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أجراها :وفيق قانصوه

المقابلة

ً
أكد نائب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «النسبية هي القانون األمثل واألعدل واألكثر تمثيال والذي يرضي كل االطراف
أفكار
أن حزب الله «وافق ّعلى ّ
ويعبر عن شعبيتهم ،سواء وطنيًا او حزبيًا او طائفيًا او عائليًا» .وقال قاسم ،في مقابلة لـ«األخبار»ُ ،
في القانون التأهيلي ...لكن االجابات النهائية تكون بعد أن نعرف الصيغة النهائية للقانون والتي لم تحسم بعد» .وإذ أكد «أننا أعلنا
بوضوح أننا لسنا مع ثالثي التمديد والفراغ والستين ،وأننا مع قانون جديد ...لكن الواضح والمؤكد أننا عندما نصبح أمام ضرورة االختيار
بين هذه الخيارات ّ
المرة لن نقبل بالفراغ» .وفي ما يأتي نص الحوار:

نعيم قاسم

النسبية هي األمثل واألعدل لكل الطوائف والقوى واألحزاب
ً
في القانون التأهيلي وموافقتنا
أفكارا
• قبلنا
ّ
نعطيها بعد تسلم صيغته النهائية
• عندما نصبح ّأمام ضرورة االختيار
بين الخيارات المرة لن نقبل بالفراغ
• بقاء الرئيس االسد في السلطة محسوم
وهو أساس في الحل وسيحمي أي حل
¶ هل هناك قانون انتخاب قبل  15أيار؟
ـ ـ نحن نعمل على ذلك مع الجميع،
وننتظر مــواقــف األط ــراف املختلفة
م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـح ـســم
الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ـ ــول ال ـ ـقـ ــانـ ــون املـ ـقـ ـب ــول.
لــديـنــا أم ــل ب ــذل ــك ،وي ـجــب أن يـكــون
األمـ ــل م ــوج ــودًا ك ــي نـسـتـكـمــل هــذه
ال ـف ــرص ــة .ل ـكــن أكـ ـ ـ ّـرر م ــا أك ـ ــده حـ ــزب ال ـل ــه م ـ ــرارًا،
َّ
ومنذ سـنــوات ،بــأن النسبية هي القانون األمثل
ً
واألع ـ ـ ـ ــدل واألكـ ـ ـث ـ ــر ت ـم ـث ـي ــا والـ ـ ـ ــذي ي ــرض ــي كــل
األطـ ـ ــراف وي ـح ـقــق ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـص ـح ـيــح ع ــن مــدى
شعبيتهم ،ســواء وطنيًا أو حزبيًا أو طائفيًا أو
عائليًا .برأينا ،القانون األفضل هو القائم على
الـنـسـبـيــة ف ــي لـبـنــان دائـ ــرة واحـ ــدة .ول ـك ــن ،تحت
ه ــذا الـعـنــوان ت ـنــدرج مـجـمــوعــة مــن األف ـكــار التي
ي ـم ـكــن ت ـعــدي ـل ـهــا وال ـت ـع ــاط ــي م ـع ـهــا ب ـمــا يـنـصــف
أوســع شريحة ممكنة ،ســواء لجهة عــدد الدوائر
أو لجهة الصوت التفضيلي .على العموم ،صحة
التمثيل في حـ ّـده األفضل مــوجــودة في النسبية
بأشكالها ومراتبها املختلفة .لكننا منفتحون
على نقاش أي فكرة ّ
تقربنا من النسبية وتحقق
سعة التمثيل وشموليته وعدالته.
¶ هــل سـعــة التمثيل وشـمــولـيـتــه وعــدالـتــه مــوجــودة في
ال ـق ــان ــون ال ـتــأه ـي ـلــي الـ ــذي يـ ـت ـ ّ
ـردد أن ح ــزب ال ـل ــه أعـطــى
موافقته عليه؟
ـ ـ قبل أن نحسم املــوقــف النهائي مــن أي قــانــون،
ال بد من أن نعرف صيغته النهائية التي يوافق
عـلـيـهــا مـخـتـلــف األط ـ ــراف .اإلج ــاب ــات ال ـيــوم على
القانون املطروح هي إجابات مجتزأة لها عالقة
ب ــأف ـك ــار ف ـي ــه ،ول ــم ن ـصــل إل ــى صـيـغـتــه الـنـهــائـيــة
وح ـس ــم األطـ ـ ــراف امل ـخ ـت ـل ـفــة مــواق ـف ـهــا م ـنــه حـتــى
ً
يـكــون قــابــا للتطبيق .تــوجــد أفـكــار فــي القانون
الـتــأهـيـلــي واف ـق ـنــا عـلـيـهــا ،ل ـكــن م ــا ه ــي الـصـيـغــة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة؟ ه ـ ــذا ل ـي ــس م ـح ـس ــوم ــا ب ـع ــد ل ــوج ــود
مالحظات متعددة قد ّ
تغير القانون وتقلبه رأسًا
على عقب.
ُ
¶ ه ــل أع ـط ـي ـتــم م ــواف ـق ــة ع ـل ـيــه بـصـيـغـتــه ال ـت ــي طــرحــت
عليكم؟
ـ ـ ـ ال أفـ ـض ــل مـ ـق ــارب ــة املـ ــوضـ ــوع بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة.
املوافقة النهائية عندما ينتهي الهيكل النهائي
لـلـقــانــون .عـنــدهــا نستطيع أن نـقــول إنـنــا نــوافــق

عليه بهذه الصيغة وبهذه التفاصيل .إلــى اآلن،
املـهــم أن يجيب األط ــراف اآلخ ــرون أيـضــا ،وحتى
اآلن ال يبدو أن هناك توافقًا على قــواعــد واحــدة
ع ـن ــد ال ـج ـم ـي ــع .ال ـج ـل ـس ــات الـ ـت ــي ت ـع ـق ــد ل ـن ـقــاش
القوانني تطرح فيها مالحظات كثيرة ،وبني يوم
وآخ ــر ن ـكــون أم ــام م ـق ـتــرحــات ج ــدي ــدة .ل ــذا لسنا
اليوم أمام قانون جاهز وواضح يتطلب اإلجابة
ب ـن ـعــم أو ال .ن ـح ــن أمـ ـ ــام ق ــان ــون ال يـ ـ ــزال ُي ـط ـبــخ
وت ــوج ــد ح ــول ـ ّـه أس ـئ ـل ــة وم ــاح ـظ ــات م ــن أطـ ــراف
م ـت ـعــددة ،ونـفــضــل أن ي ـكــون ردن ــا الـنـهــائــي على
الشكل النهائي للقانون كي ال نؤخذ بمالحظات
ّ
يتغير املوقف.
جزئية ثم
¶ هل ّقدمتم مالحظات على «التأهيلي»؟
ـ ـ بالتأكيد ّ
قدمنا مالحظات.
املهل تضيق .هل تخشون الفراغ؟
¶ ّ
ـ ـ أعـلــنــا بــوضــوح أنـنــا لسنا مــع ثــاثــي التمديد
والفراغ والستني ،وأننا مع قانون جديد نأمل أن
ينجز في خالل هذه الفترة .لكن الواضح واملؤكد
أن ـنــا عـنــدمــا نـصـبــح أم ــام ض ــرورة االخ ـت ـيــار بني
هــذه الـخـيــارات امل ـ ّـرة لــن ّ نقبل بــالـفــراغ .لــذا يجب
أن نبحث عن حلول تجنبنا الفراغ ،سواء أكانت
ً
حـلــوال موقتة أم قانونًا جــديــدًا يـقـ ّـر إن شــاء الله
إذا توافقنا في خالل الفترة الباقية.
¶ هل يعني هذا أنكم قد تقبلون بالتمديد أو بالستني؟
ـ ـ ـ ن ـح ــن نـ ـق ــول إنـ ـن ــا ال ن ـق ـب ــل بـ ــال ـ ـفـ ــراغ ،وع ـل ـي ـنــا
التفتيش عن حلول .الحلول تتطلب مناقشة مع
األطــراف املوجودة على الساحة .وبما أن الوقت
م ـت ــاح إلن ـج ــاز ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ،دع ـن ــا ال نـضــع
عقبة أمامه بحلول مرفوضة .وعندما نصل إلى
الطريق املسدود ،ال سمح الله ،سنعلن بالتأكيد
مــوق ـف ـنــا م ــن ال ـخ ـي ــار الـ ــذي س ـن ـخ ـت ــاره ،ل ـك ـنــه لــن
يكون الفراغ.
¶ ه ـنــاك قـلــق ل ــدى املـسـيـحـيــن مـمــا ي ــدور ف ــي اإلقـلـيــم،
وفــي الــوقــت نفسه شـعــور بــأن هـنــاك فــرصــة الـيــوم ،في
ظــل وجــود رئيس قــوي ،السـتــرجــاع حقهم فــي التمثيل
الصحيح ،طاملا أن البلد قائم على التحاصص الطائفي.
لكن هـنــاك ،فــي املقابل ،مــن يريد تضييع هــذه الفرصة
عليهم.
ـ ـ نـحــن نعتبر أن كــل قــانــون وطـنــي هــو ملصلحة

المؤشرات تفيد بأن إسرائيل مردوعة وليس لديها قرار بعدوان جديد في هذه المرحلة (مروان طحطح)

ّ
هناك أوركسترا تروج
لخالفنا مع التيار وأيًا كانت
نتيجة النقاش االنتخابي لن
تؤثر على تحالفنا
أي تصعيد في أي
مكان في سوريا جزء من
معركة تحسين الشروط
ولم تعد هناك إمكانية
لتغيير المعادلة

املـسـلـمــن وامل ـسـي ـح ـيــن ول ـيــس ح ـكــرًا ع ـلــى أح ــد.
قــانــون االن ـت ـخــاب هــو م ـفــردة مــن امل ـف ــردات ،وهــو
ً
آل ـي ــة إلع ـ ــادة إن ـت ــاج ال ـس ـل ـطــة .وك ـل ـمــا ك ــان ع ــادال
وتمثيليًا واسعًا ،كان منصفًا في نتيجته .هناك
قضايا أخــرى تحتاج إلــى إنـصــاف وعــدالــة ،لكن
لها وسائلها وآلـيــاتـهــا القانونية واملوضوعية
األخرى التي يفترض سلوكها .ال يمكن من خالل
قانون االنتخاب أن نحصل على كل الحلول لكل
ً
القضايا .قانون االنتخاب يعطي حــا محدودًا،
ً
وال ـق ــوان ــن األخ ـ ــرى ت ـع ـطــي ح ـل ــوال أخ ـ ــرى .نـحــن
مع أن ُيراعى في القانون ما تشعر به الطوائف
املـخـتـلـفــة بـ ـض ــرورة إن ـج ــاز تـمـثـيـلـهــا الـصـحـيــح.
وب ــال ـت ــال ــي ،هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ع ـن ــدم ــا ي ـن ـتــج سـلـطــة
مـتــوازنــة متكافئة فـيـهــا قــدر واس ــع مــن التمثيل
نـ ـك ــون قـ ــد ق ـط ـع ـن ــا خ ـ ـطـ ــوة .الـ ـخـ ـط ــوات األخ ـ ــرى
تحتاج إلى قوانني وأدوات ووسائل أخرى يمكن
أن يناقش بها بحسب الواقع القائم.
¶ هل تتخوفون من مؤتمر تأسيسي في حال وصولنا
إلى الفراغ؟
ـ ـ ـ ال ـظــروف لـيـســت مـتــاحــة ملــؤتـمــر تــأسـيـســي ،وال
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المشهد السياسي

أعتقد أن أحدًا يدعو إليه في هذه املرحلة .لدينا
آل ـيــات واض ـحــة إلن ـجــاز قــانــون ان ـت ـخــاب ،فـلـمــاذا
نــربـطــه بـتـغـيـيــرات ت ـطــاول كــل الـبـلــد فــي وق ــت ال
تسمح الظروف بمثل هذا النوع من األداء.
¶ واض ــح أن ال ـس ـجــال االن ـت ـخــابــي األخ ـيــر أظ ـهــر وكــأن
ً
هـنــاك ح ــاال مــن الـتـبــاعــد بــن حــزب الـلــه والـتـيــار الوطني
الحر؟
ـ ـ نقاش الحزب مع التيار حول قانون االنتخابات
واض ــح وصــريــح وبــن حليفني .مــن الطبيعي أن
نـتـفــق عـلــى أم ــور ونـخـتـلــف عـلــى أخ ــرى .وه ــذا ال
يضر بالتحالف وال يؤثر عليه .بعض التعليقات
اإلعــام ـيــة أو فــي وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
حــول هــذه الـعــاقــة ليست فــي محلها .والحظنا،
في األسبوع األخير ،تراجع هذه الحملة ما يشير
إلـ ــى وج ـ ــود أوركـ ـسـ ـت ــرا ت ـح ــرك امل ــوض ــوع لـتـبــرز
خالفًا جوهريًا غير موجود .تفاهمنا مع التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر مـظـلــة مـهـمــة ل ـل ـطــرفــن ول ـل ـب ـنــان،
وه ــي قــائـمــة وم ــوج ــودة ،وامل ـص ـط ــادون ف ــي امل ــاء
ال ـع ـكــر ل ــن يـحـقـقــوا ش ـي ـئــا .ه ـنــاك آل ـي ــات ملـنــاقـشــة
قــانــون االن ـت ـخــاب بـكــل حــريــة ومــوضــوعـيــة ،وأيــا
كانت النتيجة فلن تؤثر على هذا التحالف.

اعتداء الشعيرات محدود
¶ بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض وقصف
مطار الشعيرات أخيرًا ،بدا وكــأن املحور املقابل التقط
أنفاسه في املنطقة؟
ـ ـ أميركا لم تحسم بعد خياراتها التفصيلية في
املسألة السورية ،وهي ال تزال تعمل على قاعدة
أف ـكــار عــامــة مـشـتـتــة وم ــن دون بــرنــامــج متكامل
تـحــت مظلة سياسية واض ـحــة .لــذلــك ،أعـتـقــد أنــه
في الفترة املقبلة ،على األقل في الشهور املقبلة،
ستكون هناك مراوحة وانتظار للتطورات بعدما
اتضح لألميركيني أنهم في حاجة إلى إنجازات
مـبــاشــرة عـلــى األرض ،ولـيــس عـبــر وسـيــط تركي
أو سعودي أو قطري .وهذا ما بدأوا ترجمته من
خــال فـكــرة تـحــريــر الــرقــة مــن «داع ــش» .وإل ــى أن
يحصل تحرير الرقة الذي سيتزامن في نتيجته
مــع االن ـت ـهــاء مــن تـحــريــر امل ــوص ــل ،عـنــدهــا يمكن
الحديث عن إمكانية جلوس األطراف ،بمن فيهم
األميركيون ،إلى الطاولة للبحث في أفكار حول
الحقوق السياسية .ما عــدا ذلــك ،فــإن كل ما نراه
ونـسـمـعــه ال ـيــوم هــو فــي سـيــاق تـحـســن مختلف
األطــراف لواقعها امليداني من دون أفق سياسي
واضح .ال يمكن أن يكون الحل السياسي موجودًا
إذا لم تشارك األطراف األساسية ،أميركا وروسيا
والسعودية وإيران وتركيا وسوريا واملعارضة.
ع ــدم مـشــاركــة أمـيــركــا والـتـعـطـيــل الـخـلـيـجــي لكل
الخطوات يعني أننا لسنا أمام خيارات سياسية
واضـ ـح ــة .أم ــا االعـ ـت ــداء ع ـلــى م ـط ــار ال ـش ـع ـيــرات،
ف ـهــو ح ــادث م ـح ــدود ّأدى هــدفــه وان ـت ـهــى .كــانــت
واشنطن تريد أن تقول إنها مــوجــودة بقوة في
ال ـس ــاح ــة ع ـبــر ض ــرب ــة ي ـك ــون ص ــداه ــا ال ـس ـيــاســي
مضخمًا باملقارنة مع أثرها امليداني .وقــد ظهر
ذلك بوضوح من خالل إعطاء علم مسبق للروس
بــالـضــربــة واإلح ـب ــاط ال ــذي أص ــاب اإلســرائـيـلـيــن
بعد تهليلهم األولي واستئناف القوات السورية
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ســري ـعــا ع ـبــر املـ ـط ــار .ك ــل هـ ــذا يــؤشــر
إلــى أن االعـتــداء كــانــت لــه أه ــداف وآث ــار مـحــدودة
وال يـمـكــن أن تـبـنــى عـلـيــه ال ـخ ـط ــوات األم ـيــرك ـيــة
املستقبلية.
َ َ
¶ لكن هـنــاك عــودة إلــى نــفــس املطالبة برحيل الرئيس
بشار األسد ،خصوصًا في تركيا واألردن؟
ـ ـ مسألة بقاء الرئيس األسد في السلطة محسوم.
لم نعد اليوم أمــام نقاش أن يبقى أو ال يبقى ،ال
ُ
بــل كــل الخطوات التي ترسم أو يمكن أن ترسم،
تأخذ في االعتبار أن الرئيس األسد هو املحاور
األســاســي .هــذه مسألة انتهت وتخطاها الــزمــن.
الــرئـيــس األس ــد هــو أس ــاس فــي الـحــل ،وهــو الــذي
سيحمي أي حل.
¶ لكن الحديث تـجـ ّـدد أخـيـرًا عــن عــودة النشاط املسلح
عـلــى ال ـح ــدود األردن ـي ــة وع ــن تـحـضـيــرات لـتـصـعـيــد في
منطقة درعا في الجنوب السوري؟
ـ ـ ـ ف ــي امل ــو ض ــوع األردن ـ ـ ــي ،ي ـج ــب أن ن ـن ـت ـبــه إل ــى
أن الــوجــود الـتـكـفـيــري فــي هــذا الـبـلــد بــدأ ينمو،
وه ـن ــاك خ ـش ـيــة م ــن أن ت ـن ـت ـقــل األزم ـ ــة ال ـســوريــة
إلـ ــى أرضـ ـ ــه م ــن خـ ــال ح ــرك ــة ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن .ل ــذا
كــل اإلج ـ ــراء ات املــر تـبـطــة بـ ــاألردن هــي إج ــراء ات
حمائية ودفاعية واستباقية .أما ما يجري في
درعـ ــا ،ف ـهــو ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن م ـعــركــة تـحـســن

ال ـش ــروط و م ــواق ــع ال ـن ـفــوذ بــن ال ــدول ــة الـســوريــة
وامل ـعــارضــة املـسـلـحــة .أي تـصـعـيــد فــي أي مـكــان
فــي ســوريــا سـيـكــون جــزءًا مــن هــذه املـعــركــة .لكن
ل ــن ي ـكــون ل ــه ان ـع ـكــاس س ـيــاســي م ـبــاشــر ألن ــه لــم
ت ـع ــد ه ـن ــاك قــاب ـل ـيــة ل ـت ـغ ـي ـيــر املـ ـع ــادل ــة .م ــوازي ــن
ال ـق ــوى ال ـي ــوم ملـصـلـحــة م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة بـعــدمــا
صمدت الــدولــة السورية واستعادت الكثير من
املواقع التي خسرتها.
¶ ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ـت ـه ــم ب ــامل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي إح ـ ـ ــداث تـغـيـيــر
ديـمــوغــرافــي عـبــر ات ـفــاق امل ــدن األرب ــع (كـفــريــا والـفــوعــة
والزبداني ومضايا).
ـ ـ ـ ـ م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـن ـتــن ،تـ ــرزح ال ـفــوعــة وكـفــريــا
ال ـل ـت ــان ت ـض ـم ــان  16ألـ ــف م ــدن ــي غــال ـب ـي ـت ـهــم مــن
الـكـهــول والـنـســاء واألط ـفــال تحت حـصــار شديد،
وي ــواجـ ـه ــون اعـ ـ ـت ـ ــداء ات ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
املحيطة بهما .لم يعد باإلمكان بعد هذه الفترة
إي ـجــاد حــل مـنـطـقــي إال بــامل ـغــادرة وف ــق الـقــاعــدة
التي حصلت .بني بقاء أبناء الفوعة وكفريا على
قيد الحياة في أمان وبني استمرار الحصار الذي
يستنزفهم ،كــان الـخـيــار األول هــو األس ـلــم .ومــن
عــدم اإلنـصــاف الـحــديــث عــن تغيير ديـمــوغــرافــي،
ألن املسألة لها عالقة بأناس يتعرضون للموت
البطيء .أما معالجة التغيير الديموغرافي فهي
تــأتــي ك ـجــزء مــن ال ـحــل الـسـيــاســي الح ـقــا وإع ــادة
الناس إلى بلداتهم في كل سوريا.

إسرائيل لن تحارب
¶ هل تخشون حربًا هذا الصيف؟
ـ ـ ـ ك ــل امل ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى أن إســرائ ـيــل مــردوعــة
ول ـي ــس لــدي ـهــا قـ ــرار بـ ـع ــدوان ج ــدي ــد ع ـلــى لـبـنــان
فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة .ب ــال ـط ـب ــع ،ل ـي ــس ه ـ ــذا نــاب ـعــا
مــن ك ــرم أخـ ــاق ،بــل مــن إدراك أن أي ح ــرب على
لبنان ستكون مضمونة الخسائر بالنسبة إلى
إســرائـيــل وال مــؤشــرات إيـجــابـيــة عليها ميدانيًا
أو سياسيًا .أضــف إلــى ذلــك اإلرب ــاك اإلسرائيلي
ح ــول ضـعــف الـجـبـهــة الــداخـلـيــة فــي مــواجـهــة أي
ح ــرب ،وال ـتــريــث ملـعــرفــة م ــآل األم ــور فــي ســوريــا.
فإسرائيل تراهن حتى اآلن على أن الحلول التي
ستطرح إذا أخــذت مصالحها فــي االعـتـبــار ،فقد
يغنيها ذلك عن أمور كثيرة .إذًا هناك اعتبارات
س ـي ــاس ـي ــة ومـ ـي ــدانـ ـي ــة ت ـم ـن ــع إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـح ــرب
اإلسرائيلية على لبنان .لكن بالنسبة إلينا هناك
الزم ــة دائ ـمــة ال نـنـفــك ن ـكــررهــا وه ــي أن املـقــاومــة
عـلــى أت ـ ّـم االس ـت ـع ــداد .وإذا فــاجــأ اإلســرائـيـلـيــون
كــل الـتـحـلـيــات الـسـيــاسـيــة وأقــدمــوا عـلــى خطوة
ح ـم ـقــاء أو م ـت ـه ــورة ف ــي وقـ ــت مـ ــا ،فـ ــإن مـسـتــوى
ج ـه ــوزي ــة حـ ــزب ال ـل ــه ي ـه ـي ـئــه مل ــواج ـه ــة أي ح ــرب
ً
محتملة عــددًا وعـ ّـدة وأهــدافــا .واملسألة السورية
لــم تشغل املـقــاومــة عــن إبـقــاء خصوصية الــواقــع
اللبناني حاضرة في األذهان.
¶ ألــم تكن احـتـمــاالت الـحــرب عالية قبل خـطــاب السيد
حسن نصرالله عن ديمونا واألمونيا قبل شهرين؟
ـ ـ ـ فــي الـحـقـيـقــة ،قـبــل خ ـطــاب األم ــن ال ـع ــام ،كــانــت
التصريحات اإلسرائيلية تحمل طابع العنتريات
العتبارات لها عالقة بالداخل اإلسرائيلي وليس
بقرار الحرب .وجــاء هذا الخطاب ليضعهم أمام
مسألة حـســاســة ،وهــي أن هــذا الـنــوع مــن اإلثــارة
اإلعالمية السياسية قــد يــؤدي إلــى الـحــرب التي
ل ــم ي ـس ـت ـعــدوا ل ـهــا ب ـعــد وال ي ــري ــدون ـه ــا ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة .س ـكــوت ـهــم ب ـعــد ال ـخ ـط ــاب يـ ــدل ع ـلــى أن
تـصــريـحــاتـهــم كــانــت ذات طــابــع سـيــاســي داخـلــي
ولم تكن مقدمة لحرب.

العقوبات األميركية
¶ كيف ستواجهون الـقــانــون الـجــديــد الــذي تعمل عليه
واشنطن لتشديد العقوبات على حزب الله وتوسيعها؟
ـ ـ ـ ـ نـحــن نـعـتـبــر أن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة مـســؤولــة
عــن مـتــابـعــة مـلــف الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة بطريقة
ً
ف ـعــالــة وم ـس ــؤول ــة .ل ــن ي ـكــون م ـق ـبــوال أن ُيـعـتــدى
ً
على كل اللبنانيني بحجج واهية ،وليس مقبوال
أن تصبح الدولة اللبنانية أداة تنفيذية لقرارات
أمـيــركـيــة ت ـطــاول مــواطـنـيـهــا .ه ــذا أم ــر سنتابعه
م ــع ال ـح ـكــومــة ،وه ــي تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة تـحــذيــر
األميركيني وإعالمهم باألخطار التي تترتب على
أدائ ـه ــم ال ــذي ي ـطــاول الـلـبـنــانـيــن ع ـمــومــا .فنحن
هنا لسنا ،كما تـســرب ،أمــام عـقــوبــات ألف ــراد من
حــزب الـلــه ،بــل أمــام قــانــون يــريــد معاقبة شرائح
كـبـيــرة فــي املجتمع الـلـبـنــانــي .هــذا أمــر مــرفــوض
كليًا وعلى الحكومة أن تتابع األمــر كي ال نصل
إلى املحذور.

ّ
النسبية تتقدم «ثنائيًا»...
وتضييع الوقت مستمر!
تنقضي سريعًا أيام مهلة الشهر
الذي ينتهي في  15أيار ،من دون
التوصل إلى اتفاق على قانون
جديد لالنتخابات ،ما ّ
يقرب البالد أكثر
فأكثر من أزمة كبرى :فراغ نيابي،
تمديد .وفي الحالتين ،ال ضمانات
أو َ
ّ
بعدم تحول األزمة السياسية إلى
مواجهة طائفية في الشارع
ّ
مر األسبوع األول من الشهر املخصص لالتفاق
ع ـل ــى ق ــان ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ــن دون إح ـ ـ ــراز أي
ت ـقــدم ُي ــذك ــر ،بــاسـتـثـنــاء س ـقــوط صـيـغــة جــديــدة
ت ـب ـنــاهــا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،أي
صيغة ُ «التأهيل الطائفي» .ال اللجنة الــوزاريــة
ال ـتــي شـكـلــت اجـتـمـعــت ،وال األف ــرق ــاء املـعـنـيــون
تـحـمـلــوا مـســؤولـيــاتـهــم .ال بــل يـمـكــن ال ـقــول في
خ ــاص ــة م ـب ــاح ـث ــات أمـ ــس أن م ـت ــاه ــة حـقـيـقـيــة
أضـيـفــت إل ــى مـتــاهــة قــانــون االن ـت ـخــاب ،اسمها
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .فـفــي وق ــت تـعـجــز فـيــه الـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن االتـ ـف ــاق ع ـلــى ق ــان ــون انـتـخــاب
الشيوخ،
للمجلس النيابي ،خرج أرنب مجلس
ّ
لـيـضـيــف مـشـكـلــة ج ــدي ــدة إل ــى األزم ـ ــة امل ـعــقــدة.
وعليه يفترض تضييع املزيد من الوقت اآلن في
البحث املتعلق بمجلس الشيوخ غير املوجود
على حساب البحث الجدي في قانون انتخاب
مجلس الـنــواب ،ليصار إلــى وضعه جانبًا بعد
أس ـبــوع وإخ ــراج أرن ــب آخ ــر .والــواضــح فــي هــذا
ال ـس ـي ــاق أن ال أحـ ــد يـسـتـشـعــر ال ـخ ـطــر امل ـحــدق
بــالـبـلــد ف ــي ح ــال االس ـت ـم ــرار بـتـضـيـيــع الــوقــت،
مــا دام يؤيد فريق ال ـفــراغ ،ويتمسك فريق آخر
بالتمديد بدل الفراغ .علمًا أن الفراغ والتمديد
ً
ال ي ـه ــددان شـيـئــا أوال وأخ ـي ـرًا أك ـثــر م ــن العهد
الجديد .فالفراغ في السلطة التشريعية سيدخل
ال ـع ـه ــد ف ـ ـ ــورًا فـ ــي الـ ـنـ ـق ــاش ــات ال ـع ـب ـث ـي ــة ب ـشــأن
شــرعـيــة الـحـكــومــة قـبــل أن يــأخــذ ال ـبــاد بخالل
ثالثة أشهر إلــى انتخابات نيابية وفــق قانون
الستني خالفًا ملا ذكره الرئيس ميشال عون في
خطاب القسم .أمــا سيناريو التمديد فسيطيح
كل اآلمــال ويــؤدي إلــى تصادم كبير بني رئاسة
الجمهورية واملجلس النيابي .وعليه ،ثمة أزمة
كبيرة تلوح في األفق في حال عدم االتفاق على
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ،لـكــن ال ــوزي ــر ج ـب ــران باسيل
يجد نفسه مــرتــاحــا إلــى درج ــة الـقــول إنــه يريد
كشف النيات .علمًا أن اللبنانيني يعلمون جيدًا
ن ـي ــات ج ـم ـيــع سـيــاسـيـيـهــم وال ي ـح ـتــاجــون من
يكشفها لهم ،لكنهم يتطلعون إلى دبلوماسية
سـيــاسـيــة تـ ـ ّ
ـدور ال ــزواي ــا ب ــدل أن تــزيــدهــا حــدة.
ُ
والــواضــح أن الـخـطــاب املــذهـبــي ال ــذي اســتـخـ ِـدم
فــي التعبئة السياسية فــي األســابـيــع املاضية،
أظـهــر فــي اليومني املاضيني عــدة ح ــاالت نافرة
فــي عصبيتها لــم تـجــد بـعــد مــن يضبطها ،في
ظل استفادة القوات اللبنانية من كل ما يحصل
إلقـنــاع جمهور التيار الوطني الحر بــأن حزب
الله يقف في وجــه الحقوق املسيحية ،من دون
أن يخرج صــوت واحــد من التيار الوطني الحر
ليعترض على األداء القواتي.
أم ــا االجـتـمــاع الــربــاعــي (الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
املـسـتـقـبــل ،ح ــزب ال ـلــه ،حــركــة ام ــل) م ـســاء أمــس

في وزارة الخارجية ،فحددت قناة «أو تي في»
هــدفــن ل ــه« :تــرك ـيــز األج ــوب ــة امل ـع ـطــاة لـبــاسـيــل
سابقًا بشأن التأهيلي وتثبيتها ،وأخــذ بعض
امل ــاح ـظ ــات ال ـقــدي ـمــة وامل ـس ـت ـجــدة بــاالع ـت ـبــار».
علمًا أن األجوبة سبق أن وصلت من املستقبل
وال ـ ـق ـ ــوات واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي وحـ ــركـ ــة أم ـ ــل بــرفــض
التأهيلي باملطلق من دون إبداء أية مالحظات،
ســواء قديمة أو مستجدة .فالرئيس نبيه بري
أبـلــغ مــن راجـعــه أمــس بتراجعه عــن كــل الصيغ
التي اقترحها مسبقًا ملصلحة النسبية املطلقة
حـصـرًا .وعلمت «األخ ـبــار» أن النسبية الكاملة
ّ
لتتقدم في النقاشات الثنائية بني القوى
عادت
الـسـيــاسـيــة ،بـعــد س ـقــوط «ال ـتــأه ـي ـلــي» ،رغ ــم أن
الـقــوات والتيار الوطني الحر ال يــزاالن يصران
في اجتماعاتهما الثنائية على رفض النسبية
املطلقة .فيما نقلت قناة «أو تي في» مساء أمس
عن مصادر نيابية قولها إن «النسبية ّ
تتقدم».
لكن هــذا الـتـقــدم ،بحسب مـصــادر «األخ ـبــار» ،ال
يزال يقتصر على نقاشات «ثنائية» بني القوى
ّ
يتحول بعد إلــى طــرح مشترك
السياسية ،ولــم
بني مختلف القوى.
وبمعزل عما يسرب في اإلعــام ،األكيد أن تيار
املستقبل ال يريد شيئًا أكثر من التمديد ريثما
يستعيد عافيته املالية والتنظيمية والسياسية
واإلعــامـيــة .وقــال النائب عقاب صقر أمــس في
مقابلة على قناة «املستقبل» عن مشروع الوزير
جـبــران باسيل االنتخابي« :إنـنــا بصدد قانون

اجتماع رباعي في
«الخارجية» أمس لتثبيت
األجوبة بشأن مشروع باسيل

ان ـت ـخــابــي م ـم ـســوخ يـشـبــه ال ــدول ــة امل ـم ـســوخــة،
ونحن ال نعيش فترة والدة قانون جديد ،فعندما
يـتـعـطــل ال ـت ــواف ــق ن ــذه ــب إل ــى ال ـت ـع ـط ـيــل ،وه ــذا
تــم اعـتـمــاده فــي انـتـخــابــات رئــاســة الجمهورية
واليوم يعتمد مع قانون االنتخابات النيابية».
ّ
ووجه صقر سهام انتقاداته نحو تيار املستقبل،
مؤكدًا أن منطق «تعطيل حــزب الله تسرب إلى
حزب القوات اللبنانية التي صارت تريد أن تقفل
الطرقات لتعطيل املؤسسات الدستورية».
وال ت ـن ـت ـهــي األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي مـ ــا سـ ـب ــق .ف ــامل ـص ــادر
السياسية تحدثت عــن تجميد التيار الوطني
الـحــر اجـتـمــاعــات مجلس الـ ــوزراء ريثما يصار
إلى االتفاق على قانون جديد لالنتخابات .في
وقت قال الرئيس نبيه بري للمشاركني في لقاء
األربعاء إنه تسلم مشروع قانون املوازنة الذي
ال يتضمن سلسلة الرتب والرواتب وأحاله فورًا
ّ
على لجنة املال واملوازنة للمباشرة بدرسه ،أكد
ً
أن الـسـلـسـلــة مــدرجــة أص ــا عـلــى ج ــدول أعـمــال
جلسة  15أيــار املقبل التي لــن تكون مخصصة
للتمديد فقط كما يبدو .وجــدد رئيس املجلس
الـقــول إن الـفــراغ يعني املــوت وذه ــاب البلد إلى
املجهول.

بري يعلن أن «جلسة التمديد» ستبحث سلسلة الرتب والرواتب أيضًا (هيثم الموسوي)
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سياسة
تقرير

لقاء سيدة َّالنجاة:
«طرد» المجنسين...
وتقسيم قضاء زحلة!
تجتاح البالد موجة من التحريض
المذهبي والطائفي ،يزايد فيها
ممثلو األحزاب على رجال الدين ،من
خالل الدعوة إلى تقسيم جديد
للدوائر االنتخابية ،ووضع نظام
لالقتراع ،وفق معيار واحد :االنتماء
الطائفي والمذهبي .آخر األمثلة
على ذلك ،اجتماع سيدة النجاة في
زحلة أمس
ك ـ ـ ـ ّـرت ال ـس ـب ـح ــة وع ـ ـ ـ ــادت الـ ـلـ ـق ــاءات
ذات الـلــون الطائفي لتلتئم فــي دور
ال ـع ـب ــادة املـخـصـصــة ل ـل ـصــاة .قــرنــة
شـ ـه ــوان –  2017أطـ ـل ــت م ــن س ـيــدة
الـنـجــاة فــي زحـلــة هــذه امل ــرة ،معيدة
األس ـطــوانــة نفسها ،راس ـمــة خطوط
ت ـ ـمـ ــاس وت ـق ـس ـي ــم داخـ ـ ـ ــل األق ـض ـي ــة
وال ـ ـقـ ــرى واألحـ ـ ـي ـ ــاء .ع ـل ـمــا أن م ـبــرر
الخلية املذهبية األول ــى كــان وجــود
ق ــادة األحـ ــزاب املسيحية فــي املنفى
أو السجن .أمــا الـيــوم ،فـبــات العماد
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
وسمير جعجع رئيس كتلة نيابية
ووزاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وث ـ ـمـ ــة م ـن ـت ـس ـب ــون إل ــى
ال ـحــزبــن يـمـثـلــون زح ـل ــة ،سـ ــواء في
املجلس النيابي أو الحكومة.
املـ ـط ــران ع ـصــام دروي ـ ــش الـ ــذي عــانــى
ّ
األمرين في بداية واليته ،نتيجة حملة
القوات اللبنانية عليه ،ال لشيء سوى
ّ
سوري الجنسية ،قرر املزايدة على
أنه
ّ
ال ـق ــوات والـكـتــائــب ،ف ـحــول مطرانيته
إل ـ ــى م ـن ـبــر ل ـل ـت ـش ـك ـيــك ب ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
مـ ـض ــى عـ ـل ــى ت ـج ـن ـي ـس ـه ــم أك ـ ـثـ ــر مــن
عـشــريــن عــامــا ،واملـطــالـبــة بـعــزل زحلة
وتقسيمها .والالفت أن َ
حزبي الكتائب
والـ ـق ــوات ،الـلــذيــن ف ــاز  4مــن نوابهما

ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة ف ــي زحـلــة
بــأصـ ّـوات تـيــار املـسـتـقـبــل ،وبــأصــوات
امل ـج ــن ـس ــن ،هـ ـ ــذان الـ ـح ــزب ــان ش ــارك ــا
أم ـ ــس ،بـ ـق ــوة ،ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي ّرع ــاه
درويــش ،للمطالبة بإقصاء املجنسني
عن القضاء .وبعدما كان نقل سجالت
ن ـفــوس ع ــدد كـبـيــر م ــن الـنــاخـبــن إلــى
قضاء زحلة قبل انتخابات عام ،2009
محمودًا من القوات والكتائب ،شارك
ال ـحــزبــان أم ــس فــي الـشـكــوى مــن هــذه
ال ـق ـض ـيــة! وأب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،طــال ـبــا مع
املطالبني ببناء جدار إداري ـ انتخابي
ي ـعــزل مــديـنــة زح ـلــة عــن ســائــر بـلــدات
القضاء .لقاء سيدة النجاة أمس ّ
ضم
ج ـم ـيــع ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي ت ـ ــدور بفلك
الـقــوات اللبنانية فــي املــديـنــة ،إضافة
إلى القوات نفسها والكتائب والتيار
الوطني الحر ورئيس املجلس البلدي
أسعد زغيب والسيد ميشال سكاف،
فــي اسـتـبـعــاد واض ــح لــرئـيـســة الكتلة
الشعبية السيدة ميريام سـكــاف ،ألن
املجتمعني ال يريدون سماع أكثر من
رأي واحد :رأيهم .فعلى وقع تهديدات
زغ ـي ــب بــإق ـفــال األسـ ـ ــواق واالع ـت ـصــام
(ألس ـب ــاب مـجـهــولــة طـبـعــا ول ــن تــؤدي
إال إلى إلحاق الضرر بالتجار) ،أصدر
املـجـتـمـعــون بــرعــايــة امل ـطــران دروي ــش

استفاد القوات
والكتائب من نقل
النفوس وأصوات
التجنيس في
االنتخابات األخيرة

بـيــانــا ضـ ّـمـنــوه ثـمــانــي ن ـقــاط ،أبــرزهــا
الـعــودة إ ُلــى حــل «مشكلة» املجنسني،
َ
والــذيــن نـ ِقــلــت سـجــات نفوسهم إلــى
زح ـل ــة ،وامل ـطــال ـبــة ب ــإع ــادة الـنـظــر بما
سـ َّـمــوه «الـ ُـبـعــد الـجـغــرافــي»« :إذ ليس
م ــن ال ـ ـضـ ــرورة أو اإلل ـ ـ ــزام ال ــرب ــط بني
ال ـق ـضــاء ف ــي ب ـعــده اإلداري وال ــدائ ــرة
ف ــي ب ـعــدهــا االن ـت ـخ ــاب ــي» ،وامل ـق ـصــود
طبعًا هو تقطيع أوصــال قضاء زحلة
ب ـح ـيــث ُي ـق ـ ّـس ــم إلـ ــى دائـ ــرتـ ــن :واحـ ــدة
للمسلمني بصريح الـعـبــارة ،وأخــرى
للمسيحيني (أو دائ ــرة للمسيحيني،
ُ
ع ـل ــى أن ت ـل ـ َـح ــق بـ ـل ــدات ذات غــالـبـيــة
إس ــامـ ـي ــة بـ ـ ــدائ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي
راشـ ـ ـي ـ ــا) .ع ـل ـمــا أن املـ ـ ـق ـ ــررات نـفـسـهــا
ش ــددت عـلــى أهـمـيــة الـعـيــش املـشـتــرك
وغـيــره مــن «أب ـيــات» الــزجــل اللبناني.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه طــال ـبــوا بــإعــادة
النظر بــدائــرة زحلة االنتخابية «بما
يعيد التوازن االنتخابي بني العائالت
الروحية» ،علمًا أن جميع األرقام تبني
أن هـنــاك تــوازنــا انتخابيًا فــي زحـلــة،
لـكــن تـقــاســم الـتـيــار وال ـق ــوات والكتلة
الشعبية والكتائب ألصوات الناخبني
في مناطق نفوذهم يؤدي إلى ترجيح
تيار املستقبل كفة فريق على أخــرى،
في النظام األكثري .والواضح في هذا
الـسـيــاق أن االج ـت ـمــاع ال ــذي استبقت
امل ـص ــادر ان ـع ـقــاده بــالـتــأكـيــد أن هدفه
رف ـ ــض ض ــم دائ ـ ـ ــرة زحـ ـل ــة إل ـ ــى دائ ـ ــرة
ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ب ـس ـبــب زرع أوه ـ ــام
مذهبية خاطئة في رأس البعض ،حاد
بسرعة عن هدفه ،وانشغل عن مناقشة
الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة املـ ـط ــروح ــة
بالعودة إلى طرح مماثل لطرح اللقاء
األرثــوذك ـســي االنـتـخــابــي .وقـبــل ليلة
مــن انـعـقــاد الـلـقــاء ،آثــر حــزب الكتائب
رفع سقف خطابه لفرض رؤيته التي
ّ
تمثلت بـتــوصـيــة ت ـقــول بــوجــوب حــل
قـضـيــة امل ـج ـن ـســن .و«ه ـ ــذه املـشـكـلــة»،
وفـ ـق ــا ل ـل ـك ـت ــائ ــب« ،لـ ـ ــم ت ـن ـش ــأ بـسـبــب
متغيرات طبيعية ،بل نتيجة شحطة

