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مقابلة

زاسبيكين :اتخذنا إجراءات
ميدانية ّلدعم الجيش
السوري ضد أي عدوان
(مروان طحطح)

زاسبيكين:
الفراغ
في لبنان
ممنوع
«روسيا لن ّ
تغير مواقفها من األزمة السورية» يجزم
السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين في
مقابلة مع «األخبار» .يفهم الــروس حاجات دونالد
كبطل بقصف مطار الشعيرات
تــرامــب للظهور
ٍ
ّ
السوري ،لكن العدوان غير مسموح بأن يتكرر .أما
فروسيا ترى وقوع الفراغ في المؤسسة
عن لبنانّ ،
التشريعية خطًا أحمر ،وهناك خطط لرفع مستوى
التعاون مع لبنان

نقابة أطباء لبنان يف بريوت
استدراج عروض
استشفائية وتأمينية
إن نقابة أطباء لبنان يف بريوت هي بصدد التعاقد مع
رشكة تأمني لبنانية من اجل عقد ضامن استشفاء وتأمني
لألطباء وعائالتهم وأجرائهم .عىل رشكة التأمني التي ترغب
يف املشاركة باستدراج العروض التقدم للحصول عىل نسخة
من دفرت الرشوط املتوفرة يف مقر النقابة – بيت الطبيب –
التحويطة فرن الشباك – وذلك لقاء مبلغ قدره $/1000/
(ألف دوالر أمرييك)  ،ومن ثم تقديم عروضها بالظرف
املختوم يف مقر النقابة من قبل ممثل الرشكة يف متام الساعة
السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء الواقع فيه  9أيار
 2017ملجلس النقابة خالل اجتامع هذا األخري ليصار اىل
ّ
فض العروض مبارشة أمام ممثيل الرشكات املقدمة.
بريوت يف  19نيسان 2017
نقيـب األطبـاء
الربوفسور رميون صايغ

فراس الشوفي
الطقس ّ
الربيعي فــي بـيــروت يضفي
ّ
دفـئــا عـلــى حــديـقــة الـشــربــن والــســرو
فـ ــي م ـب ـن ــى الـ ـ ّـس ـ ـفـ ــارة ال ــروسـ ـي ــة فــي
ك ــورن ـي ــش امل ـ ــزرع ـ ــة .ن ــزع ــت ال ـش ـتــول
عـنـهــا ع ــبء ال ـش ـتــاء والـ ـب ــرد ،لـتــرســم
ً
حـ ـي ــاة ف ــي امل ـب ـن ــى األث ـ ـ ــري ب ــال ــورود
ّ
ّ
وأوراق األشجار امللونة .أمــا السفير
ألـكـسـنــدر زاسـبـيـكــن ،ف ـهــو ،كـعــادتــه،
ي ـب ـت ـســم دائ ـ ـمـ ــا ،ويـ ـتـ ـف ــاءل ب ــان ـف ــراج
األز ّم ـ ـ ـ ــات فـ ــي سـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان رغ ــم
م ــؤش ــرات امل ــواج ـه ــة امل ـت ـصــاعــدة مع
الواليات املتحدة األميركية ،من مطار
ال ـش ـع ـيــرات إل ــى ال ـب ـل ـقــان وأوك ــران ـي ــا
وأوروبا.
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــد
الــدبـلــومــاسـيــن الـ ــروس ي ـت ـقـ ّـدم على
مــا عـ ــداه .ي ـبــدأ الـ ّـسـفـيــر مــن ت ـطـ ّـورات
املشهد الجنوبي الـســوري والـحــدود
العراقية ـ ـ السورية ،وعزم األميركيني
ع ـل ــى فـ ــرض أمـ ــر واقـ ـ ــع ع ـل ــى األرض
«امل ـنــاطــق اآلمـ ـن ــة» ،في
تـحــت ع ـن ــوان ً
ما يــراه محاولة للسيطرة على أكبر
قدر من الجغرافيا السورية عبر دعم
ٍ
ّ
ّ
محلية تحل مكان «داعش»،
جماعات
وتجميعًا لـ ــأوراق قـبــل الــدخــول في
م ـفــاوضــات سـيــاسـيــة .بــالـنـسـبــة إلــى
السفير ،مــا كــان كــامــا متأرجحًا في
عهد الرئيس األميركي السابق باراك
أوبــامــا ،تـحـ ّـول إلــى التنفيذ فــي عهد
ّ
الرئيس دونالد ترامب ،و«هــذا يؤكد
أن املـســألــة لـيـســت مـســألــة أشـخــاص،
وإنما إدارة».
فــي زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ملــوسـكــو ،جلس
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
ت ـي ـل ــرس ــون مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس فــادي ـم ـيــر

بوتني ساعتني ،ومع الوزير سيرغي
الف ــروف أرب ــع س ــاع ــات .طــالــب الــزائــر
األم ـيــركــي روس ـي ــا بتغيير مــواقـفـهــا
ّ
في ما ّ
خص األزمــة السورية ،وأكــدت
موسكو على لسان أرفــع مسؤوليها
أنـهــا جــاهــزة لـلـمـســاعــدة وتــرغــب ّفي
ّ
حل سياسي لألزمة السورية ،لكنها
ّ
تـعــبــر فــي مــواقـفـهــا عــن اقـتـنــاعــاتـهــا،
ّ
والـ ـ ـح ـ ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــا ب ــال ـح ــوار

على
العقوبات ّ
حزب الله تؤثر على
لبنان وكل اللبنانيين
القوات السورية
وحلفاؤها الروس
لن يسمحوا
بتغيير المعادالت
على األرض
السوري ـ السوري ،إن في أستانا أو
ف ــي جـنـيــف ووفـ ــق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي.
تـفـهــم روس ـيــا جـ ّـي ـدًا مــا أراده تــرامــب
مــن الضربة الـصــاروخـيــة على مطار
الـ ـشـ ـعـ ـي ــرات ،ب ـع ــدم ــا جـ ـ ــرى اف ـت ـع ــال
بعالقات
«بروباغندا اتهام» لترامب
ٍ
مــع روس ـيــا ،و«ه ــو أخ ــذ مــا أراده من
ال ـض ــرب ــة ف ــي االعـ ـتـ ـب ــارات الــداخ ـل ـيــة

األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــع تــأك ـيــدنــا أن مـســألــة
اسـتـخــدام الـجـ ّيــش ال ـسّــوري للسالح
الـكـيـمـيــائــي مـلــفـقــة .لـكــنـنــا أوضـحـنــا
أنـنــا ال نقبل بــاالع ـتــداء عـلــى سـيــادة
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ون ـ ـحـ ــن ال ن ـس ـت ـط ـي ــع ،مــع
تـفـهـمـنــا مل ــوق ــف الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
ّ
إل أن نأخذ موقفنا املبدئي بالدفاع
ع ــن س ـي ــادة س ــوري ــا ك ــدول ــة مستقلة
وع ــن وحـ ــدة أراض ـي ـه ــا وســام ـت ـهــا».
ويضيف ّ
السفير« :لقد اتخذنا أيضًا
إلى جانب القوات السورية إجــراءات
ميدانية عسكرية ملنع تكرار مثل هذا
الـعــدوان» .ويتقاطع كــام السفير مع
ما ّ
يتردد عن إجراءات دفاعية جديدة
لتعزيز الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة
ورفـ ـ ـ ــع ج ــاه ــزي ــة ال ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة
ّ
لصد اعتداءات محتملة من
السورية
سفن أميركية أو غربية ومن صواريخ
ّ
مجنحة.
ّ
ي ـقــول الــدب ـلــومــاســي ال ــروس ــي األول
في بيروت« :ننتظر من بعض الدول
فــي املنطقة املـســاهـمــة بإيجابية في
ّ
ح ــل األزم ـ ــة الـ ـس ــوري ــة» ،م ـلـ ّـمـحــا إلــى
زيارة وزير الخارجية القطري محمد
ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي األس ـبــوع
ّ
امل ــاض ــي ملــوس ـكــو .ل ـكــن ه ــذا ال يعني
أن م ــوسـ ـك ــو غ ــائـ ـب ــة عـ ــن مـ ـح ــاوالت
التصعيد املـسـتـمــرة مــن قـبــل أميركا
في ســوريــا ،وخصوصًا في الجنوب
ّ
الـســوري ،ويؤكد أن القوات السورية
وحـلـفــاء هــا الـ ــروس لـيـســوا فــي وارد
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـغ ـي ـي ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت عـلــى
األرض.
الكالم عن لبنان يأتي تاليًا .بالنسبة
إل ــى روس ـي ــا« ،ل ـب ـنــان بـلــد قــائــم على
ّ
املهم أن يصل
توازنات دقيقة» ،و«من
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون إل ـ ــى ت ـف ــاه ـم ــات قــري ـبــة
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المشهد السياسي

