـيـمــان .اس ـت ـنــادًا ال ــى ذل ــك ،إن تلويح
ع ـ ــون ب ــإط ــاح ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال يـسـتـقـيــم،
ألسـبــاب متقدمة أكثر مــن التي عرفتها
حكومة السنيورة ،بحسب هذه املصادر:
أن ح ـصــة عـ ــون الـفـعـلـيــة ف ــي الـحـكــومــة
وزي ـ ـ ــران ف ـح ـســب ،ه ـمــا جـ ـب ــران بــاسـيــل
والـ ـي ــاس ابـ ــو ص ـع ــب .امـ ــا ح ـصــة تكتل
التغيير واإلصـ ــاح فتضم ال ــى باسيل
وأبــو صعب ،وزيــر املــردة رونــي عريجي
ووزير الطاشناق ارتور نظريان .وحتى
اآلن ،ال يبدو ان تيار املــردة والطاشناق
فــي وارد التضامن مــع عــون فــي معركة
تـغـيـيــر ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،ل ـيــس اع ـتــراضــا
ع ـل ــى ال ـع ـم ـي ــد ش ــام ــل روكـ ـ ــز ،وق ـ ــد ك ــان
ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة واض ـح ــا في
انحيازه إليه ،بل ألسباب تتعلق بعدم
تـعـيــن قــائــد لـلـجـيــش فــي غ ـيــاب رئـيــس
الجمهورية ،والعتبار ان الوقت الراهن
ال يـتـنــاســب م ــع خ ـط ــوة م ــن ن ــوع اف ــراغ
املؤسسة العسكرية ،اذا لم يحصل توافق
على خلف لقهوجي .وال يبدو الطرفان
في موقع تهديد وضع الحكومة.
وت ـش ـيــر ه ــذه املـ ـص ــادر ال ــى ان احـتـمــال
اللجوء الــى استقالة او اعتكاف وزيــري
التيار الوطني الحر ال يؤثر على ميثاقية
الحكومة ،ألن وزيرين مسيحيني فقط من
اصــل  12وزي ـرًا مسيحيًا ،سيستقيالن.
فــا وزراء الـكـتــائــب سـيـكــونــون معنيني
بـ ــذلـ ــك ،وخـ ـص ــوص ــا أن ع ــاق ــة وط ـي ــدة

ت ـ ــرب ـ ــط ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب ووزراء هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـق ــائ ــد
الجيش الحالي ،وال وزراء قوى  14آذار
يتضامنون بطبيعة الحال مع عون .أما
الوزراء املحسوبون على الرئيس ميشال
سليمان ،ووزير الدفاع من ضمنهم ،فمن
«سابع املستحيالت» التضامن مع عون
والوقوف معه ،ألسباب معروفة تتعلق
ب ــال ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـجـ ـن ــرال ــن ال ـس ــاب ـق ــن،
وكذلك ألن مقبل ينسج عالقة جيدة مع

حتى اآلن ال يبدو
المردة والطاشناق
في وارد التضامن مع
عون في معركة
قيادة الجيش

قائد الجيش.
امــا احـتـمــال تضامن وزراء قــوى  8آذار
مع عون ،فيكاد يكون في الوقت الراهن
م ـع ــدوم ــا ،إذ ال ت ـل ــوح ف ــي األفـ ــق حــالـيــا
م ــؤش ــرات فـعـلـيــة عـلــى مــواف ـقــة الــرئـيــس

أي نتيجة ايجابية يمكن ان يحصدها عون من االعتكاف أو االستقالة؟ (هيثم الموسوي)

نبيه بــري أو حــزب الله على خيار عون
بفتح هذه املعركة أو تأييد وصول روكز
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـيــش .وم ــن غ ـيــر ال ـ ــوارد،
بالنسبة إلى بري والحزب اليوم ،إسقاط
الحكومة في ظل االوضاع التي تشهدها
املـنـطـقــة ،وخ ـصــوصــا عـلــى خ ــط الـتــوتــر
ال ـس ـنــي ـ ـ ـ ـ ال ـش ـي ـعــي اإلق ـل ـي ـمــي م ــن جهة
وال ـح ــوار ال ــدائ ــر بينهما فــي لـبـنــان من
ً
جهة أخرى .وال يبدو الحزب اليوم مياال
إلــى املغامرة فــي زعــزعــة وضــع الجيش،
واحتمال حــدوث فــراغ في قيادته ،وهو
عـلــى أه ـبــة خ ــوض م ـع ــارك ح ــدودي ــة قد
ّ
ترتد على الداخل اللبناني.
وع ـل ــى افـ ـت ــراض ان ب ــري والـ ـح ــزب أي ــدا
ع ــون فــي اق ـتــراحــه ،ف ــإن خ ــروج وزراء 8
آذار مجتمعني لن يسقط الحكومة ،رغم
اخ ـتــاف االجـ ــواء الــداخـلـيــة جــذريــا بني
 2006و ،2015وتـصــدر الـطــرف الشيعي
واج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــداخـ ـل ــي.
وتــذكـيـرًا ،فــإن مـفــاوضــات عسيرة جرت
اث ـن ــاء تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ح ـتــى ال يـكــون
الثلث الضامن مــع اي طــرف وال يعطى
الـ ــوزيـ ــر املـ ـل ــك ألي م ــن ف ــري ـق ــي  8و.14
ف ـ ــوزراء ق ــوى  8آذار هــم ثـمــانـيــة وزراء،
والوزير الشيعي الخامس هو من حصة
سليمان ،وال يمكن أي عاقل ان يفترض
ان الــرئـيــس الـســابــق سيقف ال ــى جانب
هــذا الـفــريــق او الــى جــانــب ع ــون .فحتى
اآلن ال يبدو الوزير عبد املطلب حناوي
ً
ق ــاب ــا ألن ي ـكــرر تـجــربــة ال ــوزي ــر عــدنــان
السيد حسني.
وهـنــاك مالحظة أســاسـيــة تــوردهــا هذه
املصادر :هي ان كل ما سبق ذكره ،يعني
حالة واحدة هي ان يستبق عون اي قرار
لوزير الدفاع بتأجيل تسريح قهوجي،
فـيـلــوح بــاالسـتـقــالــة او االع ـت ـكــاف .وفــي
ك ـل ـتــا ال ـح ــال ـت ــن ل ــن ي ـك ــون ل ـ ـقـ ــراره ه ــذا
انعكاس مباشر على الحكومة .لكن ماذا
لــو اص ــدر مقبل ق ــراره مـنـفــردًا ،مــن دون
العودة الى مجلس الوزراء؟
بحسب هــذه االوس ــاط ،إن أي خطوة قد
يتخذها ع ــون ،بعد ص ــدور ق ــرار مقبل،
حتى لو كانت من نوع االعتكاف او حتى
االسـتـقــالــة ،لــن يـكــون لها م ــردود فعلي،
ألن ما كتب يكون قد كتب .فال الحكومة
ستطير وسـيـمــدد لـقــائــد الـجـيــش ،فــأي
نتيجة ايجابية يمكن ان يحصدها عون
آن ــذاك مــن خـطــوة مــن ه ــذا ال ـنــوع ،اذا لم
تكن عناصرها مكتملة؟

تقرير

السائقون المخطوفون :تهديدات بالقتل وال تحرك رسميًا
رضوان مرتضى
لم يصل سائقو الشاحنات الستة املحررون
إلــى األراضــي اللبنانية بعد .ورغــم أن وساطة
اتـحــاد العشائر العربية أفضت إلــى إطالقهم
ظـهــر أم ــس ،إال أن الـقـصــف ال ــذي تـتـعــرض له
طريق العودة أعــاق إمكانية إيصال السائقني
الذين كانوا محتجزين لدى «جبهة النصرة».
ّ
وأفادت املعلومات أنه يتوقع أن يصل السائقون
املـحــررون إلــى األراض ــي اللبنانية ظهر اليوم،
بحسب ما أبلغ رئيس املحكمة الشرعية في
حــوران الشيخ أسامة اليتيم الجهة املفاوضة.
ّ
ّ
وق ــد ُســلــم الـســائـقــون هــواتـفـهــم وتـمــكـنــوا من
التواصل مع عائالتهم في لبنان لطمأنتهم .أما
املخطوفان اآلخــران ،حيدر شكرجي وحسن
األت ــات ،الـلــذان ينتميان إلــى الطائفة الشيعية،
ف ـب ـح ـســب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ال يـ ـ ــزال مـصـيــرهـمــا
ً
مجهوال ،علمًا بــأن املفاوضني يــؤكــدون أنهم

موجودون لدى فصيل يتبع لـ«الجيش الحر»،
وأن الـخــاطـفــن يـطــالـبــون بـفــديــة قــدرهــا ١٠٠
ألف دوالر إلطالقهما .كذلك تشير املعلومات
إلى أن التفاوض جار على تخفيض املبلغ ،إال
أن املـفــاوضــات تـبــدو معقدة نــوعــا مــا .وتنقل
املصادر عن الجهة الخاطفة زعمها العثور على
«صور لرايات حزب الله ولـ(األمني العام لحزب
ال ـلــه الـسـيــد ح ـســن) نـصــرالـلــه عـلــى الـهــواتــف
الخلوية للمخطوفني» ،وبالتالي فإنهم يهددون
ُ
بـ«تصفيتهما إن لم تدفع الفدية» .وفيما علمت
ّ
«األخ ـب ــار» أن أح ــد الـخــاطـفــن ات ـصــل بأهالي
السائقني املخطوفني طالبًا تسليم أموال الفدية
في إحدى قرى محافظة السويداء ،عاود أحد
املـفــاوضــن مــن اتـحــاد العشائر الـتــواصــل مع
الجهة الخاطفة عارضًا تسليم املبلغ املالي في
تركيا أو االردن ،بشرط أن يسلم املخطوفان
إلــى واحــد من عشرة مشايخ عشائر سورية
تتم تسميتهم ،ولهم الحرية في اختيار واحد

م ـن ـهــم لـتـسـلـيـمــه امل ـخ ـط ــوف ــن .وفـ ــي ال ـس ـيــاق
نفسه ،تشير املعلومات الــى أن األهالي كانوا
وال يــزالــون بصدد دفــع الفدية املالية ،غير أنه
ال تــوجــد ض ـمــانــات الل ـت ــزام ال ـج ـهــة الـخــاطـفــة
ب ــإط ــاق امل ـخ ـطــوفــن .وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن
رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر
الــذي يقود ملف التفاوض بصدد التوجه إلى
األردن ملتابعة امللف من هناك ،علمًا بأن أحد
كبار مشايخ العشائر الشيخ ناصر الحريري
قـ ِـدم من الرياض إلــى ّ
عمان للعمل على إنهاء
قضية املـخـطــوفــن الـبــاقـيــن ،ال سيما أن من
يتولى الوساطة ميدانيًا مشايخ من العشائر
السورية في مجلس القضاء اإلسالمي التابع
ملحكمة العدل.
وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن «م ـش ــاي ــخ م ــن ات ـحــاد
الـعـشــائــر ضــد الـخ ـضــوع ل ـشــروط الخاطفني
باملطلق ،لكنهم غير قادرين على الوقوف في
وجه األهالي ملنعهم من دفع الفدية أو اإلشارة

عليهم بتغيير مـكــان التسليم رغــم املخاطر
امل ـحــدقــة ،خــوفــا م ــن اح ـت ـمــال ت ــده ــور الــوضــع
وتحميلهم املسؤولية من قبل األهــالــي» .وفي
مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،تـسـتـغــرب امل ـص ــادر ع ــدم إي ــاء
قضية السائقني املخطوفني االهتمام الكافي
مــن قبل الـجـهــات الــرسـمـيــة ،كاشفة أن أهالي
املـخـطــوفــن شـكــرجــي واألت ـ ــات ل ــم يـتـلـقــوا أي
اتصال من أي جهة سياسية بعد ،باستثناء
متابعة رئيس فرع استخبارات البقاع العميد
ع ـبــدال ـســام س ـم ـحــات ورئ ـي ــس شـعـبــة األم ــن
القومي في األمن العام في البقاع املقدم جمال
الجاروش اللذين ّ
ينسقان مع اتحاد العشائر
العربية.
ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـشــاح ـنــات ال ـعــائــدة
للبنانيني ،التي كانت مركونة في السوق الحرة
على معبر نصيب ال ـحــدوديّ ،تمت سرقتها،
علمًا بأنه تم االتفاق على إعادة تسليمها إلى
أصحابها خالل ثمان وأربعني ساعة.
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سياسة
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سامي رئيسًا للكتائب بعد حزيران ومعارضة نديم
ّ
الجميل بخطى
يسير سامي
ثابتة الى رئاسة حزب الكتائب خلفًا
لوالده ،رغم اعتراضات حزبية وعائلية.
في مقدم المعترضين نديم ،وريث
آل الجميل اآلخر الذي يرفض التسليم
بـ»الواقع ّ
المر»ّ .
عبأ «قواته» للمواجهة،
ّ ً
متكال على «حزب المعارضين لسامي»
ليكتشف أن المتحمسين
داخل الحزب...
ّ
لخوض المعركة قلة قليلة
ليا القزي
حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت االمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـح ــزب
الكتائب مــوعــد املؤتمر الـعــام أيــام
 12و 13و 14حــزيــران املـقـبــل الــذي
س ـي ـش ـه ــد ت ـس ـل ـي ــم ال ــرئـ ـي ــس أم ــن
الجميل مشعل قيادة حزب الكتائب
الى ابنه النائب سامي .االجــراءات
ات ـ ـخـ ــذت ل ـن ــاح ـي ــة إب ـ ـ ــاغ االق ــال ـي ــم
ب ــامل ــوع ــد وتـ ـح ــدي ــد م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـتــرشـيـحــات لـلـمـنــدوبــن .املــرحـلــة
اآلن هــي تثبيت املــؤتـمــر وإص ــدار
البطاقات االنتخابية .مقربون من
بكفيا يتحدثون عــن ضـغــوط ،من
كــل الـجـهــات ،عـلــى «الـشـيــخ أم ــن»؛
م ــن زوج ـت ــه جــويــس ال ـتــي تضغط
م ــن أج ــل تـسـلـيــم االم ــان ــة لنجلها،
ومـ ــن اب ـن ـتــه ن ـي ـكــول ال ـت ــي ت ـحــاول
دائ ـم ــا ال ـتــوف ـيــق ب ــن جـمـيــع أف ــراد
عــائـلـتـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ،ومـ ــن عـ ــدد من
الحزبيني املـعــارضــن لسامي ألنه
«بعد بكير عليه».
من ناحية وريث آل الجميل اآلخر،
ن ــدي ــم ،ال ت ـبــدو مــاض ـيــة بـســاســة.
يرفض األخير التسليم باألمر ،لذا
أعـ ّـد عدته من أجل «املقاومة» ،ولم
ُيبق األمر سريًا .تقول مصادر على
اتصال يومي به إنــه اتصل ّ
بعمه،
وأبلغه بالفم املــآن« :لعبة تسليم
ُ
الـكـتــائــب لـســامــي ســت ـحــدث خضة
في الحزب» ،وإذا «أردت أن تستقيل
فـ ــأنـ ــت حـ ـ ـ ّـر ف ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارك ،ول ـك ـن ـنــي
سأعارض ذلك حتى لو كلف االمر
رفع الصوت في املؤتمر العام ...وال
تظنوا أنني وحدي في املعركة».
ي ـم ـضــي ن ــدي ــم ف ــي خ ـط ــوات ــه عـلــى

ط ـ ــري ـ ــق امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ،ل ـك ـنــه
يكتشف ،دائ ـمــا ،أن ســامــي يسبقه
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوتـ ــن ...أو أكـ ـ ـث ـ ــر .ت ـش ـك ـيــل
«لـ ـ ـ ــواء مـ ـع ــارض ــة سـ ــامـ ــي» ،داخـ ــل
الـكـتــائــب ،بــدأ فــي األشـهــر األخـيــرة
مــن ال ـعــام امل ــاض ــي .مــن ل ـجــأوا الــى
كنف االشرفية (مقر نديم) هم من
ال ـحــزب ـيــن امل ـنــزع ـجــن م ــن طــريـقــة
ت ـع ــاط ــي س ــام ــي م ـع ـه ــم .وض ـع ــوا
إمكانياتهم في خدمة «نجل بشير
ال ـج ـم ـيــل» ،إذ إن ه ــذا ال ـن ـســب هو
وسـيـلـتـهــم ل ـش ـ ّـد ال ـع ـص ــب ،فـكــانــت
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
بيروت وبعبدا وكـســروان وجبيل.
ومؤخرًا ،بدأ العمل يتخذ ُبعدًا آخر
م ــع تـنـظـيــم اج ـت ـمــاعــات ب ــن نــديــم
و»رف ــاق» ممن كــانــوا معتكفني عن
العمل الحزبي ،ومع رؤساء أقاليم
ســابـقــن «يجمعهم رف ــض وصــول
ســامــي ال ــى رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب» ،كما
ي ـق ــول م ـص ــدر ك ـتــائ ـبــي ف ــي زح ـلــة.
فــي جبيل ،استعان نديم بخبرات
طـنــوس قــرداحــي ،أمــا فــي كـســروان
«ف ـ ــإل ـ ــى ج ــانـ ـبـ ـن ــا رئ ـ ـيـ ــس االق ـل ـي ــم
السابق روفايل مــارون ،ونتواصل
مع جان عقيقي في الجرد» .االتكال
فـ ــي زحـ ـل ــة «عـ ـل ــى رئـ ـي ــس االق ـل ـي ــم
السابق بيار مطران ،أما في بعبدا
فنسعى ال ــى الـتــواصــل مــع توفيق
أنطوان غانم».
ول ـكــن ،عـلــى جـبـهــة نــديــم أي ـضــا ،ال
تبدو األمور ماضية بسالسة ،إذ إن
االجتماع املوسع االول بني هؤالء،
 16آذار املاضي
الذي كان مقررًا في ُ
في منزل نجل بشير ،أرجئ بسبب
ّ
«تذرع بعض املشاركني بارتباطات
خاصة» .لذلكُ ،ال تزال االجتماعات
حـتــى الـســاعــة تـعـقــد فــرديــا مــع كل
مسؤول.
ي ــوض ــح امل ـص ــدر املـ ـق ـ ّـرب م ــن نــديــم
أن «ح ــرك ـت ـن ــا ل ـي ـس ــت اع ـت ــراض ـي ــة
بــل تغييرية» .وعـلــى الــرغــم مــن أن
اآلم ـ ــال ك ــان ــت ،ب ــداي ــة ،كـبـيــرة ج ـدًا،
إال أن املصدر بات أكثر واقعية ،إذ
«ن ـع ــرف أن الـعـجــائــب ل ــن تتحقق.
لكن هذه ستكون خطوتنا االولــى.
خرجنا مــن املؤتمر األخـيــر ونحن
ال نملك شيئًا .هذه املــرة نتوقع أن
تــرتـفــع أسـهـمـنــا عـلــى االق ــل عشرة
في املئة» .واقعيتهم باتت تقتضي
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف بـ ـ ـ ــأن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ل ـي ـســت

ّ
يتصورونها،
بالسهولة التي كانوا
إذ إن «سامي متغلغل في االقاليم
وهـ ــو ي ـم ـلــك ك ــاري ــزم ــا ال يـسـتـهــان
بـهــا ،ويـعــرف كيف يـسـ ّـوق لنفسه.
وهذه النقطة نعمل عليها حاليًا».
كذلك ّ
يقر هؤالء بوجود مشاكل في
االقــال ـيــم املـحـســوبــة عـلــى «جـمــاعــة
نديم»« :في كسروان لم نحسم بعد
من سيكون رأس حربتنا» ،أما في
البترون فـ«سامر سعادة يريدنا أن
نخوض املعركة عنه».

ّ
مشجعة.
كسروانيًا ،ال تبدو األمور
أحــد الــذيــن ُيـعـ ّـول عليهم نــديــم في
ّ
متحمسًا .يقول إن
القضاء ال يبدو
«الحركة االعتراضية ال توصل الى
أي نتيجة ،بدليل ما ّ
مر به الحزب
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ّح ـتــى ال ـي ــوم».
ويضيف« :القاعدة ملت من صراع
أمني وبشير سابقًا ،وال تريد تكراره
مع األوالد» ،ويزيد« :لنكن واقعيني،
ال دور ل ـنــديــم ح ــال ـي ــا» .وال ي ـبــدو،
اس ـت ـنــادًا ال ــى امل ـص ــدر ،أن الـحــركــة

االعتراضية ستدوم« ،إذ إن االفراد
ال ــذي ــن يـسـتـعــن بـهــم نــديــم ليسوا
مواكبني للتطورات الحزبية»ّ .
يقر
ب ــأن مـشـكـلــة ســامــي ه ــي ف ــي «ع ــدم
تعامله مــع الجيل الـقــديــم ،مــا أدى
ب ـق ـس ــم م ـن ـه ــم ال ـ ــى االن ـ ـك ـ ـفـ ــاء .وق ــد
تزامن ذلــك مع تراجع الحزب على
الصعد كافة» .لذلك ،حني بدأ نديم
العناوين التغييرية «التقينا
طرح
ُ
ب ــه قـبــل أن ن ـص ــدم .فــاالف ـكــار الـتــي
تقدم بها جميلة ولكن التنفيذ ما

الجميل :آمال كبيرة ّ
ّ
يبددها الواقع (هيثم الموسوي)
نديم

تقرير

ّ
فارس سعيد في «جورة المعازين» :األمر لي!
جسد النائب السابق
فارس سعيد في المجلس
الوطني لقوى  14آذار،
أما عقله وروحه ففي...
«جورة ّ
المعازين» .منسق
األمانة العامة مشغول
عن حرية الشعب السوري
والعبور الى الدولة في
لبنان بحفر بركة مياه في
«الجورة»!
البلدي المدعوم
المجلس
سعيد ّ
مصر على مشروع
من
بركة مياه رغم أضرارها
المؤكدة (مروان طحطح)

غسان سعود
بـ ـع ــد األبـ ـ ــاطـ ـ ــرة ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــان ،وأبـ ــرزهـ ــم
ت ـي ـتــوس ،ال ــذي ــن ح ـف ــروا كـلـمــاتـهــم في
صخور بلدة العاقورة ،جاء دور منسق
األم ــان ــة الـعــامــة ل ـقــوى  14آذار الـنــائــب
ّ
ال ـســابــق ف ـ ــارس سـعـيــد لـيـخــلــد ذك ــراه
في البلدة املجاورة لبلدته قرطبا .بدل
حفر الكلمات ،يريد سعيد حفر بركة،
مهددًا املنطقة بكارثة أكبر من تلك التي
سببها سلفه اإلمبراطور الروماني دو
ميسيانوس قبل  1933عامًا.
أبناء البلدة التي تعلو أكثر من 1700
متر عن سطح البحر ،أنشأوا عشرات
الـ ـبـ ـحـ ـي ــرات االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ب ـطــري ـقــة
ف ــوض ــوي ــة ،لـ ــري ب ـســات ـي ـن ـهــم ،ق ـبــل أن
ي ـح ــذر املـ ـش ــروع األخـ ـض ــر عـ ــام 2002
من إنشاء أي بركة جديدة في منطقة
مـ ــرج ريـ ـم ــا ،أو ت ـس ــوي ــة األراضـ ـ ـ ــي أو
استصالحها ،بسبب الخشية من زحل

األراضــي ،علمًا بأن التاريخ العاقوري
حــافــل بــزحــل األراض ــي وانـهـيــار البرك
ال ـص ـغ ـي ــرة .ورغ ـ ــم دراسـ ـ ـ ــات ال ـخ ـب ــراء
التي أظـهــرت عــدم وجــود جــدوى فنية
واقـتـصــاديــة مــن حـفــر بـئــر جــديــدة في
املنطقة ،ومـنــع قائمقام جبيل ووزيــر
الداخلية السابق مــروان شربل إنشاء
وص ـيــانــة ب ــرك تــراب ـيــة أو خ ــزان ــات أو
غـ ـي ــره ــا ،أصـ ـ ــر امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي فــي
الـ ـع ــاق ــورة ،امل ــدع ــوم م ــن س ـع ـيــد ،على
إنشاء بحيرة كبيرة الجتذاب السياح،
لن تصب فوائدها إال في جيوب النواب
السابقني وأنصارهم ،من دون مباالة
بزحل األراضي أو تغيير مجرى املياه
أو جفاف البساتني ...وعلى قاعدة :من
بعدي الطوفان.
إال أن مناقضة املجلس البلدي لقراره
الـســابــق بــرفــض إنـشــاء البحيرة ليس
ً
أم ـرًا سـهــا ،لــذا ال بــد مــن تهريب قــرار
بلدي في هذا الشأن .وفي هذا السياق،

حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى كـتــاب وجهه
نــائــب رئـيــس املـجـلــس الـبـلــدي جــوزف
الـهــاشــم ال ــى قــائـمـقــام جـبـيــل بــاإلنــابــة
نـ ـ ـج ـ ــوى سـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدان ،أشـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـيـ ــه إلـ ــى
«م ـفــاجــأة» أب ـنــاء ال ـعــاقــورة بـبــدء أحــد
املقاولني أعمال الحفر في محلة مرج
ري ـم ــا ،زاع ـم ــا أن ــه يـنـفــذ قـ ــرار املـجـلــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي بـ ــإن ـ ـشـ ــاء بـ ـحـ ـي ــرة ل ـت ـج ـم ـيــع
املـيــاه .وســرعــان مــا ُوضــع فــي الـتــداول
محضر اجتماع منسوب ملجلس بلدية
العاقورة يحمل تاريخ .2014/10/22
ّ
ال ـه ــاش ــم أك ـ ــد أنـ ــه ش ـ ــارك ف ــي اجـت ـمــاع
بلدي في ذلك التاريخ في مبنى اتحاد
ب ـل ــدي ــات ج ـب ـيــل ،ات ـخ ــذت ف ـيــه قـ ــرارات
تتعلق بصرف أمــوال وفواتير أشغال
منفذة والتصديق على موازنة البلدية،
وق ــد كـتــب بنفسه مـحـضــر االجـتـمــاع،
مشيرًا الى أن املحضر املتداول مختلف
تمامًا ،وهو «مفبرك» من دون شك ،إذ
إنه ال يحمل تواقيع العديد من أعضاء
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بهدوء

«تسجيل موقف»
بدأ سامي
بالتواصل مع حزبيين
قدامى ممن تخلى
عنهم سابقًا

قرار مجلس بلدي
أعمال
مفبرك وبدء ّ
الحفر من دون اتباع
اإلجراءات القانونية

املـجـلــس الـبـلــدي ،وف ــي مقدمهم نائب
رئ ـيــس امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .أم ــا الـعـضــو
ً
أمني مسعود ،مثال ،فقد حمل املحضر
توقيعه رغم تغيبه عن االجتماع ،علمًا
ب ــأن رئ ـيــس املـجـلــس ال ـب ـلــدي سيمون
مــرعــب (مــديــر ف ــرع أح ــد امل ـص ــارف) لم
يـكـتــف بـتـجــاهــل ك ــل ت ـقــاريــر ال ـخ ـبــراء
الجيولوجيني بـقــراره إنشاء البحيرة
في منطقة جورة املعازين ـ مرج ريما،
ولم يكتف بفبركة قرار بلدي ،بل تعاقد
مــع أح ــد املـقــاولــن لحفر الـبـحـيــرة من
دون ال ــرج ــوع إل ــى املـجـلــس وم ــن دون

بيسوى .نصيحة لــه :فليبتعد عن
آل توتنجي (عــائـلــة وال ــدت ــه)» .أما
املـ ـع ــارض ــون ف ــي زحـ ـل ــة ،ورغ ـ ــم أن
نياتهم أصفى تجاه نديم لتواصله
معهم بشكل دوري ،إال أنه «ال يجب
املخاطرة بوحدة الحزب من خالل
التغيير على صعيد القيادة .نحن
حاربنا من أجل الرئيس ومن أجل
أن يتوحد الحزب من جديد ،فلماذا
التغيير؟» ،كما يقول أحدهم.
ال ـ ـصـ ــراع ب ــن ال ـك ـتــائ ـب ـيــن حــال ـيــا
ه ـ ــو عـ ـل ــى م ـ ــن ي ـ ـحـ ــوز أك ـ ـبـ ــر ع ــدد
م ــن امل ـن ــدوب ــن (تـنـتـخـبـهــم الهيئة
ال ـنــاخ ـبــة وي ـم ـث ـلــون إق ـل ـي ـم ـهــم في
املؤتمر) .يثابر مدير مكتب سامي،
بـ ــاتـ ــريـ ــك ري ـ ـش ـ ــا ،عـ ـل ــى االت ـ ـصـ ــال
بالشباب في االقاليم لـ«الحرتقة»،
كما يقول أحدهم .ويوضح« :باكو
يتصل كل أسبوع ليسأل عن تطور
أعداد املندوبني ،خاصة في االقاليم
غير املوالية لهم» .أما نديم فيعمل
على ترشيح فائض من املندوبني.
ي ــؤك ــد امل ـ ـصـ ــدر امل ـ ـقـ ـ ّـرب مـ ــن نــائــب
االشرفية هذا االمر« ،ألنه ،ببساطة،
كلما ارتفع عدد املندوبني ،نضطر
الى تنظيم انتخابات في االقاليم،
فتزيد فرصنا بالحصول على أكبر
عدد من املوالني».
ّ
يتهكم الكتائبي الكسرواني على
هذه «اللعبة ألنهم لن يتمكنوا اال
من تسجيل موقف» .يبدو مقتنعًا
بأنه بعد حــزيــران سيكون سامي
ه ــو رئ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ،وي ـك ـش ــف أن
األخير يتواصل مع القدامى الذين
تخلى عنهم ســابـقــا ،واع ـدًا إياهم
ب ـ ــأن ي ـك ــون ــوا ض ـم ــن ف ــري ــق عـمـلــه
ً
مـسـتـقـبــا .وف ــي ه ــذا االط ــار يقول
أح ــد امل ــرش ـح ــن ال ــى االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة إن س ــام ــي وقـ ـ ــف عـلــى
خ ــاط ــره ف ــي م ــا خـ ـ ّـص «ط ـمــوحــي
فــي الـعـهــد ال ـجــديــد» .أم ــا الــرئـيــس
ّ
الجميل فـ «سيتفرغ إلعادة تنظيم
ب ـي ــت امل ـس ـت ـق ـبــل (م ــرك ــز دراسـ ـ ــات
مختص بقضايا الـشــرق االوســط
ومـسـتـقـبــل ال ـعــالــم ال ـعــربــي ودور
ل ـب ـنــان ب ـعــد الـ ـث ــورات ال ـع ــرب ـي ــة)».
واأله ــم أن «ع ــن» رئـيــس الكتائب
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـ ـلـ ــى أمـ ـ ــانـ ـ ــة املـ ـجـ ـل ــس
الــوط ـنــي ل ـهــذه ال ـق ــوى« ،لسحبها
من بني ّ
يدي النائب السابق فارس
سعيد».

إجراء مناقصة وفض عروض ودراسة
كلفة أعمال الحفر وتحديد كيفية رسو
عملية التلزيم على املقاول املقرب منه.
فــي ال ـعــاقــورة ،يـتـفــاقــم الـغـضــب الـيــوم
وخ ـص ــوص ــا ف ــي أوسـ ـ ــاط آل ال ـهــاشــم،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم أكـ ـث ــر املـ ـتـ ـض ــرري ــن مـمــا
ستلحقه البحيرة الجديدة بأراضيهم.
يقول هؤالء إن مجلس الــوزراء أصدر،
بطلب من وزير الزراعة السابق حسني
الحاج حسن ،مرسومًا بإنشاء بركتني
فــي ال ـعــاقــورة ،األول ــى فــي محلة املغر
والـثــانـيــة فــي محلة الـبــربــريـســي .وقــد
شكل املرسوم انتصارًا ألهل العاقورة،
لتكريسه نفوذهم في املناطق املتنازع
على ملكيتها بني العاقورة واليمونة.
إال أن رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي آث ــر
استرضاء املقربني منه الذين يملكون
ع ـق ــارات ال ـبــربــري ـســي ،فـنـقــل الـبـحـيــرة
إلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة ج ـ ـ ــورة املـ ـع ــازي ــن حـيــث
ّ
متذرعًا بأحوال
األراضــي آلل الهاشم،

َ ُ َ ُ
ُ ُ
«ولدت ،ولسوف أبعث بلشفيًا»
ناهض حتر
ّ
ودع آالف األردنـيــن في بلدة السماكية (الـكــرك ،جنوب
األردن) ،أم ــس ،مــؤســس الـحــركــة الـشـيــوعـيــة األردن ـي ــة،
وأمينها ،الدكتور يعقوب زيادين.
أعــرف الدكتور يعقوب زيــاديــن ،منذ وقــت ال أستطيع
تحديده ،أي أنني ال أعي ،بالضبط ،متى سمعت باسمه،
ألول مرة ،في طفولتي .وكان األطباء املناضلون ،مثل
د .زيادين ود .منيف الــرزاز ،ود .عبد الرحمن شقير،
ّ
قد اخترقوا َ
وعي األحياء الشعبية ،ومثلوا ،لدى الناس،
قـيـمــا جــديــدة لـلــرجــولــة ،تـسـتـحــق الـتـبـجـيــل ،بصفتهم
رموزًا للتفوق األخالقي .ويا لألسف أن املناضلني بعد
حقبة الخمسينيات والستينيات ،ظلوا حبيسي النادي
السياسي ،ما عــدا استثناءات مـحــدودة لم تستطع أن
تقدم نفسها كنماذج أخالقية مهيمنة.
ع ــرف ــت ،إذًا ،وفـ ــي غ ـبــش ال ــوع ــي ال ـط ـف ــول ــي ،الــدك ـتــور
زيــاديــن ،وعرفت أنــه «شيوعي» .فمن هو الشيوعي؟!
إنــه طبيب وانـســان رؤوف ويـعــالــج الـفـقــراء مجانًا من
ّ
ويحدثهم،
دون أن يستعلي عليهم ،بل إنه يصادقهم
ويـشـ ّـجـعـهــم .وهــو وطـنــي ،ويــدافــع عــن الـبـلــد ،ويتحدى
ال ـح ـكــومــة ،وع ـن ــده ق ـ ــدرات خ ــارق ــة ف ــي ال ـص ـمــود أم ــام
بطشها .وكان هذا هو الساحر في شخصية زيادين:
ال ـج ـمــع ب ــن ت ـح ــدي ال ـح ـكــومــة وص ــداق ــة ال ـف ـق ــراء ،بني
العناد والصالبة إزاء األقــويــاء ،والــرقــة والتسامح إزاء
ّ
ال ـض ـع ـفــاء ،وب ــن الـتـمـيــز املـهـنــي واالج ـت ـمــاعــي وات ـق ــاد
املشاعر الوطنية والشعبية.
كـنــا نـسـكــن ف ــي ح ـ ّـي وادي ال ـس ــرور عـلــى مـقــربــة من
جـســر الـحـمــام ،ويـلـيــه ش ــارع املـلــك ط ــال ،حـيــث عـيــادة
الدكتور زيادين التي طاملا ّ
تشوقت لزيارتها ،وأنا ّ
أمر
فــي ال ـش ــارع ،وأن ـظــر ،بمشاعر مـتــأجـجــة ،إل ــى اليافطة
الصغيرة السوداء ،وعليها اسم الدكتور .وقد دخلتها،
بعد وقت طويل ،العام  ،1977حني ذهبت إلى الدكتور،
ّ
أسلم عليه ،وأرجو معالجتي من آالم شديدة نجمت عن
ّ
بالعصي أثناء اعتقالي.
تعرضي للضرب املبرح
كــانــت شمس الخريف تــأتــي مــن نــافــذة الـعـيــادة خفيفة
بالكاد تضيء وجهه السمح .وكــان عطوفًا معي كأب.
شجعني ًّ
وهون ّ
علي .وعندما شرحت له ما حدث معي
ّ
قال« :الــوحــوش» ...وكأنه تذكر ،في ملحة واحــدة ،مقاطع
من التعذيب الجسدي الذي عرفه في املعتقالت.
ن ـمــوذج زي ــادي ــن هــو ال ــذي شـ ّـدنــي لــاق ـتــراب املـبـكــر من
الشيوعيني .ولم يكن ذلك عن طريقه؛ ففي النصف الثاني
من السبعينيات كان الحزب الشيوعي موجودًا في كل
مكان .وفي مدرستي في أشرفية عمان (ثانوية حسن
ّ
البرقاوي) كان في صفي ،وحده ،ثالثة طالب شيوعيني،
منهم اثنان من «الجناح القومي» ،وواحــد من « الجناح
اللينيني»!
لصداقة كان لها في قلبي ،دائمًا،
الطويلة
السنوات
وفي
ٍ
ذلك الوهج الفريد ،ظل زيادين (أبو خليل) ،عندي ،فوق
كل اعتبار سياسي ،وخارج الخالفات ،وفوق املناقشة.
فهو ليس ،حسب ،رفيقًا ،وليس ،حسب ،قائدا شيوعيا
مؤسسا ،وإنما ،قبل ذلك وبعده ،زعيم وطني أردني ،ما
برح حسني باشا الطراونة (مؤسس الحركة الوطنية في

ال ـط ـقــس ف ــي ك ـيــديــة عــائـلـيــة واض ـحــة.
ويتناقل هؤالء صورة سعيد ورئيس
املجلس البلدي عند رئيس الحكومة
ً
تـمــام س ــام بوصفها «دل ـيــا واضـحــا
ع ـل ــى ض ـغ ــط س ـع ـي ــد ب ـش ـت ــى وس ــائ ــل
األم ــان ــة ال ـعــامــة عـلــى وزارة الــداخـلـيــة
وقائمقامية املــن والنيابة العامة في
جـبــل لـبـنــان ومـجـلــس شـ ــورى الــدولــة
وغيرها من اإلدارات الرسمية املعنية
بــوقــف الـجــريـمــة املـحــدقــة ب ـهــم» ،علمًا
ب ــأن ح ــرص األهــالــي عـلــى مصلحتهم
دف ـ ـع ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ع ـص ـب ـي ـت ـه ــم
السياسية ،ســواء العونية أو غيرها،
واللجوء إلى معراب لثقتهم بأن رئيس
ح ــزب ال ـقــوات سمير جعجع أق ــدر من
العماد ميشال عــون على قطع طريق
سعيد إلــى وزارت ــي الـعــدل والداخلية،
في ظل تمسك األهالي حتى اآلن ،كما
يقولون ،بالحلول القانونية .وقد عرف
جعجع كيف يستغل اللحظة ،فتتالت

اجتماعاته بأهالي العاقورة ،وخلص
إلــى تأكيد متابعته لكل قضية تطرح
وفــق الـقــوانــن املرعية اإلج ــراء ،مؤكدًا
انتظاره نتائج العملية القانونية التي
أعلن الجميع قبولهم بها ،فــي إشــارة
واضحة إلى الدعوى املقدمة من مالكي
عـقــار م ــرج ريـمــا أم ــام مـجـلــس شــورى
ال ــدول ــة إلب ـط ــال ق ــرار املـجـلــس الـبـلــدي
السابق ذك ــره .وفــي إش ــارة إلــى سعيد
باعتباره السياسي املتدخل الوحيد
فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،ردد جـعـجــع« :ولــت
األيـ ــام ال ـتــي ك ــان فـيـهــا بـعــض الـفــرقــاء
مــن خ ــارج املـنـطـقــة يـتــاعـبــون بوضع
العاقورة» ،األمر الذي يوحي باختيار
جعجع توطيد عالقته بأهالي املنطقة
على حساب عالقته بنائبهم السابق.
في النتيجة ،وفي انتظار كلمة القضاء،
يقول بعض شباب العاقورة إن منطقة
م ــرج ري ـمــا س ـهــل أخ ـضــر ب ــن جـبـلــن،
ي ـت ــوس ــط ت ـن ــوري ــن م ــن ج ـه ــة ال ـش ـمــال

العشرينيات) ينبض في قلبه.
وحني أصدر الدكتور زيادين ،سنة  ،80كتابه «البدايات»،
هزني من األعماق هذا الكتاب البسيط الذي ّ
يصور حياة
َ
مناضل تمثل القيم اإلنسانية العميقة للتراث األردنــي
والطوبى الشيوعية .لم أبحث ،في الكتاب ،عن «تحليل
مــاركـســي» للمجتمع األردن ــي ـ ـ الحــظ الـنـقـ ُـاد غـيـ َـابـ ُـه ـ ـ
فما كان ّ
يهمني؛ وهــو ،عندي ،الجوهري ،فتلك األحالم
ّ
التوحد مع أوجاع البشر
بحياة أجمل .وذلك الشوق إلى
ّ
واحزانهم ،وتمثل آمالهم والنضال من أجــل تحقيقها،
وتلك املحبة الحميمة للبلد وأهله.
أصـبــح مـنــزل زيــاديــن ،فــي عـمــان الثمانينيات ،منتدى
ثقافيًا وسياسيًا لليساريني والوطنيني؛ فبينما كانت
األحكام العرفية تطبق على حياة عمان ،وتغلق األبواب
وال ـن ــواف ــذ أم ــام م ـئــات املـثـقـفــن الـتـقــدمـيــن والــوطـنـيــن
الـطــامـحــن إل ــى الـتـعـبـيــر عــن أنـفـسـهــم ،وال ـتــواصــل في
ما بينهم ،واملشاركة في العمل العام ...كان منزل أبو
خليل الكريم والودود واملتفهم ،ملتقى لهؤالء .وبغض
النظر ،عما إذا كان زواره من الشيوعيني أو من سواهم
من املثقفني والحزبيني والنشطاء النقابيني ،فقد كان
املضيف الحاني ،يهلل لزائريه الكثيرين ،يستقبلهم
بابتسامة عذبة وعـبــارات الترحيب وامل ــودة ،متمسكًا
بكل تقاليد الضيافة األردن ـيــة! ولـطــاملــا كــانــت تلتقي،
ع ـنــد «ال ــدكـ ـت ــور» ،م ـج ـمــوعــات مـخـتـلـفــة م ــن خـلـفـيــات
ّ
ّ
واجتماعية وثقافية متعددة؛ تزوره للسالم ،أو
حزبية
للنقاش ،أو لترتيب نشاط سياسي أو ثقافي؛ فلم يكف
أبــو خليل ،لعقود طويلة ،عــن أن يكون مركز الحركة
الوطنية والثقافية والنقابية.
لـقــد ك ــان زي ــادي ــن قـطـبــا لـلـحــركــة الــوطـنـيــة األردن ـي ــة في
الثمانينيات .وهــذا «الــدور» ربما كان استمرارا لــأدوار
النضالية العالية التي لعبها في الخمسينيات ،بما في
ذل ــك نـشــاطــه الـنـضــالــي امل ــرم ــوق فــي ال ـق ــدس ،وانـتـخــابــه
عضوًا في البرملان ،عنها ،في مثال على الوحدة األردنية
ـ ـ الفلسطينية التي نهضت من النكبة إلى الكفاح ،وجرى،
الحقا ،هدمها.
مــا حــدث فــي  ...1989كــان عاصفًا .لقد انـهــارت حقبة
كــام ـلــة م ــن األحـ ـك ــام ال ـعــرف ـيــة وتـعـلـيــق ال ــدس ـت ــور ،لكن
رافقها انهيار االتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية،
والتحول من فكر حركة التحرر الوطني واالجتماعي،
ّ
نـحــو الـلـيـبــرالـيــة .وق ــد تـمــخــض ه ــذا امل ـس ــار ،وال ي ــزال،
ع ــن آل ـي ــات الم ـت ـصــاص املـثـقـفــن ف ــي الـطـبـقــة الـحــاكـمــة
ومــؤس ـســات ـهــا .وب ــال ـت ــوازي م ــع إف ـق ــار ال ــري ــف والـفـئــات
الشعبية ،جرى إفقار الحركة الوطنية من األطر القيادية
وال ــدم ــاء الـشــابــة ،ووص ــل الـبـلــد إل ــى طــريــق م ـســدود من
االنقسام بني خيارين؛ ليبرالي كـمـبــرادوري ...وسلفي
رجـعــي .وإل ــى أن يلمع الـبــرق وي ــدوي الــرعــد مــن جديد،
يظل منزل «أبــو خليل» منارة للقلوب الجريحة ،وإنما
املصممة على والدة جديدة ألردن عربي متحرر مقاوم،
يشق طريقه نحو التنمية والعدالة االجتماعية والوحدة.
في الثالثينات ،كتب شاعر األردن ،مصطفى وهبي التل،
ً
قصيدة مطلعهاُ :
ُ
َ
ُ
«ولدت ،ولسوف أبعث بلشفيا»
ّ
ُ
ْ
فكأنها ك َتبت ،بالذات ،لزيادين الذي لم ينكس الراية أبدا.