ّ
تعمد المجتمعون تغييب ميريام سكاف (مروان بو حيدر)

ّ
قلم فــي عــام  ،1994وهــو مــا أخ ــل بكل
توازن القضاء .والبداية تكون بإعادة
هــذا الـتــوازن ،فاألزمة ليست مذهبية،
بل تتعلق بدائرة زحلة غير املتوازنة،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــل ال يـ ـ ـك ـ ــون أب ـ ـ ـ ـ ـدًا ب ـت ـص ــوي ــت
املسيحي للمسيحي واملسلم للمسلم،
بل بإعادة النظرة بقضية نقل النفوس
ال ـع ـش ــوائ ــي ال ـ ــذي حـ ـص ــل» .وبـحـســب
مصادر املجتمعني ،فإن الواقع يتجلى
ب ــال ـت ــال ــي« :ي ـش ـكــل امل ـج ـن ـســون ال ـيــوم
نحو  %15مــن مجموع املقترعني في
زح ـل ــة ،ومـعـظـمـهــم م ــن غ ـيــر املـقـيـمــن
ف ــي ال ـق ـض ــاء ،وال ي ــأت ــون إل ـي ــه إال في
ي ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،وه ــو م ــا أدى إلــى

تعطيل االنتخابات البلديات في ثالث
بلدات :تربل وجديتا وتعنايل ،نتيجة
ت ـف ــوق ع ــدد املـجـنـســن املـسـجـلــن في
السجالت على عدد أهاليها»ُ .
ويطرح
هـ َنــا س ــؤال يـبـقــى بــا إج ــاب ــة :مل ــاذا لم
ُي ــث ــر م ـل ـفــا ال ـن ــازح ــن ون ـق ــل سـجــات
النفوس حساسية الـقــوات والكتائب
قبل انتخابات عام 2009؟ ال شيء ،إال
ّ
ستصب في
ألن هــذه األص ــوات كانت
مصلحة الحزبني .وإذا جرى التسليم
ً
ج ــدال بــأحـقـيــة ط ــرح مـلـفــي الـنــازحــن
ون ـقــل س ـجــات الـنـفــوس إل ــى املــديـنــة،
ف ـل ـمــاذا ط ــرح شـ ـع ــارات «تـقـسـيـمـيــة»،
ّ
كاملشروع الذي سلمه املطران درويش

تقرير

القوات «طالبين القرب» من آل فتوش؟
اتخذ الطبيب ميشال
فتوش قراره الترشح
إلى االنتخابات النيابية،
كمستقل ُعن عائلته
التي ال تزال ت ّ
صر على
ترشيح ّ
عمه النائب نقوال
فتوش .خطوة ميشال
تأتي بالتنسيق مع القوات
اللبنانية ،التي فتحت أبواب
معراب له
ُ
فتوش :لست
ميشال
ً
من ّ
عمي ّ (نقوال
بديال
فتوش) .أنا مرشح
لوحدي (مروان طحطح)

ليا القزي
ُيعتبر آل فتوش من «ثوابت» الحياة
السياسية الزحالويةّ .
تتبدل العهود
ويـنـتـهــي زم ــن ال ــوص ــاي ــة ال ـســوريــة،
فيما النيابة حاضرة دائمًا في ذاك
امل ـنــزل عـلــى ب ـيــادر زح ـلــة .ال يـ ّـهــم إن
تحالف آل فتوش مع تيار املستقبل
والقوات اللبنانية ،وإن قرروا معاداة
آل سـ ـك ــاف والـ ـت ــرش ــح ضـ ــد ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر فـ ــي دورة ال ـ ـ ـ ــ٢٠٠٩
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .فـ ـه ــم ،س ــاب ـق ــا وح ــاضـ ـرًا،
ّ
ال ي ـف ــك ــون رب ــاط ــا م ــع ف ــري ــق  ٨آذار
لبنانيًا ،والـنـظــام الـســوري إقليميًا.
ّ
من أجل «الخط» الذي ينتمون إليه،
قبل النائب نقوال فتوش أن تنفجر
فيه قنبلة التمديد مــرتــن .وهــا ّهو
ينتظر حـتــى  15أي ــار ،حـتــى يتبنى
الـتـمــديــد لـلـمــرة ال ـثــال ـثــةُ .ي ـع ــرف عن
الـعــائـلــة ،زح ــاوي ــا ،الـعــاقــة الوثيقة
ب ــن أب ـنــائ ـهــاُ .ي ـقـ ّـس ـمــون األدوار في

م ــا ب ـي ـن ـهــم ،وي ـظ ـهــر شـقـيـقـهــم بـيــار
ُ
«م ـه ـن ــدس ــا» ل ـل ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة
و«الـ ـب ــزن ــس» ،إل ــى أن بـ ــدأت تنتشر
أخبار في زحلة عن خالفات عائلية
بني األشقاء من جهة ،وابن شقيقهم
الطبيب مـيـشــال ،مــع ب ــروز طموحه
للترشح إلــى االنتخابات النيابية...
مدعومًا من القوات اللبنانية.
هوية زحلة الطائفية تفرض نفسها
على العمل السياسي .فمن ينجح في
االسـتـئـثــار ب ــاألص ــوات الكاثوليكية،
ي ـف ــرض نـفـســه زع ـي ـمــا ع ـلــى املـنـطـقــة.
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة بـ ـق ــي امل ـل ـعــب
ّ
عصيًا على األح ــزاب،
«الكاثوليكي»
ّ
ً
ألن والء أبنائه هو ،إجماال ،للعائالت
ال ـت ـق ـل ـيــديــة .إل ــى ه ــذا امل ـل ـعــب ينتمي
آل س ـكــاف ،املـمـثـلــون حــالـيــا برئيسة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة مـ ـي ــري ــام سـ ـك ــاف.
األخ ـي ــرة ،رفـضــت فــي شـبــاط املــاضــي
«مصالحة» القوات اللبنانية بعد أن
ّ
ّ
تلقت ّ
عدة مراسيل ،ألن قيادة معراب
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مقال

قراءة جديدة في أوراق قديمة
نجاح واكيم

لوزير اإلعالم ملحم رياشي في شباط
املاضي ،والــذي يقضي بوضع حدود
جديدة لــدائــرة زحلة االنتخابية ،هي
الطرح ال يستهدف
طريق الشام؟ فهذا ُ َ
امل ـج ـن ـس ــن ،وال مـ ــن نـ ـ ِقـ ـل ــت س ـجــات
نـفــوسـهــم ق ـبــل  8سـ ـن ــوات ،ب ــل ب ـلــدات
ّ
هــي ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن نسيج البقاع
األوس ـ ـ ـ ــط ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ب ـل ــدت ــا قــب
الياس ومجدل عنجر.
وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ــى أن املـجـتـمـعــن
ـان يوم الخميس ٢٧
قــرروا عقد لقاء ثـ ٍ
على أن يكون ُم ّ
وسعًا
نيسان الجاري،
أكثر من لقاء يوم أمس.
(األخبار)

ال تريد االعتراف سوى بمقعد واحد
ل ـس ـك ــاف فـ ــي ال ـن ـي ــاب ــة .ف ـم ــا ك ـ ــان مــن
القوات إال ّأن ّ
وجهت بوصلتها صوب
«زميل» سكاف الكاثوليكي ،آل فتوش.
ب ــن آل س ـك ــاف وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
أك ـث ــر م ــن «ت ـس ـع ــة ج ـ ـبـ ــال» ،ت ـب ــدأ مــن
ت ـمــوضــع ف ـتــوش اإلق ـل ـي ـمــي وعــاقـتــه
القوية بالنظام الـســوري ،وال تنتهي
بــالـخــاف ال ــذي يحمل طــابـعــا بيئيًا،
لـ ـك ــون ال ـ ـقـ ــوات فـ ــي صـ ــف م ـع ــارض ــي
إنشاء معمل إسمنت فتوش في جبال
ّ
عني دارة .صحيح أن الـقــوات بحاجة
إل ـ ــى «حـ ـلـ ـي ــف» ك ـف ـت ــوش ي ـم ـلــك املـ ــال
الـ ــازم ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات ُ
ويـشـكــل
رافـعــة انتخابية ،وهــي تحالفت معه
ً
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2009مـسـتـفـيــدة من
ّ
قــدرتــه التجييرية ،ولـكــن هــذا الخيار
سيضع الـقــوات في موقف حــرج أمام
جمهورها ،إذا ما تكرر ،وأمام عدد من
كــوادرهــا الــذيــن بــاتــت ترتفع أصــوات
بـعـضـهــم م ـت ـســائ ـلــن ع ــن س ـبــب عــدم

لم يعد سرًا ،وال أمرًا مشكوكًا فيه ،سعي الواليات
املتحدة األميركية إلى إقامة حلف إقليمي في املنطقة
يضم إسرائيل وتركيا واململكة السعودية واألردن وقطر
واإلمارات العربية املتحدة .ويجري اآلن العمل على عقد
مؤتمر للدول املذكورة ،لم يحدد موعده بعد بشكل نهائي،
لكنه لن يكون بعيدًا .بضعة أشهر فقط ال أكثر.
ّ
هذا يذكرنا بمشروعات األحالف التي طرحتها الواليات
املتحدة األميركية في مطلع خمسينيات القرن املاضي.
يروي محمد حسنني هيكل ،الذي كان ّ
مقربًا من جمال عبد
الناصر ،أنه في شهر آذار /مارس من عام  ،1953حطت
طائرة جون فوستر داالس وزير الخارجية األميركية آنذاك
ّ
في القاهرة .وعلى سلم الطائرة ،همس السفير األميركي
لدى مصر في أذنه قال« :إن الرجل القوي في النظام الجديد
هو شاب اسمه جمال عبد الناصر وليس محمد نجيب».
كان قد مضى على قيام الثورة في مصر تسعة أشهر
فقط .طلب داالس من سفيره أن يرتب له لقاء مع الشاب
القوي .وإلى مائدة عشاء اجتمع أربعة :جون فوستر داالس
والسفير األميركي وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم
عامر ،وعرض داالس فكرة إقامة حلف في الشرق األوسط
يرتكز على عواصم ثالث« :أنقرة أكثر العواصم اإلسالمية
تقدمًا ،وكراتشي أكبر العواصم اإلسالمية من حيث
السكان ،والقاهرة أكثر العواصم اإلسالمية عراقة».
كان داالس يخطط الستكمال سلسلة األحالف لتطويق
االتحاد السوفياتي بها .وكان أيضًا يسعى إلى إدماج
إسرائيل في املنطقة تحت علم الحلف املزمع إنشاؤه.
سأله عبد الناصر :ولكن ملاذا هذا الحلف ،وملواجهة أي
خطر؟
أجاب داالس :الخطر الشيوعي.
رد عبد الناصر :كيف تريدني أن أرى خطرًا مزعومًا على
مسافة أربعة آالف كيلومتر ،وال أرى خطرًا حقيقيًا على
مسافة مئة كيلومتر؟
فشل داالس في مصر جعله يستبدل بغداد بالقاهرة ،وقام
حلف بغداد أو «السانتو».
بعد ذلك بشهرين أو ثالثة ،قدمت إلى املنطقة بعثة أميركية
جديدة اشتهرت باسم «بعثة جونستون» ،كانت تحمل
معها مشروعات للتنمية االقتصادية بني إسرائيل والدول
العربية .وطوال سنتني ،ظلت البعثة تقوم بجوالت مكوكية
ما بني القاهرة وتل أبيب وعمان وبيروت .ومن ضمن ما
طرحته آنذاك إقامة طريق بري يربط ما بني مصر واألردن
فوق صحراء النقب .ثم عادت «بعثة جونستون» خائبة ألن
جمال عبد الناصر رفض عروضها املغرية.
في عام  ،1958على أثر ثورة العراق التي أطاحت النظام
امللكي والرجل القوي في ذلك النظام نوري السعيد ،سقط
حلف بغداد .مؤسس دولة «إسرائيل» ديفيد بن غوريون
بعث إلى الرئيس األميركي دوايت ايزنهاور رسالة قال
فيها« :إنه ملن الخطأ الفادح أن تفكر الواليات املتحدة بإقامة
حلف في الشرق األوسط يرتكز على أي عاصمة عربية.
إن نظام الشرق األوسط ،لكي يحظى باالستقرار وبالوالء

ّ
تبني ترشيحات حــزبـيــن .رغــم ذلـ ّـك،
ل ـج ــأت الـ ـق ــوات إلـ ــى م ـح ــاول ــة «شـ ــق»
العائلة .ووفــق معلومات «األخـبــار»،
زار مـيـشــال ف ـتــوش م ـع ــراب قـبــل مــدة
«وتم االتفاق على خوض االنتخابات
مـعــا ،كــونــه طبيبًا مـعــروفــا فــي زحلة
ً
ومقبوال من قبل الزحالنة» .وقــد زار
ميشال قبل قــرابــة أسبوعني صديقه
الوزير السابق سليم وردة «في زيارة
أخالقية ،بعد أن حسمت القوات عدم
ترشيح وردة ،ألنــه ُيعتبر أق ــرب إلى
تيار املستقبل» .أولــى ب ــوادر العالقة
ال ـج ــدي ــدة ك ــان ــت «تــوج ـيــه دعـ ــوة إلــى
ميشال لحضور القداس الذي أقامته
ال ـقــوات بمناسبة حـصــار زح ـلــة» في
الثاني من الشهر الـجــاري .والطبيب
بـ ـ ــدأ يـ ـتـ ـح ــدث أمـ ـ ــام ال ــزحـ ـلـ ـي ــن «ع ــن
ترشحه إلى االنتخابات».
تعاني القوات اللبنانية «من ّ
شح في
األسماء الوازنة ،فتضطر إلى اللجوء
إل ــى خ ـي ــارات بــدي ـلــة» ،وف ــق امل ـصــادر.

للغرب ،يجب أن يرتكز على عواصم ثالث ،أنقرة وتل أبيب
وأديس بابا».

الشيعة بدل الشيوعية
في السنوات املاضية ،ظهرت إلى العلن اللقاءات الكثيرة
بني مسؤولني كبار في الدولة الصهيونية وأقرانهم في
دول «االعتدال العربي» ،ومنها األردن والسعودية وقطر
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ،وما تسرب عن تلك
اللقاءات يشي بقرب إعالن حلف الشرق األوسط الجديد.
وإذا كانت عواصم «الصمت» ال تتحدث كثيرًا عن مضمون
تلك اللقاءات ،بل تكتفي بالتهويل والتخويف من «الخطر
الشيعي» ،فإن قادة العدو يجاهرون بالكثير مما دار في تلك
اللقاءات .وأهم ما أفصح عنه هؤالء ،اآلتي:
ـ إن عالقات تحالف استراتيجي باتت قائمة بني إسرائيل
واألنظمة العربية املعتدلة ،وخصوصًا السعودية ودول
الخليج العربي.
ـ إن مقولة حل القضية الفلسطينية هو املدخل إلى «السالم»
بني إسرائيل والدول العربية قد سقطت .أما املعادلة
الصحيحة فهي أن «السالم» بني إسرائيل والدول العربية
هو املدخل إلى حل القضية الفلسطينية .ولسنا بحاجة إلى
التذكير بأن حل القضية الفلسطينية باملفهوم اإلسرائيلي
هو تصفية القضية.
ـ أهداف التعاون أو التحالف بني إسرائيل والدول العربية
«املعتدلة» هو التصدي لإلرهاب الذي ترعاه إيران .أما
املنظمات اإلرهابية ،بحسب التصنيف اإلسرائيلي والعربي
«املعتدل» ،فهي حزب الله ومنظمات املقاومة في فلسطني.
إذًا ،فإن الخطر الجديد الذي يبرر قيام هذا الحلف هو «الخطر
الشيعي» عوضًا عن الخطر الشيوعي ،ومحاصرة نظام
ً
والية الفقيه في طهران بدال من نظام البالشفة في موسكو.
وعلى غرار «بعثة جونستون» في خمسينيات القرن
املاضي التي كانت تطرح مشروعات «للتنمية» املشتركة بني
إسرائيل والدول العربية ،تطرح اليوم مشروعات مماثلة ،من
أبرزها إنشاء سكة حديد :من حيفا ،إلى إربد ،إلى الرياض،
إلى الخليج العربي.
تبقى مسألة واحدة ال يجوز إغفالها ،وهي موقع إثيوبيا في
خريطة هذا الحلف أو في خريطة «الشرق األوسط الجديد».
من يتابع الفضائيات النفطية ،وخصوصًا قناة «الجزيرة»
القطرية ،يالحظ مدى االهتمام الخليجي بسد «النهضة»
اإلثيوبي.
مشروع السد هذا قديم ،يعود إلى خمسينيات القرن
املاضي .وهو فكرة أميركية ـ إسرائيلية .الغاية منه
محاصرة مصر وتهديد أمنها القومي .أال يجيب هذا عن
سؤال طرحه األغبياء أحيانًا وطرحه الخبثاء دائمًا« :ملاذا
ذهب عبد الناصر إلى اليمن؟».
في الحقيقة ،فإن كل كيس إسمنت يرسل إلى إثيوبيا لبناء
سد النهضة مصدره اململكة العربية السعودية ،وإن تمويل
بناء هذا السد تتكفل به السعودية وقطر ودولة اإلمارات
العربية املتحدة .ملاذا ،وما هي الفائدة التي تجنيها هذه الدول
من هذا السد؟ لنتذكر مرة أخرى رسالة بن غوريون إلى
ايزنهاور التي أشرنا إليها سابقًا.

بيار فتوش:
القوات قاتلين حالن
تا يتحالفو معنا ،بس
نحن مش بالوارد

ونـ ـت ــائ ــج م ـع ـظ ــم اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات ال ـتــي
ُ ّ ّ
بي أن مرشحيها
تجريها القوات« ،ت
األخ ـي ــرة ،وفــق
ـب
ـ
ت
سـيـحـلــون فــي امل ــرا
ّ
ّ
النظام النسبي (حل مرشحو القوات
الـ ـف ــائ ــزون ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
أيضًا في املراتب الخمس األخـيــرة)».
ُيضاف إلى ذلك عدم الوئام بني القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر في ما
خ ـ ّـص تقسيم املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،رغــم
ّ
كــل النفي .كــام جعجع األخـيــر لقناة
«أم ت ــي ف ــي» ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،وتــركــه
الباب مفتوحًا أمام تحالف انتخابي
مع النائب بطرس حرب في البترون،
دلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك .ف ــوف ــق امل ـع ـل ــوم ــات

ّ
أي ـضــا« ،ال تـكــف ال ـقــوات عــن محاولة
التوصل إلــى تشكيل الئحة ائتالفية
ف ــي زحـ ـل ــة» .وف ـي ـمــا ب ــات م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح
ّ
أن ي ـكــون «امل ــرش ــح األرث ــوذك ـس ــي مع
القوات يوسف قرعوني ،الــذي ترشح
عـلــى الئ ـحــة س ـكــاف ف ــي االنـتـخــابــات
البلدية ،يجري العمل ليكون فتوش
الحليف الكاثوليكي».
ي ــؤك ــد م ـي ـش ــال فـ ـت ــوش خ ـب ــر زي ــارت ــه
م ـع ــراب وتــرش ـحــه إل ــى االن ـت ـخــابــات،
ّ ً
ّ
ُمــت ـكــا عـلــى «أن كــل تــاريـخــي نظيف
ّ
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـ ــع ك ـ ــل
ً
بديال من ّ
عمه،
األطراف»ّ .ولكنه ليس
فـ ــ«أن ــا م ــرش ــح ل ــوح ــدي» ،ك ـمــا يــؤكــد
لـ«األخبار».
وف ـي ـمــا ت ـ ـ ّ
ـردد أن ــه ف ــي إحـ ــدى زيـ ــارات
ّ
ميشال إلــى مـعــراب رافـقــه عــمــه بيار،
ي ـن ـفــي األخـ ـي ــر الـ ـت ــواف ــق االن ـت ـخــابــي
مـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات .يـ ـق ــول فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
ّ
«األخبار» إن القوات «قاتلني حالن تا
يتحالفوا معنا ألن مع العونيني مش

تدمير سوريا
إن ما تقدم يلقي الضوء على أحداث بدت مفاجئة ،وقعت
في اآلونة األخيرة ،وعلى أحداث يجري التخطيط لها سوف
تبدو أيضًا مفاجئة.
فجر يوم الجمعة في السابع من الشهر الجاري ،شنت
الواليات املتحدة عدوانًا بصواريخ توماهوك على مطار
الشعيرات السوري .وقد مهدت الواليات املتحدة لضربتها
هذه بمزاعم ركيكة الحبك عن استعمال الجيش السوري
للغازات السامة في خان شيخون .فلماذا شنت البحرية
األميركية هذه الغارة «املفاجئة» ،والتي جاءت متناقضة
مع تصريحات دونالد ترامب إبان حملته االنتخابية بشأن
سوريا؟ ثم ،وعلى أثر الغارة تلك ،عاد املسؤولون في اإلدارة
األميركية الجديدة إلى ما كانت تردده اإلدارة السابقة
قبل أربع سنوات ،وهو أنه ال مستقبل لألسد في أي حل
سياسي لألزمة السورية.
تعرف الواليات املتحدة جيدًا أنه ال يمكنها إعادة عقارب
الساعة إلى الوراء في سوريا ،لكنها تعمل على منع عقارب
الساعة من التقدم إلى األمام .هي تعمل على عرقلة الحل
السياسي الذي ترتسم معامله في امليدان ،وعلى إشعال
املزيد من الحرائق في سوريا .كل ذلك من أجل إشغال
سوريا وحلفائها في الفترة التي تحتاج إليها لتظهير حلف
الشرق األوسط الجديد وإبرازه إلى العلن ،وتعطيل قدرتها
على عرقلة هذا املشروع.

 ...وجنون في لبنان
أما األحداث «املفاجئة» التي يخطط لها العقل األميركي
ـ الصهيوني فهي ليست بعيدة عنا .ويبدو أن لبنان هو
املكان الذي تم اختياره ليكون ميدانًا لهذه األحداث.
في  12نيسان الجاري ،اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي
بكل أشكال االستفزازات الطائفية ،وبالدعوات للنزول إلى
الشارع وقطع الطرقات .وبدا املناخ العام عشية  13نيسان
 2017بالغ االحتقان وينذر بشر مستطير ،ما أعاد إلى
ذاكرتنا ذلك املناخ الذي خيم على لبنان عشية  13نيسان
.1975
الشعارات ذاتها .و«حقوق الطائفة» التي هب أصحابها
النتزاعها «مهما كان الثمن» هي مرة أخرى «الحقوق»
عينها التي رفعها أولئك الذين أشعلوا الحرب األهلية في
عام  .1975والوعود التي ّ
أسر بها األميركي ألصحاب
الرؤوس الحامية والعصبيات املريضة آنذاك لم تعرف
إال بعد سنوات من الحرب والدمار والضحايا والدماء.
اليوم ،وبعد  42سنة ،ال يزال األميركي هو هو ،ووعوده
لم تتغير .لكن املصيبة أن أصحاب الرؤوس الحامية عندنا
والعصبيات املريضة لم يتغيروا أيضًا ،وإن تغيرت أسماء
بعض «األبطال».
لنتذكر أنه خلف دخان الحرب اللبنانية جرى ترتيب عملية
«السالم» املصرية ـ اإلسرائيلية .وال تزال الواليات املتحدة
األميركية شغوفة بـ«السالم» ...بهذا النوع من السالم.
وال يزال الوضع العام في لبنان خطيرًا .أخطر بكثير من أن
يترك أمره لعصبيات املتعصبني املهووسني ،ولعبث األوالد
املدلوعني الذين يحبون اللعب على حافة الهاوية.

ممكن يتفقوا .بس نحن مش بالوارد.
منقعد بالبيت وال منترشح معهم».
ومرشح العائلة ،بحسب بيار فتوش،
ه ــو «ال ــوزي ــر ن ـقــوال ف ـت ــوش» .أم ــا عن
مشاركة ابن شقيقه في قداس القوات،
«ف ـق ــد رافـ ــق املـ ـط ــران ع ـص ــام دروي ــش
بـصـفـتــه رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـط ـب ـيــة في
ّ
مستشفى تل شيحا .القوات استغلت
الصورة».
القوات اللبنانية تنفي أيضًا التواصل
مــع آل فتوش «الــذيــن ُيشكلون رافعة
لـكــل ك ـســارات الـبـلــد .وأح ــد املــؤشــرات
على عــدم ّ
تبدل سياسة معراب تجاه
ف ـت ــوش ه ــو مــوق ـف ـنــا ال ــداع ــم ألهــالــي
عــن دارة فــي وجــه معمل االسمنت».
ّ
تــوضــح املـصــادر القواتية أن «قــداس
ُ
زح ـ ـ ـلـ ـ ــة م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة ي ـ ــدع ـ ــى
إل ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ــع» .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
االنتخابات« ،فلم نبدأ بعد البحث في
التحالفات مع أي طرف .أولويتنا هي
القانون».
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سياسة
مقال

ّ
موسى الصدر سعوديًا! العبوا غيرها
محمد نزال
ّ ُ
ـودي ــة تـ ـح ـ ّـب الـ ـس ـ ّـي ــد مــوســى
الـ ـسـ ـع ـ
ً
الـ ـ ـص ـ ــدر .أهـ ـ ـ ــا! هـ ـك ــذا ف ـ ـجـ ــأة ،بـعــد
نـحــو أرب ـعــة عـقــود عـلــى آخ ــر ظهور
لــه ،وصمت عربي ،سعودي ضمنًا،
سـ ُـيـصـبــح ال ـصــدر عـنــد «ال ـب ـخــاري»
شـ ـخـ ـص ــا «أحـ ـ ـ ـ ـ ّـب الـ ـ ـع ـ ــرب ج ـم ـي ـع ــا،
إذ كـ ـ ــان صـ ــاحـ ــب ن ـ ـظـ ــرة وحـ ـ ّ
ـدويـ ــة
تـ ــرت ـ ـقـ ــي ب ـ ـ ــاإلس ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ــى م ـص ــاف ــي
الــوحــدة وال ـح ـضــارة» .إش ــارة :ليس
«الـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــاري» هـ ـن ــا صـ ــاحـ ــب ك ـت ــاب
الحديث األشهر ،الفارسي وطنًا ،بل
السعودي في لبنان
القائم باألعمال ّ
ول ـيــد ال ـب ـخ ــاري .إن ــه م ـج ـ ّـرد تـشــابــه
باألسماء.
قـبــل  55عــامــا ،ك ــان املــرجــع الشيعي
ّ
األول في النجف (كما يصفه الصدر)
الـسـ ّـيــد محسن الحكيم ُيــريــد الـحــجّ.
َ ّ
ك ــل ــف الـ ـص ــدر م ـه ـ ّـمــة الـ ـت ــواص ــل مــع
املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن ،وط ـل ــب
ِمـ ـن ــه أن ي ـســأل ـهــم ال ـس ـم ــاح ب ــإع ــادة
بـنــاء «املـشــاهــد املـشـ ّـرفــة» فــي البقيع
(املــديـنــة امل ـن ـ ّـورة) ألن فيها أضــرحــة
ّ
كــل ِمــن األئمة :الحسن بن علي ،زين

العابدين ،الباقرّ والصادق وغيرهم.
ي ـق ــول ال ـص ــدر إنـ ــه أجـ ــرى ات ـص ــاالت
بــال ـش ـيــخ ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد س ــرور
ال ـ ـص ـ ـبـ ــان ،حـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــألـ ــة ،ف ــاق ـت ــرح
األخير «أن نشترك في مؤتمر رابطة
ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ملـنــاقـشــة الـقـضـ ّـيــة
مـ ــع ع ّـل ـم ــاء ال ــوه ــاب ـ ّـي ــة ،فــاش ـتــرك ـنــا
ّ
وتمكنا ِمــن أخــذ قــرار بإحياء اآلثــار
ّ
ومنها بيت
اإلسالمية (في الحجاز) ِ
الـنـبــي ،بيت عبد املـطـلــب ،غــار حـ ّـراء
ّ
وغــار ثــور ،وكلها مــوجــودة ولكنها
مهملة إلى ّ
حد بعيد» .هذا ما يذكره
ّ
السيد الصدر ،حرفيًا ،في مقابلة مع
ً
«الحوادث» عام  .1973ليس تفصيال
ّ
أن َمن أجرى تلك املقابلة مع الصدر
هو املصري جــال كشك ،التائب عن
ّ
ّ
الوهابية ،والحاصل
ماركسيته إلى
على «جــوائــز» ُالـسـعــوديــن ملــا كتبه
فـ ــي م ــدحـ ـه ــم .امل ـ ـهـ ــم ،أي ـ ــن أص ـب ـحــت
مـطــالــب ال ـص ــدر؟ ال شـ ــيء .أك ـثــر ِمــن
ّ
الوهابية على
نصف قــرن ومشايخ
موقفهم ِمن تلك اآلثــار .بالتأكيد ،لم
ّ
سطحيًا ال يعرف عقائد
الصدر
يكن
ّ
القوم ،لكنه ،وللتاريخ ،حــاول وترك
لنا ذكــرى تلك املحاولة .حــاول ،وقد

ً
قائالُ :
«يمكنها أن
نزل إلى عقولهم،
ُ ّ
ُتشبه نصب الجندي املجهول .تذكر
املسلم بمواقع االستشهاد والبطولة
ّ
والـ ـف ــداء» .حــتــى ه ــذا لــم يـنـفـ ّـع .ليس
َ
َ
م ـث ــل ال ـ ـصـ ــدر م ـ ــن ال ي ـع ـل ــم أن ـ ـ ــه فــي
نظرهم ،بــل فــي فـتــاواهــم ،ليس أكثر
ِمن «قبوري كافر مشرك» .باملناسبة،
ّ
إن الصبان ،الشيخ السعودي الــذي
ت ــواص ــل مـعــه ال ـص ــدر ،ك ــان مـعــروفــا
عـنــه انـفـتــاحــه ونــزعـتــه اإلصــاحـ ّـيــة،
ّ
وه ــذا مــا كــلـفــه دخ ــول الـسـجــن نحو
ُ
ُ
عامني ،قبل أن يعفى عنه ويستفاد
ّ
التقنية.
ِمن خبراته
ق ـب ــل  9س ـ ـنـ ــوات ِم ـ ــن ت ـل ــك امل ـق ــاب ـل ــة،
حضرت تلك املسألة في كالم الصدر
أيضًا ،ضمن محاضرة له في «الندوة
ّ
اللبنانية» عام  .1964قال« :هناك أمل
ل ـل ـمــرجــع األول (ال ـح ـك ـي ــم) ف ــي هــذه
ّ
(الحج) يتمنى تحقيقه ،وهو
الرحلة
ّ
إعادة تنظيم املشاهد املشرفة الواقعة
ف ــي امل ــدي ـن ــة (املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـورة) ،ول ـع ـل ـكــم ال
ّ
تجهلون ،أيها السادة ،أن قبر فاطمة
ب ـنــت مـحـمــد وق ـب ــور اإلم ـ ــام الـحـســن
ب ــن عـلــي واإلم ـ ــام عـلــي ب ــن الـحـســن،
م ـن ـش ــئ «ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـسـ ـج ــادي ــة»،

واإلمــامــن الباقر وال ـصــادق ،اللذين
م ـ ــآ ال ــدنـ ـي ــا ب ـع ـل ــوم ـه ـم ــا ال ـف ـق ـه ـ ّـي ــة
واألدب ـ ّـي ــة والـطـبـيـعـ ّـيــة ،وكــذلــك قبور
جمع ِمــن أج ــداد النبي وأصـحــابــه...
ه ــذه ال ـق ـبــور ال ـتــي أغ ـنــى أصـحــابـهــا
الـعــالــم أجـمــع تــراثــا ،ودف ـعــوا الـعـ َـرب
وامل ـس ـل ـمــن ،بـشـكــل خـ ــاص ،فــأغــنــوا

موسى الصدر
ليس ملك أحد بعينه...
ولن يكون

التاريخ حـضــارة .هــذه القبور كانت
ّ
ّ
معمرة منظمة وكانت مزارات للناس
والـ ـحـ ـج ـ ّـاج» .وي ـض ـيــف الـ ـص ــدر ،في
ً
ف ـقــرة ت ـلــخــص مــوق ـفــه ،ق ــائ ــا« :مـنــذ
ّ
ّ
ّ
تصدى الحكام
أربعني سنة،
أقل ِمن ّ
ه ـنــاك ون ــف ــذوا ف ـتــوى ش ــاذة لبعض

ّ
الفقهاء وهدموا هذه املشاهد» .إنهم
ّ
الحكام والفقهاء معًا!
َ
ُ
ّ
ت ــري ــد ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـي ــوم أن ت ـغـ ّـرق
َ
ّ
فــي ح ــب ال ـص ــدر ،وأن ي ـمــدح ممثل
ّ
دبلوماسيتها في لبنان «اعتداله»
ّ
وسـ ـعـ ـي ــه إلـ ـ ــى «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة» ...ج ــي ــد،
فلتعطه مــا سعى إليه قديمًا ،وهو
ّ
القائل لهم بأن تلك املحاولة تهدف
إل ــى «ع ــاج ال ـجــرح امل ـحــزن ال ــذي ال
ً
مـ ـس ـ ّـوغ أصـ ـ ــا لـ ــوجـ ــوده وال داع ــي
ّ
السـ ـتـ ـم ــراره» .ذه ـنــيــة آل س ـعــود لم
ّ
تتغير ،وكثيرون ما كانوا ينتظرون
تسريبات «ويكيليكس» ملعرفة ذلك،
ول ـك ـن ـهــا جـ ـ ــاء ت «نـ ـ ــور ع ـل ــى نـ ــور».
ف ــي بــرقـ ّـيــة ِم ــن امل ــدي ــر ال ـع ــام إلدارة
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة،
نــاصــر الـبــريــك ،إلــى وزارة خــارجـ ّـيــة
ب ــاده ،يــذكــر أن الـقــائـمــة عـلــى إدارة
«جمعية مؤسسات اإلم ــام الصدر»
ّ
للجمعية
ج ــاء ت وطـلـبــت مـســاعــدة
ّ
(الـخـيـ ّ
البرقية
ـريــة) .يأتيه ال ـ ّـرد فــي
نـفـسـهــا« :ح ـيــث لــم ت ـصــدر إل ــى اآلن
السامية حـيــال مسألة
التوجيهات ُ ّ
السنة في لبنان ،وفقًا
مساعدة أهل
ملا تم رفعه للمقام باملحضر املوقع

تقرير

ّ
«أوجيه» تسيل استثماراتها :تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
تعود «سعودي أوجيه»
إلى الواجهة ،ولكن هذه المرة بأخبار
قد تكون «بادرة خير» .إذ بدأت الشركة
لديها من ممتلكات.
بعملية تسييل ما ّ
فهل هذه بداية لحل األزمة ودفع
الديون ،خصوصًا أن المصروفين
من تيار المستقبل بدأوا يتقاضون
تعويضاتهم ومستحقاتهم منذ
سعد
فترة؟ أحد المقربين من الرئيس ّ
الحريري يؤكد أن األزمة المالية ستحل
في غضون عام
ميسم رزق
ارت ـف ــع أخ ـي ـرًا مـنـســوب الـضـغــط على
أص ـح ــاب ش ــرك ــة «سـ ـع ــودي أوج ـي ــه».
وتحولت صفحات وسائل التواصل
االجتماعي ساعي بريد لنقل رسائل
الـ ـعـ ـم ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وال ـس ـع ــودي ــن
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب ومـ ـع ــان ــاتـ ـه ــم ،وت ــوج ـي ــه
عـ ـب ــارات قــاس ـيــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس سعد

تراجع ّ
حصة شركة «أوجيه
المحدودة» في البنك السعودي
لالستثمار بنسبة %2.81
ال ـح ــري ــري وامل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـشــركــة،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات لـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مــن
السعودية .املعلومات عن السبل التي
تتبعها الـشــركــة لـتـســديــد ديــونـهــا ال
تـنـتـهــي ،م ــرة ع ــن نـيـتـهــا ب ـيــع  20في
املئة مــن أسهم البنك العربي (مقابل
ن ـح ــو  1.1م ـل ـي ــار دوالر) ،وم ـ ــرة عــن
تـعـيــن مـسـتـشــاريــن إلع ـ ــادة الهيكلة
والطلب من املصارف جدولة الديون.
ومــع كــل مـعـلــومــة ،ك ــان املــوظـفــون في
ّ
ال ـشــركــة يـتـنـفـســون ال ـص ـع ــداء ،عــلـهــا

تـ ـك ــون ف ــات ـح ــة خـ ـي ــر ،وخ ـ ـطـ ــوة عـلــى
طــريــق تحصيل حـقــوقـهــم .وفـيـمــا لم
ـص ــل ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ــاب ـق ــة إل ــى
تـ ِ
خــوات ـي ـم ـهــا ال ـس ـع ـيــدة ،ألن أحـ ـ ـدًا من
املــوظ ـفــن ل ــم يـحـ ّـصــل ح ـقــوقــه ،ع ــادت
ال ـش ــرك ــة إلـ ــى ال ــواج ـه ــة م ــن خـ ــال ما
جرى تداوله بنحو محدود عن عملية
تـقــوم بها الـشــركــة لتسييل مــا لديها
من ممتلكات .وقبل يومني ،نقل موقع
«م ـب ــاش ــر» ال ـس ـع ــودي امل ـع ـنــي بـســوق
ال ـب ــورص ــة واألسـ ـه ــم خ ـب ـرًا م ـف ــاده أن
«بيانات كبار املالك في سوق األسهم
ال ـس ـعــوديــة (ت ـ ـ ــداول) أظ ـه ــرت تــراجــع
ح ـ ّـص ــة ش ــرك ــة أوجـ ـي ــه امل ـ ـحـ ــدودة في
الـبـنــك الـسـعــودي لالستثمار بنسبة
 %2.81لـتـصــل إل ــى  ،%5.77ب ـعــد أن
ك ــان ــت  .»%8.58وي ـع ـنــي ه ــذا الـخـبــر
أن «أوجـيــه» باعت نحو ثلث األسهم
ال ـتــي تـمـلـكـهــا ف ــي «ال ـب ـنــك الـسـعــودي
َ
لــاسـتـثـمــار» .وفـيـمــا لــم ُي ـعــلــن حجم
الـصـفـقــة ،ف ــإن احـتـســاب ع ــدد األسـهــم
املبيعة (نحو  19مليون سهم) ،بسعر
السهم املـتــداول في الـســوق ،يعني أن
قيمة الصفقة لــم تتجاوز عتبة ال ــ70
ّ
مليون دوالر .وهــذا املبلغ يشكل أقل
مــن  10فــي املـئــة مــن دي ــون «سـعــودي
اوجـ ـ ـي ـ ــه» ،ول ـ ــم ُيـ ـ ـع ـ ــرف م ـ ــا إذا ك ــان
ُ
سيستخدم لتسديد ديون للمصارف
ُ
ّ
دفع كبدل رواتب
واملوردين ،أو أنه سي ّ
وت ـع ــوي ـض ــات مـسـتـحــقــة لـلـمــوظـفــن.
والالفت أن أيًا من الصفحات املعنية
بأحوال الشركة على مواقع التواصل
ً
لم تـتــداول هــذا الخبر .لكن ُعـ ّـمــاال في
«أوج ـ ـيـ ــه» أك ـ ــدوا ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال
جــديــد بــن املـحــامــن املــوكـلــن للدفاع
عن حقوق املوظفني وبني مكتب العمل
وال ـش ــرك ــة .وط ــال ــب ال ـع ـم ــال بــ«حـجــز
األم ــوال الـ ّعــائــدة مــن األسـهــم املبيعة،
ّ
حتى يتسنى للجهات املعنية صرفها
ملستحقيها» .وأشـ ــارت امل ـصــادر إلــى
أن «مـبـنــى ش ــؤون املــوظـفــن قــد أغلق
بالكامل ُ
وصــرف املوظفون فيه ،فيما
ن ـق ــل ع ـ ــدد ق ـل ـي ــل م ـن ـه ــم إل ـ ــى م ـكــاتــب
أخرى ،لعدم وجود املاء والكهرباء في
املبنى»ُ .
وعلم أن «الدولة الفيليبينية
ستتولى دفــع مستحقات مواطنيها
الذين كانوا يعملون في الشركة ،على
أن تتفاهم فــي مــا بعد مــع أوجـيــه أو

لم تتجاوز قيمة الصفقة عتبة الـ 70مليون دوالر (داالتي ونهرا)

ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـع ــودي ــة» .فـيـمــا نقلت
مصادر أخرى عن أحد املحامني قوله
إن «الفرج بات قريبًا».
لـبـنــانـيــا ،ت ـبــدو األمـ ــور أف ـضــل بكثير
مــن الــريــاض .إذ علمت «األخ ـب ــار» أن
«الحريري وفريقه املالي قرروا تقسيم
التعويضات املستحقة للمصروفني

على أربع دفعات .وقد تقاضى هؤالء
الــدفـعــة األول ــى مــن مستحقاتهم ،مع
وعد بصرف الدفعات الثالث الباقية
قبل نهاية العام الجاري» .أما بالنسبة
إل ـ ــى ال ـ ــروات ـ ــب الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـج ـ ّـم ــدة
لـنـحــو عـ ــام ،ف ــأش ــار أح ــد امل ـصــروفــن
من التيار إلى أنهم «بــدأوا يحصلون

على رات ــب واح ــد منها كــل شهر منذ
بداية العام كسائر املوظفني الحاليني
فــي كــل مــؤسـســات الـتـيــار ،أي إن هــذا
الدين يكون قد ُسـ ِّـدد مع نهاية العام
الحالي أيضًا» .وفيما استبشر عمال
«أوجـيــه» بأخبار زمالئهم فــي لبنان
خـيـرًا ،لــم ُيـعــرف مــا إذا كــانــت األمــوال
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كوريا :حرب ّ
السالح
عامر محسن
ّ
م ــع جـ ـه ــات االخـ ـتـ ـص ــاص ،فـ ـك ــل مــا
ُيـقـ ّـدم اآلن ِمــن مساعدات هي بشكل
فـ ـ ــردي ع ــن ط ــري ــق وزارة الـ ـش ــؤون
ّ
اإلســامـ ّـيــة وغـيــرهــا ِم ــن املـنــظـمــات،
ّ
ل ــذا فـ ــإن ت ـقــديــم م ـســاعــدة لـلـشـيـعــة،
ّ
ّ
حتى وإن كانت لجمعية مؤسسات
اإلم ــام ال ـصــدرّ ،
رب ـمــا ُيـفـهــم ِم ــن قبل
ّ
الـ ُـســنــة بـشـكــل خــاطــئ» .تـحـمــل هــذه
ّ
الوثيقة املـسـ ّـربــة الــرقــم ّ .27708ثمة
وثيقة أخــرى ،مماثلة ،إنما بتوقيع
سعود الفيصل .هذه هي أدبياتهم.
هـ ــذه أخ ــاق ـه ــم .ك ــم ي ـب ــدو م ــؤمل ــا أن
ُت ـق ـ ّـرر ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة ،ال ـي ــوم ،املـتــاجــرة
ب ــاس ــم م ــوس ــى الـ ـص ــدر .ه ــذا اإلم ــام
الــذي لم يرحمه أحد ّ
حيًا ،وظـ ّـل ّ
سر
خطفه عارًا ،على الجميع.
لـ ـلـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ،ولـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،م ــوس ــى
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ي ـ ـع ـ ـنـ ــي« :إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل شـ ـ ّـر
م ـط ـل ــق ،ق ـت ــال ـه ــا واجـ ـ ــب وال ـت ـع ــام ــل
مـ ـعـ ـه ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرام» .م ـ ــوس ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــدر،
ضـ ّـيــة
كـمــا ق ــال ّيــومــا ،يـعـنــي أن «الـقـ ّ
الفلسطينية ليست ملك أ َحــد .إنها
مسؤولية ّ
ّ
األم ــة» .وكــذلــكِ ،لــن يهمه
األمر ،موسى الصدر ليس ملك أحد
بعينه ...ولن يكون.