اتفاق على التمديد لسالمة
المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»
نكث الرئيس سعد الحريري
بوعده للنائب وليد جنبالط
عدم السير في قانون
يرفضه األخير .تراجع الحريري
عن رفضه «التأهيلي» ،فيما
ال تزال اعتراضات جنبالط
والرئيس نبيه بري والقوات
اللبنانية تحول دون االتفاق
عليه .في غضون ذلك،
توافق أركان الحكم على
التمديد لحاكم مصرف لبنان
في منصبه

ح ــول قــانــون االنـتـخــاب ال ـعــادل الــذي
ّ
يؤمن تمثيل الجميع»« .أنا متفائل»،
ي ـق ــول زاس ـب ـي ـك ــن ،ألن «الـلـبـنــانـيــن
يـ ـع ــون خـ ـط ــورة سـ ـق ــوط الـ ــدولـ ــة فــي
ّ
ظ ــل م ــا ي ـحــدث ف ــي امل ـح ـيــط ،وجميع
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـت ـف ـقــة ع ـل ــى أن
الفراغ خطير ،لذلك الفراغ ممنوع في
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة .يـجــب الـحـفــاظ
على الدولة».
ّ
ي ــؤك ــد ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي أن روس ـيــا
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــة ب ـ ــرف ـ ــع م ـس ـت ــوى
ّ
ويعول خيرًا على
التعاون مع لبنان،
الوفد االقتصادي اللبناني الذي يزور
موسكو في هذه األيام ،مشيرًا إلى أن
هـنــاك خططًا لــرفــع الـتـعــاون الثقافي
والـ ـعـ ـلـ ـم ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،وط ـب ـع ــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري مـ ــع لـ ـبـ ـن ــان لـ ــ«م ــواجـ ـه ــة
اإلرهاب ودعم الجيش في الدفاع عن
السيادة اللبنانية».
هل تقلق روسيا من انــدفــاع أميركي
أك ـبــر نـحــو ل ـب ـنــان؟ ي ـك ـ ّـرر الـسـفـيــر أن
«لبنان بلد قائم على التوازن ،وليس
من مصلحته أن يكون في محور ضد
ّ
محور» ،لكن «األميركيني يستخدمون
مسألة العقوبات والضغط على حزب
الله لتوسيع نفوذهم في لبنان» .يرى
الروس أن مسألة العقوبات األميركية
على روسيا وإي ــران وســوريــا وحزب
ال ـل ــه أم ــر م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي،
و«العقوبات على روسيا وحلفائها
ـأت م ــن األم ــم
غ ـيــر م ـلــزمــة ألن ـهــا ل ــم تـ ـ ِ
امل ـت ـحــدة ،وه ــي ض ـغــوط ل ـنــزع أوراق
سياسية» .بالنسبة إلــى ّزاسبيكني،
«الـعـقــوبــات األميركية تعقد املشكلة
ّ
وال تـ ـ ـح ـ ــلـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــب ك ــل
اللبنانيني ولبنان وليس فقط حزب
الله أو حركة أمل».

ّ
يــتـجــه أركـ ــان الـحـكــم ال ــى ال ـتــوافــق على
التجديد لحاكم مـصــرف لبنان رياضة
س ــام ــة ف ــي م ـن ـص ـبــه .وي ـ ـ ــدور ال ـن ـقــاش
بني تمديد واليته ملــدة ثــاث سنوات أو
ســت س ـنــوات .وبحسب املـعـلــومــات ،فإن
الرئيس سعد الحريري يضغط التخاذ
القرار سريعًا وعدم انتظار موعد انتهاء
والي ــة ســامــة فــي تـمــوز املـقـبــل .ويجري
الـحــديــث عــن تــرتـيـبــات لــوضــع التمديد
ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـح ـكــومــة ف ــي أول
جلسة مقبلة لها.
وتفيد املعلومات بأن الحريري والرئيس
نبيه بري والنائب وليد جنبالط وحزب
الـلــه وغالبية الـقــوى السياسية أبلغوا
سالمة دعمهم التمديد له .كذلك أبلغوا
موقفهم هــذا الــى الرئيس ميشال عــون،
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـع ـل ــن ح ـت ــى أم ـ ــس مــواف ـق ـتــه
الكاملة بعد ،رغــم أن أوســاطــا مصرفية
وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل أبلغ سالمة موافقة
ال ـت ـي ــار ع ـلــى ب ـق ــائ ــه ف ــي م ـن ـص ـبــه ،عـلــى
قــاعــدة إدخ ــال تـعــديــات فــي السياسات
ّ
النقدية املتبعة في البالد.
وبحسب املعلومات ،فإن لكل من القوى
السياسية حساباتها ،وإن سالمة أظهر
استعدادًا للتعاون مع الجميع ،بما في
ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر،

وأن يأخذ في االعتبار من اآلن فصاعدًا
العودة اليهما في كل ما يتصل باملواقع
االداري ــة املحسوبة على املسيحيني في
املؤسسات التابعة لسلطته املباشرة أو
غير املباشرة.
مــن جهة أخ ــرى ،ال تــزال عقدة «القانون
الـ ـت ــأهـ ـيـ ـل ــي» بـ ـع ــد إخ ـ ــراج ـ ــه بـنـسـخـتــه
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة عـ ـل ــى ي ـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ــاس ـي ــل،
تعرقل الـتـ ّ
ـوصــل إلــى اتـفــاق على قانون
ّ
االن ـت ـخ ــاب ،ف ــي ظ ــل امل ــراوح ــة املـسـتـمــرة
ف ــي ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ،ورف ـضــه
م ــن ق ـبــل ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري وال ـنــائــب
وليد جنبالط ومالحظات حزب القوات
اللبنانية عليه ،وأطراف كثيرة أخرى في
البالد.
ومع مرور الوقت وبداية األسبوع الثاني
م ــن مـهـلــة ال ـش ـهــر ال ـتــي فــرض ـهــا رئـيــس
الجمهورية ميشال عون باستناده إلى
املادة  59وتجميده عمل مجلس النواب،
تــزداد احتماالت الوصول إلى املجهول.
وفــي سياسة واضـحــة لـلـ ّـي ذراع القوى
السياسية الرافضة للتصويت الطائفي
واملذهبي في البالد والتأسيس لتقسيم
الـبــاد مــن بــوابــة قــانــون االنـتـخــاب بعد
ثالثة عقود على نهاية الحرب األهلية،
يضع التيار الوطني ّ
الحر اآلخرين أمام
خـيــارات ّ
ضيقة ،بــاإلصــرار على قوانني
تحت عنوان «حقوق املسيحيني» ،وهي
ّإم ــا ال ـفــوضــى وال ــوص ــول إل ــى التقسيم
ال ـف ـع ـل ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـج ــه الـ ـف ــوض ــى فــي
ال ـش ــارعّ ،
وإمـ ــا الـسـيــر بـقــانــون التأهيل
ّ
الـطــائـفــي املـقـيــت ،ال ــذي يــؤســس ب ــدوره
لتقسيم املـجـلــس الـنـيــابــي ،وتــال ـيــا فــرز
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر فـ ــي ط ــوائ ــف
وملل ومذاهب ومناطق ،وكــأن املطلوب
إدخال لبنان ،الكيان الصغير ،في بازار
الفدراليات التي ّ
ترسم بالدم في اإلقليم.
وف ــي املـعـلــومــات ،ب ــات واض ـحــا أن تيار
املـسـتـقـبــل ت ــراج ــع ع ــن رف ـضــه لـلـقــانــون،
ب ـعــد أن أب ـل ــغ م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس سعد
الحريري نــادر الحريري أمــس املعنيني
ب ــأن ال ـت ـيــار وافـ ــق عـلــى م ـش ــروع قــانــون
ّ
االنتخاب األخير محط النقاش .وبذلك
يـكــون الـحــريــري لـيــس فـقــط انـقـلــب على
مــوقـفــه الـســابــق ،بــل عـلــى وع ــده للنائب
وليد جنبالط بأنه لن يسير بقانون ال

