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سياسة
المشهد السياسي

رئيس المستقبل يتولى عقدة فرنجية وحزب الله يتولى عقدة بري

الحريري يفتح باب انتخاب عون
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاد االتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
تــوحــي ب ــأن ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،س ـي ـكــون ف ــي غـضــون
أيام قليلة .وهذه املرة ،التفاؤل ليس
من باب األمنيات وحسب .فعلى ما
رشــح ليل أم ــس ،قــرر الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري ف ـتــح ال ـب ــاب الـ ــذي ي ــؤدي
إل ــى ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة .م ـقــربــون منه
يـقــولــون إن ــه أط ـلــق م ـســارًا يـمـكــن أن
يـ ــؤدي إل ــى وصـ ــول ع ــون إل ــى قصر
ب ـع ـب ــدا .ل ـكــن ح ـتــى الـ ـي ــوم ،تــواجـهــه
عقبات كثيرة ،أبرزها مواقف كل من
الرئيس نبيه بري والنائب سليمان
فرنجية ،و»صـقــور» كتلة املستقبل.
وب ـ ــري هـ ــو أش ـ ـ ّـد امل ـع ـت ــرض ــن عـلــى
انتخاب عون رئيسًاّ ،
وعبر عن ذلك
ل ـح ــزب ال ـل ــه وامل ـس ـت ـق ـبــل م ـع ــا .وهــو
يـ ــرى ف ــي وص ـ ــول عـ ــون خ ـط ـرًا على
«ال ـت ــرك ـي ـب ــة» ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــاك ـمــة،
ويخشى مــن تضاعف قــوة الجنرال
ونفوذه و»حصته» في حال وصوله
إلــى الرئاسة .وتــرى مصادر مطلعة

يستمر العونيون باإلعداد
لخطوات النزول إلى الشارع من
دون كشف تفاصيل التحركات
ينتظر كثيرون عودة
بوفاعور من الرياض لمحاولة
فهم موقف حكامها
ع ـل ــى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أن
رئـيــس املـجـلــس يـطــالــب بضمانات،
قبل املــوافـقــة على أي تسوية ،منها
التفاهم على شكل الحكومة املقبلة
وقانون االنتخابات النيابية وتوزيع
الـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة (ال ـ ـح ـ ـصـ ــول،
ً
مـثــا ،على وزارة امل ــال ،لـكــون حامل
الحقيبة يملك حــق الفيتو على أي
مــرســوم أو ق ــرار تـصــدره الحكومة)
وعلى إدارة ملف النفط .وفيما وعد
ّ
الحريري بمحاولة حل عقدة النائب
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة م ــن ب ــاب إبــاغــه
ب ـ ــأن االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي دع ـ ــم تــرش ـحــه
يعني إطــالــة أم ــد االن ـت ـظــار ،فــي ظل
ت ـم ـســك حـ ــزب ال ـل ــه ب ـتــرش ـيــح ع ــون،
وع ــد ال ـحــزب وع ــون بــامل ـبــادرة نحو
الرئيس نبيه بــري ،سعيًا إلــى إزالــة
التوتر الذي ساد العالقة بني رئيس
حــركــة أم ــل ورئ ـي ــس تـكـتــل التغيير
واإلصالح .لكن تبقى أسئلة مركزية
ّ
لم يتمكن أحد من اإلجابة عنها :ما
هو املوقف الحقيقي للسعودية مما
ي ـجــري؟ وه ــل صحيح أن الـحــريــري
قرر «فــرض أمر واقــع» على الرياض
إلجبارها على التعامل معه كرئيس
ل ـل ـح ـكــومــة ،أم أن ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ال
تعدو كونها وهمًا؟ وهل بارك حكام
السعودية خطوة الحريري؟ أم أنهم
ُ
سيحبطون مساعيه قريبًا؟
ق ــد يـحـمــل ال ــوزي ــر وائ ــل أب ــو فــاعــور
معه بعض اإلجابات عند عودته من
الرياض التي زارها أمس .حتى ذلك
الـحــن ،يستمر الـعــونـيــون بــاإلعــداد
لـخـطــوات ال ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع ،رغــم
أنـ ـه ــم ل ــم ي ـك ـش ـفــوا ب ـع ــد م ــا ي ـن ــوون
القيام به.
ومـ ــن ب ــن م ـج ـمــل االحـ ـتـ ـم ــاالت كما
ارتسمت في الساعات املاضية ،فإن

الحريري يطلق مسارًا ربما ينتهي بانتخاب عون (هيثم الموسوي)

ّ
املؤكد الوحيد هو أن «ال انتخابات
رئاسية في األسبوع الـجــاري» ،وأن
الحريري «عــاد بهدف إطــاق مسار،
فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ع ــرق ـل ـت ــهُ ،ي ـم ـك ــن أن
ي ــؤدي إل ــى تـســويــة انـتـخــاب العماد
عــون رئيسًا للجمهورية» .وكشفت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن «مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ج ــرت
ســاب ـقــا ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ورق ـ ــة إع ــان
نـ ّـيــات بــن العونيني واملستقبليني،
وتحديدًا بني الوزير جبران باسيل
ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر
الحريري ،لكنها لم تكتمل» ،وكانت
«ت ـت ـض ـم ــن ال ـ ّـسـ ـل ــة امل ـت ـك ــام ـل ــة ال ـتــي
يطالب بها الرئيس نبيه بـ ّـري ،بدءًا
بالرئاسة ،مرورًا بالنفط والحكومة
ً
وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،وص ـ ــوال إلــى
توزيع بعض الحقائب التي يطالب

الرئيس بـ ّـري بأن تبقى من ّ
حصته،
تحديدًا وزارة املالية» .لكن حتى اآلن
«لم تتقدم هذه املفاوضات أي خطوة
إلى األمام ،إذ إن الرئيس ّبري ال يزال
املعارض األول للتسوية .وهــو أبلغ
سابقًا من يعنيهم األمــر أنــه يرفض
رفضًا قاطعًا ّانتخاب عون ،وال يزال
ُمصرًا على السلة املتكاملة» .والالفت
أن الــذيــن ي ـفــاوضــون الــرئ ـيــس بـ ّـري
إلقناعه بالتسوية هم املستقبليون
ّ
الذين «يتلطون وراء معارضة ّبري
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة ي ـش ـع ــرون بـ ــأن الـفـيـتــو
السعودي ال يــزال قائمًا على عون»،
وه ــم ي ـتــولــون م ـفــاوضــة بـ ـ ّـري ،وهــم
غير متأكدين من أنه سيسير به.
عـ ـل ــى خ ـ ــط آخـ ـ ـ ــر ،بـ ـ ـ ــرزت م ـع ـط ـيــات
ج ــدي ــدة ي ـم ـكــن أن ت ـق ــدم ف ــي امل ـســار

ال ــذي يتبعه ال ـحــريــري ،بـعــد تأكيد
أوس ــاط سياسية أن «الــرئـيــس بـ ّـري
عـ ّـدل في ّموقفه ،وهو يؤيد التوافق
وفــق الـســلــة املـتـكــامـلــة» ،مشيرة إلى
«اتصاالت حصلت في الفترة السابقة
بني عون ّ
وبري» ،وإلى زيارة قام بها
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم إلى الرابية طالبًا من العماد
ع ــون «ت ـهــدئــة األم ـ ــور ت ـج ــاه بـ ـ ّـري»،
سبقتها اتـصــاالت بــن األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه
وعون ،طلب خاللها األخير التعاون
إلق ـن ــاع رئ ـيــس املـجـلــس بــالـتـســويــة.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،علمت «األخ ـب ــار»
أن ال ـعــون ـيــن س ـي ـقــومــون ب ـم ـبــادرة
ت ـجــاه ع ــن الـتـيـنــة ،بـعــد ال ـتــأكــد من
ّ
أن الحريري تخطى العقبة املتعلقة

بـفــرنـجـيــة وامل ـع ــارض ــن ف ــي ت ـي ــاره،
وتـحــديـدًا الــرئـيــس ف ــؤاد السنيورة،
وك ــذل ــك بــالــرئ ـيــس بـ ـ ـ ّـري ،ع ـل ـمــا بــأن
األخ ـ ـيـ ــر ،ب ـح ـســب ب ـع ــض املـ ـص ــادر،
«كان يتصرف في الساعات األخيرة
وكأنه يخشى أن يقدم الحريري على
خطوات منفردة في امللف الرئاسي
من دون التشاور معه».
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري ق ــد اسـتـهــل
عودته إلــى بيروت بــزيــارة بنشعي،
صـ ـ ــدر بـ ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ب ـ ـيـ ــان أكـ ـ ــد أن ــه
«جــرى االتفاق على توسيع مروحة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل انـ ـتـ ـخ ــاب
رئ ـيــس» .وكشفت مـصــادر الـلـقــاء أن
ّ
«ال ـح ــري ــري أكـ ــد أن ــه سـيـبـقــي ال ـبــاب
مـفـتــوحــا والـ ـخـ ـي ــارات مـفـتــوحــة في
شأن قراره بتسمية الرئيس الجديد،
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نصرالله :الكلمة في سوريا للميدان
أفشلنا هجمات في الضاحية والتكفيريون
سيسعون دائمًا للتخريب في لبنان

وه ـ ـ ــو إذ أك ـ ـ ــد لـ ـف ــرنـ ـجـ ـي ــة ت ـم ـ ّـس ـك ــه
بترشيحه ،إال أنه أبلغه أيضًا أن أي
قــرار جديد لن يتخذه إال بالتشاور
مـعــه ،وأن ــه س ـيــزور ع ــون وع ــددًا من
القيادات السياسية للتشاور معهم
إلح ــداث خ ــرق رئــاســي .وه ــذا يعني
أن االح ـت ـمــاالت مـت ـعـ ّـددة أمــامــه ،وال
سيما لجهة عــدم إقـفــال ال ـحــوار مع
ع ــون» .ولفتت مـصــادر بنشعي إلى
أن «الحريري وفرنجية ناقشا جميع
الخيارات املطروحة ،ونتائجها على
البلد» ،مؤكدة أن فرنجية «لم يسمع
مــن الـحــريــري أي كلمة تــوحــي بأنه
ّ
التخلي عنه ،وبـنـ ً
ـاء عليه أكد
يريد
رئ ـيــس ت ـيــار املـ ــردة أن ــه مـسـتـمــر في
ّ
ترشحه».
مـ ـق ــرب ــون مـ ــن الـ ـح ــري ــري أكـ ـ ـ ــدوا أن
الـلـقــاء ال ــذي حـصــل ،هــو «واح ــد من
ل ـق ــاءات ع ــدي ــدة سـتـجـمــع الـحــريــري
بمختلف األفرقاء ،خصومًا وحلفاء،
ل ـب ـل ــورة ب ـع ــض األف ـ ـكـ ــار ق ـب ــل حـســم
خياره تأييد عون أو تأكيد التمسك
بـخـيــار فــرنـجـيــة» .ولـفــت ه ــؤالء إلــى
أن ــه بـمـعــزل عــن مـلــف الــرئــاســة ،فــإن
«رئيس تيار املستقبل عاد إلى لبنان
للتنسيق بــدايــة مــع رمــوز املستقبل
وف ــري ــق  14آذار ،واضـ ـع ــا الـجـمـيــع
ً
أم ــام مسؤوليتاهم لعلمه أوال بــأن
وحــدة تياره باتت مهددة من جهة،
وش ـع ـب ـي ـتــه م ـع ـ ّـرض ــة ل ــان ـه ـي ــار مــن
جهة أخرى» ،مؤكدين أنه «سيعرض
وج ـهــة ن ـظــره ل ــأح ــداث وك ــل الـفـتــرة
املاضية ،ولن يترك طرفًا إال سيفتح
معه بابًا للتشاور» .وكشفت مصادر
ال ـحــريــري أن «ث ـ ّـم ــة م ــن ي ـطــرح على
ال ــرج ــل إع ـ ــان ال ـت ــراج ــع ع ــن تــأيـيــد
فــرن ـج ـيــة ،ل ـيــس ملـصـلـحــة ع ـ ــون ،بل
ل ـح ـش ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
سـمـيــر ج ـع ـجــع» .بـمـعـنــى أن «يعلن
ّ
الـ ـح ــري ــري أن ـ ــه ت ـخ ــل ــى عـ ــن مــرشــح
ينتمي إل ــى فــريــق ال ـثــامــن مــن آذار،
ّ
ويعيد الحديث عن مرشح توافقي،
ّ
ك ــي يــدفــع جـعـجــع إل ــى الـتـخــلــي عن
ع ـ ــون» .وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر أن «ح ــزب
الـكـتــائــب يلعب دورًا كـبـيـرًا فــي هــذا
ال ـش ــأن» ،حـيــث ي ـحــاول إقـنــاعــه بأنه
«س ـي ـس ـت ـط ـي ــع بـ ــذلـ ــك أن ي ـس ـت ـع ـيــد
دوره وحـضــوره بــن جـمـهــوره» ،في
الوقت الذي يجهد فيه الوزير أشرف
ري ـفــي ف ــي االس ـت ـث ـمــار داخ ــل البيئة
السنية» .في املقابل «يرفع البعض
أمام الحريري تنبيهًا مفاده أن مرور
ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـلــة م ــن دون ان ـت ـخــاب
رئيس سيزيد من إصــرار عــون على
ال ـت ـص ـع ـيــد ،وأن ان ـت ـخــابــه سـيـكــون
معبر خالص بالنسبة إليه» .وقالت
املـصــادر إن «الـحــريــري قــد يـكــون قد
حسم قــراره ،لكنه يبحث عن مخرج
فــي ظــل اصـطــدامــه بعقبتني :األولــى
عقبة الجناح الذي يقوده السنيورة،
وال ـث ــان ـي ــة بـ ـ ـ ّـري الـ ـ ــذي ي ـت ـقــاطــع مــع
ّ
ويجمد
موقف رئيس كتلة املستقبل،
ق ــرار ال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط» .وفــي
اإلط ــار نفسه ،أوفــد جنبالط الوزير
وائ ـ ـ ــل بـ ــو فـ ــاعـ ــور إلـ ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة
استباقًا ألي خـطــوة يمكن أن يقوم
بـهــا ال ـحــريــري ف ــي امل ـلــف الــرئــاســي،
وإلبالغ املسؤولني السعوديني أنه ال
يمكن أن يستعدي املسيحيني ويقف
في وجه خياراتهم.

أكد السيد حسن نصرالله
أن «ال خيار» سوى إجراء
االنتخابات الرئاسية والنيابية،
وعندما يقرر تيار المستقبل
انتخاب العماد عون «نتفاهم
مع حلفائنا» ،مشددًا على أن
الحكومة يجب أال تسقط.
وفي سوريا اعتبر أن ال آفاق
للحلول السياسية ،و«الكلمة
الفصل للميدان»
وفيق قانصوه
ش ـ ـ ّـدد األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه على
ض ــرورة إج ــراء االنـتـخــابــات النيابية
والــرئــاسـيــة «وال خـيــار آخ ــر أمــامـنــا»،
م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى أن «الـ ـعـ ـق ــدة ل ـي ـســت مــع
ح ـل ـف ــائ ـن ــا بـ ــل لـ ـ ــدى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل.
عندما يتخذ املستقبل قــرارًا بالنزول
الــى البرملان وانتخاب العماد ميشال
عون رئيسًا للجمهورية ،نستطيع ان
نتفاهم مع حلفائنا».
ّ
وذكر بأن «هناك اليوم فرصة بوجود
َ
مرشحني للرئاسة من  8آذار ،وال يجب
أن ّ
نفوت هذه الفرصة بسحب ترشيح
الــوزيــر سليمان فرنجية» .ولـفــت الى
أنه «كان هناك وعد بأن تشهد جلسة
مجلس النواب في  28الشهر الجاري
انتخابًا للرئيس .ليس واضـحــا بعد
أن ذلك سيحدث ،واألمور ستتضح في
االيام املقبلة».
ّ
وأكــد نصر الله في لقائه السنوي مع
ق ــراء ال ـعــزاء عشية حـلــول شهر محرم
أن «الحكومة يجب أال تسقط ،وهناك
ضــرورة لعودتها الى العمل وللعودة
ال ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــوار داخـ ـلـ ـه ــا ،مـ ــع مــاح ـظــة
ح ــاج ــات ح ـل ـفــائ ـنــا» .وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــن «ال ي ـت ـحـ ّـم ـلــون ان يـهـتــز
األمــن او االستقرار الحالي .ويجب أن
نحرص على أمن البلد واستقراره ألن
هذا هو الخيار الوحيد».
وكرر نصرالله «أننا في سوريا ندافع
ّ
جميعًا والكل يعلم ذلك»،
عن وجودنا ُ
م ــؤك ـدًا أن «م ــا أن ـج ــز حـتــى اآلن كبير
جدًا .لقد دفعنا الخطر وأبعدناه ،لكنه
لم ينته بعد ،خصوصًا أن الجماعات

الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري ــة ال ت ـ ـ ـ ــزال تـ ـحـ ـظ ــى ب ــدع ــم
سـ ـع ــودي وقـ ـط ــري وت ــرك ــي وأم ـيــركــي
وفرنسي».
وكـ ـ ـش ـ ــف أن «االرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ــاول ـ ــوا
ف ـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان امل ـ ــاض ـ ــي تـنـفـيــذ
أي ع ـمــل ام ـن ــي ف ــي ال ـضــاح ـيــة لكنهم
ف ـ ـ ـش ـ ـ ـلـ ـ ــوا ...وس ـ ـي ـ ـظ ـ ـلـ ــون ي ـ ـحـ ــاولـ ــون،
ّ
لكنهم سيفشلون إن شــاء الـلــه» .وأكــد
أن ال ـت ـه ــدي ــد ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـج ـمــاعــات
التكفيرية «ابـتـعــد عــن لـبـنــان بنسبة
عــالـيــة جـ ـدًا ،واملـسـلـحــون التكفيريون
مـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــرون ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فـ ـ ــي ال ـس ـل ـس ـل ــة
ال ـشــرق ـيــة» ،مـشـيـرًا ال ــى «ن ـقــاش جــرى
في شأن عملية ضد هؤالء اول الربيع
املــاضــي ،لكنه انتهى الــى أن االولــويــة
ألماكن أخرى».
وف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،اع ـت ـب ــر
ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه أن «ال آف ـ ـ ـ ـ ــاق ل ـل ـح ـل ــول
ال ـس ـيــاس ـيــة ...وتـبـقــى الـكـلـمــة الـفـصــل
لـ ـلـ ـمـ ـي ــدان» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن «ال ــوض ــع
يــزداد تعقيدًا ،خصوصًا بعد التوتر
االمـيــركــي ـ ـ الــروســي واسـتـمــرار أزمــة
ال ـث ـقــة ب ــن ال ـط ــرف ــن» ،م ـك ــررًا أن ــه «ال
تــوجــد فــي ســوريــا مـعــارضــة مسلحة
معتدلة .إما مع النصرة او مع داعش»،
ومـ ـشـ ـيـ ـرًا ال ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـت ـص ـن ـي ـفــات
«وال ـت ـســامــح ف ــي امل ـلــف ال ـس ــوري كــاد
يــودي بالعراق لوال التدخل االيراني
املـبــاشــر وف ـتــوى الـسـيــد السيستاني
ّ
وشدد على أن
بالدعوة الى الجهاد».

«االم ــل كبير بــالـقـضــاء عسكريًا على
داعـ ــش ف ــي الـ ـع ــراق .ل ـكــن يـبـقــى خطر
العمليات االمنية قائمًا ومستمرًا».
وشـ ـ ّـدد األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه على
أن «املنطقة اليوم في مسار مصيري.
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــراع
ال ــى ذروتـ ــه ،وه ــي ت ـحــاول مــع أمـيــركــا
وبريطانيا أن ّ
تحول الصراع مذهبيًا.
لكنه سياسي وسيبقى كذلك» .وأشاد
باملؤتمر العاملي لعلماء املسلمني الذي
انعقد في غروزني (الشيشان) في 25
ّ
وحمل الوهابية مسؤولية
آب املاضي
ت ـشــويــه صـ ــورة االسـ ـ ــام ،م ـش ـي ـرًا الــى
أنــه بــات «هـنــاك وعــي ملــا ي ـجــري ...وأن
املـ ـع ــرك ــة ل ـي ـســت م ــع ا ُه ـ ــل الـ ـسـ ـن ــة ،بــل
م ــع ال ــوه ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ف ـت ـح ــت أمــام ـهــا

الحكومة يجب أال
تسقط وهناك
ضرورة لعودتها الى
العمل مع مالحظة
حاجات حلفائنا

أبــواب الدنيا ،بالتفاهم مع االميركي
واالنكليزي ،إلقامة جامعات ومدارس
ومساجد».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب ـ ـ ــي اق ـ ـ ـسـ ـ ــى م ــن
االسرائيلي خصوصا انــه يريد الغاء
اآلخــر ومحوه ،وطمس كل ما له صلة
ب ــاالس ــام وتـ ــاري ـ ـخـ ــه ...هـ ــذا امل ـش ــروع
مـسـتـمــر م ــن  ،2011ول ـي ــس مــوضــوع
ش ـي ـع ــة وسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ...ودور امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
واضـ ـ ــح ف ــي ذل ـ ـ ــك» .ورأى أن ـ ــه «ي ـجــب
أن نـ ـح ـ ّـول هـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد إلـ ــى فــرصــة
ملحاصرة الوهابية وضربها» .وحمل
عـ ـل ــى «الـ ـتـ ـش ـ ّـي ــع الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي األشـ ــد
خطورة من الوهابية والصهيونية»،
واصفًا من يظهرون على الفضائيات
ويـ ـتـ ـح ــدث ــون ب ـل ـغ ــة م ــذه ـب ـي ــة بــأن ـهــم
«عمالء استخباراتيون هدفهم تدمير
امل ــذه ــب .وك ــل م ــن يــؤيــدهــم ع ـلــى ذلــك
عميل جبان ،وكل من يراعيهم ويسكت
عن ّ
غيهم متآمر».
ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،ش ــدد نـصــرالـلــه على
أن إسرائيل مردوعة منذ هزيمتها في
ـدوان تـمــوز  2006عـلــى لـبـنــان ،لكنه
عـ ّ
حـ ــذر م ــن أن ـهــا «سـتـسـتـغــل اي فــرصــة
ل ـشــن ح ــرب عـلـيـنــا .والـ ـظ ــرف الـحــالــي
ـؤات لوجود غطاء وتمويل عربيني،
مـ ٍ
الــى جــانــب ان الـعــدو التكفيري يعمل
فــي خــدمـتـهــا» ،لـكــن «س ـبــب ارتــداعـهــا
عن الحرب انها غير مطمئنة الى انها
ستنتصر».

مؤات لعدوان إسرائيلي وعدم االطمئنان الى النصر يردع العدو (هيثم الموسوي)
الظرف
ٍ

علم
و خبر
أولى ضحايا اعتقال عماد ياسين
في واحــد من تداعيات توقيف «أمير داعــش في مخيم عني الحلوة»
عماد ياسني ،اقترح قائد القوة األمنية املشتركة في عني الحلوة اللواء
منير املقدح ،في اجتماع للفصائل الفلسطينية ،حل القوة واستبدالها
بــإطــار أمـنــي وعسكري جــديــد يشبه الكفاح املسلح ال ــذي كــان املقدح
قائده العام في لبنان عندما اتخذت السلطة الفلسطينية في رام الله
قــرارًا بحله .بعض الفصائل املشاركة رفضت الطرح .فالكفاح املسلح
قــوة خــاصــة بحركة فـتــح ،فيما الـقــوة األمـنـيــة مثلت قـيــادة مشتركة.
وبــرغــم ذل ــك فشلت «ال ـق ــوة» فــي أداء مهمتها فــي ضـبــط أم ــن املخيم.
وتجدر اإلشــارة إلى أن املقدح يتلقى  213ألف دوالر شهريًا ،كموازنة
لتجهيز القوة املشتركة وأجــور عناصرها (الـجــزء األكبر منه تدفعه
حركة فتح والباقي تدفعه الفصائل املمثلة).

هوالند يطلب ...بن سلمان يستجيب
ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أنـ ــه خـ ــال تــوق ـيــع «ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـعــربـيــة

السعودية» اتفاقيات مع فرنسا لشراء طائرات من طراز «إيرباص»،
في إطار برنامج لتحديث األسطول الجوي للشركة اململوكة للدولة،
طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ولـ ّـي ولـ ّـي العهد السعودي
ّ
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ب ـح ــل مـشـكـلــة املــوظ ـفــن ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي شــركــة
«س ـعــودي أوج ـيــه» املـمـلــوكــة مــن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ،الــذيــن لم
يتقاضوا رواتـبـهــم منذ أكثر مــن  8أشـهــر .وقــد استجاب بــن سلمان
للطلب الـفــرنـســي ،فدفعت سلطات ب ــاده كــل املخصصات والــديــون
العالقة الخاصة باملوظفني الفرنسيني حصرًا ،فيما ال يزال أكثر من
 50ألف موظف بال حقوقهم.

مطاوعة في البيال
ِ
ّ
محجبة ب ـ ٍّ
ـزي رسـمــي ،كــانــت تقف على مــدخــل البيال
ش ـ ّـدت سـيــدة
ملراقبة السيدات الوافدات للمشاركة في احتفال السفارة السعودية
ّ
بالعيد الوطني لبالدها ،انتباه الحاضرين ،وال سيما أن السيدة
ـاوع ــة» بـمـهـمــة رس ـم ـيــة ،حـيــث كــانــت تــوقــف الـسـيــدات
ب ــدت كـ ـ «م ـط ـ ِ
اللواتي يرتدين لباسًا غير محتشم لتمنعهن من الدخول وتطلب
إليهن املغادرة.

4

الثالثاء  27أيلول  2016العدد 2994

سياسة

رسائل
إلى المحرر
أسباب التفكك
السوفياتي
ال ي ـس ـع ـن ــي ون ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى أب ـ ـ ــواب
تـشــريــن ّ
األول  ،2016الـشـهــر الــذي
انـتـصــرت فيه ال ـثــورة البولشيفية
الـســوفـيــاتـيــة مـنــذ ق ــرن تـقــريـبــا ،إال
أن أذكر أسباب التفكك السوفياتي
م ـنــذ  25ع ــام ــا ،م ــا دامـ ــت األك ـثــريــة
ت ـع ــرف أسـ ـب ــاب ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة،
وي ـج ـهــل ال ـق ـســم األك ـب ــر مـنـهــا أه ـ ّـم
أسباب تفكك ذلك االتحاد الفوالذي.
لـقــد وض ــع فــاديـمـيــر لينني أســس
بـنــاء االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،وبرغم
التنميتني الصناعية والزراعية
أن
ّ
لــم تتحققا فــي عهد ستالني جــراء
وف ــات ــه عـ ــام  ،1953وج ـ ـ ـ ّـراء حــاجــة
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي لـفـتــرة أطــول
مــن الـتـقــاط األن ـفــاس بـعــد خــروجــه
م ـن ـت ـص ـرًا مـ ــن ح ـ ــرب ض ـ ــروس مــع
النازية ،إال أن أكثر ما وضعه لينني
ُ
مــن أس ــس طـ ّـبــق فــي عـهــد ستالني.
لقد ولــدت بــدايــة االنهيار فــي عهد
خروتشيف ،عندما تناسى تحقيق
التنميتني الـصـنــاعـيــة والــزراع ـيــة،
ورمـ ــى ب ــاالت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي في
ســوق الرأسمالية العامليةّ ،
فطبق
ق ــان ــون ال ـق ـي ـمــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة على
ح ـ ـسـ ــاب ت ـط ـب ـي ــق قـ ــانـ ــون ال ـق ـي ـمــة
ال ــوط ـن ـي ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ،مـ ــا جـعــل
االتحاد السوفياتي يدخل في فلك
ع ــاق ــات ال ـت ـب ــادل الــام ـت ـكــافــئ من
االنخراط الخروتشيفي في النظام
الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي ،وقـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ــى ت ــده ــور
القاعدة اإلنتاجية داخــل االتـحــاد،
فاتجه االقتصاد على نحو جنوني
إلى التصدير.
ل ـقــد شـ ـ ّـوه خــروت ـش ـيــف بسياسته
تـلــك ،عــاقــات اإلن ـتــاج االشـتــراكـيــة
إلــى درجــة التسبب باألذية ألسس
امللكية الـعــامــة ولــوســائــل اإلنـتــاج.
إن الـســوق املحلية يجب أن تكون
مــزدهــرة ،لكنها لم تكن كذلك ّإبــان
ع ـه ــد خ ــروتـ ـشـ ـي ــف ،ألن ال ـت ـعــامــل
م ــع األس ـ ـ ــواق األج ـن ـب ـيــة ال ـعــامل ـيــة،
َّ
ل ــم ي ـقــلــص ،ل ـكــي ي ـكــون االق ـت ـصــاد
ّ
االشـ ـت ــراك ــي قـ ــويـ ــا ،وهـ ـ ــذا م ــا ك ــان
سائدًا في حقبة ستالني .لقد تحقق
التخطيط املركزي في عهد ستالني،
ّأم ـ ـ ـ ــا خـ ــروت ـ ـش ـ ـيـ ــف ،فـ ـق ــد ح ـ ـ ـ ّـد فــي
فـتــرة حكمه مــن سلطة املخططني
املـ ــركـ ــزيـ ــن ،وكـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ملـصـلـحــة
املــديــريــن ال املـنـتـجــن مــا أدى إلــى
ت ـغ ـل ـغ ــل ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـ ـفـ ـ ــردي داخ ـ ــل
االتـ ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،خـصــوصــا
أن خــروتـشـيــف اسـتـبــدل التثقيف
االشـتــراكــي بالتثقيف الرأسمالي،
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ــك اب ـت ـك ــر نـخـبــة
املــديــريــن ،الـتــي أدت دور الوسيط
ب ــن وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج وامل ـن ـت ـجــن،
ّ
وال ـكــارثــة تـجــلــت ب ــأن املــديــريــن لم
ّ
يـ ـك ــون ــوا وس ـ ـطـ ــاء كـ ـم ــا صـ ــورهـ ــم
خــروتـشـيــف ،بــل كــانــوا املتحكمني
الفعليني فــي العملية اإلنـتــاجـيــة،
ّ
االمر الذي مكنهم من حصد املنافع
ّ
املـ ــاديـ ــة ل ـج ـي ــوب ـه ــم ،م ــا ع ــج ــل فــي
بداية التفكك .لقد ضاعفت سياسة
خــروت ـش ـيــف ال ـت ـب ــادل الــامـتـكــافــئ
تجاه العالم الثالث ،وتلك السياسة
اعـتـمــدت الــربــح ،وأهـمـلــت التنمية
على األسس االشتراكية ،مع العلم
أن ت ـصــديــر املــاك ـي ـنــات ك ــان يــؤمــل
منه زيادة الرسملة لتقوية الطبقة
العاملة في العالم الثالث .لقد حفر
خروتشيف حفرة كبيرة لالقتصاد
االش ـت ــراك ــي ،مــن خ ــال مـمــارســاتــه
تـ ـ ـل ـ ــك ،ف ـ ــوق ـ ــع ف ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــده
بريجنيف واندروبوف ،إلى أن أتى
ملك البرويسترويكا غورباتشوف
بدعم أميركي ،وأجهز على ما بقي
وكان التفكك السوفياتي.
ريمون ميشال هنود

في الواجهة

رئاسة األركان بين التعيين والمخرج ـ
ما يجري في وزارة
الدفاع ال نظير له.
يتحضر الوزير البقاء
اللواء وليد سلمان في
الجيش رغم ان القانون
يحيله الى التقاعد.
ما يناقش هناك ليس
تفادي شغور رئاسة
االركان بل تكريسه ،لكن
بابقاء الضابط «الدرزي»
االعلى رتبة الرقم  2في
الجيش كي يأمره

سابقة ابقاء ضابط في
الخدمة خالفًا للقانون توسع
شهية الجيش واالدارة معًا
(مروان طحطح)

نقوال ناصيف
فور عودة رئيس الحكومة تمام سالم
ال ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت تـ ـس ــارع ــت االتـ ـ ـص ـ ــاالت
بـغـيــة ت ـحــديــد مـصـيــر جـلـســة مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـيــس  29اي ـ ـلـ ــول .خــابــر
رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال
اح ـت ـم ــال تــوج ـيــه الـ ــدعـ ــوة ،ف ـل ـقــي منه
تشجيعًا .خابر ايضًا حزب الله فوعد
باالجابة في الساعات القليلة التالية.
جــواب تيار املــردة ان وزيــره سيحضر
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وك ــذل ــك تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل .ف ــي حـصـيـلــة م ــا ن ـجــم عن
اتـ ـص ــاالت م ـســاء االحـ ــد ان ال عــراقـيــل
فـ ــي ط ــري ــق الـ ـتـ ـئ ــام م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ب ـج ـ ّـدول اع ـم ــال جـلـســة  7اي ـل ــول الـتــي
ت ـع ــذر فـيـهــا مـنــاقـشـتــه ،لـتـغـيــب وزراء
حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب
الطاشناق.
فــي جانب رئيسي مما يعنيه انعقاد
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــت م ـص ـيــر رئــاســة
االرك ــان مــع احــالــة الـلــواء وليد سلمان
على التقاعد منتصف ليل  30ايلول.
بالتأكيد لن تبت الجلسة ـ ـ اذا عقدت
ـ ـ ـ ـ تـعـيــن قــائــد جــديــد للجيش يخلف
العماد جان قهوجي الذي يحال بدوره
عـلــى الـتـقــاعــد فــي الـتــوقـيــت نـفـســه .ما

يفسح في املجال ـ ـ مع تخلف مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ــن تـعـيــن ال ـخ ـلــف بـغــالـبـيــة
ثلثيه ـ ـ امــام وزيــر الدفاع سمير مقبل
اصـ ــدار ق ــرار تــأجـيــل تـســريــح قهوجي
للمرة الثالثة ،سنة اخيرة تنتهي في
 30ايلول .2017
ب ــذل ــك ،ان ـع ـقــد أم ل ــم ي ـن ـع ـقــد ـ ـ ـ ـ م ــع أن
ً
ل ــان ـع ـق ــاد مـ ـفـ ـع ــوال ش ـك ـل ـيــا ل ـي ــس اال
ل ـت ـب ــري ــر ق ـ ــرار ت ــأج ـي ــل ت ـس ــري ــح قــائــد
ال ـج ـيــش ـ ـ ـ ـ ل ــن ي ـكــون مـجـلــس ال ـ ــوزراء
م ـع ـن ـي ــا بـ ـم ــا سـ ـتـ ـك ــون عـ ـلـ ـي ــه قـ ـي ــادة
الجيش .بيد ان اجتماع ثلثي الــوزراء
او اكثر يفتح الباب عليهم ـ ـ بالنصاب
املوصوف نفسه ـ ـ لتعيني رئيس جديد
ً
لــاركــان عـمــا بما ينص عليه قانون
ال ــدف ــاع ،ت ـفــاديــا لـشـغــور مـنـصــب مهم
وحساس وأن ال يقع في خانة القرار،
على انه يشكل واسطة العقد بني قائد
الـجـيــش واالركـ ـ ــان .يـحــل مـحــل الـقــائــد
عند ّ
تغيبه ألي سبب كان ،وال يحل في
محله اي ضــابــط آخ ــر عـنــدمــا يتغيب
رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ألي س ـبــب ك ـ ــان .هنا
تكمن اهمية املنصب .ال يأمر الجيش
ّ
كــالـقــائــد اال اذا ح ــل مـحـلــه ،وال يعدو
مــوقـعــه س ــوى ان ــه م ـســاعــده ف ــي ادارة
االركان كما العمليات.
ّ
امــا البديل املطروح من تعذر اجتماع

مجلس ال ــوزراء حتى مساء  30ايلول،
وتــال ـيــا اح ــال ــة سـلـمــان عـلــى الـتـقــاعــد،
صح انه ما ّ
فيقتضي وصفه ـ ـ اذا ّ
يعده
وزيــر الــدفــاع ـ ـ بــاجــراء اقــرب مــا يكون
ّ
املتعمد
الــى الفضيحة والفعل املعيب
إليــذاء املؤسسة العسكرية ،واالضــرار
بـ ـ ـه ـ ــا ،وتـ ــال ـ ـيـ ــا إل ـ ـحـ ــاق ـ ـهـ ــا ب ـف ـض ــائ ــح
املؤسسات السياسية االخ ــرى بعدما
نــأت بسمعتها عنها ،على االقــل حتى
اآلن.
في اروقة وزارة الدفاع ومكتب الوزير
بالذات ،كالم عن مخرج من اجل االبقاء
عـلــى ال ـل ــواء سـلـمــان ف ــي الـجـيــش مــدة
اض ــاف ـي ــة خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون ،ل ـيــس ملــلء
ال ـش ـغــور ف ــي رئ ــاس ــة االرك ـ ــان ـ ـ ـ ـ وهــي
ّ
محظرة عليه هــذه املــرة ـ بل لتكريسه
منذ ما بعد منتصف ليل  30ايلول.
يقضي هذا املخرج باآلتي:
 1ـ استدعاء سلمان الى الخدمة مجددًا
قبل ساعات من احالته على التقاعد،
لكن من دون منصب ،من اجل ان يصبح
ـ ـ وهو اللواء ـ ـ الضابط االرفع رتبة في
الجيش بعد قائده والتفويض اليه ـ ـ
فقط وال شيء سوى ذلك ـ ـ حق اإلمرة
على الجيش عندما يغيب القائد.
 2ـ ـ تـقــول حجة هــذا املـخــرج ان قانون
الدفاع يمنع استدعاء ضابط كبير من

تقرير

النيابة العامة العسكرية تخرج عن صمتها:
رضوان مرتضى
أص ـ ــدرت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـعـسـكــريــة،
ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،بـيــانــا إعــامـيــا.
ٌ
ب ـي ــان ،بـلـســان كبير قـضــاتـهــا مفوض
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة
صقر صقر ،صيغ بأكثر من ألف كلمة،
امـتــدح فيه القضاة أنفسهم وأش ــادوا
بتحقيقهم في ملف تفجير كسارة (31
آب  ،)2016إذ أف ــردوا عـ ّشــرات األسطر
لتبرير خضوعهم للتدخل السياسي
وإطالقهم مشتبهًا فيه ،املوقوف بسام
الطراس الذي استنفر ُ
ّ
«حماة العدالة»
ً
إلخراجه إرضاء ألهل السياسة .وفوق
ّ
كل ذلك ،للتغطية على فعلتهم ،اتهموا
جهازًا أمنيًا بالكذب والفبركة .لـ َـم ال؟
ـاض
ف ــالـ ـح ــدود غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ب ــن ق ـ ٍ
و«ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة» ،وي ـحــق لـهــذا
القاضي ما ال يحق لغيره! في البيان،

اللبنانيون ال شك
سيقرأون بعناية بيانًا
يشرح أسباب إطالق
سراح شادي المولوي
حاضرت النيابة العامة في القانون ثم
ُ
خرقته .لم ُيفهم ماذا تريد واالزوداجية
الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل ف ـي ـه ــا .تـ ـ ــارة تـ ـق ــول إن
القانون يحظر فضح سرية التحقيق،
وتارة آخر تسترسل في سرد دقائقه.
بعد «الطبخ والنفخ» في مقدمة البيان،
خلصت النيابة العامة العسكرية إلى

أن «ال ـت ـح ـق ـيــق ل ــم ي ـتــوصــل إل ــى بـيــان
هـ ــويـ ــات ع ـ ــدد مـ ــن األش ـ ـخ ـ ــاص ،وم ــن
ضمنهم أب ــو الـ ـب ــراء» .جـ ّـهـلــت النيابة
العامة عن قصد هوية الرجلُ ،لت ِّ
برئ
ُ
الشيخ بـ ّـســام ال ـطـ ّـراس الــذي استدعي
ك ـم ـش ـت ـبــه ف ـي ــه بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى إش ــارتـ ـه ــا،
استنادًا إلى إفادة املوقوف علي غانم.
الكنية التي يعتمدها
و«أبو البراء» هي
املشتبه الرئيسي في ّأنــه العقل ّ
املدبر
لـعــدد مــن الـتـفـجـيــرات اإلرهــاب ـيــة التي
ّ
هــزت ّلبنان ،والــذي كشف بيان لألمن
العام أنــه محمد قاسم األحمد ،الرأس
املـ ّ
ـدبــر لخلية الناعمة اإلرهــابـيــة التي
ُ
ضـ ِـب ـطــت ف ــي آب  ،2013اس ـت ـن ــادًا إلــى
إفادة موقوفني وإفــادة ّ
الطراس نفسه.
ّ
أعلنت
جهلت مشتبهًا فـيــه ،سبق أن ّ
الضابطة العدلية في بيان رسمي أنها
ّ
توصلت إلى تحديد هويته.
لقد أصدرت النيابة العامة العسكرية

ُ
بيانًا لتدافع عــن نفسها ،لــتـبـ ّـرر ملــاذا
َ َ
«ت ــك ــرك ــب» م ـع ــاون م ـفــوض الـحـكــومــة
لدى املحكمة العسكرية القاضي هاني
ال ـحـ ّـجــار لـيــل األح ــد  11أي ـلــول ،2016
وق ـصــد أح ــد مـبــانــي املــديــريــة الـعــامــة
لألمن الـعــام ،لالستماع إلــى موقوف،
مـ ــؤكـ ــدة أن ذل ـ ــك ح ـق ــه الـ ـق ــان ــون ــي .ال
أحــد يناقش فــي ذلــك ،رغــم أن عشرات
امل ــوق ــوف ــن ي ـق ـض ــون أي ـ ــام ال ـتــوق ـيــف
ـاض.
األربـ ّعــة من دون أن يــروا طيف قـ ٍ
تأت ّعلى ذكر االتصاالت
غير أنها لم ِ
األرب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا الـ ـح ـ ّـج ــار مــن

رئيسه القاضي صقر صقر خالل أقل
م ــن  ٤٥دق ـي ـقــة (ه ــي م ــدة اس ـت ـجــوابــه
ل ـل ـط ــراس) ،يـسـتـعـجــل فـيـهــا الــرئـيــس
مرؤوسه إخالء سبيل املشتبه فيه.
فــي بـيــانـهــا ،جــانـبــت الـنـيــابــة الـع ّــامــة
الحقيقة فــي أكثر مــن مــوضــع .كذبت
وقــائــع سـبــق أن ذكــرهــا ج ـهــاز أمـنــي
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سياسة
كالم في السياسة