ُ
التي تـصــرف مصدرها عمليات بيع
األسـهــم واملمتلكات فــي أوجـيــه أو أن
ل ـهــا مـ ـص ــدرًا آخ ـ ــر ،ع ـل ـمــا أن م ـصــادر
ب ــارزة فــي الـتـيــار كــانــت قــد أك ــدت قبل
إعــان اإلجـ ــراءات األخـيــرة أن «األزمــة
املالية في التيار ستكون منتهية في
غضون عام ال أكثر».

لبلد مــا ،والتعظيم
حني يبدأ اإلعــام األميركي بالتركيز على الـقــدرة العسكرية ٍ
كوريا الشمالية ،فإنّ
من شأن ّجيشه وصواريخه وخطره ،كما يحصل اليوم مع
هذا ليس ال مدعاة للقلق .كوريا الشمالية هي أصغر بكثير من كوريا الجنوبية،
واقتصادها أضعف ،فيما سوول تمتلك تكنولوجيا عسكرية ّ
متقدمة للغاية ،وهي
ً
تصنع ـ ـ مثال ـ ـ إحدى أحدث الدبابات في العالم ،وتملك التكنولوجيا واملوارد لصنع
فيها األسلحة النووية) .كوريا الشمالية معزولة
منظومة
أي
ٍ
سالح لو شاءت (بما ّ
ّ
وال تشكل خطرًا على أحد ،بل كان جل طموحها ،منذ ّسقوط االتحاد السوفياتي،
مجرد الصمود واجتياز مرحلة الحصار واألزمة والتقشف ،على أمل ّ
ّ
تغي ٍر ما في
النظام الدولي.
اميركا ،فهي غير جائزة أساسًا .عسكريًا ،الفارق بني أميركا وبني
مع
ّأما املقارنة
ٌ
أي دول ٍة منافسة هائل ال يقاس .لهواة «املساواة» بني أميركا وروسيا :الزيادة في
امليزانية الدفاعية األميركية هذه ّ
السنة (الــزيــادة السنوية فحسب) هي أكبر من
أخرى :امليزانية التي طلبتها
كامل امليزانية العسكرية الروسية (بالدوالر) .من زاوية ّ
حتى ال نتكلم على الفروع الرئيسية
ادارة استخبارات الدفاع األميركية لهذا العام ـ ـ ّ ً
ونصف مــرة .في الحقيقة ،لم
ة
للجيش ـ ـ تــوازي امليزانية العسكرية الروسية مــر ّ
تقم كوريا الشمالية بتطوير برنامجها الصاروخي حتى الثمانينيات (وبصواريخ
ّ
سكود سوفياتية قديمة)؛ فالنظام قبل ذلــك كــان ،مــن جـهـ ٍة ،مرتاحًا الــى قدرته
ّ
ـرب تقليدية ضد الجار الجنوبي .وكــان مطمئنًا ،من جه ٍة أخرى،
على ّخوض حـ ٍ
لن يسمح للجيش األميركي بضرب كوريا الشمالية أو
الشرقي
الى أن املعسكر
ّ
وتدخل ،ثم ّ
تغير العالم ووجدت كوريا نفسها وحيدة.
اجتياحها من دون ّرد

اللعبة النووية
باملعنى العام والشامل ،فإن «قواعد اللعبة» بني كوريا الشمالية وبني أميركا ،منذ
دول كايران والعراق (سابقًا) وكوبا وغيرها،
التسعينيات وما قبلً ،تشبه وضع ٍ
تعتبرها واشـنـطــن دوال مــارقــة وت ـمــارس معها سياسة الـعــزل وتغيير النظام.
املغزى هنا هو ّأن ثالثية «العقوبات\ املفاوضات\ الحرب» التي تمارسها أميركا
ّ
هذه
مع أعدائها «الضعفاء» ال تهدف الــى استخالص تـنـ ٍ
ـازالت معينة ،أو تأهيل ّ
األنظمة والتصالح معها ودمجها في النظام العاملي .الهدف النهائي ،والوحيد ،لكل
ّ
هذه السياسات هو تغيير النظام أو خلق «ثــورة مضادة» في الداخل ،وأي شيء
ّ
أقــل من ذلــك يعني االنتقال الــى األسلوب التالي :العقوبات تهدف لضغط النظام
وكسره وإفشاله اقتصاديًا ،املفاوضات و«االتفاقات» هدفها تشجيع فئات موالية
ّللغرب داخل النظام وتغليبها وتشجيع «انقالب ساداتي» ،والحرب تأتي إن فشل
التسعينيات ،على
كل ذلــك .حتى حني فاوضت واشنطن بيونغيانغ ،في أواســط
ّ
ّ ّ
على االتفاق ،يقول
رفع
ايقاف برنامجها النووي
مقابل ّ
العقوبات ثم ارتدت أميركا ّ
ّ
املحيطون ببيل ّكلينتون بأنه لم يوقع مع ّنية خداع الكوريني والتملص من التنفيذ
ّ
ّ
ألنه افترض ،وقتذاكّ ،
بأن ّالنظام على وشك ّ
السقوط وأنه
الحقًا ،بل هو وقعه فقط
ّ
ّ ّ
ّ
يضطر يومًا الى تنفيذ ما اتفق عليه .حني اعتبرت كوريا الجنوبية أن النظام
لن
ّ
ّ
يترنح ،اعتمدت سياسة «الشمس املشرقة» ،ومدت جسور التعاون مع بيونغيانغ
ـ ـ تمهيدًا لـ«انتقال سلس» بعد السقوط ـ ـ ولكن حني ّ
تبي أن النظام تجاوز األزمة
ٍ
ّ
وسيصمد ،جــاءت إدارات كورية ألغت أغلب «اتـفــاقــات األخ ــوة» السابقة ،وعــادت
الى سياسة الحصار (منذ أشهر قليلة ،أعلنت سوول انهاء تعاونها في املنطقة
الصناعية املشتركة في كايسونغ وإقفال املصانع الجنوبية التي بنيت فيها مع ّأن
تقرير نشره معهد «سايس» ،تقع على الجنوبيني أكثر بكثير
الخسائر ،بحسب
ٍ
من الشماليني).
من هذه املنظور ،لم تكن الحرب «ضرورة» ألميركا ّ
ملجرد امتالك كوريا برنامجًا
نوويًا ،وكان في وسع واشنطن استكمال سياسة العقوبات وانتظار سقوط النظام.
األميركيون يزعمون ّ
تفجير نووي،
بأن كوريا ،مع أنها أثبتت القدرة على تنفيذ
ٍ
ّ
رأس نــووي «مـعـيــاري» ،ثم
ـاح
وتصميم ٍ
ال أنها تحتاج سنوات لتحويله الــى سـ ٍ
ّ
صاروخ .حتى لو امتلكت كوريا سالحًا
تصغيره ًالى
درجة تسمح بوضعه على ّ
فاعالّ ،
فإن أميركا تراهن بأنها ًستظل قادرة على ضرب بيونغيانغ إن دعت
نوويًا
الحاجة ،وتدمير برنامج الصواريخ مثال ،من دون أن ّ
ترد كوريا بالنووي ،وتخاطر
ّ
بإبادة شعبها على يد األميركيني .حتى لو فشل هذا ّالرهان ،في السيناريو االسوأ،
واستخدمت بيونغيانغ السالح النووي ،فإنها ستضرب به كوريا الجنوبية (وهذا
ٌ
تطال أميركا .املسألة ذاتها تنطبق على الصواريخ:
ثمن مقبول) ،وال يمكنها أن ّ
الصواريخ الكورية البالستية ـ ـ حتى سنوات قليلة ـ ـ كان في وسعها ،في أفضل
األحوال ،ضرب القواعد األميركية في اليابان وكوريا الجنوبية حني ً تقوم الحرب،
وتأثيرها (لو استخدمت برؤوس تقليدية متفجرة) لن يكون هائال ،وقد تتمكن
األنظمة الدفاعية ،التي ّ
تعج بها سواحل اليابان ،من اسقاط معظمها.
املشكلة هي حني ّ
متواز ،فتبدأ كوريا بانتاج أسلحة نووية
بشكل
يتطور املساران
ٍ
ٍ
وتصغيرها ،فيما هي تبني صواريخ تــزداد حجمًا وتقنية سنة بعد سنة ،حتى
تصل الــى الـصــواريــخ العابرة لـلـقــارات ،التي يمكن أن تضرب أي بقع ٍة على ّ
البر
األمـيــركــي .هـنــا ،يصبح الــرهــان مختلفًا بالنسبة الــى أمـيــركــا ،ويضحي «عامل
الخطر» غير مقبول؛ ومن هنا الدافع األميركي اليقاف هذا ّ
التقدم قبل أن تصبح
ٍ
كــوريــا الـشـمــالـيــة ق ـ ّـوة نــوويــة «شــرعـ ّـيــة» ،وصــواريـخـهــا مـصـ ّـوبــة عـلــى نـيــويــورك
وواشنطن ولــوس انجلس .وهــذا ليس ّ
ألن كوريا ستستخدم هــذه التقنية ،ما أن
ّ
ّ
تحصل عليها ،لضرب الــواليــات املتحدة بل على العكس تمامًا ،ألن هــذه القدرة
ستعطي كوريا الشمالية نوعًا من «حصان ٍة» ضـ ّـد الخيار العسكري األميركي
ّ
(واألميركيون يفهمون ّأن النظام الكوري ،إن لم تسقطه املجاعة والفاقة في أواخر
التسعينيات ،فهو لن يسقط من الداخل بسهولة أو بسبب عقوبات).
أجيال جديدة من الصواريخ ،تعمل بالوقود الصلب
منذ سنوات ،بدأت كوريا بانتاج
ٍ
وتختلف جذريًا عن تطويرات «سكود» التي هيمنت على الترسانة الصاروخية
في املاضي؛ وهــي أشبه بالصواريخ الحديثة التي تصنعها الصني وروسيا من
صواريخ الستينيات .كما أنتجتّ ،
صواريخ بالستية من
وجربت بنجاح ،إطــاق
ٍ
ً
الـغــواصــات .وب ــدال مــن بضع تـجــارب صــاروخـيــة فــي السنة ،أقــامــت كــوريــا العام
املاضي عشرات التجارب على نماذج مختلفة .في العرض العسكري األخير في
ّ
الكوريون (إضافة ملا
العاصمة ،في الذكرى الـ  105لوالدة كيم ايل سونغ ،عرض
سبق) صــواريــخ تشبه األنظمة الصينية العابرة للقارات ،ويشي حجمها بأنها
قادرة على الوصول الى أميركا.
الكوريون كأنهم يقولون لألميركيني «لقد وصلنا بالفعل الى القدرة التي تخيفكم».

ول ـكــن وســائــل اإلعـ ــام فــي ال ـغــرب شـكـكــت بــأصــالــة األن ـظ ـمــة ال ـتــي ت ـ ّـم عـ ُـرضـهــا،
باعتبار انه ال تجارب معروفة لهذه الصواريخ ،وقالت إن الحاويات التي أظهرت
سنوات
في العرض قد تكون فارغة .تفهم واشنطن ّأن هذه القدرات تحتاج الى
ٍ
ّ
ّ
املنطقة .صواريخ الغواصات
قليلة للـ«نضوج» ،وهذا يفسر تسارع تصعيدها في ً
ً
مثال ،ليست خطيرة فقط ألنها قادرة على االقتراب خفية من السواحل األميركية،
وضــرب قلب البلد من دون أن تتمكن وسائط الــدفــاع الصاروخي من رصدها؛
ّ
الغواصات تعطي الكوريني قدرة «ضربة ثانية» .بمعنى أنه ،حتى لو قامتّ واشنطن
بضربة نووية خاطفة وماحقةّ ،دمرت خاللها القيادة الكورية بأكملها وكل قدراتها
فإن ّ
الصاروخية وأفنت شعبهاّ ،
الزفرة األخيرة لكوريا ستكون على شكل ضربة
ّ
نووية ،تطلقها غواصة وحيدة في املحيط ،تدمر أكبر مدينة أو مدينتني في أميركا.
في هذه الحالة ،يصبح اإلحتراز من الحرب واجبًا.

الخيارات الصعبة
ٌ
ّ
ّ
كما ذكــرنــا فــي الـســابـًـق ،فــإن الـســاح الـنــووي فــي كــوريــا هــو تعويض عــن ال ــردع
مكمال له .كما تشرح دراسة أميركية لوزارة الدفاعّ ،
التقليدي وليس ّ
فإن كلفة بناء
والحفاظ عليها في حالة كوريا هو (بعد أن تدفع ثمن البنية التحتية
قدرة نووية ّ
جيش تقليدي ـ ـ مــع مــدرعــات وبحرية
بناء
محاولة
ـن
ـ
م
بكثير
ـل
األســاسـيــة) أقـ
ٍ
وســاح جـ ٌ ّـو ـ ـ ي ــوازي الجيش الـكــوري أو األمـيــركــي .مــن زاوي ــة الـحــرب التقليدية،
التشابه بني الجبهة على الحدود الكورية والجبهة بني جنوب لبنان
هناك درجة من
ّ
املحتلةّ .
للكوريني الشماليني هو وجود عاصمة
الوحيد
دع»
«الر
فلسطني
وشمال
ّ
خصمهم ،س ــوول ،عـلــى مـســافـ ٍة قــريـبــة مــن خ ــط الـهــدنــة ،وضـمــن م ــدى املدفعية
الثقيلة والراجمات ذات العيارات الكبيرة .لهذا ّ
السبب بنى الكوريون آالف الكهوف
ّ
ّ
املحصنةُ ،حفرت في املرتفعات املواجهة للجبهةّ ،بحيث تتمكن املدافع
واملالجىء
نسبي ـ ـ حتى ولو سيطر العدوّ
ّ
أمان
والراجمات من القصف املتواصل وهي في
ٍ
على األجــواء ـ ـ وال يمكن ايقافها بغير الدخول في الحرب ّ
البرية واجتياح كوريا
الشمالية (العديد من الراجمات في كوريا ،باملناسبة ،هي النموذج ذاته الذي تجده
في جنوب لبنان أو ّ
غزة ،ولكن هذا موضوع آخر).
ّ
ٌ
موجود ّ في املنطقة الحدودية وعلى طول خط
ُيقال أن  %70من الجيش الكوري
ّ
ّ
الدفاع الذي يحمي بيونغيانغ ،غير أن «خطة الحرب» التي يتحضر لها الكوريون
مـنـ ّـذ الخمسينيات ،تلحظ سـقــوط الـعــاصـمــة ،وانـسـحــاب املـقــاتـلــن (ون ـحــن هنا
نتكلم على تعبئة ّ
عامة ألغلب الشعب ،ذكورًا وإناثًا) الى الجبال الشمالية الوعرة،
ّ
ّ
ّ
شبكات هائلة من األنفاق
حيث الطرقات املعبدة غير موجود ٍة تقريبًا وقد أعدت ً
ـوار تــدوم فترة طويلة .انت قد تملك
واملخابىء واملستودعات ،تحضيرًا لحرب غـ ٍ
قنابل خارقة للتحصينات ،وقد تكون قادرة على تدمير بعض هذه املراكز ،ولكن
ال قوة في العالم تملك العدد الكافي من هذه القذائف املتخصصة للتعامل مع آالف
املخبأة واملنثورة على مساحات واسعة .على ّ
األهداف ّ
ّ
عسكري أميركي،
حد قول
ّ
ال يوجد ٌ
بلد ً في العالم تتخلله األنـفــاق ككوريا الشمالية ،مجتمع الـ«سونغون»
شعار مركزي في البلد) .بتعابير أخرى ،الكوريون يعرفون أنّ
ّ
ٌ
وهو
ّ
(«الجيش أو ّال»ّ ،
ُ
ّ
عدوهم متفوق بكل املعايير ،وخطتهم ـ ـ حني تفرض عليهم الحرب ـ ـ هي أن يقاتلوا
بناسهم وجبالهم ،وأسلحة تعود الى السبعينيات.
اين نقف؟
مــن املـنـظــور الـعــربــي ،مــن املـفـتــرض أن تـكــون مسألة االنـحـيــاز محسومة :كوريا
الشمالية ،بحجمها الصغير ،دعمت قضايا عربية وساعدتنا في الحروب (الى
الـيــوم) ،وقـ ّـدمــت لنا أكثر بكثير مما قدمناه لها .وهــي مــن الــدول القليلة التي ما
زالت تأخذ موقفًا عنيفًا ّ
اعتراف بها (كوريا الجنوبية،
ضد اسرائيل وترفض أي
ٍ
ّ
باملقابل ،شاركت في احتالالت العراق وافغانستان والصومال ،ولكنها أعطتنا
ّ
موال للغرب
هاتف سامسونغ!) .هنا سيأتيك العربي الذي يعتقد أنه ليبرالي (هو ٍ
ببساطة) ويخبرك عن الديكتاتورية وعــن وضــع الحريات والفاقة ،ويــدعــوك ألن
تضع نفسك مكان املواطن في كوريا الشمالية .ولكن هنا الخدعة الكبرى ،انت
لست مكان املــواطــن فــي كــوريــا ،وحــن تأخذ موقفًا تجاهه فأنت تفعل ذلــك من
موقعك كعربي ،وليس من املفترض أن تضع نفسك في سياقه (فأنت لست في
سياقه ،وال يمكنك أن تعرفه بالواسطة .ولو كان ّ
يهمك رأيه وحاله فالطبيعي أن
ّ
تسأله وتحاوره ،ال أن ّ
تقرر عنه ما يريد وما هو األفضل له ،ومتى يستحق النضال
ّ
ّ
النظام والتجربة الكورية ،على املستوى
والصمود ومتى ال يستحق) .إن تقييم ّ
ٌ
موضوع ـ ـ وهذا ليس مبحثنا
النظري والسياسي واألخالقي ،ونقدها والتعلم منها
ٌ
موضوع آخر تمامًا.
هنا ّ ـ ـ والخيار السياسي الذي أمامنا
ّ
ّ
ال متسع هنا للكالم عن النظام في كوريا الجنوبية وعن طبيعة نخبه ،وأن له ايضًا
ّ
تقنعك
ولكن طبيعة املفاضلة
وجهًا آخــر ال يخلو من الفساد والعائلية والقمع.
ً
ّ
بشكل معاكس وجعلها فقيرة
بأن املعجبني بكوريا الجنوبية ،لو أن التاريخ سار
ٍ
محاصرة ،فيما الشمال مليء بناطحات السحاب واألضواء ومظاهر الثراء املادي،
لوقفوا في الخندق اآلخر وتماهوا مع الشماليني .اليوم ،تحاول حكومة بيونغيانغ
ّ
ـور ألحـيــاء جــديــد ٍة فــي العاصمة،
أن تعاكس البروباغاندا ضــدهــا عبر نشر صـ ٍ
ولناطحات سحاب حديثة ،ولكن املقياس واملـعـيــار ال يجب أن يكون هنا .على
الهامش :من يعتقد أن الدمقرطة الجزئية التي جرت ّفي أواخر الثمانينيات تجعل
من كوريا الجنوبية بلدًا «ليبراليًا»ّ ،
وأن االنتخابات مثلت قطعًا مع الديكتاتورية،
ّ
ال يعرف ماضي القمع والتطهير في البلد ،أو أنك ـ ـ الى اليوم ـ ـ ستعتقل في كوريا
ّ
حرب ال
داعم للشمال ،أو
رافض لخوض ٍ
ٍ
رأي ٍ
الجنوبية لو عبرت على «تويتر» عن ٍ
تنتهي من أجل األميركيني .الرئيسة الكورية التي تركت منصبها منذ أسابيع هي
ابنة الديكتاتور العسكري األخير في كوريا ،والرئيس الذي قبلها ،وهو كان مدير
«هيونداي» ،ال ّ
يتحدر من نخبة «املتعاملني مع االحتالل الياباني» فحسب ،بل هو
ٌ
في اليابان.
نفسه
مولود ٌ
كــان ل ـ ّ
ـدي زمـيــل ال أع ــرف عنه العنصرية ،ولكنه يحمل تقييمًا شــديــد السلبية
بالذات .سألته ًمستغربًا عن السبب ،فكوريا الجنوبية
تجاه الكوريني الجنوبيني
ّ
في النهاية ٌ
بلد ٌ
ً
وثراء لشعبه (ولو على حساب غيره)،
ناجح مزدهر ،حقق تنمية
معناه «هذه أمورّ تذهب
وأنشأ نظامًا «ديمقراطيًا» فوق ذلك .أجابني باقتضاب بما
ّ
وتأتي ،ولكن ،كم يمكن للمرء أن يخضع ّ
ويمحي أمام من احتله؟ أن يتخلى ّعن
ّ
سيادته؟ أن يسمح بغزوه؟ ّأن يجعل نفسه محمية؟ هل هناك أعظم من أن تتخلى
عن دينك؟ هم ،يا رجل ،تخلوا عن دينهم!» (بالفعلّ ،
فإن أكبر مجموعة دينية في
كوريا الجنوبية اليوم ،وبخاصة في املدن الكبرى ،هي فئة معتنقي املسيحية).
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مجتمع وإقتصاد
أقرت ّ
على الغالف ّ
المادة  54من مشروع قانون موازنة  2017من دون أي نقاش جدي في مجلس الوزراء ،ال بل إن بعض
الوزراء الذين استفسروا عنها قيل لهم إنها مادة تضمن حقوق الضمان (!) فيما هي تلغي موجب االستحصال
على براءة الذمة من الضمان االجتماعي ،أي أنها تلغي األداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان انتظام
المؤسسات بالتصريح عن أجرائها وتسديد االشتراكات .هذه المادة تندرج في سياق عمليات قضم ًالضمان التي بدأت
ّ
التهرب الضريبي بدال من مكافحته!
مع خفض االشتراكات بنسبة  %50في  ،2001وتستكمل اليوم بإجراءات تخدم

ّ
إجراءات مدسوسة تهدد الضمان باإلفالس
محمد وهبة
ل ــم ي ـكــن ص ــدف ــة إدراج امل ـ ــادة  54فــي
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون مـ ــوازنـ ــة  ،2017بــل
ّ
كانت عملية ّ
تصور
«دس» عن سابق
وتـصـمـيــم ،ال ه ــدف لـهــا س ــوى خدمة
م ـص ــال ــح أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل الــاه ـثــن
وراء ال ـق ـض ـمــة ال ـثــان ـيــة م ــن ص ـنــدوق
الـ ـضـ ـم ــان ،ب ـع ــد ال ـق ـض ـمــة األول ـ ـ ــى فــي
 2001ح ــن أق ـ ـ ّـرت ال ـح ـكــومــة مــرســوم
خ ـف ــض االش ـ ـتـ ــراكـ ــات ب ـن ـس ـبــة .%50
الـ ـقـ ـضـ ـم ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـح ــت أصـ ـح ــاب
العمل زي ــادات كبيرة فــي األرب ــاح ،إال
أنـهــا أنهكت ضـمــان امل ــرض واألمــومــة
والتعويضات العائلية بديون هائلة
ُم ـ ّـول ــت بـسـحــوبــات مـخــالـفــة لـلـقــانــون
م ــن ف ــرع ن ـهــايــة ال ـخــدمــة ح ـتــى بلغت
ق ـي ـم ـت ـهــا املـ ـت ــراكـ ـم ــة  1510م ـل ـي ــارات
لـيــرة حتى نهاية  .2015أمــا القضمة
الثانية ،املطروحة اليوم عبر املادة 54
من مشروع قانون املــوازنــة ،فسيكون
أثرها أكثر فتكًا ألنها تحرم الضمان
م ــن أداة ال ـض ـغ ــط ال ــوحـ ـي ــدة إلج ـب ــار
ّ
املسجلة في الضمان على
املؤسسات

إلغاء موجب االستحصال
على براءة الذمة المالية ستكون
له مفاعيل خطيرة على
التدفقات المالية في الضمان
تسديد متوجباتها املالية للصندوق
وإجـ ـ ـب ـ ــار امل ــؤسـ ـس ــات غ ـي ــر امل ـس ـج ـلــة
ع ـلــى ال ـت ـصــريــح ع ـنــدمــا ت ـض ـطــر الــى
االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـل ــى ب ـ ـ ـ ــراءة ذمـ ـ ــة فــي
تعامالتها مع الدولة.

عبارة تشطب قانون!

ّ
التهرب
توسيع

فــي ال ــواق ــع ،إن إقـ ــرار الـعـمــل بــوجــوب
استحصال أصحاب العمل على براءة
ال ـ ّ
ـذم ــة م ــن ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان ك ــان له
مبررات واقعية ال تزال تنطبق اليوم.
ففي عام  ،1982وبسبب تراكم الديون
على أصـحــاب العمل نتيجة الظروف
القائمة أمنيًا واقتصاديًا ونقديًاّ ،
أقر
العمل ببراءة الذمة العتبارها وسيلة
ت ـم ـنــع ت ــراك ــم ال ــدي ــون ع ـل ــى أص ـح ــاب
ال ـع ـمــل ،وتـشـجـعـهــم ع ـلــى ت ـســديــد ما
ً
يـتــوجــب عليهم لّـلـضـمــان ،ف ـضــا عن
كونها وسيلة تمثل ضمانة للصندوق
مقابل الديون ّ
بذمة املؤسسات.
ظ ــروف الـثـمــانـيـنـيــات ال ت ــزال نفسها
جــاثـمــة ال ـي ــوم ّعـلــى ال ـص ـن ــدوق ،ال بل
إن ــه فــي ظــل تـفــشــي ال ـفــوضــى وال ـهــدر
وال ـف ـســاد وال ـتــدخــات الـسـيــاسـيــة في

أصدر الصندوق نحو  36ألف براءة ذمة في عام ( 2016أرشيف)

الـضـمــان ،أصبحت الـحــاجــة أكـبــر إلى
تطوير وخلق أدوات إضافية لتحفيز
املــؤس ـســات عـلــى الـتـصــريــح للضمان
واالنـ ـتـ ـظ ــام ف ــي ت ـس ــدي ــد امل ـتــوج ـبــات
امل ــال ـي ــة .بـ ـ ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة بــوص ـف ـهــا أداة
قهرية وحـيــدة بيد الضمان فــي وجه
ّ
املتهربني من التسديد لم تعد كافية،
ّ
وهذا ما تدل عليه إحصاءات مصلحة
ب ـ ــراءة ال ــذم ــة .ف ـفــي ع ــام  2016أص ــدر
ال ـص ـن ــدوق ن ـحــو  36أل ــف ب ـ ــراءة ذمــة

فــي  7مــراكــز مــن الـنــوعــن املـحـصــورة
والـ ـش ــامـ ـل ــة ،أي م ــا ي ـ ـ ــوازي  %71مــن
امل ــؤس ـس ــات امل ـسـ ّـج ـلــة ف ــي ال ـص ـنــدوق
والبالغ عددها  50689مؤسسة؛ بينها
ّ
تصرح عن عــدد أجــراء
 7881مؤسسة
يفوق العشرة ،و 42808يقل عن عشرة
أجراء.
هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام ت ـع ـنــي أن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
الضمان كبير جـدًا ،وال سيما مقارنة
م ــع ع ــدد املــؤس ـســات الـكـبـيــر امل ـصـ ّـرح

ّ
عـنــه لـ ــوزارة امل ــال وال ــذي تـخــطــى 200
أل ــف مــؤس ـســة بـيـنـهــا  1100مــؤسـســة
في دائرة كبار املكلفني وحدها (تشمل
هـ ــذه األرقـ ـ ــام امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة مــن
م ـص ــارف وش ــرك ــات ت ــأم ــن ووس ــاط ــة
مالية وشركات األموال) ،وبالتالي فإن
املــؤسـســات الـتــي يـفــوق عــدد أجرائها
ع ـ ــن  10يـ ــزيـ ــد ب ـك ـث ـي ــر ع ـ ــن  10آالف
مــؤس ـســة .لـ ــذا ،ك ــان األج ـ ــدر ب ــال ــوزراء
املعنيني وبمجلس الــوزراء وبمجلس
النواب أن يحاسبوا الضمان على هذا
التقصير الفادح ،وأن ّ
يسدوا الثغرات
التي تتيح التهرب عبر خلق وتطوير
أدوات إض ــاف ـي ــة إلجـ ـب ــار املــؤس ـســات
ّ
املتهربة على التصريح للضمان عن
أعمالها وعــن أجرائها ،إال أن الــوزراء
املعنيني ومجلس ال ــوزراء ذهـبــوا في
ّ
التهرب!
اتجاه توسيع

األثر المالي
الوضع المالي في صندوق الضمان استنادًا إلى قطع
حساب 2015

يتضمن مشروع قانون موازنة 2017
املحال إلى مجلس النواب بعدما ّ
أقره
مجلس ال ــوزراء امل ــادة  54الـتــي ّ
تنص
ع ـل ــى اآلت ـ ــي« :خ ــاف ــا ألي نـ ـ ّـص آخ ــر،
ُيحصر مــوجــب الـحـصــول على بــراءة
ذمــة مــن الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان
االجتماعي املنصوص عليها في املادة
 65م ــن ق ــان ــون ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي
الـصــادر بــاملــرســوم رقــم  13955تاريخ
ّ
 1963/9/26بـحــالـتــي تـصـفـيــة وح ــل
املؤسسات».
هــذه امل ــادة لــم تكن واردة فــي مشروع
مــوازنــة  2017الــذي أحيل إلــى مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــل أدرج ـ ــت الحـ ـق ــا .طــريـقــة
«الـ ّ
ـدس» ،واللغة القانونية املستعملة
باختصار ،تعيد إلــى األذه ــان سلوكًا
دأبت عليه بعض القوى التي سيطرت
عـ ـل ــى وزارة امل ـ ـ ـ ــال خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن .ف ـق ــد اس ـت ـخ ــدم ــت ع ـب ــارة
«خــافــا ألي ن ـ ّـص آخ ــر» م ــرارًا لشطب
وإلغاء مواد قانونية تعد أساسية في
صلب بعض القوانني ،لكنها شطبت
بشحطة قلم من دون إثــارة أي انتباه
بـعــد تضمينها فــي م ـشــروع املــوازنــة
إلى جانب عشرات املواد القانونية.
هــذا األم ــر يـتـكـ ّـرر الـيــوم مــع امل ــادة .54
بعبارة واحدة ،ألغيت مفاعيل املادة 65
من قانون الضمان التي تتضمن أربع
فقرات تتحدث عن وجوب استحصال
أصحاب العمل على براءة ّ
ذمة إلثبات
تسديد االشتراكات واملوجبات املالية
امل ـتــرت ـبــة عـلـيـهــم ل ـل ـص ـنــدوق ،وتـمـ ّـيــز
بــن بـ ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة امل ـح ـصــورة وب ــراءة
ّ
الذمة الشاملة ،وتحدد املعامالت التي
تـسـتــوجــب االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى ب ــراءة
الذمة على النحو اآلتي:

معامالت السجل التجاري ،معامالت
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،امل ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
معامالت االستيراد والتصدير وإعادة
ال ـت ـص ــدي ــر وامل ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـج ـم ــرك ـي ــة،
م ـع ــام ــات االشـ ـت ــراك ف ــي امل ـنــاق ـصــات
العمومية وامل ـح ـصــورة ،اسـتــدراجــات
العروض واالتفاقات بالتراضي لدى
إدارات ال ــدول ــة وامل ـص ــال ــح املـسـتـقـلــة
والبلديات وسائر املؤسسات العامة،
م ـ ـعـ ــامـ ــات االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات امل ـص ــرف ـي ــة
والـ ـ ـق ـ ــروض الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـص ـنــاع ـيــة
والــزراعـيــة والسياحية الـتــي تجريها
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،مـعــامــات
املـســاعــدات التي تعطيها أو تمنحها
اإلدارات ال ـع ــام ــة وس ــائ ــر مــؤس ـســات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ،مـ ـع ــام ــات تـسـجـيــل
مؤسسات التعليم الخاص لدى وزارة
التربية الوطنية ،معامالت دفع املنح
لـلـمــدارس الـخــاصــة املـجــانـيــة ،تجديد
دفتر السيارة العمومية أو إخضاعها
لـلـمـعــايـنــة امل ـي ـكــان ـي ـك ـيــة ،ح ـ ــاالت نقل
ملكية الـلــوحــة العمومية أو حصول
تغييرات في ملكيتها.

المشمولون بالضمان في نهاية شهر أيلول 2016
املضمونون
659315

املستفيدون على عاتق املضمون
األهل
117569

األوالد
477647

الزوج أو الزوجة
219073

املؤسسات املسجلة
50689

إلغاء موجب االستحصال على براءة
الـ ــذمـ ــة امل ــالـ ـي ــة س ـت ـك ــون لـ ــه م ـفــاع ـيــل
خ ـط ـي ــرة ع ـل ــى ال ـت ــدف ـق ــات امل ــال ـي ــة فــي
ال ـض ـم ــان ،ف ـهــو يـعـنــي أن املــؤس ـســات
التي كانت تحصل على بــراءات ّ
الذمة
إجباريًا بسبب اضطرارها إلــى إبــراز
ب ــراءة الــذمــة ضـمــن أوراق االسـتـيــراد
والتصدير واملـشــاركــة فــي املناقصات
وســواهــا ،لــن تكون مجبرة بعد إقــرار
هـ ــذه املـ ـ ــادة ع ـلــى االس ـت ـح ـص ــال على
براءة ّ
ذمة إال إذا كانت ستغلق أبوابها
ّ
وتصفي أعمالها .هــذا األمــر سيؤدي
إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض خـ ـطـ ـي ــر فـ ـ ــي ن ـس ـبــة
املنتظمني في تسديد االشتراكات ،ما
ي ــؤدي تلقائيًا إل ــى تــراجــع اإليـ ــرادات
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـ ـفـ ـ َ
ـرعـ ــي ض ـ ـمـ ــان املـ ـ ــرض
واألمومة ،فيما ستلجأ إدارة الضمان
إلى تمويل عجز التقديمات الصحية
والعائلية بــزيــادة سحب األم ــوال من
ف ــرع نـهــايــة الـخــدمــة ،أي مــن مــدخــرات
األجراء.
وبحسب قطع الحساب فــي الضمان،
ف ـ ــإن م ـج ـمــل إيـ ـ ـ ـ ــرادات ف ـ َ
ـرع ــي ض ـمــان
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كركي :الضمان
في خطر شديد
ي ـق ــول امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـص ـنــدوق الــوط ـنــي
للضمان االجـتـمــاعــي ،محمد كــركــي ،إن
م ـش ــروع ق ــان ــون م ــوازن ــة  2017تضمن
مــادتــن قــانــونـيـتــن تـنـطــويــان عـلــى درجــة
كبيرة من الخطورة على الصندوق ألنهما
ت ـع ــدالن ث ــاث ــة أم ـ ــور أس ــاس ـي ــة ف ــي عمل
الصندوق على النحو اآلتي:
ـ املادة ّ 68
تتحدث عن تقسيط ديون الدولة
للضمان لعشر سنوات ابتداء من 2009
باالستناد إلــى القانون  2006/753الذي
يجيز للحكومة تقسيط املبالغ املتوجبة
عليها ،إال أن هــذه امل ــادة أعـفــت الــديــن من
الخضوع للفائدة القانونية ومــن زيــادات
التأخير خالفًا ملا ورد في القانون .753
وبحسب كركي ،فإن ديون الدولة للضمان
بلغت  1900مليار ليرة في نهاية ،2015
وهي ّ
ممولة من تعويضات نهاية الخدمة،
وتـخـضــع ل ـفــائــدة قــانــونـيــة ت ـســاوي 100
مـلـيــار ل ـيــرة س ـنــويــا ،وبــال ـتــالــي ال ب ـ ّـد من
أن تخضع هــذه الــديــون للفائدة ولــزيــادات
الـتــأخـيــر كـمــا حـصــل أي ــام إق ــرار الـقــانــون
 753ال ــذي ك ــان يـتـضـمــن الـتـقـسـيــط ملــدة
 20سنة بال فــوائــد ،لكن الرئيس السابق
إميل لحود ّ
رده وفرض مهلة  10سنوات
للتقسيط وفائدة نسبتها « .%5األفضل
أن يعالج هذا املوضوع من دون التقسيط،
إذ بإمكان الــدولــة أن تــدفــع للضمان عبر
سندات الخزينة» يقترح كركي.
ـ املــادة  68تضمنت أيضًا فقرة عن عدم
االسـتـفــادة مــن فتح الصناديق إال بقرار
يصدر عن مجلس الوزراء .في رأي كركي،
إن ه ــذه املـ ــادة غــامـضــة ،فـلـمــاذا يـجــب أن
تكون مباشرة التقديمات في مطلع السنة
بقرار من مجلس الــوزراء ،أال يضرب هذا
األمر استقاللية الضمان ويربط حصول
امل ـض ـم ــون ــن ع ـل ــى ال ـت ـق ــدي ـم ــات ب ــال ـق ــرار
الـسـيــاســي؟ ألـيـســت ه ــذه مـحــاولــة لوضع
اليد على الضمان؟
ـ ـ ـ املـ ـ ــادة  54ه ــي األكـ ـث ــر خـ ـط ــورة ،ألنـهــا
َ
ـراءات الــذمــة فــي حالتي
تحصر إع ـطــاء بـ ـ ّ
تصفية املؤسسة وحلها ،وهاتان الحالتان
ً
نادرتان أصال في الضمان .إلغاء موجب
ال ـح ـصــول عـلــى بـ ــراءة ذم ــة م ــن الـضـمــان
ي ـت ــزام ــن م ــع ام ـت ـن ــاع ال ــدول ــة ع ــن تـســديــد
املستحقات املــالـيــة عليها لـلـصـنــدوق ،ثم
ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام امل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة
لــامـتـنــاع أي ـضــا .املـشـهــد خـطـيــر ،فهناك
ق ـســم ك ـب ـيــر م ــن امل ــؤس ـس ــات سـتـتــوقــف
عن االنتظام في تسديد املتوجبات املالية
ّ
للصندوق بعد إلغاء براءة الذمة وسيتأخر
التحصيل في الضمان لسنوات عديدة ،ما
يضعه في خطير شديد.