واليمونة مــن جهة البقاع وقهمز من
جهة كسروان وقرطبا من جهة جبيل.
وفـ ــي ال ـب ـل ــدة آالف املـ ـغ ــاور وع ـش ــرات
ال ـك ـنــائــس ال ـقــدي ـمــة وال ـن ـق ــاط األث ــري ــة
والـ ـش ــاالت وغ ـيــرهــا م ــن امل ــزاي ــا الـتــي
تحولها إلــى واجـهــة مميزة للسياحة
الــداخـلـيــة واألجـنـبـيــة فــي ح ــال توفير
الـبـلــديــة حـجــر زاوي ــة أســاسـيــا لـكــل ما
س ـبــق .لـكــن يـفـتــرض بــالــاهـثــن خلف
مصلحتهم مصارحة البلدة بحقيقة
نـيــاتـهــم ،والـبـحــث بـهــدوء عــن مـشــروع
مـتـكــامــل إلن ـعــاش الـسـيــاحــة :ال يلحق
ً
أوال أي ضــرر بالقطاع الــزراعــي الــذي
ت ـضــاعــف إن ـتــاجــه ع ـش ــرات امل ـ ــرات في
السنوات القليلة املاضية ،ويفيد ثانيًا
مجمل أبـنــاء البلدة ال بعض املقربني
م ــن سـعـيــد ورئ ـي ــس امل ـج ـلــس الـبـلــدي
ف ـقــط ،ويـنـمــو ثــالـثــا بـطــريـقــة قانونية
وم ـ ــدروس ـ ــة ب ـ ــدل أن ي ـت ــوس ــع بـشـكـلــه
الفوضوي الحالي.
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مجتمع وإقتصاد

على الغالف يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قضية إغالق معبر «نصيب» على الحدود األردنية ــ السورية
وتداعياتها على الصادرات الزراعية اللبنانية التي لم يعد لديها منفذ سوى البحر .كلفة النقل البحري قد تزيد
بنسبة  %40عن النقل ّ
البري ،ولذلك سيقترح وزيرا الزراعة أكرم شهيب والصناعة حسين الحاج حسن باالتفاق مع
المنتجين المحليين في قطاعي الزراعة والصناعة ووسطاء النقل ،دعم عمليات النقل البحري إلى دول الخليج
والعراق واألردن

ّ
المصدرون يبحثون عن ممر بديل :البحر أمامــ
محمد وهبة
معبر «نصيب» الحدودي بني األردن
ً
وسـ ــوريـ ــا «بـ ـ ــات الـ ـي ــوم م ـق ـف ــا حـتــى
إشعار آخــر» ،وفق وزيــر الزراعة أكرم
شهيب .إغــاق «نصيب» حـ ّـول لبنان
إلى «جزيرة» ال منافذ ّ
برية لها على
األســواق الخليجية والعراق واألردن.
خيار النقل ّ
الجوي غير مطروح بسبب
ع ــدم جـ ــدواه االق ـت ـصــاديــة ،أم ــا خـيــار
ّ
النقل البحري فسيرتب كلفة إضافية
ّ
على الزراعة والصناعة يقدرها وزير
الصناعة حسني الحاج حسن بنحو
« 80م ـل ـيــون دوالر س ـن ــوي ــا» .ال ـحــاج
حـ ـس ــن وشـ ـهـ ـي ــب س ـي ـق ـت ــرح ــان عـلــى
مجلس ال ــوزراء «دعــم النقل إلــى دول
ال ـخ ـل ـيــج واألردن والـ ـ ـع ـ ــراق» .الــدعــم
ُ
مـطـلــوب ،لكنه يثير «ل ـع ــاب» التجار
والسياسيني لتحويله ،كالعادة ،إلى
قناة جديدة لنهب املال العام.

أين الممر؟
«ال ي ـم ـكــن الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة فـتــح
معبر نصيب على ال ـحــدود األردنـيــة
ّ
ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة ب ـعــدمــا ن ـهــب امل ـســل ـحــون
ح ـ ـمـ ــولـ ــة الـ ـ ـش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات واخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا
سائقيها ...هــذا املعبر املغلق حاليًا،
ل ــم ي ـعــد آم ـن ــا ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال .حتى
لــو أعـيــد فـتـحــه ...فلمن سنشكو هذه
امل ـمــارســات؟ وم ــن يمكنه ضبطها؟».
ه ـك ــذا أق ـف ــل رئ ـي ــس ن ـقــابــة ال ـفــاحــن
اللبنانيني ابــراهـيــم ترشيشي خيار
التصدير البري بصورة شبه نهائية،
إذ إن معبر «نصيب» هو آخر املعابر
ّ
البرية التي كانت تربط لبنان بأسواق
ال ـخ ـل ـي ــج واألردن والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،وه ــو
ّ
بـ ــات الـ ـي ــوم ت ـحــت س ـي ـطــرة مـســلـحــي
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـس ــوري ــة،
فـيـمــا أغـلـقـتــه الـسـلـطــات األردن ـي ــة من
جهتها .أمــا االتـصــاالت التي أجراها
الـجــانــب اللبناني بالجانب األردن ــي
ف ــي م ـحــاولــة لـفـتــح امل ـع ـبــر أو ملـعــرفــة
املـ ــدى الــزم ـنــي إلغ ــاق ــه ،ف ـقــد وصـلــت
إلى حائط مسدود .وقال وزير الزراعة
أكرم شهيب لـ«األخبار» إن «التواصل
مع السلطات األردنية لم يتوقف منذ
ثالثة أيام ،وقد اتصل وزير الداخلية
نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ب ـن ـظ ـي ــره األردن ـ ـ ـ ــي،
ل ـك ــن اإلجـ ــابـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا ل ـب ـنــان،
فــي محصلة كــل ه ــذه االت ـص ــاالت ،أن
«املعبر مغلق حتى إشعار آخر».
املـ ـشـ ـه ــد يـ ـع ـ ّـب ــر ع ـ ــن قـ ـل ــق بـ ــالـ ــغ مــن

«الحصار ّ
البري» ،الذي يدفعه لبنان
ثمنًا لتدهور األوض ــاع على الحدود
السورية ـ االردنية ،فاملشكلة بحسب
رئ ـي ــس ن ـق ــاب ــة أصـ ـح ــاب ال ـص ـنــاعــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـن ـي ــر الـ ـبـ ـس ــاط «ك ـب ـي ــرة
ج ـدًا وق ــد بــاتــت ال ـخ ـيــارات م ـحــدودة،
ومـ ــا نـقـلــق م ـنــه ه ـ ّـو خ ـس ــارة ال ـســوق
السعودية ،التي تمثل أكثر من نصف
صادراتنا».
هـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ــام ال يـ ـقـ ـف ــل ال ـ ـب ـ ــاب أم ـ ــام
ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة؛ «ل ــم يـعــد أمــامـنــا
ســوى البحر .نريد تنظيم خط النقل
البحري ،وأن تضع الدولة يدها معنا،
وت ـســاعــدنــا ف ــي ب ــداي ــة ال ـطــريــق حتى
ال ت ـمــارس شــركــات املــاحــة ضغوطًا
تفاوضية علينا في ظل ضيق الوقت
وال ـ ـظـ ــروف ،وف ــي ان ـت ـظــار أن يـتـعـ ّـود
الـ ـت ـ ّـج ــار اس ـت ـع ـم ــال الـ ـخ ــط ال ـب ـح ــري
بصورة مجدية» ،يقول ترشيشي.

الخيار البديل
إذًا ،الـبـحــر أم ــام ل ـب ـنــان ،فـيـمــا الـعــدو
يـحــاصــره مــن بـعـيــد ...أيــن امل ـفـ ّـر؟ يرى
ترشيشي أنه يجب التعامل مع لبنان
عـلــى أن ــه «ج ــزي ــرة» ،وبــال ـتــالــي يجب
ت ــوف ـي ــر خ ـط ــوط ن ـق ــل بـ ـح ـ ّ
ـري ــة ،إال أن
املشكلة تكمن فــي األك ــاف اإلضافية
لـلـنـقــل ال ـب ـحــري املـ ـق ـ ّـدرة بـنـحــو 2000
دوالر على كل شاحنة».
وبـحـســب ال ــدراس ــة ال ـتــي سيعرضها
وزي ــر الـصـنــاعــة حـســن ال ـحــاج حسن
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـيـ ــوم ،يـكـبــد
خـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري صـ ـ ـ ـ ــادرات
الـصـنــاعــة وال ــزراع ــة مبلغ  80مليون
دوالر إضافية سنويًا .ويشير الحاج
حـســن فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» إلــى
أن «الصورة واضحة لدينا ،والخيار
البديل للتصدير ّ
البري هو التصدير
ال ـب ـحــري ال ــذي درس ـن ــاه ســابـقــا (قـبــل
ن ـح ــو س ـن ـت ــن) وق ـ ــد ب ـ ــدأ املـ ـص ــدرون
اعتماد هذا الخيار ،رغم انطوائه على

التصدير بواسطة
النقل البحري يكلف 80
مليون دوالر إضافية

على وزيري الزراعة والصناعة الحذر في التعامل مع اقتراح دعم نقل الصادرات (أ ف ب)

مشكلتني أساسيتني :األول ــى تتعلق
ب ــال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة ل ـب ـل ــوغ ال ـش ـح ـنــة
مقصدها (تحتاج الشحنة في البحر
إلى  30يومًا باملقارنة مع  10أيام ّبرًا)،
وال ـثــان ـيــة تـتـعـلــق بــالـكـلـفــة اإلضــافـيــة
ال ـتــي سـيـتـكـبــدهــا امل ـ ـصـ ــدرون ...لــذلــك
س ــأق ـت ــرح ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء فــي
جلسته الـيــوم توفير دعــم مــن الدولة
ل ـل ـن ـقــل إل ـ ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج وال ـ ـعـ ــراق
واألردن».
خ ـ ـيـ ــار الـ ـتـ ـص ــدي ــر الـ ـبـ ـح ــري يـنـقـســم
إلـ ــى اثـ ـن ــن :األول يـتـعـلــق بــإمـكــانـيــة
الـتـصــديــر بــواسـطــة الـشـحــن البحري
لـ ـلـ ـبـ ـض ــائ ــع امل ـ ـحـ ـ ّـم ـ ـلـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــاويـ ــات
(ك ــون ـت ـي ـن ــرات) ،وه ـ ــذا األم ـ ــر يـنــاســب
الـ ـص ــادرات الـصـنــاعـيــة ،سـ ــواء كــانــت
صناعات غذائية أو كيماوية أو ورق
وسواها .أما الثاني فهو يتعلق بنقل
الشاحنات ّ
املبردة املحملة بالبضائع
ال ــزراعـ ـي ــة إلـ ــى دول امل ـق ـصــد أو دول
قريبة منها بواسطة بــواخــر عمالقة
معروفة بسام «عبارات .»RORO
ّ
املصدر إلى استعمال
وفي حال لجوء
بـ ّـرادات البواخر ،فإن أعباءه ستزيد
حتمًا وستكون كلفة النقل مضاعفة

ن ـظ ـرًا إل ــى التحميل والـتـفــريــغ أكثر
م ــن مـ ـ ـ ّـرة ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ن ـقــل الـشــاحـنــة
امل ـب ـ ّـردة سـيـكــون مكلفًا اي ـضــا ،إذ إن
الـخـطــوط املقترحة هــي على النحو
اآلت ــي :الـتـصــديــر مــن مــرفــأ طرابلس
إل ــى مــرفــأ ب ــور سـعـيــد ث ــم إل ــى مــرفــأ
ّ
جدة حيث تنتقل الشاحنات ّ
املبردة
ب ـ ّـرًا ،وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن الكلفة
اإلض ــاف ـي ــة ل ـه ــذا ال ـخ ــط ت ـب ـلــغ 2000
دوالر على كل شاحنة.
الـخــط الـثــانــي ال يـصــل مـبــاشــرة إلــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،بـ ــل ي ـص ــل إل ـ ــى م ـي ـنــاء
مــرســن ومـنــه إل ــى األردن ثــم مصر،
وال ـك ـل ـفــة اإلض ــاف ـي ــة ع ـلــى الـشــاحـنــة
الواحدة تبلغ  1000دوالر .وبحسب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس غـ ـ ــرفـ ـ ــة امل ـ ـ ــاح ـ ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
إي ـلــي زخ ـ ــور ،ف ــإن «ن ـقــل الـشــاحـنــات
بـ ــال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ال ـ ـ ــى ب ـ ـل ـ ــدان ال ـخ ـل ـي ــج
العربي عبر املرافئ التركية ،ال يمكن
اعتماده ،ألن العبارات ّ
تمر باملرافئ
اإلسرائيلية».

الدعم = الهدر

فــي ال ــواق ــع ،ب ــدأ ال ـتـ ّـجــار اللبنانيون
يـ ـعـ ـتـ ـم ــدون أك ـ ـثـ ــر عـ ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر

الـبـحــري خ ــال السنتني املاضيتني،
فحجم ال ـص ــادرت الـبــريــة ك ــان يصل
إلـ ـ ــى  90ألـ ـ ــف طـ ــن شـ ـه ــري ــا ك ـم ـعــدل
وسطي ،لكنه تراجع اليوم (قبل اقفال
معبر نصيب) إلى  50ألف طن شهريًا،
وبــال ـتــالــي ف ــإن  %55م ــن ال ـص ــادرات
كــانــت تــذهــب ب ـ ّـرًا ،وأكـثــر مــن نصفها
هــي ص ــادرات زراع ـيــة .وبالتالي فإن
معالجة األمر سريعًا أمر طارئ ،نظرًا
إلى «تكدس البضائع لدى املزارعني
وخـ ـس ــارة أك ـث ــر م ــن م ـل ـيــونــي دوالر
يوميًا بسبب إقفال معبر نصيب منذ
أول نيسان» ،يقول ترشيشي.
عـلــى أي حـ ــال ،ي ـبــدو أن اق ـت ــراح دعــم
الـ ـنـ ـق ــل إلـ ـ ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج واألردن
وال ـ ـع ـ ــراق لـ ــن يـ ـك ــون اق ـ ـتـ ــراح ال ـح ــاج
حـ ـس ــن وح ـ ـ ـ ــده ،ب ـ ــل سـ ـيـ ـك ــون مــوق ـفــا
موحدًا مع وزيــر الزراعة أكــرم شهيب
واألط ــراف املعنيني بـهــذه املـســألــة من
مـ ــزارعـ ــن وتـ ـج ــار وص ـن ــاع ـي ــن .ه ــذا
املــوقــف سيتبلور ال ـيــوم فــي اجتماع
يعقد بني وزيــري الزراعة والصناعة،
ووسـ ـ ـط ـ ــاء ُال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري وال ـب ـح ــري
وال ـج ـ ّـوي .خـصــص االجـتـمــاع إلعــان
م ــوق ــف مـ ـ ّ
ـوحـ ــد تـ ـج ــاه ق ـ ّـص ــة ال ــدع ــم

تقرير

نقابتا الكازينو :لجنة المصروفين لم تحترم تقري ـ
ليا القزي
ت ـع ــود نـقــابـتــا املــوظ ـفــن ف ــي كــازيـنــو
لـبـنــان إل ــى ال ـت ـحــرك ،اسـتـنـكــارًا لعدم
اح ـت ــرام الـلـجـنــة ،ال ـتــي كــانــت مخولة
دراس ــة ملفات املـصــروفــن ،قــراراتـهــا.
أما إدارة الكازينو ،فهي أمام امتحان
آخر :تثبيت ُدفعة أولى من املتعاقدين
م ــع ش ــرك ــة أب ـي ــا ،يـبـلــغ ع ــدده ــم 110
موظفني ،بــدايــة شهر حــزيــران املقبل،
ُ
إذا لـ ـ ــم ت ـ ـق ـ ـفـ ــل قـ ـضـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــروفـ ــن
مـ ــن الـ ـك ــازيـ ـن ــو ،إذ تـ ـب ــن أن الـ ـق ــرار
ال ــذي ات ـخــذتــه الـلـجـنــة ال ـتــي تــرأسـهــا
رئ ـيــس مـجـلــس ادراة شــركــة «ان ـت ــرا»

ّ
(املساهم االكـبــر فــي الكازينو) أخلت
ب ــال ـت ــزام ــات ـهــا .فـ ُـم ـع ـظــم «امل ـغ ـبــونــن»
هــم أعـضــاء فــي نقابة املــوظـفــن ،التي
يــرأس ـهــا ه ــادي ش ـه ــوان ،ف ــي ح ــن أن
 17موظفًا أعضاء في نقابة أصحاب
االل ـعــاب فــي الـكــازيـنــو ،الـتــي يرأسها
ج ـ ــاك خـ ــويـ ــريُ ،س ــوي ــت أوض ــاعـ ـه ــم.
وكـ ــان مـتــوقـعــا أن ي ـعــود  47مــوظـفــا
إلــى مزاولة أعمالهم ،بعد أن وضعت
الـلـجـنــة تـقــريــرهــا ،اال أن  10موظفني
رف ـض ــوا ال ـع ــودة طــالـبــن ع ــوض ذلــك
مبلغًا مــن امل ــال كـتـعــويــض عــن سني
خــدم ـت ـهــم .ف ـك ــان ل ـهــم م ــا أرادوا .أمــا
اللجنة الطبية التي تولت درس حاالت

املــوظـفــن املــرضــى ،فلم تنته بعد من
دراسة امللفات .بقية املصروفني أخذوا
تعويضاتهم ورحلوا.
ي ـ ـق ـ ــول م ـ ـص ـ ــدر ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ادارة
الكازينو إن هــذه «التخريجة» كلفت
املــرفــق الـسـيــاحــي ب ـحــدود  28مليونًا
أو  30مليون دوالر .لكن ذلك ال يعني
أن صفحة الخالفات مع إدارة كازينو
لـبـنــان قــد طــويــت ،أو أن الــذيــن ع ــادوا
ال ــى وظــائـفـهــم راض ــون عـ ّـمــا آل ــت اليه
أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم .ف ـه ـن ــا ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
الخالفات .ولكن ،ملــاذا هــدأت الزوبعة
ُ
التي أثيرت حول هذا امللف؟
يـ ــزعـ ــم م ـ ـصـ ــدر داخـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ــي ك ــازي ـن ــو

ُّ
ّ
لـبـنــان ُأن «جـمـيــع األمـ ــور ال ـتــي اتـفــق
عـلـيـهــا ن ـف ــذت .يـبـقــى االخ ـت ــاف حــول
طــريـقــة الـتـنـفـيــذ» .بـسـبــب إق ـفــال قسم
الـعــاقــات الـعــامــة فــي الـكــازيـنــو (يبلغ
ع ـ ــدد ال ـع ــام ـل ــن ف ـي ــه سـ ـت ــة) اس ـت ـعــن
بهؤالء كعمال استقبال أو في موقف
السيارات« ،األمر الذي أثار حفيظتهم
ألن ـهــم ل ــم ي ـت ـع ــودوا يــومــا أن يـكــونــوا
مــرؤوســن ،إضــافــة إلــى أنـهــم اعتبروا
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة انـ ـتـ ـق ــاص ــا مــن
قيمتهم» .في حني أن شهوان يعتبر أن
ما يحصل ٌ
أمر «غير مقبول» ،مؤكدًا أن
ُ
«القضية لن تقفل» .األمر بالنسبة إلى
رئيس النقابة أن «كسر رتب املوظفني

ال يجوز ،خاصة أن تقرير اللجنة نص
على أن يعود كل مصروف إلى مزاولة
ع ـم ـل ــه األسـ ـ ــاسـ ـ ــي» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ــه
«بـسـبــب الـنـقــص فــي أع ــداد املــوظـفــن،
بــات عــدد كبير منهم يعمل لساعات
ً
إضــافـيــة مــن دون أن يقبض ب ــدال عن
ذلك».
يتحدث مصدر في مجلس اإلدارة عن
«نـيــة بـعــض األفـ ــراد للتقدم بشكاوى
الــى وزارة العمل بسبب التعويضات
املادية التي لم يحصلوا عليها» .هذه
النقطة يوضحها شهوان في اتصال
مــع «األخ ـب ــار» ،فيؤكد أن  16شخصًا
«لم ُيحسم وضعهم بعد» .أما بالنسبة
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مجتمع وإقتصاد

أخبار

مقال

التجانس الطائفي ال يضمن
تقديم خدمات بلدية أفضل

ــكم

واالتفاق على سيناريوات الدعم التي
ستعرض على مجلس الوزراء ونسبة
الدعم من الكلفة اإلضافية اإلجمالية.
«الـ ـص ــادرات اللبنانية ال يمكنها أن
ت ـنــافــس ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة إذا
زادت أكــاف ـهــا ،وبــالـتــالــي يـجــب على
اإلدارات املعنية أن تخرج برأي واحد
ومـ ـ ّ
ـوحـ ــد م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ــذي يـعـقــد
ال ـي ــوم قـبــل ان ـع ـقــاد مـجـلــس ال ـ ــوزراء»
يقول شهيب.
امل ـش ـك ـلــة أن أي دعـ ــم م ــن امل ـ ــال ال ـعــام
قــد يـتـحـ ّـول ســريـعــا إل ــى ق ـنــاة للنهب
ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ذات ال ـط ــاب ــع
السياسي ـ ـ الـفـئــوي ـ ـ املـنــاطـقــي .وقد
أث ـب ـتــت ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ف ــي دعــم
ال ـســائ ـقــن الـعـمــومـيــن ودعـ ــم رغـيــف
ال ـخ ـب ــز ودعـ ـ ــم ال ـف ـي ــول وسـ ــواهـ ــا مــن
ع ـم ـل ـيــات ال ــدع ــم ،أن إم ـكــان ـيــة ال ـهــدر
كبيرة جـدًا ،وأن الزبائنية السياسية
تبتكر قنوات عديدة لزيادة ّ
حصتها
من املبالغ املدعومة ،علمًا بــأن مبلغًا
يـصــل إل ــى  80مـلـيــون دوالر ه ــو أمــر
يـثـيــر ل ـعــاب املـسـتـنـفـعــن وشـهـيـتـهــم.
على وزيري الزراعة والصناعة الحذر
في التعامل مع اقتراح الدعم.

**
تؤثر على تقديم الخدمات مثل حجم املدينة ،وعائدات
سامي عطاالله* وميشيل بوجيكيان
البلدية ،ومستويات التنمية .وبشكل أكثر تحديدًا ،عند
بعد إطالق مسودة مشروع قانون الالمركزية في لبنان النظر في خدمات البنية التحتيةّ ،
يتبي أنه في ثماني
ّ
في نيسان  ،2014تسنى للمركز اللبناني للدراسات خدمات من أصل إحدى عشرة ـ أي بناء أو شق الطرق
الـفــرصــة إلجـ ــراء مـنــاقـشــة ح ــول جــوانــب م ـحــددة من وإن ــارة الـطــرق واألرص ـفــة؛ والصيانة الــدوريــة للطرق؛
املسودة مع أفراد من املجتمع املدني من جميع املناطق وبناء شبكات املياه الصالحة للشرب؛ وصيانة جدران
اللبنانية ،وهــي مسودة ساهم املركز في صياغتها .الدعم ـ ال يؤثر التركيب الطائفي على األداء البلدي.
ّ
خ ــال إح ــدى امل ـنــاق ـشــات ،عــبــرت إح ــدى امل ـشــاركــات بعبارة أخــرى ،ال يوجد فرق في تقديم هذه الخدمات
عن خيبة أملها بشأن مسودة مشروع
القانون الذي بــن الـبـلــديــات الـتــي تضم قــاعــدة انتخابية مــن طائفة
ّ
أن
ل
تفض
وأنها
نص على إبقاء بيروت دائرة واحــدة،
واحــدة في أغلبيتها وتلك األكثر تنوعًا .الحظنا بكل
يكون لألشرفية ،وهي املنطقة الشرقية من بيروت ذات بساطة أنه فقط عندما يتعلق األمر ببناء جدران دعم
األغلبية املسيحية ،مجلسها البلدي الخاص.
وأردفت جــديــدة ،وإصــاح الطرق الرئيسية ،وصيانة شبكات
ّ
إن الـسـكــان املــوجــوديــن ضـمــن بـلــديــة معينة يتلقون املياه الصالحة ،يكون األداء أضعف في البلديات غير
خدمات أفضل إذا كانوا ممثلني في املجالس املحلية املتجانسة.
بأفراد من أكبر مجموعة طائفية في البلدية .واملنطق ووفقًا للبياناتّ ،
تبي أن األهم من حيث تقديم الخدمات،
وراء هذه الحجة يعود الى االعتقاد السائد بأن النخب ليس التكوين الطائفي بل حجم سكان البلدية وإيرادات
املحلية تهتم أكـثــر بــالـقــاعــدة االنتخابية الـتــي تنتمي البلدية .هــذا يدفعنا إلــى الـقــول بــأن موافقة الحكومة
الى الطائفة نفسها أو هي أدرى بحاجاتها ،وبالتالي املركزية على إنشاء بلديات صغيرة مع قاعدة ضرائب
يمكنها تقديم خــدمــات أفـضــل لـهــا .وخ ــال الحديث ،صغيرة قد أعاقت تقديم الخدمات ،والالمركزية بشكل
ّ
ذكرنا املشاركة ،التي يشبه
عام .حاليًا ،عدد البلديات في
مــوقـفـهــا مــوقــف ال ـعــديــد من
ل ـب ـن ــان ه ــو  1108ب ـل ــدي ــات،
س ـ ـكـ ــان األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ال ــذي ــن
 ٪70م ـن ـهــا ص ـغ ـي ــرة ج ـدًا
ّ
يزعمون أن التنوع الطائفي
ك ــي ت ـت ـمــكــن م ــن ت ـقــديــم أي
فقط  ٪36من
فــي بلديات معينة قــد فشل
خــدمــات .كما نعلم أيضًا أن
البلديات توفر أكثر من
ف ـ ــي تـ ــأمـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
أرب ـع ـم ـئــة ب ـلــديــة ع ـلــى األق ــل
خدمات
ثماني
خدمات أفضل ،بأن محافظ
ل ـي ــس ف ـي ـهــا م ــوظ ــف واحـ ــد.
بيروت الذي تتجاوز سلطته
وم ـ ــن أص ـ ــل إح ـ ـ ــدى ع ـشــرة
سلطة رئيس البلدية السني
خ ــدم ــة ذات ص ـل ــة بــال ـب ـن ـيــة
املنتخب ،هو أرثوذكسي.
التحتية أدرجناها في املسح ،فقط  ٪36من البلديات
املركز
قرر
النقاش،
هذا
على
بعد مرور فترة قصيرة
توفر أكثر مــن ثماني خــدمــات ،مــا يعني أن البلديات
اللبناني لـلــدراســات إج ــراء تقويم تجريبي ملعرفة ما املتبقية أي  %64تقدم ثماني خدمات من هــذا النوع
إذا كــانــت الـبـلــديــات فــي املـنــاطــق الطائفية املتجانسة أو أقل.
توفر خدمات أكثر من نظيراتها في املناطق املختلطة ي ـبــدو أن ال ـعــديــد م ــن املــواط ـنــن الـلـبـنــانـيــن يـعـتـقــدون
طائفيًا .بعبارة أخــرى ،هل يخدم السياسيون بشكل أنـهــم سيحصلون عـلــى خــدمــات أفـضــل إذا حكمهم
أفضل األشخاص الذين ينتمون الى طائفتهم؟
زع ـمــاء مــن طائفتهم ،إال أن الـبـيــانــات املـتــوفــرة لدينا
ً
بيانات
جمعنا
بناء على العمل الذي أنجزناه في املركز،
عــن األداء البلدي تــؤكــد عكس ذل ــك .على األشـخــاص
عن  255بلدية ،شملت عدد ونوع خدمات البنى التحتية الذين يدعمون قانون اللقاء األرثوذكسي أن يدركوا أن
التي تقدمها ،مثل بناء وصيانة جدران الدعم ،والطرق ،انتخاب أشخاص من طائفتهم قد ال يؤدي إلى نتائج
ً
وش ـب ـكــات إن ـ ــارة الـ ـط ــرق ،وش ًـب ـكــات امل ـي ــاه الـصــالـحــة أفضل مــن الناحية التنموية .فـبــدال مــن بــذل الجهود
ل ـل ـش ــرب ،واألرص ـ ـفـ ــة ،ف ـض ــا ع ـ ّـن خ ــدم ــات إنـمــائـيــة من أجل أن يمثلنا أشخاص من نفس طائفتنا ،علينا
أخــرى .وبعد تحليل البيانات ،تبي بشكل واضــح أن ،أن نسعى جاهدين ملساءلة سياسيينا ،بغض النظر
باإلجمال ،أداء البلديات التي تدير مناطق تضم سكانًا عن الطائفة التي ينتمون إليها .وعندئذ فقط ستكون
ينتمون ال ــى مجموعة طائفية واح ــدة مهيمنة ليس لديهم الحوافز لخدمتنا .واالمتناع عن ذلك سيجعلنا
بأفضل من أداء تلك املكونة من مجموعات سكانية ندور على ذاتنا ونتوه في متاهات البحث عن التمثيل
طائفية مختلطة .وينطبق هذا االستنتاج على مؤشر الطائفي األفضل ،وذلك على حساب التنمية.
ّ
م ــركــب شـمــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،والـتـنـمـيــة ،وال ـخــدمــات
* مدير املركز اللبناني للدراسات
الحضرية بعد التحقق من عوامل أخــرى محتملة قد
** باحثة في املركز اللبناني للدراسات

ــرها
إلــى تعويضات نهاية الـخــدمــة ،فكان
مــن املـفـتــرض أن ي ـنــال مــن أم ـضــى 15
سنة فــي الكازينو مــا فــوق مبلغ 250
ألف دوالر« ،اال أن ما حصل أن االدارة
ُ
ق ــررت أن التعويضات تحتسب على
اســاس السنوات الباقية من الخدمة،
فيبلغ مجموع ما يقبضه هؤالء  80أو
 90مليون ليرة» .يغضب شهوان ألنه
يجب أن ُ«يكرم من أمضى أربعني عامًا
في وظيفته» .يؤكد شهوان الرغبة في
اإلصالح «ولكن ليس بهذه الطريقة».
لذلك ُ
سيعقد اجتماع بعد ظهر اليوم
بــن النقابتني ووزي ــر العمل سجعان
ال ـ ـقـ ــزي «الـ ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن ال ـل ـج ـنــة

واإلدارة لــم تحترما الـتـقــريــر» .يقول
شهوان انه خالفًا ملا ُيشاع «ال يوجد
خ ــاف ــات ب ــن ال ـن ـقــاب ـتــن .م ــا يحصل
نسمح بذلك،
في الكازينو خطير ولن ُ
ح ـت ــى ول ـ ــو اض ـ ـطـ ــررت أن أقـ ـفـ ـل ــه مــن
جديد».
ال يبدو أن ادارة كازينو لبنان تشغل
بــال ـهــا ب ـه ــذه «ال ـت ـح ـف ـظ ــات» .فعملها
ي ـتــركــز حــال ـيــا ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـع ــروض
لنحو  150موظفًا «مع حوافز سخية
من أجل أن يتقاعدوا باكرًا» ،استنادًا
ال ـ ــى امل ـ ـصـ ــدر .ك ــذل ــك مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن
يـصــدر بــدايــة شـهــر حــزيــران «الهيكل
التنظيمي للمؤسسة الذي بدأت شركة

ديلويت العمل عليه منذ أسبوع».
املعضلة الثانية التي أدت دورًا سلبيًا
ً
ض ــد مـجـلــس ادارة ال ـكــازي ـنــو ،ممثال
برئيسه حميد كــريــدي ،هــي معضلة
املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن م ـ ــع «ش ـ ــرك ـ ــة »ATDC
(املعروفة بشركة أبيال) املشغلة آلالت
القمار .هؤالء يطالبون بتثبيتهم منذ
عــامــن ،وك ــان مــن املـفـتــرض أن ُيعمل
ب ـقــرار التثبيت بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي.
ح ـجــة االدارة أن ال ـكــازي ـنــو ال يمكنه
تـحـمــل أع ـب ــاء مــال ـيــة اض ــاف ـي ــة .وضــع
كريدي الكرة في ملعب شعيب ،الذي
تغيب عن اجتماع الجمعية العمومية
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة ف ــي ال ـس ــاب ــع مــن
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ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي .أخـ ـيـ ـرًا ،قــرر
شعيب ارس ــال كـتــاب يــوافــق فيه على
تثبيت املتعاقدين ،ما يغني عن عقد
جلسة جمعية عمومية.
 110مـ ــوظ ـ ـفـ ــن س ـ ـيـ ــوق ـ ـعـ ــون ُعـ ـق ــود
ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة أول ح ـ ــزي ـ ــران امل ـق ـب ــل،
وس ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى  %50ع ـ ــاوات
(القدامى كانوا يحصلون على نسبة
 .)%130أما الـ  13الباقون ُ
فسيثبتون
ال ـعــام املـقـبــل .مــن أي ــن سـ ُـيــدفــع لـهــؤالء
مـعــاشــاتـهــم؟ «الـكــازيـنــو لـيــس مدينًا،
هـ ـ ــو يـ ـمـ ـل ــك املـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــدفـ ــع مل ــوظ ـف ـي ــه
معاشاتهم» ،يجيب املـصــدر ،داحضًا
كل حجج مجلس اإلدارة السابقة.

اليوم العالمي للصحة :األغذية غير
المأمونة ترتبط بأكثر من  200مرض

شددت منظمة الصحة العاملية ملناسبة اليوم
العاملي للصحة على أن «الضرر الناجم عن
األمــراض املنقولة باألغذية يؤكد التهديدات
العاملية التي تشكلها األطعمة غير املأمونة،
ويسلط الضوء على الحاجة إلى عمل منسق
يـشـمــل جـمـيــع الـحـلـقــات املـتـصـلــة لسلسلة
اإلمدادات الغذائية».
وتـحـتـفــل املـنـظـمــة ال ـيــوم مــع وزارة الصحة
ال ـعــامــة ووزارة ال ــزراع ــة ومـنـظـمــة األغ ــذي ــة
وال ــزراع ــة بـهــذه املـنــاسـبــة تـحــت شـعــار «مــن
امل ــزرع ــة إل ــى امل ــائ ــدة ،حــافـظــوا عـلــى سالمة
األغـ ــذيـ ــة» .ول ـف ـتــت مـمـثـلــة مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية باإلنابة في لبنان غبريل ريدنر ،إلى
ّأن «م ــن امل ـعــروف أن األغــذيــة غـيــر املــأمــونــة
ترتبط بأكثر من  200مرض مختلف ،تراوح
ما بني أمــراض سارية مثل الكوليرا وغيره
مــن أمـ ــراض اإلس ـه ــال ،وب ــن مـجـمــوعــة من
األمــراض غير السارية ،ومن بينها األنماط
املختلفة للسرطان» ،موضحة أن «التقديرات
تشير إلى أن األمراض املنقولة بالغذاء واملياه
تودي بحياة مليوني شخص سنويًا ،وعدد
كبير منهم مــن األط ـفــال» .وأش ــارت إلــى أن
«املستهلكني يتوقعون من حكوماتهم تأمني
ضمان سالمة غذائهم ،فهم يعتمدون على
حماية دولتهم .ويعتبر تحقيق ثقة املستهلك
إنـجــازًا كبيرًا ملـبــادرة وزارة الصحة العامة
في مجال السالمة الغذائية».
المياومون يعتصمون
في مزبود احتجاجًا على صرف  8منهم

اعـتـصــم م ـيــاومــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
ال ـع ــام ـل ــون لـ ــدى ش ــرك ــة مل ـقــدمــي ال ـخــدمــات
( )E.P.Sفــي دائــرة إقليم الـخــروب فــي بلدة
مــزبــود ،احتجاجًا على قــرار صــرف صدر
ف ــي ح ــق  8م ـيــاومــن .وأع ـل ــن رئ ـيــس بلدية
كـتــرمــايــا ب ــال قــاســم بــاســم بـلــديــات اقليم
الـخــروب انــه «ال يجوز لـهــؤالء العمال الذين
خــدمــوا ألك ـثــر مــن  15عــامــا فــي املــؤسـســة
ان يصرفوا بـهــذه الطريقة مــن دون سابق
انــذار» .وتحدث ياسر مــراد باسم املياومني
ً
قــائــا إن ــه «م ـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة ُص ــرف 36
ً
عامال من سائر دوائر الجبل ولهم  15سنة
خدمة ،والـيــوم ازداد اإلج ــرام والظلم الجائر
استفحل بنا جميعًا ،لذلك ال بد من ايقافه
ب ــأي وس ـي ـلــة» ،مـطــالـبــا املـعـنـيــن ف ــي الــدولــة
بالضغط على الشركة للعودة عن قرارها،
معتبرًا أن «لنا الحق بالتثبيت في الشركة
والعمل في الدولة».
«فوريفر ليبانون» تدعو القضاء
إلى الحزم في المسائل البيئية

دع ــا مــؤســس «مـجـمــوعــة فــوريـفــر ليبانون»
ورئيس جمعية املــزارعــن اللبنانيني انطوان
الحويك ،القضاء «الــى الـحــزم وعــدم التهاون
مع من يستبيحون غابات لبنان ويقطعون
اشـجــارهــا ،ومحاكمة املخالفني وان ــزال اشد
العقوبات بهم لردعهم ومنعهم من اإلمعان
بتدمير الطبيعة اللبنانية» .واوضــح ان عددًا
من الناشطني البيئيني الذين كانوا يزاولون
ريـ ــاضـ ــة املـ ـش ــي فـ ــي غـ ــابـ ــات م ـن ـط ـقــة بـيــت
مــري وقـعــوا على مجموعة تقص االشـجــار
وتؤسس ملشاحر ،فحاولوا منعهم من التقاط
ال ـص ــور ،ولـكـنـهــم تـمـكـنــوا مــن اخ ــذ بعضها
ُونشرها على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
وأبـلــغ عــن املخالفة الحاصلة وجــرت متابعة
املــوضــوع لــدى املــراجــع املعنية .وبعد تحديد
مـكــان الـقـطــع واملـشــاحــر ُده ــم امل ـكــان ُ
وح ـ ِّـرر
محضر ضبط ُب  6اطنان من الحطب و1,2
طن من الفحم ،وأحيل امللف على القضاء.
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جعفر البكلي *
«أن ــا ال ـ ّـرائ ــد طـيــار رش ــاد ش ـشــة ...مــن ســاح
ال ـ ـجـ ــو املـ ـلـ ـك ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ...أط ـ ـلـ ــب اإلذن
وخطر.
بالهبوط ...أطلب الهبوط ألمر مهم
ِ
ّ
أكرر :األمر مهم وخطير».
ك ـ ــان ذل ـ ــك ه ــو ن ــص االت ـ ـصـ ــال الـ ـ ــذي تـلـقــاه
بــرج املراقبة في مطار أملاظة (فــي القاهرة)
َ
مــن طــائــرة غامضة اخترقت املـجــال الجوي
امل ـصــري ،مــن ناحية البحر األح ـمــر ،صباح
يوم الثالثاء  2تشرين األول .1962
ُسـ ِـمــح لـلــرائــد ششة ال ــذي كــان يـقــود طائرة
شحن عسكرية سعودية (أميركية الصنع
من طراز «فيرتشيلد  123ب») بالنزول ،في
مـطــار أملــاظــة ،برفقة معاونيه امل ــازم ّ
طيار
أحمد حسني ،والفني محمد أزميرلي .وبعد
تفتيش طائرتهمّ ،
تبي أنها ّ
محملة بعشرين
صندوقًا ضخمًا ،وبداخل كل صندوق اثنا
عـشــر مــدفـعــا رشــاشــا ،بــاإلضــافــة إل ــى مئات
مــن الـصـنــاديــق ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى ذخــائــر
حــربـيــة .وكــانــت كــل تـلــك الـصـنــاديــق تحمل
َ
رمزا واضحا :كفان تتالقيان ...وكان ذلك هو
تمامًا رمز املعونة األميركية الخيرية للدول
الفقيرة!
وق ـ ــال أفـ ـ ــراد ال ـط ــاق ــم ال ـس ـع ــودي لـلـسـلـطــات
املصرية إنهم يطلبون لجوءا سياسيًا في
مصر ،ألنهم عصوا أوامــر عسكرية صدرت
لهم من رؤسائهم ،وقضت بــأن يطيروا من
ج ــدة إل ــى ن ـج ــران ف ــي ج ـن ــوب املـمـلـكــة على
ّ
حـ ـ ــدود ال ـي ـم ــن ،ح ـي ــث ع ـل ـي ـهــم أن ي ـســل ـمــوا
ح ـمــول ـت ـهــم ،وي ـ ـعـ ــودوا م ــن ج ــدي ــد ل ـي ـكــرروا
ال ــرح ـل ــة امل ـش ـح ــون ــة «ب ــامل ـع ــون ــة األم ـيــرك ـيــة
الخيرية» ثالث مــرات كل يــوم .وقــال الثالثة
ً
ّ
إنهم شكوا أوال في طبيعة هذه الشحنات،
وف ــي األطـ ـ ــراف ال ـت ــي سـتـتـلـقــاهــا م ـن ـهــم ،ثم
ّ
ّ
املموهة بشعار
إنهم تحققوا أن الصناديق
ّ
املعونة األميركية ،ما هي إال أسلحة تجهز
كي يجري تسريبها إلــى ميليشيات يمنية
متمردة على سلطات صنعاء ،ولكي تكون
وقـ ـ ــودًا ضـ ــروريـ ــا ف ــي إشـ ـع ــال حـ ــرب أهـلـيــة
بــن اليمنيني .وقــال الثالثة إنهم يــأبــون أن
ُ
وسيلة في إراقــة دمــاء أبناء اليمن،
يجعلوا ّ
وإنهم يفضلون أن يكونوا سببًا في فضح
ّ
السيئ ضد جيران فقراء.
املكر السعودي
في الغد ،األربعاء  3تشرين األول  ،1962تكرر
ما حصل باألمس في أملاظة ،إنما هذه ّ
املرة
في مطار أســوان ،حيث طلبت طائرة شحن
عـسـكــريــة س ـعــوديــة (م ــن الـ ـط ــراز األم ـيــركــي
نـفـســه) اإلذن بــالـهـبــوط بـحـمــولـتـهــا .وك ــان
على متنها الرائد طيار محمد عبد الوهاب،
واملالزم طيار محمد علي الزهراني.
وبعد خمسة أيــام ،في  8تشرين األول ،جاء
دور طائرتني سعوديتني مقاتلتني ،لجأتا
بــدورهـمــا إلــى مطار املــاظــة .وكــان على منت
األول ـ ــى ال ــرائ ــد ط ـيــار مـحـمــد مــوســى ع ــواد،

وعلى منت الثانية الرائد طيار عبد اللطيف
الغنوري.
ك ـ ــان ج ـم ـي ــع ه ـ ـ ــؤالء الـ ـطـ ـي ــاري ــن س ـع ــودي ــي
ال ـج ـن ـس ـي ــة .ولـ ـق ــد أب ـ ــوا أن ي ـت ـح ـم ـلــوا وزر
امل ـشــاركــة فــي عـ ــدوان أس ــرة طــاغـيــة لنصرة
أسرة ظاملة ضد شعب مظلوم.