المعيب
االحتياط كي ّ
يعي رئيسًا لالركان او
قائدًا للجيش ،لكنه ال يمنع استدعاء
لواء من االحتياط الى الخدمة من دون
تعيينه رئيسًا لــاركــان .وألن القانون
ي ـم ـن ــع اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ضـ ــابـ ــط ك ـب ـي ــر مــن
االحتياط لترفيعه الــى لــواء وتعيينه
رئ ـي ـس ــا ل ـ ــارك ـ ــان ،ك ـم ــا ان صــاح ـيــة
الترفيع والتعيني هي ملجلس الــوزراء
حـ ـصـ ـرًا مـ ــن بـ ــن الـ ـضـ ـب ــاط ال ـعــام ـلــن
ف ــي ال ـخ ــدم ــة ،ف ــإن إع ـ ــادة س ـل ـمــان الــى
الخدمة ـ ـ تبعًا للحجة نفسها ـ ـ تصبح
غ ـيــر م ـشــوبــة بـعـيــب قــانــونــي ـ ـ ـ ـ وهــي
فــي الــواقــع كــذلــك ـ ـ كــونــه لــن يلبث في
منصبه الــذي خرج منه .اما ما تعنيه
هــذه الـعــودة فــإن الــرجــل لــن يملك حق
توقيع اي قرار او معاملة.
 3ـ ـ ـ ـ ال ــى ان يـجـتـمــع مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
لتعيني الخلف بالثلثني ،تظل رئاسة
االركــان شاغرة فال يحل احد فيها ،ما
يبقي الضابط الثاني األعلى رتبة في
الجيش درزيًا .في ظل قائد الجيش ال
معنى لوجوده ،وفي غيابه ـ ـ من دون
ان يكون رئيسًا لــاركــان ـ ـ تنتقل اليه
اإلم ــرة على كــل الجيش تفاديًا لخطر
الفراغ في اإلمرة.
 4ـ ـ ي ــراد مــن ه ــذا امل ـخــرج االب ـقــاء على
«درزيـ ــة» منصب رئــاســة االركـ ــان وإن
شاغرة ،على ان يحرسها اللواء سلمان
في منصبه الوهمي املحدث ،كي يلعب
بذلك دورًا في منزلة رئيس االركان من
دون صالحياته االداريـ ــة والقانونية
والعسكرية .على نحو كهذا ال سابقة
ل ــه ف ــي ت ــاري ــخ امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
يفتح الشهية على مناصب اخــرى في
ً
الجيش واإلدارة مستقبال .فال يخرج
احد بعد ذلك من منصبه ،ويؤبد فيه.
 5ـ ـ عــودة سلمان الى الجيش تنطوي
عـلــى اكـثــر مــن مخالفة لـلـقــانــون الــذي
ّ
يـحــظــر ب ـق ــاءه دقـيـقــة واح ـ ــدة بـعــد 30
ايلول:
ً
ف ـه ــو أتـ ـ ـ ّـم اوال  43س ـن ــة ف ــي ال ـخــدمــة
العسكرية .السقف الــذي ال فتحة فيه
ملن يشغل رتبة لواء.
وه ــو ثــانـيــا فــي منصب ورت ـبــة يحظر
ـاط،
الـقــانــون استدعاءهما مــن االحـتـيـ ً
وال ي ـصــح ف ـيــه م ــا صـ ـ ّـح ـ ـ ـ ـ وإن خـطــأ
بعد خطأ ـ ـ على العميد ادمون فاضل
حينما استدعي من االحتياط ـ ـ وكان
بــرتـبــة عـمـيــد ـ ـ ـ ـ كــي يحتفظ بمنصبه
مديرًا للمخابرات .فيما يعود سلمان
الى مكان ال محل له فيه :ال يمأل شغور
رئاسة االرك ــان ،وال يعثر على وظيفة
بني يديه.
وع ـل ـي ــه ث ــال ـث ــا الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ال ـت ـقــاعــد

االنقالبات الشيعية والسنية والمسيحية على الطائف
وت ـح ـ ّـم ــل ال ـس ـل ـطــة االج ــرائـ ـي ــة م ــن ث ـ ّـم
م ـس ــؤول ـي ــة ت ـع ـيــن خ ـل ــف لـ ــه مـ ــن بــن
الضباط العاملني في الخدمة ،األرفــع
رتبة بني الدروز ما دام ذلك هو الشرط.
مع ان النائب وليد جنبالط سمى في
وقت سابق ضابطًا درزيــا هو العميد
حــاتــم م ــاك خـلـفــا ل ــه ،واب ـل ــغ ذل ــك الــى
رئ ـيــس الـحـكــومــة ،اال ان ال ـظــن بتعذر
االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن وج ـ ـ ــود س ـل ـم ــان فــي
الجيش فــي الــوقــت الحاضر ،يقتضي
فــي احسن االح ــوال اتـبــاع سابقة احد
اسالفه اللواء رياض تقي الدين عندما
ع ـ ّـن رئـيـســا ل ــارك ــان ـ ـ ـ هــو املستدعى
م ــن اإلح ـت ـي ــاط ـ ـ ـ ب ـعــد اس ـت ـي ـفــاء شــرط
ضــروري وقانوني حتمي ،هو تعديل
قانون الدفاع .عام  ،1990اصر جنبالط
على تعيني تقي الدين رئيسًا لالركان،
بينما ك ــان قــائــد الـجـيــش امـيــل لحود
يفكر في فــادي ابــو شقرا الــذي تحفظ
عنه الزعيم الــدرزي .وألن املادة  21من

استدعاء سلمان من
االحتياط ال ليرئس
االركان ،بل ليأمر الجيش
في غياب قهوجي

ق ــان ــون ال ــدف ــاع تـحـظــر تـعـيــن رئـيــس
لــاركــان من بني ضباط في االحتياط
او سبق لهم ان وضعوا في االحتياط،
الـتــأم مجلس ال ـنــواب وعـ ّـدلـهــا وصــدر
ال ـت ـع ــدي ــل ف ــي الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  135فــي
 14نـيـســان  ،1990مـجـيـزًا استثنائيًا
ملــرة واح ــدة تعيني رئيس لــاركــان من
االحـ ـتـ ـي ــاط .م ــا ل ـبــث ان ث ـ ّـب ــت مجلس
الـ ــوزراء بــرئــاســة الــرئـيــس عمر كرامي
تعيني تقي الــديــن رئيسًا لــأركــان في
 16كانون الثاني .1991
لــم تكن ثمة سابقة لذلك املـخــرج .رغم
التحظير ،اخرجته اللعبة السياسية
وتقاطع املصالح تبعًا الصول قانونية
ب ـ ـ ــدأت فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب ب ـت ـعــديــل
الـقــانــون وانـتـهــت فــي مجلس ال ــوزراء
بالتعيني.
ام ــا م ــا ي ــدور فــي مـكـتــب وزي ــر الــدفــاع
ال ـيــوم ،فـمـسـمــار اضــافــي فــي الـعــامــود
ال ـف ـقــري لـلـمــؤسـســة ال ـع ـس ـكــريــة ،وهــو
انضباطه ،بمخرج معيب كهذا.

جان عزيز
في ظل استمرار الشغور الرئاسي منذ عامني ونيف،
ـات امل ــؤام ــرة بـكـثــرة .م ـصــادرهــا متقابلة
تـعـلــو نـظــريـ ٌ
ومـتــداخـلــة .ك ــل مــن طــرفــي ال ـص ــراع ،يتهم خصومه
ع ـل ـنــا .وي ـك ــاد ال ي ـج ــزم هـمـســا وسـ ـ ـرًا ،بـنـفــي بعض
التهمة حتى عن حلفائه .أما القاسم املشترك بني كل
التهم والحمالت ومصادرها وأهدافها ،فعنوان واحد:
يريدون االنقالب على النظام! لكن أي انقالب؟ وعلى
أي نظام؟
النظرية األكثر شيوعًا وصخبًا ،هي تلك التي يطلقها
خـصــوم حــزب الـلــه .وبـعــض التدقيق فــي مضمونها
يظهر أن مطلقيها يسحبونها على مجمل ما يسمونه
«الشيعية السياسية» في لبنان اليوم .يختصر هؤالء
إشكالية الرئاسة باختزال تبسيطي :حزب الله يقدر
في لبنان على كل شيء .حزب الله لم يدفع حلفاءه إلى
تبني ترشيح ميشال عــون رئيسًا للجمهورية .إذن
حــزب الله ال يريد رئيسًا .مل ــاذا؟ ألن حــزب الله يريد
إسقاط نظام الطائف...
البديهي أن في تلك املعادلة املبتسرة ،مغالطات وعقدًا،
بقدر عدد كلماتها أو حتى الحروف .فال قدرة حزب
الـلــه مطلقة .تكفي لـلــداللــة تـعـقـيــدات ال ـصــراع الــدولــي
واإلقليمي حــول هــذا البلد .وتأثيرها على استمرار
الشغور .لكن أمرًا واحدًا يستبطنه اتهام خصوم حزب
الله له بالتحضير النقالب على النظام .إنه االعتراف
بــأن «الطائف الـســوري» القائم منذ  13تشرين األول
 1990حتى اليوم ،إنما هو نظام األرجحية الواضحة
للسنية السياسية في البلد .هــذه هي حقيقة االتهام
امل ــوج ــه وع ـم ـقــه ال ـف ـع ـلــي .خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يخفيه
بعض صقور الفريق األزرق .حني يكشفون ،همسًا،
اعتقادهم بأن تعطيل الرئاسة هو نتاج تناغم كامل
وخـفــي بــن ح ــارة حــريــك وع ــن الـتـيـنــة .ي ـ ــرددون :إنــه
توزيع أدوار .الضاحية تقول لنا إنها مع عــون .حني
نبحث فــي املــوضــوع جــديــا ،نــواجــه بفيتو عنيف من
قبل عني التينة .يبلغ حد التهديد باملقاطعة واستنفار
فــرنـجـيــه .نـســأل الـضــاحـيــة م ـج ــددًا ،يـقــولــون إنـهــم ال
يملكون قــدرة إقـنــاع حلفائهم ...هــي مجرد مـنــاورة.
ينفذونها بالتكافل والـتـضــامــن ،ألنـهــم يعتقدون أن
ميشال عون هو الورقة الذهبية التاريخية املتاحة لهم،
ّ
لدك نظام السنية السياسية ،من دون أن يتحملوا هم
أي مسؤولية في ذلك!
في املقابل يسود اعتقاد – اتهام مقابل في الوسط
امل ـقــابــل .ي ـقــول خ ـصــوم الـفــريــق األزرق ،ان ال ـصــورة
الكبرى باتت واضحة .وإن اإلطار العام لسياق الكباش
صار مفهومًا .السعودية لم تعد مهتمة بامللف اللبناني
فــي ذات ــه .أولــويــاتـهــا تـبــدأ مــن اليمن والـضـفــة األخــرى
مــن الـخـلـيــج ،وتنتهي فــي دمـشــق وم ــؤث ــرات ضفاف
املتوسط .بيروت ال تعنيها كهدف قائم في ذاته .لذلك
كل الحديث عن نظام الطائف ومخاطر سقوط الطائف
وخسارة مكتسبات الطائف على مدى عامني ونيف،

لــم يبدل حرفًا فــي السياسات السعودية املرسومة.
يعتقد هــؤالء بــأن االستراتيجية األساسية للموقف
السعودي تتمثل في مواجهة إيران ً.وطبعًا في ضرب
سالسل نفوذها من الخليج ،وصوال إلى جسر طهران
بغداد دمشق بيروت .لذلك ،يعتقد خصوم السعودية
بــأن هدفها األول ،هو تحويل لبنان حلبة أخــرى من
حلبات الصراع بني إيــران وخصومها .وبالتالي جر
بـيــروت إلــى التحول ساحة جــديــدة للحرب بــن حزب
الله واملتطرفني السنة .هو الهدف الــذي ال هدف يعلو
فوقه .حتى واشنطن أدركت ذلك بحسبهم .فانكفأت
عن مقاربة الرياض في املسألة اللبنانية ،حتى ال تفاتح
هناك بــاالسـتــدراج إلــى اتفاق شامل ،ال تنوي اإلدارة
األميركية فتحه اآلن وال مصلحة لها وسط استمرار
غـمــوض ال ـســاحــات وغ ـبــار امل ـع ــارك .خـصــوم الفريق
األزرق يتهمونه بأنه بــات راضـخــا أو راضـيــا لرهان
نسف الطائف ،عل سقوطه يؤدي إلى تطويق مذهبي
إضافي لحزب الله ،وفوضى سورية في لبنان ،وحرب
على الطريقة السورية فيه ،ما يدفع الغرب إلى فرض
تسوية شاملة تعيد النظر فــي الـتــوافــق الــدولــي حول
«هدنة دمشق» .خصوم «املستقبل» يتهمونه ببساطة،
بأنه رضخ لخيار التضحية بالطائف ،من أجل إسقاط
ن ـظــام األسـ ــد وحـ ــزب ال ـلــه م ـعــا .وه ــو يـسـيــر باللعبة
مرغمًا ،أو لحسابات غير لبنانية أخــرى .وإال ،كيف
أمكن لسمير جعجع أن يؤيد عــون من دون خسارة
عالقاته السعودية ،ويعجز ابن الحريري عن ذلك؟!
بني االتهامني االنقالبيني ،ثمة اتهام انقالبي ثالث .في
الوسطني السني والشيعي كما املسيحي ،يساق اتهام
ضد تقاطع مسيحي فاعل ومؤثر لدى أكثر من فريق
مسيحي ،بــأنــه بــات يائسًا كليًا ونهائيًا مــن إمكان
استعادة أي دور أو توازن أو حفظ حضور أو ضمان
الثالث
وج ــود ،فــي ظــل نـظــام الـطــائــف .ويـقــول االتـهــام
ً
املــذكــور بــأن هــذا التقاطع املسيحي بــات يراهن فعال
على سقوط الـنـظــام ،فــي لحظة إع ــادة رســم الخرائط
والحدود وأشكال األنظمة وتراكيب الدول في املنطقة.
عــل الفوضى الخالقة املـتــولــدة عندها ،تخلق فرصة
في صيغة أفضل ،مقارنة بوضع بات يعتبره األسوأ
باملطلق املؤبد!
أيـ ــا ت ـك ــن ص ـح ــة ت ـل ــك االتـ ـه ــام ــات .وأيـ ـ ــا ت ـك ــن جــديــة
مطلقيها ،اقتناعًا أو استثمارًا ،يظل ضروريًا تذكير
هؤالء ،بأن لبنان سبق واختبر محاولة ،بال محاوالت
لقلب نظامه .حتى أن حربًا شرسة خيضت من قبل
الجميع ،وطيلة عقد ونيف ،بهدف تغيير النظام .بدأت
الحرب سنة  1975وسط مشاريع انقالبية ثالثة على
األقــل :من كــان يحلم بلبنان أكبر ،ومــن يحلم بلبنان
أصغر ،ومن يحلم بلبنان من دون طوائف .في ختام
الـحــرب ،سقط كل الحاملني ،وصمد النظام .حتى بدا
سنة  1990أن كــل املتحاربني خــرجــوا مهزومني في
مـشــاريـعـهــم ،ووحـ ــده ال ـن ـظــام انـتـصــر ف ــي هشاشته
املوقتة الدائمة ...مجرد عبرة وذكــرى ،ملن يخطط ألي
خطوة في املرحلة الراهنة املقبلة!

لماذا ال تقول الحقيقة كاملة؟
ّ
رسمي في بيان رسمي ،فعلقت على
م ــا «تـ ـ ّـم ت ــداول ــه ع ــن اع ـت ــراف ــات أدل ــى
ب ـهــا الـ ـط ــراس ق ـبــل ح ـض ــور الـحـجــار
إلـ ـ ــى م ــرك ــز األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـلـتـحـقـيــق
ّ
مـعــه» ،بــالـقــول إن «الـقــاضــي الحجار
كــان قــد أعطى لألمن الـعــام ظهر يوم
األحــد  2016/9/11إشــارة باستدعاء
الطراس للتحقيق معه ،وتم إحضار
ً
مساء وحتى
هذا األخير عند الثامنة
حضور الحجار إلى مبنى األمن العام
عـنــد منتصف الـلـيــل لــم يـكــن بـعــد قد
بوشر باستماع إفــادة الـطــراس ،وأن
اإلف ــادة الــوحـيــدة التي أدلــى بها هذا
األخ ـيــر كــانــت أم ــام ال ـح ـجــار اعـتـبــارًا
ً
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة  12,54ل ـ ـيـ ــا ،بـحـســب
م ــا ه ــو م ـ ــدون ص ــراح ــة ف ــي مـحـضــر
التحقيق الـجــاري لــدى األمــن الـعــام».
محضر تحقيق األمــن
اسـتـنــدت إل ــى ّ
الـعــام الـســري وكــذبــت بيانه العلني.
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ّ
ناقضت البيان الــذي ذكر أن «الشيخ
الـطــراس ،أثناء التحقيق معه ،كشف
الهوية الحقيقية للمدعو أبو البراء،
املطلوب واملــاحــق بجريمة السيارة
ال ـت ــي كـشـفـهــا األم ـ ــن ال ـع ــام ف ــي بـلــدة
الناعمة التي كانت مفخخة بـ 250كلغ
مــن املـتـفـجــرات» .وقــالــت إن التحقيق
ّ
يتوصل إلى تحديد هويته ،ولذلك
لم
لم ّ
تدع عليه .التبريرات التي ساقتها
النيابة الـعــام العسكرية لــم تتوقف.
وعن سبب ترك الحجار للطراس رهن
التحقيق بعدما أمر بتوقيفه ،زعمت
أن «إش ــارة القضاء كانت باستدعاء
الـ ـط ــراس ول ـي ــس تــوق ـي ـفــه ،ف ــاإلش ــارة
ُ
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــف تـ ـعـ ـط ــى بـ ـع ــد اس ـت ـم ــاع
اإلف ــادة وليس قبلها» .تتهم النيابة
العامة األمن العام بترك املشتبه فيه
أرب ــع ســاعــات بــا تحقيق .وفــي هــذا،
فــإنـهــا إم ــا تـلـ ّـمــح إل ــى أن األم ــن الـعــام

أراد إذالل الطراس ،أو أنه ّ
مقصر في
واجباته ،وإما أن األمن العام يتعامل
مــع غــرف التحقيق التابعة لــه كبهو
فندق يتولى استضافة الناس فيه ثم
قاض ما إلخالء سبيله.
انتظار مرور
ٍ
تـبــريــرات النيابة الـعــام لــم تقف عند
حــد .لــم تــراع املنطق السليم أحيانًا.
ثمة تسجيل صوتي لرئيس جمعية
السكينة أحمد األيــوبــي ،انتشر قبل
وص ــول الـقــاضــي الـحـجــار إلــى مبنى
األمـ ــن ال ـع ــام ،ي ـقــول فـيــه األي ــوب ــي إن
وزي ــر الداخلية نـهــاد الشنوق أرســل
ق ــاضـ ـي ــا ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــع ال ـ ـط ـ ــراس،
و«ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاه ــم م ــع ه ـ ــذا ال ـقــاضــي
ح ــول امل ـســار ال ـع ــام» .ه ــذا التسجيل
الذي ّ
حدد وجهة عمل النيابة العامة
العسكرية ،قبل وصول أحد قضاتها
إل ــى األم ــن ال ـع ــام ،لــم يـسـتـفــز مـصــدر
ال ـب ـيــان ،فــاكـتـفــى بــالـقــول إن النيابة

الـ ـع ــام ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة «ال ع ــاق ــة لـهــا
بـخـلـفـيــات تـســريـبــات أو تسجيالت
غ ـيــر صـ ـ ــادرة ع ـن ـه ــا» ،مـ ـش ــددة على
أن «انتقال الحجار إلــى مبنى األمن
ال ـعــام حـصــل بـعــد ت ــداول ــه املــوضــوع
مــع مفوض الحكومة القاضي صقر
صقر ال ــذي كــان يتابع ب ــدوره مسار
التحقيقات ،وأن التواصل مع وزيري
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـع ــدل ب ـش ــأن مــوضــوع
أمني بهذا الحجم أمر طبيعي» .كذلك
ّ
لم يعلق البيان على تصريح الوزير
املـشـنــوق لصحيفة «الـسـفـيــر» الــذي
جــزم بتدخله للضغط على القضاء
ً
قــائــا« :تدخلت درءًا للفتنة وتالفيًا
مفت سابق».
للمحظور ،ألن املوقوف ٍ
ل ــم ُي ـف ـهــم ب ـعــد س ـ ّبــب ص ـ ــدور ال ـب ـيــان،
وال الجهة التي وفــرت له الغطاء .لكن
ّ
ال بــد مــن االع ـتــراف بــأنــه يشكل بداية
إيجابية في مسيرة «النيابة العامة»

التي حكمت على نفسها بالصمت ،فلم
تشرح للبنانيني بعد دوافع «ارتكابها»
بعض الـقــرارات سابقًا ،كادعائها قبل
أشهر على طفل في الثامنة من عمره
بتهمة «معاملة رجال األمن ّ
بشدة» ،أو
إطــاقـهــا س ــراح املــوقــوف يــوســف ديب
الــذي اعترف أمــام محققي األمــن العام
بــأنــه ك ــان ُي ـعـ ّـد لتفجير نـفـســه بـحــزام
انتحاري ،ومــا لبث أن فـ ّـر إلــى مناطق
سيطرة «جبهة الـنـصــرة» بعد إطــاق
ســراحــه .اللبنانيون ال شــك سيقرأون
بعناية بيانًا تشرح فيه النيابة العامة
العسكرية أسباب إطالق سراح شادي
امل ــول ــوي ع ــام  .2012للبنانيني الحق
بــأن يـعــرفــوا ،مــا دام ــت النيابة العامة
العسكرية قررت الخروج عن صمتها.
اللبنانيون يا ّ
ريــس ،الذين تتقاضون
رواتبكم من أموال ضرائبهم ،لتحكموا
باسمهم ...بالعدل.
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سياسة

تقرير

التحريض على السوريين:
َ ِّ
فتش عن القوات
غسان سعود
ف ــي الش ــكل ثم ــة جمعي ــة م ــرة ،و»ش ــبان الح ـ ّـي» م ــرة والتي ــار الوطن ــي الح ــر م ــرات ،أم ــا ف ــي
املضم ــون فهن ــاك الق ــوات اللبناني ــة وحده ــا .ال أح ــد يراه ــا أو يس ــمع له ــا موق ــف ،لك ــن
مالئكته ــا حاض ــرة دائم ــا وه ــي املس ــتفيد الوحيد م ــن كل ما يحص ــل .فبعيد تكف ــل التيار
ً
العون ـ ّـي بتبيي ــض صفح ــة القوات ومحاولته محو آثامها بح ــق مجتمعها أوال خالل الحرب
األهلي ــة ،ه ــا ه ــي املعزوف ــة تص ــدح م ــن هن ــا وهن ــاك ع ــن تقصي ــر الدول ــة و»ي ــا مح ــا أي ــام
الح ــرب» و»األم ــن الذات ــي» وغيره ــا م ــن «الدرر» .ولألم ــن الذاتي عنوان وحي ــد بطبيعة الحال
ه ــو مع ــراب ،ال من ــزل النائ ــب جيلب ــرت زوي ــن أو زميله ــا ولي ــد الخ ــوري وغيرهما م ــن نواب
التغيي ــر واإلص ــاح .فه ــذا وذاك مم ــن يمل ــؤون املواق ــع االفتراضي ــة ببهلوانياته ــم يس ــعهم
«الحك ــي» .لك ــن ح ــن تق ــع املش ــكلة أو «حني يدق الخطر عل ــى الباب» ،وفق بروبغن ــدا القوات،
ل ــن يك ــون هن ــاك أح ــد مجه ــز وينظ ــم ويس ــلح غي ــر الق ــوات اللبناني ــة طبع ــا .فرغ ــم إجم ــاع
أرق ــام وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة عل ــى تفاقم الضغط االقتصادي واالجتماعي واملعيش ــي
للنازح ــن الس ــوريني ف ــي طرابل ــس فع ــكار ،هن ــاك م ــن يبالغ ف ــي التحريض على الس ــوريني
ف ــي جب ــل لبن ــان وزحل ــة وجزي ــن .وم ــن دون أن ينكش ــف املص ــدر الحقيق ـ ّـي للش ــائعات،
تنتش ــر يومي ــا عش ــرات األكاذي ــب التي تتضخ ــم وتتناقل بس ــرعة هائلة .ففي بل ــد يتجاوز
في ــه مع ــدل الس ــرقات اليومي ــة الخمس ــن ،يكف ــي أن يقب ــض عل ــى س ــارق س ـ ّ
ـوري الجنس ــية
م ــن أص ــل خمس ــن ليندف ــع كثي ــرون إل ــى الق ــول إن جمي ــع الس ــوريني س ــارقون .وف ــي بل ــد،
َّ
املصرح عنها العش ــرة ،يكفي أن
يتج ــاوز في ــه مع ــدل حاالت التح ــرش واالغتصاب اليومي ــة
تتخي ــل إح ــدى الفتي ــات أن املتح ــرش بها س ـ ّ
ـوري لتخرب الدني ــا ويندفع كثي ــرون قائلني إن
جمي ــع الس ــوريني مغتصب ــون ومتحرش ــون .ورغ ــم تع ــدد األزم ــات والعناوي ــن االقتصادية
واالجتماعي ــة الصالح ــة للتعبئ ــة ال يج ــد بع ــض األح ــزاب والزعم ــاء ش ــيئًا يفعلون ــه س ــوى
تحمي ــل الالج ــئ الس ــوري كل الب ــاء :ش ــركة س ــوكلني كان ــت تق ــوم بواجبه ــا لناحي ــة جم ــع
النفاي ــات وفرزه ــا ،لك ــن بع ــد تضاعف عدد املقيمني في البلد بحك ــم املليون ونصف املليون
الج ــئ س ــوري ،تضاع ــف حج ــم القمام ــة أيضًا وتج ــاوز قدرة س ــوكلني على الجم ــع والفرز
وبات ــت الش ــركة تخس ــر .وعليه ينبغي التضامن مع «س ــوكلني» ولعن الالجئ ــن ونفاياتهم.
أم ــا املدرس ــة الرس ــمية فكان ــت بأل ــف خي ــر حتى أتاه ــا الالجئون بع ــد الظهر فبات ــت الطاولة
تس ــتخدم م ــن قب ــل تلميذي ــن ب ــدل التلمي ــذ الواح ــد ،وحدث ــوا دون ح ــرج ع ــن الحمام ــات
ً
واملالع ــب والطاب ــات وغيره ــا .علم ــا أن الزحمة في جوني ــة مثال أزمة طارئة يس ــببها العمال
املجتمع ــون ف ــي «ب ــورة» بجانب الطريق أو س ــيارات النازحني ال ش ــيء آخر .أم ــا أزمة التفاح
فس ــببها الرئيس ــي ع ــدم قي ــام الجمعيات املعنية بدعم الالجئني بش ــراء اإلنت ــاج اللبناني من
التف ــاح .وم ــا عل ــى املزارع ــن بالتال ــي س ــوى ص ـ ّـب ج ــام غضبه ــم عل ــى النازح ــن الس ــورين
والجمعي ــات املعني ــة بإغاثته ــم .هن ــاك نفور ل ــدى بعض اللبنانيني تجاه جيرانهم أس ــوة بكل
الجي ــران ف ــي العال ــم ،صحي ــح .لك ــن ثم ــة مبالغ ــة تثي ــر الش ــك والريب ــة ه ــذه األي ــام .هن ــاك من
يتقص ــد يوم ــا تل ــو اآلخ ــر وضع إصبعه في جراح الس ــوريني النازحني .هن ــاك من يعتقد أن
وأراض تملكه ــا ووظائف ومدارس
العائ ــات الس ــورية مس ــرورة بمغ ــادرة قراه ــا ومنازله ــا
و ...م ــن أج ــل الس ــكن ف ــي خيم ــة عن ــد قارع ــة األوتوس ــتراد .هن ٍــاك م ــن ال يميز بني س ـ ّ
ـوري
وآخ ــر ويفت ــرض كل نق ــاش م ــن هذا النوع رفاهية ف ــي غير وقتها .هناك من يقرع ألس ــباب
مجهول ــة طب ــول الح ــرب ،دون تقديم أي بديل أو حلول .ثمة مجتمع يقول للس ــوريني :ارحلوا
أو نبيدك ــم ،وه ــم ال يس ــتطيعون الرحي ــل .مل ــاذا؟ ال أح ــد يعل ــم .وم ــن املس ــتفيد؟ ال أحد يعلم
أيض ــا .األكي ــد أن األقس ــاط املخيفة في املدارس والجامعات الخاصة ال يتحمل مس ــؤوليتها
الن ــازح الس ــوري .الجريم ــة ف ــي لبنان ال يتحمل مس ــؤوليتها النازح الس ــوري ،وكذلك ارتفاع
أس ــعار العق ــارات وانع ــدام ف ــرص العم ــل وع ــدم تصري ــف اإلنت ــاج الزراع ــي وغي ــره الكثي ــر.
الفواتي ــر الوهمي ــة وتل ــك املضخم ــة في مجل ــس اإلنماء واإلعم ــار والتمديد للمجل ــس النيابي
والف ــراغ الرئاس ــي والتمدي ــد للمس ــؤولني األمني ــن ال يتحم ــل مس ــؤوليته الن ــازح الس ــوري
طبع ــا ،لك ــن ال أح ــد يس ــمع .هن ــاك م ــن يريد ش ــغل أنظ ــار اللبناني ــن ،عن كل م ــا يحيط بهم،
به ــذا الن ــازح ال ــذي ال يعل ــم كي ــف انته ــى ب ــه األمر هن ــا .وهناك من يس ــتر كل تقصي ــره بهذا
الن ــازح ،فيعي ــد تعبئ ــة م ــن فق ــدوا ثقتهم به عب ــر التحري ــض الرخيص.
م ــا حص ــل ف ــي نهاية األس ــبوع املاضي في زحل ــة كان أكثر من ِّ
معبر ومخي ــف .فقد اعتدى
ش ــاب يعتق ــد أن ــه «ق ــد يك ــون س ـ ّ
ـوري الجنس ــية» عل ــى صبي ــة زحلي ــة ،م ــا كان منها س ــوى
الدف ــاع ع ــن نفس ــها .ورغ ــم أن أرق ــام وزارة الداخلي ــة غير الرس ــمية تش ــير إل ــى حصول بني
خمس ــة وعش ــرة اعت ــداءات مماثل ــة وأكث ــر وحش ــية ف ــي زحل ــة ومحيطه ــا ش ــهريًا أبطاله ــا
لبناني ــون ،اندلع ــت فج ــأة عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماعي حمل ــة تحريض هائل ــة تطالب بـ
«تحري ــر زحل ــة» مم ــن يمك ــن أن «يس ــرقوا املن ــازل ويعت ــدوا عل ــى األع ــراض م ــا ل ــم نضعهم
عن ــد حده ــم»ّ .
وهب ــت النخوة؛ هنا تطالب باألمن الذاتي بعد «فش ــل الق ــوى األمنية والجيش»
ألن «ش ــباب األم ــن الذات ــي» ل ــم ينش ــطوا خمس ــة عش ــر عامًا ف ــي اغتصاب األبرياء وس ــرقة
املن ــازل وربط ــات الخب ــز؛ وهنا تدعو إل ــى تلقني «مجموعة صغيرة» درس ــا ليتعظ اآلخرون.
وف ــي ظ ــل الغوغ ــاء الش ــعبية ورك ــض السياس ــيني خل ــف املواق ــف الش ــعبوية كان يمك ــن أي
انفع ــال إضاف ــي أن يوص ــل التوت ــر إل ــى حال ــة االنفج ــار الكام ــل .علم ــا أن امللي ــون ونص ــف
امللي ــون س ــوري م ــا زال ــوا جميعًا يضبطون أنفس ــهم وال يبالون باإلهان ــات اليومية الكثيرة،
لك ــن يوم ــا م ــا ـّ ـ قد ال يكون بعيدًا ـ س ــيرفع أح ــد الناجني من الحرب الس ــورية عينيه ويقول
ملهين ــه أن «يح ــل عن ــه» فتتدح ــرج ك ــرة الن ــار .واملش ــكلة الرئيس ــية هن ــا تكم ــن ف ــي اعتق ــاد
بع ــض األش ــاوس أنه ــم ربح ــوا ح ــرب زحل ــة وح ــرب األش ــرفية وكل الح ــروب األخ ــرى الت ــي
ه ــدت مناط ــق وقض ــت عل ــى مئ ــات الش ــباب وهج ــرت عائ ــات برمته ــا وكان ــت الس ــبب ف ــي
اخت ــال املوازي ــن الديموغرافي ــة واالقتصادية في البلد وهم يجاهرون باس ــتعدادهم لتكرار
مآثره ــم إن تطل ــب األم ــر ذل ــك .ه ــؤالء يش ـ ّـمرون ع ــن زنوده ــم مفاخري ــن بأنه ــم جاه ــزون
إذا دق الخط ــر عل ــى األب ــواب .أم ــا املح ــذرون م ــن خط ــورة م ــا يحص ــل ،فه ــم مج ــرد عم ــاء
لـ»الغري ــب» ،ال يري ــدون إزعاج ــه ف ــي اس ــتيالئه عل ــى البل ــد .واملطل ــوب ف ــي الخالص ــة تح ــرك
فاع ــل وج ــدي م ــن أج ــل وق ــف م ــا يحص ــل؛ إال إذا كان ــت الفعالي ــات املدني ــة وم ــن يفت ــرض
التعوي ــل عليه ــم يعتق ــدون أن م ــا ينق ــص مناطقه ــم ه ــو جبه ــات مفتوح ــة وحم ــات إب ــادة
وامليليش ــيات م ــن جدي ــد؛ علم ــا أن رئيس حزب القوات اللبنانية س ــمير جعج ــع ،كان يوحي
أن ــه تعق ــل به ــذا الخصوص وتراج ــع خطوات إلى ال ــوراء ليتأكد اليوم أن الطب ــع ينتصر على
التطب ــع كالع ــادة ،وال ب ــد ف ــي ع ــرف القوات من تخوي ــف املواطنني ملواكبة تقدمهم السياس ـ ّـي
امللح ــوظ بإمس ــاك أمن ـ ّـي ـ عس ـ ّ
ـكري به ــذا التقدم.

تقرير

االحتجاج ّعلى «اإلعدام» يتزايد
رفض تسلم جثمان حتر
 ...واعتصام أمام رئاسة الوزراء
عمان ــ األخبار
ال ت ــزال عائلة الـكــاتــب والصحافي
الــزمـيــل نــاهــض حـتــر ،ال ــذي اغتيل
أول مــن أمــس أمــام قصر الـعــدل في
ال ـعــاص ـمــة األردن ـ ـيـ ــة ،ت ـ ّضــع أرب ـعــة
مطالب للموافقة على تسلم جثمانه
ودفـ ـن ــه ،ف ـي ـمــا ت ـص ـ ّـر ع ـلــى تحميل
رئيس الوزراء املكلف ،هاني امللقي،
املسؤولية املباشرة عن مقتله ،وهو
ما كررته خالل اعتصام نفذته أمس
أمام دار رئاسة الوزراء في ّ
عمان.
وك ـ ــان امل ـط ـلــب األس ــاس ــي لـلـعــائـلــة
إقـ ــالـ ــة ح ـك ــوم ــة املـ ـلـ ـق ــي ،ل ـك ــن امل ـلــك
عـبــدالـلــه ال ـثــانــي س ــارع إل ــى إع ــادة
ت ـك ـل ـي ـفــه ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
خ ـل ـفــا ل ـل ـح ـكــومــة ال ـت ــي أق ـي ـل ــت فــي
أعـقــاب االنتخابات النيابية ،وهو
التكليف الــذي أشعل غضب عائلة
ّ
حتر وأصدقائه ،خاصة أنه لم تزر
ّ
أي شخصية من الحكومة السابقة
بيت العائلة أو ديوان العشيرة.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل املـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى فــي
م ـحــاس ـبــة ك ــل م ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ســامــة حـمــاد ،ومـحــافــظ العاصمة
خ ــال ــد أبـ ــو زي ـ ــد ،ع ـلــى عـ ــدم ات ـخــاذ
إج ـ ــراء ب ـحــق امل ـح ـ ّـرض ــن ع ـلــى قتل

ً
الـكــاتــب ،فضال عــن املطالبة بإقالة
م ــدي ــر األم ـ ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء عــاطــف
ال ـس ـع ــودي ،لـتـقـصـيــره ف ــي حـمــايــة
ّ
الزميل حتر قبل اغتياله.
وش ـ ــارك ف ــي االع ـت ـص ــام ن ـحــو 500
ش ـ ـخـ ــص ،ك ـ ـ ـ ــرروا ت ـح ـم ـي ــل امل ـل ـقــي
امل ـس ــؤول ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة ع ــن ح ــادث ــة

لجوء السلطات
حظر النشر
إلى ّ
المتوقع يهدف إلى
إخماد القضية
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال ،حــام ـلــن ص ـ ــورًا ل ـحــتــر،
وه ـت ـفــوا واص ـف ــن إيـ ــاه بــالـشـهـيــد.
ك ــذل ــك قـ ــال عـ ــدد م ــن امل ـش ــارك ــن إن
الحكومة ترعى اإلرهاب والتطرف،
عبر التحالف مع «جماعة اإلخوان
املـسـلـمــن» ،والـتـســاهــل مــع الحالة
ال ـس ـل ـف ـي ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة وامل ـ ـتـ ــزايـ ــدة
(مروان بو حيدر)

ف ــي املـمـلـكــة ،وه ــو م ــا سـيـتـبــن في
اإلجـ ـ ــراءات الــاحـقــة بـحــق الـجــانــي
ورعاة هذه الحالة.
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،ن ـق ـل ــت مـ ـص ــادر
محلية أن املــدعــي الـعــام لـ«محكمة
الجنايات الكبرى» ّ
وجــه إلــى قاتل
ّ
حتر ثــاث تهم ،هــي« :القتل العمد
مــع سـبــق اإلص ـ ــرار ،وال ـق ـيــام بعمل
إره ـ ــاب ـ ــي أدى إل ـ ــى م ـ ــوت إنـ ـس ــان،
وح ـمــل وح ـي ــازة س ــاح نـ ــاري دون
ت ــرخـ ـي ــص» ،ث ـ ـ ّـم ق ـ ــرر إحـ ــالـ ــة مـلــف
الـقـضـيــة إل ــى مـحـكـمــة أم ــن ال ــدول ــة
(ع ـس ـك ــري ــة) ب ــاع ـت ـب ــاره ــا صــاح ـبــة
االخ ـت ـص ــاص بــال ـن ـظــر ف ــي قـضــايــا
اإلرهاب.
ك ــذل ــك ،أك ــد ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام ملحكمة
أمـ ــن ال ــدول ــة أن امل ــدع ــي الـ ـع ــام فــي
األخيرة باشر التحقيق مع املتهم،
تمهيدًا إلحالته إلى املحكمة للبدء
بمحاكمته وفقًا لألصول القانونية.
ّ
لكن املدير العام لـ«هيئة اإلعــام»،
أمجد القاضي ،استبق خروج املزيد
من التفاصيل بتعميم قرار النائب
ال ـ ـعـ ــام مل ـح ـك ـمــة أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
محطات الـبــث اإلذاع ــي والفضائي
واملواقع اإللكترونية واملطبوعات،
ب ـح ـظــر ال ـن ـشــر ف ــي ق ـض ـيــة اغ ـت ـيــال
ّ
حــتــر .وب ـ ّـرر التعميم هــذه الخطوة
بــأنـهــا ج ــاءت «حـفــاظــا عـلــى سرية
ال ـت ـح ـق ـي ــق وت ـح ـق ـي ـق ــا لـلـمـصـلـحــة
العامة ،وذلك باستثناء البيانات أو
املعلومات التي تصدر عن النائب
العام ملحكمة أمن الدولة».
ْ
وح ـ ــظ ـ ــر الـ ـنـ ـش ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء اعـ ـت ــادت ــه
وســائــل اإلع ــام فــي األردن ،خاصة
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة أو تـلــك
املــرتـبـطــة بـمـحــاكـمــة سـيــاسـيــن أو
ش ـخ ـص ـيــات اج ـت ـمــاع ـيــة أو ديـنـيــة
بارزة ،وهو من ناحية أخرى يهدف
إل ــى تـخـفـيــض م ـس ـتــوى االح ـت ـقــان
في اململكة بسبب اعـتــراض جهات
كـ ـثـ ـي ــرة ،ش ـك ـل ـيــا أو ح ـق ـي ـق ــة ،عـلــى
االغتيال .كذلك فإنه أسلوب تتبعه
الحكومة لجعل القضية على الرف
وأقـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،ثـ ــم ح ــرف
االهتمام إلى قضايا أخرى ،كنتائج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة
وتشكيلة الحكومة املقبلة.

