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سالمة يرضي واشنطن ...وحزب الله مستاء

ّ
الموجه إلى المصارف أمس من ِقبل هيئة التحقيق الخاصة بشأن آلية تطبيق القانون األميركي الرامي إلى
«اإلعالم»
تجفيف تمويل حزب الله دوليًا ،لم ينل رضى الحزب .إال أن سالمة استطاع ،في المقابل ،أن ينال رضى مسؤول االستخبارات
المالية في وزارة الخزانة األميركية دانيال غاليزر الذي قال له أمسّ :
«نقدر موقف مصرف لبنان وموقف المصارف تجاه
تطبيق هذا القانون»
محمدوهبة
فيما كان مسؤول االستخبارات املالية
فــي وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة دان ـيــال
غــايــزر ،يمنح تقديره لحاكم مصرف
ل ـب ـن ــان ريـ ـ ــاض س ــام ــة ول ـل ـم ـص ــارف،
على تطبيق القانون األميركي الرامي
إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله
دوليًا ،خرجت هيئة التحقيق الخاصة
ّ
موجه
التي يرأسها سالمة ب ــ»إعــام»
إلى املصارف ،يترك الباب مفتوحًا أمام
الخروقات األميركية للسيادة النقدية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة« .إعـ ـ ـ ــام» س ــام ــة تـجــاهــل
مطلبني أساسيني لحزب الله أبلغه بها
ممثلوه األسبوع املاضي:
ـ ـ األول أن يكون لـ»اإلعالم» مفعول رجعي
ّ
يمتد إلى فترة بدء املصارف
للتطبيق
في تطبيق القانون األميركي التي تسبق
فترة صدور التعميم  137في  ٣أيار ،أي
أن يعالج مشكلة الحسابات التي طلبت
امل ـصــارف إقفالها أو أقفلتها عند بدء
نفاذ القانون األميركي منتصف نيسان
املاضي.

غاليزر لسالمةّ :نعلم ما
تواجهونه ونقدر موقف
مصرف لبنان والمصارف
مصدر قريب من الحزب:
نقطة ضعف كبيرة في إعالم
حاكم المركزي
ـ ـ ـ ـ ال ـثــانــي أن يــذكــر ص ــراح ــة أن املهلة
الزمنية املمنوحة للهيئة لإلجابة على
إح ــاالت امل ـصــارف ،هــي  30يومًا قابلة
للتمديد لفترة مماثلة .املشكلة بالنسبة
لـحــزب ال ـلــه ،أن «اإلعـ ــام» ت ــرك النقطة
املتعلقة باملهلة الزمنية ملتبسة «وهذه
نقطة ضعف كبيرة في اإلعالم املنتظر
مـ ــن ح ــاك ــم مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان» بـحـســب
مصدر قريب من الحزب.

مفعول رجعي ناقص

ّ
«اإلع ـ ـ ــام» امل ــوق ــع م ــن س ــام ــة ،وال ــذي

«إعالم» سالمة ترك النقطة المتعلقة بالمهلة الزمنية ملتبسة (هيثم الموسوي)

المسؤولية على عاتق «المركزي»
قال رئيس جمعية املصارف جوزف طربيه (الصورة) ،في اللقاء الشهري األخير مع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ونواب الحاكم ولجنة الرقابة على املصارف ،إن مصرف لبنان
يتحمل مسؤولية عن كل املصارف في سياق تطبيق
القانون األميركي .إذ إن الرجوع إلى هيئة التحقيق
ّ
الخاصة يغطي املصرف املعني .إال أن طربيه ذكر
بالعالقة مع مصارف املراسلة «التي لديها معلوماتها
أو أسبابها والتي ال تعلنها بالضرورة ،وهي غالبًا ما
توجه إلى مصارفنا أسئلة .وبغض النظر عن هذه
الدقائق ،فإننا كقطاع مصرفي ملتزمون بالقانون
األميركي وبتطبيق العقوبات .وهذا موقف مبدئي
ومعلن».
ّ
ورد سالمة على كالم طربيه ،مشيرًا إلى أنه بات
ضروريًا على املصارف السعي للتعامل مع أكثر من
مراسل ،إذ إن قرار أي مصرف مراسلة (أميركي)
بعدم التعامل يقوم على قاعدة تقليص املخاطر( ،أي
أنها تطبق القانون األميركي تجاه مكافحة تمويل حزب الله دوليًا) والعديد منها يعيد النظر
بعدد املصارف التي يتعامل معها وإلى مدى توفر موارد إدارة املخاطر لديها.

يـحـمــل ال ــرق ــم  ،20ط ـلــب م ــن امل ـصــارف
واملؤسسات املالية وسائر املؤسسات
امللزمة باإلبالغ «عدم اتخاذ أي تدبير
ل ـج ـهــة إقـ ـف ــال أي ح ـس ــاب ع ــائ ــد ألحــد
عمالئها أو االمتناع عن التعامل معه
أو عــن فـتــح أي ح ـســاب ل ــه ،قـبــل مــرور
ثالثني يومًا على إبالغ هيئة التحقيق
الخاصة» .ويوجب أن يتضمن التبليغ
«تــوض ـي ـحــا ل ــأس ـب ــاب امل ــوج ـب ــة الـتــي
تبرر اتخاذ هــذه اإلج ــراءات والتدابير
(م ـع ـلــومــات متعلقة بــالـعـمـيــل ،حــركــة
أو وت ـي ــرة أو حـجــم ال ـح ـس ــاب…) .أمــا
فــي ح ــال لــم ي ــرد أي ج ــواب مــن «هيئة
ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» خ ـ ـ ــال امل ـه ـل ــة
املــذكــورة ( ٣٠يومًا) فيعود للمصارف
وللمؤسسات املعنية اتخاذ اإلجراءات
املناسبة بهذا الخصوص».
م ـف ـع ــول اإلعـ ـ ـ ــام يـ ـب ــدأ «اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مــن
 ،»2016/5/3وه ــو يـتـضـمــن تـحــذيـرًا
للمخالفني مــن «املــاحـقــة أم ــام الهيئة
املصرفية العليا» ،ويشير إلى أن هذه
ُ
اإلجـ ـ ــراءات ال تـطـ ّـبــق عـلــى الـحـســابــات
العائدة ألشخاص أو مؤسسات مدرجة
أسماؤهم على أي من اللوائح املصدرة
املـتـعـلـقــة بتطبيق ال ـقــانــون األمـيــركــي

الصادر بتاريخ .2015/12/18
ّ
مقدمة «اإلعالم» ّ
تبرر صدوره بأنه جاء
توضيحًا للتعميم رقــم ( 137الـصــادر
ع ــن ســامــة ف ــي  3أيـ ــار  )2016وال ــذي
اعتبره حزب الله «نكثًا» بالوعود التي
ّ
قدمها سالمة فــي شــأن حسن تطبيق
القانون األميركي تجاه بيئة حزب الله.
كذلك يأتي «اإلع ــام» تــداركــا لحصول
«أي إجــراء أو تدبير تعسفي من شأنه
اإلض ــرار بمصالح املــودعــن والعمالء،
وال سيما عند إقفال حساب أي منهم
أو االم ـت ـنــاع ع ــن فـتــح ح ـســاب لـهــم أو
ع ــدم الـتـعــامــل مـعـهــم ،كــل ذل ــك بـصــورة
غير مبررة أو بحجة تفادي التعارض
للمخاطر».

التباس واحد فقط!
ف ــي امل ـقــابــل ،قــالــت م ـص ــادر قــريـبــة من
ســامــة ل ــ»األخ ـب ــار» إن مهلة الثالثني
يومًا كما ترد في إعالم هيئة التحقيق
الخاصة ،يمكن أن تـجـ ّـدد ،إال أن األمــر
يـعــود الــى الهيئة الـتــي قــد تجد داعيًا
لـتـجــديــدهــا فتبلغ امل ـص ــرف إجابتها
الـتــي تتضمن الـتـمــديــد مل ــدة  ٣٠يــومــا،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذا االل ـت ـبــاس يــراعــي

مــا طلبه ح ــزب ال ـلــه .وف ــي ال ــواق ــع ،فــإن
مـحـضــر ال ـل ـق ــاء ال ـش ـه ــري ب ــن ســامــة
وم ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف،
االثنني املاضي ،يوضح الصورة أكثر
لجهة تمديد املهلة .ففي االجتماع الذي
عـقــد ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب س ــام ــة ،أوض ــح
أمني سر الهيئة عبد الحفيظ منصور
آلية التطبيق على النحو اآلتي:
ـ ـ عند االشتباه ،يبلغ املصرف الهيئة
بقراره إقفال الحسابات مرفقًا بحركة
الـ ـحـ ـس ــاب امل ـع ـن ــي وبـ ــاألس ـ ـبـ ــاب .بـعــد
انقضاء  30يومًا (قابلة للتمديد لـ 30
يومًا إضافيًا) يبقى خاللها الحساب
ي ـعـمــل ب ـشـكــل عـ ـ ــادي ،وفـ ــي حـ ــال عــدم
اإلجابة يحق للمصرف إقفال الحساب.
وستكون هناك الئحة معايير تضعها
الهيئة ويستند إليها املصرف إلقفال
ال ـح ـس ــاب والـ ـتـ ـب ــري ــر ،وس ـي ـص ــار ال ــى
تطويرها بالتعاون مع املصارف.
مــن جـهـتــه ،أوض ــح ســامــة أن االل ـتــزام
ب ــالـ ـق ــان ــون األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ك ـم ــا ج ـ ــاء فــي
ال ـت ـع ـم ـيــم  ،١٣٧خ ـ ــارج إط ـ ــار ال ـب ـحــث،
إنـمــا «الـنـقــاش ي ــدور فقط حــول اآللية
ً
وض ــرورة أن يكون التطبيق عــادال من
خالل مؤشرات؛ منها حركة الحساب».
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بلديات 2016

طرابلس تعيد رسم المشهد النيابي :ميقاتي الالعب األقوى
مؤونات فورية
أص ــدرت لجنة الــرقــابــة على
املـ ـص ــارف تـعـمـيـمــا يحمل
الـ ــرقـ ــم  286م ـ ّ
ـوجـ ـه ــا إل ــى
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
امل ــال ـي ــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان،
طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
ت ـكــويــن م ــؤون ــات إجـمــالـيــة
ف ــوري ــة م ـقــابــل ال ـح ـســابــات
املدينة (حسابات القروض
وال ـت ـس ـل ـي ـف ــات) الـ ـت ــي ي ـتـ ّـم
تجميدها أو إقفالها تطبيقًا
لـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراءات والـ ـعـ ـق ــوب ــات
والتقييدات املقررة من قبل
املنظمات الدولية الشرعية أو
السلطات السيادية األجنبية،
وذل ــك مــن دون الـحــاجــة إلى
تعديل التصنيف االئتماني
ل ـه ــذه ال ـح ـس ــاب ــات .ع ـلــى أن
ي ـتــم ت ــزوي ــد ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــورًا،
ّ
يتضمن املعلومات
بكتاب
املتعلقة بالحسابات املدينة،
واسم العميل ورقم مركزية
املخاطر العائد له ،وأرصــدة
الـ ـ ــديـ ـ ــون امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة وغ ـي ــر
املباشرة بما فيها الكفاالت
وال ـت ـك ـف ــات امل ـم ـن ــوح ــة مــن
ق ـبــل ال ـع ـم ـيــل ،وال ـض ـمــانــات
املأخوذة (مع ذكر طبيعتها
وق ـ ـي ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا) ،وامل ـ ـ ــؤون ـ ـ ــات
ّ
املكونة.
وطـلـبــت الـلـجـنــة دراسـ ــة كل
حـســاب على حــدة والـتـقـ ّـدم
إل ـ ـ ــى ل ـج ـن ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف خ ـ ـ ـ ــال م ـه ـل ــة
أقصاها  ۳أشهر من تاريخ
تجميد أو إقفال الحسابات
بتقرير ّ
مفصل يبني الوضع
االئتماني لكل حـســاب ،مع
اقتراح كيفية وآلية معالجته
ثم يعاد تصنيفه في ضوء
وضعه الجديد.

لـ ــم تـ ـخ ــرج مـ ــواقـ ــف ع ـن ـي ـفــة مـ ــن ح ــزب
الـلــه إزاء «إع ـ ــام» ســامــة .إذ إن بيان
كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة سـبــق ص ــدور
ّ
«اإلعـ ـ ـ ــام» ،ورك ـ ــز سـهــامــه عـلــى زي ــارة
غ ــاي ــزر .إذ أدان ـ ــت ال ـك ـت ـلــة «االعـ ـت ــداء
األميركي على سيادة لبنان من خالل
قــانــون الـعـقــوبــات املــالـيــة وأي تــواطــؤ
معه» ،وأوضحت أنها معنية «بمتابعة
هــذا األمــر وفــق معايير حفظ السيادة
النقدية اللبنانية وحماية حق التداول
ال ـن ـقــدي ل ـكــل الـلـبـنــانـيــن ،تــاف ـيــا ألي
تداعيات سلبية على الوضع املصرفي
ال ـل ـب ـن ــان ــي وعـ ـل ــى األم ـ ــن االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي للناس ،ومن املفترض أن
تتوضح قريبًا النتائج واملـســارات في
هذا املجال».
وبحسب مصادر مطلعة ،فــإن غاليزر
قال لسالمة« :نحن نعلم ما تواجهونه
فــي سـيــاق تطبيق الـقــانــون األمـيــركــي
املـتـعـلــق بـمـكــافـحــة تـمــويــل ح ــزب الـلــه
دول ـي ــا ،ون ـق ـ ّـدر مــوقــف م ـصــرف لبنان
وم ــوق ــف املـ ـص ــارف ت ـج ــاه هـ ــذا األمـ ــر،
ونـعـلــم أنـكــم مـلـتــزمــون الـتـطـبـيــق .هــذا
الـ ـق ــان ــون ال ي ـس ـت ـهــدف أي ط ــائ ـف ــة أو
أي مجموعة» .مــن جهته ،قــال سالمة
لزائره األميركي إن «املشكلة لم تكن في
االلتزام بتطبيق القانون ،بل باإلشراف
على حسن التطبيق من دون أن يكون
هناك توسع في تفسير القانون يؤدي
إل ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ــرار ب ــال ــزب ــائ ــن وال ـت ـع ـ ّـســف
بحقهم».

بعد زحلة ،جونية وجزين،
االنتخابات البلدية في
تأتي
ً
طرابلس حاملة رسائل سياسية
عديدة على أكثر من صعيد.
أبرز معارك الجولة األخيرة
من االنتخابات البلدية ،ستعيد
رسم المشهد السياسي
للمرحلة ُالمقبلة .صناديق
االقتراع ستحدد يوم األحد
إذا كان ًالرئيس نجيب ميقاتي
هو فعال الالعب األقوى
الذي سيفرض شروطه في
التركيبة النيابية كما فعل
في البلدية .العنصر الثاني
المهم هو مصير أشرف
ّ
«تمرده» على تيار
ريفي بعد
المستقبل وقراره المواجهة
ليا القزي
الـجــولــة الـ ـ  22مــن ال ـحــرب فــي طرابلس
«بلدية» .الجبهات التي ركــدت مياهها
منذ عام  2014تقريبًا اشتعلت من جديد،
وإن اخ ـت ـل ـفــت ع ـنــاوي ـن ـهــا وأسـلـحـتـهــا.
حـيـطــان املـنــاطــق الشعبية ت ـســاوت مع
حيطان املـنــاطــق األكـثــر رخ ـ ً
ـاء ،فـبــات ال
يكاد يسلم «فــراغ» من صــور املرشحني
ال ـك ـثــر إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة الـتــي
ستجرى األحد .هذا االنطباع العام الذي
يتكون من مجرد معاينة زواريب املدينة
«عـ ــا املـ ــاشـ ــي» ،ال وقـ ــع ل ــه ب ــن ال ـن ــاس.
الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــب دوالـ ـ ـي ـ ــب عــرب ـتــه
لنقل الخضر وال يتعب هــو مــن ّ
جرها
ت ـحــت ال ـش ـم ــس ،ال ي ـجــد ن ـف ـســه مـعـنـيــا
ب ـهــذا االس ـت ـح ـقــاق .املـ ــرأة ال ـتــي تستغل
ساعات النهار للتبضع ،تشغلها أمور
كثيرة أهم من «البلدية» .الشباب الذين
يتبرعون للعبّ دور «الدليل» ألي غريب
في املدينةُ ،يفضلون البحث عما يؤمن
لهم م ــورد رزقـهــم على التفكير بما إذا
ك ــان ــوا سـ ُـي ـس ـق ـطــون ال ــائ ـح ــة ّ
«زي مــا
هيي» أو يلجأون إلى التشطيبُ .يدرك
ّ
أبناء املدينة جيدًا أن قيمتهم تكمن فقط
في كونهم «أصواتًا ترفع من شأن هذا
ُ
وتنزل ذاك إلى قعر السياسة».
االنتخابات البلدية في مدينة طرابلس
تـ ـهـ ـت ــم ب ـ ــأم ـ ــور كـ ـثـ ـي ــرة إال بـ ــاإلن ـ ـمـ ــاء.
ال ي ـ ـ ـ ــوارب ف ـي ـص ــل عـ ـم ــر كـ ــرامـ ــي وه ــو
ّ
يـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إن «املـعــركــة هــي في
ال ـس ـي ــاس ــة .ال ـث ــاث ــاء ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
نتكلم في اإلنماء» .والعنوان السياسي
لهذه املعركة هــو ،استنادًا إلــى مصادر
متابعة للمفاوضات التي رافقت إعالن
الالئحة التوافقية« ،إعادة رسم خريطة
الـتـحــالـفــات املـقـبـلــة ال ـتــي ستنطلق من
ط ــراب ـل ــس وه ــي بــال ـتــأك ـيــد ال ُي ـم ـكــن أن
ُتنفصل عن االنتخابات النيابية العام
املقبل» .الثابتان األساسيان في املدينة
«يبقيان كرامي والصفدي ،في حني أنه
ثبت خروج األحــدب وريفي من السباق
ُالنيابي» .أما املقاعد النيابية الخمسة
املتبقية فـ«ستتبلور نتيجة املحادثات
بني الحريري وميقاتي ،الــذي سيسعى
إلى تحصني نفسه بمقعد سني إضافي
مل ــا ي ـم ـلــك .هـ ــذه ال ـت ـق ـس ـي ـمــات ُي ـحــددهــا
ّ
قانون االنتخابات الجديد» .نظرية أن
ميقاتي يسعى إلى تثبيت نفسه الالعب
ُ
األوح ـ ــد طــرابـلـسـيــا تـسـقـطـهــا امل ـصــادر
امل ـتــاب ـعــة م ــن ح ـســابــات ـهــا« ،ال ض ــرورة
ألن ُيبرهن ذلــك .هو األول وبعده يأتي
تراتبيًا تيار املستقبل ،محمد الصفدي
وفيصل كــرامــي ،وأخـيـرًا اإلســامـيــون».
ي ـس ـع ــى م ـي ـق ــات ــي إل ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ط ــرابـ ـل ــس عـ ـب ــر ت ـم ـك ــن ق ـب ـض ـت ــه عـلــى
امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي .فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـســه،
يـقــول مــديــر مــركــز طــرابـلــس لـلــدراســات
ّ
املرشح املنفرد عامر أرن ــاؤوط إن «هذا

أول اخـتـبــار لنجيب ميقاتي وهــو فهم
الرسالة .هذه املعركة ستعطيه شرعية
للنيابة» .أمــا كرامي ،فيعتبرها معركة
«تـثـبـيــت االئـ ـت ــاف ف ــي ط ــراب ـل ــس .هــذه
املــديـنــة تحولت إلــى مــوزايـيــك ولــم يعد
أحد قادرًا على إلغاء أحد».
التوصل إلى التوافق في بلدية طرابلس
لـ ــم ي ـك ــن بـ ــاألمـ ــر الـ ـسـ ـه ــل .فـ ــي امل ــرح ـل ــة
األولــى ،التقى الحريري فور عودته إلى
ًّ
لبنان كل من الصفدي وكراميُ ،طارحًا
ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـ ـسـ ــؤال ن ـف ـس ــه« :إذا خ ـضــت
م ـعــركــة ب ـلــديــة ض ــد م ـي ـقــاتــي ،ف ــي صف
من تقفان؟» .الصفدي لم ُيخيب اآلمــال:
«إل ــى جانبك طـبـعــا» .أمــا كــرامــي فــأدرك
اللعبة ُمسبقًا« :فلنتفق مع نجيب»ّ .
ردة
ً
فعل الصفدي ترجع إلــى سببني« ،أوال
تنافسه مع ميقاتي على الصحن نفسه.
وثــانـيــا ألن ــه فــي طــرابـلــس كلما اجتمع
اثنان عمال على التخلص من الثالث».
كـ ــرامـ ــي ح ـ ـ ــاول الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ح ـم ــاوة
خطوط االتـصــال جميعها ألنــه «يعرف
أنــه ال يــريــد االبـتـعــاد عــن ميقاتي وألن
حـلــم رئــاســة الـحـكــومــة لــم يتبلور لديه
بعد» .أما املرحلة الثانية التي أوصلت
إلــى الـتــوافــق ،فكانت انصياع األط ــراف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــة «ل ــرغـ ـب ــات
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ملـلـمــة ال ـصــف ال ـس ـنــي».
ّ
وق ـ ــد ت ـج ــل ــى ذل ـ ـ ــك ،غ ـ ـ ــداة االن ـت ـخ ــاب ــات
البلدية في صيدا ساعة وقف الحريري
ُيعلن« :أنــا والرئيس ميقاتي نتكامل»،
هــو ال ــذي رفــض بعد عــودتــه إلــى لبنان
لقاء «غريمه» الطرابلسي ،بذريعة من
يتنازل ويزور َمن في منزله أو منطقته.
هنا أيضًا «قــدرة أكبر من لبنان عملت
على تذليل عقبات عقد اللقاء».
التحليالت الـتــي رافـقــت إع ــان الالئحة
ال ـت ــواف ـق ـي ــة عـ ــديـ ــدة .ق ـي ــل إنـ ـه ــا «ح ــرب
ّ ّ
ضد كل من ريفي
إلغاء» يشنها ميقاتي
والحريري بالدرجة األولــى ،إضافة إلى
رغبته فــي «تحجيم» الـصـفــدي والـقــول
إن كــرامــي هــو الــرقــم اث ـنــان فــي املــديـنــة.
ولهذه الغاية ،أضافت «خبريات» بعض
الـصــالــونــات الطرابلسية ،دفــع ميقاتي
ً
ب ــاألح ــدب إل ــى ال ـتــرشــح ،م ـمــوال حملته
االنتخابية ،وهو ما ينفيه قطعًا األحدب
وم ـ ـصـ ــادر م ـي ـق ــات ــي« .طـ ــاملـ ــا أن ه ـنــاك
توافقًا ،مــن سيلغي الصفدي وكـيــف؟»،
يسأل نائب رئيس مؤسسة «الصفدي»
ّ
أحمد الصفدي .يوضح لــ«األخـبــار» أن
رئـيــس الـبـلــديــة «أت ــى بـمــوافـقــة الجميع
ب ـعــد مـ ـش ــاورات ع ـ ـ ّـدة .ن ـحــن حــريـصــون
ّ
على االتفاق» ،مؤكدًا أن الوزير الصفدي
«لعب دورًا أساسيًا في تقريب وجهات
النظر» .بالنسبة إليه« ،نحن ال نخوض
املعركة مــن منطلق إقـصــائــي» .انطالقًا
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا« ،ع ـ ـن ـ ــوان املـ ـع ــرك ــة هـ ــو ع ــدم
ان ـق ـســام ال ـب ـلــد وت ــوح ـي ــده ع ـبــر تسمية
أش ـخ ــاص ك ـفــوئــن ال ي ــأت ـم ــرون بــأحــد.
وضـعـنــا خــافــاتـنــا السياسية جــانـبــا».
حتى إنه كان يتمنى انضمام ريفي إلى
ّ
التحالف« ،بيد أن خالفاته مع املستقبل
ح ــال ــت دون ذل ـ ـ ــك» .أمـ ــا ع ــن ال ـت ـمــويــل،
فيعتبر الصفدي أنــه «لــن يكون بحجم
االنتخابات السابقة».
ّ
ف ــي امل ــدي ـن ــة ت ـس ــري أخ ـب ــار م ـفــاده ــا أن
م ـي ـق ــات ــي يـ ـخ ــوض املـ ـع ــرك ــة ب ـم ـيــزان ـيــة
مفتوحة تبدأ من خمسة ماليني دوالر
«وقـ ـ ــد ي ـك ــون ل ــائ ـح ــة م ـجـت ـم ـعــة ق ــراب ــة
الـعـشــرة آالف م ـن ــدوب» .الـنــائــب روبـيــر
فــاضــل يــوضــح أن ــه «ي ـحــق لـكــل مــرشــح
ً
 300مندوب ثابت و 60جــواال .ما يعني
وج ــود  8640مـنــدوبــا لــائ ـحــة»« .أج ــر»
املندوب يتفاوت بني ماكينة وأخرى ،إال
أنه يتراوح ما بني  $150و.$300
ّ
تحذو كل قوى الالئحة التوافقية حذو
بـعـضـهــا ف ــي نـفــي تـقـسـيــم املـجـلــس إلــى
حـصــص .ففي وقــت تـقــول فيه املـصــادر
ّ
املتابعة إن «لدى ميقاتي  24عضوًا وفي
الوقت نفسه ال أحد .يريد بلدية متعاونة
مـعــه» ،ينفي كــرامــي منطق املحاصصة
«ألننا منذ البداية وضعنا هذا املعيار
والتزمنا به .الحزبان الوحيدان املمثالن
هما الجماعة اإلسالمية واألحباش ألنه
ال يــوجــد لــديـهـمــا أن ـص ــار ب ــل حــزبـيــون
فقط».

م ـك ـتــب ك ــرام ــي ي ـغــص ب ــال ــرج ــال الــذيــن
أت ـ ــوا ي ـق ـفــون ع ـلــى خ ــاط ــره .ب ــن رشـفــة
مـ ــن ال ــزن ـج ـب ـي ــل واتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــن وال ــدت ــه
مــريــم قبطان الـتــي تتابع عمل املاكينة
االنـتـخــابـيــة مـنــذ أي ــام الــرئـيــس الــراحــل
رش ـيــد ك ــرام ــي ،يـتـحــدث «األفـ ـن ــدي» عن
طرابلس «الضيعة الكبيرة» .هو ُمرتاح
لهذه االنتخابات التي «نخوضها ّ
للمرة
األولـ ــى بـغـيــاب الــرئ ـيــس عـمــر ك ــرام ــي».
ُيدرك جيدًا ّأن «التوافق ُيخفف من ّ
حدة
املـعــركــة ،ولـكــن حكمًا نسبة التصويت
س ـت ـكــون أع ـل ــى م ــن بـ ـي ــروت .مــاكـيـنـتـنــا
تعمل على الصوت» .العمل يتركز حاليًا

كرامي :المعركة
هي في السياسة
والثالثاء بعد االنتخابات
نتكلم في اإلنماء
«ع ـل ــى االتـ ـص ــال بــال ـنــاس لـحـثـهــم على
االن ـت ـخــاب .نـحــن لــديـنــا املــاكـيـنــة األق ــدم
واألكثر قدرة على التجيير وااللتزام».
الـلــوائــح الـعــديــدة فــي املدينة دليل على
ّ
ش ــرذم ــة الـ ـص ــوت ال ـطــراب ـل ـســي وت ـفــلــت
ّ
ال ـقــرار فــي املــديـنــة مــن أي ــدي كــل الـقــوى.
(هيثم الموسوي)

ّ
مصادر قريبة من ريفي تعتقد أن «هذا
ال ـت ـش ــرذم ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ميقاتي
ال ـ ـ ــذي ي ـل ـج ــأ دائ ـ ـمـ ــا إلـ ـ ــى املـ ـ ــواربـ ـ ــة فــي
معاركه ،فال يكسر أحدًا مباشرة ،تحت
حجة حماية الطائفة» .يوافق املستشار
السياسي مليقاتي خلدون الشريف على
أنــه «فــي املــديـنــة مجموعة مــن الـقــوى»،
ولكنه يعتبر أن «الجميع ُيجمع على
أن مـيـقــاتــي ه ــو األول» .بــالـنـسـبــة إلـيــه
«ه ـ ــذا األم ـ ــر ل ـيــس ب ـحــاجــة إلـ ــى تــأكـيــد
م ــن أح ـ ــد» .أمـ ــا م ــا ُي ـح ـك ــى ع ــن رغ ـب ــات
ال ـنــائــب ال ـطــراب ـل ـســي اإلق ـصــائ ـيــة ،فهي
«ليست جــزءًا مــن شخصيته .هــو ُيــدرك
ّ
أن السياسة ليست سباقًا قـصـيـرًا ،بل
مجموعة سباقات ومثابرة».
م ــن ج ـه ـتــه ،يـنـفــي امل ـن ـســق ال ـع ــام لـتـيــار
املـسـتـقـبــل ف ــي ال ـش ـمــال نــاصــر ع ــدره أن
ت ـكــون فــي طــراب ـلــس مـعــركــة انـتـخــابـيــة،
«هو توافق على مشروع ُمعني من أجل
إن ـم ــاء املــدي ـنــة عـبــر الئ ـحــة تـضــم أف ــرادًا
م ــن امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي هــدف ـه ــا مـصـلـحــة
ً
املدينة وهي تالقي إقباال من الجميع».
عمل «املستقبل» يتركز حاليًا على رفع
ن ـس ـبــة االق ـ ـتـ ــراع «وال ت ــوج ــد م ـخ ــاوف
مــن ت ـكــرار سـيـنــاريــو ب ـي ــروت .املـكــونــات
ج ـم ـي ـع ـهــا م ـل ـت ــزم ــة ب ــال ــائ ـح ــة واألح ـ ــد
ُ
ُ
ســتـظـهــر الـنـتــائــج ذلـ ــك» .تـتـهــم ماكينة
تيار املستقبل بأنها ال تزال على مقاعد
االحتياط ألهــداف سياسية ،كأن يظهر
أي خرق لالئحة وكأنه خسارة مليقاتي.
ّ
إال أن عدره ينفي ذلك ،مؤكدًا أن «املاكينة
انطلقت منذ شهر وكنا من األوائل».
األح ــد املـقـبــل ،ستشهد طــرابـلــس إعــادة
رس ـ ــم م ـش ـهــدهــا ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـس ـنــوات
الـســت املقبلة .النتائج الـتــي ستفرزها
صـنــاديــق االق ـتــراع ستسمح للمنتصر
بــوضــع ت ـصــور لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
في ال ـ  .2017في انتظار النتائج ،يبدو
ّ
حتى الساعة أن الــرابــح األكـبــر مــن هذا
االستحقاق هو نجيب ميقاتي .نجح في
جـ ّـر منافسيه الطرابلسيني وخصومه
إل ــى تــوافــق وفـقــا ل ـشــروطــه .ثـ ّـبــت نفسه
ال ــاع ــب األقـ ــوى ف ــي طــراب ـلــس ،انـطــاقــا
مــن قــدراتــه الـخــدمــاتـيــة ،ومستفيدًا من
تــراجــع خـصــومــه .الـجــولــة الثانية التي
يهدف إليها ميقاتي ،هي منازلة أشرف
ريفي ،تمهيدًا لعزله طرابلسيًا .أحصنة
طــروادة عديدة يجري تحضيرها لهذه
الغاية.

ريفي والخاصرة الرخوة
تتنافس في طرابلس أربــع لوائح لالنتخابات البلدية .الالئحة األولــى هي
« ِل ـطــراب ـلــس» ،ويــدعـمـهــا ال ـن ــواب :نجيب مـيـقــاتــي ،محمد ال ـص ـفــدي ،سعد
الحريري ،روبير فاضل والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة اإلسالمية
واألحـبــاش .الالئحة الثانية هي «طرابلس عاصمة» التي يترأسها النائب
السابق مصباح األح ــدب .أمــا الالئحة الثالثة« ،قــرار طرابلس» ،فيدعمها
وزير العدل املستقيل أشرف ريفي .إضافة إلى ً الئحة رابعة هي «طرابلس
 »2022الـتــي تـضــم أرب ـعــة «مـسـتـقـلــن» ،فـضــا عــن مــرشـحــن منفردين،
بعضهم يمثل حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» .إذا استثنينا خطاب
ريفي الذي ال ُيفوت مناسبة الستحضار «والية الفقيه» واإليحاء بأن حزب
آت لـ«فتح» طرابلس على حصان الجيش السوري« ،هذه ّ
املرة ال ُيقدم
الله ٍ
عنوانًا جذابًا» ،استنادًا إلى أحد سياسيي املدينة .العنوان الجذاب
فريق
أي
ّ
السنة ودق ناقوس الخطر :اغتيال
أهل
مظلومية
على
يدل
ما
«كل
يعني
هنا
ً
رفيق الحريري أو أحداث السابع ُ من أيار مثال».
يواجه ريفي خصومه بفيديوات تشبه بيانات الثوار أو السياسيني املنفيني،
وبـجــوالت على املناطق الشعبية .هنا الخاصرة الــرخــوة ًلالئحة التوافق،
املناطق مــن التمثيل ،مختارة أشخاصًا ال
املتهمة بأنها استبعدت هــذه
ّ
تحدثت
الذين
طرابلس»
ل
«
مكونات
كل
الفقيرة.
يعرفون أين تقع األحياء
ِ
ً
معهم «األخبار» ُيجمعون على أنه ال «خالف مع املناطق الشعبية .أصال
ماذا يعني هذا التعبير؟ ما كل طرابلس شعبية وهي ممثلة على الالئحة.
ّ
املشكلة كان استبعاد (عضو املجلس البلدي الحالي) عربي خليل
إال أن لب ُ
عـكــاوي» .تـحــاول مصادر الئحة «السلطة» تسخيف حركة وزيــر العدل،
عبر االدعاء بأنها «همروجة قام بها ُلي ّ
حصل رقمًا معينًا .بعد االنتخابات
ُ
سيطلب منه زيــارة الحريري ومصالحته» .مــن جهته ،يــرى مدير مركز
طــرابـلــس ل ـلــدراســات عــامــر أرنـ ــاؤوط (امل ـقــرب مــن ري ـفــي) فــي حــديــث إلــى
«األخـبــار» ّأن «معارضة اللواء للمحاصصة أظهرته كأنه الزعيم ضدها.
التوافق قدمت له هدية مجانية» .يضيف أرنــاؤوط إن «حركة ريفي
الئحة
ً
موجهة أوال ضد تيار املستقبل؛ وثانيًا ،هو يتحدى ميقاتي».
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الكورة :معركة التأسيس لالنتخابات النيابية
ّ
لالنتخابات البلدية في الكورة نكهة مغايرة عن باقي المناطق ،في ظل
بشكل عام باألحزاب السياسية .الحزب السوري القومي
ارتباط الكورانيين
ٍ
االجتماعي يريد تأكيد قوته وتحالفه مع تيار المردة ،والقوات اللبنانية
تريد استثمار ورقة إعالن النوايا مع التيار الوطني الحر .فيما يلعب النائب فريد
مكاري دور «الجوكر» باستثمار تحالفي القومي ـ المردة والقوات ـ التيار
فراس الشوفي
ترسم االنتخابات البلدية في قضاء
ال ـك ــورة ،مـشـهـدًا مـتـمــايـزًا عــن املشهد
ال ــذي عكسه االسـتـحـقــاق االنتخابي
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األقـ ـضـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
فــالـتـنــافــس والـ ـص ــراع الـسـيــاســي في
 36بـلــديــة ف ــي ال ـق ـضــاء ذي الـغــالـبـيــة
األرثــوذك ـس ـيــة ،يطغى عـلــى التركيبة

ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ل ـ ّـون ــت ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
ّ
مــن الـطــابــع املـحــلــي لــانـتـخــابــات في
بلدات جبل لبنان والبقاع والجنوب.
وب ــدا الف ـت ــا ،غ ـيــاب «م ــوض ــة املجتمع
املــدنــي» عــن مشهد الـتــرشـيـحــات ،في
ّ
بشكل عام في
ظل انضواء الكورانيني
ٍ
انتماءات سياسية حزبية ،ال تزال هي
الالعب األقوى والعصب األساس في
عملية الفرز السياسي.

أميون :الشيوعيون «يناكفون» القوميين
ّ
ال يراود ّ
الشك القوميني بأن «الئحة أميون» املدعومة منهم ومن تيار املردة ،برئاسة املرشح مالك مالك ،هي
ّ
الالئحة الفائزة .في مقابل الئحة القومي املكتملة من  15عضوًا ،تشكلت الئحة من  12عضوًا ،على رأسها
رئيس البلدية الحالي غسان كرم مدعومة من منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في البلدة .كرم ،الذي خاض
االنتخابات البلدية املاضية في  2010على الئحة القومي ،يقول لـ«األخبار» إنه «كان يرغب في البقاء رئيسًا،
لكن بعض املسؤولني في الحزب لم يعودوا يريدونني ألسباب شخصية خاصة بهم» .وينفي كرم أن يكون
هاجمت مرات عديدة قريبي فادي
قد تلقى أي دعم من القوات اللبنانية« :يقولون إن القوات تدعمني ،وأنا
ّ
كرم بسبب الحزب القومي» .بدورهم ،يمتعض الشيوعيون من العرض الذي قدمه لهم القوميون بالحصول
على مقعدين مقابل الدخول في التحالف ،فرفضواّ ،
وقرروا بدل ذلك خوض املعركة إلى جانب كرم .ويقول
فادي النبوت عضو املكتب السياسي في الشيوعي لـ«األخبار» إن الحزب األحمر «يخوض املعركة للتغيير
ّ
ركبها القوميون ويريدون فرضها علينا» .غير أن ّ
النبوت ال ينفي أن الشيوعيني في
في وجه الالئحة التي
ً
البلدة التقوا بالنائب فادي كرم للبحث في االنتخابات البلدية في أميون ،قائال« :التقينا مع كرم ،لكن ال قوة
ّ
للقوات في أميون لتدعمنا ،وكل ما طلبه كرم أن تأتي بلدية تتواصل معه» .بدوره ،يؤكد النائب فادي كرم أن
«من غير املنطقي أن نخوض معركة ضد الحزب القومي في أميون ،أنا لست داعمًا لالئحة املقابلة ،وعندما
التقيت مع الشيوعيني نصحتهم بتشكيل الئحة من العائالت القريبة من  14آذار ،لكنني اعتبر وجود
جيدا ،فهناك من يقول ال لهيمنة الحزب القومي على أميون» .بدورهمّ ،
الالئحة أمرا ّ
يرد القوميون على
كالم منظمة الشيوعي ،بالتأكيد أنه «منذ البداية حرصنا على ترك مكان للحزب الشيوعي والتوافق معهم
ّ
لكنهم طالبوا بسبعة أعضاء ونائب رئيس ،واآلن لدينا على الئحتنا مرشح شيوعي هو يعقوب زيدان».
ّ
ويؤكد املنفذ العام للقومي جورج البرجي أن «غسان كرم كان يفاوضنا قبل أيام لنأخذه معنا على الالئحة
ويتخلى عن املرشحني الـ  11اآلخرين ،وعرض علينا أخيرًا بأنه ال مانع لديه ألن يكون رئيسًا لسنة واحدة
فقط» .وبحسب مصادر الالئحتني ،فإن من املتوقع أن يقترع نحو  2200مقترع من أصل حوالي 7000
يحق لهم االقتراع .ويترك القوميون هامشًا الحتمال أن يخرق غسان كرم الالئحة بشخصه ،ألن «البعض
في البلدة قد ينتخبه لوحده باإلضافة إلى الئحتنا ،بسبب الخدمات التي كان يقوم بها من أموال البلدية».

ومع أن االنتخابات البلدية واملحلية
بـشـكــل ع ـ ــام ،لـيـســت م ـع ـي ــارًا مل ــوازي ــن
ّ
القوى في االنتخابات النيابية ،إل أنه
ليس خافيًا أن الـقــوى السياسية في
الـكــورة تخوض االنتخابات البلدية،
ب ـع ـق ـل ـي ــة الـ ـت ــأسـ ـي ــس ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،بـعــد إعـ ــادة خـلــط األوراق،
ال ــذي أحــدثــه تــرشـيــح تـيــار املستقبل
لــرئـيــس تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وترشيح
ّ
القوات اللبنانية رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون.
ف ــي خ ــاص ــة ع ـ ّ
ـام ــة ،تـنـقـســم خــريـطــة
ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدات
الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ـ ّ
ـوس ــط ج ـغ ــراف ـي ــا
طرابلس والضنية واملنية والبترون
وزغرتا وبشري ،إلى تحالف ثابت بني
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
وتـ ـي ــار امل ـ ـ ــردة م ــن جـ ـه ــة ،ف ــي مـقــابــل
ت ـحــالــف الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،م ــع ت ــداخ ــل م ـحــدود
ف ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدات ،ح ـيــث يـتـحــالــف
ال ـق ــوم ـي ــون والـ ـع ــونـ ـي ــون ف ــي ل ــوائ ــح
واحـ ــدة ،ويـتــواجــه الـقــومـيــون وامل ــردة
في بلدة واحدة ،هي عفصديق .بعدما
كــانــت س ـمــة ال ـت ـحــال ـفــات ف ــي الـقـضــاء
في انتخابات  ،2010تخضع لتقسيم
 8و 14آذار ،حيث يتحالف القوميون
وامل ـ ـ ــردة وال ـع ــون ـي ــون ب ــوج ــه تـحــالــف
القوات ونائب رئيس مجلس النواب
فــريــد م ـك ــاري وال ـن ــائ ــب ن ـقــوال غصن
املستقبل.
كجزء من تيار
ّ
والـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاري ل ـق ــب
«الجوكر» ،في ترجمة للسياسة التي
يـتـبـعـهــا ف ــي ت ـحــال ـفــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة
ف ــي ال ـ ـكـ ــورة ،ع ـب ــر م ـح ــاول ــة الـ ـت ــوازن
ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن ت ـحــال ـفــي «ال ـقــومــي
ـ ـ امل ـ ــردة» و«الـ ـق ــوات ـ ـ عـ ــون» .وم ــع أن
«دولة الرئيس» ،يؤكد لـ«األخبار» إنه
ّ
يحيد نفسه عــن االنتخابات البلدية
ألنـهــا «وجـعــة راس» ،وهــو ال ــذي عاد
إلى لبنان من أميركا قبل أيــام قليلة،
يـ ـج ــزم أكـ ـث ــر مـ ــن ف ــاع ــل فـ ــي «ل ـع ـب ــة»
البلديات فــي القضاء مــن  8و 14آذار
ّ
بأن مكاري «يتابع التفاصيل كلها...
وهاتفه لم يهدأ من أميركا إلى الكورة
ّ
طــوال فترة غيابه» .لكن مـكــاري يرى
أن «االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة ونتائجها
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ال عــاقــة لها بــاالنـتـخــابــات النيابية،
ول ـ ـكـ ــل م ـن ـه ــا حـ ـس ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة»،
م ــن دون أن يـحـســم م ــن اآلن خريطة
تحالفاته النيابية.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـتــي
فـ ــازت بـنـيــابــة ال ـنــائــب فـ ــادي ك ــرم في

االن ـ ّت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة األخـ ـي ــرة على
مـ ــرشـ ــح الـ ـق ــوم ــي ولـ ـي ــد ع ـ ـ ـ ــازار ،بـعــد
وف ــاة الـنــائــب فــريــد حبيب ،فإنها في
«الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ق ـ ّـدم ــت الـكـثـيــر
مــن اإلن ـمــاء فــي ال ـك ــورة ،بـمــا تتجاوز
قيمته املـلـيــون دوالر عـبــر الــدعــم من

«المجتمع المدني» يواجه «اإلقطاع» في زغرتا :كسر
ليا القزي

ّ
وحد فرنجية
الصف مع
معوض
لتطويع
«األحزاب»
(مروان بوحيدر)

«أب ـنــاء الـبـيــت الـكـبـيــر» ،كـمــا يصفهم
الــروائــي الزغرتاوي جبور الدويهي،
ُ
ك ـثــر ف ــي زغ ــرت ــا .ال ـس ــواد األع ـظ ــم من
هؤالء يحمل ألقابًا عثمانية ورثوها
أب ــا ع ــن ج ــد ،أب ــرزه ــا ال ـب ـكــويــة .يـبــرز
منهم حاليًا اثنان :آل فرنجية بقيادة

النائب سليمان فرنجية وآل معوض
ال ــذي يحمل شعلتهم نـجــل الرئيس
ال ـ ــراح ـ ــل ريـ ـنـ ـي ــه مـ ـ ـع ـ ــوض ،م ـي ـش ــال.
الـتـبــاعــد الـسـيــاســي بــن «الــوري ـثــن»
واإلخ ـت ــاف فــي ال ـخ ـي ــارات ،كــانــت له
ارت ــدادت ــه عـلــى الـســاحــة الــزغــرتــاويــة،
حيث ّ
تعمق «ال ـصــراع» على أحادية
ّ
الزعامة وفــرض كــل منهما لوجوده.
اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة كـ ــانـ ــت أح ــد
ُ
املالعب التي استعملت لهذه الغاية.
مـعــارك عــديــدة خيضت بينهما ،قبل
أن ُيقررا هذه الدورة «اإللتفاف» على
لقاء معراب بني التيار الوطني الحر
وال ـقــوات اللبنانيةّ .
وح ــدا الصفوف
في محاولة لتطويع «األح ــزاب» أمام
ّ
س ـ ــور زغـ ــرتـ ــا ،وت ـم ــك ـن ــا م ــن اإلع ـ ــان
يــوم الثالثاء عن الئحة «معًا لزغرتا
وإه ـ ـ ـ ــدن» ب ــرئ ــاس ــة ال ـط ـب ـي ــب س ـي ــزار
باسيم.
ُي ـ ـحـ ــاول أرك ـ ـ ــان ال ــائ ـح ــة ال ـتــواف ـق ـيــة
ّ
اإلي ـحــاء دائـمــا ب ــأن اخـتـيــار األعـضــاء
يجر وفقًا ملنطق املحاصصة ،لكن
لم
ِ
يكفي أن تكون والــدة طوني سليمان
ف ــرن ـج ـي ــة وزوجـ ـ ـ ــة م ـي ـش ــال م ـعــوض
وكاهن زغرتا بول دويهي من ضمن

األعضاء الـ 21حتى يتأكد ذلك .ويزعم
ّ
م ـع ــوض بـ ــأن الــائ ـحــة ال ـت ــي ُي ـش ــارك
فيها تضم ممثلني عن املجتمع املدني
وهــي تفصل بني السياسة واإلنـمــاء،
ل ـكــن يـكـفــي ل ــدح ــض ه ــذه امل ــزاع ــم أن
تـتــألــف ف ــي زغ ــرت ــا الئ ـحــة ثــانـيــة هي
«الئـ ـح ــة اإلن ـ ـمـ ــاء .ال ــائ ـح ــة املـسـتـقـلــة
ل ـخــدمــة زغ ــرت ــا ـ ـ ـ إهـ ـ ــدن» امل ــؤل ـف ــة من
م ـس ـت ـق ـل ــن وفـ ــاع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي ،الــذي يحلو ملعوض أن ُيقدم
نفسه على أنه ُممثله ،لدحضها.
الــائ ـحــة ال ـثــان ـيــة يــرأس ـهــا املـهـنــدس
مخايل الدويهي وهي ليست ُمكتملة،
ت ـضــم  17ع ـض ـوًا .ه ــي الئ ـحــة إن ـمــاء،
مشروعها يتألف مــن ثمانية أبــواب
تـ ـض ــم اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات عـ ـ ـ ـ ّـدة عـ ـل ــى ك ــاف ــة
ال ـص ـعــد .إض ــاف ــة إل ــى ت ـقــديــم تـصــور
لـشـخـصـيــة رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ووض ــع
إطـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي لـ ـنـ ـم ـ ّـو م ـن ـســق
ومـسـتــدام .تبلورت الفكرة بــن ثالثة
شـبــان :بـيــار الــدويـهــي ،أنـطــوان يمني
وميشال الدويهي .نواة الحركة التي
ُعقد أول اجتماعاتها في آذار املاضي،
هي «حركة الشباب الزغرتاوي» قبل
أن ت ـتــوســع امل ــروح ــة لـتـضــم «أن ــاس ــا

ينتقد الدويهي الئحة
التوافق التي اختارت
متفرغ
رئيسًا غير
ٍ

خـلـفـيــاتـهــم إن ـمــائ ـيــة» ،إس ـت ـن ــادًا إلــى
أحدهم.
وهـ ــذه امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ف ــي زغ ــرت ــا الـتــي
ت ـج ــرؤ ف ـي ـهــا م ـج ـمــوعــة ع ـل ــى «ك ـســر
امل ـح ــرم ــات وخ ـل ــق م ـســاحــة ن ـق ــاش».
يقول أفراد من املجموعة إن مشكلتهم
الرئيسية هي في املحاصصة ،حيث
تـ ـخـ ـت ــار كـ ــل ع ــائـ ـل ــة م ـم ـث ـل ـي ـهــا وف ـق ــا
ل ــأع ــراف ال ـقــائ ـمــة« ،م ــن دون األخ ــذ
في اإلعتبار معيار الكفاءة .أصبحت
البلدية مركزًا للتنفيعات الحزبية».
م ـح ــاوالت «املـجـتـمــع امل ــدن ــي» لـخــرق
الرأي العام الزغرتاوي فشلت سابقًا.

السبب في تركيبة هذا املجتمع الذي
ينظر إل ــى «الــزع ـيــم» بصفته مــوزعــا
لـلـخــدمــات وتــرب ـطــه بــه عــاقــة تـبــادل
م ـص ــال ــح .ف ــي زغ ــرت ــا «هـ ـن ــاك خ ــوف
مــن الـتـعــاطــي امل ـبــاشــر فــي الـسـيــاســة
أو انـتـقــاد الـعــائــات التقليدية .هــذه
هي املدينة الوحيدة التي لم يتمكن
أي حزب من الدخول إليها ،وخاصة
بعد طــرد الشيوعيني فــي ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي .أتـ ــدرون مــا معنى أن
يترشح فريق ضد اإلقطاع السياسي
ّ
فــي املــديـنــة؟» .ظــلــت الئـحــة «اإلن ـمــاء»
تتحني فــرصـتـهــا ،إل ــى أن وج ــدت في
«تحالف فرنجية ـ معوض التوقيت
ـان قــائــم على
املـنــاســب لـطــرح خـيــار ث ـ ٍ
نظرة واضـحــة لإلنماء ،على العكس
من الئحتهم التي ال مشروع واضحا
لها».
م ـن ـس ــق الئ ـ ـحـ ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واألسـ ـ ـت ـ ــاذ
الجامعي ميشال دويهي يؤكد تفاعل
الشارع الزغرتاوي مع الالئحة التي
ق ــام ــت ب ـجــولــة ف ــي املــدي ـنــة األس ـب ــوع
ً
املاضي« .ملسنا تملمال لدى القواعد
الحزبية مــن الــزعــامــات وسمعنا عن
تشطيب وتشكيل لـلــوائــح» .يقول إن
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المستقبل «يأكل بعضه» في المنية
محمد ملص

سـ ـ ـف ـ ــارات ل ـت ــأم ــن م ـ ــول ـ ــدات ك ـه ــرب ــاء
وس ـ ـ ـيـ ـ ــارات إط ـ ـفـ ــاء وح ـ ــدائ ـ ــق ع ــام ــة،
وم ــن الطبيعي أن ينعكس األم ــر في
االستثمار السياسي» ،على ما يقول
ّ
كــرم ل ــ«األخ ـبــار» .ويــؤكــد أن «الـقــوات
اللبنانية العــب أساسي في الكورة»،

مشيرًا إلى أن «ورقة إعالن النوايا مع
التيار الوطني ّ
الحر تظهر بشكل كبير
ف ــي ال ـت ـحــال ـفــات ال ـب ـل ــدي ــة» .وبـحـســب
الـطـبـيــب ال ـن ــائ ــب ،ف ــإن «ال ـج ـف ــاء» مع
مـ ـك ــاري ال ـ ــذي ن ـت ــج م ــن ال ـت ـب ــاي ــن فــي
اآلراء حــول التشريع النيابي انتهى،
و«العالقة مع دولة الرئيس هي عالقة
ّ
تـحــالــف» ،مــؤكـدًا أن «مـكــاري حليفنا
الـطـبـيـعــي ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
امل ـق ـب ـلــة ،ون ـع ـمــل م ــع ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر لتذليل العقبات».
أمـ ـ ّـا ع ـلــى م ـق ـلــب ال ـق ــوم ـي ــن ،فيقسم
منفذ عام الكورة في القومي ،جورج
ال ـبــرجــي رؤيـ ــة ال ـح ــزب لــانـ ّتـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة ال ـح ــال ـي ــة إل ـ ــى ش ـ ــق ـ ـ ّـن .فــي
ال ـ ـشـ ــق األول ،يـ ـ ــرى الـ ـق ــومـ ـي ــون أن
«امل ـعــركــة الـبـلــديــة هــي مـعــركــة إنـمــاء
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ل ـت ـق ــدي ــم األف ـض ــل
واألكفأ لقضاء الكورة ،وفرصة لبعث
الـتـجـ ّـدد والـحـيــاة فــي جسم اإلدارات
املـحـلـ ّـيــة ل ـل ـب ـلــدات» .وف ــي الـسـيــاســة،
يؤكد البرجي أن «الـكــورة هي عرين
الحزب السوري القومي االجتماعي،
والحزب سيثبت قوته وحضوره في
هــذه االنـتـخــابــات» .يضيف« :نسمع
ّ
يتحدث عن اختصار الشارع
البعض
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ،وه ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ص ـح ـي ـحــا،
ّ
فنحن قــوة مــوجــودة في كــل النسيج
االجـتـمــاعــي الـلـبـنــانــي ،وف ــي ال ـكــورة
نحن القوة األولــى ،ووجودنا يعطي
الـكــورة وجهها العلماني الحقيقي.
وال ـق ـضــاء تــاريـخـيــا ه ــو حـجــر عـثــرة
أمام مشاريع التقسيم والكانتونات،
وسـيـبـقــى ك ــذل ــك» .ول ـيــس بـعـيـدًا عن
خطاب القوميني وانتقادهم الحديث
ع ــن «اخ ـت ـص ــار الـ ـش ــارع املـسـيـحــي»،
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــردة رام ـ ــي
ّ
لطوف ،أنه «صــار واضحًا محاوالت
الـقــوات والتيار عكس التحالف هنا
ف ــي الـ ـك ــورة ل ــاس ـت ـم ــرار ب ــال ـق ــول إن
التحالف يختصر القوى املسيحية،
ونحن بدورنا نتحالف مع القوميني
بـ ـتـ ـح ــال ــف ث ـ ــاب ـ ــت ،ول ـ ـنـ ــا ح ـض ــورن ــا
ت ــرشـ ـيـ ـح ــا وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــا ف ـ ــي غــال ـب ـيــة
بلدات الـكــورة» .أمــا بالنسبة لعالقة
املـ ــردة ب ـم ـكــاري ،فـيـقــول ل ـط ـ ّـوف« :لــم
يعد مكاري خصمًا ،لكنه لم يصبح
حليفًا».

المحرمات
هـنــاك «لـغــة تـخــاطــب جــديــدة لــم تكن
ُم ــوج ــودة س ــاب ـق ــا .األه ـ ــم أن ـن ــا بــدأنــا
نـ ـص ــال ــح ال ـج ـي ــل الـ ـق ــدي ــم ال ـ ــذي ك ــان
يرفضنا» .هــي الثقة بــوجــود «أنــاس
لديهم نوع من اإلستقاللية وكفوئني».
ربما لهذا السبب سرت معلومات عن
مـحــاولــة فرنجية وم ـعــوض الضغط
عـلــى الـنــاخـبــن لــرفــع نسبة اإلق ـتــراع
ملصلحتهما.
مــن جهته ،يــوضــح مخايل الدويهي
ّ
أن «ال ـف ـك ــرة ك ــان ــت واردة م ـنــذ زم ــن،
ّ
ل ـك ــن املـ ـب ــادرة إن ـط ـل ـقــت رس ـم ـيــا منذ
شـ ـه ــري ــن ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا».
ّ
السبب الرئيسي أن «زغرتا ينقصها
ال ـك ـث ـيــر ونـ ـح ــن ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـخــدم
بـشـكــل أوسـ ــع م ــن اآلخ ــري ــن» .يــأســف
ً
املهندس الذي عاش فترة في الخارج
ُ
أن «امل ـي ــاه تـقـطــع ألس ـبــاب سياسية.
امل ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ُيـ ـعـ ـت ــم ع ـل ـي ـهــا
ألس ـبــاب سـيــاسـيــة .ال يــوجــد اهتمام
بالبيئة أو مشاريع إنمائيةُ .يقال إنه
ه ـنــاك ن ـحــو  130شـخـصــا يقبضون
م ـع ــاش ــات ـه ــم مـ ــن دون أن ي ـع ـم ـل ــوا.
حاولنا الـتــواصــل مــع املـســؤولــن في
ال ـب ـلــديــة ،إال أن ـهــم م ـق ـي ــدون» .ينتقد

الئحة الـتــوافــق التي اخـتــارت رئيسًا
ّ
«لـيــس مـتـفــرغــا .اكتشفنا أن اإلنـمــاء
ال ّ
يهمهم ،ال يــريــدون ســوى توظيف
أحـ ــدهـ ــم وه ـ ـ ــذه إهـ ــانـ ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع»،
ً
سائال« :هم ُيحبون بعضهم بعضا؟
اتـفـقــوا على أمــر واح ــد هــو املحافظة
على مراكزهم ومصالحهم الخاصة».
أم ــا «الئ ـح ــة اإلنـ ـم ــاء»  ،ف ـي ـقــول إنـهــا
تنظر ّإلى البلدية كـ«مشروع إنمائي.
ُ
سنسخر كل طاقاتنا ملصلحة زغرتا
ومـشــروعـهــا اإلن ـمــائــي حـتــى تصبح
لدينا مدينة مثالية ويعيش الشعب
بكرامته».
ُ
تتهم البيوتات السياسية في زغرتا
بــأن ـهــا ت ـج ـهــد لـلـتـعـتـيــم ع ـلــى الئـحــة
«اإلنـ ـم ــاء» ،واإلي ـح ــاء ب ــأن أعـضــاء هــا
أشخاص منفردون ال ُي ّ
كونون الئحة.
«ن ـح ــن  17ش ـخ ـصــا وزعـ ـن ــا  17أل ــف
منشور في زغرتا على أربــع مراحل.
مجتمعنا يعرفنا جيدًا»ُ ،يرد مخايل
ّ
الــدويـهــيُ .جــل مــا يــريــده املــرشــح إلى
ُ
رئاسة البلدية أن «يترجم التجاوب
الـ ـ ــزغـ ـ ــرتـ ـ ــاوي مـ ـعـ ـن ــا ف ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع .ن ـح ــن ن ــري ــد أن ن ـت ـنــافــس
ديمقراطيا ونازلني لحتى نربح».