مملكة السيف ومملكة الخناجر
لــم تـكــن الـعــاقــة جـيــدة يــومــا بــن آل سعود
وآل حميد الدين الذين لطاملا حكموا اليمن
َ
بأسلوب عز ُله خلف حجاب ثقيل من القمع
والـتـجـهـيــل واإلفـ ـق ــار ( )1حـتــى ق ــام عليهم
انـقــاب عسكري يــوم  26أيـلــول  1962أطــاح
مملكتهم املتوكلية .ولقد تحاربت األسرتان
ً
امل ـل ـك ـي ـت ــان فـ ــي املـ ــاضـ ــي ط ـ ــوي ـ ــا ،وكـ ــادتـ ــا
بعضهما لبعض كـثـيـرًا ،وكــرهــت كلتاهما
األخـ ـ ــرى ،وتــوج ـس ـتــا م ــن بـعـضـهـمــا بعضا
دائ ـمــا .ثـ ّـم اسـتـقــرت األحـ ــوال بينهما بــاردة
بعد سلسلة حــروب تلتها «اتفاقية صلح»
ّ
بــن الـســالـتــن ع ــام  .1934عـلــى أن الـتــرفــع
الـسـعــودي امل ـمــزوج باحتقار لليمنيني ظل
عـلــى حــالــه لــم يـتـبــدل ،وكــذلــك بـقــي حـقــد آل
حميد الدين املمزوج حسدًا.
ول ـع ــلُ الـضـغـيـنــة ب ــن ال ـســال ـتــن ق ــد ب ــدأت
يــوم خـ ّـيــل لعبد العزيز آل سعود فــي أوائــل
ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،أن ــه
يستطيع أن يـ ّ
ـوســع ح ــدود مملكته جنوبًا
م ــن دون أن يـثـيــر حـفـيـظــة بــريـطــانـيــا الـتــي
كانت قــد حـ ّـرمــت عليه التفكير فــي املساس
بـمـحـمـيــاتـهــا ع ـلــى ش ــاط ــئ ال ـخ ـل ـيــج .وك ــان
من بني األسباب التي دغدغت مطامع عبد
ّ
العزيز أن بــاد اليمن لــم يكن عليها  -على
وصي أجنبي ّ
ٌ
يذب عنها .فقد
خالف غيرها -
ـن
ـ
ع
ـن،
ـ
ي
ـد
ـ
ل
ا
حميد
اتبع اإلم ــام يحيى
حكمةٍ
أو ع ــن تـصـلــب ،سـيــاســة ال ـن ــأي بـنـفـســه عن
الوصاية واألوصياء :أتراكًا كانوا ،أو أعرابًا،
أو أحباشًا ،أو انكليزا...
كانت غزوة اليمن ،في ربيع عام  ،1934آخر
حروب عبد العزيز التوسعية .فقد ّ
وجه نحو
الـجـنــوب جـيـشــن سـعــوديــن بـقـيــادة ابنيه
األم ـيــريــن س ـعــود وف ـي ـصــل .وك ــان ــت الخطة
أن يلتف الـجـيـشــان حــول الـيـمــن ،فــي حركة
كماشة لالستيالء على هذه اململكة املعزولة
املـ ـمـ ـت ــدة مـ ــن ع ـس ـيــر ح ـت ــى حـ ـ ــدود مـحـمـيــة
عــدن البريطانية .وكــان ظــن السعوديني أن
غزوتهم ستكون نزهة للفارق الضخم في
ّ
التسليح بــن الـفــريـقــن .لـكــن املـفــاجــأة التي
ّ
لم تخطر ألحــد ،هي ّأن رجــال جبال صعدة
ببنادقهم الـقــديـمــة لــقـنــوا جـنــود آل سعود
درسـ ــا قــاس ـيــا ف ــي الـتـكـتـيــك وف ــي اسـتـثـمــار
الجغرافيا ،وفيما ّ
تقدم جيش األمير فيصل
عبر سهل تهامة على ساحل البحر األحمر
بال صعوبات تذكر؛ وقع الجيش السعودي
الــرئـيـســي ف ــي حـمـلــة ال ـي ـمــن ،ف ــي سـلـسـلــة ال
تنتهي من الفخاخ والكمائن الجبلية التي

ّ
اسـتـنــزفــت رجــالــه ،وشــلــت حــركـتــه ،وأعــاقــت
ت ـق ــدم ــه ،ب ــل أغ ـل ـقــت ع ـل ـيــه ح ـتــى إم ـكــان ـيــات
تقهقره! ولــم يكن جيش الـغــزاة السعوديني
ّ
ّ
متعودًا إال القتال
الــذي قــاده األمير سعود
في سهول الصحراء ،مما ألحق به في حرب
الجبال هزيمة نكراء.
ولـ ــم ي ـب ــق ل ـع ـبــد ال ـع ــزي ــز سـ ــوى أن يــرضــى
بمغنم جيزان ونجران اللتني تنازل عنهما
حــاكـمـهـمــا ال ـشــريــف اإلدريـ ـس ــي واس ـتــولــى
عليهما فـيـصــل ،وأن ي ـطــوي بـقـيــة أوهــامــه
في بالد اليمن ،ويلعق جراحه ،ويرسل ابنه
خالد للتفاوض على شــروط فك االشتباك،
وعقد اتفاقية سالم مع ممثلي اإلمام يحيى.
ً
وج ـ ــرى ذلـ ــك ف ـع ــا ،ف ــي ال ـط ــائ ــف ،ف ــي شهر
أيــار  .1934وهـنــاك تــوافــق الـطــرفــان على أن
تكون خطوط فض االشتباك بني الجيشني
خطًا رسميًا للحدود بني البلدين ،وعلى أال
ً
يعتدي أحدهما على اآلخــر مستقبال ،وأن
البر والتقوى،
«يكون التعاون بينهما على ِ
ً
بدال من أن يكون على اإلثم والعدوان».
ّ
ولقد كان الفتًا كيف أن اإلمــام يحيى حميد
قبل التنازل
الدين ،وهو حاكم يابس الرأسِ ،
آلل س ـع ــود ع ــن مـقــاطـعـتــن ل ـطــاملــا عـ ّـدهـمــا
امتدادًا طبيعيًا ململكته ،برغم أنه لم يخسر
املـعــركــة الـعـسـكــريــة تـمــامــا ،بــل إن خصومه
ه ــم ال ــذي ــن وح ـل ــوا ف ــي ج ـب ــال ال ـي ـمــن .ولـعــل
تفكير الــرجــل حـيـنــذاك ك ــان مـنـصــرفــا نحو
مسألتني :األولــى ،أن يصرف فورًا عن بالده
أذى حمالت سعودية كــان ال بــد أن تتوالى
ّ
عليها .وكــان يحيى يــدرك جيدًا أن جيوش
الوهابيني ،برغم خسارتها ،أكبر من جيشه
ً
عددًا ،وأكثر عتادًا ،وأوفر ماال ،وأغزر خبرة
ّ
وتجربةّ .
وأما املسألة الثانية التي فكر فيها
إمام اليمن ،فهي أنه لن ينام أبدًا على ضيم،
وأنـ ــه سـيـسـتـفـيــد م ــن ال ــزم ــن ح ـتــى تنشغل
مملكة السيف عنه بشواغلها األخ ــرىّ ،
ثم
إنه ال بد أن يقتنص فرصة سانحة لينقض
بخنجره على ع ــدوه ،فيبلغ ث ــأره ،وي ــورده
قبره ،ويشفي صدره.
وف ــي ص ـبــاح ي ــوم  15أي ــار ( 1935ب ـعــد عــام
بالتمام والكمال على اتفاقية الطائف) كان
امللك عبد العزيز يطوف بالكعبة مصحوبًا
بــولــي ع ـهــده س ـع ــود ،وف ـج ــأة داه ـم ــه ثــاثــة
رجــال بخناجرهم وك ــادوا أن يذبحوه لوال
أن تداركه سعود الــذي دفعه أرضــا ليحميه
مـ ــن الـ ـطـ ـعـ ـن ــاتُ .
وجـ ـ ـ ــرح سـ ـع ــود فـ ــي ك ـت ـفــه،
ُ
ّ
وجـ ــرح عـبــد الـعــزيــز فــي ســاقــه جـ ــراء قطعة
ّ
رخــام طيرها رصــاص حــراســه الــذيــن قتلوا
ثم ّ
املهاجمنيّ .
تبي الحقًا من التحقيقات أن
الثالثة كانوا جنودًا يمنيني ،جاؤوا من تلك
الجبال التي ّ
تعودت أن تقتص من أعدائها،
ولو بعد حني!

استنفار وهابي لنجدة حكم شيعي
اسـتـمـ ّـر الـحــال بــن آل سـعــود وأس ــرة حميد

الـ ــديـ ــن فـ ــات ـ ـرًا ث ــاث ــة عـ ـق ــود أخ ـ ـ ـ ــرى ،حـتــى
اصـطــدمــت الـســالـتــان بتغيير درامــاتـيـكــي
خطير ،وذلــك حني أعلنت إذاعــة صنعاء في
صباح يوم  26أيلول  ،1962حدوث «ثورة»
في البلد ،أسقطت امللكية وأئمتها ،وأعلنت
قيام الجمهورية العربية اليمنية.
لم يرض آل سعود عن هذا الوضع املستجد
أب ـدًا .فقيام الجمهوريات وإسقاط امللكيات
ف ــي مـعـقـلـهــم بـشـبــه ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة خط
ّ
أح ـ ـمـ ــر دونـ ـ ـ ــه ف ـ ــك الـ ـ ــرقـ ـ ــاب .وفـ ـ ـج ـ ــأة ت ــذك ــر
ّ
السعوديون أن اإلمام محمد البدر بن أحمد
ّ
بــن يـحـيــى حـمـيــد الــديــن مــا هــو إال الـحــاكــم
ّ
«الشرعي» لليمن ،ويجب أل ينازعه منازع
في ُملكه .وكذلك صــدرت الفتاوى الوهابية
ّ
عــاجـلــة ت ـتــوالــى وت ــزع ــم بـ ــأن ال ـخ ــروج على
حكم اإلم ــام (الشيعي /الــزيــدي) يعد تمردًا
آث ـمــا عـلــى ول ــي األم ــر ال ـشــرعــي ،وأن ــه يجب
على كافة اليمنيني النفير لــرد هــذا الخطر
ال ـص ــائ ــل ع ـلــى ب ـي ـضــة ال ــدي ــن وع ـل ــى أرواح
العباد وأرزاقهم ،وأنه يلزم على ساسة ّ
األمة
التوحد والوقوف صفًا مرصوصًا لردع هذا
التمرد اآلثم ،ومقارعته بالحزم املناسب.
ول ـق ــد زاد اعـ ـت ــراف ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
املتحدة (مصر) بشرعية النظام الجمهوري
الجديد فــي اليمن بعد يــومــن مــن انبثاقه،
مــن سعار اململكة السعودية .وحــن أعلنت
ّ
وزارة ال ـخــارج ـيــة امل ـصــريــة ف ــي بـيــانـهــا أن
القاهرة مستعدة ملساعدة اليمن وشعبه بما
ّ
يمكنهما من دخول العصر الحديث ،وحني
أعـلــن االتـحــاد السوفياتي األمــر نفسه بعد
ّ
أيام قليلة ،فإن هياج السعوديني بلغ أقصاه.
لقد كــانــت «املــؤامــرة الناصرية الشيوعية»
عـلــى املـمـلـكــة واض ـح ــة جـلـيــة ال لـبــس فيها
في عيون آل سعود .وكان ال بد للرياض أن
تتحرك بحزم ...بعاصفة من الحزم!
ل ـجــأ إم ـ ــام ال ـي ـمــن إل ــى ال ـس ـعــوديــة فـ ـ ـ ّـارًا من
صـنـعــاء ال ـتــي ث ــار جـيـشـهــا عـلـيــه .واحـتـفــى
السعوديون بهذا الطريد احتفاء بالغًا لم
يألفه منهم حني كان مليكًا على بالد وعباد.
ولـقــد جــاء الــرجــل إل ــى آل سـعــود مستنجدًا
بنخوتهم وشهامتهم العربية حتى يعيدوه
إلى الحكم على أسنة حرابهم .وأجابه أهل
النخوة والشهامة أن «أبشر» .وكذلك استقر
املـقــام بــاإلمــام الـبــدر فــي نـجــران يــديــر منها
عمليات حرب عصابات ضد الحكم الجديد.
وسريعًا ما بدأ يتدفق عليه َمـ َـد ُد الطائرات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة امل ـح ـ ّـم ـل ــة ب ـص ـن ــادي ــق امل ـع ــون ــة
األميركية الخيرية ،وبالذهب الــازم لشراء
الذمم ،وبالرياالت...
وبدأ السعوديون ّ
يجمعون حلفًا يساندهم
ف ــي حــرب ـهــم ع ـلــى ال ـي ـمــن .وكـ ــان ال ب ــد لـهــذا
ّ
الحلف أن ينال مباركة أميركا ،لكن واشنطن
كانت مشغولة تلك األيــام بأزمة الصواريخ
الكوبية ،فلم يكن في إدارة الرئيس كينيدي
ٌ
بـ ـ ـ ــال واسـ ـ ـ ــع لـ ـسـ ـم ــاع َول ـ ـ ـ ْـ ـ ـ ـ ـ َـوالت آل س ـع ــود

تحوالت عربية :اليمن ليس وحيدًا
معتز حيسو *
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان تـحــديــد مــا سـتــؤول
إليه األوضاع في اليمن أو تحديد انعكاس
وتــداع ـيــات ال ـصــراع فـيـهــا عـلــى الساحتني
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وع ـلــى ن ـحــو خــاص
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـسـ ـ ــارات املـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ول ـي ـب ـي ــا .فــالـعــربـيــة
الـسـعــوديــة تـقــود تحالفًا ،تـقــول إنــه دفاعًا
عن الشرعية ،وتلبية لنداء الرئيس اليمني
ع ـب ــد ربـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ،ل ـك ــن الـحـقـيـقــة
تـخــالــف ذل ــك .فــالـتــدخــل ال ـس ـعــودي يـنــدرج
في سياق مواجهة التمدد اإليــرانــي .وهذا
يــدلــل على أن اآلف ــاق املستقبلية للمنطقة
العربية ومجتمعاتها ،محكومة بأشكال
ومستويات الصراع ،والتحالفات الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة .ان ـطــاقــا م ــن ذل ــك يـمـكـنـنــا أن
ً
ن ـح ــدد أوال :ال ـس ـي ــاق الـ ـع ــام ل ـل ـص ــراع فــي
املـنـطـقــة الـعــربـيــة ،وثــانـيــا :أه ــداف وأدوات
ومآالت الصراع.
ـ ـ ـ م ــن ال ــواض ــح أن تــراب ـطــا ب ــدرج ــة معينة
يحكم تحوالت األحداث السورية والعراقية
واليمنية .حتى األوض ــاع فــي ليبيا يمكن

مقاربتها مــع مــا يجري فــي الــدول الثالث،
ل ـك ــن ب ــأشـ ـك ــال م ـخ ـت ـل ـفــة ن ـس ـب ـي ــا .ف ــال ــدول
امل ــذك ــورة تـخـضــع مل ــوج ــات م ــن ال ـتــدخــات
اإلقليمية والغربية .وبدرجة معينة تحمل
م ـ ــآالت م ـت ـق ــارب ــة .وذل ـ ــك ي ـس ـتــدعــي ن ـقــاش
التحوالت اليمنية في سياق ترابطها مع
األوضـ ــاع ال ـســوريــة والـعــراقـيــة مــن جــانــب.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـتـ ـن ــاق ــض بـ ــن املـ ـش ــروع ــن
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي والـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،وام ـ ـتـ ــدادات ـ ـه ـ ـمـ ــا
اإلقليمية والعربية ،من جانب آخر.
انطالقًا من ذلك يمكننا القول ،ان التدخل
العسكري للتحالف ال ــذي تـقــوده العربية
السعودية ،جــاء ردًا على التمدد اإليــرانــي
ف ــي الـ ـع ــراق .ودف ـ ــاع إي ـ ــران املـسـتـمـيــت عن
الـنـظــام فــي ســوريــا ،لكونه يمثل بالنسبة
إل ــى ال ـح ـكــم ف ــي إيـ ـ ــران ،حـلـقــة ال ــوص ــل مع
املقاومة اإلسالمية اللبنانية ،ويؤمن لها
اإلطاللة على البحر املتوسط .أيضًا نتيجة
خ ــوف ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة م ــن الـسـيـطــرة
اإلي ــران ـي ــة امل ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة على
ح ــدوده ــا م ــع ال ـي ـم ــن ،وع ـل ــى ب ــاب امل ـن ــدب.
وي ـت ـع ـلــق أي ـض ــا ب ــامل ـف ــاوض ــات ب ــن إيـ ــران
ودول  1+5بخصوص امللف الـنــووي التي

اعلن عن اتفاق اطــاري خالل األيــام القليلة
املــاضـيــة .وهــذا يجعل العربية السعودية
ت ـش ـع ــر ب ــال ــوح ــدة أم ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوة اإلي ــرانـ ـي ــة
ُ
ويشعرها بــأن الــواليــات املتحدة يمكن أن
تتخلى عنها ،أو تــرفــع الـغـطــاء السياسي
عنها .أي إنها ترى بأن مكانتها اإلقليمية
ودورها سيتراجعان مقابل إيران .ويمكن
ً
أن ُيمثل ذلك مدخال إلى تغيرات سياسية
داخل الرياض .موضوعيًا يجب النظر إلى
تلك التحوالت ،وما ستؤول إليه العالقات
السعودية األميركية ،من منظار املصالح
األم ـي ــرك ـي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي ي ـن ــدرج
فــي سـيــاقـهــا الـعــاقــة مــع الـ ــروس ،وكيفية
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى أمـ ـ ــن ومـ ـص ــال ــح وتـ ـف ــوق
الكيان اإلسرائيلي مقابل العرب ،لكن ذلك
ال ي ـع ـنــي أن األم ـي ــرك ـي ــن ال ي ـس ـت ـخــدمــون
الـ ـ ــورقـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـك ــاف ــة م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا
وأشـكــال تجلياتها لخلق حالة من الرعب
الدائم واملتجدد لدول الخليج .وهذا يعني
باملستوى االقـتـصــادي املــزيــد مــن الهيمنة
عـلــى ال ـث ــروات الـنـفـطـيــة وال ـغ ــاز ،وتعميق
ال ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ت ـح ــدي ـدًا م ــن جـهــة
تصدير األسـلـحــة إلــى دول الخليج وعلى

رأسـهــا الـسـعــوديــة ،مــن دون أن يعني ذلك
تخلي األميركيني عن وجودهم العسكري
امل ـبــاشــر ف ــي الـخـلـيــج .ه ــذا إض ــاف ــة إل ــى أن
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي لـ ــن ي ـكــون
ً
ـض امل ـل ـف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة،
م ـف ـص ــوال ع ــن ب ـعـ ّ
على نحو خاص امللفان السوري والعراقي.
وهــذا أيـضــا يثير تخوفًا مــا بالنسبة إلى
ال ـس ـع ــودي ــة وب ــاق ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـنــاصــب
العداء للنظام في سوريا .وفي هذا السياق
ال يمكننا أن نستبعد تركيا التي تشارك
على نحو كبير في الصراع السوري بغية
إس ـقــاط الـنـظــام ،فـهــي أيـضــا غـيــر مطمئنة
للتقارب األميركي اإليــرانــي ،وغير راضية
عن تعاظم الدور اإليراني في املنطقة ،لكن
وجودها في الناتو يجعلها أكثر اطمئنانًا
على أوضاعها ونفوذها ومصالحها ،هذا
إضافة إلــى ما تتمتع به من قــوة عسكرية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وم ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم أن ال ـخ ــاف
السياسي التركي ـ اإليــرانــي لم يكن عائقًا
أمام التعاون االقتصادي بينهما ،سواء من
جهة حجم التبادل التجاري ،أو ما يتعلق
بموضوع الغاز («السيل الجنوبي»).
مــن جــانــب آخ ــر ،ال بــد مــن التأكيد على أن
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رأي

وجيران السوء
الشاكية من ّ
املد الناصري (الشيوعي) الذي
يسعى لـكــي يـطــوقـهــم مــن كــل جــانــب .ولجأ
السعوديون إلى حلفائهم القدامى اإلنكليز
ليعينوهم في هــذه املحنة الجديدة .وبدت
لـلـنــدن أسـبــابـهــا ال ـخــاصــة لـقـبــول مـســاعــدة
آل سـعــود ،فمصالحها فــي محمية عــدن قد
تتضرر بـعــدوى الــدعــاوى الــرائـجــة فــي ذلك
العصر كــوجــوب فــرض االشـتــراكـيــة ونظام
التأميم ،والنداء إلى وحدة القومية العربية،
والسعي إلى التحرر من االستعمار ...وكان
كل ذلك صداعا عانته لندن منذ سنوات في
أزمــة قناة السويس ،وهي تخشى أن يلحق
ب ـهــا ف ــي بـ ــاب املـ ـن ــدب أيـ ـض ــا .وهـ ـك ــذا ب ــدأت
ال ـق ــوات الـبــريـطــانـيــة امل ـت ـمــركــزة ف ــي جـنــوب
اليمن سلسلة من التحرشات واالستفزازات
العسكرية للنظام الجديد في صنعاء ،وبلغت
األمـ ــور ذروت ـه ــا ح ــن قـصــف الـبــريـطــانـيــون
مــدي ـنــة ال ـب ـي ـضــاء م ــن دون أن ي ـك ــون هـنــاك
موجب أو سبب .وشعرت الحكومة اليمنية،
وقــد هالها حجم الـتــآمــر الـسـعــودي ضدها
في الشمال ،والتآمر البريطاني في الجنوب،
ّ
أن مــن املفيد لها أن تطلب عــون أصدقائها
املصريني هي األخ ــرى .وكذلك بــدأت طالئع
ً
م ــن الـجـيــش امل ـص ــري بــالــوصــول ف ـعــا إلــى
اليمن في تشرين األول .1962
كــان ظهور مصر على مسرح أحــداث اليمن
ب ـم ـثــابــة ال ـص ــاع ــق الـ ـ ــذي ف ـ ّـج ــر ك ــل ال ـح ـنــق
املـكـبــوت فــي ص ــدور آل سـعــود .ورأى حكام
ّ
الرياض أن اليمن شأن سعودي محض ،وال
يجوز للغرباء املصريني أن يحشروا أنوفهم
ّ
فـيــه ،وأن «ال ـتــاعــب بــالـيـمــن» تــاعــب بأمن
أمر لن ّ
السعودية نفسها .وهذا ٌ
يمر!
وأرس ـ ــل الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــون كينيدي
رسائل رسمية ،في  17تشرين الثاني ،1962
يبلغ فيها أطراف األزمة اليمنية ( )2مبادرة
لـلـحــل تـقـضــي بــانـسـحــاب ال ـق ــوات املـصــريــة
املساندة للنظام اليمني الجديد على مراحل،
وإنشاء نظام فض اشتباك من األمم املتحدة،
وإيقاف املــدد السعودي األردنــي باألسلحة
لـلـمـلـكـيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،وت ـع ـهــد الـجـمـهــوريــة
اليمنية احترام االلتزامات الدولية ليطمئن
ج ـي ــران ـه ــا ،م ــع ت ـع ـهــد أم ـي ــرك ــي ب ــاالع ـت ــراف
بالجمهورية اليمنية إذا التزم كل األطــراف
هذه املقترحات.
ول ـقــد واف ـقــت مـصــر عـلــى م ـب ــادرة كينيدي،
وأبــت السعودية ،ومانعت بريطانيا .وفي
خ ـطــوة ُعـ ـ ّـدت ردًا عـلــى «ال ـح ــرد» الـسـعــودي
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
اعـتــرافـهــا الـقــانــونــي بــالـجـمـهــوريــة العربية
اليمنية ،يــوم  19كــانــون األول  .1962وطــار
ّ
صـ ــواب ال ــري ــاض ،ورأى حـكــامـهــا أن الـحــل
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـل ـص ـل ــح فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ومـ ـ ــن ث ــمّ
االع ـتــراف بالنظام الجمهوري الـجــديــد ،ما
ً
ّ
هــو إال انـحـيــازًا كــامــا «للمحور الناصري
– الشيوعي» على حـســاب مـحــور حلفائها

وأخ ــذ ال ـس ـعــوديــون يـلـتـفـتــون نـحــو اليمني
ون ـحــو ال ـش ـمــال بـحـثــا عـ ّـمــن ي ــؤازره ــم على
اليمن .ولقد لجأوا ُإلى حليفهم الباكستاني
فلم يتحمس الحليف للمشاركة في عدوان
ع ـل ــى بـ ـ ــاد ب ـع ـي ــدة عـ ـن ــه ،ولـ ـي ــس لـ ــه فـيـهــا
م ـص ــال ــح تـ ــذكـ ــر .ول ـك ـن ــه ب ــامل ـق ــاب ــل وع ــده ــم
بالنصرة إن تعرضت األراض ــي السعودية
نـفـسـهــا ل ـل ـع ــدوان .ول ـجــأ ال ـس ـعــوديــون إلــى
ش ـ ـ ــاه إي ـ ـ ـ ـ ــران فـ ــوعـ ــدهـ ــم بـ ــدعـ ــم ل ــوج ـس ـت ــي
واسـتـخـبــاري ملصلحتهم ،ال أكـثــر مــن ذلــك.
ّ
ثم طرق الجماعة باب الفرنسيني فوعدوهم
أيـضــا باملساندة اللوجستية مــن قاعدتهم
ف ــي جـيـبــوتــي .ول ــم يستنكف آل س ـعــود أن
يطرقوا الـبــاب اإلسرائيلي أيـضــا .وبالفعل
فقد استعان رئيس االستخبارات السعودية
كـمــال أده ــم (وه ــو أيـضــا صهر املـلــك فيصل
بــن عبد الـعــزيــز) بصديقه سمسار السالح
ّ
يجس
الـسـعــودي عــدنــان خــاشـقـجــي ،حـتــى
لــه نبض إســرائـيــل ،ومــا يمكنها أن تساعد
بــه الـسـعــوديــة فــي حربها اليمنية .والتقى
خاشقجي في باريس ،في أوائل سنة ،1963
ش ـم ـع ــون ب ـي ــري ــز ال ـ ــذي كـ ــان ي ـش ـغــل وقـتـهــا
منصب مـســاعــد وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي.
واتفق الطرفان السعودي واإلسرائيلي على
التعاون في اليمن «على ّ
البر والتقوى» (!)3
ولقد شــاركــت إســرائـيــل فــي حملة التحالف
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـمــن ،وت ــول ــت طــائــراتـهــا
املنطلقة من املستعمرة الفرنسية جيبوتي،
إن ـ ـ ــزال ع ـت ــاد ع ـس ـك ــري ل ـج ـي ــوب امل ـت ـمــرديــن
واملرتزقة األجانب في الجبال .وكــان االسم
الرمزي لعمليات إسرائيل في التحالف ضد
الـيـمــن ،هــو «مــان ـغــو» .ول ــم تـكـتــف تــل أبيب
ب ـهــذا ال ـع ــون ل ـل ـس ـعــوديــة ،ب ــل إن ـه ــا أرس ـلــت
فــرق كوماندوس قوامها جنود من اليهود
اليمنيني الــذيــن ه ــاج ــروا إلســرائ ـيــل .وذلــك
كي يسهل عليهم ،بعد أن ينفذوا عملياتهم
الخاصة ،أن يذوبوا في املجتمع الذي سبق
وألفوه (.)4
لهم أن ّ عاشوا فيه ِ
عـلــى أن الـسـعــوديــن وجـ ــدوا حـلـيـفــا عظيما
فـ ــي ش ـخ ــص ح ـس ــن م ـل ــك األردن .ف ــال ــرج ــل

الحكومات العربية على نحو عام ما زالت
أس ـي ــرة م ـش ــاري ــع إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وهــي
بذلك لــم تنل شــرف أن يكون لها مشروعًا
ً
ع ــربـ ـي ــا مـ ـسـ ـتـ ـق ــا ورائـ ـ ـ ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
املـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،فـكــانــت عـلــى نـحــو دائ ــم
م ـق ـيــدة ب ـم ـشــاريــع دول ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة .وفــي
سـيــاق تـلــك امل ـشــاريــع ،ك ــان يـجــري تحويل
مصادر القوة العربية إلى أدوات .مع العلم
أن ت ـلــك امل ـش ــاري ــع كــانــت تــرمــي ف ــي بعض
مستوياتها إلى ضبط وتحديد آفاق تطور
امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي سـ ـي ــاق يـضـمــن
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى ،اسـ ـتـ ـم ــرار م ـصــال ـح ـه ـمــا
الحيوية واالستراتيجية ،وذلــك من خالل
فرض شروط وعوامل الهيمنة على شعوب
املنطقة ومقدراتها.
وكـ ــان ذل ــك بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ي ـس ـتــدعــي من
ال ـح ـكــومــات ال ـعــرب ـيــة ال ـتــاب ـعــة واملــرت ـه ـنــة،
م ـمــارســة ك ــاف ــة أش ـك ــال ال ـس ـي ـطــرة األمـنـيــة
واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة .أمـ ــا اآلن ،فـ ــإن ش ـعــوب
املـنـطـقــة الـعــربـيــة تـعــانــي مـخــاضــا عـسـيــرا،
وربـمــا ستخضع لعمليات توليد قسرية،
فاملشاريع و«الـخــرائــط الـجــديــدة» ستكون
مرهونة ملصالح أقطاب الصراع املحمولة

ف ــي كـثـيــر م ــن ال ـل ـح ـظــات ع ـلــى ق ــوان ــا الـتــي
يـجــري تـحــويـلـهــا إل ــى أدوات فــي مـشــاريــع
دولية وإقليمية.
ثــان ـيــا :يـتـســم ال ـن ـظــام ال ـعــربــي بــالـهـشــاشــة،
وال ـ ـع ـ ـجـ ــز عـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـنـ ـهـ ـض ــة ت ـن ـم ــوي ــة
اقتصادية وسياسية ديمقراطية .وانعكس
ذلــك على أوض ــاع املجتمعات العربية التي
تراجعت فيها عوامل املناعة الذاتية .وذلك
لــه عــاقــة مـبــاشــرة ببنية الـنـظــام السياسي
وآليات ممارساته السياسية واالقتصادية.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر فـ ـ ــإن الـ ـت ــدخ ــل ال ـس ـع ــودي
املباشر في اليمن ،وقبله في سوريا ،محمول
بكليته عـلــى م ـشــروع دول ــي عــابــر لـلـحــدود
الـعــربـيــة .ومــع ذلــك تنبري بعض األص ــوات
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ذل ـ ــك الـ ـت ــدخ ــل ،وت ـ ـعـ ــده ب ــداي ــة
نهضة عربية .ومعلوم أن الخطاب املذكور
يـنــدرج فــي سـيــاق أيــديــولــوجــي ،الـهــدف منه
الـتــرويــج إلــى مشاريع دينية محمولة على
أبعاد طائفية .وذلك يرمي على نحو رئيس
إل ــى إب ـع ــاد ال ـص ــراع ع ــن ال ـح ـقــل الـسـيــاســي.
وه ـ ــذا ي ـس ـت ــدع ــي ال ـك ـش ــف عـ ــن ج ــوه ــر تـلــك
الـتـحــوالت ،ومواجهتها مــن خــال مشاريع
سياسية ديمقراطية تضمن حقوق املواطنة.

ال ـت ـق ـل ـيــديــن ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .وأخـ ــذت
الهلوسات بالسعوديني كل مأخذ ،فتوهموا
ّ
ّ
فتبدل
أن أميركا ربما تسعى «للغدر بهم»،
أح ــافـ ـه ــا م ـع ـه ــم ،ب ـح ـل ــف ج ــدي ــد مـ ــع عـبــد
الناصر .وكتب جهابذة آخــرون في صحف
ّ
تمولها السعودية أن إدارة الرئيس كينيدي
إدارة ضعيفة ج ـدًا وجــاه ـلــة فـهــي ال تــدرك
حـقــائــق األمـ ــور فــي املـنـطـقــةّ ،
وأمـ ــا الــرئـيــس
األميركي فهو ّ
غر ومتردد ويريد أن يتفادى
ّ
كل مواجهة مع املحور الناصري .وأن الحل
هو أن تقلع الــريــاض شوكها بنفسها ،وأن
تأخذ زمــام األم ــور بيدها بـحــزم ...وكــان كل
ذلك كتلة من ُ
الهراء!

المرتزقة لفك محنة البروستاتا

ق ـ ّـدم خدماته طــوعــا وف ــورًا .وع ــرض الشريف
الهاشمي أن يشارك السعوديني في مجهود
الحملة على اليمن ،كتفا بكتف .وكذلك اصدر
ح ـس ــن أوام ـ ـ ـ ــره ل ـق ــائ ــد س ـ ــاح الـ ـج ــو امل ـل ـكــي
األردن ـ ـ ــي س ـهــل ح ـم ــزة بـ ــأن يـ ـش ــارك ط ـي ــاروه
النشامى فــي مهمة نقل العتاد الحربي إلى
م ـع ـس ـكــرات امل ـل ـك ـيــن ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ن ـج ــران،
بعدما تعفف طيارون سعوديون عن أداء هذه
املهمات القذرة الساعية لخلق حرب أهلية في
ال ـي ـمــن .وف ــي ي ــوم  12تـشــريــن الـثــانــي ،1962
تلقى امللك األردن ــي حسني صفعة مذلة جدًا.
فقد هبطت فــي مطار القاهرة طــائــرة أردنية
مــن ط ــراز «دي هافيالند ه ــورن» ،وك ــان على
متنها قائد سالح الجو األردنــي اللواء سهل
ح ـمــزة بشحمه ولـحـمــه .وك ــان مـطـلــب حمزة
الوحيد هو اللجوء السياسي إلى مصر.
وفي اليوم التالي 13 ،تشرين الثاني ،هبطت
في مطار القاهرة أيضًا طائرتان أردنيتان
ّ
الطياران
من طــراز «هوكر هنتر» يقودهما
ت ـح ـســن ص ـي ـمــة وح ــرب ــي ص ـن ــدوق ــة .وك ــان
ّ
قرارهما هما أيضًا أن املنفى أفضل لهما من
املشاركة في حرب عدوانية على بلد عربي.
ولــم يستسلم آل سـعــود لـخــذالن طياريهم
( ،)5وال لخذالن طياري الشريف الهاشمي.
اتجهت مساعيهم نحو طرف جديد يقبض،
ويحقق املراد من دون أن يؤنبه وجع ضمير،

الترفع السعودي
ّ
الممزوج باحتقار ّلليمنيين ظل
على حاله ولم يتبدل
أو ال ـت ــزام بـقـضــايــا ّأمـ ــة .وك ــان ذل ــك الـطــرف
جـمــوعــا كـبـيــرة مــن املــرتــزقــة الــذيــن استعان
بـهــم الـحـكــم ال ـس ـعــودي فــي قـضــاء حوائجه
بــال ـســر وال ـك ـت ـم ــان .ول ــم ي ـكــن عــوي ـصــا على
مــن اكـتـنــزوا أكــوامــا مــن امل ــال لكنهم صــاروا
يـعــانــون «الـبــروسـتــاتــا» ،أن يـسـتــأجــروا من
يواقع نيابة عنهم!
وهكذا بدأت تتألف منظمات خاصة للقتال
بــأجــر (ه ــي أقـ ــرب إل ــى ال ـش ــرك ــات األم ـن ـيــة).
وبــزغــت فــي هــذا املـجــال أسـمــاء مثل املرتزق
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ب ـ ـ ــوب ديـ ـ ـن ـ ــار ( ،)6واملـ ـيـ ـج ــور
اإلنـكـلـيــزي جــون كــوبــر ال ــذي تسلل مــع قوة
خــاصــة مــن مـســاعــديــه إل ــى منطقة الـجــوف.
وكان قد ترك الخدمة في جيش بالدهّ ،
وكون
شــركــة ًخــاصــة أخ ــذت تجتذب إليها قدامى
امل ـحــاربــن األوروبـ ـي ــن مــن أج ــل ال ـق ـتــال في
اليمن ،بمبالغ ق ـ ّـدرت صحيفة «األوبــزرفــر»
في تحقيق لها ُنـشر في عدد يوم  9أيار ،1964
أنها تراوح بني  400و 500جنيه استرليني
في الشهر ،تدفعها اململكة السعودية .وو ّلـى
جـرون وجوههم صوب باريس كذلك
املستأ ِ

ف ـ ــاألوض ـ ــاع ف ــي س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق وال ُـي ـمــن
وليبيا ،تكشف عــن ُ جــوهــر املـشــاريــع املـعـ ّـدة
للمنطقة الـتــي إذا فــرضــت على املجتمعات
العربية ،ستزيد من درجة التبعية واالرتهان
إضافة إلى أنها ستساهم في تحويل بلداننا
إلى ساحة لصراع بالوكالة.
وم ــن امل ــرج ــح أن ي ـقــود ال ـص ــراع ال ـس ـعــودي

التحوالت التي تشهدها
المنطقة العربية تجري تحت أنظار
األميركيين ورعايتهم
اإلي ــران ــي إل ــى تعميم ال ـصــراع وه ــدر املــزيــد
مــن الــدمــاء العربية .ومــن املمكن أن يفضي
إلــى إعــادة تكوين خرائط املنطقة العربية.
وهذا يدلل على أن املنطقة ستدخل مرحلة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ـم ــا ك ـ ــان سـ ــائ ـ ـدًا ،وأش ـ ـكـ ــال تـلــك
التحوالت ترتبط على نحو مباشر بنتائج
ال ـصــراع ،لكنها لــن تـكــون كما يـ ّـدعــي حملة
امل ـش ــروع األم ـيــركــي وأدوات ـه ــم فــي املنطقة.

حـيــث ك ــان فـيـهــا كـثــر م ــن مـقــاتـلــي «منظمة
ً
الجيش ال ـســري» الــذيــن أغــراهــم ،فـضــا عن
املــال ،حب االنتقام من عبد الناصر ،والثأر
منه لدعمه جبهة التحرير الجزائرية.
ُ
ولقد استمرت الحرب السعودية تدمي ظهور
اليمنيني سنني ،ولكنها لــم تنته إلــى شــيء.
َ
فــا املـ ِـلــك ال ـفــار ع ــاد إل ــى صـنـعــاء مــن جــديــد،
وال شرعيته املزعومة أغنت عنه شيئًا ،وال
املرتزقة املأجورون أفــادوا في تغيير مقادير
األمور في اليمن .وفي نهاية املطاف ،اضطرت
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة نـفـسـهــا إل ــى أن تـعـتــرف
بالجمهورية اليمنية ،وأنفها صاغر.