جنبالط يدين «العمل البربري» وأنصار الله
واكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أم ـ ـ ــس،
ّ
ال ـت ـحــركــات الـشـعـبـيــة واإلعــام ـيــة
املستنكرة الغتيال الكاتب الزميل
ال ـش ـه ـيــد ن ــاه ــض ح ـتــر ف ــي عـ ّـمــان
واألردن ،ال ـ ــذي اغ ـت ـيــل ع ـلــى درج
قصر العدل في العاصمة األردنية
صباح األحد.
ُوب ــال ـت ــزام ــن م ــع االعـ ـتـ ـص ــام ال ــذي
ّ
نظم مساء أمس أمــام قصر العدل
فـ ــي عـ ـ ّـمـ ــان اسـ ـتـ ـنـ ـك ــارًا ل ـل ـجــري ـمــة
واملطالبة باستقالة رئيس
النكراء
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـك ــل ــف ه ــان ــي امل ـل ـقــي
وتحميله مسؤولية اغتيال حتر،
ّ
ـظ ــم ع ـ ـ ٌ
ـدد ك ـب ـي ـ ٌـر م ــن اإلع ــام ـي ــن
نـ
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــن
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
والـســوريــن اعـتـصــامــا فــي حديقة
«األسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا» ف ـ ــي وس ـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت،

حملوا خاللها صور الشهيد حتر،
وأل ـق ـيــت ع ــدة ك ـل ـمــات بــاملـنــاسـبــة،
ّ
حملت النظام األردن ــي مسؤولية
االغتيال.
ووصــف عضو املجلس السياسي
في حزب الله محمود قماطي حتر
بـ ـ «شـهـيــد الـكـلـمــة ال ـح ـ ّـرة وشهيد
امل ـقــاومــة ض ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي
والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري وأدوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» .وش ـ ــدد
رئيس الحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب على ضــرورة مواجهة
الـفـكــر الـتـكـفـيــري وحـمــايــة الكلمة
الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة ،وأل ـ ـقـ ــى الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق
عصام نعمان كلمة باسم «الحركة
الــوطـنـيــة» ،ونــائــل قــائــد بـيــه كلمة
ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ال ـ ـسـ ــوري ال ـقــومــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه وزيـ ــر
امل ـصــال ـحــة الـ ـس ــوري ع ـلــي ح ـيــدر،

ّ
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان م ـ ــك ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم «حـ ــركـ ــة
ال ـش ـع ــب» ،وع ـل ــي ض ـغ ـم ــان بــاســم
«ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر»
وري ـ ــاض ص ــوم ــا ب ــاس ــم «الـتـجـ ّـمــع
ال ـت ـقــدمــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» .كــذلــك
ألقى كل من الزميل جورج قرداحي
كـلـمــة بــامل ـنــاس ـبــة ،والــزم ـي ـلــة ثــريــا
ع ــاص ــي ب ــاس ــم «مـ ـنـ ـت ــدى اإلع ـ ــام
ف ــي ل ـب ـن ــان» ،واإلع ــام ــي األردنـ ــي
مصلح الهباهبة واملحامية بشرى
الخليل ،فيما ألقت غريس كاراتي
اب ـن ــة شـقـيـقــة ال ـش ـه ـيــد ح ـتــر كلمة
باسم العائلة.
كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـنـ ـك ــر رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـلـ ـق ــاء
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي» ال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
جنبالط ،اغتيال الشهيد حتر في
بيان أمــس ،معتبرًا أن «املــرء قد ال
يـتـفــق م ــع ال ـتــوج ـهــات الـسـيــاسـيــة
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ّ
ناهض حتر المقتول على قصور العدالة
علي أحمد الديري*
كانت عيني الكندية للتو تفتح على
مشهد الـشــرق األوســط بـفــارق سبع
ســاعــات .كــانــت الــرســالــة األول ــى من
بالد االغتياالت والكتب« :شفت شو
ّ
صار بناهض حتر ،بتعرف خيفانة
عـلـيــك ،مـعـقــول اس ــم ال ـك ـتــاب ينفهم
غلط».
كــان الـســؤال الــذي انـقــدح فــي ذهني
ل ـح ـظ ـت ـه ــا ،ه ـ ــل ي ـن ـب ـغ ــي أن أخ ـ ــاف
مـ ــن ع ـ ـنـ ــوان كـ ـت ــاب ــي الـ ـج ــدي ــد «إلـ ــه
ال ـ ـتـ ــوحـ ــش ...ال ـت ـك ـف ـي ــر وال ـس ـي ــاس ــة
الوهابية»؟
للحظة فـكــرت فــي أنـهــا نهاية تليق
بـكــاتــب ،بــل هــي ليست نـهــايــة ،فهي
كتابة لــه لكن بحبر أحـمــر .لقد غدا
ّ
ناهض حتر أسطورة .لن يفكر أحد
فــي م ـســاحــات االخ ـت ــاف م ـعــه ،ولــن
ي ـف ـكــر أحـ ــد ف ــي األط ـ ـ ــراف ال ـت ــي كــان
يقف ناهض على أقصى حــدودهــا.
سنخجل جميعًا من أن نتحدث عن
صغائر االخـتــاف معه ،وسيصبح
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان ال ـ ـكـ ــاتـ ــب املـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــول ،ك ـمــا
أص ـب ــح عـ ـن ــوان ف ـي ـل ـســوف اإلش ـ ــراق
الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــروردي امل ـ ـق ـ ـتـ ــول ،أو حـســب
ت ـع ـب ـيــر ابـ ــن ت ـي ـم ـيــة «املـ ـقـ ـت ــول عـلــى
الزندقة» أو املقتول في حلب.
ال ــدم أب ـلــغ مــن الـحـبــر فــي الـلـحـظــات
ال ـعــدم ـيــة ال ـك ـب ــرى ،كــالـلـحـظــة الـتــي
نعيشها ،يكاد الحبر يفقد بالغته
فــي الـتـعـبـيــر عــن أزم ـت ـنــا أو اق ـتــراح
مـ ـخ ــارج ل ـهــا أو تــوص ـيــف حــالـتـهــا
أو تفكيك بنيتها .تصبح اللحظة
أكـثــر إغ ـ ً
ـراء للكتابة بــاألحـمــر ،ليس
رغ ـبــة فــي ال ـش ـهــادة وال حـتــى رغـبــة
ف ــي ت ـقــديــم درس ف ــي الـتـضـحـيــة أو
خ ــوض م ـعــركــة تـسـتـحــق أن نـمــوت
مــن أجـلـهــا ،لـيــس مــن أج ــل ذل ــك كله
وال بـعـضــه ،ب ــل مــن أج ــل أن نعيش
عـلــى نـحــو اسـتـثـنــائــي فــي مــا يمكن
أن نـسـمـيــه امل ـش ـهــد ال ـث ـقــافــي ال ـعــام.
أقــولـهــا ب ـصــراحــة :ه ــذا مــا يدفعني
ألن أظ ــل مـتـمـسـكــا ب ـع ـنــوان كـتــابــي،
وليذهب املستميتون في التوحش
باسم الــدفــاع عن الــذات اإللهية إلى
جحيم الحور العني.
لقد قلت «الــذات اإللهية» وفي ذهني
ه ـل ــوس ــات م ـح ـمــد ب ــن ع ـب ــد ال ــوه ــاب
وهـ ــو يـ ـ ـ ّ
ـردد عـ ـش ــرات املـ ـ ــرات ع ـبــارتــه
األث ـي ــرة «إن ال ـع ـبــادة ه ــي الـتــوحـيــد،
ألن الـ ـخـ ـص ــوم ــة فـ ـ ـي ـ ــه» .ه ـ ــو ي ـع ـنــي
ت ــوح ـي ــد ال ـ ـ ــذات اإلل ـه ـي ــة وت ـنــزي ـه ـهــا
وال ـ ــدف ـ ــاع ع ـن ـه ــا والـ ـنـ ـط ــق بــاس ـم ـهــا
والحرب من أجلها والخصومة فيها،
تـلــك هــي ال ـع ـبــادة .ك ــان قــاتــل ناهض
ّ
ح ــت ــر يـ ـم ــارس ع ـب ــادت ــه وهـ ــو يـطـلــق
رصاصته في منتهك الذات اإللهية.

ّ
نــاهــض حــتــر هــو أح ــد ضـحــايــا هــذه
ال ـخ ـصــومــة ،وأسـتـطـيــع أن أق ــول من
خ ــال تـقـلـيــب م ـئ ــات ال ـص ـف ـحــات من
نصوص التوحش في تراثنا إن هذه
الخصومة ظاهرها عقائدي وباطنها
سياسي ،وبطن السلطة أو الدولة أو
ّ ً
الخالفة ي ــزداد ّ
تكرشًا وتــرهــا كلما
اسـتـخــدمــت الـتــوحـيــد أداة خصومة
سياسية ،كما فعلت تجربة الخالفة
اإلسالمية في تاريخنا ،وكما فعلت
ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة األولـ ـ ــى ( 1744ـ
 )1818وما زالت تفعل ،ولن تتوب عن
أن تفعل.
الـتــوحـيــد ه ــو م ــوض ــوع الـخـصــومــة
وهــو مــوضــوع السياسة فــي الوقت

نفسه .فالجماعات والفرق تختصم
حــن تـخـتـلــف فــي ال ـس ـيــاســة ،وحــن
تــريــد أن تــوجــد مشروعية لخالفها
السياسي تلجأ إلى العقيدة .وليس
هـنــاك أق ــوى مــن أن تـضــرب خصمك
ف ــي ع ـق ـيــدتــه (ال ـت ــوح ـي ــد) فـتـخــرجــه
م ــن اإلسـ ـ ـ ــام ،وذل ـ ــك ه ــو م ــا حـصــل
طــوال فترات الصراع السياسي في
تاريخنا.
افـ ـت ــراق األم ـ ــة ع ـلــى ثـ ــاث وسـبـعــن
ف ــرق ــة ك ـل ـه ــا فـ ــي ال ـ ـنـ ــار إال واح ـ ــدة.
هـ ــي ن ـ ــار ال ـس ـي ــاس ـي ــة ول ـي ـس ــت ن ــار
اآلخـ ـ ــرة .واالفـ ـت ــراق ه ــو الـخـصــومــة
في التوحيد ،فكل فرقة ّ
تدعي أنها
توحد الله وتعطي اإلله ما تستحقه

ذات ــه م ــن ص ـفــات ال ـت ـنــزيــه ،ف ــي حني
أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـن ـ ــزه نـ ـظ ــامـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ض ــد ش ــرك االعـ ـت ــراض واالح ـت ـجــاج
واملطالبات.
من هي الفرقة الناجية اليوم؟ الفرقة
ال ــواح ــدة الـنــاجـيــة ال ـيــوم الـتــي تجد
نـفـسـهــا خ ــارج االث ـن ـتــن والـسـبـعــن
ل ـي ـســت غ ـيــر ال ــوه ــاب ـي ــة .ف ـهــي ال ـتــي
ت ـخ ــاص ــم ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي تــوح ـيــدهــم
خ ـصــامــا دون ـ ــه ال ـت ـك ـف ـيــر والـتـقـتـيــل
وال ـت ـف ـج ـيــر وال ـش ـق ــاق وال ـكــراه ـيــات
املنفلتة من اإلنسانية.
لـ ـق ــد وضـ ـع ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األردن ـ ـيـ ــة
ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي املـ ــوضـ ــع ال ـ ـ ــذي وض ــع
فيه محمد بــن عبد الــوهــاب الــدولــة

وقفة إحتجاجية
السعودية .فقد جعلها تختصم مع إستنكارًا إلغتيال
ناهض حتر
الناس في التوحيد الذي جاء هو به في بيروت أمس
وفرضه شعارًا للدولة .كان ناهض (مروان بو حيدر)

ّ
ح ـ ــت ـ ــر ضـ ـحـ ـي ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـص ــوم ــة،
خصومة الــدولــة الـتــي ص ــارت فرقة
ت ـب ـح ــث عـ ــن ن ـج ــات ـه ــا ب ـق ـت ــل ال ـف ــرق
الـتــي تختصم معها بــدل أن تصير
دول ــة تــوحــد جميع الـخـصــوم تحت
مــرج ـع ـي ـت ـهــا ال ـج ــام ـع ــة وال ـح ــاف ـظ ــة
للمختصمني.
ْ
هكذا يعمل «إلــه التوحش»ُ ،ي َوه ِب
ّ
ويحولها إلى خصم عقائدي
الدولة
ي ـس ـفــك دم ـ ــاء امل ـع ــارض ــن ل ـه ــا عـلــى
أعتاب قصور عدالتها املزيفة.
*كاتب من البحرين

ينعون «المناضل الحر»
أو الفكرية أو الثقافية الـتــي ّ
عبر
عـنـهــا ال ـكــاتــب ال ــراح ــل ح ـتــر ال ــذي
ان ـ ـضـ ــوى فـ ــي إطـ ـ ــار مـ ـح ــور مـعــن
ّ
وكـ ـ ــان م ــن أبـ ـ ــرز م ـن ــظ ــري ــه ،إال أن
ه ــذا ال يـلـغــي االس ـت ـن ـكــار الـشــديــد
ألس ـ ـ ـلـ ـ ــوب الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة الـ ـجـ ـس ــدي ــة
ً
والـقـتــل ال ــذي يعتبر عـمــا بربريًا
ّ
م ــوص ــوف ــا» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «احـ ـت ــرام
الــرأي وحــريــة التعبير مبدأ ثابت
وغـ ـ ـي ـ ــر ق ـ ــاب ـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـس ــاوم ــة ت ـحــت
أي ظ ـ ــرف م ــن الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ب ـصــرف
الـنـظــر عــن مـضـمــون هــذا ال ــرأي أو
ط ـب ـي ـع ـتــه» ،وتـ ـق ــدم بــال ـت ـعــزيــة مــن
«عائلة الشهيد حتر ومن الشعب
األردني الشقيق».
واعتبر رئيس الرابطة السريانية
ح ـب ـيــب إفـ ـ ــرام ،أن «أخ ـط ــر م ــا فــي
اغتيال ناهض حتر ،ليس في أنه

مسيحي أو مشرقي أو أردنــي أو
ملحد أو شـيــوعــي أو علماني أو
ْ
كاتب ،بل في من ال يهمه كل هذا
مـعــا .إنــه الـجــن الـحـقـيــر .والـعــالــم
ّ
يتفرج .ال دول ال حكومات ال
أبله.
ّ
قضاء على مستوى هذا التحدي.
في أن يسكت العالمِّ .
يدبج بضع
ك ـل ـم ــات رثـ ـ ــاء ،ب ـم ـك ــر ،ض ــد الـقـتــل
ضـ ــد الـ ـقـ ـم ــع ضـ ــد الـ ـت ــرهـ ـي ــب ،ثــم
يعود ليداعب داعش والظالميني
ي ـس ـت ـع ـم ــل غ ـ ـبـ ــاء هـ ــم ف ـ ــي ل ـع ـب ـتــه
امل ـف ـض ـلــة ف ــي تـفـجـيــر الـ ـش ــرق .فــي
أن يجلس العالم العربي سعيدًا
فـ ــوق دمـ ــائـ ــه ،فـ ــوق غـ ـب ــار أب ـنــائــه
وكــأنــه غير معني .ظــام يستولد
ظ ـ ــام ـ ــا وس ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــات هـ ـ ــي إهـ ــانـ ــة
لـلـعـقــل لـلـفـكــر ل ـل ـحــريــة لــإن ـســان.
ألجـ ــل رس ـ ــم .ألجـ ــل م ــوق ــف .ألج ــل

ّ
حزب الله :حتر
شهيد المقاومة
والكلمة الحرة

كلمةّ .ألجــل عقيدةٌ .وأســوأ .هناك
ْ
م ــن ه ــل ــل .إن ــه اغ ـت ـي ــال حـ ــالَ .م ــن
ي ـح ـمــي أي أحـ ــد م ــن ال ـت ـحــريــض،
م ــن الـ ـت ــواط ــؤ ،م ــن ال ـت ـك ـف ـي ــر ،مــن
التعصب ،من فقدان العدل .رمزية
استشهاد ناهض على درج قصر

الـ ـع ــدل ورق ـ ــة ن ـع ــوة ل ـل ـعــدل ذاتـ ــه.
دولــة بكل مؤسساتها غير قادرة
على حماية مواطن وحيد مهدد.
وت ـح ـقــق م ـعــه إلث ـ ــارة م ــا تـعـتـبــره
«نعرات طائفية» ،و«إهانة معتقد
ديني» .كلنا ناهض حتر .كما كنا
كـلـنــا م ــع ك ــل م ـظ ـلــوم م ـق ـهــور .كــل
مـشــرقــي هــو نــاهــض حـتــر شهيد
ينتظر دوره».
وم ــن ال ـي ـمــن ،أدان ال ـنــاطــق بــاســم
أن ـص ــار ال ـل ــه مـحـمــد ع ـبــد ال ـس ــام،
«بشدة اغتيال الكاتب والصحفي
األردن ـ ـ ـ ــي ن ــاه ــض حـ ـت ــر ،ون ـع ـت ـبــر
اغ ـت ـي ــال األح ـ ـ ــرار امل ـنــاض ـلــن ضـ ًـد
الـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة األمـ ـ ـي ـ ــر ًكـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ـس ـ ــارة
لـبـلــدانـهــم وخ ـس ــارة ألم ـت ـهــم ،ويـ ُـد
الغدر التكفيرية التي امتدت إليه
ب ــال ـق ـت ــل وس ـ ــط ال ـع ــاص ـم ــة ع ـ ّـم ــان

وأم ــام قـصــر ال ـعــدل هــي تـلــك التي
امتدت إلى أصحاب الفكر املستنير
املنفتح على الجميع فــي مختلف
األقطار العربية وتفتك بالشعوب
ً
ق ـ ـتـ ــا وذب ـ ـحـ ــا وت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات ،ول ــن
نـنـســى لـلـكــاتــب وق ـف ـتــه الـشـجــاعــة
وامل ـ ـبـ ــدئ ـ ـيـ ــة ض ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ع ـلــى
ال ـي ـمــن ،مـضـيـفــا بــذلــك إل ـ ًـى سجله
النضالي والقومي صفحة ناصعة
البياض في زمــن سودته الهجمة
الـغــربـيــة بــالـتــوجـهــات التكفيرية،
والـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــة.
ونـ ـ ـض ـ ــم أصـ ـ ــوات ـ ـ ـنـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع
ّ
األصــوات املطالبة نظام األردن أل
يستخف بقضية اغتيال مواطنه
امل ـن ــاض ــل ،وأن ي ـت ــرك ل ـل ـعــدالــة أن
تأخذ مجراها لينال القاتل جزاء ه
الرادع».
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
التفاح الوفير لهذا العام نعمة على المزارعينّ ،
تحول نقمة لغياب أسواق تصريفه .الدولة
تحقيق بدال من أن يمثل إنتاج
ّ
ّ
«مارونية» وزراعة
الطائفية ،معتبرًا زراعة التفاح
العاجزة عن إيجاد حلول ،يلجأ بعض مسؤوليها إلى اللعب على الغرائز
يؤمن ّ
ّ
ّ
«شيعية» ،وكأنه بذلك ّ
واالستمرارية لمن تبقى من أهالي الجرود التي هجرتها الغالبية
مقومات الصمود
التبغ ّ
ّ
من سكانها .كيف ال وهي الوسيلة األسهل التي تغنيهم عن أي خطة تحفظ كرامة المزارعين

َ
ْ
ٌ
ّ
إنتاج بال أسواق و{لعي» مستمر :التفاح اللبناني وجهته
فيفيان عقيقي
أشـجــار التفاح املثمرة متروكة برغم
قـ ــرب ان ـق ـض ــاء م ــوس ــم ال ـق ـط ــاف .هــذه
ّ
غالبية بساتني
ليست مبالغة بل حال
ّ
التفاح فــي الـجــرود اللبنانية ،بعدما
اخ ـ ـتـ ــار امل ـ ــزارع ـ ــون ت ــرك ـه ــا لـتـتـلـفـهــا
الـطـبـيـعــة ،ب ــدل تـحـ ّـمــل كـلـفــة إضــافـ ّـيــة
ُ
فــي قطافها ،تــراكــم خسارتهم نتيجة
اإلنتاج .فهؤالء تكفيهم
أزمة تصريف ّ
الـ ــديـ ــون امل ـس ـت ـحــقــة ملـ ـص ــارف ل ـج ــأوا
إليها القتراض ما يسعفهم في إنتاج
الـتـفــاح ،كــان مــن املفترض أن ّ
يحولوا

العام إلى
ارتفع اإلنتاج هذا
ّ
 150ألف طن ولم يصدر حتى
اليوم سوى  14.800طن فقط
بدالته لدفع أقساط امل ــدارس ،وتأمني
مصاريف املعيشة التي باتت أكثر من
صعبة عليهم.
م ــام ــح ال ـخ ـي ـب ــة الـ ـت ــي ت ــرت ـس ــم عـلــى
وجــوهـهــم بـعــد ره ــن أراضـيـهــم وقطع
أش ـجــارهــم وتـلــف إنـتــاجـهــم ،لــم تترك
ّ
أمــامـهــم ســوى الـجـلــوس وتــذكــر حقب
ســابـقــة م ـ ّـرت عـلـيـهــم .ف ـه ــؤالء ل ــم تعد
ّ
للتمسك بأرضهم
تعنيهم ال ــدع ــوات
دون أي مـ ـق ـ ّـوم ــات ل ـل ـص ـم ــود ف ـ ّي ـهــا.
يـ ـجـ ـلـ ـس ــون تـ ـح ــت أشـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـتـ ــفـ ــاح،
اح ــده ــم ي ـت ـ ّ
ـرح ــم ع ـل ــى ّأي ـ ـ ــام الــرئ ـيــس
ّ
كـمـيــل شـمـعــون وي ـتــذكــر كـيــف "أجـبــر
بحنكته الـسـيــاسـ ّـيــة األم ـي ــرك ــان على
ش ــراء الـتـفــاح فــي الـخـمـسـيـنــات برغم
أنـهــم رم ــوه فــي ال ـب ـحــر" .آخ ــر ال يعود
ً
بــالــزمــن بـعـيـدًا وي ـقــاطــع رفـيـقــه قــائــا
ّ
"م ــا ت ــروح بـعـيــد ،ت ــذك ــر سـنــة ال ـ ــ2003
ّ
الجمهورية السابق إميل)
ملا (رئيس
لحود ّ
ّ
تحدى الحريري ،وأجرى مسحًا
ّ
ّ
لـكــل بـســاتــن الـتـفــاح وخــصــص يومًا
ً
كــامــا لـعــرض املنتجات فــي الـشــوارع
ّ
ال ـل ـب ـنــانــيــة ،ب ـيــع بـنـتـيـجـتـهــا املــوســم
ً
كامال؟".

ّ
متكررة
أزمة

ً
األزمـ ــة امل ـم ـتـ ّـدة م ــن ع ـكــار ش ـم ــاال إلــى
شبعا جنوبًا انـفـجــرت ،صـبــاح أمــس.
ّ ّ
ـزي ن ــظ ـم ـت ــه ال ـت ـع ــاون ـ ّـي ــة
ت ـ ـحـ ـ ّـرك رم ـ ـ ـ ـ

ّ
ال ــزراع ـ ّـي ــة ف ــي الـ ـع ــاق ــورة ،ذك ـ ــر كـثـيـرًا
مــن الـلـبـنــانـيــن بــأزمــة تـتـكـ ّـرر سنويًا
م ــن دون إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول الـ ـج ـ ّ
ـذري ــة،
ودفـعـتـهــم لـلـتـضــامــن افـتــراضـيــا على
م ـنـ ّـصــات م ــواق ــع ال ـت ــواص ــلّ .أمـ ــا على
أرض الواقع فقد استمر "اللعي" نفسه،
إذ ب ـع ــد س ــاع ـت ــن م ــن إقـ ـف ــال امل ـس ـلــك
الغربي ألوتوستراد جبيل بصناديق
ّ
التفاح وأجسام املزارعني الجبيليني،
ّ
فـتـحــت ال ـق ــوى األم ـنــيــة ال ـطــريــق أم ــام
العابرين الذين استفادوا من التفاح
ّ
الــذي وزع عليهم مجانًا ،ودعــا وزيــر
الزراعة املعتصمني إلى اجتماع معه،
الـ ـي ــوم ،لـلـبـحــث ف ــي ال ـح ـل ــول ،بحسب
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــورة م ـن ـص ــور
ً
وهـبــي الــذي اشـتــرط أن تـكــون "حـلــوال
ّ
تضمن كــرامــة املـ ــزارع وال تــذلــه أكـثــر،
ّ
ّ
وإل فــالـتـصـعـيــد" .م ــؤكـ ـدًا أن "الـعـمــل
ّ
ـار لتأسيس هيئة رسـمــيــة إلتـحــاد
جـ ٍ
ّ
بـلــديــات الـتـفــاح (مــؤلـفــة مــن  45بلدة)
ستعمل على فتح صندوق تعاضدي
ّ
الزارعية،
للمزارعني ملواجهة الكوارث
ورس ــم خـ ّـطــة عـمــل المــركـ ّ
ـزيــة لضمان
كــرامــة امل ــزارع ،وبقائه فــي أرضــه ،بدل
ّ
يتحول الى مشروع مهاجر".
أن
ّأم ـ ــا م ــدي ــر ال ـت ـع ــاون ـي ــة ال ــزراعـ ـي ــة فــي
ّ
ال ـع ــاق ــورة رش ـيــد ال ـهــاشــم ،ف ـيــؤكــد أن
ّ
"هـ ـن ــاك إج ـم ــاع ــا ع ـل ــى شـ ــل ال ـب ـل ــد اذا
لــم ت ـبــادر ال ــدول ــة الـتــي لــم تهتم يومًا
ب ـ ــامل ـ ــزارع إل ـ ــى إيـ ـج ــاد حـ ـل ــول تـ ُعـفـيــه
مــن رس ــوم الشحن إلــى روسـيــا أســوة
ّ
بــالــدولــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،وإلـ ــزام املـنــظـمــات
ّ
الدولية بشراء اإلنتاج كما باقي دول
الـنــزوح" ،ويضيف" :املــزارعــون ليسوا
مواطنني درجة عاشرة".

ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة مـ ــع س ـ ــوري ـ ــا) وب ـ ـ ــدء ت ــراج ــع
األس ـعــار ،فـخــال ســت سـنــوات تراجع
الكيلوغرام الواحد من  1200ليرة إلى
 300ليرة .واستفحلت األزمة منذ عام
 2014ب ـعــدمــا ف ــرض ــت روس ـي ــا حـظـرًا
األوروبية التي ّ
ّ
تحولت
على املنتجات
ّ
ّ
األفريقية والعربية ومن
إلى األســواق
ضـمـنـهــا م ـصــر ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد املـسـتــورد
األكبر للتفاح اللبناني بنسبة .%70
هـ ـك ــذا أض ـي ـف ــت إل ـ ــى م ـش ـك ـلــة ت ــراج ــع
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار أزمـ ـ ـ ــة تـ ـص ــري ــف اإلنـ ـ ـت ـ ــاج،
ومـنــافـســة أجـنـبـ ّـيــة حـتــى ف ــي الـســوق
امل ـح ـلـ ّـيــة ال ـت ــي دخ ـل ـهــا ال ـع ــام املــاضــي
 2500طن من التفاح اإليطالي ُ(معفى
ّ
الجمركية) وبيع ب ــ2000
مــن الــرســوم
ليرة (سعر الجملة) ،يضاف إليها هذا
ال ـعــام ق ـضــاء حـ ّـبــات ال ـبــرد عـلــى نحو
 %80مــن املــوســم الــذي لــم يعد يصلح

س ـ ــوى الس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي ال ـص ـنــاعــات
ّ
الغذائية.
وبحسب الهاشم ،يباع اليوم "صندوق
ّ
لبنانية
التفاح املعروب بـ 5آالف ليرة
فيما كلفته تصل إلــى  10آالف ليرة،
ّأما التفاح املضروب بالبرد ،فال يجد
امل ــزارع من يشتريه ،وخصوصًا أن ال
مـعــامــل لـلـصـنــاعــات ال ـغــذائـ ّـيــة لــديـنــا،
ّ
تشجيعية لـلـمــزارع
وم ــا مــن سـيــاســة
الــذي يعيش وضعًا مأساويًا ،وهناك
نحو مليون إنسان ّ
مهيأ للعيش تحت
ّ
الحد األدنى للفقر".

حلول «الزراعة»

ّ
"مـ ــوضـ ــوع ت ـص ــري ــف إنـ ـت ــاج ال ـت ــف ــاح
ّ
هــو أول ـ ّ
ـوي ــة" ه ــذا مــا ت ــؤك ــده مـصــادر
في وزارة الزراعة لـ"األخبار" ،مشيرة
إلـ ـ ــى أن "ه ـ ـنـ ــاك مـ ـس ــاع ــي لـتـخـفـيــف

األزم ــة الـتــي ال ق ــدرة لـلـمــزارعــن على
ّ
ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا" .وت ـق ـض ــي خ ــط ــة ال ـ ـ ــوزارة
بـ ــ -1 :ال ـب ـحــث ع ـلــى أسـ ـ ــواق ج ــدي ــدة.
 -2ح ـ ّـل أزم ــة ال ـس ــوق امل ـصـ ّ
ـريــة حيث
ي ـع ــان ــي ال ـت ـف ــاح ال ـل ـب ـنــانــي مـنــافـســة
فـ ــي ال ـن ــوع ـي ــة والـ ـسـ ـع ــر -3 .ال ـب ـحــث
ب ـت ـعــوي ـضــات لـ ـلـ ـم ــزارع ــن -4 .ش ــراء
ّ
املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـ ّـيــة قسمًا من
املـحـصــول اللبناني وتــوزيـعــه ضمن
ّ
الغذائية للنازحني السوريني.
السلل
 -5العمل باإلجازة املسبقة للتصدير
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـن ــع إس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد م ـن ـت ـج ــات
خ ـ ــارج ـ ـ ّـي ـ ــة ال تـ ـسـ ـت ــوف ــي الـ ـ ـش ـ ــروط
املـ ـف ــروض ــة -6 .ال ـب ـح ــث ف ــي تـصــديــر
 %25م ــن اإلنـ ـت ــاج املـ ـض ــروب بــالـبــرد
ّ
الغذائية.
الستعماله في الصناعات
 -7البحث مــع روسـيــا لفتح األســواق
ّ
الجمركية البالغة
وإلغاء التعريفات

مهيأ للعيش تحت ّ
هناك نحو مليون إنسان ّ
الحد األدنى للفقر (هيثم الموسوي)

أزمة التصريف

ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـد ه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة األسـ ـ ـ ـ ــوأ ب ـ ــن ك ــل
ّ
الكمية
السنوات السابقة ،إذ ارتفعت
املنتجة من  90ألــف طن إلــى  150ألف
ط ــن ،فـيـمــا تـصــريــف اإلن ـت ــاج يـتــراجــع
س ـن ــوي ــا ،ف ـب ـعــدمــا ارت ـف ــع م ــن  26ألــف
طــن عــام  2003إلــى  85ألفًا عــام ،2010
انخفض إلى  40ألف طن العام املاضي،
ّ
يصدر هذا العام حتى اليوم سوى
ولم
 14.800طن فقط.
وبـ ـ ــدأت األزمـ ـ ــة ت ـل ــوح ف ــي األف ـ ــق منذ
انـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة وت ــوق ــف
ّ
التصدير الـبـ ّ
ـري (عبر الطرق الدولية

تقرير

القمح المسرطن ال يقتل بعد التصدير!
لم َ
مطاحن
حكاية
تطو
ّ
لبنان الحديثة بعد .ولعل آخر فصولها
كان صدور نتائج تحاليل ّ
العينات التي
ثبت في بعضها وجود مواد مسرطنة
بنسب عالية .لكن ،بدل أن تكون هذه
ٍ
النتائج رادعًا ألصحاب المطاحن التي
كانت تطعمنا «السرطان» ،فقد كانت
دافعًا لهم للطلب من قاضي األمور
المستعجلة في بيروت ،جاد المعلوف،
بالسماح لهم لتصدير هذا القمح إلى
الخارج ،لبيعه هناك .وكان لهم ما أرادوا
حيث قضى بالسماح بهذا األمر ،قبل أن
تنقضه محكمة االستئناف المدنية

راجانا حمية
«إن ال ـ ـعـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة (…) غ ـ ـيـ ــر م ـط ــاب ـق ــة
ّ
لـ ـلـ ـم ــواصـ ـف ــات املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ألن نـسـبــة
ّ
األوكـ ــراتـ ــوك ـ ـسـ ــن أعـ ـل ــى مـ ــن املـ ـع ــدل
ّ
املسموح بــه ،علمًا بــأن التحليل لهذه
ّ
العينة ّ
تكرر أربع مرات».
هـ ـ ـ ــذه واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ع ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ـقـ ـم ــح،
املوجودة في مطاحن لبنان الحديثة،
وال ـخــاض ـعــة ،بــأمـ ٍـر قـضــائــي ،لتحليل
ال ـس ـمــوم ال ـف ـطــريــة .ل ــدى الـتــدقـيــق في
النتيجة ال ـصــادرة عــن مختبر الفنار
ـ ـ مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية
ّ
ـ ـ ـ ـ يـتـبــن أن نـسـبــة «األوكــراتــوك ـســن»
ّ
ف ـي ـه ــا ب ـل ـغ ــت  ،ppb 10,8ع ـل ـم ــا بـ ــأن
النسبة املسموح بها هي بني صفر و3
 .ppbورقــم الثالثة هو ّ
املعدل األقصى
ً
املـسـمــوح بــه كــي يـكــون القمح مقبوال
لالستهالك .أمــا مــا يجري فــي العينة
ال ـتــي كـنــا سـنــأكـلـهــا خ ـب ـزًا ،فتتخطى

الـنـسـبــة م ــا ه ــو م ـس ـمــوح ب ــه وم ــا هو
ً
ً
أصال ،لتصبح ّ
سمًا قاتال.
مقبول
ً
وإذا ما أراد أحد مثال معرفة ما الذي
يعنيه «القتل» باألوكراتوكسني ،فما
ّ
«التعرف» الــى هــذه املـ ّـادة
عليه ســوى
ّ
املؤلفة من كلمتني «أوكرا والتي تعني
نوعًا من العفن أو الفطريات ،وتوكسني
الـ ـت ــي ت ـع ـنــي املـ ـ ـ ــادة الـ ـق ــاتـ ـل ــة ،وال ـت ــي
تـصـيــب ال ـق ـمــح ف ــي مــرح ـلــة الـتـخــزيــن
َ
وف ــي مــرح ـلــتــي اإلنـ ـت ــاج والـتــوضـيــب
أيضًا» .وهذه املادة ،بحسب التعريف
الـبـسـيــط« ،م ـعــروفــة بـخـطــورتـهــا وقــد
تـ ــؤدي إل ــى ال ــوف ــاة ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
تـسـبــب أم ــراض ــا ع ـ ـ ّـدة؛ مـنـهــا ورم في
ّ
البولية (.»)...
الكلى والكبد واملسالك
وهـ ــذه امل ـ ــادة م ــوج ــودة ب ـن ـسـ ٍـب قــاتـلــة
ّ
في القمح الذي كان مخزنًا في عنابر
مطاحن لبنان الحديثة ،املقفلة حتى
ـرار قـضــائــي لـعــدم استيفائها
اآلن ب ـقـ ٍ
الشروط املطلوبة.

تعود ّ
القصة إلــى قــرار قاضي األمــور
املستعجلة في بيروت ،جاد املعلوف،
فــي نـيـســان املــاضــي بــوضــع «األخ ـتــام
والـشـمــع األح ـمــر عـلــى مـطــاحــن لبنان
الحديثة وتكليف أصحابها بتفريغها
م ــن ال ـح ـشــرات املـشـكــو مـنـهــا وإت ــاف
م ـخــزون أي إهـ ــراء يـتـبـ ّـن فـيــه وجــود
أي ّحـ ـش ــرات وإب ـ ـقـ ــاء األخ ـ ـتـ ــام لـحــن
تــوفــر جميع ش ــروط الـســامــة العامة
ّ
والصحية داخــل املطحنة» ،بناء على
عدد من املحامني والجمعيات
شكوى ٍ
األهلية .يومذاكّ ،
تقدمت خبيرة مكلفة
من القضاء بفحص الواقع على األرض
ليتبني لها أن ما نأكله «قوارض وبعر
فئران وصراصير وجرذان ميتة» .بعد
الـتـقــريــر ،أح ـضــرت الـجـهــة املستدعى
بــوج ـه ـهــا ت ـق ــري ـرًا م ــن وزارة ال ــزراع ــة
يفيد العكس! استمر الــواقــع بني أخذ
ّ
ورد ،إلى أن جرى التكليف ،خالل فترة
اإلصــاحــات التي طلبت مــن أصحاب

املـ ـطـ ـحـ ـن ــة ،أخـ ـ ــذ عـ ـيـ ـن ــات مـ ــن ال ـق ـمــح
والطحني داخــل املطحنة وإخضاعها
لـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل ت ـ ـنـ ــوعـ ــت ب ـ ـ ــن ت ـح ــال ـي ــل
ال ـس ـمــوم الـفـطــريــة واملـ ـع ــادن الـثـقـيـلــة.
وق ـ ــد أث ـب ـت ــت ال ـت ـح ــال ـي ــل خ ـل ــو بـعــض
ال ـع ـي ـنــات م ــن ال ـش ــوائ ــب أو وج ــوده ــا
بـشـكـ ٍـل ال يـت ـعــارض مــع امل ـس ـمــوح بــه،
فيما بينت التحاليل لعينات أخــرى
وجــود مــواد بنسب قاتلة؛ منها مادة
«األوكــراتــوكـســن» في خانة «تحاليل
السموم الفطرية» ومادة «الكادميوم»
فــي فـحــص تـحــالـيــل امل ـع ــادن الثقيلة.
وه ــذا األخ ـيــر ي ـعـ ّـرض اإلن ـســان ملــرض
الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فـ ـ ــي م ـج ـمــل
ع ـي ـن ــات ال ـق ـم ــح ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت تـبـيـعــه
إحـ ــدى امل ـطــاحــن األس ــاس ـي ــة الـخـمــس
فــي ب ـيــروت .هــذا هــو تعريف الـكــارثــة.
وجود مواد مسرطنة في مادة غذائية
رئ ـي ـس ـي ــة .أمـ ــا الـ ـك ــارث ــة األك ـ ـبـ ــر ،فـهــي
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

التلف!
 250دوالرًا/طن.
ل ـك ــن ب ــرغ ــم ذلـ ـ ــك ،ال أرق ـ ـ ــام أو نـتــائــج
ّ
نهائية حتى اليوم.

هل من أمل؟
يـبـلــغ عـ ــدد م ــزارع ــي ال ـت ـف ــاح  26ألــف
م ـ ـ ـ ــزارع مـ ــن أصـ ـ ــل  250ألـ ـ ــف مـ ـ ــزارع
ل ـب ـن ــان ــي ،ي ـف ـق ــدون ي ــوم ـي ــا األمـ ـ ــل فــي
االستمرار .انخفض عددهم على مدار
ال ـس ـن ــن ،بـعـضـهــم ب ــاع أرض ـ ــه ون ــزح
بـحـثــا ّع ــن وظـيـفــة ف ــي املـ ــدن ،وبـعــض
آخر فضل البحث عن زراعات تدعمها
الدولة أو توليها بعضًا من اهتمامها.
فـمـنــذ عـ ــام  2001ت ــاري ــخ بـ ــدء الـعـمــل
ببرنامج "ك ـفــاالت" لضمان الـقــروض
ّ
وال ــودائ ــع لـكــل الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـ ّـيــة
ُ
وحتى اليوم ،منح  5000قرض فقط.
بــالـنـسـبــة لــرئ ـيــس جـمـعـيــة امل ــزارع ــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أنـ ـط ــوان ال ـح ــوي ــك يكمن
ّ
ال ـح ــل اآلن ــي والــوح ـيــد ف ــي -1 :إع ــادة
ّ
فــرض رســوم جمركية على املنتجات
الـ ــزراعـ ـ ّـيـ ــة األوروب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي أل ـغ ـيــت
ّ
إتفاقية الشراكة مع االتحاد
بموجب
األوروبي (كانت نحو  1500ليرة على
ّ
ّ
التنافسية
ك ــل كـيـلــوغــرام) -2 .إع ــادة
إل ــى املـنـتــج الـلـبـنــانــي عـبــر دف ــع كلفة
ال ـش ـح ــن إل ـ ــى األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة.
ّ
ّ
ـات غير
 -3إل ــزام ّاملـنــظـمــات والـجـمـعــيـ ُ
الـحـكــومــيــة عـلــى ش ــراء الـتـفــاح أس ــوة
بباقي البلدان بدل أن تستوردها من
دول أخرى.
ثالث خطوات كفيلة بحسب الحويك
بــإنـقــاذ اإلن ـتــاج عـلــى أن يشمل الحل
املستدام (رفضه حاكم مصرف لبنان
ريـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــه ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــات
االقـتـصــاديــة عــدنــان ال ـقـ ّـصــار) العمل
ّ
ّ
زراعية مستقلة
على إستحداث غرف
وظيفتها إن ـشــاء مـعــامــل للصناعات
ال ـغــذائـ ّـيــة ،تـســاهــم فــي تـصــريــف جــزء
م ــن اإلنـ ـت ــاج ع ـبــر ال ـت ـص ـن ـيــع .إن ـشــاء
م ـصــرف إن ـم ــاء زراعـ ــي ي ـق ـ ّـدم قــروضــا
ل ـل ـم ــزارع ــن لـ ـق ــاء وض ـ ــع ال ـت ـف ــاح فــي
الـبـ ّـرادات ،على أن ّ
يسددوها بعد بيع
ً
اإلنـتــاج ،بــدال من اللجوء إلــى قروض
ّ
املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـتـ ـج ــاري ــة ذات ال ـف ــوائ ــد
ّ
متحرك
املرتفعة .وتحديد سلم دعــم
لــأسـعــار بــدل "املـقـطــوعــة" الـتــي تدفع
لبعض املنتجات سواء بيعت بأسعار
مرتفعة أو منخفضة.

مطالبة أصحاب املطحنة ،وهي ّ
تقدم
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــأنــف بــوج ـه ـهــا م ــن قبل
مـجـمــوعــة م ــن امل ـحــامــن والـجـمـعـيــات
األهلية ،بطلب أمام القاضي املعلوف،
ل ـل ـتــرخ ـيــص ل ـه ــا ب ـب ـيــع «ك ـم ـي ــات مــن
النخالة وتصدير القمح ّ
امللوث بسموم
األوكراتوكسني إلى الخارج ( .»)...هذا
الطلب لقي تجاوبًا من املعلوف الذي
أصـ ــدر ق ـ ــرارًا ف ــي  21الـ ـج ــاري يقضي
ّ
ـود ،لعل أهمها الترخيص
بتسعة بـنـ ٍ
ل ـل ـج ـهــة امل ـس ـت ــدع ــى ب ــوج ـه ـه ــا بـبـيــع
ال ـن ـخــالــة امل ــوج ــودة «وإخ ـ ـ ــراج الـقـمــح
ال ــذي يـتـعــدى م ـعــدل األوكــراتــوك ـســن
فـيــه الـنـسـبــة املـسـمــوح بـهــا فــي لبنان
إلى خارج البالد» .وأقصر الطرق إلى
خـ ــارج ال ـب ــاد ه ــي «ط ــري ــق س ــوري ــا»،
املدعني .وأكثر من ذلك ،دعا
يقول أحد ّ
القرار إلى فض األختام تدريجًا وإزالة
الجنازير فــي املطحنة ،على أن يعاد
العمل فيها بعد صدور «قرار بذلك».