أقـفــل بــاب الترشيح فــي مدينة املنية
ع ـلــى  75مــرش ـحــا لـعـضــويــة املـجـلــس
الـبـلــدي ( 21عـضـوًا) .بــن ه ــؤالء أكثر
مـ ــن ث ـم ــان ـي ــة ط ــامـ ـح ــن إلـ ـ ــى رئ ــاس ــة
املجلس الـبـلــدي .إال أن مــا يــربــط بني
امل ــرش ـح ــن جـمـيـعــا هـ ــؤالء إعـ ــان كل
منهم خــوض املعركة تحت لــواء تيار
املستقبل ،ما وضع األخير في موقف
ال يمكن الخروج منه إال باملراوغة.
وكــان وفــد من املنية قد زار قبل نحو
ش ـهــر األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ف ــي ص ـي ــدا للبحث
معه في موضوع االنتخابات .وسمع
ه ــؤالء مــن الـحــريــري ،بــوضــوح« ،أننا
لن ندعم أي الئحة في املناطق والقرى،
باستثناء بيروت وصيدا وطرابلس،
وسنترك األمر للعائالت لتقرر مصير
ب ـلــديــات ـهــا» .جـ ــواب ك ــان كــاف ـيــا لــدفــع
كثيرين الــى الترشح سريعًا من دون
منة من املستقبل .لكن كثافة
انتظار ّ
املرشحني دفعت النائب كاظم الخير،
بــإيـعــاز مــن الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري،
إل ـ ــى دعـ ـ ــوة ال ـط ــام ـح ــن ال ـ ــى مـنـصــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـخــروج
ـاء عـلـيــه ،عقدت
بصيغة تــوافـقـيــة .ب ـنـ ً
ثالث جلسات متتالية كان مصيرها
الفشل.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة
ل ــ»األخ ـب ــار» ،ك ــان الــرئ ـيــس الـحــريــري
«مـطـلـعــا ع ـلــى م ــا ي ـجــري داخـ ــل دارة
الخير في املنية .وهــو استدعى عددًا
من املرشحني الى بيت الوسط ،فارضًا
كال من عماد مطر
تحالفًا رباعيًا ضم ً
(رئاسة اتحاد بلديات املنية) ،وظافر
زري ـق ــة ونـ ـب ــراس ع ـلــم ال ــدي ــن (رئــاســة
الـبـلــديــة ل ـثــاث س ـنــوات لـكــل منهما)
وع ـ ـلـ ــي م ـح ـي ــش (ن ــائـ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس).
واشـتــرط الحريري على األربـعــة عدم
اإلع ــان عــن مضمون الــزيــارة وال عن
دع ــم ت ـيــار املـسـتـقـبــل ل ـه ــم» .وتضيف
امل ـع ـلــومــات أن ال ـخ ـيــر ل ــم ي ـكــن بـعـيـدًا

ّ
ركب الحريري
تحالفًا رباعيًا من
تحت الطاولة

عــن ه ــذه الـتــركـيـبــة الـتــي حـصــد فيها
حـصــة مــن خمسة أع ـضــاء ،كـمــا نجح
فـ ــي ت ـق ـس ـيــم ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
عائالت املنية ،وفــي إقصاء خصومه
األساسيني ومنعهم من منافسته في
االنتخابات النيابية .كذلك عمل على
تقسيم عائلة علم الدين عبر ترشيح
نبراس علم الدين ابــن شقيق النائب
الـســابــق هــاشــم عـلــم ال ــدي ــن ،فــي وجــه
عمه عثمان علم الدين ،لينقل املعركة
من الساحة النيابية الى البلدية كون
األخير منافسه األول في االنتخابات
(مروان طحطح)

ال ـن ـي ــاب ـي ــة .ف ـي ـمــا ي ـت ـجــه ع ـث ـم ــان عـلــم
الدين الى التحالف مع رئيس البلدية
ال ـحــالــي وحـلـيــف املـسـتـقـبــل لــدورتــن
م ـت ـتــال ـي ـتــن م ـص ـط ـفــى عـ ـق ــل .وق ــال ــت
مصادر األخير لـ»األخبار» إنه رفض
طرح املستقبل ترؤسه البلدية املقبلة
لثالث سنوات.
وفي اتصال مع «األخبار» ،نفى الخير
«كـ ــل م ــا ي ـش ــاع حـ ــول دع ـم ــي أيـ ــا مــن
املــرشـحــن» ،معلنًا «الـتــزامــي بموقف
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وب ــال ـب ـي ــان ال ـص ــادر
عنه» ،فيما نفى املرشح مطر حصول
أي تنسيق بينه وبني تيار املستقبل.
وم ــع إع ــان الئـحــة ال ـتــوافــق الــربــاعــي
في املنية ،سارع كل من تيار املستقبل
والخير الى التأكيد أنهما على مسافة
واح ــدة مــن جميع املرشحني ،وأنهما
تــركــا ملـنــاصــريـهـمــا حــريــة االخ ـت ـيــار.
وهـ ـ ــذا م ــا رأت ف ـي ــه مـ ـص ــادر مـطـلـعــة
مـحــاولــة لـتـفــادي املــواج ـهــة مــع باقي
العائالت ،عبر االلتفاف على حلفائه
وغـ ـس ــل ي ــدي ــه ظ ــاه ــري ــا م ــن ال ـت ــواف ــق
وإعالن وقوفه على الحياد .ودفع ذلك
بعدد من املرشحني الى االنسحاب من
املعركة؛ أبرزهم منسق تيار املستقبل
السابق املحامي بسام الرمالوي.
وفيما يعتبر املستقبل معركة املنية
سهلة نسبيًا ،كــون جميع املرشحني
من مناصريه ،وهم غالبًا ما يسعون
الى تبنيهم من قبل التيار ،إال أن هناك
ت ـس ــاؤالت عــن م ــدى ق ــدرة التيارعلى
مل ـل ـم ــة ذيـ ـ ـ ــول املـ ـع ــرك ــة وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا
السلبية عليه ،بعدما مــزق العائالت
والحلفاء فيها.
وفــي املـقــابــل ،يسجل غـيــاب شـبــه تــام
للقوى املحسوبة على الثامن من آذار
التي عجزت عن تشكيل الئحة أو تبني
تــرش ـيــح أي شـخـصـيــة .وقـ ــال ك ــل من
الشيخ مصطفى ملص وكمال الخير
لـ ــ»اإلخـ ـب ــار» إن ـه ـمــا ل ــن ي ـل ـتــزمــا بــأي
مــن الـلــوائــح ،وسيعمدان الــى تشكيل
لوائح خاصة بهما ،و»سننتخب على
أساس خدمة املنطقة».

ْ
ِسير الضنية :فتفت الستعادة
ماء وجهه أو تكريس هزيمته
عبد الكافي الصمد
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــب ي ـج ـع ــل اس ـت ـح ـقــاق
اإلنـتـخــابــات الـبـلــديــة فــي بـلــدة سير،
امل ـ ــرك ـ ــز اإلداري ل ـل ـض ـن ـي ــة واملـ ــركـ ــز
الصيفي لقائمقامية قـضــاء املنية ـ ـ
الضنية ،محل إهتمام ومتابعة ،نظرًا
مل ــا تـمـثـلــه م ــن أه ـم ـيــة ع ـلــى الـصـعـيــد
السياسي تتجاوز كونها إنتخابات
ت ـت ـم ـت ــرس خ ـل ـف ـه ــا عـ ــائـ ــات ال ـب ـل ــدة
ف ـح ـســب ،كـمــا ه ــو ش ــأن اإلن ـت ـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة فـ ــي أغـ ـل ــب م ـن ــاط ــق ال ــري ــف
واألطراف.
ويعود ذلك إلى ما أدت إليه انتخابات
 ،2010عندما اكتسحت الئحة رئيس
الـبـلــديــة الـحــالــي أحـمــد عـلــم الالئحة
التي كان يدعمها النائب أحمد فتفت،
ما أحدث دويًا ال تزال أصداؤه تتردد
حتى اآلن في أرجاء الضنية.
ع ـلــى م ـضــض ت ـقـ ّـبــل ف ـت ـفــت الـنـتــائــج
ال ـتــي ع ـ ّـرت ــه ف ــي ب ـلــدتــه ،وأمـ ــام قـيــادة
تـيــار املستقبل الـتــي أصيبت بخيبة
أمــل نتيجة عــدم قــدرة مــن تـعـ ّـده أحد
ص ـق ــوره ــا ع ـل ــى إثـ ـب ــات وج ـ ـ ــوده فــي
مسقط رأسه.
وزاد من قلق فتفت الحقًا تمكن علم
مــن تحقيق إن ـج ــازات وم ـشــاريــع في
بـلــدتــه ،أع ــادت إلــى الـبـلــدة بعضًا من
أل ـق ـه ــا ك ـم ــرك ــز إصـ ـطـ ـي ــاف رئ ـي ـس ــي،
وجعل غالبية أهاليها ّ
يرددون كالمًا
وصــل إلــى آذان فتفت يفيد بــأن علم
قـ ّـدم لسير في سـ ّـت سنوات أكثر مما
قدمه فتفت طيلة  20عامًا.
ع ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ــاس ي ـ ــرى ف ـت ـفــت فــي

إنتخابات األحــد املقبل ّ
رد اعتبار له
ّ
فــي املـقــام األول .ورغ ــم أنــه ردد مــرارًا
أن ــه لــن يـتــدخــل فــي انـتـخــابــات بلدته
إل ـت ــزام ــا م ـنــه ب ـق ــرار ال ـق ـي ــادة ال ــزرق ــاء
عدم التدخل في اإلنتخابات البلدية
إال فــي امل ــدن الـكـبــرى ،فــإن هــذا الكالم
تدحضه وقائع كثيرة ،منها أن أبرز
مرافقيه ومساعديه ال يغادرون مبنى
قائمقامية القضاء ،بهدف معرفة كل
شــاردة وواردة تتعلق باالنتخابات،

تصل إلى
مسامع فتفت
تعليقات األهالي عن
إنجازات علم

وضـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــه ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة عـ ـ ـل ـ ــى م ــرشـ ـح ــن
لــإن ـت ـخــابــات ال ـب ـلــديــة واإلخ ـت ـيــاريــة
حــاولــوا ال ـت ـقـ ّـرب ّمــن رئـيــس البلدية.
وتـ ـ ـ ّـوج ف ـت ـفــت ت ــدخ ـل ــه ب ـتــول ـيــه أمــس
إعــان الالئحة الـتــي يدعمها ،والتي
يرأسها عارف درباس ،منافس علم.
وم ــا ي ــزي ــد م ــن ق ـلــق فـتـفــت أن بعض
أبـنــاء عائلته واملـقــربــن منه إنتقلوا
إل ــى صــف ع ـلــم ،أو عـلــى األق ــل وقـفــوا
ّ
يتحمسوا ملواجهة
على الحياد ولــم
رئـيــس الـبـلــديــة ال ــذي أثـبــت حـضــوره

وإستقطب عائالت كثيرة إلى جانبه،
م ــا ج ـعــل اإلن ـت ـخــابــات تـتـخــذ طــابـعــا
ع ــائـ ـلـ ـي ــا وخـ ــدمـ ــات ـ ـيـ ــا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،مــن
غ ـيــر إس ـق ــاط ال ـطــابــع ال ـس ـيــاســي من
الحسبان.
ول ـ ـك ـ ــن ،بـ ــرغـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ــدخـ ــل ب ـعــض
فاعليات البلدة للتوصل إلــى توافق
وتجنيب سير إنتخابات تنافسية،
وطــرحــوا أف ـكــارًا ع ـ ّـدة لتأليف الئحة
تــوافـقـيــة .وق ــد ب ــارك الــرئـيــس نجيب
مـ ـيـ ـق ــات ــي (ع ـ ـلـ ــم م ـ ـقـ ــرب م ـ ـنـ ــه) ه ــذه
املساعي ،ولكن عندما تعذر ذلك بفعل
شـ ــروط م ـت ـبــادلــة رف ـض ـهــا ال ـطــرفــان،
انسحب ميقاتي من الوساطة تاركًا
ال ـط ــرف ــن ي ـح ـت ـك ـمــان إل ـ ــى ص ـنــاديــق
اإلقـ ـت ــراع .وع ـل ـيــه ،أع ـلــن عـلــم الئحته
كاملة وهي ّ
مكونة من  15مرشحًا من
بينهم مرشحان مسيحيان سيكون
أحدهما وفــق العرف نائبًا للرئيس،
في مقابل الئحة فتفت التي يرأسها
عارف درباس.
والالفت أن عائلة درباس لم تكن يومًا
مـتـحــالـفــة سـيــاسـيــا م ــع آل ف ـت ـفــت ،ال
نيابيًا وال بلديًا ،بل كانت دومًا مقربة
من آغاوات آل رعد منافسي آل فتفت.
وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي تـتـحــالــف
فيها الـعــائـلـتــان ،علمًا أن الالئحتني
املـتـنــافـسـتــن ت ـضـ ّـمــان مــرشـحــن من
العائلتني ،كما من باقي عائالت سير،
م ــا سـيـجـعــل ت ــوق ــع ال ـن ـتــائــج صـعـبــا.
وه ــي نـتــائــج إم ــا ستعيد إل ــى فتفت
بعض ماء وجهه الذي فقده قبل ست
س ـنــوات ،أو تـكـ ّـرس سقوطه فــي عقر
داره.
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مجتمع وإقتصاد
ً
من المفترض أن تتوقف األعمال في موقع ّ
تقرير
سد جنة اليوم ،استجابة للقرار الذي أصدره محافظ جبل لبنان فؤاد
ّ
فليفل« ،تجاوبا مع كتاب وزير البيئة الذي يطلب منع أي أعمال في موقع سد جنة الى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار
المناسب في هذا الموضوع» .وفيما أرجأ مجلس الوزراء البت في الموضوع الى الجلسة ُ
المقبلة ،يسعى رافضو المشروع
الى الضغط عليه من أجل إبقاء توقيف األعمال

ّ
قضية سد جنة :المصالح في مواجهة العلم
هديل فرفور
أصدر محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل
فــي  23أي ــار ال ـجــاري ق ــرارا يقضي بـ
«منع أي أعـمــال فــي موقع سـ ّـد جنة،
وذل ــك لـحــن ات ـخ ــاذ مـجـلــس الـ ــوزراء
الـقــرار املناسب فــي املــوضــوع» .ومن
ّ
املـ ـت ـ ّـوق ــع أن ي ـت ـب ــل ــغ ال ـق ـي ـم ــون عـلــى
«ال ــورش ــة» ف ــي امل ــوق ــع ال ـق ــرار ال ـيــوم.
هذا القرار أتى استجابة لكتاب وزير
البيئة محمد املـشـنــوق ال ــذي أرسله
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،ع ـق ــب «ظـ ـه ــور»
قرار تمديد إجازة قطع األحراج الذي
ّ
ات ــخ ــذه وزيـ ــر ال ــزراع ــة أكـ ــرم شـ ّـهـيــب،
وال ــذي استندت اليه الشركة املكلفة
أعـ ـم ــال ال ـس ــد ل ـق ـطــع آالف األش ـج ــار
الحرجية خالل الفترة املاضية.
«يجب التفتيش عــن مشاريع بديلة
ل ـت ــزوي ــد ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت بــامل ـيــاه
ال ـع ــذب ــة غ ـيــر م ـش ــاري ــع الـ ـس ــدود في
جبل لبنان» ،كانت هذه التوصية من
أب ــرز الـخــاصــات الـتــي تـ ّـوصــل اليها
تقرير مركز األبحاث الجيوفيزيائية
التابع لـ «املجلس الوطني للبحوث
العلمية» حول مشروع ّ
سد جنة ّفي
 19كانون األول املاضي .حينها ،حذر
امل ــرك ــز ،وه ــو الـجـهــة الــرسـمـيــة الـتــي
تقوم بعملية رصد وتسجيل الزالزل
وتحديد مراكزها ،من مخاطر زلزالية
ّ
داهمة على سكان املناطق املجاورة
ال ـت ــي «س ـ ـتـ ــزداد ب ـس ـبــب إنـ ـش ــاء ســدّ
ّ
ج ــن ــة» .سبقت ه ــذا الـتـقــريــر ،تقارير
ّ
ُمـشــابـهــة ّشــكـكــت ف ــي جـ ــدوى إنـشــاء
السد وحــذرت من تداعياته ،كتقرير
ال ـ ـشـ ــركـ ــة اإلس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
العاملية  SAFEGEالتي خلصت الى
أن املوقع املقترح للسد يتميز بطبيعة
ج ـي ــول ــوج ـي ــة وه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ـي ــة
مـ ـعـ ـق ــدة ال تـ ـن ــاس ــب إن ـ ـش ـ ــاء خ ـ ــزان
مــائــي .كــذلــك تقرير الــوكــالــة األملانية
الرسمية  ،BGRاملكلفة من الحكومة
األملــانـيــة الـتـعــاون التقني مــع لبنان
فــي مــوضــوع امل ـيــاه ،وال ـص ــادر فــي 3

حزيران  ،2012الذي ُيشير الى نسبة
ّ
التسرب الهائلة التي سيتسبب بها
السد .إضافة الــى تقرير تقييم األثر
البيئي العائد ملشروع إنشاء السد،
ال ـ ــذي ُيـ ـق ــدر ك ـل ـفــة ال ـت ــده ــور الـبـيـئــي
ب ـن ـح ــو  42مـ ـلـ ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
سنويا ،وبحسب التقرير فــإن «هــذه
الكلفة سـتـكــون تـصــاعــديــة»ُ ،مشيرا
ال ــى أن ــه «ال يمكن ات ـخــاذ أي تدابير
ت ـخ ـف ـي ـف ـيــة ل ـت ـف ــادي اآلث ـ ـ ــار الـبـيـئـيــة
السلبية».
ّ
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،نــفــذت
«ال ـحــركــة الـبـيـئـيــة» أم ــس اعـتـصــامــا
في ساحة ريــاض الصلح تزامنا مع
ان ـع ـق ــاد م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لـلـمـطــالـّبــة
ب ــوق ــف م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء س ـ ـ ّـد ج ــن ــة.
ّ
«تـســلــح» الـنــاشـطــون امل ـشــاركــون في
اإلع ـت ـص ــام ب ـت ـقــريــر م ــرك ــز االب ـح ــاث
الجيوفيزيائية وبتقرير تقييم األثر
البيئي للمشروع ّ
منددين باملشروع
الـ ـ ـ ــذي «يـ ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـخ ــاص ــة
ال ـض ـ ّـي ـق ــة» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر رئـيــس
راشد.
الحركة بول أبي ّ
«ل ـيــش عــن س ـ ّـد جــنــة راضـ ــي؟ لتبيع
م ــن ح ــول ــه األراض ـ ـ ـ ــي» ،الف ـت ــة ُرف ـعــت
خــال إعتصام أمــس ليعكس اتهاما
لـ «مناصري» املشروع بأنهم يريدون
«خـ ـ ــدمـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن واصـ ـ ـح ـ ــاب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات».
يـ ــرى االس ـ ـتـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي وال ـخ ـب ـيــر
الـهـيــدروجـيــولــوجــي سمير زعتيتي
أنــه يـجــري التسويق للسد على أنه
«مـكـســب رب ـحــي م ــن شــأنــه أن ُيــرفــق
ب ــان ـش ــاء اوتـ ـي ــات وم ــراك ــز ت ـجــاريــة
يستفيد منها أبناء املنطقة ،إضافة
الى إغراء أصحاب األراضي بارتفاع
سعر العقارات املجاورة للسد .يحمل
زعتيتي الفتة تقول« :هيدا مش ّ
سد
ه ـيــدا مـصـفــايــة» ،وه ــو ق ــول اقتبسه
م ــن اح ــد ال ـخ ـب ــراء ال ـه ـيــدرولــوج ـيــن
الفرنسيني الــذي أشــرف على دراســة
املشروع في إشارة الى طبيعة املوقع
التي ال تسمح بتخزين املياه.

تكلفة إنشاء  10آبار للمنطقة لن يتجاوز المليون دوالر (هيثم الموسوي)

المعتصمون
استند
ّ
ضد السد الى تقرير مركز
االبحاث الجيوفيزيائية
ّ
يتذرع املدافعون عن املشروع
وفيما
بــأن الـهــدف هــو توفير املـيــاه ملناطق
بيروت وجبيل وكسروان وغيرها من
املناطق (قيل إن املشروع يؤمن أكثر
من  30مليون متر مربع)ُ ،يظهر تقرير
الــوكــالــة االملــان ـيــة أن نـسـبــة الـتـسـ ّـرب

ّ
للسد هائلة وتــراوح بني 35%
املائي
و % 52وه ــي ت ـبــدأ م ــن ارتـ ـف ــاع 800
متر حتى  860مترًا ،والتسرب األكبر
بني ارتفاع  810و 820مترًا .وتصميم
س ـ ــد جـ ـن ــة ه ـ ــو الرت ـ ـف ـ ــاع  834م ـت ـرًا
كـحــد أدن ــى و 839مـتـرًا كـحــد أقـصــى.
وبالتالي ففي ارتفاع يزيد على 810
أمتار يصبح التسرب حوالى ،%100
ف ـي ـمــا ُي ـش ـيــر ت ـقــريــر م ــرك ــز األب ـح ــاث
الـجـيــوفـيــزيــائـيــة ال ــى خـطــر تجفيف
مجرى نهر إبراهيم وواديــه األوسط
والسفلي من املياه ،وهو أحد األنهار

الـنــادرة الــذي ال يــزال مــوجــودا ،وهو
م ــا «س ـت ـكــون ل ــه إن ـع ـكــاســات سلبية
حــادة على البيئة البحرية كما على
املناطق الساحلية».
«ي ـ ــري ـ ــدون املـ ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـم ــة كــي
يتمكنوا من قضم حصصهم منها»،
يـقــول زعـتـيـتــيُ ،مـشـيــرا الــى امكانية
ان ـ ـشـ ــاء آب ـ ـ ــار ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ك ـح ــل بــديــل
ُ
ومـضـيـفــا« :إن تكلفة إنـشــاء  10آبــار
للمنطقة لن تتجاوز املليون دوالر»،
فـيـمــا تـلـفــت الـحــركــة الـبـيـئـيــة ال ــى ان
تكلفة السد تفوق املليار دوالر .بدوره

قضية

مآثر وزير االتصاالت :توزيع «مغانم» الجيل الرابع
وفيق قانصوه
فــي حـكــومــة «ك ــل مــن إي ــدو إلـ ــو» ،كل
وزي ـ ــر فـ ــوق «مـ ـغ ــارت ــه» ص ـ ّـي ــاح .وفــي
«مغارة» وزارة االتصاالت ،ليس عبد
املنعم يوسف ـ ـ رغــم كل «جبروته» ـ ـ
إال واحـ ـ ـدًا م ــن األربـ ـع ــن .ت ـج ــاوز حـ ّـد
السلطة ب ــات هــو الـ ـ «نـ ــورم» الـســائــد،
حتى في وزارة االتصاالت التي يتربع
ع ـل ــى س ـ ّـدتـ ـه ــا مـ ـح ــام ض ـل ـي ــع يــدعــى
بطرس حرب .الوزير ـ ـ غير الضليع في
االتصاالت وتقنياتها ـ ـ يعرف تمامًا
مــن اي ــن تــؤكــل الـكـتــف ،وكـيــف توظف
ال ـ ــوزارة فــي خــدمــة الـنـيــابــة والـبـلــديــة
واملخترة والتبعية السياسية.
فــي نـيـســان  2015انـتـهــت م ــدة العقد
املــوقــع بــن الــدولــة ومجموعة «زيــن»
ال ـكــوي ـت ـيــة (إلدارة وت ـش ـغ ـيــل شـبـكــة
«تاتش») وشركة «أوراسكوم تلكوم»
املـ ـص ــري ــة (الدارة وت ـش ـغ ـي ــل شـبـكــة
«ال ـفــا») .تــم التهويل على اللبنانيني
بتوقف االتصاالت الخليوية في حال
ع ــدم تـجــديــد الـعـقــود ،عـلــى الــرغــم من
ان الــدولــة ،ممثلة ب ــوزارة االتـصــاالت،
قادرة في اي حني على استرداد القطاع
وادارت ــه مباشرة ،على غــرار مــا جرى
عند انهاء عقد سابق مع شركة «فال-

دي ـت ــي» األمل ــان ـي ــة /ال ـس ـعــوديــة اواخ ــر
عــام  .2008ســارع مجلس ال ــوزراء الى
تـمــديــد ال ـع ـقــود حـتــى ،2015/12/31
مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة إج ـ ـ ـ ــراء م ـن ــاق ـص ــة قـبــل
ه ــذا ال ـتــاريــخ .لـكــن لــم تـجــر املناقصة
املــوعــودة بحجة وج ــود «صـعــوبــات»
ل ــم ي ـحــددهــا اح ــد .وب ــدل ال ـع ــودة الــى
مجلس الــوزراء ّ
لبت األمــر ،عمد حرب
الى تجديد العقد شهريًا «على كيفه»
بذريعة تسيير املــرفــق الـعــام ،فارضًا
ع ـلــى ال ـشــرك ـتــن املـلـتــزمـتــن «إت ـ ــاوة»
رعــايــة أنشطة ومهرجانات سياحية
وغيرها« ،ص ــدف» أنها فــي معظمها
ـواد وجـمـعـيــات
ت ـعــود ألش ـخ ــاص ونـ ـ ـ ٍ
وبـلــديــات قريبة مــن تـنــوريــن ،مسقط
رأس الــوزيــر ح ــرب ،بكلفة زادت على
 8,5م ــاي ــن دوالر .أمـ ــا ال ـح ــق ال ــذي
تعطيه الـعـقــود لـلــوزيــر باقتطاع 0,1
ف ــي امل ـئــة م ــن املــداخ ـيــل إلن ـش ــاء هيئة
مالكي الخليوي (Owner Supervisory
مهمتها
 ،)Board-OSBوه ــي وح ــدة ّ
م ــراق ـب ــة ع ـمــل ال ـشــرك ـتــن املـشــغـلـتــن
يـفـتــرض أن تـضــم نـحــو  25شخصًا،
فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـخ ــدم ــه الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ل ـت ـحــويــل
ه ــذه الـهـيـئــة ال ــى «وح ـ ــدة بـتــرونـيــة»
تــوظــف نـحــو  66شـخـصــا غالبيتهم
مــن غـيــر ذوي االخ ـت ـصــاص ،وبينهم

صحافيون ،بــرواتــب تصل الــى 8000
دوالر شهريًا!
«م ــآث ــر» ال ــوزي ــر ح ــرب ت ـت ـعـ ّـدى هيئة
املــال ـكــن ال ــى ال ـتــدخــل ف ــي مـنــاقـصــات
توريد وتركيب أجهزة الجيل الرابع من
االنترنت ( )4Gالتي أطلقتها «تاتش»
و«الفا» نهاية العام املاضي .فمن دون
تبرير مقنع ،استبعدت شركة «»ZTE
الصينية مــن املناقصات («األخ ـبــار»،
 ٣٠كانون األول  ،)٢٠١٥رغم تقديمها
ع ــرض ــا أرخ ـ ــص م ــن ب ـق ـيــة ال ـش ــرك ــات.

ّ
سيكبد
تلزيم «نوكيا»
الخزينة اللبنانية  1,3مليون دوالر
إضافية على العقد
في الحصيلة تم تقاسم أكثر من 200
ّ
مليون دوالر بني ثالث شركات .فلزمت
كـ ــل مـ ــن «ت ـ ــات ـ ــش» و«أل ـ ـ ـفـ ـ ــا» شــرك ـتــي
«هــواوي» و«اريكسون» توريد اجهزة
الجيل الرابعُ .
ومنحت «نوكيا» جائرة
«تـ ــرض ـ ـيـ ــة» ب ــامل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ــوري ــد
األجهزة ألكثر من  200موقع من 1400
ستجهز بتكنولوجيا الجيل الــرابــع.
أث ــار استبعاد « »ZTEضجة حاولت

هـيـئــة مــالـكــي الـخـلـيــوي اسـتـيـعــابـهــا،
فـطـلـبــت م ــن «ت ــات ــش» ،ف ــي ك ـتــاب الــى
مــديــرهــا ال ـعــام بيتر كــالـيــاروبــولــوس
(اسـ ـتـ ـق ــال م ــن م ـه ــام ــه م ـن ــذ ف ـت ــرة مــن
دون ت ـع ـيــن ب ــدي ــل م ـن ــه ح ـت ــى اآلن)،
بإدراج الشركة في مناقصة الستدراج
هــوائـيــات ل ـ  1413موقعًا .لكن الالفت
أن الـ ـكـ ـت ــاب ط ـل ــب فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
إدراج شركة «يونيك توليب» (يملكها
لــوسـيــان ح ــرب قــريــب ال ــوزي ــر ح ــرب)،
الى جانب « ،»ZTEلضمان حصة من
الكعكة لها ،رغم طلب «تاتش» سابقا
استثناء هاتني الشركتني بذريعة عدم
تلبيتهما الشروط التقنية املطلوبة.
تدخالت الــوزيــر حــرب في املناقصات
ت ـت ـبـ ّـدى ب ــوض ــوح أي ـض ــا ف ــي إصـ ــراره
على إعـطــاء شــركــة «نــوكـيــا»  %25من
عقد توريد األجهزة للمواقع الـ .1413
والالفت أن حرب ،في كتاب وجهه الى
كــال ـيــاروبــولــوس ( 19ش ـبــاط ،)2016
ّ
أصر على حصة «نوكيا» ،محددًا سعر
 22900دوالر لـكــل مــوقــع ( 4Gص ــورة
ال ـخ ـط ــاب م ــرف ـق ــة) ع ـل ـمــا أن ال ـع ــرض
الــذي قدمته « »ZTEكــان سيوفر على
الخزينة مــا ال يقل عــن أربـعــة ماليني
دوالر.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن إص ـ ــرار حــرب
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ماركس ضد سبنسر

محاكمة الرأسمالية
غسان ديبة
«إن موت إنسان هو أمر تراجيدي ،أما موت الماليين
فهو مجرد إحصاء»
قول منسوب إلى جوزيف ستالين*

يكشف الخبير الهيدروجيولوجي
فـ ـتـ ـح ــي ش ــاتـ ـي ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
الـ ــى وج ـ ــود دراس ـ ـ ــة أعـ ـ ّـدهـ ــا مـجـلــس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ع ــام « 2007ج ــرى
ُ
إخ ـف ــاؤه ــا ت ـف ـيــد بـ ــأن إنـ ـش ــاء محطة
على نهر الدامور من شأنه أن يراكم
 100م ـل ـي ــون م ـت ــر م ـك ـعــب م ــن امل ـي ــاه
يمكن جـ ّـرهــا الــى بـيــروت خــال فترة
ال ـش ـح ــاح وب ـك ـل ـفــة ال ت ـت ـعــدى الـ ـ ــ153
مـلـيــون دوالر»ُ ،
ويـضـيــف« :أخـفــوهــا
ّ
من أجل إقامة ّ
سد بسري وســد جنة
كي يستفيدوا».

يرفع في وجه صعود االشتراكية اليوم ما يسمى «الكتاب
األسود للشيوعية» .فبعيد تفكك االتحاد السوفياتي وانتهاء
التجربة االشتراكية في أوروبا الشرقية ،تعالت أصوات تحكم
بانتهاء املاركسية واالشتراكية إلى األبد ،وأصدر فرانسيس
فوكوياما حكمه التاريخي في كتابه «نهاية التاريخ واإلنسان
األخير» ،الذي ترددت أصداؤه لسنوات طويلة .هذا أمر يعرفه
الجميع .لكن في الوقت نفسه بدأ يعلو الحديث ،وليس ألول
مرة ،حول جرائم الشيوعية ،وصدر في  1997هذا «الكتاب
األسود» ،الذي اتهم األنظمة الشيوعية حول العالم بقتل نحو
 100مليون إنسان .على الرغم من ضحالة املنهج التاريخي
لهذا الكتاب الذي انتقده الكثيرون من املفكرين واألكاديميني
لـعــدم دقـتــه وقـفــزه فــوق الحقائق بخفة ،إال أن هــذه املــزاعــم
علقت في عقول البعض وتستعمل كجزء من البروباغاندا
ضــد االشـتــراكـيــة ال ـيــوم .ال ــرد على «الـكـتــاب األس ــود» سهل
جـدًا .يكفي تعداد ضحايا الرأسمالية نفسها ،انطالقًا من
بدايات الراسمالية في التراكم األولــي ونــزع ملكية األراضــي
في إنكلترا ( )Enclosure Movementوقمع ثــورات 1848
وكومونة بــاريــس ،م ــرورًا بالنازية وباالستعمار والـحــروب
ً
اإلمبريالية في أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا ،وصوال إلى
ضحايا االنقالبات اليمينية في القرن العشرين من إسبانيا
إلــى إندونيسيا ،ففي األخـيــرة قتل أكثر من نصف مليون
شخص بتهمة انتمائهم إلى الحزب الشيوعي اإلندونيسي
بعد انقالب سوهارتو في  .1965كذلك قام البعض باحتساب
ما كان يمكن تفاديه من حاالت موت لو كان االقتصاد أكثر
ً
عدالة .مثال ،احتسب امارتيا سن ،االقتصادي الحائز جائزة
نوبل ،أنه لو كانت الهند تمتلك اقتصادًا حيث توزيع الدخل
فيه شبيه بمثيله فــي الصني الشيوعية ،أي أن يكون أكثر
مساواة من ناحية توزع املوارد الطبية والصحية في األرياف
والـتــوزيــع الـعــام لـلـغــذاء ،لكانت الهند قــد تجنبت مــوت أكثر
مــن  4ماليني شخص سنويًا ،وهــم الــذيــن يموتون كــل يوم
بصمت .لو احتسب هذا الرقم على مدى جيل زمني واحد
لفاق هذا العدد «جرائم الشيوعية» املزعومة! ويقول أمارتيا
سن في هذا اإلطار« :كل ثماني سنوات ،تمأل الهند خزائنها
بالهياكل العظمية بما يعادل ما وضعته الصني هناك خالل
سنوات الخزي بني  1958و .»1961وسنوات الخزي هذه هي
إشــارة للمجاعة التي ضربت الصني بني  1958و.1961فــي
هذا املجال ،فإن الرأسمالية ونظامها العاملي كانا مسؤولني
عن تفاقم املجاعات خالل «مجاعة البطاطا» في ايرلندا بني
 1842و ،1852التي قتلت مليون إنـســان ،وفــي بعض دول
أفــريـقـيــا فــي الـقــرن الـعـشــريــن والـتــي يعتقد الـكـثـيــرون أنها
«طبيعية» وناتجة من ديناميكية مالتوسية للتناقض بني
النمو السكاني ونمو الغذاء .اليوم إثيوبيا تواجه مرة أخرى
شبح املجاعة التي في القرن العشرين هـ ّـزت ضمير العالم
وكان وراءها في السبعينيات سوء توزيع األراضي ووسائل

اإلن ـتــاج ورغ ـبــة الـنـظــام اإلقـطــاعــي اإلم ـبــراطــوري فــي تــأديــب
قطاعات من الشعب اإلثيوبي .لكن معضلة إثيوبيا كغيرها
من البلدان التي تعرضت لالستعمار املباشر أو االستغالل
اإلمبريالي هي أن الكثير من محنها االقتصادية واالجتماعية
والسياسية نابعة إلــى حد كبير من هــذا اإلرث التي تركته
الراسمالية على الصعيد العاملي .اليوم افتتحت في  5أيار
الحالي «محكمة الرأسمالية» (http://capitalismtribunal.
 )orgفــي فيينا ،وه ــي تـتـنــاول قـضــايــا أو دع ــاوى يرفعها
الـنــاس ف ــرادى أو جـمــاعــات ضــد الــرأسـمــالـيــة ،ومــن ثــم يعني
مـحــامــي ادعـ ــاء ودف ـ ــاع .إح ــدى الـقـضــايــا املــرفــوعــة تـتـنــاول
أفريقيا ،وبالتحديد إثيوبيا .يقول املــدعــي «إن الرأسمالية
هي املسبب بالتنافس حول املــوارد بني الــدول االستعمارية
األوروبـيــة» ،التي أدت في حالة إثيوبيا إلــى احتاللها مرتني
من قبل إيطاليا .وفي املــرة الثانية في  ،1935يقول االدعــاء
«إن نتيجة هذا االحتالل كانت موت مئات اآلالف واستعمال
الغاز السام والتدمير الكامل القتصاد إثيوبيا» .في التاريخ
األكـثــر قــربــا ،وبحسب تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا
التابع لألمم املتحدة ( ،)ECAفــإن «السياسات املفروضة
مــن صـنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي أدت إلــى التحرير
االقتصادي مع تأثيرات كارثية ،بما فيها الحد من اإلنفاق
على الصحة والتعليم والخدمات العامة» .في هذا اإلطار ،كتب
روس باكلي فــي مجلة وورل ــد بوليسي جــورنــال« :بحسب
اليونيسف ،فإن  500ألف طفل دون الخامسة ماتوا كل سنة
في أفريقيا وأميركا الالتينية في أواخر الثمانينيات بسبب
أزمة الديون ومعالجتها من قبل صندوق النقد الدولي .هذه
السياسات تضمنت رفع الدعم عن السلع الغذائية األساسية
وزيادة الضرائب وخفوضات كبيرة في اإلنفاق على الصحة
والـتـعـلـيــم وال ـخــدمــات ال ـعــامــة» .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،يـهـ ّـرب
الرأسماليون والـفــاســدون األفــارقــة نحو  150مليار دوالر
سنويًا إلى الخارج ،أي ما يعادل  %25من الناتج املحلي ،ما
ُيسهم في رفــع عــدد الضحايا بنحو كبير .هــذا بعض ّ
مما
يمكن وضعه في كتاب أشد سوادًا للرأسمالية.
ً
إن الرأسمالية ليست نظامًا أبديًا وفعاال لحشد املوارد كما
يدعي املدافعون عنها .فالرأسمالية قائمة على الحفاظ على
مـعــدالت الــربــح وإي ـجــاد أس ــواق لتصريف سلعها وأس ــواق
للعمالة الرخيصة والدفاع بشراسة عن املصالح االقتصادية
لطبقات املــاك فــي االقـتـصــاد .وهــذا تطلب حــروبــا مباشرة
وحــروبــا أهـلـيــة وقـمـعــا متوحشًا ذه ــب ضحيتها عـشــرات
املاليني .وتطلب أيضًا عدم مساواة في الدخل والثروة وتحكم
األسـ ــواق بـكــل نــواحــي الـحـيــاة ،بـمــا فيها الـصـحــة والتعليم
والغذاء األساسي .والالمساواة وتحكم األســواق ،في بعض
األح ـيــان واألم ـك ـنــة ،يـقـتــان ولـكــن يـقـتــان بصمت وبـبــطء.
ويظهر هــذا القتل في بعض التقديرات واإلح ـصــاءات ،التي
تقرأ الحقًا من دون أن ّ
تهز ضمير العالم إال الذين بدأوا من
جديد ينهضون ويقولون كال في أميركا وأميركا الالتينية
وأوروبا والعالم العربي وكل أنحاء العالم ،وذلك من أجل عالم
أفضل ال يموت األطفال فيه بصمت وال في حروب تشتعل
من أجل الدفاع عن ملكية وثروة.
*ليس هناك من أدلة قاطعة تؤكد أن ستالني قالها،
وهي فعليًا مستقاة من أعمال أدبية

مدارس
عـلــى إع ـط ــاء حـصــة لـ ـ «نــوك ـيــا» يــأتــي
اسـتـجــابــة لــرغ ـبــات ج ـهــات فــاعـلــة في
تـ ـي ـ ّـار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،رغـ ـ ــم أن «ت ــات ــش»
ت ـفــضــل ح ـصــر ال ـع ــرض بـ ـ «هـ ـ ــواوي».
وقــد أوض ــح املــديــر الـعــام للشركة ،في
كـ ـت ــاب وجـ ـه ــه ( 22ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي)
الــى جيلبير نجار ونــاجــي عـبــود ،من
هيئة مالكي الخليوي ،بأن «هــواوي»
ق ــدم ــت ش ــروط ــا وم ــواصـ ـف ــات تـقـنـيــة
أفضل ضمن مبلغ الـ  22900من بينها
ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج (Self Optimising
 Network) SONم ـج ــان ــا ف ــي مـقــابــل
ط ـلــب «ن ــوك ـي ــا»  800أل ــف دوالر .كما
ت ـقــدم س ـعــات أك ـبــر ل ـكــل مـحـطــة تبلغ
)Radio Resources Control) RCC 700
في مقابل تقديم «نوكيا» نصف هذه
السعة لكل  250ألــف مـشـتــرك .وأكــدت
«تاتش» في الرسالة أن تلزيم «نوكيا»
ّ
سيكبد الخزينة اللبنانية  1,3مليون
دوالر إضــاف ـيــة عـلــى ال ـع ـقــد .ال ـجــواب
عـلــى «ت ــات ــش» ج ــاء ف ــي ك ـتــاب وجـهــه
نجار وعبود الى الشركة ،بعد خمسة
أيـ ـ ـ ــام ،يـ ـع ــرب ــان ف ـي ــه عـ ــن «الـ ـص ــدم ــة»
مـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى حـ ـص ــر الـ ـعـ ـق ــد ب ـ
«ه ـ ــواوي» ،وي ـصــران فــي املـقــابــل على
تـلــزيــم «نــوك ـيــا» وي ـعــرضــان الـتــوســط
بني الشركتني للتوصل الى حل!

«فن الشارع» على حواجز الليسيه فردان
فاتن الحاج
ال ـحــواجــز االسـمـنـتـيــة ال ـتــي زرع ــت
قسرًا ،بداية العام الدراسي املاضي،
ب ـح ـجــة ال ـح ـمــايــة األم ـن ـي ــة ملــدرســة
الليسيه ف ــردان ـ ،2التابعة للبعثة
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،امـ ـت ــأت،
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ـ ــأل ـ ــوان ت ـض ــج ب ــال ـح ـي ــاة.
ن ـح ــو  800ت ـل ـم ـيــذ مـ ــن ال ـح ـل ـق ـتــن
األولى والثانية (من الروضة حتى
الخامس األســاســي) اخـتـبــروا «فن
الشارع» أو «الغرافيتي» من خالل
مشروع نفذته مدرستهم في منطقة
األونيسكو بعنوان «مدينتي أجمل
باأللوان» .خرج األطفال من أسوار
امل ــدرس ــة ل ـيــرس ـمــوا م ــا ي ـج ــول في
رؤوسـهــم بحرية ،كما يقول رســام
ال ـغــراف ـي ـتــي املـ ـش ــرف ع ـلــى ال ـع ـمــل،
جــورج خــوري أو ( .) PHAT2يلفت
إلى أن ما «خرطشه» التالمذة على
ال ـح ــواج ــز كـ ــان أج ـم ــل بـكـثـيــر مما
ّ
أعدوه على الورق .السبب أن هؤالء
لم يتقيدوا بقواعد تقليدية جامدة
لـ ـل ــرس ــم أو مـ ـق ــايـ ـي ــس م ـت ـنــاس ـبــة

ً
ل ـل ـش ـخــوص م ـث ــا فــرض ـهــا عليهم
أساتذتهم .فقد شعروا للمرة األولى
ّ
بــأنــه ليس هـنــاك مــن يقف وراء ه ــم
ويــراقـبـهــم ويـقــول لهم «ه ــذا صح»
و«هـ ــذا خ ـطــأ» ،كـمــا هــي ال ـحــال في
األســالـيــب التعليمية املتبعة .هذا
في الواقع ما طلبه الرسام املشرف
من األساتذة الذين اقتصر تدخلهم
ع ـل ــى اطـ ـ ــاع الـ ـصـ ـغ ــار ،ب ـم ـســاعــدة
خ ــوري ،عـلــى تــاريــخ «ف ــن ال ـشــارع»
وتقنياته والسيما ما يتصل منها
باستخدام األدوات ومزج األلوان ال
بما يتعلق بمضمون الرسوم .جرى
ذلــك خــال حلقات نقاشية طويلة
ف ــي ال ـص ــف ح ـي ــث طـ ــرح ال ـت ــام ــذة
امل ــوض ــوع ــات ال ـتــي ي ـن ــوون طرقها
في املـشــروع ،وقــد تناولت بصورة
أساسية مـجــاالت البيئة والصحة
وم ـكــاف ـحــة ال ـع ـن ـصــريــة وشـ ـع ــارات
الثورة الفرنسية :الحرية ،األخـ ّـوة،
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة .وتـ ــرافـ ــق ال ـن ـق ــاش مــع
أبحاث أجراها املعلمون حول هذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ـف ــن وأعـ ـم ــال رســامــي
«الغرافيتي» العامليني .الـهــدف من
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امل ـ ـشـ ــروع ل ـي ــس ف ـن ـيــا ف ـح ـس ــب ،بــل
ت ــرب ــوي و«م ــواطـ ـن ــي» أيـ ـض ــا ،كما
تـ ـش ــرح م ــدي ــرة ال ـح ـل ـق ـتــن األول ـ ــى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـي ــزاب ـي ــت
البوبل .فالعمل الذي يوجه رسائل
وط ـن ـي ــة ،ب ـح ـســب الب ــوب ــل ،ي ـنــدرج
ف ـ ــي اطـ ـ ـ ــار امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
السنوية لتعريف التالمذة بالفنون
والـحـضــارات العاملية ،وقــد نفذوه،
بـعــد تقسيمهم إل ــى ف ــرق صـغـيــرة،
خ ــال ســاعــات الـ ــدوام .وتـشـيــر إلــى
أن ــه ج ــرت م ــراع ــاة ســامــة األط ـفــال
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال «الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــراي»
بالريشة ،واستقدام رافعة لـ «قلب»
ال ـحــاجــز ك ــي يـتـمـكــن ال ـتــامــذة من
تلوين الجهة املقابلة للشارع وهم
في محاذاة الرصيف.
هــذا مــا حصل فــي املــرحـلــة األول ــى،
لتعود املدرسة وتستقدم في مرحلة
ثــانـيــة مــن امل ـشــروع أرب ـعــة رســامــي
غــرافـيـتــي عــاملـيــن ب ـهــدف مناقشة
تجاربهم مع التالمذة وليساهموا
بــدورهــم بلوحات يرسمونها على
الجدران الخارجية للمدرسة.

المتفرغون الجددً :
مصلحتنا الشخصية أوال
حسين مهدي
«الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة بـخـطــر وي ـجــب أن تكون
هناك صرخة وطنية ألجـلـهــا» .عـبــارة قالتها
م ـي ــرف ــت ب ـ ـلـ ــوط ،ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـس ــاب ـق ــة لـلـجـنــة
األساتذة املتعاقدين في الجامعة اللبنانية عام
 ،2014قبل أن يرد اسمها و 1213من زمالئها
(ومــن أســاتــذة ال تعرفهم الجامعة) فــي ملف
التفرغ الصادر في العام نفسه .الخطر املحدق
بالجامعة تمثل حينها ،وفق بلوط ،في وجود
حوالى  %80من أساتذة الجامعة اللبنانية من
املتعاقدين ،وال يمكن أن تستمر أي جامعة
بهذا العدد من املتعاقدين ،معتبرة أن التفرغ
هو للنهوض بالجامعة واالستمرار في عملها.
في تلك الفترة ،نفذ هؤالء املتعاقدون سلسلة
من االعتصامات والتحركات ،غالبًا ما كانت
ب ـلــوط تـتـحــدث بــاسـمـهــم ع ــن أهـمـيــة مـحــاربــة
الـفـســاد والــدفــاع عــن الـجــامـعــة اللبنانية ،وقــد
تعهد األســاتــذة حينها بإكمال هــذه «املسيرة
ال ـن ـض ــال ـي ــة» داخ ـ ــل ال ـج ــام ـع ــة ب ـع ــد ت ـفــرغ ـهــم،
ملحاربة الفساد والطائفية التي حرمتهم عام
 2008من التفرغ.
ّ
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة ونـ ـص ــف م ـ ـ ــرت ع ـل ــى ت ـفــرغ
األس ــات ــذة ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ل ــم نسمع
خــالـهــا أي مــوقــف للمتفرغني ال ـجــدد حيال
العديد من امللفات التي حامت حولها شبهات
ال ـف ـس ــاد وامل ـخ ــال ـف ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،والـ ـت ــي من
شأنها ضرب الجامعة .وكما انسحبت رابطة
األساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية من
هيئة التنسيق النقابية مباشرة بعد حصول
أساتذة الجامعة على حقهم في سلسلة رتب
ورواتـ ــب عــادلــة ،انـكـفــأ املـتـفــرغــون ال ـجــدد عن
إصدار أي موقف يتعلق بأي من القضايا التي
طرحت ،باستثناء موقف يتيم مرتبط باقتراح
زيـ ــادة رس ــم الـتـسـجـيــل ال ــذي لــم يــوافــق عليه
مجلس ال ــوزراء ،حيث رأت بلوط حينها أنها
«كـلـهــا  100أل ــف ،وال ــزي ــادة ملصلحة تحسني
أوضـ ــاع ال ـجــام ـعــة» .مـضـيـفــة« :ال ـ ــ 600أل ــف ال
تساوي شيئًا بالنسبة للتعليم الخاص».
أم ــس ،عـقــد األس ــات ــذة مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا في
أحد فنادق العاصمة ،للمطالبة بضم أسمائهم
الـ ــى م ـلــف ال ــدخ ــول الـ ــى امل ـ ــاك ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية .هــؤالء كانوا مجموعة ال ــ 86أستاذًا
الذين شطبت أسماؤهم من ملف التفرغ في
عــام  ،2008وتـفــرغ  60منهم فــي عــام .2014
فهل املصالح الشخصية باتت الدافع الوحيد
لتحرك األساتذة في الجامعة اللبنانية؟ تنفي
بلوط هذا األمر ،معتبرة أن املتفرغني الجدد هم
الذين نظموا النشاطات واملؤتمرات ووضعوا
برامج املاستر في العامني السابقني« ،وما كنا
نحكي شو عملنا ألن هيدا واجبنا» .وعندما
نسأل بلوط عن قضايا فساد حصلت وسكت
األساتذة عنها ،تتهرب من اإلجابة ،مشيرة الى
أن األساتذة مشغولون حاليًا بإنجاز أبحاثهم.
وخــال املؤتمر الصحافي ،تلت األسـتــاذة في
الجامعة سمر أدهم بيانًا قالت فيه« :طفح الكيل
من الظلم الالحق بنا منذ عام  .»2008إضافة
ال ــى امل ـطــال ـبــة بــإضــافــة أس ـمــائ ـهــم لــانـضـمــام
ال ــى امل ــاك ،يـقــول األس ــات ــذة إنـهــم حــرمــوا من
الدرجتني االستثنائيتني اللتني حصل عليهما
ّ
متفرغو عام  ،2008معتبرين ذلك من حقهم
لكون االعتصامات واإلضرابات والوقوف على
الطرقات منعتهم من القيام باألبحاث العلمية
فــي الــوقــت املطلوب« ،وذل ــك ّ
خسرنا الــدرجــات
الناجمة عن الترقي لدرجة أستاذ التي نحصل
عليها وفقًا لعدد من األبحاث املنشورة» .يذكر
أن األســاتــذة التقوا برئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني بعد املؤتمر الصحافي
مباشرة ،ونقلت عنه أدهم وعده لألساتذة بأنه
سيسعى ملتابعة القضية مع املسؤولني ،وإذا
لم يمر امللف في مجلس الوزراء ،فسيعمل في
شهر أيلول املقبل على إضافة أسماء هؤالء
األساتذة إلى امللف.
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المشاريع الخاصة
تستهوي الشباب
العربي
أشـ ــار"اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أصـ ـ ـ ــداء بـ ـي ــرس ــون -
مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب
الـعــربــي" إلــى املــوقــف اإليـجــابــي املتنامي
للشباب العربي إزاء ريادة األعمال ،حيث
يرى أكثر من نصفهم أن الجيل الحالي
يتفوق على سابقه لجهة امـتــاك الــروح
ُالريادية.
أج ـ ـ ـ ــري االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ب ــواسـ ـط ــة ش ــرك ــة
االسـتـطــاعــات الـعــاملـيــة "ب ــن شــويــن آنــد
بـ ـي ــرالن ــد" الـ ـت ــي أجـ ـ ــرت  3500مـقــابـلــة
شـخـصـيــة خ ــال ال ـف ـتــرة ب ــن  11يناير
و 22فـبــرايــر  2016مــع شـبــان وشــابــات
عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بني  18و
ُ
 24عامًا ،وانتقي املشاركون حصرًا من
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
الست :اإلمارات ،السعودية ،قطر ،الكويت،
ُعمان ،والبحرين ،باإلضافة إلى العراق،
مـصــر ،األردن ،لـبـنــان ،لـيـبـيــا ،فلسطني،
تونس ،املغرب ،الجزائر ،واليمن.
كـ ـ ـش ـ ــف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع أن  %36م ــن
املشاركني في االستطالع يطمحون إلى
بدء مشاريعهم الخاصة خالل السنوات
الخمس القادمة .وجاء ذلك بنسبة %37
فــي منطقة الخليج الـعــربــي ،و %39في
شـمــال أفــريـقـيــا ،و %31فــي دول شــرق
املتوسط.
جاءت العقارات والتكنولوجيا والتجزئة
في صدارة القطاعات التي أشار الشباب
العربي إلى رغبتهم في بدء مشاريعهم
فـيـهــا .ويـشـكــل الـقـطــاع الـعـقــاري الخيار
املفضل إلطالق املشاريع في دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث يتطلع  %24من
الشباب الخليجي إلى إطالق شركة ذات
صلة بهذا القطاع .من ناحية أخرى ،كانت
التكنولوجيا الخيار األول لرواد األعمال
املحتملني في دول شرق املتوسط ()%15
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ( .)%18أم ـ ــا ق ـطــاع
التجزئة ،فاحتل املرتبة الثانية على قائمة
ً
القطاعات األكثر تفضيال في دول شرق
املتوسط وشمال أفريقيا ،حيث استأثر
باهتمام  %15و %16من املشاركني في
االستطالع على التوالي ،بينما أشار %9
فقط من الشباب الخليجي إلــى رغبتهم
في إقامة مشروع ضمن هذا القطاع.
بالنظر إلى كامل منطقة الشرق األوسط،
أبدى  %34من املشاركني في االستطالع
عدم نيتهم إطالق مشاريع خاصة بهم،
ولم تكن هناك إجابة حاسمة لدى %30
من املشاركني .وجاء في مقـدمة األسباب
لذلك االفتقار إلــى املــوارد املالية املطلوبة
إلط ــاق امل ـشــاريــع ،حـيــث أش ــار إل ــى هــذا
السبب  %20مــن الشباب الـعــربــي ،رغم
أن  %8مــن الـشـبــاب الخليجي اعـتـقــدوا
أن ـه ــم ي ـف ـت ـقــرون إلـ ــى ال ــوس ــائ ــل ال ــازم ــة
إلطــاق مشاريعهم الخاصة ،بينما رأى
 %37من شباب شمال أفريقيا في ذلك
العائق األبــرز .ويــرى الكثير من الشباب
الـعــربــي أن ــه يـمـكــن حـكــومــاتـهــم أن تبذل
جهودًا أكبر لدعم رواد األعمال الشباب،
ّ
حـيــث أكـ ــد  %39مـنـهــم أهـمـيــة تشجيع
اإلقــراض املنخفض التكلفة .ودعــا %25
من املشاركني إلى تحسني وتوفير فرص
التعليم والتدريب ،فيما طالب  %19منهم
الحكومات برفع بعض القيود التنظيمية
والتخلص من البيروقراطية.

إغتراب
قد تكون مشكلة المغترب اللبناني األساسية أنه ينظر إليه كمستثمر وليس كمواطن.
مطلوب منه أن يسمع معلقات من الشعر والخطب والكالم الرنان الذي ال يقدم وال يؤخر
وأن يدفع في النهاية ثمن هذا الهراء .مصيبة المغترب الكبرى أنه يبحث عن نفسه.
يطوف في هذا الكوكب وشرعية وجوده مرتبطة بمحفظته .في البلدان التي ينتشر
فيها هو «لبناني» ،وفي لبنان ،هو «مغترب» ،أما هو نفسه فال يعرف من هو!

«لبناني»

منح طالبية
بآالف الدوالرات
رضا صوايا
يقال إن "املــال بيجي وب ــروح" .وهذه
حــال االغ ـتــراب اللبناني .حــن نريد
ً
مـنــه م ــاال يـفـتــرض أن "ي ـجــي" وحــن
تـنـتـفــي ال ـح ــاج ــة إل ـي ــه "بـ ـ ـي ـ ــروح" .لم
تـنـجــح ال ــدول ــة وال ال ـق ـطــاع الـخــاص
م ـنــذ ب ــداي ــة االغـ ـت ــراب الـلـبـنــانــي في
إيجاد وسيلة تربط ما بني الجناح
املـ ـقـ ـي ــم والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح املـ ـنـ ـتـ ـش ــر ب ـغ ـيــر
الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة .واق ـ ـ ــع يـشـعــر
امل ـغ ـت ــرب ب ــأن ــه ي ـس ـت ـغــل ،وفـ ــي ح ــال
تلكؤه أو امتعاضه يتهم بالتقصير
ونسيان الوطن.
"لـبـنــانــي" م ـشــروع جــديــد ي ـحــاول أن
ّ
يصوب النظرة إلى االغتراب ،وكيفية
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ـع ــه مـ ــن بـ ـ ــاب ال ـ ـجـ ــذور
والـهــويــة ،وفــي الــوقــت عينه يساعد
الـطــاب الجامعيني على االستفادة
بمنح سنوية بآالف الدوالرات.

عودة إلى الجذور
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق "لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي" مـ ـ ــن ال ــرهـ ـبـ ـن ــة
اللبنانية املــارونـيــة ،وطـ ّـورتــه الحقًا
جــامـعــة ال ـ ــروح ال ـق ــدس ـ ـ ـ ـ الـكـسـلـيــك.
تـ ـشـ ـي ــر مـ ــؤس ـ ـسـ ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع كـ ـل ــود
خــوري عــازار إلى أنها كانت موظفة
فــي جــامـعــة ال ــروح الـقــدس الكسليك
حيث وضعت كافة الطاقات "لدراسة
ومعرفة ما يقدمه االغـتــراب للبنان،

وما يطلبه لبنان من االغتراب .تبني
لنا مــن خــال جوالتنا الـعــديــدة إلى
دول االنتشار أنه ليس كل االغتراب
مهتمًا باالستثمار في لبنان ،لكن ما
يوحدهم جميعًا قولهم "أنا لبناني"
وحرصهم على ذكــر انتمائهم ،ومن
هنا أصل التسمية للمشروع".
ت ـل ـف ــت ع ـ ـ ـ ــازار االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه إلـ ـ ــى نـقـطــة
ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ،أال وه ـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــص فــي
معرفة املغتربني بـجــذورهــم .أقصى
معلوماتهم عــن قــراهــم أو عائالتهم
وأق ــارب ـه ــم ال ت ـت ـعــدى حـ ــدود ال ـع ــام.
بـ ــامل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــر ،وإن كـ ـ ـ ــان املـ ـغـ ـت ــرب
"لـبـنــانــي" إال أنــه فعليًا ال يـعــرف من
ه ــو ،مــا هــو أصـلــه وم ــا هــي روابـطــه
الـتــاريـخـيــة والـجـغــرافـيــة والعائلية
بجذوره ومسقط رأسه.
الهدف األساسي من املشروع يكمن
في وضع طاقات االغتراب اللبناني
فــي تـصــرف ال ـطــاب الجامعيني في
لبنان بما يخدم الطرفني .كيف ذلك؟
من خالل جعل الطالب املهتم "باحثًا"
توكل إليه مهمة الغوص في تاريخ
املغترب وجذوره ووفقًا للخدمة التي
يختارها هذا األخير .العملية ليست
معقدة .من خالل املوقع اإللكتروني
يـمـكــن أي م ـغ ـتــرب اخ ـت ـيــار الـخــدمــة
الـتــي يــريــد .أم ــا مــن نــاحـيــة الـطــاب،
فيعبئ طلبًا عبر املوقع اإللكتروني
ويبدي استعداده ورغبته في العمل

ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،م ـ ــا ي ـخ ــول ــه
االس ـت ـفــادة مــن مـنــح سـنــويــة ت ــراوح
قيمتها بني ثالثة آالف وخمسة آالف
دوالر ،بغض النظر عن الجامعة أو
مذهب الطالب أو منطقته...
ت ـش ــدد ع ـ ــازار ع ـلــى "أن ـن ــا ال نـتـســول

تراوح قيمة المنح
للطالب بين ثالثة
وخمسة آالف دوالر

م ــن امل ـغ ـت ــرب ب ـح ـجــة ال ـت ــام ـي ــذ .مــا
يهمنا أن يعتاد الـطــاب العمل وأن
يكسبوا املـنــح مــن خــال مجهودهم
وتعبهم وعــن جـ ــدارة" .فــإضــافــة إلى
البعد الوطني والعاطفي الذي يقوم
به الطالب من خالل خدمة املغترب،
يستفيد مــن الـنــاحـيــة الـثـقــافـيــة بما
ي ـس ـمــح ب ـت ـغــذيــة ح ـشــري ـتــه ويــدف ـعــه
إلـ ــى امل ـط ــال ـع ــة وال ـب ـح ــث وال ـتــدق ـيــق
والكتابة...
ال يشترط أن يكون الطالب واملغترب
مــن الـقــريــة أو الـبـلــدة نـفـسـهــا ،لكون
ال ـع ـمــل بـحـثـيــا وت ـق ـن ـيــا ،وي ـم ـكــن أي
ط ــال ــب ال ـق ـي ــام بـ ــه ،ل ـك ــن إن ص ــودف
ووج ـ ــد م ـغ ـتــرب وط ــال ــب م ــن الـقــريــة
ن ـف ـس ـه ــا فـ ـم ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي أن ت ـك ــون
األولوية لهذه الحالة.