هوامش

ً
( )1ك ــان حـكــم ن ـظــام أس ــرة حـمـيــد الــديــن مــوغــا
فــي الـتـخـلــف .وإل ــى ح ــدود الستينيات مــن الـقــرن
العشرين ،لــم يكن فــي اليمن كلية علمية واح ــدة،
ولم يكن فيها مستشفى مجهز واحد ،بل لم يكن
في البالد طبيب مؤهل واحــد ،وال مهندس مجاز،
وال طريق ّ
معبد صالح ،وال حتى مؤسسات إدارة
مدنية منظمة!
( )2بعث الرئيس جون كينيدي برسائل إلى كل
من عبد الناصر ،وامللك حسني ،واألمير فيصل آل
سعود ،وعبد الله السالل رئيس اليمن يشرح فيها
عناصر مبادرته لحل أزمــة اليمن .يمكن مراجعة
نسخ من تلك الوثائق في كتاب «سنوات الغليان»
ملحمد حسنني هيكل ،طبعة مركز األهرام للترجمة
والنشر ص.640 .
( )3اعـ ـت ــرف ت ــاج ــر الـ ـس ــاح ال ـس ـع ــودي عــدنــان
خاشقجي بوقائع لقائه األول مع شمعون بيريز
فــي بــاريــس ع ــام  ،1963فــي شـهــادتــه أم ــام لجان
فــرعـيــة الـفـهــا الـكــونـغــرس األم ـيــركــي سـنــة ،1987
َ
للتحقيق في ما ُع ِرف بقضية «إيران غيت».
( )4محمد حسنني هيكل« ،سنوات الغليان» ،ص.
.670- 669
( )5منذ أن عصى الـطـيــارون السعوديون أوامــر
األســرة املالكة لهم ،فه َم األمـ ُ
ـراء ّأن من واجبهم أن
ِ
ّ
يتحملوا مسؤولياتهم القتالية بأنفسهم .وهكذا
ألز َم كثير من األمراء السعوديني بأن يتدربوا على
ِ
ق ـيــادة املـقــاتــات الـحــربـيــة .وحــالـيــا ف ــإن ثــاثــة ًمــن
أصل كل خمسة طيارين مقاتلني في سالح الجو
السعودي ،هم من أمراء آل سعود .ولعل الهدف من
هذه الخدمة العسكرية اإللزامية هو أن يكون سالح
ال ـجــو ال ـس ـعــودي فــي يــد األمـ ــراء إذا حــانــت لحظة
عصيبة في يوم ما.
( )6اشـتـهــر ب ــوب دي ـنــار فــي ح ــرب الـيـمــن باسم
«اإلمام جعفري» .والرجل ذو تاريخ حافل منذ دخل
إلى السجن في فرنسا في أواســط الخمسينيات،
بـتـهـمــة م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال رئ ـيــس وزرائـ ـه ــا مـنــداس
فرانس ،وحتى تنظيمه لسلسلة انقالبات في جزر
الـقـمــر أشـهــرهــا ع ــام  1978حـيــث تـسـلــم السلطة
مؤقتًا في البلد ،قبل أن يعيد إلــى الحكم الرئيس
ّ
املخلوع أحمد عبد اللهّ .ثم ملا اختلف دينار مع عبد
الله ّ
فإن املرتزق قتل الرئيس.
* كاتب عربي

ب ـم ـع ـن ــى أن الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي يـحـمــل
مشروع نهضة عربية في مواجهة املشروع
اإليــرانــي ،بل سيقود إلــى املزيد من الدمار.
ول ــن ت ـكــون ال ـب ـلــدان الـخـلـيـجـيــة بـمـنــأى عن
ذلـ ــك .ويـمـكـنـنــا الـ ـق ــول ،ان ب ـعــض تـجـلـيــات
ال ـس ـيــاس ـي ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة س ـب ـب ـهــا ال ـخ ــوف
م ــن انـ ـتـ ـق ــال ت ــداعـ ـي ــات «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»
إل ــى داخـلـهــا .مــن هــذا املـنـظــور ،فــإن دعمها
للمجموعات الجهادية التكفيرية ،وبعض
أطراف املعارضة ،ال يندرج في خانة الحرص
والــدفــاع عن الشعوب والقيم الديمقراطية،
لـكــن فــي إط ــار الــدفــاع عــن ال ــذات فــي سياق
دعم مشاريع دينية سلفية حليفة ،ملواجهة
أي تـ ـح ـ ّـول س ـي ــاس ــي دي ـم ـق ــراط ــي مـسـتـقــل.
أخيرًا :إن التحوالت التي تشهدها املنطقة
ال ـعــرب ـيــة ت ـجــري ت ـحــت أن ـظ ــار األمـيــركـيــن
ورعــايـتـهــم .أم ــا تـبــايــن املــواقــف األمـيــركـيــة
بني سوريا واليمن ،فإنه يجب تحديده من
منظار املصالح الحيوية واالستراتيجية.
وه ـ ـ ــذا يـ ــؤكـ ــده ال ـ ـتـ ــرابـ ــط بـ ــن ال ـس ـيــاس ـيــة
واملصالح على نحو عــام واالقتصاد على
نحو خاص.
* باحث وكاتب سوري
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مشهد ميداني

«داعش» ّينحسر في اليرموك...
وعين مسلحيه على ببيال وبيت سحم
تراجعت ّ
حدة
المواجهات في مخيم
اليرموك أمس ،لتتضح
الحدود الجديدة بين
الطرفين التي بات «داعش»
بموجبها مسيطرًا على %60
من مساحة المخيم ،بعدما
كان قد جال في معظم
أرجائه
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
بعد انكفاء «داعــش» و«جبهة النصرة»
أول مـ ــن أم ـ ــس فـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ـي ــرم ــوك،
نتيجة مـشــاركــة مـقــاتـلــن فلسطينيني
ف ــي مــواج ـهــة الـتـنـظـيـمــن ،إض ــاف ــة إلــى
التغطية ال ـنــاريــة ال ـتــي ّأمـنـهــا الجيش
لـ ـه ــم ،ح ــاف ـظ ــت خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ي ــوم
أمــس على وضعها ،وتبينت مالمحها
بنحو أكثر وضوحًا بعد انقضاء يومني
مـتــواصـلــن م ــن االش ـت ـبــاكــات العنيفة.
ال ـ ـح ـ ــدود بـ ــن املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ال يـ ــزال
«داعــش» و«النصرة» يسيطران عليها،
وب ــن املـنــاطــق الـتــي تـقــع تـحــت سيطرة
«أكناف بيت املقدس» وحلفائها ،إضافة
إل ــى الـفـصــائــل الفلسطينية املتحالفة
مــع الـجـيــش («ال ـق ـيــادة الـعــامــة» و«فـتــح
االنتفاضة») ،أصبحت في وسط مخيم
ال ـيــرمــوك ،ب ــدءًا مــن ش ــارع الـثــاثــن إلــى
ً
تقاطع شــارعــي لوبيا وصـفــد ،وص ــوال
إل ــى دوار فـلـسـطــن ،حـيــث نـشــر «اخ ــوة
ال ـج ـهــاد» قناصتهم بـنـحــو كـثـيــف ،في
إش ـ ــارة تـعـنــي بـحـســب م ـصــدر مـيــدانــي
أن «ح ــدود طــاقــة داع ــش والـنـصــرة على
مواصلة العمليات الهجومية واالقتحام
نفدت .إنهم اكتفوا باملناطق التي تمكنوا
من قضمها من مخيم اليرموك».
ّ
ويقدر رئيس الدائرة السياسية ملنظمة
التحرير الفلسطينية في ســوريــا ،أنور
ع ـبــد ال ـ ـهـ ــادي ،امل ـس ــاح ــة ال ـت ــي يسيطر
عـلـيـهــا «داع ـ ـ ــش» و«الـ ـنـ ـص ــرة» «بـنـحــو
 ،%60بعدما كانا يسيطران على %90
تقريبًا من مخيم اليرموك» ،األمــر الذي
يعني« ،انحسار سيطرتهما على املخيم
واق ـت ـص ــاره ــا ع ـلــى األحـ ـي ــاء الـجـنــوبـيــة
والشرقية منه ،فيما تسيطر الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـل ــى ش ـم ــال ــي ال ـي ــرم ــوك
وغربيه» .إلى ذلك أصدر تنظيم «أكناف
بيت املـقــدس» بيانًا أمــس حــول اقتحام
«داعــش» و«النصرة» للمخيم ،عدد فيه
أبرز االغتياالت التي جرت في صفوفه،
ّ
عـلــى أي ــدي مسلحي «داع ـ ــش» ،واضـعــا
الـهـجــوم فــي إط ــار «الـسـيـنــاريــو األخـيــر

ّ
المخيم (أ ف ب)
«داعش» و«النصرة» يسيطران على  %60من مساحة

الــذي رســم إلنهاء مخيم اليرموك ،وهو
سـيـطــرة داعـ ــش عـلـيــه ،م ــا ي ـبــرر عملية
عسكرية كبيرة تؤدي إلى تدمير املخيم
ومسحه عن الخريطة الفلسطينية».
بدوره ،قال مصدر فلسطيني لـ«األخبار»
ّ
ّ
يتهيآن ملهاجمة
إن «داع ــش والـنـصــرة
أحياء يلدا وببيال وبيت سحم ،املالصقة
للمخيم من جهة الشرق ،وذلك الستعادة
امل ـقـ ّـار الـتــي فقدتها جبهة الـنـصــرة في
ّ
اقتتالها مــع املـســلـحــن املـنـخــرطــن في
ت ـســويــات ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،ف ــي األســاب ـيــع
األخيرة» .ويؤكد املصدر أن شهود عيان
«الحـظــوا توجه حشود مــن التنظيمني
إلــى األطـ ــراف الشرقية مــن املخيم لشن
الـهـجــوم عـلــى ال ـب ـلــدات ال ـثــاثــة» .ولفت
ّ
املـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ــى أن م ـس ــل ـح ــي «داعـ ـ ـ ــش»
«وض ـع ــوا اسـتـعــداداتـهــم للهجوم على
الـبـلــدات املــذكــورة فــي إط ــار االنـتـقــام من
ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام ال ـ ــذي يـ ـح ــاول إي ـج ــاد
م ــوط ــئ ق ــدم ل ــه ف ــي ج ـنــوبــي الـعــاصـمــة
ملقاتلته».
وفي العاصمة ،أودى انفجار في منطقة
الكشكول شرقًا ،بحياة مدني وأسفر عن
جــرح  13آخرين ،فيما ال يــزال  3آخــرون
في عداد املفقودين ،ويعتقد أنهم تحت
األن ـ ـقـ ــاض .االن ـف ـج ــار ن ـجــم ع ــن سـقــوط
قذيفة صاروخية على محطة وقــود ،ما
أدى إلى اشتعالها وانفجار  5سيارات.
كــذلــك ،سقط العديد مــن قــذائــف الهاون
ف ــي ال ـق ـصــاع وص ــال ــة الـفـيـحــاء دون أن
يسفر ذلــك عــن سـقــوط أي ضـحــايــا .أما
ّ
ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ـشــن مـســلـحــو
«فيلق الرحمن» في بلدة عربني هجومًا
ّ
كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط ومـ ـ ـق ـ ــار م ـســل ـحــي
«حــركــة أحـ ــرار ال ـش ــام» نتيجة خــافــات

حلبّ :
ّ
«الشامية»
تصدع جديد يصيب
ّ
انفصال جديد وإعادة تموضع ألحد ّ
الشامية» ،إحدى أكبر املجموعات
مكونات «الجبهة
ّ
ّ
املسلحة في الشمال السوري ،حصل من دون إعالنه .املكون الذي انفصل أخيرًا هو
ٍّ«لواء أمجاد اإلسالم» الذي كان يعمل تحت لواء «جيش املجاهدين» .وتشارك أخيرًا مع
ّ
اإلسالمية» ،و«لواء أمجاد اإلسالم» ،و«تجمع كتائب الهدى» في
كل من «حركة النور
تشكيل ّ
تجمع جديد حمل اسم «كتائب ثوار الشام» .وقال بيان التشكيل إن «الهدف من
ّ
االندماج هو الوقوف صفًا واحدًا بوجه نظام (الرئيس بشار) األسد ،والعمل على تحرير
األراضي السورية من امليليشيات اإليرانية» .تعمل املجموعات املتشاركة في مدينة حلب
وريفهاُ ،ويعتبر «أمجاد اإلسالم» أبرز ّ
ّ
«تجمع كتائب
مكونات التشكيل الجديدّ ،أما
ّ
ٌ
ّ
الهدى» فهو عبارة عن جماعات محلية صغيرة لم يسبق لها أن خاضت معارك فعلية.
ّ
اإلسالمية» منضوية تحت لواء «جيش املجاهدين» ،واختارت
فيما كانت «حركة النور
ّ
ُ
ّ
االنفصال ثالث انفصال
هذا
عتبر
وي
ة».
الشامي
«الجبهة
إلى
انضم
االنفصال عنه منذ
َ
ّ
فعلي ألحد ّ
«الشامية» ،إذ سبق لـ«كتائب الصفوة» أن انفصلت من دون إعالن
مكونات
ّ
ذلك ،واختارت العمل مستقلة بذاتها .كذلك انسلخت مجموعات عدة عن «لواء التوحيد»،
ّ
ّ
وأعلنت تشكيل «الفوج ّ
«الشامية»
األول» ،مدشنة مرحلة من الخالفات على النفوذ مع
ّ
مستمرة في الخفاء.
ما زالت
(األخبار)

ّ
نشأت بني التنظيمني .ورفــض مسلحو
«أحــرار الشام» طلب املهاجمني بتسليم
أسلحتهم ،لتتواصل االشتباكات التي
أدت إلـ ــى م ـق ـتــل وجـ ـ ــرح الـ ـعـ ـش ــرات من
الطرفني.
وفـ ــي درعـ ـ ــا ،ج ـن ــوب ــا ،ع ـ ــادت الـسـخــونــة
على العديد من جبهات املحافظة ،ففي
ريف املحافظة الشمالي الغربي ،أحبط
ّ
الجيش هجومًا للمسلحني على قرية
جــديــة ،بــالـقــرب مــن بـلــدة كـفــر الشمس،

انفجرت محطة
وقود في العاصمة
نتيجة سقوط قذيفة
بينما انـسـحــب مــن الـحــاجــز الجنوبي
لألخيرة .وأدت املواجهات إلى مقتل 20
ّ
مسلحًا وج ــرح ع ــدد آخ ــر .فــي الـسـيــاق،
ّ
نشبت خالفات بني مسلحي «النصرة»
و«ال ـج ـي ــش ال ـح ــر» ع ـلــى خـلـفـيــة إع ــان
بعض الــوجـهــاء فــي كفر شمس نيتهم
لـ ـلـ ـش ــروع فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع ال ـج ـيــش
لتحييدها عن الـصــراع ،اتهمت خاللها
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف املـ ـق ــاب ــل
بــالـتـخــاذل وع ــدم املـشــاركــة فــي محاولة
السيطرة على الحاجز الجنوبي للبلدة.
وفــي سملني قتل العديد مــن املسلحني
إثر سلسلة استهدافات نوعية للجيش
ملـقــارهــم ومــواقـعـهــم فــي الـبـلــدة ،إضــافــة
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـه ــداف ــات أخـ ـ ــرى فـ ــي ال ـش ـيــخ
مسكني والحراك وبلدات إنخل وزمرين
والـ ـي ــادودة والـفـقـيــع وأم امل ـي ــاذن وغــرز
ونصيب.
ً
وف ــي إدل ــب (ش ـم ــاال) وس ــع الـجـيــش من
ّ
ض ــرب ــات ــه ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع امل ـس ــل ـح ــن فــي
م ـنــاطــق م ـت ـع ــددة م ــن ريـ ــف امل ـحــاف ـظــة،
في كل من نحليا وكــوريــن وكفرجالس
والزعيبية وبداما وعني الحور وسراقب
وال ـه ـب ـيــط وب ـن ــش وح ـل ــوز والـغـســانـيــة
وتل سلمو والحميدية ،األمر الذي أدى
ّ
إل ــى مـقـتــل وجـ ــرح ع ــدد م ــن املـســلـحــن.
فيما أطلق مسلحون العديد من قذائف
الـهــاون على الفوعة ،في ريــف إدلــب ،ما
أدى إلى استشهاد  5مدنيني وجرح 15
آخرين

◄ وفيات ►
انتقلت بــالــوفــاة ال ــى رحـمـتــه تعالى
فقيدتنا الغالية املرحومة

الحاجة منيرة علي أحمد الحاج

أرم ـلــة املــرحــوم ال ـحــاج حـســن سعيد
جابر
أوالدهـ ـ ــا :األس ـت ــاذ أم ــن (م ــدي ــر بنك
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ف ــرع
الشياح)
والحاج أحمد (مختار بلدة الغبيري)
ومحمد وإبراهيم جابر
ابنتها :فاطمة جابر
أش ـقــاؤهــا :املــرحــومــون مـحـمــد علي،
عباس ،أمني ،القاضي محمود ،أحمد،
سليمان ،حسن ،وعبد الله الحاج
صلي على جثمانها الطاهر ووريت
الثرى في جبانة الشياح.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة أي ــام األس ـبــوع
لـلـنـســاء وال ــرج ــال فــي م ـنــزل زوجـهــا
املــرحــوم ال ـحــاج حـســن جــابــر الكائن
في الغبيري ـ ـ شارع عبد الله الحاج.
إنا لله وإنا إليه راجعون
االسـفــون :آل الحاج وجابر والخليل
وسليم واملقداد وعموم أهالي ساحل
املنت الجنوبي

تعاز وذكرى اسبوع
انتقل الى رحمته تعالى

أحمد علي إسماعيل

والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة رم ــزي ــة
قاروط
اشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ح ـ ـسـ ــن ،مـ ـحـ ـم ــد ،خ ـل ـيــل،
ابــراه ـيــم ،اسـمــاعـيــل (ع ـضــو مجلس
إدارة غ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـن ــان) ،حـســن،
محمود ،ومصطفى
صهراه :حسن عبد النبي ،واملرحوم
سالم حمزة
وورى الثرى في بلدته ميس الجبل
وتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
املــوافــق فـيــه  8نـيـســان فــي الجمعية
االس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي قــرب امــن الــدولــة من الساعة
الثالثة حتى السادسة مساء.
االس ـ ـ ـفـ ـ ــون ال اسـ ـم ــاعـ ـي ــل وقـ ـ ـ ــاروط
وعـبــدالـنـبــي وح ـمــزة وع ـمــوم اهــالــي
ميس الجبل

انتحاري في مقر لـ«الشامية»

ّ
على صعيد آخر ،نفذ مقاتل من «داعش»
عملية انـتـحــاريــة ف ــي مــديـنــة م ــارع في
ريف حلب الشمالي ،مستهدفًا أحد مقار
«الجبهة الشامية» .وحسب املعلومات
امل ـ ـتـ ــداولـ ــة ع ـل ــى املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
املـعــارضــة ،فــإن العملية أدت إلــى مقتل
العشرات ،بينهم قياديان من «الشامية».

في المكتبات

إعالن بيع عقاري للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية 2005/1131
الرئيسة ميرنا كالب
طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم
املنفذ عليه :السيد محمد نايف السقا
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد في
الحساب الجاري وكشف حساب وكفالة
وشهادة قيد تأمني بدفع /363.646.8/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2005/6/2 :
ت ــاري ــخ ت ـب ـلــغ االنـ ـ ـ ــذار م ــن امل ـن ـف ــذ عـل ـيــه:
2005/6/9
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2009/5/12 :
2010/1/8
تــاريــخ تسجيله فــي الصحيفة العينية:
2010/2/1 2009/6/16
تاريخ محضر وصف العقار2010/10/4 :
تــاريــخ تسجيله فــي الصحيفة العينية:
2010/11/3
ب ـ ـيـ ــان بـ ــال ـ ـع ـ ـقـ ــارات املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـل ـب ـيــع
ومشتمالتها:
ـ ـ  2400سهم في القسم  /10/من العقار
رقــم  /4590/املصيطبة العقارية مؤلف
م ــن مــدخــل وارب ـ ــع غ ــرف ودار وصــالــون
وطعام وخــدم وغسيل ومطبخ واوفيس
وزاروب وثالثة حمامات وبلكونني
ـ ـ الطابق التاسع .وبالكشف الحسي تبني
بــانــه مطابق لــافــادة الـعـقــاريــة ـ ـ يشغله
مستثمر
مساحته/366/ :م2
يـسـتـفـيــد ه ــذا ال ـق ـســم م ــن غ ــرف ــة مـلـجــأ ـ ـ
مساحتها /20/م2
ـ ـ  2400سهم في القسم  /12/من العقار
 /4590/املصيطبة الـعـقــاريــة مــؤلــف من
مــدخــل وثــاثــة صــالــونــات وط ـعــام قطعة
واحدة وممر وثالث غرف ومطبخ وغرفة
ك ـ ــوي وخـ ـ ــدم وارب ـ ـعـ ــة ح ـم ــام ــات وخ ــاء
وغـ ــرفـ ــة ثـ ـي ــاب وغـ ــرفـ ــة خـ ــزائـ ــن وش ــرف ــة
وسـ ـط ــح مـ ـكـ ـش ــوف ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــاب ــق ال ـع ــاش ــر
وبــال ـك ـشــف ال ـح ـســي ت ـبــن ب ــان ــه مـطــابــق
لالفادة العقارية.
مساحته /366/م2
حدود العقار  /4590/املصيطبة
الغرب :امالك عامة
الشرق :العقارين  4227و4228
الشمال :العقار 1575
الجنوب :العقار 4232
وقـ ـ ــد خ ـ ّـم ــن  /2400/سـ ـه ــم فـ ــي ال ـق ـســم
 /10/م ــن ال ـع ـق ــار  /4590/املـصـيـطـبــة
بمبلغ  /1.464.000/د.أ .وغــرفــة امللجأ
الـتــي يستفيد منها القسم  /10/بمبلغ
 /6000/د.أ.
وان ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئـيــس
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت بـ ـع ــد تـخـفـيــض
 %5ال ـق ـس ــم  /10/م ــن ال ـع ـق ــار /4590/
املصيطبة يصبح بقيمة  /834480/د.أ.
وبالنسبة الــى غرفة امللجأ فيصبح بدل
الطرح  /3420/د.أ.
وقد ّ
خمن  /2400/سهم في القسم /12/
م ــن ال ـع ـق ــار  /4590/املـصـيـطـبــة بمبلغ
 /1.464.000/د.أ.
وان ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئـيــس
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بـعــد تخفيض %5
بقيمة /834480/د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم االث ـنــن
ال ــواق ــع ف ـيــه  2015/5/18ت ـم ــام الـســاعــة
الحادية عشرة مــن قبل الظهر فــي دائــرة
تنفيذ بيروت ـ ـ قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املــواد  973و 978و 983اصــول محاكمات
م ــدن ـي ــة ان ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة او
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املـقـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او
يـقــدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الــدائــرة ان لم يكن له مقام مختار فيه او
لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه
أي ـضــا وف ــي خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
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◄ إعالنات رسمية ►
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الثمن
باسم رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادة وع ـل ـي ــه ك ــذل ــك دف ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
البالغ خمسة باملئة دون حاجة الى انذار
او مطلب وذلك في خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2012/356
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ســوس ـي ـتــه جـ ـن ــرال ش.م.ل.
وكيله املحامي شفيق ابي اللمع.
املنفذ عليه :اسامة توفيق فانوس  /جرى
ابالغه بالطرق االستثنائية.
السند التنفيذي :استنابة برقم 2007/627
ت ــاري ــخ  2010/9/29ص ـ ــادرة ع ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ امل ــن دي ــن بـقـيـمــة /135072/د.أ.
عدا اللواحق والفائدة القانونية البالغة
/3218000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ.2007/11/27 :
تاريخ تبلغه االنذار :تبلغ بالنشر تاريخ
.2010/2/26
تاريخ قرار الحجز.2010/4/7 :
تاريخ تسجيله.2010/5/20 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
.2010/10/23
تاريخ تسجيله.2011/3/8 :
العقارات املطروحة للبيع للمرة الرابعة:
ً
اوال :كامل القسم رقم  A 4من العقار 1791
عني بعال العقارية وهو عبارة عن طابق
سفلي ،مساحته حوالي  334م.م .له بابان
مع مدخل البناية.
قيمة التخمني/60000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/23619.6/ :د.أ.
ث ــانـ ـي ــا :كـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـس ــم  B 4مـ ــن ال ـع ـق ــار
 1791عــن بعال عـبــارة عــن طابق سفلي
مستودع مساحته حوالي  419م.م.
قيمة التخمني/50000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/19683/ :د.أ.
ثالثًا :كامل القسم  C 4مــن العقار 1791
ع ــن ب ـع ــال عـ ـب ــارة ع ــن م ـس ـت ــودع طــابــق
سفلي في البلوك سي مساحته  419م.م.
قيمة التخمني/40000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/15746.4/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2015/5/27الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
صور ،على الراغب بالشراء قبل الدخول
فــي املــزايــدة ان يـقــدم ثمن الـطــرح نـقـدًا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة وافـ ـي ــة م ــن احــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
الدائرة ،كما عليه وبخالل ثالثة ايام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر وعلى
مـســؤولـيـتــه ،وكـمــا عليه بـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دف ـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/897
(الرئيس الحكيم)
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة االستاذين عادل معكرون وجورج
عون
املـنـفــذ عليهما 1 :ـ ـ عـلــي احـمــد مستراح
الليلكي ـ ـ قرب كنيسة املريجة ـ ـ مشروع
عطوي
 2ـ ـ هدى علي االخرس بناية نصار

السند التنفيذي :عقد قرض مع سند دين
مقسط بقيمة  218911122.62ل.ل.
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـقـســم  /C 7/من
العقار رقم /413الليلكي.
ـ ـ طابق اول :يتألف مــن مدخل وصالون
وطعام وغرفتني نــوم ومطبخ وحمامني
وش ــرف ــات وت ـ ــراس ول ـ ــدى ال ـك ـشــف تـبــن
ان ه ــذا ال ـق ـســم ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
بــاش ـغــال املـنـفــذ عليهما وت ـح ـتــوي على
ممر ومــدخــل وصــالــون وطـعــام وغرفتني
نــوم ومطبخ وحمامني و 3شرفات منها
شرفة واحدة مقفلة بالزجاج وااللومنيوم
وتــراس يقع في الطابق االول وله موقف
للسيارات ،ارضه بالط سيراميك ويوجد
دي ـك ــور ف ــي سـقـفــي ال ـص ــال ــون وال ـس ـفــرة،
واملجلى في املطبخ غرانيت ويوجد فيه
خ ــزائ ــن خـشـبـيــة وامل ـن ـجــور الــداخ ـلــي من
الخشب والزجاج والخارجي من االملنيوم
والـ ــزجـ ــاج ولـ ــه م ـص ـعــد ك ـهــربــائــي وبـئــر
ارتوازية وناطور للبناء.
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار ـ ـ
يشترك بملكية القسمني  1و 3وكل ما ورد
عليها ـ ـ وتأمني سكني درجة اولى بدون
مزاحم مع شهادة تأمني وحــق التحويل
مع فائدة واستحقاق حسب شروط العقد
ملصلحة االعتماد اللبناني :املــديــن علي
احمد مستراح وهدى علي االخرس قيمة
التأمني  /250 000 000/ل.ل.
حجز تنفيذي ومحضر وصف صادرين
عن هذه الدائرة برقم  2012/897ملصلحة
بـ ـن ــك االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ضـ ــد امل ـن ـفــذ
عليهما.
مساحته 158 :م2
التخمني وبدل الطرح:
ـ ـ وق ــد تخمن الـقـســم  C 7 /413الليكلي
بمبلغ وقدره  /221 200/دوالر اميركي.
ـ ـ ويطرح للبيع بعد التخفيض القانوني
ب ـم ـب ـل ــغ وق ـ ـ ـ ــدره /119 779.80/دوالر
اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
ت ــاري ــخ  2015/4/24ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
ف ــي مـكـتـبــه ف ــي دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ـ ـ ـ ـ املـبـنــى
الجديد.
شــروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا او تقديم كفالة مصرفية تضمن
املبلغ واتـخــاذ محل اقامته ضمن نطاق
الــدائــرة كما عليه وبخالل ثالثة ايــام من
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع باملعاملة 2012/1685
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2015/4/17
سيارة املنفذ عليه ميشال جميل يونس
ماركة فولكسفاكن  CABRIOLETموديل
 2001رقـ ــم /302340/و ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاس ـيــل ال ـبــالــغ  $/9016/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/2725/واملـطــروحــة
بسعر  $/2000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/533.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2014/690
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/4/17ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 11:30
ظهرًا سيارة املنفذ عليه اليشان هوفيك
قـ ــره ســرك ـي ـس ـيــان م ــارك ــة ك ـي ــا بـيـكــانـتــو
 LXمـ ــوديـ ــل  2014رقـ ـ ــم /530958/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/17528/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8050/واملطروحة بسعر  $/7000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/471
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/4/21الساعة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه الياس الياس مخلوف
م ــارك ــة ش ـي ـفــرولـيــه  VENTUREمــوديــل
 2002رقـ ــم /201312/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
ب ـطــرس ال ـبــالــغ  $/6930/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1342/واملـطــروحــة
بسعر  $/1700/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/992.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد إل ــى م ــراب مـجــاعــص فــي بـيــروت
مقابل قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه محمد مـمــدوح محمود
الزين من حبوش ومجهول محل االقامة،
ً
وع ـمــا بــاحـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئك
هذه الدائرة ان لديها باملعاملة التنفيذة
رقم  2015/99واملتكونة بني املنفذ حسن
حسيب زهري وبني املنفذ عليهما محمد
م ـم ــدوح م ـح ـمــود ال ــزي ــن ورف ـي ـق ــه ،انـ ــذارًا
ب ـمــوضــوع ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن محكمة
بــدايــة النبطية رق ــم  2014/97واملنتهي
الى اعالن عدم قابلية العقار /228حبوش
للقسمة العينية وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني على اساس الطرح البالغ 75905
د.أ .وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ال ـج ـبــري بــانـقـضــاء 20
ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا مـهـلــة
االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية نانسي النابلسي ملوكلها
ف ــادي الـصــوفــي سند تمليك بــدل ضائع
 3128/23بلوك  Cبساتني طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
صدر عن املديرية العامة لالمن العام ما
يلي:
ُ
ال ـ ـحـ ــاقـ ــا الع ــان ــاتـ ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ت ــذك ــر
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام املــواطـنــن
واملـقـيـمــن ان ــه بــامـكــانـهــم االت ـص ــال على
ال ـخ ــط ال ـســاخــن « »1717لــاس ـت ـعــام او
ً
االستفسار عن اية ُمعاملة وذلك تسهيال
المورهم ولخدمتهم بشكل افضل.
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب شــادي رفعت عربيد ملوكله سلمان
اسعد وزيــر بصفته وكيل فــادي يوسف
ال ـ ـحـ ــرفـ ــاوي ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورث ـ ـ ــة امل ــال ــك
يــوســف سـلـمــان ال ـحــرفــاوي سـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بــال ـع ـقــار  /810/س ــن الـفـيــل
باسم املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي الياس توما ملوكلته رانيه
حـسـنــي ب ــوب ــس س ـن ــدي تـمـلـيــك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهــا بــال ـع ـقــاريــن 5450
و 5452االشرفية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
محمود الالذقي
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلب ايـلــي ال ـخــوري ملوكله ولـيــد شهاب
فرحات بصفته احــد ورثــة شهيد يونس
فــرح فرحات سند تمليك بــدل عن ضائع
عن حصته بالعقار  4338االشرفية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
محمود الالذقي
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلبت غيدا احمد بــدوي البحيري سند
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ل ـل ـق ـســم  24مــن
العقار  684الباشورة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ انذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة التحصيل ،املكلفني الــواردة اسماؤهم في الجدول ادناه
للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املـشــار اليها اع ــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هــذا االع ــام على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

ايـ ـل ــن مـ ـ ــاري ان ـط ــوان ـي ــت لــويــس 173432
مازلي
565304
ضياء يوسف يونس
مزارع الرياض لاللبان واالجبان 1853462
ش.م.م.
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ل ـتــرب ـيــة 2642422
الثروة الحيوانية
2673582
جهاد علي قطيش
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة لـتـنـمـيــة 2766954
وتسويق االنتاج الزراعي
2819953
عباس خضر فاضل
314344
بسام جودات نصار
1980204
عائشة علي زهرا
1213278
وديان ايلي الفحيلي

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد رقم االنذار
املضمون
837 RT000057227LB
RT000057228LB
RT000057229LB

845
850

RT000057233LB

853

RT000057230LB
RT000057231LB

856
858

RT000057232LB
RT000057234LB
RT000057236LB
RT000057235LB

860
871
7797
263

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 624

مفقود
فقدت إقامة بنغالدشيه باسم AYSHA
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
03/642215
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إعالنات

◄ إعالنات رسمية ►
قرار4 :

باسم الشعب اللبناني
ان القاضي العقاري في الجنوب،
بعد االطالع،
تبني فقدان الصحائف العينية العائدة للعقارات الواقعة في منطقة
سلعا العقارية ،قضاء صور ،والتي تحمل االرقــام املذكورة ادنــاه مع
اسماء املالكني املؤقتني لهذه العقارات وذلــك باالستناد الــى افــادات
العلم والخبر املنظمة من مختار بلدة سلعا ،مرفقة بجدول ربطًا،
يقرر:
* اعــادة تكوين الصحائف العينية للعقارات املذكورة ارقامها ادناه
بالصورة القضائية.
* تكليف الخبراء :حسني زين ،سعيد جابر ،وحسني العزي ،للكشف
على هذه العقارات ووصفها وبيان محتوياتها كافة ،على ان يرافقهم
املوظف في املحكمة العقارية في الجنوب محمد جمعة لتدوين طلبات
القيد واالعتراضات املراد تقديمها من ذوي العالقات،
* تعيني شهر ايار  2015موعدًا الجراء الكشف الحسي على العقارات
موضوع هذه املعاملة من قبل لجنة الخبراء املذكورة اعاله.
* تعيني يوم الثالثاء الواقع في  2015/7/7موعدًا امام هذه املحكمة
العــادة التكوين والعــادة محتويات العقارات املطلوبة اعــادة تكوين
صحائفها راهنًا ،واسماء املالكني والقيود والطلبات املتعلقة بها.
ً
* دعوة الجهة طالبة اعادة التكوين فضال عن دعوة كل من له عالقة
بالعنصر املفقود لتقديم الطلبات حسب االص ــول مـعــززة بما توفر
من املستندات املؤيدة ،لغاية موعد الجلسة املزمع انعقادها امام هذه
املحكمة بتاريخ  2015/7/7على ان ينظم تحقيق اداري يستمع فيه
الي كان ،لتحديد الجهة املالكة للعقارات قبل تلف او فقدان صحائفها
العينية ،على ان يقدم التقرير خالل مهلة اسبوعني من انقضاء املهلة
املـحــددة الج ــراء الكشف ،وتسديد النفقات واالتـعــاب مــن قبل الجهة
طالبة اعادة التكوين النهائي وقدرها مئة وخمسون الف ل.ل .عن كل
عقار،
ابالغ القرار الحالي الى املراجع اآلتية:
ً
أوال :مديرية الشؤون العقارية لتمكينها من نشر هذا القرار بواسطتها
في جميع املــراكــز التابعة لها .وفــي الجريدة الرسمية وفــي الجرائد
املحلية التالية :السفير ،االخبار والبلد
ثانيًا :السلطات االداريــة لنشر القرار بواسطتها في مركز املحافظة
والقائمقامية والبلدية واملختار وفقًا لالختصاص املكاني.
صيدا في 2015/3/17
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
رقم العقار

اسم املالك املؤقت

االسهم

3

مصطفى محمد بعلبكي

2400

55

محمد داود بعلبكي

1200

مريم داود داود

1200

103

احمد عبد الكريم نعيم

2400

104

رقيه ابراهيم زين الدين

2400

112

بنني شبلي نعيم

1200

نزيهه اسماعيل نعيم

1200

117

صبحي حسني بعلبكي

2400

122

علي محمد ايوب

1200

خليل محمد علي ايوب

1200

علي محمد ايوب

1200

خليل محمد علي ايوب

1200

فاطمة حسني ايوب

600

فوزيه حسني ايوب

600

هيام حسني ايوب

600

هناء حسني ايوب

600

محمود حسني نعيم

604

علي سعيد جعفر

600

حسن عبد الله نعيم

419

جمال حسني نعيم

681

علي حسن نعيم

96

نسرين احمد نعيم

557.5

حسانه احمد نعيم

557.5

بديعه عباس سلمان

1285

عز الدين قاسم ايوب

1166

علي يحي ايوب

1234

158

محمود حسني نعيم

2400

166

كمال حسني نعيم

2400

168

حليمه عبد الكريم نعيم

2400

173

علي احمد الرز

355.630

انتصار محمود ركني

464.050

علي رضا نعيم

119.890

125
132

144

152

155

فخري يوسف بعلبكي

427.430

احمد يوسف ايوب

267.065

زين العابدين احمد عياد

1033

حسني يوسف ايوب

267.065

راغدة احمد ايوب

1816

علي يوسف ايوب

365.262

قاسم علي ايوب

292

علي محمد ايوب

135.245

عباس علي ايوب

292

محمد عبد ايوب

600

علي محمد ايوب

926

مصطفى عبد ايوب

600

صالح الدين محمود ايوب

212

حكم عبد ايوب

600

عبد اللطيف داود بعلبكي

34

يوسف عبد ايوب

600

خليل محمد علي ايوب

1228

266

ندى غضبان خير الدين

2400

محمد داود بعلبكي

337.3

280

زهري مصطفى ايوب

683

خضر داود بعلبكي

337.3

رنا مصطفى ايوب

683

اكرم داود بعلبكي

337.3

علي امني ايوب

517

علي داود بعلبكي

337.3

محمد امني ايوب

517

عبد اللطيف داود بعلبكي

337.3

فادي محمد نعيم

956

محمود ياسني ايوب

337.3

حسني حسن نعيم

1444

محمود حسن نعيم

1200

288

مصطفى حسن عسيلي

2400

عبد الرسول علي بعلبكي

1200

289

حافظ احمد ايوب

810

غالب محمود ايوب

600

صباح محمد علي ايوب

630

صالح الدين محمود ايوب

600

ابراهيم محمد علي ايوب

960

عبد الرحمن يحي ايوب

600

ابراهيم يوسف نعيم

893

علي ياسني ايوب

600

سكيبه زين زين

357

صادق يحي ايوب

507.750

صباح يوسف نعيم

238

كمال حسني نعيم

146.640

نجاح يوسف نعيم

200

كامل حسن نعيم

146.640

غزوى محمد قانصو

712

حسن عبد الله ايوب

154.746

محمد ابراهيم نعيم

1200

محمود عبد الله نعيم

154.746

علي محمد قانصو

1200

هال حسني نعيم

106.648

300

فاطمه حسني نعيم

2400

محمود حسني نعيم

1182.830

303

مصطفى حسن عسيلي

2400

علي حسني نعيم

1200

318

بلدية سلعا

1299

علي ابراهيم ايوب

600

عباس حسن نعيم

743

مسعده ابراهيم ركني

600

نجاح حسني بعلبكي

358

204

محمد محمود بعلبكي

2400

ندى غضبان خير الدين

979

206

امني محمد ايوب

2400

علي احمد ايوب

731

215

علي احمد ايوب

2400

خليل محمد علي ايوب

690

229

احمد علي نعيم

301

غالب محمود ايوب

1200

جمال علي نعيم

301

طالل محمود ايوب

1200

هيثم ابراهيم نعيم

1200

328

حيدر محمد ايوب

2400

فاطمة انيس ايوب

272

329

يحي محمد ايوب

2400

حسني علي ايوب

326

330

ندى غضبان خير الدين

2400

مصطفى يوسف ايوب

777

331

عارف نايف ايوب

136.882

رضوان حسن ايوب

777

عزيزه نايف ايوب

136.882

سهام حسن ايوب

423

عليا حسني خلف

600.381

فاطمه حسن ايوب

423

حسان انيس ايوب

622.413

حسني احمد عياد

406

سعاد محمد ايوب

903.442

احمد زين العابدين عياد

1994

342

اكرم داود بعلبكي

2400

227

رندى محمود ايوب

2400

343

محمد داود بعلبكي

1534

228

رندى محمد ايوب

2400

عبد اللطيف داود بعلبكي

866

236

وفيق محمد ايوب

2400

محمد داود بعلبكي

1200

249

خضر داود بعلبكي

1200

مريم داود بعلبكي

1200

علي داود بعلبكي

1200

345

حبيب حسني بعلبكي

2400

250

عبد اللطيف داود بعلبكي

2400

354

حسني علي أيوب

202

255

محمد داود بعلبكي

2400

ليلى علي طالب

1051

258

لينا يوسف ايوب

160.244

رويدة علي ايوب

1147

مريم يوسف ايوب

160.244

عبد الله السيد علي خلف

890.119

زينب يوسف ايوب

160.244

عبد الحسني السيد علي خلف

179.94

منال يوسف ايوب

160.244

علي عبد الحسني خلف

937.242

فاطمة يوسف ايوب

160.244

حسن محمد ايوب

392.699

سميره يوسف ايوب

160.244

مصطفى عباس ايوب

958

حفيظه يوسف ايوب

160.244

واصف نايف ايوب

240

محمد يوسف ايوب

267.065

علي احمد ايوب

240

175

184

185

186
188

190

199

221

226

264

285

290

297

320

323

344

374

376
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حسن علي ايوب

962

عمر سليم نعيم

345

محمد داود بعلبكي

1200

عبدو سليم نعيم

1493

مريم داود بعلبكي

1200

بلدية سلعا

153

386

صبحي حسني بعلبكي

2400

571

احمد خليل نعيم

2400

396

صبحي حسني بعلبكي

1334

575

فاطمة علي احمد حسون

2400

صباح سعيد دعبول

533

579

حسني علي نعيم

2400

جميله حسني جواد

533

582

فؤاد اسماعيل نعيم

2400

410

علي احمد ايوب

2400

583

نبيه حسني نعيم

480

421

امال بعلبكي

2400

نادر حسني نعيم

480

425

حسن محمود بعلبكي

2400

فؤاد حسني نعيم

480

426

خديجه حسني سويد

2400

مفيد حسني نعيم

960

449

خليل محمد علي ايوب

2400

فادي محمد نعيم

612.168

قاسم حسن بعلبكي

450

عباس فضل العنان

2400

عباس حسن نعيم

1211.997

ناجي مرتضى نعيم

393

458

حسني حسني يوسف

2400

حسن حسني نعيم

575.835

461

علي عبد الرسول بعلبكي

152

غالب محمد نعيم

1200

هشام خليل نعيم

1912

احمد علي ايوب

448

حسني مصطفى نعيم

1200

نعيمه محمد نعيم

488

حسن علي ايوب

600

600

ايمان محمد رمال

2400

حسن حسني نعيم

263

يحي محمد ايوب

1200

601

ايمان محمد رمال

2400

محمود ياسني ايوب

364

465

حسن احمد نعيم

2400

611

محمد يوسف ايوب

1200

احمد ياسني ايوب

364

469

عبد الرحمان يحي ايوب

1200

حفيظة علي ايوب

1200

علي حسني نعيم

358

حسن خليل نعيم

1200

مسعده ابراهيم ركني

1200

حسني يوسف نعيم

172

477

علي احمد ايوب

2400

علي محمد دعبول

600

محمد بالل بعلبكي

144

482

هيثم ابراهيم نعيم

1732.25

محمد علي دعبول

600

محمد علي بعلبكي

212

ستة توفيق ايوب

667.75

615

ايمان محمد رمال

2400

احمد علي بعلبكي

212

487

علي احمد ايوب

2400

616

ايمان محمد رمال

2400

حسني محمود نعيم

311

499

فاطمه علي دعبول

2400

617

ايمان محمد رمال

2400

507

راشد عباس ايوب

1344

621

ايمان محمد رمال

2400

حسني علي ايوب

1200

عارف نايف ايوب

202

635

علي محمد ايوب

618.6

محمد عبد ايوب

600

علي نايف ايوب

201

حسن علي ايوب

176.7

رضوان حسن ايوب

600

عبد العزيز نايف ايوب

201

فاطمه يوسف ايوب

176.7

أحمد طالب بعلبكي

375.797

عاطف نايف ايوب

201

علي يوسف ايوب

619.6

علي طالب بعلبكي

185.415

512

علي خليل نعيم

2400

محمد علي ايوب

809

حسن طالب بعلبكي

92.765

513

علي خليل نعيم

2400

جمال حسني نعيم

458.574

بسام طالب بعلبكي

92.765

514

محسن محمد بعلبكي

1200

علي حسني نعيم

458.574

بهيه علي بعلبكي

61.806

محمود محمد بعلبكي

1200

فاطمة يوسف خلف

1169.298

ربيع مصطفى بعلبكي

185.415

علي محمود ايوب

1200

عبد املنعم فؤاد نعيم

313.554

محمد مصطفى بعلبكي

185.415

حيدر محمد ايوب

1200

637

علي حسني نعيم

2400

ناصر خليل نعيم

1800

640

حسن احمد نعيم

1070

خالد مصطفى بعلبكي

369.328

محمد خليل نعيم

600

نعيم محمود نعيم

1281

محمود محمد بعلبكي

98.888

532

عبد الحسن شبلي نعيم

2400

حكمت عبد الحسني سلمان

49

جميله محمد بعلبكي

49.445

541

بتول محمود ايوب

1200

صافي حسن نعيم

464

غالب محمود ايوب

49.445

سمر محمود ايوب

1200

حسن احمد نعيم

235

علي محمد حسني بعلبكي

383.422

ابراهيم محمود ايوب

600

وفيق محمد نعيم

298

ندى عضبان خير الدين

106.974

طالل محمود ايوب

600

محمد مصطفى جابر

315

محمد خليل ايوب

111.25

علي محمود ايوب

600

حكمت عبد الحسني سلمان

564

محمد معروف ايوب

51.87

غالب محمود ايوب

600

نعيم محمود نعيم

524

545

هيثم ابراهيم نعيم

2400

جواهر عرفات ايوب

1668

555

رباب علي ايوب

696.46

ابراهيم يوسف نعيم

732

حسني محمد بعلبكي

1703.54

محمود حسني نعيم

1600

وفيق محمد نعيم

958

طارق مصطفى نعيم

721

علي مصطفى نعيم

721

مريم محمد نعيم

600

محمد علي نعيم

600

علي جميل ايوب

1200

حسني علي ايوب

600

موسى عبد الحسني خلف

1200

محمد عبد الحسني خلف

1200

562

انعام حسني نعيم

2400

566

فؤاد اسماعيل نعيم

409

377

522
531

544

556

560

561

592

596

612

636

641

648
649

650

651

652

673
674

682

686

عباس حسني نعيم

800

ابراهيم يوسف نعيم

1109.77

حسن يوسف نعيم

735.25

سكيبه زين زين

554.98

اكرم داود بعلبكي

484

علي داود بعلبكي

538

محمد داود بعلبكي

468

خضر داود بعلبكي

468

عبد اللطيف داود بعلبكي

442

زين العابدين عياد

793
1209

صيدا في 2015/3/17
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
التكليف 701
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رياضة