مزايدة تزويد الطائرات بالوقود:
النتائج المالية هزيلة
محمد وهبة
ف ــاز تـحــالــف ســت شــركــات بقيادة
ش ــرك ــة "ألـ ــف م ــد" ب ـم ــزاي ــدة تـلــزيــم
إدارة وإستثمار وتشغيل املنشآت
امل ـخ ـص ـص ــة لـ ـت ــزوي ــد الـ ـط ــائ ــرات
بالوقود في مطار بيروت الدولي.
وألن ـ ـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك م ـن ــاف ـس ــة
واسعة على هذه املــزايــدة ،بل كان
ّ
ه ـن ــاك ت ـحــالــف م ـقــابــل م ــؤل ــف من
شــرك ـتــن ،ج ــاءت الـنـتــائــج املــالـيــة
هزيلة نسبيًا ،إذ إن سعر افتتاح
املزايدة كان بقيمة  1.5مليار ليرة،
فـيـمــا حـ ـ ّـدد ال ـفــائــز س ـعــره بمبلغ
 1.82مـلـيــار ل ـي ــرة ،يـلـيــه الـخــاســر
بمبلغ  1.73مليار ليرة.
وق ــد ش ــارك ــت ف ــي امل ــزاي ــدة ثماني
شــركــات هــي الــوحـيــدة الـتــي يحق
لـهــا االش ـت ــراك ،لكونها تستحوذ
على رخصة بيع وقــود الطائرات
فـ ـ ــي مـ ـ ـط ـ ــار بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت .الـ ـتـ ـح ــال ــف
ّ
الفائز مــؤلــف مــن" :أل ــف مــد" قائدًا
للتحالف" ،شــركــة خــدمــات النفط
والـ ـطـ ـي ــران ال ـت ـج ــاري ــة (فـ ــاسـ ــت)"،
"الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة لـ ـخ ــدم ــات
ال ـط ـي ــران ال ـف ـن ـيــة"" ،ش ــرك ــة تــوتــال
ل ـب ـنــان"" ،ش ــرك ــة جـيــت ّلـلـتـجــارة ـ ـ
ج ـي ـت ـكــو" .وع ـل ــى ال ـض ــف ــة الـثــانـيــة
كـ ــان ه ـن ــاك ت ـحــالــف ب ـق ـي ــادة "ذي
ك ـ ـ ــورال أوي ـ ــل ك ــوم ـب ــان ــي ل ـي ـم ـتــد"،
و"شركة منتجات الهيدروكاربون
(هيبكو)".
والـ ــافـ ــت أن س ـت ــا م ــن ال ـش ــرك ــات
املشاركة كانت تلتزم عقد تشغيل
امل ـن ـشــآت طـ ــوال  20عــامــا وتحمل
رخـ ــص ب ـي ــع الـ ــوقـ ــود ف ــي امل ـط ــار،
ّ
لكن التعديالت التي أجراها وزير
األش ـ ـغـ ــال وال ـن ـق ــل غ ـ ــازي زع ـي ـتــر،
فتحت الباب أمام دخول شركتني
جديدتني هما "فاست" و"هيبكو".
وفـ ـ ــي رأي ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أن تــوس ـيــع
املنافسة للفوز بالصفقة ال يكون
بفتح الباب أمام شركتني فقط ،بل
أمام الجميع ،ولكن ما حصل هو أن
احد الشروط األساسية لالشتراك
فــي امل ــزاي ــدة ،وهــو الـحـصــول على
رخصة مـسـ ّـوق وقــود طــائــرات في
املـطــار ،جــرى تعديله لـيـتــاءم مع
وضعية هاتني الشركتني اللتني ال
تملكان أي خبرة فــي هــذا املجال.
وق ـ ــد س ـم ــح ال ـت ـع ــدي ــل بـمـنـحـهـمــا
رخـ ـص ــة مـ ـس ـ ّـوق ب ــرغ ــم أن ـه ـم ــا لــم
ت ـم ــارس ــا فـعـلـيــا ع ـم ـل ـيــات تــزويــد

هكذا ،صدر القرار بالتصدير .بمعنى
آخر ،تسفير القمح امللوث من األراضي
اللبنانية إلــى األراضــي السورية .فما
الـ ـ ــذي ي ـع ـن ـيــه هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار؟ وهـ ــل هــو
«م ـط ــاب ــق» ل ـل ـمــواص ـفــات ال ـقــانــون ـيــة؟
وه ــل تـقـتــل مـ ــادة «األوك ــرات ــوك ـس ــن»
اللبنانيني فـقــط ،فيما الـســوريــون أو
غـيــرهــم مـمــن هــم خ ــارج ال ـبــاد لديهم
مناعة؟
كـلـهــا أسـئـلــة م ـشــروعــة تـحـتــاج إلــى
أج ـ ــوب ـ ــة غـ ـي ــر ج ـ ــاه ـ ــزة عـ ـل ــى أرض
الــواقــع .أمــا فــي الـقــانــون ،فالحديث
يـ ـ ـط ـ ــول عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار «املـ ـسـ ـت ــوج ــب
فـسـخــه ملـخــالـفـتــه أح ـكــام امل ــادة 109
ً
م ــن ق ــان ــون ح ـمــايــة امل ـس ـت ـه ـلــك أوال
وألحـكــام املــادتــن  5و 9من املرسوم
االش ـتــراعــي رق ــم  91/83ولـلـقــراريــن
 1/159و 1/160الصادرين عن وزير
الــزراعــة الـعــام املــاضــي» ،بحسب ما
ورد في «االستحضار االستئنافي»

(مروان بو حيدر)

الـطــائــرات بــالــوقــود ،خــافــا للقرار
السابق الذي كان ّ
يحدد املمارسة
الفعلية ملــدة  15سنة في عمليات
تــزويــد الـطــائــرات بالوقود كشرط
أساسي للحصول على الرخصة.
إذًا ،الرخصة ضــروريــة لالشتراك
ف ـ ــي امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ،وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
الــرخ ـصــة ُع ـ ـ ّـدل .م ـعــادلــة ّأدت إلــى
انقسام بــن مجموعات التحالف
الـســا ّبــق ،الــذي كــان يــديــر املنشآت
ويشغلها طوال الـ 20سنة املاضية،
ف ـخ ــرج ــت "ذي ك ـ ـ ــورال أوي ـ ـ ــل" مــن
ً
ال ـت ـحــالــف ،ودخ ـل ــت "ف ــاس ــت" ب ــدال
منها ،فيما تحالفت "كــورال أويل"
مع "هيبكو" .هذا "االنشقاق" نجم
عن خالف على املبلغ الذي سيدفع
ل ـل ـمــزايــدة ،إذ كــانــت "ك ـ ــورال" تــرى
أن امل ـب ــال ــغ امل ـح ـق ـقــة م ــن امل ـن ـشــآت
سـ ـتـ ـتـ ـقـ ـل ــص مـ ـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ع ـ ــدد
ً
الشركات إلــى ثمان بــدال من ست،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن اس ـت ـم ــرار امل ــزاي ــدة
يتطلب أكثر من عارض.
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا أن ب ـع ــض أص ـح ــاب
ال ـش ــرك ــات تـ ـح ـ ّـدث ع ــن اسـتـئـجــار
ش ــرك ــة "ف ـ ــاس ـ ــت" خ ـ ــزان ـ ــات وقـ ــود
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات مـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة "هـ ـيـ ـبـ ـك ــو"
الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،أي مــن
الشركة ّ التي تنافسها .هــذا األمر
كان مؤشرًا على أن هناك ترتيبات

يجب إتالف المواد
الملوثة بشكل ال يسمح
بإعادة استعمالها

الذي تقدمت به الجهة املستدعية.
ً
ملـ ـ ــاذا ال ـف ـس ــخ؟ أوال ألن ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
يخالف املــادة  109من قانون حماية
املستهلك التي تمنع «اإلتجار بمواد
غذائية فــاســدة أو ملوثة أو منتهية
مدة استعمالها أو التعامل بها (…)
تـحــت طــائـلــة الـعـقــوبــة بــالـحـبــس من
س ـنــة ال ــى ث ــاث س ـن ــوات وبــال ـغــرامــة
مــن مـئــة مـلـيــون ال ــى ثالثمئة مليون
ليرة» .أما املادة الخامسة من املرسوم
االش ـت ــراع ــي ال ــرق ــم  ،71فـتـنــص على

مــا وراء الكواليس بــن الشركات،
وخصوصًا أن وجود تحالف يدير
املنشآت ال يلغي أن كــل الشركات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل رخ ـ ـ ـصـ ـ ــة م ـ ـسـ ـ ّـوق
ستواصل بيع وقود الطائرات في
امل ـط ــار .أي إن الـتـحــالــف الـخــاســر
لــن يــوقــف بـيــع الــوقــود ،ولـكـنــه لن
يستفيد من أربــاح الـتــزام تشغيل
املنشآت.
عـ ـ ـل ـ ــى أي حـ ـ ـ ـ ـ ــال ،قـ ـ ـ ـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة
ً
املناقصات قبول العرضني شكال،
وفتحت العروض املالية ليتبني أن
تحالف "ذي كورال أويل كومباني
ليمتد" قدم سعرًا يبلغ  1.73مليار
ليرة ،وأن شركة "ألف مد" قدم 1.82
مليار ليرة ،فأعلنت اللجنة إرساء
التلزيم مؤقتًا على "ألف مد".
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـت ـحــالــف ال ـف ــائ ــز ،فــإن
ملكية الشركات على النحو اآلتي:
يرأس مجلس إدارة "الف مد" نقوال
ش ـمــاس وه ــي مـمـلــوكــة م ــن شــركــة
"مــدي ـتــران ـيــان اويـ ــل شـيـبـيـنــك انــد
تــران ـس ـبــورت كــوم ـبــانــي" (م ــدك ــو)،
"ت ــوت ــال رفـيـنــاج مــاركـتـنــغ" ،ولــدى
بــاتــريــك بــرزوكــاوي ـت ــش الـفــرنـســي
ح ـ ّـص ــة رمـ ــزيـ ــة مـ ــن االسـ ـ ـه ـ ــم .أم ــا
شركة "جيتكو" ،فهي مملوكة من
شــركــة "ش ـي ـفــرون اس ـيــا باسيفيك
ه ــول ــديـ ـنـ ـك ــز لـ ـيـ ـمـ ـت ــد (ش ـ ـي ـ ـفـ ــرون
ال ـخ ـل ـي ــج)" ،غ ــال ــب أحـ ـم ــد ،ون ــدي ــم
ّ
االس ـم ــر .وتـ ـت ــوزع أس ـهــم "الـشــركــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
الـفـنـيــة" عـلــى شــركــة "ب .ب .اسـيــا
بــاس ـف ـيــك هــولــدي ـن ـغــز امل ـ ـحـ ــدودة"
ويرأس مجلس إدارتها كريستيان
روبـ ـي ــر ت ــاب ــت .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ال ــى
ش ــرك ــة "ورديـ ـ ـ ــة هــولــدي ـن ـغــز انـ ــك"،
ف ـهــي مـمـلــوكــة م ــن شــركــة "بـيــريــت
العقارية" ،شركة "النهال ترايدينغ
انـ ـ ـ ـ ــد كـ ــون ـ ـتـ ــراك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ لـ ـيـ ـمـ ـت ــد"،
ش ــرك ــة "ت ـ ــراك ـ ــو" ،ه ـن ــري م ـكــرديــج
س ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان ،وي ـ ـ ـ ـ ــرأس م ـج ـلــس
إدارتها السعودي سمؤال عبد الله
بخش .واخيرًا هناك شركة "فاست"
ال ـ ـتـ ــي ت ــأسـ ـس ــت ف ـ ــي 2015/9/4
وملكيتها غير واضحة بعد.
وف ــي م ــا خ ـ ّـص الـتـحــالــف الـثــانــي،
ف ـ ـ ــإن شـ ــركـ ــة "ذي كـ ـ ـ ـ ــورال أوي ـ ـ ــل"
مـمـلــوكــة م ــن س ـع ــودي م ــن عــائـلــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــودي وي ــدي ــره ــا مـصـطـفــى
بـنــن ،فيما "هـيـبـكــو" مملوكة من
"بــي بــي هولدنغ" وي ــرأس مجلس
إدارتها بشير البساتنة.

«إت ـ ــاف» املـ ــواد الـغــذائـيــة امل ـلـ ّـوثــة أو
امل ـض ـ ّـرة بــالـصـ ّـحــة أو غـيــر الصالحة
لالستهالك البشري بشكل ال يسمح
ب ــإع ــادة اسـتـعـمــالـهــا أو تـصـنـيـعـهــا.
وتـتـكـفــل املـ ــادة  9مــن امل ــرس ــوم نفسه
بالتتمة ،فتنص على أن كل مخالفة
«ألح ـك ــام امل ــرس ــوم ي ـعــاقــب مرتكبها
بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة
(…) وكــل مــن أقــدم وهــو عالم باألمر
ع ـلــى طـ ــرح م ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة م ـلــوثــة أو
فاسدة أو منتهية مدة استهالكها أو
على التعامل بها في السوق الداخلي
والخارجي ،يعاقب بالحبس (.»)...
وب ـ ـنـ ــاء عـ ـلـ ـي ــه ،ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـخ ــال ـف ــة ه ــذه
ال ـن ـصــوص «ج ــرم ــا ج ــزائ ـي ــا» .وعـلــى
هذا األساس ،طلبت الجهة املستدعية
فسخه .وال يتوقف األمر هنا ،فالقرار
القضائي الذي يقضي ببيع الطحني
ـف حـيــوانــي
ف ــي أرض املـطـحـنــة كـعـلـ ٍ
ي ـخ ــال ــف أي ـض ــا م ـض ـم ــون ال ـق ــراري ــن
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إحراق معمل الفرز في بعلبك:
الخسائر مليون دوالر
ُ
بـنـحــو م ـل ـيــون دوالر ،قـ ـ ـ ِّـدرت ال ـخ ـســائــر الــاحـقــة
بمعمل فرز النفايات في بعلبك الذي اشتعلت فيه
النار قبل يومني ،ما أدى الى تعطيله.
رئيس بلدية املدينة العميد حسني اللقيس صرح
ّ
أول مــن أم ــس ب ــأن ه ـنــاك أدلـ ــة "تــؤكــد أن ال ـحــادث
ُ
ليس قضاء وقــدرًا" ،الفتًا الى أن كاميرات املراقبة
ّ
"كشفت ُمحاولة شخص ملثم لتحطيم الكاميرات".
ونـفــى فــي اتـصــال مــع "األخ ـبــار" أن تـكــون البلدية
على علم بوجود توجه لدى أي جهة لتعطيل املعمل
وإلحاق الضرر بـ"املشروع الذي يخدم املنطقة".
رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان قال إنه
ال يوجد لــدى االتـحــاد أي ُمخطط متكامل إلدارة
نـفــايــات املـنـطـقــة ،الفـتــا ال ــى أن "مـعــالـجــة النفايات
تقوم على الحلول الفردية التي تتخذها كل بلدية
ّ
للتخلص من نفاياتها".
ويستوعب املعمل يوميًا  150طنًا مــن النفايات،
 70طـنــا تـنـتـجـهــا بـعـلـبــك والـبـقـيــة م ــن  10بـلــدات
ُمجاورة .وبحسب اللقيس ،املعمل كان يقوم بفرز
تصل نسبته الى  ،%65تتوزع بني  %55تسبيخًا
( )compostو %10إعادة تدوير ،فيما كان يجري
طـمــر  %35فــي م ـكـ ّـب الـكـيــال فــي املــدي ـنــة .وحتى
تأهيل املعمل ،تنوي بلدية بعلبك وضــع نفاياتها
من دون فرز في ّ
مكب الكيال ،فيما أبلغت البلدات
ُ
والقرى املجاورة بضرورة إيجاد حلول لنفاياتها.
وبـحـســب ت ـقــديــرات مــديــر املـعـمــل ســامــر زه ــران،
فإن قيمة األضرار بـ"حدود مليون دوالر" ،واصفًا
الـحــادث بأنه "جريمة بحق بعلبك ومنطقة البقاع
الشمالي ( )...ولها آثار سلبية على الصعيد البيئي
والصحي واإلنمائي" .وشــدد على ضــرورة اتخاذ
اإلجراءات املناسبة بحق الفاعلني.
ولفت زهران الى أن "املجلس البلدي السابق كان قد
أخبرنا بأنه كانت هناك نقطة حراسة على املعمل
من قبل الجيش اللبناني ولكن تم إزالتها” ،الفتًا
الى أن كل املراسالت التي أجراها املجلس البلدي
الحالي مــع املعنيني لوضع نقطة حــراســة للمعمل
جوبهت بالرفض.
عند افتتاح املعمل فــي أيـلــول  ،2015كــان مجهزًا
السـتـيـعــاب  70طـنــا فـقــط (نـفــايــات بعلبك فـقــط)،
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ت ــم تـجـهـيــزه وتــوس ـيــع طــاقـتــه
االستيعابية الى  150طنًا .وبحسب املعنيني ،فإن
املخطط كــان يقضي بالعمل على توسيع القدرة
االستيعابية للمعمل ليتمكن من استقبال ما يزيد
على  250طنًا ،على أن ُيقام مشروع مطمر صحي
في العقار نفسه.
ول ـفــت زهـ ــران ال ــى أن ــه "ال ت ــزال ه ـنــاك مـنـحــة هبة
لتطوير املعمل وتوسيعه وتجهيزه وإلنشاء املطمر
الـصـحــي ،لـكــن ه ــذا ال ـح ــادث قــد يــؤثــر سـلـبــا على
تجاوب الجهات املانحة معنا".

الصادرين عن وزيــر الــزراعــة اللذين
ي ـنـ ّـصــان عـلــى ض ـ ــرورة تــأمــن أعـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ل ـل ـص ـحــة
الـحـيــوانـيــة والـصـحــة ال ـعــامــة .وهــذا
يقضي بوجوب ّ
خلو املــواد العلفية
مــن الـشــوائــب الـحـيــوانـيــة والنباتية
وفـ ــق ن ـســب مـعـيـنــة ( .»)...ك ــل ه ــذا،
«ي ـس ـتــوجــب ال ـط ـع ــن» ،بـحـســب نص
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـقـ ــرار امل ـخ ــال ــف «مل ـ ــواد
قــانــون ـيــة ج ــزائ ـي ــة» ووقـ ــف تـنـفـيــذه.
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا دفـ ـ ـ ــع ب ــرئـ ـيـ ـس ــة م ـح ـك ـمــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ــدن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الناظرة في قضايا العجلة ،جانيت
حنا ،الى وقف تنفيذ البنود املتعلقة
بالترخيص «ببيع النخالة وتصدير
ال ـق ـمــح إل ــى الـ ـخ ــارج وب ـي ــع الـطـحــن
املشوب كعلف حيواني» .قرار يبقى
مؤقتًا لحني ّ
«بت طلب وقف التنفيذ
ف ــي ض ــوء جـ ــواب امل ـس ـتــأنــف عليها
وإبالغ من يلزم».
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مجتمع وإقتصاد

على الغالف

المنظمات النسوية

«النضال»
بتمويل دولي
بصراحة ،يعترف مدير إحدى الـ  ،NGOsفي تقرير لمركز «دعم لبنان»
بـ{أن نموذج االدارة ًالحالية للمنظمات اشبه بنموذج ادارة االعمال
التجارية :أي البحث أوال عن مصادر تمويل ثم العمل على تنفيذ
الـمـشــروع» .هــذا الــواقــع المعروف لــدى الجميع يرويه ناشطون
وناشطات في  36منظمة نسوية غير حكومية في تقرير بعنوان
«لمحة عامة عن األطــراف الفاعلة في مجال الجندر وتدخالتها
في لبنان» .واقع المنظمات النسوية هو نموذج يمكن تعميمه
لطريقة عمل معظم منظمات «المجتمع المدني» القائمة على
معادلة بسيطة :التمويل من ثم القضية
إيفا الشوفي
م ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ،ب ـ ــدأ م ــرك ــز "دع ـ ــم ل ـب ـنــان"
سلسلة من النقاشات بعنوان "قهوة
الـ ـجـ ـن ــدر" ب ـه ــدف إنـ ـش ــاء ف ـض ــاء غـيــر
رسـمــي لـلـنـقــاش ح ــول مــواضـيــع ذات
صـلــة بــالـجـنــدر فــي لـبـنــان .خصصت
الجلسة األولى ملقاربة مسألة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية من منظور
جندري ،وتحديدًا غياب هذه الحقوق
عن برامج منظمات "املجتمع املدني"،
وعدم ربط قضايا الجندرية بالحقوق
اإلقتصادية واالجتماعية .في الواقع،
إن ـط ـل ـقــت ال ـج ـل ـســة م ــن نـقـطــة مـثـيــرة:
جزء كبير من النساء اللواتي يعملن
ف ــي م ـن ـظ ـمــات ن ـســويــة ت ــرف ــع قـضــايــا
ّ
امل ــرأة وحقوقها ،ليس لديهن ضمان
اجتماعي أو عقد عمل ،وبالطبع ليس
ّ
لديهن نقابة.
ّ
ت ـ ـ ــوزع ال ـن ـق ــاش ب ــن م ـس ــأل ـت ــن :ع ــدم
اهتمام املنظمات النسوية بالحقوق
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وربـ ــط
األمر بإشكالية اساسية تعاني منها
مـنـظـمــات "املـجـتـمــع امل ــدن ــي" كـكــل وال
تنحصر فـقــط بــاملـنـظـمــات الـنـســويــة،
هي بمدى قدرة املنظمات على تحديد

أجـ ـن ــداتـ ـه ــا وع ــاق ـت ـه ــا مـ ــع ال ـج ـه ــات
املانحة.
يــدرك الـحــاضــرون ان "النظام العاملي
بطبيعته اقصائي ويميز كل الفئات
الـضـعـيـفــة واملـهـمـشــة وهـ ــذا خـلــل في
طـبـيـعــة ال ـن ـم ــوذج ال ـت ـن ـمــوي ال ـقــائــم"،
ع ـل ــى مـ ــا يـ ـق ــول زي ـ ـ ــاد ع ـب ــد ال ـص ـم ــد،
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشـبـكــة املـنـظـمــات
غير الحكومية العربية للتنمية .لكن
اذا ك ــان الـنـظــام "بطبيعته اقصائيا
وت ـم ـي ـيــزيــا" ف ـهــل ت ــدخ ــات مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي تـ ـم ــس ب ــال ـّن ـظ ــام؟
اإلجابة الصريحة منهم هي أنه ليس
م ــن الـسـهــل امل ــس بــال ـن ـظــام .نستنتج
اذًا انــه طــاملــا تتجنب املنظمات املس
بــال ـن ـظــام ف ـهــذا يـعـنــي ان ـهــا ل ــن تغير
شـ ـيـ ـئ ــا ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــا ،إن ـ ـمـ ــا س ـت ـق ـت ـصــر
تدخالتها على القشور.
فـ ـ ــي مـ ــداخ ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا ،تـ ـلـ ـف ــت املـ ـح ــامـ ـي ــة
م ـن ــار زع ـي ـتــر م ــن ال ـت ـج ـمــع الـنـســائــي
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ــى ضعف
مــوجــود لــدى املنظمات النسوية في
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـح ـقــوق االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة .بــرأيـهــا ان "املـنـظـمــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــرفـ ــع الـ ـ ـص ـ ــوت ض ـ ــد ال ـع ـن ــف
االســري ال تربط القضية مع الحقوق

بإمكان المتطلبات المهنية المساهمة تحويل منظمة شعبوية التوجه ومناضلة
الى مجرد منظمة مختصة في تزويد الخدمات (هيثم الموسوي)

االقتصادية واالجتماعية برغم اهمية
هذا الربط .فالفقر والبطالة يزيدان من
العنف املمارس ضد النساء وتحديدًا

في «المجتمع
المدني» الحالي ال قضايا
إنما  trendsتظهر
وتختفي فجأة حسب
التمويل المتوفر

مؤشر

انتشار الليرة في السوق يرتفع
والعمالت األجنبية على حالها منذ عام
اللبنانية
أشــار تقرير ل ـ  HSBCعــن املـصــارف
ً
إلــى ارتـفــاع في انتشار الليرة اللبنانية ،مقارنة
بالفترة ذاتها من العام املاضي  86نقطة أساس
( ،)%0.86فيما لم تشهد العمالت األجنبية أي
تبدالت.
وأض ــاف التقرير أن ودائ ــع الـقـطــاع الـخــاص في
امل ـص ــارف املـحـلـيــة ارت ـف ـعــت ح ــوال ــى  0.8مليار
دوالر منذ حزيران املاضي .في املقابل ،لم ّ ترتفع
نسبة الودائع بني حزيران  2015و 2016إل .%2
كما بقي نمو ودائــع غير املقيمني مكبوحًا منذ
حزيران  .2016وكان هذا العام أحد أبطأ األعوام
عـلــى نـمــو تـلــك ال ــودائ ــع خ ــال الـسـنــوات الخمس
املــاضـيــة .جــديــر بــالــذكــر أن ودائ ــع غير املقيمني
ّ
تشكل  %21من مجموع الــودائــع في املصارف
اللبنانية.
وي ـت ــوق ــع  HSBCأن يـسـتـمــر ن ـمــو ودائـ ـ ــع غير
املقيمني على وتيرته البطيئة خالل الفترة املقبلة،
ّ
سيكبل قدرة املصارف على تحقيق صافي
ما

إيــرادات الفوائد .ويذكر أنه رغم انخفاض ودائع
املـصــارف مــن الــزبــائــن ،ارتفعت توظيفاتها في
املصرف املركزي بحوالى  2.3مليار دوالر منذ
حزيران  .2016وجاءت هذه النسبة املرتفعة من
التوظيفات على حساب األصــول األجنبية التي
انخفضت إلى  0.8مليار دوالر خالل تلك الفترة.
وتشير النشرة األسبوعية لبنك بيبلوس إلى أن
هــذه العمليات هدفها تمويل العجز املــالــي ،وأنــه
بحسب مـيــزانـيــة امل ـصــرف املــركــزي فــإن الـجــزء
األكبر من التوظيفات كان لتمويل شراء سندات
دي ــن حـكــومـيــة ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  %12مـقــارنــة
باألشهر املاضية .كما يذكر أنه ارتفع احتياطي
العمالت األجنبية في مصرف لبنان حوالى 2.1
مليار دوالر خالل الشهر الجاري.
وارتفعت القروض حوالى  %3العام الجاري ،فيما
بقيت على حالها خالل الربع الثاني من 2016عام
 ،وانخفض معدل القروض للموجودات إلى %46
خالل حزيران  ،2016مقابل  %47العام املاضي.

العنف الجنسي ،وعلى سبيل املثال
ي ـعــد ال ـف ـقــر اح ــد اه ــم اس ـب ــاب الـ ــزواج
امل ـب ـكــر" .ت ـشــرح زعـيـتــر كـيــف تحولت
املنظمات الى مؤسسات لديها ضعف
في امتالك خطاب وغياب في الرؤية
ل ـق ـض ــاي ــا الـ ـنـ ـس ــاء ضـ ـم ــن امل ـن ـظ ــوم ــة
ً
الـسـيــاسـيــة ،مـعـتـبــرة انــه يـجــب إعــادة
بناء حركات اجتماعية.
م ــا ح ـ ــاول املـ ـش ــارك ــون ال ـت ـع ـب ـيــر عنه
فـ ــي الـ ـنـ ـق ــاش "ب ـط ــري ـق ــة م ـل ـط ـف ــة" هــو
الـتــالــي :فــي "املجتمع املــدنــي" الحالي
ال ق ـضــايــا ،إن ـمــا  trendsتـظـهــر فـجــأة
وتـ ـخـ ـتـ ـف ــي ف ـ ـجـ ــأة حـ ـس ــب ال ـت ـم ــوي ــل
امل ـتــوفــر ،مــن قـضــايــا ال ــدع ــارة وزواج
ً
ال ـقــاصــرات ومـكـتــومــي الـقـيــد وص ــوال
ال ـيــوم ال ــى الـ ـ  trendاملـنـصــوص عليه
فــي أج ـنــدة  2030للتنمیة املستدامة

املـتـمـثــل ف ــي ال ـش ــراك ــة ب ــن الـقـطــاعــن
الـعــام وال ـخــاص" .املـمــولــون هــم الذين
يـفــرضــون أجـنــداتـهــم عـلــى املنظمات
ول ـيــس ن ـحــن م ــن نـسـتـطـيــع أن نضع
أجندتنا .مــن لديه الـقــدرة الـيــوم على
وض ــع أج ـن ــدت ــه؟"؛ ه ــذا ال ـس ــؤال ال ــذي
طرحته إحدى املشاركات في النقاش
يـتـعـمــق فـيــه تـقــريــر ص ــادر ع ــن مــركــز
"دعم لبنان".

ّ
تحول الحركات النسوية النضالية
الى «منظمات»

يبحث التقرير فــي "األط ــراف الفاعلة
ف ــي م ـج ــال ال ـج ـن ــدر وت ــدخ ــات ـه ــا في
لبنان" ،ليجري نقدًا واقعيًا ُللمنظمات
النسوية مبني على مسح أجــري عام
 2015شمل  36منظمة تعنى بشؤون
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مجتمع وإقتصاد

ّ
املرأة .إل أن هذا النقد الذي يستهدف
امل ـن ـظـمــات ال ـن ـســويــة ،يـمـكــن تعميمه
كـ ـنـ ـم ــوذج واض ـ ـ ــح عـ ــن ط ــريـ ـق ــة عـمــل
جميع منظمات "املجتمع املدني" والـ
.NGOs
فـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض تـ ــاري ـ ـخـ ــي م ــوج ــز
ّ
لتحول الحركات النسوية النضالية
ال ــى "مـنـظـمــات" ،ينطلق الـتـقــريــر من
ان "امل ـن ـظ ـم ــات ال ـن ـســائ ـيــة الـلـبـنــانـيــة
بـلـغــت ذروتـ ـه ــا ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـحــرب
األه ـل ـي ــة .وقـ ــد ص ــادف ــت هـ ــذه الـفـتــرة
م ــع انـ ـتـ ـه ــاء ح ـق ـبــة الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة
ال ـتــي تـمـيــزت بـضــخ أمـ ــوال خــارجـيــة
ضـخـمــة لـلـمـنـظـمــات غـيــر الحكومية
اللبنانية بغية تنفيذ سـيــاســات ما
بعد مرحلة الحرب الباردة كـ "إرساء
الديمقراطية" و"الحوكمة الرشيدة".

م ــع ت ـصــديــق ل ـب ـنــان ع ــام  1997على
اتـفــاقـيــة الـقـضــاء عـلــى جميع أشـكــال
الـتـمـيـيــز ضــد املـ ــرأة ب ــدأت املـنـظـمــات
غـيــر الـحـكــومـيــة تـنـخــرط فــي الـعــديــد
م ــن ال ـش ـب ـك ــات ال ــدولـ ـي ــة" ،مـ ــا ســاهــم
ب ــال ـت ــال ــي بـ ـب ــروز م ـن ـظ ـمــات مــراع ـيــة
ملتطلبات تنفيذ امل ـشــاريــع إذ تعمد
الـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن خ ــال
اإلسـتـجــابــة إلحتياجاتهن وتحقيق
حـ ـق ــوقـ ـه ــن .ه ـ ـكـ ــذا حـ ـل ــت امل ـن ـظ ـم ــات
املـ ـسـ ـتـ ـه ـ ِـدف ــة لـ ـج ــوان ــب مـ ـ ـح ـ ـ َّـددة مــن
قضايا املرأة تدريجيا محل املنظمات
الـنـســويــة ،أو املـنـظـمــات الـتــي تعتمد
نهجا نسويا واضحا".
ً
يستخلص السرد التاريخي وصوال
ال ــى ال ـي ــوم ،اإلشـكــالـيــة ال ـك ـبــرى الـتــي
واملتمثلة
فتكت ب ـ "املـجـتـمــع املــدنــي"
َّ
بـ ــأثـ ــر األج ـ ـ ـنـ ـ ــدات الـ ــدول ـ ـيـ ــة املـ ـن ــف ــذة
ع ـبــر ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ع ـلــى املـشـهــد
امل ـح ـلــي .ي ـقــول الـتـقــريــر ان ه ــذا األثــر
ب ـقــي م ـت ـفــاوتــا .ف ــاألج ـن ــدات الــدول ـيــة
"أحــدثــت حسا مــن املنافسة وسجاال
بـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة" ،سـعـيــا
للحصول على تمويل ما اعاق جهود
تـحـقـيــق أي عـمـلـيــة تـنـسـيــق وإن ـجــاز
اي ع ـمــل ج ـمــاعــي م ـت ـفــق ع ـل ـيــه ،كما
"أنتجت مشاريع قصيرة األمد وغير
قــابـلــة لــإسـتــدامــة إلرتـهــانـهــا بتوافر
الـتـمــويــل ،مــن ج ـهــة ،وأض ـفــت طابعا
مـهـنـيــا ع ـلــى ع ـمــل كـ ــان ف ــي ال ـســابــق
تطوعيا صرف".
وعليه يسعى التقرير لإلجابة على
سؤالني أساسيني ّ
يوجهان لـ"املجتمع
املدني" :إلى أي مدى تساهم توجهات
التمويل فــي تحديد مــامــح تصميم
املشاريع على املستوى املحلي؟ وهل
املشاريع القصيرة األمد واملتمحورة
حـ ــول تــوف ـيــر ال ـخ ــدم ــات ت ـســاهــم في
تنقية التغيير اإلجتماعي الذي يمكن
لهذه املنظمات إحداثه؟

 15جهة مانحة ّ
تمول منظمة
واحدة!

إنـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـي ــات ت ـم ــوي ــل
ّ
امل ـن ـظ ـمــات املـحـلـيــة يـتـبــن أن هـنــاك
أنــواعــا مختلفة من الجهات املانحة
في مجال القضايا النسوية ،وبشكل
أس ـ ــاس ـ ــي وك ـ ـ ـ ــاالت األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة،
والـسـفــارات األوروب ـيــة ،واملؤسسات
ال ــدول ـي ــة ،فـضــا ع ــن املـنـظـمــات غير
الحكومية الدولية ،وشركات القطاع
الخاص األجنبية (مثال شركة روش
للصحة) وشركات خاصة لبنانية.
وع ـ ـنـ ــد ت ـح ـل ـي ــل ه ـي ـك ـل ـي ــات ت ـم ــوي ــل
املنظمات النسوية فــي لبنان ،يبدو
أن هذه األخيرة تعتمد إلى حد بعيد

على التمويل الدولي ،وفق ما خلص
ال ـيــه امل ـس ــح .فـقــد أعـلـنــت  29منظمة
انـهــا تحظى بتمويل جــزئــي أو كلي
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ف ــي ح ــن أن ع ـ ــددًا من
املنظمات األخرى تعتمد على رسوم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـعـ ـض ــوي ــة ،كـ ـم ــا عـلــى
ِّ
لتمول بشكل كلي
أموالها الخاصة
َّ
أو جزئي أنشطتها .إلى ذلك ،صرحت
م ـن ـظ ـمــة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط أنـ ـه ــا تـحـظــى
حـصــريــا بتمويل وطـنــي ال ــى جانب
ال ـه ـبــات ،وأعـلـنــت منظمة واح ــدة ان
بإمكانها أن توفر استدامتها الذاتية،
إذ ان اسـتــراتـيـجـيـتـهــا اإلق ـت ـصــاديــة
ال ــذاتـ ـي ــة ت ـش ـك ــل مـ ـص ــدر ت ـمــوي ـل ـهــا.
الـجــديــر بــالــذكــر هــو تــوثـيــق التقرير
إدارة منظمة واحــدة حاليا مشاريع
تحظى بتمويل مــن  15جهة مانحة
م ـخ ـت ـل ـفــة! وعـ ـلـ ـي ــه" ،ي ـس ـل ــط اع ـت ـمــاد
املنظمات املحلية إلى حد كبير على
التمويل الدولي الضوء على العالقة
املعقدة القائمة بني املانحني الدوليني
والـفــاعـلــن املـحـلـيــن .فـمــن ش ــأن ذلــك
ً
بدوره أن يثير تساؤال بشأن التأثير
املــزعــوم ملــا تعتمده الجهات املانحة
م ـ ــن لـ ـغ ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــات عـ ـل ــى ك ـي ـف ـيــة
تـحــديــد املـنـظـمــات لهويتها وملـجــال
عملها" .يعطي ممثلو املنظمات مثال
العنف القائم على النوع االجتماعي
اليضاح كيف ان موضوعا محددا قد
يجذب كل مصادر التمويل.
من بني  36منظمة نسوية تجاوبت مع
ّ ّ
يتبي أن  27منها تركز بشكل
املسح
اس ــاس ــي ع ـلــى م ـســألــة ح ـق ــوق امل ـ ــرأة،
تـلـيـهــا  13مـنـظـمــة تــركــز عـلــى مسألة
املـ ـس ــاواة ب ــن ال ـج ـن ـســن 5 ،منظمات
على ال ــزواج املبكر و 4منظمات على
مسألة املثليني واملثليات واملتحولني
(ه ـنــاك مـنـظـمــات تــركــز عـلــى أك ـثــر من
مسألة).
ّأمــا في ما يتعلق بنوعية التدخالت
ّ
فيظهر ان مسألتي التوعية والتنمية
اإلجتماعية تشكالن مـجــال التدخل
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات ح ـيــث
صرحت  27منظمة انها تعتمد على
التوعية .ويدل ذلك وفق التقرير على
"مستوى عال من املهنية في صفوف
َّ
موظفي هــذه املنظمات ،إذ إن تنفيذ
ّ
هذه األنشطة يتطلب امتالك مهارات
عــالـيــة .كـمــا ي ــدل أيـضــا عـلــى التوجه
العام السائد ضمن منظمات املجتمع
املدني بالتحول إلى طابع املنظمات
ّ
غ ـيــر ال ـح ـكــوم ـيــة" .إال أن ال ـت ـقــريــر ما
يلبث ان يــوضــح األث ــر السلبي لهذا
"الـطــابــع املـهـنــي" إذ ساهمت مطالب
الـجـهــات املــانـحــة (مـثــل رفــع التقارير
املالية واللوجستية) بزيادة الحاجة

إلى موظفني ماهرين ،وبالتالي بروز
الحاجة إلى تمويل مستدام من أجل
املنظمة .يصل
توفير حسن سير عمل
ّ
التقرير الى مالحظة مهمة :أثر الطابع
املهني على عالقة املنظمات بمجتمع
ال ـن ـســاء الـ ــذي تـعـمــل عـلــى مـســاعــدتــه

أو تـمـثـيـلــه ،إذ إن امل ـن ـظ ـمــات عملت
ً
ك ـ ـمـ ـ ِّ
ـزودة خ ــدم ــات ل ـل ـن ـســاء م ـع ـت ـ ِّبــرة
إياهن الجهات املستفيدة مما توفره
من خدمات ،بدال من أن تعمل معهن
كشريكات متساويات معهاِّ ،
مرسخة
بذلك فكرة الهرمية.

منظمات منفذة
لسياسات الجهة المانحة
يخلص التقرير الى نتيجتني أساسيتني:
االولــى مفادها ان ال شراكات متوازنة
بني املنظمات غير الحكومية والجهات
املــان ـحــة .اذ ان وكـ ــاالت الـتـمــويــل قلما
تـشــرك شــركــاءهــا املحليني فــي بلورة
ال ـس ـيــاســات .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد أظـهــر
العمل املـيــدانــي أن "بــامـكــان املتطلبات
امل ـه ـن ـي ــة امل ـس ــاه ـم ــة ت ـح ــوي ــل مـنـظـمــة
شعبوية التوجه ومناضلة الــى مجرد
منظمة مختصة في تزويد الخدمات.
كما ان من شأن القيود التي تفرضها
الجهات املانحة ان تقوض استقاللية
املنظمات املحلية وملكيتها ملا تقوم به
من تدخالت" ،لتصبح مجرد منظمات
منفذة لسياسات الجهات املانحة.
وال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بـتـغـلـيــب
املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة االمـ ـ ـ ـ ــد ع ـلــى

االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـطــوي ـلــة االمـ ــد ومــا
ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا مـ ــن ح ــال ــة ال اس ـت ـق ــرار
"ت ـســاهــم ف ــي ت ـغــذيــة ث ـقــافــة املـنــافـســة
ال ـت ــي تـنـظــر ال ــى امل ـن ـظ ـمــات ع ـلــى انـهــا
"ش ــرك ــات" ( )...فـمـمــارســات التمويل
التي تعتمدها الجهات املانحة تساهم
فــي تأجيج الفرقة بــن املنظمات عبر
تجزئة التمويل واملشاريع واملبادرات".
ف ــامل ـش ــاري ــع ال ـق ـص ـي ــرة األمـ ـ ــد أث ــره ــا
محدود وال تحدث اي تغيير مجتمعي،
وه ــو م ــا ي ــدرك ــه جـمـيــع ال ـعــام ـلــن في
املنظمات وفق اعترافاتهم في التقرير؛
حتى أن مدير احــدى املنظمات اعتبر
أن "نـمــوذج االدارة الحالية للمنظمات
أشبه بنموذج ادارة االعمال التجارية:
ً
أي البحث أوال عن مصادر تمويل ثم
العمل على تنفيذ املشروع".

مصادر التمويل
ب ـع ــض م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ــاص ــة
بالفاعلني في مجال الجندر الذين تم
مسحهم في التقرير:
¶ املنظمات التي تعتمد حصرا على
التمويل والهبات الدولية:
مصادر
ٔ
مـ ـش ــروع ال ـ ــف ،اب ـ ـعـ ــاد :م ــرك ــز امل ـ ــوارد
للمساواة بني الجنسني ،نساء رائدات،
م ـج ـمــوعــة ابـ ـح ــاث والـ ـت ــدري ــب للعمل
الـتـنـمــوي ،جمعية مــوزايــك،Mosaic /
اتـحــاد النسائي العربي الفلسطيني/
 ،PAWLاملـ ٔـوسـســة العربية للحريات
وامل ـ ـسـ ــاواة ،ع ــدل ب ــا ح ـ ــدود ،منظمة

"شيلد" ،كفى عنف واستغالل.
¶ املنظمات التي تعتمد على مصادر
ال ـت ـم ــوي ــل ال ــوطـ ـن ــي وامل ـ ـنـ ــح وال ـه ـب ــات
الوطنية:
املجلس النسائي.
¶ امل ـن ـظ ـمــات ال ـتــي تـعـتـمــد ع ـلــى املـنــح
وم ـصــادر الـتـمــويــل الــوطـنـيــة ،ورس ــوم
العضوية ،والهبات:
جمعية الشابات املسلمات وباحثات ـ ـ
تجمع الباحثات اللبنانيات.
¶ املنظمات التي تتمتع باكتفاء ذاتي:
تجمع النهضة النسائية.

مال وأسواق
ّ
ّ
فهو ّ
ويحدد
ويتكيف مع األذواق والعادات،
يتعرف إلى الوجوه،
ّ
املشاعر .ويسمح له ذلك باختيار السلوك املناسب لكل حالة.
يذكر أن «نوفوت» موجود ّ
حاليًا في فرع بنك عوده اإللكتروني
في باب إدريس.