يوافق عليه الحزب التقدمي االشتراكي.
وم ــع أن ح ــزب الـلــه واف ــق عـلــى الـقــانــون،
برز صوت الوزير علي خليل ،في خلوة
وزارة الـخــارجـيــة أول مــن أم ــس ،صوتًا
معترضًا وحيدًا على القانون ،علمًا بأن
الرئيس عون ّ
كرر أمام زواره في اليومني
املاضيني أن «الشيعة أعطوني التزامًا،
وال يخرجون مني».
وم ــع أن ك ــام ع ــون أم ــس أمـ ــام وف ــد من
أهالي املنت وقوله «ال أحد يحلم بالتمديد
ملجلس ال ـن ــواب أو الـبـقــاء عـلــى الـقــانــون
نفسه أو حصول أي ف ــراغ» ،بــدا ّ
موجهًا
نـحــو بـ ـ ّـري ،ال ــذي ح ـ ّـدد جـلـســة للتمديد
في
للمجلس النيابي في  15أيــار املقبل ً
ح ــال ع ــدم الـتــوافــق على الـقــانــون خشية
ّ
من الفراغ ،إل أن رئيس املجلس النيابي
ّ
اعتبر أم ــام زواره أمــس أن «ك ــام رئيس
الجمهورية تـحـفـيــزي» ،وهــو بــذلــك يــراه
ّ
ّ
إيجابيًا للحث على االتفاق على القانون،
وليس جوابًا على جلسة التمديد.
ّ
الجميل
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب ســامــي
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ال ـح ـك ــوم ــة مـجـتـمـعــة
تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة ال ـت ـمــديــد للمجلس
الـنـيــابــي ،فــا أحــد مــن مـكـ ّـونــاتـهــا طالب
مرة بأن يوضع قانون االنتخابات على
جـ ــدول األعـ ـم ــال .طـ ــارت امل ـه ــل ال ــواح ــدة
ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،وك ـن ــا ف ـ ُـي ك ــل مـ ــرة نـقــوم
ونـحــذر» .وأضــاف
بمؤتمرات صحافية ُ
ّ
الجميل« :أمــا حاليًا ،فنحذر اللبنانيني
مــن أن يـكــون مــا يحصل تمثيلية حتى
نصل إلــى ال ـفــراغ ،ومـجــرد أن نصل إلى
ُ
هــذا الـخـيــار ســتــدعــى الهيئات الناخبة
ُ
وتجرى االنتخابات على أساس الستني،

بري :كالم عون
تحفيزي للحث
على االتفاق على
قانون انتخاب

ّ
ب ـعــد أن ُع ــط ـل ــت ك ــل م ـش ــاري ــع ال ـقــوانــن
ُ
ّ
األخرى .خطر جدًا ،يكرس منطق املحادل
ويمنع العديد من القوى السياسية من
أن تتمثل».
ك ــذل ــك ،كـ ــرر ال ـن ــائ ــب غـ ـ ــازي ال ـعــري ـضــي
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» م ــوق ــف الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي
االش ـت ــراك ــي بــالــرفــض ال ـقــاطــع لـلـقــانــون
ّ
امل ـط ــروح ،مــؤك ـدًا أن «ه ــذا الـقــانــون غير
م ـن ـصــف وغ ـي ــر ع ـ ــادل ويـ ـك ـ ّـرس تفتيت
اللبنانيني بني طوائف ومذاهب ّ
متفرقة،
ون ـح ــن أب ـل ـغ ـنــا مــوق ـف ـنــا بــرف ـض ـنــا ل ــه».
وقــال «سمعنا من الجميع ،ومــن التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ع ــن املـ ـس ــاواة وال ـعــدالــة
واإلن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاف .كـ ـي ــف ي ـ ـكـ ــون اإلن ـ ـصـ ــاف
إن ك ـ ــان الـ ـق ــان ــون ي ـم ـنــع عـ ـش ــرات آالف
اللبنانيني مــن االق ـت ــراع؟» .وس ــأل« :هل
ما زالــت القوى السياسية عند موقفها
بــأن قانون االنتخاب يحصل بالتوافق
ال بــالـفــرض؟ إذا كــان ال ي ــزال بالتوافق،
فعلينا جميعًا أن ّ
نهدي األمور بعيدًا عن
ّ
الـتـشــنــج لـلــوصــول إلــى تـفــاهـمــات وتــرك
الحوار مفتوح».

سفارة المليار دوالر
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر ،وضـ ـع ــت ال ـس ـف ـيــرة
األميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد،
يـ ــوم أم ـ ــس ،ال ـح ـجــر األسـ ـ ــاس لـلـسـفــارة
االم ـيــرك ـيــة ال ـجــديــدة ف ــي ب ـي ــروت ،ال ــذي
ي ـقــوم عـلــى  43ف ــدان ــا م ــن األرض بكلفة
أميركي .وقالت ريتشارد إن
مليار دوالر ّ
«املجمع سيوفر منبرًا آمـنــا ومستدامًا
وحــدي ـثــا وداع ـم ــا ملــوظـفــي ال ـس ـفــارة في
تـمـثـيــل الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي لبنان
وف ــي اإلدارة الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـيــوم ـيــة»،
وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني
بــأنـنــا معكم ّعـلــى امل ــدى ال ـطــويــل» .هــذه
الخطوة املتوقعة منذ م ـ ّـدة ،هــي إشــارة
واضحة من األميركيني بالرغبة في رفع
مستوى نفوذهم في لبنان واالستفادة
ّ
كمنصة لتوسيع
مــن املــوقــع الجغرافي
النفوذ في املنطقة ،في وقت شرع لبنان
فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز
عـلــى شــواطـئــه ،وارت ـف ــاع ح ــدة املــواجـهــة
األميركية ـ الروسية ،والضغوط الكبيرة
التي يمارسها األميركيون على سوريا
وإيران واملقاومة في لبنان.

تقرير

الحريري «خارج المعادلة» في انتظار التمديد
ميسم رزق
ك ــان بــإم ـكــان الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
أن يستبدل رعاية املصالحات وتناول
«السندويشات» في املطاعم «الشعبية»
بجلسات حكومية مكثفة لالتفاق على
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــاتُ ،ي ـسـ ّـجــل م ــن خــالــه
إنجازًا وحيدًا لحكومته .ولم يكن أحد
ليلومه على «الترفيه» عن نفسه بنشر
صـ ــورة ل ــه ف ــوق دراج ـ ــة هــوائ ـيــة داخ ــل
الـســرايــا الحكومية ،لــو أنــه كــان واح ـدًا
م ــن امل ـن ـكـ ّـبــن ع ـلــى ص ـيــاغــة ط ــروح ــات
انتخابية تعكس جديته في العمل على
هــذا امللف ،وتدحض الشعور املتنامي
ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ــأنـ ــه ي ــري ــد
الـتـمــديــد للمجلس الـنـيــابــي ،وال شــيء
سوى التمديد.
وكـ ـ ــان ب ــإم ـك ــان وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـهــاد
املـشـنــوق أن يستثمر الـ ـ ّ
ـود الشخصي
ال ـ ــذي ي ـج ـم ـعــه ب ـب ـع ـب ــدا وع ـ ــن ال ـت ـي ـنــة
وحـ ـ ــارة ح ــري ــك ،ل ـي ـت ـفـ ّـوق ع ـلــى ال ــوزي ــر
جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ــي ط ـ ـ ــرح مـ ـش ــاري ــع
القوانني ،ويشكل جسرًا للتواصل بني
مختلف امل ـكــونــات الـسـيــاسـيــة لتقريب
وجهات النظر .لكنه آثر الجلوس جانبًا،
وكأنه ّ
تقصد تغييب نفسه عن املشهد
االنـتـخــابــي ،بـعــدمــا ك ــان أب ــرز الالعبني