أخبار وشركات
«فرنسبنك» ّ
َ
يكرم  120طالبًا

للفائزين في املواد األربع :اإلمالء في اللغة العربية ،اإلمالء في اللغة اإلنجليزية،
الرياضيات ،وعلوم األحياء.

اليوم العالمي للفتيات في مجال
التكنولوجيا

احتفت شركة ألفا ،بــإدارة أوراسكوم لالتصاالت ،للعام الرابع ،بـ "اليوم العاملي
للفتيات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ،في إطار املبادرة العاملية

َ
«فرنسبنك» مع األمانة العامة للمدارس
في سياق بروتوكول التعاون الذي وقعه
الكاثوليكية في عام  ،2013احتفل فرنسبنك بتوزيع شهادات التقدير لـ 120
طالبًا ،وتوزيع جوائز نقدية بقيمة  22ألف و 500دوالر أميركي على  15طالبًا
منهم فــي مسابقة تربوية كــان املـصــرف قــد أطلقها فــي آذار الفائت ،وحملت
عنوان»مواهب من أجل لبنان».
ّ
َ
وق ــد ش ــارك فــي املـســابـقــة ،ال ـتــي نــظـمـهــا «فــرنــسـبـنــك» بــالـتـعــاون مــع مؤسسة
لالستشارات التربوية 120 ،طالبًا من أربعني مدرسة من كافة املناطق بتنوعها
َ
ّ
«فرنسبنك» الجوائز
وخص َصت إدارة
الجغرافي على امـتــداد مساحة لبنان.
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كيفية التعاطي
مع تحويالت المغتربين
يهدف المشروع الى
وضع طاقات االغتراب
اللبناني في تصرف
الطالب الجامعيين

من املغتربني فقدوا الصلة بأقربائهم
ف ــي ل ـب ـنــان ،وف ــي زي ــارت ـه ــم لـلـبـنــان ال
ي ـجــدون مــن يملك املـتـســع الـكــافــي من
ال ــوق ــت أو أح ـيــانــا ك ـث ـيــرة املـعـلــومــات
الكافية والوافية لنقلها إليهم .إضافة
إلى ذلك ،وعلى أهمية بعلبك وجعيتا
والروشة ،إال أن ما يهم املغترب فعليًا
ه ــو ال ـغ ــوص ف ــي تــاري ـخــه الشخصي
واس ـت ـك ـش ــاف جـ ـ ــذوره ق ـبــل الـسـيــاحــة
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة" .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،وإذا رغــب
امل ـغ ـتــرب ف ــي زي ـ ــارة ل ـب ـنــان ،يستقبله
الـ ـط ــال ــب ويـ ــراف ـ ـقـ ــه وي ـ ـكـ ــون ب ـم ـثــابــة
مرشده السياحي والتاريخي وينقل
إليه مباشرة وميدانيًا املعلومات التي
اكتشفها.
يـسـعــى "ل ـب ـنــانــي" أي ـض ــا ،وب ـع ـي ـدًا عن
ال ـص ـل ــة املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ـغ ـت ــرب ــن ،إل ــى
م ـســاعــدة ال ـط ــاب عـلــى إي ـج ــاد فــرص
عـمــل أو إمـكــانـيــة ال ـتــدرج فــي الـخــارج
واكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب خ ـ ـ ـبـ ـ ــرة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـم ـج ــرد
االشتراك في املوقع اإللكتروني.

السعي للشفافية

خدمات متنوعة
املشروع يوفر خدمات متعددة .خدمة
"س ـي ـل ـف ــر" ب ـح ـســب ع ـ ــازار "ك ـن ــاي ــة عــن
املعلومات التي تخص املغترب والتي
نـحــاول تأمينها مــن خــال الكنائس،
امل ـشــايــخ الــداخ ـل ـيــة ،امل ـخ ــات ـي ــر ،"...أمــا
خــدمــة "غــولــد" فتختص بالبحث عن
"ش ـجــرة الـعــائـلــة ،عــن ص ــور عــن أف ــراد
العائلة بشكل وثائقي ومهني وليس
ص ـ ــورة م ــن خ ــال ال ـف ـي ـس ـبــوك" ،فيما
خــدمــة "بالتينيوم" "عـبــارة عــن خدمة
فـيــديــو" .تـقــدم املعلومات املستحصل
عـلـيـهــا إل ــى امل ـغ ـتــرب أي ـن ـمــا وج ــد من
خالل كتيب خاص به.
الـ ـخ ــدم ــة ال تـ ـت ــواف ــر عـ ــن بـ ـع ــد ف ـق ــط.
توضح كلود خــوري عــازار "أن الكثير

تؤكد عازار أن "املغتربني عانوا كثيرًا
م ــن انـ ـع ــدام ال ـش ـفــاف ـيــة .ل ــذل ــك ،حــرصــا
على الصدقية والنزاهة في التعاطي،
ُ
ت ـح ـ َّـول األم ـ ــوال م ـبــاشــرة إل ــى حـســاب
الـطــالــب الجامعي وال تسلم نـقـدًا كي
ن ـض ـمــن أن ـه ــا اس ـ َت ـخــدمــت ف ــي امل ـكــان
ُ
ّ
املناسب ولم تستغل بطريقة خاطئة".
املشروع شارف على االنتهاء .ينقص
فقط اكتمال مجلس اإلدارة كي تجري
امل ـبــاشــرة بــاملـهـمــة .وق ــد دخ ــل الكثير
م ــن املـتـمــولــن عـلــى ال ـخــط واملـهـتـمــن
بـ ـنـ ـج ــاح امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .اكـ ـتـ ـم ــال مـجـلــس
اإلدارة ،وبعيدًا عن النواحي اإلداريــة،
محوري لكونه على ما تقول عازار "من
الناحية املالية ولنفترض أن الخدمة
الـتــي اخـتــارهــا املـغـتــرب تكلفتها ألف
دوالر ونحن وعدنا الطالب بـ  3آالف
دوالر ففي هــذه الحالة يقوم املجلس
بتغطية باقي املبلغ".
لطاملا بحث لبنان املقيم عما ينفعه
وما يريده .جاذبية "لبناني" أنه بحث
عـ ّـمــا ي ــري ــده امل ـغ ـتــرب وم ــا ه ــو بــأمــس
الحاجة إليه لخدمة الطالب في لبنان
ف ــي إطـ ــار أك ــادي ـم ــي وم ـه ـنــي م ــن دون
االضـ ـ ـط ـ ــرار إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال الــوط ـن ـيــة
للتسول ...وخدمة بعض املنتفعني!

لالتحاد الدولي لالتصاالت التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على االنخراط في
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ّ
تخللت اليوم االحتفالي حلقات حوارية عرض خاللها فريق العمل النسائي في
ً
ألفا شرحًا مفصال عن التحديات التي تواجه القطاع والعاملني والعامالت فيه.
وتضمن جولة في مركزي التحكم والــداتــا سنتر ،وانتهى بمسابقة تنافسية
ّ
تبارت فيها التلميذات في تقديم أفكارهن االبتكارية في مجال إنترنت األشياء
.Internet of Things

 ...Project Lebanonمبادرات وحلول
ّ
ة
اقتصادي
ّ
ّ
ّ

تنظم الشركة الدولية للمعارض ( )IFP Groupالــدورة الحادية والعشرين من
ّ
جاري ّالدولي ملـ ّ
ّ
املعرض ّالت ّ
وتقنيات البناء والبيئة للبنان والشرق
ومعدات
ـواد
األوســط  2016 Project Lebanonفي مركز «بيال» في وسط بيروت بني 31
ّأيار و  3حزيران املقبلُ .يسهم املعرض بإطالق مشاريع جديدة وتنشيط حركة
ّ
إع ــادة التصدير وزي ــادة االسـتـثـمــارات .وسيشارك فــي املـعــرض أكثر مــن 450
ّ
محلية وإقليمية ودولـ ّـيــة من  20دولــة هي بلجيكا ،بيالروسيا ،الصني،
شركة
ّ
ّ
قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،الهند ،إيران ،إيطاليا ،الكويت ،السعودية ،لبنان،
ّ ّ
العربية املتحدة.
رومانيا ،روسيا ،صربيا ،سلوفاكيا ،إسبانيا ،تركيا واإلمارات

يصعب أن نجد أسرة في لبنان ال تستفيد من تحويالت المغتربين بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة .لكل لبناني حكاية خاصة مع االغتراب سواء عبر
أقرباء أو أصدقاء .ورغم بعدهم عن بلدهم ال يتوانون عن إرسال الدعم
المادي لمن يحبون والمساهمة في تأمين عيش كريم لهم
بالرغم من أن معظم التحويالت ال تترجم استثمارات
في لبنان ،إال أن أهميتها قد زادت بشكل ملحوظ في
السنوات األخيرة.
أهمية التحويالت
¶ تشكل شبكة أم ــان اجـتـمــاعـيــة :ال تلعب التحويالت
املالية بحد ذاتـهــا دورًا مهمًا فــي عملية النمو بقدر ما
تشكل شبكة أمان اجتماعية للعائالت اللبنانية املقيمة.
فال يختلف اثنان على أن إرسال املهاجرين األموال إلى
ذويهم وأصدقائهم في لبنان يساعد هؤالء على التغلب
على الكلفة الناتجة من التضخم املالي ومواجهة األزمة
املعيشية ،ويؤمن لهم املبالغ الضرورية لسد حاجاتهم
في التعليم والطبابة.
¶ تساهم فــي االسـتـقــرار املــالــي واالق ـت ـصــادي :تساهم
التحويالت في املحافظة على االستقرار املالي في لبنان،
كونها تؤمن للمصارف التجارية اللبنانية نسبة عالية
من السيولة ،فتتيح لها قدرة أكبر على تسليف القطاع
الـخــاص واملـســاهـمــة فــي تـمــويــل عـجــز مــوازنــة الحكومة
وتغطية عجز امليزان التجاري.
¶ لـبـنــان ثــانــي أك ـبــر دول ــة متلقية لـلـتـحــويــات مــن بني
ـدولــي ،وتـشـكــل تحاويل
 16دول ــة عــربـيــة ،وفـقــا للبنك الـ ّ
املغتربني  %14.9من الناتج املحلي اإلجمالي اللبناني.
وعام  2014بلغ حجم تحويالت املغتربني  7,49مليارات
ً
دوالر ،مـسـ ّـجــا ارت ـفــاعــا بنسبة  %200مـقــارنــة بعام
ّ
 2002حــن كــان حجم التحويالت يـقــدر بحوالى 2.54
مليار دوالر.
وفـقــا للبروفسور جــاســم عجاقة "وإذا مــا قمنا بجمع
تحاويل املغتربني اللبنانيني منذ عــام  2002حتى عام
 ،2014ن ــرى أن مـجـمــوع ه ــذه الـتـحــاويــل بـلــغ  81مليار
دوالر أميركي ،وهذا الرقم يفوق دين لبنان العام ،والبالغ
 70مليار دوالر أميركي".
على مستوى العالمّ ،
يقدر عدد املهاجرين بحوالى 215
مليون شخص وتتجاوز قيمة تحويالتهم املالية جميع
الصناديق املخصصة للتنمية الدولية ،ما يشكل مصدرًا
أس ــاس ـي ــا ل ـل ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدول ،وخ ــاص ــة ال ـنــام ـيــة مـنـهــا،
ويساهم في تعزيز االستقرار املالي واالقتصادي على
املستويني العام والخاص.
وظائف التحويالت وفقًا لمدة الهجرة
على الرغم من ضخامة املبالغ املالية املرسلة ،إال أنه ،كما
سـبــق أن ذكــرنــا ،فــإن االسـتـفــادة مــن حـجــم التحويالت
ال تــزال في حــدودهــا الدنيا مقارنة بالخيارات املتعددة
التي يوفرها هذا املصدر اإلضافي للدخل .واالستخدام
الـسـلـيــم لـتـحــويــات املـغـتــربــن ي ـبــدأ بـتـحــديــد امل ــدة الـتــي
سيقضيها املـغـتــرب فــي ال ـخ ــارج .فـتـحــويــات املـغـتــرب
تـخـتـلــف أه ــداف ـه ــا بــاخ ـتــاف املـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـتــي يـنــوي
ق ـضــاءهــا خ ــارج ال ـب ــاد ،وه ــو م ــا يـنـعـكــس حـكـمــا على
املتلقني واملستفيدين.
¶ هجرة قصيرة املــدى :في الكثير من األحيان يضطر
امل ـغ ـت ــرب ،ق ـبــل س ـف ــره ،إل ــى االس ـت ــدان ــة ل ـتــأمــن تـكــالـيــف
ً
ّ
وتستب
سفرته وإقامته إلى حني يجد عمال في الخارج
أحواله ويستقر .في هذه الحالة يكون الهدف األساسي
ّ
من تحويالته سداد الدين الذي رتبه على نفسه.
ّ
ينصب اهتمام
¶ هجرة متوسطة املدى :في هذه املرحلة،
املغترب على مساعدة عائلته في الوطن ،فيرسل األموال
لتغطية نـفـقــات الـعــائـلــة واملـســاهـمــة فــي تكاليف العيش
وإجراء بعض التحسينات والترتيبات على املنزل.
¶ ه ـجــرة طــويـلــة امل ــدى :فــي ه ــذه املــرحـلــة يـكــون الـهــدف
األســاســي للمغترب االسـتـثـمــار فــي مـشــاريــع معينة أو
شــراء مـنــزل أو بــدء عمل خــاص بــه .املتلقي مــن جهته،
وفــي حــال وجــد فائضًا من املــال ،يمكنه االستفادة من
التحويالت لتحقيق أهدافه املالية الخاصة.

كيفية التعاطي مع التحويالت
ً
تستخدم أمــوال املغتربني إجماال الستهالك املــواد الغذائية،
شــراء الـعـقــارات ،وتحسني األوض ــاع املعيشية ،فيما فرص
االستثمار فــي القطاعات اإلنتاجية تبقى قليلة .واألم ــر ال
ينحصر فقط بلبنان ،حيث هذه النزعة تنتشر في بلدان عدة
كما تكشف دراســة ّ
أعدها كل من البنك الدولي وصندوف
النقد الدولي عام .2003
في الكثير من األحيان يتعامل املتلقون مع التحويالت املالية
على أنها حتمية وثابتة ومصدر ال ينضب للدخل ،ويتناسون
األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي قد تطرأ،
سواء في بلد وجود املغترب أو على مستوى العالم ،والتي قد
تؤثر في حجم تحويالته املالية ووتيرتها .وأكبر مثال على
ّ
ذلك هبوط أسعار النفط الذي أثر في مدخول اللبنانيني في
الخليج أو األزمة السياسية التي نشبت مع الدول الخليجية
ّ
وهددت مصير أعداد كبيرة منهم.
تشير دراسات عدة إلى أن وتيرة التحويالت املالية تتراجع
م ــع م ـ ــرور ال ــزم ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـكــن لـلـمـغـتــرب
مسؤوليات كبيرة في وطنه األم .فكلما طالت مدة الهجرة
انخفضت مساهمات املغترب املالية ،سواء من حيث الحجم
أو من حيث مدة إرسال التحويالت.
ه ــذه املـعـطـيــات يـفـتــرض أن يــأخــذهــا املـتـلـقــون بـجــديــة ،وأن
ّ
ّ
يتجنبوا بالتالي االتـكــال األعـمــى على التحويالت القادمة
تحسبًا لحصول أي طارئ أو أي انقطاع مفاجئ في وتيرة
التحويالت ،ما قد يضعهم في مأزق حقيقي.
عـلــى املـتـلـقــن ،ب ـنـ ًـاء عـلــى مــا ت ـقــدم ،أن يـضـعــوا دائ ـمــا خطة
ّ
تجنبهم املخاطر في حال توقفت أو تراجعت وتيرة أو قيمة
التحويالت.
بــدايــة ،من املهم ّاإلدراك أنــه في حــال كـ ّـان حجم التحويالت
يساوي أو يتخطى نصف مدخول املتلقي ،ففي هذه الحالة
ّ
فإن حجم االتكال كبير جدًا وخطر .بالتالي على املتلقي أن
ّ
عليها ،كي يتمكن
يحدد بدقة حجم التحويالت ومدى اتكاله ّ
من التخطيط للحل البديل .لذلك ينصح املتلقي بـ:
¶ العمل على أساس أنه لن يتلقى تحويالت الشهر القادم أو
ملدة زمنية محددة ،ما يساعده على الحد من ارتباطه بهذا
ّ
املورد ويجنبه أن يصبح أسير التحويالت.
¶ الـبـحــث ع ــن م ـص ــادر أخـ ــرى لـلــدخــل (وظ ـي ـفــة ،تأسيس
مشروع) .ويمكن أن تستخدم التحويالت لخدمة املشروع
ّ
وتمويله ،ما يوفر استقاللية مالية.
ّ
¶ تجنب تغطية املـصــاريــف األســاسـيــة للمنزل مــن خالل
التحويالت.
¶ التعامل مع التحويالت كمصدر منفصل للدخل.
¶ ّادخار جزء من التحويالت املالية.
استخدام المصرف إلجراء التحويالت
وسائل عدة تستخدم إلجــراء التحويالت املالية ،لكن تبقى
الستخدام املصرف فوائدة كثيرة ال توفرها بقية املصادر،
ومن ضمنها:
¶ الـقــدرة على اسـتـخــدام جــزء مــن التحويالت فــي حساب
توفير ،ما ّ
يحد من اإلنفاق ،ويسمح باالستفادة من الفوائد
التي يقدمها املصرف.
¶ اسـتـفــادة أسـهــل مــن عــدد كبير مــن الـخــدمــات املصرفية
وأبرزها القروض ،البرامج التأمينية ،والحصول على بطاقة
ائتمان .
¶ االستفادة من األمان الذي يتوافر من خالل التعامل مع
املصارف وإجراء التحويالت املالية عبرها.
¶ إمكانية استخدام التطبيق على الهاتف الخلوي لرصد
التحويالت ومعرفة تاريخ تلقيها ،مع إمكانية تحويل كامل
قيمتها أو جــزء منه إلــى حساباتك األخ ــرى فــي املصرف
نفسه.
¶ ال ـح ـصــول عـلــى ب ـيــانــات مــالـيــة مــن امل ـصــرف تـبــن كــافــة
التحويالت مــن لحظة وضعها الــى لحظة سحبها ،وحجم
الحساب ،بما يساعد في إدارة أفضل للتحويالت.

برعاية:

9

10

الجمعة  27أيار  2016العدد 2895

رأي

عن االنتخابات وديموقراطيتها :مخالفات في الشكل والجــ
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

زينه الحلو *

 ...وجــرت االنتخابات البلدية واالختيارية
ف ــي م ــوع ــده ــا ،ح ـتــى أن فــرع ـيــة ج ــزي ــن فـ ّـك
أســرهــا بعد أن تــأخــرت  16شـهـرًا .لــم تنفع
ت ـع ـب ـئ ــة بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن وامل ـح ـل ـل ــن
والـسـيــاسـيــن فــي الـتـســويــق إلم ــرار تمديد
آخــر ،يشمل هــذه املــرة البلديات واملخاتير
بــالـحـجــج نفسها ال ـتــي اسـتـخــدمــت إلم ــرار
التمديدين في  2013و.2014
هــا قــد م ــرت ث ــاث مــراحــل مــن االنـتـخــابــات
وي ـب ـق ــى ي ـ ــوم واحـ ـ ــد ي ـف ـص ـل ـنــا عـ ــن ان ـت ـهــاء
العملية االنتخابية لعام  ،2016في ظل نقص
فــي الـتـشــريــع يـفـتــح ال ـبــاب عـلــى مصراعيه
أمام استنسابية السلطة السياسية ،ممثلة
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات .وال ـن ـقــص
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ه ـ ــو غ ـ ـيـ ــاب ق ـ ــان ـ ــون ان ـت ـخ ــاب ــي
خــاص باالنتخابات البلدية واالختيارية،
واالعـتـمــاد على أحـكــام قــانــون االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة امل ـ ــرع ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء أي الـ ـق ــان ــون
 ،2008\25بحسب مــا جــاء فــي امل ــادة  16من
املــرســوم االش ـتــراعــي  .1977\118والـقــانــون
املذكور وضع في عام  2008كنتيجة مباشرة
التـفــاق الــدوحــة ولـلـتــوافــق السياسي الــذي
أفتى بضرورة إجــراء االنتخابات النيابية
لعام  2009بروحية مختلفة عــن تلك التي
أجــريــت فيها أرب ــع عـمـلـيــات انـتـخــابـيــة في
زمن الجمهورية الثانية ،أو أقله هكذا أريد
لـهــذا الـقــانــون أن ي ـكــون .رك ــز الـقــانــون على
االنتخابات النيابية ولم يلحظ أي فصول
أو أحـ ـك ــام خ ــاص ــة ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
واالختيارية .وفي عام  ،2010أحال مجلس
الوزراء مشروع قانون لالنتخابات البلدية
(رفعه وزير الداخلية والبلديات آنذاك زياد
بارود) إلى البرملان ،إال أنه علق في مكان ما
بني اللجان املشتركة والهيئة العامة ،وبقيت
االنتخابات البلدية واالختيارية مضطرة
إلــى استعارة قانون االنتخابات النيابية،
حتى لو لم يكن مناسبًا لخصوصيتها في
معظم األحيان.
وتـ ــال ـ ـيـ ــا ،مـ ــا زال ـ ـ ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة
واالخ ـت ـي ــاري ــة – ال ــراب ـع ــة ف ــي الـجـمـهــوريــة
الثانية والثانية في مرحلة ما بعد الوصاية
 تجري من دون هيئة إشراف على الحمالتاالن ـت ـخــاب ـيــة ،وبــال ـتــالــي غ ـي ــاب أي تـحــديــد
لسقف اإلنفاق االنتخابي وعدم اتباع آليات
تنظيم لإلعالم واإلعالن االنتخابيني بحجة
أن انتخاب  1027بلدية وما ال يقل عن 2800
مـخـتــار يـتــرتــب عنها تــرشــح نـحــو  40ألــف
شخص ،وبالتالي هذا العدد من املرشحني
غير قابل للمراقبة .مرة أخرى ،يخسر املبدأ
ويربح االستسهال.

وفــي غـيــاب هيئة إش ــراف دائـمــة ومستقلة
على االنـتـخــابــات ،مــا زالــت وزارة الداخلية
والـبـلــديــات هــي الجهة املـســؤولــة عــن إدارة
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة واإلع ـ ــداد ل ـهــا .وعلى
الــرغــم مــن ه ــذا الـنـقــص الـقــانــونــي ،ك ــان من
املمكن أن تبادر الوزارة إلى إصدار مراسيم
تطبيقية وتعاميم وقرارات إجرائية تراعي
روحية النص القانوني وتحفظ البعض من
امل ـبــادئ الـعــامــة لديموقراطية االنتخابات
في محاولة للتعويض عن الخلل الحاصل،
ول ـك ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة قـ ــررت خ ــاف ذل ــك.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ه ـ ــي أول م ـ ــن ص ــدق
كــذبــة الـتـمــديــد ول ــم تـقــم بــالـحــد األدنـ ــى من
التحضيرات إلجراء االنتخابات ،كما تشير
نسبة املـخــالـفــات الـتــي رصــدتـهــا الجمعية
اللبنانية من أجل ديموقراطية االنتخابات
في مواكبتها أليام االقتراع ،وال سيما تلك
املتعلقة بسوء أداء هيئات القلم .وبدا جليًا
– ولم تنكره الوزارة في ما بعد – أن رؤساء
ورئيسات األق ــام لــم يخضعوا للتدريبات
الالزمة لتهيئتهم للقيام بمهماتهم بالحد
األدنـ ـ ــى م ــن امل ـه ـن ـيــة واالحـ ـ ـت ـ ــراف .ن ـتــج من
ضـعــف أداء هـيـئــات الـقـلــم فــوضــى فــي فــرز
األصوات في لجان القيد ،خاصة في بيروت
والـبـقــاع وبعلبك الـهــرمــل وص ــور ،وتأخير
فــاضــح ف ــي إعـ ــان نـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،ما
انعكس ضربًا لصدقية العملية االنتخابية،
وقضى على ما بقي من ثقة لدى الرأي العام
الـلـبـنــانــي ت ـجــاه أداء الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة.
كــذلــك لــم تتشدد الـ ــوزارة فــي تطبيق املــادة
 84من القانون لجهة حماية مراكز االقتراع
ومنع الترويج االنتخابي فيها ،على الرغم
من أنها كانت قد أصــدرت تعميمًا في هذا
الشأن (رقم \19إم\ )2016بتاريخ  27نيسان
 2016يـقـضــي ب ــ"م ـنــع أي ن ـشــاط انـتـخــابــي
أو دعــائــي ضمن املــركــز" .وفــي ذلــك مخالفة
تفتح الباب للكثير من املخالفات املرتبطة
ً
بـهــا ،الـتــي تــؤثــر مـبــاشــرة بسالمة العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ونــزاه ـت ـهــا وديـمــوقــراطـيـتـهــا،
وتؤثر أيضًا بمزاج الناخبني ونية املشاركة
وتحديد الخيارات ،وال سيما في ما تحدثه
من أعمال عنف ناتجة من خالفات املندوبني
واملاكينات االنتخابية ،إضافة إلى تسهيل
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن .أم ـ ـ ــا ال ـص ـم ــت
االنـتـخــابــي ال ــذي نصت عليه امل ــادة  73من
القانون ،فعلى األرجــح أنه سقط سهوًا من
حسابات ال ــوزارة ولــم يصدر أي تعميم أو
قرار أو بيان من شأنه تذكير وسائل اإلعالم
واملرشحني بضرورة التزام القانون.
وبعد .أن نقول إن االنتخابات ديموقراطية
يعني ثالث أفكار أساسية:
 -1أن اإلطـ ــار ال ـقــانــونــي الـ ــذي ت ـجــري على

ما زالت االنتخابات تجري من دون هيئة إشراف على الحمالت االنتخابية (هيثم الموسوي)

أزمة الالجئين بين التزامات لبنان وهاجس التوطين
إيلي أبو عون * حسين مكي **
لم يشهد العالم بعد الحرب العاملية الثانية
أزمـ ـ ــة ب ـح ـجــم أزمـ ـ ــة ال ـل ـج ــوء ال ـ ـسـ ــوري ال ـتــي
وصفها املـفــوض الـســامــي لـشــؤون ّ الالجئني
أنطونيو غوتيريس عــام  2015بــأنـهــا "أكبر
كارثة إنسانية منذ الحرب العاملية الثانية".
وبالفعل ،تخطت هــذه األزم ــة ،من حيث عدد
الالجئني الناتج من صراع واحد ،أزمة اللجوء
الفلسطيني وأزم ـ ــات ال ـل ـجــوء ال ـتــي شهدها
العالم في أواخر القرن املاضي ومطلع القرن
ال ـحــاضــر الـنــاتـجــة م ــن ح ــرب ال ـع ــراق األول ــى
وال ـث ــان ـي ــة وحـ ـ ــروب أف ـغ ــان ـس ـت ــان وال ـب ـل ـق ــان
وروانــدا .وبحسب آخر تقرير ملفوضية األمم
ّ
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني ،فإن عدد الالجئني
ال ـس ــوري ــن بـ ــات يـ ـق ــارب  5م ــاي ــن ،مــوزعــن
بـنـحــو أس ــاس ــي ع ـلــى تــرك ـيــا ،ل ـب ـنــان ،األردن
وإقليم كردستان.
ّ
وفــي مثل أزم ــات كـهــذه ،ف ــإن الحلول الدائمة
ال ـت ــي تـسـعــى عـ ــادة ال ـ ــدول وامل ـن ـظ ـمــات وراء
تـطـبـيـقـهــا ه ــي ثـ ــاث :الـ ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة إلــى
مـ ـك ــان األص ـ ـ ــل ،أو إع ـ ـ ــادة ال ـت ــوط ــن ف ــي بـلــد
ثالث ،أو االندماج املحلي ،أي دمج الالجئني
ّ
ف ــي املـجـتـمــع امل ـض ـيــف .ل ـكــن ال ــوض ــع الــراهــن
فــي لـبـنــان وف ــي بـعــض ب ـلــدان املنطقة يجعل
م ــن تـطـبـيــق ب ـعــض ه ــذه ال ـح ـلــول بــالـطــريـقــة
التقليدية سببًا لنزاعات جديدة بدل أن تكون

ّ
خاتمة ملعاناة الالجئني .فمن جهة أولــى ،إن
اس ـت ـمــرار امل ـع ــارك واآلفـ ــاق امل ـس ــدودة إلع ــادة
االس ـت ـقــرار فــي ســوريــا تـحـ ّـد بشكل كبير من
إمكانية العودة الطوعية لالجئنيّ .أما عملية
دمج الالجئني في املجتمعات املضيفة ،فهي
تواجه صعوبات ّ
عدة نتيجة لواقع التوازنات
ال ــدي ـن ـي ــة وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة والـ ـع ــرقـ ـي ــة فـ ــي بـعــض
األحيان ،باإلضافة إلى النسب املرتفعة لعدد
الالجئني بالنسبة إلى عدد سكان املجتمعات
املضيفة كلبنان واألردن وإقـلـيــم كــردسـتــان،
وملـ ــا ل ـت ـلــك ال ـن ـســب م ــن تــأث ـيــر ف ــي الـتـمــاســك
االج ـت ـمــاعــي وال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ف ــي تلك
ّ
ـوى حـ ــل إعـ ــادة
امل ـج ـت ـم ـعــات .ال يـبـقــى إذًا
سـ ـ ّ
ّ
ّ
التوطني فــي بـلــدان أخ ــرى ،إل أنــه حــل بطيء
وصـعــب أيـضــا نـظـرًا إلــى االزم ــة االقتصادية
ال ـتــي ت ـمـ ّـر بـهــا مـعـظــم دول ال ـعــالــم وأول ــوي ــة
مكافحة اإلره ــاب ومــا نتج منها من ترسيخ
للعقلية األمنية التي باتت تتحكم بالقرارات
ّ
دوليًا ومحليًا .فحتى ُيومنا هذا لم يتجاوز
عــدد الـســوريــن الــذيــن أعـيــد توطينهم سوى
 %4مــن الـعــدد اإلجـمــالــي لالجئني السوريني
في العالم.
وأم ـ ــام أزمـ ــة ب ـه ــذا ال ـح ـجــم ،قـ ــررت الـحـكــومــة
اللبنانية منذ بداية الحرب في ســوريــا ،عام
 ،2011أن تتبع سياسة إنكار املشكلة ،متلطية
خلف عباءة "الـنــأي بالنفس" .فبدل أن تضع
خطة متعددة الجوانب واألطراف ملواجهتها،

ّ
وف ـ ــرت ـ ع ــن دراي ـ ــة أو ج ـهــل ـ غ ـط ـ ً
ـاء إلع ـطــاء
صـفــة الج ــئ لـكــل س ــوري م ــوج ــود ف ــي لبنان
دون التدقيق في وضعه ،متجاهلة بذلك كل
ال ـنــداءات إلنـشــاء مــراكــز مؤقتة على الحدود
تـسـمــح ألج ـهــزة ال ــدول ــة بــاالش ـتــراك فــي منح
صفة الجئ فقط ملن يستحق من السوريني.
ثـ ّـم مــا لبثت أن استفاقت بعد ثــاث سنوات
على وج ــود أكـثــر مــن مليون ونـصــف مليون
الج ـ ــئ ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ــوزع ــن
عشوائيًا على أكثر من  1400مخيم غير رسمي
ّ
ّ
وي ـشــك ـلــون م ــا يــزيــد عـلــى رب ــع ع ــدد الـســكــان
ّ
فــي لـبـنــان .فــي تـشــريــن األول  2014اعتمدت
الحكومة ّأول خطة أو ما عرف حينها بورقة
"سـيــاســة ال ـن ــزوح ال ـس ــوري إل ــى لـبـنــان" التي
ً
تهدف ّأوال إلى "تقليص أعــداد النازحني" من
خــال وقــف "الـنــزوح" على الحدود باستثناء
الحاالت االستثنائية ،وثانيًا إلى تكليف قوى
األمن الداخلي والبلديات ضبط أمن "النزوح"،
ّ
التشدد
وثالثًا إلى "تخفيف األعباء من خالل
فــي تطبيق الـقــوانــن على الـنــازحــن لحماية
اللبنانيني في مجاالت العمل والعمالة كافة".
ّ
ـازح
إن اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى تـسـمـيــة ا ّل ــاج ــئ بــال ـنـ ّ
والتذكير م ــرارًا وتـكــرارًا بــأن لبنان لــم يوقع
ات ـف ــاق ـي ــة  1951امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــوض ــع الــاج ـئــن
لـتـبــريــر ع ــدم ال ـت ــزام لـبـنــان حـمــايـتـهــم ،ليس
س ــوى ابـتـكــار ملصطلحات وف ـتــاوى ال قيمة
ً
قانونية لها ،وال تعدو سوى كونها تحايال

كــامـيــا عـلــى ال ـتــزامــات لـبـنــان .لــذلــك ينبغي
تصحيح بعض املغالطات التي ّ
ّ
ويتم
تمت
تــداولـهــا عند الـتـطــرق إلــى مــوضــوع اللجوء
ً ّ
الـ ـس ــوري .أوال ،إن ال ـتــوق ـيــع أو ع ــدم ــه على
ّ
ّ
اتـفــاقـيــة  1951ال يـغــيــر أي أم ــر جــوهــري في
ال ـتــزامــات الـحـكــومــة اللبنانية لجهة توفير
ال ـح ـم ــاي ــة ل ــاج ـئ ــن وم ـ ـبـ ــادئ ع ـ ــدم الـ ـ ــرد أو
ّ
اإلعـ ــادة الـقـســريــة ،نـظـرًا إل ــى أن تـلــك املـبــادئ
تعرف في القانون الدولي "بالقواعد العرفية
اآلمـ ــرة" ال ـتــي ت ـلــزم جـمـيــع الـ ــدول .بــاإلضــافــة
ّ
إلــى أن لبنان ملزم أســاســا بمبادئ مواثيق
ّ
األم ــم املــتـحــدة الـ ــواردة فــي مـقــدمــة دس ـتــوره،
وال ـت ــي ت ـنـ ّـص ع ـلــى ح ـمــايــة ك ــرام ــة اإلن ـس ــان.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـعــايـيــر ت ـحــديــد صفة
الالجئ أو النازح ،فليس هناك سوى معيار
وحيد يحدد الفرق ،هو أن يكون الهارب قد
عبر حــدودًا دولية أو ال ،فــإذا عبرها يصبح
ّ
الجئًا ،وإذا لم يعبرها ّ
يسمى نازحًا .لذا ،إن
ـرب فــي ســوريــا إلى
تسمية الهاربني مــن ًالـحـ ّ
لبنان "نازحني" ،فضال عن أنها غير صحيحة
ّ
فإنها ال تؤثر بشيء في التزامات الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ت ـجــاه هـ ــؤالء .وعـنــدمــا نتكلم ّعن
توفيرها ،إنما
الحماية الــواجــب على لبنان ّ
املـقـصــود هــو حماية مــن ثبت أن ــه ه ــارب من
خطر ملموس ،وال بـ ّـد من أن نوضح هنا أن
ليس كل السوريني في لبنان تنطبق عليهم
ّ
صفة الالجئ ،وذلك ألن البعض منهم يصنف
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ـــوهر تضرب ما بقي من ثقة

يبدو المشهد
أقل من
التوقعات،
إن ّ لم نقل
مخيبًا لآلمال

ك ـم ـهــاجــر اقـ ـتـ ـص ــادي ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه ق ــان ــون
ّ
إقامة األجــانــب .وتجدر اإلش ــارة إلــى أن عدم
تنظيم العمالة األجنبية في لبنان  -بما فيها
العمالة الـســوريــة  -منذ عــام  1990وخاصة
بعد عــام  ،2005هــو أحــد أسـبــاب املشكلة ،ملا
إثــارتــه مــن ج ــدل ح ــول تــأثـيــر األزم ــة ببطالة
اليد العاملة اللبنانية.
ولـ ـك ــن ك ـ ــان لـ ـج ــدل آخ ـ ــر الـ ـح ـ ّـي ــز األك ـ ـبـ ــر مــن
االستغالل السياسي ألزمة اللجوء السوري،

مشروع
أال وهــو هاجس التوطني كجزء من ُ
دول ـ ــي ي ـ ــراد ف ــرض ــه ع ـلــى ل ـب ـن ــان .وقـ ــد أع ـيــد
هــذا الجدل أخيرًا إلــى الواجهة عقب صدور
ّ
وثيقة عن األمــن العام لألمم املتحدة اعتبر
مضمونها غير ب ــريء ومشبوهًا ووضعها
الحكومة
البعض اآلخر في إطار الضغط على
ّ
لتحقيق هدف التوطني .وتلك السجاالت إنما
ّ
تـشـيــر إل ــى أن امل ـســؤولــن وال ـ ــرأي ال ـع ــام في
لبنان ال يتعبون نفسهم بـقــراءة مــا يــودون

اإلصرار على تسمية الالجئ بالنازح ليس سوى ابتكار بفتاوى ال قيمة قانونية لها (مروان بو حيدر)

قررت
الحكومة
اللبنانية منذ
عام ّ2011
أن تتبع
سياسة إنكار
المشكلة

أســاســه االن ـت ـخــابــات يـضـمــن حــق التمثيل
الصحيح لكافة شرائح املجتمع ،وال يؤدي
إلــى أي إقـصــاء مباشر أو غير مباشر ألي
ف ـئــة أو طـ ــرف .ن ـتــوقــف ه ـنــا ع ـنــد اس ـت ـمــرار
اع ـت ـم ــاد ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري وغـ ـي ــاب ال ـكــوتــا
النسائية وعدم خفض سن االقتراع ،بشكل
خاص.
 -2أن إدارة الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة تضمن
تكافؤ الفرص بني املرشحني لجهة اإلنفاق
االنتخابي واإلع ــام واإلع ــان االنتخابيني
بشكل خاص وأن تكون املنافسة ضمن األطر
الـقــانــونـيــة بـعـيـدًا عــن االب ـت ــزاز ال ـحــزبــي أو
املذهبي أو الطائفي أو الفئوي أو العائلي؛
ال بد من التوقف هنا عند عدم تشكيل هيئة
إشراف على الحملة االنتخابية ،وتاليًا عدم
تحديد أي سقف لإلنفاق االنتخابي وغياب
املراقبة على اإلعالم واإلعالن ،ونذكر أيضًا
ع ــدم الـ ـت ــزام م ـهــل س ـحــب ال ـتــرش ـي ـحــات ،ما
يعرض املرشحني للكثير من الضغوطات.
ً
 -3أن الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة سـلـيـمــة شـكــا
وم ـض ـمــونــا ت ـس ـمــح ل ـل ـنــاخ ـبــن ب ــاالق ـت ــراع
بحرية وبسرية تامتني دون أن يتعرضوا
ألي ضغط أو ابتزاز أو تهديد أو ترغيب،
سواء مباشر أو غير مباشر ،أو حتى سوء
إدارة قد يعرض صوتهم للضياع أو التلف
عن قصد أو عن غير قصد .وال بد أن نذكر
ه ـنــا عـمـلـيــة االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى األصـ ــوات
مقابل بدل ،سواء أكان ذلك من خالل مبلغ
مالي أو خدمة أو وعد بالتوظيف أو عالج
فــي مستشفى أو مـنـحــة تعليمية .ونــذكــر
أيضًا أن لبنان هــو البلد الوحيد الــذي لم
يعتمد بعد أوراق االقتراع املطبوعة سلفًا
الـتــي تشكل إح ــدى الـضـمــانــات األســاسـيــة
لسرية االقتراع.
ولـ ـتـ ـك ــون دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى ا ًل ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية أيضًا أن تكون شاملة تضمن
حــق االق ـت ــراع لـكــافــة الـنــاخـبــن ،وال سيما
األش ـ ـخـ ــاص ذوو االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
واملـ ـسـ ـن ــون واملـ ــرضـ ــى مـ ــن خ ـ ــال تـسـهـيــل
وص ــولـ ـه ــم إل ـ ــى مـ ــراكـ ــز االقـ ـ ـت ـ ــراع دون أن
يتعرضوا إلهانة حملهم على األدراج ،مع
م ــا يـتـضـمــن ذل ــك م ــن خ ـطــر ع ـلــى حـيــاتـهــم
وحـ ـ ـي ـ ــاة م ـ ــن يـ ـتـ ـب ــرع ل ـي ـح ـم ـل ـه ــم .ولـ ـن ــدع
االنـتـخــابــات وقــوانـيـنـهــا جــانـبــا ،ولنتذكر
أن ه ـنــاك قــانــونــا يـحـمــل ال ــرق ــم 2000\220
صـ ــدر م ـنــذ  16ع ــام ــا وتـ ـح ــدث ع ــن ح ـقــوق
األشخاص املعوقني .وقد نص هذا القانون
أيـضــا على ض ــرورة تأهيل املــرافــق العامة
وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة وال ــرس ـم ـي ــة وجـم ـيــع
األب ـ ـن ـ ـيـ ــة وامل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـخ ــاص ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــدة ل ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام السـ ـتـ ـقـ ـب ــال
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة .ول ـن ـتــذكــر

ّ
أي ـض ــا أن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ق ــد وق ـعــت
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة فــي ع ــام  2007ولــم
ُيـ ـص ـ َّـدق عـلـيـهــا ح ـتــى ال ـس ــاع ــة .وم ــا زال ــت
األكثرية الساحقة من مراكز االقتراع ،وهي
ف ــي مـعـظـمـهــا م ـ ــدارس رس ـم ـيــة أو خــاصــة
أو دور ع ـ ـبـ ــادة ،غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة الس ـت ـق ـبــال
الـنــاخـبــن وال ـنــاخ ـبــات ذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة .ما زال العمل جاريًا لفهم أسباب
ه ــذا ال ـت ـقــاعــس ،وت ـب ــدو ه ــذه امل ـه ـمــة شبه
مستحيلة.
ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ،إن ج ـ ــوه ـ ــر دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
االن ـت ـخــابــات أن يــؤخــذ بــال ـخ ـيــارات الـحــرة
ملـعـظــم الـنــاخـبــن – وذلـ ــك يـضـمـنــه الـنـظــام
االنتخابي املتبع .وفي التفسير الدقيق ملا
تعنيه ديـمــوقــراطـيــة االنـتـخــابــات أن تكون
إدارة العملية االنتخابية مؤتمنة على هذه
األصوات ،أي أن تلتزم أبسط قواعد املهنية
واالحتراف في اإلعداد للعملية االنتخابية،
بما في ذلك االقتراع والفرز .هي باألساس
اح ـت ــرام لــرغـبــة ال ـن ــاس ف ــي م ــن ي ــري ــدون أن
يمثلهم وضمان حقهم في االختيار ،بسرية
وبحرية ،من خالل عملية انتخابية سليمة
ودورية .هكذا ،وبمنتهى البساطة.
ول ـكــن م ـشــاهــدات الـجـمـعـيــة مل ـجــريــات أيــام
االق ـتــراع ومــا سبقها مــن خـطــاب سياسي
وما رافقها من أجواء عامة ليست مطابقة
مل ـعــاي ـيــر ال ـن ــزاه ــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة .يـبــدو
املشهد أقل من التوقعات ،إن لم نقل مخيبًا
لآلمال .على األرجح ،إن الوزارة ركزت على
م ــا اع ـت ـبــرتــه "إنـ ـج ــاز" إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
فــي مــوعــدهــا ،ولــم تــأبــه لـعــدد "اإلن ـج ــازات"
املطلوبة إلجــراء هــذه االنتخابات بالشكل
الصحيحُ .وصفت انتخابات "الغفلة" هذه
بالعرس الديموقراطي مرارًا ،على الرغم من
تخطي عــدد املخالفات فيها ألفي مخالفة
(حتى اآلن) ،واملحاسبة ليست على القدر
امل ـط ـل ــوب .سـتـنـعـكــس ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
هذه – مع ما تخللها من مخالفات للقانون
وانـتـهــاكــات للمبادئ الـعــامــة – على حياة
أك ـث ــر م ــن  5م ــاي ــن ل ـب ـنــانــي م ـق ـيــم وع ــدد
م ــن ال ــاج ـئ ــن ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ــوط ــن ومل ــدة
 6سـ ـ ـن ـ ــوات .ه ـ ــذا "ال ـ ـع ـ ــرس" لـ ــم ي ـك ــن عـلــى
م ــا ي ـ ـ ــرام؛ ولـ ـئ ــا ت ـح ـمــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
والبلديات عبء "عرس" آخر مخيب لآلمال،
فلتشكل الهيئة املستقلة الدائمة لإلشراف
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ق ـبــل ان ـت ـخــابــات ،2017
ولـتـضـطـلــع ،وح ــده ــا ،بـتـنـظـيــم الـعـمـلـيــات
االنتخابية كافة ،علها ترتقي تلك األفراح
الوطنية إلى املستوى املطلوب.
* األمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل
ديموقراطية االنتخابات – LADE

ّ
انتقاده ،فالتقرير موضوع السجال ليس إل
مـجـمــوعــة تــوصـيــات مــن األم ــن ال ـعــام لألمم
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،ت ـح ـض ـي ـرًا الج ـت ـم ــاع سـ ــوف يعقد
فــي شـهــر أي ـلــول  .2016والـتــوصـيــات ليست
ّ
موجهة إلى لبنان أو الدول املضيفة لالجئني
الـســوريــن ،بــل يتطرق إلــى مــوضــوع اللجوء
ع ـمــومــا ،وطـبـيـعــة ال ـتــوص ـيــات غ ـيــر مـلــزمــة،
ً
وتبقي ّ
حيز القرار كامال للدولة اللبنانية.
أي ّ
ال يوجد ّ
نص أو مبدأ في القانون الدولي
يلزم ّ
أي دولــة بإعطاء الجنسية لالجئ ،بما
في ذلك اتفاقية  .1951وكان لهواجس بعض
ال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاســن م ــن م ــوض ــوع الـتــوطــن
تبعات عملية ّأدت إلــى اتخاذ قــرار انفعالي
وغير صائب ،هو وقف تسجيل الوالدات لدى
ً
السوريني الذي ،فضال عن إحداث فوضى في
إدارة امللف ،سيؤدي إلى خلق ضبابية أخرى
ستفتح املجال أمام التزوير الحقًا وستؤدي
بطبيعة الحال إلى حاالت عديمي الجنسية
ال ــذي ــن س ــوف يـصـبـحــون عـبـئــا ال يستطيع
لبنان تحمله في حال عدم قدرتهم على إثبات
جنسيتهم السورية ...وتعوق بذلك عودتهم
إلى الوطن ّ
األم ،وهنا ستكون سخرية القدر
أن يصبح لبنان ملزمًا بتوطينهم من خالل
قرار مبتغاه محاربة التوطني.
لذلكً ،
بناء على كل ما تقدم ،ونظرًا إلى عدم
إمكانية عودة الالجئني السوريني إلى وطنهم
في املــدى املنظور ،ونظرًا إلى إلزامية توفير

الحماية للسوريني الــذيــن يتمتعون بصفة
ّ
الجئ فقط ،يجب على الحكومة اللبنانية أن
ً
تحدد ّأوال من يستحق صفة الجئ ومن هو
عامل أجنبي أو مهاجر اقتصادي.
ّ
بـنـ ً
ـاء عليه ،يجب تنظيم و ّج ــود مــن صنفوا
بــالــاجـئــن فـقــط بـشـكــل يــوفــر لـهــم الحماية
والعيش الكريم طوال تمتعهم بالصفة فقط
التي يفقدونها عند انتهاء النزاع في سوريا
ويـخـضـعــون حينها لـقــانــون اإلق ــام ــة .كذلك
يجب التفاوض مع املجتمع الدولي لتقاسم
العبء الديموغرافي عبر إعادة توطني أعلى
نـسـبــة مـمـكـنــة م ـن ـهــمّ .أمـ ــا بـقـيــة ال ـس ــوري ــن،
ّ
املطبقة
فيخضعون لقوانني العمل واإلقامة
ع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــال األج ـ ــان ـ ــب .ك ــذل ــك ي ـج ــب عـلــى
ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـفــوض ـيــة األم ــم
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني ،أن تعيد تسجيل
ّ
والدات ال ـس ــوري ــن وأن ت ـســهــل لـلـســوريــن
على األراضي اللبنانية آلية تسجيل والدات
أطـفــالـهــم .أخ ـي ـرًا ولـيــس آخ ـرًا هـنــاك ض ــرورة
للعمل أيضًا على دعــم البرامج التي تخفف
ّ
من التوتر بني السوريني واملجتمع املضيف
للوقاية مــن نــزاعــات ســوف تــؤدي إلــى لجوء
إضافي.
* األمني ّ
العام ملنظمة «ألف  -تحرك من أجل حقوق
اإلنسان»
** عضو في منظمة «ألف  -تحرك من أجل حقوق
اإلنسان»
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سوريا

قضية

تعديالت دمشق
على «الدستور
الروسي»

سوريا عربية وللرئيس صالحيات تشريعية
ال «مناطق» وال «طوائف» وال «قوميات»

ّ
اطلعت دمشق على المسودة الروسية لمشروع دستور لسوريا ،وذلك
بهدف دراسته وإدخال تعديالت عليه أو حذف مواد غير مقبولة
من قبل القيادة السوريةّ .
ويتبين من التعديالت التي حصلت عليها
ّ
المناطق» وبالتالي رفض أي
ـ«جمعية
ب
ق
يتعل
«األخبار» ،حذف كل ما
ّ
صالحيات واسعة لإلدارات المحلية ،التسمية المقنعة للفيدرالية .كما
جرى تعديل عدد من المواد؛ ّ
أهمها التأكيد أن الجمهورية السورية
«عربية» ...وأن للرئيس صالحيات تشريعية
إيلي حنا
ل ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـت ــاب ـع ــن
الـ ـتـ ـف ــري ــق ب ـ ــن «م ـ ـ ـسـ ـ ــودة مـ ـ ـش ـ ــروع»،
و«دسـتــور ُمنزل» على سوريا .جاءت
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــودة
«ال ــدسـ ـت ــور ال ـ ــروس ـ ــي» لـ ـس ــوري ــا ،فــي
املــواقــع اإلخـبــاريــة ووســائــل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــيّ ،إم ـ ــا ش ــام ـت ــة أو ن ــاك ــرة.
موقع «العربية» السعودي ،الذي يمثل
املرآة اإلعالمية لـ«أعظم ديموقراطيات
ّ
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،أفـ ـ ــاد بـ ـ ــأن مـ ــا ُس ـ ـ ـ ـ ّـرب هــو
«دستور روسي إيراني لسوريا يلغي
هــوي ـت ـهــا ال ـع ــرب ـي ــة» .وذل ـ ــك رغـ ــم عــدم
وجــود أي إشــارة إليــران ،لكن «روسيا
ّ
ً
احـ ـت ــل ــت سـ ــوريـ ــا فـ ـ ـع ـ ــا» .أمـ ـ ــا بـعــض

ّ
يتم التعديل على
الجديد «خالل ثالث
الدستور
ّ
سنوات» منذ تبنيه
ا ُلـســوريــن ،وغـيــرهــم ،الــذيــن هالهم ما
نشر ،فشرعوا في التشكيك والنفي عبر
مـصــادر مـتـعــددة ومـخـتـلـفــة ...كــان هـ ّـم
ّ
ُمعظمهم أن «بــادنــا ال ُيفرض عليها
ش ــيء» .ه ــذه الحمية ينقصها بعض
ُ
املنطق ،وحالة النكران ال تفيد في ظل
تدويل األزمــة السورية ،واالتفاق على
مسار سياسي في مجلس األمن يقود
إلى دستور جديد وانتخابات.

ّ
ل ـ ـكـ ــن ،مـ ــن ي ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
ّ
نهائي؟ ومن يشكك بأن موسكو تبالي
ّ
بـ«عروبة» سوريا ،أو تتمسك بمركزية
الدولة بشكلها الحالي؟
املسار الروسي ـ األميركي يفضي إلى
تفاهمات وتقاطعات عديدة .وهــذا ما
ظهر في كالم وزيري خارجية البلدين،
ّ
إن ك ــان ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــال ـقــرار 2254
ً
ـوال إلـ ــى ال ـه ــدن ــة ول ـي ــس ان ـت ـه ــاءً
وص ـ ـ ـ
ب ــ«االت ـف ــاق عـلــى م ـس ــودة دس ـت ــور في
بداية شهر آب».
املشروع الذي نشرت جزءًا يسيرًا منه
«األخ ـبــار» هــو مـشــروع روس ــي ،يحوز
م ــواف ـق ــة أم ـيــرك ـيــة م ـبــدئ ـيــة .ل ـكــن هــذه
«املسودة» وصلت إلى دمشق ،وشرعت
األخ ـي ــرة ف ــي وض ــع ت ـعــديــات و ّح ــذف
ف ـقــرات ومـ ــواد .مــوسـكــو تـعـلــم أن ـهــا ال
تستطيع فــرض دسـتــور سيجري في
نـهــايــة األم ــر االسـتـفـتــاء عليه مــن قبل
ّ
الشعب السوري ،كما تدرك أن «السقف
العالي» للمشروع املـقـ ّـدم ،سينخفض
طبقًا لتعديالت حليفتها.
«ال ـن ـس ـخــة ال ــروس ـي ــة» اط ـل ـعــت عليها
دمـ ـش ــق إذًا ،ووّضـ ـع ــت مــاح ـظــات ـهــا،
وهـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـل ــم أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
«دس ـت ــور ُمـ ـن ــزل»« .األخـ ـب ــار» حصلت
على التعديالت السورية على الورقة
ً
الروسية ،وقــد ال تكاد تجد فصال من
املـ ـش ــروع ال ي ــوج ــد ف ـيــه ت ـع ــدي ــات أو
حذف.
نبدأ من املادة األولى ،إذ أضيفت كلمة
«عربية» للجمهورية السورية.

إضافة «تعيين كبار الموظفين» ضمن صالحيات رئيس الجمهورية (أرشيف)

ـ ـ ـ ال م ــواف ـق ــة س ــوري ــة ع ـلــى ّ
أي صيغة
ل ــ«ج ـم ـع ـيــة املـ ـن ــاط ــق» ف ــي ال ــدس ـت ــور،
أي ح ـت ــى اآلن االخ ـ ـتـ ــاف ل ـي ــس عـلــى
صــاح ـيــات ـهــا ال ـك ـب ـيــرة ب ــل ع ـلــى أصــل
وجودها.
ـ رفض «استخدام أجهزة الحكم الذاتي
الـثـقــافــي ال ـك ــردي ومـنـظـمــاتــه اللغتني
العربية والكردية».
ـ ـ تـعــديــل ف ـقــرة أن ــه ُ«ي ـض ـمــن ملــواطـنــي
سـ ــوريـ ــا الـ ـح ــق فـ ــي ت ـع ـل ـيــم أط ـفــال ـهــم
بـلـغـتـهــم األم ف ــي مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم
العامة» ...لتكون في «التعليم الخاص
فقط».
ـ ـ ـ اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال م ـ ـ ــادة «ت ـ ـكـ ــون الـ ـق ــوات

املسلحة تحت الــرقــابــة مــن املجتمع
وال تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال املـ ـص ــال ــح
السياسية وال تلعب دورًا في عملية
انتقال السلطة.»...
ّ
«تتكون من
ـ تعديل مادة أن سوريا
وحدات إدارية».
ـ اإلبقاء على تسمية مجلس الشعب
(ب ـ ــدل «ج ـم ـع ـيــة الـ ـشـ ـع ــب») ،وح ــذف
اخ ـت ـصــاصــات مـضــافــة ف ــي امل ـســودة
مثل« :تعيني رئيس املصرف الوطني
وإق ـ ــال ـ ـت ـ ــه»« ...إق ـ ـ ـ ــرار إع ـ ـ ــان رئ ـيــس
الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة
العامة».
ـ ـ ـ ال يـ ـج ــوز إعـ ـ ـ ــادة ن ـف ــس ال ـش ـخــص

إلــى منصب رئيس الجمهورية «إال
لــواليـتــن عـلــى ال ـت ــوال ــي» ...ب ــدل «إال
لوالية واحدة».
ـ ـ إضــافــة أن يشترط على املــرشــح أن
ي ـك ــون س ــوري ــا ب ــال ــوالدة م ــن أبــويــن
سوريني بالوالدة».
ـ حـ ـ ــذف ف ـ ـقـ ــرة أن «يـ ـت ــول ــى رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـه ـمــة ال ــوس ــاط ــة بــن
سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة
واملجتمع».
ـ ـ ـ إض ــاف ــة «ت ـع ـي ــن ك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن»
ضمن صالحيات الرئيس فــي فقرة
« ...يقوم بمنح رتب الشرف وتعيني
الــرتــب العسكرية العليا والـخــاصــة

في المواقع العربية :سجال وردود فعل و«نفي»
ّ
خـ ــلـ ــف الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل مــن
مـســودة «الــدسـتــور الــروســي» ردود
أفـعــال متباينة بــن وســائــل اإلعــام
وص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
حيث تناقل السوريون واملتابعون
ل ـل ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـتــي
عـ ـ ـ ّـدوهـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــرز م ـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز مـ ـس ــودة
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور امل ـ ـ ـصـ ـ ــوغ فــي

مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،ب ـي ـن ـم ــا ذه ـ ـبـ ــت وس ــائ ــل
إعــام إلــى أمــاكــن أبعد فــي التحليل
واملـقــارنــة بدساتير وضعت لبلدان
مأزومة كالعراق.
صـحـيـفــة «رأي ا ل ـي ــوم» ،فــي «كـلـمــة
ر ئ ـ ـيـ ــس ا لـ ـتـ ـح ــر ي ــر (ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـبـ ــاري
عطوان)» ،رأت أن مشروع الدستور
«تشريع دولي للتفتيت ...واعتماد

نقل مــوقــع «بلومبيرغ» عــن مـصــادر دبلوماسية غربية وروس ـيــة مطلع نيسان
املــاضــي ،أن واشـنـطــن تعمل مــع مــوسـكــو عـلــى م ـســودة دس ـتــور جــديــد لـســوريــا.
وأوضحت املصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «نظرًا لسرية النقاشات»
حينها ،أن الجهود املشتركة ما زالت في مراحل مبكرة ،وأن الطرح الروسي يقترب
من رؤية الحكومة السورية «حسب املصدر الدبلوماسي الغربي».
وكانت واشنطن وموسكو قد اتفقتا على آب املقبل كموعد إلنشاء إطار لالنتقال
السياسي وصياغة دستور جديد لسوريا ،وذلك ضمن االتفاق الذي توصلت إليه
مجموعة الدعم الدولية لسوريا في تشرين الثاني  ،2015والذي يقضي بتشكيل
ً
«حكومة انتقالية ذات صدقية وشاملة وغير طائفية» ،تحدد جدوال زمنيًا لكتابة
ُ
دستور جديد ،وأن تجرى «انتخابات حرة وعادلة بإشراف األمم املتحدة خالل 18
شهرًا».
(األخبار)

رسـ ـم ــي ل ـل ـم ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة
وال ـع ــرق ـي ــة الـ ـت ــي دم ـ ــرت ال ـ ـعـ ــراق».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ب ـ ـ ـنـ ـ ــوده ت ـت ـم ـح ــور
ح ـ ــول «ف ـ ــك ارت ـ ـبـ ــاط سـ ــوريـ ــة كـل ـيــا
بــالـهــويـتــن ال ـعــرب ـيــة واإلســام ـيــة،
وتـحــريــم أي دور لـهــا فــي مــواجـهــة
املـ ـش ــروع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـع ـن ـصــري
االحتاللي».
كــذلــك ،خصصت صحيفة «الـعــرب»
اللندنية في عددها الصادر أول من
أمـ ــس ،غــاف ـهــا لـتـحـلـيــل «الــدس ـتــور
الروسي» ،ورأت أن مسودة الدستور
«تـ ـش ــرع لـتـقـسـيــم س ــوري ــا وت ـعــويــم
ه ــوي ـت ـه ــا» ،ون ـق ـلــت ع ــن «م ــراق ـب ــن»
ّ
لتفحص
قولهم إن «التسريب أداة
الـ ـس ــوق ورص ـ ــد ردود ال ـف ـع ــل ،قـبــل
تحويل التسريب الــذي يمكن نفيه،
نصًا رسميًا مقترحًا».
ويـ ـ ـب ـ ــرز ف ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول اإلع ـ ـ ـ ــام ل ـه ــذه
الـقـضـيــة ،مــا ذه ــب إلـيــه تـقــريــر على
م ــوق ــع «ال ـع ــرب ـي ــة نـ ـ ــت» ،ح ـي ــث رأى
الدستور املصوغ «روسيًا ـ إيرانيًا»
يسعى إلى «إلغاء الهوية العربية»
لسوريا .وطرح املوقع أسئلة ضمن
التقرير «ملاذا يجري إسقاط العربية
مــن اســم الجمهورية؟ ومل ــاذا يجري

رأى موقع
«العربية نت» أن الدستور
«روسي ـ إيراني»

َ
إسـ ـق ــاط اسـ ــم ال ـج ــال ــة م ــن ال ــق ـ َـس ــم؟
بــل ملــاذا يجري إسـقــاط خانة ديانة
ال ــرئ ـي ــس؟!» ،لـيـعــود ويـجـيــب عنها
بنفسه ،عــن أن الـهــدف هــو «تـجــاوز
مبدأ األكـثــريــة الدينية والسياسية
في سوريا ،وإسقاط وتذويب هوية
البالد العربية».
بعض وسائل اإلعالم تجاهلت نشر
أية تفاصيل حول مشروع الدستور،
لـ ـتـ ـع ــود وت ـ ـ ـسـ ـ ــارع ف ـ ــي نـ ـق ــل «ن ـف ــي
موسكو» .النفي الذي تداوله بكثافة
وت ــرحـ ـي ــب ،ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ــواق ــع
الـســوريــة والـعــربـيــة الــرسـمـيــة وغير
َ
الرسميةُ ،عنون بـ«موسكو تنفي».