قرض لليخوت من بنك لبنان والخليج

«عوده» يطلق روبوت الذكاء
االصطناعي

ّ
أعلن بنك عــوده إطــاق روب ــوت «نــوفــوت» الــذي يشكل بحسب
الـبـيــان ال ـصــادر عــن املـصــرف «ظــاهــرة أول ــى فــي املنطقة وآخــر
تجربة موضوعة في خدمة العمالء».
«نوفوت» هو عبارة عن «بيبر روبــوت» ( )Pepper robotعلى
ّ
شكل إنـســان ،وسيتولى الترحيب بالعمالء وتوجيههم داخل
فروع بنك عــوده ،والترويج لخدمات املصرف ومنتجاتهّ .
يؤدي
ّ
جسدية مثيرة للدهشة وله نبرة صوت ودودة،
«نوفوت» حركات
ّ
ّ
نحو مستقل ،ما يساهم في جعل
على
ل
ليتنق
وقد ّتم تصميمه
ٍ
ّ
ّ
ّ
وحدسية .كما يتمتع
تفاعلية
تجربة العمالء في الفرع تجربة
هذا العضو الجديد في فريق عمل بنك عوده بميزة اإلحساس،

أطلق بنك لبنان والخليج ش.م.ل .قــرض اليخوت LoanYacht
ال ــذي قــد يـصــل سـقـفــه لـغــايــة  1.500.000دوالر أم ـيــركــي مع
مــدة ســداد لغاية  ٥أعــوام ونسبة تمويل تصل لغاية  ٪٧٠من
قيمة اليختّ .أمــا بطاقة اليخوت ّ Yacht Card
فتقدم لحاملها
فرصة االستفادة من فوائد برنامج املايالت واملكافآت ،إضافة
الى الدخول مجانًا إلى أكثر من  500صالة انتظار في املطارات
في أكثر من  300مدينة في العالم واالستفادة من عروض على
السفر إلــى أكـثــر مــن  55وجـهــة سياحية على معظم شركات
الطيران العاملية .كما تـخـ ّـول البطاقة صاحبها الحصول على
خدمات الرعاية كالتأمني الصحي والتأمني على السفر ،وخدمات
الحماية من االحتيال ،وعرض  ،MasterCardوتخفيضات على
الشحن.

مقر جديد لـ «بيبلوس» في البقاع
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دشن بنك بيبلوس الجمعة الفائت املقر الجديد ملديريته اإلقليمية
ملنطقة البقاع وفــرعــه الثاني فــي مدينة زحلة بحضور رئيس
بـلــديــة زح ـلــة املـعـلـقــة الـسـيــد أس ـعــد زغ ـي ــب ،ورئ ـي ــس مجموعة
بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل ،وحشد مــن الفاعليات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ّ
يتميز املقر الجديد بموقعه االستراتيجي على األوتــوسـتــراد،
وقــربــه مــن املــراكــز الـتـجــاريــة الـكـبــرى واملـجـمـعــات السكنية في
امل ـن ـط ـقــة .وه ــو يــوفــر ل ـلــزبــائــن مـجـمــوعــة م ــن أحـ ــدث املـنـتـجــات
والخدمات املصرفية ،ضمن مساحة مريحة وعصرية.
فــي املـنــاسـبــة ،أش ــار الــدكـتــور فــرنـســوا باسيل الــى "أنـنــا نتطلع
بأمل كبير إلى املساهمة في تعزيز دور املدينة كمركز تجاري
وسياحي ومقر ألهم الصناعات وأكبر املشاريع االستثمارية".
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منظمات وأفراد وأموال تؤثر في صنع القرار
زياد منى
ال ـب ـح ــث ف ــي ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــادة يـ ــواجـ ــه ،ب ــا ش ــك،
مجموعة من املعوقات أولها غياب الشفافية
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي عـنــدمــا يتعلق األمــر
بــال ـلــوب ـيــات وب ـم ـص ــادر ت ـمــوي ـل ـهــا ،إضــافــة
إلــى أن مجموعات عديدة تعمل من دون أن
تسمي نفسها «لــوبــي» وبالتالي ال تخضع
ألي ت ـف ـحــص ح ـق ـي ـقــي ،م ــا ي ـصـ ّـعــب م ــن أمــر
تصنيفها إال بعد تفحص مـضـ ٍـن ألعمالها
ونشاطاتها الظاهر والخفي ،املباشر وغير
املباشر ،كما سيتضح الحقًا.
يــاحــظ ال ـقــارئ أنـنــا اخـتــرنــا وضــع العنوان
ً
«ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي» ب ـ ــدال م ــن «ال ـلــوبــي
اإلســرائ ـي ـلــي» ال ـ ــوارد فــي ال ـنــص اإلنـكـلـيــزي
ً
األصلي ،الذي أوردناه كامال في هذا العرض.
الـبـحــاثــة ال ـثــاثــة ال ــذي ــن أن ـج ــزوا ه ــذا املـلــف
امل ـه ــم ،ه ــم الـصـحــافــي اإلي ــرل ـن ــدي والـنــاشــط
الـسـيــاســي ديـ ِـفــد كـ ُـرنــن املـقـيــم فــي بــروكـســل،
وسبق له أن أصدر مؤلفات عدة عن القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وع ــاق ــات االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
بكيان الـعــدو .الباحثة ســاره َمـ ُـر ِســك باحثة
وأسـ ـت ــاذة م ـســاعــدة ف ــي ال ــدراس ــات الــديـنـيــة
ّ
أفريقية،
في جامعة جوهانسبرغ الجنوب
وتـ ـحـ ـم ــل ش ـ ـهـ ــادة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه مـ ــن جــام ـعــة
سركيوز األميركية في العلوم االجتماعية،
ولــدي ـهــا مــؤل ـفــات ع ــدة مــرتـبـطــة بـسـيــاســات
ّ
ديفيد ِملر
الـعــدو الصهيوني .أمــا الباحث ِ
فـهــو بــرف ـســور الـســوسـيــولــوجـيــا وعـلــومـهــا
في كلية العلوم االجتماعية في جامعة باث
البريطانية ،ولديه مؤلفات عدة في القضية

الفلسطينية وتفرعاتها.
ي ـضـ ّـم ال ـب ـحــث م ـقــدمــة وم ـل ـخ ـصــا ،ك ــل واح ــد
م ـن ـهــا خ ـم ـســة فـ ـص ــول ،م ـع ـنــي ب ـج ــان ــب مــن
جوانب البحث غاية في التعقيد.
املقدمة خصصها البحاثة الثالثة للحديث
ف ــي أسـ ـل ــوب ت ـقـ ّـص ـي ـهــم وم ـن ـه ـج ـيــة ال ـع ـمــل،
إضــافــة إلــى مختلف الصعوبات واملعوقات
ً
ال ـت ــي ت ــواج ــه ع ـم ــا كـ ـه ــذا ،لـكـنـهــا ت ـب ــدأ في
شــرح كيفية استعمالهم ملصطلح «اللوبي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي» وال ـ ــذي يـشـيــر إلـ ــى :طـيــف من
م ـص ــادر ص ـنــع الـ ـق ــرار وت ـســوي ـقــه سـيــاسـيــا
وفكريًا ونفعيًا ( )Think Tankـ ومجموعات
اللوبي ومنظمات امليديا املرتبطة بها والتي
تـقــف خلفها حـكــومــة ال ـعــدو الصهيوني أو
مــؤسـســات مـحــافـظــة أو أي م ـصــادر تمويل
أخ ـ ــرى ـ ـ ـ الـ ـن ــاش ــط فـ ــي ص ـن ــاع ــة ال ـ ـقـ ــرار فــي
االتحاد األوروبي (ومن منظور هذه الحقيقة
رأينا ضــرورة ترجمة العنوان إلــى «اللوبي
الصهيوني» ألنه يغطي هيئات ومؤسسات
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ومـ ـي ــدي ــا داخـ ـ ـ ــل ك ـ ـيـ ــان الـ ـع ــدو
وخارجه ،إضافة إلى حقيقة أن املشاركني في
هذه اللوبيات ليسوا يهودًا فقط وإنما أيضًا
مـسـيـحـيــون ص ـهــاي ـنــة م ـنـهــم م ـج ـمــوعــة من
ساسة اليمني املتطرف فــي املجر وبلغاريا
وه ــول ـن ــدا وب ـل ـج ـي ـكــا وف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
وأمل ــان ـي ــا وأك ــرانـ ـي ــا وغ ـي ــره ــا .وع ـل ـي ـنــا هنا
التوقف لحظة للتذكير بحقيقة مهمة ذات
صلة وهي أنه ليس ثمة تبعية ()nationality
إســرائ ـي ـل ـيــة .فـسـكــان ال ـك ـيــان ،وف ــق الـبـطــاقــة
الشخصية وجوازات السفر هم إما يهود أو
مسلمون أو مسيحيون أو دروز).

المشاركون في هذه
اللوبيات ليسوا يهودًا
فقط وإنما أيضًا
مسيحيون صهاينة
نوه البحث إلى الدور
الرئيس لصناعة األسلحة في
كيان العدو بالترابط مع
صناعة األسلحة في دول
االتحاد األوروبي

الهدف الرئيس الــذي تعمل مختلف أبحاث
ه ــذا الـعـمــل عـلـيــه ،ه ــو اإلج ــاب ــة ع ــن ال ـســؤال
اآلت ـ ـ ــي« :مـ ــا مـ ــدى وجـ ـ ــود ل ــوب ــي إلس ــرائ ـي ــل
ينشط على مستوى االتحاد األوروبي؟».
البحاثة يربطون تحليالتهم ملواقف مختلف
أفـ ـ ـ ــراد ال ـل ــوب ـي ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة مــوضــوعــة
الـبـحــث بـمــا ي ـصــدر ع ــن مــؤس ـســات حكومة
العدو الصهيوني وسفاراتها ،حيث الحظوا
التطابق بينهم ،بما يـســوغ ،علميًا ،عدهم
بوقًا من أبواق لوبي الصهيونية في االتحاد
األوروبي.
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــا س ـب ــق ،ي ـن ــوه ال ـب ـحــاثــة إلــى
حقيقة ال ــدور الرئيس ال ــذي تــؤديــه صناعة
األسـ ـلـ ـح ــة ف ــي كـ ـي ــان الـ ـع ــدو ب ــال ـت ــراب ــط مــع
صناعات األسلحة في دول االتحاد األوروبي
بما يوسع من دائرة أعمال اللوبي.
لنتذكر اآلن أن كـيــان ال ـعــدو غــربــي الـجــذور
وامل ـعــاي ـيــر ب ـمــا يـجـعـلــه جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ من
الـعــالــم ال ـغــربــي ،وذل ــك وفـقــا لكلمات رئيس
وزراء إسبانيا األسبق خوسيه ماريا أزنار.
أم ـ ــا م ـظ ــاه ــر وج ـ ـ ــود الـ ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي
َّ
فيتمثل ،وف ــق امل ــؤل ــف ،فــي حقيقة مشاركة
«م ــرك ــز خ ـطــة ال ـع ـمــل األوربـ ـ ـ ــيEuropean /
 ،»Policy Centre - EPCوه ــو مــركــز صنع
القرار األكثر أهمية في االتحاد األوروبي في
استضافة فطور عمل عــام  2011شــارك فيه
دان ــي آيـلــون ال ــذي كــان نــائــب وزي ــر خارجية
كيان العدو حينئذ.
مـنـهـجـيــة ال ـب ـحــث ال ـت ــي ت ـس ــوغ أس ـب ــاب َع ـ ّـد
البحاثة أفــرادًا وجماعات منظمة آنفة الذكر
وما سيلي منها جزءًا من اللوبي الصهيوني،
لـخـصـهــا الـبـحــاثــة ف ــي مـصـطـلــح «ب ـحــث في
بنية السلطة»Power Structure Research /
ذي ال ـب ـعــديــن «تـحـلـيــل ال ـش ـب ـكــة» و«تـحـلـيــل
املـ ـحـ ـت ــوى» .األول م ـع ـنــي ب ـم ـســح مـخـتـلــف
األشـ ـخ ــاص وامل ـن ـظ ـم ــات ال ـت ــي ت ـش ـكــل بنية
السلطة وعالقاتهم بالحكومات وتأثيرها
في قــراراتـهــا .أمــا البعد الثاني ،فمعني بما
يجري في تلك الشبكات بما في ذلك تحليل
مفاضالتها الفكرية والسياسية .الهدف هو
كشف ما هو مخفي من معلومات ومتابعة
املصادر التي عادة ما يتم تجاهلها ،بهدف
وضـ ــع ص ـ ــورة أك ـث ــر وض ــوح ــا ل ـق ــوة أول ـئ ــك
األشخاص واملنظمات .والبحاثة يستعينون
ب ـه ــذه امل ـن ـه ـج ـيــة اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى م ــا وض ـعــه
عـلـمــاء غــربـيــون متخصصون فــي الـبـحــوث
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة وك ـش ــف م ــا ه ــو م ـخ ـفــي من
عــاقــات ،منهم وليم دمهوف ودي واي هو.
مصادر التمويل بحثها الكتاب عبر متابعة
نـشــرات الـخــزانـتــن األمـيــركـيــة والبريطانية
ذات الـصـلــة بــالـضــرائــب واملـنـظـمــات املعفية
م ــن ال ـض ــرائ ــب ،واملـ ــوجـ ــودة ف ــي صـفـحــاتـهــا
على اإلنـتــرنــت .هــذا ســاعــد أيـضــا فــي كشف
مساهمة بعض أوليغارشيي عــدد مــن دول
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي الـ ـس ــاب ــق (الـ ــروسـ ــي
رابينوفتش ،وا ُلـقــازاق ألكسندر مخكفتش،
واألوكــرانــي كوليسكي الــذي اتهمته وكالة
االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة بـمـمــارســة غسيل
أموال) ،بل وحتى ترشيح بعض الرياضيني
األوربيني لالنخراط في اللوبي الصهيوني
ومنهم اإلنكليزي ديفيد بكهام.
َّ
عودة إلى بنية املؤلف.
الفصل األول خصص للبحث ،املعمق دومًا
والـنـقــدي ،فــي «أصــدقــاء إسرائيل الـجــدد في
أوروب ــا» بما في ذلــك املنظمتان الرئيستان
ال ــداعـ ـمـ ـت ــان ب ــامل ـط ـل ــق ل ـل ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي
وس ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه ،وه ـ ـمـ ــا ‹أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء إس ــرائـ ـي ــل
األوروب ـيــونEuropean Friends of Israel - /
 ،»EFIوالثانية «مبادرة أصدقاء إسرائيل/
 ،»Friends of Israel Initiative - FIIإضافة إلى
منظمات الصهيونية املسيحية مثل «وقف
حلفاء إسرائيل،»Israel Allies Foundation /
و«ال ـت ـحــالــف األوروبـ ـ ــي مــن أج ــل إســرائ ـيــل/
 ،»European Coalition for Israelوكــذلــك
ارتباطهما بالسياسات اليمينية املتطرفة
بل وحتى عالقاتها بأحزاب أوروبية يمنية
م ـت ـطــرفــة م ـث ــل ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف ال ـفــرن ـســي
والهولندي ،ومصادر التمويل.
والبلجيكي ُ
الفصل الثاني خصص للحديث في «ترسخ
ال ـل ــوب ــي ف ــي ب ــروكـ ـس ــل» ،ودور ال ـع ــدي ــد من
املـنـظـمــات األمــريـكـيــة ـ ـ الـصـهـيــونـيــة ومنها
«ال ـل ـج ـنــة األم ـيــرك ـيــة الـ ـيـ ـه ــودي ــةAmerican/
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رأي

 »Jewish Committee - AJCو«مبادرة حلفاء
إس ــرائ ـي ــلFriends of Israel Initiative - /
 ،»FIIو«املــؤس ـســة األورب ـي ــة للديمقراطية/
 European Foundation for Democracy ،»EFDوغيرها في ذلك.
الـفـصــل ال ـثــالــث خـصــص لـلـحــديــث ف ــي نمو
«ع ــاق ــات االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ال ـت ـجــاريــة مع
إسرائيل» مع التركيز على تجارة األسلحة
تقويتها.
ودور اللوبي الصهيوني في
ُ
الفصل الــرابــع «تـجــريــم امل ـقــاومــة» ،خصص
للحديث في الحمالت على حركة «حماس»
و«حزب الله» وإيران وتحريض دول االتحاد
األوروبي على عزل الفلسطينيني ،بل وحتى
على دعم العدوان العسكري عليهم.
الفصل الخامس «إسكات األصوات املخالفة»
وم ـن ــع أي ان ـت ـقــاد إلس ــرائ ـي ــل وأخـ ـيـ ـرًا إل ـقــاء
ِّ
اللوم على املسلمني املتطرفني ،موظفني ما
يسمى «مـعــاداة اليهود الـجــديــدةThe New/
 .»Anti-Semitismالبحاثة يشددون على أن
اليمني األوروب ــي املتطرف تحول أخـيـرًا من
معادة اليهود إلى معاداة اإلسالم ووجد في
إسرائيل حليفًا ،وهو ما رحب به قادة كيان
العدو والحركة الصهيونية.
ه ــذه ال ـن ـقــاط الــرئ ـي ـســة ال ـتــي ذك ــرن ــاه ــا آنـفــا
ت ـش ـكــل أسـ ــس ال ـب ـح ــوث امل ـت ـق ـص ـيــة ،وال ـت ــي
بينت للبحاثة م ــدى تــوغــل أف ــراد وعــائــات
ومـنـظـمــات أوروب ـي ــة وأمـيــركـيــة فــي االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـش ـك ـل ــن ل ــوبـ ـي ــات ص ـه ـيــون ـيــة
مــؤيــدة لكيان الـعــدو وسياساته العدوانية
والـعـنـصــريــة عـلــى نـحــو مـطـلــق .أم ــا عــددهــا
وأس ـ ـمـ ــاؤهـ ــا ف ـي ـت ـج ــاوز ح ـج ـم ـهــا امل ـس ــاح ــة
املخصصة لهذا العرض ،لكننا أخذنا ثالثة
م ـصــورات مــن الـنــص األص ـلــي وعــرضـنــاهــا،
بعد تعريب ما رأيناه ضروريًا منها ،تحوي
أس ـ ـمـ ــاء امل ـن ـظ ـم ــات وال ـه ـي ـئ ــات والـ ـع ــائ ــات
واألف ـ ـ ـ ــراد م ــن أوروبـ ـ ـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
املـنـخــرطــن فــي الـلــوبــي الـصـهـيــونــي ،وتبني
في الوقت نفسه مدى تعقد شبكة عالقاتهم
بـعـضـهــم ب ـب ـعــض ،وب ـم ــؤس ـســات ف ــي داخ ــل
كيان العدو ما يجعل البحث فيها أمرًا على
جانب كبير من الصعوبة والتعقيد أنجزه
البحاثة على نحو موفق للغاية.
لكن هــذا املــؤلــف يـحــوي معلومات وج ــداول
عـ ــديـ ــدة ذات عـ ــاقـ ــة ،أج ـ ـهـ ــد الـ ـبـ ـح ــاث ــة فــي
جمع املعلومات الـتــي تحويها والـتــأكــد من
صحتها .إال أن املساهمني فيه ذكروا القارئ
بــأن مــا يحويه تقريرهم هــو املـعــروف فقط،
أما املخفي فقد يكون أعظم بكثير.
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سوريا

ّ
موسكو ترد هجوم واشنطن:
«البنتاغون» أفشل التعاون و«الهدنة»
الحدث

يظهر ،مع مرور الوقت على انهيار اتفاق
«الهدنة» ،أن المماطلة األميركية في
تنفيذ مقتضيات االتفاق ترافقت مع
«حرب» إرادات داخلية بين البيت األبيض
ووزارة الدفاع ،كان عنوانها األبرز هو
«التعاون العسكري مع روسيا» .على األقل،
هذا ما أراد سيل التصريحات الروسية أمس
أن يؤكده .كذلك ،بدا واضحًا أن موسكو
ّ
متمسكة بهدنة ال يعمل ضمن
غير
مقتضياتها الشريك األميركي ...وهي
«تدعم جهود الجيش السوري لمحاربة
اإلرهاب في حلب وباقي المناطق»

لم ّ
يمر الهجوم الــذي قادته واشنطن
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ض ــد روسـ ـي ــا أول
م ــن أم ـ ــس ،دون تـصـعـيــد م ـقــابــل من
موسكو .وبرغم اللهجة «الحريصة»
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ات ـف ــاق
وفق إطالق النار في سوريا ،كقاعدة
أسـ ــاس ـ ـ ّيـ ــة مل ـ ـسـ ــار ال ـ ـحـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ً
ه ـن ــاك ،مل ـح ــت مــوس ـكــو م ـب ــاش ــرة إلــى
ال ـخــاف ال ـج ــذري بــن إدارة الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ،ووزارة
الدفاع (البنتاغون) وداعميها ،حول
الـتـعــاون العسكري مــع روسـيــا ،الــذي
ُيـ َـعـ ُّـد أســاســا لنجاح اتـفــاق «الـهــدنــة»
واملضي نحو حل سياسي في سوريا.
وي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدو أن م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــل
«الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون» م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ف ـشــل
«ال ـ ـهـ ــدنـ ــة» ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا ال ـت ـع ــاون

أنقرة ترحب بانسحاب «الوحدات» الكردية من منبج

ّ
رحب املتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتوملوش ،ببدء انسحاب قسم كبير من
«وحــدات حماية الشعب» الكردية من مدينة منبج نحو شــرق نهر الـفــرات .وأوضــح خالل
مؤتمر صحافي فــي قصر شانقايا فــي أن ـقــرة ،أن ب ــاده تـخــوض عملية «درع الـفــرات»
لضمان عدد من «الخطوط الحمراء» بالنسبة إليها ،وتتمثل في «حماية مدنها وحدودها من
التنظيمات اإلرهابية» و«دعمها لوحدة تراب سوريا ،ومعارضتها لتقسيمها وتجزيئها»
إضافة إلى أنها «لن تتسامح حيال أي حزام يسعى «ب ي د» (حزب االتحاد الديموقراطي)،
إلى تشكيله في املنطقة» ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بالده «ال تعارض الوجود الكردي
شمال ســوريــا» .وحــول وجــود عمليتني في مدينة الرقة السورية واملوصل العراقية ضد
تنظيم «داعش» ،شدد على أن املوقف التركي يتمثل بأن «تكون العناصر املحلية في املدينتني
هي العمود الفقري للعمليتني» ،الفتًا من جديد ،إلى «أهمية عدم مشاركة (ب ي د) في الرقة».
وعلى صعيد آخر ،حضر وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ،الذي يقوم بزيارة
لتركيا ومخيمات الالجئني ،عرضًا ملقاتلني ُت ّ
دربهم قوات «التحالف الدولي» ،على «كشف
العبوات الناسفة وتدميرها» في واليــة غــازي عنتاب جنوبي تركيا .ورافــق جونسون في
زيارته السفير البريطاني في تركيا ،ريتشارد مور ،واملبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا،
غاريث بايلي ،حيث اطلع من مسؤولني في سفارة بالده على معلومات عن برنامج التدريب.
إلى ذلك ،أوضحت وسائل إعالم تركية أن « 26شاحنة أممية محملة مساعدات إنسانية»
انطلقت أمس ،من الحدود التركية ـ السورية باتجاه مدينة إدلب ،بعد «انضمام  6شاحنات
جديدة قادمة من منطقة ريحانية» بوالية هاتاي التركية ،إليها.
(األخبار)

امل ـ ـ ــأم ـ ـ ــول ضـ ـ ــد «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»
و«داع ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وه ـ ـ ــذا مــا
أشــار إليه وزيــر الخارجية سيرغي
الفـ ـ ـ ـ ــروف ،إذ رأى أن ال ـع ـس ـكــريــن
األميركيني ربما كانوا «ال يصغون
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا بشكل
م ـط ـلــق» ،مـعــربــا عــن اسـتـهـجــانــه من
ّ
رد ف ـعــل ن ـظ ـيــره جـ ــون كـ ـي ــري ،على
طـ ـل ــب روس ـ ـيـ ــا إج ـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـي ــق فــي
استهداف قافلة املساعدات في ريف
ّ
يصرح
حلب ،مرجحًا أن يكون كيري
ت ـحــت «ض ـغ ــوط ش ــدي ــدة م ــن جــانــب
ّ
اآللــة العسكرية األميركية» .وقــال إن
مــن املبكر اعتبار االتـفــاق الــروســي ـ
األميركي ّ
«ميتًا» ،مؤكدًا في مقابلة
ُ
مع قناة «إن تي فــي» الروسية بثت
أمــس ،الـتــزام بــاده الحل السياسي.
ّ
ورأى أن خطوات واشنطن تدل على
نيتها طرح شروط إضافية للبدء في
تنفيذ االتفاق ،وهو «أمر مرفوض»،
مضيفًا أن «االتـفــاق بشكله النهائي
ي ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة ل ـف ـصــل املـعـ ّتــدلــن
ع ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه لــم
ي ـعــد واث ـق ــا م ــن اس ـت ـع ــداد واشـنـطــن
الستهداف «جبهة النصرة» ،مضيفًا
ّ
أن ما يجري هو حلقة مفرغة «عندما
تــوجــه روس ـيــا أو ال ـط ـيــران الـســوري
ضربات إلى مواقع النصرة ،يبدؤون
بالصراخ ويتهموننا بأننا نضرب
امل ـعــارضــة الــوطـنـيــة ونــدفـعـهــا بذلك
ّ
إل ــى أح ـض ــان ال ـن ـص ــرة» .وذك ـ ــر بــأن
«واشنطن طلبت عقد جلسة طارئة
ملجلس األمن الدولي بهدف تشتيت
االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ع ـ ــن ال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ـج ــوي ــة
للتحالف الدولي على مواقع القوات
السورية في دير الزور».
الـ ـهـ ـج ــوم املـ ـع ــاك ــس ضـ ــد واش ـن ـط ــن،
صــاح ـبــه آخ ــر ض ــد امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
س ـت ـي ـف ــان دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،إذ أعـ ــرب
الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـ ــن أسـ ـ ـف ـ ــه النـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرار دي
م ـي ـس ـت ــورا وراء م ـط ــال ــب «م ـج ـمــوعــة
الرياض» ليعود و«يلقي باملسؤولية
على الروس واألميركيني ...إنه موقف

الريجاني خالل استقباله هدية عباس« :حل األزمة يكمن في الخيار السياسي» (تسنيم)

الفروف :انجرار دي
ميستورا وراء «مجموعة
الرياض» موقف عديم
المسؤولية

عديم املسؤولية» ،موضحًا أن «هــذه
املجموعة تعمل منذ أيار املاضي على
تخريب عملية التفاوض».
وبـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،رأت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
عــدم وج ــود ج ــدوى مــن عقد اجتماع
جديد في مجلس األمــن ،مشيرة إلى
أنـ ـه ــا ق ــد ت ـت ـح ــول إل ـ ــى «اس ـت ـع ــراض
آخ ــر ينظم لتوجيه االت ـهــامــات» إلــى
روسيا .ليعود نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،ويقول
إن مـســؤولــن أميركيني يـعـ ّـولــون من
خالل حديثهم عن وجود خطة بديلة
(ب) حــول ســوريــا ،على حــل عسكري
ّ
وشدد
يلي انتخابات البيت األبيض.
أثناء اجتماع للجنة الشؤون الدولية
في املجلس الفيدرالي الروسي ،على
رفــض بــاده مواصلة الحرب ،كبديل
م ــن االتـ ـف ــاق ــات امل ـب ــرم ــة م ــع ال ـجــانــب
األميركي ،مضيفًا أنــه «ال يــزال هناك
أمـ ــل ف ــي تـطـبـيــق االتـ ـ ـف ـ ــاق» .وهــاجــم

اليمن

تعزيزات كبيرة إلى نجران بعد خطاب الحوثي :تغيير في طبيعة المعارك؟
فيما تمضي القوات اليمنية
بعملياتها القتالية في الداخل
السعودي ،يبدو أن خطاب زعيم «أنصار
الله» ،السيد عبد الملك الحوثي ،لسكان
المناطق الجنوبية في السعودية
كان له وقع لدى الرياض التي أرسلت
تعزيزات إلى نجران ،هي األولى من
نوعها لناحية الحجم والمستوى
نجران ــ يحيى الشامي
شـ ـه ــدت ال ـج ـب ـه ــات الـ ـحـ ــدوديـ ــة فــي
الــداخــل الـسـعــودي ،خــال الشهرين
األخـ ـي ــري ــن ،ارتـ ـف ــاع ــا م ـل ـح ــوظ ــا فــي
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـق ـتــال ـيــة ال ـت ــي تـنـفــذهــا
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـخـ ــوم
امل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات وامل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ــرق ــابـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ع ـس ـي ــر
وج ـي ــزان ونـ ـج ــران ،وخ ـصــوصــا في
ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـن ــص والـ ـكـ ـم ــائ ــن ضــد

اآلل ـيــات ونــاقــات الجند العسكرية
السعودية.
وف ـي ـم ــا تـ ــواصـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـي ـم ـن ـيــة
توسعها في الداخل السعودي منذ
عــودة املواجهات إلى تلك الجبهات
عقب انهيار التهدئة وعودة الحرب
إل ــى ســابــق ع ـهــدهــا ،ذك ــرت وســائــل
إعالم سعودية أن تعزيزات عسكرية
كـبـيــرة وصـلــت إلــى مـنــاطــق نـجــران.
وق ــد أفـ ــادت م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،بــأن
كتيبة املشاة  42ستلتحق بالقوات
الـسـعــوديــة فــي ن ـجــران وه ــي تابعة
للواء األمير تركي بن عبدالله األول.
ووص ـ ــف م ـص ــدر ع ـس ـكــري الـكـتـيـبــة
بـ «نخبة وحــدات الحرس الوطني»،
مضيفًا أنها تمتلك أسلحة متطورة
على مستوى الـشــرق األوس ــط ،وقد
ت ـنــاق ـلــت م ـح ـطــات ت ـل ـفــزة س ـعــوديــة
مشاهد لتعزيزات عسكرية تتضمن
عـشــرات اآلل ـيــات املــدرعــة قــالــت إنها
في طريقها إلى نجران.
ً
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة مـبــاشــرة بعد
خـطــاب زعـيــم حــركــة «أن ـصــار الـلــه»،
ال ـس ـي ــد ع ـب ــد املـ ـل ــك الـ ـح ــوث ــي ،ال ــذي
خ ــاط ــب ف ـيــه ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى «شـعــب
الجزيرة العربية وخصوصًا سكان

امل ـن ــاط ــق ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة» ،ما
يعكس قلقًا سـعــوديــا مــن الــدعــوات
التي تضمنها الخطاب ،وقد يشير
إلى منحى جديد قد تأخذه املعارك
فـ ــي ج ـب ـه ــات األراض ـ ـ ـ ــي ال ـج ـنــوب ـيــة
خــال األي ــام املـقـبـلــة .وك ــان الحوثي
قد أبــدى االستعداد ملد اليد لهؤالء
الـ ـسـ ـك ــان فـ ــي م ــواج ـه ـت ـه ــم ل ـل ـن ـظــام
السعودي.
وق ــد وث ــق «اإلعـ ــام ال ـحــربــي» خــال
مدة زمنية ال تتجاوز الـ 40يومًا أكثر
من  77عملية قنص ،حصد ُمعظمها
ضباطًا وقيادات عسكرية سعودية
أث ـنــاء تــأديـتـهــم مـهـمــات رقــابـيــة في
م ـح ـي ــط م ــواقـ ـعـ ـه ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أو
أب ــراج الــرقــابــة االسـمـنـتـيــة املحيطة
ب ــاملـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وغ ـ ـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية ،مشيرًا إلى أن العمليات
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت عـ ـ ـق ـ ــب ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ت ـن ـص ــت
وم ــراقـ ـب ــة ق ــام ــت ب ـه ــا ف ـ ــرق ق ـتــال ـيــة
م ـت ـخ ـص ـصــة .وأضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أن
عـمـلـيــات ال ـق ـنــص تـسـتـهــدف بشكل
رئيسي ضباطًا وق ـيــادات عسكرية
سعودية.
وم ـ ـ ــن امل ـ ــرج ـ ــح أن ت ـ ـكـ ــون ح ـص ـي ـلــة
الـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف ال ـ ـج ـ ـيـ ــش

السعودي نتيجة عمليات القنص،
قد تجاوزت الرقم املعلن رسميًا من
ال ـج ــان ــب ال ـس ـع ــودي ،وال س ـي ـمــا أن
ال ــرق ــم م ـح ـصــور ب ـمــا وث ـق ـتــه عــدســة
«اإلعالم الحربي» بني شهري تموز
وآب املاضيني.

وثق «اإلعالم الحربي»
خالل  40يومًا أكثر من
 77عملية قنص
وت ـ ــأت ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـكـ ـم ــائ ــن ال ـت ــي
ي ـن ـص ـب ـه ــا امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ال ـي ـم ـن ـي ــون
عـلــى ط ــرق وخ ـطــوط إم ــداد الجيش
ال ـس ـع ــودي ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى من
ال ـع ـم ـل ـي ــات «ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة» ،ل ـنــاح ـيــة
عــدد مــا تــوقـعــه فــي صـفــوف الـقــوات
الـسـعــوديــة ،غـيــر أن الـحـصــول على
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ص ـ ـعـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا ف ــي
ظ ــل س ـيــاســة الـتـكـتــم ال ـك ـب ـيــرة الـتــي

ي ـفــرض ـهــا ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي عـلــى
خـ ـس ــائ ــر ج ـي ـش ــه ف ـ ــي م ـ ـعـ ــاركـ ــه مــع
ال ـي ـم ـن ـيــن ،ل ـكــن املـ ـص ــادر امل ـيــدان ـيــة
اليمنية املطلعة ،تفيد بــأن خسائر
الجيش السعودي في األرواح بلغت
«أرقــامــا قـيــاسـيــة» .وتــؤكــد املـصــادر
أن م ـت ــوس ــط مـ ــا ي ـن ـف ــذه امل ـق ــات ـل ــون
الـيـمـنـيــون م ــن ك ـمــائــن ض ــد ال ـقــوات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة يـ ـص ــل م ـ ــن أربـ ـ ـ ــع إل ــى
خـمــس عـمـلـيــات يــومـيــا وغالبيتها
يجري تنفيذها ضد أطقم عسكرية
وناقالت جند .وتشير املصادر إلى
وقوع اشتباكات باألسلحة الخفيفة
فــي حالة نجاة البعض ممن كانوا
على منت اآلليات العسكرية.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه العمليات
تأتي على فترات متقطعة وتترامن
مع التوسع امليداني من قبل القوات
الـيـمـنـيــة عـلــى األرض داخ ــل العمق
السعودي ،ما يعطي الفرق اليمنية
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـق ـن ــص
والكمائن بيئة قتالية خصبة لهذا
النوع من معارك االستنزاف ويفسر
في الوقت نفسه االرتفاع الكبير في
أعـ ــداد الـقـتـلــى فــي ص ـفــوف الجيش
السعودي.
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مشهد ميداني

إقفال ملف «الوعر» في أسابيع ...والغوطة تحت النار
ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
«التحالف الــدولــي» في ســوريــا ،على
اع ـت ـبــار غ ـي ــاب أسـ ــاس قــانــونــي لـهــا،
لكونها تجري دون طلب رسمي من
دم ـشــق .ورأى أن الـتـصــريـحــات التي
ق ــال ــت إن ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة فـقــدت
شرعيتها «عاطفية» ،منتقدًا قيام دول
بينها فرنسا ،على «تسليم السفارات
السورية إلى أيدي املعارضة ،محددة
بـنـفـسـهــا م ــن ي ـحــق ل ــه تـمـثـيــل ب ــاده
على الصعيد الدولي».
وأكد بوغدانوف أن بالده تدعم جهود
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري مل ـح ــارب ــة اإلرهـ ــاب
ف ــي ح ـلــب وب ــاق ــي امل ـن ــاط ــق ،مــوضـحــا
أن «ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال يـ ـ ـ ــدور عـ ــن عـمـلـيــة
ضــد أحـيــاء فــي حـلــب ،بــل عــن أه ــداف،
والـهــدف هــو القتال ضــد اإلرهــابـيــن،
وسندعم الحكومة السورية ألنه يجب
محاربة اإلرهابيني حيث يوجدون».
كــذلــك ،ن ــدد امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة
الروسية ديمتري بيسكوف ،بـ«النبرة
وال ـخ ـطــاب غـيــر امل ـق ـبــول» للسفيرين
األم ـ ـيـ ــركـ ــي والـ ـب ــريـ ـط ــان ــي فـ ــي األمـ ــم
املتحدة ،اللذين وصفا تصرفات بالده
بـ«البربرية».
وعلى صعيد آخر ،قال رئيس مجلس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي،
خالل استقباله رئيسة مجلس الشعب
السوري هدية عباس ،إن بالده كانت
وال تـ ـ ـ ــزال تـ ــؤمـ ــن ب ـ ــأن «ح ـ ــل األزم ـ ــة
السورية يكمن في الخيار السياسي
ولـيــس الـعـسـكــري» ،مـنـتـقـدًا التعامل
الـ ـغ ــرب ــي «امل ـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج» مـ ــع «اإلره ـ ـ ـ ــاب
ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .وم ــن جــانـبـهــا أش ــادت
عباس بالدعم اإليراني لبالدها على
مختلف الـصـعــد ،موضحة أنــه جرت
مناقشة قضايا مهمة ،منها «مكافحة
اإلره ـ ــاب» ال ــذي تـعــانــي مـنــه ســوريــا،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة عن دعم اإلرهابيني من خالل
استهداف القوات السورية.
(األخبار ،أ ف ب ،تاس)

ما زالت جبهات حلب تراوح
مكانها منذ يوم أمس ،بينما
شهدت الغوطة الشرقية
معارك في بلدة تل الصوان
القريبة من دوما ،فيما تنتظر
الغوطة الغربية عملية
عسكرية «إن لم ينجز ملف
التسوية» فيها .أما حي الوعر
الحمصي ،فكان يشهد انجاز
اخراج دفعة جديدة من
المسلحين
مرح ماشي
بدا تثبيت القواعد العسكرية للجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري ض ـم ــن بـ ـل ــدة تـ ــل ال ـ ـصـ ــوان،
ال ـتــاب ـعــة ل ـنــاح ـيــة دومـ ـ ــا ،ف ــي ال ـغــوطــة
ال ـش ــرق ـي ــة ،أص ـع ــب م ــن امل ـت ــوق ــع ،على
الــرغــم مــن تقدم الـقــوات البرية مسافة
 800مـتــر فــي عـمــق الـقــريــة والسيطرة
على عدد من املــزارع .مصادر ميدانية
رف ـضــت ال ـقــول إن الـعـمـلـيــة فـشـلــت في
القرية ،بل أكدت أن املحاوالت مستمرة
والعملية قائمة للسيطرة على املنطقة
من أكثر من محور ،فيما شهد محور
الــري ـحــان ـ ـ طــريــق املـعــامــل اشـتـبــاكــات
عـنـيـفــة ب ــن الـجـيــش وامل ـس ـل ـحــن ،كما
شن سالح الجو غارات عدة على مواقع
املسلحني في خــان الشيح والدرخبية
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـغــرب ـيــة ،م ــع اس ـت ـهــداف
مدفعي مستمر ملواقعهم .ولفت مصدر
ّ
ميداني إلى أن القرى األخيرة الواقعة
تـحــت سـيـطــرة املـسـلـحــن فــي الـغــوطــة
الغربية مقبلة على مــا هــو جــديــد ،إذ
إن عملية عسكرية يجري اإلعــداد لها،
إن لم ُيتوافق على مصالحة مشابهة
ملـصــالـحــة داريـ ــا ،فــي ظــل رغـبــة بعض
املـسـلـحــن ف ــي تـسـلـيــم أنـفـسـهــم ،ونـيــة
بـعـضـهــم اآل ُخـ ــر الـ ـخ ــروج م ــن املـنـطـقــة
نحو مناطق أخرى.
وفــي حلب ،تصاعد الـطــور التمهيدي
ملـ ـع ــارك األحـ ـي ــاء ال ـشــرق ـيــة ب ـعــد تـقــدم
الجيش في حي الشيخ سعيد جنوب
حلب .وتركزت محاوالت الجيش على
فصل الحي الواقع في الجهة الجنوبية

م ــن ق ـطــاع أح ـي ــاء حـلــب ال ـشــرق ـيــة ،عن
منطقة الـسـكــري ،عـبــر اخ ـتــراق مــواقــع
املـسـلـحــن بــن الـحـيــن .يــأتــي ذل ــك مع
اس ـت ـمــرار الـعـمــل عـلــى الـتـقــدم فــي حي
ال ـ ـعـ ــامـ ــريـ ــة ،جـ ـن ــوب ــا ،ب ـ ـهـ ــدف ح ـص ــار
ح ــي ال ـش ـيــخ سـعـيــد بــال ـكــامــل ،بـهــدف
تسهيل سـقــوط حــي الـعــامــريــة الحـقــا،
وت ــأم ــن ط ــري ــق ال ــرام ــوس ــة ع ـلــى نحو
أك ـب ــر ،وال ـت ـقــدم ف ــي عـمــق أح ـي ــاء حلب
الـشــرقـيــة .العمليات املــذكــورة ترافقت
مـ ــع غـ ـ ـ ــارات م ـك ـث ـفــة لـ ـس ــاح ال ـط ـي ــران
ال ـ ــروس ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،فـيـمــا
أصـ ــدرت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات العسكرية
في حلب بيانًا تدعو فيه الحلبيني إلى
«تجنب االقتراب من مقار أو تجمعات
أو تـحــركــات املـجـمــوعــات املسلحة في
األح ـيــاء الـشــرقـيــة ،ملدينة حـلــب ،وذلــك
حفاظًا على أمنهم وسالمتهم».
وفـ ــي ريـ ــف حـ ـم ــاه ،بـ ــدت اس ـت ـع ــدادات
الجيش على قــدم وس ــاق لشن عملية
عسكرية كـبـيــرة ،بعد وص ــول وحــدات
ال ــدع ــم لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ،ال ـتــي ب ــدأت
بالحشد مع استمرار التمهيد املدفعي
ع ـلــى ب ـل ــدات م ـع ــان وص ـ ـ ــوران وطـيـبــة
اإلمام ،ضمن قوس ناري يضمن تقدم
القوات .وتركز االستهداف الجوي على
خطوط إمــداد املسلحني ،ملنع حصول
أي تعزيز لجبهات القتال.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،سـجــل س ـقــوط 5
قــذائــف ه ــاون عـلــى األح ـيــاء السكنية،
فـ ــي بـ ـل ــدة حـ ـض ــر ،ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ري ــف
الـقـنـيـطــرة ،مـصــدرهــا مـنــاطــق سيطرة
املسلحني ،فيما شهد تل الحمرية في

الــريــف الجنوبي للقنيطرة استهدافًا
كثيفًا عبر سالح املدفعية والصواريخ
امل ــوجـ ـه ــة ،ف ــي ب ــداي ــة ع ـم ـل ـيــة ج ــدي ــدة
ت ـس ـعــى إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـت ــل ع ـل ــى يــد
ال ـج ـي ــش ،وح ـم ــاي ــة خ ـط ــوط دفــاعــاتــه
املمتدة قرب الشريط املحتل.