املحليني فــي الـتـســويــة الــرئــاسـيــة التي
أوصلت ميشال عون إلى بعبدا.
ل ـي ـســت هـ ـن ــاك أسـ ـب ــاب واضـ ـح ــة ت ـب ـ ّـرر
ل ـلــرج ـلــن غ ـيــاب ـه ـمــا أو ت ـغـ ّـي ـب ـه ـمــا عــن
س ــاب ــق ت ـ ـصـ ـ ّـور وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ،حـ ـت ــى فــي
ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ف ـف ــي حــن
تستدرج طروحات باسيل كل األطراف
الـ ــى ال ـت ـب ــاري ع ـلــى ّ
ذمـ ـه ــا ،ي ـب ــدو تـيــار
املستقبل كأنه الوحيد الــذي ال يرفض
شيئًا .هو مع «التأهيلي» و«املختلط»
ّ
بحجة
و«النسبي» و«الـسـتــن» ...وكله
ُ«التسهيل وعدم لعب دور املعرقل»!
املقربون من الرئيس الحريري يعرفون
أن مــا يـقــوم بــه هــو «ان ـس ـحــاب شكلي
يحمل الكثير فــي الـعـمــق» .فهو يريد
ِ
الـحـفــاظ عـلــى تــواصـلــه مــع ح ــزب الله
وع ـلــى عــاقـتــه بـحــركــة أم ــل ،وال يريد
«كسر الجرة» مع الرئيس ميشال عون،
وفي الوقت نفسه يستفيد من اشتداد
عصبية باسيل املسيحية التي تستفز
عصبيات أخرى ،فيبدو بانكفائه كمن
ي ـحـ ّـرض ،بطريقة غير مـبــاشــرة ،بقية
ّ
األطـ ـ ــراف ع ـلــى ت ـنــكــب مـهـمــة ال ــوق ــوف
في وجــه رئيس التيار الوطني الحرّ.
ن ـصــائــح املـحـيـطــن ب ــه فـعـلــت فـعـلـهــا.
«الـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوس ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة ال ـ ـن ـ ـهـ ــر فــي
انتظار مــرور الجثة» لاليحاء بــأن ما

ي ـجــري هــو ص ــراع مسيحي ـ ـ ـ ـ شيعي
ّ
في الدرجة األولــى .خطة املستقبليني
تقتضي أن «يواجه حزب الله والتيار
الوطني بعضهما بعضًا ،حتى يظهر
الـتـنــاحــر بــن طــرفــن يــريــدان الحفاظ
ع ـلــى مـكـتـسـبــاتـهـمــا ،فـيـمــا ال ـحــريــري
هــو رجــل ال ــدول ــة» ،بما يحفظ موقعه
كرئيس للحكومة بعد االنتخابات.
غـيــر أن ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة ال تعني
أن ال ص ـ ـ ـ ــراع خـ ـفـ ـي ــا بـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،كـمــا ال تعني
أن ّالـ ـح ــري ــري س ـي ـب ـقــى ف ــي مـ ـن ــأى عــن
تـلــقــي ال ـضــربــات .ال ـعــاملــون ب ــامل ــداوالت
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ي ـع ــرف ــون ج ـي ـدًا أن ن ــادر
الحريري ،املستشار األقــرب الى رئيس
ّ
الحكومة ،هو أكثر من يخط مالحظات
تنسف طــروحــات باسيل االنتخابية.
والـخــافــات مــع األخـيــر حــاضــرة بقوة،
بدءًا من تعيني أصغر موظف في الدولة
ً
وصوال إلى صالحيات رئيس الحكومة
الـ ـت ــي «ي ـق ــوض ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة».
فبحسب م ـصــادر مستقبلية ،اإلع ــان
األخ ـ ـيـ ــر ل ـب ــاس ـي ــل ب ـ ــأن ال اج ـت ـم ــاع ــات
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـب ــل االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب (األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـعـنــي
تـعـطـيــل ال ـح ـكــومــة) أث ــار حـفـيـظــة تـيــار
املستقبل ورئـيـســه .التململ ب ــدأ يطل

بــرأســه فــي أوس ــاط املستقبليني الذين
يشكون من إظهار الحريري كأنه خارج
املـعــادلــة السياسية ،مــا يضعف موقع
رئــاســة الـحـكــومــة .وبــالـتــالــي« ،ل ــم ُ
يعد
ممكنًا تخطي ه ــذه الـتـفــاصـيــل» .وإذا
كــان «املـسـتـقـبــل» ،حتى اللحظة ،يكتم
اس ـت ـيــاءه ،غـيــر أن مـجــالـســه الــداخـلـيــة
ّ
تعج بانتقاد «الخطاب الطائفي الذي
ي ـق ــود بــاس ـيــل ق ــاط ــرت ــه» .ص ـق ــور تـيــار
املستقبل يرون أن باسيل «الذي يقحم
نفسه فــي م ـعــارك خــاســرة ،ت ـجــاوز كل
الـخـطــوط الحمر بخطاب تقسيمي لم
يـسـمــع الـلـبـنــانـيــون مـثـلــه مـنــذ انـتـهــاء
الحرب األهلية».
ال ـت ـم ـل ـم ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ي ـش ـم ــل أي ـض ــا
الـقــوات اللبنانية الـتــي «تـسـ ّـرب منطق
ال ـت ـع ـط ـي ــل إلـ ـيـ ـه ــا» ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح
لـلـنــائــب ع ـقــاب ص ـقــر أخـ ـيـ ـرًا .وبـحـســب
مصادر مستقبلية ،فقد جــرى توسيط
الرياض «للعمل على تخفيف اندفاعة
القوات الى جانب التيار الوطني ّ
الحر».
فالخشية مــن أن «ي ــؤدي التعطيل إلى
م ـش ــاك ــل دسـ ـت ــوري ــة وس ـي ــاس ـي ــة ت ـكــون
نتيجتها سقوط اتفاق الطائف .وهذا
ّ
يضر حزب الله ،بل يهدد مكتسبات
لن
الـطــائـفــة الـسـنـيــة وح ـصــة ال ــري ــاض في
لبنان».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح من
فالح عبد الجبار
يـسـعــدنــي ان أك ــون مــن متابعي
«االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ملـ ــا ت ـت ـم ـيــز بـ ــه مــن
حــرفـيــة عــال ـيــة ،وم ــا تستضيفه
م ــن أق ـ ــام نـ ـ ّـيـ ــرة ،ال ـش ــاب ــة مـنـهــا
خـصــوصــا .لكن يحصل أحيانا
ّ
ما يعكر صفو هذه الصورة.
يــوم  ١نيسان ال ـجــاري ظهر في
ص ـف ـح ــة الـ ـ ـ ــرأي مـ ـق ــال لـشـخــص
ي ــدع ــى عـ ـ ــاء ال ـ ــام ـ ــي ،ي ـت ـحــدث
ع ــن ج ـ ــدل ع ــراق ــي ح ـ ــول الـكـتـلــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـغ ــرام ـش ــي .ظننته
ن ـشــر ل ـل ـتــو .وي ـب ــدو ان ــه مـنـشــور
فــي ال ـعــام  ٢٠١٦ول ــم اطـلــع عليه
إال اآلن.
وقـ ــد رد ف ــي املـ ـق ــال ذكـ ــر اس ـمــي
واس ـ ـ ــم عـ ـص ــام ال ـخ ـف ــاج ــي عـلــى
اننا عملنا في إدارة جاي غارنر
(الـجـنــرال) وب ــول بريمر الحاكم
االميركي للعراق.
هــذا كــذب سافر لألسف .فأنا لم
اعمل في العراق ال مع قريب وال
غريب .ولو كنت عملت مع بريمر
لكنت أعلنت ذلك جهارًا .لقد دأب
ك ــات ــب هـ ــذا املـ ـق ــال ع ـل ــى شـتـمــي
مــرارًا ،ولم اكترث له ولن اكترث.
فــال ـس ـبــاب دل ـي ــل خـ ــواء ال ـع ـقــول.
أمــا لصق تهمة العمل مــع إدارة
بريمر ،فافتراء بمنزلة التشهير
الــذي يحال عــادة ســوح القضاء.
القانون ال يعاقب على الرأي بل
على الكذب ـ ـ التشهير.
ه ــذا لـجـهــة االف ـ ـتـ ــراء .ام ــا لجهة
مضمون املقال ،فان صفحة الرأي
الرصينة جانبت الصواب بنشر
م ــادة تـتـنــاول مـفـكـرًا كـبـيـرًا مثل
غــرامـشــي اع ـت ـمــادًا عـلــى مـقــاالت
منشورة ،ال على املتون االصلية.
هــذا مــا يسميه الصديق عباس
بيضون «الكتب التي لم نقرأها»
ّ
والكتاب الذين يكتبون عن كتب
لم يقرأوها.
فالح عبد الجبار

قضية اليوم

المسلحون خارج جرود عرسال...