ّ
بــرغــم أن الخبر منشور على موقع
ً
وكــالــة «سـبــوتـنـيــك» الــروس ـيــة نـقــا
عـ ــن «م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع» مـ ــن دمـ ـش ــق.
وأف ـ ـ ــاد «امل ـ ـصـ ــدر املـ ـطـ ـل ــع» ل ـل ـمــوقــع
ّ
بــأن «مــا يجري تــداولــه عبر وسائل
اإلعـ ـ ــام ع ـلــى أنـ ــه مـ ـش ــروع دس ـتــور
س ـ ـ ــوري جـ ــديـ ــد م ـ ـقـ ــدم مـ ــن روسـ ـي ــا
مــا هــو إال وثـيـقــة مــركــز كــارتــر التي
صاغها بعد  15جولة من املحادثات
م ـ ـ ــع ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة وم ـك ـت ــب دي م ـي ـس ـت ــورا»،
مشيرًا إلــى أن «الـحـكــومــة الروسية
لم تقدم مشروع دستور إطالقًا إلى
ســوريــا ألن موسكو تحترم سيادة
الدولة السورية».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـفـ ــى «وف ـ ـ ـ ــد مـ ـع ــارض ــة
الداخل» السورية الذي يرأسه إليان
مسعد ،في بيان ،ما تناقلته مصادر
ّ
مسودة
معارضة ،عن أن «تسريبات
الــدسـتــور» أتــت عبر أعـضــاء الــوفــد،
ورأى أن «التلكؤ في الحسم وفرض
الهدن» هدفه «الضغط علينا وعلى
الشعب السوري لقبول أي حل أو أي
دستور جاهز».
(األخبار)
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تحقيق
ّ
استشهد في تفجيرات جبلة واختفت جثته:

من «سرق» جثمان علي لولو؟

ومنح العفو».
ـ ـ إضــافــة سلطات تشريعية لرئيس
الجمهورية (غائبة عن املسودة).
ـ شطب فقرة «التعيني ملناصب نواب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـ ـ ــوزراء
تـمـسـكــا بــالـتـمـثـيــل الـنـسـبــي لجميع
األطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة،
وتـحـجــز بـعــض املـنــاصــب لألقليات
القومية والطائفية».
ـ حذف اختصاص الحكومة بـ«تعيني
وفصل موظفي الدولة والعسكريني
وفقًا للقانون».
ـ تصدر الحكومة قرارات فقط (شطب
«ومراسيم»).
ـ ـ ـ ت ــؤل ــف ،ح ـســب ال ـت ـعــديــل ،املـحـكـمــة
الدستورية العليا «بمرسوم».
ـ ـ ـ ت ـب ـقــى ت ـس ـم ـيــة «م ـ ـصـ ــرف س ــوري ــا
امل ـ ــرك ـ ــزي» ُب ـ ــدل «امل ـ ـصـ ــرف الــوط ـنــي
السوري» املقترح.
ّ
ـ إضافة تعبير «ملــا ال يخل بالنظام
الـ ـع ــام» ب ـعــد «ال ي ـج ــوز إج ـب ــار أحــد
على التعبير عن آرئه أو اعتقاداته أو
التخلي عنها».
ـ ـ مــن املــاحـظــات الـســوريــة أيـضــا ،أن
ي ـجــري اس ـت ـبــدال إح ــدى املـ ــواد التي
ّ
تفيد جــزء منها أن «مــن املعترف به
في سوريا التنوع األيديولوجي .وال
يجوز اعتبار أية أيديولوجيا عامة
أو إلزامية .إن الجمعيات االجتماعية
متساوية أمام القانون».
ُ
ـ ـ شطبت فقرة مــن مــادة أخــرى تفيد
ّ
بأن «مبادئ وأحكام القانون الدولي
امل ـع ـت ــرف ب ـه ــا ومـ ـع ــاه ــدات س ــوري ــا
ال ــدول ـي ــة ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن نـظــامــه
(ال ــدسـ ـت ــور) الـ ـق ــان ــون ــي ...إن كــانــت
معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد
أخ ــرى مـمــا ي ـحــددهــا ال ـقــانــون فيتم
استخدام قواعد معاهدة دولية».
ـ ـ ح ــذف أنــه «ال يـجــوز تغيير حــدود
ال ـ ــدول ـ ــة إال عـ ــن ط ــري ــق االس ـت ـف ـت ــاء
العام.»...
ـ ّ
يتم التعديل على الدستور الجديد
«خــال ثــاث سـنــوات» منذ تبنيه ال
خالل سنة واحدة.

االستعصاء يعود
إلى سجن حماة؟
تضاربت األنـبــاء حــول حقيقة الوضع
ّ
في سجن حماة املركزي .وفيما أكدت
مصادر معارضة ّأن السجناء «عاودوا
االستعصاء وهم على وشك السيطرة
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن» ،نـ ـف ــى قـ ــائـ ــد ش ــرط ــة
م ـحــاف ـظــة ح ـم ــاة «م ــا ت ــداول ـت ــه وســائــل
إعالم عن حدوث فوضى أو خلل داخل
السجن» .ونقلت وكالة سانا عن قائد
الشرطة تأكيده ّأن «الحالة األمنية في
السجن مستقرة واعـتـيــاديــة» .وكانت
وســائــل إع ــام قــد نـقـلــت عــن ناشطني
معارضني قولهم ّإن «السجناء باشروا
من يوم األربعاء تنفيذ استعصاء جديد
مـطــالـبــن بتنفيذ املـطــالــب ال ـتــي اتـفـقــوا
عليها سابقًا مع سلطات النظام» .وكان
السجن مطلع الشهر املاضي مسرحًا
ّ
ّ
«إسالميون»
الستعصاء نفذه سجناء
أفـلـحــوا فــي السيطرة على قسم كبير
منه ّأيامًا ّ
عدة .والحقًا أفلحت وساطات
ّ
ّ
قام بها «وجهاء محليون» في التوصل
إلى اتفاق بني نزالء السجن والسلطات
السورية («األخبار» ،العدد .)2880
(األخبار)

أربعة صباحات توالت بعد اع ـتــداءات جبلة وطرطوس
ّ
اإلرهابية .وفيما تحاول المدينتان استعادة إيقاع الحياة
المعهودة:
ـراءات
الشهداء في اإلج ـ
انهمكت عائالت ُ
ُ
ٌ
ُنصبت ُ
ّ
عائالت
بلغت
أ
بينما
جثامين،
عت
ي
وش
ـات،
ـ
ق
ـراد
ـ
س
ً
ً
ّ
أخرى ّأن شهداءها ّ
تحولوا إلى أشالء .لكن عائلة واحدة
(على األقــل) ما َزالــت َ
تبحث عن جثمان شهيدها الذي
اختفى «في ظروف غامضة»!
صهيب عنجريني
أن يـخــرج س ــوري مــن بيته وال يعود
إليه فهذا أمــر لــم يعد جــديـدًا فــي بلد
ّ
استباحت الـحـ ٌـرب كــل مــا فيهّ .أمــا أن
ت ـت ـع ـ ّـرف ع ــائ ـل ــة ع ـلــى ج ـث ـمــان ابـنـهــا
ال ـش ـه ـيــد ف ــي أحـ ــد املـ ـش ــاف ــي ،وت ـق ــوم
بـتــرتـيـبــات ال ــدف ــن ث ــم ت ـعــود السـتــام
ال ـج ـث ـمــان ف ـت ـفــاجــأ بــاخ ـت ـفــائــه فـتـلــك
ّ
إضافية .التفاصيل الغريبة
مصيبة َ
ال ـتــي عــايــشـتـهــا عــائـلــة الـشـهـيــد علي
ل ــول ــو ( 28سـ ـن ــة) مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء مــدي ـنــة
جـ ـبـ ـل ــة تـ ـ ـط ـ ــرح إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام
كـثـيــرة ،وتفتح بــاب احـتـمــاالت أهــون
شــرورهــا ضـيــاع الـجـثـمــان ،وأكـبــرهــا
سرقته ألسباب ال يصعب تخمينها.
ك ــان عـلــي ال ـش ــاب الــوح ـيــد ف ــي أس ــر ٍة
ت ـض ــم إلـ ـ ــى ج ــان ـب ــه ش ـق ـي ـق ـتــن ّ
وأمـ ـ ــا
وأبــا .يحمل الشهيد شهادة الثانوية
الصناعية ويعمل مــع عمه فــي محل
ُ
لبيع الفاكهة في كــاراج جبلة .موجز
ُ
ّ
ّ
واحد
القصة أن الشاب استشهد إثر
ٍ
م ــن ت ـف ـج ـي ــرات ج ـب ـل ــة ،وبـ ـع ــد ســاعــة
مــن اسـتـشـهــاده تـعـ ّـرفــت أســرتــه على
جثمانه فــي مشفى الحكمة الخاص
خــالـيــا م ـ ّـن أي ت ـشـ ّـوهــات م ــع إصــابــةٍ
ّ
فـ ــي م ـ ــؤخ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ّـرأس فـ ـحـ ـس ــب ،ل ـك ــن
ال ـج ـث ـمــان اخ ـت ـفــى ب ـعــد س ــاع ــات ومــا
ّ
زال ق ـبـ ُـر ع ـلـ ّـي ف ــارغ ــا حــتــى الـلـحـظــة.
ّأمــا التفاصيل فيسردها لـ«األخبار»
بصوت
محمد لــولــو (وال ــد الشهيد)
ٍ
يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـتـ ـم ــاس ــك رغـ ـ ــم ك ـ ــل ش ـ ــيء.
«ف ـ ــي ص ـب ـي ـحــة ال ـت ـف ـج ـي ــرات خــرجــت
مــن امل ـن ــزل ،وب ـعــد قـلـيــل ُس ـمــع صــوت
التفجير األول .سارعت إلى االتصال
بـعـلــي» يـقــول األب املـكـلــوم ،ويضيف
«بـ ّ
ـاألول برد قلبي ملا سمعت صوتو،
قلتلو ويـنــك يــا بــابــا؟ ق ــال :بــالـكــاراج.
قلتلو :وهالتفجير وي ــن ص ــار؟ قــال:
ه ـ ـ ــون ،وت ـف ـج ـي ــر قـ ـ ــوي ك ـت ـي ــر ك ـت ـيــر.
قلتلو يا بابا ،الله يرضى عليك اطلع
م ــن الـ ـك ــراج ف ـ ـ ــورًا» .ح ــنّ أن ـه ــى األب
االتصال لم يكن ليعرف أنها آخر مرة
يـسـ ٌمــع فـيـهــا ص ــوت وحـ ـي ــده ،دقــائــق
قليلة بعدها ّ
ودوى التفجير الثاني.
«رج ـعــت اتـصـلــت ألتـطـمــن وي ــن صــار
الصبي ،وإذ بيردو علي وبيقولولي:
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــون اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد».
ـوع قـ ـ ــواه
اسـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ــرجـ ـ ــل امل ـ ـف ـ ـجـ ـ َ
وانطلق بعد وقــت قصير رفقة اثنني
من ّ
املقربني نحو املشفى الوطني في
ّ
جبلة ،ليكتشفوا أن قسم اإلسعاف قد
ّ
تعرض العتداء إرهابي بــدوره« .كنا
أنا وأخي وجارنا ،رحنا فورًا عمشفى
الحكمة ،فات أخي ورجع ّ
خبرني إنو
جثة علي ّ
جوا» .سارع األب بدوره إلى
ال ـت ـعـ ّـرف عـلــى جـثـمــان اب ـنــه« ،شفتو،
ّ
ّ
حطيت إيدي بإيدو وحكيتو ...قلتلو:
الله يرحمك ويعفي عنك يا بابا» .قام
األب بـبـعــض اإلجـ ـ ــراءات الــروتـيـنـ ّـيــة،
ّ
عرف العاملني في املشفى بنفسه وفق
األصول «سجلو عندهم :الشهيد علي
ّ
لولوّ ،
محمد لولو».
تعرف عليه أبوه
يـ ـق ــول األب ،ويـ ـت ــاب ــع «ف ـ ــي شـ ــب مــن
املـشـفــى ق ــال ل ــي :يــا عــم طــاملــا تعرفت
عــال ـج ـث ـمــان خـ ــود أغـ ـ ــراض الـشـهـيــد،
ونحن هأل منحط اللصاقة والتعريف
عالجثمان .أخــدنــا األغ ــراض :خاتمو
ال ـل ــي كـ ــان ب ــإي ــدو لـي ـكــو ه ــأ ب ــإي ــدي،

جــزدانــو معي ،امـبــارح بالليل وقعت
مـنــو حـبــة خ ــردق ،أوراقـ ــو وامل ـصــاري
الـلــي كــانــو معو ليكهم مليانني دم».
غـ ــادر ذوو الـشـهـيــد مـشـفــى الـحـكـمــة
إلنـ ـه ــاء تــرت ـي ـبــات ال ـت ـش ـي ـيــع وال ــدف ــن
ع ـلــى أن يـ ـع ــودوا الس ـت ــام الـجـثـمــان
«عملنا كل شي ،خبرنا األهل ،حجزنا
الصالة مشان العزا ،سألني أخي :أي
ســاعــة بــد ّنــا نـعـمــل الـتـشـيـيــع؟ مـشــان
نكتب عالنعوة (ورقة النعي) .قلتلو:
أخــي روح شــوف املشفى ايمتى فينا
ُنستلم الـجـثــة» .الـتـحـ ّـول املفاجئ في
املجريات بــدأ مع وصــول عم الشهيد
إلــى املشفى «قالولو الجثة مو هون،
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر أخـ ـ ــدوهـ ـ ــا .س ــأل ـه ــم:
لوين؟ قالو :ما منعرف» .يــروي األب
ّ
ّ
أن أح ـ ــد ال ـع ــام ـل ــن ف ــي امل ـش ـف ــى أك ــد
وج ـ ــود ج ـث ـمــان ع ـلــي ب ــن الـجـثــامــن
ال ـتــي نـقـلـهــا فــريــق اإلس ـع ــاف الـتــابــع
ملـنـظـمــة ال ـه ــال األحـ ـم ــر« :ش ــاف ــوه ملا
وانحطت اللصاقة (التعريف)».
تكفن
ّ
ذهـ ـ ــب ذوو ال ــش ـه ـي ــد إلـ ـ ــى ال ــاذق ّـي ــة
سعيًا وراء جثمان شهيدهم ،لكنهم
دخلوا في ّ
دوامــة من البحث من دون
طائل! يصمت األب لحظات ،ثم يكمل
روايته « :ما في شي ،ما في شي ،ماااا
في شــي .ابني لحد اليوم (أمــس) مو
مبني ال بمشفى عسكري وال بمشفى
وطني وال بمشفى خ ــاص»! بطبيعة
الـ ـح ــال ل ــم ت ـ ّـدخ ــر ال ـعــائ ـلــة ج ـه ـدًا في
البحث ،من جبلة إلى الالذقية ،وحتى
القرداحة وبانياس «صرلنا  3أيام عم
ن ــدور عــالـفــاضــي .ابـنــي الشهيد علي

شــب ط ــول ب ـعــرض ،وزن ــه  130طولو
 190وم ــا ع ــم ن ــاق ــي ج ـث ـتــو .ك ــأن عم
نـ ّ
ـدور على إب ــرة بكومة ق ــش» .يــروي
األب تفاصيل كثيرة ،من بينها أقوال
عـلــى ل ـســان عــامــل ف ــي املـشـفــى «قـلــي:
ن ـحــن  6أشـ ـخ ــاص ت ـســاعــدنــا لـحـتــى
قــدرنــا نحمل جثة ابـنــك ،وحطيناها
ب ــال ـس ـي ــارة» .ك ــذل ــك؛ س ـم ـعــت األسـ ــرة
كـ ــامـ ــا كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان «شـ ـه ــود
م ــن م ـش ـفــى ال ـح ـك ـم ــة ق ــال ــو إن ـ ــو أج ــا
شـخــص ع ـ ّـرف عــن حــالــو إن ــو دكـتــور
مــن ال ـهــال األح ـم ــر ،ومل ــا طـلـبــوا منو
أوراق ثبوتية جاوبهن :ما فيه داعي
ل ـهــال ـش ـك ـل ـيــات» .ي ـق ــول األب «ال ـه ــال
األحمر عم يتهربوا ،وعم يقولو نحن
سـلـمـنــا الـجـثــث للمشفى الـعـسـكــري.
وب ــامل ـش ـف ــى ال ـع ـس ـك ــري مـ ــا فـ ــي ش ــي.
م ــع الـعـلــم ف ــي شـهـيــد تــانــي م ــن الـلــي
نقلهم الهالل استلموه أهلو ودفنوه.

ّ
حطيت إيدي بإيدو
وقلتلو :الله يرحمك
ويعفي عنك يا بابا

بس ابني ضــاع» .حتى نهاية الــدوام
الرسمي ليوم أمس الخميس لم تصل
ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد إلـ ــى «رأس خ ـي ــط»،
ت ـ ـجـ ــاوزوا ال ـب ـحــث ف ــي امل ـش ــاف ــي إلــى
«تقديم شكوى» ،ومــا زالــوا يتابعون
البحث .يقول األب« :أنا ما عاد أعرف
شي بالدنيا .أعمامو وأزواج عماتو
ع ــم ي ـبــرمــو ويـ ـ ــدورو ع ـل ـيــه .أن ــا هــون
بــال ـب ـيــت ،م ــا عـ ــاد ع ـن ــدي ال ع ـقــل وال
إيدين وال رجلني».

عند «الهالل» ما من خبر يقين
ب ـع ــد ان ـت ـش ــار خ ـب ــر اخ ـت ـف ــاء جـثـمــان
علي ،سرت أقاويل كثيرة عبر مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ــن حـ ــاالت

الهالل األحمر ليس الجهة الوحيدة التي نقلت الجثامين (أ ف ب)

م ـم ــاث ـل ــة لـ ـفـ ـق ــدان ج ـث ــام ــن عـ ـ ــدد مــن
شـهــداء التفجيرات ،مــن بينها أربعة
ج ـث ــام ــن ل ـش ـه ــداء م ــن ق ــري ــة ب ـع ـبــدة.
ّ
التثبت من
وفيما تواصل «األخـبــار»
تـلــك األن ـب ــاء ك ــان ال ب ـ ّـد مــن الـتــواصــل
م ــع كـ ــوادر مـنـظـمــة «ال ـه ــال األح ـمــر»
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى رواي ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ــي ش ــأن
جـثـمــان الشهيد عـلــي لــولــو« .منسق
ف ــري ــق اإلسـ ـع ــاف ف ــي ف ــرع ال ــاذق ـي ــة»
ُ ّ
طلب ّأول األمــر أن «تــرتــب مــوعـدًا في
م ـقــر الـ ـف ــرع ل ـل ـحــديــث ف ــي امل ــوض ــوع.
بهيك قـصــص ُيـفـضــل نلتقي بالفرع
ون ـح ـك ــي» .قـلـنــا «هـ ــو س ـ ــؤال ســريــع،
وه ــذا مــوضــوع ال يحتمل التأجيل»،
فأجاب «أكيد عندي فكرة ،أنا ُمشرف
وكنت ع ــاألرض .بس ما فيني أحكي
ّ
املخول
شي ،رئيس الفرع هو الوحيد
ألن ــه م ـت ـحــدث رس ـمــي بــاســم ال ـف ــرع».
أم ــا رئ ـيــس ف ــرع «ال ـه ــال األح ـم ــر في
الـ ــاذق ـ ـيـ ــة» ف ــأح ــالـ ـن ــا إلـ ـ ــى ُ
«مـ ـن ـ ّـس ــق
ُ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوارث» ألن «مـ ـنـ ـس ــق
اإلسـ ـع ــاف م ــا ك ــان عـ ـ ــاألرض ،منسق
ال ـ ـكـ ــوارث ه ــو ال ـل ــي كـ ــان ع ـّ ـ ــاألرض».
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ــؤك ـ ــد األخـ ـ ـي ـ ــر أنـ ـ ـ ــه «غ ـي ــر
ّ
مخول بالتحدث إلى اإلعــام واإلدالء
ّ
بتصريحات رسمية» .في الوقت ذاته
ّ
تــؤكــد مـصــادر أخــرى مــن داخــل «فــرع
ّ
الهالل» لـ«األخبار» أن «الهالل األحمر
ل ـي ــس ال ـج ـه ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي نـقـلــت
ّ
الجثامني» .توضح املصادر أن «فريق
اإلسـعــاف ســارع لالستجابة الالزمة
إلـ ــى ج ــان ــب اا ّمل ــؤسـ ـس ــات الـحـكــومـيــة
الــرسـمـ ّـيــة ممثلة بـمــديــريــة الـصـحــة».
وتضيف «حــن طلبت املساعدة على
نقل الجثامني ّ
توجه فريق الهالل إلى
مشفى الحكمة ،ونقل أربعة جثامني
ُ
تسليمها إلى املشفى العسكري
جرى
ّ
ة».
الالذقي
في
ٌ
بني هذا وذاك ،تبقى حقيقة واضحة ال
تحتمل التأويالت جــاءت على لسان
والـ ــد الـشـهـيــد ع ـلــي وب ـق ـلــب م ـحــروق
«ابـنــي تعرفت على جثتو وسلمتهم
ي ــاه شـهـيــد ،مـعـقــول ه ــأ روح جبلو
شهادة وفاة على أساس إنو مفقود؟!
م ــا ب ـقــي ع ــدال ــة بـهــالـبـلــد؟ وال ـل ــه شي
بيجنن».
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العالم

المقابلة
أجراها :علي جاحز
على قاعدة ّأن استمرار الحوار برغم كل الشوائب والعقبات أفضل من توقفه ّ
وتفرق الطرفين ،تواصل حركة «أنصار الله» مشاركتها في
المحادثات في الكويت بعد خمسة أسابيع من انطالقها من دون أي نتيجة حقيقية .رئيس وفد الحركة اليمنية إلى المحادثات ،محمد
عبد السالم ،يؤكد ضرورة النقاش في هذه المرحلةّ ،
وجدية فريقه التي ّ
عبر عنها في «خريطة الطريق» التي قدمها إلى األمم المتحدة،
وقوامها ضرورة تأليف سلطة توافقية ال تستثني أحدًا

محمد
عبد السالم

الواليات
المتحدة
ومعها بريطانيا
هما من
يتحكمان في
مسار األمور
حفاظًا على
مصالحهما مع
السعودية
(األخبار)

• ال تقدم في المحادثات ألن قرار الطرف
اآلخر ليس في يده
ً
• الوساطة القطرية تعكس موقفا
غير أخالقي تجاه الكويت
• الحرب علينا ال عالقة لها بمواجهة
النفوذ اإليراني
¶ بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء خـ ـمـ ـس ــة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع مــن
امل ـ ـشـ ــاورات م ــا ال ـ ــذي تــوص ـل ـتــم إل ـي ــه مــع
الطرف اآلخر؟
حتى اآلن لم يحصل شيء نستطيع
أن نـ ـسـ ـمـ ـي ــه ت ـ ـقـ ــدمـ ــا مـ ـلـ ـم ــوس ــا أو
حقيقيا .ولكننا شـهــدنــا مـشــاورات
مـسـتـفـيـضــة ف ــي مـخـتـلــف الـقـضــايــا
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة واالق ـت ـصــاديــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب ب ـح ــث ت ــأل ـي ــف ح ـكــومــة
وحــدة وطنية ،وكــان التركيز األكبر على الجانب
ال ـس ـيــاســي واألمـ ـن ــي واس ـت ـم ــرار تـثـبـيــت األع ـم ــال
العسكرية .ولألسف لم نستفد من كل الوقت الذي
أمضيناه في الكويت بسبب تعليق وفد الرياض
مـشــاركـتــه وانـسـحــابــه ث ــاث م ــرات مــن دون سبب
حقيقي ،إنما بسبب التعنت واملماطلة ومحاولة
إفشال املشاورات عبر أسباب غير عملية.
¶ مــا الــذي يبقيكم فــي املـفــاوضــات بعد هــذه الفترة من
دون نتيجة تذكر؟
نحن ّ
نعد أنفسنا اآلن في مهمة وطنية وفي جزء
من املعركة الشاملة ملواجهة التحدي األكبر ضد
الـشـعــب الـيـمـنــي .ول ـه ــذا ،طــاملــا هـنــاك مــن يستمع
ّ
ويتلمس حقيقة ما يجري ،فإن من
لوجهة نظرنا
واجبنا التوضيح وتفنيد األكاذيب والشائعات.
وط ــامل ــا أن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـط ـلــب ب ـق ــاء الـجـمـيــع
للنقاش ولالستماع إلــى وجـهــات النظر وتقارب
األفـكــار ،مثلما هو حاصل حاليًا ،فهذا من صلب
مهمتنا وال مشكلة لدينا فــي الــوقــت طــاملــا هناك
تقدم في األفكار واملقترحات ،والنقاش يدخل في
صلب القضايا الرئيسية.
¶ ما هي أبرز العقبات التي ال تزال في طريق الحوار مع
الطرف اآلخر؟
إن ال ـط ــرف اآلخـ ــر ال يـمـتـلــك قـ ـ ــرارًا ،وال ــرؤي ــة غير
ّ
ً
واضـ ـح ــة أم ــام ــه .فـ ـت ــارة ي ـعــلــق امل ـش ــارك ــة ويــرفــع
سقف املوقف ويضع شــروطــا ،ثم ّ
يغير في اليوم
الثاني موقفه تمامًا ويـتــراجــع بمسببات أخــرى.
هــذا املوقف يعكس مواقفهم السياسية ،بما هي

ٌ
تعبير عــن املــوقــف الـخــارجــي والــرغـبــة الخارجية
أك ـثــر مــن رغ ـبــة الـشـعــب الـيـمـنــي .كــذلــك ،ف ــإن أبــرز
ً
املشاكل الحاصلة لديهم هي عدم قناعتهم أصال
بالحل السياسي والتفاوضي ،فهم ما زالوا حتى
اللحظة يراهنون على الحرب ويفصحون عن ذلك
ً
صراحة لكونهم يرون أن العالم يقف إلى جانبهم.
فــا مشكلة لــديـهــم فــي تــوفـيــر األم ــوال أو ًالـســاح
الـحــديــث ،كما أن «الـتـحــالــف» يقاتل نيابة عنهم.
فما هــو الــدافــع الــذي سيفرض عليهم الرغبة في
الحل السياسي طاملا هــم فــي الـخــارج مــع أسرهم
وأوالدهم ،فيما اليمنيون هم من يعانون ،وغيرهم
من يدفع الثمن ماديًا وإنسانيًا واقتصاديًا.
¶ هل يمكن توقع انهيار قريب للمحادثات وخصوصًا
في ضوء التصعيد امليداني؟
السياسية
ـول
ـ
ل
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
ـروب
امل ـيــدان انـعـكــاس لـلـهـ
ً
ولرغبة واضـحــة باستمرار الـحــرب ،تلبية لرغبة
حـفــظ مــاء الــوجــه واالن ـت ـقــام .ف ــإذا اسـتـمــروا بهذه
ّ
ال ـع ـق ـل ـيــة امل ـت ـس ــل ـط ــة ول ـ ــم ي ـج ـن ـح ــوا إل ـ ــى ال ـس ـل ــم،
فبالتأكيد سيكون الحوار عقيمًا وبال جدوى.
¶ مــا حقيقة قبولكم بـعــودة شرعية عبد ربــه منصور
هـ ــادي إل ــى ن ـهــايــة امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة؟ ومـ ــا مـضـمــون
«خريطة الطريق» التي اقترحتموها وعرضتموها على
املجتمع َالدولي؟
لــم تـنــاقــش ه ــذه املـســألــة .ولكننا نـطــرح أن تكون
ال ـس ـل ـط ــة ف ــي ال ـب ـل ــد ت ــواف ـق ـي ــة ب ـم ــوج ــب املـ ـب ــادرة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ف ـي ـم ــا تـ ـخ ــوض ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
حـ ــوارًا سـيــاسـيــا بـمــوجــب ق ـ ــرارات مـجـلــس األم ــن.
ُ
وتـعـ ّـد الـشــراكــة مطلبًا وطنيًا بموجب مخرجات
الحوار الوطني .والسلطة في البلد ال تستثني أي
مسؤولية بما فيها سلطات الرئاسة والحكومة
واألم ـ ــن .ون ـحــن ن ـطــرح أن تـتـضــح امل ـســألــة ف ــي ما
يخص املرحلة األول ــى ،وكــذلــك الصالحيات فيها
وم ــدتـ ـه ــا .ومـ ــن ث ــم ن ـص ــل إلـ ــى م ــرح ـل ــة ان ـت ـقــال ـيــة
واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم يـ ـج ــري ف ـي ـه ــا إي ـ ـجـ ــاد م ـخ ــارج
قــانــونـيــة وتـثـبـيــت دس ـتــوري لـكــل مــا نتفق عليه،
حتى ال يستخدم أحد أي سلطة ضد التوافق ،وال

سيما أن الـثـقــة مـعــدومــة بــالـطــرف ال ــذي هــو جــزء
ثــابــت مــن ال ـح ــرب ،ول ـهــذا لــن نــأمــن لـهــم فــي إدارة
البلد أو االسـتـمــرار فــي قـيــادة البلد إلــى الهاوية
بــالـشـكــل الـ ــذي ي ــري ــدون .ونـعـتـقــد أن الـضـمــانــات
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــة ب ـل ـج ـنــة يـ ـش ــارك فـيـهــا
ُ
الجميع ،وتتخذ القرارات عبرها وبالتوافق ،وأن
تكون اللجنة العسكرية واألمنية أيضًا توافقية
ف ــي الـتـشـكـيــل وال ـ ـقـ ــرارات .وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ال
ن ـت ـحــدث ع ــن اس ـت ـث ـنــاء أح ــد أو اس ـت ـب ـعــاده ولـكــن
نــدعــو إلــى مـشــاركــة الجميع بــالـتــوافــق السياسي

الجنوب ّ
يتعرض لحالة
خطرة من االبتزاز
ومصادرة الحقوق

باعتبار ذلــك القضية األهــم التي يبنى عليها أي
حل في املستقبل.
¶ كيف تعاطى املجتمع الدولي مع مقترحاتكم ورؤاكــم
وال سيما «خريطة الطريق»؟
ي ـخ ـت ـلــف ت ـق ـي ـيــم امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي م ــن ب ـل ــد إل ــى
آخــر .ومــن يتحكم في مسار األمــور هو الواليات
املتحدة األميركية ومعها بريطانيا حفاظًا على
مـصــالـحـهـمــا مــع ال ـس ـعــوديــة .أم ــا بــاقــي األط ــراف
الدولية ،فال يبدو دورها ذا تأثير بالغ ،وعمومًا
ن ـح ــن ن ـس ـمــع ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ت ـف ـه ـمــا ل ـب ـعــض مــا
نطرحه ومــاحـظــات على البعض اآلخ ــر ،اضافة
إل ـ ــى ع ـ ــدم ت ـف ـه ــم ب ـع ــض ال ـ ـطـ ــروحـ ــات وهـ ـ ــذا أم ــر
معروف في النقاشات ،ولكن في املجمل الجميع
يـ ــدرك أن ـن ــا ج ـ ـ ّ
ـادون وأن ال ــرؤي ــة ال ـت ــي قــدمـنــاهــا

كانت شاملة وفيها نــوع مــن التعقل واإلنـصــاف
ـوجــد أفـكــارًا عندما ُيـسـ ّـد األفــق
واملـنـطــق ،وأنـنــا نـ
ونبحث عن مخارج ِ منطقية وعادلة ّكلما ُ
صعب
األمر.
يتعاطى الطرف اآلخر مع تنازالتكم بحذر .وكيف
¶ ملاذا
ّ
تفسرون تقلب مزاجه أخيرًا وخصوصًا بعد عودته من
قطر؟
الطرف اآلخــر يتغير مزاجه بتغير مــزاج داعميه،
ويتناقض كلما لزم األمر .فبعد تدخل أمير الكويت
لدى وفد الرياض لحثهم على العودة إلى الحوار،
رفـضــوا الــدعــوة وســافــروا إلــى قـطــر حـيــث أعلنوا
الحقًا العودة إلى املشاورات بعد تدخل أمير قطر،
مـتـجــاهـلــن أن ه ــذا املــوقــف «غ ـيــر أخ ــاق ــي» بحق
دولــة الكويت الـتــي تستضيف املـحــادثــات وبحق
أم ـيــرهــا أي ـض ــا .وع ـمــومــا ن ـحــن ال نـسـتـغــرب هــذه
املــواقــف املـتـقـلـبــة ،فـقــرارهــم لـيــس بــأيــديـهــم وإنـمــا
بأيدي أطراف أخرى ،هي من تجعل منهم وسيلة
إلرســال رسائل سلبية بحق أي طــرف دولــي .ولو
كان لديهم ذرة من التعقل لعادوا بعد تدخل أمير
الكويت ،أو على األقل كان ّ
حريا بهم اإلشارة إلى
دور أمير الكويت الــذي طلب منهم ذلــك ،ولكنهم
وفقًا لحساباتهم هــم يقفون مــع األقــوى والفاعل
واملؤثر ،وال تعنيهم االعتبارات األخرى.
¶ أثـيــر أخـيـرًا جــدل بـعــد تـصــريـحــات صحافية لـكــم في
وسائل إعالم خليجية ،عن عالقتكم بإيران .كيف يمكن
وصف العالقة بني حركة «أنصار الله» وإيران اليوم؟ وما
هو موقف الجمهورية اإلسالمية من املحادثات الحالية
ومن التفاهمات السابقة بينكم وبني السعودية؟
لـكــل وسـيـلــة إعــام ـيــة أسـلــوبـهــا ف ــي إبـ ــراز الـخـبــر
والترويج له وأخــذ املناسب منه ،هــذا أمــر معلوم
ف ــي ال ـع ـمــل اإلع ــام ــي .وع ـلــى أث ــر ال ـت ـفــاه ـمــات مع
الـسـعــوديــة ،ربـمــا ك ــان لـهــذه الـتــوضـيـحــات ق ــراء ة
ف ــي غ ـيــر م ـكــان ـهــا .ع ـم ــوم ــا ،م ـنــذ أن ـش ــأن ــا مجلسًا
سياسيًا لـ «أنصار الله» فتحنا عالقة رسمية مع
اإلخ ــوة فــي إي ــران وغـيــرهــم مــن األط ــراف الــدولـيــة.
وعــاقـتـنــا م ــع إيـ ــران تــأتــي انـسـجــامــا م ــع املــوقــف
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العبادي لتأجيل تظاهرات بغداد:
ال صوت يعلو على «معركة الفلوجة»
املـنــاهــض لـلـمـشــروع األم ـيــركــي والـصـهـيــونــي في
املنطقة ،وما عدا هذا هو تفسير زائد وغير دقيق.
ول ـه ــذا كــانــت تــوضـيـحــاتـنــا ت ــرد عـلــى االت ـهــامــات
املعروفة في الوسط الخليجي بــأن ما يجري في
اليمن هو تنفيذ ألجندة إيرانية وأننا نمثل تلك
األجـنــدة؛ ألن السكوت على ذلــك قد ّ
يعده البعض
ّ
كــافـيــا لـشــن ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن .ل ـهــذا ،أكــدنــا أن
ذل ــك ال ـكــام غـيــر صـحـيــح ،وأن ـنــا أص ـحــاب قضية
وم ـش ــروع وأن ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ـمــن ل ـيــس ل ـهــا أي
عــاقــة بـمــواجـهــة ال ـن ـفــوذ االي ــران ــي كـمــا يـقــولــون.
إنـمــا هــي ع ــدوان ســافــر مــن دون أي حــق .وعندما
نتحدث عن الوضع الحالي ،وخصوصًا الجانب
االق ـت ـص ــادي م ـن ــه ،ف ـن ـحــن ن ـعـ ّـبــر ع ــن عـتـبـنــا على
التقصير الرسمي االيراني تجاه القضية اليمنية
وعـلــى رأسـهــا الـجــانــب االق ـت ـصــادي .أمــا بالنسبة
ملــوقــف إي ــران مــن امل ـشــاورات ،فــاإليــرانـيــون أعلنوا
دعمهم للسالم والتسوية السياسية وأنـهــم ضد
الحرب منذ اللحظة األولى.
¶ قـلـتــم أخ ـي ـرًا إن ــه عـلــى ال ـقــوى الــوطـنـيــة تــألـيــف حكومة
ومواجهة التحديات إذا فشل الحل عبر
لخدمة الشعب
َّ
املشاورات .ملاذا لم تؤلف الحكومة منذ البداية؟ وما الذي
تغير اليوم حتى تتخذوا هذا القرار؟
تـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ومـ ــواج ـ ـهـ ــة
ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة الـيـمـنـيــة
االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة وغيرها مــن القضايا بات
أمـ ـرًا مـلـ ّـحــا أك ـثــر م ــن أي وق ــت م ـضــى .ل ـهــذا كــانــت
ال ـقــوى الـثــوريــة والــوطـنـيــة تـتــرك امل ـجــال للتفاهم
السياسي والـحــوار ،وربـمــا لبعض االخـتــاف في
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة .ول ـك ــن في
هــذه املــرحـلــة بــات الجميع يشعر بأهمية تأليف
حكومة لعدم ترك الفراغ مفتوحًا إلى األبد ،ولكي
ال تستفيد منه جهات باتت عدوة للشعب اليمني
تتحرك ضده وتمارس بحقه أبشع انواع التعسف
من حيث الحصار وتبرير العدوان.
¶ الـجـنــوب يشهد وضـعــا مختلفًا الـيــوم بعد الـتـطــورات
األخ ـ ـيـ ــرة ،وال س ـي ـمــا م ــع ت ـع ــزي ــز ال ـن ــزع ــة االن ـف ـصــال ـيــة.
باعتقادكم كيف ستؤثر األبعاد الجديدة لقضية الجنوب
ّ
ّ
في حلها من ضمن حل األزمة اليمنية؟
ّ
الـ ـجـ ـن ــوب يـ ـتـ ـع ــرض ل ـح ــال ــة خـ ـط ــرة مـ ــن االب ـ ـتـ ــزاز
ومـصــادرة الحقوق وتضييع القضية الجنوبية.
مــوقـفـنــا ل ــن يـتـغـيــر لـنــاحـيــة ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
إخواننا في الجنوب ملناصرة قضيتهم واملطالبة
ب ـح ـقــوق ـهــم .وبــاع ـت ـقــادنــا ف ــإن ال ـت ــوس ــع األجـنـبــي
عبر املـ ّـد العسكري املتزايد في الجنوب وانتشار
«ال ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ــش» ك ــان أمـ ـرًا مـتــوقـعــا نتيجة
االحتالل ،وقد حذر السيد عبد امللك الحوثي منه
منذ الـيــوم األول .لـهــذا نلمس الـيــوم أن االحـتــال
ي ـب ـح ــث عـ ــن م ـص ــال ـح ــه فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب مـ ــن ح ـيــث
الـسـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار ال ـس ـيــادي واإلدارة واألم ــن
واالقتصاد.
أما بالنسبة للحل السياسي ،فنحن نرى أن الحل
الـعــادل للقضية الجنوبية يبدأ بتنفيذ «النقاط
ال ـع ـشــريــن» وم ـخــرجــات مــؤتـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
ّ
وإي ـجــاد صيغة توافقية تـحــل القضايا املطلبية
والسياسية للناس .وأعتقد أن األزم ــة فــي اليمن
ل ـي ـســت ج ـنــوب ـيــة وال ش ـمــال ـيــة ،ب ــل أزمـ ــة وط ـن ـيــة،
ج ــاء ت الـحــرب ووج ــود ق ــوات االح ـتــال ليزيداها
ت ـع ـق ـي ـدًاُ ،
وي ـض ـي ـفــا ب ـع ـدًا آخـ ــر ل ـل ـص ــراع تـسـتـغـلــه
بعض القوى الدولية التي لها أطماع خاصة في
إثارة النعرات املناطقية.
¶ هل املشاركة في أي حل أو إطــار سياسي ممكن في
ظل وجود قوات أجنبية على األراضي اليمنية ،وال سيما
الوجود األميركي؟
الــوجــود الـعـسـكــري األجـبـنــي فــي الـيـمــن مــرفــوض
س ــواء ك ــان أمـيــرك ـيــا أو غـيــر أم ـيــركــي ،ل ـكــون ذلــك
انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واالستقالل في
القرار .ولهذا نحن وضعنا في الرؤية السياسية
واألمنية موقفًا واضحًا يدعو إلى ضرورة إخراج
القوات األجنبية من اليمن.

في الوقت الذي تتركز فيه جهود
الحكومة العراقية ،أخيرًا ،على
معركة تحرير الفلوجة ،دعا رئيسها
حيدر العبادي إلى تأجيل التظاهرات
المقررة اليوم في بغداد ،وذلك
خوفًا من «جماعات تنوي تنفيذ
عمليات تصعيد خطير فيما البالد
»في حالة حرب
دع ــا رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ح ـيــدر ال ـع ـبــادي،
أمـ ــس ،إل ــى إرج ـ ــاء ت ـظ ــاه ــرات مـ ـق ـ ّـررة ال ـي ــوم في
بغداد ،للمطالبة بتأليف حكومة جديدة ،عازيًا
سـبــب ذل ــك إل ــى ان ـش ـغــال ق ــوات األم ــن بعمليات
تحرير الفلوجة.
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـت ـظ ــاه ــر آالف األش ـ ـخـ ــاص،
غالبيتهم مــن أنـصــار زعـيــم «الـتـيــار الـصــدري»،
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،لـلـمـطــالـبــة ب ــإج ــراء إصــاحــات
حكومية وتغيير وزاري .وكــان املتظاهرون قد
اقتحموا ،األسبوع املاضي« ،املنطقة الخضراء»
ّ
املحصنة ،التي تضم املباني الحكومية املهمة،
للمرة الثانية ،خالل ثالثة أسابيع.
وف ـي ـمــا ل ــم ت ـجــد دعـ ــوة ال ـع ـب ــادي ،ال ـتــي أطلقها
م ــن م ــرك ــز ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـل ــوج ــة ،أي ص ـ ــدى ،فـقــد
ع ــاد ّ
ووج ـ ــه وزارة الــداخ ـل ـيــة «ب ـح ـمــايــة أهــالــي
بغداد واملمتلكات العامة والخاصة من جماعة
تنوي تصعيدًا خطيرًا ،وذلــك النشغال القوات
العسكرية وق ـيــادة عمليات بـغــداد فــي عمليات
عسكرية كبيرة لتحرير الفلوجة وقواطعها».
ووف ـ ــق ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن م ـك ـتــب الـ ـعـ ـب ــادي ،فقد
«ت ـب ـ ّـن ،وم ــن خ ــال الـتـقــاريــر االس ـت ـخ ـبــاريــة ،أن
جـمــاعــات ّ
معينة تـنــوي الجمعة املقبلة القيام
بتصعيد خطير والبالد في حالة حــرب» .وذكر
البيان أن «أي إرباك غير مقبول ،وخصوصًا أن
املندسني وسط املتظاهرين اعتدوا على قواتنا
األمنية واقتحام مباني حكومية بالقوة الجمعة
املاضية ،ما يوجب منعهم وفرض القانون».
وكـ ــان ال ـع ـب ــادي ق ــد زار ،أمـ ــس ،م ـقــر عـمـلـيــات
تحرير الفلوجة ،برفقة رئيس مجلس النواب
سليم الـجـبــوري ورئ ـيــس الــوقــف الـسـنــي عبد
ال ـل ـط ـيــف ال ـه ـم ـيــم ووزيـ ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط سـلـمــان
ال ـج ـم ـي ـل ــي .وقـ ـ ــال «ب ـس ـب ــب ح ـج ــم ال ـع ـم ـل ـيــات
والهجمة اإلرهابية ،أدعــو املتظاهرين إلى أن
يؤجلوا هــذا التظاهر لحني تحرير الفلوجة،

وسنحميهم بعد عملية التحرير».
من جهة أخــرى ،أشــار العبادي إلــى أن «الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،حـ ـش ــد وط ـ ـنـ ــي ي ـج ـم ــع كـ ــافـ ــة أبـ ـن ــاء
امل ـح ــاف ـظ ــات ،ول ـي ــس ل ــدي ــه م ـط ـمــع أو مصلحة
ذات ـيــة فــي الـفـلــوجــة ،وإن ـمــا ال ــدف ــاع عــن الـشــرف
والـعــراقـيــن» .الـعـبــادي ذكــر أن «هـنــاك مــن يريد
إع ــاق ــة ت ـحـ ّـرك ـنــا ن ـحــو ال ـف ـل ــوج ــة» ،مــوض ـحــا أن
«البعض أراد ّ
دس السم في العسل للتفريق بني
أبـنــاء الشعب الـعــراقــي ،والـبـعــض يـحــاول إنقاذ
داعش».
مــن جـهـتــه ،أش ــار رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب سليم
الجبوري إلى أن عملية تحرير الفلوجة «تمثل
ّ
وتعبر عن تــآزر العراقيني
حالة إجماع وطني،
وتــوحــدهــم مــن مختلف انـتـمــاءاتـهــم وألــوانـهــم
إلتمام عملية التحرير في الفلوجة وغيرها من
املــدن املـحــررة» .وأكــد أن «املعركة ضد من حاول
ان ـت ــزاع الـفـلــوجــة م ــن الـ ـع ــراق ،وح ـ ــاول صبغها

الجبوري :عملية
تحرير الفلوجة تمثل
حالة إجماع وطني

بصبغة اإلرهــاب ،وليس ضد أهلها األبرياء من
اإلرهاب ،والذين سيكونون عونًا وسندًا للقوات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة والـ ـش ــرط ــة وامل ـت ـط ــوع ــن م ــن الـحـشــد
الشعبي والعشائري».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـتـ ـق ــى ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ال ـس ـف ـيــر
السعودي في العراق ثامر السبهان .وذكر بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمي أنه جرى ،خالل اللقاء،
بحث مفصل لألوضاع األمنية واإلنسانية ،التي
يعيشها ال ـن ــازح ــون ،وخـصــوصــا فــي محافظة
األن ـبــار ،وض ــرورة تقديم الــدعــم املـتــواصــل لهم.
ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن ال ـج ـبــوري قــولــه إن املـســانــدة
ال ـعــرب ـيــة ع ــام ــة ،وال ـس ـعــوديــة خ ــاص ــة ،تنعكس
إيجابًا على قدرة العراق ملواجهة التحديات.
فــي غـضــون ذل ــك ،زار «ع ــدد مــن علماء ومشايخ
مــديـنــة الـفـلــوجــة مــن أه ــل الـسـنــة» مـقــر عمليات
ق ـي ــادة «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» .وذكـ ــر ب ـيــان إلع ــام
«ال ـح ـشــد» أن ال ـق ـيــادي فــي «الـحـشــد الـشـعـبــي»،
النائب هادي العامري ،كان في استقبال الوفد،
وأكد لهم أن «تخليص أهالي عوائل الفلوجة من
ظلم داع ــش ،مــن أولــويــة ق ــوات الحشد الشعبي
في معركة تحرير املدينة» .وأضــاف أن «ممرات
خروج املدنيني ّ
مؤمنة منذ إطالق العمليات».
وف ــي ال ـيــوم الــرابــع مــن م ـعــارك الـفـلــوجــة ،أعلنت
خلية اإلع ــام الـحــربــي عــن تـحــريــر مــركــز قضاء
ال ـكــرمــة ش ــرق مــديـنــة ال ـف ـلــوجــة .كـمــا أفـ ــاد بـيــان
آخر بأن «الحشد قطع خطوط إمداد داعش بني
الـكــرمــة والـفـلــوجــة والـصـقــاويــة ،بــالـكــامــل» ،في
وقت صرح فيه قائد الشرطة االتحادية الفريق
رائد شاكر جودت بأن دفاعات تنظيم «داعش»
قــد انـهــارت فــي مناطق شــرقــي مدينة الفلوجة،
بشكل كامل.
في اإلطار ذاته ،أعلن مجلس قضاء الخالدية في
محافظة األنبار عن تحرير أربع قرى في جزيرة
الخالدية ،شرقي الرمادي110( ،كم غرب بغداد)،
فيما أكــد مقتل  16عنصرًا مــن تنظيم «داعــش»
خ ـ ــال ال ـع ـم ـل ـي ــة .وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ق ـضــاء
الخالدية علي داود إن «القوات األمنية املشتركة
تمكنت ،ظهر الـيــوم (أم ــس) ،مــن تحرير مناطق
الـبـنــومــان وال ـســدة الـثــانـيــة والـبــو عـبــد الفاضل
وق ــري ــة ال ـب ــو زعـ ـي ــان ،ال ـتــاب ـعــة ل ـق ـضــاء جــزيــرة
ال ـخــالــديــة ( 20ك ــم ش ــرق ــي ال ـ ــرم ـ ــادي)» .وكــانــت
ق ـي ــادة قـ ــوات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ف ــي مـحــافـظــة
األنبار قد أعلنت ،أول من أمــس ،تحرير منطقة
السجر ،شمالي الفلوجة .إلــى ذلــك ،أفــاد مصدر
في محافظة األنبار بأن مواجهات واشتباكات
عنيفة وقعت بني القوات األمنية و«داعــش» ،في
قرية املختار ومنطقة الجغيفي شمالي الفلوجة.
(األخبار)

ايران

خامنئي :هدف العدو إفراع النظام من عناصر القوة
أكد املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في
إي ــران ،السيد علي خامنئي ،أمــس ،أن «هــدف
العدو من التغلغل يكمن في إفراع النظام من
عناصر ال ـقــوة» ،مـشــددًا على ض ــرورة تعزيز
القدرات ،و«الجهاد الكبير للتصدي للتغلغل
األجنبي».
وخ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء مـجـلــس
خـ ـب ــراء الـ ـقـ ـي ــادة ،ف ــي دورتـ ـ ــه ال ـخ ــام ـس ــة ،قــال
خــامـنـئــي إن «الـهـيـمـنــة م ــوج ــودة فــي طبيعة
االستكبار» ،مشيرًا إلى أن «جبهة االستكبار
لــديـهــا نــزعــة ذات ـي ــة لـلـهـيـمـنــة عـلــى الـشـعــوب،
وأن أي دولـ ـ ــة وشـ ـع ــب ال يـ ـق ــاوم س ـي ـقــع فــي
مصائدها».
وأكـ ــد أن «صـ ــون الـ ـث ــورة ،يـعــد مـهـمــة أصـعــب
من انتصارها» .وفي شرحه لـ«آلية املواجهة
الصحيحة» ،أش ــار إلــى أن «الـهـجــوم الناعم»
مــرحـلــة أخ ــرى مــن الـهـجـمــات املـسـتـمــرة لقوى
ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن «ال ـح ـظ ــر
االق ـت ـصــادي املـسـتـمــر والـهـجـمــات السياسية
امل ـتــواص ـلــة وال ــدع ــاي ــة املـنــاهـضــة واس ـت ـهــداف
مصالح الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة في
الدول األخرى ،تعد من أساليب املرحلة الثانية
لهجمات األعداء» ،لكنه أشار إلى أنها «لم تؤد

إلى النتائج التي كان يرجوها األعداء».
ووصــف «املرحلة الثالثة من هجوم األعــداء»،
أي «الـتـغـلـغــل» بــأنــه «خـطـيــر ج ــدا واسـتـمــرار
للحرب الناعمة» ،كما لفت إلى أن «االستكبار
يـتــابــع فــي إسـتــراتـيـجـيــة الـتـغـلـغــل ،عـبــر عـ ّـدة
أهداف أساسية وهي التأثير في مراكز صنع
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار وت ـغ ـي ـيــر م ـع ـت ـق ــدات الـشـعــب
وتغيير محاسبات ومواقف املسؤولني» .وقال
إن «الهدف الرئيسي لألعداء في هذه املرحلة
من الحرب الناعمة ،إفــراغ النظام من عناصر
القدرة الداخلية».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن رئ ـيــس منظمة الحج
والزيارة سعيد اوحدي أن «العائق األساسي
أمام تقدم املفاوضات (مع السعودية) هو عدم
التنسيق بني األجهزة السعودية» ،مضيفًا أن
«املسؤولني السعوديني يتحملون املسؤولية
ف ــي وض ـ ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــل ،أمـ ـ ــام إيـ ـف ــاد ال ـح ـجــاج
اإليرانيني ،ألداء مناسك الحج للعام الحالي».
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ،أف ـ ــادت وك ــاالت
األنـ ـب ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة ،أمـ ــس ،ب ــأن م ـســاعــد وزي ــر
الـ ـط ــرق واملـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة ال ـحــديــد
اإليرانية ،محسن بورسيد آقائي وقع في لندن،
مــذكــرة ت ـعــاون للشحن والـنـقــل الـسـكـكــي ،في

وقت أعرب فيه وزير والية كيرننت النمساوية
للشؤون االقتصادية والسياحة ،كريستيان
بنغر ،عن اطمئنانه إلقرار االرتباط بني ثالثة
مصارف نمساوية مع إيــران ،مشيرًا إلى عدم
وجود مشاكل مصرفية أمام تطوير العالقات
الـتـجــاريــة ،فــي املستقبل الـقــريــب .ودع ــا بنغر
إلــى الـتـعــاون املـتـبــادل الـطــويــل األم ــد ،لخدمة
املصالح الثنائية.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أع ـلــن قــائــد ال ـق ــوة الـبـحــريــة،
التابعة للجيش اإليراني ،األميرال حبيب الله
سياري ،إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بني
إيران والهند ،اليوم.
ووفق وكالة «مهر» ،فقد أوضح سياري ،على
ه ــام ــش م ـشــارك ـتــه ف ــي ح ـفــل ت ـكــريــم الـجـيــش
اإلي ـ ــران ـ ــي والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة الـ ـخ ــاص ــة ،أن
«ق ـ ــوات وس ـف ــن حــرب ـيــة ه ـنــديــة ،مـنـتـشــرة في
مـيــاهـنــا اإلقـلـيـمـيــة ه ــذه األيـ ــام ،سـتـشــارك في
هــذه الـتــدريـبــات أي ـضــا ...وذل ــك بـغــرض تبادل
ال ـخ ـبــرات ب ــن ال ـجــان ـبــن» .كـمــا أشـ ــار إل ــى أن
«هـنــاك أسلحة جــديــدة الصنع ستضاف إلى
مـعــدات الـقــوات البحرية ،منها مــدمــرة سهند
ومدمرة موج رقم  ،4وغواصة فاتح».
(األخبار)
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ال يبدو ،بالنسبة إلى دول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها ،أن
أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار ،والهدف هو تكرار نكبة
شبيهة بنكبة فلسطين ،التهجير عن القدس .في سبيل ذلك ،تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من

نهش البلدة القديمة
المسجد األقصى
محاصر ...باألموال
اإلماراتية!