القضاء يبحث في مصير مطمر برج حمود

ما هو سر االنفجار الصغير؟

في الخامس من الشهر الجاري ،وقع ما ُيشبه
موقع مطمر النفايات في برج حمود،
«االنفجار» في ُ ّ
بحسب مصادر مطلعة ،وذلك نتيجة تفاعل كيميائي لطبيعة
النفايات المدفونة في المكب القديم في الموقع .في
هذا الوقت ،يستكمل قاضي األمور ُ
المستعجلة في جديدة
المتعلقة بدعوى
المتن ،القاضي رالف
كركبي ،جلساته ُ
ّ
ُ
إقفال المطمر ،اليوم ،فيما يثير البعض شبهة تعرض القضاء
لضغوطات الستكمال األعمال في المطمر بمعزل عن اآللية
ُ
التي تجرى بها هذه األعمال
هديل فرفور
ُ
يستكمل قــاضــي األم ــور املستعجلة في
ج ــدي ــدة امل ـ ــن ،ال ـ ُق ــاض ــي رال ـ ــف كــرك ـبــي،
ّ
ملف دعوى
اليوم ،الجلسات املتعلقة في ُ
ّ
إقـفــال مطمر بــرج حـمــود .ومــن املـقــرر أن
يتم إبــاغ الفرقاء مضمون تقرير لجنة
الخبراء حول واقع املطمر وآلية األعمال
القائمة فيه.
ّ
وب ـح ـس ــب املـ ـح ــام ــي ح ـس ــن بـ ـ ـ ــزي ،أح ــد
املحامني الناشطني الــذي تـقـ ّـدم بدعوى
"م ـخــال ـفــة امل ـعــاي ـيــر الـبـيـئـيــة ف ــي تنفيذ
أعمال إنشاء مطمر برج ّ
حمود ومعالجة
جبل النفايات في املوقع ونقل النفايات
ّ
املكب املؤقت" في أيلول املاضي ،فإن
إلى
ُ
ه ـن ــاك ض ـغــوطــات ك ـب ـيــرة تـ ـم ــارس على
الـقـضــاء مــن أج ــل االس ـت ـمــرار فــي أعـمــال
ّ
املطمر "في ظل مخالفات بيئية وصحية
خطيرة ج ـدًا" .وكــان القاضي كركبي قد
ّ
اتخذ في  15تشرين الثاني املاضي قرارًا
يقضي بتجميد األعمال ،إال أن "القاضي
تــراجــع عــن قـ ــراره فــي مــا ب ـعــد" ،وف ــق ما
يقول بزي.
ُ
ُ
في هذا الوقت ،تفيد املعطيات أن هناك
انقسامًا بني أعضاء لجنة الخبراء حول
واقــع الطمر في املوقع وآلية العمل فيه،
ُ
ف ـفــي ح ــن تـ ـق ـ ّـدم ع ـضــو ل ـج ـنــة ال ـخ ـبــراء
ُ
نـ ـج ــاء الـ ـش ــوي ــري تـ ـق ــريـ ـرًا ي ـش ـي ــر إل ــى
"ال ــوض ــع الـسـلـيــم فــي امل ـط ـمــر"ُ ،يخالفها
ال ـ ــرأي ال ـع ـض ــوان اآلخ ـ ــران ف ــي الـلـجـنــة،
وه ـمــا ال ـخ ـب ـيــران ول ـس ــون رزق وج ـهــاد
عـ ّـبــودُ .يـجـمــع كــل مــن عـبــود ورزق على
الــوضــع غـيــر الـصـحــي لــأعـمــال القائمة
ف ــي امل ـط ـمــر ،وع ـلــى أن طــريـقــة املـعــالـجــة
ال ت ــراع ــي خـ ـط ــورة وح ـســاس ـيــة نــوعـيــة
النفايات املدفونة في املكب القديم ،حيث
ُدفنت منذ سنوات طويلة نفايات سامة
وخطرة.

ّ
ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ُمــط ـل ـعــة على
أع ـم ــال امل ـط ـمــر ،إن ــه ب ـتــاريــخ  5نـيـســان
ال ـح ــال ــي ،ح ـصــل م ــا ُي ـش ـبــه "االن ـف ـج ــار"
الـصـغـيــر داخـ ــل امل ـك ــب ال ـق ــدي ــم ،نتيجة
س ــوء آل ـيــة مـعــالـجــة الـنـفــايــات املــدفــونــة
فــي امل ـكــب ،وبــالـتــالــي الـتـسـبــب بتفاعل
كيميائي نتيجة غــاز املـيـثــان املــوجــود
في املــوقــع ،األمــر الــذي ّأدى إلــى انتشار
الـنـفــايــات بـشـكــل عـشــوائــي فــي املنطقة
وزاد مــن ســوء الــواقــع هـنــاك ،الفـتــة إلى
أن تـقــاريــر ُرف ـعــت إل ــى إح ــدى الـ ــوزارات
ّ
املعنية تتعلق بحادثة "االنفجار" وسوء
الوضع البيئي وتداعياته على املواقع
امل ـجــاورة ،وبالتالي على القاطنني في
املنطقة.
ُيـطــرح فــي هــذا الـصــدد مسؤولية وزارة
ال ـب ـي ـئــة ع ــن امل ـل ــف وت ــداع ـي ــات ــه ال ـت ــي ال
تتوقف .وبحسب بزي ،فإن وزير البيئة
ال ـحــالــي ط ــارق ا ّلـخـطـيــب ل ــم ي ــزر املــوقــع
ب ـع ــد ول ـ ــم يـ ـت ــدخ ــل ب ــامل ـل ــف والـ ــدعـ ــوى،

ّ
"أم ـ ــا ال ـخ ـب ـيــرة ال ـش ــوي ــري ،ف ـقــد ارتـكـبــت
ّ
مـخــالـفــات تـتـعــلــق ب ـعــدم إط ــاع الـفــرقــاء
عـلــى تـقــريــرهــا وال ـق ـيــام بــإعــداد التقرير
بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،م ــا يـصـعــب مسألة
مناقشته خالل الجلسة" ،على حد تعبير
بزي الذي ُيثير مسألة "انحياز الشويري
إلى الشركة املتعهدة أعمال املطمر".
ُيــذكــر أن الشركة امللتزمة أعـمــال املطمر
هي شركة خوري للمقاوالت التي فازت
فـ ــي  21حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ــاضـ ــي ب ـم ـنــاق ـصــة
"أشـ ـغ ــال ال ـح ـمــايــة ال ـب ـحــريــة ومـعــالـجــة
ج ـبــل ال ـن ـفــايــات وإنـ ـش ــاء امل ــرك ــز املــؤقــت
للطمر الصحي في منطقة برج حمود"،
بـعــدمــا قـ ّـدمــت الـسـعــر األدنـ ــى وه ــو 109

كان القاضي كركبي
قد اتخذ قرارًا بتجميد
األعمال إال أنه تراجع
عن قراره في ما بعد

ماليني دوالر .حينها ،أثــار السعر بلبلة
في مجلس اإلنماء واإل ُعـمــار ،خصوصًا
أنـ ــه أظ ـه ــر أن ال ـس ـعــر املـ ـق ــدم م ــن شــركــة
"الجهاد للتجارة واملقاوالت" التي فازت
بـمـنــاقـصــة مـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا عاليًا
جـ ـ ّـدًا ل ـقــاء أع ـم ــال ُم ـشــاب ـهــة ،األمـ ــر ال ــذي
دفع املجلس حينها إلى إعــادة مناقصة

مطمر الكوستابرافا وفوز شركة الجهاد
ب ـهــا مـ ــرة ث ــان ـي ــة ،ول ـك ــن ب ـس ـعــر أقـ ــل مــن
السعر الذي كان ُمقدمًا بنحو  12مليون
دوالر!
االنـ ـ ـط ـ ــاق م ـ ــن ه ـ ـ ــذا "ال ـ ـ ـ ـ ُعـ ـ ـ ــرض"ُ ،يـ ـع ـ ّـد
ض ــروري ــا ل ــإش ــارة إل ــى املـعـطـيــات الـتــي
ُ
تثيرها بعض املـصــادر املتابعة للملف
ّ
واملتعلقة بإجراء عقد /اتفاق بني شركة
"الخوري للمقاوالت" و"الجهاد للتجارة
واملقاوالت" ،مؤخرًا ،والذي يقضي بنوع
م ــن "تـ ـق ــاس ــم" املـ ـهـ ـم ــات ب ــن ال ـشــرك ـتــن
وب ــال ـت ــال ــي ت ـقــاســم ال ـت ـكــال ـيــف وأس ـع ــار
املناقصة.
ُ َ
حاولت "األخبار" التواصل مع املقاولني،
دانـ ــي خـ ــوري وج ـه ــاد ال ـع ــرب ،لـلــوقــوف
عـلــى امل ــوض ــوع ،إال أنـهـمــا لــم ي ــردا على
اتصاالتها املتكررة.
يقول بــزي إن الضغوطات التي تمارس
ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ب ــات ــت واض ـ ـحـ ــة وف ـج ــة،
ً
فـضــا عــن الـضـغــوطــات واملـســاعــي التي
قامت بها ما أسماه "الشركات النافذة"
(ويـ ـقـ ـص ــد ش ــرك ـت ــي الـ ـجـ ـه ــاد ل ـل ـت ـجــارة
وال ـخــوري لـلـُمـقــاوالت) مــن أجــل إسكات
الـصـيــاديــن امل ـت ـضــررريــن أيـضــا مــن هــذا
الواقع.
وك ـ ــان الـ ـصـ ـي ــادون ال ـع ــام ـل ــون ف ــي مــرفــأ
ّ
الـ ـضـ ـبـ ـي ــة ق ـ ــد نـ ــظ ـ ـمـ ــوا ع ـ ـ ــدة تـ ـح ــرك ــات
اح ـت ـجــاج ـيــة ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط امل ــاض ــي،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ردم ال ـب ـح ــر وت ـلــوي ـثــه
بالنفايات وتـهــديــد أرزاق ـهــم ،خصوصًا
بعد اعـتــراض الكثير من النفايات التي
ُ
ّ
ترمى في البحر مراكب صيدهم ،إل أن
"النافذين استطاعوا مؤخرًا أن ُيسكتوا
ال ـص ـي ــادي ــن وي ـض ـغ ـط ــوا ع ـل ـي ـهــم وع ـلــى
ّ
القضاء معًا" ،على ّ
حد تعبير بزي.

ُيجمع عبود ورزق على أن المعالجة ال تراعي خطورة وحساسية نوعية النفايات المدفونة في المكب القديم(هيثم الموسوي)

وجهة نظر

مؤتمر وطني نقابي حول قطاع البناء في لبنان؟
غسان صليبي
املــرض واألمــومــة في عــام  2015بلغت
 1093م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ـقــابــل تـقــديـمــات
بقيمة  1416مليار ليرة ،أي أن العجز
بـلــغ  322مـلـيــار ل ـيــرة ف ــي  .2015وقــد
بلغت قيمة املسحوبات من فرع نهاية
ال ـخــدمــة لـتـمــويــل ال ـع ـجــز امل ـت ــراك ــم ما
قيمته  1510مـلـيــارات لـيــرة ،فائدتها
ال ـس ـنــويــة تـبـلــغ  100م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،ما
يعني أن إلغاء براءة ّ
الذمة ستكون له
مفاعيل سلبية قاسية على التدفقات
املالية وعلى ّ
نمو العجز .هذا العجز،
ً
خفض االشتراكات
بــدأ أصــا ،بسبب
ّ
ب ـن ـس ـبــة  %50الـ ـت ــي م ــث ـل ــت الـقـضـمــة
األولــى ملـقــدرات الضمان ،أمــا القضمة
الثانية املتمثلة في إلغاء براءة الذمة
فقد تكون قاضية.

يعتبر قطاع البناء ،أكثر القطاعات إشكالية في لبنان:
في وظيفته االقتصادية ،وأرباحه ،وعشوائية تنظيمه،
وشروطه البيئية ،وظروف عماله البائسة ،اللبنانيني
والفلسطينيني والسوريني .كما أن قطاع البناء ،هو في
صلب ّأي سياسة إسكانية في البلد.
انتخب جاد ثابت ،املهندس املعماري ،رئيسًا لنقابة
ً
املهندسني ،حامال معه ،مشاريع إصالحية ،في مجال
السكن واإلعمار والبناء .في برنامج الئحة "نقابتي"،
التي ترأسها ،نية واضحة للتصدي لقضايا الشأن
العام.
ال أريد تحميل جاد تابت املسؤولية بالنيابة عن
الحكومة واملجلس النيابي ،لكني أدعوه وكخطوة أولى،
ومن موقعه النقابي ،إلى أن يبادر إلى تنظيم مؤتمر

نقابي وطني ،يجمع ،إلى نقابته ،نقابات العمال اللبنانية
في قطاع البناء ،واالتحاد العمالي العام ،واالتحاد العام
لعمال فلسطني ،وممثلني عن العمالة السورية ،ولجنة
الدفاع عن املستأجرين ،لبحث القضايا املشتركة ،في
إطار احترام حق العمل وحق السكن ،واالتفاقيات
الدولية التي ترعى حقوق الناس جميعًا ،محليني،
الجئني ،أو نازحني.
أعرف تمامًا ،أن جاد تابت ،يترأس نقابة لم تتعود على
هذه املبادرات ،وال هي تتبنى بالضرورة هذه القضايا،
وأن موازين القوى الحالية ،في املجلس الجديد ،ال
تسمح كثيرًا بتغيير فعلي .إال إذا كان التصويت
األخير لصالحه ،يعكس تغييرًا ما ،لم نلمسه بعد!
بانتظار اتضاح الرؤية ،إني أعتقد أن مبادرة ،كالتي
أقترح ،يمكن أن تفيد على مستويني على األقل:
 -لجهة العالقة بني النقابات العمالية ونقابة املهندسني.

فبعد تنسيق ناجح مع االتحاد العمالي العام ،في سنة
 ،1987في إطار املؤتمر النقابي الوطني العام ،وفي
مواجهة الحرب وتدني سعر صرف العملة الوطنية،
أصبحت العالقة شبه معدومة في السنوات األخيرة.
ولعل إحياء التنسيق بني النقابات العمالية في قطاع
البناء ونقابة املهندسني ،يفتح الباب أمام التنسيق بني
النقابات العمالية ونقابات املهن الحرة ،ال سيما في
املجاالت القانونية والصحية والسكنية ،ويوسع من
إمكانية التأثير النقابي ،على املستوى املعيشي.
 لجهة تشكيل قاعدة نقابية عريضة في قطاع البناء،ً
تحمل مشروعًا عماليًا ،إسكانيًا ،وبيئيًا متكامال،
تتفاوض عليه مع السلطة أو تضغط من أجل تحقيقه.
وربما يفتح الباب أيضًا ،أمام تنسيقيات أخرى
في القطاعات املختلفة ،تعمل من أجل التأثير ،في
السياسات العامة.
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يميل الناس إلى
عرض الجوانب األكثر
إيجابية في حياتهم
على وسائل التواصل
االجتماعي

الفايسبوك والسعادة

عالقة
متناقضة

إنستغرام :المنصة األكثر نرجسية
فــي اسـتـطــاع أجــرتــه منصة  LendEDUتـبــن أن اإلنـسـتـغــرام هــو املـنـصــة األكـثــر
نرجسية في وسائل التواصل االجتماعي حيث اعتبر غالبية املستطلعني أن وسائل
التواصل االجتماعي هــي أداة قوية لخلق شخصية جــديــدة تمامًا مغايرة للواقع.
واعتبرت الدراسة أن «الصيغة بسيطة للغاية :إذا قمت بنشر ما يكفي من الصور
«الفنية» وصور أنيقة لنفسك تجذب الكثير من اإلعجابات،
عـنــدهــا لــن يـهــم ال ـفــرد إن ـجــازاتــه فــي الـحـيــاة الحقيقية ألن
شعبية حسابه على وسائل التواصل االجتماعي ستحدد
وضعه على السلم االجتماعي» .وأضافت الدراسة أن هذا
األمــر صحيح بشكل خاص مع انستغرام ،حيث اإلعجاب
هو الطريقة الرئيسية للتفاعل مع الصور وأشرطة الفيديو
الـتــي يـتــم نـشــرهــا مــن قـبــل املـسـتـخــدمــن .فـقــد أعـلــن %67
مــن املستطلعني أنهم يقومون باإلعجاب عمدًا بصور األشـخــاص الــذيــن ُيعجبون
بصفحاتهم بغض النظر عما إذا كانوا معجبني فعليًا باملحتوى ،و %78يقومون
بمحي صورهم عن املنصة في حال لم تحصل على ما يكفي من اإلعجابات.

كـلـمــا اسـت ـخــدمــت ال ـفــاي ـسـبــوك أكـثــر
ك ـل ـمــا ان ـخ ـف ــض م ـس ـت ــوى ال ـس ـع ــادة
لديك ،فقد أثبتت دراســة حديثة أنه
مهما كانت طبيعة اسـتـخــدام الفرد
لـلـفــايـسـبــوك ف ــإن ــه سـيـجـعـلــه يشعر
أسوأ .وقد يكون تراجع الثقة بالنفس
أحد أبرز العوامل السلبية نظرًا إلى
تعرض الـفــرد بشكل مستمر لصور
وصفحات منسقة بعناية من حياة
اآلخ ــري ــن ،فيقيم مـقــارنــة اجتماعية
غير مؤاتية معهم
ّ
غيرت وسائل التواصل االجتماعي
طــريـقــة تــواصــل ال ـنــاس مــع بعضهم
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض وط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات

االجتماعية بينهم .دراس ــات عديدة
نــاقـشــت تــأثـيــرات ه ــذه الــوســائــل في
الناس وتوصلت إلى عالقة مترابطة
بــن وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ب ــاع ـت ـب ــاره
أبرزها ،وانخفاض مستوى السعادة
عند األفراد.
بعض الباحثني اعتبر أن انخفاض
مـسـتــوى ال ـس ـعــادة مــرتـبــط بطريقة
أو ن ــوع ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـفــاي ـس ـبــوك
أكـثــر مــن الــوقــت ال ــذي يقضيه الفرد
في استخدام الفايسبوك بحد ذاته،
حـيــث أن كمية الـتـفــاعــل مــع وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال عــاقــة لها

ب ــال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي سـ ـع ــادة ال ـ ـفـ ــرد ،وأن
نوعية هذه التفاعالت هي املهمة .في
ً
حــن ط ــرح الـبـعــض س ــؤاال إشكاليًا:
ه ــل الـ ـن ــاس األق ـ ــل سـ ـع ــادة يـمـيـلــون
أكثر إلى استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،أم أن وســائــل التواصل
االجتماعي تــؤدي إلى التخفيف من
سعادة الفرد؟
فــي دراس ــة حديثة للباحثني هولي
ش ــاكـ ـي ــا م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــان دي ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــو ،ونـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس
ك ــريـ ـسـ ـت ــاكـ ـي ــس مـ ـ ــن جـ ــام ـ ـعـ ــة يـ ـ ــال،
توصل الباحثان إلى أنه مهما كانت
طبيعة استخدام الـفــرد للفايسبوك

تقرير

الطباعة الثالثية األبعاد« :بوينغ» تبدأ باستخدام تيتانيوم مطبوع!
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى س ـت ـس ـت ـخــدم طــائــرة
ل ـن ـق ــل ال ـ ــرك ـ ــاب م ـ ـعـ ــادن م ـص ـنــوعــة
بتقنية الـطـبــاعــة الـثــاثـيــة األبـعــاد،
مـ ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــة Norsk Titanium
النروجية املتخصصة في الطباعة
الرقمية الثالثية األبعاد للمعادن،
ك ـم ـك ــون ــات ل ـه ـي ـك ـل ـهــا .ف ـق ــد أع ـل ـنــت
شركة "بوينغ" منذ أيام أنها ستبدأ
ب ــاس ـت ـخ ــدام ق ـط ــع م ــن ال ـت ـي ـتــان ـيــوم
املـطـبــوع بتقنية الطباعة الثالثية
األبعاد في بناء طائرة Dreamliner
 ،787ب ـع ــدم ــا ح ـص ـل ــت ال ـش ــرك ـت ــان
على موافقة سلطة الطيران املدني
الفيدرالية األميركية إلنتاج أجزاء
م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـطـ ـب ــاع ــة
الثالثية األبعاد وذلك بعد سلسلة
اختبارات مكثفة انتهت في شباط
ال ـف ــائ ــت وفـ ــق ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عــن
الشركة النروجية.
ان ـت ـق ــال ش ــرك ــة ال ـط ـي ــران ال ـع ـمــاقــة
"ب ــويـ ـن ــغ" إل ـ ــى ال ـط ـب ــاع ــة ال ـث ــاث ـي ــة
األبعاد في طائرة Dreamliner 787
س ـب ـب ــه ح ــاج ــة ه ـ ــذه الـ ـط ــائ ــرة إل ــى
املزيد من املعادن ،أكثر من النماذج
األخرى ،بسبب هيكلها وأجنحتها

املكونة من ألياف الكربون ،خاصة
أن م ـ ـعـ ــدن الـ ـتـ ـيـ ـت ــانـ ـي ــوم امل ـص ـن ــع
ت ـق ـل ـي ــدي ــا ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون م ـك ـل ـفــا
لـلـغــايــة ف ــي ظ ــل إن ـت ــاج  144طــائــرة
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع س ـنــويــا .ف ـقــد نقلت
"روي ـ ـتـ ــرز" أن س ـبــائــك ال ـت ـي ـتــان ـيــوم
ّ
القوية والخفيفة الوزن تكلف أكثر
بـسـبــع مـ ــرات م ــن األمل ـن ـي ــوم وتـمـثــل
ن ـحــو  17م ـل ـيــون دوالر م ــن تـكـلـفــة
الطائرة البالغة  265مليون دوالر،

ستبدأ طباعة األجزاء
في النروج لكن الشركة
تهدف إلى أن يكون
لديها  9طابعات نهاية
هذا العام في نيويورك
معدن التيتانيوم المصنع تقليديًا يمكن أن يكون مكلفًا للغاية

أما بخطوتها هذه ستوفر الشركة
بــن  2و 3ماليني دوالر لكل طائرة
ع ـل ــى األق ـ ــل اب ـ ـتـ ــداء م ــن عـ ــام 2018
عندما تتم طباعة أجزاء أخرى.
تعد هذه الخطوة ،وخصوصًا أنها
ص ــادرة عــن "بــوي ـنــغ" ،داف ـعــا مــدويــا
ل ــاتـ ـج ــاه إلـ ـ ــى الـ ـطـ ـب ــاع ــة ال ـث ــاث ـي ــة
األبـعــاد في صناعة الطائرات وهي
دل ـيــل عـلــى أن ال ـشــركــات ب ــدأت تثق
في عملية التصنيع واملواد الناتجة
منها.
تستخدم شركة "نورسك تيتانيوم"
تقنية الـتــرسـيــب الـســريــع للبالزما
( )Rapid Plasma Depositionالتي
تقوم على إذابــة أســاك التيتانيوم
ف ــي غ ــاز األرغـ ـ ــون وم ــن ث ــم مــراك ـمــة
طـ ـبـ ـق ــات مـ ــن املـ ـ ـ ــادة بـ ـس ــرع ــة ودقـ ــة
بالشكل املطلوب تنفيذه التي تصل
دق ـتــه إل ــى  %80بـتـكـلـفــة إن ـت ــاج أقــل
بـكـثـيــر م ــن ال ـطــري ـقــة الـتـقـلـيــديــة ،إذ
تقلل هذه العملية من تكاليف املواد
ال ـخ ــام واس ـت ـخ ــدام ال ـطــاقــة مـقــارنــة
بالتصنيع التقليدي.
وت ـتــوقــع شــركــة ن ــورس ــك أن تــوافــق
الـهـيـئــة التنظيمية األمـيــركـيــة على

تكنولوجيا 11
الخميس  20نيسان  2017العدد 3156

إعداد إيفا الشوفي

اس ـت ـخ ــدام ـه ــم ل ـل ـفــاي ـس ـبــوك مل ـعــرفــة
كـيــف يـتـغـيــر مـسـتــوى ال ـس ـعــادة مع
مرور الوقت بالتوازي مع استخدام
الـ ـ ـف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك .ش ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـق ــاي ـي ــس
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك :اإلعـ ـج ــاب
ب ـم ـن ـش ــورات اآلخـ ــريـ ــن  ،likeكـتــابــة
امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات  postingوالـ ـنـ ـق ــر عـلــى
الروابط ،في حني تم تحديد مستوى

التفاعالت االجتماعية
عبر ًاإلنترنت ليست
بديال من العالقات في
العالم الحقيقي

فــإنــه سيجعله يشعر أس ــوأ ،وكلما
ق ـضــى وق ـتــا أك ـثــر ع ـلــى الـفــايـسـبــوك
كلما ازدادت تعاسته وبــالـتــالــي إن
انـخـفــاض مستوى الـسـعــادة يتعلق
ب ـك ـم ـي ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ول ـ ـيـ ــس ف ـقــط
بنوعية االستخدام.
يـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان مـ ـلـ ـخ ــص عــن
دراس ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــة Harvard
 Business Reviewح ـيــث يـشــرحــان
اإلش ـكــال ـيــة وامل ـن ـهــج وال ـن ـت ــائ ــج .في
الـ ــواقـ ــع ،أراد ال ـب ــاح ـث ــان ان يـفـهـمــا
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بـ ـ ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة لـ ــذلـ ــك
قـ ــامـ ــا بـ ـ ــدراسـ ـ ــة  5208ف ـ ـ ــرد وط ـ ــرق

ال ـس ـع ــادة م ــن خـ ــال عـ ــدة م ــؤش ــرات
هــي الــرضــا عــن ح ـيــاة ال ـف ــرد ،صحة
الفرد النفسية والجسدية كما يراها
الشخص ،ومؤشر كتلة الجسم.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ـث ــان إن ال ـن ـتــائــج الـتــي
حـ ـص ــا ع ـل ـي ـه ــا أظـ ـ ـه ـ ــرت أن ـ ـ ــه «ف ــي
ح ــن أن ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي في
العالم الحقيقي كــان مرتبط إيجابًا
بسعادة الفرد العامة ،كان استخدام
الـفــايـسـبــوك مرتبطًا سلبًا بسعادة
ال ـفــرد الـعــامــة .وكــانــت ه ــذه النتائج
ق ــوي ــة ب ــوج ــه خـ ــاص بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الصحة العقلية ،فلقد تنبأت معظم
مقاييس اسـتـخــدام الـفــايـسـبــوك في
ع ــام واح ــد بــانـخـفــاض فــي مستوى
الصحة النفسية في السنة الالحقة.
ل ـقــد وج ــدن ــا ب ــاس ـت ـم ــرار أن ك ــا من
اإلعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ب ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــورات االخ ـ ــري ـ ــن
والنقر على الــروابــط ينبئ بتراجع
الح ــق ف ــي الـصـحــة الـجـســديــة املبلغ
عنها ،الصحة العقلية ،والــرضــا عن
الحياة».
يتابع الباحثان أنه وعلى الرغم من

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

ُ
أن ـن ــا يـمـكــن أن ن ـظ ـهــر أن اس ـت ـخــدام
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك يـ ـب ــدو أن ـ ــه يـ ـ ــؤدي إل ــى
تضاؤل سعادة الفرد ،لكن ال يمكننا
أن ن ـقــول بـشـكــل قــاطــع كـيــف يـحــدث
ذلــك .فــي الــواقــع لــم يلحظ الباحثان
فــرقــا كـبـيـرًا ًب ــن األنـ ــواع الـثــاثــة من
األنـشـطــة الـتــي رصــداهــا (اإلع ـجــاب،
كتابة املنشورات ،النقر على الوابط)
والتأثير في املستخدم ،وهو ما أثار
اهتمامهما ،إذ توقعا أن «االعجاب»
ب ـم ـح ـتــوى اآلخ ــري ــن م ــن امل ــرج ــح أن
يؤدي إلى املقارنات الذاتية السلبية
وب ــال ـت ــال ــي ي ـق ـلــل م ــن الـ ـسـ ـع ــادة ،إال
أن ك ـتــابــة املـ ـنـ ـش ــورات وال ـن ـق ــر على
ال ـ ــرواب ـ ــط ك ـ ــان ل ـه ـمــا ت ــأث ـي ــر مـمــاثــل
مــع اإلش ــارة إلــى أن طبيعة تحديث
الحالة « status updateيمكن أن تكون
ظاهريًا نتيجة للمقارنة االجتماعية
لتكييف صفحة الفايسبوك الخاصة
بالفرد وفق ما يريده اآلخرون».
ف ـت ــراج ــع ال ـث ـق ــة بــال ـن ـفــس م ــن خ ــال
املقارنة االجتماعية غير املواتية مع
اآلخــريــن تعد من أبــرز تأثيرات هذه
الــوســائــل على الـفــرد ال ــذي يتعرض
ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر لـ ـص ــور وص ـف ـحــات
منسقة بعناية مــن حـيــاة اآلخــريــن،
إذ إن ـهــا يـمـكــن أن ن ـكــون ذات تأثير
قــوي في سلوك الـفــرد« ،وألن الناس
يميلون إلــى عــرض الجوانب األكثر
إيـجــابـيــة فــي حـيــاتـهــم عـلــى وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،فـمــن املمكن
لـلـفــرد أن يـعـتـقــد أن حـيــاتــه تعيسة
مقارنة مع حياة اآلخرين املعروضة
على الفايسبوك».
تخلص الــدراســة إلــى أن قضاء وقت
ع ـلــى ال ـشــاشــة بـشـكــل ع ــام يـمـكــن أن
يـكــون مـشـكـلــة ،إال أن األم ــر الصعب
ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
هو أنــه عندما نستخدمها ،نحصل
على انطباع بأننا ننخرط في عملية
تفاعل اجتماعي قيمة وذات معنى،
لكن مــا يـبــدو واضـحــا تمامًا هــو أن
التفاعالت االجتماعية عبر اإلنترنت
ً
ليست بديال من العالقات في العالم
الحقيقي.

تطبيق

 :istudiezمفكرة الطالب اإللكترونية
فاطمة ترمس
لم يعد حمل املفكرة الورقية التقليدية رائجًا بني طــاب الجامعات واملــدارس
الثانوية ،إذ أصبح الهاتف الذكي وسيلة الطالب في حفظ كل ما يتعلق بالدرس
من مواعيد وفروض.
ـ«آي
ل
ا
و
فون»
ـ«آي
ل
ا
مستخدمي
من
الطالب،
ملساعدة
خاص
 istudiezتطبيق
ً
باد» ،في حفظ :أوقات الصفوف ،مواعيد االمتحانات والفروض املنزلية .بداية،
يقوم املستخدم بتحديد مــدة الفصل الــدراســي ،ومــن ثم ُيدخل معلومات عن

البرنامج :اسمه ،أوقاته ،مكان الصفوف وأسماء األساتذة ،ثم ُيحدد أيام العطل
الــدراسـيــة ،ليقوم التطبيق آليًا بحذف الصفوف املـقــررة في هــذه األي ــام .كذلك
باستطاعة املستخدم دمج ( )Syncروزنامة الـ«آي فون» والـ«آي باد» مع روزنامة
«أي ستاديز» ،لتتضمن بذلك روزنامة التطبيق كل األحداث اليومية ،علمًا بأن
التطبيق يقوم بتنبيه مستخدمه إذا ما حصل تضارب في األوقات بني حدثني.
بإمكان املستخدم أن يحدد إذا ما كان يريد أن ّ
يفعل تنبيهات ()Notification
للتذكير بـ:أوقات الصفوف ،أيام العطل ،مواعيد االمتحانات والفروض املنزلية.
أما بالنسبة إلى العالمات ،فبإمكان الطالب الذي يريد أن يحتسب عالمته على
مدى الفصل الدراسي إدخالها على التطبيق ليحتسبها له ،بعد اختيار النظام
املعتمد في جامعته أو مدرسته.

منتجات

خ ـصــائــص امل ـ ــواد وعـمـلـيــة اإلن ـتــاج
لألجزاء املطبوعة في وقت الحق من
هــذا الـعــام ،مــا سـيــؤدي إلــى تحقيق
خـ ـط ــوة ه ــائ ـل ــة م ــن خ ـ ــال ال ـس ـم ــاح
لـهــا بـطـبــاعــة آالف األجـ ــزاء األخ ــرى
لكل طائرة  ،Dreamlinerمن دون أن
يتطلب كل جزء موافقة منفصلة من
سـلـطــة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي الـفـيــدرالـيــة
األم ـيــرك ـيــة ،مــا س ـيــؤدي إل ــى توفير
املــايــن مــن ال ـ ــدوالرات فــي تصنيع
كل طائرة.
سـتـبــدأ طـبــاعــة األجـ ــزاء فــي الـنــروج
ل ـكــن ال ـش ــرك ــة ت ـه ــدف إلـ ــى أن يـكــون
لــديـهــا  9طــابـعــات نـهــايــة هــذا الـعــام
فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ع ـل ــى م ـس ــاح ــة 620
ألــف متر مربع .ولفتت رويـتــرز إلى
أن «جـنــرال الكتريك» تطبع فوهات
الوقود املعدنية ملحركات الطائرات،
إال أن ن ــورس ــك وبــوي ـنــغ ي ـق ــوالن إن
أجزاء التيتانيوم هي أول املكونات
الهيكلية املطبوعة املصممة لتحمل
الضغط في هيكل الطائرة.
لـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــاع ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة طـ ـب ــاع ــة
التيتانيوم:
https://youtu.be/JNGXVQsjTwA

 :Scewoكرسي متحرك
متطور لذوي االحتياجات
الخاصة
ل ــم ت ـت ـطــور ال ـك ــراس ــي امل ـت ـحــركــة املـخـصـصــة ل ــذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ـك ــل م ـش ــاب ــه ل ـســرعــة
التطورات التكنولوجية الحاصلة .لذلك قرر عدد من
ال ـطــاب أن ي ـط ـ ّـوروا  Scewoكــرســي ال ـقــرن الــواحــد
العشرين ،القادر على صعود ونزول الساللم بشكل
سلسل ومــريــح ومــن دون أي مساعدة مــن أحــد .ال
يزال الكرسي في مرحلة التجارب على أن يطرح في
األسواق عام .2018
 Scewoهو كرسي متحرك متطور لذوي االحتياجات
ّ
الخاصة يمكن األشخاص من صعود ونزول الدرج
بشكل مستقل وسـهــل ويــوفــر تـجــربــة ديناميكية

للتنقل عـبــر الـعـقـبــات مــن خ ــال ع ـجــات مطاطية
ً
كبيرة تؤمن انتقاال آمنًا ومريحًا .يتميز الكرسي
املتحرك بخمسة أوضاع قيادة مختلفة اعتمادًا على
الـتـضــاريــس الـتــي يسير عـلـيـهــا :يـسـتـخــدم الــوضــع
«اآلم ــن» للدخول أو اإليـقــاف أو الــوصــول إلــى طاولة
أو ال ــوق ــوف .أم ــا وض ــع «االرت ـف ــاع» يمكن الشخص
مــن الــوصــول إلــى األغ ــراض املرتفعة أو التحدث مع
اش ـخ ــاص بــوض ـع ـيــة ال ــوق ــوف .ف ــي ح ــن أن وضــع
«املسار» يستخدم للتغلب على األسطح الزلقة مثل
الثلوج أو الحصى ،والعقبات الصعبة أو االنحدارات
الحادة .وضع «القيادة» للسير على األسطح السلسة
ويمكن التحكم فيه إما من خالل عصا تحكم أو من
خالل تبديل وزن الجسد للتحكم بالكرسي .وأخيرًا
وضع «الساللم» الذي يتيح صعود وهبوط الساللم.
لالطالع على الكرسي:
8nmy90c_3lb/https://youtu.be

فورد تكشف
عن سرير لألطفال!
الـكـثـيــر م ــن األطـ ـف ــال ال يـمـكـنـهــم ال ـن ــوم س ــوى في
السيارة ما يضطر األهــل إلى أخذهم في جولة كل
ليلة لـيـغـفــوا ،إال أن ه ــذه املشكلة ب ــات لـهــا حــل من

«فورد» .لم تصمم «فورد» سيارة لألطفال إنما هذه
املــرة صنعت سريرًا يضم كافة خصائص الجولة
الليلية فــي الـسـيــارة مــن أص ــوات وحــركــة وإض ــاءة.
 Max Motor Dreamsهــو ســريــر لألطفال ينقل
أجــواء سيارتك الخاصة إلى املنزل فيسجل صوت

املـ ـح ــرك م ــن خـ ــال ت ـط ـب ـيــق ،ي ـخ ـلــق ح ــرك ــة لطيفة
للسرير وكــأن السيارة تتحرك ،وفيه أضــواء تشبه
أضواء الشارع عند سير السيارة .يعتقد الكثير من
األهــل أن هــذا السرير مناسب لنوم أســرع لألطفال
ّ
إال أن «فورد» لم تصنع سوى سرير واحد إلى اليوم
ألنها تنتظر أن تتلقى طلبات كافية لتصنيعه ،وفي
َ
حال لم تتلق الشركة ما يكفي من الطلبات سيبقى
هذا السرير وحيدًا.
لالطالع على السرير:
4F-QxDNFZjE/https://youtu.be
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إنجاز المرحلة األولى من «اتفاق البلدات األربع»:

خال من المسلحين
ريف دمشق الغربي ٍ

رغم التعقيدات التي رافقت
إعداد وتنفيذ اتفاق التسوية الخاص
بمدينة الزبداني وبلدات مضايا وسرغايا
وكفريا والفوعة ،وعلى رأسها تفجير
يوم السبت الماضي ،نجحت األطراف
الضامنة لالتفاق في إتمام مرحلته
ريف دمشق الغربي خاليًا
األولى ،ليصبح ّ
من الوجود المسلح ،في انتظار تنفيذ
مرحلته الثانية التي يفترض أن تخلي
البلدتين اإلدلبيتين بالكامل
اخ ـت ـت ـمــت أمـ ــس امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من
«ات ـف ــاق ال ـب ـلــدات األرب ـ ــع» (الــزبــدانــي
وم ـ ـضـ ــايـ ــا وك ـ ـفـ ــريـ ــا والـ ـ ـف ـ ــوع ـ ــة) مــع
اس ـت ـك ـم ــال خـ ـ ــروج ال ــدف ـع ــة األخ ـي ــرة
مــن مسلحي مدينة الــزبــدانــي وبلدة
ســرغــايــا وم ـح ـي ـط ـهــا ،بــال ـتــزامــن مع
مـ ـ ـغ ـ ــادرة دفـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن أه ــال ــي
كفريا والفوعة للبلدتني نحو مدينة
ح ـلــب م ــؤق ـت ــا .إن ـج ــاز االتـ ـف ــاق أنـهــى
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ال ـ ــواج ـ ــود ال ـع ـس ـكــري
املسلح في ريف دمشق الغربي ،بعد
أعــوام طويلة من بقاء عــدد كبير من
بلداته خــارج سلطة الــدولــة ،تخللها

باريس :لدينا عناصر ستتيح
اإلثبات أن النظام السوري
استخدم السالح الكيميائي
تصعيد ومعارك متكررة ،ودفع مللف
حـصــار املنطقة إل ــى املـنــابــر الــدولـيــة
مل ــرات مـتـعــددة للضغط على دمشق
وح ـل ـف ــائ ـه ــا .وي ـش ـي ــر االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
املــرح ـلــة األول ـ ــى ،رغ ــم امل ـخــاطــر الـتــي
هددت نجاحها إثر التفجير اإلرهابي
الذي استهدف تجمع حافالت قادمة
مــن كفريا والـفــوعــة السبت املــاضــي،

إل ــى إصـ ــرار الـجـهــات الـضــامـنــة على
إنهاء ملف البلدات العالق منذ أعوام.
وهــو ما عكسته التشديدات األمنية
امل ـض ــاع ـف ــة الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا مـنـطـقــة
الـتـجـمــع فــي الــراشــديــن عـلــى أط ــراف
ّ
ح ـلــب ،ع ـقــب وصـ ــول  45حــاف ـلــة تـقــل
املئات من أهالي كفريا والفوعة إلى
املـكــان ،في انتظار وصــول  11حافلة
خرجت من منطقة الزبداني ،وتنقل
عددًا من املسلحني وعائالتهم.
ون ـق ـلــت م ـص ــادر ف ــي ال ـه ــال األح ـمــر
السوري ،الذي يواكب عملية اإلجالء
في البلدات ،أن الحافالت نقلت قرابة
 3000شخص من البلدتني اإلدلبيتني،
مقابل خــروج حوالى  300مسلح من
الزبداني إلى جانب عائالتهم ،فيما
أش ــارت م ـصــادر محلية ع ــدة إل ــى أن
عشرات املسلحني من أهالي الزبداني
ق ـ ــرروا ال ـب ـقــاء و«ت ـســويــة وضـعـهــم».
ويــأتــي إتـمــام هــذه الدفعة بعد دفعة
م ـشــاب ـهــة ال ـج ـم ـعــة املـ ــاضـ ــي ،ضـمــت
ق ــراب ــة  5000ش ـخ ــص ،بـيـنـهــم 1300
مـقــاتــل م ــن كـفــريــا وال ـف ــوع ــة ،و2200
ش ـخــص ،ضـمـنـهــم نـحــو  400مسلح
من بلدتي مضايا والزبداني .وأفادت
وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» ب ــأن منطقة
ال ــراش ــدي ــن ش ـه ــدت إج ـ ـ ــراءات أمـنـيــة
مـشــددة مــن قبل عناصر الجماعات
املسلحة ،تخللها «تفتيش لسيارات
الـصـحــافـيــن» امل ــوج ــودة ف ــي امل ـكــان.
وأظهرت عدة صور من املكان وجودًا
لعدد من مقاتلي كفريا والفوعة في
ّ
محيط الحافالت التي تقل األهالي.
وبـ ّـيـنــت أنــه تــم إغ ــاق مــداخــل إحــدى
الـســاحــات بــالـحــافــات نفسها ،فيما
ي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه إج ـ ـ ـ ــراء ملـ ـن ــع دخـ ـ ـ ــول ّ
أي
س ـ ـيـ ــارات إلـ ــى امل ـ ـكـ ــان .وشـ ـه ــد أم ــس
أيـ ـض ــا دخ ـ ـ ــول  11س ـ ـيـ ــارة إس ـع ــاف
تــاب ـعــة ل ـل ـهــال األح ـم ــر و 3حــافــات
إلى منطقة الراشدين ،لنقل جثامني
الضحايا والجرحى من أهالي كفريا
وال ـف ــوع ــة ،ال ــذي ــن ق ـضــوا أو أصـيـبــوا
ج ــراء التفجير الـسـبــت املــاضــي ،إلــى
م ـشــافــي ال ـح ـكــومــة ف ــي مــدي ـنــة حلب

تم نقل عشرات الجرحى والشهداء من مناطق سيطرة المسلحين إلى المشافي الحكومية (أ ف ب)

ً
بدال من املشافي التي تم نقلهم إليها
في مناطق املسلحني حينها.
كــذلــك ،ب ــدأ الـجـيــش تفكيك الـعـبــوات
الـنــاسـفــة مــن املـنـطـقــة املـمـتــدة شمال
ً
شــرق بلدة بـلــودان وص ــوال إلــى برج
الـبـلــدة بـعــد خ ــروج املـسـلـحــن .وأكــد
مـحــافــظ ري ــف دم ـشــق ع ــاء إبــراهـيــم

أن امل ـحــاف ـظــة «سـتـعـمــل ع ـلــى إع ــادة
جميع الـخــدمــات إلــى مضايا بشكل
تدريجي» ،مضيفًا أنه «خالل اليومني
املـقـبـلــن سـيـتــم ال ــدخ ــول إل ــى مدينة
الــزبــدانــي بعد تطهيرها مــن األلـغــام
من أجــل عــودة أهاليها إلــى منازلهم
بأسرع وقــت» .ومن املنتظر أن يعلن

ع ــن جـ ــدول زم ـنــي لـلـمــرحـلــة الـثــانـيــة
االتفاق ،والتي سيخرج ضمنها
من ّ
مــا تبقى مــن أهــالــي ومقاتلي كفريا
والفوعة ،مقابل إجــاء املسلحني من
مناطق جنوبي دمشق.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان مـ ــارك

العراق

رئاسة «التحالف الوطني» :تمديد للحكيم أو عودة المالكي؟
ّ
ُيتوقع في شهر تموز أن ُيحسم
الجدل حول رئاسة «التحالف الوطني»،
حديث عن إمكانية التمديد
وسط
ٍ
للرئيس الحالي عمار الحكيم ،أو إسناد
المهمة إلى نوري المالكي ،على أن
تبدأ الوالية التالية في شهر أيلول حتى
نيسان  2018موعد إجراء االنتخابات
النيابية المقبلة

قد يشهد شهر أيلول املقبل «تمديدًا»
ل ــرئ ـي ــس امل ـج ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي األع ـل ــى
ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي مــوق ـعــه بــرئــاســة
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» ،وامل ـ ـ ّكـ ـ ّـون مــن
أغلب الكتل النيابية التي تمثل ّ
املكون
الشيعي فــي الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،فيما
ي ـ ُـر ّج ــح أي ـض ــا ع ـ ــودة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـســابــق ن ــوري املــالـكــي ،إلــى األض ــواء
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـددًا بـ ـمـ ـنـ ـص ـ ٍـب ج ـ ــدي ـ ــد ر ُئ ـي ـس ــا
ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ــوط ـن ــي» ،ي ـض ــاف إلــى
منصبه الـحــالــي كـنــائــب ّأول لرئيس

الجمهورية.
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» س ـي ـخ ـتــار فــي
األول من شهر تموز املقبل شخصية
ُ
جــديــدة تخلف الحكيم ،حيث تعتبر

ال ــرئ ــاس ــة دوري ـ ـ ــة ت ـش ـمــل ك ــل رؤسـ ــاء
ال ـك ـت ــل امل ـن ـض ــوي ــة فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف».
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ق ـ ــد دع ـ ـ ــا األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي كتل «الـتـحــالــف» إلــى البحث
عــن شخصية توافقية جــديــدة لشغل
منصب الرئيس ،داعيًا قادة الكتل إلى
ً
جعل الحدث «قــدوة في عملية تبادل
امل ــواق ــع ،وتـ ـن ــاوب ال ــرئ ــاس ــة م ــن دون
تأخير».
الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اخـ ـ ـت ـ ـي ـ ــر رئـ ـيـ ـس ــا
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،مـطـلــع أي ـل ــول املــاضــي
لـ ـ ـ ـ ــدورة واحـ ـ ـ ـ ــدة وملـ ـ ـ ــدة س ـ ـنـ ــة ،خ ـل ـفــا
إلبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ال ـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى
املـ ـنـ ـص ــب مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2010وص ــف
«التحالف» (فــي خــال فترة رئاسته)
ّ
بأنه قد «تمكن في اآلونة األخيرة من
أداء واجبه رغم الكثير من املنغصات
والتشويهات إلخراج سفينة التحالف
م ــن ح ــال ــة ال ــرك ــود وتــوج ـي ـه ـهــا نحو
ٌ ّ
أمر شكل دافعًا
ملسار الصحيح» ،وهو
أساسيًا بالدعوة إلى التمديد للحكيم
بـعــد أن اس ـت ـطــاع «إح ـي ــاء الـ ــروح في
الـتـحــالــف» ،وفــق مــؤيــدي هــذا الـطــرح.
فقد أصيب «التحالف» ،سابقًا ،بحالة
م ــن الـ ــركـ ــود ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـخ ــاف ــات
ال ـحـ ّ
ـادة بــن زعـيــم «الـتـيــار الـصــدري»
مـقـتــدى ال ـصــدر ،واملــال ـكــي ،ومقاطعة
ّ
األول لجلسات «التحالف» والذهاب
بوصفه «تخالف».