أي تطور عسكري في الجرود يحتاج إلى مواكبة سياسية من الحكومة (هيثم الموسوي)

بعد إنجاز اتفاق
الزبداني ومضايا وكفريا
والفوعا ،كشفت
معلومات عن سعي
إلى اتفاق مماثل لسحب
المسلحين من منطقة
جرود القلمون السورية .وإال
فإن قرار إخالء المسلحين
سينفذ عسكريًا من قبل
الجيش السوري وحزب الله،
مع ما لذلك من تبعات على
الجانب اللبناني من الحدود

هيام القصيفي
كشفت معلومات سياسية وعسكرية
ل ــ«األخ ـب ــار» جـمـلــة مـعـطـيــات تتعلق
بالوضع الحدودي الشرقي الشمالي
ووضع النازحني السوريني في لبنان،
في ضوء تطورات األيام األخيرة.
ففي غمرة االنشغال الداخلي بقانون
االنتخاب واشتعال الفتائل الطائفية
واملذهبية حوله ،كان ينفذ اتفاق على
مستوى إقليمي عند الحدود السورية
املتاخمة للبنان ،وهو املتعلق ببلدات
مضايا والــزبــدانــي وكفريا والفوعة.
انقسامًا حصل في النظرة
صحيح أن ُ
الى االتفاق ،وأطلقت عليه توصيفات
عــدة كـ«الترانسفير املذهبي» وبداية
الـتـقـسـيــم اإلق ـل ـي ـمــي .إال أن م ــا يعني
لـبـنــان هــو الـنـتـيـجــة الـعـمــانـيــة التي

ان ـت ـهــى إل ـي ـهــا االتـ ـف ــاق .إذ إن انـتـقــال
املـسـلـحــن امل ـع ــارض ــن وال ـس ـك ــان من
بـلــدتــي الــزبــدانــي ومـضــايــا ،يعني أن
سيطرة الجيش السوري ،ومعه حزب
الله ،على الحدود املشتركة مع لبنان
من الشمال الشرقي الى املصنع باتت
كاملة.
لـكــن خــرقــا ح ــدودي ــا أســاس ـيــا ال يــزال
يمثل خـطـرًا ســوريــا ولبنانيًا دائـمــا،
يتمثل ببقعة جغرافية واسعة ال تزال
خارجة عن سيطرة الجيشني السوري
والـلـبـنــانــي ،وه ــي املنطقة الـحــدوديــة
ُ
الجردية التي تعرف لبنانيًا بمنطقة
جرود عرسال ـ ـ رأس بعلبك ،وسوريًا
بجرود القلمون .وال ضرورة للتذكير
ّ
بما تشكله هــذه املنطقة مــن خطورة
عـلــى الــوضــع الـلـبـنــانــي مــع اسـتـمــرار
عـمـلـيــات ان ـط ــاق مـسـلـحــن م ــن هــذه

ّ
البقعة لتنفيذ عمليات إرهابية ،وشن
هجمات على املراكز العسكرية.
وتكشف املعلومات لـ«األخبار» أن في
موازاة االتفاق حول البلدات السورية
األرب ـ ـ ـ ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن م ـ ـفـ ــاوضـ ــات إق ـل ـي ـم ـيــة
ربــاع ـيــة بـ ــدأت م ــع «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ل ـن ـقــل املـسـلـحــن
امل ـن ـت ـشــريــن ف ــي هـ ــذه الـ ـج ــرود أيـضــا
الى منطقة إدلب التي يرعى وضعها
اتـ ـف ــاق غ ـيــر مـع ـلــن أم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ روس ــي
لتجنيبها الهجمات الكبرى املباشرة.
واملـ ـف ــاوض ــات ال ـج ــدي ــدة ،ال ـس ــوري ــة ـ ـ
ال ــروسـ ـي ــة م ــع ت ــرك ـي ــا وقـ ـط ــر ،ت ـهــدف
الـ ــى ال ـض ـغ ــط ل ـس ـحــب ك ــل ال ـع ـنــاصــر
املسلحة بما يجعل من املنطقة خالية
تـمــامــا مــن املـسـلـحــن ،ويــريــح النظام
السوري .وقد ُوضعت أوساط لبنانية
رس ـم ـيــة ف ــي أج ـ ــواء ه ــذه امل ـفــاوضــات

تقرير

هالي :علينا البدء بحزب الله وإيران

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
هالي :أميركا لن تقف صامتة (أ ف ب)

وجـ ـه ــت سـ ـفـ ـي ــرة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمـيــركـيــة ل ــدى األم ــم امل ـت ـحــدة ،نيكي
ـادات شــديــدة ألداء مجلس
هــالــي ،إنـتـقـ ٍ
األمـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
واعـ ـتـ ـب ــرت أنـ ـ ــه ت ـج ــاه ــل ال ـت ـه ــدي ــدات
املتنامية التي يمثلها كل من حزب الله
وإيـ ــران فــي املـنـطـقــة لـحـســاب التركيز
على النزاع اإلسرائيلي ـ ـ الفلسطيني.
وقالت هالي خالل اإلجتماع الشهري
مل ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـ ــذي ي ـنــاقــش قـضــايــا
ال ـش ــرق األوس ـ ــط والـ ـص ــراع ال ـعــربــي ـ ـ
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إن «امل ـج ـل ــس ع ـمــل ضــد
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،وه ــذه
وصـفــة لتأبيد ال ـنــزاع فــي املنطقة ،إال
ّ
أنها ال تحله .نحن قادرون على إنجاز
ش ــيء ،وإذا أردن ــا أن نتكلم بصراحة،
علينا أن نبدأ من إيران وحزب الله».
ورأت ه ــال ــي أن «إيـ ـ ـ ــران وحـ ـ ــزب ال ـلــه
يتعاونان من أجل تقويض اإلستقرار
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وأن ـش ـط ـت ـه ـم ــا
تتوسع» .وأضافت «لقد نفذا عمليات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أرجـ ـ ـ ـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة ع ـلــى
م ـ ــدى ع ـ ـقـ ــود ،وهـ ـم ــا ال ـ ـيـ ــوم ي ــدع ـم ــان

شنت هالي
هجومًا عنيفا على ً
حزب الله مستخدمة
أدبيات إسرائيلية

وح ـش ـي ــة (ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـس ـ ــوري) ب ـشــار
األس ـ ــد ،وي ـق ــات ــان إلـ ــى ج ــان ــب قــواتــه
وي ـســاه ـمــان ف ــي ق ـتــل آالف املــواط ـنــن
السوريني ومعاناة ماليني النازحني.
إن ـه ـمــا ي ــدرب ــان مـيـلـشـيــات قــات ـلــة في
ـراق وق ــوات الحوثيني فــي اليمن».
الـعـ ّ
وح ـ ـ ـ ــذرت ه ـي ـلــي م ــن أن «أمـ ـي ــرك ــا لــن
تقف صــامـتــة ،بينما يتعامل مجلس
األمن تجاه التهديد املتزايد بقليل من
االهتمام .سنتحدث بصوت عال حول
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سلمًا أو حربًا
عـلـمــا ب ــأن أي ت ـطــور م ــن ه ــذا ال ـنــوع،
يـحـتــاج أي ـضــا ال ــى مــواكـبــة سياسية
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي س ـت ـكــون معنية
بـمــواجـهــة ه ــذا االسـتـحـقــاق سياسيًا
في الداخل والخارج.
وفي وقت يواصل فيه الجيش اتخاذ
ت ــدابـ ـي ــر ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،مــع
استمرار عمليات القصف ورمي النار
حني تدعو الحاجة في هذه الجرود،
فإن ثمة جانبًا آخر يتعلق بالتدابير
التي اتخذها الجيش في شأن وجود
مخيمات نازحني سوريني حول مقاره
الـعـسـكــريــة ،ب ــدأ يـلـفــت ال ـن ـظــر .ورغ ــم
أن الجيش سبق أن أخـلــى النازحني
ً
مــن محيط مـطــار ح ــاالت شـمــاال ،فإن
إخالء النازحني السوريني من محيط
مـطــار ري ــاق اسـتــأثــر بــاألهـمـيــة ،نظرًا
الــى أع ــداد الـنــازحــن وانـتـشــارهــم في