ّ
كريستيانو رونالدو« :الظاهرة» عن حق

الكرة اإلسبانية

أصاب كريم بنزيما بإطالقه وصف
«ظاهرة» على زميله كريستيانو رونالدو
عقب خماسية البرتغالي في مباراة ريـال
مدريد أمام غرناطة في الدوري اإلسباني.
سابقًا كان البرازيلي رونالدو «الظاهرة»،
واآلن رونالدو آخر يبدو أنه يسير لخطف
الصفة ذاتها
حسن زين الدين
كان االعتقاد كبيرًا في العالم بأن العبًا
واحـ ـدًا سيحمل لقب «ال ـظــاهــرة» ،هو
البرازيلي رونالدو ،بعد أن استحقها
ت ـم ــام ــا خ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه ال ــرائـ ـع ــة فــي
امل ــاع ــب .إال أن ال ـق ــدر أراد غ ـيــر ذلــك
ع ـنــدمــا شـ ــاء أن ي ـح ـمــل العـ ــب بنفس
االســم هذا اللقب ،وللمفارقة ،في أحد
الفرق التي ّ
مر عليها البرازيلي ،وبعد
فترة زمنية ليست ببعيدة من اعتزال
األخير.
قــالـهــا الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــا األحــد
ع ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـ ـب ـ ــاراة ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
ال ـت ــي اك ـت ـس ــح ف ـي ـهــا ض ـي ـفــه غــرنــاطــة
 1-9فــي املــرحـلــة الـتــاسـعــة والعشرين
م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم:
كريستيانو رونالدو «ظاهرة» .لم يعد
ثمة مكان للشك في ذلك ،إذ أن يسجل
العــب  5أه ــداف فــي مـبــاراة واح ــدة في
بـطــولــة مـثــل ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي وفــي
األم ـ ـتـ ــار األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن املـ ــوسـ ــم ،فـهــو

وصل رونالدو إلى  300هدف
حتى اآلن في  287مباراة بقميص
ريـال مدريد
بالتأكيد ظــاهــرة .صحيح أن العبني
عديدين حققوا هذا الرقم في مثل هذا
املستوى من املنافسات أو أقوى منها،
إال أن أكـثــرهــا ال تـعــد أكـثــر مــن «فلتة
ً
شوط» .حققها قبال ،على سبيل املثال،
الروسي أوليغ سالينكو في مونديال
 1994ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرون
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات ،إال أن أح ـ ـدًا لم
يـسـمــع بـعــدهــا ب ـهــداف تـلــك الـبـطــولــة.
أمـ ـ ــا قـ ـب ــل مـ ـ ــدة قـ ـصـ ـي ــرة ،فـ ـق ــد سـجــل
البرازيلي لويز أدريانو خماسية في
املباراة التي فاز فيها فريقه شاختار
دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـل ــى ب ــات ــي
باريسوف البيالروسي  ،0-7فــي دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبا ،لكن
الالعب اختفى بعدها ّ
وودع مع فريقه

ً
رونالدو محتفال بأحد أهدافه الخمسة في مرمى غرناطة (جيرارد جوليان ــ أ ف ب)

املسابقة بخسارة بسباعية أيضًا أمام
بايرن ميونيخ األملاني في دور الـ .16
لكن عندما يسجل رونالدو خماسية،
كـمــا ال ـح ــال م ــع األرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي ال ــذي ك ــان أول مــن يحقق هــذا
ال ــرق ــم ف ــي مـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة ف ــي دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا أمـ ــام بــايــر لـيـفــركــوزن
األملاني في موسم  ،2012-2011فنحن
نصبح هنا أمام ظواهر كروية.
«ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة» ف ــي ه ـ ــذه ال ـح ــال ــة تـكـمــن
ف ـ ــي أن الع ـ ـبـ ــا ح ـ ـقـ ــق ،عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
األن ــدي ــة ،كــل مــا يطمح إلـيــه الع ــب من
ل ـقــب ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز مع
مانشستر يونايتد إلــى لقب الــدوري
اإلس ـب ــان ــي م ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد ولـقـبــن
في دوري األبطال مع هذين الفريقني
ً
ول ـق ــب م ــون ــدي ــال األنـ ــديـ ــة ،ف ـض ــا عن
الـ ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ثـ ــاث م ـ ــرات وسـجــل
 474هــدفــا حتى اآلن فــي مسيرته مع
األندية ومنتخب البرتغال ،ورغم ذلك
فــإنــه ال ي ــزال يملك الـحــافــز والـطـمــوح
لتسجيل  5أهــداف في مباراة واحــدة،
بينها أس ــرع «هــاتــريــك» فــي مسيرته
فــي ظــرف  8دقــائــق ،ليصل إلــى هدفه
الـ ـ  36ه ــذا املــوســم فــي صـ ــدارة الئحة
هـ ــدافـ ــي «الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا» ب ـ ـفـ ــارق  4أه ـ ــداف
عــن ميسي و 300ه ــدف كـكــل فــي 287
مباراة بقميص ريـال مدريد في املركز
الثالث في تاريخ هدافي األخير خلف

«األسـ ـط ــورة» أل ـفــريــدو دي ستيفانو
( 308هــدفــا فــي  396م ـب ــاراة) والنجم
راوول غ ــون ــزال ـي ــس ( 323ه ــدف ــا فــي

 741مباراة) ،علمًا بأنه يبتعد عنهما
بفارق كبير في النسبة املئوية لعدد
األهداف مقارنة باملباريات.

نتائج البطوالت والكؤوس األوروبية الوطنية
إسبانيا(المرحلة )30
أتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد 0-2
ميكيل غونزاليس ( 3خطأ في مرمى
فريقه) والفرنسي أنطوان غريزمان ()10
 األربعاء:ديبورتيفو ال كورونيا  -قرطبة ()21,00
برشلونة  -أمليريا ()21,00
غرناطة  -سلتا فيغو ()23,00
رايو فاييكانو  -ريال مدريد ()23,00
 الخميس:أتلتيك بلباو  -فالنسيا ()21,00
التشي  -خيتافي ()23,00
فياريال  -إسبانيول ()23,00
كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)
فيورنتينا – يوفنتوس 1-2( 3-0
ذهابًا)
أليساندرو ماتري ( )21واألرجنتيني
روبرتو بيريرا ( )42وليوناردو بونوتشي
(.)59
 األربعاء:نابولي – التسيو ()1-1( )21,45

كأس ألمانيا (ربع النهائي)
فولسبورغ – فرايبورغ 0-1
السويسري ريكاردو رودريغيز ( 72من
ركلة جزاء).
بوروسيا دورتموند – هوفنهايم 2-3
بعد التمديد ( 2-2في الوقت األصلي)
 األربعاء:أرمينيا بيليفيلد (درجة ثالثة)  -بوروسيا
مونشنغالدباخ ()20,00
باير ليفركوزن  -بايرن ميونيخ ()21,30
كأس فرنسا (نصف النهائي)
أوسير (درجة ثانية) – غانغان 0-1
فريديريك ساماريتانو (.)15
 األربعاء:باريس سان جيرمان  -سانت إتيان
(.)22,00

«الـ ـظ ــاه ــرة» تـكـمــن ف ــي أن الع ـب ــا يـمـ ّـر
بفترة من هبوط في املستوى مترافقة
مـ ــع ضـ ـغ ــوط إع ــامـ ـي ــة ه ــائـ ـل ــة ،وق ــد
شـ ــارف ع ـلــى ال ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ــن من
عمره ليشكك بقوته كثيرون ويعتقد
آخ ـ ـ ـ ــرون أنـ ـ ــه بـ ـ ــدأ عـ ـ ــده ال ـع ـك ـس ــي فــي
املالعب ،وإذ به يسكت الجميع بمثل
هذه الخماسية.
«الظاهرة» تكمن في أن يكون الفريق
في أسوأ أحواله كما الحال في مباراة
إيــاب دور ال ــ 16ضمن دوري أبطال
أوروب ــا «الكارثية» ،التي كــادت تكون
تاريخية ،على ريـال مدريد أمام شالكه
األمل ــان ــي ( ،)4-3ويـسـجــل ه ــذا الــاعــب
هدفني من «ال شيء» لينقذ املوقف.
«الظاهرة» في أن يبقى الالعب «الرقم
واحد» في فريقه ،ال بل أن يزداد ملعانًا
م ــع وفـ ــود ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـجــوم إل ـيــه،
ولــو كــان أحــدهــم األغـلــى فــي الـتــاريــخ.
رون ــال ــدو فــي ري ـ ــال مــدريــد هــو املـثــال
ال ـســاطــع عـلــى ذل ــك ب ــوج ــود الــويـلــزي
غ ــاري ــث بــايــل وال ـكــولــوم ـبــي خــامـيــس
رودريغيز وبنزيما وغيرهم.
ل ـك ــل ه ـ ــذا ل ــم ي ـخ ـطــئ ب ـن ــزي ـم ــا األح ــد
ح ــن وص ــف رون ــال ــدو ب ــ«ال ـظ ــاه ــرة».
هــذه «الـظــاهــرة» التي لخصها مدربه
اإليطالي كارلو انشيلوتي بعد املباراة
بعبارة« :مــاذا يمكن أن ُيقال بعد عن
رونالدو؟».

الفيفا

ّ
«الكاف» يدعم بالتر بالكامل وفيغو يقر بصعوبة المهمة

ّ
قدم رئيس االتحاد االفريقي حياتو كل دعمه لبالتر (أ ف ب)

ح ـظــي رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم ،السويسري جوزف بالتر بدعم
ك ــام ــل م ــن االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي لـلـعـبــة
«كاف» ،بعد أن أجمعت أصوات أعضاء
الجمعية العمومية السابعة والثالثني،
الـتــي ُعـقــدت فــي الـقــاهــرة ،وعــددهــا 54
دولـ ــة عـلــى اس ــم بــاتــر لـيـكــون رئيسًا
جــدي ـدًا فــي انـتـخــابــات رئــاســة «فـيـفــا»
املـقـبـلــة فــي  29أيـ ــار ،بـحـســب مــا أعلن
رئـيــس ال ــ«ك ــاف» الـكــامـيــرونــي عيسى
حياتو.
وقال حياتو في افتتاح أعمال الجمعية
العمومية ،موجهًا حديثه إلى بالتر إن
«هناك إجماعًا من قبل الدول األعضاء
في عمومية كــاف على مساندتك أمام
منافسيك».
ويـ ـخ ــوض ب ــات ــر ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة
«الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» لـ ــواليـ ــة خ ــام ـس ــة م ـت ـتــال ـيــة

أمــام البرتغالي لــويــس فيغو واألمـيــر
األردنــي علي بن الحسني نائب رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ورئ ـ ـيـ ــس االتـ ـح ــاد
الهولندي ميكايل فان براغ.
بـ ــدوره ،ق ــال بــاتــر إن ــه يشعر بالفخر
للدعم ال ــذي يلقاه مــن جــانــب االتـحــاد
األفريقي ،وقــال« :شعارنا هو الوحدة
وال ـت ـضــامــن ،وش ـك ـرًا لـحـضــور ممثلي
 54ات ـح ــادًا أفــري ـق ـيــا ،وك ــل الـحـكــومــات
واالتـ ـح ــادات األفــريـقـيــة عـلــى املجهود
الذي تبذله لتطوير كرة القدم».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أف ــريـ ـقـ ـي ــا قـ ـ ّـدمـ ــت ع ـظ ـمــاء
ون ـجــومــا ك ــان ل ـهــم تــأث ـيــر واضـ ــح في
الـ ـك ــرة ال ـع ــامل ـي ــة أمـ ـث ــال روجـ ـي ــه مـيــا
وراب ــح مــاجــر وح ـســام حـســن وج ــورج
وياه ،وفي الوقت الحالي يعتبر العبو
أفريقيا ضمن األفضل في العالم مثل
يــايــا تــوريــه وصــامــويــل إيـتــو وأنــدريــه

أيوو وديدييه دروغبا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،اع ـ ـتـ ــرف املـ ــرشـ ــح اآلخـ ــر
لـلــرئــاســة ،الـنـجــم الـبــرتـغــالــي الـســابــق
ل ــوي ــس ف ـي ـغ ــو ،ب ـ ــأن م ـه ـم ـتــه س ـت ـكــون
صعبة للتغلب على بالتر.
وق ــال فيغو فــي تصريحات صحافية
مــن الـقــاهــرة« :أعـلــم صعوبة املنافسة
ف ــي سـ ـب ــاق رئ ــاس ــة االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
وأح ــاول االلـتـقــاء بكل األعـضــاء لشرح
أفـكــاري لتطوير اللعبة على مستوى
الـعــالــم ،وه ــذا يحتاج الــى جهد كبير،
خصوصًا أنها التجربة األولى لي».
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة

تقارير أخرى
على موقعنا

ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،ف ـ ــاز ط ـ ــارق ب ــوشـ ـم ــاوي،
رئـيــس االتـحــاد التونسي لـكــرة الـقــدم،
والـ ـك ــونـ ـغ ــول ــي ع ـ ــوم ـ ــاري س ـل ـي ـمــانــي
بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا عن
قارة أفريقيا.
وأعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي أن جمعيته
العمومية قــد صــوتــت بــاإلجـمــاع على
إلغاء السن القانونية لرئيس االتحاد
البالغة  70عامًا.
إلى ذلك ،يعلن املكتب التنفيذي للكاف
الـيــوم اســم الــدولــة الـتــي ستستضيف
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة عــام
.2017
وتتنافس  3دول على االستضافة ،هي
الـجــزائــر والـغــابــون وغــانــا ،وذل ــك بعد
انـسـحــاب ليبيا مــن تنظيم الـبـطــولــة،
نظرًا إلى األوضاع السياسية واألمنية
التي ّ
تمر بها البالد.
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سوق اإلنتقاالت

رياضة

الكرة اللبنانية

توريه هدفًا إلنتر ميالنو وهيغواين ألرسنال
ي ـس ـعــى إن ـت ــر م ـيــانــو اإلي ـط ــال ــي إلــى
الـتـعــاقــد مــع العــب مانشستر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،الـ ـع ــاج ــي ي ــاي ــا ت ــوري ــه،
خالل فترة االنتقاالت الصيفية عقب
ن ـهــايــة امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،ب ـح ـســب مــا
ذكـ ــرت صـحـيـفــة «ذا داي ـل ــي م ـي ــرور»
اإلنكليزية.
وأوردت الصحيفة أن إدارة إنتر تبحث
عــن حلول للضغط على تــوريــه إلقناع
ناديه ببيعه ،منها تقديم عرض طويل
األمد مدته خمسة مواسم براتب سنوي
قيمته  10ماليني جنيه استرليني ،رغم
بلوغه  32عامًا.
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن إجـمــالــي
الصفقة سيكلف إنتر  54مليون جنيه
استرليني ،ويبقى فقط التفاوض مع
م ـســؤولــي س ـي ـتــي ،ح ـيــث يـنـتـهــي عقد
الــاعــب الـعــاجــي مــع فــريـقــه فــي صيف
 ،2017ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ
 210آالف جنيه استرليني.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ــواصـ ـ ــل إدارة أرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي م ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـل ـت ـع ــاق ــد مــع
مهاجم نابولي ،األرجنتيني غونزالو
ه ـي ـغ ــواي ــن ،ح ـيــث ي ـس ـعــى األخـ ـي ــر الــى
إنـهــاء تعاقده واالنـتـقــال إلــى نــاد أكبر
بعد تراجع أداء الفريق اإليطالي بشكل
كبير هذا املوسم.
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وأك ــدت صحيفة «م ـتــرو» البريطانية،
أن «إدارة «الغانرز» في وضعية جيدة
ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ه ـي ـغ ــواي ــن خ ـ ــال ف ـتــرة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة امل ـق ـب ـل ــة ،وذل ــك
فــي ظــل رغ ـبــة األرجـنـتـيـنــي املـلـحــة في
ال ــرح ـي ــل .وي ــري ــد أرسـ ـن ــال أن يــدفــع ما
ي ـق ــارب  48م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،م ـقــابــل ضم
هيغواين ال ــذي يسعى إلــى اللعب مع

فــريــق يـتـيــح لــه أك ـثــر إمـكــانـيــة تحقيق
األلقاب.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ك ـشــف ن ـجــم بــايــرن
م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ،ال ـفــرن ـســي فــرانــك
ريبيري ،أنه كان قريبًا من االنضمام
ال ـ ـ ــى ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ع ــام
 ،2009مـ ــوض ـ ـحـ ــا األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب الـ ـت ــي
دف ـ ـع ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ـ ــى رف ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج م ــن

إنتر مستعد لتقديم راتب سنوي قيمته  10ماليين جنيه استرليني لتوريه (غلين كيرك ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
41 42 32 25 18 11 4
ج ــرى مـســاء أم ــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1289وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 4 :ـ ـ  11ـ ـ  18ـ ـ  25ـ ـ  32ـ ـ  42الرقم
اإلضافي41 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 114.014.170ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة114.014.170 :
ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 51.994.260ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 46 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.130.310 :
ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 51.994.260ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 933 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55.728 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 119.960.000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 14.995 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 1.190.699.357 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل:
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1289
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح89397 :
¶ الجائزة االولى:
ـ ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
ـ ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة75.000.000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم9397 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم397 :
¶ الجائزة اإلفرادية90.000 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم97 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8،000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

الحكمة يقترب
من الدرجة األولى

بــايــرن واالن ـت ـقــال إل ــى ال ـنــادي امللكي.
وق ـ ــال ري ـب ـي ــري ف ــي ت ـصــريــح لــوســائــل
اإلع ـ ــام« :ك ــان ه ـنــاك اهـتـمــام ق ــوي من
ري ــال بـضـمــي ،وقــدمــوا عــرضــا رسميًا،
ل ـكــن رئ ـيــس الـ ـن ــادي وقـ ـت ــذاك أخـبــرنــي
بأهميتي الكبيرة مع الفريق ،وأكد لي
أنه يعتبرني مثل ميسي في برشلونة».
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد امل ـ ــدرب ـ ــن ،أك ـ ــد مـ ــدرب
مانشستر سيتي ،التشيلياني مانويل
بيللغريني ،أنه ال يشعر بالقلق بشأن
م ـس ـت ـق ـب ـلــه م ـ ــع حـ ــامـ ــل لـ ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الذي خسر أول من أمس أمام
كريستال باالس .2-1
وقال بيللغريني ( 61عامًا)« :لست قلقًا
على منصبي .أقوم بعملي وأنا سعيد
بذلك .الفريق ربما يمر بموسم صعب،
لكنني لست قلقًا».
وأحـ ـ ــرز بـيـلـلـيـغــريـنــي ،ال ـ ــذي يـخــوض
موسمه الثاني مع «سيتيزنس» ،لقب
«الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» ف ــي مــوسـمــه األول،
إال أن ــه ّ
ودع ه ــذا ال ـعــام بطولتي كــأس
االت ـ ـحـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ودوري أب ـط ــال
أوروب ـ ـ ــا ،وب ــات ــت فــرص ـتــه ضـعـيـفــة في
الـحـفــاظ عـلــى لـقــب الـ ــدوري مــع اتـســاع
ال ـ ـفـ ــارق ال ـ ـ ــذي ي ـف ـص ـلــه عـ ــن ت ـش ـل ـســي،
املـ ـتـ ـص ــدر إل ـ ــى ت ـس ــع ن ـ ـقـ ــاط ،مـ ــع ب ـقــاء
مباراة مؤجلة لألخير.

عاد الحكمة ليكون األقرب لحجز البطاقة الثانية
التي ستحمل صاحبها الى مصاف اندية الدرجة
االولى ،وذلك بعد تغلبه على الشبيبة املزرعة ،2-3
أمس ،في املرحلة الـ ،21قبل االخيرة ،من دوري
الدرجة الثانية لكرة القدم.
سجل للحكمة كامل سرحان ( )10ومحمد
قصاص ( 29و ،)78وللشبيبة حسن غنام ()72
وروبير قهوجي ( 86من ركلة جزاء).
ّ
االجتماعي الذي سبق أن حسم عودته
وقدم
ً
الى االولى ،خدمة كبيرة الى الحكمة بتغلبه على
املنافس املباشر لألخير ،أي هومنتمن بنتيجة ،1-3
سجلها للفائز حسن الحايك ( 21و )84ومصطفى
كمال الدين ( ،)89وللخاسر بسام مرزوق (57
خطأ في مرماه).
وقت رفع فيه الفريق الشمالي رصيده الى 44
وفي ٍ
نقطة في الصدارة ،بات الحكمة ثانيًا بـ  37نقطة،
ّ
متقدمًا على هومنتمن ( 34نقطة) الذي كان قد
ّ
تقدم عليه بفارق املواجهات اثر فوزه عليه 2-3
االسبوع املاضي .وتبقى مباراة واحدة لكل فريق
حيث يلعب الحكمة مع االجتماعي وهومنتمن مع
الرياضة واالدب ،ويحتاج الفريق االخضر بالتالي
الى التعادل للصعود حتى لو فاز الفريق االرمني
بمباراته االخير ،في انجاز غير متوقع للحكمة الذي
لم يقبض العبوه رواتبهم منذ اكثر من  3اشهر!
كذلك فاز االهلي صيدا على الرياضة واالدب .1-6

استراحة
1968 sudoku
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أفقيا

ُ
 -1من الخضر املشهورة تستهلك كثيرًا في املطبخ اللبناني – عاصمة بنغالدش –  -2من األعداد
ّ
ُ
– إسم إشتهرت به سورية قديمًا ويطلق اليوم على العاصمة دمشق –  -3كل ما يعبده الوثنيون
من صورة أو تمثال – من الحبوب – رسول الله –  -4للنفي – عاصمة سيراليون –  -5إحدى جزر
القمر انفصلت عنها عام  1976وبقيت تابعة لفرنسا –  -6جزيرة يونانية في املتوسط – بصق
ّ
على األرض – ّ -7
حدد وسن السكني – من أقدم رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – أحمر
ُ
باألجنبية –  -8قبر ولحد – قضبان طويلة في رؤوسها حــراب يطعن بها –  -9عائلة رئيس
ّ
الشهابيي
جمهورية تركي راحل – يبس النبات –  -10من أمراء لبنان

عموديًا

 -1جهاز فيه إبرة ممغنطة تدور على محور دقيق ويتجه رأسها دائمًا نحو الشمال – فنانة
لبنانية معتزلة من أصل تركي –  -2بلدة لبنانية جنوبية شهدت مجزرة اسرائيلية موصوفة
– عرائش العنب –  -3دفع شديدًا – طعم الحنظل – أسر النساء في الحرب –  -4حب – غرامة
باألجنبية – مقياس مساحة –  -5مركز اإلدارة التنفيذية والتشريعية والقضائية في دولة
ّ
ّ
جنوب أفريقيا –  -6ماركة آالت كهربائية – عتال –  -7أحــرف متشابهة – ما يخلفه امليت من
أمالك –  -8بلدة في مصر بمحافظة قنا على النيل – سرور وبهجة –  -9عاصمة آسيوية – بيت
الدجاج –  -10صادق ورجل ثقة – زائر او مقيم في بلد ال ينتمي اليه

أفقيا

حل الشبكة 1967

شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1تامبا – خميس –  -2شوشو – ينبوع –  -3ارمــادا – رعد –  -4يلش – سودا –  -5كي – ارش
–  -6مخارج – ّ
أح –  -7فول – نيوز –  -8ساتر – انيسي –  -9واهن – نير –  -10يئن – داس – في

عموديًا
 -1تشايكوفسكي –  -2اورلــي – وا –  -3مشمش – ملتون –  -4بــوا – فخ – را –  -5دف – ان – هد
ّ
–  -6يا – اريانا –  -7خن – سرجون –  -8مبروش – زين –  -9يوعد – سيف –  -10سعد الحريري

2

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1968
8
7

9

10

11

مـمـثــل وم ـخ ــرج كــوي ـتــي م ـعــاصــر خ ــاض ت ـجــربــة اإلخ ـ ــراج ع ــام 1992
بمسلسل « طيف السالم « .من أعماله التمثيلية « صديقات العمر «
ومن أعماله اإلخراجية مسلسل « بيت املسكون «
 = 4+3+2+6+5نهر فرنسي ■  = 10+9+8+7ذو فائدة ■  = 2+1+11يشعر

حل الشبكة الماضية :جوزفين بخيتة
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اعالنات
إعالنات األخبار
◄◄ مبوب
رسمية►►

عمرة رجب
من  22/4/2015اىل 27/4/2015
املدينة املنورة دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
مكة املكرمة دار التوحيد أنرتكونتيننتال

MSD Real Estate
 Interior Design- Brokers
Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669 or +961 78 970888
شقق للبيع
 البطريركية  -خلف مطعم بربر200 -م 3 – 2غرف نوم – غرفة خادمة– طابق  – 4موقف للشقة  +مولد
 الغبيري – مدرسة املروج –  130م – 2سوبر دولكس دوحة عرمون –  420م 160 – 2م – 2سوبر دولكس منظر البحر غيرمحجوب  -دوحة عرمون  -الطريق العام – صالة  1000متر
بئر حسن  -صالة  -زاوية  100متر  -الطريق العام
03/892221 -78/970888

للبيع
شقة في شارع سان تيريز
الحدث –  170م – 2بسعر $340,000
لإلتصال 03/839114

إلعالناتكم
في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال

نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ مبوب األخبار ►

اعالنات
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ثقافة وناس

فلسفة

آالن باديو:
دفاعًا
ّ
عن الحب!

أحد آخر عظماء جيل ثورة الـ 1968
يعود إلى الواجهة مع انتقال كتابه «في مدح
ّ
الحب» إلى لغة الضاد عن «دار التنوير» .يمضي
الفيلسوف الفرنسي في طرح أفكاره بشأن الحب
في زمن الرأسمالية ،ومكانته في الفلسفة
واألدب ،وعالقته بالسياسة والفن
يزن الحاج
ّ
ال ي ـت ــوق ــف ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ـ ّـي
آالن بــاديــو ( )1937عــن مـفــاجــأتـنــا
وإذه ـ ــالـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ك ـ ــل ع ـ ـمـ ـ ٍـل ج ــدي ــد.
ينطلق الــذهــول مــن غ ــزارة اإلنـتــاج
ً
أول ،إذ تزيد أعماله على  50كتابًا؛
ّ
وم ــن ال ـت ـن ــوع ال ــواس ــع ملــوضــوعــات
اهـ ـتـ ـم ــام ــه ب ـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة والـ ـنـ ـق ــد
وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ــروايـ ــة
واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح .ب ـ ــادي ـ ــو ه ـ ــو أح ـ ـ ــد آخ ــر
عـظـمــاء جـيــل ث ــورة الـ ـ  ،1968وأحــد
أش ــرس مـنـتـقــدي رطــانــة الـشـعــارات
ّ
ّ
الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ــة وتـ ـق ــلـ ـ ّب ــات م ـف ــك ــري ـه ــا،
وأحــد أكثر «املتخشبني» عنادًا في
اإلص ـ ـ ــرار ع ـل ــى أه ـم ـ ّـي ــة ال ـش ـيــوعـ ّـيــة
وامل ـ ـ ـ ّ
ـاوي ـ ـ ــة واملـ ــارك ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة حـ ـت ــى لــو
بـ ـق ــي وحـ ـ ـي ـ ــدًا بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل م ـع ـ ّظــم
مجايليه ،وارتداد معظم من تبقى.
ال يـسـتـطـيــع أشـ ـ ّـد م ـن ـت ـقــديــه إن ـكــار
أهـ ـم ـ ّـيـ ـت ــه فـ ــي الـ ـحـ ـق ــول ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ت ـن ـب ــع

خ ـط ــورة وأه ـم ـ ّـي ــة أفـ ـك ــاره ف ــي زمــن
ّ
الرأسمالية واالستهالك.
ّ
بالرغم مــن الحضور الـقــوي لباديو
ّ
ّ
الفرنسية منذ
الفلسفية
في الساحة
ّ
الستينيات ،تأخر اسمه في الظهور
ّ
عامليًا حتى نهاية التسعينيات ،حني
ّ
اإلنكليزية لكتابه
صــدرت الترجمة
«ب ـي ــان م ــن أج ــل الـفـلـسـفــة» (،)1989
ث ـ ــم ت ــاحـ ـق ــت ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــات ب ـس ـ ّـرع ــة
ك ـب ـيــرة ،بـعــدمــا أدرك الـجـمـيــع أنـهــم
أم ــام عـقــل فـكـ ّ
ـري فــريــد ي ـتــوازى لديه
ٍ
ّ
عمق الفلسفة ونظرياتها املتشابكة،
م ــع س ــاس ــة األفـ ـك ــار والـ ـط ــروح ــات.
ّ
الفرنسية من
عــده البعض النسخة
ال ـف ـي ـل ـســوف الّ ـس ـلــوف ـي ـنـ ّـي ســافــوي
ج ـي ـج ــك ،ول ـك ــن ـهــا ال ـن ـس ـخــة األع ـم ــق
واأله ـ ــدأ ،دون ال ـت ـنــازل ع ــن شــراســة
ّ
النقد عندما يتطلب األمــر ذلــك ،كما
رأينا في السجال األخير بني باديو
وجـ ـي ــرار ب ـن ـســوســان ب ـش ــأن م ـع ــاداة
الـ ـس ــام ـ ّـي ــة .أمـ ـ ــا ع ــربـ ـي ــا ،ف ـل ــم ت ـت ـعـ ّـد
حصيلة الـتــرجـمــات  3كـتــب ،آخــرهــا

كـ ـت ــاب «فـ ـ ــي مـ ـ ــدح ال ـ ـحـ ــب» ()2009
الــذي أصــدرتــه دار «التنوير» أخيرًا
(ترجمة غادة الحلواني).
ي ـب ــدأ هـ ــذا ال ـك ـتـ ّـيــب ال ـص ـغ ـيــر (وه ــو
حوار أجراه نيكوال ترونغ مع باديو)
ّ
بعبار ٍة لرامبو «إن الحب ،كما نعلم،
َ
يـ ـج ــب أن ُيـ ـبـ ـت ــك ــر مـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد» ،ثــم

الحب نثق في االختالف.
في
ّ
أما الرجعية ،فترتاب ّدومًا في
االختالف باسم الهوية (أ .ب)
يمضي بــاديــو ليطرح أفـكــاره بشأن
الـحــب فــي زم ــن االس ـت ـهــاك ،ومكانة
الحب في الفلسفة واألدب ،وعالقته
بــال ـس ـيــاســة وال ـ ـفـ ــن .ي ـن ـط ـلــق ب ــادي ــو
من ّ
مقدمته األثيرة التي ّ
يكرر فيها
ّ
رؤيته ملاهية الفلسفة والفيلسوف،
ّ ّ
ح ــن ي ــؤك ــد أن ع ـلــى الـفـيـلـســوف أن

ي ـكــون «عــاملــا بــارعــا وش ــاع ـرًا هــاويــا
وناشطًا سياسيًا ،بل وعليه أن يقبل
ّ
ّ
محصنًا
حقيقة أن حقل الفكر ليس
ّ
أبدًا أمام انقضاضات الحب» ،معددًا
ب ــذل ــك الـ ـش ــروط ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة األرب ـع ــة
لـلـفـلـسـفــة ك ـمــا ي ــراه ــا ،أي ال ـع ـل ـمـ ّـي،
ّ
ّ
ّ
والعشقي.
السياسي،
الفني،
ّ
ّ
ي ــؤك ــد ب ــادي ــو أن ال ـحــب ال ـي ــوم تحت
ّ
ال ـت ـهــديــد ،وأن مـهـمــة الـفـلـسـفــة هي
ّ
الدفاع عنه .ويشير إلى أن شعارات
ّ
ّ
اإللكترونية التي تروج لفكرة
املواقع
الحب في زمن ما-بعد الحداثة (مثل
م ــوق ــع  )Meeticأي ال ـح ــب ال ـخــالــي
م ــن املـ ـع ــان ــاة ،ال ـش ـب ـيــه ب ــال ــزواج ــات
املـ ّ
ـدبــرة سلفًا ،تشابه دعاية الجيش
ّ
ّ
األم ـيــركــي بـشــأن «الـقـنــابــل الــذكــيــة»،
ح ّـي ــث «املـ ـخ ــاط ــر س ـت ـل ـحــق ب ــاآلخ ــر
ألنــه ال ينتمي إلــى الحداثة  ...الذين
ال يـمـلـكــون بــولـيـصــة تــأمــن ج ـيــدة،
وجيشًا جيدًا ،وقــوة بوليس جيدة،
ورع ــاي ــة نـفـسـيــة جـ ـي ــدة» .وي ـت ــوازى
هــذا الطرح مع طــرح عالم االجتماع

الـبــولـنـ ّ
ـدي زيغمونت بــاومــان ،الــذي
ّ
يشير إلى أن شعار «ال التزام نحوك»
الـ ــذي ت ـل ـ ّـوح ب ــه ال ــرأس ـم ــال ـ ّـيــة بــوجــه
العامل ،يتوازى مع شعار «ال التزام
م ــن جــان ـبــي» ،ال ــذي يـقــولــه الحبيب
لشريكه في زمن االستهالك.
ّ
ي ـشـ ّـدد بــاديــو عـلــى أن أهـمـ ّـيــة الحب
الـفـلـسـفـ ّـيــة تـنـطـلــق م ــن كــونــه فــرصــة
لتجربة العالم من منظور االختالف
ّ
ً
ب ــدال مــن الـفـكــرة الـســائــدة الـيــوم بــأن
كــل شـخــص ال ي ـطــارد إال مصلحته.
ّ
ويتذكر هنا تأكيد جــاك الكــان على
ّ
أن الـجـنــس ال يــوحــد بـ ّـل يـفـصــل ،إذ
ّ
ّ
الجنسية هي لذة الشخص
إن اللذة
ّ
ّ
جنسي»
وح ــده :ليس ثمة «ات ـصــال
ب ــل ال ـحــب ه ــو م ــا يــأتــي لـيـحــل محل
ال ــاات ـص ــال« ،ف ـفــي الـجـنــس أن ــت في
ع ــاق ــةٍ م ــع نـفـســك م ــن خ ــال تـ ّ
ـوســط
ّ
ّ
اآلخـ ــر ،أم ــا فــي ال ـحــب ،فــإنــك تــوســط
اآلخ ــر لقيمته بــذات ـهــا» .ال ـحــب عند
باديو هو إعادة ابتكار الحياة ،ومع
مرور األيام والعقبات واالختبارات،
س ـي ـك ــون ع ـل ــى الـ ـع ــاش ــق مـ ــن جــديــد
أداء «مشهد من اثنني» ،وهنا يكمن
التشابه املذهل بني السياسة والحب.
يشير باديو أخيرًا في التقاطة ّ
ذكية
ّ
إلــى أن األدب ال يضم إال القليل من
األعمال التي تؤكد استمرارية الحب
ّ
عبر الزمن ،إذ إن معظم األعمال املهمة
وال ـع ـظ ـي ـم ــة ت ـ ـ ــدور ح ـ ــول اس ـت ـحــالــة
ّ
وتراجيديته ،ونهايته ،بعكس
الحب،
ّ
املسرح ،الذي يشدد دومًا على الحب
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي
الطبقي
للتمرد
ك ــأداة
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ّـي :الـ ـ ـح ـ ــب فـ ـ ــي املـ ـس ــرح
«تراجيديا ورفض وغضب».
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم ب ـ ــادي ـ ــو ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ـن ـســف
ال ـص ــورة الـنـمـطـ ّـيــة لـفــرنـســا :أي بلد
ّ
ّ
والحريات والثورة؛ ويؤكد
التنوير
ّ
أن ثمة تاريخني متضافرين لفرنسا،
يـ ـ ـت ـ ــوازى ف ـي ـه ـم ــا الـ ـتـ ـم ــرد ال ـ ـثـ ـ ّ
ـوري
الـعـظـيــم م ــع الــرج ـع ـيــة الــوســواس ـيــة
ّ
املتشككة .وهنا يعود إلى فكرته عن
ّ
الحب كترياق في زمن العنصرية ،إذ
«إن ـنــا فــي الـحــب نـثــق فــي االخـتــاف
ّ
الرجعية،
عوضًا عــن الشك فيه .أمــا
ف ـتــرتــاب دومـ ــا ف ــي االخ ـت ــاف بــاســم
ّ
الهوية».
ّ
بالرغم مــن أن هــذا الكتاب الصغير
بموضوع واحــد
قــد يبدو
ً
منحصرًا ّ
ّ
هو الحب ،إال أنه يمثل مقدمة جيدة
ل ـف ـهــم أفـ ـك ــار آالن ب ــادي ــو الـفـلـسـفـيــة
والسياسية .مع هــذا الكتاب ،وكتب
وم ـ ـقـ ــاالت ب ــادي ــو ال ـس ــاب ـق ــة امل ـتــاحــة
ّ
بالعربية سيعود التفاؤل إلى أنصار
ً
ّ
ّ
«اللغة الخشبية» ،بــأن ثمة أمــا ما،
ولو شحيحًا ،في إعادة طرح األفكار
امل ـغ ــاي ــرة ال ـت ــي أخــرس ـت ـهــا الـ ـث ــورات
والثورات املضادة في آن واحد.
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مجلة الدراسات الفلسطينية