ملف المخطوفين حاضر
في مشهد تكرر خالل الفترة األخيرة
خ ـ ــرج  121م ـس ـل ـحــا مـ ــن حـ ــي ال ــوع ــر
غربي مدينة حمص ،برفقة أسلحتهم
الشخصية ،فيما خرج  10آخرون من
غير سالح ،إضافة إلى  135مدنيًا من

استعدادات
تواصلت ّ
الجيش لشن عملية
في ريف حماة
ذويهم ،باتجاه قرية الدار الكبيرة في
الــريــف الـشـمــالــي .وك ــان تغيير جديد
قــد طــرأ عـلــى وجـهــة الــدفـعــة الـجــديــدة
م ــن املـسـلـحــن ال ـخــارجــن م ــن الــوعــر،
بـعــدمــا أعـلـنــوا قـبــل أي ــام رغـبـتـهــم في
الـخــروج إلــى ريــف ادل ــب ،فيما لحقوا
ب ـمــن س ـب ـقــوهــم إلـ ــى ال ـق ــري ــة الــواق ـعــة
شـمــال غــرب مــديـنــة حـمــص .املــدنـيــون

علي حيدر :إقفال الملف ال يحتاج إلى أكثر من  6أسابيع (أ ف ب)

ال ـخ ــارج ــون م ــن ال ـح ـ ّـي سـلـكــوا طــريــق
دوار املـ ـهـ ـن ــدس ــن م ـ ــن قـ ـل ــب الـ ـح ــي،
ب ــات ـج ــاه ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،لـيـصـلــوا
إلى قرية الــدار الكبيرة ،تحت إشراف
وم ـتــاب ـعــة وزيـ ــر امل ـصــال ـحــة الــوطـنـيــة
ع ـل ــي ح ـي ــدر وم ـح ــاف ــظ ح ـم ــص ط ــال
البرازي .اإلحصائيات الحكومية تقدر
ع ــدد املـسـلـحــن ال ـخــارجــن م ــن الـحــي
ب ـ ــ 750مـسـلـحــا ،مـنــذ ب ــدء امل ـفــاوضــات
على إنـهــاء الــوجــود املسلح فــي الحي
املشتعل ،ليبقى اليوم عدد مماثل من
امل ـس ـل ـحــن ،يـعـتـقــد ب ـخــروج ـهــم خــال
ج ـ ــدول زم ـن ــي ي ـصــل إلـ ــى  6أســاب ـيــع،
بـحـســب ال ــوزي ــر ح ـيــدر .وشـ ـ ّـدد حـيــدر
ف ــي ح ــدي ــث ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» ع ـلــى حــرص
الحكومة السورية على إنجاز امللف،
تحت إشرافها املباشر ،بعد مراهنات
ّ
على أن مشروع تسوية الوعر قد عطل
إل ــى غ ـيــر رج ـع ــة .ول ـف ــت إل ــى ض ــرورة
الذهاب إلى الخطوات التالية التي ال
تحتاج الى وقت أطول من  6أسابيع،
فــي حــال عــدم وج ــود عــراقـيــل جــديــدة.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر حـ ـي ــدر أن امل ـس ـل ـحــن
غـ ّـيــروا وجهتهم مــن ريــف ادل ــب نحو
الـ ـ ـ ــدار الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،بـ ـع ــد إربـ ــاك ـ ـهـ ــم إث ــر
موقف فريق األمم املتحدة العامل في
سوريا ،ما أدى إلى إعادة حساباتهم
وإج ـ ــراء ات ـصــاالت ـهــم ،قـبــل اخـتـيــارهــم
الوجهة الجديدة .وأضاف« :ال مشكلة
ل ــدي ـن ــا فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر ال ــوجـ ـه ــة .ك ـم ــا ال
تشغلنا إحصائيات أعــداد املسلحني
التي يعتمدونها ،بقدر ما ّ
تهمنا دقة
التنفيذ .كنا نتمنى أن يـكــون موقف
األمم املتحدة إيجابيًا من إتمام اتفاق
حــي ال ــوع ــر» .وح ــول اسـتـيــاء ال ـشــارع
الحمصي مــن عــدم حــدوث أي انـفــراج
ف ـ ــي مـ ـل ــف املـ ـخـ ـط ــوف ــن م ـ ــع م ـت ــاب ـع ــة
إنـجــاز تسوية الــوعــر ،فقد أكــد حيدر
أن ملف املخطوفني أساسي ومفتوح
حتى اللحظة ،رابـطــا إن ـجــازه بإتمام
املــرح ـلــة الـثــالـثــة مــن االت ـف ــاق .وتــابــع:
«نـ ـح ــن ح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى أن نـحـصــل
ع ـل ــى ال ـح ــد األقـ ـص ــى م ــن امل ـع ـلــومــات
ح ـ ـ ــول املـ ـخـ ـط ــوف ــن امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
ال ــوع ــر ،أسـ ــوة ب ـمــا ج ــرى ف ــي حمص
الـقــديـمــة ســاب ـقــا ،م ــن إط ــاق ع ــدد من
املخطوفني» .ولفت إلى أن امللف يمكن
حسمه قبل حسم املرحلة األخيرة من
االت ـفــاق ،بــدخــول الــدولــة واملــؤسـســات
الحكومية إلى الحي.

ّ
ّ
واشنطن تصعد هجماتها ضد «القاعدة» ...وتركز على المناطق الشمالية
صنعاء ـ رشيد الحداد
ب ـ ــرغ ـ ــم ت ـ ـصـ ــاعـ ــد ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـت ــي
تشنها الطائرات األميركية من دون
طيار على عناصر تنظيم «القاعدة»
في اليمن ،منذ مطلع العام الجاري،
وال ـتــي قتلت الـعـشــرات مــن عناصر
التنظيم املـتـطــرف ،ارتـفــع عــدد هذه
ال ـه ـج ـمــات ف ــي ال ـش ـهــر ال ـج ــاري إلــى
أع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات .ون ـف ــذ ال ـط ـي ــران
األم ـيــركــي م ــن دون ط ـيــار األس ـبــوع
املاضي ثــاث هجمات ضد عناصر
ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» فـ ــي م ـحــاف ـظــة
مـ ــأرب ال ـخــاض ـعــة لـسـيـطــرة ال ـقــوات
املوالية لـ «التحالف» ،أودت بحياة
سبعة مــن عـنــاصــر الـتـنـظـيــم ،منهم
خـ ـمـ ـس ــة ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة
ش ـن ـت ـهــا «الـ ـ ــدرونـ ـ ــز» ،يـ ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،استهدفت سيارة القيادي
ف ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم املـ ـتـ ـش ــدد ،أبـ ــو خــالــد
ال ـص ـن ـعــانــي ،وأربـ ـع ــة م ــن مــرافـقـيــه،
بالقرب من مقر شركة النفط والغاز،
وذلــك بعد أشهر من مقتل القيادي
في التنظيم جالل بلعيدي املعروف
بـ ـ «ح ـم ــزة ال ــزن ـج ـب ــاري» ف ــي شـبــاط
املــاضــي إثــر غ ــارة جــويــة استهدفت

س ـ ـ ـيـ ـ ــارتـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــواح ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
زنجبار ،عاصمة محافظة أبني.
وم ـ ـع ـ ـلـ ـ ٌ
ـوم أن عـ ـن ــاص ــر مـ ــن تـنـظـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ي ـن ـش ـطــون
ع ـلــى ج ـب ـهــات ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة إلــى
جانب املجموعات املسلحة املوالية
ل ـحــزب «اإلص ـ ــاح» اإلس ــام ــي ،وقــد
رصــدت تحقيقات صحافية غربية،
منها تحقيق لشبكة «بــي بي سي»
م ـشــارك ـتــه ع ـلــى ج ـب ـهــات الـتـحــالــف
السعودي في تعز خصوصًا.
وفـ ـيـ ـم ــا كـ ـ ــان «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ـق ـي ــادة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـ ــارات قـ ـ ــد أعـ ـ ـل ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أشـ ـه ــر
ح ـم ـلــة ع ـلــى الـتـنـظـيــم ف ــي مـحــافـظــة
حـ ـض ــرم ــوت ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،أص ـب ـحــت
ه ـج ـمــات ال ـط ــائ ــرات األم ـي ــرك ـي ــة من
دون ط ـيــار تــركــز عـلــى الـتـنـظـيــم في
املحافظات الشمالية ،بعدما كانت
ال ـغ ــارات فــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة في
معظمها على محافظات جنوبية.
وف ـي ـم ــا ت ـع ــرض ــت ش ــاح ـن ــة مـحـمـلــة
ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة ل ــاسـ ـتـ ـه ــداف مـ ــن قـبــل
ط ــائ ــرة أم ـيــرك ـيــة ،ق ـبــل أي ـ ــام ،غــربــي
م ــدي ـن ــة مـ ـ ــأرب ي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا تــاب ـعــة
لعناصر «ال ـقــاعــدة» ،قتل مسلحان
اث ـن ــان ف ــي غ ــارة شـنـتـهــا ط ــائ ــرة من

دون ط ـيــار م ـســاء ال ـثــاثــاء املــاضــي
عـلــى س ـيــارة مــن ن ــوع «هــايـلــوكــس»
ك ـ ــان ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـق ــانـ ـه ــا فـ ـ ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ن ـف ـس ـه ــا ،مــا
أدى ال ــى اح ـت ــراق ال ـس ـيــارة وتـفـحــم
جثتي املـسـلـحــن الـلــذيــن كــانــا على
متنها ،بحسب املصادر .كذلك ،قتل
ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي ث ــاث ــة ع ـنــاصــر

تراجعت الضربات األميركية
في محافظات الجوف
وأبين وحضرموت
م ــن تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي منطقة
ال ـصــوم ـعــة ف ــي م ـحــاف ـظــة الـبـيـضــاء
(شـ ـ ـم ـ ــال) فـ ــي غ ـ ـ ــارة م ـم ــاث ـل ــة .وف ــي
أيـلــول ال ـجــاري ،قتل ستة أشخاص
ُي ـع ـت ـقــد أن ـه ــم ي ـن ـت ـمــون إل ــى تـنـظـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» بـ ـغ ــارة ج ــوي ــة ل ـطــائــرة
أميركية مــن دون طـيــار ،استهدفت
تجمعًا لعناصر التنظيم في وادي
عبيدة في محافظة مــأرب ،كما قتل
خ ـم ـســة م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
غــارة نفذتها طــائــرة مــن دون طيار

اس ـت ـه ــدف ــت سـ ـي ــارة كـ ــان يـسـتـقـلـهــا
عـنــاصــر للتنظيم فــي منطقة رادع
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـب ـي ـض ــاء مـنـتـصــف
أيلول املاضي.
وبــرغــم انـخـفــاض نسبة «األخ ـطــاء»
ال ـت ــي يــرتـكـبـهــا ال ـط ـي ــران األم ـيــركــي
والتي أودت سابقًا بحياة أكثر من
 200مــدنــي ع ــام  2012ف ــي ع ــدد من
املـحــافـظــات ،ال ت ــزال تـلــك الهجمات
ت ــرت ـك ــب ج ــرائ ــم ب ـح ــق امل ــدنـ ـي ــن ،إذ
تـ ـسـ ـبـ ـب ــت غـ ـ ـ ـ ــارة خـ ــاط ـ ـئـ ــة لـ ـط ــائ ــرة
أمـيــركـيــة مــن دون ط ـيــار فــي الــرابــع
مــن أي ـلــول ال ـجــاري بمقتل وإصــابــة
تـ ـسـ ـع ــة م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـه ــم نـ ـس ــاء
ً
وأط ـفــال فــي غ ــارة اسـتـهــدفــت مـنــزال
فــي منطقة بـلـعــواش أسـفــل مديرية
وادي عـبـيــدة واألشـ ــراف فــي م ــأرب،
يقطنه ن ــازح ــون قــدمــوا مــن منطقة
وائ ـل ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ص ـع ــدة .وك ــان
الطيران األميركي قــد استهدف في
تموز املاضي سيارة في منطقة آل
مـهـتــم ف ــي وادي ع ـب ـيــدة واألشـ ــراف
في مأرب ،بغارة جوية ،ما أدى إلى
سقوط سبعة جرحى؛ بينهم أربعة
أطفال.
ومن خالل رصد ومتابعة الهجمات

الـ ـت ــي ي ـش ـن ـهــا الـ ـطـ ـي ــران األم ـي ــرك ــي
مــن دون طـيــار ،تـبــن أن معظم تلك
الهجمات جرت في محافظتي مأرب
وش ـبــوة والـبـيـضــاء ،بــاإلضــافــة إلــى
تراجعها نسبيًا فــي الـجــوف وأبــن
وحضرموت.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ــرص ـ ــد األول ـ ـ ـ ــي ت ـص ــاع ــد
ال ـه ـج ـمــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة مــن ث ــاث هـجـمــات كمعدل
شـهــري إلــى خمس غ ــارات فــي شهر
حــزيــران ،لترتفع إلــى سبع هجمات
في أيلول الجاري .وفي آب املاضي،
نـ ـف ــذ الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي خ ـمــس
عمليات جوية شملت حبان شبوة
واستهدفت نقطة مسلحة لعناصر
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي مــدي ـنــة ع ـ ــزان لـتـسـفــر
عــن مـقـتــل أرب ـعــة ع ـنــاصــر ،كـمــا نفذ
عمليتني مماثلتني ،إحــداهــا حدثت
ف ــي األط ـ ــراف الـشــرقـيــة ملــديـنــة عتق
عاصمة محافظة شبوة واألخرى في
منطقة حبان في املحافظة نفسها،
وأدت إل ــى مـقـتــل ع ــدد م ــن عـنــاصــر
الـتـنـظـيــم ،وش ــن ال ـط ـيــران األمـيــركــي
في الشهر نفسه غارتني على منزل
قيادي في تنظيم «داعش» في وادي
عبيدة شرق مأرب.
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الجيش اإلسرائيلي يخضع للتيار الديني الصهيوني
بات من المؤكد أن المجتمع ًاإلسرائيلي
هو األكثر تأثيرًا في الجيش ،بــدال من أن
يكون األخير هو العامل المبلور لهوية
األول ،بداللة نتائج عــدة ،آخرها خضوع
قــي ــادة األركـ ـ ــان لـطـلـبــات ال ـت ـيــار الــديـنــي
الصهيوني المتشدد
علي حيدر
خ ـ ـ ـضـ ـ ــع رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
اإلســرائـيـلــي ،غــادي ايــزنـكــوت ،للتيار
الديني الصهيوني املتشدد ،وأصــدر
أمرًا جديدًا ينظم «الخدمة املشتركة»
للرجال والنساء في الجيش .بموجب
هــذا األمــر ،الــذي أتــى بعد سنوات من
امل ـ ــداوالت الــداخ ـل ـيــةُ ،يـمـكــن للجنود
املـتــديـنــن االم ـت ـنــاع عــن ال ـحــراســة أو
ال ـس ـفــر ف ــي ال ـس ـي ــارات م ــع م ـج ـنــدات،

للجنود المتدينين
طلب تحريرهم من أداء مهمة
مع مجندات
وعلى قادتهم االنصياع لــذلــك .كذلك
يـمـكـنـهــم االس ـت ّـع ـفــاء م ــن ال ـتــدري ـبــات
الـتــي تشمل تلقي تــدريــب على أيــدي
نساء.
ّ
ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ت ـس ــل ــط م ـ ــرة ج ــدي ــدة
الـضــوء على قضية دور الجيش في
امل ـج ـت ـمــع االس ــرائ ـي ـل ــي ،وت ـك ـشــف عن
حقيقة فشل مشروع «بوتقة الصهر»
ال ــذي راه ــن عـلـيــه «اآلبـ ــاء املــؤسـســون

ما يحدث ينفي أن الجيش استطاع إعادة قولبة المجتمع اإلسرائيلي (آي بي ايه)

لدولة إسرائيل» ،بأن يساهم الجيش
ف ــي إعـ ــادة صـيــاغــة وقــول ـبــة املجتمع
االسرائيلي وفق مبادئ الصهيونية

ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة .ل ـك ــن مـ ــا ح ـ ـ ــدث ،مـ ــع مــا
سبقه من خطوات وأح ــداث ،يؤكد أن
املجتمع هو األكثر تأثيرًا في الجيش

ً
بــدال من أن يكون الجيش هو العامل
املبلور لهوية املجتمع.
بــاملـقــارنــة مــع مــا كــانــت عليه األوام ــر

ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان ــت هـ ــذه الـخـصــوصـيــة
لـل ـج ـنــود امل ـتــدي ـنــن ال تـشـكــل ذري ـعــة
ل ـل ـت ـحــرر م ــن أداء أي م ـه ـمــة .ونـقـلــت
ص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
عــن ق ــادة خــدمــوا فــي الـجـيــش سابقًا
ق ــول ـه ــم إن «األم ـ ـ ــر ال ـس ــاب ــق م ـن ــح كــل
قــائــد حــريــة التفسير ،أم ــا وف ــق األمــر
ال ـح ــال ــي ،فـيـمـكــن لـلـجـنــود املـتــديـنــن
طلب تحريرهم من أداء مهمة مشتركة
م ــع م ـج ـنــدات ،وس ـي ـكــون عـلــى ال ـقــادة
االنصياع لطلب الجنود».
في هذا اإلطــار ،رأى املعلق العسكري
فــي «ه ــآرت ــس» ،عــامــوس هــرئـيـلــن ،أن
أم ــر ال ـخــدمــة املـشـتــركــة ال ــذي أص ــدره
ايــزن ـكــوت يـعـكــس م ـحــاولــة مـنــه ومــن
الـقـيــادة العليا للجيش للعثور على
نقطة تــوازن بني توجهني متناقضني
ّ
ميزا الجيش خالل العقد األخير؛ فمن
جـهــة هـنــاك تــزايــد فــي نسبة الجنود
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة املـ ـت ــديـ ـن ــن ف ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــدات
املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي ي ـت ـص ــل بـفـتــح
املـنــاصــب وال ــوح ــدات أم ــام املـجـنــدات،
وهو ما قد يؤدي إلى احتكاك بينهما.
وكما هو معروف ،فإن إسرائيل تلزم
النساء بالخدمة في الجيش كما حال
ال ــرج ــال« ،ال ـن ـس ــاء س ـن ـتــن ،وال ــرج ــال
يـ ـخ ــدم ــون ثـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات» .وخـ ــال
العقود التي تلت الــدولــة ،تم الحفاظ
على فصل معني بني النساء والرجال،
وخــال غالبية املــدة السابقة ،فضلت
قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـس ـي ــر ب ــن ال ـن ـقــاط
واالمتناع عن صياغة وتطبيق شروط
ملزمة ،وهو ما أدى إلى مواجهة أكثر
من «ورطــة» ،من ضمنها فصل جنود
مـ ّتــديـنــن بـسـبــب مـقــاطـعـتـهــم مــراســم
غنت فيها نساء ،وهو ما يعتبر أمرًا
ّ
محرمًا لدى اليهود املتدينني.

وجهة نظر

ّ
مقصلة اإلعالم في فلسطين حلم التحرير مكبل بالقمع
عبد الرحمن نصار
من غير املعقول أن شعبًا ّقدم نماذج كإبراهيم طوقان
وغسان كنفاني وناجي العليّ ،
يغص اليوم بنماذج
معاكسة في قمع الحريات تصل في بعض الشهور
ـ وفق إحصاءات نقابية شهرية ـ إلى ما يزيد على
قمع االحتالل اإلسرائيلي .في األمس ،كان اإلعالمي
نزار بنات في الضفة املحتلة «يزور» سجون «األمن
الوقائي» ،وقبله تعرض الصحافي محمد عثمان في
غزة لـ«الشبح» في سجون «األمن الداخلي» ـ الذي بات
ً
مرادفًا ألجهزة السلطة القمعية ـ فضال عن سيل
من الدعاوى على زمالء كهاجر حرب وأمجد ياغي
وآخرين ،تحت عناوين مختلفة ،غالبيتها ترتبط بما
يسمى في الصحافة ّ
فن التحقيقات االستقصائية.
مهما تكن املالحظات املهنية على فحوى وأسلوب
إعداد تلك التحقيقات ،فإنه ال توجد جهة تحكيم
حقيقية مقتدرة في أصول املهنة يمكن الرجوع إليها
ّ
وللبت ،وال حتى املحاكم أو النيابة العامة التي
للفصل
ّ
صارت أداة بيد األجهزة األمنية ،تستطيع أن تحكم
نصوصًا قانونية واضحة في ما تسمى جرائم
املطبوعات أو الجرائم اإللكترونية إذا كان قد وقع
ْ
الجرم ،وهذا ما يخلي الساحة لوجهة النظر األمنية
التي يعرف عنها فلسطينيًا ـ كما عربيًا ـ أنها ال
تمتلك ّ
الحد األدنى من فهم حقيقة أن رجل األمن
الشريف مهمته األولى واملقدسة هي حماية املجتمع
من الفساد الذي ينخر أعمدته ،ال حماية ذلك الفساد
من حيث يعلم أو ال يعلم.
حماية الفساد في الضفة وغزة ،بوابتها األولى ،أن
«التحقيقات» األمنية كانت تتعامل مع الصحافي
على أنه صاحب جرم ومشتبه فيه ،أو على األقل
َ
«مشاغب» فتح على نفسه بوابة لـ«وجع الراس» ،ثم
تأتي مرحلة إجباره على الكشف عن مصادر إعداد
موضوعه واملتحدثني فيه أو املشار إليهم باالتهام،

وهو ما يعني عمليًاَ إنهاء املستقبل املهني لهذا
الصحافي ،اذا احتسبنا بحسن نية أن األمن يريد
«القبض» على املجرمني ومحاكمتهم ،علمًا بأن
األول هو األقدر على تلقف الخيط ومعرفة الحقيقة
بصفته جهة رسمية أقوى من الصحافة كلها.
ّ
البوابة الثانية تمثل مشكلة خطيرة في ظل هذه
االستدعاءات واالعتقاالت ،وهي أنها باتت تتجاوز
قضايا الرأي وحرية التعبير ،أو االنتقاد لسلوك
تنظيم أو جهة ما ،علما بأن هذا حق أصيل وواجب
على كل صحافي «غير منتفع» ،اذا وجدنا عذرًا ملن
يعمل إعالميًا ضمن مشروع سياسي ما؛ إنما بتنا
نتحدث في الشهور األخيرة عن قضايا تمس حياة
ً
الناس ومنها ـ مثال ـ قصص التقارير الطبية املزورة
وحكايات األخطاء الطبية املتكررة وأيضًا التحرش
في الوظائف العامة والخاصة وكذلك الفساد في
توزيع املنح الدراسية والتوظيف .ولعل القائمة
التي أعلنها أحد املشرفني على وسائل اإلعالم في
غزة أنها تأتي ضمن «مخطط لتعهير غزة» أطول
وأشمل ،وخاصة أنه استبق مجموعة عناوين يحق
ً
فعال ألي صحافي مهني العمل على نصفها على
األقل.
من الجيد التذكير بأن غالبية هؤالء الصحافيني،
وغيرهم كثيرون ،يعملون لدى جهات عربية ومحلية
(قنوات وصحف وإذاعات) معروفة ومعلنة ،كما أنهم
يملكون من ّ
حس املسؤولية والوطنية ـ غالبًا ـ ما
ّ
يجعلهم يتجنبون الخوض في ملفات فساد وعمالة
داخل التنظيمات الفلسطينية ،معتبرين أنها خطوط
حمر .وفي حاالت كثيرة ،شهدنا لعدد منهم من
استغنى عن فكرة «السبق» الصحافي كي ال يكون
جزءًا من معركة العدو ضدنا ،بل رموا ملفات متشعبة
التفاصيل وأحيانًا «صادمة» ،حتى تبقى العالقة بني
املقاومة والناس ،أو داخل الروابط املجتمعية ،قوية
ومتينة.

إن تصديقنا حقيقة ّأن املشروع األساسي الذي تحمله
الحركتان الكبريان على الساحة :حركة «التحرير
الوطني الفلسطيني ـ فتح» ،و«حماس» التي تقدم
نفسها على أنها أيضا مشروع تحرري ،بات تصديقًا
مرهونًا بالنجاة من مقصلة قمع هذين التنظيمني،
اللذين قهرا الناس وأوصال القضية الفلسطينية إلى
نهايات لم يكن شهداؤنا وجرحانا وأسرانا يحلمون
بأن نطأها في أسوأ السيناريوات ،وفي أحسن األحوال
بات «االعتراف بالخطأ» فضيلة كبرى يتكرمون بها
علينا كل عقد من الزمن ،دون العمل على تصويب
ذلك الخطأ.
لألسف ،بتنا نخشى سؤال أنفسنا عن حقيقة رغبتنا
في تحرير فلسطني ومستقبلها بعد هذا التحرير ،بل
ً
صرنا نقبل بقاء الحركة األولى ليس ألنها تسعى فعال
للوصول بنا إلى دولة ،إنما ألن غيابها ـ على سوئها
ـ سيرمي بآالف العائالت إلى خيارات املجهول ،الذي
أثبتت التجربة أننا نغرق معه في ّدوامات من الضياع
اللالمتناهي ،فيما نتشبت بالثانية كونها حائط ّ
الصد
األخير أمام مجازر إسرائيلية حتمية اذا انكسرت
قواها وتالشت.
برغم ذلكّ ،
نقر بأن لـ«حماس» ّ هامشًا في الحريات
أوسع من «فتح» ،لكنها لم تتخط بعد ما يسميها أحد
الزمالء «عقدة مرسي» ،في ظل قناعتهم بأن اإلعالم
كان له الدور األكبر في إسقاط محمد مرسي عن
الرئاسة قبل خطوة العسكر ،لذلك يخافون تكرار
هذه التجربة ،وباتوا يستشعرون ّ
تحول النقد في أي
قضية مهما كان عنوانها إلى أنه «تحريض» يجب
وضع ّ
حد له .أما «فتح» ،فإنها ترفض أي انتقاد عن
حالة الخنوع التي تعيشها أمام العدو ،فيما تمثل
األجهزة األمنية في الضفة والعصابات املحيطة بها،
حالة من الصراع تنعكس بدورها على اإلعالم ،وهو ما
صنع صحافيني يعملون كـ«بعبع» لتخويف زمالئهم
وإرسال التهديدات إليهم باإليذاء أو بالقتل ،وقد وثقت

حاالت كثيرة من هذا القبيل.
ّ ّ
لكن كل هذا ال يبرر للطرفني االعتداء على كرامة وحرية
أي فلسطيني «يرابط» داخل حدود بالده ،وجعل
الصحافي يعيش هواجس الرعب من أي محاولة
لكشف التجاوزات .حتى لو أخطأ أحد الصحافيني،
على األقل ،يمكن التعامل معه بالصيغ القانونية التي
تركتها بيننا سنوات من الحكم البريطاني واملصري
ّ
السيئي الذكر
واألردني واإلسرائيلي والسلطوي،
جميعًا؛ هذا اذا كنا نتحدث عن سلطات حاكمة تحترم
قيمة حكمها األساسية ،وهي مستوى مقبول من
العدل ،أو عن شبه دولة ،لشعب نصفه ّ
مشرد ونصفه
اآلخر بني القتل والحصار.
ومن واقع تجارب الزمالء في إجراء عدد من
حركت الرأي العام ّ
التحقيقات التي ّ
بشدة ،كشفت
األيام عن «كوتات» صحافية فلسطينية متصلة
بالعصابات السياسية التي تحكم بسعادة تحت
«بسطار» اإلسرائيلي وجبروتهّ ،
وهمها جميعًا منع
الحقيقة من الوصول إلى الجمهور ،وحرف بوصلة
ً
الصراع عبر ربطها بمشكالت اإلقليم أوال وحسابات
املصالح الفصائلية ثانيًا.
أخيرًا ،يزيد عتبنا على حال الحريات في غزة أكثر
من غيرها ،ففيما الجمهور ومعه األمن يالحق
َ
«هاو» تتحدث
أغاني لشاب
بغضب أو بسخرية
ٍ
عن «الخبيزة» و«البنطلون» ،يضعف األخير اسمه
وهيبته بتكرار االستدعاءات ليل نهار في كل صغيرة
وكبيرة .واملصيبة أنه إذا أقررنا بأن القطاع قد ّ
حررته
من اليد اإلسرائيلية ،وأن النموذج القائم حاليًا
املقاومة ّ
هو ما تبشرنا به األيام اذا انقلبت موازين القوى في
املنطقة وباتت فلسطني أقرب إلى التحرير ،فإن ّ
تحول
فلسطني إلى قطر عربي قمعي جديد ،هو آخر أحالم
هذا الشعب املقهور ،الذي ـ بال شك ـ سيكون أول
املهاجرين من بالده املحررة ...إن كتب لنا أن نعيش
مع ذلك الجيل.
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ّ
األردن يدشن عهد الغاز اإلسرائيلي:
صفقة استيراد بـ 10مليارات دوالر
للمسلسل األردني ـ
استمرارًا
ّ
اإلسرائيلي ،وقعت المملكة
اتفاقية الستيراد الغاز من
تل أبيب تفتح بها األبواب
العربية أمام سوق العدو
ّ
وق ــع األردن اتـفــاقـيــة الس ـت ـيــراد الـغــاز
من إسرائيل ،في صفقة تصل قيمتها
إلــى  10مـلـيــارات دوالر .واالت ـفــاق بني
شركتي الغاز اإلسرائيلية واألردنـيــة
ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه ل ـل ـغــاز ال ـ ــذي لن
ُيستخرج قبل أقل من أربع سنوات من
حقل «لـيـفـتــان» ،كــذلــك فإنها الصفقة
ّ
اتفاقية وادي عربة في
األضـخــم منذ
عام .1994
وتعليقًا على هــذا الـحــدث ،رأى وزيــر
الطاقة االسرائيلي ,يوفال شطاينتس,
أن «االت ـفــاق مــع األردن يشكل إنـجــازًا
ق ــومـ ـي ــا مـ ـهـ ـم ــا ج ـ ـ ـدًا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ــى
إس ــرائ ـي ــل ،ومـحـطــة ف ــارق ــة ف ــي تعزيز
العالقات االستراتيجية بني إسرائيل

واألردن واملنطقة كلها».
ولفت شطاينتس إلى أن هذا اليوم هو
«يوم تاريخي لدولة إسرائيل ،كونها
تـصـبــح ل ـل ـمــرة األول ـ ــى دولـ ــة م ـصـ ّـدرة
للطاقة وال ـغــاز الطبيعي ،وال شكوك

تقول الشركة ّاألردنية
إن الصفقة تسد %40
من احتياجات المملكة

ل ــدي ف ــي أن ات ـف ــاق ــات مـقـبـلــة سـتــأتــي
مــع دول إضــاف ـيــة ،ومـعـهــا اكـتـشــافــات
مقبلة» .وأعرب الوزير اإلسرائيلي عن
اعتقاده بأن اتفاقات أخرى ستتحقق
مع دول إضافية.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ق ــال ــت م ـص ــادر
أردنية إن «شركة الكهرباء الوطنية»

نتائج اللوتو اللبناني
4 39 29 27 23 20 2
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الرقم  1443وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 29 - 27 - 23 - 20 - 2 :
الرقم اإلضافي4 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

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

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 66.597.030ل .ل.
 عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــة35 :شبكة
 -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.902.772 :ل .ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 66.597.030ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.388 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47.981 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 159.312.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.914 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 3.332.251.282 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 70.187.318 :ل .ل.

نتائج زيد

ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1443
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح97848 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.579.266 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7848 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.848 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.48 :

 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مـســاء أمــس سحب «يــومـيــة» رقــم 175
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة398 :
• يومية أربعة4443 :
• يومية خمسة81935 :

الملك عبد الله خالل
تدريبات كينية أردنية
مشتركة في نيروبي
أمس (أ ف ب)

و«ش ــرك ــة نــوبــل إن ـيــرجــي» األمـيــركـيــة
ّ
املطورة لحوض شرق البحر املتوسط
ّ
وقـعـتــا اتفاقية لـتــزويــد الـشــركــة بــ40
ف ــي امل ـئــة م ــن احـتـيــاجــاتـهــا م ــن الـغــاز
الطبيعي املسال لتوليد الكهرباء في
اململكة.
وتـقــول الشركة األردنـيــة إنها ستوفر
نحو  300مليون دوالر سنويًا ـ مقارنة
ـ ـ فــي ح ــال اس ـت ــوردت ال ـغــاز الطبيعي
املـســال عند مستويات خــام برنت 50
–  60دوالرًا ،فيما «تزداد الوفورات مع
برنت».
ارتفاع أسعار خام ّ
وك ـ ـ ـ ــان األردن ق ـ ــد وق ـ ـ ـ ــع ف ـ ــي أيـ ـل ــول
« 2014خ ـ ـطـ ــاب ن ـ ــواي ـ ــا» مـ ــع «ن ــوب ــل
إنيرجي» ،علمًا بــأن األخيرة تعاقدت
سـ ــاب ـ ـقـ ــا مـ ـ ــع شـ ــرك ـ ـتـ ــي «الـ ـ ـب ـ ــوت ـ ــاس»
الـعــربـيــة و«ال ـب ــروم ــن» بـهــدف تــزويــد
م ـصــانــع ال ـشــرك ـتــن ف ــي مـنـطـقــة غــور
الـصــافــي بــالـغــاز الطبيعي ،كــذلــك فإن
ه ـن ــال ــك خ ـط ـطــا ل ـل ـت ـعــاقــد م ــع ك ــل مــن
م ـصــر وق ـب ــرص وال ـي ــون ــان والـسـلـطــة
الفلسطينية ،إضــافــة إل ــى تــركـيــا ،في
املجال نفسه.
(األخبار)

استراحة
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أفقيا

 -1مرض وأشرف على النهاية – إسم حمله أمراء وملوك عرب –  -2بطل لبناني في
سباق السيارات –  -3األب –  -4خالف أحدث – وكالة أنباء عربية –  -5عائلة بطل
راحل من أبطال العالم في الشطرنج – عهر ومتاجرة بالشرف –  -6طليق أو خارج
حديثًا من اإلعتقال – عاصمة اريتريا –  -7مضيق بني اسبانيا واملغرب يفصل بني
ّ
قارتي أوروبا وأفريقيا ويصل البحر األبيض املتوسط باملحيط ألطلسي – ملكه –
ّ
ّ
موسيقيي األندلس أخذ الغناء عن اسحق
وسر –  -9أكبر
 -8نعم باألجنبية – شك
املوصلي في بغداد – كل ما يختص باألب –  -10مخرج سينمائي مصري راحل من
أصل لبناني

عموديًا

ّ
للتمني – سفينة صغيرة – خصب –
 -1صحافي ومذيع أخبار تلفزيوني راحل – -2
 -3خاصم في الكالم ودعم كالمه بالحجج والبراهني – إسم حمله العديد من ملوك
فرنسا –  -4ضبع ذكر أو ضفدع أو بحر – جماعات من الناس الذين يجمعهم رأي
أو مذهب يمتازون به عن سواهم –  -5بيت كانوا يقيمونه أمام البيوت أو الخيام
ً
للغرباء والضيوف – وضعا خلسة – كان طلق الوجه –  -6ضد هجوم – علة –
منزال
ّ
 -7أحقد وأغش – من عوامل الطبيعة في فصل الشتاء – للتأوه –  -8بحيرة روسية
– أحـمــق وأبـلــه –  -9متشابهان – نــوتــة موسيقية – مدينة فرنسية –  -10فنانة
استعراضية لبنانية

حل الشبكة 2397

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2398

حلول الشبكة السابقة

1
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أفقيا

ُ
ّ
 -1جايمس بوند –  -2اوقيانيا –  -3كاراكاس – از –  -4يهرم – نكابر –  -5تو – يم – ينطا
–  -6رك – جال –  -7آسيا – البلح –  -8الكبار –  -9نو – بلوس – فا –  -10دير األحمر

عموديًا

يقرر – كيا –  -4ميامي – ّ
 -1جاكي تشاين –  -2اواهو – ود – ّ -3
البر –  -5ساك – مر – كال
–  -6بنان – كابول –  -7ويسكي – السا –  -8نا – انجبر –  -9أبطال – فم –  -10جزر الحوار

إعداد
نعوم
مسعود

مــن مـشــايــخ دول ــة الـكــويــت ( )1915-1840وال ـحــاكــم الـســابــع واملــؤســس
الحقيقي لـهــا .فــي عـهــده إزده ــرت الكويت تجاريًا وشـ ّـيــدت فيها أولــى
املدارس واملستشفيات
 = 1+4+5+7+6سهل العنب ■  = 11+3+2+8خالف مساء ■  = 9+10والد

حل الشبكة الماضية :واالس هارتلي

18
العالم

الثالثاء  27أيلول  2016العدد 2994

إسبانيا

إحراج كبير لالشتراكيين
بعد االنتخابات المحلية
ربما تساعد النتائج الجيدة التي حققها التيار المحافظ في
االنـتـخــابــات المحلية اإلسـبــانـيــة فــي غاليسيا وال ـبــاســك ،رئيس
حكومة تصريف األعمال في تعزيز موقعه السياسي ،لكن
من غير المرجح أن تلغي الطريق المسدود الذي وصلت إليه
البالد في تأليف حكومة جديدة

تعرض سانشيز النتقادات قاسية من أعضاء أساسيين في حزبه بعد نتائج أمس (أ ف ب)

مـ ـ ـ ــرت أشـ ـ ـه ـ ــر طـ ــوي ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى رئـ ـي ــس
ال ــوزراء اإلسـبــانــي املـحــافــظ ،ماريانو
راخــوي ،من دون أن يتمكن من إقناع
األحـ ـ ــزاب ال ـثــاثــة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـبــاد
ب ــال ـت ـح ــال ــف م ـع ــه ل ـت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة،
وذل ـ ــك ب ـعــد دورتـ ـ ــن تـشــريـعـيـتــن لم
تؤمنا األغلبية املطلقة ألي تيار في
إسـبــانـيــا .لــذلــك ،ك ــان الـتـعــويــل كبيرًا
على االنتخابات املحلية في منطقتي
غــالـيـسـيــا وال ـبــاســك ملــا تـحـمــانــه من
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــات ورم ـ ـ ــزي ـ ـ ــة ت ــاري ـخ ـي ــة
لتغيير الجمود السياسي في البالد.
فــي غاليسيا ،حـقــق ال ـحــزب الشعبي
فــوزًا كبيرًا في االنتخابات البرملانية
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  47.54ف ـ ــي امل ـئ ــة
مـ ّ
ـؤم ـن ــا ب ــذل ــك األغ ـل ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة فــي
البرملان املؤلف من  75مقعدًا ،ليظهر
أن فـ ـض ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ط ــاول ــت

موقع «االشتراكي»
بدأ باالهتزاز منذ
إخفاقه في تشكيل
ائتالف حكومي

«الشعبي» لم تؤثر إلــى حد كبير في
رأي الناخب.
ولـ ـ ـي ـ ــس املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــون وحـ ـ ــدهـ ـ ــم مــن
ح ـق ـقــوا ن ـتــائــج ج ـي ــدة ف ــي غــالـيـسـيــا،
ب ــل ت ـم ـكــن ح ـل ـف ــاء الـ ـح ــزب امل ـنــاهــض
لـلـتـقـشــف «ب ــوديـ ـم ــوس» م ــن ت ـجــاوز
«حزب العمال االشتراكي اإلسباني»،
فــي كــل مــن غاليسيا وال ـبــاســك .وفــي
الباسك ،فاز «حزب القومي الباسكي»
بغالبية املقاعد ،ولكن ليس باألغلبية
املطلقة ،وهــي نتيجة كــانــت متوقعة
بـصــورة كبيرة .أمــا الـحــزب الوسطي
«ث ـ ـيـ ــودادانـ ــوس» ،فــأخ ـفــق ف ــي ال ـفــوز
حتى بمقعد واحد في كلتا املنطقتني.
لـكــن ال ـخ ـســارة الـفـعـلـيــة كــانــت لزعيم
الـحــزب االشـتــراكــي ،بـيــدرو سانشيز،
ال ـ ـ ـ ــذي ح ــولـ ـت ــه الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ـ ــن ح ــزب
أس ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب ثـ ـ ــانـ ـ ــوي ،أم ـ ــام
مـنــافـســه ف ــي ال ـي ـســار« ،ب ــودي ـم ــوس».
وخ ـســر االش ـتــراك ـيــون  11مـقـعــدا في
كلتا املـنـطـقـتــن ،لـيـكــونــوا بــذلــك أمــام
أسوأ نتيجة لهم منذ عام .1980

وق ــد يـجــد ســانـشـيــز نـفـســه بـعــد هــذه
ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـ ـحـ ــت ض ـ ـغـ ــط كـ ـبـ ـي ــر مــن
داخ ــل حــزبــه ،وخـصــوصــا أن أعـضــاء
أســاس ـيــن ف ــي ال ـح ــزب ي ـب ــدون خيبة
أملهم مما يــرون أنه فتح املجال أمام
راخوي ألن يحكم.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ف ـقــد دع ــا ســانـشـيــز،
فــي مؤتمر صـحــافــي ،أم ــس ،إلــى عقد
مؤتمر عــام للحزب يـصـ ّـوتــون خالله
على رئــاسـتــه .وقــد عـ ّـبــر األم ــن العام
لالشتراكي ،سـيــزار لوينا ،عــن خيبة
األمــل هــذه ،مساء األح ــد ،عند صــدور
النتائج ،قائال إن «هــذه النتائج غير
إي ـج ــاب ـي ــة ل ــاش ـت ــراك ــي ،إن ـه ــا نـتــائــج
سيئة في املنطقتني ،ولقد كانت حملة
انتخابية صعبة لنا».
وج ــاء إع ــان سانشيز بـعــد اجـتـمــاع،
صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
االشـ ـت ــراك ــي اإلسـ ـب ــان ــي» ف ــي م ــدري ــد،
مل ـنــاق ـشــة ال ـن ـت ــائ ــج ،تـ ـع ــرض خــالـهــا
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب النـ ـتـ ـق ــادات م ــن أكـثــر
مــن نـصــف األع ـضــاء الــدائـمــن للجنة
اإلدارية الفدرالية.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،فـ ــإن م ــوق ــع ال ـح ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ق ــد بـ ــدأ ب ــاالهـ ـت ــزاز مـنــذ
إخـفــاق سانشيز باالتفاق مــع كــل من
«بــوديـمــوس» و«ث ـيــودادانــوس» ،بعد
االنتخابات البرملانية األولى قبل أقل
م ــن عـ ــام ،لـتـشـكـيــل ائ ـت ــاف حـكــومــي.
وتلت ذلك انتخابات ثانية في حزيران
املاضي ،لم تعط نتائج مختلفة كثيرا
عن االنتخابات السابقة ،وأبقت البالد
في حالة جمود سياسي مستمر منذ
تسعة أشـهــر ،وذلــك للمرة األول ــى في
تاريخها منذ التحول الديموقراطي
قبل  40عامًا.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ــاري ـ ــان ـ ــو راخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،ب ـعــد
انـتـخــابــات حــزيــران ،عقد تحالف مع
«ثـ ـي ــودادان ــوس» ،لـكــن ه ــذا التحالف
لم يتمكن من كسب الثقة في البرملان.
وم ـ ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـغ ـيــر ان ـت ـخ ــاب ــات
غاليسيا والباسك الكثير في مدريد،
مع أنها أضعفت موقع االشتراكيني،
ل ـكــن م ــن غ ـيــر امل ــرج ــح أن ت ـ ــؤدي إلــى
تأليف حكومة بقيادة راخوي.
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،االح ـ ـت ـ ـمـ ــال األكـ ـث ــر
تــرج ـي ـحــا ،ب ـعــد ن ـهــايــة ش ـهــر تـشــريــن
األول ،هو توجه البالد إلى انتخابات
ثــالـثــة فــي كــانــون األول ،أي بـعــد عــام
مــن االنـتـخــابــات األول ــى الـتــي كسرت
ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـح ــزب ـي ــة ب ــن «ال ـش ـع ـبــي»
و«االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» وأنـ ـتـ ـج ــت ت ــوزي ـع ــا
سياسيا مشتتا في البرملان.
(األخبار)

◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
بتسليم بقضاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املأسوف عليه فقيدنا الغالي
املرحوم
سميح بديع دخل الله
(أبو بديع)

والدته :الحاجة نظمية حسن أحمد
زوج ـ ـت ـ ــاه :ف ــاط ـم ــة حـ ـم ــود وك ــوث ــر
مهدي
ابناه  :بديع وعلي
ابنته :ميساء
اشقاؤه :فؤاد ،الحاج فوزي والحاج
عصام
ش ـق ـي ـق ـتــاه :ال ـح ــاج ــة ف ــوزي ــة زوج ــة
ناظم خليل ابراهيم
والـحــاجــة ليندا زوجــة الـحــاج علي
بهيج عطية
ُصلي على جثمانه الطاهر ووري
الـثــرى فــي جبانة بلدته قــانــا أمس
اإلثنني الواقع فيه  26أيلول .2016
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدا
األربعاء في  27و  28أيلول  2016في
منزل الفقيد الكائن في بلدته قانا،
ويــوم الخميس في  29أيلول 2016
مــن الـســاعــة الثالثة حتى السابعة
مساء في مركز الجمعية اإلسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
الجناح قرب مديرية أمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون آل دخل الله  ،آل أحمد  ،آل
إبراهيم ،آل حمود  ،آل مهدي  ،وآل
عـطـيــة وع ـمــوم أهــالــي ب ـلــدات قــانــا،
حاريص ،عيناتا ،كونني واملروانية.
رقدت على رجاء القيامة املرحومة
ايفون أسعد سعد
زوجها :نخله حبيب جعلوك
اب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا :ح ـب ـي ــب وزوجـ ـ ـت ـ ــه روال
املعلوف وعائلتهما
جورج نخله جعلوك
إلـ ـي ــاس وزوج ـ ـتـ ــه س ـل ــوى جـعـلــوك
وعائلتهما
أوالد شقيقتها :املــرحــومــة يسري
لطفي يوسف وعائالتهم
أوالد شـقـيـقـتـهــا املــرح ــوم ــة أنـيـســة
جورج عبدالله وعائالتهم
وانسباؤهم ينعونها إليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
 27ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
م ــار الـ ـي ــاس ،شـ ــدرا ل ـغــايــة الـســاعــة
الواحدة بعد الظهر ويوم الخميس
 29ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
الصعود اإللهي للروم األرثوذكس،
كفرحباب ،غزير ابتداء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
السابعة مساء.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن اج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى أس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده االقصى  %20عشرون باملئة
ع ـلــى اس ـع ــار االدارة ،م ــع تـخـفـيــض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء ملوافقة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2016/9/22
لتنفيذ م ـشــروع اش ـغــال تـعــزيــل وان ـشــاء
حيطان حماية على مجرى نهر بيروت
في بلدة حمانا ـ ـ قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/10/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
مــن اخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــددة
لجلسة فــض ال ـعــروض ـ ـ وف ــق نصوص
دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـش ـ ــروط الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22ايلول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1817
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد لـ ـبـ ـي ــع مـ ـ ـ ـ ــواد غ ـيــر
صــالـحــة لــاسـتـعـمــال فــي دائ ــرت ــي صيدا
ص ــور ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 7748/تاريخ  ،2016/8/12قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2016/10/28عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/9/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1818
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
برئاسة القاضي وائل ابو عساف
يبلغ الى املنفذ عليه سالم جان فاخوري
املجهول محل االقامة
ً
ع ـم ــا ب ــاح ـك ــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تنبئك

ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2016/16ان ــذارًا اجرائيًا
موجهًا اليك من طالب التنفيذ جان بسام
ف ــاخ ــوري نــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ اق ــرار
بيع عقاري في العقار رقم  /1007جديدة
مرجعيون العقارية وعليه تــدعــوك هذه
ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور امــام ـهــا شـخـصـيــا او
بــواسـطــة وكـيــل قــانــونــي السـتــام االن ــذار
ومربوطاته علمًا ان التبليغ يتم قانونًا
بانقضاء مهلة عشرين يــومــا على نشر
هــذا االع ــان تـضــاف اليها مهلة املسافة
ليصار بعدها الى متابعة التنفيذ بحقك
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
لـلـقــرار  2016/51اع ــادة تكوين صحيفة
ل ـك ــل م ــن ال ـع ـق ــاري ــن  642و 1412تـبـنــن
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جمال بــردان واملساعد القضائي ايناس
شامية للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/15وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/11/30م ــوع ـدًا لـجـلـســة املـحــاكـمــة
ول ـ ـكـ ــل ذي م ـص ـل ـح ــة او ح ـ ــق ب ـت ـق ــدي ــم
اعتراضه ضمن املهلة املمتدة حتى تاريخ
جلسة املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
ل ـل ـقــرار  2016/52اعـ ــادة تـكــويــن محضر
تـ ـح ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــار  407زوطـ ـ ـ ــر ال ـغ ــرب ـي ــة
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جـمــال ب ــردان واملـســاعــد الـقـضــائــي زينب
شكرون للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/29وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/12/7موعدًا لجلسة املحاكمة ولكل
ذي مـصـلـحــة او ح ــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه
ضمن املهلة املمتدة حتى تــاريــخ جلسة
املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
ل ـل ـقــرار  2016/53اعـ ــادة تـكــويــن محضر
تـ ـح ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــار  411زوطـ ـ ـ ــر ال ـغ ــرب ـي ــة
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جـمــال ب ــردان واملـســاعــد الـقـضــائــي زينب
شكرون للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/29وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/12/7موعدًا لجلسة املحاكمة ولكل
ذي مـصـلـحــة او ح ــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه
ضمن املهلة املمتدة حتى تــاريــخ جلسة
املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب شــريــف مـحـمــد وف ـيــق كــالــو ملــورثــه

ّ
إلعالناتكم في صفحة المبوب والوفيات
03/662991
من أي منطقة ًفي لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

الثالثاء  27أيلول  2016العدد 2994

إعالنات

محمد وفـيــق عـبــد اللطيف كــالــو سندي
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــار  935و937
وسطاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب جوزف الياس الياس ملورثه الياس
شفيق الـيــاس شـهــادتــي قيد بــدل ضائع
العقارين  4755و 4249جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب صادق محمد شعيب ملوكلته رؤوفة
محمد ابــراهـيــم سند تمليك بــدل ضائع
للقسم  32من العقار  85الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب غطاس سعيد نقوال نصورة ملورثه
سـعـيــد ن ـقــوال ن ـص ــورة ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع العقار  561كرخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب احمد عاطف عفاره ملوكليه جودت
م ـص ـط ـفــى الـ ـ ـ ــددا وم ـح ـم ــد س ـل ـيــم ال ــزي ــن
س ـنــدي تمليك ب ــدل ضــائــع للقسم  2من
العقار  1233الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي نسيم احـمــد ال ـحــاج بوكالته
عن تينا نبيل الخطيب بصفتها مشتريه
م ــن م ــاه ــر عـصـمــت ب ـك ــداش  2400سهم
رقبة بموجب عقد بيع ممسوح لدى عدل
بيروت وجيه حاطون بالعدد 2011/1841
سند تمليك بدل عن ضائع باسم البائع
 /ماهر عصمت بكداش  2400سهم رقبة
للقسم  23من العقار  516راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت الهام عفيف عطعوط سند تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع للقسم  8مــن الـعـقــار 52
مصيطبة
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد عدنان عبد الوهاب (جزائري)
مل ـ ــورث ـ ــه مـ ـحـ ـم ــود اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــد الـ ــوهـ ــاب
الصغير سند تمليك بــدل عن ضائع عن
حصة مورثه محمود احمد عبد الوهاب
الصغير بالعقار  257زقاق البالط

للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي فهد طالل نصار بالوكاله
عن املتروبوليت افرام كرياقوس بصفته
الــولــي الـعــام على اوق ــاف االبــرشـيــه سند
بــدل ضــائــع عــن وقــف فـقــراء امـيــون 1492
اميون الحق السطحي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت املـحــامـيــة فـطــوم محمد مصطفى
بالوكاله عن انطوان وريتا باالصاله عن
نـفـسـهــا وبــوكــالـتـهــا ع ــن شــربــل مخلوف
سند بدل ضائع للعقار  889راسكيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب غـيــث روم ــل دي ــب سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  B /4/5829اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب بالل الكردي بوكالته عن احد ورثة
محمد غسان مجذوب سندات تمليك بدل
ضائع  2و 5و 6و 646 /7و  8و 9و 10و11
و 646 / 12الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب نـبـيــل ب ـكــور ملــوكـلـيــه مـظـهــر خضر
وظافر يونس ومحمد رشاد هاشم سند
تمليك ب ــدل ضــائــع  A 4830/ 23زيـتــون
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلـبــت ن ـج ــاة ف ــريــد املـصـطـفــى ع ــن ورث ــة
عيسى يــوســف عيسى امل ـعــروف بنسيم
عـيـســى س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 1196
بقرزال
للمعترض  15يومًا أمني السجل العقاري
أمني السجل العقاري
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شـ ـق ــرا والـ ـق ــاضـ ـي ــن ن ــان ـس ــي ال ـق ـل ـعــانــي
وزينب رباب ،الى املستدعى ضدهما اسد
ونجيب نهرا ابــي خليل املجهولي محل
االقامة ،انه باستدعاء ازالــة الشيوع رقم
 ،2015/1683املقدم من املستدعي جورج
إيميه كرم بواسطة وكيله املحامي مارون
تابت ،صدر الحكم رقم  2016/360تاريخ
 2016/8/11قـضــى بــاعـتـبــار ال ـع ـقــار 45
نـهــر الــذهــب الـعـقــاريــة قــابــل للقسمة بني
ال ـشــركــاء فــي امل ـلــك وب ــازال ــة الـشـيــوع فيه
وف ـق ــا ملـ ـش ــروع االف ـ ـ ــراز امل ـق ـت ــرح م ــن قبل
املساح طوني طعمه والحائز على موافقة
التنظيم املدني تاريخ  2016/7/4بحيث
يخرج القسم  45/2من نصيب املستدعي

Tender Reference: CWL/SHT/916/1238/1239/1240
Concern Worldwide intends to award a number of works contracts for the rehabilitation of
Sub Standard Buildings throughout Akkar and with financial assistance from the European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). 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.daleelmadani.org The deadline for submission of tenders is 16h00 on October 11, 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.

فيما يـخــرج بنصيب املستدعى بوجهه
اســد أبــي خليل القسم  45/3واملستدعى
ب ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــه ن ـ ـج ـ ـيـ ــب أبـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـل ـ ـيـ ــل 45/4
وتضمينهم الـنـفـقــات وال ــرس ــوم بنسبة
حصة كل منهم في امللك مهلة االستئناف
خالل ثالثني يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
ال ـن ـب ـط ـي ــة بـ ـم ــوج ــب الـ ـطـ ـل ــب امل ـ ـقـ ــدم مــن
املستدعي فيصل حبيب نحلة بواسطة
وكـ ـيـ ـل ــه امل ـ ــدن ـ ــي حـ ـس ــن حـ ــايـ ــك ب ـت ــاري ــخ
 2016/9/5وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـطـ ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه
شـطــب قـيــد مــؤسـسـتــه نـهــائـيــا م ــن قـيــود
السجل التجاري فــي النبطية واملسجلة
ب ــرق ــم /1205عـ ـ ـ ـ ـ ــام و/421خـ ـ ـ ـ ـ ــاص تـحــت
اس ـ ــم :مــؤس ـســة ن ـح ـلــة ال ـت ـج ــاري ــة تــاريــخ
 1993/1/21املــركــز :عـلــى الـعـقــار /1302
حـ ــاروف الـعـقــاريــة وب ـتــاريــخ 2016/9/6
تقرر النشر
الرقم املالي.124577 :
مهلة االعتراض عشرة ايام تلي اخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي جورج نصار بالوكاله عن
احد ورثة فؤاد بولس سندات بدل ضائع
ل ـل ـع ـقــارات  23و 35و 37و 38و 45و49
و 51و 56و 70و 104و 105و 109و531
و 699و 930و 1064و 1067و 1152و1164
و 1291و 1302و 1305و 1310و1506
و 1895و 1952و 2046و 2047و2147
و 2148و 2176و 2204و 2234و2587
و 2592و 2627و 2947كفرعقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ن ـب ـيــل م ـخ ـت ــار ال ـط ـي ــاره
بالوكاله عن احد ورثة املرحومني يوسف
الرويهب واملاس عازار سندات بدل ضائع
للعقارات  17و 23و 96و 133و 158و406
و 544و 557و 558و 570وجـ ــه الـحـجــر
و 1616و 1634و 1682و 1697حامات و3
و 14سلعاتا و 375و 44و 122و 137و274
و 348و 349و 356و 634و 646كوبا و535
وجه الحجر.
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

رئيس القلم
محمد صبرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مـيـشــال سـلـيــم سـعــد بــالــوكــالــه عن
احد ورثة خليل خطار سندات بدل ضائع
لـلـعـقــارات  566و 402و 340و 271و259
و 245و 199و 54دوق.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املناوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االق ــام ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اسـتـحـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
 2016/69بمادة ازالة شيوع للعقار رقم
 458الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا وامل ـقــامــة عليكما
مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي دان ـ ـ ــي عـ ــرفـ ــات غـ ـن ــدور
بــوكــالــة امل ـحــامــي مـحـمــد قــانـصــو وعـلــى
كــل مـنـكـمــا ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضمن
ً
نطاق املحكمة ما لم يكن ممثال بمحام
حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا واال جاز
ابالغ كل منكما االوراق وموعد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ــان ــات ض ـمــن م ـه ـلــة عـشــريــن
يومًا من تاريخ التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت املـحــامـيــة كــرولــن ان ـطــون انـطــون
بالوكاله عــن احــد ورثــة رومــانــوس نــادر
س ـن ــدات ب ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــارات  43و46
و 107و 14و 11كفرزينا و 215بسبعل عن
حصة البير ونورما نادر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ميشال كميل بوجوده بالوكاله عن
مجد صقر سند بدل ضائع للعقار 4573
تنورين الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
يدعو قلم هذه املحكمة برئاسة القاضي
املناوب عباس جحا وعضوية القاضيني
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاوبـ ـ ــن وائـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وحـ ـس ــن
ال ـح ـس ـي ـنــي ،ع ـل ــي وع ـب ــد امل ـج ـي ــد مـحـمــد
م ـع ــن رض ـ ــا غ ـ ـن ــدور وامل ـج ـه ــول ــي مـحــل
االقامة الحضور اليه الستالم استحضار
الدعوى ومرفقاته وباقي االوراق االخرى
واملسجلة بــرقــم اس ــاس  2016/73بمادة
ازال ـ ــة ش ـي ــوع لـلـعـقــار رق ــم  445النبطية
ال ـفــوقــا وامل ـقــامــة عليكما م ــن املـسـتــدعــي
حـ ـس ــن م ـح ـم ــد فـ ـخ ــري غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كــل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.

تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املـنــاوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اسـت ـح ـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
 2016/68بمادة ازالــة شيوع للعقار رقم
 1876النبطية الـفــوقــا واملـقــامــة عليكما
من املستدعي رانيا غالب غندور بوكالة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
الـقـلــم والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا
تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املـنــاوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اس ـت ـح ـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
 2016/67بمادة ازالــة شيوع للعقار رقم
 444النبطية الفوقا واملقامة عليكما من
امل ـس ـتــدعــي رامـ ــي غــالــب غ ـن ــدور بــوكــالــة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
الـقـلــم والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ  15ـ  9ـ 2016
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2016/6/22ق ـ ـ ــرار عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
ق ـيــد ال ـتــاجــر ه ــاي ــزف ــاك كـعـكــة ج ـيــان من
الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام رق ــم ،3009679
االسم التجاري "الجاكي للتجارة العامة"
رقم التسجيل املالي .3065800
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

 ...وبدأ النزال األلماني ــ اإلسباني في دوري األبطال
تنطلق منافسة جــديــدة بـيــن األل ـمــان
واإلس ـ ـبـ ــان ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
إلثـبــات عـلـ ّـو كعب أحدهما على اآلخــر.
أولــى المواجهات الكبرى بين بوروسيا
دورتموند وريال مدريد ،تليها أخرى بين
بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد
هادي أحمد
م ـ ــرة جـ ــديـ ــدة يـ ـع ــود دوري أب ـط ــال
أوروب ـ ــا لـيـشـهــد مـنــافـســة قــويــة بني
أملانيا وإسبانيا .مواجهات لطاملا
كــانــت تحظى بحضور كبير أينما
كـ ــان ،ف ــي ال ـب ـلــديــن وخ ـلــف شــاشــات
ال ـت ـل ـفــزة ح ــول ال ـع ــال ــم .ك ــذل ــك ومـنــذ
سـنــوات قليلة بــدأت هــذه املباريات
تـسـتـحــوذ ع ـلــى ع ـنــاويــن ج ــدي ــدة ال
ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ط ــرف ــي أي مــواج ـهــة
ف ـح ـســب ،ب ــل ع ـلــى ال ـص ــراع الـشــامــل
بني الكرتني األملانية واإلسبانية.
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــد امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ّ
األم اب ـ ـتـ ــداء م ــن ال ـل ـي ـلــة مل ــواج ـه ــات
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ت ـب ــدأ ب ــن بــوروس ـيــا
دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد م ـ ـ ــع ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد،
وتستكمل غ ـدًا بــن أتلتيكو مدريد
وب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ ،وبـ ــوروس ـ ـيـ ــا
مونشنغالدباخ وبرشلونة.
ع ــام  ،2013ك ــان ال ـصــراع كـبـيـرًا بني
األملــان واإلسـبــان ،وتجلى بــن كبار
البطولتني املحليتني ،حيث سحق
بـ ــايـ ــرن فـ ــي نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي م ــوس ــم
ت ــاري ـخ ــي ،بــرش ـلــونــة وت ـغ ـلــب عليه
 0-7ف ــي مـجـمــوع م ـبــاراتــي الــذهــاب
( 0-4ف ــي م ـيــون ـيــخ) واإلي ـ ـ ــاب (0-3
ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة) .م ــن ج ـه ـتــه ،سـحــق
دورتـ ـم ــون ــد ري ـ ــال م ــدري ــد  ،1-4فــي

تصارع األلمان
ُ
واإلسبان أخيرًا على حكم
الكرة العالمية
الـ ـ ـ ــدور ذات ـ ـ ــه أي ـ ـضـ ــا ،ل ـي ـت ــأه ــا مـعــا
وي ـش ـهــد ن ـهــائــي ال ـب ـطــولــة مــواجـهــة
أملانية بحتة ألول مرة في تاريخها.
ت ـح ـمــل ه ــات ــان امل ــواجـ ـهـ ـت ــان تـقـلـبــا
مـهـمــا ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـص ــراع ال ـك ــروي
ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،ح ـيــث ان ـق ـلــب تـفــوق
ال ـكــرة عـلــى صعيد الـعــالــم مــن جهة
الى أخرى.
سابقًا ،حدثت عدة مواجهات ثأرية
بني األملــان واإلسـبــان .وفي كل فترة
تنقلب اآلي ــة ،ليكون النصر حليف
أحــده ـمــا .ف ــي نـهــائــي الـبـطــولــة عــام

(أ ف ب)

تتجدد حكاية الثأر من جديد حيث يتواجه الريال مع دورتموند مرة أخرى (األناضول)

 ،1974ت ـ ّـوج بــايــرن بــالـبـطــولــة على
حساب أتلتيكو ،ثم ما لبث أن عاد
أتلتيكو بقيادة املدرب األرجنيتني
دي ـي ـغ ــو س ـي ـم ـيــونــي ل ـي ـت ـغ ـلــب عـلــى
الـبــافــاري فــي نصف نهائي املوسم
املاضي.
ه ــذه ال ـل ـي ـلــة ،ت ـت ـجــدد ح ـكــايــة ال ـثــأر
مــن جــديــد حيث يتواجه الــريــال مع
دورت ـم ــون ــد م ــرة أخـ ــرى .ال تـتـشــابــه
هذه الليلة مع ليلة فوز األخير 1-4
فــي مــوســم  ،2013-2012فالفريقان
ف ــي حــالـتــن غـيــر مـتـشــابـهـتــن على
اإلطالق عكس ذاك املوسم.
دورت ـمــونــد ال ــذي ي ـقـ ّـدم حــالـيــا أحــد
أفضل الـعــروض في أوروب ــا بقيادة
م ــدرب ــه ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل م ــن خــال
الـكــرة الـجــذابــة والـفـعــالــة فــي الوقت
ذاتـ ـ ـ ــه وال ـ ـتـ ــي أنـ ـتـ ـج ــت انـ ـتـ ـص ــارات
متتالية 20 .هدفًا في أربع مباريات
م ـت ـت ــال ـي ــة ب ــال ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ل ـي ـخ ـيــا
وارسو البولوني في دوري األبطال
ودارمشتاد وفولسبورغ وفرايبورغ
في الدوري األملاني.
في املقابل ،يعي ريال مدريد بقيادة
مــدربــه الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان،
أن مواجهة دورتـمــونــد على ملعبه
ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة أب ـ ـ ـدًا .ف ـف ــي مـلـعــب
"سـيـغـنــال إي ــدون ــا بـ ــارك" ال ــذي يـعـ ّـد
ً
ف ــأال سيئًا بالنسبة إلـيــه خـســر في

آخ ــر زي ــارت ــن .وت ــأت ــي ه ــذه امل ـب ــاراة
م ــع ت ــده ــور م ـش ــوار الـ ـن ــادي املـلـكــي
فــي "الـلـيـغــا" خــال آخــر مواجهتني،
ح ـي ــث خ ـس ــر خــال ـه ـمــا أرب ـ ــع ن ـقــاط
كاملة بالتعادل أمــام فـيــاريــال ،1-1
ثــم تـعــادل يــوم السبت املــاضــي أمــام
الس بــاملــاس  ،2-2لتتوقف سلسلة
من  16انتصارًا متتاليًا في الدوري.
ف ــي ع ــال ــم األرقـ ـ ـ ــام ،ال ي ـم ـلــك ال ــري ــال
ً
سجال جيدًا في أملانيا ،إذ فاز أربع
م ـ ـ ــرات خـ ـ ــال  30مـ ـ ـب ـ ــاراة رس ـم ـي ــة،
وخ ـ ـسـ ــر آخـ ـ ــر ثـ ـ ــاث م ـ ـبـ ــاريـ ــات فــي
ضيافة دورتموند.
والتعثر الحالي مع اإلصابات التي
ضغط أكبر،
عصفت به تضعه تحت
ٍ
إذ إن غـيــاب الـبــرازيـلــي كاسيميرو
بدا تأثيره كبيرًا ،ناهيك عن تراجع
م ـس ـتــوى ن ـجــم ال ـف ــري ــق ال ـبــرت ـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو .فــي املـقــابــل،
استعاد مــاريــو غــوتــزه مكانته عند
ج ـم ـه ــور ف ــريـ ـق ــه ،وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن
يـلـعــب دورًا إي ـجــابـيــا ف ــي املــواج ـهــة
املنتظرة.
ل ــن ت ـك ــون ه ــذه املـ ـب ــاراة إال ع ـنــوانــا
ج ــديـ ـدًا ف ــي س ـيــر الـ ـص ــراع األمل ــان ــي
اإلس ـب ــان ــي ،ب ـعــدمــا اق ـت ـنــص األمل ــان
التربع على عرش أوروبا عام ،2013
ثم استعادته فرق بالد األندلس في
املواسم التي لحقته.

برنامج الجولة الثانية في دور المجموعات
 -الثالثاء:

 -األربعاء:

 املجموعة الخامسة:مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي  -بــايــر لـيـفــركــوزن
األملاني ()21.45
سـسـكــا مــوس ـكــو ال ــروس ــي  -تــوتـنـهــام
اإلنكليزي ()21.45

 املجموعة األولى:أرسـنــال اإلنكليزي  -بــازل السويسري
()21.45
لودوغوريتس البلغاري  -باريس سان
جيرمان الفرنسي ()21.45

 املجموعة السادسة:ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي  -ري ــال
مدريد اإلسباني ()21.45
سبورتينغ لشبونة البرتغالي  -ليخيا
وارسو البولوني ()21.45

 املجموعة الثانية:بـشـيـكـطــاش ال ـتــركــي  -دي ـنــامــو كييف
األوكراني ()21.45
نــابــولــي اإلي ـطــالــي  -بنفيكا الـبــرتـغــالــي
()21.45

 املجموعة السابعة:ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي  -ب ــورت ــو
البرتغالي ()21.45
كــوبـنـهــاغــن الــدن ـمــاركــي  -ك ـلــوب ب ــروج
البلجيكي ()21.45

 املجموعة الثالثة:ب ــوروس ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ األمل ــان ــي -
برشلونة اإلسباني ()21.45
سـلـتـيــك االس ـك ــوت ـل ـن ــدي  -مــانـشـسـتــر
سيتي اإلنكليزي ()21.45

 املجموعة الثامنة:إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي  -ل ـيــون الـفــرنـســي
()21.45
دي ـنــامــو زغ ــرب ال ـكــرواتــي  -يــوفـنـتــوس
اإليطالي ()21.45

 املجموعة الرابعة:أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي  -ب ــاي ــرن
ميونيخ األملاني ()21.45
روستوف الروسي  -ايندهوفن الهولندي
()21.45

الكرة اإلسبانية

الصحف الكاتالونية :رونالدو شتم زيدان
لم تكن الصحف اإلسبانية على وجه
الخصوص واألوروبية عمومًا تحتاج
الى أفضل من لقطة استبدال الفرنسي
زيــن الدين زيــدان ،مــدرب ريــال مدريد،
لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،في املباراة أمام الس باملاس
التي انتهت بالتعادل  2-2في املرحلة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي
لـكــرة ال ـقــدم ليسيل حـبــرهــا عـلــى هــذه
ّ
تصدرت األغلفة وأثارت
الحادثة التي
ً
جدال واسعًا.
الصحف الكاتالونية اهتمت تحديدًا
باللقطة حــن خــرج رونــالــدو غاضبًا
من امللعب وتمتم بكلمات على مقعد
ّ
لتصوب فيها على العالقة بني
البدالء
اإلثنني.

إذ بحسب صحيفتي "س ـبــورت" و"إل
مــونــدو ديـبــورتـيـفــو" ال ـصــادرتــن في
اإلقليم فإن ما قاله "الدون" كان شتائم
مل ــدرب ــه ،ومـ ــا عـ ــزز هـ ــذه ال ـفــرض ـيــة أن
م ـح ـطــة "ك ـ ــوات ـ ــرو" رصـ ـ ــدت ح ــرك ــة فــم
"سي آر  "7وخلصت إلى أنه كان ّ
يوجه
الشتائم.
وكان "زيزو" قد برر بعد املباراة سبب
إخـ ــراجـ ــه رونـ ــالـ ــدو م ــن أجـ ــل إراح ـت ــه
مل ـبــاراة بــوروسـيــا دورتـمــونــد األملــانــي
في الجولة الثانية من دور املجموعات
لدوري أبطال أوروبا ،حيث قال" :لدينا
مـبــاراة الـثــاثــاء .ويجب أن يــرتــاح من
وقت آلخر .إنه يلعب بشكل جيد ،مثل
البقية ،لكن يجب أن أقوم بخياراتي".
وأضاف املدرب الفرنسي" :من الواضح

أنه يريد دائمًا البقاء في امللعب ،لكن
يـجــب أن أف ـكــر بـكــل الع ـب ـ ّـي وتـحــديـدًا
بـكــريـسـتـيــانــو ،ل ــذا ي ـجــب إراح ـت ــه من
وقت آلخر".
ٍ
لكن برغم هــذه الكلمات التي كــان قد
سبقها تصريح لزيدان قبل يوم واحد
مــن امل ـب ــاراة يـشـيــد مــن خــالــه بالعبه
ً
ق ــائ ــا" :م ــا يـمـيــز كــريـسـتـيــانــو رغبته
املتواصلة فــي اللعب على نحو جيد
وتسجيل األهداف ،هذا األمر ال يملكه
جميع الالعبني" ،فإن الصحف املناوئة
لـ ــريـ ــال مـ ــدريـ ــد حـ ــاولـ ــت ال ـل ـع ــب عـلــى
الـعــاقــة بــن اإلثـنــن والـسـعــي إليجاد
شرخ بينهما.
لكن الالفت في هذه املسألة أن جماهير
"امليرينغيز" أعلنت وقوفها إلى جانب

زيدان ،إذ في استطالع للرأي قامت به
صحيفة "آس" املدريدية فــإن  %84من
مشجعي الـفــريــق دع ـمــوا ق ــرار امل ــدرب
الفرنسي بإخراج النجم البرتغالي.
فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن نـجــم الـفــريــق الغريم
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،ال ـفــرن ـســي أن ـط ــوان
ّ
غ ــري ــزم ــان ،عــلــق اي ـضــا عـلــى الـحــادثــة
وأعـ ـل ــن دع ـم ــه ل ــرون ــال ــدو ،ح ـي ــث ق ــال
لبرنامج "إل ترانزيستور" على إذاعة
"أون ـ ــدا س ـي ــرو"" :أح ـيــانــا ،يـجــب أيضًا
ّ
تفهم الالعب".

قال زيدان إن رونالدو
يجب أن يرتاح أحيانًا
(أ ف ب)
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رياضة
تحقيق

مونديال الفوتسال

«الفيفا» شريك إلسرائيل في األراضي المحتلة
منظمة «هيومن رايتس
ووتش» تتهم االتحاد
الدولي لكرة القدم
برعاية مباريات تجري في
مستوطنات إسرائيلية على
أراض مسروقة في الضفة
ٍ
الغربية المحتلة ،داعية
إلى إجبار نوادي كرة القدم
اإلسرائيلية في المستوطنات
على االنتقال إلى مكان آخر
رفعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
ال ـص ــوت عــالـيــا ض ــد اإلت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم "الفيفا" ،متهمة إياه برعاية
م ـ ـبـ ــاريـ ــات تـ ـج ــري فـ ــي م ـس ـتــوط ـنــات
إســرائـيـلـيــة عـلــى أراض م ـســروقــة في
ال ـض ـفــة الـغــربـيــة امل ـح ـت ـلــة ،داع ـي ــة الــى
إجـبــار ن ــوادي كــرة الـقــدم اإلسرائيلية
ف ــي امل ـس ـتــوط ـنــات ع ـلــى االن ـت ـق ــال إلــى
مكان آخر.
وق ــال ــت امل ـن ـظ ـمــة امل ــداف ـع ــة ع ــن حـقــوق
اإلنسان ،التي تتخذ من نيويورك مقرًا
لها ،في تقرير إن ستة أندية في الدوري
اإلسرائيلي تلعب في مستوطنات في
الضفة الغربية املحتلة غير الشرعية
بموجب القانون الدولي.
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وبـحـســب ال ـت ـقــريــر ،ف ــإن "ال ـف ـي ـفــا" عبر
ال ـس ـمــاح ب ــإج ــراء م ـبــاريــات عـلــى هــذه
األراضـ ــي ،ينخرط فــي نـشــاط تجاري
يدعم املستوطنات اإلسرائيلية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة مـ ـكـ ـت ــب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
وفـلـسـطــن ف ــي املـنـظـمــة سـ ــاري بشي
ّ
"يشوه الفيفا لعبة كرة القدم
في بيان:
الجميلة بإقامة مبارياتها على أرض
مسروقة".
وأكـ ــدت بـشــي لــوكــالــة "ف ــران ــس ب ــرس"
أن "ب ـعــض ه ــذه امل ـب ــاري ــات ت ـقــام على
أراض يملكها فلسطينيون مــن غير
املسموح لهم بــدخــول املنطقة ،بينما
تقام مباريات أخرى على أراض تابعة
ل ـقــرى فـلـسـطـيـنـيــة ص ــادره ــا الـجـيــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وم ـخ ـص ـص ــة ح ـصــريــا
الستخدام املدنيني اإلسرائيليني".
وبحسب بشي ،على أندية كــرة القدم
من أجل اإلمتثال للقانون الدولي "نقل
مبارياتها إلى داخل إسرائيل".
وأكـ ــدت املـنـظـمــة الـحـقــوقـيــة ّأن أنــديــة
ك ــرة ال ـق ــدم اإلســرائ ـي ـل ـيــة ت ـمــثــل ج ــزءًا
م ــن "ص ـن ــاع ــة كـ ــرة الـ ـق ــدم امل ـح ـت ــرف ــة"،
وأن الـفـيـفــا يــدعــم اق ـت ـصــاديــا "نـظــامــا
يستند إلى انتهاكات خطيرة لحقوق
اإلنسان".
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـ ـجـ ــري "الـ ـفـ ـيـ ـف ــا"
مـحــادثــات ح ــول ه ــذه القضية فــي 13
و 14تشرين األول املقبل خالل اجتماع
للجنته التنفيذية.
وبحسب التقرير ،يلعب نــادي بيتار

جـفـعــات زئـيــف عـلــى ملعب أقـيــم على
أرض تابعة لعائلتني فلسطينيني من
بلدة بيتونيا الفلسطينية املـجــاورة.
ويضطر فريق كرة القدم في بيتونيا
لـلـقـيــام بـتــدريـبــاتــه وال ـل ـعــب ف ــي بـلــدة
مجاورة بسبب عدم وجود ملعب يلبي
شروط "الفيفا" ،إما بسبب االستيطان
وإما بسبب الجدار الفاصل الذي بنته
إس ــرائـ ـي ــل ،ب ـح ـســب "ه ـي ــوم ــن راي ـتــس
ووتش".
وقال رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة
القدم جبريل الرجوب لوكالة "فرانس
بــرس" إنــه طلب من اإلتحاد اآلسيوي
لكرة القدم واإلتـحــاد األوروب ــي للعبة
ت ــول ــي ال ـق ـض ـيــة ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه في
حـ ـص ــول ات ـ ـحـ ــاده ع ـل ــى دع ـ ــم الـلـجـنــة
التنفيذية للفيفا.
من جهته ،أعــرب اإلتـحــاد اإلسرائيلي
لكرة القدم عن أسفه لـ "جر الرياضة من
ملعب كرة القدم إلى السياسة" ،ولكنه

 6أندية إسرائيلية تلعب
في مستوطنات في
الضفة الغربية المحتلة

أب ــدى "ث ـقـتــه" ب ــأن "الـفـيـفــا" سيتعامل
بشكل صحيح مع املسألة.
وبحسب اإلت ـحــاد اإلســرائـيـلــي ،يجب
التركيز على "تطوير اللعبة والحفاظ
عليها كجسر يربط بني الناس وليس
كجدار يفرق بينهم".
وأك ــد اإلت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم في
ب ـيــان أن "الـفـيـفــا سـتــواصــل جـهــودهــا
لتعزيز العالقات الودية بني اإلتحادات
األع ـضــاء لدينا بــالـتــوافــق مــع قوانني
ال ـف ـي ـف ــا ،وتـ ـح ــدي ــد الـ ـحـ ـل ــول امل ـم ـك ـنــة
ملصلحة اللعبة وجميع املعنيني".
وكان اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم
قــد ب ــدأ حملة فــي أي ــار  2015لتعليق
ع ـض ــوي ــة اإلتـ ـ ـح ـ ــاد االس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
"الفيفا".
ّ
وألف االتحاد الدولي للعبة في حينه
ل ـج ـن ــة مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي قـضـيــة
املستوطنات وحــريــة حــركــة الالعبني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ف ــي ظ ــل اض ـط ــراره ــم
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى أذون ـ ـ ــات لـلـتـنـقــل من
ّ
اإلسرائيليني الذين يتحكمون في كل
املنافذ إلى الضفة الغربية ومنها.
وسـتـقــدم اللجنة تـقــريـرًا عــن أعمالها
في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا
ف ــي  13و 14ت ـش ــري ــن األول ،بـحـســب
متحدث باسم "الفيفا".
وقال املتحدث لوكالة "فرانس برس" إن
هناك "تقدمًا محلوظًا" جــرى تحقيقه
فــي مــا يتعلق بحرية حركة الالعبني
الفلسطينيني.

اتهم «الفيفا» برعاية مباريات ألندية إسرائيلية على أراض فلسطينية مسروقة (أ ف ب)

خماسية أرجنتينية تنهي
حلم مصر في مونديال
الفوتسال
تلقى املنتخب املصري هزيمة قاسية من
نظيره األرجنتيني  5-0في ربع نهائي
كأس العالم لكرة الصاالت املقامة حاليًا في
كولومبيا ّ
ليودع البطولة.
وستكون األرجنتني ممثلة أميركا الجنوبية
الوحيدة في الدور نصف النهائي بعد
خروج كولومبيا الدولة املضيفة والبرازيل
والباراغواي في األدوار اإلقصائية.
وبسط منتخب "التانغو" سيطرته على
مجريات اللعب تمامًا ونجح في التقدم
بواسطة بابلو تابوردا (.)11
وأضافت األرجنتني الهدف الثاني بعدها
بدقيقتني عن طريق داميان ستازوني.
وفي الشوط الثاني واصل املنتخب
األميركي الجنوبي أفضليته وأضاف ثالثة
أهداف حملت تواقيع سانتياغو بازيلي
( )27ولياندرو كوتزولينو ( )28وجيراردو
باتيستوني (.)33
ولم يقدم املنتخب املصري أي شيء يذكر،
باستثناء تسديدة قوية إلبراهيم إيكا
تصدى لها الحارس األرجنتيني نيكوالس
سارميينتو منتصف الشوط الثاني.
وتلتقي األرجنتني غدًا في نصف النهائي
مع البرتغال التي عانت ّ
األمرين لتخطي
عقبة أذربيجان .2-3
وجاءت أهداف البرتغال عبر دجيكو ()7
وجواو ماتوس ( )17وريكاردينيو (،)27
في حني سجل بولينيا ( )12وإدواردو
( )34هدفي أذربيجان.
وكانت روسيا وإيران قد بلغتا الدور ذاته
وستتواجهان اليوم.

اصداء عالمية

الودروب ّ
يدرب بطل قطر

اصـ ـب ــح ال ـن ـج ــم ال ــدنـ ـم ــارك ــي الـ ـس ــاب ــق م ـيـكــايــل
الودروب مــدربــا لـلــريــان بـطــل الـ ــدوري القطري
خلفًا لــاوروغــوايــانــي خــورخــي فــوســاتــي الــذي
انتقل لتدريب منتخب قطر.
وك ــان الودروب عـلــى رأس امل ــدرب ــن املــرشـحــن
لـقـيــادة الــريــان نـظـرًا لخبرته الـســابـقــة فــي قطر
ح ـيــث اش ـ ــرف ع ـلــى ل ـخــويــا مـ ـح ــرزًا م ـعــه لقبي
الـ ــدوري وال ـك ــأس ،لـكــن الـطــرفــن لــم يتفقا على
ـان بسبب الخالف على بعض
التمديد
ملوسم ثـ ٍ
ٍ
بنود العقد.

عقوبة السجن تهدد أورييه

كأس االتحاد اآلسيوي

العهد في مهمة وطنية أمام القوة الجوية العراقي
عبد القادر سعد
يقف لبنان الكروي اليوم خلف فريق
العهد في لقائه املهم مع نظيره القوة
ال ـجــويــة ال ـعــراقــي ف ــي ذهـ ــاب نصف
نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس االت ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي الـعــاصـمــة الـقـطــريــة
الدوحة عند الساعة  19.00بتوقيت
ب ـي ــروت .ل ـقــاء يـعــد ال ـخ ـطــوة األول ــى
للعهد للصعود الى نهائي املسابقة
ليكون ثالث فريق لبناني يحقق هذا
اإلنجاز بعد النجمة والصفاء.
العهد وصــل الــى قطر أول مــن أمس
وأجــرى تمرينه األول قبل أن يجري
األخ ـي ــر أم ــس ع ـلــى مـلـعــب املـ ـب ــاراة،
وتـ ـب ــدو ص ـفــوفــه ش ـبــه مـكـتـمـلــة مــع

ش ـكــوك ح ــول م ـشــاركــة أح ـمــد زري ــق
ال ــذي يـعــانــي إصــابــة يعمل الجهاز
ال ـط ـبــي ف ــي ال ـف ــري ــق ال ـل ـب ـنــانــي على
م ـع ــال ـج ـت ـه ــا قـ ـب ــل اع ـ ـط ـ ــاء الـ ـض ــوء
األخـضــر ملشاركة زري ــق .وسيتحدد
اليوم ما إذا كــان نجم العهد جاهزًا
ل ـل ـع ــب .ف ـغ ـي ــاب زريـ ـ ــق يـ ـع ـ ّـد ضــربــة
كبيرة للعهد في مواجهته العراقية.
فـهــو سـ ّـجــل ال ـه ــدف الــوح ـيــد للعهد
ف ــي ل ـقــاء ال ــذه ــاب ضـمــن الـ ــدور ربــع
ّ
املحرق البحريني ،كما أنه
نهائي مع
ّ
سجل الهدف الثاني في لقاء اإلياب
الذي فاز فيه العهد  0 - 2وأدى دورًا
أساسيًا في فوز فريقه ،لكن األخبار
ال ــواردة مــن الــدوحــة تـ ّ
ـرجــح مشاركة
زريــق فــي اللقاء ،الــذي سيغيب عنه

املدافع حسني الزين بداعي اإليقاف
بسبب اإلنذارات املتراكمة.
ّ
وي ـمــثــل ال ـع ـهــد ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة :محمد
ح ـمــود ،حـســن بـيـطــار ،عـلــي ضــاهــر،
خـلـيــل خـمـيــس ،ن ــور م ـن ـصــور ،علي
حــديــد ،حـســن دق ـيــق ،هيثم فــاعــور،
األوغ ـ ـنـ ــدي دن ـي ــس إي ـغ ــوم ــا ،مـهــدي
ف ـح ــص ،ع ـب ــاس عـ ـط ــوي ،الـتــونـســي
ي ــوس ــف امل ــوي ـه ـب ــي ،م ـح ـمــد ح ـي ــدر،
حسني حيدر ،حسن شعيتو ،أحمد
زريـ ـ ـ ــق ،م ـح ـم ــد قـ ـ ـ ــدوح ،ال ـن ـي ـج ـيــري
موسى كبيرو وجاد الزين.
ويأمل املدير الفني للفريق األملاني
روب ــرت جاسبرت أن يحافظ فريقه
عـلــى األداء الـعــالــي ال ــذي قــدمــه أمــام
ّ
املحرق.