وتـفــاصـيـلـهــا ،عـلـمــا ب ــأن ن ـج ــاح هــذه
الخطوة يمثل أهمية قصوى للبنان،
ألنـهــا تسحب عنصر تــوتــر أساسيًا
مـ ــن م ـن ـط ـقــة ج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال وت ـق ـفــل
جــرحــا دام ـي ــا مـفـتــوحــا مـنــذ س ـنــوات،
أدى بـفـعــل االش ـت ـبــاكــات م ــع الجيش
أو العمليات اإلرهــابـيــة واالنتحارية
ال ــى س ـقــوط ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـش ـهــداء
وال ـج ــرح ــى ،إض ــاف ــة إل ــى الـعـسـكــريــن
املخطوفني.
لـ ـك ــن ،ب ـح ـســب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ال يـمـكــن
التفاؤل بقرب انتهاء هذه املفاوضات،
م ــع األثـ ـمـ ــان ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن يـطــالــب
ب ـهــا امل ـس ـل ـحــون م ـقــابــل ان ـس ـحــاب ـهــم،
عـلـمــا ب ــأن ات ـف ــاق مـضــايــا والــزبــدانــي
وال ـفــوعــة وكـفــريــا اسـتـلــزم أش ـه ـرًا من
املفاوضات الشاقة التي كانت تتعثر
حينًا وتتقدم أحيانًا ،بحسب تطورات
األوضاع امليدانية ومنحى املفاوضات
اإلقليمية .في املقابل ،تؤكد املعلومات
أن فشل هذه املفاوضات لن يكون من
دون تـبـعــات ،ألن هـنــاك ق ــرارًا ســوريــا
بفتح معركة عسكرية ضد املسلحني
امل ـن ـت ـشــريــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة
م ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـ ـس ـ ــوري .إذ ال يـمـكــن
تـ ــرك هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة ال ـج ــردي ــة وحــدهــا
خ ـ ـ ـ ــارج سـ ـيـ ـط ــرة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ف ـ ــي حــن
تـبـقــى الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـســوريــة
ـ ـ ـ ـ ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة (مـثـلــث
القنيطرة ـ العرقوب ـ الجوالن املحتل)
موضوعة في خانة إقليمية مختلفة
بإطارها وتداعياتها.
وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـل ــة ،ألن ف ـت ــح أي
معركة عسكرية من الجانب السوري
سينعكس حكمًا على لبنان ،والجيش
الـلـبـنــانــي لــن يـقــف مـتـفــرجــا بطبيعة
ال ـحــال إذا ح ــاول املـسـلـحــون االرت ــداد
الـ ــى ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وسـيـتـصــدى
ألي محاولة هروب لهؤالء الى لبنان،
األمر الذي سيضع املسلحني بني فكي
ك ـمــاشــة :ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري م ــن جهة
ومـعــه حــزب الـلــه ،والـجـيــش اللبناني
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،م ــن دون أن ننسى
تداعيات املعركة أو املـفــاوضــات على
وضــع مخيمات الـنــازحــن السوريني
في املنطقة.
وم ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون ت ــوق ـي ــت
املـ ـع ــرك ــة م ــرت ـب ـط ــا أيـ ـض ــا ب ــال ـظ ــروف
السياسية وامل ـفــاوضــات الـتــي تسير
على أكثر من خــط ،األمــر الــذي يجعل
الجيش اللبناني فــي حــالــة جهوزية
ألي استحقاق عسكري قــد يواجهه،

حـ ــرم املـ ـط ــار وم ـح ـي ـطــه ح ـتــى كـ ــادوا
يقتربون من منشآته واملدرجات فيه،
األمــر الــذي شكل خطرًا على الجيش
وعلى الـطــائــرات اللبنانية والغربية
الـ ـت ــي تـ ـح ــط فـ ـي ــه ل ـن ـق ــل املـ ـس ــاع ــدات
للجيش ،وآخرها الطائرة األميركية
الـتــي نقلت مـســاعــدات عسكرية .لكن
ال ـج ـي ــش ،رغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت مـنـظـمــات
إن ـس ــان ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــدخ ــل لــوقــف
ال ـق ــرار بـحـجــج مـتـنــوعــة ،ل ــم يـتــراجــع
عـنــه ،وسـيــج املنطقة بشريط شائك،
وال س ـي ـمــا أنـ ــه ي ـت ـعــامــل م ــع مـنــاطــق
ان ـت ـشــار ال ـنــازحــن ال ـســوريــن بـحــذر
شديد ومراقبة دقيقة ودهــم مستمر
مل ـنــع تـلـطــي ش ـب ـكــات إره ــاب ـي ــة داخ ــل
هذه التجمعات .ولم تقتصر عمليات
منع وج ــود الـنــازحــن على املطارين
امل ــذك ــوري ــن ،بــل شـمـلــت مـحـيــط املـقــار
ال ـع ـس ـكــريــة وق ـ ـيـ ــادات األل ــوي ــة حيث
اتخذت تدابير وقائية ،كما حصل في
اللبوة وعرسال أيضًا.

إي ــران وحــزب الله وعــدم شرعيتهما».
هجومًا عنيفا على حزب
وشنت هالي ً
ال ـل ــه م ـس ـت ـخــدمــة أدبـ ـي ــات إســرائـيـلـيــة
واض ـحــة ،فــاعـتـبــرت أن ه ــذه «املنظمة
اإلرهابية في لبنان تستخدم البلدات
إلخ ـفــاء ع ـشــرات آالف ال ـصــواريــخ غير
الشرعية؛ وفي سوريا يسيطر الحزب
على مناطق ،ويقاتل ،بأمر من إيــران،
إلــى جانب الجنود الـســوريــن ويذبح
الـشـعــب الـ ـس ــوري .وأح ـيــانــا ه ــو ال ــذي
يعطي أوام ــر للجنود الـســوريــن .لقد
ســاعــد ال ـحــزب (الــرئ ـيــس) األس ــد على
تجويع حلب وتدميرها».
وأردفـ ــت هــالــي أن ح ــزب الـلــه «منظمة
إرهابية يتوسع تأثيرها على امتداد
الـشــرق األوس ــط بــدعــم مــن إي ــران التي
ت ـس ـت ـخ ــدم ــه لـ ـت ــوسـ ـي ــع ط ـم ــوح ــات ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـيــة .إن ـه ـمــا ي ـع ـمــان ســويــا من
أج ــل ن ـشــر إيــديــولــوج ـيــا مـتـطــرفــة في
أرجاء الشرق األوسط .إن األنشطة ذات
الطبيعة املــدمــرة بشكل كبير لكل من
حــزب الـلــه وإي ــران على امـتــداد الشرق
األوسط تتطلب منا اهتمامًا أكبر .هذه