وي ــأم ــل م ــري ــدو الـحـكـيــم ف ــي الـتـمــديــد
لــزعـيـمـهـ ّـم ،عـلــى خلفية «اإلن ـج ــازات»
ال ـ ـتـ ــي ح ــقـ ـقـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا ل ـط ــرح ــه
م ـ ـش ـ ــروع «ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة»
ون ـ ـجـ ــاحـ ــه ف ـ ــي تـ ـس ــويـ ـق ــه إق ـل ـي ـم ـي ــا،
وح ــراك ــه امل ـس ـت ـمــر ع ـلــى الـصـعـيــديــن
امل ـح ـلــي واإلق ـل ـي ـم ــي ،وم ـح ــاول ــة بـنــاء
جسور تــواصــل مــع مختلف األطــراف

في الـعــراق ومحيطه ،من أجــل إخــراج
الـ ـب ــاد م ــن س ـي ــاس ــة «االص ـط ـف ــاف ــات
واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور» .وي ـس ـت ـم ــر ال ـح ـك ـي ــم فــي
حراكه ،على الرغم من أنه على أبواب
«م ـ ـغـ ــادرة» ال ــرئ ــاس ــة .وق ــد ك ــان الفـتــا
إعالنه أمس ،عن «مبادرة عراقية لعقد
اجتماع إقليمي يضم مصر ،والعراق،
وإي ــران ،وتركيا ،والسعودية ،للعمل

ّ
خالل تفقد رئيس الوزراء حيدر العبادي القطعات العسكرية غربي الموصل

على حل أزمات املنطقة عبر الحوار».
وتسري معلومات أيضًا عن أن مسألة
رئ ــاس ــة «ال ـت ـح ــال ــف» مـ ـ ّ
ـردهـ ــا وج ــود
منظرين للتمديد للحكيم ،بوصفها
ٌ
دعوة يسعى من ورائها فريق الحكيم
إلعادة املفاوضات مع حزب «الدعوة»
لبقاء زعيمهم لوالية ثانية.
وعلى املقلب اآلخر ،فإن في «الدعوة»،
وال ــذي يتزعمه ن ــوري املــالـكــي ،رأي ــان
م ـت ـنــاق ـضــان ،األول ي ــؤك ــد أن املــالـكــي
ال ي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ــرش ــح إل ــى املـنـصــب،
ـث عــن ق ـبــول أح ــد أجنحة
وس ــط حــديـ ٍ
«الـ ــدعـ ــوة» ب ـف ـكــرة ال ـت ـمــديــد لـلـحـكـيــم،
باعتبار أن «غالبية الـشــارع الشيعي
غ ـيــر مـقـتـنـعــة ب ـ ــأداء ال ـت ـحــالــف» ،ألنــه
«لــن يـكــون مــوجــودًا بعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،ألن الواقع يفرض أن
ال تكون التحالفات طائفية أو مذهبية
فــي املرحلة املقبلة ،فــي ظــل قناعة قد
ت ــول ــدت ل ــدى ال ـس ـيــاس ـيــن بــاملـطــالـبــة
بـ ــاألغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة بـ ـشـ ـقـ ـيـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي
والوطني».
أما الرأي الثاني في «الدعوة» ،أيضًا،
فيدور حول شخصية املالكي وضرورة
تــرؤســه لـ«التحالف» ،بوصفه رئيس
«ائتالف دولة القانون» ،الكتلة األكبر
ف ــي «ال ـت ـح ــال ــف» ،إلـ ــى ج ــان ــب وج ــود
اتفاق يدعو إلى أن تكون الرئاسة من
نصيب الكتلة األكـبــر .ويستند أيضًا
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ّ
واشنطن تعلن إخفاق حلفائها في اليمن تمهيدًا لتسلم المبادرة
لقمان عبدالله
اي ـ ـ ــرول ـ ـ ــت ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ال ـق ـن ــاة
التلفزيونية البرملانية الفرنسية ،إن
لدى بالده «عناصر ستتيح اإلثبات
أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام (ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري) اس ـت ـخ ــدم
ً
فـعــا ال ـســاح الـكـيـمـيــائــي» .وأض ــاف
ّ
أن ـهــا سـتـقــدم «خ ــال أي ــام أدلـ ــة على
ذل ـ ــك» ،مــوض ـحــا أن «م ـن ـظ ـمــة حـظــر
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة س ـت ــواص ــل
تحقيقها أي ـض ــا» .وب ــال ـت ــوازي ،نقل
الوفد البريطاني في «منظمة حظر
األسلحة الكيميائية» عن املدير العام
لـلـمـنـظـمــة ،أح ـم ــد أوزوم ـ ـجـ ــو ،قــولــه
إن «التحليل أثـبــت أن غــاز السارين
أو م ــادة ســامــة مـحـظــورة مشابهة»
استخدمت في خان شيخون.
وفي ما يبدو أنه ّ
رد على التسريبات
ح ــول خـطــط أمـيــركـيــة ح ــول ســوريــا،
ش ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
ـروف عـ ـل ــى أن ال ـح ــل
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ـ ّ
الوحيد للنزاع يتمثل في خطة «تمت
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار  ،2254ولـ ـي ــس فــي
واشنطن» .ولفت إلى أن «هناك قوى
تـعـمــل ع ـلــى اخـ ـت ــاق ذرائ ـ ـ ــع ،بـهــدف
الضغط باتجاه إطاحة نظام الحكم
فــي س ــوري ــا» .وأب ـلــغ الف ــروف نظيره
الفرنسي ،خــال اتـصــال هاتفي ،أن
مــوس ـكــو تـعـتـبــر م ــا جـ ــرى ف ــي خــان
شيخون «استفزازًا صارخًا» ،معربًا
عن قلق بالده من «إجراءات واشنطن
ال ـعــدوان ـيــة امل ـت ـســرعــة» ال ـتــي تنتهك
القانون الدولي.
وم ــن جــان ـبــه ،دع ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة
الروسية ديميتري ميدفيديف الغرب
إلـ ــى عـ ــدم ت ـص ـع ـيــد ال ـت ــوت ــر وإج ـ ــراء
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـح ــاي ــد ف ـ ــي حـ ـ ـ ــادث خ ــان
شيخون .ونقلت وكالة «انترفاكس»
ال ــروس ـي ــة ع ــن م ـيــدف ـيــديــف ق ــول ــه إن
«استمرار تصعيد التوتر في سوريا
سيؤدي الى دمار الدولة وتقسيمها
وتـشـجـيــع اإلره ــاب ـي ــن» ،مـضـيـفــا أن
«مـ ـث ــل هـ ــذا ال ـت ـط ــور ال ي ـن ـس ـجــم مــع
تصورات روسيا ملستقبل سوريا».
(األخبار)

تجاهل وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،أثناء
حديثه إلى الصحافيني على منت طائرة أقلته إلى
السعودية ،من حيث يبدأ جولة إقليمية في املنطقة،
اإلجابة عن سؤال حيال إمكانية زيادة الدعم األميركي
للرياض ولحلفائها في الحرب على اليمن ،لكنه قال إن
«هدفنا حيال هذا النزاع الوصول إلى طاولة مفاوضات
برعاية األمم املتحدة».
موقف ماتيس الحالي هو تعبير عن منشأ ومبررات
موقف واشنطن الحقيقي في أروقة القرار لإلدارة
السابقة في الشهور األخيرة من عمرها ،الذي أفضى
إلى عقم املسار العسكري في اليمن ،والذي سرعان
ما توصلت إليه إدارة دونالد ترامب خالل أقل من مئة
يوم على وجودها في البيت األبيض ،وهو موقف نائب
وزير الدفاع األميركي السابق الصادر أول من أمس،
إذ أعلن ما لم يكن بإالمكان إعالنه أو البوح به قبل
ثالثة شهور ،حينما كان يشغل منصبه.
آنذاك ،قال إن تصعيد ًالحرب في اليمن التي تقودها
السعودية سيكون خطأ كبيرًا ،مضيفًا أن الحرب
كارثة على الشعب اليمني وجنوب السعودية،
ومعترفًا بأن األخيرة لم تتمكن من ترجمة نفقاتها
الدفاعية الكبيرة إلى نتيجة سياسية رغم عقود من
التدريب األميركي للجيش السعودي .كذلك كشف عن
أن جهود بالده مع الشركاء الخليجيني واملغامرات
الوهمية في هذه الحرب كانت لبيع الوقت ،معترفًا بأن
الجهود الدبلوماسية إلقناع الخليجيني بالخروج من
مستنقعهم في اليمن لم تنجح.
تأتي تصريحات ماتيس بعد جهد ميداني لقوى
العدوان في الحدود القصوى شهدته الجبهات كافة

تقرير

ماتيس لـ«إعادة إحياء» الحلف مع الرياض:
إيران وحزب الله هاجسان
في الوقت الذي أعلن فيه
ريكس تيلرسون ّنية واشنطن
مراجعة الموقف تجاه
تعليق العقوبات على
إيران ،هاجم جيمس ماتيس
طهران من الرياض ،معتبرًا أنه
«ينبغي التصدي لنفوذها»

أعلن الحكيم
مبادرة لعقد اجتماع
إقليمي لحل أزمات
المنطقة بالحوار

مروجو هــذه النظرية ،إلــى أن املالكي
ت ـع ـ ّـمــد ت ــأج ـي ــل ال ــرئ ــاس ــة إلـ ــى الـسـنــة
األخيرة من عمر «التحالف» ،أي عشية
االنتخابات النيابية ،التي من املتوقع
أن تـجــري فــي نـيـســان مــن ع ــام .2018
لكن تكليف املالكي لــن يـكــون إال «إذا
رغ ــب فــي ذل ــك» ،وف ــق تعبير املـقـ ّـربــن
ّ
منه ،مؤكدين أن «اختيار الرئيس ال
بد أن يكون توافقيًا بني دولة القانون
واملواطن بعد انسحاب األحرار (كتلة
ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري)» ،خ ـص ــوص ــا أن
«امل ــال ـك ــي ال ي ــرى نـفـســه مـ ـح ــدودًا في
موقع سياسي ،فهو صانع الرؤساء،
ومشروعه الحالي ال يمكن أن ُيحصر
هنا أو هناك».
(األخبار)

دفعة واحدة في األسابيع األخيرة .فقد اشتعلت
جبهات الساحل الغربي ،وجبهة نهم شرقي صنعاء،
وجبهة صرواح في مأرب ،وجبهة بيحان في شبوة،
في وقت متزامن مع حضور مباشر لقيادات سعودية
وإماراتية في إدارة الجبهات ،إضافة إلى قيادات
الصف األول من الفصائل الجنوبية املستأجرة للقتال
في مختلف محاور الشمال.
وكان واضحًا أن السعودية وامللتحقني بها يعملون
بإصرار على تحقيق نتائج ميدانية تصلح لتهيئة
ظروف تتيح املراهنة على نجاح جديد يمكن أن
تمضي به إدارة ترامب كرهان مجد ،ولكن ما حدث
من مراوحة عسكرية وميدانية وإخفاق في تحقيق
نتائج ملموسة أتى برد فعل عكسي ،إذ تأكد أكثر من
أي وقت مضى أنه يصعب تحقيق أي تحول ميداني
ملصلحة الرياض وامللتحقني بها ،وما تكرار العمليات
العسكرية إال تحول في الحرب الكالسيكية إلى حرب
عصابات واستنزاف لهم جميعًا إلى أمد طويل .وفي
هذا اإلطار ،يأتي إعالن املتحدث باسم العدوان أحمد
عسيري عن أنه ال يوجد على أجندة قيادته نيات
عدائية تجاه ميناء الحديدة في الوقت الراهن.
ما أعلنه وزير الدفاع األميركي خالل جولته في املنطقة،
ومنها السعودية ،إضافة إلى مجموعة تعليقات
ّ
تصب
لكبريات الصحف ووسائل اإلعالم األميركية،
كلها في االتجاه نفسه ،كذلك تظهر أن االندفاعة
األولى «الصاخبة» لتوجه واشنطن بدأت تنحو إلى
الفرملة ،وتأخذ املسار الطبيعي الذي وصلت إليه
اإلدارة السابقة في الشهور الثالثة األخيرة من عمرها
في تفعيل املسار السياسي وإطالق مبادرة للحل،
وذلك في ما أطلق عليه مبادرة كيري للحل السلمي
في اليمن.

ولو أن السعودية وامللتحقني بها استطاعوا تحقيق أي
ّ
إنجاز ،لكانت واشنطن تماشت معه وتبنته بالكامل.
أما موقفها املتردد حاليًا ،فليس من باب كرم األخالق
السياسي على الشعب اليمني أو من موقف إنساني
ّ
جراء الوضع االقتصادي املتدهور بسبب الحصار
والعدوان ،فهي باألصل تعترف باملشاركة فيه عبر
الدعم اللوجستي واالستخباري والفني وتزويد
الطائرات السعودية بالوقود جوًا ،إضافة إلى الحماية
السياسية في مجلس األمن ومنظمات حقوق اإلنسان.
اليوم ،بعد إخفاق حلفاء واشنطن في تحقيق نتائج
يمكن استثمارها في املسار السياسي ،ستكون
إدارة ترامب أمام استحقاقات غير سهلة ،وهي
تجد نفسها أمام خيارين :األول ،توسعة مشاركتها
املباشرة والتدخل امليداني على األرض ،وهو خيار
ّ
تصر واشنطن على استبعاده حتى اللحظة ألسباب
مختلفة ،وال سيما أن البارز فيه أنه غير مضمون
النتائج ،وخشيتها هي األخرى من وقوعها في
حرب استنزاف طويلة األمد ،والخيار الثاني هو الحل
السياسي في إطار مفاوضات ترعاها األمم املتحدة،
بغض النظر عن نتيجة تلك املفاوضات .وعلى
كل حال ،ال بد لإلدارة األميركية من سلوك املسار
ابتداءّ ،
ً
لالدعاء في ما بعد أنها استنفدت
السياسي
السبل السياسية.
في كال الخيارين ،على الخليجيني ،سواء اتجهت
واشنطن في اتجاه الحل السياسي أو التصعيد
امليداني اإلضافي واملكرر ،سيكون القرار أميركيًا من
دون شراكتهم إطالقًا ،ألن الخليجي يكون في هذه
الحالة قد فقد هامش املناورة ،األمر الذي سيحصر
القرار في يد واشنطن فقط .وعلى الخليجيني أمام
هذين الخيارين :اإلذعان ...أو اإلذعان.

تسعى واشـنـطــن إلــى طـمــأنــة حلفائها
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،مـعـتـمــدة بـنـحــو أســاســي
عـ ـل ــى راف ـ ـ ـ ــع راي ـ ـ ـ ــة «م ـ ـحـ ــاربـ ــة الـ ـنـ ـف ــوذ
اإلي ــران ــي» ،بـشـتــى ال ـطــرق امل ـتــاحــة ،في
سبيل تــأكـيــد ع ــودة الـحـلــف التاريخي
ّ
بــن واش ـن ـطــن وال ــري ــاض ،بـعـيــد تسلم
دون ــال ــد ت ــرام ــب الـسـلـطــة ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة .وفــي الــوقــت الــذي شهدت فيه
الــريــاض تصعيدًا كالميًا أميركيًا ضد
طهران ،على لسان وزير الدفاع جيمس
ماتيس ،أعلنت اإلدارة األميركية أنها
س ـتــراجــع مــوقـفـهــا م ــن رف ــع الـعـقــوبــات
املفروضة على إي ــران ،تطبيقًا لالتفاق
الخاص بالبرنامج النووي قبل عامني،
ملعرفة إن كان ذلك يتماشى مع مصالح
األمن القومي األميركي.
وف ــي خ ـط ــاب ّ
وج ـه ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي ريكس تيلرسون ،إلى رئيس
امل ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب بـ ــول راي ـ ــن ،أق ـ ـ ّـر ب ــأن
طـ ـه ــران م ـل ـتــزمــة ب ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق حـتــى
اآلن .ول ـك ـنــه أثـ ــار م ـخ ــاوف ب ـشــأن دور
إيـ ــران «ك ــدول ــة راع ـيــة ل ــإره ــاب» .وقــال
إن الرئيس دونالد ترامب ّ
وجــه أجهزة
حـكــومـيــة تـعـمــل تـحــت إشـ ــراف مجلس

األمن القومي ،إلى مراجعة املوقف تجاه
تعليق الـعـقــوبــات ،وإن كــان هــذا يتفق
ومصلحة األمن القومي.
تــزامــن بـيــان تيلرسون مــع زي ــارة وزيــر
الدفاع جيمس ماتيس للرياض ،حيث
ّ ّ
ركز كل تصريحاته على مهاجمة إيران،
فــي وقــت أفــاد فيه مـســؤول أميركي في
وزارة ال ــدف ــاع ،ب ــأن مــاتـيــس ق ــام بـهــذه
الــزيــارة بـهــدف «إع ــادة إح ـيــاء» الحلف
األميركي السعودي و«االسـتـمــاع» إلى
مـطــالــب ق ــادة املـمـلـكــة و«م ــا يحتاجون
ً
إلـيــه ف ـعــا» .وتــأتــي الــزيــارة بعد أشهر
طويلة من الفتور في ظل إدارة الرئيس
األس ـب ــق بـ ــاراك أوب ــام ــا ،وبـيـنـمــا يعمل
الطرفان على إعادة ترميم العالقة التي
طغى عليها شعور الرياض بالتهميش،
ب ـع ـي ــد ت ــوقـ ـي ــع االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي مــع
طهران .وتجد الرياض في إدارة ترامب
آذانـ ـ ــا صــاغ ـيــة ت ـت ـفــاعــل م ــع قـلـقـهــا من
«التدخالت اإليرانية» في دول املنطقة،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تـكـثـيــف م ـســؤولــي
هذه اإلدارة اتهاماتهم لطهران بزعزعة
اس ـت ـقــرار املـنـطـقــة وتـلــويـحـهــم بــاتـخــاذ
إجراءات بحقها.
وبـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع م ــع كـ ـب ــار امل ـس ــؤول ــن

مصلحتنا
واشنطن :من ّ
وجود قوات مسلحة
سعودية قوية

تيلرسونّ :
وجه ترامب لمراجعة الموقف تجاه تعليق العقوبات ضد طهران (أ ف ب)

الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،ق ـ ــال م ــات ـي ــس إن إي ـ ــران
«ت ـل ـع ــب دورًا يـ ــزعـ ــزع االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
املنطقة» ،معتبرًا أنه «ينبغي التصدي
ل ـن ـفــوذهــا م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل إلـ ــى حل
للصراع اليمني ،مــن خــال مفاوضات
بــرعــايــة األم ــم امل ـت ـحــدة» .مــاتـيــس الــذي
ُ
ت ـع ــرف ع ـنــه ع ــداوت ــه وك ــره ــه ل ـط ـهــران،
ّ
وجد في الرياض منصة صلبة لإلعراب
عن مشاعره ،فقال« :في كل مكان تنظر
إن كانت هناك مشكلة في املنطقة ،تجد
ّ
إيـ ــران» .ورأى أن ــه «يـجــب الـتـغــلــب على
مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر،
وتـشـكـيــل مـيـلـيـشـيــا أخـ ــرى ف ــي ص ــورة
حزب الله اللبناني».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أش ـ ــار وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ــى أن «م ـ ــن م ـص ـل ـح ـت ـنــا

ّ
وج ـ ــود ق ـ ــوات م ـســل ـحــة واس ـت ـخ ـب ــارات
سـعــوديــة قــويــة» .وتـحــدث عــن إمكانية
ً
قيام تــرامــب بــزيــارة للرياض ،قــائــا إن
«م ــا نـفـعـلــه هـنــا ال ـيــوم يـمـكــن أن يفتح
الباب ملجيء رئيسنا إلــى السعودية».
وال ـت ـقــى مــات ـيــس عـ ــددًا م ــن امل ـســؤولــن
السعوديني ،من بينهم امللك سلمان بن
عـبــد الـعــزيــز ونـظـيــره ول ــي ول ــي العهد
م ـح ـمــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان .وب ـح ـس ــب وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء الــرس ـم ـيــة ،ج ــرى «ب ـح ــث سبل
تعزيز عالقات الصداقة االستراتيجية
ب ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي املـ ـج ــال
الدفاعي ،وتطورات األحــداث اإلقليمية
والدولية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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تركيا تستمر االحتجاجات الرافضة لنتائج االستفتاء التي ّ
توسع صالحيات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،تزامنًا مع محاوالت المعارضة إلغاء تلك النتائج بالطرق القانونية ،فيما
يتحدث «العدالة والتنمية» عن تحضيراته للمرحلة المقبلة

رفض الطعون في االستفتاء

ّ
المعارضة تتوعد
بخطوات جديدة
وعـ ــدت امل ـع ــارض ــة ال ـتــرك ـيــة بـخـطــوات
قــانــونـيــة ج ــدي ــدة ،فــي م ـحــاولــةٍ ثانية
إلع ــادة عـقــارب الساعة فــي الـبــاد إلى
ال ــوراء .فبعدما رفــض املجلس األعلى
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ط ـل ـب ــات ال ـط ـع ــن ال ـتــي
ّ
تقدم بها حزبا «الشعب الجمهوري»
و«الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» إلل ـغــاء
ن ـتــائــج االس ـت ـف ـتــاء األخـ ـي ــر ،ي ـب ــدو أن
املـعــارضــة تــريــد املـضــي فــي معركتها
مل ـن ــع ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ــان
مــن حـكــم الـبــاد بـصــاحـيــات واسـعــة،
ب ـمــوجــب ال ـت ـعــديــل ال ــدس ـت ـ ًـوري ال ــذي
منحه هذا االستفتاء ،شرعية واسعة.

ّ
هدد حزب «الشعب الجمهوري»
باالنسحاب من البرلمان
وبعد رفض الطعون ،قال نائب رئيس
«الشعب الجمهوري» ،بولنت تزجان،
إن م ــا ي ـح ـصــل ه ــو «أزم ـ ــة شــرع ـيــة»،
مضيفًا أن حــزبــه سـيــدرس الخطوات
املقبلة ،وأن ما يجري هو أزمة «للبلد
ّ
كـ ـ ـك ـ ــل» .وم ـ ــع ت ــأكـ ـي ــده ع ـل ــى خ ـط ــورة
«األزمـ ـ ـ ــة ال ـش ــرع ـي ــة» ،قـ ــال ت ــزج ــان إن
حزبه سيسلك «كــل السبل القانونية
ّ
سنقيم غـدًا إن كنا سنحيل
املـتــاحــة...
األم ـ ــر إألى امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة أو
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان».
ودف ــع ق ــرار املجلس االنـتـخــابــي قبول
ب ـطــاقــات ان ـت ـخــاب ـيــة ال تـحـمــل الـخـتــم
الــرس ـمــي قـبـيــل ف ــرز األصـ ـ ــوات ،مـســاء

األحـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي ،املـ ـع ــارض ــة ال ـتــرك ـيــة
إل ـ ــى رف ـ ــض ن ـت ــائ ــج االس ـت ـف ـت ــاء ال ـتــي
خرجت بفوز باهت ألردوغ ــان .وأثــار
األمــر كذلك احتجاجات من أشخاص
ي ـع ــارض ــون ال ـت ـغ ـي ـيــرات الــدس ـتــوريــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ــاح ـي ــات
تنفيذية واسعة ،اصطفوا في طوابير
طويلة لتقديم طلبات إلغاء االستفتاء.
وقـ ّـدم حــزب «الشعوب الديموقراطي»
ب ـ ـ ــدوره ط ـع ـنــا أمـ ـ ــام امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،أم ـ ــس ،إلبـ ـط ــال نـتــائــج
االستفتاء ،مشيرًا إلى وقوع انتهاكات
واسعة النطاق .ومن االنتهاكات التي
ت ـح ــدث ع ـن ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ــزب،
مدحت ســانـجــار ،إج ــراء الحمالت في
ظــل حــالــة ال ـط ــوارئ واع ـت ـقــال زعيمي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ص ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن دمـ ـي ــرت ــاش
وفيغن يوكسيكداغ ،ورفض مرشحيه
مل ــراق ـب ــة م ــراك ــز االق ـ ـتـ ــراع واس ـت ـخ ــدام
م ــوارد الــدولــة فــي دع ــم حملة «نـعــم».
وأشـ ــار ســان ـجــار إل ــى أن ال ـق ــرار الــذي
ات ـخ ــذه املـجـلــس األع ـل ــى لــانـتـخــابــات
ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،بــاح ـت ـســاب
بطاقات االقـتــراع غير املختومة ،منع
احتساب النتائج بدقة ،وهو ما يعني
أن من املستحيل تحديد األصوات غير
الصحيحة أو امل ــزورة التي أحصيت.
وأفاد بأن بعض الناخبني لم يتمكنوا
م ــن اإلدالء بــأصــوات ـهــم ع ـلــى ان ـف ــراد.
وت ــاب ــع ســان ـجــار أن «هـ ــذا االسـتـفـتــاء
سيظل مثيرًا للجدل إلى األبد» ،إذ «ال
يمكن بناء تغيير في النظام السياسي
اس ـت ـنــادًا إل ــى اسـتـفـتــاء مـثـيــر لـلـجــدل

وغير عادل على هذا النحو».
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى ال ـت ـهــديــد
ب ــاالن ـس ـح ــاب م ــن الـ ـب ــرمل ــان ،وف ـ ــق مــا
نقلت صحيفة «حرييت» التركية عن
املـتـحــدثــة بــاسـمــه سـيـلــن ســايـكـبــوك.
وقالت سايكبوك إن حزبها ال يعترف
بنتيجة االستفتاء ،و«ال شك في أننا
سنمارس كل حقوقنا الديموقراطية
ضـ ـ ــده» .وأض ــاف ــت أنـ ــه ي ـت ـعــن إعـ ــادة
االس ـت ـف ـتــاء ،ألن شــرعـيـتــه كــانــت مثار
ش ـكــوك ف ــي تــركـيــا واملـجـتـمــع الــدولــي
على ّ
حد سواء.
في األثناء ،استمرت االحتجاجات في
الشارع؛ فقد اعتقلت الشرطة ،أمس38 ،
شخصًا فــي إسـطـنـبــول ،فيما تركزت
االحتجاجات ،أول من أمس ،في أحياء
ك ـ ــادك ـ ــوي وب ــاشـ ـكـ ـت ــاش وب ــاك ــرك ــوي
وأفجالر التي ّ
صوتت جميعها بـ«ال».
كذلك ،اعتقل عشرة أشخاص في غازي
عنتاب خالل احتجاجات في املدينة.
وبينما تسعى املعارضة إلــى إلغاء
نـتــائــج االسـتـفـتــاء ،تـتـحــدث السلطة
عــن املــرحـلــة املقبلة؛ فقد قــال رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ـلــي ي ـلــديــريــم إن ــه فــور
إع ـ ــان امل ـج ـلــس االن ـت ـخــابــي األع ـلــى
للنتائج الرسمية ،سيعيد أردوغــان
ً
م ـب ــاش ــرة ص ــات ــه بـ ــ«ح ــزب ال ـعــدالــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» الـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـق ــد دورة
انـ ـتـ ـخ ــاب ل ــرئ ـي ـس ــه فـ ــي ع ـ ــام .2018
وأكــد يلديريم أن موعد االنتخابات
ال ـح ــزب ـي ــة ل ــن ي ـت ـغ ـ ّـي ــر ،ومـ ــن بـعــدهــا
سـ ُـي ـعـ ّـد «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» نفسه

استمرت االحتجاجات الرافضة لنتائج االستفتاء في عدة أحياء من إسطنبول (أ ف ب)

الن ـت ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  2019ال ــرئ ــاس ـي ــة
والبرملانية.
كذلك ،دفعت نتائج االستفتاء الجدلية
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى ال ــدف ــاع عـنـهــا،

ً
قائال إن «الربح هو ربح» ،متحدثًا في
مقابلة مع شبكة «ســي أن أن» عن أن
الربح «مثل كرة القدم ...ال ّ
يهم إذا فزت
 0-1أو  ،0-5بل املهم الهدف األساسي،

مقالة تحليلية

انتفاضة األسرى :السجون من ساحة تضحيات إلى نضال وقلق إلسرائيل
علي حيدر
َّ
تحولت قضية األسرى الفلسطينيني إلى قضية قائمة بذاتها ،رغم كونها
مــن القضايا املتفرعة عــن مـقــاومــة االح ـتــال ،وذل ــك بفعل عــددهــم الكبير
في السجون اإلسرائيلية ،وأداء أجهزة اإلكــراه والقمع التي تعاملت معهم
كمدخل وأداة للضغط على الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق ،سعت إسرائيل أيضًا إلى حرف أولويات الشعب الفلسطيني
وفصائله ،وهدفت إلى دفعه نحو استبدال عنوان تحرير األرض ،كأولوية
تتقدم على باقي األولــويــات ،بعناوين أخــرى (هــي في الواقع تحتل أولوية
متقدمة فــي سياق حركة املـقــاومــة مــن أجــل التحرير) ،مــن قبيل تحسني
الظروف املعيشية ،أو تحرير األسرى ،أو تخفيف سياسة التنكيل ضدهم،
على أمل أن تتحول وجهة النضال نحو هذه العناوين على حساب القضية
األم ،أي التحرير.
على هذه الخلفية ،يأتي ّ
تعمد إسرائيل سجن هذا العدد الكبير من األسرى
واملعتقلني عبر إصدار أحكام «قضائية» تقضي بالسجن لسنوات طويلة،
ويصل عدد ال بأس منها إلى أرقــام خيالية .كذلك ربطت تحريرهم بحالة
من اثنتني :إما بفعل عملية تبادل أسرى ،أو في سياق سياسي َّ
محدد في
خدمة املسار التسووي.
في املقابل ،استطاع الشعب الفلسطيني وفصائله املقاومة احتواء مفاعيل
قـضـيــة األسـ ــرى بــاعـتـبــارهــا ج ــزءًا مــن الـتـضـحـيــات ،إل ــى جــانــب الـشـهــداء
والـجــرحــى ،التي تقدمها الشعوب على طريق مقاومة االحـتــال .وعمدت
ّ
الـفـصــائــل أي ـضــا إل ــى تـحــويـلـهــا إل ــى مـحــفــز إض ــاف ــي لـلـمـقــاومــة ،وجـعـلــت
مساعيها لتحريرهم في سياق وخدمة مشروع املقاومة ،وهكذا أحبطت

مخطط االبتزاز وانتزاع التنازالت الذي عمل عليه االحتالل.
كذلك ،أحبط صمود األســرى أنفسهم كل مساعي كيان العدو الذي هدف
إلى تحطيم إرادة املقاومة لديهم .ونتيجة ذلك ،باتت السجون قلعة من قالع
النضال واملواجهة ،وساحة ّ
املقاومة
يعبرون فيها عن مواقفهم وخياراتهم
ِ
إزاء كل القضايا والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني .واستطاع
األسرى أيضًا ،عبر مسار نضالي طويل ،انتزاع الكثير من الحقوقَّ ،
تحولت
كل محطة فيه إلى إنجاز إضافي في سجل األسرى واملقاومة في فلسطني.
على خط موازَّ ،
حول األسرى أنفسهم قضيتهم إلى عامل محرك للشارع
ٍ
ّ
الفلسطيني ،وبات تحركهم يرعب صناع القرار السياسي واألمني في تل
أبيب ،وفي ذلك إدراك منهم بأن قضيتهم تحظى بإجماع تيارات وفصائل
الشعب الفلسطيني كــافــة ،بمن فيهم املنقسمون حــول خـيــاري التسوية
واملـقــاومــةّ .
ومما يعزز حضور األســرى في كل منزل أنــه منذ عــام 1967
ّ
مر في السجون اإلسرائيلية أكثر من  600ألف فلسطيني .ونتيجة ذلك ،ال
تكاد توجد عائلة فلسطينية ،تقريبًا ،لم يعتقل أحد أبنائها .وهكذا تحول
السجن إلى جزء من التجربة الجماعية التي تبلور معالم هذا الصراع في
وجدان كل عائلة فلسطينية.
مع كل إضراب لألسرى ،تتصدر املطالب املتصلة بعناوين الحياة :الوضع
الصحي والغذائي واإلعــامــي والتعليمي ،لكن تبقى حركة اإلض ــراب عن
الطعام جزءًا من نضاالت الشعب الفلسطيني ،وامتدادًا ملقاومته وانتفاضته
ّ
ضــد االح ـتــال .وفــي التوقيت ،يالحظ أن اإلض ــراب أتــى فــي سياق يتسم
بـ«انعدام األفق السياسي على مستوى التسوية ،وفي ظل وضع اقتصادي
صعب ،وتحديدًا في قطاع غزة ،وانقسام فلسطيني داخلي» ،وأيضًا في ظل
قمع أجهزة األمن أي تحرك شعبي ومقاوم ضد االحتالل.