عبد الرحمن نصار
من املضحك املبكي أن إحدى الخطوات
العربية لـ «تعزيز» صمود أهل القدس
هــي تسهيل ومـســاعــدة سـمــاســرة أو
شخصيات فلسطينية ناشطة على
شـ ــراء عـ ـق ــارات م ــن م ـقــدس ـيــن ،تحت
ع ـنــوان أن ش ــراء ه ــا مــن الــذيــن بــاتــوا
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـع ـي ــش ف ــي ال ـب ـلــدة
القديمة ،مثال ،سيساهم في الصمود
بــوجــه الـتــوســع االسـتـيـطــانــي ،وعلى
حني غرة تباع لجمعيات إسرائيلية
ف ــي وقـ ــت م ـن ــاس ــب ،فـيـسـتـيـقــظ أه ــل
ّ
الحي على وجود املستوطنني بينهم
بدعوى أنهم صاروا مالكا قانونيني.
تماما كما حدث مع نحو ثالثني شقة،
في وادي حلوة في سلوان ،قبل قرابة
عــامــن ،أو مثل مــا يحدث فــي حــاالت
بيع مباشرة (األسبوع األول من أيار
 )2016ب ـعــدمــا ب ــات األمـ ــر س ـهــا وال
أحد يالحق أو يحاسب.
ف ـ ــي تـ ـل ــك األي ـ ـ ـ ــام ( ،)2014س ــارع ــت
«الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح
الشمالي) ،في األراضــي املحتلة ،إلى
ـال
تــوجـيــه أصــابــع االت ـهــام بـصــوت عـ ٍ
إل ــى اإلمـ ـ ــارات بصفتها واق ـفــة خلف
تمويل هــذه العملية ،واع ــدة بتقديم
دالئــل «تكشفها األي ــام» .كذلك هددت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـم ــاح ـق ــة
امل ـش ـت ــري ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (الـ ـط ــرف
الـثــالــث) ،دون أن تشير إلــى مــن يقف
وراءهم ،أو ماذا تفعل مع من تمسكه
ـوم ،ي ـب ــدو أن
م ـن ـه ــم ...وم ـن ــذ ذل ــك الـ ـي ـ ُ
هناك من َسكت وهناك من أسكت.
ت ـك ـشــف وث ــائ ــق تـفـصـيـلـيــة ،حصلت
ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ـش ــأن ب ـي ــع أح ــد
العقارات املقدسية في البلدة القديمة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ع ـ ــن ف ـض ـي ـح ــة ك ـب ـي ــرة
تطاول أطرافا عدة .في البداية ،كانت
فــرضـيــات هــذا التحقيق مبنية على
وقائع سابقة ،أي أن الوثائق والعقود
وال ـ ـس ـ ـج ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـثـ ـب ــت ع ـم ـل ـيــة
ب ـي ــع جـ ــرت ب ــن ش ـخ ــص فـلـسـطـيـنــي
يحمل الـهــويــة اإلســرائـيـلـيــة ،وإحــدى
العائالت املقدسية الشهيرة ،ثم تنازل
هـ ــذا ال ـش ـخــص ع ـمــا اشـ ـت ــراه لـشــركــة
إم ــارات ـي ــة ،جعلنا ن ـصــرخ« :حصلنا
على األوراق التي قد تثبت بيع القدس
إلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـ ــأم ـ ــوال إمـ ــارات ـ ـيـ ــة».
ل ـكــن ال ـ ــذي اك ـت ـش ـف ـنــاه خـ ــال الـبـحــث
والتحري ،والفرضيات الناتجة منه،
كــانــت أكـبــر مــن ذل ــك بكثير؛ فالعقار
ّ
(م ـح ــل ال ـب ـيــع) ل ــم يـسـلــم ملستوطنني
ح ـت ــى ص ـ ـ ــدور ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ب ــرغ ــم أن
عملية بيعه ج ــرت فــي الـخــامــس من
تـشــريــن الـثــانــي  ،2014أي بـعــد شهر
واحد من حادثة اقتحام املستوطنني
شـقــق س ـلــوان ( 30أي ـلــول  5 -تشرين
األول  .)2014كـمــا أن الــوسـيــط الــذي
اش ـت ــرى ال ـع ـق ــار أش ـه ــر م ــن ن ــار على
عـلــم ل ــدى كــل مــن السلطة وإســرائـيــل
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وس ـب ــب

دخوله شخصيا في هذه الصفقة كان
ّ
املحيرة،
مثار استفهام ّومن األسئلة
فــي ظــل أن مشغله يستفيد مـنــه في
أمــور ،بالنسبة إليه ،أصعب من بيع
بيوت القدس إلسرائيل!
بالتدقيق أكثر في العقار والعناوين
امل ـق ــدم ــة ف ــي ع ـق ــود ال ـب ـي ــع ،وال ـشــركــة
ال ـتــي تـقــف خـلــف عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ،كــان
الـ ـب ــاب ي ـف ـتــح وراءه عـ ـش ــرة أبـ ـ ــواب،
واألسـ ـمـ ــاء ت ـت ــوال ــى .ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،فــإن
األسـ ـئـ ـل ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق بـقـيــت
أكـثــر مــن اإلج ــاب ــات ،مــا اضـطــرنــا إلى
صياغتها على شكل فرضيات ،لكنها
أسئلة من النوع التي يمكن وصفها
بأنها تجيب نفسها بنفسها ،خاصة
م ــع تـحـلـيــل س ـيــاقــات األحـ ـ ــداث الـتــي
ت ــزام ـن ــت ف ــي أوقـ ـ ــات م ـت ـق ــارب ــة ،وهــو
م ــا أض ـ ــاف ع ـل ــى ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ع ــبء
تحقيقني آخرين.
يمكن لنا ترتيب نتائج التحقيق وفق
أكثرها ُمصابا ،ألن بيع بيوت القدس
للمستوطنني ،خاصة البلدة القديمة
املـحـيـطــة بــاملـسـجــد األق ـص ــى ،لــم يكن
امل ـص ـي ـبــة ال ــوحـ ـي ــدة .ف ـب ـعــد ال ـت ـحــري
مــن مـصــادر أمنية وأخ ــرى مقدسية،
تحدثت إلينا خــال إجــراء التحقيق،
تـبــن أن السلطة الفلسطينية ،التي
ت ــوع ــدت بـمــاحـقــة مـســربــي الـبـيــوت،
وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم.
وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم
أح ـك ــام (م ــن دون إثـ ــارة أخ ـب ــار حــول
ذل ـ ـ ــك) ،وفـ ــق الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي أصـ ــدره
رئـ ـي ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
باألشغال الشاقة املؤبدة ،بعد تعديل
الـ ـق ــان ــون األردن ـ ـ ـ ــي ،كـ ــان م ـس ــؤول ــون
آخ ـ ــرون ي ـج ـبــرون عـ ــددًا م ــن مـســربــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ح ـ ّـص ــة مــن
األموال التي تلقوها مقابل خيانتهم
األول ــى ،وإال فــإن مصيرهم االعتقال،
كـ ـم ــا حـ ـ ــدث مـ ــع ب ـع ـض ـه ــم ،لـيـضـيــف
هـ ـ ــؤالء خ ـي ــان ــة ث ــان ـي ــة إل ـ ــى س ـجــات
ال ـق ـض ـيــة ،م ــع أن ــه ال ش ــيء يــؤكــد هل
يعلم عباس بذلك أم ال؟
ح ـتــى إن الـ ـط ــرف ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ ه ــؤالء
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن بـ ـ ــأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء وب ـ ــأم ـ ــاك ـ ــن
املـقــدسـيــن مـمــن بــاعــوا ال ـب ـيــوت ،هو
«االرتباط املدني اإلسرائيلي» بعدما
ي ـك ــون عـ ــرف ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـع ـق ــود من
الـجـمـعـيــات االسـتـيـطــانـيــة .بــل أكـثــر،
إحدى العائالت التي تجرأت وتحدثت
مـعـنــا ،قــالــت إنـهــا راج ـعــت مسؤولني
في السلطة للتأكد من سالمة بيعهم
أحد بيوتهم لسمسار ،أكــدوا لهم أنه
«نـظـيــف أم ـن ـيــا» ،ثــم مــا لـبــث أن سلم
البيت ملستوطنني .وعـنــدمــا ع ــاودوا
مراجعة أولئك املسؤولني ،قالوا لهم
إنهم لــم يتوقعوا أن يفعل السمسار
ذلك.
ثمة مــا هــو أدهــى وأم ـ ّـر ،وهــي قضية
التحقيق املتعلقة بأحد البيوت الذي
لم يسلم للمستوطنني رغم أن عملية
ّ
بيعه كانت منذ عــامــن ،وهــو مــا ظل

ي ـلــح عـلـيـنــا بــاالس ـت ـف ـهــام ع ــن سـبــب
بقائه على حاله برغم تسجيله على
اسم شركة إماراتية ،وكذلك عن سبب
اخ ـت ـيــار ه ــذا ال ــوس ـيــط ل ـل ـش ــراء دون
غيره.

فرضيات ثالث
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ــن ثـ ــاث
فـ ــرض ـ ـيـ ــات :األول ـ ـ ـ ــى م ـس ـت ـن ـب ـطــة مــن
تـسـلـســل بـيــع ال ـع ـق ــارات ف ــي ال ـقــدس،
أي أن هناك من علم بما يفعله بعض
مسؤولي السلطة مع جزء ممن باعوا
بـيــوتـهــم وقــاي ـضــوهــم عـلــى ج ــزء من
املــال ،وهو على عداء معها (ال يوجد
م ــا ي ــؤك ــد أن ال ــرئ ــاس ــة ت ـع ــرف بــأمــر
املقايضة) ،فقرر أن يفعل مثلما يفعل
سـمــاســرة األرض املـقــدســة ،فيشتري
عقارا ليسلمه للمستوطنني ،منتظرا
اتصاال من أحد ما في رام الله يقايضه
ّ
بحصة من املال ،كي يوقع السلطة في
فضيحة يمكن العمل عليها إعالميا
وبصورة كبيرة ،ويتمثل دورا وطنيا
ه ــو أب ـع ــد م ــا ي ـك ــون ع ـن ــه ،ف ـضــا عن
أن ه ــذه الـفــرضـيــة تـصـطــدم بطبيعة
الشركة التي تنازل لها ومصير الحي
الذي اشترى فيه.
أما الفرضية الثانية ،وهي أسوأ مما
قبلها ،فتؤدي إلــى أن ُيستغل املبنى
ألعـمــال الـشــركــة اإلمــارات ـيــة الـشــاريــة،
وبـ ّـال ـتــأك ـيــد ه ــي أعـ ـم ــال ال ت ـس ـ ّـر وال
تبشر.
وتـ ـبـ ـق ــى الـ ـف ــرضـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـلــى
ب ـســاط ـت ـهــا ووض ــوحـ ـه ــا :ل ـي ـســت إال
عملية واحدة من عمليات بيع بيوت
وأراض ـ ــي ال ـب ـلــدة الـقــديـمــة املــاصـقــة
للمسجد األقصى ،إلسرائيل ،بأموال
إم ــاراتـ ـي ــة ،بــان ـت ـظــار ال ــوق ــت املــائــم
للتسليم ،خــاصــة أن ثـمــانـيــة بيوت
م ـح ـي ـط ــة ب ــالـ ـعـ ـق ــار ص ـ ـ ـ ــارت ب ــرس ــم
املستوطنني ،و«تعزيز الصمود» لن
يكون حتما بشراء بيت دون إسكان

تنافس في بازار
الخيانة وبيع بيوت بلدة
القدس القديمة
فلسطينيني فيه.
ّ
القصة بــدأت عــام  ،2013حينما وقــع
فـ ـ ـ ــادي (أحـ ـ ـم ـ ــد ح ـ ـسـ ــن) الـ ـس ــام ــن،
ال ــذي يـحـمــل الجنسيتني األمـيــركـيــة
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ول ــأخ ـي ــرة قصتها
(انـ ـظ ــر ال ـت ـح ـق ـيــق الـ ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن« :أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ال ـن ـخ ـب ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة وب ـ ـط ـ ــل ال ـج ـن ـس ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،ع ـقــد تــأس ـيــس شــركــة
(الــوثـيـقــة األولـ ــى) ،مــع مــريــم (حسني
ن ـ ـصـ ــار) س ــام ــن (عـ ـ ّـم ـ ـتـ ــه) ،اس ـم ـهــا
ش ــرك ــة «ال ـســري ـنــا ال ـعــامل ـيــة لـلـتـجــارة

واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار» ،ع ـل ــى أن ي ــدخ ــل فــي
نطاق عملها «االسـتـيــراد والتصدير
واألنشطة العقارية وتـجــارة األغذية
واملـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات وال ـ ـت ـ ـبـ ــغ» ،وذل ـ ـ ــك فــي
العاشر من أيلول من تلك السنة.
لكن عام  2013يعني حدثا مهما في
ح ـي ــاة فـ ــادي ال ـس ــام ــن ،الـ ــذي كــانــت
آخ ــر زيـ ــارة ل ــه إل ــى مـسـقــط رأس ــه في
الخليل عام 2010؛ والحدث هو مرور
سنتني على بدء الخالف الكبير بينه
وبــن السلطة الفلسطينية ،تحديدا
مـنــذ  2011عـنــدمــا انـقـلــب ف ــادي على
اإلشـ ـ ـ ــارات اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي حــوتـهــا
ص ـ ـ ــور ج ـم ـع ـت ــه ب ــرئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة،
مـحـمــود ع ـبــاس ( 2009فــي امل ـغــرب)،

ماذا فعلت السلطة؟
حينما حــدث التسريب األكبر في سلوان ( ،)2014اكتفت السلطة
آنـ ـ ــذاك بــال ـتــوعــد ب ـمــاح ـقــة ال ـفــاع ـلــن ،ال ــذي ــن ق ــال ــت إن ـه ــم «وس ـط ــاء
فلسطينيون» اشتروا البيوت بأسعار كبيرة من املقدسيني تحت
حجة أنهم يريدون املساهمة في تعزيز صمود سكان املدينة .ولكن
األسعار العالية كانت كافية ليشك أصحاب الشقق بذلك ( 250ألف
دوالر للشقة) ،خــاصــة أنـهــا بـعــدد كبير وقــريـبــة جــدا مــن املسجد
األقصى ،ولكن هذا لم يمنع العملية.
في تلك األيــام ،تداولت املواقع املحلية أسماء أشخاص كانوا يؤدون
دور الوسيط (راجع األخبار العدد  2412في  7تشرين األول ،)2014
وأقر أحدهم ،وهو فريد الحاج يحيى ،بأن جمعيته الخيرية (األقصى)
تتلقى تمويال من اإلمــارات وتركيا وبريطانيا ،ولكنه نفى أن يكون
باع الشقق إلسرائيليني.

أيضا ،أصدر محمود عباس في تلك الشهور قرارا بتغليظ العقوبة
إل ــى األش ـغــال الـشــاقــة املــؤبــدة عـلــى كــل مــن يثبت تــورطــه بتسريب
ال ـع ـق ــارات واألراضـ ـ ــي ل ــأع ــداء .وزاد عـلــى ع ـبــاس امل ـت ـحــدث بــاســم
األجهزة األمنية عدنان الضميري ،الذي قال إن ُ
الهوية اإلسرائيلية
الـتــي يحملها مـســربــو ال ـع ـقــارات فــي ال ـقــدس ،لــن تـقــف حــائــا أمــام
مالحقتهم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ،من دون أن يذكر من
يمول هــؤالء ،فضال على أنــه لم يتغير شــيء بعد عامني ،ولــم تعلن
السلطة أو تروج العتقالها أحدا من مسربي البيوت مع أن سجونها
فعال تحوي بعضهم وفق تأكيدات مصادر أمنية ،وهي بني كل حني
وآخر تنشر أخبارا عن إحباطها عمليات بيع من دون توضيح أي
تفاصيل ،فهل تخشى من إعالن «عمل وطني» فعلته ،أم أن اعتبارات
أخرى تمنعها من ذلك؟ سيتبني هذا في قريب األيام.
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العالم

الصعوبات الالمتناهية ،ويبادر أولئك إلى «تعزيز» الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف اإلسرائيلي،
أي تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموغرافيا ...لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة
في طريق التسوية ،أو قل بيع ّ
أهم ما تبقى من فلسطين
الــافــت أكـثــر أن الـبـحــث عـبــر «غــوغــل
م ــاب ــز» ل ــم يـظـهــر ال ـشــركــة قــائ ـمــة في
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان املـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى ال ـت ــرخ ـي ــص
(م ـع ـس ـكــر آل ن ـه ـي ــان) ،وال ح ـتــى في
ال ـع ـن ــوان امل ــذك ــور ف ــي ال ـع ـقــد بينها
وبـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــام ـ ــن ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـلـ ــى أن
البحث في «دليل أبو ظبي التجاري
اإلل ـك ـتــرونــي» أظ ـهــر أن «ال ـثــريــا» بال
موظفني ورأسمالها املعلن هو صفر!
كـمــا إن الـبـحــث ع ــن ضــاحــي (محمد
حـمــد) الـثـمـيــري ،وعـبــدالـعــزيــز (حمد
محمد راشد) الرميلي ،اللذين سجلت
الشركة باسمهما ،لم يظهر أي سيرة
ذاتية بارزة ،أو وجودا على اإلنترنت
(ان ـظــر التحقيق الـثــالــث بـعـنــوان :ما
بــن «ثــريــا الــدحــان» و«إمـبــراطــوريــة
الثريا» األمنية).
برغم ذلــك ،فإن العقد املشار إليه بني
السالمني وشــركــة «الـثــريــا» (الوثيقة
ال ـثــال ـثــة) ،يـحـمــل الـتـفــاصـيــل نفسها
الـخــاصــة بالعقار قيد البيع (البلدة
ال ـقــدي ـمــة ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1015صفحة
 ،)3035كما أنه يسبق عقد البيع بني
السالمني والعائلة املقدسية صاحبة
العقار .كذلك فإن عنوان الطرف األول
(ال ـس ــام ــن) ص ــار ف ــي ع ـقــدي الـبـيــع،
م ـس ـجــا ف ــي الـ ـق ــدس ،لـ ــدى امل ـحــامــي
إي ــاد حبيب الـلــه (ش ــارع ابــن بطوطة
بناية  )14ولـيــس فــي الخليل (مكان
الـ ـت ــرخـ ـي ــص) ،أي إن هـ ـن ــاك تــوك ـيــا
أعطي ملكتب املحاماة من أجل إمساك
عملية البيع من أولها حتى آخرها،
ك ـمــا أن ال ـس ــام ــن ل ــم ي ــرد أن يظهر
ل ـل ـط ــرف امل ـق ــاب ــل أنـ ــه ي ـش ـت ــري بــاســم
شركته ،بل باسمه الشخصي .أيضا،
املبلغ املقدم ثمنا للعقار 2.5 ،مليون
دوالر أميركي ،هو الرقم نفسه املتفق
عليه في العقد مع العائلة املالكة.

1
تأسيس شركة
«السرينا»

2
ترخيص شركة
«السرينا»

عملية البيع

وب ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق س ــام
ف ـيــاض ( ،)2008ث ــم ب ــدأ ش ــن هـجــوم
الذع على عباس تحديدا ،بعدما بات
من «رجال محمد دحالن».
ه ــذا يـطــرح ال ـســؤال رق ــم واح ــد :كيف
أعـ ـط ــي الـ ـس ــام ــن مـ ـج ــاال لـتــأسـيــس
شــركــة وترخيصها فــي الــوقــت الــذي
وص ـ ــل ال ـ ـخـ ــاف ف ـي ــه إل ـ ــى أش ـ ــده مــع
ثان تطرحه
السلطة ،بل رأسها؟ سؤال ٍ
الوثيقة الثانية ،الـتــي تظهر أنــه في
السادس والعشرين من الشهر نفسه
(أيـلــول ُ ،)2013منح السالمني ،فادي
ومــريــم ،تــرخـيــص عـمــل لــدى السلطة
(ص ـ ـ ـ ــادر عـ ــن مـ ــراقـ ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
وزارة االقـتـصــاد الــوطـنــي)؛ فاملسافة
الزمنية ما بني التأسيس والتسجيل،
 16يــومــا ،قـصـيــرة ج ــدا ،مـقــارنــة بما
تحتاجه جمعية خيرية ،فضال على
أن ت ـكــون شــركــة ت ـجــاريــة ،للحصول
ع ـلــى ت ـس ـج ـيــل ،ق ــد ي ـم ـتــد إلـ ــى ثــاثــة
أشهر في حال كان صاحبها أجنبيًا،
بعد الـتـحــري والتدقيق واإلج ــراءات
الروتينية.
أمــا السؤال الثالث ،فهو :كيف ُيمنح
الترخيص لشخص يقدم نفسه على
أن عـنــوانــه هــو بئر السبع (فلسطني
املحتلة) ويحمل جنسية فلسطينيي
ال ــ 48ومهنته «تــاجــر» وهــو يقيم في
الــواليــات املتحدة منذ كــان عـمــره 14
سنة ،وال يحمل أي عضوية تجارية
فلسطينية؟ ،علما بأنه يحتاج وفق
الـ ـق ــان ــون ال ـف ـل ـسـط ـي ـنــي إلـ ــى مــواف ـقــة
أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــة .بــل
كـيــف يحصل عـلــى ه ــذه املــواف ـقــة في
ظـ ــل «حـ ـ ـ ــرب» م ـع ـل ـنــة ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة

ورؤوسها ،من أكبر املنابر اإلعالمية
الدولية واإلسرائيلية؟ واألكثر غرابة
أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته
(م ــري ــم س ــام ــن) تـعـمــل ّ
«ربـ ــة بـيــت»،
م ــا يــؤكــد ب ــا ش ــك أن ثـمــة ي ــدا خفية
ّ
وسرعت له هذا الترخيص!
ّأسست
لم يدم الوقت طويال حتى تبني الهدف
مــن هــذه الشركة ،الحاصلة على رقم
ترخيص  562527804برأسمال قيمته
مئة ألف دينار أردني ( 49ألفا لفادي
و 51ألفا ملــريــم) وال يظهر تسجيلها
إال فــي مــوقــع فلسطيني واح ــد .ففي
العشرين من تشرين الثاني من العام
نفسه ( ،)2013تظهر وثيقة ثالثة أن
ال ـســامــن ق ــدم «ت ـن ــازال مـسـبـقــا» عن
ال ـع ـق ــار املـ ـن ــوي شـ ـ ــراؤه ف ــي ال ـق ــدس،
وذلــك ملصلحة شركة إماراتية تدعى
«ال ـث ــري ــا ل ــاس ـت ـش ــارات وال ـب ـح ــوث»،
ومقرها في أبو ظبي.
ُ
م ـ ــن ث ـ ـ ــم ،تـ ـظـ ـه ــر وثـ ـيـ ـق ــة راب ـ ـع ـ ــة أن
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة ح ـص ـلــت ع ـلــى رخـصــة
تجارية ملدة عام ،من «غرفة أبو ظبي
التجارية» برقم  ،1222297-CNولكن
تأسيس «الثريا» املقدم في الرخصة،
ه ــو ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن حــزيــران
 ،2011ورخـ ـص ــة ال ـع ـمــل ت ـب ــدأ م ــن 1
ح ــزي ــران  2015حـتــى  31أي ــار ،2016
أي أنـهــا سـعــت إل ــى تــرخـيــص عملها
ف ــي اإلمـ ـ ــارات بـعــد أربـ ــع س ـن ــوات من
تاريخ تأسيسها ،وأيضا تزامن ذلك
مــع تسجيل ف ــادي الـعـقــار فــي وزارة
القضاء اإلسرائيلية مطلع هذا العام،
علما بأن البحث في اإلنترنت يبني أن
هذه الشركة ،أو الشركة ّ
األم ،حاصلة
على رخصة سابقة في اإلمارات ،قبل
سنوات عدة.

إذًا ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ـ ـ ــان املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون
يقتحمون الشقق التي اشتروها في
وادي حلوة في سلوان (،)2014/10/2
بــأمــوال إماراتية وفــق تصريح نائب
رئ ـيــس «ال ـح ــرك ــة اإلس ــام ـي ــة» ،كـمــال
الخطيب  ،وفيما كانت تدور العمليات
لتسريب شقق وبـنــايــات أخ ــرى ،كان
العمل يجري على قدم وساق لتوقيع
ع ـق ــد ال ـب ـي ــع ب ــن ال ـس ــام ــن وعــائ ـلــة
ج ــودة (الـحـسـيـنــي) ،كـمــا يظهر عقد
البيع (الوثيقة الخامسة) املوقع بني
ال ـط ــرف ــن ف ــي ال ـخ ــام ــس م ــن تـشــريــن
الثاني .2014
يقول عقد البيع في هــذه الوثيقة ،إن
كال من ملياء جودة ،وابنها أديب جواد
جــودة (يحمالن أرقــام هوية القدس)،
باعا قطعة أرض فــي البلدة القديمة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس (س ـ ـجـ ــل  1015صـفـحــة
 )3035إلى فادي السالمني ،وعلى هذه
األرض مبنى مكون من ثــاث طوابق
يحده من الشمال بيت فتح الله جودة
ومن جهتي الجنوب والغرب طريقان،
وم ــن ال ـش ــرق «ورث ـ ــة مـحـمــد بــام ـيــة»،
وف ـ ــي الـ ـط ــاب ــق األول م ـن ــه ص ـيــدل ـيــة
والثاني مؤسسة «صندوق املرضى»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،واالثـ ـن ــان مـسـتــأجــران،
وذلك باالستناد إلى «حصر إرث» عن
«ا ُمل ــرح ــوم أدي ــب عـبــد ال ـق ــادر ج ــودة».
وث ّمن العقار بمبلغ  2.5مليون دوالر
ُيقدم على دفعتني ،مع تحمل كل طرف
الـ ـض ــرائ ــب امل ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــا ،خــاصــة
ال ـطــرف الـثــانــي (عــائـلــة جـ ــودة) الــذي
ي ـجــب أن ي ــدف ــع ضــري ـبــة «األرنـ ــونـ ــا»
لبلدية االحتالل في القدس ،ثم انتهى
العقد بتوقيع االبن أديب.
مــن هـنــا تستجد ثــاثــة أسـئـلــة :مــاذا
ّ
حــل باملبنى املذكور ومــا الغرض من
بيعه إل ــى شــركــة إمــارات ـيــة تعمل في
مجال االسـتـشــارات األمنية واإلنـقــاذ
وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب؟ وم ــن ه ــي ملـيــاء
(درويش) جودة ومن هو ابنها أديب
جواد جودة (الحسيني) ،وما
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الرخصة التجارية
لـ «الثريا»
في أبو ظبي
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نهش البلدة القديمة :المسجد األقصى محاصر ...باألموال اإلماراتية!
هـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة «حـ ـ ـص ـ ــر اإلرث»
املذكورة في العقد؟ وهل كانت عائلة
جــودة تعلم إلــى أيــن سيذهب املبنى
والغرض الذي سوف يستخدم فيه؟
ُ
فـ ــي إجـ ــابـ ــة الـ ـ ـس ـ ــؤال األول ،ت ـظ ـهــر
ال ـخ ــرائ ــط أن امل ـب ـنــى ي ـقــع ف ــي إط ــار
البلدة القديمة وهو يبعد عن املسجد
األقـ ـصـ ــى ث ـ ــاث دقـ ــائـ ــق سـ ـي ــرا عـلــى
األقدام ،ويمكن الدخول إليه من باب
ال ـســاهــرة ،ال ــذي يعتبر مــن األب ــواب
امل ـه ـمــة ل ـل ـم ـس ـجــد .وال ي ـ ــزال ال ـع ـقــار
ع ـلــى ح ــال ــه ل ـج ـهــة ب ـق ــاء الـصـيــدلـيــة
واملــؤسـســة الطبية فـيــه ،فــي حــن أن
الـطــابــق الـثــالــث ف ــارغ بــداللــة نــوافــذه
املكسورة واملهملة واألب ــواب املغلقة
إلى األعلى .ويؤكد بعض الجيران أن
البيت عائد إلى عائلة جودة ،ما يدل
على أنهم ال يعلمون بعملية بيعه،
كـمــا لــم يـشــر أح ــد إل ــى وج ــود سكان
في الطابق الثالث.
األهم أن نحو ثمانية بيوت من أصل
عشرة في الشارع نفسهُ ،سربت إلى
امل ـس ـتــوط ـنــن ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
املاضية ،فيما بات هذا الحي (عقبة
درويـ ـ ـ ــش ض ـم ــن الـ ـح ــي اإلسـ ــامـ ــي)
قــابــا لـلـتـحــول إل ــى منطقة يهودية
في ظل التسريب املتوالي واملباشر
لليهود .وخالل أيام إجراء التحقيق،
سـ ّـربــت عائلة اليوزباشي منزال في
حــي الـسـعــديــة امل ـج ــاور إل ــى جمعية
«ع ـط ـيــرات كــوهـنـيــم» االسـتـيـطــانـيــة
(راجــع العدد  ٢٨٨١الثالثاء  ١٠أيار
 ،)٢٠١٦وه ـ ــو ال ي ـب ـع ــد س ـ ــوى مـئــة
ّ
م ـتــر ع ــن امل ـن ــزل ال ـ ــذي ت ـمــل ـكــه ف ــادي
السالمني مــن عائلة ج ــودة ،وآل إلى
شركة «الثريا» اإلماراتية.
واالنـ ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف وال ـ ـخـ ــرائـ ــط املــرف ـقــة
ت ــوض ــح أن ـ ــه خ ـ ــال خ ـم ــس س ـن ــوات
م ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــر ت ـســريــب
البيوت إلــى املستوطنني عبر البيع
املـ ـب ــاش ــر (ب ـ ــأم ـ ــوال إس ــرائ ـي ـل ـي ــة) أو
الوسطاء (بأموال عربية) ،ستتحول
أجــزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى
م ـنــاطــق ي ـهــوديــة ال ـس ـكــن ،م ــا يعني
تهويد محيط األقصى أوال ،كخطوة
أمـ ــر واق ـ ــع ل ـت ـهــويــد امل ـس ـجــد ثــان ـيــا،
فــي ظــل أن ج ــداول (ستنشر الحقا)،
حصلنا عليها من باحثني ومراقبني
مقدسيني تــوضــح أن ــه مــع منتصف
هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،يـ ـك ــون أكـ ـث ــر م ــن سـتــن
ع ـقــارا ،كبيرا وصـغـيــرا ،مــن األحـيــاء
املــاصـقــة لــأقـصــى ،قــد ص ــارت بيد
املستوطنني.
لـكــن شيئا آخ ــر لـفــت االن ـت ـبــاه خــال
البحث ،هــو الـعـنــوان املـقــدم فــي عقد
الـبـيــع عــن عــائـلــة جـ ــودة .فـكـمــا ظهر
أن الشركة اإلمــاراتـيــة عنوانها غير
دقـيــق والـبـحــث عـنــه فــي الـخــرائــط ال
يوصل إلــى شــيء ،كــان عنوان عائلة
جــودة فيه نــوع من اللبس؛ العنوان
املـ ــذكـ ــور ف ــي ع ـق ــد ال ـب ـي ــع (ال ــوث ـي ـق ــة
الخامسة) هــو ش ــارع حــاتــم الطائي
املبنى رقــم  ،18فيما بـ ّـن البحث أنالعائلة (بيت أديب) تقطن في املبنى
رقم  25من الشارع نفسه .أما العقار
رقـ ــم  ،18ف ـق ــادن ــا إلـ ــى ب ـي ــت يـتـكــون
أيـضــا مــن ثــاثــة طــوابــق ويـطــل على
طريقني (زاوية) ،وله مدخالن وكراج
سيارات وملحق خارجي (غرفة مع
بـ ــاب خ ــارج ــي وآخـ ـ ــر داخـ ـل ــي ل ـه ــا)،
وهو مزود بكاميرات مراقبة جديدة
ومــوزعــة جـيــدا حــولــه .لكن ال يوجد
ج ــرس خــارجــي أو داخ ـلــي كـمــا حــال
البيوت املحيطة به ،ثم تبني أنه عائد
إلى مؤسسة إسبانية دينية اسمها
«القديسة تيريزا».

العائلة البائعة
أم ــا ع ــن ال ـعــائ ـلــة ،فــأظـهــر الـبـحــث أن
ملـيــاء لبنانية ّاألص ــل واسـمـهــا ملياء
درويـ ـ ــش ،وت ـكــنــى مل ـيــاء جـ ــودة على
اس ــم زوج ـه ــا ال ــراح ــل جـ ــواد ج ــودة،
كـ ـم ــا تـ ـس ــاف ــر سـ ـن ــوي ــا إل ـ ـ ــى األردن
ولـ ـبـ ـن ــان واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال ـس ـع ــودي ــة
(جدة) حيث تقيم ابنتها ندى ،فيما
يقيم معها في القدس ابناها سري

وأديـ ـ ـ ــب .واألخ ـ ـيـ ــر ه ــو ك ـل ـمــة ال ـس ـ ّـر،
واالسـ ـ ــم األس ــاس ــي ف ــي ع ـقــد ال ـب ـيــع،
وهــو مــن عائلة الحسيني الشهيرة
ف ــي ال ـ ـقـ ــدس ،الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك عـ ـق ــارات
كثيرة تعمل على تأجير عدد منها،
وتقدم نفسها عبر اإلعالم على أنها
ضد تصرفات الشرطة اإلسرائيلية،
م ــع أن أدي ــب نـفـســه ك ــان يـعـمــل لــدى
الشرطة اإلسرائيلية برتبة رقيب أول
فــي القضايا ّالجنائية تـحــديــدا! بل
كان أديب محققا كما تظهر جلسات
محاكمة إسرائيلية ,ثم ترك الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة ع ــام  ،2007ولـكـنــه في
 2010و 2011اس ـ ـتـ ــدعـ ــي ك ـش ــاه ــد
بصفته محققا مــع بعض املجرمني
في قضايا جنائية.
بعد ذلك ،عمل أديب في بيع الصلبان
وال ـهــدايــا لـلـسـيــاح اآلت ــن مــن خــارج
فلسطني ،كما استلم من عبد القادر
جودة ّ
(جده) مفتاح كنيسة القيامة،
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـتـ ــوارثـ ــه ع ــائـ ـل ــة ال ـح ـس ـي ـنــي
ك ــأم ــان ــة ب ـس ـب ــب خ ـ ــاف الـ ـط ــوائ ــف
املـسـيـحـيــة عـلــى م ــن يـفـتــح الكنيسة
ويغلقها ،فكانوا منذ مئات السنوات
ّ
يحملون هذا املفتاح كحل وسط في
قصة تاريخية يعرفها أهــل املدينة
وت ـحــدثــت عـنـهــا الـصـحــافــة العاملية
واإلسرائيلية واملحلية .أيضا ،يقول
أديب إنه يحمل شهادة دكتوراه من
جامعة «يورك» في كندا ،وتبني أنها
من الجامعات التي تعطي الشهادات
بسهولة ،خاصة أن املتخرجني منها

يفوقون املليون!
ك ــل ه ــذا ي ـج ـ ّـدد الـ ـس ــؤال ع ــن الـغــايــة
مــن ش ــراء ف ــادي ال ـســامــن بـيـتــا من
عائلة (ج ــودة) الحسيني الشهيرة،
وتـ ـح ــدي ــدا م ــن ش ــرط ــي س ــاب ــق ل ــدى
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ت ـم ـل ــك ع ــائ ـل ـت ــه عـ ـق ــارات
كثيرة في القدس ،علما بأن العائالت
املقدسية تتحرى عادة عمن يشتري
ب ـس ـبــب ف ـض ــائ ــح ال ـب ـي ــع ع ـب ــر ط ــرف
ثالث إلى املستوطنني ،وهو ما يثير
ال ـت ـســاؤل عــن عـلــم الـعــائـلــة بطبيعة
املـ ـشـ ـت ــري وب ـ ــأه ـ ــداف ـ ــه ،وهـ ـ ــل ح ــدث
األمر عبر املكتب املحاماة فقط .لكن
البحث الطويل أوصلنا إلــى صــورة
ت ـج ـم ــع ب ـ ــن طـ ــرفـ ــي الـ ـعـ ـق ــد (ف ـ ـ ــادي
الـســامــن وأدي ــب ج ــودة) قبالة قبة
الصخرة ،اتضح أنها منشورة على
«فــايـسـبــوك» بعد يــومــن مــن توقيع
العقد (نشرت الصورة في  7تشرين
الثاني .)2014

حجج دفاعية مسبقة
بالنسبة إلــى فــادي السالمني ،وبما
أن اإلطـ ــار الـ ــذي يـعـمــل مـعــه (شبكة
م ـح ـمــد دحـ ـ ـ ــان) ي ـس ـت ـف ـيــد م ـن ــه فــي
ق ـضــايــا ت ـجــاريــة وأم ـن ـيــة وإعــام ـيــة
كبيرة ،فإن اإللقاء به في هذه القضية
ح ـم ــل ن ــوع ــا مـ ــن الـ ـش ــك عـ ــن ال ــداف ــع
الستقدامه من الواليات املتحدة من
أجل إجــراء عمليتي البيع والتنازل،
دون االس ـت ـعــانــة بـشـخــوص آخــريــن
ّ
قــد ال يـثـيــرون الشبهة .لـكــن ربــط ما

ح ــدث مــع بـعــض مـسـ ّـربــي الـعـقــارات
وم ـقــاي ـضــة م ـس ــؤول ــن ف ــي الـسـلـطــة
لهم بأموال مقابل تركهم ،مع الدور
الـ ـظ ــاه ــري ال ـ ـ ــذي ي ـف ـع ـلــه ال ـس ــام ــن
ف ــي «ك ـشــف مـل ـفــات ف ـســاد الـسـلـطــة»
ومحاولة إظهار نفسه كبطل في هذا

ثمانية بيوت من أصل عشرة
في الحي المبيع فيه
العقار صارت ملكا للمستوطنين
اإلسرائيليين
ّ
معني بدرجة
املجال ،يوصل إلى أنه
أولى بأن يكون الشخص الذي يلقي
ال ـص ـنــارة لـيـعـلــق بـهــا أح ــد رج ــاالت
ّ
ويكر بعدها الخيط لحشر
السلطة،
مـحـمــود ع ـبــاس إعــام ـيــا ،وال مــانــع
في سبيل ذلــك من ذهــاب املبنى إلى
أيد ثانية ،أكانت عربية أو يهودية،
أي أن ذلك يعزز الفرضية األولى من
جهة ،والثالثة من جهة أخرى.
وف ـ ــي ح ـ ــال املـ ــواج ـ ـهـ ــة ،ي ـس ـهــل عـلــى
ال ـس ــام ــن ادعـ ـ ــاء أن شـ ـ ــراءه امل ـنــزل
كــان لـ«حمايته» مــن الــوقــوع بأيدي
املستوطنني ،ولكن تنازله عن البيت
مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة إمـ ــاراتـ ـيـ ــة فـ ــي ظــل
تساقط البيوت واحدا تلو اآلخر حول
هذا العقار وفي أحياء أخرى ،واملبلغ
الكبير املدفوع في الصفقة (املفترض
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أن ال ـس ــام ــن ال ي ـم ـلــك ف ــائ ـض ــا مــن
الـثــروة لفعل ذلــك) ،وطبيعة العائلة
املشترى منها الـعـقــار ،وكــل السياق
الذي استخرجت فيه أوراق ترخيص
شركة السالمني (السرينا) وطريقة
حصوله على الجنسية اإلسرائيلية
والتسهيالت القانونية املقدمة إليه
وم ــن املـسـتـحـيــل أن يـحـصــل عليها
لو كان العمل «وطنيا» ...تدينه أوال
وآخرا.
وقـ ـب ــل ال ـب ـح ــث فـ ــي ق ـض ـي ــة «ح ـصــر
اإلرث» ،ي ــاح ــظ أن ث ـمــة ت ـغ ـيــرا في
طــري ـقــة ال ــدف ـع ــات ف ــي ع ـق ــدي الـبـيــع
املـ ـ ــوقـ ـ ـعـ ـ ــن :األول بـ ـ ــن الـ ـس ــام ــن
وال ـشــركــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،وال ـثــانــي بني
السالمني وعائلة ج ــودة ،خاصة أن
الـعـقــد األول سـبــق فـيــه ت ـنــازل فــادي
ل ــإم ــاراتـ ـي ــن قـ ـب ــل شـ ــرائـ ــه امل ـب ـن ــى.
وال ــدفـ ـع ــات ف ــي األول ك ــان ــت :دف ـعــة
أولى  500ألف دوالر على أي حساب
يختاره السالمني ،ثم مليوني دوالر
على حساب الشركة في الخليل ،وفي
العقد الالحق :مليون ونصف مليون
و 20أل ــف دف ـع ــة أولـ ــى وع ــرب ــون من
السالمني لعائلة الحسيني ،ثم 980
ألــف دوالر ،لتتم  2.5مليون دوالر،
هي القيمة نفسها للعقدين.
والـتـفـسـيــر ل ـهــذا االخ ـت ــاف سـبـبــان:
إم ــا أن ت ـكــون ثـمــة نـسـخــة م ــن «عـقــد
ّأولــي» مسبقة بني السالمني وعائلة
ج ــودة لــم تظهر لـنــا ،وإم ــا أن فــادي
ل ــم ي ـك ــن ق ـ ـ ــادرا ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع الـع ـقــد
الثاني قبل أن يملك املبلغ املطلوب،
خاصة أن عليه دفــع مليون ونصف
املليون تقريبا لحظة توقيع العقد
مــع عائلة ج ــودة ،فضال على أن من
وراء «الثريا» اإلماراتية قد يكونون
راغبني في توثيق التنازل قبل انتقال
امللكية إلــى «السرينا» التي يملكها
السالمني .وكــان الفتا أن التفاصيل
التعريفية للمبنى فــي الـعـقــد األول
 2013وال ـثــانــي  2014مـتـطــابـقــة ،ما
يــؤكــد تطابق املـحـتــوى ،إضــافــة إلى
إقـ ــرار ال ـطــرف اإلم ــارات ــي بــأنــه عاين
وش ــاه ــد املـبـنــى ف ــي ال ـق ــدس ،وكــذلــك
أمر املعاينة بالنسبة إلى السالمني.

توثيق البيع

«الحركة اإلسالمية» على علم بالعملية؟
أكثر طرفني تصدرا الحديث عن عملية بيع شقق سلوان ملستوطنني
إسرائيليني كانا السلطة الفلسطينية في رام الله ،و«الحركة اإلسالمية
 الجناح الشمالي» في الداخل الفلسطيني .وبعدما تبني في التحقيقالشبهات حول دور مسؤولني في السلطة ،من املهم السؤال عن قصة
«الحركة اإلسالمية».
كمال الخطيب ،وهو نائب «شيخ األقصى» ،رائد صالح ،كان واضحا
حينما قــال في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الـقــدس» قبل عامني ،إن
اإلم ــارات ـي ــن «خ ــدع ــوا أص ـحــاب امل ـن ــازل وأخ ـب ــروه ــم ب ــأن املـشـتــريــن
مستثمرون إمــاراتـيــون يــريــدون إعـمــار املــديـنــة املـقــدســة ،ليكتشف
املقدسيون فــي مــا ُ بعد أن املـنــازل بيعت ملستوطنني صهاينة وأن
الجهات اإلماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيني الذين يرفضون
بشكل قاطع بيع منازلهم لإلسرائيليني».
وأض ــاف الـخـطـيــب ،ال ــذي ه ــدد بكشف تفاصيل القضية بــرغــم أن
«الـحــركــة اإلســامـيــة» لــم تكشف أيــا منها الحـقــا ،أن «األم ــوال التي

بسببها تــم بيع  34شقة سكنية فــي حــي سـلــوان وصلت مــن دولــة
اإلمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية ،والبنك خاضع
لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية
تزيد عن عشرة آالف دوالر يجب التحقق منها واإلبالغ عنها لضمان
أال تكون مندرجة في إطار غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب ،وهو ما
ً
يفتح سؤاال آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية
قد علمت بهذه التحويالت والغاية منها وغضت الطرف عن األمر».
هذه االتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى «الحركة اإلسالمية» ما كان
يثبت تفاصيل العملية ،وإال ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى
عال ،خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟
ٍ
وهل لدى «الحركة» علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة
وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع لإلماراتيني
أيضا ضمن لعبة أخــرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها
حامية األقصى ،فلماذا سكتت وتسكت؟

الحـقــا ،يظهر فــي عــام  2015انقطاع
ف ــي األح ـ ـ ـ ــداث يـ ـب ــدو أن ـ ــه راجـ ـ ــع إل ــى
اإلجراءات القانونية ملكتب املحاماة،
املكون من ثالثة محامني هم :محمود
وإيــاد حبيب الله ورام ــي الــرشــق ،ثم
تـظـهــر ث ــاث وثــائــق جــديــدة احـتــوت
خطوات قانونية عــدة جــرت بصورة
متتالية وســريـعــة مـنــذ بــدايــة الـعــام
الـ ـ ـج ـ ــاري .ف ـف ــي ال ـت ــاس ــع م ــن ك ــان ــون
الثاني املاضيّ ،
قدمت ملياء جودة إلى
املحامي إياد حبيب الله توكيال «غير
قابل للعزل» ،هو الوثيقة السادسة،
وذلك إلتمام عملية البيع والتسجيل
والتقاضي وكل العمليات القانونية
ّ
الالزمة بالتفصيل اململ.
بموجب هــذا التوكيل ،ال ــذي يتضح
أنه جاء نتيجة «مالحظة تحذيرية»
مـ ـل ــزم ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ل ـلــراغ ـبــن ف ــي إتـ ـم ــام ص ـف ـقــة ،يـكــون
حـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـلـ ــه مـ ـتـ ـص ــرف ــا كـ ــامـ ــا عــن
ملـيــاء بــاملـبـنــى ،مــن دون أن يستطيع
«أحــد مــن الــورثــة أو أي شخص آخر
ع ــزل الــوك ـيــل (إي ـ ــاد حـبـيــب ال ـل ــه) أو
إب ـطــال الــوكــالــة أو أي عـمــل قــد يؤثر
فــي مـفـعــولـهــا» ،وه ــو مــا يمنع ورثــة
زوجها جواد جودة (والده وإخوته)
م ــن ال ـتــدخــل ف ــي الـعـقــد بـيـنـهــا وبــن
الـســامــن .ه ــذه الـفــائــدة األولـ ــى ،أمــا
الفائدة الثانية ،فهي أن هــذه الورقة
ش ـ ــرط ل ـت ـس ـج ـيــل امل ـب ـن ــى فـ ــي وزارة
القضاء اإلسرائيلية ،كما يتبني في
الــوثـيـقــة ال ـســاب ـعــة ،املـسـتـخــرجــة من
«دائرة أراضي القدس» ،وكان الهدف
منها إبــاغ املحامي إيــاد بأن العقار
صار باسم فادي السالمني ،وذلك في
الــرابــع والعشرين مــن كــانــون الثاني
املاضي ،متضمنا بالغا إلى املحامي
بنقل امللكية.
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بيع العقار
للسالمني

طرفا العقد السالمين (يمين) وأديب جودة (يسار) بعد التوقيع والشيخ في الوسط كان ّ
مارا بالمصادفة

في هــذه الوثيقة ،وبجانب اســم ملياء
جودة ،وضعت «مالحظة تحذيرية»،
اتضح بالعودة إلى «تسجيل وتنظيم
األراضـ ـ ــي» فــي مــوقــع وزارة الـقـضــاء
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أن ـهــا كــانــت إجــابــة عن
سـ ـ ـ ــؤال هـ ـ ــو« :مـ ـت ــى ي ـم ـك ــن تـسـجـيــل
مالحظة تحذيرية؟» ،فكانت اإلجابة:
«طاملا أثبت بقناعة مسجل األراضي
أن صـ ــاحـ ــب ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي األرض قــد
تعهد بتنفيذ صفقة أو االمتناع عن
تنفيذ صفقة ,يقوم املسجل بتسجيل
مالحظة تحذيرية لصالح املستحق
مــن خــال الـتـعـهــد .ولـغــرض تسجيل
مالحظة تحذيرية يمكن التوجه إلى
مكتب التسجيل ذي الـصـلــة ,حسب
موقع العقار وتقديم طلب لتسجيل
مــاح ـظــة ت ـحــذيــريــة لـلـمـتـعـهــد و/أو
املـسـتـحــق ,مــرفـقــا مـعــه كـتــاب التعهد
(ات ـفــاق ـيــة ,تــوكـيــل غـيــر قــابــل لـلـعــزل,
تـعـهــد ب ــره ــن سـكـنــي ومـ ــا إلـ ــى ذل ــك)
وتصديق مقابل دفع الرسوم».
وكما يتبني من اإلجابة ،فإن «التوكيل
غير القابل للعزل» هو أحد الشروط
للتسجيل ،وقد حمل هذا التوكيل رقم
 4/16ضمن املستندات الـتــي أرفقها
املـحــامــي إي ــاد وص ــادق عليها كاتب
ال ـعــدل مـحـمــود حبيب الـلــه (يعمالن
في املكتب نفسه) إلى وزارة القضاء،
وأك ـ ــد األخـ ـي ــر ف ـي ـهــا أن مل ـي ــاء ج ــودة
ّ
وقعت «بمحض إرادتها» عليه.
كــذلــك فــإنــه فــي مــوقــع الـ ــوزارة ،جــاءت
اإلجابة عن سؤال« :أريد نقل تسجيل
ّ
والدي على اسمي واسم أخي –
شقة
الورثة .ما الذي علي فعله؟» ،كالتالي:
«يـ ـج ــب االهـ ـتـ ـم ــام ب ــاسـ ـتـ ـص ــدار أم ــر
تـث ـب ـيــت وص ـي ــة أو أمـ ــر ح ـصــر إرث,
حـســب الـحــالــة .بـعــد اسـتـصــدار األمــر
يمكن التوجه إلى مكتب التسجيل ذي
الصلة وتقديم طلب لتسجيل ميراث
ع ـلــى م ــن اس ـت ـم ــارة ط ـلــب لتسجيل
إرث/اتفاقية تقسيم تركةمرفقا معه
األمـ ــر األص ـل ــي ,وت ـصــديــق عـلــى دفــع
الرسوم» ،وهو األمر الذي أشير إليه
فــي العقد األول للبيع مــع السالمني.
وم ــن ه ـنــا ،تـتـطــابــق ه ــذه اإلج ـ ــراءات
والبنود القانونية ،مــع مــا أف ــادت به
م ـص ــادر م ــن املــدي ـنــة ش ــرح ــت ل ـنــا أن
ث ـمــة خ ــاف ــات قــدي ـمــة داخـ ــل الـعــائـلــة
ع ـلــى اإلرث ،ي ـب ــدو أن ـه ــا ان ـت ـهــت إلــى
«حصر إرث» ووضع حدود ملمتلكات
كــل عائلة ،ثــم جــاء التوثيق مــن ملياء
لحسم الصفقة.
لــم تـتــوقــف اإلج ـ ــراءات إل ــى هـنــا ،فقد

إلى أين؟

دفع السالمين عبر
الشركة اإلماراتية 2.5
مليون دوالر للبيت الذي
اشتراه من عائلة جودة
عمل المحامي على
تسجيل العقار مطلع
هذا العام في وزارة
القضاء اإلسرائيلية

بـ ــادر امل ـحــامــي إيـ ــاد حـبـيــب ال ـل ــه في
ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن آذار امل ــاض ــي ،إلــى
إرســال إخطار (الوثيقة الثامنة) إلى
فــادي السالمني بتحويل عشرة آالف
دوالر إلـ ــى ح ـس ــاب «ال ـس ـي ــد تـيـيــري
بالنك» في سويسرا على أنها «دفعة
من مجمل أتعاب متفق عليها» ،ولكن
من دون أن يتضح دور هذا الشخص،
الــذي تبني لنا أن اسمه تيري هنري
ويـعـمــل محاميا لــدى «غــرفــة بــانــك»
الـتــي تجمع آالف املحامني األقــويــاء،
وه ـ ـ ـ ــو يـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا ت ـخ ــص
الـ ـس ــام ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ع ـل ـم ــا بــأنــه
م ـت ـخ ـصــص ب ــالـ ـش ــرك ــات وب ــال ــدف ــاع
عنها ،ويــوصــف بأنه يغسل آثــار أي
ع ـمــل ل ـل ـســامــن و«الـ ـث ــري ــا» .ك ـمــا لم
تتضح أتعابه في أي قضية تحديدا،
ولكن إرسال املحامي إياد حبيب الله
ه ــذا ال ـبــاغ بالطبع لــه عــاقــة بـشــراء
ال ـع ـق ــار امل ــذك ــور م ــا دام أن إي ـ ــاد هو
الــوك ـيــل ال ـح ـصــري ل ـف ــادي الـســامــن
ومل ـي ــاء ج ـ ــودة ،عـلـمــا ب ــأن ال ـع ـقــد بني
الـســامــن والـشــركــة اإلمــاراتـيــة يؤكد
أن عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة تـ ـح ـ ّـم ــل ت ـكــال ـيــف
عمليات البيع والتسجيل كافة ،فهل
هـ ــذه ه ــي األت ـ ـعـ ــاب املـ ـقـ ـص ــودة ،وك ــم
ح ـج ـم ـهــا ون ـص ـي ــب م ـك ـتــب امل ـح ــام ــاة
مــن جـهــة ،وف ــادي السالمني مــن جهة
أخرى ،فيها؟

فاالستفهام عن
لــم تنته الـتـســاؤالت،
ُ
طبيعة املـبـنــى ومـصـيــره وه ــل ضـ ّـمــن
في نطاق عمل «الثريا» لالستشارات
هــو أه ــم سـ ــؤال ،فـضــا عـلــى مصلحة
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة ف ــي شـ ـ ــراء مـبـنــى
بهذا املبلغ الكبير في القدس املحتلة
وبـلـصــق املـسـجــد األق ـصــى؟ وه ــل هــذا
هو السبب الذي جعل من حول دحالن
يــرف ـضــون مـقــابـلــة «األخـ ـب ــار» حينما
شعروا بأن أمرا ما يكشف ،برغم أنهم
ّ
رحـبــوا في البداية باللقاء؟ أيضا ،ما
هو موقف السلطة من هذه املعطيات،
التي ال شــك أنها ال تغيب عنها كلها
أو جزءًا منها على األقل وهي صاحبة
خـبــرة فــي هــذا املـجــال كما يتضح من
ش ـه ــادات ال ـعــائــات؟ بــل كـيــف تسمح
ب ـت ـس ـج ـيــل ش ــرك ــة ل ـ ـفـ ــادي ال ـس ــام ــن
الــذي بــات أشهر من نــار على علم في
مـحــاربـتـهــا وش ـت ــم رئـيـسـهــا مـحـمــود
عباس وكشف وثائق فساد تدينها؟
ف ـ ــوق ذلـ ـ ــك ،م ــن ه ــو فـ ـ ــادي ال ـســامــن
وكيف حصل على كل هذه التسهيالت
واالمـ ـتـ ـي ــازات ،إم ــارات ـي ــا وإســرائـيـلـيــا
وفـلـسـطـيـنـيــا وأم ـي ــرك ـي ــا ،وم ــا ح ــدود
ع ــاقـ ـت ــه ب ـم ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان وهـ ـ ــو اب ــن
الـثــالـثــة وال ـثــاثــن؟ وكـيــف يـقــدم على
شراء عقارات في القدس بهذه املبالغ
بكل جــرأة وهــو يعلم أن العيون عليه
مـ ــن كـ ــل ص ـ ـ ــوب؟ وم ـ ــن ع ــائ ـل ــة جـ ــودة
(ال ـح ـس ـي ـن ــي) الـ ـت ــي ت ـم ـتــد عــاقــات ـهــا
بـمـســؤولــن ك ـبــار ف ــي األردن ولـبـنــان
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات؟ وك ـ ـيـ ــف ي ـح ـم ــل م ـف ـتــاح
كنيسة القيامة شرطي لدى إسرائيل،
وهل تفتح هذه األسئلة مجددا الباب
ع ـل ــى دور ع ــائ ــات م ـقــدس ـيــة ك ـب ـيــرة
وقديمة فــي إضــاعــة عـقــارات وأراضــي
املدينة؟
ل ـيــس أخـ ـي ــرا ،م ــن ه ــي «إم ـب ــراط ــوري ــة
ال ـثــريــا األم ـن ـي ــة» ،وم ــا ع ــاق ــة دح ــان
ّ
بـهــا؟ ومل ــاذا كلما حــاولـنــا البحث عن
هــذه الـشــركــة نـجــد أنفسنا فــي دوامــة
وأم ــام جـســم هــامــي بــا رأس واضــح
أو مــركــزيــة م ـح ــددة؟ لـعــل الـبـحــث في
شـ ـخ ــص ف ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـسـ ــامـ ــن وش ــرك ــة
«الـ ـ ـث ـ ــري ـ ــا» ،كـ ـم ــا ي ـظ ـه ــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــان
الالحقان ،سيوضحان الصورة أكثر،
ويعيدان شبك الخيوط املتناثرة مع
بعضها بعضا.
* ال ــوث ــائ ــق بـنـسـخـهــا ال ـكــام ـلــة وال ـخ ــرائ ــط
التفصيلية ومرفقات أخرى تجدونها على
موقع «األخبار».
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فادي السالمين« :أسطورة» النخبة الفلسـ ـ

إن عملية بحث واحدة عن سيرة فادي السالمين ،الذي ّ
يعرف نفسه بأنه ناشط سياسي فلسطيني
وخبير في العالقات الدولية واالقتصاد ،كافية أن تدعو إلى الغثيان ،من كثر ما سيواجه الباحث
من صور ومقاالت وأخبار مشتتة ومتناقضة .وسط ذلك ،كل ما يقدمه كارهو هذا الشاب الثالثيني
الوسيم ،ال يدينه بوضوح ،وإنما يثير مستوى ّ
معينا من الشكوك حوله ،بات يحتاج إلى حسم ،خاصة
في ظل توسع نشاطاته واعتقاد كثيرين أنه «أمل» ٍآت إلى فلسطين
تغيب أي أبـحــاث حقيقية ومنهجية
عــن سـيــرة ال ـشــاب الفلسطيني فــادي
السالمني ،ويتيه كثيرون في تعريف
ش ــري ـك ــه الـ ـيـ ـه ــودي ف ــي مـجـمــوعـتـهــم
التجارية  ،YFCفيتخيلون أنــه يــورام
ك ــوه ــن رج ـ ــل «ال ـ ـشـ ــابـ ــاك» ال ـش ـه ـيــر.
ل ـك ــن ال ـس ــام ــن ي ـق ــدم ب ــذات ــه ال ـص ــور
ال ـت ــي تـجـمـعــه م ــع ع ــدد م ــن ال ــرؤس ــاء
األمـيــركـيــن ،كبيل كلينتون وج ــورج
بـ ـ ـ ــوش ،ضـ ـم ــن سـ ـي ــرت ــه الـ ــذات ـ ـيـ ــة فــي
مــوق ـعــه ،وك ــذل ــك ع ـلــى «ويـكـيـبـيــديــا»،
املتخيل ّ
ّ
حوله هذا
أي إن دليل اإلدانــة
الشاب إلــى محل افتخار ،فالكل ،إذن،

ي ـ ـج ـ ـيـ ــدون الـ ـبـ ـح ــث عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
وسؤالهم بعض أصدقاء السالمني من
اإلعالميني عن شريكه التجاري يورام
كــوهــن ،والـحــديــث عــن ذلــك فــي بعض
امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ســارع أحدهم إلــى إخفاء
ّ
صفحة املــوقــع الـتــي كــانــت تبني محل
فــادي من اإلعــراب في مجموعة ،YFC
ف ـبــاتــت جـ ــزءا م ــن األرشـ ـي ــف املـخـفــي،
وه ــذه ص ــورة ع ـنــه .لـكــن اآلن ،بوضع
عنوان هذه املجموعة التجارية تظهر
ص ـف ـحــة واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ـي ـهــا ال ـع ـنــوان
ورقم التواصل من دون باقي املوقع.