الغاز العربي سالحًا ضد اسرائيل؟
عبدالرحمن جاسم
عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»،
صدر عدد جديد من «مجلة الدراسات
الـفـلـسـطـيـنـيــة» (الـ ـع ــدد  102ـ ـ ـ ـ ربـيــع
 )2015م ـت ـض ـم ـنــا مـ ـق ــاالت وت ـق ــاري ــر
ً
متابعة للقضية الفلسطينية ،فضال
ع ــن مـتــابـعــة “رأي” لــانـتـخــابــات في
ال ـك ـيــان ال ـع ـبــري ،وت ـحــدي ـدًا مــوضــوع
ال ـقــائ ـمــة ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة (بـحـكــم
تزامن العدد مع تلك االنتخابات) .أما
فــي مـلــف ال ـعــدد ،فـقــد اخ ـتــارت املجلة
“تحديات الغاز في املنطقة” وخصته
ب ـث ــاث مـ ـق ــاالت (مـ ــأخـ ــوذة ع ــن نـ ــدو ٍة
أقيمت فــي بـيــروت فــي كــانــون األول/
ديسمبر  )2014بهدف اإلض ــاءة على
امل ــوض ــوع ،الـ ــذي يـ ــراه ك ـث ـيــرون ركـنــا
أساسيًا في أي “حرب قادمة” في هذه
املنطقة.
في مقاله “القائمة العربية املشتركة:
سـ ــؤال ال ــوح ــدة واالخ ـ ـتـ ــاف” ،يـطــرق
ال ـكــاتــب رائـ ــف زريـ ــق واح ـ ـدًا م ــن أهــم
األسئلة اإلشكالية التي ّ
تخيم حاليًا
على الــوســط الفلسطيني (س ــواء في
الـ ــداخـ ــل أو ال ـ ـخ ـ ــارج) ،ح ـ ــول أه ـم ـيــة
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
(ف ـل ـس ـط ـي ـنــي  )1948ف ــي ان ـت ـخــابــات
ّ
زريق رأيه في املشاركة
الكنيست .يقدم َّ
العربية ،محددًا أننا هنا نتحدث عن
م ـشــاركــةٍ ف ــي الـكـنـيـســت ال ــذي “يمثل
جمهور املواطنني في إسرائيل” ،كما
َّ
أن الـقــائـمــة “لـيـســت جـسـمــا تمثيليًا
ب ـح ــد ذاتـ ـ ــه ،ب ــل ق ــائ ـم ــة ض ـم ــن جـســم
ّ
تمثيلي هو الكنيست” .ويشير إلى أن
العربي الذي يريد أن يدخل الكنيست
“م ـش ـت ــرط ــا ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي ي ـه ــودي
فــي قائمته ،لــم يستوعب أن الحديث
ي ـ ـجـ ــري ع ـ ــن ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـك ـن ـي ـســت
برملان عربي” .أما
اإلسرائيلي ،ال عن
ٍ ً
فــي مقاله “فلسطني س ــؤاال” العبارة
عن خطاب ألقاه في افتتاحية الندوة
ال ـت ــي نـظـمـتـهــا «م ـج ـمــوعــة الـتـحــالــف
التقدمي لالشتراكيني والديمقراطيني
األوروبـ ـي ــن» ب ـع ـنــوان «رؤى للسالم
في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي:
الـتـقـسـيــم وب ــدائ ـل ــه» ال ـت ــي ع ـقــدت في
بروكسل في  5شباط (فبراير) ،2015

ف ـي ـت ـن ــاول رئـ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر ال ـكــاتــب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي إلـ ـ ـي ـ ــاس خـ ـ ـ ــوري خ ـط ــاب ــا
إشكاليًا .هو يشرح العالقة امللتبسة
ب ــن “املـ ـحـ ـت ــل” و”صـ ــاحـ ــب األرض”.
إن ـ ـهـ ــا تـ ـل ــك «األس ـ ــاط ـ ـي ـ ــر» امل ــؤس ـس ــة
لتلك الـعــاقــة ،مستشهدًا على عادته
بالشاعر محمود درويــش في «خوف
ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة م ـ ــن الـ ـ ــذكـ ـ ــريـ ـ ــات» ،و«خ ـ ـ ــوف
الطغاة مــن األغـنـيــات»ّ .
يقسم خــوري
ـرات أســاس ـيــة:
خ ـطــابــه إل ــى ث ــاث فـ ـق ـ ٍ
أس ـط ــورة الـتـقـسـيــم ،أس ـط ــورة مسألة
الالجئني كنتيجة للحروب العربية-
اإلسرائيلية ،وأخيرًا أسطورة عملية
السالم .يشرح أبعاد تلك “األساطير”
ع ـل ــى ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وك ـيــف
أوصـلـتـهــا إل ــى تـلــك الـحــالــة الـتــي هي
عليه اآلن ،ليختتم مقاله بقصةٍ عن
احتالل قرية “سعسع” املعروفة التي
تنتهي كأغلب القصص الفلسطينية
بموت األبطال ،واحتالل األرض.
وقـ ـب ــل الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ـ ـلـ ــف ،يـنـبـغــي
ـال بحثي عــن تجربة
اإلش ــارة إلــى مـقـ ٍ
«مركز خليل السكاكيني» في فلسطني
ملديرته السابقة عادلة العايدي هنية.
ويستحق املقال القراءة والتنبه لتلك
ال ـت ـجــربــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال الـعـمــل
“الـثـقــافــي االج ـت ـمــاعــي” فــي فلسطني
ال ـ ــداخ ـ ــل .ف ـ ــي مـ ـل ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ،ب ـ ــدا أن
مــوضــوع “ال ـغــاز” وحـضــوره فــي غير
أم ــاك ـن ــه امل ـع ـت ــادة (ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
أم ـي ــرك ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة )...وامل ـع ـل ــوم ــات
الدقيقة عن توافره “الكثيف” في بؤر
“االش ـت ـعــال” ستجعل ال ـصــراع يأخذ
بـعـدًا آخ ــر ،وسـيــربــط الـكـيــان العبري
ـ ربـ ـم ــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى -ب ــاالق ـت ـص ــاد
ـدول عــربـيــة ع ـ ّـدة مــن خــال
املـبــاشــر لـ ـ ٍ
سعيه إلى تزويدها “بالغاز لـ  25عامًا
مقبلة” .هكذا ،يقارب الخبير الدولي
فــي ش ــؤون ال ـبـتــرول وال ـغــاز إبــراهـيــم
زهران كيف ّ
مصدر
تحولت مصر من
ٍ
مستورد له (املقالة حملت
للغاز إلى
ٍ
العنوان نفسه) ،مشيرًا إلى “فضيحة”
بسعر دون
بيع غازها للكيان العبري
ٍ
كـلـفــة إن ـتــاجــه ،مـتـحــدثــا عــن التجربة
امل ـص ــري ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــأول ــوي ــات
اسـتـخــدام ذلــك الـغــاز .يستخدم الغاز
حــال ـيــا ف ــي م ـصــر إلنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء،

وكوقود لقطاع النقل العام ،إضافة إلى
ً
استعماله على نحو مباشر موصال
إلـ ــى املـ ـن ــازل ف ــي امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى .هــذا
عربيًا ،فماذًا عن الوضع الفلسطيني؟

يتناول إلياس خوري
«غرافيتي» بانكسي في غزة
يـ ـتـ ـح ــدث مـ ـحـ ـم ــد مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،ن ــائ ــب
رئيس الحكومة الفلسطينية ووزيــر
االقتصاد الوطني في تقريره عن أن
الصهاينة منعوا أي “تطوير” لحقل
“غ ــزة مــاريــن” املــواجــه لـشــواطــئ غــزة.

حاولوا منع أي إفادة من هذا الحقل،
ّ
تحت حجج عدة أبرزها “أن جزءًا من
الـحـقــل يـقــع فــي امل ـيــاه اإلســرائـيـلـيــة”،
ف ـض ــا عـ ــن “ال ـ ـت ـ ـخـ ــوف ال ـص ـه ـيــونــي
مــن ح ـصــول حــركــة ح ـمــاس عـلــى ذلــك
الريع املالي الكبير من جراء استثمار
الغاز وبيعه” .إسرائيليًا وفــي تقرير
ل ـل ـخ ـب ـيــر ال ـب ـت ــرول ــي ولـ ـي ــد خـ ـ ــدوري،
يؤكد أن الكيان الصهيوني ال “يمتلك
ً
َّ
احـتـيــاطــا مـهـمــا ،ف ـضــا عــن أن الـغــاز
م ــوج ــود ف ــي أم ــاك ــن ع ـم ـي ـقــة لـلـغــايــة
يصل بعضها إلــى  20ألــف قــدم تحت
س ـطــح املـ ـي ــاه ،وه ـ ــذه ال ـض ــآل ــة وش ــدة
العمق تضعان الـشــركــات املنقبة في
تـلــك املـنــاطــق (املـنــاطــق الـشـمــالـيــة من
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة) أم ـ ــام إش ـكــال ـيــات

كبيرة” ،لكن املؤلف ال ينسى اإلشارة
إلــى أهــم حقلني لــدى الــدولــة العبرية،
وهـمــا “تــامــار” و”لـيـفــايـثــان” ،اللذين
ي ـ ـ ـعـ ـ ــدان “جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــرة” حـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـغـ ــاز
الصهيونية ،وهـمــا مــا تــركــز عليهما
الشركات كثيرًا.
يـ ــزخـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدد ب ـك ـث ـي ـ ٍـر م ـ ــن امل ـ ـقـ ــاالت
وامل ـ ـقـ ــابـ ــات املـ ـهـ ـم ــة الـ ـت ــي تـسـتـحــق
امل ـت ــاب ـع ــة ،ف ـي ـت ـن ــاول إلـ ـي ــاس خ ــوري
“غــراف ـي ـتــي” بــانـكـســي فــي غ ــزة .تأتي
ك ــذل ــك م ـقــاب ـلــة ال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
أح ـم ــد دحـ ـب ــور وت ـج ــرب ـت ــه الـعـمـيـقــة.
وال يـمـكــن أن نـنـســى ال ــدراس ــة املهمة
ال ـت ــي أع ــده ــا جـيـلـبـيــر األشـ ـق ــر حــول
رودلف إيخمان وعالقتها بمصر عبد
الناصر.
بانكسي على جدار الفصل

شعر

ِّ
احساين بنزبير «إرهابي» يفجر فقاعة اللغة
محمد الخضيري
«أن ـ ــا م ـص ــاب بـ ـم ــرض .إن ـن ــي أبـصــر
ال ـل ـغ ــة» ي ـق ــول روالن بـ ـ ــارت .ال يكل
ال ـش ــاع ــر امل ـغ ــرب ــي اح ـس ــاي ــن بـنــزبـيــر
( )1967ع ــن تـطـبـيــق م ـقــولــة بـ ــارت،
فـيـبـصــر ال ـل ـغ ــة ،ك ــأن ــه ي ـطـمــح لــرســم
خــرائ ـط ـيــة ج ــدي ــدة ل ـهــا ف ــي دي ــوان ــه
«كـمــا لــو فــي فقاعة» («بـيــت الشعر»
املغربي).
يقيم بنزبير في الجنوب الفرنسي.
أما شعريًا ،فيقيم في قارة لغوية لم
تجد لنفسها لدى الجغرافيا العربية
مكانًا بعد .ربما ألنها تنحت تصورًا
شعريًا بعيدًا عن السائد في القصيدة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .يـ ـعـ ـس ــر وص ـ ـ ــف ديـ ــوانـ ــه
الجديد .هل هو هذياني؟ تشكيلي؟
ســوريــالــي؟ تنفتح ال ـت ـســاؤالت أمــام
هـ ــذا ال ـن ــص ال ـ ــذي ي ـب ــدو ك ــات ـب ــه مــن
«الـصـعــالـيــك» الـخــارجــن على اللغة
من خالل تفجيره منطق «الشعرية»
فـ ــي الـ ـع ــربـ ـي ــة .تـ ـع ــود االسـ ـتـ ـع ــارات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي ت ـك ـتــب ب ـك ـث ــرة فــي
ال ـن ـص ــوص ال ـح ــدي ـث ــة إل ـ ــى ال ـخ ـلــف،
حادة ومتوترة في نص
ملصلحة لغة
َ
بـنــزبـيــر .إنـهــا ال ــق ـ َـد ُر املنطقي لسوء

الفهم الكبير مع العالم ،حيث يصير
النص تعبيرًا عن هذا الشرخ املعرفي
الخاص باالنتماء .كأن العيش خارج
امل ـ ـجـ ــال الـ ـجـ ـغ ــراف ــي الـ ـع ــرب ــي ،يـجــد
طــري ـقــه إل ــى ال ـنــص ال ـش ـع ــري ،حيث
املنفى مضاعف.
ّ
ب ــرغ ــم ه ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــروج ،إال أن خـلــف
ق ـص ـي ــدة ب ـن ــزب ـي ــر ح ـم ــول ــة مـعــرفـيــة

كتابة معاصرة ،تقطع مع الشعر
الحديث في سياقه العربي
ولـغــويــة ال يخطئها ح ــدس ال ـقــارئ.
لغة متينة لكن بمرجعيات مخالفة
ملا يكتب في النص العربي املعاصر،
وبـهــذا تربك قارئها للوهلة األولــى،
وت ـب ــدو ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا ع ـمــل إره ــاب ــي
ت ـج ــاه ال ـع ــرب ـي ــة .إن ـه ــا ل ـغ ــة ت ـق ــارب
ال ـن ــص ال ـش ـع ــري م ــن مـنـطــق يـتــأبــط
شرًا ويتنفس عوالم رفاقه في الشعر
والفكر كفيليب بيك ،ودريدا ،وفوكو.
ولـهــذا يتأبط بنزبير ش ـ ّـره املسالم،
ويكتب قصيدة تفكر في العالم .إنها

الــذات أمــام شروخها ومآزقها ،األنا
واآلخر ،يمتزجان ،حيث ال حدود وال
أجساد .كأنه بهذا يستعيد دراساته
في التشكيل والفن املعاصر .الخط،
ً
يصير وردة الوقت الذابل ،واحتماال
لسعادة غير ناجزة.
ع ـن ــد ق ـ ـ ـ ــراءة ق ـص ــائ ــد «كـ ـم ــا لـ ــو فــي
ّ
فـقــاعــة» ،قــد يعتقد بعضهم أن لغة
الشاعر املغربي مفككة ،لكنه تفكيك
ينطلق مــن وعــي حــاد بالعالم الــذي
ي ـص ـيــر ه ـنــا ف ـق ــاع ــة ،ي ــرت ــب داخ ـل ـهــا
س ـي ـنــوغــراف ـيــا ن ـص ـيــة .ن ـق ــرأ« :أول ــى
بــك أن ت ــدور لتكتشف سينوغرافيا
رغبات مكبوتة.
ثـ ــم ب ــاملـ ـمـ ـح ــاة ت ـ ـتـ ــدرب عـ ـل ــى ح ـي ــاة
جديدة .بقايا استحالة أثــر اقتنيته
كــل ي ــوم .وغـ ـدًا ،ســوف أعـقــم الحائط
والـ ـه ــواء بــرغ ـبــة ب ـي ـض ــاء ،ث ــم أكـلـكــم
في جوخ أبيض كتاب كلود روايــي-
جورنو في حــروف الجر .إنها حرب
ضــدي مــن جــديــد .ربـمــا كــان اإلف ــراط
ملفًا حـيــويــا» .الـكـتــابــة ل ــدى بنزبير
ك ـتــابــة م ـع ــاص ــرة ،تـقـطــع م ــع الـشـعــر
ال ـح ــدي ــث ف ــي س ـيــاقــه ال ـع ــرب ــي ،كما
أنها كتابة بال آباء محليني ،بل تجد
أخــوت ـهــا م ــع م ـتــون ش ـعــريــة تنتمي

إلى ثقافات وأشكال تعبيرية أخرى.
كـتــابــة واع ـيــة ب ــامل ــأزق ال ــذي يعيشه
الشعر العربي ،املندمج في الغنائية،
وف ــي أضـ ــداده الـتــي تــرغــب فــي حكي
اليومي .بهذا ،يتموقع في النقيض
َّ
تـمــامــا .ال ـنــص بــلــور ح ــاد األط ــراف.
ه ــاج ـس ــه أسـ ـئـ ـل ــة ،ت ـ ـتـ ــردد ،لـتـســائــل
ه ــذا اإلن ـســان ال ــذي يـتـقــاذفــه صخب
الـعــالــم .ح ــرب بنزبير النصية تجد
ل ـهــا م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي هـ ــذا االغ ـت ــراب
املضاعف.
ه ـجــرة الـجـســد وال ـفـكــر أي ـضــا .وهــي
الـهـجــرة ال ـتــي ت ـحــدث رج ــة فــي األنــا
وقلقها الدائم .يسائلها عبر نصوص
عدة ضمن هذه الفقاعة التي «تعتبر
نفسها حيوانًا سياسيًا» كما يشير
عـنــوان الـجــزء األول مــن الــديــوان في
نص «كوالج على طريقة الخوارج».
«ك ـم ــا ل ــو ف ــي ف ـق ــاع ــة» ه ــو ال ــدي ــوان
الثالث لبنزبير بعد «بالصدفة ،نثر
الـ ـفـ ـص ــول»( 2009ـ م ـن ـشــورات وزارة
الثقافة املغربية) .قد يحبه بعضهم،
وقــد يكرهه آخ ــرون ،لكن نصه يظل
ً
تجربة فريدة اختارت سبال مخالفة
مل ـ ــا ي ـن ـش ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـع ــر ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
تطهير البيت

نعم!
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُّ
والوثني وعابد الشجرة!
لتبق العاهرة! ليبق اللص! ليبق امللحد
ُّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
وقاط ُع الطرق!...
واملعتوه،
واألبرص،
األعرج،
ليبق
واملتسولِ ،
ما عدا َ
ليخرج الباقون:
ذلك،
ِ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
املترهلون...
والعرب ،وفالسفة العدال ِة
والجواسيس،
الكهنة،
ليخرجوا جميعًا!
أبدًا وأبدًا...
ً
:ال ُ
أريد خونة في هذا البيت.

2014/6/28

سارق

صورة
وخبر

ّ
شـاركت ّ
السـيدة األميركيـة األولـى ميشـال أوبامـا أول مـن أمـس فريـق برنامـج So You
 Think You Can Dance All Starsالرقـص خلال احتفـال  .Easter Egg Rollحـدث سـنوي
ّ
ينظمـه البيـت األبيـض ضمـن فتـرة عيـد الفصـح منـذ  137عامـا ،وقـد حمل هـذا العام شـعار
 ،GimmeFive#بمشـاركة أكثـر مـن  35ألـف شـخص ّ
تجمعـوا فـي الحديقـة الجنوبيـة للبيـت
األبيـض إلحيـاء تقاليـد هـذا العيـد( .برينـدان سميالوفسـكي ـــ أ ف ب)

حيثما كان ،وكيفما ّ
تحرك،
ُ
يقول لي:
ُ
َ َ ُ
ُ ُ
تص َّدق بكذا وكذا...
أنا أ ِنفق كذا ،...وأ ِّبد ُد كذا ،...وأعطي كذا ،...وأ
..
ّأما أنا ،أنا الخجول أحيانًا،
ً
ضرورة ْ
ألن أقول له:
فال أرى
ُ
أيها األحمق السخيف!
ُ
َ ُ ُ
نفق وال ت َب ِّدد.
أنت ال ت ِ
َ
أنت ،فقط ،ت ُ
نهب ما تعطي
ْ
وتشتري الحياة.
2014/6/28

بانوراما
ّ
المطبات الهوائية!
نيكول كيدمان في مأزق...

تمثال سنودن
ّ
غط وطار

صور تفرح
بـ«سوق عكاظ»

شارل أزنافور
ولو في التسعين!

ُ
بعيد نصبه بوقت وجيز ،أزيل
تمثال إدوارد سنودن ( 31عامًا)
ّأول من أمس من حديقة «فورت
غرين» في بروكلني في نيويورك.
نصبت مجموعة من الفنانني
ً
ّ
تمثاال برونزيًا (الصورة) ملسرب
وثائق «وكالة األمن القومي» على
ّ
صرح يخلد ذكرى أكثر من11,500
سجني أميركي ماتوا أثناء
احتجازهم على منت  16سفينة
بريطانية خالل حرب االستقالل
ّ
األميركية ،إال أن املسؤولني
سارعوا إلى إزالته .ووضع ثالثة
فنانني لم يكشفوا أسماءهم
التمثال فوق عمودّ ،
وذيلوه باسم
ُ
سنودن ،وقالوا عبر فيديو نشر
على موقع Animal Newyork
ّ
إنهم أرادوا «تسليط الضوء
على من ّ
ضحوا بسالمتهم ضد
طواغيت العصر الحالي» .ومع
ّ
حلول الظهر ،غطى املسؤولون في
الحديقة التمثال الذي يزن نحو
 45كيلوغرامًاّ ،ليرفعوه بعد ذلك
ّ
ألن «أي عمل فني غير موافق عليه
هو غير قانوني».

على وقع األنغام الشعرية
والقوافي ،تنافس طالب مدينة
صور (جنوب لبنان) والجوار
أخيرًا ضمن املهرجان الشعري
ّ
«سوق عكاظ» الذي تنظمه
«جمعية الفرح» اإلعالمية
االجتماعية للسنة الثانية على
التوالي ضمن فعاليات «اليوم
العاملي للشعر» في مركز «باسل
األسد الثقافي» .املهرجان الذي
جمع أكثر من  500شخص ،يأتي
ّ
ضمن سلسلة األنشطة التي تركز
فيها الجمعية على إحياء التراث،
وتنمية اإلنسان واملجتمع،
وتشجيع املواهب الشعرية
الناشئة .وقد فازت «ثانوية
ّ
(العباسية)
ستارز كولدج»
ّ
باملرتبة األولى ،فيما حلت
«ثانوية اإلمام جعفر الصادق»
في املرتبة الثانية ،وحصدت
«ثانوية الشهيد محمد سعد»
ّ
املركز الثالث .يذكر أن جميع
الطالب املشاركني والفائزين
حازوا منحًا دراسية وجوائز
نقدية.

طاقة شارل أزنافور (الصورة)
ّ
ال تنضب لحسن حظ عشاقه
الكثيرين! قبل االحتفال بعيد
ميالده الـ 91في ّ 22أيار (مايو)
املقبل ،سيصدر الفنان الفرنسي
األرمني األصل ألبومًا جديدًا
في الرابع من الشهر نفسه،
ّ
«للمرة
يحمل عنوان .Encores
األولى في حياتي سأصدر
ألبومًا يحكي ّ
قصة حياتي»،
قال أزنافور لـ«وكالة الصحافة
ّ
الفرنسية» .وأضاف أن املواضيع
التي سيتناولها العمل الجديد
ّ
ستتنوع بني «الحرب ،ومقاومة
الفاشية ،إضافة إلى األماكن
التي زرتها في حياتي» .ويأتي
هذا األلبوم بعد أربع سنوات
على صدور Aznavour Toujours
في  ،2011الذي ضم  11أغنية.
ّ
يذكر أن الجولة الغنائية التي
بدأها أزنافور العام املاضي ما
زالت مستمرة ،وقد قادته إلى
نيويورك ،وموسكو ،ومونتريال،
ولندن ،وبرلني ،ولوس أنجليس،
وروما ،ويريفان.

ت ـعـ ّـرضــت املـمـثـلــة األوس ـتــرال ـيــة الـشـهـيــرة
نيكول كـيــدمــان ( 1967ـ ـ ال ـصــورة) ملوجة
من االعتراضات إثر مشاركتها أخيرًا في
حملة إعالنية لخطوط «االتحاد» الجوية
اإلم ــارات ـي ــة ،لـلـتــرويــج لــرحــات طــائــراتـهــا
الجديدة من طراز  .380-Airbusفي رسالة
مفتوحة نشرتها قبل ّأي ــام ،رأت «رابـطــة
ّ
مضيفات الطيران» ( )APFAأن ممارسات
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة وال ـ ــدول ـ ــة الـ ـت ــي تـمـتـلـكـهــا
«تـتـنــاقــض» مــع امل ـبــادئ الـتــي تعمل على
أســاس ـهــا ك ـيــدمــان مـنــذ إعــان ـهــا م ــن قبل
األمم املتحدة سفيرة للنيات الحسنة عام
ّ
 .2006علمًا بأن بطلة فيلم Before I Go To
 Sleepكانت قد ألقت كلمة في «يــوم املرأة
العاملي» الــذي صــادف في  8آذار (مــارس)
املاضي ،طالبت فيها بمنح النساء حقوقًا
ّ
مـســاويــة لحقوق الــرجــال .وحــثــت رئيسة

ال ــرابـ ـط ــة ،ل ـ ــورا غ ــادي ـن ــغ ،ك ـي ــدم ــان عـلــى
ّ
إلغاء عقدها مع «االتحاد» ألن «اإلمــارات
وخطوطها الجوية معروفة بممارساتها
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة فـ ــي م ـه ـن ـت ـن ــا ،وم ـعــام ـل ـت ـهــا
ّ
الـبــائـســة لـلـمــوظـفــات» .وذك ـ ــرت غــاديـنــغ
ّ
ب ـ ــأن ـ ــه سـ ـب ــق ل ـص ـح ـي ـف ــة «وول س ـتــريــت
ّ
جــورنــال» أن نشرت تقريرًا يشير إلــى أن
هذه الشركة قد «تصرف العامالت في حال
حملهن ،وتـجـبــر املـضـيـفــات عـلــى العيش
في «حبس» في ّ
مجمعات آمنة» ،وفيما لم
ّ
تعلق كيدمان على املوضوع حتى كتابة
ه ــذه الـكـلـمــات ،أص ــدرت «االت ـح ــاد» بيانًا
ً ّ
نفت فيه كل ما قبل ،مؤكدة أنها «تحترم
العامالت فيها ،وتراعي حقوقهن» .يذكر
ّ
أن الرسالة املفتوحة املــذكــورة تضمن 25
ألـ ــف تــوق ـيــع ل ـن ـســاء تــرف ـضــن م ـمــارســات
الشركة وتعاقد نيكول كيدمان معها.
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يتراوح اإلنتاج اليومي السوري بين  400إلى  500سيجار حاليًا

منذ مدةّ ،
طورت "املؤسسة العامة للتبغ"
في سوريا تجربة بدائية لصناعة السيجار.
وبعد ثالث سنوات من املحاوالت ،باتت
صناعة "سيجار مطابق للمواصفات
الدولية" ممكنة في املصنع التابع
للمؤسسة في الالذقية التي يزرع التبغ في
أريافها .وبحسب معاون مدير املؤسسة
سلمان العباس ،فإن "الشركة ستطرح
منتجاتها في السوق الداخلية وستحاول
تصديرها الى الدول الصديقة" ،وتوقع
املدير العام للمؤسسة ناصر عبد الله أن
تسمح هذه املبادرة بخلق ألف فرصة عمل
في البالد.
ويتراوح اإلنتاج اليومي بني  400إلى 500
سيجار حاليًا ،يجري توزيع جزء منه على
عــدد مــن الشخصيات لــتــذوق نكهته
والتحقق من نوعيته.
من "تشرشل" الى "كاسترو" و"غيفارا"،

ّ
سوريا تصنع...
«السيجار»!!
في مجالس األرستقراطية والبورجوازية
أو في أزقة هافانا الفقيرة ،يحجب دخان
"السيجار" الفوارق الطبقيةّ ،
توحد رائحته
املنبعثة أشــرس الرأسماليني وأكثر
الثوريني حماسة ،ومهما تعددت الثقافات
والحضارات وتبلبلت األلسن ،يكفي أن
تذكر الـ"كوهيبا" والـ"أمونت كريستو"
و"روميو وجولييت" و"بارتغاس"… حتى
يدرك الجميع أنك تتحدث عن "السيجار".

وكأنه ال يكفي سوريا والسوريني رائحة
الدخان والنار ،حتى بات عليهم أن يتحملوا
رائحة "السيجار" .وكما يقول املثل
ّ
الشعبي الدارج "نفخ عليها تنجلي" يبدو
أن الحل الوحيد املتبقي أمام السوريني
حاليًا في ظل ظالمية األفــق وانعدام
املبادرات السياسية هو التنفيخ ،علهم
ينسون مآسيهم وواقعهم األليم بشرط
أال يبقى السيجار ترفًا على هذا "العدد من

الشخصيات" ويصبح بمقدور كل سوري
أن ينفخ ،فيتكامل تنفيخ املسؤولني
والشعب للخروج من األزمة.
وكــانــت مجلة "ذا ايكونوميست"
البريطانية قد نشرت على غالف أحد
أعــدادهــا عــام  2008سيجار "كوهيبا"
ينطفئ كتلميح على نهاية عصر الرئيس
الكوبي السابق فيديل كاسترو.
وشركة "كوهيبا" التي تأسست عام 1966
كانت مخصصة للرئيس الكوبي ولكبار
الرسميني وال ــزوار قبل أن تطرح تجاريًا
في األسواق عام  ،1982على أمل أن تنشر
الصحافة السورية صورة السيجار السوري
منطفئًا في القريب العاجل كدليل على
نهاية عصر الدخان والنار وللتحذير من
مضار التدخني.
فهل سيطالنا في لبنان" ،طرطوشة" من
الدخان ...املنبعث من السيجار السوري؟
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مؤشر

مؤشرات العدالة العالمية...
لبنان في أسفل الترتيب
أصدر مشروع العدالة العاملية World
 ،Justice Projectوهو منظمة مستقلة
تعمل على دفع وتعزيز سيادة القانون
ح ــول الـعــالــم ،فــي أواخ ــر آذار املاضي
تقريره عن مؤشر انفتاح الحكومات
ل ـعــام  ،2015الـ ــذي يـشـمــل  102دول ــة.
ويرتكز مؤشر انفتاح الحكومة على
أربعة مؤشرات أساسية هي:
ـ ـ مؤشر القوانني والبيانات الحكومية

ّحل لبنان في المرتبة الـ  100من
أصل  102دولة على مؤشر الحق
في الوصول للمعلومات
امل ـن ـش ــورة ال ـ ــذي ي ـق ـيــس مـ ــدى تــوافــر
ال ـقــوانــن األســاس ـيــة واملـعـلــومــات عن
ال ـح ـق ــوق ال ـق ــان ــون ـي ــة ألكـ ـب ــر ق ـ ــدر مــن
املواطنني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول
لـلـمـعـلــومــات ،وي ـق ـيــس م ــدى وســرعــة
اس ـت ـج ــاب ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــات

تـتـعـلــق بــال ـح ـصــول ع ـلــى مـعـلــومــات
مـعـيـنــة وم ـ ــدى دقـ ــة هـ ــذه امل ـع ـلــومــات
وشموليتها.
ـ ـ ـ ـ م ــؤش ــر م ـش ــارك ــة امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي،
ويقيس مــدى فعالية آلـيــات مشاركة
املجتمع املدني.
ـ ـ مؤشر آليات الشكوى ويقيس مدى
قـ ـ ــدرة امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى رفـ ــع ش ـك ــاوى
ل ـل ـح ـكــومــة ع ــن أداء امل ــوظ ـف ــن خ ــال
الخدمة وعن مدى استجابة الحكومة
لهذه الشكاوى.
ّ
وقد حل لبنان في املرتبة الـ  81عامليًا
من أصل  102دولــة في مؤشر انفتاح
الحكومة مع تحقيقه نتيجة  0.45على
مقياس .1
أمــا بالنسبة لـبـلــدان الـشــرق األوســط
وش ـم ــال أفــريـقـيــا فـقــد ّح ــل لـبـنــان في
املرتبة الخامسة مــن أصــل سبع دول
ف ــي م ــؤش ــر ان ـف ـتــاح ال ـح ـكــومــة ،خلف
تــونــس امل ـت ـص ــدرة ،امل ـغ ــرب ،اإلمـ ــارات
العربية املتحدة واألردن ومتقدمًا على
مصر وإيران.
هـ ــذا ع ـم ــوم ــا ،أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى كل
مــؤشــر عـلــى ح ــدة ،فـقــد اح ـتــل لبنان

ترتيب يظهر حق الوصول الى المعلومة بحسب البلد
امل ــرتـ ـب ــة  88ع ـل ــى م ــؤش ــر ال ـق ــوان ــن
والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة امل ـن ـش ــورة،
وامل ــرتـ ـب ــة  51ع ـل ــى م ــؤش ــر م ـشــاركــة
املجتمع املدني ،وفي املرتبة  80على
م ــؤش ــر آلـ ـي ــات الـ ـشـ ـك ــاوى .وامل ــأس ــاة
تكمن في حلول لبنان في املرتبة الـ
 100من أصــل  102دولــة على مؤشر

الحق في الوصول للمعلومات.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي م ـ ــا يـتـعـلــق
ب ـح ــري ــة الـ ـ ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـي ــر ،ح ـصــدت
حرية اإلعــام في لبنان  ،%69وحرية
املواطنني في التعبير عن رأيهم ،%73
وحرية منظمات املجتمع املدني ،%60
وح ــري ــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة .%64

وبــالـنـسـبــة إل ــى مـحــاسـبــة املـســؤولــن
لـســوء الـسـلــوك حــل لبنان فــي املرتبة
ال ـ  76عامليًا بمعدل  0.38و %17فقط
م ــن املـسـتـطـلـعــن الـلـبـنــانـيــن أعـلـنــوا
معرفتهم بــوجــود قــوانــن تتيح لهم
ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات ووث ــائ ــق
حكومية وعامة.

أحداث وصور
ّ
"غراند سينماز" تدشن
صاالتها الجديدة

هيلتون بيروت تحتفل
بساعة األرض

¶ تـحــت إدارة "غ ــران ــد سـيـنـمــاز" ،تم
افتتاح صاالت "سينما غاالكسي" في
سنتر غاالكسي .وقــد أجــرت "غراند
س ـي ـن ـم ــاز" ع ـم ـل ـيــة ت ـج ــدي ــد مـبـتـكــرة
وتحسني كبير فــي صــاالت السينما
امل ـ ـ ـجـ ـ ــددة وال ـ ـكـ ــائ ـ ـنـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ــرك ــز
الـ ـتـ ـج ــاري االس ـت ــرات ـي ـج ــي بـمـنـطـقــة
الشياح.
وتم تزويد الصاالت بأفضل شاشات
ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الصوت املتطورة ،إضافة الــى شباك
تذاكر تم تجديده بالكامل .وقد جهزت
السينما ببارات األطعمة Concession
 ،Barالـتــي جــرى تخصيص مساحة
كبيرة لها على امتداد املوقع.

¶ ان ـض ـم ــت ف ـ ـنـ ــادق ه ـي ـل ـت ــون فــي
بـ ـي ــروت م ــن  8:30الـ ــى  9:30مـســاء
السبت  28آذار املاضي الى مجموعة
ف ـن ــادق ومـنـتـجـعــات هـيـلـتــون حــول
الـعــالــم لـحـمــايــة كــوكــب األرض عبر
مشاركتها في "ساعة األرض "2015
من خالل عدد من املشاريع املبتكرة.
مل ــدة ســاعــة كــامـلــة أطـفـئــت األض ــواء
الـخــارجـيــة للفندق وتـلــك الداخلية
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت خ ـ ـف ـ ـفـ ــت اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ف ــي
املمرات ،واملطاعم والبهو الى حدها
األدنى.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أضـيـئــت الـشـمــوع
على شكل حــرف " ،"Hشعار فنادق
هيلتون و +60شعار ساعة األرض.

 ABCتطلق مشروع الطاقة الكهروضوئية
¶ أطلقت ال ـ  ABCفي  30آذار  2015مشروعًا بيئيًا هو
األول من نوعه في لبنان ،حيث باشرت بتجهيز مبنى
الكهروضوئية ،هي األكبر
 ABCفي األشرفية بالطاقة
ّ
بالنسبة ملشروع خــاص حيث يوفر  0.45ميغاوات أي
ما يعادل ما قد يحتاجه أكثر من  500منزل من الطاقة

 EuroMenaوحوكمة الشركات
¶ بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســة ال ـت ـمــويــل الــدول ـيــة
( )IFCع ـقــد ص ـن ــدوق يــوروم ـي ـنــا EuroMena
ورشة عمل حول حوكمة الشركات في  27آذار/
مــارس  .2015وكــان هــدف ورشــة العمل تزويد
الشركات ب ــاألدوات الالزمة لتقوم بالعمليات
وتــرســي الهيكليات الــازمــة مــن أجــل حوكمة
س ـل ـي ـم ــة .وق ـ ــد جـ ـ ــاء هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ك ـم ـتــاب ـعــة
لــإعــان ال ــذي وقـعــه الـصـنــدوق فــي عــام 2014
تحت عنوان "مستثمرون في سبيل الحوكمة
والنزاهة" (.)IGI
واس ـت ـهــدفــت ورش ـ ــة ال ـع ـمــل رؤسـ ـ ــاء وأع ـض ــاء
ً
م ـج ــال ــس اإلدارة ،فـ ـض ــا عـ ــن كـ ـب ــار م ــدي ــري
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـصـ ـن ــدوق ي ــوي ــزوم ـي ـن ــا
 ،EuroMenaوقــد ضمت العديد من املتحدثني
الدوليني من مؤسسة التمويل الدولية.

ّ
الكهربائية ،وهــو سيشغل املتجر الخاص بـ  ABCمن
خالل الطاقة البديلة التي ينتجها.
وتهدف  ABCمن خالل هذا املشروع الى دعم القضايا
ّ
البيئية التي هي في سلم أولوياتها وعلى رأس برامجها
للمسؤولية االجتماعية.

عقدان من الزمن على "ماجد الفطيم"
¶ تحتفل مجموعة "ماجد الفطيم" ،الشركة
الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال ت ـطــويــر وإدارة مــراكــز
التسوق ،واملنشآت الترفيهية على مستوى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا
العام بمرور عقدين على تأسيس أول مركز
تـســوق متكامل "سيتي سنتر دي ــرة" ،وهو
أول مشروع "سيتي سنتر" ضمن أكبر مراكز
تسوق في املنطقة اليوم.
ك ـمــا ي ـص ــادف ه ــذا ال ـع ــام اح ـت ـفــال ع ــدد من
وجهات ماجد الفطيم املميزة بذكرى مرور
سنوات عديدة على تأسيسها ،حيث تمكنت
خ ــال ـه ــا مـ ــن إحـ ـ ـ ــداث ع ــام ــة فـ ــارقـ ــة غ ـيــرت
تجربة ومفهوم التسوق والترفيه وساهمت
في ترسيخ مكانة إمارة دبي وتعزيز رحلة
تحولها الى وجهة عاملية.
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"مضيق باب المندب" .ثالث كلمات تغني عن الكثير من آراء الخبراء االستراتيجيين والمحللين السياسيين
واالقتصاديين في ما يتعلق باألحداث الجارية في اليمن وانعكاساتها على المنطقة والعالم .ثالث كلمات
تكفي لكي نفهم حجم المأساة التي نعيشها جميعا بمجرد البحث عن أصل الكلمات ومعانيها...

باب المندب ...لبنان ليس بعيدًا جدًا
رضا صوايا
يـ ـ ــرجـ ـ ــع الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض أصـ ـ ـ ـ ــل ال ـت ـس ـم ـي ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ملـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب الــى
اللغة السبئية الحميرية ،بما يعني
"العبور واالنتقال" .وهنالك رأي يقول
إنـ ــه س ـم ــي "بـ ـ ــاب امل ـ ـنـ ــدب" ،م ــن "ن ــدب
املوتى" ويربطه بعبور األحباش الى
ال ـي ـمــن .أو بـحـســب رواي ـ ــة أخـ ــرى ألن
العرب قديمًا كانوا اذا غــزوا األفارقة
وسبوا بناتهم واستعبدوا أوالدهــم،
ينقلونهم الــى الـجــزيــرة العربية عبر
هــذا املـضـيــق ،فكانت أمـهــات السبايا
يـبـكــن ويـنــدبــن عـلــى ف ـقــدان أوالده ــن
هناك.
كما أن هناك أسطورة أخرى تقول إن
سبب التسمية يعود الى الذين غرقوا
في البحر بسبب هــزة أرضية فصلت
بني قارتي آسيا وأفريقيا .أما املضيق،
فــاســم مـكــان مــن ض ــاق ،يعني إضــافــة
الى مجرى ماء ضيق بني قطعتني من
األرض ،ما ضاق واشتد من األمور.
بعيدًا عن الشروحات اللغوية وربطًا
ب ـ ــاألح ـ ــداث ال ـ ــدائ ـ ــرة ح ــال ـي ــا فـ ــي تـلــك
املنطقة من العالم ،يبدو استنادًا الى
هذه املعاني أنه كلما "ضاق" األمر في
اليمن كــان هناك "عبور وانتقال" الى
مرحلة جديدة ،وأن الهزة التي فصلت
فــي مــا مـضــى بــن أفــريـقـيــا وآس ـيــا ما
زالت ارتداداتها مستمرة حتى اليوم.

أهمية استراتيجية
تكمن أهمية "مضيق باب املندب" في
أنه أحد أهم املمرات املائية في العالم
وأكثرها احتضانًا للسفن ،وهو يصل
ً
البحر األحمر بخليج عدن ،فاصال بني
جيبوتي في أفريقيا واليمن في آسيا،
وتتحكم فيه كل من اليمن وجيبوتي
وأريتريا.
ويـقــدر عــدد السفن الـتــي تمر منه كل
ع ــام ب ـحــوالــي  21أل ــف سـفـيـنــة ،تمثل
حوالي  %7من حجم املالحة العاملية.
ويــرتـبــط وج ــود ب ــاب امل ـنــدب ارتـبــاطــا
وث ـي ـق ــا ب ـق ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس وب ـم ـض ـيــق
هـ ــرمـ ــز .وكـ ــانـ ــت أه ـم ـي ــة ب ـ ــاب امل ـن ــدب
محدودة حتى افتتاح قناة السويس
وربط البحر األحمر وما يليه بالبحر
األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط وعـ ــاملـ ــه ،فـتـحــول
بــالـتــالــي ال ــى أح ــد أه ــم م ـم ــرات النقل
ال ـب ـحــري ب ــن ب ـل ــدان أوروبـ ـ ــا والـبـحــر
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،ودول املـ ـحـ ـي ــط ال ـه ـن ــدي
وشرقي أفريقيا.
ً
ويـمـثــل املـضـيــق نـعـمــة بــالـنـسـبــة إلــى
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،وخ ــاص ــة أن حـجــم
التجارة العاملية املارة بقناة السويس
عبر مضيق بــاب املندب ،ســواء اآلتية
من دول الشمال للجنوب أو من دول
الجنوب للشمال تمثل تقريبًا ما بني
 96الــى  %98مــن حجم التجارة املــارة
بالقناة ،ما يدر على مصر أكثر من 5
مليارات دوالر سنويًا.
وب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات إدارة مـعـلــومــات
الطاقة األميركية في عام  ،2013بلغت
كمية النفط التي عبرت يوميًا مضيق
بــاب املـنــدب قــرابــة  3.8مــايــن برميل
من النفط ،ما يساوي  %6من تجارة
النفط العاملية .ما جعله يحتل املرتبة
ال ـث ــال ـث ــة ع ــامل ـي ــا ب ـع ــد م ـض ـي ــق هــرمــز
ومضيق ملقا ،مــن حيث كمية النفط
ال ـت ــي ت ـع ـبــره ي ــوم ـي ــا .أمـ ــا الـشـحـنــات
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـم ــر ع ـب ــر امل ـض ـيــق،
ف ـت ـعــادل ع ـشــرة بــاملـئــة م ــن الـشـحـنــات
التجارية العاملية.
ّ
ويعد املضيق شريانًا حيويًا للتجارة
بالنسبة إلى الدول املطلة على البحر
األحـمــر بــدءًا باليمن ،وانـتـهـ ً
ـاء بمصر
مــرورًا بجيبوتي واريتريا والسودان
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واألردن واسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
وبالتالي فــإن أي تهديد للمالحة في
باب املندب أو قناة السويس ومضيق
هرمز كفيل بتحويل السفن الى رأس

بلغت كمية النفط التي عبرت يوميًا مضيق باب المندب قرابة  3.8ماليين برميل

الرجاء الصالح ،في رحلة قد تستغرق
أسابيع ،وما يستتبع ذلك من ارتفاع
كبير فــي تكاليف والشحن والتأمني
وبالتالي على أسعار البضائع.