فــي ضــوء ذل ــك ،يخشى ق ــادة الـعــدو مفاعيل هــذا اإلض ــراب مــن زاوي ــة أنــه
«س ــاح بــديــل لــأســرى ،وهــو فــي كــل الـحــاالت (خـطــوة) سياسية وأهــدافــه
سياسية ،وهذا ما كان خالل اإلضرابات العشرين عن الطعام التي نظمها
األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية منذ عام  .»1969وحذرت
تقارير إسرائيلية أيضًا مــن «االستهتار بــاإلنـجــازات التي حققوها عبر
اإلضرابات ،وفي مقدمتها الحصول على مكانة األسرى السياسيني ،الذين
تختلف مكانتهم في السجون عن مكانة الجنائيني ،وبما ال يقل عن ذلك...
مكانة أخالقية ووزن نوعي خاص في املجتمع الفلسطيني».
في املقابل ،يهدف القادة اإلسرائيليون ،الذين اختاروا سقف التصعيد بال
حدود ،إلى كسر إرادة األسرى ،وهو ما تجلى في دعوة وزير األمن أفيغدور
ليبرمان إلى ترك األسرى يموتون من الجوع من دون تلبية مطالبهم ،ودعوة
وزير االستخبارات واملواصالت يسرائيل كاتس إلى تطبيق عقوبة اإلعدام
بحق األس ــرى الفلسطينيني ،كذلك دعــا الحكومة إلــى تشريع تطبيق هذه
العقوبة مثل ما ّ
تنص عليها القوانني العسكرية اإلسرائيلية.
باملقارنة مع خيارات إسرائيل القمعية السابقة ضد األســرى في محطات
سابقة ،تبدو مواقف املسؤولني اإلسرائيليني هي األكثر تعبيرًا عن حقيقة
امل ـح ـتــوى ال ــذي يـخـتــزنــه ه ــؤالء ت ـجــاه الـشـعــب الفلسطيني عــامــة ،وأس ــراه
خاصة .وتخشى تل أبيب من تسجيل سابقة الخضوع ألي تحرك جماعي
ّ
لــأســرى ،لجهة مــا قــد يترتب عليه مــن تداعيات فــي الـشــارع الفلسطيني،
ولكنهم يدركون أيضًا أن مجرد تحرك األسرى هو بذاته ،بعيدًا عن نتائجه
وإنجازاته ،يشكل أحد أهم عوامل تحفيز املجتمع الفلسطيني الذي أبدع في
اجتراح أساليب نضاله .بذلك ،لم تعد السجون اإلسرائيلية ساحة تضحيات
وآالم فقط ،بل ساحة نضال ومصدر قلق للمحتلني.
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مقالة

أردوغان على الحافة
عبدالله السناوي

وهو الفوز في اللعبة».
وفيما من املتوقع أن يلتقي أردوغــان
بــالــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
الـشـهــر املـقـبــل ،أب ــدى الــرئـيــس التركي
ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ـت ــه غـ ـضـ ـب ــا م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي ال ــذي «جعلنا ننتظر على
بابه منذ  54عــامــا» ،متابعًا أن تركيا
قامت بتلبية متطلبات االنضمام لكن
ـف بــوعــوده
«االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ل ــم ي ـ ِ
ل ـن ــا» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـح ــدث بــإيـجــابـيــة
عــن املــوقــف األمـيــركــي مــن االسـتـفـتــاء.
الــرئـيــس الـتــركــي ال ــذي يــواجــه غضب
املعارضة ،قال إن التعديل الدستوري
«ال يتعلق» به ،وإن السلطات الجديدة
ال ـ ـتـ ــي أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ـيـ ــه ال ت ـج ـع ــل مـنــه
«ديكتاتورًا».
بـ ــدورهّ ،
ـوزراء الـتــركــي،
ـ
ـ
ل
ا
ـس
ـ
ي
ـ
ئ
ر
ـه
وج ـ
ً
بــن عـلــي يـلــديــريــم ،رســالــة إل ــى رئيس
«الشعب الجمهوري» كمال كلتشدار
أوغ ـل ــو ،ق ــال فـيـهــا إن عـلــى املـعــارضــة
االكتفاء باالعتراض بالطرق القانونية
وع ــدم الـتـصـعـيــد بــاالح ـت ـجــاجــات في
الشارع ،فالطعن في نتيجة االستفتاء
الــذي جرى «حــق» ،لكن «دعــوة الناس
إلى التظاهر ليست كذلك».
كــذلــك ،انتقد وزيــر الخارجية التركي
مــولــود تـشــاوش أوغ ـلــو ،أم ــس ،تقرير
املـ ــراق ـ ـبـ ــن األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذي ح ـمــل
انـ ـتـ ـق ــادات لــاس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى تــوسـيــع
سلطات الــرئـيــس ،معتبرًا أنــه تضمن
ّ
«املتعمدة» .وكان
العديد من األخطاء
مــراق ـبــو مـنـظـمــة األم ــن وال ـت ـعــاون في
أوروب ــا ومجلس أوروب ــا قــد قــالــوا إن
استفتاء يوم األحد لم يجر في أجواء
تنافسية عادلة .ورأى تشاوش أوغلو
أن «تقرير منظمة األمن والتعاون في
أوروبـ ـ ــا غ ـيــر ذي م ـصــداق ـيــة ،الفـتـقــار
مالحظاتهم إلــى املوضوعية ،وكانت
ّ
متحيزة للغاية».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

القضية الحقيقية في االستفتاء التركي ،بكل صخبه
وانقساماته ،ليست ّأي نظام أفضل من اآلخر ،الرئاسي
أو البرملاني ،بقدر ما هي أن التعديالت صممت على
مقاس رجل واحد يلخص الدولة في شخصه ويدمج
كل مؤسساتها وفق مشيئته ،من دون أي اعتبار ألي
قواعد ديموقراطية في الفصل بني السلطات ،أو أي
عناية بضمانات الحريات العامة والتعددية السياسية.
بال مواربة ،كان ذلك هو موضوع االستفتاء الذي توجد
حيثيات حقيقية تنزع عنه نزاهته مثل تعديل القواعد
واإلجراءات أثناء «الشوط الثاني من املباراة» حيث
احتسبت بطاقات اقتراع غير مختومة.
النزاهة مسألة شرعية .وهذه غائبة بفداحة.
ً
االستقواء بالسلطة ال يؤسس لشرعية ،فضال عن أن
فرض النتائج يناقض طبيعة املجتمع التركي املتنوع
سياسيًا وجهويًا وعرقيًا.
القفز فوق الحقائق نهايته مؤملة ـ كما جرت العادة
دائمًا ،وتركيا املتنوعة ال يمكن حكمها بالقبضات
وحدها.
من الحقائق أن تركيا املأزومة في حربها مع «داعش»
بضرباته اإلرهابية التي تتكرر من وقت آلخر ،ال يمكن
أن تواجهه بثقة وهي منقسمة على نفسها بفداحة.
كما أن تركيا املأزومة في وجودها كدولة موحدة على
خلفية التوترات املتصاعدة مع األقلية الكردية التي
ّ
تمثل نسبة معتبرة من السكان ،ال تقدر على بناء
توافقات وطنية ضرورية تمنع بالوسائل السياسية
قبل العسكرية نزع بعض أراضيها عند رسم الخرائط
بعد انتهاء الحرب على «داعش».
مشروع الدولة الكردية في شمال سوريا خطر غير
متوهم ،وانضمامها إلى كردستان العراق احتمال قائم،
وانشقاق أكراد تركيا يستحيل استبعاده.
في مواجهة مثل تلك األخطار الوجودية ،فإن سياسات
ً
أردوغان تبدو عبئًا ثقيال على املستقبل التركي.
باسم «تركيا القوية» ،التي يحكمها رجل واحد ،فإن
ذلك املستقبل قد يفلت عن الحافة التي يقف عندها.
ما هو داخلي في تركيا يهم اإلقليم كله ،فهذا البلد
جوهري ومهم في معادالته.
القضية ـ بعد ذلك ـ ال يصح أن تخضع الزدواجية
املعايير .الذين يدافعون عن أردوغان بالنكاية في نظم
الحكم ببلدانهم ال يحق لهم أي حديث عن أي انتهاكات
مماثلة بحقهم .والذين يهاجمونه باسم نظم ترتكب
االنتهاكات نفسها يفتقرون إلى أي أساس أخالقي
ينتسب إلى القيم الحديثة .القيم اإلنسانية ال تتجزأ.
هذه حقيقة ال يصح تجاوزها قبل أي اقتراب من امللف
التركي املؤثر باإلقليم كله.

في حديث الحقائق ،فإن االستفتاء بموضوعه وظروفه
وتوقيته يغلق صفحة في التاريخ التركي منذ تأسيس
دولته الحديثة عام  ١٩٢٣على يد مصطفى كمال
أتاتورك ،من دون أن يكون ممكنًا أو متاحًا فتح صفحة
جديدة تحظى بتوافق وطني واسع على طبيعة إدارة
الدولة وقواعدها.
تقويض «األتاتوركية» ال يعني انتصار «األردوغانية».
هذه حقيقة أخرى ماثلة على املسرح السياسي التركي
املنقسم بضراوة واملرشح الضطرابات قد تطول وتأخذ
ً
أشكاال متعددة .الدساتير بطبيعتها موضوعات توافق
ال نزاع ،كما أنها ال تحسم بالغلبة في صناديق االقتراع.
التجربة املصرية في استفتاء  ٢٠١٢حاضرة ملن
يريد أن يقرأ ما قد يحدث في تركيا ،ولو بسيناريوات

التجربة المصرية في استفتاء
 ٢٠١٢حاضرة لمن يريد أن
يقرأ ما قد يحدث في تركيا

مختلفة .بالغلبة في صناديق االقتراع مررت جماعة
«اإلخوان املسلمني» مشروع الدستور ،الذي انفردت
بصياغته بعدما استبعدت ممثلي القوى املدنية في
أعمال الجمعية التأسيسية.
رغم أن مخالفاتها االنتخابية أقل مما هو منسوب
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونسب التصويت
ملصلحتها أعلى ،فإنها أسست باالنقسام الحاد
لخروجها الكامل من السلطة.
بدا الفتًا أن الجماعة ،رغم فوزها بنتائج االستفتاء،
خسرت القاهرة ومدنًا كبرى أخرى ،وكان ذلك مؤشرًا
على ما حدث تاليًا ،فالتغيير يبدأ من العواصم واملدن
الكبرى حيث تتركز الطبقة الوسطى والفئات األكثر
تعليمًا وتقدمًا بمعايير التنمية البشرية.
املؤشرات نفسها تكررت في االستفتاء التركي ،حيث
خسرت تعديالت أردوغان العاصمة أنقرة وأهم مدينة
تركية كاسطنبول ،ومدنًا أخرى موثرة مثل أزمير،
ولذلك تداعياته وحساباته في قراءة املستقبل.
بأي قياس ،فإن االستفتاء ال يؤسس الستقرار ما
تحت القمع والترهيب وحكم الطوارئ والعودة إلى
عقوبة اإلعدام ،التي كانت حكومة أردوغان قد ألغتها

من ضمن إجراءات أخرى تتطلبها شروط االلتحاق
بعضوية االتحاد األوروبي ،وقد اتسعت الفجوات معه
إلى ما يشبه «الطالق السياسي».
ذلك يضر بتركيا املأزومة قبل غيرها ويخفض من
مستويات مناعتها أمام األخطار املحدقة .ورغم تشكيك
دول أوروبية رئيسية في نتائج االستفتاء وطلبها من
الرئيس التركي بناء توافقات وطنية ترمم الوضع
املأزوم في بالده املنقسمة ،فإن املصالح االستراتيجية
سوف تحكم العالقات تحت خط ال تتعداه.
وقد كان الرئيس األميركي دونالد ترامب واضحًا في
خياراته ،فقد هنأ أردوغان بنتائج االستفتاء من دون
عناية بأي معايير دولية لنزاهته وال التفاتًا لقضايا
الحريات وحقوق اإلنسان ،لكن امليديا ومراكز األبحاث
في بالده سوف يكون لها رأى آخر.
ما بني املصالح والقيم ،سوف تتأرجح العالقات التركية
األوروبية على الحافة.
االنتهاكات تحرج بقسوة واملصالح تمنع الصدامات
املفتوحة إال إذا مضى أردوغان إلى نهاية الشوط
بالتصعيد ضد االتحاد األوروبي هروبًا من أي
انهيارات متزايدة في شعبيته.
بعد رحلة من التراجع واالرتباك والتورط في األزمة
السورية ودعم مؤكد للتنظيمات التكفيرية مثل
«النصرة» و«داعش» ،خسر أردوغان رهانه الكبير
على أن يكون القرن الحادي والعشرون قرنًا تركيًا في
الشرق األوسط.
عند سقوط بغداد عام  ٢٠٠٣تقدم إلى مسارح اإلقليم،
مع العبني آخرين ،مللء الفراغ في املشرق العربي .مما
أعلى طموحه ،قوة النموذج الذي تبناه في املزج ما بني
الحداثة والديموقراطية والتعددية واإلرث الحضاري
اإلسالمي ـ دولة علمانية ال تخاصم جذورها كما
قال في القاهرة عندما زارها عام  .٢٠١١كذلك أمران
إضافيان على درجة عالية من األهمية:
االنتماءات الحزبية على ذلك
األول ،توافق واسع يتجاوز ّ
املشروع ،وقد كان بوسع أي مطلع على األحوال التركية
قبل الربيع العربي أن يصل إلى هذا االستنتاج بشيء
من اليسر.
والثاني ،االطمئنان إلى املستقبل فقد تجاوز االقتصاد
التركي أزماته وبدأ يحتل مراكز متقدمة ـ السابع
أوروبيًا والسابع عشر عامليًا.
اآلن ،لم يعد هناك توافق وطني على أي مشروع وال أي
ثقة في املستقبل.
تلك هي الخسارة التركية الحقيقية من انقالبات رجل
فقد اتزانه واستبد به هوسه حتى بدت بالده كأنها
شخصه ومستقبلها مرهون به ،لكنها ليست آخر
الخسائر ،فوجودها نفسه مهدد ،بينما االنقسامات
مرشحة للتصاعد وأن تتجاوز كل حد وأي حافة.

فلسطين

استشهاد شاب ...وإضراب األسرى يستمر

(أ ف ب)

استشهد شــاب فلسطيني برصاص
قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ــي
أثـ ـن ــاء ق ـي ــادت ــه س ـي ــارت ــه قـ ــرب مـفــرق
«عصيون» ،جنوب بيت لحم ،جنوبي
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ب ــدع ــوى مـحــاولـتــه
دهس جنود االحتالل .وأعلنت وزارة
الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو
صـهـيــب م ـشــاهــرة ( ٢١ع ــام ــا) ،فيما
تـضــاربــت األنـبــاء حــول كــون تصادم
السيارة ،عصر أمس ،حادث سير أو
عملية دهس ،لكن الجنود بادروا إلى
إطالق النار على مشاهرة وقتله.
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون إضـ ــراب ـ ـهـ ــم ل ـل ـيــوم
الــرابــع على الـتــوالــي ،اقتحمت أمس
ق ــوات القمع (الـيـمــاز) القسم رقــم 14
فـ ــي س ـج ــن «عـ ــوفـ ــر» ون ـ ـفـ ــذت حـمـلــة
تفتيشات واسعة حطمت في خاللها
مقتنيات األسرى .يأتي ذلك في وقت
انضم فيه عميد األســرى السوريني،
األسـيــر صدقي املـقــت ،إلــى اإلض ــراب،
كذلك بدأت والدة أربعة أسرى ،أمس،
إض ــراب ــا تـضــامـنـيــا عــن ال ـط ـعــام ،هي
لطيفة أبو حميد من مخيم األمعري،
وسط الضفة.
في هذا السياق ،قالت «حركة الجهاد

اإلسـ ــامـ ــي» ،أم ـ ــس ،إن «أي مـســاس
بحياة األس ــرى املـضــربــن ...ال يمكن
املـ ــرور عـلـيــه م ــرور الـ ـك ــرام» ،مـشــددة
على أن «أطياف الشعب الفلسطيني
تساند األســرى في معركتهم» .وقال
القيادي فــي الحركة بسام أبــو عكر،
إن «إضـ ــراب األس ــرى هــدفــه االنـتـقــال
من ظــروف معيشية ال يمكن القبول
بها أو التعايش معها إلى حالة تكفل
لهم كرامتهم».
ـان ،وبعد ســاعــات قليلة
فــي سياق ث ـ ٍ
مــن املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقدته
حركة «حماس» أول من أمس في غزة،
وأعلنت فيه مطالبها وشروطها عبر
اإلع ــام ،غ ــادر املـتـحــدث فــي املــؤتـمــر،
ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـحــركــة
خليل الحية ،للقاء وفــد «فتحاوي»
في غزة.
وام ـتــد الـلـقــاء بــن الـحــركـتــن لـقــرابــة
س ــاع ـت ــن ،ول ـ ــم ي ـف ـصــح ع ـن ــه إال فــي
س ــاع ــات م ـت ــأخ ــرة م ــن ال ـل ـي ــل .وبـعــد
ذل ـ ــك ،ق ــال ــت «ح ـ ـمـ ــاس» ،أم ـ ــس ،إن ـهــا
ت ــواف ـق ــت م ــع «فـ ـت ــح» ع ـل ــى مــواص ـلــة
ال ـل ـقــاءات لــ«تـهـيـئــة األجـ ــواء ووضــع
جدول أعمال قبل وصول وفد اللجنة
امل ــرك ــزي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـف ـت ــح إلـ ـ ــى غ ــزة

قــريـبــا» .وذك ــر قـيــادي فــي الـحــركــة أن
ُ
امللفات التي طرحت في خالل اللقاء
«ش ـم ـلــت ح ـكــومــة ال ــوف ــاق والـل ـجـنــة
اإلداريــة ،وموضوع االنتخابات بكل
مستوياتها ،واملبادرة القطرية».
إلــى ذلــك ،أعلن منسق األمــم املتحدة
ال ـخــاص لعملية ال ـســام فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي مـ ــادي ـ ـنـ ــوف،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـقــديــم
دعـمـهــا مــن أج ــل حــل أزم ــة الـكـهــربــاء
في غزة ،داعيًا الحكومة الفلسطينية
إلــى «تسهيل شــراء الــوقــود للمحطة
وعمل خفض كبير للضرائب عليه».
ووف ـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي ص ـ ـ ــدر عــن
م ـ ــاديـ ـ ـن ـ ــوف ،فـ ـ ــإن «إص ـ ـ ـ ــاح ش ــرك ــة
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزة أمـ ــر
ضروري لتحسني تحصيل اإليرادات
والشفافية بما يتماشى مع املعايير
الدولية» ،مضيفًا« :يجب على سلطة
األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ف ــي غـ ــزة («ح ـ ـمـ ــاس»)
ض ـمــان تـحـســن م ـع ــدالت ال ـج ـبــايــة...
وإرجاع العائدات التي يجري جمعها
ب ـغ ــزة إلـ ــى ال ـس ـل ـطــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
الشرعية من أجل الحفاظ على تدفق
الوقود والكهرباء».
(األخبار)
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العالم
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

السيسي
إلثيوبيا:
ال نتآمر
عليكم!

انتقلت الى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة مريم فضل طاهر
زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج اب ــراه ـي ــم
طحطح
أوالدهــا :عناية ،لبنى ،علي ،رضا،
إيمان ،منى.
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون ي ــوس ــف
وإبراهيم وحسني وعلوية
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ف ــري ــد رض ـ ـ ــا ،ان ــدري ــه
تفنان ،قاسم ياسني ،عبد شريتح
املــوافــق ظهر الخميس الــواقــع في
 20نيسان.
س ـي ـقــام األسـ ـب ــوع ن ـه ــار االحـ ــد 23
نيسان الرابعة عصرًا في حسينية
بلدة الرمادية.
األس ـف ــون :آل طـحـطــح وف ـضــل الله
وط ــاه ــر وب ــرج ــي وعـ ـم ــوم اه ــال ــي
الرمادية وجويا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ ذكرى ►
يصادف غدًا الجمعة الواقع في 21
نـسـيــان ذك ــرى م ــرور اس ـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد رضا صبراوي
(ابو موسى)

القاهرة ــ جالل خيرت
ض ـمــن س ـعــي ال ـق ــاه ــرة إل ــى الــوصــول
لرؤية توافقية مع أديــس أبابا بشأن
سد النهضة اإلثيوبي ،تسلم الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي ،رسالة
خطية من رئيس الحكومة اإلثيوبية
هــاي ـلــي م ــاري ــام دي ـس ــال ــن أمـ ــس ،في
خ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلثـيــوبــي فــي الـقــاهــرة فــي زي ــارة هي
األولى منذ أشهر.
وأكـ ــد ال ـس ـي ـســي ف ــي خ ــال ال ـل ـق ــاء أن
السياسة الخارجية ملصر تقوم على
تأسيس عــاقــات مـتــوازنــة ومنفتحة
ع ـلــى جـمـيــع الـ ـ ــدول ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن
مصر «ال تتآمر وال تتدخل في شؤون
ال ــدول األخ ـ ــرى» ،فــي رســالــة ضمنية
لنفي مساندة مصر لحركات التمرد
في إثيوبيا.
وج ــرى فــي خــال الـلـقــاء الـتـطــرق إلــى
تطورات ملف سد النهضة ،حيث أكد
السيسي «أهـمـيــة التفاعل اإليجابي
ُ
م ــع ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي ت ـن ـف ــذ الـ ــدراسـ ــات
الـخــاصــة بــالـســد إلنـهــائـهــا فــي أقــرب
وق ــت» ،مشيرًا إلــى ض ــرورة مواصلة
الـتـعــاون مــن أجــل االسـتـخــدام األمثل
ملـجـمــل املـ ـ ــوارد املــائ ـيــة امل ـش ـتــركــة في
حـ ــوض ال ـن ـي ــل ،ب ـمــا ي ــراع ــي تـحـقـيــق
التنمية لكل الدول« ،من دون االفتراء
على الحق في الحياة» .وأكــد الوزير
اإلثيوبي التزام بالده تحقيق املصالح
امل ـش ـتــركــة وعـ ــدم اإلض ـ ــرار بـمـصــالــح
مصر ،مشيرًا إلى أن التشاور الدوري
بــن البلدين يـعــزز الـتـعــاون املشترك
ُ
ويسهم في ترسيخ الثقة.
مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ـ ـغـ ـ ــادر وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ،ســامــح شـكــري،
إلى الخرطوم للقاء نظيره السوداني
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي ت ـع ـقــد عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ضـمــن
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـنـ ــة املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاورات
السياسية بــن البلدين ،وهــو اللقاء
ال ــذي ك ــان يـفـتــرض عـقــده قـبــل عشرة
أيام وتأجل في اللحظات األخيرة مع
تصاعد اللهجة العدائية من اإلعــام
السوداني تجاه مصر.
وس ـت ـت ـنــاول امل ـبــاح ـثــات إزالـ ــة جميع
املـعــوقــات الـتــي تمنع انـسـيــاب حركة
ال ـت ـجــارة بــن الـبـلــديــن ،والـعـمــل على
زيـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـي ـن ـه ـم ــا ،إل ـ ــى جــانــب
مقترح إقــرار «ميثاق شــرف إعالمي»
بني البلدين لوقف الحرب اإلعالمية
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـي ــة الـ ـح ــدي ــث
السوداني عن تبعية حاليب وشالتني
لـلـخــرطــوم ،وه ــي املـنـطـقــة الـحــدوديــة
التابعة للحدود املصرية.

تسليمًا بـقـضــاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املرحوم
ّ
املربي سامي الحاج موسى
والده املرحوم محمود
والدته املرحومة حليمة شبارو
زوجته وفاء محمود املولى
أوالده ربيع ،املحامي رامي زوجته
زينب زهير الطويل ،ورنا
أشقاؤه الحاج حسني ،سمير ونبيه
شقيقاته سمية العاليلي ،إنتصار
دول ــة ،حـيــاة عكيلة ،نـجــاح موسى
وصباح الخولي
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـث ــان ــي ال ـيــوم
الخميس  20نيسان  2017في منزل
ولـ ـ ــده امل ـح ــام ــي رامـ ـ ــي ف ــي مـنـطـقــة
دوح ـ ـ ــة الـ ـح ــص ق ـ ــرب مـ ـن ــزل شـيــخ
العقل طيلة اليوم.
والثالث يوم السبت  22الجاري في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ،ال ـج ـن ــاح ق ــرب م ــرك ــز أمــن
الـ ــدولـ ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره آل
الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،امل ــول ــى ،ال ـطــويــل،
شبارو ،زين ،دولة ،عكيلة ،الخولي،
العاليلي وأنسباؤهم.

ولداه :موسى وعلي
اشـ ـق ــاؤه :ال ـح ــاج سـلـيــم وامل ــرح ــوم
ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ـبـ ــاس وال ـ ـح ـ ــاج ه ــان ــي
والحاج يحيى
شقيقاته :الحاجة فوزية والحاجة
ن ـج ــا والـ ـح ــاج ــة زهـ ـ ــرا وال ـح ــاج ــة
سلوى
أصـ ـ ـه ـ ــرت ـ ــه املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس م ـص ـط ـف ــى
مـ ـ ـ ـ ـ ــروة وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ص ـف ــي
الــديــن والــدكـتــور عــدنــان السوقي
واملـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس اب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ق ـص ـي ــر
وال ــدك ـت ــور ي ــاس ــر فـقـيــه واالس ـت ــاذ
علي طالب وأحمد صبراوي
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء حـسـيـنــي ال ـســاعــة
الــراب ـعــة ع ـصــرا لـلــرجــال فــي نــادي
االمام الصادق (ع) صور وللنساء
في حسينية الزهراء(ع) الخراب
االسفون آل صبراوي ,آل محمد ,آل
عبد الساتر وعـمــوم اهــالــي مدينة
صور .

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملة االثيوبية
julies salibad
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/729094

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سامية رشيد شحرور
زوجة احمد لطفي
شحرور
ابناؤها :علي ،كامل،
محمد ،لطفي
ابنتها :فوزية زوجة
محمد تركية
أشقاؤها :املرحوم كامل،
محمد ،الدكتور علي
ووريت الثرى في جبانة
بئر حسن.
تقبل التعازي الخميس
 ٢٠نيسان ،من الرابعة
الى السادسة عصرًا ،في
حسينية البرجاوي ،بئر
حسن.
ذكرى األسبوع الجمعة
 ٢١نيسان الرابعة عصرا
في حسينية البرجاوي.
اآلسفون :آل شحرور،
تركية ،وعموم أهالي
هونني.

بـكــامــل الـتـسـلـيــم وال ــرض ــا بقضاء
الـ ـل ــه وق ـ ـ ـ ــدره ن ـن ـع ــى إلـ ـيـ ـك ــم وفـ ــاة
املرحوم:
الحاج ديب علي نصر الله
(أبوعلي)
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة حـيــاة
زواوي.
أوالده :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي ،امل ـه ـن ــدس
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزة(أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ فـ ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة) ،ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج م ـح ـم ــد
(أب ـ ــوج ـ ـع ـ ـ ـفـ ـ ــر)( ،رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية في حركة أمل) ،األستاذ
حـ ـس ــن ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ حـ ـس ــن (امل ــدي ــر
اإلقليمي ملنطقة الـجـنــوب UNDP
واألس ـتــاذ أحـمــد (مــديــر مستشفى
دار الشفاء في الكويت).
بناته :الحاجة زينب زوجة املرحوم
الـ ـح ــاج ص ـب ـحــي الـ ــزيـ ــن ،ال ـحــاجــة
فاطمة زوجة الحاج عباس ياسني
والـحــاجــة خــديـجــة زوج ــة سماحة
الشيخ علي بيضون.
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ـح ــاج ح ـي ــدر ،امل ــرح ــوم
الحاج حسني والحاج محمود.
شقيقاته :املرحومة الحاجة زهرة،
املرحومة الحاجة نورا واملرحومة
الحاجة بهية.
يـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر
ويوارى في الثرى في جبانة بلدته
السكسكية اليوم الخميس الواقع
فيه  ، 2017/4/20الساعة الثانية
بعد الظهر.
تقبل التعازي غـدًا الجمعة الواقع
فيه  ، 2017/4/21في منزل الفقيد
الكائن في حارة حريك ،اعتبارًا من
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وف ــي ب ـيــروت نـهــار اإلث ـنــن الــواقــع
ف ـي ــه  ، 2017/4/24فـ ــي جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي-
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر وحتى السابعة
يـ ـ ـق ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روحـ ـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ،نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ، 2017/4/22ف ــي حـسـيـنـيــة
الـسـكـسـكـيــة ال ـســاعــة الــراب ـعــة بعد
الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ول ـ ـك ـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل نصر الله وآل زواوي

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2012/33 :
املنفذة :خديجة الحويك املحامي نجاة
املصطفى.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :خـ ــالـ ــد أح ـ ـمـ ــد ق ـ ـ ـ ــاوون.
راسنحاش
السند التنفيذي :تنفيذ سند دين بقيمة
/14.500/د.أ .عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2013/7/8 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/6/2 :
املطروح للبيع العقار  129.08سهمًا في
الـعـقــار رق ــم  /808/منطقة راسـنـحــاش
العقارية
مـحـتــويــاتــه :وه ــو ع ـبــارة عــن ارض بعل
سليخ تزرع حبوب.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـجــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار 68 :سـهـمــا في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /33/مـنـطـقــة راس ـن ـحــاش
العقارية.
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـي ــخ تـ ــزرع
حبوب واثناء الكشف تبني ان هناك بناء
اشـيــد على هــذا الـعـقــار مــؤلــف مــن ثالث
طوابق.
طابق ارضــي مؤلف مــن صــالــون وغرفة
ج ـلــوس و 4غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وحـمــام
عدد  2وموزع ومتخت فوق املوزع.
طــابــق اول :صــالــون وغ ــرف ن ــوم ع ــدد 3
ومـطـبــخ وح ـمــام ع ــدد  2وش ــرف ــات وهــو
مشغول من شويكار قالوون
طابق ثاني :مؤلف من صالون وغرفتني
وغــرفــة ج ـلــوس ومـطـبــخ وح ـمــام ع ــدد 2
وش ــرف ــات وسـطـيـحــة وه ــو مـشـغــول من
ربيع قالوون.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـجــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2017/5/8الساعة الثانية عشرة ظهرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن رقم 2/11
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـل ــزي ــم ن ـق ــل وت ــركـ ـي ــب شـبـكــة
معلوماتية من مبنى املــدرســة الزراعية
فـ ــي الـ ـعـ ـب ــدة ال ـ ــى م ـب ـن ــى م ــرك ــز ال ـع ـب ــدة
ال ــزراع ــي مـلــك وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ محافظة
ع ـك ــار ل ـل ـعــام  ،2017وذل ـ ــك ف ــي مـبـنــاهــا
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2017/5/24الـســاعــة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
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إعالنات

ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/317تاريخ
.2017/4/10
بيروت في 2017/4/10
مدير عام الزراعة باالنابة
املهندس سعيد عون
التكليف 690
إعالن
تـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء شـبـكــات ّ
ري في
بلدة حدشيت ـ ـ قضاء بشري
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الواقع فيه الحادي عشر شهر أيار ،2017
ت ـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنـشــاء شبكات ّ
ري فــي بـلــدة حدشيت ـ ـ
قضاء بشري.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :فقط خمسة وثالثون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفـقــا الحـكــام املــرســوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وتعديالته الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم
يجر إستالمها مؤقتًا بعد.
ِ
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 678
إعادة إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن بـلــديــة ب ـي ــروت م ـج ــددًا ع ــن إج ــراء
مناقصة عمومية العائدة لتلزيم تقديم
دراســة هندسية لترميم وتدعيم بعض
االب ـن ـي ــة وم ـعــال ـجــة ال ـت ـش ـق ـقــات واج ـ ــراء
فحوصات مخبرية في مدينة بيروت.
وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل
ظهر يوم الثالثاء الواقع في ،2017/5/9
في مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في مركز
القصر البلدي في وســط مدينة بيروت
التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـعــائــد لـهــا فــي مصلحة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـ ـ ــودع ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  11نيسان 2017
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 677
إعالن
ُ
تعلن بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا بـتــاريــخ
 2017/5/9بطريقة املناقصة العمومية.
* تلزيم تقديم سيارة دفع رباعي عدد 3
دوبل كابني مع صندوق.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ان يطلع عـلــى دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2017/4/19
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن بيع باملعاملة 2015/821
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي

بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي نـهــار الـجـمـعــة في
 2017/4/28الساعة  1:00ظـهـرًا سيارة
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه مـ ـحـ ـم ــد حـ ـ ـس ـ ــان م ـح ـمــد
ع ــاط ــف ال ـخ ـب ــاز م ــارك ــة مـيـتـســوبـيـشــي
 MIRAGEموديل  2014رقم /197614ص
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك س ــوس ـي ـت ــه جـ ـ ـن ـ ــرال فــي
ل ـب ـنــان ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي مجيد
ابراهيم البالغ  $/7335.8/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6516/واملـطــروحــة
بسعر  $/5200/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت حوالي /1.400.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تعلن بلدية راسمسقا على العموم أنها
قــد وضـعــت ج ــداول التكليف االساسية
الـ ـع ــائ ــدة ع ــن س ـن ــة االس ـت ـح ـق ــاق 2017
واالعوام السابقة قيد التحصيل.
تسدد هــذه الرسوم خــال مهلة شهرين
م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـش ــر واال ت ـف ــرض غ ــرام ــة
قدرها  %2عن كل شهر تأخير.
راسمسقا في 2017/4/20
رئيس بلدية راسمسقا

سيمون البار نخول
إعالن
املوضوع :تصحيح خطأ في إعالن
املرجع :دائرة تنفيذ البترون
لـقــد سـقــط سـهـوًا خـطــأ فــي إع ــان البيع
املحدد بتاريخ  2017/5/15في املعاملة
التنفيذية رقم  2016/49املقامة من نعيم
اسعد كرم لناحية بدل الطرح للعقار رقم
/329حــامــات والصحيح أن بــدل الطرح
ً
/612750/د.أ .ب ـ ــدال م ــن /12750/د.أ.
فإقتضى التصحيح.
في 2017/4/19
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تـ ـنـ ـف ــذ شـ ــركـ ــة دب ـ ــان ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــوان ش.م.ل.
باملعاملة  2015/569بوجه روبير بدران
ً
عقيقي سند تحصيال ملبلغ /88000/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1350سهم حصة
روبير بــدران عقيقي في العقارين 5712
و 5783كفرذبيان،
ـ ـ العقار  5712كفرذبيان مساحته 4500
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة قـطـعــة ارض
حرجية
ـ ـ العقار  5783كفرذبيان مساحته 2175
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض صخرية حرجية ،وبالكشف تبني
ان العقارين يقعا ضمن منطقة الــوادي
فـ ــي اول الـ ـبـ ـل ــدة ط ـب ـي ـع ـت ـه ـمــا حــرج ـيــة

منحدرة
تاريخ قرار الحجز  2016/6/21وتاريخ
تسجيله 2016/6/28
ـ ـ بــدل تخمني  1350سهم حصة روبير
بدران عقيقي في العقار  5712كفرذبيان
/215156/د.أ .وب ـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
التخفيض /116184.24/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1350س ـ ـهـ ــم ح ـص ــة
روب ـيــر بـ ــدران عقيقي فــي ال ـع ـقــار 5783
كفرذبيان /103992/د.أ .وبــدل طرحها
بـعــد التخفيض /56155.68/د.أ .أو ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع في يوم الثالثاء الواقع فيه
 2017/5/23الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كـســروان للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شــك مصرفي
منظم المــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال
ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

واستالم أوراق الدعوى رقم 2016/1260
املقامة من هيام مروة ورفاقها والرامية
السقاط حقهما مع املدعى عليه سليمان
البعيني من التحديد القانوني والزامهم
بـ ــاخ ــاء املـ ــأجـ ــور الـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـلــونــه فــي
ال ـطــابــق االرض ـ ــي بــال ـع ـقــار رق ــم /2559
رأس بيروت.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي كارل ماريو ميشال قازان
ملــوك ـلــه شـ ــارل داود ال ـق ــرم س ـنــد تمليك
بدل عن ضائع للقسم  6من العقار 2251
منطقة االشرفيه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب ربيع انطوان فرج ملوكله زياد بناي
العقل سند تمليك بدل عن ضائع للقسم
 39من العقار  31مدور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

تبليغ مجهول املقام
إن مـحـكـمــة إي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
القاضي الرا عبد الصمد تدعو املدعى
ع ـل ـي ـه ـمــا نـ ــاصـ ــر اس ـ ـعـ ــد ح ـ ـيـ ــدر واكـ ـ ــرم
أب ــو كـ ــروم ل ـح ـضــور جـلـســة 2017/6/1

استراحة
2560 sudoku
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أفقيا

 -1فريق موسيقي غنائي خماسي أميركي أخذ شهرة واسعة في سبعينات القرن
املاضي –  -2جحر الضبع – حزن –  -3أخ – إفتتح مركزًا جديدًا قبل أن يدخل إليه
أحــد –  -4مــن الـحـيــوانــات – أرخبيل فــي املحيط األطلسي شــرقــي ســاحــل فلوريدا
وشمال األنتيل ومركز سياحي عاملي –  -5يدعم – من أقدم مدن فلسطني التاريخية
ّ
–  -6عاصفة بحرية – حيوان خرافي – لحم غير مطبوخ –  -7أشحل األشجار ليزداد
ّ
نموها وإنتاجها – حرف جر – متشابهان –  -8شجر خالد – ربط العقدة بشكل
جيد –  -9من أسماء الدرع – ورك – مدينة سويسرية –  -10موقع أثري معروف في
منطقة الحازمية

عموديًا

ّ
وتلهب
 -1ملكة جمال لبنانية فازت بلقب ملكة جمال الكون عام  -2 – 1971إضطرم
– مدينة مصرية – قرع الجرس –  -3مدينة إيطالية شهيرة بالسياحة الدينية –
ماركة سيارات –  -4نهب واختلس األموال – نسبغ على الشخص الخير والبركة –
 -5يظهر من بعيد – شاهد كاذب في املحكمة –  -6نقطعه – حرف جزم – من الحبوب
–  -7غير ناضج من الفواكه – للتفسير – بلل في الحائط أو السقف من جراء مياه
املطر –  -8أرخبيل هندي في خليج البنغال تتبعه جزر نيكوبار – إمارة عربية – -9
ّ
فنزويللي – أمر فظيع –  -10دولة أوروبية – مدينة لبنانية
عائلة رئيس جمهورية

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

ّ
 -1العنكبوت –  -2ماسوني – وحل –  -3سبب – ّ
تزمت –  -4كاراكاس – حث –  -5عز – ي ي – وجوم
ّ
–  -6آر – باستا –  -7عيران – كي –  -8لبنان – معي –  -9عكا – خور – فو –  -10جابر بن حيان

 -1أم سكعكع – عج –  -2الباز – يلكأ –  -3عسبر – أرباب –  -4نو – ايران –  -5كنتكي – ناخب
–  -6بيزا – نون –  -7مسواك – ُرح –  -8توت – ّ
جسيم –  -9حوت – عفا –  -10العثمانيون
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حلول الشبكة السابقة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1138
املنفذ :املحامي انطوان مخلوف بصفته
الشخصية
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :بـ ــدوي ج ــرج ــس يــونــس
وكيله املحامي جهاد يعقوب
ستنفور وليامس مجهول محل االقامة
انطوان حبيب سليمان من ايطو ومقيم
في اميريكا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس رق ـ ـ ـ ــم 2009/488
املـتـضـمـنــة تـنـفـيــذ ح ـكــم ازالـ ـ ــة الـشـيــوع
صادر عن الغرفة االبتدائية في الشمال
رقم  53تاريخ 2007/8/2
تاريخ محضر الوصف2010/10/8 :
تاريخ تسجيله2010/11/2 :
التخمني وبدل الطرح 26520 :د.أ .أو ما
يعادله بالليرة اللبنانية.
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رق ــم  875ايطو
يقع في نهاية البلدة صعودًا على طريق
عــام زغرتا اهــدن وارضــه تعلو مستوى
ال ـطــريــق ب ـحــوالــي ع ـش ــرة ام ـت ــار بشكل
عــامــودي غـيــر م ـتــدرج وال يــوجــد لــه اي
طريق من الجهة العليا ويحتوي على
اش ـجــار حــرجـيــة وغ ـيــر صــالــح لـلــزراعــة
أو االستثمار وغير صالح للبناء لعدم
ال ـقــدرة لـلــوصــول ال ــى ارض ــه ومساحته
 2226م 2ويوجد مرسوم استمالك وقرار
وض ــع يــد عـلــى مـســاحــة  900م 2فتكون
املساحة املتبقية  1326م2
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الثلثاء
الــواقــع فــي  2017/5/9الـســاعــة الثانية
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــدفـ ــع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة او تــوكـيــل م ـحــام وعليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار مــوضــوع املــزايــدة وعليه زيــادة
عـ ـل ــى الـ ـثـ ـم ــن دف ـ ـ ــع رس ـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـصـيــانــة واسـتـثـمــار
الخط البحري في معمل الذوق ،موضوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د2468/
تاريخ  ،2017/3/10قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/5/19عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 681
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد الس ـت ـح ــداث مـســاحــة
كموقف للسيارات فــي مخزن الكابالت
وامل ـ ـعـ ــدات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـط ــاب ــق ،E3
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 1285/تاريخ  ،2017/2/6قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2017/4/28عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.

علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 679
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء قواطع  66ك.ف.
من النوع الداخلي لزوم محطتي جعيتا
وع ـ ـ ــن املـ ــري ـ ـسـ ــة ،م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10347/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/25ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/5/12عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 694
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ــادة إجـ ــراء تلزيم
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض على اســاس
تـنــزيــل مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االق ـ ـص ـ ــى  %20ع ـ ـش ـ ــرون بـ ــامل ـ ـئـ ــة ،مــع
تخفيض مــدة االع ــان ال ــى خمسة ايــام
ً
بناء إلحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بـتــاريــخ  ،2017/4/11لتنفيذ مـشــروع

اشـغــال تعزيل وإن ـشــاء حيطان حماية
على مجرى مياه شتوي في بلدة وادي
ديردوريت ـ ـ قضاء الشوف.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2017/5/10
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الثالثة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في 2017/4/12
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 700
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار ،مــع تخفيض م ــدة االعـ ــان الــى
خمسة اي ــام ب ـنـ ً
ـاء ملــوافـقــة مـعــالــي وزيــر
ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـت ــاري ــخ ،2017/4/11
ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع اش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء خــط
تــوزيــع ملـيــاه ال ـشــرب فــي قـســم مــن بلدة
بنويتي ـ ـ قضاء جزين.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/5/9
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الرابعة لتنفيذ صفقات الشغال املائية
املـسـجـلــن وال ــذي ــن ال يــوجــد بعهدتهم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر مـ ــن آخـ ـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ

كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 703
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2015/1066
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي لبيب حرفوش.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ن ـ ــذار نــاص ـيــف صـلـيـبــا ـ ـ
بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :عقد قــرض و 27سند
ً
دي ــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ /10355.02/د.أ.
ً
وع ـق ــد عـ ــام وك ـش ـفــي ح ـس ــاب تـحـصـيــا
ملبلغ /1732.11/د.أ .ومبلغ /173.10/د.أ.
والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2016/8/16 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2016/8/30 :
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ ـ ـ ال ـع ـقــار  /398شــريــن مـحـلــة العقبة
قطعة ارض حرجية مساحته /1548/
م 2يحده غربًا طريق عسكرية ،والعقار
ً
/397/شـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــا /404 ،شـ ـ ـم ـ ــاال ط ــري ــق
عـسـكــريــة وال ـع ـق ــار  397ج ـنــوبــا ح ــدود
مـنـطـقــة ع ــن ال ـت ـفــاحــة .مـنـتـفــع ب ــامل ــرور
عـلــى الـعـقــار رق ــم  366وع ـلــى الطريقني
ال ـخــاصــن رق ــم  404و .394يـشـتــرك في
م ـل ـك ـيــة ال ـح ــدي ـق ــة الـ ـخ ــاص ــة رق ـ ــم .403
تـ ـص ــدي ــق ت ـخ ـط ـي ــط بـ ــاملـ ــرسـ ــوم 4490
تــاريــخ  .1981/11/4وض ــع يــد بــالـقــرار
رقــم  .1/256ط.م .على /215/م 2بملف
الـ ـخـ ـنـ ـش ــارة .ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ومـحـضــر
وصــف رقــم  2015/1066ملصلحة البنك
اللبناني للتجارة ش.م.ل.
 2ـ ـ العقار رقم  /399شرين محلة العقبة
قطعة ارض حرجية مساحته /1822م2
يـحــده غــربــا  398شــرقــا وجـنــوبــا منطقة
ً
عني التفاحة شماال طريق عسكرية و.404
تخطيط مصدق باملرسوم  4490تاريخ
 1981/11/4ع ـلــى امل ـس ــاح ــة امل ــأخ ــوذة
/157م 2اما املساحة الباقية فهي /285
م .2ذات بــاقــي الـقـيــود على الـعـقــار 398
شرين.
قيمة التخمني:
الـعـقــار  /398/شــريــن  /79980/دوالر
أميركي.