وي ـ ـعـ ـ ّـد خ ـص ــم ال ـع ـه ــد ف ــري ــق ال ـق ــوة
ال ـ ـجـ ــويـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ال ـ ـقـ ــويـ ــة فــي
املسابقة ،وهــو بلغ نصف النهائي
بـ ـع ــد فـ ـ ـ ــوزه ال ـك ـب ـي ــر عـ ـل ــى ال ـج ـيــش
السوري  0 - 4في إياب ربع النهائي
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـعـ ــادال  1-1فـ ــي الـ ــذهـ ــاب.
وأقـيـمــت امل ـبــاراتــان بــاسـتــاد سعود
بن محمد في الدوحة.
وت ــأه ــل ال ـف ــري ــق الـ ـع ــراق ــي ع ــن دور
امل ـج ـم ــوع ــات ب ـعــد ف ـ ــوزه ف ــي خمس
مباريات من ست مباريات متصدرًا
املـجـمــوعــة الـثــالـثــة قـبــل تـفــوقــه على
الوحدات األردني  1-2في دور الـ .16
وفــي نصف النهائي الثاني ،يلتقي
جــوهــور دار الـتـعـظـيــم املــال ـيــزي مع
بنغالورو الهندي.

اصـ ــدرت محكمة فــرنـسـيــة حـكـمــا عـلــى املــدافــع
العاجي سيرج اورييه العب باريس سان جرمان
ال ـفــرن ـســي بــال ـس ـجــن م ــع ال ـن ـف ــاذ ملـ ــدة شـهــريــن
بتهمة االساءة لشخص يمثل النظام العام خالل
مشاجرة مع الشرطة خارج باريس عند خروجه
ناد ليلي في  30ايار املاضي.
من ٍ
كما عاقبت املحكمة أوريـيــه ( 23عــامــا) بغرامة
قدرها  600يــورو كتعويض عن الضرر املــادي
واملعنوي ،وكذلك  1500يورو كتكاليف املحكمة.
ل ـكــن ال ـقــاضــي ل ــم ي ــرف ــق ال ـح ـكــم ب ـمــذكــرة اي ــداع
اورييه في السجن ،ما يعني ان بامكانه املشاركة
املـ ـ ـب ـ ــاراة امل ـق ـب ـلــة لـ ـس ــان ج ــرم ــان االربـ ـ ـع ـ ــاء فــي
مسابقة دوري ابطال اوروبــا ضد لودوغورتس
البلغاري .واستأنف اورييه الحكم "بعد خروجه
مــن الجلسة" بحسب بيان لـنــادي بــاريــس سان
جرمان.

متاعب جديدة إلنتر

سيغيب الــدولــي البرتغالي ج ــواو مــاريــو ،العب
وس ــط إن ـت ــر م ـيــانــو اإلي ـط ــال ــي ع ــن فــري ـقــه ملــدة
أسـبــوعــن ،بسبب اإلصــابــة فــي قــدمــه اليسرى،
م ــا س ـي ـب ـعــده ع ــن م ـ ـبـ ــاراة إن ـت ــر أمـ ـ ــام س ـبــارتــا
بــراغ فــي "يــوروبــا لـيــغ" ،ثــم مــع رومــا فــي الــدوري
اإلي ـط ــال ــي ،اض ــاف ــة الـ ــى ان االص ــاب ــة سـتـحــرمــه
االل ـت ـحــاق بمنتخب ال ـبــرت ـغــال الـ ــذي سيخوض
غمار التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس العالم
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

ّ
بطرس المعري في بيروت «دكانة» البهجة والحنين إلى الشام
ليست عالقة هــذا الفنان الـســوري طــارئــة فــي التحريض
على أهمية الفنون الشعبية فــي الفضاء التشكيلي.
معرضه الجديد الــذي افتتح أمــس فــي «تجليات» في
بيروت ،يستدعي بالغة الشارع ،وبسطات األرصفة ،وذاكرة
الحكواتي بخطوط حيوية وتعليقات ســاخــرة ّ
تعري
العمل الفني من رصانته
خليل صويلح
ّ
في معرضه الجديد «الدكانة» ،ينسف
ّ
بطرس املعري ( )1968كل التوقعات
املسبقة عن عالقة اللوحة باملتلقي،
مراهنًا على البساطة املـخــادعــة في
إيصال شحنته البصرية إلى اآلخر.
ّ
ذل ــك أن م ـف ــردة «ال ــدك ــان ــة» وحــدهــا،
ت ـط ـيــح امل ـه ــاب ـ ّـة ف ــي اق ـت ـح ــام ع ــوال ــم
غــام ـضــة وم ـل ــغ ــزة .ن ـحــن إزاء مـكــان
بـسـيــط لـلـفــرجــة ال يـحـتــاج إل ــى درج
كهربائي الكتشاف أقسامه ،وال إلى
الــوقــوف فــي ال ــدور أم ــام «الـكــاشـيــر»
لــدفــع ثمن الـبـضــاعــة .ثمانية رفــوف

ً
 50عمال مصنوعًا من
واالكريليك
الكوالج،
ّ
والجرائد المطوية ،في
مزيج من الكاريكاتور
والكوميكس

خشبية عتيقة تكشف عــن بضاعة
ّ
«محلية الـصـنــع» .سنجد فــوق هذه
ً
ال ــرف ــوف ن ـحــو  50ع ـم ــا بـقـيــاســات
مختلفة ،وع ـنــاويــن متناقضة مثل
ك ـت ــب ع ـت ـي ـقــة ،وع ـل ــب ال ـل ـي ــل ،ون ـشــر
غ ـس ـي ــل ،وقـ ـص ــص قـ ـصـ ـي ــرة ،وحـ ــب،
وبـ ــائـ ــع ال ـ ـ ـ ــذرة ،و«ش ــامـ ـن ــا ف ــرج ــة»،
وكروشيه .هكذا ستتناسل سرديات
ه ــذا الـتـشـكـيـلــي الـ ـس ــوري بتقنيات

م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه الـ ـ ـك ـ ــوالج،
واالكــريـلـيــك وال ـجــرائــد امل ـطـ ّ
ـويــة ،في
مزيج من الكاريكاتور والكوميكس،
تبعًا ملــا تستدعيه انشغالته ،ســواء
لجهة الـحـنــن إل ــى أمـكـنــة وذكــريــات
باتت قصية ،أم لجهة التهكم الالذع
م ــن ط ـب ــائ ــع ب ـش ــر غ ــارق ــن ف ــي خ ــدر
أع ــراف قــديـمــة تثقل تطلعاتهم إلــى
كينونة معاصرة.
ليست عــاقــة بـطــرس املـعــري طارئة
فــي الـتـحــريــض عـلــى أهـمـيــة الـفـنــون
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ال ـف ـض ــاء الـتـشـكـيـلــي،
فـقــد سـبــق أن عـمــل عـلــى استحضار
عـنـتــرة وعـبـلــة ،مــن عـتـبــة أع ـلــى مما
قــدمــه ال ـ ّ
ـرســام الشعبي أبــو صبحي
التيناوي ،بمعنى أنه تجاوز النبرة
الـفـلـ ّكـلــوريــة نـحــو قـيــم بـصــريــة أكثر
ت ـج ــذرًا فــي امل ـخ ـيــال ال ـع ــام ،بــإضــافــة
ج ـ ــرع ـ ــة نـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة ت ـ ـضـ ــع شـ ـخ ــوص ــه
فـ ــي مـ ـق ــام آخ ـ ـ ــر .ه ـ ــذا مـ ــا نـ ـج ــده فــي
شخصية الحكواتي وكتبه العتيقة
وأراك ـ ـيـ ــل ّ
رواد امل ـق ــاه ــي الـشـعـبـيــة،
م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـعــرضــه « 3سـ ـن ــوات عـلــى
الـفــايـسـبــوك» ( .)2015وإذا بالرسم
يــدخــل الـفـضــاء اال ّف ـتــراضــي بوصفه
مـ ّ
ـدونــة يومية تــوثــق أح ــوال الحرب
والـ ـحـ ـن ــن وال ـغ ـي ـب ــوب ــة ف ــي تـمـجـيــد
امل ــاض ــي ،وتـحـطـيــم الـقـشــرة الصلبة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــاي ــات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـع ــري ــة
شـ ـخ ـ ّـوصـ ـه ــا مـ ـ ــن ق ــدسـ ـيـ ـتـ ـه ــا لـ ــدى
امل ـت ـلــقــي .لـكـنــه ف ــي «ال ــدك ــان ــة» يلقي
ً
ح ـ ـ ـبـ ـ ــا أط ـ ـ ـ ـ ــول وج ـ ـ ــرع ـ ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ــي
اص ـط ـيــاد رائ ـح ــة األم ـك ـنــة الـقــديـمــة،
ك ــأن بـعــد املـســافــة مــا بــن هــامـبــورغ
األملانية مكان إقامته الحالية ،وأزقة
دم ـ ـشـ ــق وح ـ ــواريـ ـ ـه ـ ــا وح ـك ــاي ــات ـه ــا،
يشعل الحنني مضاعفًا نحو ما بات
ً
بـعـيـدًا ومـنـسـ ّـيــا وم ـه ـمــا ،مــن موقع
السخرية في املقام األول .وهو بذلك

«سوق الهال»
(أكريليك على
قماش ــ 95
×  120سنتم ـ
)2015

يقترب مــن مناخات محمد املاغوط
فــي تـشــريــح أح ــوال الـجـســد املــريــض
ب ـت ــاري ـخ ــه وأوه ـ ــام ـ ــه وانـ ـكـ ـس ــارات ــه،
كــاش ـفــا ع ــن ع ـلــل ال ـكــراه ـيــة وال ــزي ــف
واملهابة الكاذبة ،بقصد تعزيز األلفة
بــن األش ـق ــاء وتــرم ـيــم ال ـف ـجــوة التي
أفــرزت ـهــا ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي الـبــاد
منذ سنوات .وهو إذ يستعيد توابل
الزمن السعيد ،إنما يرغب في إزاحة
مشهد الـعـنــف الــدمــوي بمشهديات
مـغــايــرة تكسر رتــابــة مشهد القتل،
ّ
وت ـع ــزز عـنــاصــر فــرجــة أخ ــرى تتكئ
ّ
على عناصر تشكيلية بطابع محلي
أصيل ،ولكن في املنطقة الفاصلة ما

بــن االحتفاء بــاألعــراف القديمة من
ج ـهــة ،وه ـتــك هـشــاشـتـهــا وركــاكـتـهــا
من جهةٍ أخرى ،لتأصيل وعي جديد
يـنـهــل م ــن م ـكــونــات مـحـلـ ّـيــة ويـعـيــد
صــوغ ـهــا ف ــي ف ـهــم م ـعــاصــر ينهض
على رافعة تحريضية ال تتوانى عن
اسـتــدعــاء امل ـفــردة الـشــوارعـيــة حينًا،
وال ـن ـقــد ال ـ ــاذع لـلـنــزعــات املــاضــويــة
طــورًا .يفكك بنية السرديات املحلية
ويجذبها إلــى ضفةٍ أخــرى« :الحرب
ت ـس ـي ــر ونـ ـحـ ـن ــا عـ ــم ن ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـوي» .وه ــو
ب ــذل ــك ي ـغ ــام ــر ب ـن ـخ ـبــوي ـتــه ملـصـلـحــة
بــاغــة ال ـش ــارع ،وبـسـطــات األرص ـفــة،
وذاك ــرة الحكواتي بخطوط حيوية

وتعليقات ساخرة ّ
تعري العمل الفني
ّ
م ــن رص ــان ـت ــه ،ل ـي ـت ـحــول إلـ ــى غــرض
ّ
ي ــوم ــي ي ـم ـكــن ج ـل ـبــه م ــن «ال ــدك ــان ــة»
ب ـب ـســاطــة وس ـه ــول ــة وغ ـب ـطــة «لـتـكــن
ّ
إذن هذه الدكانة كراسنا الشخصي،
وه ــذه األع ـمــال هــي الصفحات التي
ّ
دون ــا عليها يومياتنا وهواجسنا،
منفعلني باألحداث السياسية حينًا،
وهــاربــن منها إلــى استرجاع صور
وحكايات قديمة تنفصل عن الواقع
املعاش حينًا آخر» وفقًا ملا يقوله في
تقديم معرضه.
فكرة التدوين إذًا ،تصب فــي عملية
ت ــوثـ ـي ــق ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة م ـ ــن و ّج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
ً
شـعـبـيــة أوال ،وتــال ـيــا فــإن ـهــا تــأريــخ
مشاغب من دون تشذيب أو زخرفة
«كـ ــي ال ن ـن ـســى ك ـيــف كـ ــان ال ـس ـيــران
في الغوطة وكيف هو طريق املطار.
ك ــي ن ـتــذكــر ال ـبــائــع امل ـت ـجــول ي ـنــادي
على بضاعته فــي ســوق الحميدية،
ّ
الحمالني فــي ســوق الـهــال،
وعــربــات
ومحل أحــذيــة األرمـنــي فــي حــي برج
الــروس ،والعصرونية التي احترقت
كما تحترق البلد اآلن».
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ي ـ ـم ـ ـضـ ــي ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «دفـ ـ ـت ـ ــر
إق ــام ــة» ب ـع ـي ـدًا ف ــي تـخـلـيــص الـعـمــل
التشكيلي مــن رصــانـتــه باستثمار
القيم الغرافيكية فــي فــن التصوير،
مؤسسًا لوحة ت ــزاوج فنون الكتاب
املـصـ ّـور مع بهجة الذائقة الشعبية،
مفصحًا عن حجم التناقضات التي
نعيش تحت ثقل وطأتها .لــذلــك ،لم
ّ
يتردد في أحد معارضه السابقة بأن
يــدعــو بــرهــان كركوتلي إلــى العشاء
في منزل نذير نبعة ،مثلما يستدعي
الـ ـ ـي ـ ــوم بـ ــائـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ف ـ ــي س ــوق
الـحـمـيــديــة ،و«ك ـيــوب ـيــد الــدمـشـقــي»،
وبــائــع الـبـطـيــخ إل ــى صـخــب املـيــديــا.
ّ
ل ـكــن امل ـف ــارق ــة أن م ـح ـتــويــات رف ــوف
ّ
الــدكــانــة س ــوف تستضيفها ج ــدران
ص ــال ــة زج ــاجـ ـي ــة أنـ ـيـ ـق ــة فـ ــي وس ــط
بـيــروت بما يتناقض مــع طموحات
«أب ــو مــاتـيــس» فــي تـصــديــر الـلــوحــة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـعـ ـم ــوم ــي ،مـ ــن دون
وسيط.
ّ
«الدكانة» :حتى  16تشرين األول (أكتوبر)
ـ ـ «غــال ـيــري تـجـلـيــات» (الـصـيـفــي فـيــاج ـ
بيروت) ـ ـ لالستعالم01/987205 :

zoom

ّ
أول معرض للفن العربي في طهران فتح كوة في جدار الظالم
سعيد محمد
رغ ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ــاور ال ـ ـع ـ ــرب واإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن
جـغــرافـيــا وت ـشــارك ـهــم ف ـضــاء معرفيًا
مـ ـتـ ـق ــارب ــا ،فـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ل ـل ـت ـب ــادل
ال ـث ـق ــاف ــي ب ــن ال ـش ـع ـبــن تـ ـك ــاد ت ـكــون
منعدمة ألسباب سياسية وتاريخية
عــدة .معرض الفن الــذي ستستضيفه
طـ ـه ــران ف ــي مـتـحـفـهــا ل ـل ـفــن امل ـعــاصــر
خالل شهري تشرين الثاني (نوفمبر)
وك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـب ــر) املـقـبـلــن،
تحت عنوان «البحر معلقًا :نماذج من
الـفــن التشكيلي الـعــربــي الـحــديــث من
مـجـمــوعــة بــارج ـيــل» سـيـكــون بمثابة
نـقـلــة نــوعـ ّـيــة مل ــزي ــد م ــن االس ـت ـك ـشــاف
البناء بني نخب الشعبني ،وفتح لكوة
فــي ج ــدار ظ ــام تـجــاهــل اآلخ ــر وســوء
الفهم املتبادل.
املعرض الذي يعد األول من نوعه في
العاصمة اإليــرانـيــة تنظمه «مؤسسة
بارجيل للفنون» اإلمــاراتـ ّـيــة الخاصة
الـتــي تـتــولــى إدارة وع ــرض مقتنيات
املجموعة الفنية الشخصية لسلطان
سعود القاسمي .تعد هذه املؤسسة من
أنشط املؤسسات العربية في تعريف
ال ـع ــال ــم ب ــاألعـ ـم ــال ال ـف ـن ـ ّـي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة،
وتـتـعــاون مــع مـتــاحــف عــاملـيــة لتقديم
نماذج من هذه األعمال ضمن ثيمات

م ـت ـنــوعــة .تـمـتـلــك امل ــؤس ـس ــة م ــا يــزيــد
عن  ١٠٠٠من أهــم األعـمــال التشكيلية
لـ ـفـ ـن ــان ــن مـ ـع ــاص ــري ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
ّ
أن ـحــاء الـعــالــم الـعــربــي ،تـمــثــل م ــدارس
واتـجــاهــات متنوعة ضمن مرحلة ما
بعد االستقالل ونشوء الدول الوطنية
منذ مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية.
ف ـت ــرة ات ـس ـمــت ب ـت ـح ــوالت اجـتـمــاعـ ّـيــة
عميقة ّ
يقدم الفن التشكيلي إحدى أهم
وسائل فهمها وتوثيقها.
سـيـقــام امل ـعــرض فــي «مـتـحــف طـهــران
ل ـل ـفــن املـ ـع ــاص ــر» ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد م ــن أه ــم
م ـت ــاح ــف الـ ـف ــن املـ ـع ــاص ــر ف ــي ال ـش ــرق
األوســط ،ويمتلك أكثر من  ٣٠٠٠عمل
فـنــي ذات قـيـمــة عــاملـيــة تـغـطــي فـتــرات
ن ـهــايــة الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـشــر وال ـق ــرن
العشرين ،إضــافــة إلــى أكبر مجموعة
من الفن اإليــرانــي الحديث واملعاصر.
ُ
وك ــان املـتـحــف افــتـتــح قـبــل عــامــن من
ال ـثــورة اإليــرانـ ّـيــة ع ــام  ،١٩٧٩وتعتبر
م ـج ـمــوع ـتــه أهـ ــم م ـق ـت ـن ـيــات م ــن ال ـفــن
الـ ـغ ــرب ــي خ ـ ـ ــارج أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات
املتحدة ،إضافة إلى عرضه منحوتات
ل ـف ـنــانــن ع ــامل ـي ــن ف ــي ح ــدائ ـق ــه لـيــس
أقلهم هنري مور.
ً
س ـ ـي ـ ـقـ ـ ّـدم امل ـ ـ ـعـ ـ ــرض أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال ع ــرب ـ ّـي ــة
ت ـس ـت ـك ـشــف م ــرح ـل ــة ت ـق ــاط ــع ص ـعــود

كاظم حيدر،
«عشرة خيول
متعبة تتحاور
مع الالشيء»
(لوحة زيتية،
)١٩٦٥

الـ ــدولـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة م ــع تـ ـط ــور ش ـعــور
األفـ ــراد ب ــال ــذات فــي الـفـتــرة بــن ١٩٤٠
و ١٩٩٠من خــال قــراءة التناقض بني
القرية واملدينة ،بني اللغة والتجريد،
وب ــن الـ ـ ّ
ـزي وال ـع ــري .لـقــد عـ ّـبــر فنانو
الـحــداثــة الـعــرب بريشتهم وبتقنيات
متنوعة عن أحالم أجيالهم وتطلعاتها

وتـطــور هوياتها الجمعية والفردية.
األعـ ـم ــال س ـت ـت ــوزع ع ـلــى دول عــربـ ّـيــة
مـخـتـلـفــة وف ـنــانــن م ــن م ـ ــدارس فـنـ ّـيــة
وف ـك ـ ّ
ـريــة م ـت ـنــوعــة ،وسـتـعـكــس امل ــزاج
االجـتـمــاعــي ال ـخــاص للمجتمع الــذي
أت ــت مـنــه األع ـم ــال .الـلــوحــات املصرية
ً
ً
مثال تصور تداخال بني البيئة املحلية

وق ـص ــص الـ ـح ــرب وال ـه ــزي ـم ــة ،بينما
تـعـكــس أع ـم ــال الـخـلـيــج م ــن اإلم ـ ــارات
وقطر نزوحًا نحو التجريد واالحتفاء
بالكتابة الـعــربـ ّـيــة املـبـهــرة .لـكــن زبــدة
ّ
العراقية
املعرض قد تكون املجموعة
ً
التي تشمل أعماال لفنانني عراقيني من
رواد الحداثة في العالم العربي كشاكر
ح ـس ــن آل س ـع ـي ــد ،وضـ ـي ــاء الـ ـع ــزاوي
وأي ـضــا لــوحــة كــاظــم حـيــدر املـشـهــورة
«عـ ـش ــرة خ ـي ــول م ـت ـع ـبــة ت ـت ـح ــاور مــع
الالشيء» .ولتوسيع قاعدة التغطية،
س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك أع ـ ـمـ ــال ل ـف ـن ــان ــن مــن
املغرب والجزائر وفلسطني ولبنان.
مـجـيــد م ـ ــوالن ـ ــوروزي ،أم ــن «مـتـحــف
ّ
ط ـ ـهـ ــران ل ـل ـف ــن املـ ـع ــاص ــر» ع ــل ــق عـلــى
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة املـ ــدي ـ ـنـ ــة مل ـ ـعـ ــرض ب ـه ــذه
األه ـم ـيــة بـقــولــه «قـيـمــة ال ـفــن ه ــي أنــه
ّ
اإلنسانية
يسمح بمشاركة التجارب
ليس بني األشخاص فحسب ،بل عبر
ال ـح ــدود وال ـل ـغــات امل ـح ـكـ ّـيــة» .وأع ــرب
سعادته بالتعاون مع مؤسسة عربية
بالذات ليكون ذلك جسرًا لتقديم ثقافة
ال ـش ـع ـب ــن ل ـب ـع ـض ـه ـمــا ،وب ـ ـنـ ــاء تـفـهــم
أفضل لتجاربهما املعاصرة.
ّ
* «البحر معلقًا» :من  8ت ( 2نوفمبر) حتى
 23ك( 1ديسمبر) ـ ـ «متحف طهران للفن
املعاصر» ـ barjeelartfoundation.org
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فنانون يستكشفون مدلوالته السياسية والثقافية

«التطريز» بين صناعة الخيال وكشف الواقع

أحمد محسن
ّ
ب ـش ـكـ ٍـل عـ ــام ،يـمـكــن ال ـق ــول إن «خـيــط
حرير على خيط حرير» املقام حاليًا
في «مركز بيروت للفن» هو استكمال
ملعرض «التطريز الفلسطيني» الذي
أق ـي ــم ق ـبــل ش ـهــريــن ف ــي «دار ال ـن ـمــر»،
رغــم أنــه يــأتــي فــي سـيــاقــات مختلفة،
ويشتمل على أعمال أكثر تجريبًا في
اعتراضها على ُ
السلطة والــذكــوريــة،
وأح ـيــانــا عـلــى ال ـجــوانــب املـظـلـمــة من
ال ـ ـحـ ــداثـ ــة .ب ـش ـك ـ ٍـل ع ـ ــام أي ـ ـضـ ــا ،ت ـبــرز
نـ ـق ــاط ق ـ ــوة ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـف ـن ــون
م ـ ـجـ ــددًا ،ب ـح ـيــث أن ال ـت ـط ــري ــز يـعـمــل
ع ـلــى تــرت ـيــب ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـخ ـطــوط
املرسومة واألحــرف املكتوبة إلــى حد
مــزجـهــا ،مــن دون أن يلغي ذل ــك امليل
في بعض األعمال إلى العبث .في هذا
السياق ،تقول راشيل ديدمانّ ،
منسقة
ّ
املعرض ،إن األخير نما على طبقات.
كـ ــانـ ــت االن ـ ـطـ ــاقـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ب ــرع ــاي ــة
امل ـت ـح ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ل ـك ــن م ــدي ــرة
«مركز بيروت للفن» ،ماري موراكيول
اهتمت بأبحاث ديدمان عن التطريز،
كما أنها (مــاري مــوراكـيــول) صاحبة
عــاقــة طويلة بالنسج .هـكــذا ،عملتا
معًا على بـلــورة فـكــرة املـعــرض ،الــذي
يهدف إلى اكتشاف التطريز وأدواره
السياسية والثقافية ضمن مجموعة
أعمال من الفنانني الذين ينتجون فنًا
م ـعــاص ـرًا ،م ــن املـنـطـقــة الـعــربـيــة ومــن
خــارجـهــا أي ـضــا .وه ــذا مــا يـمـ ّـيــزه عن
املـعــرض الـســابــق ،بحيث أن التطريز
فــي الـسـيــاق الفلسطيني ،هــو «حرفة
تشمل جــوانــب سياسية واجتماعية
واقتصادية ،بوصفه طريقة للتعبير
وع ـل ــى ذات ال ـق ــدر م ــن ذل ـ ــك ،بــوصـفــه
ً
يوفر مدخوال آلالف الفلسطينيات في
الشتات» .تعتبر ديدمان أن التطريز
هو مؤشر ضروري إلى دراسة التراث
ـاق م ــا ،يـشـكــل نــوعــا
الــوط ـنــي ف ــي س ـيـ ٍ
مــن ثـقــافــة مــاديــة حـ ّـيــة .ه ــذا املـعــرض،
ي ـ ـخـ ــرج م ـ ــن خـ ـص ــوصـ ـي ــة ف ـل ـس ـطــن،
ويـ ـجـ ـم ــع بـ ــن  15فـ ـن ــان ــا مـ ــن جـمـيــع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،م ــن بـيـنـهــم املـغــربـيــة
اي ـت ــو بـ ـ ـ ــرادة ،وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون مـنــى
حاطوم ،وتيسير البطنيجي وخليل
ربـ ــاح ،إل ــى جــانــب الـلـبـنــانـيــن منيرة
الصلح ،ورائد ياسني ،ونصري صايغ
وغـيــرهــم مـمــن يستخدمون التطريز
ح ـص ـرًا كــوسـيـلــة ذات دالالت عميقة
الهتمامات فنية معاصرة.
ّ
وفق ديدمان ،فإن االهتمام في «خيط
حـ ــريـ ــر عـ ـل ــى خـ ـي ــط ح ـ ــري ـ ــر» ي ـت ــرك ــز
«ع ـل ــى م ـف ـه ــوم ال ـت ـط ــري ــز ب ـح ــذ ذاتـ ــه،
وعلى قــدرتــه على الـعــرض واإلخـفــاء،
ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة ال ـخ ـي ــال وع ـل ــى كـشــف
ال ــواق ــع ،بــاإلضــافــة إل ــى ط ــرح الكثير
م ــن األس ـئ ـلــة ف ــي وعـ ــاء م ـش ـتــرك» .في
بـعــض الـنـصــوص املـسـتـخــدمــة داخــل
الـلــوحــات ،كعمل منيرة الصلح «لنا
كـ ــل الـ ـح ــق فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاه ــة» ،قـ ــد ت ـبــرز
قـ ــوة ال ـن ــص ع ـل ــى ح ـس ــاب الـتـقـطـيــب
املتساهل .يقول النص« :أنا هربت من
حرب لبنان سنة  1989مع أصحابي.
كنت صغير ،عمري  4سنني .بسوريا
ّ
أهلي سلموني لستي وخالتي ،هني
رب ـ ــون ـ ــي .جـ ـ ــدي كـ ـ ــان ت ــاج ــر أق ـم ـش ــة،
ّ
كــان يسافر تركيا وإي ــران ،كنت ضل
بــاملـحــل بــس هــو يـســافــر» .ه ــذه اللغة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو عـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ت ـك ـت ـس ــب ق ــوة
ّ
إضافية بسبب التطريز املــركــب .وإن
كان املنظمون يقولون إن هذه العالقة
بـ ــن الـ ـن ــص والـ ـقـ ـطـ ـب ــة هـ ــي امل ــرح ـل ــة
ً
األولـ ــى مــن امل ـعــرض بــوصـفـهــا شـكــا
م ــن أشـ ـك ــال ال ـت ــرج ـم ــة ،ك ـن ـســق لـبـنــاء
ّ
املعنى وخلخلة القيم الـســائــدة ،فــإن
ه ــذا ال ينسحب عـلــى جميع األعـمــال
بطبيعة الحال ،التي يالمس بعضها
التقليدية .وعمل الصلح تـحــديـدًا ،ال
ً
يخلخل نظرة سائدة بقدر ما يثبتها،

من المعرض« :وشم» خليل رباح

ّ
بخاصة أن «لنا كل الحق في التفاهة»
يرمي إلــى تصوير بورتريه حميمي
ألحد املهمشني من املجتمع .وال يلغي
ّ
ذل ــك أن اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـطــريــز يـنـطــوي
على مهارة استثنائية .وحول ارتباط
ال ـت ـط ــري ــز ب ـم ـس ــأل ــة الـ ـه ــوي ــة ،تــذهــب
دي ــدم ــان إلـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد ،ب ــأن ــه بـمـعــزل
عــن عالقته بالديكور والــزخــرفــة ،فإن
ال ـت ـط ــري ــز ي ـح ـمــل ب ـس ــاط ــة وج ــودي ــة:
العالقة الوثيقة بني الخيط والنسيج.
ّ
نحو
بــرأي ـهــا ،ف ــإن ه ــذه امل ـيــزة ـ ـ عـلــى
ٍ
جزئي ـ هي التي تجعل العمل متاحًا
ل ـل ـج ـم ـيــع .ث ـم ــة ت ــواض ــع ف ــي الـ ـغ ــرزة
نفسها .تدلف من هذا العرض العام،
ل ـت ـت ـحــدث ع ــن ع ـمــل ال ـص ـلــح ت ـحــدي ـدًا
الــذي «يستفيد من حميمية التطريز
حـيـنـمــا ي ـت ـن ــاول م ــوض ــوع الــاجـئــن
السوريني والفلسطينيني ،باستخدام
القطن والــرصــاص اللتقاط التناقض
والتشابه».
أمــا شيال هيكس ،فلديها شــيء آخر
ت ـقــولــه .ت ـح ــاول ف ــي قـطـعـتـهــا الفنية
اسـتـكـشــاف طــريـقــة بـنــاء املسطحات.
مسجاة بخيوط رفيعة من
لوحتها
ً
القطن ،محافظة على تجريدها ،رغم
أن الخيوط تلتف مــرارًا على اللوحة،
ما يتسق مع روح املعنى في التطريز.
ال ـت ـطــريــز ف ــي أع ـمــال ـهــا ه ــو «تـغـلـيــف
األسـ ـط ــح ب ــالـ ـخـ ـي ــوط» .ال ت ـع ـق ـيــدات
كـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي عـ ـم ــل هـ ـيـ ـك ــس ،ال ع ـقــد

ساطعة وال غ ــرزات ح ــادة ،مــا يجعل
عملها أشبه بقطعة معرضة للتفكك
خال
عمل
والسقوط على األرض .إنه
ٍ
ٍ
م ــن أي ق ـس ــوة .ه ـكــذا يـمـكــن اإلشـ ــارة
أيـ ـض ــا إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام ـه ــا امل ـق ـص ــود
كإعالن لبدايةٍ ما كما تقول،
لألبيض،
ٍ
أو كــإعــان لتسامح يمتد مــع الوقت
كــانـطـبــاع أول لـلـنــاظــر .وع ـلــى عكس
هيكس ،فإنه عند الفنانة الفلسطينية
املعروفة منى حاطوم ،التي تستخدم
ال ـش ـع ــر فـ ــي أغـ ـل ــب أعـ ـم ــالـ ـه ــا ،يـمـكــن

منى حاطوم وخليل رباح
يتصديان للذكورية
التماس النهايات أكثر من البدايات.
ش ـعــر م ـنــى ح ــاط ــوم م ـخ ـتــار بـعـنــايــة
واه ـت ـمــام ،ي ــزج فــي الـعـمــل الـفـنــي في
خ ــدم ــة م ـن ـح ــى ي ـ ـ ــرزح بـ ــن ال ـت ــاري ــخ
والحداثة في آن .ال عناصر وافرة في
عمل حــاطــوم ،لكنه يقول إنــه يرفض
السمات الــذكــوريــة التي تعيد إنتاج
ن ـف ـس ـهــا ت ــاري ـخ ـي ــا وح ــداثـ ـي ــا ،وذل ــك
بتشكله من مواد ذات طبيعة عضوية
حميمية بمدلوالت شهوانية .النظر
إلــى «مربعات متشابكة على شعر»،
يحيل إلــى هشاشة اللوحة وقوتها،

بـحـيــث يـشـعــر قــارئ ـهــا أن ـهــا ستفلت
من عينيه ،أو تستحيل حوافًا تقاوم
الـتــاشــي ال ـتــام ،كـمــا يـقــول التعريف
املـلـصــق إل ــى جــانـبـهــا .وف ــي الـسـيــاق
امل ـ ـع ـ ـتـ ــرض نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـص ــدى
لـ ـل ــذك ــوري ــة ومـ ـعـ ـن ــاه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي،
يحاول خليل رباح في عمله «وشم»،
أن ي ـف ــرغ ال ـكــوف ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة من
املحتوى املضاف إليها ،أي املحتوى
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــا طـ ــاب ـ ـعـ ــا ذك ـ ــوري ـ ــا
ّ
وس ـل ـط ــوي ــا .عــل ـقــت ال ـكــوف ـيــة بـتـجــرد
م ــن دون أن ت ــرب ــط ،وت ـح ـت ـهــا تــركــت
ّ
أطــراف ـهــا الـ ـس ــوداء ،كـمــا ل ــو أن رب ــاح
ي ـحــاول تفكيكها تـمــامــا ،مــن دون أن
ي ـمــس بــرمــزيـتـهــا كــأي ـقــونــةٍ للنضال
الفلسطيني .بكلمات أخ ــرى ،أراده ــا
كوفية فارغة من أي أنياب سلطوية
س ـيــاس ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة .ف ـك ــرة رب ــاح
الـخــاقــة ليس بــالـضــرورة أن تعكس
تـطـبـيــق ال ـع ـمــل .ف ــي املـ ـب ــدأ ،الـخـيــوط
الـ ـ ـس ـ ــوداء الـ ـت ــي ان ـت ــزع ـه ــا ربـ ـ ــاح مــن
األطراف (الكوفية) جامعًا إياها أسفل
ّ
ال ـكــوف ـيــة امل ـعــل ـقــة ،ت ــرم ــي إل ــى إحــالــة
الـشـعــار املـحـ ّـمــل بـمــدلــوالت الفحولة
الفلسطينية إل ــى م ــادة وج ـســد ،إلــى
ع ــاق ــة ب ـك ــل م ــا ه ــو ج ـس ـم ــان ــي .لـكــن
الـتـطــريــز عـمــومــا ي ـقــوم عـلــى تماسك
ال ـع ـن ــاص ــر ،م ـم ــا ي ـج ـعــل ع ـم ــل رب ــاح
بــاه ـرًا ،لكنه يتفرد فــي خصوصيته
عن بقية األعمال املعروضة ومنقطعًا

عنها .ذلك ال ينفي أنه يتقاطع معها
ف ــي الـ ـعـ ـم ــق .فــال ـن ـس ـيــج ف ــي «وش ـ ــم»
يتراجع ،ويضمحل ،وتصير الكوفية
نفسها بحجم جديد ،أكثر استحواذًا
ع ـلــى ال ـب ـص ــر ،بـيـنـمــا ي ـش ـيــر الـخـيــط
ً
األسـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ـعـ ــا إل ـ ــى مـ ـت ــان ــة امل ـع ـنــى
املـتـعـلــق بــال ـهــويــة ،بـعــد ت ـجــريــده من
الهشاشة املادية.
ّ
يقول املنظمون إن للتطريز وجهني:
الواجهة األنيقة ّ
املنسقة وفق القاعدة
والـظـهــر غير املنتظم .التناقض هذا
يظهر في بعض األعمال التي تحاول
ّ
تفكيك ال ـص ـيــرورات وامل ـ ــادة .غـيــر أن
أهم ما في معرض «خيط حرير على
خيط حرير» هو إثبات قدرة التطريز
ـ ـ وعـلــى نـحـ ٍـو الفــت ـ ـ على الجمع بني
القدرة على اجتراح سرديات متصلة
بــالــواقــع ،مــن دون أن تـخـســر إضــافــة
ال ـخ ـي ــال أيـ ـض ــا .ت ـت ـفــق م ـع ـنــا راش ـيــل
ديدمان على أن التطريز هو فن مرن.
ً
وكـمـمــارســة تــوجــب عـمــا مـتـكــررًا هو
الغرز ،فإنه يشير بطريقةٍ ما إلى مرور
الوقت وإلى تراكم الوقت .إنه فن مرن
ً
فعال ،قادر على نسج عالقة متينة بني
أدوات عــدة ،ما يجعله صاحبه قــادرًا
على البناء ،وأيضًا على التحطيم.
* «خيط حرير على خيط حرير» :حتى  6ت
( 2نوفمبر) ـ ـ «مركز بيروت للفن» (جسر
الواطي ـ بيروت) ـ لالستعالم01/397018 :
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صورة
وخبر

مايـكل ديـن وأنثيـا هاميلتـون وهيليـن مارتـن وجوزفيـن برايد ،هـم الفنانـون البريطانيون الذيـن وصلوا إلى الالئحـة القصيرة لـ«جائـزة تورنر» لعـام  .2016أعمال
هـؤالء ،مـن بينهـا «أحزمـة عفـة غيمـار» Guimard Chastity Beltsلهاميلتـون (الصـورة) ،معروضـة حاليـا فـي متحـف «تايـت» اللندنـي ،علـى أن ُيعلـن عـن
ّ
ّ
وتقـدم منـذ عـام 1984
الفائـز/ة فـي الخامـس مـن كانـون األول (ديسـمبر) المقبـل .وتعتبـر هـذه الجائـزة األرفـع فـي بريطانيـا فـي مجـال الفنـون المعاصـرة،
لفنانيـن مبدعيـن تحـت سـن الـ 50عامـا( .أدريـان دينيس ـــ أ ف ب)

«أريج فلسطين» يفوح في سبلين
إيفون الهاشم
«لو تعرف» يا أزنافور
تحيي املغنية واملمثلة
اللبنانية إيفون الهاشم
(الصورة) حفلة في  20تشرين
ّ
األول (أكتوبر) في The Palace
(الصنائع ـ بيروت) بعنوان
«لو تعرف» .في هذا املوعد
الذي يعقب إطاللتها على
خشبة مسرح «أالمبرا» في
ّ
سيتعرف الجمهور
جنيف،
ّ
طبعًا إلى أغاني ألبومها األول
«معليش» الذي أطلقته قبل
ّ
وتضمن أغنية Comme
أشهر،
 Ils Disentللفنان الفرنسي
الكبير شارل أزنافور ،بتوزيع
موسيقي جديد ذي طابع
شرقي .تقام الحفلة بالتعاون
مع جمعية «حماية» التي
سيعود إليها جزء من األرباح.
حفلة إيفون الهاشم 20 :تشرين
ّ
األول ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء( The Palace .الصنائع ـ
بيروت) .لالستعالم01/352897 :

كما جرت العادةّ ،
يقدم «مسرح
ّ
الجوال» مهرجان «ليالي
الجنى
أريج فلسطني للموسيقى» الذي
يعود إلى قرية سبلني (قضاء
الشوف) غدًا حتى يوم الجمعة
املقبل .املهرجان من تنظيم
«مركز املعلومات العربي للفنون
الشعبية» (الجنى) الذي تأسس
عام  1990بالتعاون مع منظمة
األونروا ،وسيضم عروضًا
نسرين حميدان خالل «ليالي أريج
فلسطين» في مخيم البداوي

فنية ّ
منوعة .االفتتاح ()9/28
سيكون مع مجموعة من الشباب
الفلسطينيني املوهوبني الذي
ّ
دربهم ويقود عرضهم الفنان
زياد األحمدية ،وهم :خالد عابد،
خالد مناع ،عبد حلواني ،ضحى
نوف والرا زمزم .في اليوم التالي
( ،)9/29تحيي الفنانة نسرين
حميدان حفلة تؤدي خاللها عددًا
من األغاني الطربية املعروفة.
أما الختام ( ،)9/30فسيكون مع
فرقة «حنني» ومجموعة ّ
منوعة
من أغاني العرس الفلسطيني.
«ليالي أريج فلسطني للموسيقى»
هي جزء من مشروع «تعزيز
التواصل» الذي يهدف إلى «ردم
ّ
الهوة بني املجتمعات وبناء جسور
تواصل في ما بينها» .وهذا العام،
يندرج املهرجان ضمن مشروع
«تعزيز التواصل» الذي ينظمه
«مركز املعلومات العربي للفنون
بدعم من
الشعبية» (الجنى)
ٍ
اليونيسيف.
«ليالي أريج فلسطني للموسيقى» :من
 28حتى  30أيلول (سبتمبر) الحالي ـ
ً
مساء
بدءًا من الساعة السابعة والنصف
ـ «كلية تدريب سبلني ـ األونروا» (قرية
سبلني ـ قضاء الشوف) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/819970 :