زحمة بلدان واقتصاد
ونطرًا الى األهمية البالغة لباب املندب
ف ــإن تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي املـنــاطــق
املحيطة به يعد أمرًا جوهريًا بالنسبة
إلى الدول الواقعة على البحر األحمر،
وعلى نحو اكبر للدول الكبرى.
وت ـن ـت ـش ــر فـ ــي م ـض ـي ــق ب ـ ــاب املـ ـن ــدب
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األسـ ــاط ـ ـيـ ــل وال ـ ـب ـ ــوارج
الحربية التابعة لــدول أقليمية ودول
كبرى ،إضافة الى احتضان جيبوتي
ألكـبــر قاعدتني فــي أفريقيا للواليات
املتحدة األميركية وفرنسا واملطلتني
على باب املندب .أما إيران واسرائيل ،
فلهما مصلحة شديدة باالنتشار في
هذه املنطقة ،وبحسب تقرير صدر عن
مركز "سـتــراتـفــور" لـلــدراســات األمنية
واالسـتــراتـيـجـيــة ع ــام  2012ف ــإن لكل
م ــن ال ــدول ـت ــن ح ـض ــورا ع ـس ـكــريــا في
إري ـتــريــا .فــإســرائـيــل وح ــدات بحرية
ص ـغ ـيــرة ف ــي أرخ ـب ـيــل ده ـل ــك ومـيـنــاء
م ـص ــوع ،وم ــرك ــز لـلـتـنـصــت ف ــي جـبــال
أمبا سويرا.
من جهتها ،وقعت طهران استنادًا الى
الـتـقــريــر ،اتـفــاقــا مــع أري ـتــريــا تحتفظ
ب ـمــوج ـبــه اي ـ ـ ــران بـ ـق ــوة ع ـس ـكــريــة فــي
أس ــاب ،والـسـبــب الــرسـمــي هــو حماية
املصافي التي توجد في تلك املنطقة.
مــن ناحية أخ ــرى ،دخـلــت تركيا على
خ ــط الـتـنــافــس ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة ،وال
سيما في الصومال ،من بوابة النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي واالنـ ـس ــان ــي واإلغ ــاث ــي،
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر ال ـ ــزي ـ ــارات امل ـت ـك ــررة
للرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
الــى الصومال أكــان في أغسطس عام
 2011حني كان رئيسًا للوزراء ،أو في
ك ــان ــون ال ـثــانــي/ي ـنــايــر امل ــاض ــي .وقــد
تـمـكـنــت ش ــرك ــة تــرك ـيــة م ــن ال ـف ــوز في
أيـلــول/سـبـتـمـبــر  2014بـعـقــد إلدارة
م ـي ـنــاء م ـقــدي ـشــو ل ـع ـشــريــن ع ــام ــا ،ما
يرسخ ويعزز النفزذ التركي في هذه
املنطقة.
وف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ،2014ع ـقــدت دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة اتـفــاقـيــة
عسكرية مــع الـصــومــال بهدف تعزيز
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي ف ـ ــي "ال ـ ـش ـ ــؤون
العسكرية بني البلدين".

اليمن الخاسر األكبر
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ث ـ ــروة ال ـي ـم ــن مــن

مصادر الطاقة تعد محدودة جــدا ،إذ
النفط بنحو
يقدر إنتاجه الحالي من
ً
 130ألــف برميل يوميًا مقارنة ب ـ 9.5
مــايــن برميل تنتجه الـسـعــوديــة كل
ي ــوم ،إال أن ــه يـبـقــى املـتــأثــر واملـتـضــرر
األك ـبــر مــن اس ـت ـمــرار ال ـحــرب فـيــه بما

تأزم الوضع العسكري في
اليمن والخليج بما يؤدي لعرقلة حركة
المالحة في باب المندب سيجعل لبنان
جزيرة معزولة عن محيطها
سيزيد من مشاكل الفقر املزمنة التي
يعانيها أصال ،وغياب فرص التنمية
إضافة الى حرمانه املزيد من عائداته
النفطية التي تراجعت من  2.7مليار
دوالر فــي ع ــام  ،2013ال ــى  1.7مليار
دوالر فــي ع ــام  2014بسبب الـتــراجــع
املستمر في اإلنتاج والتصدير.
وتـ ـق ــدر ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـت ــي سـيـتـكـبــدهــا
الـيـمــن ب ـح ــدود  5م ـل ـيــارات دوالر من
عـ ـ ــائـ ـ ــدات تـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط وت ـ ـجـ ــارة

سلع أخــرى فــي حــال تــواصــل األعمال
العسكرية واالضطرابات األمنية.
النفط يترقب
فــي ح ــال وص ــول شـظــايــا ال ـحــرب الــى
مضيق ب ــاب امل ـنــدب ،فـمــن املـتــوقــع أن
تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا
ب ـس ـبــب الـ ـخ ــوف م ــن ت ــراج ــع اإلن ـت ــاج
وعرقلة نقله الى األسواق العاملية.
أم ـ ـ ـ ــا دول ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ال ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ـم ــد
اقـتـصــاداتـهــا على نحو رئيسي على
عائدات النفط ،وبنسب تراوح بني 60
الى ً ،%95فإن ارتفاع أسعار النفط لن
يكون نعمة لهذه الــدول ،وخاصة في
حال تطور مجريات األحداث وتعرض
حـ ـق ــول ومـ ـنـ ـش ــآت ن ـف ـط ـيــة س ـع ــودي ــة
العـتــداءات .فاقتصادات دول الخليج
لــن تـكــون بمنأى عــن هــذه الـتـطــورات،
وخصوصًا إذا أخذنا في عني االعتبار
ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية،
وعـ ـ ــزوف ال ـس ـي ــاح وامل ـس ـت ـث ـمــريــن عن
التوجه الى هذه الدول.

التأثيرات في لبنان
ب ـعــدمــا اع ـتــرضــت الـ ـص ــادرات الـبــريــة
ل ـل ـم ـن ـت ـجــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـب ــر س ــوري ــا

تـعـقـيــدات وص ـعــوبــات كـبـيــرة نتيجة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،ت ــوج ـه ــت
الصادرات بحرًا نحو الخليج.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
اللبناني ال يــزال بمنأى عــن األحــداث
ال ـجــاريــة فــي الـيـمــن نـظـرًا إل ــى ضعف
ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة بــن الـبـلــديــن،
ف ــإن أي تـ ــأزم ف ــي ال ــوض ــع الـعـسـكــري
في اليمن والخليج بما قد يؤدي إلى
عرقلة حركة املــاحــة فــي بــاب املندب،
"سـيـجـعــل لـبـنــان جــزيــرة مـعــزولــة عن
محيطها بـكــل مــا للكلمة مــن معنى"
بحسب الخبير االقـتـصــادي الدكتور
إيلي يشوعي.
وي ــرى يشوعي أن التصدير فــي هذه
الحالة سيكون أكثر تعقيدًا وصعوبة
مــن االس ـت ـي ــراد ،ففيما يـبـقــى بــإمـكــان
لبنان االستيراد من أوروبــا وأفريقيا
وآسـ ـي ــا ع ـبــر خ ـط ــوط ب ـحــريــة أخـ ــرى،
إال أن ــه سيجد صـعــوبــة فــي اسـتـبــدال
زبــائ ـنــه ف ــي الـخـلـيــج بــزبــائــن آخــريــن.
فمن السهل أن تكون زبونًا ،ولكن من
الصعب أن تجد زبونا.
لـ ــذلـ ــك يـ ــدعـ ــو يـ ـش ــوع ــي ال ـ ـ ــى اب ـت ـك ــار
سياسات داخلية لالقتصاد اللبناني
ال ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر ،ب ــل عـلــى
تحريك العجلة االقتصادية محليًا عبر
تطبيق قــانــون الشراكة بــن القطاعني
العام والخاص ،وتخلي الدولة من دون
بيع عن كل الخدمات العامة وبتحرير
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي لـبـضـعــة م ـل ـي ــارات من
ال ـ ـ ــدوالرات ال ـتــي األم ـ ــوال يعقمها في
صـنــاديـقــه لــاس ـت ـمــرار بتثبيت سعر
صرف الليرة.
أم ــا عـمـيــد الـصـنــاعـيــن ج ــاك ص ــراف،
وعـلــى الـعـكــس مــن يـشــوعــي ،ف ــرأى أن
املشكلة األكبر ستكون على الــواردات
ال ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات م ــا سـ ـي ــؤدي الــى
ارتفاع الكلفة.
وف ــي مــا يتعلق ب ــاالم ــدادات النفطية
وتــأثـيــرهــا فــي لبنان فــي حــال تعرقل
مــرور ناقالت النفط عبر مضيق باب
امل ـنــدب أك ــد كــل مــن يـشــوعــي وص ــراف
أنه ما من خوف في هذا املجال ،نظرًا
إلم ـك ــان ـي ــة ج ـل ــب ال ـن ـف ــط م ــن م ـص ــادر
أخـ ــرى ،وخ ــاص ــة أن ال ـس ــوق اس ـتــورد
كثيرًا من إيطاليا في السنة املاضية،
حـيــث ي ـجــري تـكــريــر الـنـفــط وإرســالــه
إلينا.
خ ـ ـتـ ــامـ ــا ،وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى املـ ـع ــان ــي
اللغوية ،نــرجــو أن يـكــون بــاب املندب
ج ـســر "ع ـب ــور وان ـت ـق ــال" ن ـحــو ال ـســام
والرفاهية واالسـتـقــرار للمنطقة بدل
أن يكون مصدر ندب.

4

األربعاء  8نيسان  2015العدد 2561

PRIVATE SECTOR

أسواق
البيض الملون ،االرانب ،الحلوى ،الضيافة ...كلها تقاليد تطبع عيد الفصح ،العيد الذي يحتفل بقيامة السيد المسيح يحمل الكثير من المعاني
والرمزية والعادات التي تناقلتها االجيال .مع الوقت ،تزاوجت االساطير مع المعنى الروحي للعيد ،فارتبطت الضيافة بدءا من الشوكوال على شكل بيض او على
أرنب ،الى ّ
الملبس المحشو والمعمول ،اضافة الى الزينة باالرانب والصيصان ،والبيض واصبحت جزءا من رموز العيد ،لتغدو اليوم ،بطريقة غير مباشرة ،وكأنها تتخذ
طابع "الميركانتيلية" ،المذهب التجاري

روحانية األعياد تنافسها األعباء المادية
والسلوك التجاري
ايفون صعيبي
فـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـق ــدي ــم ،ال ـف ـص ــح يـعـنــي
ال ـ ـع ـ ـب ـ ــور ،فـ ـكـ ـم ــا ع ـ ـبـ ــر م ـ ــوس ـ ــى مــن
العبودية إلى الحرية بعد خروجه من
مصر الفرعونية ووصوله الــى ارض
املـيـعــاد ،عبر املسيحيون مــع املسيح
الـ ــى ال ـح ـي ــاة االبـ ــديـ ــة .فــال ـف ـصــح هــو
االنتقال من املوت إلى الحياة االبدية،
ومن العبودية والخطيئة إلى الحرية
والتحرر.
م ــن هـ ـن ــا ،ف ـ ــان ال ـق ـي ــام ــة ه ــي أس ــاس
ال ـع ـق ـيــدة امل ـس ـي ـح ـيــة ،ف ـج ـســد الـسـيــد
املـ ـسـ ـي ــح لـ ــم يـ ــر ف ـ ـس ـ ــادا ،قـ ـ ــام لـيـهــب
البشرية الحياة االبدية.

البيضة الملونة
مع مــرور الــوقــت ،سعى الناس لخلق
ج ــو م ــن الـبـهـجــة وال ـف ــرح تــزام ـنــا مع
العيد .فكانت االساطير التي ربطت
بعض الـعــادات بعيد القيامة ،كعادة
تزيني البيض وتكسيره ،واستخدام
االرنب للزينة...
يرمز البيض إلــى الرجاء في القيامة
ل ـل ـح ـي ــاة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـســدت
ب ـق ـيــامــة امل ـس ـي ــح ،وال ـب ـي ـضــة نـفـسـهــا
ترمز للقيامة فهي جسم ميت يخرج
مـنـهــا ك ــائ ــن ح ــي .ان ك ـســر ال ـصــوص
للبيضة وال ـظ ـهــور لـلـحـيــاة يمثل ما
ق ـ ــام بـ ــه يـ ـس ــوع ح ـي ـن ـمــا ك ـس ــر املـ ــوت
ليقوم إلى الحياة األبدية.
ت ـع ــود ج ـ ــذور ع ـ ــادة زخ ــرف ــة الـبـيــض
وتلوينه إلى العهود الوثنية ،عندما
كــان الـنــاس يحتفلون بـقــدوم الربيع
وع ـ ــودة ال ـخ ـصــوبــة .وق ــد اسـتـعـمـلــوا
آنذاك البيض امللون الذي يمتلك داللة
رمــزيــة على الـخـصــب ،كما أن الفرس
وال ـف ــراع ـن ــة اس ـت ـخــدمــوا ه ــذه ال ـع ــادة
تعبيرا عن الربيع وتجدد الحياة.
الى ذلك ،كان للبيضة قدسية خاصة
فــي الــديــانــات الـقــديـمــة ،حـيــث اعتقد
بعض الفالسفة القدامى أن البيضة
هي أصل الخلق ،إذ إن العالم بحسب
رأيهم كان على شكل بيضة انقسمت
إلــى نصفني ،فالنصف الـعـلــوي كون
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ،والـ ـنـ ـص ــف ال ـس ـف ـل ــي ك ــون
األرض.
ارتبطت عادة تزيني البيض والتباري
ع ـلــى كـ ـس ــره ،ب ـع ـيــد ال ـف ـصــح امل ـج ـيــد،
لـ ــدى م ـخ ـت ـلــف الـ ـط ــوائ ــف املـسـيـحـيــة
ف ــي ال ـعــالــم ،ل ـكــون املـسـيـحـيــن كــانــوا
ي ـم ـت ـن ـعــون ع ــن تـ ـن ــاول ك ــل االط ـع ـمــة
مــن املنتجات الحيوانية خــال فترة
ال ـ ـصـ ــوم ،فـ ـك ــان ــوا ي ـس ـل ـق ــون ال ـب ـيــض
ل ـح ـف ـظ ــه ويـ ـت ــرك ــون ــه حـ ـت ــى ان ـت ـه ــاء
الصوم .ومتى انتهى الصوم يكسرون
البيض للمنافسة واللعب وخلق جو
من املرح مع العائلة واالصدقاء.

األرنب البري
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت اس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة االرن ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـبـ ــري
ال ـ ــذي ل ـطــاملــا ارتـ ـب ــط ب ـف ـصــل الــرب ـيــع
م ــع الــوث ـن ـيــن االملـ ـ ــان ،فــآل ـهــة الــربـيــع
االنـغـلــوسـكـســونـيــة كــانــت تـتـخــذ من
االرنب البري رمزا للخصوبة والوالدة

ال ـجــديــدة .ثــم حـ ّـولــه املـسـيـحـيــون الــى
رم ــز مــن رم ــوز عـيــد الـفـصــح ورب ـطــوا
ه ـ ــذه ال ـف ـك ــرة ب ـم ـع ـنــى الـ ـن ــور ال ـق ــوي
الروحاني مع قيامة املسيح ،من اجل
حياة افضل.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــد ،ي ـ ـتـ ــرك االرن ـ ـ ــب
البيض في الحدائق يوم احد الفصح
ّ
وع ـلــى االوالد اي ـج ــاده ــا لــل ـعــب بـهــا،
وقــد وصـلــت هــذه الـفـكــرة الــى اميركا
عام  1700من قبل مهاجرين املان ،ثم
انتشرت في سائر بقاع األرض.

تنامي الفكر التجاري
م ــع ت ـط ــور ال ـف ـكــر ال ـب ـش ــري ،وت ـنــامــي
الفكر التجاري ،بــدأت هــذه االساطير
تـتـخــذ أوج ـهــا اقـتـصــاديــة ع ــدي ــدة ،اذ
بدأ التجار يلونون البيض ويبيعونه
وي ـص ـن ـع ــون ال ـ ـشـ ــوكـ ــوال ع ـل ــى شـكــل
بيضة او ارنب.
ث ــم بـ ـ ــدأت ص ـن ــاع ــة ال ـح ـل ــوي ــات ال ـتــي
تتخذ اشـكــاال مــن وحــي الفصح منذ
ح ــوال ــي م ـئ ــة سـ ـن ــة ،ع ـن ــدم ــا ُصـنـعــت
بيضة بطعم السكر وكانت مصنوعة
من السكر واملــرصـبــان ،ومــن ثم بدأت
تصنع من الشوكوال ،ليحول السلوك
االجتماعي للناس من بعض املعاني
الرمزية وسيلة للربح املادي البحت.
فــي ه ــذا ال ـصــدد يشير املونسينيور
كميل مبارك إلى "انه في البدء ،لم تكن
الكنيسة تحتفل سوى بعيد الفصح،
وك ــان املسيحيون االوائ ــل يحتفلون
به كل احــد النــه اعظم واهــم عيد لدى
املسيحيني .مع الــوقــت ،رأت الكنيسة
ان ت ـح ـت ـف ــل بـ ــاع ـ ـيـ ــاد اخ ـ ـ ـ ــرى ك ـع ـيــد
امل ـي ــاد واع ـي ــاد ال ـقــدي ـســن وال ـس ـيــدة
ال ـ ـع ـ ــذراء وذل ـ ـ ــك ل ـي ـع ــود املـ ــؤمـ ــن ال ــى
ذاتــه .وككل مناسبات الحياة ،ترافق
االعـيــاد مظاهر اجتماعية ،لــذلــك من
الطبيعي ان يسعى الناس لالستفادة
ت ـجــاريــا .فــالــزيـنــة ال ـتــي تـضـفــي جــوا
م ــن الـبـهـجــة ،ق ــد ت ـتــرافــق اح ـيــانــا مع
نوع من االستغالل االقتصادي .ليس
باالمر السيئ ان يستفيد التجار من
هذه املناسبات ،وال مشكلة بالنسبة
إل ــى الـكـنـيـســة اذا راف ـق ــت املـعـتـقــدات
االيمانية بعض املـمــارســات الفرحة،
ش ــرط ان تـبـقــى ضـمــن اطـ ــار مـعــن ال
يخرج عن جوهرها".
م ـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـسـ ــود االف ـ ـكـ ــار
التجارية ،وبدأ الناس يبتكرون افكارا
ج ــدي ــدة وي ـســوقــون ـهــا ويـبـيـعــونـهــا،
وتـ ـم ــازج ال ـف ـكــر ال ـت ـج ــاري بــالـجــانــب
الروحي اكثر فاكثر.
في هذا السياق ،يرى الدكتور عصام
عـ ـط ــالـ ـل ــه ،اخـ ـتـ ـص ــاص ــي ف ـ ــي ادارة
ال ـس ـلــوك ـيــات ال ـب ـشــريــة "ان االن ـس ــان
بـحــاجــة للبهجة وال ـس ـعــادة .مــن هنا
سعى اليجاد االساطير التي تضيف
ط ــابـ ـع ــا خـ ــاصـ ــا عـ ـل ــى االع ـ ـ ـيـ ـ ــاد .ام ــا
بالنسبة إلــى املنحى امل ــادي ،فالعمل
الـ ـتـ ـج ــاري ،ط ــامل ــا ال يـ ـ ــؤذي ال ـجــانــب
الــروحــي ،ال ضــرر مـنــه .فيسوع بــارك
ال ـ ــذي اخـ ــذ وزن ـ ــة وط ــوره ــا لـتـصـبــح
أض ـعــافــا ،م ــن هـنــا ف ــان ال ـت ـجــارة هي
ّ
علم وفن اذا بقيت ضمن نطاق خدمة

تعود جذور عادة
زخرفة البيض
وتلوينه إلى
العهود الوثنية

االنسان".
وي ـش ــدد ع ـلــى أن "الـ ـخ ــوف يـكـمــن في
امكانية ان يستخدم اصحاب العقول
التجارية املدمرة بعض االفكار التي
ت ـش ــوه امل ـن ـع ــى الـ ــروحـ ــي ل ـل ـع ـيــد ،مــن
خالل تقديم سلع وافكار ال تمت إلى
زمن القيامة املقدس باية صلة".
ب ـ ــرأي ع ـطــال ـلــه "ف ـ ــان ب ـعــض االع ـم ــال

تراجعت المبيعات في أسواق
كسروان هذا العيد بنسبة  %20عن
العام الماضي
ال ـت ـج ــاري ــة تـ ـح ــاول ت ـشــويــه الــرســالــة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـل ـع ـي ــد ،ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـنـظــم
ال ــرح ــات االسـتـجـمــامـيــة وال ـح ـفــات
ال ـصــاخ ـبــة ب ـم ـنــاس ـبــة االع ـ ـيـ ــاد ،على
الــرغــم مــن ان هــذه الـفـتــرة تـتــزامــن من
عطل كثيرة ،وحاجة الناس للتمويه،
غـيــر ان ال ــرح ــات ال ـتــي تـنـظــم بعيدة

معمول العيد...
دومًا حاضرًا

كــل البعد عــن الـجــانــب الــروحــي الــذي
يــدعــو ال ــى ال ـصــاة وال ـتــأمــل ،بــل هي
أمور تجارية تدمر في مكان ما فكرة
الصوم وتروج المور قد تتعارض مع
االيمان املسيحي".
ويختم "اليوم بات الفكر التجاري هو
السائد ،وقد يتغلب على الروحانيات
فـ ــي اح ـ ـيـ ــان كـ ـثـ ـي ــرة ،واملـ ـ ـث ـ ــال األب ـ ــرز
عـلــى ذل ــك أن ــه ك ــان ف ــي ال ـســابــق كعك
الـعـيــد هــو الــرمــز الــوحـيــد للعيد ،امــا
ال ـي ــوم فــاصـبــح ال ـشــوكــوال واملـعـمــول
والـضـيــافــات املــرافـقــة تقتطع بحسب
دراس ــة اجــريــت أخ ـيــرا أكـثــر م ــن 130
دوالرًا من راتب كل عائلة".
حركة السوق
من جهة اخرى ،لم يسعف عيد الفصح
حــركــة األس ــواق التجارية هــذا الـعــام،
كما لــم يشفع زمــن القيامة الصحاب
املؤسسات ،فبقي التراجع االقتصادي
يبسط سيطرته ولو بنسب متفاوتة
بني املناطق اللبنانية.
مــن هنا يكشف رئيس جمعية تجار
االش ــرفـ ـي ــة ان ـ ـطـ ــوان ع ـي ــد ان "ن ـس ـبــة

املـبـيـعــات فــي ف ـتــرة االع ـي ــاد لــم تتعد
 ،%30وه ــي تـعــد الـنـسـبــة االسـ ــوأ في
ت ــاري ــخ ل ـب ـن ــان .فــامل ـب ـي ـعــات ف ــي ادن ــى
مستوياتها ،واقــل ما يمكن قوله عن
املؤسسات انها تكافح للبقاء فحسب.
يعود هذا التراجع لعدة عوامل منها
فقدان ثقة املستهلك اللبناني بالعديد
مـ ــن الـ ـسـ ـل ــع ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى االوض ـ ـ ــاع
االقتصادية الصعبة ،والـتـخــوف من
التطورات االمنية حيث تتجه غالبية
الناس لالدخار قدر االمكان".
من جهته ،يقول روجيه كيروز ،رئيس
ج ـم ـع ـيــة تـ ـج ــار ك ـ ـسـ ــروان "ان نـسـبــة
املبيعات هــذه السنة سجلت تراجعا
بحوالى  %20عن السنة املاضي التي
بــدورهــا مثلت خـســارة عــن السنوات
التي سبقتها".
م ــع ال ـع ــومل ــة الـ ـي ــوم بـ ــات م ــن الـسـهــل
ادخــال االفكار التجارية ،الن االنسان
اصـبــح فــي كثير مــن االح ـي ــان ،كائنا
مــاديــا مـبــرمـجــا لـيـكــون “مستهلكا”.
هــذا ما يشوه جوهر العيد ورمزيته
ليحوله مجرد مناسبات لإلنفاق.
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السياحة الدينية...
االتكال
على المعجزات
رضا صوايا
"لبنان يا قطعة سما" ،ترتبط هذه
الكلمات فــي الــذاكــرة الشعبية عند
اللبنانيني بأغنية الــراحــل الكبير
وديع الصافي .قد تثير هذه األغنية
الحماسة الوطنية عند البعض ،قد
يتمادى البعض اآلخــر في تأويلها
ل ـح ــد ال ـت ـع ـصــب وال ـش ــوف ـي ـن ـي ــة ،قــد
تثير ضحك الكثيرين بالنظر الى
الــويــات التي عرفتها هــذه القطعة
مــن ال ـس ـمــاء ،لـكــن األك ـيــد أن عـنــوان
هذه األغنية يعكس حقيقة دينية ال
غبار عليها.
"ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن وطـ ـ ـ ـ ــن ،ل ـب ـن ــان
رســالــة" .هكذا وصــف البابا الراحل
الـ ـق ــدي ــس ي ــوحـ ـن ــا ب ــول ــس ال ـث ــان ــي
لبنان .رســالــة ذكــرهــا الله فــي كتبه
ال ـس ـم ــاوي ــة ،ت ـح ــدث ع ـن ـهــا وزاره ـ ــا
األنبياء والرسل والصحابة ،رسالة
مستمرة ما زالت تنجب القديسني.
لبنان أكثر من وطن بالنسبة ألبناء
الديانات السماوية الثالث ولعموم
البشرية ،وطن صغير جغرافيًا لكن
حدوده الروحية تمتد الى السماء.
مــن هنا ،فالسياحة الدينية تشكل
مصدر ثروة مادية ومعنوية هائلة
للبنان ،يجب أن يـجــرى التخطيط
لها وتفعيلها بدل االتكال فقط على
املعجزات.

أرض القداسة
ورد اســم لبنان  70مــرة فــي الكتاب
امل ـ ـقـ ــدس ،واألرز  75مـ ـ ــرة ،وصـ ــور
 59مـ ــرة وصـ ـي ــدا  50مـ ـ ــرة .وه ـن ــاك
مــا يــزيــد عــن  30س ـفـرًا تـتـحــدث عن
لبنان أو تشير الى أمــور تتعلق به
مــن أصــل  66سـفـرًا .وورد ذكــر نحو
 35مدينة وقــريــة تقع جميعها في
وقتنا الحاضر ضمن حــدود لبنان
الحالية.
وم ـم ــا أوح ـ ــى ال ـل ــه الـ ــى م ــوس ــى في
الـ ـت ــوراة "ي ــا مــوســى ب ــن ع ـم ــران ،يا
صاحب جبل لبنان".
ويروى أن بعض األحاديث النبوية
تصف لبنان بــأنــه واح ــد مــن جبال
الـ ـجـ ـن ــة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،وأن ـ ـ ــه واح ـ ـ ــد مــن
الجبال الثمانية التي تحمل العرش
يــوم القيامة .وينقل عن ابــن عباس
قــولــه إن البيت الـحــرام بمكة أسس
على خمسة أحجار :حجر من حراء،
وحجر من طور سيناء ،وحجر من
لبنان ،وحجر نــت ثبير وحجر من
ّ
جودي.
وات ـف ـقــت روايـ ـ ــات اإلن ـج ـيــل عـلــى أن
ي ـســوع ك ــان ي ـعــرف ج ـي ـدًا ضــواحــي
ص ـ ــور وص ـ ـيـ ــدا .وق ـ ــد ألـ ـق ــى الـسـيــد
املـسـيــح عـلــى أرض لـبـنــان أكـثــر من
عظة.
وف ــي لـبـنــان بــاشــر املـسـيــح رســالـتــه
الـخــاصـيــة .وأول مـعـجــزة ق ــام بها
امل ـس ـي ــح ك ــان ــت ف ــي "ق ــان ــا ال ـج ـل ـيــل"
ق ــرب ص ــور ،حـيــث ح ــول امل ــاء خمرًا
فــي عــرس أنـسـبــائــه .ووفـقــا إلنجيل
ي ــوح ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم أن اإليـ ـم ــان
امل ـس ـي ـح ــي بـ ـ ــدأ ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،حـيــث
يــرد فــي اإلنجيل "هــذه اآليــة األولــى
ص ـن ـع ـهــا ي ـس ــوع ف ــي ق ــان ــا الـجـلـيــل
وأظهر مجده فآمن به تالميذه".
ولـ ـبـ ـن ــان ،م ـن ـبــع ال ـق ــدي ـس ــن .فـعـلــى
الرغم من املآسي التي لطاملا شهدها
هــذا الوطن ،ومــع كل الظلمات التي

حــامــت وال ت ــزال ح ــول ــه ،ظـلــت روح
القداسة ونــور اإليمان يفوحان من
أرضـ ـ ــه ،م ــع ت ـك ــرم ال ـل ــه ع ـلــى شعبه
بعدد من القديسني كالقديس شربل
والقديسة رفقا والقديس نعمة الله
ال ـحــردي ـنــي ،وط ــوب ــاوي ــن يـسـيــرون
على درب القداسة كالطوباوي األب
ي ـع ـق ــوب ال ـ ـحـ ــداد ال ـك ـب ــوش ــي واألخ
اسطفان نعمة.

ورد اسم لبنان  70مرة في الكتاب المقدس

امكانات سياحية ضخمة
يشكل لبنان محجًا للمؤمنني أكانوا
يـ ـ ـه ـ ــودًا ،م ـس ـي ـح ـيــن أو م ـس ـل ـمــن،
وتشير األرقــام واملعلومات الــواردة
أع ــاه ال ــى أهـمـيــة لـبـنــان والــرمــزيــة
الدينية التي يتمتع بها هذا الوطن
الصغير عـنــد أب ـنــاء ه ــذه الــديــانــات
السماوية أو الرسولية.
ويـ ـب ــرز ع ـن ــد الـ ـط ــوائ ــف املـسـيـحـيــة
بشكل خاص مــزار سيدة لبنان في
حريصا ودير مار مارون في عنايا
– مزار القديس شربل .فأعداد الزوار
الضخمة التي تقصد هذين املقامني
أسـ ـط ــع دلـ ـي ــل ع ـل ــى أه ـم ـي ــة وح ـجــم
السياحة الدينية في لبنان.
فسيدة لبنان في حريصا تستقبل
سنويًا حوالى املليوني زائر بحسب
رئـ ـي ــس امل ـ ـ ــزار األب خ ـل ـيــل عـ ـل ــوان.
وعلى الرغم من اإلقبال الدائم على
املـ ــزار خ ــال جـمـيــع أي ــام الـسـنــة ،إال
أنــه يشهد إقباال كثيفًا خــال ثالثة
م ــواس ــم ه ــي ،م ــوس ــم ن ـي ـســان حتى
أواخ ــر أي ــار ال ــذي يتميز بمشاركة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـنــاطــق
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،مـ ــوسـ ــم آب – أيـ ـل ــول
الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد ت ــدف ــق أع ـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة
مــن املـغـتــربــن اللبنانيني ،ومــوســم
األعـ ـي ــاد ك ـع ـيــدي ال ـف ـصــح وامل ـي ــاد.
وأش ـ ــار األب ع ـل ــوان ال ــى أن الـ ــزوار
ينتمون الى مختلف الطوائف ،والى
األعــداد الكبيرة من املسلمني الذين
يقصدون حريصا للصالة.
ومــن امللفت عــدد ال ــزوار اإليــرانـيــن
الــذيــن ي ـق ـصــدون املـ ــزار والـ ــذي كــان
يـقــدر بـحــوالــى ال ـ ــ 300000زائ ــر قبل
اندالع الحرب في سوريا ،التي نتج
عنها تراجع ملحوظ في أعدادهم.
ورغـ ــم ش ـه ــرة امل ـ ــزار ع ـلــى املـسـتــوى

ال ـعــاملــي إال أن إدارة امل ـ ــزار تعتمد
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ـ ًـل
االجتماعي للترويج للمزار مواكبة
للعصر والتقدم التكنولوجي.
أما دير مار مارون عنايا فيستقطب
سنويًا حوالى  4500000زائــر وفقًا
ّ
ومسجل عجائب
للقيم على الــديــر

تستقبل سيدة لبنان في حريصا
حوالى المليوني زائر سنويًا
ّ
ويستقطب دير مار مارون في عنايا
سنويًا نحو  4500000زائر
مـ ـ ــار ش ــرب ــل م ـن ــذ عـ ـ ــام  1981األب
لويس مطر.
ويشير مطر الى أن مار شربل ليس
بحاجة لــدعــايــة لكي يـجــذب ال ــزوار
من أرجــاء العالم كافة ،ولكن وعلى
الــرغــم مــن ذل ــك تـسـعــى إدارة الــديــر
لتعريف األجــانــب بالقديس شربل
مــن خــال ب ــروش ــورات تطبع بأكثر
مـ ــن  14لـ ـغ ــة ،وت ـل ـع ــب األب ــرشـ ـي ــات

يبرز عند الطوائف المسيحية بشكل خاص مزار سيدة لبنان في حريصا

امل ــارونـ ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة حـ ــول ال ـعــالــم
دورًا بــارزًا في هذا اإلطــار من خالل
تنظيمها لرحالت دينية الى لبنان.
وبـهــدف تــأمــن السكن والــراحــة ملن
ي ــرغ ــب ب ــاالخـ ـت ــاء وال ـ ـصـ ــاة ق ــرب
الـ ـض ــري ــح يـ ـق ــوم ف ــي س ــاح ــة ال ــدي ــر
لجهة الـشـمــال نــزل "واح ــة القديس
شــربــل" ،حـيــث ت ـتــراوح كلفة قضاء
ليلة في النزل مع فطور بني 25000
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة لـلـبـنــانـيــن وال ـشــرق
أوسطيني و 40دوالرًا لألجانب.
مــن ناحية أخ ــرى ولــأســف ،ال تلق
ق ــان ــا االه ـت ـم ــام الـ ـ ـ ــوزاري والــدي ـنــي
والشعبي الـكــافــي ال ــذي يـتــاءم مع
بعدها الديني ورمزيتها التاريخية.
وإذا كان لالحتالل االسرائيلي أثره
الـسـلـبــي عـلـيـهــا وع ـلــى كــل املـنــاطــق
الـتــي كــانــت خــاضـعــة لــاحـتــال ،إال
أن ه ــذا الـتـجــاهــل ال ـثــاثــي األب ـعــاد
لقانا في يومنا الحاضر ال مبرر له،
ال بل يعتبر خطيئة ترتكب بحقها
وبحق السياحة الدينية.

دور وزارة السياحة
ت ــول ــي وزارة ال ـس ـي ــاح ــة اه ـت ـمــامــا
متزايدًا للسياحة الدينية وتسعى
لتشجيعها رغم ضعف اإلمكانيات.
فــاملــوقــع الــرسـمــي لـ ــوزارة السياحة
ي ـت ـض ـم ــن خـ ــانـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "أنـ ـ ـ ــواع
الـ ـسـ ـي ــاح ــة" ،ت ـت ـض ـمــن إضـ ــافـ ــة ال ــى
الـ ـسـ ـي ــاح ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـط ـب ـي ـع ــة
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة ،ال ـ ـسـ ـي ــاح ــة ال ــدي ـن ـي ــة
وتشتمل على أب ــرز مــواقــع العبادة
املسيحية واإلســامـيــة فــي مختلف
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ن ـبــذة
تاريخية عن كل موقع.
وت ـس ـع ــى ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـح ـســب ال ــوزي ــر
م ـ ـي ـ ـشـ ــال فـ ـ ــرعـ ـ ــون إلع ـ ـ ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق
م ـش ــروع تـنـمـيــة الـسـيــاحــة الــديـنـيــة

وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان والـ ـ ــذي أتــى
بـهـبــة مــن الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة عــام
 2013وال ــذي علق فــي عهد حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي.
ومن خالل مشروع السياحة الريفية
تـعـمــل ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى وض ــع املـعــالــم
الدينية لكل املناطق اللبنانية.
وش ـ ـ ــدد فـ ــرعـ ــون ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدور امل ـهــم
وال ـف ـع ــال الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه املـنـظـمــات
غير الحكومية ،والبلديات في هذا
اإلطار.
ويــذهــب ج ــزء مــن مـيــزانـيــة الـ ــوزارة
لـ ـت ــرمـ ـي ــم م ـ ــواق ـ ــع ديـ ـنـ ـي ــة م ـع ـي ـن ــة،
وتسليط الضوء على بعض املعالم
الــدي ـن ـيــة ،ومـ ـش ــروع وادي قـنــوبــن
الــذي يعتبر من أبــرز املشاريع لدى
الوزارة.

القطاع الخاص
يبدو أن عيد الفصح هــذا الـعــام لن
تـكــون لــه انـعـكــاســات إيجابية على
القطاع الفندقي في لبنان حيث أن
الحجوزات حتى اآلن شبه معدومة
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،حـيــث
تتوقع نقابة أصـحــاب الـفـنــادق في
لـبـنــان فــي أسـعــد ال ـح ــاالت أن تبلغ
نسبة الحجوزات خالل هذه الفترة
ال ـ ـ ــ %40ف ــي حــدهــا األق ـص ــى مـقــابــل
 %77عام .2014
ويشكل العراقيون العدد األكبر من
ن ــزالء الـفـنــادق حــالـيــا ،ولكنهم هنا
"للسياحة الطبية" وليس للسياحة
الدينية أو الترفيهية ،باإلضافة الى
رواد املؤتمرات والندوات.
وحتى وضع هذا املوسم ضمن إطار
ال ـ ـ  ،Low seasonوال ـ ــذي تنخفض
خــالــه األس ـعــار بـحــوالــى ال ـ ــ ،%40ال
يؤثر في حركة الفنادق.
من جهتها ،فــإن وكــاالت السفر هي
الـغــائــب األك ـبــر عــن قـطــاع السياحة
الــديـنـيــة ،حـيــث لــم ُي ـبـ ِـد الـعــديــد من
ال ــوك ــاالت أهـمـيــة لـقـطــاع الـسـيــاحــة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،أو رغـ ـب ــة فـ ــي تـخـفـيــض
أس ـ ـع ـ ــاره ـ ــا وكـ ــأن ـ ـهـ ــا غـ ـي ــر م ـع ـن ـيــة
بـ ــاملـ ــوضـ ــوع ،مـ ــا ي ـت ـن ــاق ــض مـ ــع مــا
أطـلـعـنــا عليه نقيب مـكــاتــب السفر
وال ـس ـيــاحــة ف ــي ل ـب ـنــان ج ــان عـبــود
ع ــن أن األسـ ـع ــار ت ـش ـهــد انـخـفــاضــا
ب ـح ــوال ــى  12الـ ــى  %15خـ ــال ه ــذا
املوسم.
وعلى عكس الــوكــاالت ،فــإن النقيب
متابع ومتحمس لقطاع السياحة
الدينية ،وتحدث عن السعي لخلق
عــروضــات بــالـتـعــاون مــع البلديات
والـ ـ ـ ـ ـ  MEAلـ ـلـ ـت ــروي ــج وت ـش ـج ـيــع
السياحة الدينية.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع امل ـت ــأرج ــح بني
اآلمـ ـ ــال واالمـ ـك ــانـ ـي ــات ،وال ـح ـمــاســة
والتجاهل ،تبقى عجائب القديسني
هــي االستراتيجية األمـثــل واألفعل
لتطوير وتشجيع السياحة الدينية
في لبنان.
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األردن ...سياحة ف ـ

وجهة
لم تكد رانيا ،ملكة األردن الجميلة،
تنهي خطابها أمام صحافيين وفدوا
من  26دولة بدعوة من هيئة تنشيط
السياحة األردنية ،في متحف السيارات
الملكي ،حتى كان زوجها الملك عبد
الله الثاني يعلن مشاركة بالده في
التحالف العربي المتدخل في أمور
اليمن ،ما عنى زيادة طين السياحة
المتراجعة منذ عام  2005هنا ،بلة،
وخصوصًا مع استمرار تدهور صيت
المنطقة بكاملها كوجهة سياحية

ق ـت ــل داعـ ـ ــش ل ـل ـط ـيــار األردنـ ـ ـ ــي م ـعــاذ
الـكـســاسـبــة يـعـيــد الـثـقــة بــأمــن الـبــاد
الى املربع األول ،في ظل التهاب الدول
املحيطة به.
ه ـكــذا ،وق ــع ق ــرار امل ـلــك بــاملـشــاركــة في
الحرب على اليمن وقوع الصاعقة على
العاملني والـعــارفـ ّـن بــأمــور السياحة
األردن ـيــة .أمــر تسنت مالحظته خالل
تـجــوالـنــا بــرعــايــة الـهـيـئــة عـبــر مــواقــع
أث ـ ــري ـ ــة وس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـ ــان ب ـع ـض ـه ــا،
ً
لـلـحـقـيـقــة ،م ــذه ــا بـنـقـيـضــن :عظمة
األثر وجماله ،كما في البتراء وجرش
ووادي رم ،وبخلوه تقريبًا من السياح!