كيف حصلت على الجنسية ....؟

الهوية اإلسرائيلية المستخرجة
للسالمين تثير بنودها شبهات
حول إصدارها
بدأ فادي حملته
ضد عباس وفياض بعد عام
 2010رغم أنه اجتمع بهما سابقا
صــار «يـغــار» مــن «إن ـجــازات» الناشط
الفلسطيني ،ال ــذي لــم يـتــرك مـســؤوال
بــارزا إال وتصور معه ،وليس آخرهم
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ــون
ك ـي ــري ،ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلث ـيــوبــي
تيدروس أدهانوم ،أو األمير اإلماراتي
م ـن ـصــور ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ،وكــذلــك
األمير الكويتي خالد الصباح.
لكن ،لكل ذكاء حدود ،فبمجرد انتباه
بـ ـع ــض الـ ـن ــاشـ ـط ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ال ــذي ــن

خطوة إخفاء صفحات  YFCالداخلية
لـ ــم ت ـك ــن م ـج ــدي ــة مـ ــع زم ـ ــن «غ ــوغ ــل»
و»فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،الـ ـل ــذي ــن ي ــؤرشـ ـف ــان
الـ ـت ــاري ــخ الـ ـبـ ـش ــري .ف ـق ـبــل أن يـخـفــي
الـســامــن وم ــن مـعــه تـلــك الـصـفـحــات،
أو ب ـع ــد ذل ـ ــك ،أم ـك ــن ال ــوص ــول إلـيـهــا
وإلــى مــا كــان يظهر تفاخره بوجوده
مــع شركة يرأسها يـهــودي  -أميركي.
ل ـكــن اإلن ـت ــرن ــت ف ــي أي حـ ــال ال يــوفــر
ك ــل ش ـ ــيء .ف ــي إح ـ ــدى ال ــوث ــائ ــق الـتــي
وصلت «األخبار» ،ثمة أمر مهم يجب
ع ـلــى ف ـ ــادي ال ـس ــام ــن اإلج ــاب ــة عـنــه،
ه ــو طــري ـقــة ح ـصــولــه ع ـلــى الجنسية
اإلسرائيلية.
تـ ـظـ ـه ــر ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة (ض ـم ــن
ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـب ـح ــث بـ ـعـ ـن ــوان :املـسـجــد
األق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر ...بـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ــوال
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة!) ،أن ف ـ ــادي ي ـم ـلــك هــويــة
شـخـصـيــة «زرق ـ ـ ــاء» بــالـلـغــة الـعـبــريــة،
وهي الهوية الخاصة باإلسرائيليني،
وأيـ ـض ــا ي ـح ـصــل عـلـيـهــا فلسطينيو
األراض ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  1948بـعــدمــا

وجـ ــدوا أنـفـسـهــم تـحــت ه ــذا االح ـتــال
ج ـ ـ ـب ـ ـ ـرًا .وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه الـ ـه ــوي ــة
ح ـصــل ال ـس ــام ــن ع ـلــى ج ـ ــواز الـسـفــر
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـج ــان ــب ج ـ ــواز س ـفــره
األميركي.
ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ل ــو أن ف ــادي
مولود في إحدى مدن فلسطني املحتلة
عـ ــام  ،1948كـ ــان ي ـح ــق ل ــه ال ـح ـصــول
على هذه الهوية الــزرقــاء ،وبتحصيل
حاصل الجنسية اإلسرائيلية ،ولكنه
عـلــى مــوقـعــه الـشـخـصــي كـتــب أن ــه (...
,12 born in Hebron on December
 ،)1983وه ــو ف ـعــا م ــن مــوال ـيــد بـلــدة
السموع في املدينة ،ما يعني أحقيته
بالحصول على الهوية الخضراء ،ثم
جواز السفر الفلسطيني ،الصادر عن
سلطة األمر الواقع ،سلطة أوسلو.
فكيف حصل السالمني على الجنسية
اإلســرائـيـل ـيــة ،فــي الــوقــت ال ــذي يحرم
فيه أبناء شعبه من الضفة أو غزةّ ،
«لم
الشمل» في حال قرروا ،مثال ،االرتباط
ب ـف ـتــاة م ــن فـلـسـطـيـنـيــي الـ ـ ــ48؟ تظهر
الهوية الخاصة بفادي ،وفق الوثيقة،
أن مكان امليالد املسجل في الجوازين
األميركي واإلسرائيلي هو إسرائيل،
وهــذا منطقي إلى هذه اللحظة ،ولكن
أن ي ـك ـت ــب فـ ــي الـ ـه ــوي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة،
الصادرة من السلطات اإلسرائيلية في
مدينة بئر السبع املحتلة ،أنه مواليد
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،فـ ـه ــذا ف ـع ــل «لـ ـعـ ـم ــري فــي
األنــام عظيم»؛ كل الهويات الخضراء
والزرقاء في فلسطني املحتلة ومناطق
حكم السلطةُ ،يكتب فيها اسم املدينة
ال ـتــي ول ــد فـيـهــا ال ـش ـخــص ،ب ـنــاء على
أن ـ ـهـ ــا ص ـ ـ ـ ــادرة فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة ن ـف ـس ـهــا،
ونـطــاق استخدامها سيكون داخلها
حتما ،وفــي خارجها يستخدم جــواز

السعي إلى «المجد» والشهرة
جولة واحدة في صفحة «فادي السالمني» ،التي أخذت العالمة الزرقاء
ُ
الشهيرة ( )verified pageوفيها أكثر من نصف مليون متابع تظهر
أن هناك فريقا يقف خلف تغذية هذه الصفحة ،طوال ساعات اليوم،
بأخبار وبصور وبتصريحات لسياسيني فلسطينيني وبمشاركات
السالمني عبر الفضائيات املتعددة ،وفي أوقات الفراغ بنكت وطرائف،
ومؤخرا صار كثيرون يرسلون مناشداتهم وشكاواهم عبر الصفحة
كأنها بوابة خالص.
لكن أهــم مــا يترقبه متابعو الصفحة هــو نشر الـســامــن بــن مدة
وأخ ـ ــرى وث ــائ ــق يـتـلـقـفـهــا م ــن «م ـل ـه ـمــه» مـحـمــد دحـ ــان وغ ـي ــره من
«املصادر الفلسطينية داخــل الوطن» ،كما يحب تسميتها ،وتحديدا
من جهاز «املـخــابــرات» ،عن فضائح الفساد في السلطة ،التي باتت
شغله الشاغل ،أو لنقل الطريق األسهل في البحث عن مجد شخصي
ّ
يحول كتاب الشكوك حوله إلى «الكالب التي تنبح» على قافلته التي
تسير .كما ال مشكلة لديه في النشر نقال عن مواقع أخرى ،املهم أن أي
وثيقة تكشف فسادا ما في السلطة هي شغله الشاغل.
ضمن هذا املجد الشخصي ،انتشر مؤخرا في مواقع تابعة لدحالن،
ك ــ«ال ـك ــرامــة بـ ــرس» و«شـ ـف ــا» ،خـبــر ل ــم نـجــد ل ــه م ـص ــدرا ف ــي املــواقــع
األميركية واإلسرائيلية ،ســوى نبأ قبل سنوات يفيد بلمز أميركي
عن املساعدات املالية للسلطة .يقول الخبر الذي ّ
عممه السالمني ،إن
اجتماعًا ضــم  17عضوا مــن الكونغرس حضره هــو« ،ناقشوا فيه
ت ـجــاوزات رئـيــس السلطة الفلسطينية املنتهية صالحيته محمود
عباس للقانون الفلسطيني ،وقال السالمني في حديث له مع (موقع)
شفا إن االجـتـمــاع كــان فــي واشـنـطــن يــوم أمــس وتــم مناقشة تغول
واسـتـقــواء عـبــاس بــاألجـهــزة االمـنـيــة لـفــرض سيطرته على السلطة
الفلسطينية ،وأضاف السالمني انه تم مناقشة االعتداء على اعضاء
املجلس التشريعي الفلسطيني واملضايقة ومالحقتهم بطرق غير

قانونية وذلك من اجل قمع اي رأي معارض لعباس ،وأضاف السالمني
ان االجتماع ناقش أيضا الفساد املستشري في مؤسسات السلطة
الفلسطينية وعن التقارير الواردة والتي تفيد باختفاء االموال املقدمة
من واشنطن للسلطة الفلسطينية وضــرورة تبيان الحقيقة وكشف
ومحاسبة الفاسدين».
أم ــا الـتـعـبـيــر األج ـمــل ال ــذي نـقـلــه ال ـنــاشــط ال ـش ــاب ،فـهــو أن «اع ـضــاء
الكونغرس االمريكي اشتاظ غضبهم بعد مشاهدة تقارير عديدة
تـتـحــدث عــن الـفـســاد وع ــن تسيير السلطة الفلسطينية بالبلطجة
وغياب القانون الفلسطيني ،وتم مناقشة قضية االعتداء على النائبة
في املجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة ابــو بكر ،وعــن االعتداء
على املعلمني الفلسطينيني واضــرابـهــم وحرمانهم مــن حقوقهم...
وحــول نتائج االجتماع قــال السالمني ل ـ شفا انــه تــم صياغة رسالة
شديدة اللهجة الى الرئيس االمريكي بــاراك اوباما ووزيــر الخارجية
االمريكي جون كيري تطالب بفتح تحقيق حول مصير االموال التي
تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية ودراسة اي دعم اضافي».
هكذا ّ
مر الخبر مطلع آذار املاضي بأخطائه اإلمالئية والنحوية من
دون أي ضـجــة ل ــدى مــواقــع «ح ـم ــاس» ،م ـثــا ،ال ـتــي ت ـغــرق اإلنـتــرنــت
الفلسطيني بعددها .وأخيرا ،ينشر موقع «مباشر  ،»24الذي يتقاذف
الفتحاويون االتهامات حول تبعيته ،خبرًا بعنوان «ماجد فرج يحاول
مصادرة منزل الناشط السالمني في الخليل» ،يبدو أن وراء صياغته
فــادي كما فعل في األخـبــار املاضية ،ويشير فيه إلــى أن «مخابرات
فــرج حــاولــت إلـصــاق تهمة حـيــازة امل ـخــدرات للناشط السالمني بعد
الفشل الذريع في كل املحاوالت السابقة التي كانت تهدف للنيل منه».
واستباقا لبطوالته املتوقعة على «فايسبوك» واملواقع الدحالنية ،هل
نحاول نحن إلصاق التهمة به ،وهو املــدان بالصورة والهوية وعقود
بيع والشراء؟

ال ـس ـف ــر .أمـ ــا االس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ــذي يـكـتــب
فيه دولــة فــي خانة مكان املـيــاد على
الهوية الشخصية ،فهو حينما يكون
ال ـش ـخ ــص مـ ــولـ ــودا ف ــي دول ـ ــة أخـ ــرى،
يشار إليها ،بقطر أو بريطانيا مثال،
ألن تحديد املدينة غير واضح في هذه
الحالة.
حتى لو افترضنا أن إسرائيل اعتبرت
أن الخليل ،الواقعة في مناطق (أ) وفق
اتفاقية أوسلو ،هي دولة أخرى اسمها
إســرائ ـيــل! ،فما هــو امل ـسـ ّـوغ القانوني
الذي تصدر فيه هوية أخرى لشخص
لــم يــولــد فــي «إســرائـيــل األول ــى» ،التي
تحكمها سـلـطــة ذات ـيــة يـفـتــرض أنها
م ـغ ــاي ــرة ،س ــوى وس ــاط ــة أم ـن ـيــة عليا
أصـ ــدرت لــه ه ــذه ال ـهــويــة ،خــاصــة أنــه
س ــاف ــر ف ــي ع ـم ــر الـ ـ ـ ــ 13إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة ضمن منحة «بــذور السالم»؟
زيـ ــادة عـلــى ذل ــك ،الـهــويــة صـ ــادرة في
الـتــاســع مــن كــانــون الـثــانــي  ،2008أي
ب ـعــد ن ـحــو أربـ ــع وع ـشــريــن س ـنــة على
تاريخ ميالد فادي ( ،)1983/12/12ثم
تظهر عالمات **** في مقابل الخانة
الخاصة بـ«القومية» (توضح هل هو
عربي أو يـهــودي ،وبــات يكتب أرمني

حــدي ـثــا) ،فـضــا عـلــى أن ال ــورق ــة التي
تظهر خدمة حامل الهوية في الجيش
من عدمها مخفية .فهل نترك السؤال
برسم فــادي الـســامــن ،أو ال ـقــراء ...أو
ُمصدر الهوية؟
على ذكــر الوساطات وقــوة العالقات،
يبدو أنه بات بإمكاننا اليوم تصديق
شـكــوى ال ـشــاب إسـمــاعـيــل عـبـيــات من
ب ـي ــت لـ ـح ــم ،ج ـن ــوب ــي ال ـض ـف ــة ،م ــن أن
خالفه مع السالمني ،أدى إلــى وصول
اسـ ـت ــدع ــاء ل ــه م ــن ج ـه ــاز «الـ ـش ــاب ــاك»
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي
ملـحــادثـتـهـمــا عـبــر «فــاي ـس ـبــوك» ،التي
نـشــر عـبـيــات صـ ــورا مـنـهــا .فـهــل لــدى
«الـ ـش ــاب ــاك» ف ــائ ــض م ــن ال ــوق ــت لـحــل
مشكالت فادي الشخصية وأخطائه؟

بداية الطريق في الواليات
المتحدة
ه ــل ان ـت ـه ـي ـنــا إلـ ــى ه ـن ــا؟ ال ،ل ـس ـنــا إال
فــي بــدايــة ال ـبــدايــة ،بــل يـجــب أن نشد
أحزمتنا على بطوننا لنرى ما فعله
ابن الثالثة والثالثني في سنوات عمره
القصيرة ،كما تشرح لنا مصادر قريبة
منه ،وكما ّ
بي البحث التفصيلي عن
نشاطاته ،التي لم نجد في الصحافة
ال ـع ـبــريــة أو ال ــدول ـي ــة ت ـق ــري ــرا واحـ ــدا
ضده ،بل ترويج يتلوه مديح.
ف ــادي الـســامــن ت ــزوج بآشلي رينيه
بامغارنر ،وهــي مواطنة أميركية من
ت ـك ـســاس ،م ـنــذ ت ـخــرج ـهــا ع ــام .2005
وان ـت ـقــل لـلـعـيــش مـعـهــا خ ــال الفصل
ال ــدراس ــي األخ ـيــر فــي جــامـعــة «جــونــز
هــوب ـك ـنــز» ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي ،2009
ويعتقد أن والديها دفعا إيجار الشقة.
فعائلتها تملك شــركــة تصنيع أثــاث
«ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة» وش ــرك ــة «ت ـك ـيــا»
لـلـمـشــروبــات الــروحـيــة ،كـمــا أن آشلي
مديرة التسويق في «تكيال» منذ عام

 .2010ول ـكــن ظ ـهــور ه ــذه الـفـتــاة على
اإلن ـتــرنــت شـبــه غــائــب ،ك ــأن هـنــاك من
يحرص على ذلك ،وال تجمعها سوى
صورة واحدة بفادي التقطت على ما
يبدو في .2007
أمــا عن ممتلكاته ،فالفتى الــذي خرج
م ــن ف ـل ـس ـطــن ف ـق ـي ــرا ع ـب ــر م ـن ـحــة مــن
مؤسسة أميركية تعزز فكرة التعايش
مع إسرائيل ،استطاع شراء منزل في
ت ـم ــوز  2013بـمـبـلــغ  739ألـ ــف دوالر
بعدما أخذ رهنا عقاريا من بنك «ويلز
فارغو» لثالثني سنة بقيمة  625ألف
دوالر .ثم في آذار  2015أعاد التمويل
بــرهــن ع ـقــاري بقيمة  622أل ــف دوالر
من البنك نفسه ،الــذي حصل منه في
حزيران  2015على ثمانني ألف دوالر،
ضمن «خط مفتوح إضافي لالئتمان»،
علما بأنه لم يسدد القروض بعد .كما
يمتلك سيارتني بقيمة  63ألف دوالر.
تخيلوا كيف يمكن له أن يفعل كل ذلك
فــي هــذا الـعـمــر ،خــاصــة حينما يتبني
أنـ ــه جـ ــاء إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مع
برنامج «بــذور السالم» ،الذي «يجمع
ال ـش ـبــاب م ــن مـنــاطــق ال ـص ــراع لتبني
خيار السالم من خالل التفاعل في ما
بـيـنـهــم» ،وذل ــك فــي مخيم صيفي في
واليـ ــة م ــاي ــن .وشـ ــارك ف ــي املـخـيــم بني
عــام  1998على األقــل حتى  ،2001من
عـمــر  15إلــى  .17وهـنــاك الـتـقــى بعدد
من الشبان الفلسطينيني واليهود في
املخيم ،ثم انتقل في  2005للعيش مع
مستشار ســابــق فــي «ب ــذور ال ـســام»،
اسـمــه ج ــواد عيسى ،وهــو فلسطيني
درس فـ ــي ج ــام ـع ــة «جـ ـ ـ ــورج ت ـ ـ ــاون».
والحقا حصل على منحة دراسية من
«بذور السالم» في كلية «إيرلهام».
امل ـفــاجــآت فــي حـيــاة الـســامــن ليست
ه ــذه ف ـقــط .ف ـهــو س ــاهــم بـمـبـلــغ 4500
دوالر في حملة االنتخابات الرئاسية
لـهـيــاري كلينتون (مــرشـحــة حاليا)
ب ـ ـ ــن ش ـ ـ ـبـ ـ ــاط  2007وآذار .2008
وم ـنــذ  ،2013ق ــدم م ـســاه ـمــات كـبـيــرة
ل ـل ـمــرش ـحــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن6500 :
دوالر ملرشحي الحزب الديومقراطي
ملـنـصــب منتخب ات ـحــاديــا مـنــذ 2003
وح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران  2014ون ـ ـي ـ ـسـ ــان ،2015
وأيـ ـض ــا  3500دوالر إلـ ــى ال ـس ـنــاتــور
جــون تستر فــي كــانــون الثاني ،2013
وأل ــف دوالر لـلـسـنــاتــور كــو بــوكــر في
آب  ،2013وألف أخرى لحملة اليسون
غ ــزي ــم ل ــإط ــاح ــة بــال ـس ـنــاتــور مـيـتــش
مــاكــونـيــل فــي حــزيــران  ،2015ثــم ألــف
أخــرى للجنة «حملة مجلس الشيوخ
الديموقراطية».
سجل الـتـبــرعــات واملـســاهـمــات املالية
الحافل ،يقابله سجل مهم في اللقاءات
السياسية أيضا:
 الـتـقــى بـيــاســر عــرفــات فــي عـمــر ،13قبل أن يسافر إلــى الــواليــات املتحدة
مع برنامج «بــذور الـســام» .ثم التقى
ع ــرف ــات عـ ــدة م ـ ــرات ح ـت ــى وف ــات ــه فــي
.2004
 يقول إن إدوارد سعيد ،الــذي توفيعندما كان السالمني في عمر التاسعة
عشر أي عام  ،2003من ّأول «معلميه».
 فـ ــي أي ـ ـلـ ــول  ،2010راف ـ ـ ــق ال ــرئ ـي ــسالفلسطيني محمود عباس الجتماع
دام ي ــوم ــن (عـ ــن ب ـن ــاء امل ـس ـتــوط ـنــات
اإلسرائيلية في الضفة املحتلة) عقد
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن بـ ــن عـ ـب ــاس ورئـ ـي ــس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا،
ووزيــرة الخارجية هيالري كلينتون،
وفقا لشبكة .CNN
 فــي كــانــون األول  ،2010صــار املديرال ـعــام ملــوقــع «فـلـسـطــن ن ــوت» ،وألـقــى
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة فـ ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة «أمـ ـي ــرك ــا
الجديدة» («نيو أميركا فوندايشن»)
مــع رئيس ال ــوزراء الفلسطيني سالم
فياض.
 نقلت تقارير بني تشرين األول 2010وشباط  2011أن السالمني باحث في
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ـطينية وبطل الجنسية اإلسرائيلية
 ،»EMTIه ــي أك ــادي ـم ـي ــة ب ـح ــري ــة فــي
إثيوبيا .وشركات التسجيل البحري،
هــي تـحــديــدا ال ـتــي بـقــدرتـهــا التمويه
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل خ ـط ــوط ال ـن ـق ــل لـسـفــن
األسـلـحــة فــي الصفقات الـخــارجــة عن
التغطية القانونية ،ومنها إلى الشرق
األوسط مثاال.
كذلك يالحظ أن هناك تغطية ضئيلة
نسبيًا ملجموعة  YCFعلى اإلنترنت
وأخ ـبــارهــا ،فـضــا عـلــى تغيير شكل
م ــوق ـع ـه ــا كـ ـم ــا أشـ ــرنـ ــا إلـ ـ ــى ت ـص ــرف
الـ ـس ــام ــن ح ـي ـن ـم ــا انـ ـتـ ـش ــرت ق ـصــة
شراكته مع يهودي ،مع العلم بأنه تم
تسجيل موقع  YCFفي (ycfgroupllc.

شركة النقل البحري التي يعمل
فيها السالمين ُحظرت دوليا
بسبب جرائم حرب

تجمع السالمين صور عدة بمسؤولين كبار في عدد من دول العالم

«بــرنــامــج اإلسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة»
في مؤسسة «أمريكا الجديدة».
 ف ــي أيـ ــار  ،2011ذك ــر ف ــي مـجـلــة «ذاايكونوميست» إلى جانب األمني العام
لـ ــ«املـ ـب ــادرة الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
وهـ ــو ع ـضــو ف ــي «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر»
وامل ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي الـفـلـسـطـيـنــي،
مصطفى الـبــرغــوثــي ،وت ــم تعريفهما
ك ـم ـع ـل ـقــن وم ـن ـظ ـم ــن يـ ـعـ ـم ــان عـلــى
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
السلمية.
 منذ كانون الثاني  ،2015ظهر كعضوب ــارز فــي «م ـشــروع األم ــن األم ـيــركــي»،
وهو أيضًا رئيس «الحملة االنتخابية
ملـ ــروان ال ـبــرغــوثــي» م ــن أج ــل ترشيح
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن الـ ـسـ ـج ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
للرئاسة الفلسطينية.

التغير في مواقفه من السلطة
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  2011ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل ،بـ ــدأ
السالمني انتقاد عـبــاس ،واصـفــا إيــاه
ب ــأن ــه «س ـف ـي ــر غ ـي ــر فـ ـع ــال لـفـلـسـطــن
ل ــدى املـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة» ،مـثــل األم ــم
املتحدة ،ودعا مرارًا إلى االستقالة من
منصبه .وفــي  ،2011وبصفته عضوا
في مؤسسة «أميركا الجديدة» ،نشر
مـ ـق ــاالت ف ــي م ــوق ــع ق ـن ــاة «ال ـج ــزي ــرة»
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة وص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس»
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة داعـ ـي ــا ك ــا م ــن ع ـبــاس
وفـيــاض إلــى االستقالة بعد «عقدين
من السياسيات الفاشلة».
في مقاله في «الجزيرة» ،قــال« :تمكن
عباس وفياض بنجاح من تنفير حتى
امل ــؤي ــدي ــن ل ـحــركــة ف ـت ــح .ف ــي ب ــاده ــم،
ُينظر إليهما كفاسدين ،غير فعالني،
وقبل كل شيء كوكالء إلسرائيل» .أما
فــي «ه ــآرت ــس» فــوصـفـهــم كــ«الـخـيــول
الـفـلـسـطـيـنـيــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،واتـهـمـهــا
«بـبـنــاء ج ــدار أعـلــى مــن ج ــدار الفصل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي يـمـنـعـنــي م ــن م ـســاعــدة
إخ ــوت ــي وأخـ ــواتـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن».
وق ــال أي ـضــا ،إن «وك ــال ــة اسـتـخـبــارات
ف ـي ــاض بـ ــدأت بــال ـت ـحــرش ب ــي لــدرجــة
أن ـ ـنـ ــي ل ـ ــم أع ـ ـ ــد أش ـ ـعـ ــر ب ـ ــاألم ـ ــان فــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة» .وأض ـ ــاف« :الـعــديــد
مــن أصــدقــائــي أل ـقــي الـقـبــض عـلـيــه أو
تـ ـ ّـم اس ـت ـجــواب ـهــم م ــن ق ـبــل م ـســؤولــن
ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة بسبب
انتقادهم لفياض وعباس على مواقع
التواصل االجتماعي».
ل ـك ــن ،م ــن امل ـه ــم تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
مقابلة تفصيلية أجراها مع موقع «ذا
ماركر» اإلسرائيلي في أيار  ،2011أهم
ما جاء فيها قوله« :تعلمت في أفضل
املدارس الداخلية في الواليات املتحدة،

وفـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن أف ـض ــل ال ـجــام ـعــات،
حيث كانت السنة الــواحــدة تعادل ما
تجمعه عائلة فلسطينية كاملة خالل
سـنــة ،لــذلــك انـتــابـنــي شـعــور بــالــذنــب،
مــا حــذا بــي إلرس ــال أم ــوال لألصدقاء
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى دفـ ـ ــع ت ـك ــال ـي ــف
ال ــدراس ــة .دائ ـمــا قـلــت إن وجـ ــودي في
أمـيــركــا هــو مــؤقــت وال بــد مــن الـعــودة
إلــى بلدي الخليل وبـنــاء مشاريع مع
أصــدقــائــي ،فالخليل لـيـســت مـثــل رام
الـلــه ،حيث مــن ال يعرفك ال يــرد عليك
السالم إذا لم يكن يريد منك شيئًا .هذا
املكان لم أنسه أبـدًا .إن عشت نحو 60
أو  70سـنــة وف ــي أح ـســن األح ـ ــوال 90
عـلـيــك أن ت ـقــوم بــأع ـمــال خ ـ ّـي ــرة .أدع ــو
أش ـخ ــاص ــا ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ل ــدي ـه ــم امل ــال
لفعل ذلــك .أعمل مع جامعتي الخليل
وال ـ ـقـ ــدس ،وأوفـ ـ ــر مـنـحــا ل ـح ــوال ــى 30
ش ــاب ــا وش ــاب ــة ،لـيـتـعـلـمــوا االق ـت ـصــاد
والـكــومـبـيــوتــر وغـيــرهــا فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة .ل ــم أس ـت ـطــع تــوف ـيــر الــرســوم
الدراسية لطالب واحد على األقل».
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة ،يـ ـس ــأل امل ـع ــد:
«س ـ ـي ـ ــف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذاف ـ ـ ــي ،ن ـج ــل
املـسـتـعـبــد الـلـيـبــي يـنـتـمــي (أو شــريــك
أو ل ــه ع ــاق ــة) ب ــأح ــد امل ـش ــاري ــع ال ـتــي
تعرفها؟» ،فــأجــاب« :فــي املــرة األخيرة
ك ــان لـنــا ل ـقــاء مل ــدة أربـ ــع س ــاع ــات ،مع
جوزيف ستيغلز ،الذي كان مستشار
الرئيس (بيل) كلينتون .تحدثنا عن
الخصخصة واإلصــاحــات ،وقــال إنه
يريد مهاجمة القطط السمينة .عندما
خرجنا من اللقاء لم نفهم ما الذي كان
يفكر فيه ،فهو ووال ــده أنصح قطتني
في املدينة .لكنه أحــب أن يتحدث عن
تغيير ،وأصدقاء قالوا إنه كان مرتبكًا
ً
قليال من ناحية موقعه السياسي .كان
من األفضل له أن يكون في ليبيا ،لكن
كــان أبــوه يكن لــه بعض الـكــره بسبب
سكره في كل ملهى في لندن وحينها
كان يقول فليذهب القذافي إلى .»...
ي ـشــار إل ــى أن ال ـســامــن بـعــث رســالــة
«ت ـعــزيــة» بـمـقـتــل إســرائـيـلـيــن فــي تل
أبيب ،نشرتها صحيفة «هآرتس» ،في
عام .2001
أيضا ،في أيلول  ،2014قــال لصحيفة
«ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت» اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ض ـ ـمـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل قـ ـ ـ ــوي مــع
اإلع ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري ،إن «عـ ـب ــاس أت ـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون فـ ــي ج ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــن
املجتمع الــدولــي بسبب ق ــرارات ــه غير
الحاسمة كرئيس ،فهو قرر أن يذهب
إلى املحكمة الجنائية الدولية ثم في
ال ـيــوم ال ـتــالــي أرس ــل وزي ــر خــارجـيـتــه
لسحب الشكوى .الفلسطينيني تعبوا

م ـنــه .ال ـحــديــث هـنــا هــو ح ــول اح ـتــواء
فيروس إيبوال في أفريقيا أو محاربة
داع ـ ــش ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .ال أح ــد
ي ـن ــاق ــش ف ـل ـس ـطــن ك ـم ــا ف ــي ال ـس ــاب ــق،
والفضل يعود لعباس!».
برغم كل هذه املواقف ،يصادف الباحث
خبر آخر في نهاية تشرين األول 2015
حينما كان الخالف بينه وبني السلطة
يشتد ،يقول إن عضو اللجنة املركزية
لحركة «فتح» جبريل الرجوب (املتهم
بــال ـس ـعــي إلـ ــى ال ــرئ ــاس ــة) ،ال ـت ـقــى مــع
الناشط الفلسطيني فــادي السالمني
فــي مـقــر إقــامــة األخ ـيــر فــي واشـنـطــن.
وأض ـ ــاف ال ـخ ـب ــر« :ت ـب ــاح ــث ال ـطــرفــان
خــال االجـتـمــاع ال ــذي امـتــد لساعتني
فـ ــي م ـت ـط ـل ـب ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة...
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى تـ ـصـ ـلـ ـي ــب صـ ـم ــود
الشعب في وجه التعنت واملخططات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة وخ ــاص ــة ف ــي ال ـق ــدس»،
وأيضا «تقوية فتح وتوحيدها ودعم
مؤسساتها ...وتعميق النقاشات بما
ي ـخ ــدم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة وتــوح ـيــد
الطاقات ملواجهة االحتالل»!

«القطط السمينة»
ق ــد ي ـس ــأل أحـ ــد م ـ ــاذا ت ـع ـنــي «ال ـق ـطــط
السمينة» التي ذكرها فادي السالمني
في حديثه عن نجل القذافي .إنه بحد
ذات ـ ــه م ـث ــال ع ـلــى ق ـطــة سـمـيـنــة بــرغــم
رشاقة ّ
قده ،وهذا ما يتبني في سيرته
االقتصادية:
 يعمل السالمني في مجموعة ،YFCومـقــرهــا فرجينيا ولـهــا مقر آخــر في
فيينا ،ويرأسها يهودي ،يورام كوهني
(ي ـت ـش ــاب ــه االس ـ ـ ــم مـ ــع رئـ ـي ــس ســابــق
لـ«الشاباك») ،وهي شركة «رأس املال
االستثماري واألسهم الخاصة» ،منذ
تموز .2010
 هذه الشركة تأسست في عام ،2000وت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـت ـق ــدم ــة
وال ـن ــاش ـئ ــة ،ول ـه ــا أرب ـع ــة أق ـس ــام هــي:
 YCFالبحرية YCF ،االتصاالتYCF ،
الــزراعــة و .YCF Manningوالـشــركــات
التي تستثمر فيها:
 ،LISCR .1تدير تسجيل الشحن من
ليبيريا.
 ،EuroFlag .2شــركــة لتسجيل السفن
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ومـ ـق ــره ــا ل ــوك ـس ـم ـب ــورج
وشكلتها  YCFفي كانون األول .2012
 Cellcom .3ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وت ـ ـ ــزود
االت ـصــاالت السلكية والــاسـلـكـيــة في
غرب أفريقيا.
« ،EMA .4وكالة تنمية القوى العاملة
األوروبية».
« .5املعهد اإلثيوبي للتدريب البحري

ُحذفت الصفحة اإللكترونية
التي تبين شراكة فادي
مع رجل أعمال يهودي أميركي

السالمين
في شركة
يرأسها
اليهودي
يورام
كوهين

 )comفي آب  ،2011على يد وليد مايل،
بعد  11عامًا من إنشاء الشركة .وفي
 ،2014اشترى مايل منزال مع زوجته
فــي ل ــورت ــون ،فيرجينيا ،بقيمة 545
ألف دوالر ،وفقًا لصحيفة «واشنطن
بوست» .وللتدقيق أكثر ،رئيس YCF
ه ــو يـ ــورام ك ــوه ــن ،وه ــو إســرائـيـلــي،
ومعه في الشركة ول ــداه ،آدم والهمة،
ي ـش ـك ـل ــون نـ ـص ــف عـ ـ ــدد م ـ ــدي ـ ــري مــن
امل ـج ـمــوعــة  .YCFوك ــوه ــن وزوج ـت ــه
مارجو يعيشان في روكفيل في والية
ماريالند منذ عــام  ،1992وهــو يرعى
منحتني دراسيتني تشجعان التعليم
اليهودي املؤيد إلسرائيل للمراهقني
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ك ـم ــا قـ ـ ـ ّـدم «م ـســاه ـمــة
سـخـيــة» ل ـنــدوة مل ــدة  8أســابـيــع كانت
تـهــدف إل ــى« :فـتــح بــاب الـتــواصــل بني
امل ــراه ـق ــن ف ــي واش ـن ـطــن وإس ــرائ ـي ــل،
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــم املـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي
اإلسرائيلي ،وتشجعيهم على الــوالء
إلســرائ ـيــل» ،وأي ـضــا «دراسـ ــة العالقة
بــن الـجــالـيــة الـيـهــوديــة فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ودولـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وك ـســب
التأييد إلسرائيل ومهارات استخدام

وسائل التواصل االجتماعي ،والتعلم
كـيـفـيــة كـســب امل ـع ـلــومــات م ــن وســائــل
اإلعالم وتقييم العديد من الطرق التي
يمكن أن تكون موالية إلســرائـيــل في
الجامعات وخارجها».
وف ـض ــا ع ـلــى أن ك ــوه ــن ي ـق ــدم عمال
مساندا في «مكافحة معاداة إسرائيل
والـخـطــاب امل ـعــادي للسامية وحــركــة
امل ـق ــاط ـع ــة  ،»BDSف ــإن ــه يـ ـق ــدم امل ـنــح
الدراسية لـ Charles E. Smith Jewish
 Day Schoolال ـت ــي تـعـمــل بــالـشــراكــة
م ــع االت ـح ــاد ال ـي ـهــودي ف ــي واشـنـطــن
ال ـك ـبــرى the Jewish Federation of
.Greater Washington
أم ــا ال ـســامــن ،فـصــار نــائــب الرئيس
األول للعالقات الحكومية في LISCR
منذ تموز  ،2010كما أن لهذه الشركة
ع ــاق ــات وث ـي ـقــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،وهــي
شـ ــركـ ــة خـ ــاصـ ــة ت ـم ـل ـك ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وت ــدي ــر ح ــرك ــة ال ـس ـف ــن مــع
ل ـي ـب ـيــريــا .وت ـص ـنــف ع ـلــى أن ـه ــا ثــانــي
ش ــرك ــة ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـش ـح ــن كـ ـب ــرا فــي
العالم ،وهي مسؤولة عن ذلك منذ أن
عينتها الحكومة الليبيرية التي كان
يترأسها الرئيس تشارلز تايلور في
كانون األول .1998
وه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة مـتـهـمــة بــأن ـهــا كــانــت
دم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ي ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـي ـب ـي ــري
السابق تشارلز تايلور ،الذي وجهت
التهم إليه في آذار  2003وأدانته األمم
امل ـت ـحــدة ف ــي نـيـســان  2012بــارتـكــاب
جـ ــرائـ ــم ح ـ ـ ــرب ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى تـهــم
بالفساد ونـقــل األسـلـحــة وامل ــاس إلى
سيرا ليون .برغم ذلك ،ففي آذار ،2015
ص ـ ّـدق الـبــرملــان فــي ليبيريا ومجلس
ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى اتـ ـف ــاق ج ــدي ــد ،ي ـمــدد
ال ـع ـق ــد م ــع ال ـش ــرك ــة ل ـ ـع ـشــر س ـن ــوات!
كما تعرضت الشركة نفسها إلدانــات
دولية في جرائم حرب.
أمـ ــا ع ــن «مـ ـش ــروع األم ـ ــن األم ـي ــرك ــي»
( ،)ASPال ــذي يـكــون السالمني واحــدا
م ــن أعـ ـض ــائ ــه ال ـ ـ ـ ــ 11ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،فـهــو
يضم أعضاء سابقني من الكونغرس
ومسؤولني عسكريني وله مساهماته
املــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة .وال ــاف ــت أن املــوقــع
اإلل ـك ـتــرونــي ال ـخــاص بـ ـ  ،ASPتــديــره
الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ــدي ــر مــوقــع
ال ـس ــام ــن ال ـش ـخ ـصــي اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وهي « »PBJللتسويق!

ما هو تعريف الخيانة؟
ـرم ك ــل م ــا وجـ ــدنـ ــاه ع ـل ــى ق ــارع ــة
لـ ـن ـ ِ
الطريق .ولنعتبر أن هناك فتى قادته
«الـحـظــوظ السيئة» ضمن مشاريع
التهجني القائمة ليل نهار ،بدءا من
 AMEDEASTوص ــوال إل ــى USAID
و«بـ ـ ــذور الـ ـس ــام» وغ ـي ــره ــا ،إل ــى أن
يكون محل فادي السالمني .وفي يوم
وليلة ،يمكن أن ينقلب على نفسه وكل
ما فعله وقاله ويحرق جوازي سفره
اإلس ــرائ ـي ـل ــي واألم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وتـصـيــر
طــريــق الخيانة طريقا للوطنية في
اللحظات األخـيــرة .لكن ،كيف يمكن
أن تغفر فلسطني للسالمني سقوطه
ال ـك ـب ـي ــر ب ـ ـشـ ــراء م ـب ـن ــى فـ ــي ال ـق ــدس
ب ـم ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ــي ونـ ـص ــف امل ـل ـي ــون
دوالر ،ليتنازل عنه لشركة إماراتية
ال ـع ـنــوان دحــان ـيــة االن ـت ـم ــاء؟ وأي ــن،
في القدس التي «أدخــل إليها العرب
وأبـنــاؤهــا كــل زن ــاة الليل والـنـهــار»؟
يخرج فــادي السالمني ليحاضر
ثــم
ّ
ّ
والوطنية بعد بيع نفر من
في العفة
عــائـلــة ال ـيــوزبــاشــي بـيـتـهــم ف ــي أحــد
أح ـي ــاء ال ـب ـلــدة الـقــديـمــة ف ــي ال ـقــدس،
قــائــا بـعــدمــا أرفـ ــق ت ـقــريــرا مـصــورا
مــن قناة «الـغــد» املمولة مــن دحــان،
فــي الـتــاســع مــن أي ــار« ،يـجــب تطوير
خـطــة وطـنـيــه شــامـلــة لــوقــف تهويد
ال ـق ــدس ي ـش ــارك فـيـهــا ك ــل املـسـلـمــن
واملستثمرين العرب .يوم حزين في
ال ـقــدس بـعــد اسـتـيــاء املستوطنون
على عقار ضخم»!
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ما بين «ثريا الدحالن» و«إمبراطوريـ ـ

تبدو معظم الشركات األمنية واالستشارية العاملة في العالم ،أو الشرق األوسط ،كمؤسسات ال
كيان لها ،خاصة أنه ال يقودك البحث والتدقيق في أعمالهاوتراخيصهاوملكيتهاإلى أجوبة
شافية ،بل إلى مزيد من األسئلة .لكن آلية عمل هذه الشركات ،ومنها «الثريا» ،التي ورد اسمها
ضمن التحقيق الخاص بتسريب عقارات في القدس ،محكومة بالنفوذ السياسي واألمني الذي
يوفره أصحابها في بلدان النشاط ،وهذا يؤمن لنا ما يشبه «فلترًا» تستطيع به ربط المعلومات
المتوافرة مع خريطة النفوذ السياسي ،للحصول على بعض االستنتاجات
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــودن ـ ـ ــا ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـثـ ـ ــريـ ـ ــا
لــاس ـت ـشــارات وال ـب ـح ــوث» ف ــي إم ــارة
أبو ظبي ،التي ورد اسمها في عقود
البيع ضمن ملفات التحقيق عن بيع
عقارات في القدس (الوثيقة الرابعة)،
إلـ ـ ــى ش ــركـ ـت ــن :األول ـ ـ ـ ــى ت ـح ـم ــل اس ــم
واألمنية
«الثريا لالستشارات اإلدارية ّ
والتدريب ذ.م.م» ،وهي شركة رخصت
ملـ ــدة عـ ــام م ــن أي ـ ــار  2008ح ـتــى أي ــار
 ،2009ويختلف اسمها عن املنصوص
في اتفاقية شراء العقار .لكن النتيجة
الـثــانـيــة تــأتــي مـطــابـقــة لــاســم ،وهــي
«الثريا لالستشارات والبحوث ذ.م.م
ـ ـ ـ أب ـ ـحـ ــاث» ال ـت ــي ُس ـ ّـج ـل ــت رخـصـتـهــا
فــي إم ــارة أبــو ظبي كشركة إمــاراتـيــة
محدودة املسؤولية في تاريخ -6-26
 ،2011وتنتهي فــي ( 2016-5-31رقــم
الـعـضــويــة . )566813 :لـكــن الرخصة
ال ت ـش ـيــر إلـ ــى عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن ورأس
امل ــال التأسيسي ،فقد أهـمــل الرقمان
واستبدال صفرًا .كذلك تخلو الوثيقة
مـ ــن املـ ــوقـ ــع أو الـ ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
للشركة ،ال ــذي لــن يصادفها الباحث
عـبــر «غ ــوغ ــل» ،شــأنـهــا ش ــأن ع ــدد من
شركات األبحاث «األمنية».
نـ ـش ــاط ــات «ال ـ ـثـ ــريـ ــا» فـ ــي أب ـ ــو ظ ـبــي،
امل ـع ـل ـن ــة ،ت ـن ـح ـصــر فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ع ــدد
م ــن امل ــؤتـ ـم ــرات والـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي ع ــدة
عــواصــم أوروب ـي ــة ،تــركــزت عناوينها
حـ ــول ق ـضــايــا أم ـن ـيــة ت ـخــص ال ـشــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا وأوروبـ ـ ــا،
أب ــرزه ــا اإلره ـ ـ ــاب وت ـ ـطـ ــورات ثـ ــورات
الربيع العربي وما رافقها من تغيرات
على املنطقة ،ت ــارة تحت اســم «مركز
الثريا» ،وأخــرى باختصار «أبحاث».
رومــا وبروكسل وجامعة السوربون
الـفــرنـسـيــة م ــؤخ ـرًا ،اسـتـضــافــت عــددًا
مــن مــؤتـمــرات «الـثــريــا» بالتعاون مع
عـ ــدد م ــن امل ــراك ــز الـبـحـثـيــة واألم ـن ـيــة
األوروبـ ـي ــة والـخـلـيـجـيــة ،ك ــ«امل ـن ـتــدى

ال ـخ ـل ـي ـجــي امل ـت ــوس ـط ــي» و «ال ـل ـج ـنــة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة» ،وض ـم ــت
مسؤولني كبارا على املستوى العربي
والدولي .نذكر منها على سبيل املثال:
مــؤتـمــر «لـيـبـيــا ومستقبل األم ــن في
املتوسط» في روما ،و«استراتيجيات
مكافحة اإلرهاب :التحديات واآلفاق»
فــي مـقــر "ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي" في
بــروك ـســل ،وم ــؤخ ـرًا «خ ـمــس سـنــوات
مــن الربيع الـعــربــي :التبعات األمنية
واالقتصادية والجيوسياسية ،كيف

نواجه التهديد اإلرهاب العاملي؟» في
جامعة السوربون – باريس.
لـكــن ال ـغــريــب لـيــس ه ـنــا ،ألن ــه تطغى
خ ــال الـبـحــث عــن تـفــاصـيــل «الـثــريــا»
ون ـش ــاط ـه ــا ،ن ـتــائــج مـتـعـلـقــة بـشــركــة
تحمل االس ــم نفسه خ ــارج اإلمـ ــارات،
وت ـع ـم ــل مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـبــرص ـيــة،
نيقوسيا .األخيرة التي يرأس مجلس
إدارتـ ـه ــا الـعـقـيــد األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق،
«امليجور» في سالح الجو األميركي،
مـيـشــال بــايــانــو ،مسجلة فــي قبرص

ف ــي ال ـش ـهــر ال ـثــامــن م ــن ع ــام ، ،2014
وه ــي أح ــد أفـ ــرع «ال ـثــريــا الـقــابـضــة»،
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا ن ـت ـج ــت م ـ ــن إرث
ً
«الثريا لــأبـحــاث» ،وتضم أيضًا كال
من «الثريا للخدمات األمنية ـ ليبيا»
و«الـثــريــا لــأمــن والـخــدمــات ـ ـ مصر»
إل ــى ج ــان ــب «ال ـث ــري ــا ل ــاس ـت ـش ــارات ـ ـ
أوروبا» و«أكاديمية الثريا» و«الثريا
ً
لـ ـل ــدع ــم» ،فـ ـض ــا عـ ــن ش ــرك ــة «آي ـ ــس ـ
س ـ ـي ـ ــرف »24ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ـت ـبــع،
و«إيفنت برو» لتنظيم املناسبات.
تتوزع مقرات «الثريا» القبرصية ،وفق
مــوقـعـهــا االل ـك ـتــرونــي مــا بــن قبرص
وس ـلــوفــاك ـيــا وم ـصــر ول ـي ـب ـيــا ،بينما
يغطي نشاطها «أكـثــر مــن مـئــة دولــة
حــول الـعــالــم» ،ضمنها بـلــدان الشرق
األوس ــط.وت ــؤم ــن شــركــة «ال ــدراس ــات»
خدمات متعددة في سوريا والعراق
ولـ ـبـ ـن ــان والـ ـيـ ـم ــن وت ــركـ ـي ــا واألردن
وم ـصــر وت ــون ــس ولـيـبـيــا واإلمـ ـ ــارات،
تتمثل فــي الحماية األمنية ومرافقة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات وت ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـتـ ـب ــع

«الغد العربي» ّ
منصة إعالمية مساندة...
لكن فاشلة
ال يخفي أن قـنــاة "الـغــد الـعــربــي" ،الـتــي انطلقت للبث من
القاهرة في النصف الثاني من العام املاضي بعدما كانت
مركزيتها فــي لـنــدن ،جــزء أصـيــل مــن مـشــاريــع اإلم ــارات
التي يشرف عليها الـقـيــادي الفتحاوي املفصول محمد
دح ــان .ويــديــر الـقـنــاة رئـيــس قـطــاع األخ ـبــار األسـبــق في
"إتحاد اإلذاعة والتلفزيون املصري" عبد اللطيف املناوي،
وهــو مـعــروف بقربه مــن أجـهــزة املـخــابــرات املصرية ،كما
لعب دورًا كبيرًا ملصلحة "املجلس العسكري" ّإبان ثورة 25
يناير ،علما بأنه اضطر إلى السفر واإلقامة في العاصمة
البريطانية بعد الثورة ألكثر من عامني.
وفي الوسط اإلعالمي ،بات معروفا أن "الغد العربي" ،التي
يمولها رج ــال أع ـمــال إمــارات ـيــون بــاإلضــافــة إل ــى دح ــان،
دفعت رواتب ضخمة للصحافيني والعاملني فيها في بداية
انطالقها ،كما اشترطت التفرغ على جميع املنضمني إليها.
وفيما كانت تدفع هذه الرواتب املضاعفة عن املؤسسات
محلية ،سرعان ما دخلت القناة في أزمــة مالية جعلتها
تسرح بعض العاملني بها وتخفض رواتب الجزء اآلخر.

كذلك أطلقت "الغد العربي" موقعا إخباريا لكنه لم يحقق
انتشارا كبيرا في مصر رغــم فريق العمل الضخم الذي
استعانت بــه مــن أجــل ذل ــك ،وك ــان الـهــدف الـحـصــول على
موقع متكامل منفصل عــن القناة على غــرار موقع قناة
"الـعــربـيــة" اإلخـبــاريــة لكن هــذه التجربة لــم تحقق نجاحا
واضحا حتى اآلن.
كذلك لم تفرض هــذه القناة ،رغــم كل ما صرفت ،نفسها
في الساحة اإلعالمية في مصر أو الوطن العربي في ظل
غياب أي انفراد يذكر في تلك الشؤون ،ولكنها تبقى على
األقــل ّ
منصة بديلة يمكن تقويتها فــي حــال احـتــاج إليها
أصحابها فــي دور مـحــدد .كما أن استضافاتها ملحمد
دحالن ،والقيادات القريبة منه كسمير املشهراوي ،وأيضا
فادي السالمني بدأت باالنخفاض منذ نهاية العام املاضي.
وتشير تقديرات إلى أن مشاهديها هم من "النخبة" ،علما
بــأنـهــا ج ــاءت خ ــارج جـمـيــع اسـتـطــاعــات الـ ــرأي للقنوات
اإلخـبــاريــة األكـثــر مـشــاهــدة فــي مـصــر ،رغــم أن انطالقها
رافقته حملة دعائية ضخمة.

وامل ــراق ـب ــة االل ـك ـتــرون ـيــة وامل ـع ـلــومــات
ً
االسـتـخـبــاريــة ،وص ــوال إلــى املشاركة
فــي عمليات إخــاء شخصيات مهمة
أو مرافقة شحنات مهمة .كما تؤمن
الشركة من مقرها في قبرص ،الخبراء
واملعدات اإللكترونية وتعمل مع فرق
محلية مــدربــة على إتـمــام هــذا النوع
من العمليات.
وكـ ــان الف ـتــا أن ــه ي ـن ــدرج تـحــت قائمة
عمالئها عدد من السفارات األجنبية
وش ــرك ــات الـتـنـقـيــب وامل ـن ـظ ـمــات غير
الحكومية ،خاصة العاملة في بلدان
ت ـش ـه ــد اض ـ ـطـ ــرابـ ــات أم ـن ـي ــة كـلـيـبـيــا
والعراق وسوريا .فعلى سبيل املثال،
تعمل شركتان من فروعها في مصر،
ه ـمــا «ال ـث ــري ــا لـ ـل ــدراس ــات» و«ال ـث ــري ــا
لألمن والخدمات ـ فرع مصر» (انظر
امل ــوض ــوع فــي األس ـف ــل) ،وتـضــم عــددًا
م ــن امل ــوظ ـف ــن األم ـن ـي ــن واإلداري ـ ـ ـ ــن،
تـمـتــاز غالبيتهم بخلفيتهم األمنية
والعسكرية .أحد هؤالء مدير مشروع
أم ـ ــن م ـع ـمــل الـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـشــركــة
«س ـي ـم ـي ـنــز» ف ــي مـ ـش ــروع ال ـعــاص ـمــة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد امل ـه ـن ــدس ــن
السابقني ضمن ســاح الجو املصري
بــن عامي  1992و ،2011وكــان يعمل
خ ــال آخ ــر ثــاثــة مـنـهــا ضـمــن قـيــادة
القوى الجوية (خالد عمر).
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق أي ـ ـضـ ــا ،م ــدي ــر ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ي ـم ـل ــك خ ـب ــرة
تــزيــد عـلــى عـشــريــن عــامــا فــي امل ـيــدان
ال ـع ـس ـك ــري ،م ـن ـهــا ثـ ــاث سـ ـن ــوات في
قـ ــوات الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة الـعــراقـيــة
خالل حرب ( 1987بسام البدري).
كــذلــك تـشـغــل أف ــرع ال ـشــركــة ع ــددا من
املـ ـهـ ـم ــات الـ ـحـ ـس ــاس ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
منها تــدريــب قــوات الشرطة العراقية
واألفـغــانـيــة وت ــدري ــب ق ــوات «س ــوات»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وال ـ ـشـ ــرطـ ــة
الـكــولــومـبـيــة .أيـضــا فــي مـصــر ،تعمل
الشركة فــي الحماية األمنية ملنشآت
ضـ ـم ــن ق ـ ـنـ ــاة ال ـ ـسـ ــويـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اإلداري ـ ــة ال ـجــديــدة ،كــذلــك فــي حماية
السفارات وشركات التنقيب ،وحماية
الـشـخـصـيــات األجـنـبـيــة املـهـمــة خــال
زياراتها ،مثل تكليف الشركة حماية
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ــون
كيري ،خالل زيارته إلى القاهرة.
قد يبدو تطابق االســم بني الشركتني
عــرضـيــا ،ولكنه يفتح املـجــال ألسئلة

ّ
«الثريا» المصرية ...جنة المتقاعدين من الجيش و«الداخلية»
"ال ـث ــري ــا ـ ـ ـ مـ ـص ــر" ،ه ــي ش ــرك ــة أمـنـيــة
خ ــاص ــة ت ـع ـمــل ب ــدع ــم اس ـت ـخ ـبــاراتــي
ك ـب ـي ــر ،وت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا جـ ـه ــات ع ــدة
ب ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ــوال ت ـ ـحـ ــت إط ـ ـ ـ ـ ــار قـ ــانـ ــونـ ــي
ودستوري مثلها مثل شركات األمن
ال ـخ ــاص ــة ،ل ـكــن ص ــاح ـي ــات ال ـشــركــة
وطـبـيـعــة الـعــامـلــن فيها تــؤكــد أنها
ليست شركة عادية في ظل املهمات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـكـ ـل ــف ب ـه ــا
باإلضافة إلــى توسعها وانتشارها
بصورة كبيرة ،خاصة خالل الشهور
املاضية.
واس ـت ـعــانــت "ث ــري ــا م ـصــر" ف ــي بــدايــة
ت ــأس ـي ـس ـه ــا بـ ــال ـ ـلـ ــواء ال ـ ــراح ـ ــل عـمــر
سليمان ،الــذي كــان مدير املخابرات
خ ــال ح ـكــم حـسـنــي مـ ـب ــارك .ورش ــح
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن رجـ ــالـ ــه
امل ـت ـقــاعــديــن ل ـي ـكــونــوا قــائ ـمــن على
الشركة ،التي استعانت بكبار رجال
امل ـخــابــرات مـمــن وض ـعــوا األس ــس ثم
اب ـت ـع ــدوا ع ــن "الـ ـث ــري ــا" ،ال ـت ــي عـمــدت
الحـقــا إل ــى االسـتـعــانــة بــأجـيــال أكثر
ش ـبــابــا ،خــاصــة أن ال ـج ـيــل املــؤســس

صورة استعراضية عن عمل الشركة في مصر

ضم لــواءات غالبيتهم تجاوزوا سن
الـسـبـعــن .وال ــاف ــت أن ه ــذه الـشــركــة
استغرقت نحو عامني قبل الخروج
لـلـعـلــن بـسـبــب "ال ــدق ــة ف ــي االخ ـت ـيــار
والـبـحــث عــن اإلط ــار الـقــانــونــي الــذي
سـتـعـمــل م ــن خ ــال ــه" ،ت ـقــول مـصــادر
خاصة.
وفـ ـ ـ ــق م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
"األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ت ـق ـبــل
ط ـ ـل ـ ـب ـ ــات أي ضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون
ب ــأوراق ـه ــم ف ــور ت ـقــاعــدهــم ،ب ــل يـكــون
االتـفــاق مــع املتقاعدين كــل عــام بناء
عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات م ـع ـي ـن ــة .وي ـش ـكــل
ض ـبــاط ال ـشــرطــة وكــذل ــك "امل ـخــابــرات
الـحــربـيــة" و"الـصــاعـقــة" الـعــدد األكبر
مـ ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ــي
تـسـتـعــن أي ـض ــا ب ــأب ـط ــال ريــاض ـيــن
ب ـعــد تــدري ـب ـهــم ع ـس ـكــريــا .ك ـمــا ب ــدأت
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات األج ـن ـب ـيــة
املوجودة في مصر لتأمني أعضائها
ضـمــن إج ـ ــراءات األم ــن االستثنائية
التي اتخذتها البعثات الدبلوماسية
م ـنــذ اإلط ــاح ــة بــالــرئ ـيــس اإلس ــام ــي
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ــة الثريا» األمنية
أن «كـلـيــك» كــانــت قــد عـمـلــت بـصــورة
م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــن ح ـم ـل ــة دع ـ ـ ــم ال ـس ـي ـســي
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وع ـ ــدد م ــن املــؤس ـســات
اإلعالمية املقربة من السلطة املصرية.
ـ ـ فــي املـقــابــلُ ،يـظـهــر تــاريــخ «الـثــريــا»
ال ـق ـبــرص ـيــة أن ن ـشــاط ـهــا تـ ـط ـ ّـور فــي
مصر بالتزامن مع وصــول السيسي
إلــى الحكم ،أي أن الشركتني (الثريا
أبــو ظبي وق ـبــرص) وأيـضــا «كليك»،
كـ ــل ن ـش ــاط ـه ــا فـ ــي م ـص ــر لـ ــم ي ـت ـطــور
إال ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ــام ـ ـ ــن ،وم ـ ـ ـ ــن مـ ـن ــدوح ــة
ال ـق ــول اإلش ـ ــارة إل ــى طـبـيـعــة الـعــاقــة
بـ ــن دحـ ـ ــان وال ـس ـي ـس ــي .و"الـ ـث ــري ــا"
ال ـق ـبــرص ـيــة ه ــي األخ ـ ـ ــرى ق ــري ـب ــة مــن

سياقات كثيرة تربط الشركتين
المرخصتين في كل من
أبو ظبي وقبرص
مدير الشركة
في مصر هو «ميجور»
سابق في سالح الجو األميركي

تأمين زيارة جون كيري إلى القاهرة إحدى مهمات «الثريا»

حــول التشابه فــي طبيعة النشاطات
وأماكن النفوذ ،وذلك على ضوء عدد
من النقاط:
ـ ـ ـ ت ـس ـت ـض ـيــف مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات «الـ ـث ــري ــا»
اإلم ـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا م ــن
الـشـخـصـيــات ال ـعــرب ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة،
وفي ظل عملية شراء العقار املقدسي
والـتـنــازل عنه إلــى "الـثــريــا" ،يبرز من
بني األسـمــاء الحاضرة بشكل دائما،
مـحـمــد دحـ ــان ،ال ــذي ه ــو عـلــى صلة
ك ـب ـيــرة أصـ ــا بــامل ـش ـتــري ـ ـ ـ الــوس ـيــط
(فادي السالمني) .ودحالن هو رئيس
"ج ـهــاز األم ــن الــوقــائــي" الفلسطيني
ال ـس ــاب ــق ،وم ـس ـت ـشــار ول ــي ع ـهــد أبــو
ظبي محمد بن زايد للشؤون األمنية.

و"أب ــو ف ــادي" أيـضــا صــاحــب عــاقــات
م ـت ـي ـن ــة مـ ــع أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الغربية واملـتـهــم بالتنسيق املباشر
م ــع ال ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ومـ ــارس
ع ــددا مــن النشاطات فــي بـلــدان شرق
أوروبا ولعب خالل السنوات األخيرة
دورًا مهمًا عبر منصبه األم ـنــي ،في
تـنـفـيــذ س ـي ــاس ــات اإلم ـ ـ ـ ــارات املـعـلـنــة
مـنـهــا واملـخـفـيــة ت ـجــاه دول املـنـطـقــة،
خـ ــاصـ ــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان مـ ـث ــل مـ ـص ــر فــي
عهد الــرئـيــس عبد الـفـتــاح السيسي،
التي صــارت ملعب دحــان الرئيسي.
ووفــق مـصــادر خــاصــة ،فــإن «الثريا»
ال ـتــي اش ـتــرت الـعـقــار هــي امل ـقــر الــذي
يعمل فيه بصورة يومية دحــان ،بل

يسجل أحيانا ردوده على جمهوره
عبر صفحته على "فايسبوك" من هذا
امل ـقــر .لـكــن ه ــذا لـيــس مـهـمــا ،فــ"الـثــريــا
ـ ـ أب ـح ــاث" ه ـنــاك تـعـمــل كـ ــأداة مكملة
للمؤسسات اإلعالمية واالقتصادية
الـتــي يستخدمها لتعزيز سياسات
أبو ظبي في املنطقة والعالم .كما أن
غـيــاب املــوقــع االلـكـتــرونــي وصفحات
وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
لـ ــ«الـ ـث ــري ــا» ت ــدف ــع إلـ ــى ال ـتــدق ـيــق فــي
ال ـب ـحــث ،لـيـتـضــح أن شــركــة مـصــريــة
«ك ـل ـي ــك س ــول ــوشـ ـن ــس» ،ع ـم ـلــت عـلــى
ت ـص ـم ـي ــم املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي غـيــر
امل ـن ـش ــور ل ـل ـش ــرك ــة ،وك ــذل ــك تـصـمـيــم
شعار «الثريا» .وبالتدقيق أكثر ،تبني

معها ألنها تكاد تكون الوحيدة في
تقديم نوعيات محددة من الخدمات،
خـ ــاصـ ــة أن تـ ـع ــاونـ ـه ــا الـ ــوث ـ ـيـ ــق مــع
املخابرات املصرية وتقديمها تقارير
إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ب ـخ ـل ـف ـيــة ال ـعــام ـلــن
فيها جعلتها تحظى بثقة السفارة
األميركية ،التي كلفتها باالشتراك في
تأمني آخر زيارتني لوزير الخارجية
جون كيري.
كذلك علم بــأن هــذه الشركة استعني
بـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا لـ ــاش ـ ـتـ ــراك ف ـ ــي ت ــأم ــن
تنقالت جزء من الوفد املرافق للملك
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي سـ ـلـ ـم ــان خـ ـ ــال زي ــارت ــه
األخيرة إلى القاهرة ،في وقت تعرض
فيه أنـهــا تـ ّ
ـؤمــن على منشآت النفط
في عــدة بـلــدان ،بجانب التأمني على
منشآت حيوية في قناة السويس.
ورغ ـ ــم إن ـ ـشـ ــاء امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـصــريــة
شركة "فالكون" األمنية قبل سنوات،
فإن "الثريا" التي تعمل فرعا لشركة
عــامل ـيــة ف ــي م ـصــر تـسـتـهــدف نــوعـيــة
أخرى من التأمني مرتبطة بالتعامل
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو مــا

حـ ـق ــق لـ ـه ــا ع ـ ــائ ـ ــدات م ــالـ ـي ــة ك ـب ـيــرة
الـعــام املــاضــي وفــق املـصــادر نفسها،
تـجــاوزت عـشــرة مــايــن دوالر ،وهو
مبلغ كبير فــي ظــل أنـهــا لــم تحصل
ث ـق ــة جـ ـه ــات عـ ـ ــدة ،م ــع أن ال ـقــائ ـمــن
عـلـيـهــا يـتــوقـعــون رغ ــم ذل ــك تحقيق
عــائــد ال يقل عــن ثــاثــة أضـعــاف هذا
املبلغ خالل العام الجاري.
وال ــاف ــت أن إع ــان ال ـشــركــة الـتـقــديــم
إلـ ــى ال ــوظ ــائ ــف ف ـي ـهــا ع ـب ــر مــوقـعـهــا
اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـيــس سـ ــوى ديـ ـك ــور ال
هـ ــدف م ـن ــه سـ ــوى م ـع ــرف ــة ال ــراغ ـب ــن
ف ـ ــي االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق ب ـ ـه ـ ــا ،ول ـ ـك ـ ــن آلـ ـي ــة
اختيار املنضمني حتى فــي وظائف
العمالة تـكــون عبر األجـهــزة األمنية
ال ـتــي تــرشــح ع ــادة مـجـنــديــن انتهت
خدمتهم ،أو أشخاصا حصلوا على
تــزك ـيــة قـ ـي ــادات أم ـن ـيــة وصـ ـ ــاروا من
ّ
ليحصلوا في املقابل رواتب
الثقات،
م ـجــزيــة وامـ ـتـ ـي ــازات أخـ ـ ــرى .أخ ـي ــرا،
ف ــإن م ـقــر ال ـشــركــة الــرئ ـي ـســي الـكــائــن
فــي ضاحية املـعــادي يحظى بتأمني
ومراقبة كاملة في املنطقة.