الـعـقــار  /399/شــريــن  /72880/دوالر
أميركي.
قيمة الطرح:
الـعـقــار  /398/شــريــن  /47988/دوالر
أميركي.
الـعـقــار  /399/شــريــن  /43728/دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
في  2017/5/17الساعة الحادية عشرة
صباحًا أمام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن رقم 2/13
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لـتـلــزيــم تـقــديــم الـبـســة وتــواب ـع ـهــا ل ــزوم
افـ ـ ــراد ال ـف ــرق ــة ال ـف ـن ـيــة مل ــراق ـب ــة االح ـ ــراج
والصيد للعام  ،2017وذلــك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـتــاريــخ  2017/5/30الـســاعــة
التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن ف ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/319تاريخ
.2017/4/10
بيروت في 2017/4/10
مدير عام الزراعة باالنابة
املهندس سعيد عون
التكليف 692

الخميس  20نيسان  2017العدد 3156

إعالنات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ دائ ــرة تحصيل بـيــروت املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى
فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف
امينة محمد الفيل
عزيزة عزت حسني
محمد رفيق ابو الخدود
)فرعون املساهمة ش.م.ل (اوف شور
ربا عبدالقادر ضناوي
ياال ياال اوف شور
دولتشي شوكوالتييه ش.م.م
امال عمر شعبان
خضر عبد الحفيظ قليالت
رانا جواد عميس
رندا جواد عميس
علي حسن االسعد
محمود حسن االسعد
زينب حسن االسعد
هيثم مروان تنير
محمد علي احمد قطيش
نجوى عالء الدين عالء الدين
ناجي عالء الدين عالء الدين
وداد سليم نويهض
محمود حسن االسعد
حسني حسن االسعد
نايفه حسن االسعد
سعاد حسن االسعد
كريستيان بطرس جفارو
روان ماهر عسيران
مريم سعد الدين الورداني
فاطمة سعد الدين الورداني
عائدة وديع صالح
سعود بن نواف ال سعود
منير عبد الرحمن الكبي
اميمة خليل طبارة
راضي حسني محيدلي
مريم ايشو شليمون
اوجنيا مخائيل سيربو
براعم محمد اسماعيل
مثال محمد اسماعيل
تسنيم محمد سليمان
رضى محمد فاعور
بسمة محمد اسماعيل
نورما محمد اسماعيل
ماريه محمد الشعار
كوكب محمد الشعار
محمد عزت غندور
نور الدين خليل صلح
حسني محمد منصور
بالل رباح مغربي املريني
حسني علي زريق
محمد علي زريق
احمد علي زريق
صفا زياد الليسي السطوحي
ماري نسيم فرح
اوديشو ايشو شليمون
مشاعل بنت طليحان العريعر
سامي ايشو شليمون
نانو ايشو شليمون
داود ايشو شليمون
سميره ايشو شليمون
ناظم سليم جراح
هادي حسن عالم
منتهى سعد الدين االزمرلي
سعديه سعد الدين االزمرلي
امنه سعد الدين االزمرلي
خالد احمد السعيد
حسني احمد سعيد
خضر احمد السعيد
ناظم محمود قاسم
ياسمني ايشو شليمون
نجاة محمود قاسم
حسناء احمد سعيد
حنان حسن عالم
روضة حسن عالم
سلوى عفيف منيمنة
ابتسام حسن عالم
زينب احمد السعيد

رقم البريد املضمون
RT000111213LB
RT000112533LB
RT000112640LB
RT000111721LB
RT000111627LB
RT000111629LB
RT000111631LB
RT000108408LB
RT000108406LB
RT000107340LB
RT000107339LB
RT000107350LB
RT000107351LB
RT000107348LB
RT000107341LB
RT000107342LB
RT000107347LB
RT000107346LB
RT000107344LB
RT000107353LB
RT000107355LB
RT000107360LB
RT000107358LB
RT000107362LB
RT000107372LB
RT000107370LB
RT000107369LB
RT000107368LB
RT000107367LB
RT000107366LB
RT000107363LB
RT000107380LB
RT000107381LB
RT000107476LB
RT000107469LB
RT000107468LB
RT000107470LB
RT000107474LB
RT000107464LB
RT000107463LB
RT000107462LB
RT000107461LB
RT000107457LB
RT000107451LB
RT000107450LB
RT000107449LB
RT000107448LB
RT000107447LB
RT000107443LB
RT000107397LB
RT000107395LB
RT000107393LB
RT000107399LB
RT000107386LB
RT000107385LB
RT000107384LB
RT000107383LB
RT000112800LB
RT000108373LB
RT000108387LB
RT000108388LB
RT000108389LB
RT000107648LB
RT000107649LB
RT000107650LB
RT000108395LB
RT000107382LB
RT000108396LB
RT000108402LB
RT000108397LB
RT000108398LB
RT000108400LB
RT000108399LB
RT000108404LB

رقم االنذار
2017 /2507
2017 /3376
2017 /3420
2017 /2299
2017 /2266
2017 /2267
2017 /2268
2017 /1464
2017 /1462
2017 /1069
2017 /1068
2017 /1078
2017 /1079
2017 /1077
2017 /1070
2017 /1071
2017 /1076
2017 /1075
2017 /1073
2017 /1081
2017 /1080
2017 /1083
2017 /1082
2017 /1084
2017 /1094
2017 /1092
2017 /1091
2017 /1090
2017 /1089
2017 /1088
2017 /1085
2017 /1096
2017 /1097
2017 /1139
2017 /1132
2017 /1131
2017 /1133
2017 /1138
2017 /1130
2017 /1129
2017 /1128
2017 /1127
2017 /1123
2017 /1118
2017 /1117
2017 /1116
2017 /1115
2017 /1117
2017 /1110
2017 /1106
2017 /1104
2017 /1103
2017 /1107
2017 /1102
2017 /1101
2017 /1100
2017 /1099
2017 /3442
2017 /1433
2017 /1447
2017 /1448
2017 /1449
2017 /1229
2017 /1230
2017 /1231
2017 /1451
2017 /1098
2017 /1452
2017 /1459
2017 /1453
2017 /1454
2017 /1456
2017 /1455
2017 /1460

رقم املكلف
623520
682208
659561
2769722
2680736
2681502
2683202
2951274
2994270
1490655
1221582
1202323
1600072
670644
2713662
1994843
2389184
2389186
666382
1600072
1600262
2190528
2190521
2851238
2233742
2157024
1611244
997878
2160458
616482
1974584
2127835
1364460
2879961
2476478
2476472
2837695
649794
2476470
2476464
2233691
1911220
2646137
3029643
1295556
2245591
2099990
2043892
189367
2291682
717883
2384347
2160456
2384343
2384339
2384337
2384335
575938
2201373
2060056
2060061
2060103
1559303
2068953
2068958
2102847
2360006
2102858
2068949
2201384
2201379
627307
2201387
2068973

فاطمة احمد السعيد
ندى عمر شعبان
فؤاد حسن مزهر
مايا اردشاس ميسبريان
كرستني اردشاس ميسبريان
سليمة محي الدين شاتيال
وارتكس انطرانيك تخته جيان
سركيس انطرانيك تخته جيان
زكية يوسف ابو شاهني
عمر مصباح يموت
اية احمد قطيش
عائشة محمد صابر غالييني
مروة زياد الليسي السطوحي
علي حسن دكروب
سمير شليطا بو ضاهر
ماري لبس دريان
انعام حسن جراده
ابتسام عمر غاليني
فاطمة عمر غاليني
الهام حسني قطيش
سامية حسني قطيش
ريما محمود املصري
دينا محمود املصري
ليلى مصطفى سكرية
زياد محمد صادق الصمادي
محي الدين سعد الدين االزمرلي
محمود سعد الدين االزمرلي
وفيقة عبد الرحمن الكبي
حسن علي جعفر مغنية
حسني توفيق عبد القادر
نازك احمد الدرزي
وائل علي ارزوني
ناهية سعد الدين الحلوه
زهرة محمد عيديبة
الجوهرة بنت نواف ال سعود
ادهم اسماعيل الحلبي
ليلى مصطفى فخري
رند سامي مكارم
اميرة مصطفى شهاب
سامي حبيب عبد الرضا
توفيق محمد عبد القادر
منتهى علي القاسم الزعبي
وردة عبد الكريم دكروب
سامر فايز مقدم
محمد فايز مقدم
كامل محيدلي
جورجيت عيسى دقو
عمر زياد الليسي السطوحي
سميرة علي زريق
فاطمه علي زريق
شفيق محمد حمزة سنو
عرابي محمد حمزة سنو
علي جعفر مغنية
غنى عزت غندور
خالد عطا شوقي
هالة عزت غندور
هند محمد فاعور
ميكاييل دوري جرجس
اودري دوري جرجس
خالد شريف غالييني
ابراهيم اسماعيل االرناؤط
عمر الحاج شريف غالييني
جمال احمد عتال
خديجة حبيب عبد الرضا
احمد علي ارزوني
اسماء محمد علي املصري
صالح الدين عبد الرحمن الكوش
حنيفه ابراهيم بري
عدنان احمد ابو عمو
محمد احمد ابوعمو
خليل احمد ابوعمو
نهدية عباس االعور
نوره حمد القاضي
سهام احمد ابو عمو
سعاد يوسف صندقلي
سعد الدين ذيب شاتيال
زهير شفيق داعوق
ليندا حسن دكروب
مازن محمد علي كاج
كريستيل حسن دكروب

RT000108405LB
RT000108407LB
RT000107480LB
RT000107484LB
RT000107485LB
RT000107524LB
RT000107522LB
RT000107521LB
RT000107519LB
RT000107527LB
RT000107525LB
RT000107555LB
RT000107554LB
RT000107553LB
RT000107552LB
RT000107528LB
RT000107588LB
RT000107595LB
RT000107594LB
RT000107593LB
RT000107592LB
RT000107591LB
RT000107590LB
RT000107596LB
RT000107597LB
RT000107598LB
RT000107599LB
RT000107601LB
RT000107604LB
RT000107605LB
RT000107606LB
RT000107607LB
RT000107608LB
RT000107610LB
RT000107609LB
RT000107612LB
RT000107611LB
RT000107614LB
RT000107615LB
RT000107616LB
RT000107617LB
RT000107619LB
RT000107620LB
RT000107624LB
RT000107625LB
RT000107625.LB
RT000107626LB
RT000107629LB
RT000107627LB
RT000107628LB
RT000107631LB
RT000107632LB
RT000107635LB
RT000107634LB
RT000107636LB
RT000107329.LB
RT000107651LB
RT000107638LB
RT000107637LB
RT000107644LB
RT000107641LB
RT000107643LB
RT000107653LB
RT000107702LB
RT000107708LB
RT000107719LB
RT000107732LB
RT000107734LB
RT000107736LB
RT000107737LB
RT000107738LB
RT000107740LB
RT000107741LB
RT000107742LB
RT000107748LB
RT000107747LB
RT000107746LB
RT000107745LB
RT000107743LB
RT000107744LB

2017 /1461
2017 /1463
2017 /1143
2017 /1327
2017 /1147
2017 /1151
2017 /1150
2017 /1149
2017 /1148
2017 /1154
2017 /1152
2017 /1161
2017 /1160
2017 /1159
2017 /1156
2017 /1155
2017 /1167
2017 /1174
2017 /1173
2017 /1172
2017 /1171
2017 /1170
2017 /1169
2017 /1175
2017 /1176
2017 /1177
2017 /1178
2017 /1180
2017 /1183
2017 /1184
2017 /1185
2017 /1186
2017 /1187
2017 /1190
2017 /1188
2017 /1192
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لؤي الحاج شحادة
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

«اليوفي» يوقف زمن معجزات برشلونة
لحق يوفنتوس اإليطالي وموناكو
الفرنسي بريال مدريد حامل اللقب وجاره
ووصيفه أتلتيكو إلى نصف النهائي
الذي ُت َ
سحب قرعته الجمعة في نيون.
وتأهل األول بعد تعادله السلبي مع
مضيفه برشلونة إيابًا  0-0والفوز 0-3
ذهابًا ،أما الثاني فبلغ الدور المقبل بفوزه
على بوروسيا دورتموند  2-3ذهابًا،
و 1-3إيابًا
ال «ريـمــونـتــادا» فــي مـبــاراة أم ــس ،وال
م ـع ـجــزات تـعـيــد بــرشـلــونــة إل ــى زمـنــه
الــذي كــان قد سيطر فيه على أوروبــا.
ليلة أمس ،كانت الحكاية مغايرة لتلك
الـتــي جمعت بــن الـ ـ "بــرســا" وبــاريــس
سان جيرمان في ربع النهائي؛ حتى
أن أم ــل جـمــاهـيــر ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي
لم يكن هو نفسه الــذي يحدوهم قبل
مــواجـهــة يــوفـنـتــوس ال ــذي ف ــاز ذهــابــا
 .0-3هوت العظمة الكاتالونية أمام الـ
«كاتيناتشو» اإليطالية ،بعدما نجح
«يوفي» بإجباره على التعادل السلبي
 ،0-0لتتأهل «السيدة العجوز» بقيادة
املـ ـ ــدرب مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري ال ــذي
تــألــق وقـ ــدم م ــع فــريـقــه ً
أداء تــاريـخـيــا
ذهابًا وإيابًا.
الحقبة الذهبية انتهت ،واألوجب على
إدارة برشلونة الـتــي ستبحث نهاية
املوسم عن مدرب جديد  -بعدما أعلن
ســابـقــا املـ ــدرب لــويــس إنــريـكــه رحيله
نهاية املوسم الحالي  -أن تبحث ّ
عمن
يعيد بـنــاء فــريــق ق ــادر على استعادة
رهبة الكاتالونيني الكروية وهيبتهم،
ّ
وعمن يستطيع بناء فريق قــادر على
ابتكار حلول أمــام حــاالت مستعصية
ومفاجآت على أرض امللعب .قد يكون
ذنـ ــب إن ــري ـك ــه أنـ ــه اف ـت ـقــر ط ـ ــوال فـتــرة
قيادته لدفة التدريب لحلول جديدة،
تـســاعــده والـفــريــق على قلب النتيجة
ملصلحته ،إال ما ندر.
أم ــام دف ــاع ال ـ ـ «ي ــوف ــي» ال ـح ــدي ــدي ،لم
ً
ي ـج ــد حـ ـل ــوال ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .ال ـخ ـطــة
نفسها ،واألداء نفسه طــوال التسعني
دق ـي ـق ــة .ال قـ ـ ــدرة ع ـل ــى االخ ـ ـتـ ــراق مــن
الــوســط ،ال إمـكــانــات بدنية قــويــة ،وال
مهارات فردية أسعفتهم.
م ــع ب ــداي ــة امل ـ ـبـ ــاراة ،ت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان
الـسـيـطــرة فــي الــدقــائــق الـعـشــر األول ــى
م ــن ال ـل ـقــاء دون ف ــرص حـقـيـقـيــة على
امل ــرم ـي ــن ،ق ـبــل أن ي ـف ــرض بــرشـلــونــة
هيمنته دون فـعــالـيــة وخ ـط ــورة على

فرحة العبي يوفنتوس بالتأهل إلى نصف النهائي (أ ف ب)

املرمى .الفرصة الخطيرة األولى كانت
بعد مرور  20دقيقة ،عبر األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي الزم ـت ــه مــراقـبــة
ل ـص ـي ـقــة ص ـع ـب ــت ع ـل ـي ــه اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،مــا
أج ـ ـبـ ــره غ ـي ــر م ـ ــرة ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
الخلف واالنطالق بالكرة.
تـ ــوالـ ــت الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،وتـ ــوالـ ــى صــدهــا
مــن قـبــل ال ـج ــدار اإلي ـطــالــي ،وم ــن قبل
الحارس جيانلويجي بوفون.
فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،كـ ــان
يوفنتوس قريبًا مــن توجيه الضربة
القاضية لبرشلونة إثر هجمة مرتدة
وصلت عبرها الكرة من األرجنتيني
غــونــزالــو هـيـغــوايــن إل ــى الـكــولــومـبــي
خ ـ ـ ــوان كـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ق ـب ــل أن ي ـس ــدده ــا
أرضية قرب القائم األيمن.
ان ـت ـقــل ال ـخ ـطــر م ـج ــددًا وزاد الـضـغــط
في نصف الساعة األخير ،على مرمى
اإلي ـط ــال ـي ــن ،لـيـحـصــل ال ـك ـت ــان عـلــى
أخطر فرصة حني أفلت بوفون الكرة

األبـطــال دون أن يسجل للمرة األولــى
على أرضه هذا املوسم في البطولة.

لم يسجل برشلونة
للمرة األولى على
أرضه هذا الموسم

إث ــر ركـلــة ركـنـيــة فــوصـلــت ال ــى ميسي
لـكـنــه ســددهــا ف ــوق ال ـعــارضــة رغ ــم أن
املرمى كان خاليًا من حارسه.
وفـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـع ـش ــرة األخـ ـي ــرة بــدا
ك ــل شـ ــيء ف ــي ن ـه ــاي ـت ــه ،إذ اس ـت ـحــوذ
يــوفـنـتــوس عـلــى ال ـكــرة وح ــاول إه ــدار
الوقت حتى صافرة النهاية ،ليتأهل
يــوف ـن ـتــوس وي ـ ــودع بــرش ـلــونــة دوري

موناكو  -دورتموند
واص ــل مــونــاكــو الـفــرنـســي تــألـقــه في
الـ ـبـ ـط ــول ــة وأث ـ ـبـ ــت عـ ـل ــو ك ـع ـب ــه عـلــى
خ ـصــومــه مـ ـج ــددًا ،ح ـيــث ت ــأه ــل إلــى
نـصــف الـنـهــائــي ،بـعــد أن ج ــدد فــوزه
ع ـلــى ض ـي ـفــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
األملاني  .1-3وكان موناكو قد عاد من
دورتموند بفوز ثمني  2-3ذهابًا.
تفاجأت جماهير دورتموند بسرعة
موناكو في التسجيل ،إذ في الدقيقة
ال ـث ــال ـث ــة ان ـط ـل ــق ب ـن ـج ــام ــن م ـي ـنــدي
بـ ــال ـ ـكـ ــرة وسـ ـ ــددهـ ـ ــا ق ـ ــوي ـ ــة؛ ص ــده ــا
الحارس فتهيأت أمام كيليان مبابي
ال ـ ــذي سـجـلـهــا ف ــي الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنــى
للمرمى.
ح ــاول ال ـفــريــق األمل ــان ــي ال ــرد بـســرعــة،
فــأصــاب التركي نــوري شاهني القائم

األيـ ـس ــر م ــن ركـ ـل ــة ح ـ ــرة ف ــي الــدق ـي ـقــة
 ،14ل ـك ــن ال ـ ـهـ ــدف جـ ـ ــاء فـ ــي االتـ ـج ــاه
املعاكس حني انطلق موناكو بهجمة
مرتدة مرر على إثرها توماس ليمار
ك ـ ـ ــرة م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى تــاب ـع ـهــا
ال ـكــولــوم ـبــي رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو بــرأســه
فــي املــرمــى فــي الدقيقة  .17بعد ثالث
دقــائــق عـلــى ان ـطــاق ال ـشــوط الـثــانــي،
قلص دورتـمــونــد ال ـفــارق إثــر اخـتــراق
الـغــابــونــي ب ـيــار ايـمـيــريــك اوبــامـيــانــغ
مــن الجهة اليمنى وتمرير الـكــرة إلى
مــاركــو روي ــس ،ليتابعها األخ ـيــر في
الزاوية اليسرى للمرمى.
وب ـعــد سـلـسـلــة م ــن الـ ـف ــرص ،أض ــاف
موناكو الـهــدف الثالث عبر فاليري
جيرمان الذي تلقى كرة في منتصف
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء م ـ ــن دون رقـ ــابـ ــة،
فأكملها من بني قدمي الحارس قبل
النهاية بتسع دقائق ،وينهي املباراة
بالفوز .1-3

كاساي «حكم مجري يلعب مع ريال مدريد»!

احتجاجات على قرارات الحكم فيكتور كاساي (خافيير سوريانو ــ أ ف ب)

لم يكن الحديث أمس سوى عن األخطاء
التحكيمية التي شهدتها مباراة ريال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي وبـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األمل ــان ــي ف ــي إيـ ــاب رب ــع ن ـهــائــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا وأس ـه ـمــت ف ــي خـســارة
األخير  4-2وتوديعه البطولة.
وطــالــب كـثـيــرون بــاالسـتـعــانــة بتقنية
الفيديو ملساعدة الحكام ،وال سيما بعد
كـ ّـم األخ ـطــاء واالحـتـجــاجــات؛ وأبــرزهــا
ح ــول هــدفــن لـلـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونــالــدو (أظ ـهــرت اإلع ــادة أنــه كــان في
م ــوض ــع ت ـس ـل ــل) ،وال ـب ـط ــاق ــة ال ـص ـفــراء
الثانية لالعب وسط بايرن التشيلياني
أرت ـ ــورو فـ ـي ــدال ،وال ـت ـغــاضــي ع ــن طــرد
العب وسط ريال البرازيلي كاسيميرو.
وق ـ ــام م ـس ـت ـخــدمــون ب ـت ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـص ـف ـحــة ال ـت ـعــري ـف ـيــة ب ـح ـكــم املـ ـب ــاراة
املـ ـج ــري ف ـي ـك ـتــور ك ــاس ــاي ع ـلــى مــوقــع
"ويكيبديا" ،وكتبوا أنــه "حكم كــرة قدم
مجري يلعب حاليًا مع ريال مدريد".

وأبـ ــدى الع ـبــو بــايــرن فــي تصاريحهم
لوسائل اإلع ــام وعلى صفحاتهم في
"تــوي ـتــر" اعـتــراضـهــم عـلــى الـظـلــم الــذي
ط ــاولـ ـه ــم .وق ـ ــال ف ـ ـيـ ــدال" :مـ ــن الـصـعــب
ُ
عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـس ـ ــرق املـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـن ــك ب ـه ــذه
َ
الطريقة .هدفان من حالتي تسلل وطرد
عن طريق الخطأ .عندما يلتقي فريقان
ك ـب ـيــران ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،ال يمكن
لسرقة كهذه أن تحصل ( )...لقد أقصانا
الحكم".
أما الفرنسي فرانك ريبيري فقال" :عام
مــن ال ـع ـمــل ،ش ـك ـرًا أي ـهــا ال ـح ـكــم ،حسنًا
فـ ـعـ ـل ــت" ،ف ـي ـمــا س ـخ ــر تـ ــومـ ــاس م ــول ــر:
"صعب جدًا عندما تلعب بعشرة أفراد
ضد  .14هدف الـ  2-2كان الحالة األسوأ.
الحكم املساعد حظي برؤية رائعة .لقد
قتلنا ذلك" ،وحذا حذوه مدربه اإليطالي
كارلو أنشيلوتي:
"لقد كان الحكم أسوأ من أدائنا" ،بينما
قال الهولندي أرين روبن " :لقد سرقنا

( )...أك ــره ال ـحــديــث عــن الـتـحـكـيــم ،لكن
ّالجميع شاهد ما حصل .قرارات كثيرة
أثــرت على النتيجة ،وخصوصًا هدف
ال ـت ـع ــادل ل ــرون ــال ــدو ( )2-2ح ـيــث كــان
ً
متسلال بمسافة واضحة".
ودافــع حــارس مرمى مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،كالوديو برافو ،عن مواطنه
فيدال ،وقــال" :يا له من قــرار سيئ طرد
ً
أرت ــورو .ملس الكرة أوال ولــم يرتكب أي
خطأ .الكثير من الحكام في امللعب من
دون فائدة .الجميع عميان".
ووصلت أصداء ما حصل إلى برشلونة،
حـيــث اكـتـفــى ج ـيــرار بيكيه بالتغريد:
" "...بعد تسجيل رونالدو أحد أهدافه،
مضمرًا التلميح إلى الخطأ التحكيمي،
مــا دف ــع زمـيـلــه فــي املنتخب اإلسـبــانــي
وقلب دفاع ريال سيرجيو راموس للرد:
"يجب أن يعود (بيكيه) إلى الــوراء إلى
مباراة سان جيرمان ( ،)1-6ليرى ما إذا
كان سيفكر باألمر عينه بشأن الحكام".

الخميس  20نيسان  2017العدد 3156

رياضة
يوروبا ليغ

ّ
يونايتد يتسلح بملعبه ومعنوياته ضد أندرلخت
يدخل مانشستر يونايتد اإلنكليزي
م ـ ـب ـ ــارات ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه أنـ ــدرل ـ ـخـ ــت
البلجيكي ،الليلة ،في إياب ربع نهائي
"يــوروبــا لـيــغ" متسلحًا بملعبه "أولــد
تــرافــورد" وباملعنويات املرتفعة التي
اك ـت ـس ـب ـه ــا مـ ــن ف ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى تـشـلـســي
املـتـصــدر  0-2فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز األحد املاضي.
وكان يونايتد في طريقه لحسم مباراة
الذهاب الخميس املاضي عندما تقدم
ف ــي الـ ـش ــوط األول ب ـه ــدف األرم ـي ـن ــي
هنريك ميختاريان ،بيد أن أندرلخت
عادل في الدقائق األخيرة عبر الشاب
لياندر ديندونكر.
وفـ ــي ظ ــل إراح ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو زالتـ ـ ـ ـ ـ ـّ ـ ـ ــان
ً
إبراهيموفيتش أمام تشلسي ،مفضال
ســرعــة م ــارك ــوس راشـ ـف ــورد وجيسي
لـيـنـغــارد ،سـيـكــون ال ـهــداف الـســويــدي
جاهزًا ملواجهة أندرلخت.
ورأى مورينيو أن املسابقة األوروبية
أصبحت أولوية له" :يوروبا ليغ باتت
أساسية لنا .هذه املسابقة التي ال يزال

بمقدرونا التتويج بها".
ويستقبل بشيكطاش الـتــركــي ليون
الفرنسي بعد خـســارتــه أمــامــه ذهابًا
 ،2-1في مباراة شهدت أحداث شغب.
ودخ ــل ال ـع ـشــرات م ــن مـشـجـعــي لـيــون
أرض امل ـل ـعــب قـبـيــل ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة،
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال ال ـ ـنـ ــادي ال ـف ــرن ـس ــي إن ـهــا

ك ــان ــت م ـح ــاول ــة لــاح ـت ـمــاء م ــن إل ـقــاء
املـشـجـعــن األتـ ــراك م ـقــذوفــات عليهم.
وقــال مــدافــع ليون الــدولــي كريستوف
ج ــال ـي ــه إن ـ ــه ل ـي ــس خ ــائ ـف ــا م ــن الـلـعــب
ف ــي اس ـط ـن ـب ــول ،م ـع ـت ـب ـرًا أن املـ ـب ــاراة
"سـتـكــون سـهــرة مـعـقــدة .هـنــاك سياق
معني بسبب االنتخابات (االستفتاء

ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات ال ــرئ ـي ــس
رجـ ـ ــب ط ـي ــب اردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي أجـ ــري
األح ــد) فــي تــركـيــا .نـعــرف أن األج ــواء
سـتـكــون كـبـيــرة والـحـمــاســة الشعبية
هـ ــامـ ــة ...ن ــأم ــل أال ت ـح ـصــل تـ ـج ــاوزات
مثل األيــام األخـيــرة .ال أعتقد أن األمر
س ـي ـت ـكــرر بـ ـه ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة" .وي ـب ـحــث
شالكه األملاني عن تعويض خسارته
بثنائية على أرض أياكس أمستردام
الهولندي ،فيما يكفي غنك البلجيكي
ّ
التفوق بهدف وحيد على ضيفه سلتا
فيغو اإلسـبــانــي بعد خـســارتــه أمامه
 3-2ذهابًا.
وهنا برنامج مباريات اليوم (بتوقيت
بيروت):
شــال ـكــه األمل ــان ــي  -أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
الهولندي ( 2-0ذهابًا) ()22,05
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي -
أندرلخت البلجيكي ()22,05( )1-1
غنك البلجيكي  -سلتا فيغو اإلسباني
()22,05( )3-2
بشيكطاش التركي  -لـيــون الفرنسي
(.)22,05( )2-1

تعادل يونايتد وأندرلخت ذهابًا
( 1-1إيمانويل دوناند ــ أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
شيكاغو يعمق جراح بوسطن بهزيمة ثانية
رغم أنه آخر املتأهلني إلى "بالي أوف"
الدوري األميركي الشمالي للمحترفني
في كرة السلة ،تمكن شيكاغو بولز من
تحقيق فوزه الثاني على التوالي على
مضيفه بــوسـطــن سلتيكس متصدر
املنطقة الشرقية عندما هزمه ،97-111
فيما استعاد كل من تورونتو رابتورز
ول ــوس أنجلس كليبرز تــوازنــه بفوز
األول عـلــى ضـيـفــه مـيـلــووكــي بــاكــس،
والثاني على ضيفه يوتا جاز.
ف ــي املـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،ي ــدي ــن شـيـكــاغــو
ب ـف ــوزه ل ــراج ــون رون ـ ــدو الـ ــذي سجل
 11نقطة مــع  9متابعات و 5سرقات
لـلـكــرة و 3صـ ــدات ،بــاإلضــافــة ال ــى 14
تـمــريــرة حــاسـمــة .ول ــم ينفع بوسطن
ت ــأل ــق ن ـج ـمــه اي ـس ـي ــاه ت ــوم ــاس ال ــذي
توجه مباشرة بعد املباراة إلى جنازة
شقيقته تشاينا ( 22عامًا) التي لقيت
مصرعها قبل بضعة أيــام فــي حــادث

سـيــر .وسـجــل إيـسـيــاه  20نقطة مــع 4
متابعات وتمريرتني حاسمتني ،علمًا
بأنه كان نجم املباراة األولى بتسجيله
 33نقطة .وفي املباراة الثانيةّ ،
عوض
تــورون ـتــو راب ـت ــورز خ ـســارتــه امل ـبــاراة
األول ــى أم ــام ضيفه ميلووكي باكس،
وتغلب عليه .100-106وي ـعــود الفضل
في فــوز أصحاب األرض إلــى الثنائي
دي ـمــار ديـ ــروزان وكــايــل الوري ،حيث
سجل األول  23نقطة مع  7متابعات،
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـثـ ــانـ ــي  22نـ ـقـ ـط ــة م ـ ــع 4
متابعات و 5تمريرات حاسمة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،بـ ــرز ال ـي ــون ــان ــي يــانـيــس
ان ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فــي
ص ـفــوف مـيـلــووكــي بــاكــس بتسجيله
 24نقطة مع  15متابعة و 7تمريرات
حاسمة.
وف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ح ـ ــذا ل ــوس
أنـ ـجـ ـل ــس كـ ـلـ ـيـ ـب ــرز حـ ـ ــذو ت ــورونـ ـت ــو

ّ
وعوض بدوره خسارته املباراة األولى
أمام ضيفه يوتا جاز وتغلب عليه -99
.91وكــان يوتا جاز قد فاز في املباراة
األول ـ ــى  95-97رغ ــم خ ـســارتــه جـهــود
ن ـج ـمــه ال ـف ــرن ـس ــي رودي غ ــوب ـي ــر فــي
الثواني األولى.
وبدا تأثير غياب غوبير بشكل واضح
فــي امل ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،وخ ـصــوصــا من
الناحية الدفاعية.وبرز باليك غريفني
ف ــي صـ ـف ــوف ك ـل ـي ـب ــرز ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 24
نـ ـقـ ـط ــة ،ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ك ـ ـ ــان غ ـ ـ ـ ــوردون
هايوارد األفضل في صفوف الخاسر
بتسجيله  20نقطة.
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز  -أتـ ــان ـ ـتـ ــا
ه ــوك ــس ( ،)0-1ه ـيــوســن روك ـتــس
 أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر (،)0-1غولدن ستايت ووريــرز  -بورتالند
ترايل باليزرز (.)0-1

ّلوح األنصار بعدم
الحضور إلى مباراته
مع العهد في
األسبوع األخير
بخصوص مباراة األسبوع «الحادي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن» ب ـ ــن ن ـ ــادي ـ ــي ال ـن ـج ـمــة
والـعـهــد ،امل ـب ــاراة الـتــي تـمــت إحالتها
على اللجنة العليا والـتــي لــم تجتمع
التـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـشــأن ـهــا وه ـن ــا ن ـس ــأل:
فهل هي مباراة ستعتبر «ملعوبة» أم
«مؤجلة» أم «معادة»؟
إن إدارة األنصار تسأل كيف للفريق أن

كسر في قدم نوير ينهي
موسمه...

أفاد بايرن ميونيخ األملاني بأن موسم حارس
مرماه الدولي مانويل نوير انتهى بعد تعرضه
لكسر في قدمه اليسرى خالل املباراة أمام
مضيفه ريال مدريد اإلسباني في إياب الدور ربع
النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي األملاني أن نوير تعرض للكسر
أثناء محاولته منع البرتغالي كريستيانو رونالدو
من تسجيل هدفه الثالث في الدقيقة  109على
ملعب "سانتياغو برنابيو".
ُويتوقع أن يغيب الحارس البالغ عمره  31عامًا
نحو  8أسابيع .وكان نوير قد خضع لجراحة
في القدم عينها الشهر املاضي ،وترجح إصابته
الجديدة غيابه عن كأس القارات التي تنطلق في
روسيا في  17حزيران.

 ...وبايرن يتقدم بشكوى

تقدم بايرن ميونيخ بشكوى أمام االتحاد األوروبي
لكرة القدم ،يعترض فيها على املبالغة في رد فعل
شرطة العاصمة اإلسبانية تجاه جمهوره خالل
املباراة ضد ريال مدريد.
ودان بايرن "الهجوم العنيف جزئيًا" على مشجعي
فريقه من قبل شرطة مكافحة الشغب خالل
استراحة الشوطني في مباراة الثالثاء.
واعتبر النادي البافاري أن رد فعل الشرطة كان
"في غير محله تمامًا ومفرطًا".

انتحار رياضي أميركي

أقدم النجم السابق لكرة القدم األميركية آرون
هرنانديز على االنتحار في السجن حيث كان
يقضي عقوبة ملدى الحياة إلدانته بالقتل ،بعدما عمد
الى شنق نفسه باستخدام غطاء للسرير ،بحسب ما
أفاد مسؤولون.
وعثر على هرنانديز ( 27عامًا) معلقًا في زنزانته
بسجن شيرلي بوالية ماساتشوستس قرابة الساعة
الثالثة فجر األربعاء بالتوقيت املحلي ،بحسب ما
أفاد املسؤول في دائرة ماساتشوستس اإلصالحية
كريستوفر فالون .وأضاف املسؤول ان هرنانديز
"حاول أيضًا إعاقة (فتح) باب الزنزانة من الداخل
باستخدام أغراض عدة".

فوز أول لناشئي السلة آسيويًا

ً
باتلر مسجال في سلة بوسطن (أ ف ب)

األنصار يدخل على خط أزمة النجمة والعهد
دخــل فــريــق األنـصــار على خــط األزمــة
التي ّ
تمر بها كرة القدم بعد تداعيات
م ـبــاراة النجمة والـعـهــد فــي األسـبــوع
الـ ـ ــواحـ ـ ــد وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،حـ ـي ــث وض ــع
االتـ ـح ــاد أم ـ ــام م ـســؤول ـيــاتــه ،مـطــالـبــا
إيـ ــاه بـتـطـبـيــق ال ـقــانــون قـبــل مـبــاراتــه
املقبلة مع العهد في األسبوع األخير
من الــدوري اللبناني .فقد صــدر بيان
ع ــن إدارة الـ ـن ــادي ق ــد ي ـك ــون األف ـضــل
هذا املوسم جاء فيه «بعد أن انتظرنا
تعميم االتـحــاد اللبناني لكرة القدم،
ت ـفــاجــأنــا ب ـع ــدم ت ـط ــرق ه ــذا الـتـعـمـيــم
إل ــى املـ ـب ــاراة ب ــن الـعـهــد وال ـن ـج ـمــة ،ال
مــن قريب وال مــن بعيد ،وتــرك األمــور
مفتوحة ،لذا يهمنا تأكيد التالي:
إن ادارة النادي تستغرب قرار االتحاد
ال ـل ـب ـنــانــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي الـتـعـمـيــم
 2017/21بـ ـتـ ـح ــدي ــد امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة بــن
فريقي األنـصــار والعهد في األسبوع
الثاني والعشرين مــن دون أخــذ قــرار

أصداء عالمية

أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

يلعب آخر مباراة في عمر الدوري لهذا
املوسم مع فريق العهد من دون معرفة
م ـص ـيــر مـ ـب ــاراة ســاب ـقــة لـ ــه ،وه ـ ــذا ما
ُي َع ّد مخالفة قانونية واضحة للمادة
ال ـســادســة مــن الـنـظــام الـفـنــي الـخــاص
لبطولة الــدرجــة األول ــى ،2016/2017
التي تحدد في بندها الثاني «مرحلة
اإلي ـ ــاب» طــريـقــة ج ــدول ــة الـ ـ ــدوري ،فال
ي ـم ـكــن ل ـع ــب م ـ ـبـ ــاراة م ـبــرم ـجــة ضـمــن
املــرحـلــة الثانية والـعـشــريــن قبل لعب
م ـب ــاراة املــرح ـلــة ال ـحــاديــة والـعـشــريــن
أو ع ـل ــى األق ـ ــل اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار بـشــأنـهــا
وطبيعتها إن كانت (مؤجلة أو معادة
أو َّ
مرحلة أو ملعوبة.)...
ومن مبدأ حرص نــادي األنصار على
تـطـبـيــق ال ـقــوانــن واح ـت ــرام ـهــا ،تعلن
إدارة ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ــه ف ــي ح ـ ــال إص ـ ــرار
االتـ ـح ــاد ع ـلــى ارتـ ـك ــاب ه ــذه املـخــالـفــة
الـقــانــونـيــة ،ف ــإن ال ـنــادي سـيـكــون أمــام
ع ــدة خ ـي ــارات يـتـخــذهــا ب ـهــذا ال ـشــأن،
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وأحد هذه الخيارات املمكن اتخاذها،
رف ـض ــه لـلـمـشــاركــة ف ــي ه ــذه املـخــالـفــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـ ــدم خ ــوض
م ـ ـبـ ــاراة ال ـع ـه ــد واألنـ ـ ـص ـ ــار (امل ــرح ـل ــة
الثانية والعشرون) قبل معرفة مصير
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـج ـم ــة والـ ـعـ ـه ــد (امل ــرح ـل ــة
الواحدة والعشرون).
إن إدارة األن ـص ــار تــأمــل م ــن االت ـحــاد
الـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ـ ــدوره الـ ـقـ ـي ــادي وأن ي ـكــون
ال ــراع ــي ال ـف ـع ـلــي وامل ـ ـسـ ــؤول ع ــن هــذه
اللعبة ،وتــدعــوه إلــى اتـخــاذ ال ـقــرارات
الـحــازمــة التي تحفظ هيبة لعبة كرة
ال ـ ـقـ ــدم ،وب ــال ـت ــال ــي اح ـ ـتـ ــرام ال ـق ــوان ــن
واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة املـ ــوضـ ــوعـ ــة وت ـط ـب ـي ـق ـهــا
حفاظًا على حقوق األندية.
ويـهــم ن ــادي األن ـصــار تــذكـيــر االتـحــاد
الـ ـك ــري ــم بـ ــوجـ ــود ل ـج ـن ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ فــي
االتـ ـح ــاد ،وم ــن مـهـمــاتـهــا ب ـ ّـت األم ــور
املـسـتـعـجـلــة ف ــي ال ـف ـتــرة ال ــواق ـع ــة بني
اجتماعني للجنة التنفيذية».

استهل منتخب لبنان للناشئني في كرة السلة
(دون  16سنة) مبارياته في بطولة غرب آسيا
السابعة التي تستضيفها العاصمة اإليرانية
طهران حتى  23نيسان الجاري بفوزه املستحق
على نظيره العراقي – 35 ،15 – 19( 56 – 68
 .)56 – 68 ،46 – 54 ،30ونجح منتخب لبنان
في تخطي خصمه العراقي ،محققًا فوزه األول
في بداية مشواره في البطولة اإلقليمية املؤهلة
إلى بطولة آسيا .وسيواجه لبنان نظيره األردني
عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم
بتوقيت بيروت.
محليًا ،تقام اليوم مباراة واحدة ضمن الدور
اإلقصائي لبطولة لبنان لكرة السلة وتجمع اللويزة
مع ضيفه املتحد على ملعب املركزية عند الساعة
 .20.30ويتقدم املتحد  0 – 1في السلسلة بني
الفريقني.