األنشطة يجب أن تكون أولوية مجلس
األمن في املنطقة».
وشكر السفير اإلسرائيلي لدى املنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ،دان ـ ــي دان ـ ـ ـ ــون ،ال ـ ــذي ش ــارك
ف ــي ال ـن ـق ــاش ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة على
«مــوق ـف ـهــا األخ ــاق ــي وإصـ ــرارهـ ــا على
مـنــاقـشــة األسـ ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة الن ـعــدام
اإلس ـت ـق ــرار ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .وت ـنــاغــم مع
نـظـيــرتــه األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـه ـجــوم على
أداء مـجـلــس األم ـ ــن مـعـتـبـرًا أن ــه خــال
ال ـ ـ  17عــامــا املــاض ـيــة ج ــرى هـنــا اتـهــام
إسرائيل التي وصفها بأنها «شريك في
مكافحة اإلرهاب ومنارة أمل ،فيما إيران
تتسبب بالفظائع فــي ســوريــا يوميًا،
وقد رأينا النتائج القاسية في الهجوم
الكيميائي» .ورأى دانون أن إيران «هي
ال ـت ـهــديــد األك ـث ــر ج ــدي ــة ض ــد إســرائ ـيــل
وتـ ــريـ ــد ت ــدمـ ـي ــره ــا ،وت ـ ـهـ ــدد إس ـت ـق ــرار
املنطقة ،ليس فقط بواسطة مبعوثيها،
وإن ـم ــا أي ـضــا بـشـكــل مـبــاشــر م ــن خــال
دعم اإلرهاب وتنفيذ تجارب صاروخية
خالفًا لقرارات مجلس األمن».
(األخبار)

إذا فشلت المفاوضات
سيصبح المسلحون بين
فكي كماشة الجيشين
السوري واللبناني

ّ
إسرائيل تتحصن
الطريق «الطويل» إلى الجليل
في ما يعرف بمنطقة الـ « ،»1701وفي محيط
الناقورة تحديدًاّ ،
تجول جيش من الصحافيين ،أمس ،للمرة
األولى ،قرب السياج الحدودي الشائك الذي يفصل لبنان عن
األراضي المحتلة .هكذا ،تعرف المشاركون في الجولة ،عن
قرب ،إلى التحصينات التي ّ
شيدها اإلسرائيليون تحسبًا لهجمات
المقاومة على الجليل في أي حرب مقبلة
أحمد محسن
نحن اآلن فــي منطقة الـ ـ ــ« .»1701ممنوع
دخ ـ ـ ــول امل ــدنـ ـي ــن .ال ـب ـح ــر ق ـط ـع ــة زرق ـ ــاء
ناصعة كالسماء ،والناقورة قطعة ناقصة
مــن البحر .األرض لألشجار واألح ــراش.
الـجـبــال ال ـتــي ال نـعــرف مــا ال ــذي تخبئه.
ال ـج ـب ــال نـفـسـهــا ال ـت ــي ت ــرم ــي مـعــاطـفـهــا
مــن القصائد القديمة وتخبئ املقاتلني.
خ ـلــف امل ــوق ــع املـ ـع ــادي ي ـس ـتــريــح الـبـحــر.
وهـ ـن ــاك ن ـه ــاري ــا وال ـك ـي ـب ــوت ـس ــات .أرض
الفلسطينيني .وتــاريــخ الـهــاغــانــا .وبعد
كــل ش ــيء حـيـفــا .وم ــا بـعــد حـيـفــا ،صــارت
«الزم ــة» ،تتكرر أحيانًا للمزاح ،وأحيانًا
بـجـ ّـديــة .ومــن خلف الـسـيــاج ،صحافيون
لبنانيون .وأجــانــب يستشرقون .وهناك
جندي من الكتيبة االيطالية يشبه املكان.
بشكل ع ــام .يـقــول إنــه من
يشبه األري ــاف
ٍ
صقلية ،ال من ميالنو .من صقلية يعني
أن ــه م ــن ال ـب ـح ــر .لـكـنــه ش ـجــع يــوفـنـتــوس
أم ــس ،ضـ ّـد بــرشـلــونــة .نـعـتــرض ،مــن باب
املزاح ،فتورينو في الشمال ،وصقلية في
الجنوب .وفــي إيطاليا العالقة «شائكة»
بــن الـشـمــال وال ـج ـنــوب .يــوافــق ضاحكًا،
ولكن «كلنا إيطاليون» ،يقول.
خلف الجبل يمتد الجليل.
ُ
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا تـ ـسـ ـم ــى امل ـن ـط ـق ــة ب ــال ـج ـل ـي ــل.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ال ـت ـس ـم ـي ــة وال
ي ـعــرفــون ج ــذوره ــا وال أص ــول ـه ــا .وجـبــل
ال ـج ـل ـي ــل ،ب ــال ـع ـب ــري ــة ،ي ـع ـنــي «ال ـ ــدائ ـ ــرة»،
واألص ـ ــح «ال ـ ـ ـ ــدارة» ،أي امل ـك ــان ال ــدائ ــري.
وإذ نـتـحــدث عــن جــولــة «م ـح ــدودة» على
أط ــراف جبل عــامــل ،للتعرف إلــى «عينة»
مــن تـحـصـيـنــات م ـعــاديــة (أقــام ـهــا جيش
االح ـت ــال داخ ــل األراضـ ــي الفلسطينية)
تمتد من «الناقورة إلى شبعا» ،فال ضير
مــن بعض االش ــارات الجغرافية .الجليل
ال ــدائ ــري يـنـقـســم إل ــى ش ـط ــري ــن .الـجـلـيــل
ّ
األع ـل ــى ،وه ــو يـشــكــل ال ـجــزء األك ـب ــر ،مما
يطلق عليه سكان الجنوب تسمية «جبل
عـ ــامـ ــل» .اسـ ــم ال ـج ـل ـيــل يـ ــرد ف ــي «ال ـع ـهــد
الجديد» .وأهله يعرفونه باالسم الجديد.
ّ
ّ
يفضلون مفردة «عامل» ،وهو ما يتشكل
مـ ــن «ال ـج ـل ـي ــل األع ـ ـلـ ــى» وم ـ ــن ال ـش ـق ـيــف.
التحصينات في كل مكان ،واالستعدادات
الحربية متنوعة .السياج الشائك الــذي
تـعــرفــونــه .الـفــاصــل بــن أوص ــال الجليل.
ال ـب ـلــوكــات االسـمـنـتـيــة ،ال ـت ــي ،لـلـمـفــارقــة،
تـنـتـشــر ف ــي مــدن ـنــا امل ـف ــرط ــة ف ــي ال ـكــآبــة.
األن ـفــاق الـتــي ي ـتــراوح عمقها بــن  8و15
مترًا ،إلعاقة تقدم «مهاجمني محتملني»
(م ـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان إل ـ ـ ــى ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن!) .وهـ ـن ــاك
تحصينات ورادارت وأشياء ال تخطر في