اكتشاف "بترا"
األردن ــ ضحى شمس
هـ ــذا امل ــوق ــف اخ ـت ـص ــر ب ـب ــاغ ــة م ــآزق
ال ـب ـل ــدان ال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي ال م ـفــر لها
م ــن اتـ ـب ــاع «الـ ـكـ ـب ــار» ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تـعــرض مصالحها املـبــاشــرة للضرر.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألردن ،الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
قائمتني أساسيتني هما األمن (ولديه
ل ـل ـم ـنــاس ـبــة أقـ ـ ــوى أجـ ـه ــزة األمـ ـ ــن فــي
املنطقة) والسياحة التي تكاد تكون
املـ ـ ـ ــورد األسـ ــاسـ ــي لـ ـلـ ـب ــاد ،ي ـت ـعــرض
باستمرار لخضات أمنية تؤثر على
قـ ـط ــاع ــه الـ ـسـ ـي ــاح ــي ب ـس ـب ــب وض ـع ــه
وح ـج ـمــه ،وبــالـطـبــع الـجـغــرافـيــا الـتــي
ت ـج ـع ـل ــه فـ ــي مـ ـه ــب م ـن ـط ـق ــة ت ـخ ــوض
صـ ــراعـ ــات م ـص ـي ــري ــة ،ال ي ـن ـفــع فـيـهــا

يحلم الكثير من بدو البتراء
بمثيالت مارغريت وهي سيدة
ايسلندية تزوجت بدويًا
ال ـح ـيــاد وال أم ــن ال ــداخ ــل ف ـقــط ،إذ إن
السائح األجنبي ال يفرق بني بلد وبلد
فــي جغرافيا ت ـتــداول وســائــل اإلعــام
أس ـم ــاء عــواص ـم ـهــا مــربــوطــة بــأفـعــال
"داعش" أو بالحروب الداخلية.
ف ـب ـعــد ت ـف ـج ـيــر عـ ــام  2005ف ــي ف ـنــدق
«غراند حياة» في العاصمة األردنية
عـمــان ،وال ــذي قتل فيه بــن مــن قتلوا
املخرج السوري مصطفى العقاد ،وما
تبع ذلــك مــن شلل السياحة األردنـيــة
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة ،ب ــذل ال ـقـ ّـي ـمــون هنا
جـهــودًا حثيثة إلع ــادة بــث ال ــروح في
ج ـثــة ال ـس ـيــاحــة .ل ـكــن ،ه ــا ه ــو فـيــديــو

«يعني فينا نقول تيتي تيتي زي ما
رحـتــي زي مــا جـيـتــي» ،يـقــول حـســان،
«سائق» البغل الذي كان يمشي خلفه
حامال بعض السياح .وحـســان ،وهو
اسم مستعار ،من عشيرة الحويطات
البترائية .يروي الرجل أنه قبل وضع
الدولة يدها على هذا املوقع املصنف
الـ ـث ــان ــي ع ــاملـ ـي ــا ،والـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــزاوج بــن
جـبــروت الطبيعة والـجـهــد اإلنساني
امل ــذه ــل ،كـ ــان ب ـعــض أبـ ـن ــاء الـعـشـيــرة
يـسـكـنــون ك ـهــوف ال ـب ـتــراء الـتــاريـخـيــة
وي ـع ـي ـش ــون مـ ــن إرشـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـي ــاح أو
اسـتـضــافـتـهــم لـلـيــال فــي املــوقــع ذات ــه،
وه ـ ــو ش ـ ــيء لـ ــم ي ـع ــد مـ ـت ــوفـ ـرًا ال ـي ــوم
بسبب تــوصـيــات منظمة اليونسكو
التي تضع املــوقــع على الئحة التراث
اإلنساني الواجب حمايته.
يـخـبــرنــا الــدلـيــل أن ال ـب ـتــراء اكتشفها
عـ ــام  1812رح ــال ــة س ــوي ـس ــري يــدعــى
يــوهــان لودفيغ بيركهارت ،حيث إنه
صاحب الـبــدو مدعيًا انــه عربي قــادم
مــن الـهـنــد يــريــد تـقــديــم أضـحـيــة ملقام
النبي هــارون القائم بالقرب من هنا.
ك ــان ب ـيــرك ـهــارت ي ـت ـحــدث ل ـغــة ال ـبــدو
وكان قد سمعهم يتحدثون عن مدينة
خـفـيــة ،فـمــا ك ــان مـنــه إال أن ق ــام بتلك
الحيلة لـ«يكتشف» البتراء!
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،بـ ـي ــركـ ـه ــارت لـ ــم يـكـتـشــف
البتراء باملعنى الحقيقي .فقد كان أهل
املنطقة يعرفونها ،ولكنه عبر وصوله
إليها جعل الـغــرب يكتشف هــذا األثــر
املذهل الذي كان مأوى العرب األنباط
بـعــد رحـيـلـهــم ع ــن الـيـمــن إث ــر انـهـيــار
س ــد مـ ـ ــأرب ،ح ـســب إح ـ ــدى ال ــرواي ــات
التاريخية.
كـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ه ـنــا ،يـعـمـلــون في
ّ
السياحة كأدلة ،أو باعة ،وأغلبهم ،كما
أخـبــرنــا حـســان وعـلــي ،يحلمون فقط
بسائحة أجنبية تأخذهم الى بالدها

لـيـسـتـطـيـعــوا ال ـع ـيــش «أخ ـ ـي ـ ـرًا» ،كما
ّ
عبر أحدهما« .كلو هان بدو يسافر...
مفيش شغل مفيش علم» .لكن أليس
م ــن جــام ـعــات حـكــومـيــة ف ــي املـنـطـقــة؟
يـنـفــي ال ـش ــاب (كـ ــان ي ـكــذب ك ـمــا تـبـ ّـن
الح ـق ــا) .ي ـقــول إن ــه وص ــل إل ــى الـصــف
الـ ـث ــام ــن ثـ ــم «شـ ـف ــت كـ ــل واح ـ ــد م ـعــاه
شهادة طولو وبعدين بيجي بيشتغل
هان بالسياحة ...طيب أليش؟ نشتغل
أح ـ ـس ـ ــن» .ي ـ ـبـ ــرر بـ ــذلـ ــك عـ ـ ــدم إك ـم ــال ــه
تحصيله الجامعي .يحلم الكثيرون
مــن ب ــدو الـبـتــراء بمثيالت مــارغــريــت.
وهي سيدة ايسلندية تزوجت بدويًا

ه ـن ــا وع ــاش ــت ب ــن الـ ـب ــدو ت ــداوي ـه ــم،
كــونـهــا طـبـيـبــة ،حـتــى مـمــاتـهــا .يشير
علي الــى شــاب كــان يقف أم ــام مغارة
بعيدة «انظري هذا ابن مارغريت».
كـتـبــت ال ـس ـيــدة ك ـتــابــا ع ــن تـجــربـتـهــا،
ت ـب ــاع ن ـس ـخــه ع ـلــى ب ـعــض الـ ـط ــاوالت
التي تجلس خلفها سـيــدات بدويات
م ــوش ــوم ــات ال ـج ـب ــن أو الـ ــذقـ ــن .هــل
كانت تحلم بأن تكون لورانس العرب
الثاني؟ ال أعرف.
تـبـهــرك ال ـب ـتــراء بــأمــور ثــاثــة :األول ــى
نظام قنوات الري وخزانات املياه التي
كــانــت ت ـمـ ّـوه مــن أج ــل الـحـفــاظ عليها

من األعــداء ،وبطبيعة السيق أي املمر
الطبيعي املتأتي من انفالق الجبل الى
نصفني على األرجــح بزلزال ،واملــؤدي
بعد حــوالــى  2كلم الــى مــدخــل مدينة
ال ـب ـت ــراء .كـمــا تـتـمـيــز بــالـصـخــور ذات
األل ـ ــوان امل ـت ــدرج ــة ال ــوردي ــة وال ــزرق ــاء
بـسـبــب رش ــح ال ـص ـخــر لـلـمـيــاه اآلت ـيــة
م ــن ج ــوف غ ـنــي ب ــامل ـع ــادن كــالـحــديــد.
إضــافــة ال ــى الـعـمــل اإلن ـســانــي املــذهــل
فــي نحت الصخور إمــا لغرض الدفن
أو ل ـجــر امل ـي ــاه أو لـلــزيـنــة كــالــواجـهــة
ال ـش ـه ـيــرة امل ـس ـمــاة خ ــزن ــة .ف ــي املــوقــع
كنيستان ،وفــي األعــالــي مبنى ضخم

بترا

شالالت معين

ُ
أسست البتراء في القرن السادس ق.م كعاصمة ململكة العرب األنباط.
وكان ملوقعها على طريق الحرير بني مصر وبالد ما بني النهرين
وفلسطني ،دور كبير جعلها تمسك بزمام التجارة في ايامها .وكان
األنباط في بترا يؤمنون للقوافل املياه والراحة واملرور بسالم مقابل
ضرائب «ترانزيت» .ولقد بقيت اململكة حتى قام بضمها عام  64ق.م.
الرومان ،وعدلوا في مدرجاتها وبنوا قوس نصر فوق مدخل السوق.
تقع املدينة على منحدارت جبل املذبح .وعرفت غربيًا باسم «املدينة
املفقودة» منذ ُالقرن 14م ،حتى «اكتشفها» الرحالة السويسري
بركهارت .وقد أدرجت على الئحة التراث العاملي لليونسكو في عام
 .1985كما اختيرت واحدة من عجائب الدنيا السبع عام .2007

تعد شالالت معني البركانية الساخنة من أبرز محطات السياحة
العالجية .وهي تجذب السياحة األجنبية واملحلية سواء بسواء.
وتقع معني على  264م تحت سطح البحر .ويأتيها السياح
باآلالف سنويًا لالستمتاع باملياه الدافئة او الساخنة فعليًا،
واملليئة باملعادن .في املنطقة أيضًا منتجعات عدة توفر عالجات
بالطني أو بالتدليك تحت املاء .وفي الشالالت هناك قسم مجاني
للعامة ،وعادة ما يكون مليئًا بالرواد األردنيني في عطلة االسبوع
(جمعة وسبت) .وعلى السائحات التنبه لو اردن ارتياد املنتجع
املجاني الى ان التقاليد االردنية املحافظة قد ال تريحهن إن
ارتدين املايوهات هنا.

وادي رم
يقع وادي رم في الجزء الجنوبي من األردن .وهو ذو طبيعة
صحراوية رائعة .تعد املنطقة معزولة وال يسكنها اال البدو ،وهم
يسترزقون من السياحة بإشراف األدالء السياحيني املحترفني.
حيث يؤمنون جوالت بسيارات الدفع الرباعي ،اضافة الى نصب
الخيم السياحية التي يستطيع املرء فيها تجربة حياة البدو
من مأكل (طهو اللحم بطريقة الزرب او الطمر بالرمل) ومنامة
خاصة ،اضافة الى الرياضات الصحراوية .اما األجمل فهو
الغروب الخرافي هناك .يمكن للسياح القادمني من عمان او العقبة
الوصول الى «وادي رم» عن طريق ركوب الجمال أيضًا.
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ــي ربيع ملتهب
يوجد مربع إذا وقفت عليه وتكلمت
فإن الصوت يصل الى أماكن بعيدة.
فـجــأة ،وإذا بثالثة رج ــال مــن البدو
يدخلون وفي أيديهم آالت موسيقية
هـ ــي الـ ـق ــرب ــة (االسـ ـكـ ـت ـل ـن ــدي ــة ال ـتــي
أدخلها اإلنكليز الى مستعمراتهم)
والطبل واملزمار .وإذ ...بدأوا بعزف
م ـق ـط ــوع ــات أج ـن ـب ـي ــة ع ـل ــى األغ ـل ــب
ت ــدرب ــوا عـلـيـهــا م ــن دون مـعــرفــة ما
ه ـ ــي .ت ـن ـس ــاب فـ ـج ــأة أن ـ ـغـ ــام أغ ـن ـيــة
أجنبية نعرفها ج ـي ـدًا .إنـهــا أغنية
«فريرو جاكو» الفرنسية.
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل إن ـ ـ ـهـ ـ ــم ،أي ه ـي ـئــة

يتمتع األردن بمواقع رائعة
وفريدة في تنوعها أغدقتها عليه
الطبيعة والتاريخ

اكتشف
البتراء عام
 1812رحالة
سويسري
يدعى
يوهان
لودفيغ
بيركهارت

منحوت في الصخر يقال له املحكمة،
وي ـم ـك ـنــك ال ـص ـع ــود إل ـي ـه ــا ع ـب ــر 950
درج ــة منحوتة فــي الـحـجــر ،والغالب
أن يصعد إليها السياح مع دليل على
ظهر البغال.
ُ
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـبـ ـت ــراء أك ـث ــر األمـ ــاكـ ــن جــذبــا
ل ـل ـس ـيــاح ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـم ـل ـكــة .لــذا
ب ـ ــدت حـ ــن قـ ـص ــدن ــاه ــا ،ومل ـ ــن زاره ـ ــا
مــن ق ـبــل ،خــالـيــة بـشـكــل مـفـجــع .تقول
رنـ ــا «حـ ــن ك ـن ــت آتـ ــي الـ ــى هـ ـن ــا ،ك ــان
الـ ـن ــاس ي ـت ــداف ـع ــون ل ـش ــدة االزدح ـ ـ ــام:
انظري اآلن ...السياح يمكن تعدادهم
بالعشرات».

مواقع رائعة
بالطبع ،يتمتع األردن بمواقع رائعة
أغدقتها عليه الطبيعة والتاريخ :فمن
البحر امليت املدهش كظاهرة طبيعية
وال ــذي ينخفض مـسـتــواه بــاسـتـمــرار
بمعدل متر كل سنة ،حيث يمكنك أن
تشاهد مدينة أريحا املحتلة من ضفته
األردنـ ـي ــة ،إل ــى وادي مـعــن وش ــاالت
امل ـيــاه الـبــركــانـيــة الـســاخـنــة والشافية
التي يتدافع إليها األردنيون والسياح
سـ ــواء بـ ـس ــواء ،ال ــى وادي رام الــرائــع
ب ـغــروبــه األس ـط ــوري املــذهــل وجـمــالــه
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراوي ،الـ ـ ــى جـ ـ ــرش امل ــديـ ـن ــة

ال ــروم ــان ـي ــة األكـ ـم ــل (ج ــراس ــا اسـمـهــا
الروماني) ،كونها كانت مدفونة تحت
الــرمــال حتى اكتشافها لسبعني سنة
خلت.
وف ــي ج ــرش ،حـيــث غـنــت ف ـيــروز في
م ـســرح ـهــا ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـ ــذي يـتـســع
لـ ـخـ ـمـ ـس ــة آالف مـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرج ،ن ـن ـت ـشــر
وب ـعــض ال ــوف ــود الـسـيــاحـيــة نتأمل
عظمة املــاضــي .وفــي املـســرح ،أسفل
امل ــدرج ــات الــرومــانـيــة الـعــالـيــة التي
ي ـب ــدو ع ـلــى بـعـضـهــا ن ـق ــوش أرقـ ــام
باليونانية القديمة كانت تستخدم
ل ـح ـجــز امل ـق ــاع ــد ل ــوج ـه ــاء ال ـق ـبــائــل،

إح ـيــاء ال ـت ــراث فــي ج ــرش ،يـقــومــون
ال ـي ــوم ب ـع ــروض رومــان ـيــة لـلـسـيــاح.
مـنـهــا اس ـت ـع ــراض ف ـيــالــق رومــان ـيــة
ال ـل ـبــاس والـ ـس ــاح والـ ـع ــرب ــات .كما
ي ـت ـص ــارع ــون ك ـم ــا كـ ــان امل ـج ــال ــدون
يفعلون (غــاديــايـتــور) قديمًا حتى
املـ ــوت .ي ـبــدو مــوظـفــو االس ـت ـعــراض
ب ــوج ــوه ـه ــم الـ ـسـ ـم ــراء ال ـت ــي تـلـتـمــع
عـلـيـهــا ح ـب ــات ال ـع ــرق ت ـحــت شمس
قوية ،يعانون من ّ
الحر تحت خوذهم
املعدنية ولباسهم العسكري.
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــرش ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــادبـ ـ ـ ــا ،مـ ـي ــدن ــة
ال ـف ـس ـي ـف ـس ــاء ،هـ ـن ــاك تـ ـق ــع كـنـيـســة
ال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة أو كـ ـنـ ـيـ ـس ــة الـ ـق ــدي ــس
ج ــاورج ـي ــوس األرث ــوذك ـس ـي ــة .وهــي
سميت كذلك الكتشاف أول خريطة
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ف ـي ـه ــا .وه ـ ــي خــريـطــة
فـسـيـفـســاء تـمـثــل ال ـعــالــم املـسـيـحــي
أي ــامـ ـه ــا .وف ـي ـه ــا تـ ـب ــدو ال ـ ـقـ ــدس أو
أورشـلـيــم مدينة عــامــرة ،حيث أفــرد
لـهــا الـفـنــان مـســاحــة خــاصــة تدليال
على أهميتها ورسـمـهــا بــأســوارهــا
وأبـ ــواب ـ ـهـ ــا وشـ ــوارع ـ ـهـ ــا امل ـت ـع ــام ــدة
مـ ــع ش ــارعـ ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــي (كـ ـ ـ ــاردو)
كـمــا ت ـصــور الـخــريـطــة الـبـحــر امليت
ً
وامل ـت ــوس ــط ون ـه ــر األردن ،وصـ ــوال
الـ ــى دل ـت ــا ال ـن ـي ــل .وي ـس ـت ــدل عـلـمــاء
اآلثـ ـ ــار مـنـهــا ع ـلــى أن امل ـغ ـط ــس ،أي
مكان عمادة السيد املسيح ،هو في
الحقيقة قائم على الضفة األردنية
من نهر األردن ،وليس جهة فلسطني
املحتلة .ومادبا مذكورة في الكتاب
املقدس من بني ممالك مؤاب.

نهر األردن وحبل بالستيكي
أما املكان الذي كان له أكبر األثر في
قلوبنا فقد كــان نهر األردن .لم نكن
نـتــوقــع املـشـهــد .فـقــد ق ــال لـنــا الدليل
إننا ذاهبون الى املغطس ،أي املكان
ال ـ ـ ــذي ع ـ ّـم ــد ف ـي ــه ي ــوح ـن ــا امل ـع ـم ــدان
السيد املـسـيــح .يمهد لنا الــدلـيــل أن
امل ـكــان مـنــذ انـخـفــاض مـسـتــوى نهر
األردن ألس ـب ــاب عـ ــدة ،أص ـبــح أشـبــه
بمستنقع ألن املياه ال تجري فيه كما
كانت تفعل في السابق.
وب ــال ـف ـع ــل ،ن ـص ــل ال ـ ــى املـ ـك ــان ال ــذي
تـحـيــط ب ــه أرب ـع ــة مــرب ـعــات حـجــريــة
بـ ـمـ ـث ــاب ــة أعـ ـ ـم ـ ــدة وب ـ ـقـ ــايـ ــا قـ ـنـ ـط ــرة.
أم ـ ــا فـ ــي األس ـ ـفـ ــل ف ـق ــد ك ــان ــت امل ـي ــاه
تـبــدو آس ـنــة .وم ــع ذل ــك ،ه ــرع شباب
وصبايا ،مسيحيون ومسلمون الى
م ــلء قنانيهم مــن امل ـيــاه «املـقــدســة».
ل ـكــن ،م ــا إن تـقــدمـنــا ال ــى حـيــث نهر
األردن ،الــذي من املفروض أن يمحو
آثـ ــار ال ـق ــدم الـهـمـجـيــة ،وإذا بــالـقــدم
الهمجية شخصيًا على بعد أمتار
قليلة .فوجئنا باملشهد :كــان العلم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــرف ــرف ف ـ ــوق ال ـض ـفــة
املحتلة واملستغلة أحسن استغالل
سـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــي! كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ـشـ ــد مــن
األجــانــب وقــد لبس أف ــراده قمصانًا
بيضاء طويلة طبعت عليها صور
الـ ـق ــديـ ـس ــن .كـ ــانـ ــوا يـ ـن ــزل ــون ال ـن ـهــر
لـ ـغ ــرض الـ ـعـ ـم ــادة ،ب ـخ ـش ــوع ك ـب ـيــر.
جلسنا نتفرج عليهم .ثم ذهبوا كما
أتــوا ،أمــا نحن فكنا ننظر الــى املياه
املقسومة بحبل بالستيكي برتقالي
في املنتصف طوليًا بالطبع ،بحزن
من يعرف جغرافيا الدراما جيدًا.
وإذا ب ـ ــوف ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
والفلسطينيات يأخذ مكانهم! نصرخ
مـ ــن ض ـف ـت ـن ــا م ـت ـش ـج ـع ــن بـسـحـنـهــم
ال ـس ـم ــراء وب ـح ـج ــاب ب ـعــض الـفـتـيــات
«إن ـت ــو م ــن وي ـ ــن؟» يـجـيـبــونـنــا «إح ـنــا
من الـقــدس .يصرخ عباس «سنصلي
يومًا معًا هناك» يصيحون« :وأنتم؟
نجيبهم :من لبنان .فيصرخون :عاش
لبنان وأرزتــه .يقولون :تعالوا .نقول:
أنتم تعالوا .يتشجع شاب من بينهم،
يضع كوفيته متأهبًا لنزول النهر ،إال
أن الدليل يدفع به الــى الخلف بلطف
وهو يصيح مرعوبًا :يا شباب .بالله
روقوا يا شباب» .نضحك ويضحكون.
ث ــم تـمـتـلــئ ال ـع ـيــون ب ــال ــدم ــوع ونـحــن
ّ
نلوح بأيدينا لهم مغادرين.
ل ــو ل ــم ي ـكــن ف ــي ه ــذه ال ــرح ـلــة إال هــذا
اللقاء ،الستأهل األمر أن نزور األردن.

البحر الميت

الطعام

محطة اساسية ال مثيل لها ،هنا ،حيث النقطة األكثر انخفاضًا
في العالم ( 417م تحت سطح البحر) بإمكانكم االستمتاع
ً
بالقراءة مثال وانتم تعومون فعليًا على شبر واحد من املاء
الشديدة امللوحة .فثقل املياه الغنية باملعادن والكبريت وامللح
بالطبع ،يجعل من املستحيل الغرق .ولكن يجب االنتباه الى
العيون ألن املياه حارقة .وعليكم االستفادة من حمام الطمي
(الوحل) لفوائده العالجية الكثيرة بخاصة الروماتيزم .واملنطقة
وفنادقها غنية بالنوادي الصحية املمتازة .مثل منتجع البحر
امليت وفندق كامبينسكي وموفنبيك .ويستطيع السائح زيارة
جبل نيبو و(املغطس) اي مكان معمودية السيد املسيح ،بجانب
نهر األردن.

ملن يقدر السياحة الغذائية أو سياحة الذواقة ،يقدم األردن
تنويعة مهمة من الغذاء املحلي .ويتميز بأطباق الصحراء
كطهو اللحم بطريقة الزرب (الطمر في الرمل وهي متوفرة
ً
في وادي رم مثال خصوصًا في مناطق التخييم مع البدو).
وسيستمتع السائح الذي يحب اللحم ،بأجود انواع اللحوم
املطهوة عادة على شكل مناسف ،ولكن النباتيني لن يحرموا
من ملذات الطعام هنا .فطبيعة األردن من طبيعة بالد
الشام ،اي أنها غنية بالبقول التي تدخل مكونات املطبخ
األردني ،وتزوده بتنويعة من األطباق الصحية .وشيئان
عليك ابتياعهما من األردن واسواقها الشعبية الجميلة قبل
املغادرة :الزعتر والنب.

الفنادق
الفنادق في األردن عمومًا مرتفعة الثمن بالنسبة إلى ذوي الدخل املحدود
واملتوسط .لكن في املدن الكبرى تعتبر الفنادق املتوسطة جيدة .لكن في
املناطق السياحية النائية يصعب ايجاد اقامة رخيصة ،ففي البحر امليت
ً
مثال يبلغ ايجار الغرفة بني  100و 220دوالرًا .ولدى سؤال رئيس هيئة
تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق العربيات عن عدم اهتمام األردن
بالسياحة الشبابية والرخيصة ،يخبر بأنهم وضعوا خطة ثالثية للتركيز
على هذا القطاع .أما السياح من ذوي الدخل املرتفع فتنتظرهم فنادق جميلة
ً
(كامبينسكي في البحر امليت مثال أو كراون بالزا) .ويستطيع السياح
محدودو الدخل إيجاد اقامة معقولة البدل عبر شبكة «آير بي اند بي».
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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا

استثمر موقع
 YouTubeبأكثر
من مليار دوالر في
قطاع الموسيقى
في السنوات
الماضية (األخبار)

YouTube
في لبنان وعينها
على المنتجين الشباب
 YouTubeمهتمة بالسوق اللبناني،
المنتدى الذي يتربع على عرش منتديات الفيديو
عبر اإلنترنت في العالم ،يبحث عن منشئي
المحتوى الشباب في لبنان ،لمساعدتهم على بث
أعمالهم عبر الموقع ،من صناع األفالم الى صناع
الموسيقيين والفنانين والممثلين
بسام القنطار
عـ ـق ــدت ش ــرك ــة  YouTubeم ــؤت ـم ـرًا
تــروي ـج ـيــا ،ف ــي صــالــة م ـتــرو املــديـنــة
في شارع الحمراء األسبوع املاضي،
وه ــو ج ــزء م ــن سـلـسـلــة أن ـش ـطــة في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ش ـم ـل ــت املـ ـ ـغ ـ ــرب ومـ ـص ــر.
وت ـض ـمــن امل ــؤت ـم ــر ع ــرض ــا ملـ ـب ــادرات
نــاج ـحــة ق ــام ب ـهــا مـنـشـئــو املـحـتــوى
عبر موقع  ،YouTubeوكيفية إنشاء
ن ـمــوذج عملي لـنـشــاط ت ـجــاري عبر
اإلنترنت.
استضاف املؤتمر العديد من منشئي
املحتوى في لبنان الذين نجحوا في
االن ـت ـقــال بــأعـمــالـهــم عـلــى YouTube
مــن مـسـتــوى ال ـهــوايــة إل ــى املـسـتــوى
املـ ـهـ ـن ــي ،وذلـ ـ ـ ــك إلطـ ـ ـ ــاع ال ـج ـم ـه ــور
ع ـلــى أس ـ ــرار ن ـجــاح ـهــم وال ـن ـصــائــح
حـ ــول أف ـض ــل املـ ـم ــارس ــات ،وتــوف ـيــر
تــدريــب مكثف للمهتمني على أيــدي
املسؤولني التنفيذيني في YouTube
حــول أفضل املمارسات على النظام
ّ
األس ــاس ــي ال ـت ــي ت ـمــك ـن ـهــم م ــن نشر
محتوى عالي الجودة يجذب املزيد
من املشاهدات.
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول جـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـع ــام ــة
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة  Google Incم ـن ـط ـقــة

الـشــرق األوس ــط وشـمــال أفريقيا إن
امل ـض ـمــون األع ـل ــى اح ـتــراف ـيــة ســوف
يحجز تلقائيًا موقعًا مميزًا له عبر
 ،YouTubeوامل ـع ـل ـن ــن ال يـهـتـمــون
بعدد النقرات على املوقع بل بالوقت
الـ ـ ـ ــذي ي ـق ـض ـي ــه املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون فــي
مـشــاهــدة املـحـتــوى ،وه ــذا مــا يجعل
 YouTubeاألول عامليًا ،ويسبق بقية
امل ــواق ــع امل ـنــاف ـســة ب ــأش ــواط .وتـلـفــت
بـ ـ ــاز الـ ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة تـ ـتـ ـع ــاون مــع
ش ــرك ــات اإلع ــان ــات م ــن أج ــل إن ـتــاج
مادة إعالنية أكثر مواءمة للبث قبل
مقاطع الفيديو ،حيث يجب أن تكون
ال ــرس ــال ــة مـخـتـصــرة وال ت ــزي ــد على
 5ث ــوان ،لــذلــك ف ــإن اإلع ــان يـجــب أن
يكون مكثفًا ومبتكرًا إليصال رسالة
واضحة في أقصر فترة ممكنة.
وي ـت ـيــح بــرنــامــج ش ــرك ــاء YouTube
ألي شـخــص لــديــه ق ـنــاة عـلــى مــوقــع
 YouTubeاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ــا ي ـن ـش ــره
مـ ــن م ـح ـت ــوى ل ـت ـح ـق ـيــق أرب ـ ـ ـ ــاح مــن
خ ــال ع ــرض إع ــان ــات مــع املـحـتــوى
األص ـل ــي الـ ــذي ي ـن ـشــره .وت ــم إط ــاق
البرنامج في األســاس في عام 2013
للمستخدمني فــي اإلم ــارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة ومـ ـص ــر ،ثــم
توسع البرنامج خالل العام ليشمل
الـجــزائــر والبحرين وقطر والكويت

وعمان ولبنان وتونس واألردن.
وتـ ـق ــول ه ــا أج ـي ـي ــل ،امل ـس ــؤول ــة عن
ش ــراك ــات  YouTubeع ـبــر اإلن ـتــرنــت
في الشرق األوســط وشمال أفريقيا
إن "ه ـ ــذا ه ــو أول حـ ــدث لـفـعــالـيــات
 YouTubeفـ ــي ل ـب ـن ــان الـ ـت ــي تـنـتــج
ق ـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن املـ ـحـ ـت ــوى الـ ــرائـ ــع.
ف ـ ـ ــاإلب ـ ـ ــداع وامل ـ ـح ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـجـ ـ ــذاب ال
يـقـتـصــران عـلــى م ـكــان بعينه ـ ـ إننا
ن ــوف ــر ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي واألدوات

منطقة الشرق األوسط
في المرتبة الثانية على
موقع YouTube
والــدعــم لــأشـخــاص ملساعدتهم في
إنـجــاز أشـيــاء رائـعــة وتكوين قواعد
جماهيرية عريضة .يجب أن يتوقع
املـ ـعـ ـلـ ـن ــون ت ــوف ــر فـ ـي ــض ال يـنـقـطــع
م ــن امل ـح ـتــوى ال ـعــالــي ال ـج ــودة على
 YouTubeال ــذي ي ـجــذب اهتمامهم.
ونـ ــريـ ــد أيـ ـض ــا أن ي ـق ـبــل املـ ــزيـ ــد مــن
األشخاص على استخدام YouTube
ً
في تطوير أعمالهم بدال من االكتفاء
باستخدامه على سبيل الهواية".

أجهز ة قابلة لالرتداء
من " إل جي”

الرضى الوظيفي" ...في لبنان"

ع ـ ــرض ـ ــت "إل ج ـ ــي الـ ـكـ ـت ــرونـ ـيـ ـك ــس"
ض ـم ــن امل ــؤت ـم ــر ال ـع ــامل ــي ل ــات ـص ــاالت
امل ـت ـن ـق ـلــة فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ل ـل ـع ــام ال ـح ــال ــي
 2015تشكيلة واسعة من ابتكاراتها،
بينها مجموعة مــن أجهزتها القابلة
ل ــارت ــداء ،وســاع ـتــان جــديــدتــان هـمــا:
"أوربـ ـ ـ ـ ــان  "LG Watch Urbaneذات
التصميم الـكــاسـيـكــي ،و"LG Watch
 "Urbane LTEال ــوح ـي ــدة م ــن نــوعـهــا
بتقنية االت ـص ــال الـقــريــب امل ــدى NFC
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ـت ـق ـن ـيــة ال ـج ـي ــل الـ ــرابـ ــع،
موفرة القدرة على إجــراء مكاملات من
دون الحاجة إلى ربطها بهاتف ذكي،
إض ــاف ــة إل ــى تصميمها بـشـكــل يمكن
من استخدامها كجهاز راديو السلكي
لــإرســال واالسـتـقـبــال مــن خــال ميزة
"."Push-to-talk

كشف استبيان "الرضى الوظيفي في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" الذي
أجراه بيت .كوم وهو موقع للتوظيف
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ـ ـ بــال ـت ـعــاون مع
 ،YouGovوه ــي منظمة متخصصة
بأبحاث السوق ،أن  %84من املجيبني
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن ال ـش ـع ــور
باإلنجاز هو العامل األهم في العمل.
وت ــم ج ـمــع ب ـيــانــات االس ـت ـط ــاع عبر
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر آذار ،2015
ب ـم ـش ــارك ــة  5,774م ــوظ ـف ــا ومــوظ ـفــة
تتجاوز أعـمــارهــم  18عــامــا ،مــن دول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،وش ـم ــال أفــريـقـيــا،
وبـ ــاد الـ ـش ــام ،إض ــاف ــة إل ــى املـقـيـمــن
ال ـغ ــرب ـي ــن واآلسـ ـي ــوي ــن ف ــي ك ــل مــن
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـك ــوي ــت،
ُ
وع ـم ــان ،وق ـطــر ،والـبـحــريــن ،ولـبـنــان،
وســوريــا ،واألردن ،ومصر ،واملغرب،
والجزائر وتونس.
ويــرى  %84من املجيبني أن "الشعور
بــاإلن ـجــاز" هــو الـعــامــل األك ـثــر أهمية
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـسـتــويــات الــرضــى
ّ
الــوظ ـي ـفــي .ويـلـيــه "ال ـت ـعــلــم والـتـطــور
الـشـخـصــي" ( ،)%83و"روح الـفــريــق"
( .)%82وم ــن ال ـعــوامــل املـهـمــة أيـضــا
"الـقـيــام بما أحـبــه" ( ،)%79و"امل ــردود
امل ــال ــي" ( ،)%78و"ت ــدري ــب م ـهــاراتــي
اإلبــداعـيــة" ( .)%76ويعطي  %65من
املـشــاركــن أهمية كبيرة لـ"املساهمة
في املجتمع".
وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـت ـم ـت ــع  %41مــن
املجيبني بالذهاب إلى العمل يوميًا،

وب ـ ــات ب ــإم ـك ــان ج ـم ـيــع مـسـتـخــدمــي
م ــوق ــع  YouTubeف ــي ل ـب ـن ــان أث ـن ــاء
تحميل مقطع الـفـيــديــو ،الـنـقــر على
عالمة التبويب "تحقيق الدخل" في
صفحة التحميل ،ثم النقر على مربع
تحديد "تحقيق الدخل من الفيديو".
كذلك يمكن تحديد أشكال اإلعالنات
التي يراد تمكينها للفيديو.
ول ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى ب ــرن ــام ــج ش ــرك ــاء
 ،YouTubeيجب أن يكون للمستخدم
ح ـســاب عـلــى  YouTubeوأن يحمل
محتوى من إنشائه يتوافق مع بنود
ال ـخ ــدم ــة وإرش ـ ـ ـ ــادات امل ـن ـت ــدى ،كما
يـجــب أن ي ـكــون لــديــه مـقـطــع فيديو
واحد على األقل سبق استثماره.
لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو املـ ـ ــرفـ ـ ــوع
سيتعرض لعملية مراجعة قياسية
ق ـب ــل ظـ ـه ــور اإلع ـ ــان ـ ــات مـ ـع ــه .وق ــد
ي ـطــالــب امل ــوق ــع ب ــإرس ــال مـعـلــومــات
تثبت ام ـتــاك الـشـخــص لـكــل حقوق
االس ـت ـخ ــدام ال ـت ـج ــاري ال ــازم ــة ألي
ج ــزء مــن املـحـتــوى أو لـكــل املحتوى
من مقطع الفيديو.
مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـ ـمـ ـ ــزة ،مـ ـنـ ـت ــج م ــوس ـي ـق ــي
ومطرب في فرقة " ،"The Kordzشارك
في مؤتمر  ،YouTubeوهــو يؤكد أن
املــوقــع سـمــح لـعــازفــي املــوسـيـقــى في
الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة

تعتبر مستويات الثقة تجاه اإلدارة منخفضة بشكل عام (مروان طحطح)

ويعبر  %42عــن رضــاهــم بوظائفهم
الحالية ،حيث إن  %14منهم "راضون
ج ـ ـ ـدًا" ب ــوظ ــائ ـف ـه ــم .ويـ ـ ــرى  %31مــن
املجيبني أنفسهم يعملون في الشركة
عـيـنـهــا ف ــي خ ــال ال ـعــامــن املـقـبـلــن،
ف ــي ح ــن ي ـح ــاول  %55االن ـت ـقــال إلــى
شــركــة أخ ــرى بشكل نــاشــط .ويعتقد
 %37مـ ــن امل ـج ـي ـب ــن أنـ ـه ــم ق ـ ـ ــادرون
على إيـجــاد وظيفة جــديــدة بسهولة
فــي شركة أخ ــرى .وتـبــرز عــوامــل مثل
نقص فرص التطور الوظيفي ()%74
والراتب األساسي املنخفض (،)%67

كأهم أسباب ترك العمل في شركة ما.
ويعتقد رب ــع املجيبني أن شركاتهم
ت ـت ـح ـل ــى ب ـب ـي ـئ ــة عـ ـمـ ــل سـ ـعـ ـيـ ــدة أو
ُمرضية ،ويعتقد  2من أصل  10فقط
أن مستوى أخالقيات العمل مرتفعة
في شركاتهم ،في حني يعبر  %30عن
رأي معاكس في هذا السياق.
وتعتبر مستويات الثقة تجاه اإلدارة
العليا واملديرين املباشرين منخفضة
ب ـش ـكــل ع ـ ــام .ول ـك ــن ي ـظ ـهــر املـهـنـيــون
املزيد من الثقة بالقرارات املتخذة من
قبل املدير املباشر ( )%45مقارنة مع

فــى جميع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،كـمــا توفر
امل ـن ـصــة ال ـف ــرص لـلـفـنــانــن لـيـكــونــوا
مستقلني في إدارة أعمالهم وتحقيق
األرباح بطريقة مباشرة وبسيطة".
في عام  ،2014أظهرت شركة نيلسن
أن موقع  YouTubeأكبر من اإلذاعــة
وجـمـيــع مـتــاجــر املــوسـيـقــى الرقمية
والـ ـخ ــدم ــات األخ ـ ــرى ب ــن جـمــاهـيــر
مــن  24-13سنة .كما استثمر موقع
 YouTubeبــأك ـثــر م ــن م ـل ـيــار دوالر
ف ــي ق ـطــاع املــوس ـي ـقــى ف ــي ال ـس ـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،2013ش ــاه ــد
م ـس ـت ـخ ــدم ــو  YouTubeم ـح ـت ــوى
املوسيقي أكثر من مئة مليار مــرة ـ
أي ما يعادل كل شخص على األرض
يشاهد  50شريط فيديو.
وت ـ ــأت ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وشـمــال أفريقيا فــي املــرتـبــة الثانية
ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـعــد الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
(وقـ ـب ــل الـ ـب ــرازي ــل) م ــن ح ـيــث نسبة
امل ـشــاهــدة .زاد ع ــدد ال ـســاعــات التي
يـ ـت ــم م ـش ــاه ــدت ـه ــا عـ ـل ــى YouTube
فــي املـنـطـقــة بنسبة  %50فــي الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي .ويـ ـت ــم ت ـح ـم ـي ــل أكـ ـث ــر مــن
ساعتني من املحتوى في الدقيقة.
وعلى املستوى العاملي ،تجاوز عدد
مستخدمي موقع  YouTubeاملليار
م ـس ـت ـخ ــدم .ي ـش ــاه ــد امل ـس ـت ـخــدمــون
يــوم ـيــا م ـئ ــات امل ــاي ــن م ــن ســاعــات
ّ
ويسجلون
الفيديو على YouTube
م ـل ـيــارات مــن امل ـشــاهــدات .سـنــة بعد
أخرى ،يتضاعف عدد الساعات التي
يـقـضـيـهــا األشـ ـخ ــاص ف ــي مـشــاهــدة
م ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو ع ـل ــى YouTube
بـنـسـبــة  %50ش ـهــريــا .ي ـتــم تحميل
 300ساعة من الفيديو إلى YouTube
كــل دقـيـقــة ،كـمــا يـتــم تسجيل نصف
املشاهدات في  YouTubeمن أجهزة
ّ
الجوال.
للحصول على املزيد من املعلومات
برنامج شركاء YouTube
4ty2bb/http://goo.gl

اإلدارة العليا (.)%38
وتشير األغلبية ( )%61الــى أن أداء
شركاتهم يشهد التطور أو االستقرار.
وي ـع ـت ـقــد  %36أن شــركــات ـهــم تظهر
اهـتـمــامــا بـسـعــادة أو رف ــاه املوظفني
لديها .ويشير حوالى النصف ()%46
إلى أنهم يتمتعون بتوازن جيد بني
الـحـيــاة والـعـمــل ،فــي حــن ي ــرى %22
العكس.
ويحصل  %46من املجيبني في لبنان
على تأمني صحي شخصي ،في حني
يحصل  %48على إج ــازات مدفوعة،
وأقل من  1من أصل  2يحصلون على
إجازة مرضية مدفوعة.
أم ـ ــا ّفـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـعــوي ـضــات
املـ ـف ــضـ ـل ــة ،يـ ـب ــرز الـ ـت ــأم ــن ال ـص ـحــي
ال ـ ـع ـ ــائ ـ ـل ـ ــي ( )%44وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي
( )%44ك ــأه ــم أن ـ ـ ــواع ال ـت ـعــوي ـضــات.
ويـفـضــل املـجـيـبــون فــي لـبـنــان أيضًا
التعويضات التالية :ســاعــات العمل
املــرنــة ( ،)%32ومـســاهـمــات التقاعد
( ،)%30ورسـ ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـ ــدارس لــأب ـنــاء
(.)%29
ويعتقد  %51من املجيبني في لبنان
أنـهــم يـسـتـخــدمــون أقـصــى مــا لديهم
من مهارات ومعرفة .من جهة أخرى،
يقول  %31إن لديهم مـســارًا وظيفيًا
واضـ ـح ــا داخ ـ ــل ش ــرك ــات ـه ــم .ويـعـتـقــد
 %44م ــن املـجـيـبــن أن ال ـت ــدري ــب في
ش ــرك ــات ـه ــم ل ـي ــس م ـص ـم ـمــا ب ـطــري ـقــة
تساعدهم على تحقيق النمو املهني.
(األخبار)