حملة توعوية لعلي وهبي

أطلق العداء الصحراوي اللبناني العاملي علي وهبي
حملة «تعو نركض سوا» بهدف رفع مستوى
الوعي االجتماعي وتشجيع األسلوب الصحي
عند الشباب اللبناني الناشئ من أجل التنمية
الر ّ
ّ
ياضية ،على مدى سبعة ّأيام ،قطع في خاللها
مسافة  560كلم في ظروف مناخية متقلبة
وصعبة ،واكبه في خاللها نحو ألف طالب من 14
مدرسة من مختلف املحافظات البنانية .وشكر
وهبي كل الداعمني الذين ساندوه في حملته
التي ستستمر بعد السباق من خالل أنشطة
ومحاضرات في مناطق وجامعات مختلفة.
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ثقافة وناس

تلفزيون

رمضان 2017
السورية واضحة هذا الموسم .على المائدة كالعادة ،األعمال الشامية التي ما زالت تتناسل بدون توقف ،فيما يشهد
بشكل شبه نهائي ،صارت خارطة الدراما ً
الموسم حضورًا قويًا للكوميديا ،وخجوال للحرب وأهوالها

الدراما السورية تسبح في بحر الحب!
دمشق -وسام كنعان
ف ــي ل ـي ـلــة م ـق ـمــرة م ــن ص ـيــف ،1916
ح ــن ك ــان ــت ن ـي ــران ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولـ ـ ــى تـلـّتـهــم األخـ ـض ــر وال ـي ــاب ــس،
وقـ ــف ال ـف ــن ــان ال ــروم ــان ــي تــريـسـتــان
زارا وسـ ـ ــط «مـ ـلـ ـه ــى ف ــولـ ـتـ ـي ــر» فــي
زيوريخ ،وقــال« :لقد فقدنا الثقة في
ثـقــافـتـنــا ،ك ــل ش ــيء ي ـجــب أن ي ـهــدم،
سـ ـنـ ـب ــدأ مـ ــن جـ ــديـ ــد بـ ـع ــد مـ ـح ــو كــل
ش ــيء .فــي «مـلـهــى فــولـتـيــر» ،سيبدأ
صــدام املنطق ،الــرأي العام ،التعليم،
املؤسسات ،املتاحف ،الــذوق الجيد.
باختصار كــل شــيء قــائــم ،فالقضية
األول ـ ــى ه ــي م ـحــاربــة الـ ـح ــرب» .تلك
الـكـلـمــات كــانــت مانيفستو الـحــركــة
الــدادائـيــة الفنية التي تركت آثارها
عـ ـل ــى األدب والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ال ـب ـص ــري ــة
ّ
لعل ذلك ّقلما ّ
يهم املعنيني
واإلبداع.
َ
فــي صـنــاعــة ال ــدرام ــا ال ـســوريــة .فمن
يــراقــب الـصـنــا ّعــة ا ّلـســوريــة مـنــذ بــدء
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـيــقــن أنـ ـه ــا وصـ ـل ــت إل ــى
حافة االنهيار على مستوى القيمة
الفنية .وربـمــا لــن يـكــون مفاجئًا لو
متهاو
طالعنا موسم ســوري جديد
ٍ
نسبيًا .بشكل شـبــه نـهــائــي ،صــارت
خارطة الدراما الرمضانية واضحة
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .وكـ ـم ــا ج ـ ــرت الـ ـع ــادة،
ّ
يحب
سيكون «صـحــن ال ـفــول» (كـمــا
أن يسميه بـ ّـســام امل ــا) حــاضـرًا على
املــائــدة الرمضانية ،وسنتابع جــزءًا
جــديـدًا مــن «ب ــاب ال ـحــارة» (سليمان
عبد الـعــزيــز ونــاجــي طعمي وبـ ّـســام
ّ
املل ،إنتاج «ميسلون» ـ يعرض على
 mbcو lbciوفضائيات أخ ــرى) .في
الجزء التاسع من السلسلة الشامية،
س ـي ـت ــاب ــع املـ ـش ــاه ــد مل ـ ـسـ ــات ال ـن ـجــم
ع ـ ّـب ــاس الـ ـن ــوري ف ــي ص ـيــاغــة الـخــط
الدرامي لشخصيته على األقــل .لكن
ّ
ال ي ـتــوقــع م ــن املـسـلـســل الـشـهـيــر إال
تحقيق املزيد من الخيبات بالنسبة
إلى عشاقه الكثر .على صعيد مواز،
سيتابع املـشــاهــد مسلسل «قناديل
ّ
الـ ـع ــش ــاق» (ت ــأل ـي ــف خـ ـل ــدون ق ـتــان،
وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـي ــف الـ ــديـ ــن ال ـس ـب ـي ـعــي،
إنـتــاج «سـمــا ال ـفــن» ،بـطــولــة سيرين
عـبــد ال ـنــور ،ومـحـمــود نـصــر ورفـيــق
علي أحمد وفايز قزق )...لكن من دون
أن نتابع حـضــورًا لــرجــال الــديــن في
املجتمع الدمشقي .سيحكي املسلسل
ّ
قصة عتال يلتقي مصادفة بمغنية
ي ـهــوديــة رائ ـع ــة ال ـج ـمــال ه ــارب ــة من
جبل لبنان .تولد بينهما قصة حب
عاصفة تتكئ بحيثياتها املتخيلة
ع ـلــى ال ـس ـي ــاق ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمــرحـلــة
امل ـل ـت ـه ـبــة م ــن ت ـ ّـاري ــخ الـ ـش ــام .كــذلــك،
ّ
تصر شركة «قبنض» على إنجازها
ال ـس ـنــوي ،فـتـقـ ّـدم لـلـعــام ال ــراب ــع على
التوالي مسلسلها «طــوق البنات»4
(للكاتب أحمد حامد واملخرج محمد
زهـيــر رج ــب ،بطولة رشـيــد عـ ّـســاف).
هـ ـن ــا ،ي ـن ـت ـظــرنــا امل ــزي ــد م ــن امل ـكــائــد
التي تحاك حــول الزعيم أبــو طالب.
وف ــي إط ــار ال ــدرام ــا الـشــامـيــة أيـضــا،
سيعرض على  mtvومحطات أخرى،
جــزء ثــان من «خــاتــون» (كتابة طالل
م ــارديـ ـن ــي ،م ـعــال ـجــة درامـ ـي ــة سيف
رضـ ــا ح ــام ــد ،إخـ ـ ــراج ت ــام ــر اس ـحــق،
إنـتــاج «غــولــدن الي ــن» ،بطولة سلوم
حداد ،وكندة حنا ،وسالفة ومعمار،
وك ــاري ــس بـ ـش ــار) .ي ـع ـيــش امل ـشــاهــد
ً
اسـتـكـمــاال ألحـ ــداث ال ـجــزء األول من
دون تغيير في شخصيات العمل أو
ّ
الجزءين أنجزا
سياقه ،باعتبار أن
ً
م ـن ــذ الـ ـع ــام امل ــاض ــي دفـ ـع ــة واح ـ ــدة،
فـيـمــا سـيـكــون ره ــان ال ـشــركــة ذاتـهــا
ع ـلــى مـسـلـسـلـهــا «وردة وج ـ ّ
ـوري ــة»
(تأليف سليمان عبد العزيز ،إخراج
تامر إسـحــاق ،بطولة سالفة معمار

وشكران مرتجى) في مقترح حكائي
يستمد جــوهــره مــن شخصيتي ريا
وس ـك ـي ـنــة ال ـش ـهــري ـتــن ،ل ـكــن بـعــدمــا
وضـ ـعـ ـت ــا فـ ــي سـ ـي ــاق ش ــام ــي بـغـيــة
تحقيق التسويق الجيد.
وباالنتقال إلــى الــدرامــا االجتماعية
التي سبق أن بــرع فيها السوريون،
فإن املوسم سيكون عامرًا بأكثر من
مسلسل مـعــاصــر ،يـسـبــك تفاصيله
مــن الـكــوالـيــس الـحـيــاتـيــة للعائالت
الـ ـس ــوري ــة ،ب ــأس ـل ــوب واقـ ـع ــي بـحــت.
البداية مع «شبابيك» (ورشــة كتاب
بإشراف بشار عباس ،إخــراج سامر

الـ ـ ـب ـ ــرق ـ ــاوي ،إنـ ـ ـت ـ ــاج «س ـ ـمـ ــا ال ـ ـفـ ــن»،
بطولة سالفة معمار ،بسام كوسا،
عـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري ،مـنــى واص ــف،
نسرين طافش ،محمد خير الجراح،
كاريس بشار وديمة قندلفت)ّ .
يقدم
ً
العمل (متصل منفصل) حكاية في
ّ
كل حلقة ،وهــو مرتبط بخط درامــي
م ـش ـتــرك ،يـسـيــر ب ـم ـحــاذاة الـعــاقــات
ال ــزوج ـي ــة ،ض ـمــن املـجـتـمــع املـحـكــوم
بظروف وعادات ومعتقدات خاصة.
ورسا املخرج محمد عبد العزيز على
تـحــويــل فيلمه «تــرجـمــان األش ــواق»
إلى مسلسل تلفزيوني ،تولى كتابته
ب ـش ــار ع ـب ــاس ،وت ـن ـت ـجــه «املــؤس ـســة
العامة لإلنتاج التلفزيوني» ويؤدي
ب ـط ــول ـت ــه كـ ــل م ـ ــن :عـ ـب ــاس ال ـ ـنـ ــوري،
وغسان مسعود ،وفايز قــزق ،وثناء
دبسي وميسون أبو أسعد ...يالحق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـصـ ــائـ ــر ث ـ ــاث ـ ــة أص ـ ــدق ـ ــاء
م ــاركـ ـسـ ـي ــن خ ـ ــرج ـ ــوا م ـ ــن ال ـس ـج ــن
وفرقتهم الحياة ردحًا من الزمن ،ثم
عادوا ليلتقوا في دمشق بعد رجوع
بطل الحكاية املطلق إلى الشام ،إثر
هاتف في املشهد االفتتاحي يخبره

أمل عرفة
وفادي
صبيح في
مشهد من
«سايكو»

عن اختطاف ابنته الوحيدة .كذلك،
س ـي ـع ــرض «ش ـ ـ ــوق» (ت ــأل ـي ــف ح ــازم
سـلـيـمــان ،وإخ ـ ــراج رش ــا شــربـتـجــي،
إن ـتــاح «إي ـمــار ال ـشــام» بـطــولــة باسم
ي ـ ــاخ ـ ــور ،ن ـس ــري ــن طـ ــافـ ــش ،سـ ـ ــوزان
نجم الــديــن) على القنوات املفتوحة
األول قبل رمـضــان على
بعد عرضه ّ
ق ـنــاة  osnامل ـش ــف ــرة .ف ــي ه ــذا الـعـمــل،
يـتــابــع امل ـشــاهــد قـصــة ح ــب جــديــدة،
على خلفية الحرب السورية ،تتعلق
ّ
بـ ـسـ ـب ــاي ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،لـ ـيـ ـش ــك ــل ال ـح ــب
والحرب تيمتي العمل.
وق ــد ي ـتــاح ملـسـلـســل «ل ـســت جــاريــة»

(كـ ـت ــاب ــة فـ ـت ــح ال ـ ـلـ ــه ع ـ ـمـ ــر ،وإخـ ـ ـ ــراج
ن ــاج ــي ط ـع ـم ــي ،وإن ـ ـتـ ــاج امل ــؤس ـس ــة
العامة لإلنتاج التلفزيوني ،بطولة
كندة حنا ،عبد املنعم عمايري ،رنا
ش ـمـ ّـيــس ،رش ــا بـ ــال) ف ــرص ــة عــرض
بعدما أنجز في العام املاضي مواكبًا

«أوركيديا» معادل
لمسلسل الفانتازيا األميركي
الشهير «لعبة العروش»
قصة تنطوي على حـ ٍّـب كبير يتكلل
ّ
ّ
يتحول
بالزواج .إال أن هذا االرتباط
إل ـ ــى مـ ــأسـ ــاة ،ح ــن ي ـك ـت ـشــف ال ـ ــزوج
ّ
ليلة الزفاف أن عروسه تخفي سرًا،
مـ ــا ي ـج ـع ــل ح ـي ــات ـه ــا م ـع ــه ج ـح ـي ـمــا،
بـعــد رضــوخـهــا لـشــرطــه تـحــت وطــأة
شـ ـع ــوره ــا ب ــا ًل ــذن ــب وال ـ ـب ـ ـقـ ــاء م ــدى
ال ـع ـمــر ج ــاري ــة لـ ــه .وفـ ــي خ ــط يـنــأى
بـنـفـســه ع ــن هـ ــول األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة،
س ـي ـعــرض «ال ـغ ــري ــب» (ت ــأل ـي ــف عبد
املـجـيــد ح ـيــدر ،إخـ ــراج مـحـمــد زهير

َ
رجب ،إنتاج «قبنض» ،بطولة رشيد
ّ
عساف) الذي يحكي حكاية رجل ذي
م ـب ــادئ وق ـي ــم ،ي ـت ـعــرض لـظـلــم ذوي
الـقــربــى ،فتهدر س ـنـ ٌ
ـوات مــن حياته،
وي ـص ـي ــر ب ـع ــده ــا غ ــري ـب ــا ع ــن ع ــامل ــه.
منطق الثالثيات ،يقدم املخرج
ووفق ّ
الهوى» (تأليف
«حكم
ـاف
ـ
وق
محمد
ّ
ريــم عـثـمــان ،إنـتــاج «قـبــنــض») .وفي
ت ـجــربــة شـبــابـيــة ع ـب ــارة ع ــن «سـيــت
كوم» متصل منفصل قوامه  30حلقة
(مـ ّـدة كل حلقة  30دقيقة) ،سيشاهد
ج ـم ـهــور الـ ــدرامـ ــا ال ـس ــوري ــة تـجــربــة
«سـ ـن ــة أولـ ـ ــى زواج» (كـ ـت ــاب ــة نـعـيــم

الـحـمـصــي ،وإخـ ــراج يـمــان إبــراهـيــم،
إن ـت ــاج «النـ ــد م ـ ـ ــارك») .أم ــا مسلسل
«الرابوص» (كتابة سعيد الحناوي،
وإخراج إياد ّ
النحاس ،إنتاج «زوى»
و«ال ـ ـنـ ـ ّـحـ ــاس») ال ـ ــذي عــرض ـتــه «أب ــو
ظ ـبــي» وي ـع ــاد عــرضــه ف ــي رم ـضــان،
فـيـتـفـ ّـرد ف ــي تـقــديــم عـمــل اجـتـمــاعــي
كناية عن دراما الرعب.
ّ
عـ ـل ــى ضـ ـف ــة مـ ـق ــابـ ـل ــة ،رب ـ ـمـ ــا ي ـبــشــر
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي بـ ـع ــودة األل ـ ــق إل ــى
األعـمــال الكوميدية مــن خــال حشد
مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـس ــات أول ـ ـهـ ــا «س ــايـ ـك ــو»
(كتابة أمل عرفة وزهير أحمد قنوع،
إخ ـ ـ ـ ــراج كـ ـن ــان ص ـ ـيـ ــدنـ ــاوي ،إنـ ـت ــاج
«زوى» و«األمــل» ،بطولة عرفة ،أيمن
رض ــا ،ف ــادي صـبـيــح) .فــي املسلسل،
ّ
ستتقمص عرفة خمس شخصيات
أولـ ـه ــا ص ـحــاف ـيــة ي ـقــع ف ــي ي ــده ــا cd
يفضح مــافـيــات خـطـيــرة ،فتالحقها
من خــال مفارقات مضحكة .ويقدم
امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج واملـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل مـ ـهـ ـن ــد ق ـط ـيــش
تجربة «هواجس عابرة» (كوميديا
كتبها قـطـيــش بــالـشــراكــة مــع حسن
مصطفى ،إن ـتــاج «ال ـحــاتــم» ،بطولة

كــاريــس بـشــار ،ف ــادي صبيح ،أحمد
ّ
يضم العمل
األحمد ومحمد حداقي).
قـصـصــا مـنـفـصـلــة ت ــام ــس بـطــريـقــة
ســاخــرة معطيات حـيــاة سـكــان بناء
واحــد هو املسرح الرئيسي للحدث.
أما في «أزمة عائلية» (تأليف شادي
ك ـ ـيـ ــوان ،إخـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام شــرب ـت ـجــي،
إنـ ـت ــاج «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
التلفزيوني» ،بطولة رشيد ّ
عساف،
رن ـ ـ ــا ش ـ ـمـ ـ ّـيـ ــس ،أم ـ ــان ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ــرم
الشعراني) ،فسنكون على موعد مع
«سيت كــوم» يحاول مالمسة األزمــة
السورية واليوميات الجديدة التي
ّ
ّ
التردي
خلفتها الحرب ،إضافة إلــى
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة
امل ـ ـن ـ ـهـ ــارة ضـ ـم ــن أس ـ ـلـ ــوب «اليـ ـ ـ ــت»،
يقترب من الكوميديا بطريقة ذكية.
كـ ــذلـ ــك ،س ـي ـح ـض ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـش ـه ـيــر
«بـقـعــة ض ــوء» بـجــزئــه ال ـثــالــث عشر
(مجموعة كتاب ،إخراج فادي سليم،
إن ـتــاج «سـمــا ال ـف ــن») .إل ــى جــانــب ما
سبق ،قد نشاهد محاوالت كوميدية
ف ــي أك ـثــر م ــن مـسـلـســل مـنـهــا «طلقة
حب» (كتابة وإخــراج وإنتاج مظهر
الـحـكـيــم) ،و«ج ـن ــان ن ـس ــوان» (ف ــادي
غـ ـ ـ ـ ــازي) و«كـ ـ ـع ـ ــب ع ـ ــال ـ ــي» (ت ــألـ ـي ــف
ّ
م ـج ـم ــوع ــة ك ـ ــت ـ ــاب ،إخـ ـ ـ ــراج مـيـشـيــل
مـ ـلـ ـيـ ـكـ ـي ــان ،إنـ ـ ـت ـ ــاج «ك ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــل آرت
هاوس»).
ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ــره ـ ــان األك ـ ـبـ ــر بــال ـن ـس ـبــة
إلــى الــدرامــا الـســوريــة على مسلسل
ّ
متخيل ،كتابة
«أوركيديا» (تاريخي
عــدنــان الـعــودة ،وإخ ــراج حاتم علي،
وإن ـ ـتـ ــاج «إيـ ـب ــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ،بـطــولــة
جمال سليمان ،سلوم حــداد ،سالفة
م ـع ـم ــار ،ب ــاس ــل خـ ـي ــاط ،ع ــاب ــد فـهــد،
قيس الشيخ نجيب) الذي هو معادل
للمسلسل الشهير «لعبة العروش»
بخبرات سورية خالصة تروي قصة
صراع املمالك حول العرش.
ولن تغيب األعمال العربية املشتركة
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم م ـ ــع ع ـم ـل ــن ّأولـ ـهـ ـم ــا
«الهيبة» (سيناريو وحــوار هــوزان
عـ ـك ــو ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي،
وإن ـ ـتـ ــاج «ال ـ ـصـ ـ ّـبـ ــاح» ،ب ـط ــول ــة تـيــم
حـســن ونــاديــن نسيب نـجـيــم) الــذي
تـعــرضــه  mbcفــي تــوجــه يبتعد عن
تـ ـع ــري ــب األف ـ ـ ـ ــام الـ ـع ــاملـ ـي ــة .يـحـكــي
املـسـلـســل ق ـصــة س ـيــدة تــدعــى عليا
(نادين نجيم) تعود لتدفن زوجها
فــي ضيعته «الهيبة» الــواقـعــة على
الحدود السورية اللبنانية ،ومعها
ابـنـهــا الـصـغـيــر .ف ــي الـضـيـعــة الـتــي
يسيطر عليها شقيق زوجها «جبل»
أو «شـ ـي ــخ الـ ـجـ ـب ــل» (تـ ـي ــم ح ـس ــن)،
ّ
ت ـســود شــريـعــة ال ـق ــوي ،بـخــاصــة أن
املنطقة تعتمد في رزقها على أعمال
ال ـت ـهــريــب .ه ـن ــاك ،سـتـص ـطــدم عليا
ب ـع ــادات وتـقــالـيــد امل ـك ــان .سـتـحــاول
الح ـق ــا بـ ــذل ج ـهــدهــا ل ـل ـه ــروب مـنــه.
لكن عالقة حب ستجمعها بـ «جبل»
ذي الـشـخـصـيــة الـثــابـتــة والـصـلـبــة.
أمــا املسلسل املـشـتــرك الـثــانــي ،فهو
«م ــذك ــرات عشيقة ســابـقــة» (تــألـيــف
نـ ـ ـ ــور شـ ـيـ ـشـ ـكـ ـل ــي ،إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام
ش ــربـ ـتـ ـج ــي ،إنـ ـ ـت ـ ــاج Mars Media
 ،Productionإشــراف فني مــازن طه،
بطولة نيكول سابا ،باسم ياخور،
كــاريــس بـشــار ،وسـعــد مينه) .تــدور
الحكاية حول نجمة تمثيل شهيرة،
تتعاطى بمنطق خيري مع الحياة
املـ ــرب ـ ـكـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـس ـ ـ ّـور م ـن ـط ـق ـت ـنــا.
تـ ـت ـ ّ
ـزوج م ــن دون ق ـصــد أحـ ــد أمـ ــراء
ال ـح ــرب ،فـتـجــد نـفـسـهــا وق ــد دخـلــت
ف ــي ك ــاب ــوس ،وقـ ــد ارت ـب ـط ــت بـقــاتــل
مـحـتــرف ،يحمل عـلــى كــاهـلــه أرواح
املئات من األطفال واألبــريــاء! هكذا،
تـ ـب ــدأ ب ـك ـت ــاب ــة م ــذك ــرات ـه ــا لـتـنـطـلــق
القصة من هنا.
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ثريا بغدادي ...صورة أنثى من زمن الحرب
بدعوة من «نادي لكل
الناس» ،يعرض اليوم شريط
مارون بغدادي «حروب
صغيرة» ( )1982في
الذكرى الـ  42على الحرب
األهلية .هنا حوار مع
بطلة الفيلم المقيمة
العمل،
في باريس حول ّ
وبغدادي الذي دشن
مسارًا جديدًا في سينما
المؤلف اللبنانية
محمد همدر

الخارج ،كما كانت تملك القرار بأن
تبقى من أجل من ّ
تحبه».
ت ـض ـي ــف ب ـط ـل ــة «حـ ـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة»،
ً ّ
م ــذك ــرة أن ث ـي ـمــة ال ـه ـج ــرة مــوضــوع
ّ
مالزم للتاريخ اللبناني ،خاصة لدى
األقـلـ ّـيــات املسكونة بذلك الـخــوف من
االضـ ـطـ ـه ــاد ،الـ ـخ ــوف م ــن اآلخ ــري ــن،
ّ
ّ
الحب كما
املخاوف التي ال يبعدها إل
ّ
لكن ّ
تقولّ .
حبها لطالل
«ثريا خائفة،
ي ــدف ـع ـه ــا ل ـل ـن ـض ــوج» .وتـ ـكـ ـم ــل« :ف ــي
مواجهة رعب الحرب ،واملوت ،تعيش
ثـ ــريـ ــا وأص ـ ــدق ـ ــاؤه ـ ــا ف ـ ــي ف ــوض ــاه ــم
الخاصة ،بإنكار للواقع وتـهـ ّـور غير
مـســؤول أحـيــانــا ،كــأن ال شــيء يجري
مــن حــولـهــم .ط ــال يـلـبــس دور زعيم
ع ـش ـيــرة ،ث ــري ــا تـنـظــم عـمـلـيــة خـطــف،
نـبـيــل يـعـيــش ف ــي خ ـي ــال ــه .ه ــم أيـضــا
يـهــربــون مــن أنـفـسـهــم ،إل ــى امل ـخــدرات
إلى الجنونّ .
ردات فعلهم تصبح غير

مجدية ،غير منطقية .ولو خرجوا من
هذا العالم سليمني جسديًا ،سيبقون
ضحايا».
ماذا كان مارون بغدادي يريد أن يقول
ع ــن الـ ـح ــرب ف ــي «حـ ـ ــروب ص ـغ ـيــرة»؟
ّ
تذكر ثريا أنــه كــان قد أنجز «بيروت

رافق بكاميراه مقاتلين
على الجبهة ليكون شاهدًا
على ما جرى
يــا ب ـيــروت» ع ــام  ،1974ال ــذي ق ـ ّـدم ملا
سيأتي بعد .لم يكد الفيلم يخرج إلى
ّ
الصاالت ،حتى بدأت الحرب .تقول إن
مارون لم ُي ّ ِرها يومًا هذا الفيلم .كان
يقول لها إنــه ضــاع أو احترق« ،كأنه
كان يتمنى لو أنه لم يقم بإخراجه».

ّ
وت ـض ـيــف أن ال ـت ـجــربــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي
«ح ــروب صـغـيــرة» ب ــدأت بعد األولــى
بقليل أي عام  .1975كان مارون يريد
أن يـ ــروي ق ـ ّـص ــة حـمـيـمــة ع ــن شــابــن
وفتاة .كانت أحــداث قصته تــدور في
القاهرة ،وكان يريد أن يعمل مع نور
الـشــريــف آنـ ــذاك« .ل ــم يـكــن يــومــا يريد
التكلم عــن الـحــرب بطريقة مباشرة.
كان قد رافق أصدقاء له مقاتلني ،كان
يحمل الكاميرا ليكون شاهدًا فقط».
ع ــام  ،1980تـعـ ّـرفــت ثــريــا إل ــى م ــارون
خ ــال كــاسـتـيـنــغ «حـ ــروب صـغـيــرة».
تضيف« :كان حينها قد بدأ يعمل مع
فرنسيس فــورد كوبوال في الواليات
املتحدة .عام  ،1981كتب لنا أنه يريد
ت ـصــويــر الـفـيـلــم ف ــي بـ ـي ــروت ،بـعــدمــا
ّ
ت ـخــلــى ع ــن م ـشــاري ـعــه ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة» .تتابع« :بعد رحيله ،وجدت
أجـ ـ ــزاء م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ،ورأي ــت

ّأول صورة تتراءى لنا حني نذكر فيلم
«حروب صغيرة» ( 108د ـ ـ  )1982هو
وجه ّ
ثريا .ليس ألنها األنثى الوحيدة
في العمل ،بل ألنها في عدسة مارون
بـغــدادي ـ ـ الــذي سيصبح زوجها في
ما بعد ـ ـ صورة مختلفة ،غير نمطية،
لألنثى في زمن الحرب.
تقول ّ
ثريا خوري بغدادي لـ «األخبار»
ّ
إنه منذ رحيل مارون بغدادي (1950
ُ
ـ ـ  ،)1993دعـيــت م ــرارًا إلــى الـكــام عن
دورهـ ـ ــا ف ــي «حـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة» .لكن
حــن تـغــوص فــي املــاضــي مــن جديد،
ُتدرك أنها لم تعد ّ
ثريا ،تلك التي في
ّ
امل ــاض ــي .ي ـغ ــذي إدراكـ ـه ــا م ــا عــاشـتــه
ورأته على ّ
مر السنوات.
ت ـق ــول ل ـن ــا« :ل ــم ي ـكــن دورًا مـكـتــوبــا.
ّ
شخصيات
م ــارون ك ــان يـبـحــث عــن
حقيقية مــوجــودة لفيلمه .ثـ ّ
ـريــا ،أي
أنــا ،رأى فيها الفتاة البورجوازية،
ال ـف ــرن ـك ـف ــون ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـمـلــك
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار بـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء وال ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــل.
ك ــان ــت لــدي ـهــا ال ـح ـ ّـري ــة واإلم ـكــان ـيــة،
لـتـتـفــادى جحيم ال ـحــرب ،وتـتـفــادى
أخــذ املوقف أو املقاومة أو الشعور
بــالــواجــب ،وتـهــرب مــن ال ـصــراع إلى

ّ
قصة ثالثة ّ
تحول الــى ّ
غيرتهم
كيف
ال ـح ــرب ،أعـتـقــد أن ــه خ ــال س ـفــره إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ق ــرر أن يـكـتــب ما
يعيشه».
ّ
تقول إنه يعتقد أن الحرب بال جدوى
ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرور خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـلــى
تأملها ،وأنه ّفهم اللعبة .لم يعد يجد
نفسه في صف حتى من يميل إليهم.
ِّ
ينتقد بشدة ،خاصة منطق عودة كل
إل ــى قبيلته أو عـشـيــرتــه أو طائفته.
هو الــذي ينتمي الــى مدرسة الحوار
وت ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ــر ،تـ ــرك م ـن ــزل أه ـل ــه في
األشرفية وانتقل إلى الصنائع.
«أراد مـ ـ ــارون أن يـ ـع ـ ّـري الـ ـح ــرب ،أن
ّ
يجردها من غموضها .أن يشدد على
أهمية القصص الصغيرة في حياتنا.
على دور الحروب في نزع اإلنسانية،
خاصة الحروب بني اإلخوة».
عن تجربة «حــروب صغيرة» ،العمل
سينما
امل ـمـ ّـيــز وال ـف ــري ــد ف ــي م ـس ـيــرة
ّ
امل ــؤل ــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـق ــول ث ــري ــا إن ــه
م ـخ ـت ـلــف ألن ال ـ ـحـ ــرب ك ــان ــت خـ ــارج
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أو خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادر« ،ك ـ ــان
فيلمًا ُم ـجــددًا فــي طــريـقــة الـتـصــويــر،
والسيناريو ،وال ـحــوار ،خيار مواقع
ال ـت ـص ــوي ــر ،م ــع مـمـثـلــن ال يـمـثـلــون،
وصـ ــورة ومــوسـيـقــى جميلتني .معه
اتخذت سينما املؤلف منحى آخر».
لم تسنح ملارون بغدادي الفرصة ألن
يتكلم عن لبنان خــارج إطــار الحرب.
أراد أن ي ـق ـف ــل ح ـس ــاب ــه ّ مـ ــع ال ـح ــرب
نـهــائـيــا ،فيما ك ــان يـحــضــر لتصوير
«زوايـ ــا» ،الـعـنــوان ال ــذي اخـتــاره حني
ش ــرع بـكـتــابــة الـسـيـنــاريــو م ــع حسن
داوود .ل ـ ــم يـ ـع ــش م ـ ـ ـ ــارون لـيـبـصــر
ه ــذا الـعـمــل ال ـن ــور .غـ ــادر ع ــام ،1993
بالطريقة نفسها التي أراد أن ينهي
ب ـهــا ح ـي ــاة الـشـخـصـيــة األخـ ـي ــرة في
فيلم «زوايا».
عـ ــرض ف ـي ـلــم «ح ـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة» ملـ ــارون
بـ ـغ ــدادي :س 19:00:م ـســاء ال ـي ــوم بــدعــوة
م ــن «ن ـ ــادي ل ـكــل الـ ـن ــاس» ـ ـ ـ ـ مــركــز «ت ـيــار
املجتمع املــدنــي فــي ب ــدارو» (مبنى الحركة
االجتماعية  -الطابق األول) ـ ـ لالستعالم:
03/031562

وثائقي

«وداعًا حلب» على  :bbcصناعة الواقع ...ال نقله!
ع ــدة يمكننا ال ـتــوقــف ع ـنــدهــا .طيلة
ال ـشــريــط الـ ــذي يـظـهــر أزقـ ــة وشـ ــوارع
املدينة بحالة كارثية ،وشبه ّ
مدمرة،
ن ــرى م ــا يـمـكــن أن نـسـمـيــه «مـســرحــة
الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع» ،بـ ـمـ ـعـ ـن ــى دأب الـ ـشـ ـب ــان
ال ـحــام ـلــن ك ــام ـي ــرات وه ــوات ــف ذكـيــة
متطورة ،وحتى كاميرا «الفانتوم»،
التي تتيح التصوير من الفضاء عبر
زر التحكم عن بعد ...كل هذه األدوات
التكنولوجية الحديثة ،أسهمت في
صـنــاعــة ه ــذه ال ـص ــور ،ال ـتــي أضــافــت
اليها الشبكة لقطات جديدة ،لنصير

زينب حاوي
فـ ــي خـ ـض ــم ال ـ ـحـ ــراكـ ــات الـ ـتـ ــي بـ ــدأت
شــرارتـهــا قبل ستة أع ــوام فــي بعض
البلدان العربية حتى يومنا هــذا ،ما
زالــت األبـحــاث والــدراســات اإلعالمية
تتركز على جوانب عدة استخدمتها
امل ـن ـص ــات اإلع ــامـ ـي ــة ،وأس ـه ـم ــت في
صناعة أدوات استطاعت حتى تغيير
مسار هذه الحراكات .في زمن عجزت
ف ـيــه ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات ع ــن دخ ــول
هذه املناطق ،ونقل ما يحدث ،خرجت
علينا ظاهرة «شهود العيان» ،التي
ً
مــا زال ــت تثير لغطًا وج ــدال كبيرين
عـلــى املـسـتــوى املـهـنــي .خ ــروج هــؤالء
عـلــى الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة املـعــروفــة،
واإلتـ ـ ـك ـ ــاء ع ـل ـي ـهــم ك ـم ـص ــدر م ــوث ــوق
مل ــا ي ــدل ــون بـ ــه ،ص ـ ّـع ــدا الـ ـك ــام ح ــول
صدقيتهم ،ومهنية املحطة فــي نقل
وقـ ــائـ ــع وص ـ ــور مـ ــن أرض مـلـتـهـبــة،
تـشـهــد ص ــراع ــات ون ــزاع ــات تتخطى
الوضع الداخلي.
ّ
ولعل األزمة السورية ،التي بدأت منذ
ذاك ال ـتــاريــخ ،تـمـثــل تـجــربــة خــاصــة،
وف ــري ــدة ف ــي إفـ ـ ــراز ظ ــواه ــر إعــام ـيــة
ومـهـنـيــة ،لــم نـكــن نـشـهــدهــا مــن قبل.
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ك ـنــا ع ـلــى مــوعــد
على « bbcعربي» مع وثائقي «وداعًا
حـ ـل ــب» (إن ـ ـتـ ــاج وإخ ـ ـ ـ ــراج كــريـسـتــن
غرابديان) الذي يرصد األيام األخيرة

فــي مدينة حلب قبل استعادتها من
النظام.
ّ
أربـعــة شـبــان تــولــوا تــوثـيــق يوميات
املـ ــدي ـ ـنـ ــة بـ ــال ـ ـصـ ــوت والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة فــي
ش ـ ـهـ ــر ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول (دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر)
امل ــاض ــي :مـجــاهــد أب ــو ال ـج ــود ،أحـمــد
حشيشو ،سراج الدين العمر ،وباسم
أي ـ ـ ــوب ـ ـ ــي ...هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب أط ـل ـق ــت
الـشـبـكــة الـبــريـطــانـيــة عليهم تسمية
«ن ــاش ـط ــون» ،واتـ ـك ــأت ع ـلــى مــوادهــم
البصرية لتوليف هــذا الـشــريــط (52
د) .فــي حقيقة األمـ ــر ،لــم يـكــن هــؤالء
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ـح ـ ـيـ ــاديـ ــن ،يـ ـفـ ـت ــرض أن

تتكل عليهم محطة تدعي املهنية كـ
«ب ــي .ب ــي .ســي عــربــي» ،مــن أج ــل نقل
ال ــوق ــائ ــع ،وح ــال ــة امل ــدي ـن ــة ال ـس ــوري ــة
بتفاصيلها .بــدايــة ،أخـطــأت الشبكة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،ك ـ ـ ــون ه ـ ــؤالء
الشبان منتمني الــى فصائل سورية
معارضة ،وهذا األمر يظهر جليًا في
أعالمهم ومحتوى كالمهم .عــدا هذا
التصنيف الذي يشبه ورطة «شهود
ال ـع ـي ــان» ،أظ ـه ــر ال ـف ـي ـلــم الـ ــذي ص ـ ّـور
على مــدى األيــام األخـيــرة قبل خروج
املــدنـيــن وال ـقــوى املسلحة املعارضة
مــن حـلــب ،ظــواهــر إنـســانـيــة ومهنية

لم يتوان الفيلم عن
ّ
متعمد لألطفال بما
توظيف
يخدم سياسة المحطة
أم ــام إشـكــالـيــة جــديــدة ه ـنــا :هــل هــذا
ً
فعال توثيق ونقل للواقع ،أم صناعة
درامية له؟
هـ ـ ـ ــذا ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـه ـ ـنـ ــي ،أمـ ــا
ُ
إنـســانـيــا ،فــتـطــرح أسـئـلــة ع ــدة طــوال
ً
لـ ـقـ ـط ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل .كـ ـي ــف م ـ ـثـ ــا ألح ــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــان ،امل ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه،
ّ
واملعرض في أي لحظة للموت ،جراء
الـقـصــف ال ـقــريــب مــن م ـكــان تــواجــده،
أن ي ـت ـص ــرف ب ـط ـب ـي ـع ـيــة ويـ ــركـ ــز فــي
كاميرته التي توثق ردات فعل وجهه،

ويكمل بشكل إعـتـيــادي حديثه على
الـهــاتــف مــع أح ــد أفـ ــراد عــائـلـتــه ،رغــم
رداءة اإلتصاالت هناك؟ هذا اإلعتياد
على التواجد في مكان ينذر باملوت
والخطر والفقدان ،كيف له أن يتالءم
مع أجــواء تصوير وتوثيق فــردي ،ال
تـفـ ّـوت كاميرته أي لقطة؟ الــى جانب
ه ــذه األس ـئ ـل ــة ،ل ــم ي ـت ــوان الـفـيـلــم عن
ّ
متعمد لــأطـفــال ،مــن خــال
تــوظـيــف
الـحــديــث مـعـهــم ،وإحــراج ـهــم بأسئلة
ال تـنــاســب أع ـمــارهــم ،بــل تـخــدم فقط
سياسة الشريط ،مــن إظـهــار الخوف
وال ـل ـع ــب ع ـل ــى أح ــام ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة،
كسؤالهم عــن الـطـعــام ال ــذي يرغبون
في تناوله.
ي ـخ ــرج «وداعـ ـ ـ ــا حـ ـل ــب» ،ال ـع ــدي ــد مــن
الـظــواهــر املهنية واألخــاقـيــة أبرزها
ص ـن ــاع ــة ال ـل ـح ـظــة ال تــوث ـي ـق ـهــا ،ك ــأن
ي ـه ــرع «ن ــاش ــط» الـ ــى م ـك ــان الـقـصــف
وي ـ ـكـ ــون ب ـك ــام ــل وع ـ ـيـ ــه ،ويـ ــركـ ــز فــي
ك ــام ـي ــرت ــه وزاوي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ل ـن ـق ــل مـشـهــد
ال ــدم وال ــدم ــار ،فــي وقــت مــا زال ــت فيه
إش ـك ــال ـي ــة امل ـف ــاض ـل ــة ب ــن ال ـت ـصــويــر
واإلن ـق ــاذ حــاضــرة فــي عــالــم الـحــروب
واإلع ــام .يختصر العمل الــذي خرج
«ن ــاش ـط ــوه» ،ب ـحــافــات «امل ـعــارضــة»
ع ـن ــد م ـع ـبــر «ال ـ ــرام ـ ــوس ـ ــة» ،م ــودع ــن
مــديـنـتـهــم ،مـشـهـدًا إعــامـيــا مختلفًا،
يـعـطـيـنــا دروسـ ــا ف ــي كـيـفـيــة صناعة
الواقع ،ال نقله.
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صورة
وخبر

ُيفتتـح اليـوم فـي مدينـة هاروغيـت فـي مقاطعـة نـورث يوركشـاير البريطانيـة «معـرض الربيـع للزهـور» الـذي يسـتمر حتـى  23نيسـان (أبريـل) الحالـي .يشـارك
ّ
ـقيها .يعـرض هـؤالء منتجاتهـم
فـي هـذا الحـدث السـنوي
األهـم واألكبـر مـن نوعـه ّفـي المملكـة المتحـدة ،أكثـر مـن ألـف شـخص مـن بائعـي الزهـور ومنس ّ
ً
The North
وخدماتهـم وأفكارهـم ،فضلا عـن المالبـس المصممـة مـن وحـي الزهـور ،منهـا مـا يحمـل توقيـع النيوزلنديـة جينـي غيليـز .تنظـم جمعيـة of
ً
 England Horticultural Societyهـذا المعـرض ،إلـى جانـب آخـر يجـري فـي الخريـف (بيـن  15و 17أيلـول /سـبتمبر  .)2017ويهـدف عملهـا الخيـري إجمـاال إلـى
دعـم وتشـجيع هـذا النـوع مـن الزراعـة فـي شـمال البلاد( .أولـي سـكارف ـــ أ ف ب)

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

نافذ أبو حسنة
محطة بيروتية

* توقيع رواية «عسل املرايا» :اليوم
ً
مساء ـ مقهى «ة» (مبنى
ـ السابعة
«حمرا سكوير» ـ الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/347086 :

12/4 - 12/10 . 2017

في مناسبة «أسبوع األسير
الفلسطيني» ،تدعو جمعية
«ممكن» اليوم بالتعاون مع «ة»
إلى حضور توقيع رواية «عسل
املرايا» (منشورات «ضفاف»
ـ  )2015لإلعالمي والكاتب
الفلسطيني نافذ أبو حسنة
( 1961ـ الصورة) ،في املقهى
البيروتي .العمل هو الثاني
ألبو حسنة بعد «مقام البكاء»
(«دار ابن رشد» ـ  .)2000في
هذا الكتاب الذي يقع في 306
صفحات ،يجول املؤلف بني
ّ
بغداد وبيروت وغزة ،بني 1990
ّ
و ،2010إذ تشكل حال هذه املدن
ّ
الثالث مرآة للعالم العربي كله.
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