ال ـس ـل ـط ــة املـ ـص ــري ــة ،وت ـك ـف ــي م ـعــرفــة
التسهيالت التي تأخذها عبر النظر
إلــى حجم وحساسية املشاريع التي
تتولى أعـمــال حمايتها وأمـنـهــا ،في
إداري من
ظــل اعـتـمــادهــا عـلــى ك ــادر ّ
خلفية أمنية وعسكرية يمكنها من
نسج تلك العالقة «الطيبة».
كـ ـم ــا يـ ـظـ ـه ــر أن م ـ ــدي ـ ــرة أح ـ ـ ــد أف ـ ــرع
الشركة «ايفنت برو» (التابعة للثريا
ه ــول ــدن ــج) ،وق ــري ـب ــة رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ،ك ــان ــت ت ـع ـم ــل ض ـم ــن أه ــم
املنتجعات السياحية في شرم الشيخ
مديرة للتسويق ،وهــو موقع يسمح
أيضًا بضمان ذهــاب عقود الحماية
واألم ـ ـ ـ ــن ل ـل ـم ـن ـش ــآت وال ـش ـخ ـص ـي ــات
إلـ ــى ج ـهــة مـ ـح ــددة ،وي ـت ـيــح عــاقــات
جيدة مــع أصـحــاب الـقــرار فــي الدولة
والجيش واملخابرات.
ـ ـ اعـتـمــدت «الـثــريــا» القبرصية خالل
ت ـطــور عـمـلـهــا ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـجــديــدة
ال ـتــي تــدخـلـهــا عـلــى أس ـم ــاء مختلفة
عن اسمها الحقيقي ،وكذلك شعارات
( )logoم ـغــايــرة أو قــريـبــة ل ـهــا ،دون

إع ـ ــان االرت ـ ـبـ ــاط ب ــال ـش ــرك ــة األم ،ثــم
تعود لتتبنى تلك الشركة كفرع يعمل
رسميا لها.
ـ ـ ـ ـ مـ ـثـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــدت رخـ ـ ـص ـ ــة «ال ـ ـثـ ــري ـ ــا»
اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـب ـه ـم ــة بـ ـخـ ـل ــوه ــا مــن
رأس املـ ــال وعـ ــدد املــوظ ـفــن ،ووج ــود
ت ــرخ ـي ــص ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ت ـح ــت اس ــم
م ـ ـعـ ــدل وع ـ ـ ـنـ ـ ــوان مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ي ــوض ــح
ال ـب ـحــث ف ــي ال ـتــراخ ـيــص الـقـبــرصـيــة،
أن «ال ـث ــري ــا» قــدمــت ث ــاث رخ ــص في
ن ـي ـقــوس ـيــا ،إح ــداه ــا ع ــام ــة ت ـجــاريــة
عاملية حصرية ،وذلك تحت مسميات
م ـخ ـت ـل ـف ــة وعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
الـعــاصـمــة الـقـبــرصـيــة ،تـقــع كـلـهــا في
محيط جغرافي ضيق ،بل ال تتجاوز
م ــدة التنقل بــن الـعـنــوانــن املعلنني،
خ ـم ــس دق ــائ ــق م ـش ـيــا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــدام.
كذلك يبدو وجــود عــدد مــن الشركات
ال ـفــرع ـيــة وه ـم ـي ــا ،وال ي ـت ـعــدى كــونــه
واج ـه ــة لـتـبـنــي م ـشــاريــع ق ـيــد الـعـمــل
تـ ـح ــت م ـس ـم ـي ــات أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي بـعــض
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،م ـث ــل «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـث ــري ــا»
و«الثريا األوروبية» .وبما أن "الثريا"،
ك ــاس ــم شـهـيــر ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ال
يتردد سوى لنطاقني شهيرين :األول
ه ــو ش ــرك ــة "الـ ـث ــري ــا" ل ــات ـص ــاالت في
اإلم ـ ـ ــارات ،وه ــي بــالـتــأكـيــد ل ـيــس لها
عالقة بموضوع بحثنا ،فــإن النطاق
الـثــانــي" ،ال ـثــريــا" األمـنـيــة ،الـتــي تــدور
ف ــي دوائ ـ ــر مـحـمــد دح ـ ــان ،الـشـخــص
نفسه الذي يقضي دوامه اليومي في
"ال ـث ــري ــا" أب ــو ظ ـبــي ،وال ـش ـخــص ذات ــه
الـ ــذي يــرت ـبــط ب ـعــاقــة وث ـي ـقــة ب ـفــادي
السالمني صاحب املعامالت الخاصة
بالبيع والشراء في القدس ثم التنازل
لـ"الثريا" ،هي التي تعنينا.
وإلى اآلن ،ال شيء ينفي أن تكون هذه
"الـثــريــا" هــي "الـثــريــا" نفسها ،مــن أبو
ظبي إلــى قبرص ،ودول عملها كافة،
عـلــى أن ت ـكــون اإلم ــارات ـي ــة مـحـصــورة
الـ ـنـ ـش ــاط ــات فـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم م ــؤتـ ـم ــرات
وتـقــديــم أب ـحــاث ،ألن أح ــدا مــا فــي أبو
ظـبــي يــرفــض أن يـتـلــوث اس ــم اإلم ــارة
مباشرة في نشاطات "الثريا" الكبيرة،
الـتــي أحـسـنــت اخـتـيــار قـبــرص مكانا
مالئما قانونيا وأمنيا لعملها ،وهي
ّ
ال ـخ ـطــوة نـفـسـهــا ال ـتــي ت ـعــلــم دح ــان
مــن تجاربه أن يفعلها ،بعد تجربته
مع شركات أخــرى كــان اسمه حاضرا
فيها ،وليس صعبا على "الرئيس أبو
فادي" إيجاد أسماء "كبش فداء".

ربط خيوط القصة
عملية التوظيف
شكلية ُ
ويختار الثقات
من األمن والجيش

محمد مرسي قبل أربعة أعوام.
وخاطبت "الثريا ـ مصر" عدة شركات
دولـ ـي ــة ت ـع ـمــل ف ــي الـ ـب ــاد لـتــأمـيـنـهــا
وتــأمــن موظفيها ،مــن بينها شركة
"ايني" اإليطالية التي تنفذ مشروعات
اسـتـكـشــاف ح ـقــول لـلـغــاز الطبيعي،
باإلضافة إلى شركات أميركية تنفذ
مـ ـش ــاري ــع ع ـ ـ ــدة .ووف ـ ـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات،
فـ ــإن "الـ ـث ــري ــا" وض ـع ــت ض ـمــن قــائـمــة
أفضل الشركات التي يمكن التعاون

تلخيصا ملجريات البحث بعد استعراض نتائج هذه التحقيقات الثالثة،
عــن الـعـقــار املـقــدســي والـشــركــة اإلمــارات ـيــة والــوسـيــط الــامــع ،ثـمــة لدينا
"ال ـثــريــا" اإلم ــارات ـي ــة املـسـجـلــة بــأسـمــاء شـخـصــن لـيــس لـهـمــا وج ــود في
عــالــم األع ـمــال واإلن ـتــرنــت ،ولــديـنــا إمـبــراطــوريــة أمـنـيــة كـبــرى تـتــوســع في
الشرق األوسط واألدنى وتعمل بكل فروعها باسم "الثريا" ،وقريبة جدا
مــن دوائــر محمد دحــان ،الــذي ال يظهر فــي واجهتها ،ولكنه يعمل في
«الـثــريــا» الـتــي مقرها فــي معسكر آل نهيان فــي أبــو ظـبــي ،واألخ ـيــرة ال
عنوان واضح لها وال موظفني وال رأسمال معلن ،تحصل على ترخيص
ملــدة معينة ثــم تغيب ،اشـتــرت فــي الـقــدس عـقــارا قــرب املسجد األقصى،
داخــل شــارع انتهت ثمانية مــن بيوته إلــى املستوطنني ،عبر وسيط هو
أحد رجال دحالن ،اسمه فادي السالمني ،تمكن من الحصول على جميع
التسهيالت القانونية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ،برغم مشكالته
ّ
وتحينه الـفــرص لفضحها ،فيدفع  2.5مليون دوالر
الكبيرة مــع األولــى
على عقار قديم من أمالك عائلة جودة (الحسيني) ،بقي على حاله يدفع
مستأجروه للعائلة دون علمهم ببيع العقار ،لكن تم تسجيله بداية هذا
الـعــام فــي وزارة القضاء اإلسرائيلية باسم السالمني الــذي هــو مــن هو،
وامللكية أساسا مسقطة لـ "الـثــريــا" ،التي ال بــراءة أو وطنية في شرائها
املبنى في القدس ،واختيار السالمني تحديدا لهذه املهمة.
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الجزائر تنبأ موقع جــزائــري مملوك البــن وزيــر دفــاع أسبق
بفضيحة جديدة عنوانها«لبنان بيبرز» ،تفوق في الحجم
«بنما بيبرز» .وأوضــح أن عــدة أسماء جزائرية ُ
سيكشف
عنها ،أبرزها عمار سعداني األمين العام لحزب األغلبية،
وهو األمر الذي جعل الشكوك تحوم حول الخبر ،نظرا
للخصومة الموجودة بين صاحب المعلومة ،ومن قال
إنهم متورطون فيها

«وثائق لبنان»:
فضيحة آتية أم
اختراع جزائري؟
الجزائر ــ محمد العيد
ذكـ ــر م ــوق ــع "ألـ ـجـ ـي ــري بــاتــريــوت ـيــك"
ال ـن ــاط ــق ب ــال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن فـضـيـحــة
عاملية جديدة على األبــواب ،سيكون
َ
أبـطــالـهــا سـيــاسـيــون ورجـ ــال أعـمــال
وم ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــر أخ ـ ـ ـفـ ـ ــوا أم ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم فــي
مـ ـص ــارف ل ـب ـنــان ـيــة دولـ ـي ــة م ــن أج ــل
أن يـتـهــربــوا مــن دف ــع ال ـضــرائــب ،في
مسلسل جديد شبيه بـ"وثائق بنما"
ال ـت ــي ك ـشــف ع ـن ـهــا م ــؤخ ــرا تحقيق
اس ـت ـق ـصــائــي ع ــامل ــي .وأشـ ـ ــار الـخـبــر
إلـ ــى أن عـ ــدة م ـس ــؤول ــن ج ــزائ ــري ــن
متورطون في هذه القضية ،ما ينذر
بــوقــوع زل ــزال سـيــاســي فــي الـجــزائــر
عقب الكشف عن فحواها.
وخــص موقع "ألـجـيــري باتريوتيك"
بالذكر فــي هــذه الفضيحة مسؤوال
سياسيا جــزائــريــا واح ــدا ،هــو عمار
سعداني ،األمني العام لحزب "جبهة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ،الـ ـ ـ ــذي ذك ـ ــره
باالسم ،فيما اكتفى بالقول إن عدة

أسماء جزائرية أخــرى في الحكومة
سـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن ب ـ ــن املـ ـ ـت ـ ــورط ـ ــن فــي
امتالك حسابات سرية في مصارف
لبنانية ،وذل ــك إلخـفــاء األم ــوال غير
املـ ـش ــروع ــة الـ ـت ــي اك ـت ـس ـب ـت ـهــا خ ــال
الـسـنــوات األخ ـيــرة بــاسـتـغــال نفوذ
املنصب تزامنا والطفرة املالية التي
عرفتها الجزائر جراء ارتفاع أسعار
النفط قبل سنوات.
غير أن هــذا الخبر ذا البعد العاملي،
اك ـت ـفــى امل ــوق ــع بـنـسـبــه إل ــى م ـصــادر
م ـج ـهــولــة قـ ــال إن ـه ــا أط ـل ـع ـتــه عـلـيــه،
دون أن يـحــدد مــاهـيــة تـلــك املـصــادر
أو امل ـي ــدان ال ــذي تـعـمــل ضـمـنــه ،كما
أن املـعـلــومــات الـتــي اح ـتــواهــا املـقــال
خـلــت م ــن تـفــاصـيــل دقـيـقــة ُيـفـتــرض
أن ت ـ ــدع ـ ــم خـ ـ ـب ـ ــرا مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع
إلع ـطــائــه امل ـصــداق ـيــة ال ــازم ــة .فـجــاء
الـ ـخـ ـب ــر مـ ـخـ ـتـ ـص ــرا ج ـ ـ ــدا وم ـك ـت ـف ـيــا
فـقــط بــاملـعـلــومــة الــرئـيـسـيــة الـعــامــة،
الـتــي تتحدث عــن تـســرب وثــائــق من
مصارف لبنانية عن فضائح تهرب

المقرب من جناح الرئاسة (عن الويب)
اكتفى الخبر بذكر اسم عمار سعداني
ّ

ضــريـبــي دول ــي ،دون تـحــديــد موعد
اإلعالن عن الفضيحة.
وللتحري أكثر عن املوضوع ،سألت
"األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـج ــزائ ــري
الوحيد املشارك في تحقيقات "وثائق
بنما" ،إلياس حالس ،فقال إنه ليس
ع ـل ــى ع ـل ــم ب ـف ـض ـي ـحــة آتـ ـي ــة اس ـم ـهــا
"وثائق لبنان" ،علما أن حالس عضو
ف ــي "االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي للصحافيني
االستقصائيني" ،الذي ُيفترض (وفق
موقع ألجيري باتريوتيك) أن يكشف
الفضيحة.
وم ــن ب ــن أك ـبــر ع ــام ــات االسـتـفـهــام
حول هذا الخبر كشفه عن اسم عمار
سـعــدانــي ف ـقــط ،إذ مل ــاذا تخصيصه

هـ ــو ب ـ ــال ـ ــذات مـ ــن بـ ــن كـ ــل األسـ ـم ــاء
العاملية املفترض إعالن أسمائها في
هذه الفضيحة؟

صاحب الموقع
هو ابن الجنرال نزار
القريب من مدير
المخابرات السابق

بصرف النظر عما ُيثار من شبهات
فساد حــول مسؤولني جــزائــريــن ،ال
يـخـلــو ه ــذا الـخـبــر ـ ـ عـنــد مـتــابـعــن ـ
مــن مـحــاولــة تــوظـيــف ه ــذه القضايا
في الصراع الدائر حاليا بني أجنحة
ّ
ال ـن ـظــام الـ ـج ــزائ ــري ،وخ ـصــوصــا أن
صاحب موقع "ألجيري باتريوتيك"
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى ابـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ،خ ــال ــد
نـ ـ ــزار ،وهـ ــو وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ف ــي فـتــرة
بــدايــة التسعينيات ،وه ــو املـعــروف
ع ـنــه إزاحـ ـت ــه الــرئ ـيــس ال ـش ــاذل ــي بن
جــديــد بعد فــوز "الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ" بالدور األول من االنتخابات
التشريعية عــام  1991ومــن ثم إلغاء
ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات بــرمـتـهــا وإرسـ ــاء

تقرير

اليابان :مؤشرات أزمة
 2008حاضرة اليوم
فراس أبو مصلح
ُ
فــي قـ ّـمـتـهــم الـتــي افــتـتـحــت أم ــس في
مدينة ايسي-شيما ،وســط اليابان،
واصل قادة دول «مجموعة
ال ـس ـب ــع» ل ـع ـبــة «اإلن ـ ـك ـ ــار» ،مـحـ ّـمـلــن
االقتصادات الناشئة مسؤولية األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــامل ـيــة .ل ـكــن مضيف
الـ ـقـ ـم ــة ،رئ ـ ـيـ ــس ّ الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي
شينزو آبــي ،حــذر من تشابه الوضع
الـ ـح ــال ــي ل ــاق ـت ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،ب ــذاك
عـنــد انـفـجــار األزم ــة االقـتـصــاديــة في
األسواق املتطورة قبل ثمانية أعوام،
داع ـي ــا ن ـظ ــراءه إل ــى إع ـط ــاء األول ــوي ــة
لسياسات تحفيز النمو ،عوضًا عن
س ـي ــاس ــات «ال ـت ـق ـش ــف» و«اإلص ـ ـ ــاح
الهيكلي».
عـ ـ ــرض آبـ ـ ــي أم ـ ـ ــام نـ ـظ ــرائ ــه ب ـي ــان ــات
ُ
تـظـهــر تــراجــع أس ـعــار الـسـلــع األولـيــة
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة بـنـسـبــة %55
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ب ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران 2014
وكــانــون الـثــانــي  ، 2016الفـتــا إلــى أن
هذا الهامش هو نفسه للفترة ما بني
ت ـمــوز  2008وش ـبــاط  ،2009أي عند
انـفـجــار األزم ــة االقـتـصــاديــة العاملية.

ويـقــول بعض الـســاســة إن آبــي يأمل
استخدام البيان الختامي للقمة ،الذي
سيصدر اليوم ،كغطاء لحزمة حوافز
ً
ً
مالية محلية ،تشمل تأجيال محتمال
لــزيــادة ضريبة املبيعات املحلية من
 %8إلى  %10في نيسان املقبل ،ولكن
امل ـســألــة ال تـنـحـصــر ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ك ـمــا ي ـش ـيــع هـ ـ ــؤالء .ف ــال ـخ ــاف حــول
ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـيــة بني
قادة الدول ذات االقتصادات املتقدمة،
والتي هي جميعها في أزمــة ،لم يعد
محصورًا خلف األبواب املغلقة.
وان ـ ـف ـ ـجـ ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف عـ ـلـ ـن ــا بــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ل ــاح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي األمـ ـي ــرك ــي ،جــان ـيــت يـلــن،
وم ـنــاف ـس ـهــا ال ـس ــاب ــق ع ـلــى املـنـصــب،
أستاذ االقتصاد في جامعة هارفارد،
ّ
تصر األولــى
لورانس سامرز .ففيما
عـ ـل ــى أن الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
ت ـحـ ّـســن ب ـطــيء وث ــاب ــت ،ب ــات الـثــانــي
ي ــرف ــع ال ـ ـصـ ــوت أي ـن ـم ــا ح ـ ــل ،م ـح ــذرًا
م ــن أن حــالــة االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي هي
أســوأ بكثير مما يصورها محافظو
املصارف املركزية حول العالم.
ي ـق ــول س ــام ــرز إن ت ــرك ـي ــز مـحــافـظــي

امل ـ ـصـ ــارف امل ــرك ــزي ــة ع ـل ــى ال ـس ـيــاســة
ال ـن ـقــديــة وح ــده ــا (أي ع ـلــى الـتــأثـيــر
ف ــي أسـ ـع ــار ال ـف ــوائ ــد وك ـم ـيــة ال ـن ـقــد)
سـيـحــرم دول ال ـعــالــم فــرصــة إنـعــاش
نـســب ال ـن ـمــو ،وي ـقــول إن عـلــى هــؤالء
املـحــافـظــن ال ـت ـعــاون مــع حكوماتهم
لتقديم رزم تحفيز مالي لالقتصاد،
على شكل إنفاق على البنى التحتية
خــاصــة ،وع ـلــى غـيــرهــا مــن املـشــاريــع
ال ـع ــام ــة ال ـت ــي م ــن ش ــأن ـهــا أن تـخـلــق

هوالندُ :
يجب أن تعطى
األولوية لالستثمار

الوظائف وتنعش الطلب.
وب ــال ـع ــودة إل ــى قـمــة ال ـي ــاب ــان ،ووفـقــا
لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني،
ه ـيــروش ـي ـجــي س ـي ـكــو ،فـ ــإن آبـ ــي أكــد
اتـ ـف ــاق ق ـ ــادة امل ـج ـم ــوع ــة ،ال ـت ــي تضم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وأملــانـيــا والـيــابــان
وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا،
عـ ـل ــى الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى سـ ـي ــاس ــة م ــرن ــة
ل ــإنـ ـف ــاق الـ ـ ـع ـ ــام« ،مـ ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـعــزيــز
الـ ـنـ ـم ــو ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» ،لـ ـك ــن ب ــال ـت ــوق ـي ــت
والحجم الــذي يناسب كل دولــة على
ح ــدة .وأض ــاف سيكو أن بعض دول
املجموعة ترى أنه ال حاجة ملثل هذا
اإلنـفــاق؛ علمًا أن معارضة بريطانيا
وأمل ــانـ ـي ــا ل ـس ـيــاســة ال ـت ـح ـف ـيــز امل ــال ــي
م ـع ــروف ــة .وأض ـ ــاف سـيـكــو أن «ق ــادة
مجموعة السبع عـ ّـبــروا عــن رؤيتهم
بــأن االقـتـصــادات الناشئة فــي وضع
حــرج ،على الرغم من وجــود وجهات
ن ـظ ــر ت ـ ــرى أن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
الراهن ليس متأزمًا».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا هــوالنــد ،إن قــادة
مجموعة السبع متفقون على تشجيع
االس ـت ـث ـمــارات الـعــامــة وال ـخــاصــة من
أج ــل تحقيق الـنـمــو« ،بــرغــم خــافــات
بسيطة أحيانًا حول السياسة املالية
أو ال ـن ـقــديــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «ي ـجــب أن
ُ
تعطى األولــويــة لــاسـتـثـمــار» ،ســواء
من القطاع العام أو الخاص.
عرض آبي بيانات ُتظهر
تراجع أسعار السلع
األولية في األسواق
العالمية (أ ف ب)
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العالم

ن ـ ـظـ ــام ي ـت ـح ـك ــم فـ ـي ــه ال ـع ـس ـك ــر ب ـكــل
مـفــاصــل ال ــدول ــة .وق ــد ظــل ن ــزار رغــم
تقاعده عن املسؤولية مقربا من قائد
املخابرات السابق ،الجنرال توفيق.
أم ــا ع ـمــار س ـعــدانــي ف ـهــو الـسـيــاســي
املقرب من محيط الرئيس بوتفليقة،
وتحديدا من شقيقه صاحب النفوذ
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـح ـكــم ح ــال ـي ــا ،الـسـعـيــد
بــوت ـف ـل ـي ـقــة .ومـ ـع ــروف ع ــن س ـعــدانــي
أن ــه ق ــاد قـبــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
لسنة  ،2014حملة شرسة على قائد
املخابرات (السابق) ،الجنرال توفيق،
وك ــال لــه ات ـهــامــات خـطـيــرة نــالــت من
هيبته قبل أن ُيطاح رسميا في نهاية
العام املاضي .وجاءت حملة سعداني

الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود ح ــالـ ـي ــا ح ـ ـ ــزب "ج ـب ـه ــة
الـتـحــريــر الــوط ـنــي" ،فــي إط ــار صــراع
بني محيط الرئيس وجهاز املخابرات
ب ـس ـبــب رفـ ــض األخ ـ ـيـ ــر ،ك ـم ــا ُيـ ـش ــاع،
ترشح بوتفليقة لوالية رابعة بسبب
األعباء الصحية التي تمنعه من ذلك.
بيد أن هــذا الـصــرع ،ال يلغي حقيقة
أن ع ـ ـمـ ــار س ـ ـعـ ــدانـ ــي ،ظـ ــل ل ـس ـن ــوات
م ــاح ـق ــا ب ـش ـب ـه ــات ف ـ ـسـ ــاد ،دون أن
ت ـت ـحــرك ال ـع ــدال ــة ال ـجــزائــريــة لتحقق
فـ ـيـ ـه ــا .إذ جـ ـ ــرى تـ ـ ـ ـ ــداول اس ـ ـمـ ــه فــي
فضيحة كبيرة قبل سـنــوات ،تتعلق
بــاخـتــاســه مبلغا ي ـقــارب الثالثمئة
مليون دوالر من أموال الدعم املوجهة
للفالحني ،كما أنــه اعـتــرف شخصيا
بامتالك عائلته لشقة فــي العاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس ،دون أن يعطي
تفاصيل عــن كيفية تـحــويــل األم ــوال
م ــن ال ـجــزائــر إل ــى فــرنـســا ل ـش ــراء هــذا
ال ـع ـقــار ،عـلـمــا أن ال ـقــانــون املـصــرفــي
الجزائري يحرم تماما هذا النوع من
املعامالت .ويواجه سعداني اتهامات
الفساد بالنفي املطلق ويعتقد جازما
أن جهاز املـخــابــرات الـســابــق ،هــو من
لفقها له للنيل من سمعته حني كان
رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس الـشـعـبــي الــوطـنــي
(ال ـبــرملــان) ،ويـتـعــدى ذل ــك لـلـقــول بــأن
كل ملفات الفساد الحالية التي نالت
م ــن ال ـش ــرك ــة الـن ـفـطـيــة "س ــون ــاط ــراك"
ومشروع الطريق السيار (شرق غرب)
هي من تدبير الجنرال توفيق ،بهدف
ضرب رجال الرئيس بوتفليقة.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة
بالفساد ،يبقى جهاز العدالة الغائب
الوحيد عن املعادلة ،إذ رغم النداءات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا ج ـم ـع ـيــات مـكــافـحــة
الـفـســاد بــالـجــزائــر ،لــم يـحــرك ساكنا
حـتــى ف ــي فـضــائــح أخ ـي ــرة ذات بعد
دولــي يستحيل أن تـكــون مــن تدبير
أحـ ـ ــد ط ــرف ــي الـ ـ ـص ـ ــراع ضـ ــد اآلخـ ـ ــر،
وجرى فيها تناول أسماء مسؤولني
كبار ،على غرار وزير الصناعة ،عبد
الـ ـس ــام ب ـ ــوش ـ ــوارب ،وابـ ـن ــة ال ــوزي ــر
األول ،عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك س ـ ـ ــال ،ووزيـ ـ ــر
الطاقة السابق ،شكيب خليل ،وهم
أبــرز من وردت أسماؤهم في وثائق
"بنما بـيـبــرز" .هــذا األم ــر يـعــزوه جل
الحقوقيني والقانونيني في الجزائر
إلى استمرار خضوع العدالة للجهاز
التنفيذي برغم استقالليته الشكلية
في القوانني.
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مصر

حوادث طائفية في المنيا بسبب «شائعة»

السيسي وتواضرس يسارعان الحتواء التداعيات

مصريون يشاركون في قداس لتأبين ضحايا الطائرة المصرية (أ ف ب)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
شـبــح الـفـتـنــة الـطــائـفـيــة بــن املسلمني
واألقـ ـب ــاط ي ـلــوح م ـج ــددًا ف ــي محافظة
املـنـيــا ف ــي صـعـيــد م ـصــر ،عـلــى خلفية
شــائ ـعــة ب ـعــاقــة غ ـيــر شــرع ـيــة جمعت
بني شاب قبطي وسيدة مسلمة .وهي
ش ــائ ـع ــة دفـ ـع ــت ب ــال ـش ــاب إل ـ ــى ال ـه ــرب
مــع زوجـتــه وأبـنــائــه خ ــارج الـقــريــة في
نهاية األسبوع املاضي ،وذلــك قبل أن
ي ـقــوم األه ــال ــي ب ـحــرق مـنــزلــه وم ـنــازل
مجاورة ،وبتعرية والدته وتركها في
الـ ـش ــارع ،وس ــط ح ـكــم ع ــرف ــي (أصـ ــدره
ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـي ــون) بـتـهـجـيــر جميع
أقباط القرية الواقعة أساسًا في أكثر
املحافظات املصرية كثافة مــن ناحية
السكان األقباط.
املحاوالت األمنية للتكتم على الحادث
الذي وقع مساء الجمعة في قرية الكرم
ُ
ول ــم ت ـك ـشــف تـفــاصـيـلــه إال م ـســاء أول
من أمــس بعد تحرير السيدة العجوز
م ـح ـض ــرا ضـ ــد امل ـع ـت ــدي ــن ع ـل ـي ـه ــا ،لــم
تنجح ،فانتشرت الــروايــة عبر املواقع
االلكترونية ،وأعلنت االجهزة األمنية
أن ستة أشخاص جرى سجنهم بقرار
مــن النيابة بعد القبض عليهم خالل
األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـي ـه ــا ق ــوات
الشرطة عقب مــرور أكثر مــن ساعتني
على اندالعها وعلى حرق املنازل.
وإزء تـ ـط ـ ّـور األح ـ ـ ـ ــداث ،أعـ ـل ــن املـكـتــب
اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ،أمس ،أن رئاسة الجمهورية
" ُتـ ـت ــاب ــع ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ــغ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
املتخذة ...لحفظ النظام العام وحماية
ّ
األرواح واملـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات" ،م ــوض ـح ــا أن
السيسي ّ
"وجه محافظ املنيا للتنسيق

م ــع الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة إلعـ ـ ــادة إص ــاح
وتــأه ـيــل جـمـيــع امل ـن ـشــآت امل ـت ـض ــررة...
ّ
وأكـ ـ ــد أن م ـث ــل هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع امل ـث ـيــرة
ُ
لألسف ال تعبر بــأي حــال من األحــوال
عن طبائع وتقاليد الشعب املصري".
ّ
من جهة أخــرى ،فــإن البابا تواضرس،
ال ــذي ي ــزور الـنـمـســا فــي رح ـلــة رعــويــة
عـ ــاج ـ ـيـ ــة ،طـ ـ ــالـ ـ ــب ،فـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ع ـم ـمــه
ع ـلــى األس ـق ــاف ــة ،ب ــال ـت ــزام ال ـت ـهــدئــة في
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن أج ــل
تـجـنــب اش ـت ـعــال ازمـ ــة طــائ ـف ـيــة ،وذل ــك
بـ ـع ــدم ــا ب ـ ـ ــدأت امل ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـب ـط ـي ــة فــي

حصلت الكنيسة
على وعد حكومي
بإعادة األقباط
المهجرين إلى القرية

تصعيد املــوقــف .بينما تعرض االنبا
مـ ـك ــاري ــوس ،اس ـق ــف امل ـن ـي ــا ،لـضـغــوط
ت ـطــال ـبــه بــاالك ـت ـفــاء بــال ـب ـيــان ال ـص ــادر
عــن املطرانية وبـعــدم الظهور اعالميًا
وبمطالبة الـعــائــات القبطية بالتزام
التهدئة.
وقــد حصلت الكنيسة على وعــد غير
مـبــاشــر مــن الـحـكــومــة بــإعــادة األقـبــاط
امل ـه ـج ــري ــن إل ـ ــى الـ ـق ــري ــة خ ـ ــال األي ـ ــام

املـقـبـلــة فــي مـقــابــل ال ـت ــزام الـتـهــدئــة مع
ص ــرف الـتـعــويـضــات املـنــاسـبــة لألسر
املـ ـتـ ـض ــررة ،ف ـي ـمــا ب ـ ــدأ اه ــال ــي ال ـقــريــة
ت ـحــركــات لـلـمـطــالـبــة بـتـبــرئــة أبـنــائـهــم
املـحـبــوســن عـلــى ذم ــة االت ـه ــام بـحــرق
املـ ـ ـن ـ ــازل وخـ ــاصـ ــة أن أك ـ ـثـ ــر مـ ــن 300
شخص شــاركــوا فــي األحـ ــداث ،وليس
املقبوض عليهم فقط.
أمــا الحكومة ممثلة ب ــوزارة الداخلية
التي تدير األزمة خالل الفترة الحالية،
فـ ـتـ ـم ــارس ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى ال ـك ـن ـي ـســة
ل ـت ـت ـنــازل والـ ـ ــدة الـ ـش ــاب ع ــن املـحـضــر
ال ــذي تـقــدمــت بــه مـســاء أول مــن أمــس،
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل س ـ ــرع ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــل وصـ ـ ــرف
التعويضات عن طريق وزارة التضامن
االجتماعي ،وهو املقترح الذي ترفضه
الـسـيــدة بـعــد تصعيد األم ــر إعــامـيــا،
فيما أعلن نواب في البرملان اعتزامهم
التدخل لحل األزمة.
وع ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا تـ ـحـ ـم ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات غ ـيــر
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ب ـ ــن الـ ـفـ ـتـ ـي ــات امل ـس ـل ـم ــات
والـ ـشـ ـب ــاب ال ـق ـب ـطــي م ـش ــاك ــل طــائـفـيــة
ّ
مـعـ ّهــا ،وخ ـصــوصــا أن ع ــاق ــات كـهــذه
تـ ـم ــث ــل الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن أسـ ـب ــاب
ال ـع ـن ــف ال ـط ــائ ـف ــي ف ــي م ـص ــر ،إض ــاف ــة
إلى التجمعات القبطية ألداء الصالة،
وخاصة في الصعيد .ومن جهة أخرى،
ّ
فإن اعتياد الداخلية تحميل "اإلخوان"
و"ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة" مـســؤولـيــة
أح ـ ـ ـ ــداث ك ـ ـهـ ــذه ،كـ ـ ــان قـ ــد دفـ ـ ــع االمـ ـ ــن،
ب ـص ــورة غـيــر رس ـم ـيــة ،إل ــى تحميلهم
مسؤولية مــا حــدث مــرة جــديــدة ،وهو
ما ّ
يعبر عن عجز واضــح عن التعامل
مع األزمــة الراهنة التي يــرى مراقبون
س ـي ــاس ـي ــون أنـ ـه ــا ال ت ـح ـم ــل أي بـعــد
سياسي وليس لـ"اإلخوان" عالقة بها.
وكــانــت وال ــدة ال ـشــاب الـقـبـطــي ،سعاد
ثــابــت ،الـتــي اقـتــربــت مــن إتـمــام عقدها
ال ـســابــع ،ق ــد عــاشــت لـحـظــات وحشية
بعدما جردها املخربون من مالبسها،
وت ـق ــول بـعــض ال ـت ـقــاريــر إن ـهــا ص ــارت
ملـســافــة قـصـيــرة ع ــاري ــة تـمــامــا قـبــل أن
تنجح إحــدى الـسـيــدات فــي تغطيتها.
وأث ـنــاء الـتـحـقـيـقــات ،قــالــت ثــابــت إنها
ت ـخ ـفــت داخـ ـ ــل احـ ــد مـ ـن ــازل ال ـج ـي ــران،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن ن ـج ـل ـه ــا لـ ـي ــس ل ـ ــه ع ــاق ــة
بــالـسـيــدة املـسـلـمــة ال ـتــي يــزعــم أهــالــي
القرية أنه على عالقة بها .وقالت إنها
أخبرتهم بأن زوج السيدة هو من ّ
روج
للشائعة فــي الـقــريــة بغية الـطــاق من
زوجته دون إعطائها الحقوق املتوجبة
عليه .وبررت سعاد ثابت عدم إبالغها
بالواقعة في يوم حدوثها بخوفها من
ّ
العار والفضيحة .لكن الالفت أن عائلة
الشاب القبطي كانت قد تقدمت ببالغ
ص ـب ــاح يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،أي ق ـبــل وق ــوع
األحداث ،للمطالبة بحمايتها.
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إعالنات
◄ وفيات ►

آل األم ــن وآل شــومــان يـنـعــون إليكم
فقيدتهم الغالية املرحومة:
وداد مرتضى األمني
أرملة املرحوم السيد فضل األمني
والدتها املرحومة جواهر شومان
أوالدها :ريم زوجة نبيل أمهز ،سالف
زوجـ ـ ـ ــة لـ ـ ــؤي م ـ ـحـ ــال ،وس ـ ـنـ ــى زوجـ ــة
س ـت ـي ـف ــان الفـ ـ ــرانـ ـ ــس ،رب ـ ـيـ ــع ،إيـ ـه ــاب
زوجته نسرين سكافي ورشاد
أشـقــاؤهــا :أحـمــد ،مـجـ ّ
ـديــة زوج ــة فايز
رضا ،هدى زوجة ّ
ّ
عباس حمود ومنى.
ّ
توفاها الله يوم األربعاء ّ ٢٥أيار ٢.١٦
ُ
َ
وو ِري جثمانها الثرى في عيترون.
تقبل التعازي الـيــوم الجمعة  ٢٧أيــار
ً
مساء في
 ٢٠١٦من الساعة  ٤حتى ٧
ّ
للتخصص
مركز الجمعية اإلسالمية
والتوجيه العلمي ،ويوم األحد  ٢٩أيار
 ٢٠١٦مــن الساعة  ٣حتى  ٦فــي منزل
والدتها في ّ
جويا ،قرب الجامع.
اآلسـ ـف ــون :آل األمـ ـ ــن ،آل ش ــوم ــان ،آل
رض ـ ــا ،آل ح ـ ّـم ــود ،آل نـ ــور ال ــدي ــن ،آل
ق ـن ــدي ــل ،آل ه ــاش ــم ،آل اس ـم ــاع ـي ــل ،آل
خـ ــاتـ ــون ،آل أمـ ـه ــز ،آل الـ ـنـ ـق ــوزي ،آل
سكافي ،آل محال وآل الفرانس.

نتائج اللوتو اللبناني
5 40 34 31 23 20 6
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1408وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 34 - 31 - 23 - 20 - 6 :
الرقم اإلضافي5 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 44.982.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 8 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 5.622.773 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 44.982.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 714 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63.000 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 94.176.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11.772 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 118.078.223 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 54.121.905 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1408
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح66727 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.844.147 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6727 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.727 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.27 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رقـ ــم 90
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة360 :
• يومية أربعة0257 :
• يومية خمسة80921 :

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى نـنـعــى إلـيـكــم دولــة
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء السوري
األسبق
جميل سليم شيا
(أبو خلدون)
زوجته :نوال أنيس جعفر
أوالده :املهندس خلدون شيا ،زوجته
وفاء أبو الحسن ،ولداه :جميل ولني
ال ــدك ـت ــور طـ ــارق ش ـي ــا ،زوج ـت ــه نــاديــا
فيرجي ،ولداه :شيرين وتميم
ب ـنــاتــه :روي ـ ــدة ش ـيــا زوجـ ــة املـهـنــدس
عصام أبو الحسن ،أوالدها :غيث ،نور
ومجد
مـيـســون ش ـيــا ،أوالده ـ ــا :ك ـنــان وري ــان
عبد الباقي
مليس زوجة املهندس منح أبو الحسن،
بناتها :النا ،دانا وميسا
ي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه يـ ــوم الـجـمـعــة
 2016/5/27في نــادي بدغان الساعة
الواحدة ظهرًا
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد ال ــدف ــن ويــومــي
الـسـبــت واألحـ ــد فــي ن ــادي بــدغــان من
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر ح ـتــى الـســابـعــة
ً
مساء.
ويــوم االثنني في  2016/5/30في دار
طائفة املوحدين الــدروز في فردان من
الساعة الحادية عشرة حتى الخامسة
ً
مساء
بــاقــي أيـ ــام األسـ ـب ــوع ف ــي م ـنــزل ول ــده
خلدون شارع بلس املنارة.
اآلسفون :آل شيا في لبنان وسوريا
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صدق الله العظيم
بمزيد من التسليم والرضى بأمر الله ننعى إليكم املأسوف على شبابه الغالي
املرحوم
فراس أحمد بسمة
والدته املرحومة :نسرين مصطفى أرناؤوط
شقيقاه :زين العابدين ،وهناء زوجة فادي صايغ
جدته لوالده :هناء نعمة
جدته لوالدته :هيام دمياطي
عمه املرحوم علي زين العابدين بسمة
عمتاه :روال زوجة الدكتور سميح سقالوي ،وهالة زوجة السيد علي بسمة
خاله :املرحوم هيثم أرناؤوط
خاالته :سوسن ،رودينة ورفا أرناؤوط
ووري الثرى في جبانة بلدته عني بعال أمس الخميس املوافق فيه  26أيار 2016
تقبل التعازي اليوم الجمعة  27أيار وغدًا السبت واألحد  28و 29أيار في منزل
ُجده زين العابدين بسمة الكائن في منطقة الحوش (صور) ـ ـ للرجال وللنساء.
تـصــادف نهار األحــد املــوافــق فيه  29أيــار  2016ذكــرى مــرور أسبوع على وفاته
وستتلى باملناسبة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم ومجلس ع ــزاء حسيني عــن روحــه
الطاهرة في النادي الحسيني لبلدته عني بعال (للرجال) عند الساعة الخامسة
عصرًا ،وفي منزل جده زين العابدين في الحوش طوال النهار (للنساء)
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل بسمة ،آل أرناؤوط ،آل نعمة ،وعموم أهالي بلدة
عني بعال ،ومدينة صور.

◄ذكرى أسبوع ►
يـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادف الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
2016/5/27
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية
الحاجة جميلة محمد فرحات (أم غالب)
حرم املرحوم الحاج علي حسني فوز
أوالدهــا :غالب ،جمال ،حسني ،حسن،
محمد ،عباس
صهراها :حسن محمد سالمة وبهجت
محمد قاسم
تـتـلــى عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة آي ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء وذلك في
ت ـمــام الـخــامـســة ع ـص ـرًا ف ــي حسينية
بلدتها كفررمان
اآلسفون :آل فوز ،آل فرحات ،آل سالمة،
آل قاسم ،وعموم أهالي كفررمان

استراحة
2299 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 9

أفقيا
بسار واحد أو بمجذافني –  -2دولة أوروبية –
 -1السفينة الصغيرة الخفيفة والسريعة
ٍ
حرف إستفهام –  -3ثرثار يوقع الفتنة بني الناس – من يعمل في الزراعة وحراثة األرض
–  -4لثمه على خده –  -5شريط تصويري أو تسجيلي ُيعرض في السينما أو التلفزيون
– مدينة دينية إيرانية –  -6عاصمة أوروبـيــة – فريق غنائي سويدي معتزل –  -7ذكر
األفعى – أقــدم املــدن في فرنسا كانت عاصمة مملكة –  -8حفر البئر – جــواب القبول أو
أجل –  -9يواجه العدو في الحرب أو يناضل ويقاوم ويصارع من أجل تحرير بالده – أكبر
املدن في نيجيريا من حيث عدد السكان –  -10مدينة جزائرية عريقة بأثارها والدخول
الى املدينة يكون عبر أبوابها األربعة

عموديًا
 -1مــن الـحـيــوانــات – عــاصـمــة أوروب ـي ــة –  -2عـتــاب – عــائـلــة سـيــاســي روم ــان ــي ورئـيــس
جمهورية سابق –  -3بطيخ أصفر – حزن وكرب – مقياس مساحة –  -4نفط غير معالج
على طبيعته – هرب من املعتقل – وكالة أنباء عربية –  -5عشرة باألجنبية – تحديد طول
ّ
عاملية لكرة
املساحة باملتر – فك املسألة أو العقدة –  -6من ضواحي لندن ومركز دورة
املضرب –  -7بحيرة شاطئية في رومانيا بدوبروجا على البحر األســود جنوبي دلتا
الدانوب تشتهر بمصائد السمك – أتوكأ على العصا في سيري –  -8للتأوه – ثياب بالية
قديمة –  -9من الحيوانات األليفة – بناء معقود بعضه الى بعض في شكل قوس – ضمير
متصل – ُ -10ساللة السالطني األتراك نشأت في األناضول على أنقاض الدولة السلجوقية

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.

مشاهير 2299

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1سليم الحص –  -2محمول – جبيل –  -3إنجيل – و و –  -4رقم – ال – نمر –  -5صف – أحيجو
–  -6فرهود – عتاد –  -7ون – عدن –  -8راندرس – غر –  -9رد – شابت –  -10وسام األمير

عموديًا

 -1سمير صفير –  -2لح – قفر – ّ
أرس –  -3يمام – هوندا –  -4مون – أوند –  -5الجاحد – ّريا –
عس –  -7حجل – ّ
 -6يلي – ّ
ّ
جعد – شا –  -8صب – نوتنغام –  -9يوم – ربي –  -10فلوريدا – تر

حل الشبكة 2298

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائ ــي إنكليزي (ُ )1870-1812يعتبر بإجماع النقاد أعـظــم الروائيني
اإلنـكـلـيــز ف ــي الـعـصــر ال ـف ـك ـتــوري وال ي ــزال الـكـثـيــر م ــن أع ـمــالــه يحتفظ
بشعبيته حتى اليوم
ّ = 1+2+7+3+4+6
نبي الفرس ■  = 11+10+9مــال مدفون في األرض ■
 = 8+5خاصتي

حل الشبكة الماضية :فيصل المقداد

الجمعة  27أيار  2016العدد 2895

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ للمنفذ عليها :شــركــة أك ــرم وعـمــاد
نـجـيــب ه ــال ال ـت ـجــاريــة (م ـع ــرض الـبـيــت
الحديث)
ً
عـمــا بأحكام امل ــادة  /409/أ.م.م تنبئكم
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فـ ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2016/272إنــذارًا إجرائيًا
موجهًا إليكم مــن طالبي التنفيذ مالكي
العقار رقــم  /2458/منطقة راس بيروت
العقارية :مروان اللبان ورفاقه.
وناتجًا عن طلب تنفيذ القرار الصادر عن
حضرة القاضي املنفرد في بيروت الناظر
ف ــي دعـ ــاوى اإليـ ـج ــارات ق ــرار 2015/710
تاريخ  2015/7/15واملتضمن إسقاط حق
املــدعــى عليها شــركــة أك ــرم وعـمــاد نجيب
هــال التجارية (معرض البيت الحديث)
في إجارتها الكائنة في الطابق السفلي
والبناء القائم على العقار رقم /2458رأس
بيروت والزامها بإخالء املأجور وتسليمه
إلى الجهة املدعية خاليًا من أي شاغل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم اإلنــذار واألوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا اإلع ـ ــان
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن اإلنـ ــذار
املــذكــور على لوحة اإلعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انـقـضــاء هذه
املهلة ومهلة اإلن ــذار البالغة خمسة أيام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ إلــى املنفذ عليها هالة محمد كامل
الصلح املجهولة املقام
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــأح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  /409/أص ـ ــول
مـحــاكـمــات مــدنـيــة تـخـطــرك ه ــذه ال ــدائ ــرة
علمًا بأن لديها في املعاملة التنفيذية رقم
 2015/2011إن ــذارًا تنفيذيًا موجهًا إليك
مــن طالب التنفيذ جمعية مالكي العقار
رقم  /776/عني املريسة وناتجًا عن طلب

تنفيذ خدمات مشتركة بقيمة /10.603/
دوالر أم ـي ــرك ــي والـ ــرسـ ــوم وامل ـص ــاري ــف،
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتسلم
االنذار التنفيذي خالل مهلة عشرين يومًا
على نشر هــذا اإلع ــام مــع نسخة اإلن ــذار
لـيـصــار بـعــد انـقـضــاء ه ــذه املـهـلــة ومهلة
اإلن ـ ــذار الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام ال ــى متابعة
التنفيذ في حقك حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية2015/2349 :
املنفذ :اتحاد الدائنني في تفليسة أحمد
إحسان الداعوق
املنفذ عليه :السيد سامي فؤاد الخوري
السند التنفيذي :قرار محكمة البداية في
بيروت رقم 2015/460
القاضي بإزالة الشيوع في القسم  24من
العقار 3023
تاريخ التنفيذ2015/12/15 :
تاريخ محضر الوصف2016/2/2 :
تاريخ تسجيله2016/2/18 :
بـيــان بــالـعـقــار امل ـطــروح للبيع وأوصــافــه
وتخمينه وب ــدل ال ـطــرح كــامــل الـقـســم 24
مــن الـعـقــار  3023املصيطبة وه ــو مؤلف
مــن مــدخــل وم ــوزع واوف ـي ــس وصــالــونــن
وط ـ ـعـ ــام وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ــاث
حمامات وسطح مكشوف ولــدى الكشف
الـحـســي يـبــن ان الـعـقــار املــذكــور يـقــع في
مـنـطـقــة ف ـ ــردان م ـقــابــل ال ـغ ــودي ــز الـطــابــق
الـســابــع ومــواصـفــاتــه مطابقة ملـنــدرجــات
خال من أي شاغل
اإلفادة العقارية وهو ٍ
مساحته 227 :م.م.
ً
حدوده شماال :العقار  353ـ ـ جنوبًا العقار
 3027ـ ـ غربًا طريق عام ـ ـ شرقًا العقار 353
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
القسم  3023املصيطبة املــوصــوف أعــاه
ووفـ ـق ــا لـلـتـخـمــن وال ـب ــال ــغ  542300د.أ.
وذلـ ـ ــك ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ف ــي 2016/6/16
ال ـســاعــة  9:30فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  973و 978و 983

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1120
Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Storm Water
Channel in Wadi Khaled with financial assistance from the UNHCR programmes. The tender
dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1121
Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Borehole and
240m of transmission line in Ain Yaacoub with financial assistance from the UNHCR
programmes. The tender dossier is available from:

من األصول املدنية أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة او احــد املـصــارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة إن
لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان عني
مقامًا مختارًا وإال عد قلم الــدائــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار اإلحالة إيداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باإلحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه إلــى املنفذ عليه :رعــد علي عثمان
املجهول محل اإلقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سندًا للمادة  408و
 409مـحــاكـمــات مــدنـيــة بــالـحـضــور اليها
لتسلم اإلنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/2170امل ـت ـكــونــة ب ـي ـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل األوراق
املوجهة إليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/89
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي حسن قبيسي ـ ـ تول
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ــم
/1425ل.ق 2013/.الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
ع ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ــوان ـ ــن اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان ت ــاري ــخ
 2013/12/3والقاضي بإلزام املنفذ عليه
بدفع مبلغ مليون ل.ل.
وبيع القسم /584/6تـ ــول بــاملــزاد العلني

على مسؤوليته وحسابه
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2014/12/14 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/1/29 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2015/2/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/9/18 :
وتاريخ تسجيله2015/10/10 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ــوص ـ ــوف 2400 :س ـه ــم الـقـســم
 584/6تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من  4غرف ومطبخ وحمامني ومدخل و3
شرفات،
مساحتها 95 :م2
التخمني 60.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 34.200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/7/14ال ـســاعــة 11.00
ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2009/232
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل .بوكالة املحامي خالد لطفي
املنفذ عليهم :طالل سهيل عسيران ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض وس ـنــدات
بـقـيـمــة  218.161.035ل.ل .اض ــاف ــة الــى
اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2009/9/17 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2010/12/28 :
تاريخ قــرار الحجز 2012/3/27 :وتاريخ
تسجيله2012/4/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2012/5/29 :
وتاريخ تسجيله2012/7/3 :
العقارات املوصوفة 2400 :سهم من العقار
 /547القصيبة عبارة عن قطعة ارض تقع
فــي محلة امل ــدور وه ــي سليخ وال يوجد

عليها بناء او مزروعات وتقع على طريق
عام.
مساحته 22674 :م2
التخمني 680220 :د.أ.
الطرح 408132 :د.أ.
ال ـ ـثـ ــانـ ــي 2400 :سـ ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /50
القصيبة يقع في منطقة مرج النص وهي
ّ
مبنية ولكنها صالحة للبناء
أرض غير
تزرع حبوب وهي ارض بعل سليخ ويقع
ضمن منطقة سكنية زراعية ،محبوس.
مساحته 780 :م2
التخمني 23400 :د.أ.
الطرح 14040 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتاريخها نـهــار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/7/14ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
األسهم املذكورة في العقارين املوصوفني
أع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء إي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب شـيــك
مصرفي منظم ألمــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارين
املـطــروحــن ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
اعالن شطب شركة
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
الشمال
بناء للطلب املقدم من املستدعية الشركة
ال ـع ــامل ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات (ج ـ ــي – س ــي –
س ــي ) بــواس ـطــة وكـيـلـهــا االس ـت ــاذ ادوار
ج ــورج جــريــج بـتــاريــخ  26نـيـســان 2016
ومحضري اجتماع جمعية الشركاء غير
العادية املنعقدتني بتاريخ 2016/4/20
و  2016/4/23صدر عن حضرة القاضي
امل ـشــرف عـلــى الـسـجــل ال ـت ـجــاري بـتــاريــخ
 2016/5/5ق ـ ـ ــرارا ق ـض ــى ب ـح ــل ال ـشــركــة
العاملية لالستشارات (جي – سي – سي
) ش.م.م.
)Global consulting company (G C C
S.A.R.L
ذات الــرقــم  3010175وشـطــب قـيــدهــا من
السجل التجاري العام رقم التكليف املالي
 3100980لـكــل ذي مـصـلـحــة او متضرر
ت ـق ــدي ــم اع ـت ــراض ــات ــه ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى ه ــذا
االجراء خالل مهلة عشرة أيام من تاريخ
نشر هذا االعالن.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

◄ مبوب ►
مطلوب موظفون لرشكة تجارية يف
منطقة النبطية حاصلون عىل إجازة
يف إدارة األعامل أو املحاسبة الخربة
رضورية ،لالستعالم:
االتصال باألرقام التالية:
70/638294 – 71/052751
07/767401E-mail:rammal.electronics.
re@hotmail.com

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar.
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1122

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Storm Water
Channel in Mashta Hammoud with financial assistance from the UNHCR programmes. The
tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.
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شمس بريطانيا العظمى تشرق في «اليورو»
تعتمد انكلترا على
قوتها الهجومية
المتمثلة بفاردي
وكاين (أ ف ب)

للمرة األولــى في تاريخ كأس أوروبــا لكرة
ال ـقــدم سـتـكــون المملكة البريطانية
ممثلة بـ  4منتخبات في النسخة الفرنسية.
طاغ على العرس الكروي
حضور بريطاني ٍ
األوروبي عبر إنكلترا وويلز واإليرلنديتين ،ال
ّ
ُيتوقع هذه المرة أن يكون عابرًا
حسن زين الدين
لــن ت ـكــون ك ــأس أوروب ـ ــا  2016عــاديــة
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى امل ـم ـل ـكــة ال ـبــري ـطــان ـيــة،
حيث تتمثل للمرة األولــى في تاريخ
الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـه ــا ب ــأرب ـع ــة
م ـن ـت ـخ ـبــات دف ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة .ف ــي ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا  2016سـتـحـضــر مـنـتـخـبــات
إنـكـلـتــرا ووي ـل ــز وج ـم ـهــوريــة إيــرلـنــدا
وإيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة إلـ ـ ــى ف ــرن ـس ــا.
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ال ش ــك سـ ـع ــداء ب ـهــذا
التمثيل الكبير لهم في أرض الجيران
الفرنسيني وبني أقرانهم األوروبيني،
حيث ستكون اللغة اإلنكليزية األكثر
تردادًا بني اللغات األوروبية األخرى.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ـ ــإن ب ــري ـط ــان ـي ــا
ت ـعـ ّـول بــالــدرجــة األول ــى عـلــى إنكلترا
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف األقـ ـ ـ ـ ـ ــوى بــن
املنتخبات البريطانية األخ ــرى ،لكن
هذا ال يمنع من أن هذه األخيرة لديها
حـظــوظـهــا ،بنسب مـتـفــاوتــة ،للتأهل
إلــى األدوار اإلقصائية ،خصوصًا أن
املنتخبات األربعة األفضل في املركز
ال ـثــالــث فــي دور املـجـمــوعــات ستبلغ
دور الـ .16
بالنسبة الــى جمهورية إيــرلـنــدا فإن
ه ـ ــذه املـ ـش ــارك ــة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ـه ــا فــي
تاريخها في البطولة حيث لم يسبق
ل ـهــا أن لـعـبــت ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات .اال أن
تأهلها الـحــالــي لــم يكن عــاديــا ،حيث
تـصــدرت مجموعتها فــي التصفيات
ب ــاق ـت ــدار أمـ ــام روم ــان ـي ــا ،ول ــم تخسر
إال م ـ ـبـ ــاراة واحـ ـ ـ ــدة وه ـ ــي ت ــأت ــي فــي
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـج ــان ــب أملــان ـيــا
وبــولــونـيــا وأوكــران ـيــا .منطقيًا تبدو
أملــان ـيــا املــرش ـحــة األولـ ــى لـلـتــأهــل عن
هــذه املـجـمــوعــة ،بينما تـبــدو إيرلندا
الشمالية ،وفقًا ألدائها في التصفيات،
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى أن تـ ـق ــارع ال ـبــولــون ـيــن
واألوكرانيني.

ب ــاإلن ـت ـق ــال إلـ ــى ج ـم ـهــوريــة إي ــرل ـن ــدا،
ف ــإن ه ــذه امل ـش ــارك ــة ه ــي ال ـثــال ـثــة لها
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ب ـعــد نـسـخـتــي 1988
ف ـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا و 2012ف ـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وب ــول ــونـ ـي ــا حـ ـي ــث خ ــرج ــت مـ ــن دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات فـ ــي اإلثـ ـنـ ـت ــن ،ل ـك ــن مــا
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة ال
يـصــح عـلــى جــارتـهــا ال ـلــدود إيــرلـنــدا،
إذ إن ـه ــا وق ـع ــت ف ــي أق ـ ــوى مـجـمــوعــة
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ،ه ــي ال ـخــام ـســة ،إلــى

تتمثل المملكة
البريطانية بأربعة
منتخبات هي إنكلترا
وويلز واإليرلنديتان

جانب إيطاليا وبلجيكا والسويد ،ما
يجعل حظوظها ،منطقيًا ،األضعف
إال في حال حدوث مفاجأة لم يفعلها
ً
اإليرلنديون قبال.
أم ـ ـ ــا وي ـ ـل ـ ــز ،فـ ـ ـب ـ ــدوره ـ ــا ت ـ ـش ـ ــارك فــي
ال ـن ـهــائ ـيــات ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،إال انـهــا
ت ـعـ ّـول عـلــى الـعــديــد مــن املــواهــب لكي
ال يكون حضورها عابرًا في فرنسا.
بالتأكيد الـحــديــث هنا بــالــدرجــة عن
الـنـجــم غــاريــث بــايــل ،ال ــذي ّأدى دورًا

جوهريًا في تأهل بــاده وإلــى جانبه
آرون رامسي وجو ألن.
املنتخب الويلزي وقع في املجموعة
الثانية إلــى جانب إنكلترا وروسيا
وسـلــوفــاكـيــا ،حـيــث يـتــوقــع أال يكون
ً
صـ ـيـ ـدًا سـ ـه ــا ل ـل ـم ـنــاف ـســن ب ــل عـلــى
الـعـكــس فــإنــه يـمـتـلــك اإلم ـك ــان ــات ألن
يقول كلمته.
ي ـ ـب ـ ـقـ ــى أن إنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا هـ ـ ـ ــي املـ ـمـ ـث ــل
ال ـبــري ـطــانــي األق ـ ــوى ف ــي الـنـهــائـيــات
الفرنسية واملرشحة بقوة لرفع لواء
هــذا التمثيل فــي البطولة .هــذه املــرة
ي ــدخ ــل اإلن ـك ـل ـيــز إلـ ــى ب ـطــولــة كـبــرى
وهــم مرشحون للقب وفــق رأي كثير
م ــن الـ ـنـ ـق ــاد انـ ـط ــاق ــا م ــن نـتــائـجـهــم
ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ــدروا
مجموعتهم محققني العالمة الكاملة
وف ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ــوديـ ــة وت ـح ــدي ـدًا
املباراة التي قلبوا فيها تأخرهم في
أرض األملـ ــان إل ــى ف ــوز مـعـنــوي مهم
جدًا.
وبنظرة سريعة إلى تشكيلة منتخب
"األسود الثالثة" فإنها تبدو مكتملة
في كافة املراكز عبر املواهب الشابة
والعناصر ذات الخبرة ،وفي مقدمها
القائد التاريخي واين رونــي .الالفت
هــذه املــرة لــدى اإلنكليز هــو تخليهم
عن أسلوبهم النمطي باللعب البدني
والـ ـك ــرات ال ـعــال ـيــة ملـصـلـحــة الـســرعــة
في األداء من خالل تطعيم التشكيلة
باملواهب التي تمتلك خصائص في
هـ ــذا ال ـج ــان ــب تـمـكـنــت م ــن أن تمنح
ً
الحيوية للمنتخب ،فضال عن القوة
الـهـجــومـيــة ال ـضــاربــة بــوجــود رونــي
وامل ـم ـيــزيــن جــاي ـمــي فـ ـ ــاردي وه ــاري
كاين.
بـ ـ ــاخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار ش ـ ـ ـمـ ـ ــس بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا
الـعـظـمــى ت ـشــرق م ــن فــرن ـســا ،باحثة
عــن امـبــراطــوريــة كــرويــة مـفـقــودة في
االرض التي ولدت فيها اللعبة.

كانتونا مهاجمًا ديشان :مدرب عنصري!
ّ
شـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق
و"أس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة" م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،إيــريــك كــان ـتــونــا ،هجومًا
ع ـن ـي ـفــا ع ـل ــى مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب فــرنـســا
الـحــالــي ،ديــديـيــه دي ـشــان ،متهمًا إيــاه
بــال ـع ـن ـص ــري ــة فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار ال ــاع ـب ــن
للمشاركة في كأس أوروبا  2016التي
تستضيفها بالدهما مــن  10حزيران
حتى  10تموز املقبلني.
وجـ ــاء ات ـه ــام كــانـتــونــا لــدي ـشــان لـعــدم
َ
الالعبني كريم بنزيما
استدعاء األخير
وح ــات ــم ب ــن ع ــرف ــة "ب ـس ـبــب أصــولـهـمــا
األفريقية".
وق ــال كانتونا فــي تصريح لصحيفة
"ذا غــارديــان" البريطانية" :أم ــر واحــد
م ــؤك ــد ،ب ـنــزي ـمــا وبـ ــن ع ــرف ــة ه ـم ــا مــن
أفضل الالعبني في فرنسا ولن يشاركا
ف ــي ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد هـمــا
م ــن ش ـمــال أفــري ـق ـيــا ،ل ــذا ف ــإن الـنـقــاش
مفتوح" ،وأض ــاف" :بنزيما وبــن عرفة
العبان رائعان".
ً
وتابع كانتونا ( 50عامًا) قائال" :لست
مندهشًا مــن أن ديـشــان استغل حالة
بنزيما لعدم ضمه ،وخصوصًا بعدما
قال (مانويل) فالس (رئيس الحكومة

الـفــرنـسـيــة) إنــه يـجــب عــدم استدعائه
إلــى التشكيلة .وبــن عرفة ربما يكون
أفضل العب في فرنسا حاليًا ،لكنهما
م ــن أص ـ ــول م ـع ـي ـنــة ،وأس ـم ــح لنفسي
بالتفكير في ذلك".
ُ
واس ــتـ ـبـ ـع ــد بـ ـن ــزيـ ـم ــا ،مـ ـه ــاج ــم ريـ ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،وهـ ــو م ــن أص ــول
جزائرية ،من التشكيلة التي ستشارك
ف ــي ك ــأس أوروبـ ـ ــا بـسـبــب ت ــورط ــه في
فـضـيـحــة ال ـش ــري ــط ال ـج ـن ـســي لــزمـيـلــه
فــي املنتخب ماتيو فالبوينا .كما أن
ديشان لم يضم العب نيس بن عرفة،
وهو من أصــول تونسية ،الى القائمة
األس ــاس ـي ــة ،وأب ـق ــاه ضـمــن الئ ـحــة من
ثمانية العبني احتياطيني قبل إعالن
التشكيلة النهائية.
ع ـلــى ص ـع ـيـ ٍـد آخـ ــر ،ال يـ ــزال الـهــاجــس
األم ـ ـنـ ــي ال ـش ـغ ــل الـ ـش ــاغ ــل لـلـسـلـطــات
الفرنسية قبيل انـطــاق كــأس أوروبــا
 2016ح ـي ــث أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
الفرنسي برنار كــازنــوف أنــه ُ
سينشر
أكـثــر مــن  90ألــف رجــل أمــن ل ـ "تجنب"
أي اعتداء إرهابي خالل البطولة التي
تستضيفها بالده من  10حزيران إلى
 10تموز املقبلني.

اتهم كانتونا ديشان بالعنصرية الستبعاده
بنزيما وبن عرفة (أرشيف)

وك ــان ك ــازن ــوف ق ــد ق ــال ف ــي ح ــوار مع
صحيفة "لـيـكـيــب" الـفــرنـسـيــة" :هدفنا
ه ــو أن ت ـك ــون ك ــأس أوروبـ ـ ــا تـظــاهــرة
ّ
يتعي
رياضية احتفالية كبيرة ،ولكن
علينا قول الحقيقة للفرنسيني %0 .من
اإلحـتـيــاطــات ،يعني مـخــاطــرة بنسبة
 ،%100ولكن  %100من اإلحتياطات ال
يعني  %0مخاطر".
وأض ـ ــاف" :ن ـحــن نـفـعــل ك ــل ش ــيء ملنع
وقــوع هجوم إرهــابــي ،ونحن نستعد
ّ
للرد .أكثر من  60ألف شرطي ودركي
س ـ ـي ـ ـقـ ــومـ ــون ب ـ ـتـ ــأمـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
الرياضي".
لكن الوزير أوضح الحقًا على "تويتر":
"أكثر من  77ألــف شرطي ودركــي و13
ً
أل ــف رج ــل أم ــن خ ــاص" ،فـضــا عــن 10
آالف ج ـن ــدي (م ـن ـت ـش ــرون م ـنــذ 2015
ملكافحة اإلرهاب)".
كـ ـم ــا كـ ـش ــف ك ـ ــازن ـ ــوف أنـ ـ ــه س ـت ـجــري
مراجعة التدابير األمنية في املناطق
املخصصة للمشجعني خارج املالعب
ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدن ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـعـ ـش ــر ال ـت ــي
تستضيف هذا الحدث القاري ،مؤكدًا
أن امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ملـســابـقــة الـكــأس
املـحـلـيــة ل ــم تـكــن اخ ـت ـبــارًا ل ــإج ــراءات

األمنية التي ستفرض خالل استضافة
الكأس القارية.
وتعهد كازنوف معالجة الثغر األمنية
في "اسـتــاد دو فــرانــس" عقب األحــداث
ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
ملسابقة الكأس املحلية السبت املاضي
بني باريس ســان جيرمان ومرسيليا
ال ـتــي ش ـهــدت ح ـض ــورًا كـبـيـرًا بـلــغ 80
ألف متفرج.

تشكيلة ّ
معدلة ألوكرانيا

ق ــرر املـ ــدرب مـيـخــايـلــو فــورمـنـكــو ضم
املـ ـه ــاج ــم ي ــوه ــان س ـي ـل ـيــزن ـيــوف إل ــى
التشكيلة املبدئية ألوكرانيا استعدادًا
لكأس أوروبا.
وسـ ــاعـ ــد الـ ــاعـ ــب الـ ـب ــال ــغ مـ ــن ال ـع ـمــر
 30عــامــا منتخب ب ــاده عـلــى التأهل
لنهائيات البطولة ،لكنه غاب بصورة
مـفــاجـئــة ع ــن الـتـشـكـيـلــة ال ـتــي أعلنها
ف ــورم ـن ـك ــو األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي وال ـت ــي
شملت  3مهاجمني فقط.
وق ــال اإلت ـح ــاد األوك ــران ــي لـكــرة الـقــدم
ع ـبــر مــوق ـعــه ع ـلــى شـبـكــة "اإلن ـت ــرن ــت"
إن سـيـلـيــزنـيــوف ان ـضــم بــالـفـعــل إلــى
معسكر املنتخب.
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رياضة
سوق اإلنتقاالت

الفورموال 1

تشلسي يؤخر توقيع مورينيو مع مانشستر
كان من املتوقع بحسب وسائل اإلعالم
البريطانية أن يتم اإلعــان عن انتقال
املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو
رسـ ـمـ ـي ــا إل ـ ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزي يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،لكن
تأخيرًا طرأ في إتمام الصفقة ّ
مرده إلى
حقوق الصورة املتعلقة بالـ"سبيشيل
وان" ،إذ إنها ال تــزال مرتبطة بناديه
السابق تشلسي.
وم ــن أج ــل ذل ــك يـتـعـ ّـن عـلــى يــونــايـتــد
الحصول على حقوق صورة مورينيو،
بحسب شبكة "سكاي سبورتس".
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـش ـب ـكــة أن اإلع ـ ـ ــان عــن
انتقال مورينيو ُيتوقع أن يكون اليوم.
إلــى ذلــك ،أكــد النجم السويدي زالتــان
إبراهيموفيتش الذي رحل عن باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي أنـ ــه اخ ـتــار
ّ
ناديه الجديد ،لكنه يتكتم على اسمه،
مشيدًا بمورينيو نفسه.
وقـ ـ ــال إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ف ــي مــؤت ـمـ ٍـر
ص ـحــافــي ف ــي م ـل ـعــب "فـ ــرانـ ــدز أري ـن ــا"
بالقرب مــن ستوكهولم حيث يتدرب
م ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده" :نـ ـ ـع ـ ــم ،ق ـم ــت
باالختيار منذ فترة طويلة".
لكن "إيبرا" ّ
تهرب من كل األسئلة التي
ُو ّجهت إليه حول إذا ما كان مانشستر

يونايتد وجهته املحتملة ،موضحًا:
"هـنــاك ع ــروض مــن إنكلترا وإيطاليا
ودول أخـ ــرى .هـنــاك ع ــرض أي ـضــا من
خــارج أوروبــا .هناك كثير وكثير جدًا
من البدائل".
ولــدى سؤاله عن العمل مع مورينيو،
أعـ ــاد إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ال ـتــذك ـيــر بــأن

الـ ـتـ ـف ــاه ــم ب ـي ـن ـه ـم ــا ك ـ ــان عـ ـل ــى أع ـل ــى
مستوى عندما كانا في إنتر ميالنو
اإليطالي.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ت ـعــاقــد أرسـ ـن ــال مع
السويسري غرانيت شاكا ،العب وسط
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني ،من
دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

ضم أرسنال غرانيت شاكا من بوروسيا مونشنغالدباخ (إنترنت)

وأمـضــى شــاكــا ( 23عــامــا و 41مـبــاراة
دولية) عشرة أعــوام في صفوف بازل
وف ــاز معه بلقب ال ــدوري السويسري
مـ ـ ــرتـ ـ ــن ،ثـ ـ ــم انـ ـتـ ـق ــل فـ ـ ــي  2012إل ــى
مونشنغالدباخ.
وق ــال الفرنسي أرس ــن فينغر ،مــدرب
"ال ـغ ــان ــرز" ،فــي بـيــان نـشــر عـلــى موقع
ال ـن ــادي اإلل ـك ـت ــرون ــي" :غــران ـيــت العــب
شــاب وواع ــد ويملك خـبــرة جـيــدة في
دوري أبـطــال أوروب ــا" ،مضيفًا" :نحن
نتابعه منذ فترة وهو سيعزز فريقنا".
وف ـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا أيـ ـض ــا ،أعـ ـل ــن م ـهــاجــم
إفــرتــون ،البلجيكي رومـيـلــو لوكاكو،
أن ــه يـتـطـلــع إل ــى ت ــرك فــري ـقــه الـحــالــي
لتعزيز فرصه في إحراز األلقاب.
ولم يستبعد لوكاكو في تصريح إلى
البريطانية
صحيفة "ذا دايلي ستار"
ّ
الـبـقــاء فــي صـفــوف إفــرتــون ،لكنه ملــح
إلى أن مستقبله سيكون في ناد آخر.
وك ــان لــوكــاكــو قــد انـضــم إلــى تشلسي
ق ــادم ــا م ــن أنــدرل ـخــت الـبـلـجـيـكــي عــام
 2012لكنه لــم ينجح فــي فــرض نفسه
أســاسـيــا فــي صـفــوف فــريــق العاصمة
اإلنكليزية قبل أن ينتقل إلــى إفرتون
ع ـ ــام  2013ع ـل ــى س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ــارة ثــم
رسميًا.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
كليفالند يدمر تورونتو بفارق  38ويقترب من النهائي
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز عـلــى
ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز  ،2-3إث ــر تغلبه
ع ـل ـي ــه ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر ب ـل ــغ  38نـقـطــة
( ،)78-116فـ ــي س ـل ـس ـلــة م ـب ــاري ــات
الدور النهائي للمنطقة الشرقية في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
كليفالند الذي كان قد خسر مباراتيه
خـ ــارج مـلـعـبــه أمـ ــام مـنــافـســه 99-84
و ،105-99اص ـبــح اآلن ب ـحــاجــة إلــى
انـتـصــار آخ ــر ليبلغ الـنـهــائــي للمرة
الثانية على التوالي.
وضرب كليفالند بقوة في الربع األول
مـتـقـ ّـدمــا عـلــى منافسه  17-38بينها
 11نقطة لنجمه كيفن الف ،قـبــل أن

يرفع رصـيــده فــي نهاية املـبــاراة إلى
 25ن ـق ـطــة ف ــي  24دق ـي ـق ــة خــاض ـهــا.
كذلك ،ساهم ليبرون جيمس وكايري
ايرفينغ بـ  23نقطة لكل منهما.
وقـ ـ ـ ــال جـ ـيـ ـم ــس" :خـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــي،
وجدت نفسي أنا وفريقي في حاالت
معقدة في الـ "بالي أوف" .كان يتعني
علينا أن نحافظ على هــدوئـنــا بعد
ال ـخ ـس ــارة األخـ ـي ــرة ألن ـن ــا ك ـنــا ن ــدرك
تمامًا ما الذي لم يسر كما يجب في
املباراتني األخيرتني".
وك ـ ـ ــان دف ـ ـ ــاع ك ـل ـي ـف ــان ــد ع ـل ــى أع ـلــى
جــاهــزيــة مــا ح ـ َّـد مــن خ ـطــورة ثنائي
ت ــورون ـت ــو ك ــاي ــل ل ـ ــوري وديـ ـم ــار دي
روزان واك ـت ـف ــائ ـه ـم ــا ب ـت ـس ـج ـيــل مــا

مجموعه بينهما  27نقطة.
ّ
واقر دي روزان بأحقية فوز كليفالند
ً
قائال" :لقد نجح الفريق املنافس في
كسر ايـقــاعـنــا .لعبنا بطريقة سيئة
وي ـت ـع ـ ّـن ع ـل ـي ـنــا ت ـ ـ ــدارك امل ــوق ــف فــي
ُ
م ـبــارات ـنــا املـقـبـلــة .األمـ ــور ل ــم تحسم
بعد".
ويلعب الليلة غولدن ستايت ووريرز
مــع أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر ،حيث
ّ
يتقدم الثاني على االول .1-3
نواه بني الرحيل والبقاء
قرر العب شيكاغو بولز ،يواكيم نواه
ترك فريقه بسبب خالفات مع اإلدارة،
بحسب ما ذكــرت صحيفة "شيكاغو
صن تايمز".

لـكــن وكـيــل أع ـمــال الــاعــب بـيــل دافــي
ً
نـفــى الـخـبــر ق ــائ ــا" :أت ـح ــدث كــل يــوم
مع يواكيم ،ومــا من اشــارة إلــى تركه
ش ـي ـك ــاغ ــو .ي ـح ـت ــرم ي ــواك ـي ــم املــدي ـنــة
كـثـيـرًا ،املشجعني والـ ـن ــادي" .وعــاش
ن ــواه ( 31ع ــام ــا) مــوسـمــا صـعـبــا مع
بولز ،إذ خسر مركزه األساسي بعد
وصول املدرب الجديد فريد هويبرغ،
وخ ـضــع لـجــراحــة فــي كـتـفــه الـيـســرى
فــان ـت ـهــى م ــوس ـم ــه ف ــي ش ـه ــر ك ــان ــون
الثاني.
وكـ ــان نـ ــواه ق ــد اخ ـت ـيــر أف ـض ــل العــب
مدافع في الدوري موسم ،2014-2013
لكنه وصل الى نهاية عقده مع بولز
الذي ضمه في .2007

السلة اللبنانية

ُ
الحكمة يشعل النهائي بإسقاطه الرياضي في المنارة
أشـ ـ ـع ـ ــل الـ ـحـ ـكـ ـم ــة سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ن ـه ــائ ــي
بطولة لبنان لكرة السلة حني أسقط
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي عـ ـل ــى أرض ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي أول ـ ــى
مـبــاريــات الـفــريـقــن بنتيجة 77 - 89
ف ــي ق ــاع ــة ص ــائ ــب س ــام ف ــي امل ـن ــارة،
ليتقدم عليه  0 - 1قبل لقاء الفريقني
ال ـثــانــي ال ـي ــوم الـجـمـعــة عـنــد الـســاعــة
 20.45على ملعب غزير ،وهما اللذان
يـ ـت ــواجـ ـه ــان فـ ــي س ـل ـس ـل ــة مـ ــن سـبــع
مباريات يحرز الفائز في أربــع منها
لقب البطولة.
ول ــم يـكــن مـتــوقـعــا ف ــوز الـحـكـمــة على
أرض ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
"األخـ ـ ـض ـ ــر" دخ ـ ــل ال ـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة بـعــد
سلسلة شــاقــة مــع املـتـحــد فــي نصف
النهائي احتاجت الى سبع مباريات
قبل أن يحسمها الحكمة االثنني ،أي
قبل  48ساعة على املباراة األولى في
النهائي ،في حني ان الرياضي تخطى
خصمه هومنتمن في ست مباريات
ونال فترة راحة أكبر.
فوز
خطف
في
نجحوا
لكن الضيوف
ٍ
ـال بعدما تقدموا على مــدى دقائق
غـ ٍ
ّ
املباراة األربعني مستفيدين من التألق
الالفت لالعبهم األميركي ديماريوس
ب ــول ــدز ،الـ ــذي سـ ّـجــل  25نـقـطــة م ــع 6
م ـت ــاب ـع ــات وت ـم ــري ــرت ــن حــاس ـم ـتــن،
ف ـكــان مـكـمــن الـخـطــر الـتـسـجـيـلــي في
ّ
الحكمة .وشكل مع زميله النيجيري
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ّ
«دانك» إليبيكوي في سلة الرياضي (سركيس يريتسيان)

ايكيني ايبيكوي الذي ّ
سجل  21نقطة
م ــع  9م ـتــاب ـعــات ،ق ــوة ض ــارب ــة تحت
سلة الرياضي لــم تنفع معها معظم
الحلول التي قدمها مــدرب الرياضي

سلوبودان سوبوتيتش ،إن كان عبر
علي حيدر أو كريس دانيالز وحتى
إسماعيل أحمد.
وسـ ـ ّـجـ ــل أيـ ـض ــا ل ـل ـح ـك ـمــة االم ـي ــرك ــي

ت ـي ــري ــل س ـت ــوغ ـل ــن  20ن ـق ـط ــة مـ ــع 5
ت ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،ف ــي ح ــن سـ ّـجــل
هـ ــايـ ــك قـ ـي ــوغـ ـجـ ـي ــان  8ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــع 8
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،ولعب
دورًا أساسيًا في فوز فريقه.
م ــن ج ــان ــب ال ــري ــاض ــي ،ح ـ ــاول الع ــب
االرتـ ـك ــاز دان ـي ــال ــز أن ي ـســاعــد فــريـقــه
قــدر االمـكــان ،وكــان االفضل من حيث
الـتـسـجـيــل بـ ــ 23نـقـطــة ،واضـ ــاف اليه
مواطنه جامار يونع  14نقطة ووائل
عرقجي  11نقطة.
من جهة أخــرى ،اختار الجهاز الفني
ملنتخب لبنان بقيادة املــدرب باتريك
سابا الالعبني الذين سيشاركون مع
املنتخب في تصفيات غرب آسيا في
األردن.
وضـمــت الــائـحــة :ميغيل مارتينيز،
ع ـ ـلـ ــي مـ ـ ــزهـ ـ ــر ،ن ـ ــدي ـ ــم س ـ ـع ـ ـيـ ــد ،ع ـمــر
األيــوبــي ،ايلي اسطفان ،خليل عــون،
م ــروان زي ــادة ،باتريك بــو عـبــود ،جو
ابـ ــي خ ـ ــرس ،عـ ــاء ال ــدي ــن ارنـ ـ ـ ــاؤوط،
اح ـمــد ابــراه ـيــم وج ـي ــرون جــونـســون
كالعب مجنس.
وسيغيب عن املنتخب العــب املتحد
ش ـ ـ ـ ــارل تـ ــابـ ــت لـ ـخـ ـض ــوع ــه ل ـع ـم ـل ـيــة
جراحية في أنفه بعد إصابة تعرض
لها في املـبــاراة االخيرة لفريقه أمام
فــريــق الـحـكـمــة ،ضـمــن الـ ــدور نصف
النهائي.

موناكو سادسة مراحل
بطولة الفورموال 1
ّ
تصدر البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
مرسيدس ،واألوسترالي دانيال ريكياردو،
سائق "ريد ُبل" ،جولتي التجارب الحرة
في جائزة موناكو الكبرى ،وهي املرحلة
السادسة من بطولة العالم لسباقات سيارات
الفورموال .1
وانتهت التجارب الحرة األولى على نحو
مبكر بسبب وقوع بعض الحوادث ،حيث
سجل هاميلتون أسرع لفة بزمن بلغ
 1,15,537دقيقة .وجاء زميله األملاني نيكو
روزبرغ ،متصدر الترتيب الحالي والفائز
بآخر ثالثة سباقات في موناكو ،في املركز
الثاني بزمن  1,15,638د أمام مواطنه
سيباستيان فيتيل ،سائق فيراري ،الذي
سجل  1,15,956د.
وأكمل سائقا "ريد بل" ريكياردو والهولندي
ماكس فيرشتابن ترتيب الخمسة األوائل
على التوالي ،فيما جاء السائق اآلخر
لفيراري ،الفنلندي كيمي رايكونن ،في
املركز التاسع.
وفي التجارب الثانية ،قطع ريكياردو
أسرع لفة بزمن  1,14,607دقيقة متقدمًا
على هاميلتون الذي سجل  1,15,213د
وروزبرغ الذي سجل  ،1,15,506بينما تقدم
فيرشتاين إلى املركز الرابع ورايكونن إلى
املركز السابع وتراجع فيتيل إلى املركز
التاسع.
وتقام التجارب الرسمية للسباق غدًا الساعة
 15,00بتوقيت بيروت ،والسباق االحد في
التوقيت عينه.

أخبار رياضية

طرابلس يعترض على قرار االتحاد

أرسلت ادارة نادي طرابلس الرياضي كتابًا
تناولت فيه
الى االتحاد اللبناني لكرة القدم
ّ
موضوع "تطبيق القانون" في ما يتعلق بإلغاء
القرار الصادر عن لجنة االنضباط بحسم
ست نقاط من رصيد النبي شيت بعد افقاده
النصاب القانوني في املباراة امام النجمة.
واعتبرت ادارة طرابلس أن هناك استنسابية في
ّ
تطبيق القوانني ما يمثل سابقة خطيرة في كرة
القدم اللبنانية ويقود الى عدم الثقة والشعور
باإلجحاف بالحقوق ،حيث أن مخالفة النبي
شيت مثبتة "بالقول والعمل والصورة" .وطالبت
ادارة النادي االتحاد باعادة النظر بالقرار
املتخذ بهذا املوضوع وتطبيق القوانني بحسب
النصوص.

مار الياس والصداقة إلى
نهائي كرة اليد

ّ
تأهل الشباب مار الياس والصداقة إلى نهائي
بطولة لبنان بكرة اليد ،بعد تقدمهما على فوج
اإلطفاء بيروت والجيش  ،0-2في الدور نصف
النهائي ،في قاعة حاتم عاشور الرياضية ،على
أن يلتقيا في الدور النهائي الذي ينطلق االثنني
ً
املقبل ،إذ حقق الشباب حامل اللقب فوزًا سهال
على فوج اإلطفاء بيروت  33ـ .23
وكان افضل مسجل في املباراة هداف مار
الياس حسني شاهني بـ  13هدفًا ،وفي صفوف
اإلطفاء هادي قزي بـ  10أهداف.
وفي املباراة الثانية ،وجد فريق الصداقة صعوبة
كبيرة لتخطي الجيش بفارق هدفني  29-31في
واحدة من اقوى مواجهات هذا املوسم.
وكان افضل مسجل لدى الفائز التونسي الياس
زمال بـ  7اهداف .ولدى الخاسر ،كان ربيع
ناصيف وجورج بدوي األفضل بـ 7اهداف لكل
منهما.

اطالق المشاركة اللبنانية في
ريو 2016

تعقد اللجنة األوملبية اللبنانية اليوم عند الساعة
 11صباحًا مؤتمرًا صحافيًا إلطالق املشاركة
اللبنانية في دورة األلعاب األوملبية الصيفية -
ريو  ،2016واإلعالن عن تنظيم فعاليات اليوم
األوملبي ،وذلك في نادي اليخوت – زيتونا باي.
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ثقافة وناس

نجوم

كواليس اإلنتاج

أمل عرفةّ :بات
كأنهم
الممثلون ّ
ّ
يتسولون حقهم!

وسام كنعان
ّ
كنا نعتقد بأنه باإلمكان إخراج «الزير
ّ
من البير» بما يخص موضوع األجور
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ـشــاس ـعــة الـتــي
حصلت بسبب فقدان الليرة السورية
أك ـث ــر م ــن  12ضـعـفــا م ــن قـيـمـتـهــا ،مع
اع ـت ـصــام ال ـشــركــات عـنــد امل ـبــالــغ الـتــي
ُ
ك ــان ــت ت ــدف ــع ق ـب ــل األزمـ ـ ــة وبــال ـع ـم ـلــة
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ـبـ ـي ــع ب ـضــاع ـت ـهــا
الفنية بــالــدوالر األمـيــركــي! كــذلــك كان
االعتقاد بأنه يمكن وقــف حـ ّـد ظاهرة
خـطـيــرة بــاتــت تـسـيـطــر عـلــى ج ــزء من
إن ـت ــاج ال ــدرام ــا ال ـت ــي تـعـتـ ّبــر تطبيقًا
للمثل الـشـعـبــي «خ ـ ّـي ــار وف ــق ــوس» .إذ
ُيمنح بعض املمثلني أج ــورًا بــالــدوالر
األميركي ،بينما يقبض ّ
بقية العاملني
في الــدرامــا بالليرة ّ السورية املنهارة.
ل ـك ــن املـ ـف ــاج ــأة ت ـمــث ـلــت ف ــي اعـ ـت ــراض
غــالـبـيــة املـمـثـلــن الــذيــن نعتقد بأنهم
ُيـظـلـمــون بـمــا يـتـقــاضــونــه م ــن أج ــور،
عن الحديث ّ
املفصل في هذا املوضوع

مدراء إنتاج يهمسون لمنتجين
يعملون خارج سوريا بتقليص أجور
الممثلين الذين يعيشون في
الداخل (قاسم ملحو)
أو عــن االزدواج ـي ــة الـتــي تسيطر على
سـيــاســة عـمــل الـشــركــات بالنسبة إلــى
العملة النقدية التي ّ
يتم التعامل بها.
ّ
هكذا ،يفضل املمثلون السوريون عدم
ال ـخ ــوض إعــام ـيــا ف ــي م ـعــانــات ـهــم ،أو
أنهم ّ
يؤجلون الحديث لذرائع مختلفة.
ُ
وعـلــى الــرغــم مــن الـشـكــوى الـتــي تــدلــي
ب ـهــا املـمـثـلــة رن ــا ش ـمـ ّـيــس م ــن ال ـظــرف
اإلنتاجي الذي يحيط بكواليس إنتاج
امل ـس ـل ـس ــات ،خ ــاص ــة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بــزمــائـهــا الـفـنـيــن وغ ـيــرهــم ،إال أنـهــا
تحيلنا إلى القاعدة اليائسة التي تقول
«ما الجدوى من الكالم إن كان الُ شيء
سـيـتـغـ ّـيــر؟» .ثــم تـسـتـطــرد «ل ــن نضيع
وقـتــا وجـهـدًا فــي الـحــديــث أو مناقشة
ّ
يتغير طاملا أن الحالة ستبقى
واقع لن
فالكالم عبث .ال يوجد
عليه،
ـا
على مـ
ّ
ّ
من ُيحاسب أو يدقق أو ينظم ،لذا فإنه
عـنــدمــا ننعم بــوجــود ات ـحــاد منتجني
ف ــي س ــوري ــاُ ،ي ـص ـبــح ل ـل ـكــام جـ ــدوى،
أمــا عــن وضعنا الـحــالــي ،فــا نملك إال
ّ
التضرع للباري
الرفض أو القبول أو
بأن يوقظ الضمير ملن افتقدوه».
من جانبه ،يطلب املمثل فادي صبيح
مهلة للحديث ب ـتـ ٍّ
ـرو ونـضــج عــن هــذا
ّ
الحساس ويختصر بالقول:
املوضوع
«األجــور ال تواكب الظرف االقتصادي
في البلد» .من جهتها ،تعتذر النجمة
أمــل عرفة عن عــدم الـ ّ
ـرد على أسئلتنا،
ّ
وت ـفــضــل ال ـحــديــث ع ــن ه ــذا املــوضــوع
وغـ ـي ــره ف ــي ح ـ ــوار خـ ــاص ول ـي ــس فــي
ت ـح ـق ـي ـق ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة! عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
األخرى ،ال تنكر شكران مرتجى بأنها
تتعاطى في بعض األحيان مع شركات
تحترم نفسها ،وهــو مــا حصل معها
فــي «خــاتــون» (ط ــال مــارديـنــي وتامر
اس ـحــق) .رغ ــم أن أجــرهــا قليل نسبيًا
وقـ ــد ق ـب ـض ـتــه ب ــال ـل ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة ،إال
أنها هي التي قبلت بهذا العقد .كذلك،
ُ
تبدي الكوميديانة ارتياحها للتعاطي
مع شركة «ميسلون» ّ
(بسام املــا) في
«باب الحارة  .»8في مقابل ذلك ،تشرح
نجمة مسلسل «دنيا» أن «عــددًا كبيرًا
من الشركات باتت تتعاطى بالنسبة
لـ ــأجـ ــور ومـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ــدفـ ــع ب ـطــري ـقــة
مهينة إلــى درج ــة أنـهــم يمتنعون عن
ال ــرد على ات ـصــاالت املمثلني ،وكأنهم
ي ـت ـسـ ّـولــون أج ــوره ــم .إذ يـلـعــب ه ــؤالء
امل ـن ـت ـجــون ع ـلــى ف ـك ــرة ت ـه ــاوي الـلـيــرة

بين الدوالر والليرة...
ضاع أجر الممثل السوري!
مع تدهور الوضع االقتصادي في «مدينة الياسمين» ،انعكس
األمــر على الممثلين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب
أجورهم المنخفضة مقارنة مع الغالء المعيشي الحاصل .على
هذا المنوالُ ،يمنح بعض الفنانين أتعابهم بالدوالر ،بينما يقبض
ّ
بقية العاملين في الدراما بالعملة المحلية
السورية أمــام الــدوالر ،بحيث يفيدهم
ّ
التأخر في دفع األجــور بقيمة مضافة
مليزانياتهم» .إلــى جانب ذلــك ،تكشف
ال ـن ـج ـمــة بـ ــأن ب ـع ــض امل ـم ـث ـلــن ال ــذي ــن
ي ــأت ــون إل ــى س ــوري ــا ّ
زوارًا يـتـقــاضــون
أجــورهــم بــالــدوالر ،بينما املمثل الذي
ما زال ُمعتكفًا في البلد ويصرف أجره
ّ
ّ
فيه ،فإنه يتقاضى مبالغ أقل .حتى إن
أجري بات هنا ال ّ
يتعدى سلفة مبدئية
يتقاضاها آخرون ،وهو ما يحصل مع
العديد مــن زمــائــي» .ال تنكر مرتجى
أحـ ـق ـ ّـي ــة ب ـع ــض األس ـ ـمـ ــاء فـ ــي األج ـ ــور
الكبيرة مهما ارتفعت لكن ليس على
حـســاب زمــائـهــم ،بحيث يصبح أجــر
ممثل يساوي نصف ميزانية مسلسل،
ّ
بينما يوزع النصف الثاني على فريق
ً
العمل كــامــا! فــي هــذا اإلط ــار ،تفصح
نجمة «املفتاح» (خالد خليفة وهشام
شــربـتـجــي) عــن الـسـيــاســة الـتــي تحكم

ّ
ع ـم ــل ش ــرك ــة «سـ ـم ــا الـ ـ ـف ـ ــن» (س ــوري ــة
ال ــدولـ ـي ــة) ال ـت ــي ال ت ـت ـعــاقــد م ـع ـهــا إال
فــي مسلسل «بـقـعــة ض ــوء» .وم ــع ذلــك
«فقد رفضوا هــذا العام دفــع  5ماليني
ل ـي ــرة س ــوري ــة (ح ــوال ــى  8آالف دوالر
أميركي) كأجر لي ،رغم أنهم يدفعون
مـبــالــغ كـبـيــرة ملمثلي هــذا الـعـمــل ،عــدا
التفاوض البازاري على األجر بطريقة
ال تليق بمهنة إبــداعـيــة» .لكن عندما
نـنـقــل ل ـهــا وج ـهــة ن ـظــر املـنـتـجــن ومــا
يواجهونه من صعوبة في التسويق،
تجزم مرتجى بالقول «غالبية األعمال
ال ـســوريــة الـكـبـيــرة ُم ـبــاعــة سـلـفــا ّ
وأي
حــديــث عــن صعوبة فــي التسويق هو
مبالغة محضة».
حــديــث املـمـثـلــة يـتـقــاطــع مــع مواطنها
قاسم ملحو الذي قال «من غير املعقول
أال أعمل في مسلسل ّ
مهم مثل «بقعة
ض ـ ـ ــوء» ب ـس ـب ــب األج ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تـ ـج ـ ّـرب

الشركة املنتجة التوفير فــي امليزانية
مــن خــال أج ــور ممثليه .علمًا أن أهم
ممثل يـقـ ّـدم  10لــوحــات ّ
كحد أقصى».
ولــدى مقاربة املشكلة مــن جانب أكثر
شـ ـم ــولـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــول م ـل ـح ــو «مـ ــوضـ ــوع
األج ـ ـ ــور ال ي ـق ـ ّـل خـ ـط ــورة ع ــن مـ ـ ـ ّ
ـردات
الـحــرب املشتعلة فــي ســوريــا ،فبعض
املنتجني ال يـفــرقــون عــن تـ ّـجــار األزم ــة
ّ
الــذيــن يستغلون ال ـظــرف االقـتـصــادي
املنهار ليبيعوا بضاعتهم بأرقام أعلى
م ـمــا تـسـتـحــق ب ــأض ـع ــاف .م ــن املـعـيــب
أنـ ـن ــي ق ـب ـض ــت ع ـل ــى ع ـم ــل مـ ــع شــركــة
ســوريــة مـنــذ سـبــع س ـنــوات مــا قيمته
 33ألــف دوالر ،ولــم أطلب ســوى األجر
ّ
نفسه هذا العام ،لكن املبلغ املدفوع لم
ّ
يتعد  5آالف دوالر .علمًا أن التلفزيون
الـســوري يشتري جميع األعـمــال التي
تنتج فــي ســوريــا كنوع مــن التشجيع
للعمل الفني أثناء الحرب ،إضافة إلى

تسويق األعمال الجيدة وقبض ثمنها
م ــن امل ـح ـطــات ب ــال ــدوالر» .وف ــي سـيــاق
م ـخ ـت ـل ــف ،ي ـل ـفــت م ـل ـحــو إل ـ ــى مـشـكـلــة
ّ
م ـق ـل ـقــة ت ـت ـم ـثــل ف ــي «ظـ ـه ــور «م ـن ـتــوج
ص ـي ـن ــي» ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا الـ ـس ــوري ــة ،أي
أعمال تنتج بمبالغ زهيدة ال تتعدى
 40أل ــف دوالر ،م ــا ي ـع ــادل أج ــر ممثل
ّ
واح ــد قبل ال ـحــرب ،إضــافــة إلــى تسلل
منتجني دخ ــاء إلــى الـســوق ّ
يجربون
إنتاج مسلسالت سخيفة بأجر ممثل
واحـ ــد» .مــن جــانــب آخ ــر ،يـجــزم ملحو
ّ
بــأن ال فضل ألحــد على أحــد بالنسبة
إلــى ممثلي الــدرامــا ســواء من بقي في
البلد أو مــن ســافــر .لكن «هـنــاك مــدراء
إنـ ـت ــاج ي ـه ـم ـس ــون مل ـن ـت ـجــن يـعـمـلــون
خارج سوريا بتقليص أجور املمثلني
الذين يعيشون في سوريا ،حتى إننا
ّ
متضررين عندما نعمل خارج
صرنا
ّ
ال ـب ـلــد ،وت ـت ـحــكــم امل ـســألــة ب ــ«ش ـط ــارة»
ّ
يحصل أجــره» .من جهة
املمثل وكيف
ث ــان ـي ــة ،ي ـش ـيــر م ـل ـحــو إل ـ ــى ال ـت ـعــاطــي
االزدواجـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ــرك ــات ،ودف ـ ــع أج ــور
بعض املمثلني الذين يأتون زوارًا إلى
س ــوري ــا ب ــال ــدوالر ،إل ــى درج ــة أن أ ّحــد
املمثلني لعب بطولة مسلسل ،وتمنى
لو قبض ربع أجر زميلته املقيمة خارج
س ــوري ــا ،وقـ ــد ع ـ ــادت ب ـق ـصــد تـصــويــر
هــذا املسلسل» .يختم نجم اسكتشات
«غ ـدًا نرتقي» بــالـقــول« :األج ــر يعطيك
مكانك الحقيقي فــي رقـعــة الشطرنج،
ونجد أنفسنا محاصرين رغم ارتفاع
األسعار في البالد إلى عشرة أضعاف
وأكثر .ال نطالب بارتفاع أجرنا سوى
ضـ ـعـ ـف ــن ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــع إص ـ ـ ــرارن ـ ـ ــا ع ـلــى
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـمــل ال ـ ــذي صـ ــار بـمـثــابــة
نضال حقيقي داخل سوريا».
نحمل ال ـش ـهــادت الـســابـقــة إل ــى بعض
شركات اإلنتاج الخاصة وعلى رأسها
ّ
«سما الفن» (سوريا الدولية) فال نجد
ّ
سـ ــوى ال ـت ـه ــرب م ــن اإلجـ ــابـ ــة ،ق ـبــل أن
تحاول تسريب معلومة كاذبة عن «أن
ّ
األجــور كلها ارتفعت رغــم أن بعضهم
ي ـق ـب ــض بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر وب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ــر
يقبض بالليرة السورية ،إال أن املبالغ
متقاربة جـدًا بالنسبة للجميع!» .من
جانبها ،تعترف دياال األحمر صاحبة
«غ ــول ــدن اليـ ــن» بــأنـهــا تــدفــع أجــورهــا
ب ــال ــدوالر لـبـعــض املـمـثـلــن وبــالـلـيــرة
ّ
ال ـس ــوري ــة ملـمـثـلــن آخ ــري ــن كـ ــل حسب
م ـكــان ـتــه وب ــامل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي سـيـخــدم
فيه املشروع« .إذ ال يمكن التعامل مع
ّ
سلوم حداد كما ّ
يتم التعامل مع ممثل
شاب ،وال يمكن دفع أجر يوسف الخال
بالسوية نفسها التي ندفع فيها ملمثل
لبناني غير مـعــروف عربيًا .ثــم يبقى
«الـعـقــد شــريـعــة املـتـعــاقــديــن» ّوعندما
أفشل في التسويق ،ال يسأل عني أحد
من املمثلني أو غيرهم»ً .تشرح منتجة
«ص ــرخ ــة روح» م ـض ـي ـفــة أن «ب ـعــض
املـمـثـلــن ن ــدف ــع ل ـهــم م ــا يـطـلـبــونــه من
أج ــور ألن ـهــم أس ـمــاء مـكـ ّـرســة تخدمنا
ف ــي ال ـت ـســويــق ،بـيـنـمــا ه ـنــاك ممثلون
ال ي ـقـ ّـدمــون ّ
أي ش ــيء .ف ــي ه ــذا ال ـعــام،
أنـتـجـنــا مـسـلـســل «خ ــات ــون» ووصـلــت
تكلفته إلى حوالى  4ماليني دوالر ولم
ن ـسـ ّـوق حـتــى اآلن بــربــع الـكـلـفــة .كذلك
ألغينا عــرض مسلسل «ال ـخــان» الــذي
ّ
ّ
كنا قد أنتجناه وأجلناه لعدم وجود
تسويق كاف ،هذا يعني أننا نعمل في
ظروف صعبة».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ت ـح ــاص ــر «م ــؤسـ ـس ــة اإلنـ ـت ــاج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي» بـتـسـعـيــرة م ـح ـ ّـددة من
قبل الدولة بالنسبة إلى أجر النجوم،
وال يمكن أن يـتـعــدى  15مـلـيــون ليرة
سـ ــوريـ ــة (م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل ح ــال ـي ــا  25أل ــف
دوالر) كونها مؤسسة حكومية .هذا
األمــر يجعلها غالبًا تتشارك مع جهة
ّ
إنتاجية خاصة حتى تتمكن األخيرة
مــن دفــع أجــر املمثل األول ال ــذي يصل
إلى  30مليون ليرة سورية.
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الفضاء العربي

CAROLE
SAMAHA

محمد بن سلمان يحكم
قبضته على «العربية»
زينب حاوي

& TOQUINHO
MARIA CREUZA

SATURDAY

16 JUL

20:30

Toquinho and Maria Creuza are two living legends
of Brazilian music and the favorite interpreters of
Vinicius de Moraes, the founding father of Bossa
Nova, with Brazil’s most famous hits : “Garota de
…Ipanema”, “Tristeza”, “Vocé Abusou”,

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP

Supported by 5 musicians, their show at Byblos
will be a beautiful and sensual time travel to the
heart and soul of Bossa Nova.

KENNY G

THURSDAY

21 JUL

American Grammy Award saxophonist Kenny G
is the biggest selling instrumental musician of all
time with global sales exceeding 75 million records.

20:30

© Chapman Baehler

The king of smooth jazz and his outstanding
musicians will find in Byblos the perfect setting for
their romantic and timeless hits: “Songbird”, “The
Moment”, “Going Home”, “ The Joy of Life” and
…many more

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

GRACE JONES

SUNDAY

24 JUL

Iconic Jamaican singer, actress, songwriter
and top model Grace Jones is one of the most
exciting artists in modern music.Ever since she
rose to fame in the 80’s, her stylish contribution
to music is unparalleled.

20:30

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

Her shows are a true reflection of her character:
charismatic, creative, and extravagant. “La Vie
”en Rose”, “Libertango”, “Pull Up To the Bumper
or “Slave to the Rhythm”: there is only one
!Grace Jones

MAXIME
LE FORESTIER
CHANTE BRASSENS

THURSDAY

28 JUL

20:30

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

One of France’s most celebrated singer-songwriters,
Maxime Le Forestier pays tribute to Georges Brassens, a
monument of French Chanson. Le Forestier, famous for
“San Francisco” or “Mon Frère”, has such an admiration
for Brassens that he recorded his complete works in 2005,
a total of 171 songs. An intimate and exquisite treat for
francophiles and a rare occasion to enjoy and sing along
“Les Copains d’abord”, “Le Gorille”, “Les Passantes”...

OPERA
HISHIK BISHIK

SUNDAY

31 JUL

20:30

50 talented musicians, singers, dancers and actors
recreate the magic of 1920’s Cairo cabarets in
this audacious and original production directed by
Hisham Jaber.

60 000 LBP
80 000 LBP
100 000 LBP
120 000 LBP

Opera meets cabaret, magnified by the Harmony
Symphony Orchestra conducted by Lubnan
!Baalbaki, in a highly entertaining show: A must-see

MASHROU’ LEILA

FRIDAY

5 AUG

Since the release of their fourth studio album,
the groundbreaking Ibn El Leil, Mashrou’ Leila are
getting the worldwide recognition they deserve
thanks to their high energy and dazzling aura.

20:30

They will finally be gracing our shores for this
summer’s most anticipated concert, six years after
their first performance at Byblos Festival.

ّ
أكد ناصر
الصرامي تركه
القناة عبر تغريدة
على تويتر

© Ieva Saudargaite

ي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــف ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــرب ق ـن ــاة
«العربية» متسارعة ومفاجئة ،وتطرح العديد
مــن األسئلة عــن مستقبل املحطة السعودية.
في بداية العام الحالي ،استحوذت «الشركة
ال ـس ـع ــودي ــة ل ــأب ـح ــاث وال ـن ـش ــر» ال ـت ــي يملك
محمد بــن سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز آل سعود
(ول ـ ّـي ول ـ ّـي الـعـهــد) أكـثــر مــن نـصــف أسهمها،
على قناة «العربية» .يومها ،كشفت املصادر
ّ
لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن ال ـش ــراك ــة ال ـج ــدي ــدة سينجم
ع ـن ـهــا دمـ ــج «ال ـع ــرب ـي ــة» و mbcوم ـط ـبــوعــات
«ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ــأبـ ـح ــاث والـ ـنـ ـش ــر»
(األخبار  .)2016/1/6الخبر بقي ّ
طي الكتمان،
ل ـك ــن ال ـص ـح ــف الـخـلـيـجـيــة
أف ـ ـ ــردت ل ــه م ـس ــاح ــة كـبـيــرة
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـش ــراك ــة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـع ــزز األذرع
لولي ّ
ّ
ولي العهد.
اإلعالمية
على املنوال نفسه ،استفاق
العاملون في بيروت أوائل
ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ــاض ــي،
عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار إق ـ ـف ـ ــال م ـك ـتــب
«العربية» وتسريح جميع
ال ـعــام ـلــن ف ـيــه ال ــذي ــن يبلغ
ع ـ ــدده ـ ــم  27ب ـ ــن إع ــام ــي
وم ـص ـ ّـور وتـقـنــي (األخ ـب ــار
 .)2016/4/2حينها أرجــع
العاملون في املحطة اإلقفال إلى «أسباب ّ
أمنية،
وخــوفــا عـلــى ح ـيــاة الـعــامـلــن ف ـيــه» .لـكــن تلك
ُ
ّ
الحجة لم تقنع أحدًا ،ليتضح الحقًا أن أسباب
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقـفــال ع ــدة ،أهمها م ــادي ،ومنها مــا يتعلق
بفيلم «حكاية حسن» (األخـبــار )2016/2/20
ّ
الذي تناول سيرة السيد حسن نصر الله وبث
في شهر شباط (فبراير) املاضي .على املنوال
ن ـف ـســه ،تــاب ـعــت «ال ـع ــرب ـي ــة» إغـ ــاق مـكــاتـبـهــا،
وقـبــل أي ــام أقـفـلــت مكتبها فــي غ ــزة وسـ ّـرحــت
جميع العاملني فيه وهــم  .8أبلغت الوسيلة
اإل ّعــام ـيــة موظفيها عـبــر رســالــة إلكترونية
بأنه «جاء الوقت التخاذ القرار الصعب علينا
بـعــد اسـتـنـفــاد ك ــل املـ ـح ــاوالت إلعـ ــادة املكتب

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

Carole Samaha will revisit a highly successful
career started in 2003 and present her new
album Zekrayati.

األزمة وصلت الى القناة السعودية
زكية الديراني

20:30

Lebanon’s most talented stage performer opens
Byblos Festival 2016 with a brilliant “Song and
Dance Show” directed by Gérard Avedissian
and choreographed by Sami Khoury with 40
musicians, dancers and choir.

سلمان ،ليتولى دفة إدارة «العربية» .وها هو
اليوم يستبعد فريق الراشد ،ومن املتوقع أن
يـصــرف املــزيــد مــن الـعــامـلــن وال ـعــامــات في
القناة في الفترة الالحقة من الفريق نفسه.
وفي محاولة لتركيب هذا الـ  ،Puzzleيظهر في
الخلفية محمد بن سلمان ،الــذي يريد اليوم
االستيالء على مجموعة  mbcوإلــى جانبها
«العربية» ،و«تنقية» األخيرة من الفريق الذي
ّ
ال يقدم له الوالء ،كما أغلب الكتاب والعاملني
فـيـهــا ال ـي ــوم .بـعــدمــا قـبــض ب ــن سـلـمــان على
قلب «مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
ال ـس ـع ــودي» ،شــريــان االق ـت ـصــاد فــي اململكة،
وعلى شركة «أرامكو» أكبر شركة بترول في
العالم ،جاء اليوم دور اإلعالم.
ح ـك ــي ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس ع ــن ت ــداع ـي ــات
ه ــذا ال ـصــرف ،وتــأثـيــره ب ــأداء الـقـنــاة ،بـمــا أن
عبد الرحمن الــراشــد محسوب على الجناح
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـح ـ ّـول ـه ــا إل ـ ــى ب ــوق
ل ـل ـت ـش ــدد .ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــارف ب ـم ـج ــري ــات األم ـ ــور،
يـسـتـطـيــع الـ ـج ــزم بـ ــأن هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات لــن
تطاول أداء القناة وتنقلها من كتف إلى آخر،
ولي ّ
بل ما يهم في القصة إحكام سيطرة ّ
ولي
العهد محمد بن سلمان على مجموعة mbc
وتـفــرعــاتـهــا ،بـعــدمــا تــوزعــت بــاقــي الــوســائــل
اإلع ــام ـي ــة ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ب ــاق ــي األجـنـحــة
املتصارعة في اململكة كملكية «الحياة» التي
تعود إلى سلطان بن عبد العزيز.
األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــاب ـضــة ع ـلــى أن ـفــاس
املـمـلـكــة ،يـتــوقــع أن تتفاقم وتــؤثــر أيـضــا في
ال ـق ـط ــاع اإلعـ ــامـ ــي ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ،وال سـيـمــا
م ـج ـم ــوع ــة  ،mbcمـ ــع احـ ـتـ ـم ــال إق ـ ـفـ ــال ق ـنــاة
«العربية  -الحدث» ،التي خرجت بعيد اندالع
ما سمي «الربيع العربي» ( ،)2012وتقليص
عــدد من القنوات الفرعية األخــرى من شبكة
 mbcالسعودية.

ال ــذي أغـلــق قـسـرًا كـمــا تـعـلـمــون ،بحكم الـقــوة
مــن الـجـ ّهــة املـسـيـطــرة عـلــى ال ـشــارع فــي غــزة».
لــم تـتــوقــف األحـ ــداث فــي «الـعــربـيــة» عـنــد هــذا
ال ـح ـ ّـد ،ب ــل وص ـلــت مــوجــة ال ـص ــرف فـيـهــا إلــى
العاملني لديها في مكتبها بدبي (اإلمــارات).
يــوم الثالثاء املــاضــي ،كــان يومًا عصيبًا على
«العربية» ،وربما من أصعب األيام التي ّ
مرت
على املحطة منذ تأسيسها عــام  ،2003ألنها
ش ـهــدت ّأول عملية ص ــرف لـلـمــوظـفــن الــذيــن
كانت غالبيتهم من ّ
مؤسسي القناة .األجــواء
املحبطة سيطرت على «العربية» بعد اتخاذ
قــرار الـصــرف ،لكن املضحك املبكي أن املحطة
ح ــاول ــت أن تـعـلــن ال ـخ ـبــر ملــوظـفـيـهــا بـطــريـقــة
مفاجئة ،فجلبت سـيــارة إسـعــاف إلــى مدخل
امل ـب ـن ــى خ ــوف ــا م ــن ّ
رد فـعــل
امل ـص ــروف ــن .عـلـمــا أن عــدد
املـ ـص ــروف ــن ( 17ت ـح ـ ّـدث ــت
ب ـ ـعـ ــض األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ــن )40
وغــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ــن أص ـح ــاب
ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وم ــن
العاملني في مجموعة mbc
منذ تأسيسها .مع انتشار
ال ـخ ـب ــر ،جـ ــرى ت ـ ـ ــداول اس ــم
الـلـبـنــانـيــة ن ـي ـكــول ت ـنــوري،
وه ــي مــن أق ــدم اإلعــامـيــات
فـ ــي قـ ـن ــاة  ،mbcوان ـت ـق ـلــت
إلى «العربية» الحقًا ّ
لتقدم
برنامج «نهاية األسـبــوع».
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا ي ـك ـشــف ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» أن اس ــم
ّ ّ
تنوري لم يرد في الالئحة ،مؤكدًا أن جنسيات
ّ
ّ
وأهمهم مدير العالقات
متنوعة،
املصروفني
الـعــامــة وامل ـت ـحـ ّـدث الـســابــق بــاســم «الـعــربـيــة»
السعودي ناصر الصرامي ،واللبنانية جيزيل
حبيب أب ــو ج ــودة ،وغــالــب دروي ــش املـســؤول
عن القسم االقتصادي في املوقع اإللكتروني
ّ
لقناة «الـعــربـيــة» .إذًا ،يـبــدو أن األزم ــة املالية
ال ـتــي تـعـصــف بالخليج وضــربــت مــؤسـســات
إعــامـيــة كثيرة فــي اإلمـ ــارات ،قــد وصـلــت إلى
أروقــة القناة السعودية ...فهل تنتهي األمــور
هـنــا ،أم أن هـنــاك دفـعــة أخ ــرى مــن املصروفني
كما أشارت بعض التقارير الصحافية؟
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م ـنــذ أس ـب ــوع ــن ،أه ـ ــدى ح ــاك ــم دب ـ ــي ،الـشـيــخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،جائزة «شخصية
ال ـعــام» إل ــى اإلعــامــي عـبــد الــرحـمــن الــراشــد،
في ختام فعاليات «منتدى اإلعالم العربي».
وق ـبــل ي ــوم ــن ،قــامــت إدارة «ال ـعــرب ـيــة» الـتــي
َ
عام  2004حتى استقالته
رأسها الراشد منذ ّ
ع ــام ( 2014يـحـكــى أنـ ــه دف ــع إل ــى االسـتـقــالــة
ـ ـ األخ ـب ــار  )2014/11/24بـتـســريــح ع ــدد من
العاملني فيها ،هــو األكـبــر فــي تــاريــخ القناة
(راجع املقال أدناه) ،فأغلبهم من مؤسسيها،
ذوي الباع الطويل .من ضمن هؤالء اللبنانية
جيزيل حبيب أبو جــودة ،والسعودي ناصر
الـصــرامــي .بعد استبعاده ،استشهد األخير
ب ـب ـي ــت مـ ــن ق ـص ـي ــدة ألب ـ ــو الـ ـق ــاس ــم ال ـش ــاب ــي
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر« :وم ــن
يتهيب صعود الجبال ،يعش أبد الدهر بني
الحفر! لكل شخص طريقته ،فاختر طريقك
#العربية _٩#سنوات خيرة وحياة ومواقف».
َّ
املسرحني أيضًا ،اإلعالمي غالب
ومــن ضمن
درويــش املـســؤول عن القسم االقتصادي في
املوقع اإللكتروني لـ «العربية».
مــوجــة ال ـصــرف ه ــذه ليست عبثية .صحيح
ُ
ّ
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ت ـ َـع ـ ّـد م ــن تــداع ـيــات األزم ــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي ت ـضــرب مـنـطـقــة الـخـلـيــج،
وتقع ضمن «إعادة هيكلة» تجري داخل أروقة
ّ
القناة الـسـعــوديــة ،إال أن أغلبية املصروفني
م ـح ـس ــوب ــون ع ـل ــى الـ ــراشـ ــد الـ ـ ــذي كـ ــان ُي ـ َـع ــدّ
ضمن الــوجــوه الليبرالية في اململكة .املدقق
في هــذا الـصــرف ،يستطيع تحليل ما حدث،
بــدءًا من إقالة عبد الرحمن الــراشــد واإلتيان
بتركي الدخيل (األخبار  ،)2015/1/31املقرب
مــن املـلــك الـسـعــودي سلمان بــن عبد العزيز،
ولي ّ
ومن وزير الدفاع ّ
ولي العهد محمد بن

FRIDAY

SIA

TUESDAY

9 AUG

One of the most influential pop artists of our
time, Australian singer-songwriter Sia is behind
massive hits like Rihanna’s “Diamonds” or David
Guetta’s “Titanium”. After the phenomenal
success of “Chandelier”, “Elastic Heart” and
“Cheap Thrills”, Sia began her 2016 tour with an
impressive and acclaimed show at Coachella
she will be bringing to Byblos.

20:30

Standing
112 500 LBP
Golden Circle
187 500 LBP
Seated
105 000 LBP
135 000 LBP
225 000 LBP

Mind the gap - 2016

!Get ready for the biggest event of 2016

Media partners

1213

Transportation services
Beirut-Byblos, roundtrip
Allô Bus:
)12 000 LBP (per pers.
Allô Private Taxi:
)85 000 LBP (4 pers. max.

Standing
65 000 LBP
Golden Circle
120 000 LBP
Seated
65 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP

With the support of

Produced by

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at
Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, Beirut Souks,
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Hussam Bookshop Baakline,
Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
صفرْ
ِ

ُّ
ُّ
الكل يستخف بي.
.. ..
أرجوكم (أقول لهم) أرجوكم !
ً
أنا ُ
لست ضئيال إلى هذه الدرجة.
انظروا ! هل تنظرون؟
ُ ُ
الم ُس األرض
تكاد ت
لحيتي
ِ ُّ
ُ
ً
ونمرة حذائي ال تقل عن الـ « »41إال قليال.
.. ..
ً
مع ذلك ،لم أستطع إقناعهم بأنني ،أوال وأخيرًا،
ُ
ُ
ّ
وأيًا كان طول لحيتي أو نمرة حذائي،
ٌ
ّ
طبيعي
كائن
ٌ
ّ
ُم َّ
نظامية
سجل بصور ٍة
في ماراتون الحياة
نفوس الدولة.
ودفاتر
ِ
ِ
.. ..
َ
باإلثبات!»  /يقولون.
«حسنًا ،عليك
َ َ
ْ
وهكذا أعرف أنني أوقعت نفسي في الكمني ،بدون أن أنتبه.
2015/3/17

َ َّ
مغفل

11:44:48 AM

صورة
وخبر
23-May-16

1

ّ
انطلـق فـي غاليـري «فيكتوريـا ميـرو» فـي لندن أول مـن أمس معـرض جديد للفنانـة اليابانية
المقبل ،يتضمن عددًا
يايـوي كوسـاما .المعـرض الذي يسـتمر حتى الثالثين من تموز (يوليـو)
ّ
ّ
كبيـرًا مـن اللوحـات والمنحوتـات والتجهيـزات ،بينهـا «كل الحـب األبـدي الـذي أكنـه لليقطيـن»
( All the Eternal Love I Have for the Pumpkinsـــ الصـورة)( .جاسـتين تاليـس ـــ أ ف ب)

 ....ثم ُ
قلت لنفسي:
ُ
وملاذا تخاف يا ولد؟
ً
َ
ـن ،وال ـثــرثــر ِة،
أنـ ــت ،أصـ ــا ،فــي حــاج ـ ٍة لــامـتـنــاع عــن ال ـتــدخـ ِ
واستذكار
النساء ،وتعاطي املشروبات الروحية،
ومخالط ِة
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
ُّ
(وهذا أهم ما في األمر) ما يعانيه ِأشقاؤك اليائسونِ ..من
اإلدمان على األمل.
فداح ِة اآلالم ...وضراو ِة
ِ
.. ..
لطاملا ُ
قلت ذلك.
ولطاملا َّاد َع ُ
يت أنني أنسى!
2015/3/17

Jose Feliciano (9x15cm) 100% (outlined).pdf

شعر وموسيقىّ ...
هيا إلى «بوبو»
ّ
ينظم «منتدى السنونو العاملي
للثقافة والحوار» اليوم أمسية ثقافية
ّ
تتضمن قراءات شعرية
موسيقية
مترافقة مع عزف على البزق .تجري
األمسية في مطعم وحانة «بوبو»
(سنتر أسترال ـ الحمرا /بيروت)
بمشاركة الشعراء :منعم الفقير ،نينا
سوس ،لينا اسب من الدانمارك،
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

غابريال عطو من الواليات املتحدة،
ونسيم الداغستاني من العراق .أما
ُاملوسيقى ،فلجمال عبد الكريم ،فيما
تلقى ّ
مهمة تقديم النشاط على نماء
الورد (العراق) .ووفق نص الدعوة
املنشور على الصفحة الفايسبوكية،
تأتي األمسية في سياق جعل «الحب
عادة ،والثقافة تقليدًا ،والجمال عرفًا،

والشعر مبادرة فهم ،والثقافة دعوة
إلى التفاهم.»...
أمسية ثقافية موسيقية ـ اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ مطعم وحانة «بوبو» في
السابعة
«سنتر إسترال» قرب «مسرح املدينة»
(الحمرا ـ الشارع الرئيسي ـ بيروت).
لالستعالم03/384156 :