البال ،ونحن العاديني ال نفهم فيها .كل ما
نعرفه أنها عسكرية وأنها ّ
ضدنا .يشرح
قائد عسكري من حزب الله للصحافيني،
من أمام مستعمرة «شلومي» .الجنود في
الخلف يتبعون «قـيــادة الـلــواء الغربي»،
وت ــال ـي ــا ،ل ـق ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة ال ـش ـمــال ـيــة في
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي .ي ــردد امل ـســؤول في
حــزب الـلــه تفاصيل للحاضرين« ...يــوآل
ستريك صــار قائدًا للمنطقة الشمالية».
ال ي ـت ـح ـم ـســون ك ـث ـي ـرًا ،ج ـي ــل ج ــدي ــد مــن
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن ي ـت ـصــرفــون ك ـمــا لو
أنـهــم فــي كــرنـفــال .يـتـحــدثــون جميعًا في
الــوقــت نـفـســه ،حـتــى عـنــدمــا يـعـ ّـرفـهــم إلــى
أسماء الفرق اإلسرائيلية ،فرقة الجليل،
وغــوالنــي ،وعندما يخبرهم أن كــل فرقة
تنقسم إلــى ألــويــة ،وكــل لــواء ينقسم إلى
ك ـتــائــب .ثــم ف ـجــأة ،يـسـتـمـعــون بــاهـتـمــام،
رغ ــم أنـ ــه ،وب ــوض ــوح تـ ــام ،ي ـبــدو أن ـهــم ال
يفهمون كثيرًا في التفاصيل العسكرية
التي يتحدث عنها .و«سوء الفهم» يشمل
«الـنـجــوم» الــذيــن يقفزون مــن شاشة إلى
شاشة ،املحللون ّ
املفوهون الذين تكبدوا
عناء الصعود إلى آخر الحدود ،الصطياد
ال ـك ــام ـي ــرات ،ع ـلــى ال ـف ـضــائ ـيــات ،واط ــاق
التحليالت «مــن خــارج املــوضــوع» .ولكن
الضابط في الحزب تابع عمله ،ولم يكترث
كـثـيـرًا ملــا يـقــولــه املـحـلـلــون .أك ـمــل عرضه
بـهــدوء .هناك كتيبة في زرعـيــت ،وأخــرى
ف ــي أفـيـفـيــم .زرع ـي ــت ق ــرب عـيـتــا الـشـعــب،
وأفيفيم التي تواجه مارون الراس ،حيث
ح ــاول اإلســرائـيـلـيــون الــدخــول فــي .2006
وحسب ما يقوله املسؤول العسكري ،فإن
اإلســرائـيـلـيــن يـفـتــرضــون أن ال ـحــزب هو
الذي ينوي الدخول إلى الجليل ،وها هم
ّ
يتحصنون في شلومي.
ّ
مـ ــن ن ــاح ـي ــة املـ ــوقـ ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،ي ـشــكــل
جـبــل عــامــل الـثـلــث الـجـنــوبــي مــن لـبـنــان،
ً
وي ـم ـتــد م ــن ن ـهــر األول ـ ــي شـ ـم ــاال ،ووادي
القرن جنوبًا ،حيث يقع البحر املتوسط
بــن هــذيــن الـحــديــن غــربــا ،أمــا مــن الشرق
ف ـت ـح ـ ّـده ب ـح ـي ــرة ال ـح ــول ــة ووادي الـتـيــم
والبقاع .كذلك ،ينقسم الجبل إلى قسمني،
ج ـن ــوب ــي وشـ ـم ــال ــي ،ي ـف ـص ــل ال ـل ـي ـطــانــي
ب ـي ـن ـه ـم ــا .وم ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة،
االس ــرائ ـي ـل ـي ــون ي ـت ـح ـص ـنــون ع ـل ــى ط ــول
الحدود ،وهذا ليس خافيًا على أحد ،وإن
كــانــت التحصينات االســرائـيـلـيــة ليست
اسـتـثـنــائـيــة م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـب ـصــريــة .أي
أن جيش الصحافيني ال ــذي أخــذ إلــى ما
بعد الناقورة أمــس ،لم يكن باستطاعته
فـهــم طـبـيـعــة الـتـحـصـيـنــات ،ل ــوال الـشــرح
الــذي قــام به املسؤول العسكري .الحدث،
هــو أن هــذه هــي املــرة األول ــى ،التي يظهر
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فيها ًرجل من هذا املوقع ،أو فلنقل يحمل
ص ـف ــة ع ـس ـكــريــة ال س ـيــاس ـيــة ،وي ـت ـحــدث
إلــى اإلعــامـيــن ،فــي الـجـنــوب .طبعًا كان
الـحــديــث موجهًا إلــى اإلعــامـيــن ،ولكنه
مــوجــه إل ــى اإلســرائ ـي ـل ـيــن .ه ــذا اف ـتــراض
أول .اإلســرائـيـلـيــون الــذيــن يستطيعون،
ً
أص ــا ،االسـتـمــاع إلــى كــل شــيء مــن خلف
ت ـح ـص ـي ـن ــات ـه ــم ،ع ـب ــر أج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـن ـصــت
واملـ ــراق ـ ـبـ ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة .فـ ــي مـ ــوقـ ــع «ج ــل
ال ـ ـعـ ــام» ،فـ ــوق الـ ـن ــاق ــورة وف ـ ــوق ال ـب ـحــر،
شــاهــد الـجـمـيــع ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ص ــورًا
حـ ّـيــة لــ«الـطــابــات» العمالقة املثبتة على
أبــراج ،واملخصصة لغايات أمنية تتعلق
بالتجسس .وقبل أسبوعني تقريبًا عرض
تلفزيون «املنار» صورًا للتحصينات ،لكن
صــوت «امل ـنــار» ليس مرتفعًا بما يكفي،
وال يمكنه غالبًا تجاوز بيئة حــزب الله،
وبطبيعة ال ـحــال ال ـصــوت ال ــذي يــرصــده
ويستمع إليه الجانب اإلسرائيلي بجدية.
وإن كــان الهدف من احضار كمية كبيرة
مــن الصحافيني إلــى الجنوب ،والحديث
ع ــن ح ــرب ق ــد ت ـضــع اس ــرائ ـي ــل ف ــي ًمــوقــع
الدفاع ،هو توجيه رسالة ،فإن رسالة مثل
ه ــذه تـلـقــاهــا االســرائـيـلـيــون قطعًا ومنذ
وقت بعيد.
ٍ
االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ب ـ ـ ــأن ال ـ ـح ـ ــزب يـ ــرفـ ــع س ـقــف
الخطاب مع االسرائيليني لكي يخفضوا
سقفهم أم ــر وارد ،ول ـكــن ال بــد أن تكون
هــذه الــرســالــة موجهة إلــى آخــريــن أيضًا.
هذا افتراض ثان .وجود مسؤول عسكري
م ــن ال ـح ــزب «ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء» ،اض ــاف ــة إلــى

شوهد في الجولة
محللون تلفزيونيون
«معروفين» اصطادوا
كاميرات الفضائيات
وأطلقوا تحليالتهم

مـقــاتـلــن ف ــي ال ـطــريــق م ــن ال ـن ــاق ــورة إلــى
علما الشعب ،ليس حدثًا اعتباطيًا ،ألنه
ّ
تقليد
يشكل في رمزيته قطيعة ظرفية مع
ٍ
قديم ،يقوم على رفــض الحزب عــرض أي
ّ
تفاصيل عسكرية متعلقة بــادارة املعركة
جنوبًا ،وتحديدًا من الناحية االعالمية.
لكثير
وفيما بدت التحصينات بالنسبة
ٍ
من املشاركني في التغطية أو باملتابعة،
غ ـي ــر ج ــدي ــرة ب ــااله ـت ـم ــام ،ف ــاع ـت ـب ــروا أن
ال ـح ــدث فـضـفــاض عـلــى حـجــم الـتـغـطـيــة،
ُ
ُ
يبدو أن الجميع ابتلع «الطعم» .الطعم،
الـ ـ ــذي ك ـل ــف الـ ـح ــزب اش ـ ـ ــراك االع ـ ـ ــام فــي
«جزء طفيف» من صورة عمله العسكري
ج ـنــوبــا ،وه ــو مــا لـيــس مـحـبـذًا بالنسبة
لـقــادتــه العسكريني ،أو على األق ــل ،ليس
ســائـدًا وال متعارفًا عليه لــدى متابعيه.
لقد حــرص منظمو اللقاء ،خلف السياج
الـشــائــك ،وعـلــى مقربة مــن «نقطة صفر»
على أن ال يوجه الصحافيون أي أسئلة
«سياسية» إلى املسؤول العسكري الذي
قــدم شــروحــات هــامــة عــن طبيعة املنطقة
وظروفها العسكرية ،وإن كانت شروحات
ال ت ـصــل إل ــى م ـصــاف األس ـ ـ ــرار .حــرصــوا
على اعادة صورة الحزب إلى اإلطار الذي
أخرج منه اعالميًا في السنوات األخيرة.
صحيح أن الحزب لم يغادر جنوب لبنان
وأن هذا ما زال معقله ،لكن صورته غادرت
املكان وارتبطت بأمكنة أخرى .وما حدث
أم ـ ــس ك ـ ــان فـ ــي سـ ـي ــاق إعـ ـ ـ ــادة الـ ـص ــورة
إل ــى مـكــانـهــا .عـلــى ال ـطــريــق ،تحصينات
مـعــاديــة ،ومقاتلون لحزب الله يظهرون
للمرة األولى ،وشبح «حرب باردة» .حرب
ّ
تخيم فوق منحدرات علما الشعب ،وتنزل
بهدوء إلى شواطئ الناقورة ،وما خلفها
جليل ينقسم بني أرضني.
من
ٍ
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تقرير بحسب المعنيين في ُمستشفى رفيق الحريري الحكومي ،فإن األخير على موعد مع ُسلفة  10مليارات ليرة
جديدة .لم ُي ّ
حدد تاريخ «وصول» هذه السلفة بعد .يقول مدير ُ
المستشفى الدكتور فراس األبيض ،إنه ال يعرف
موعد تسديد السلفة بالتحديد« ،لذلك ال يستطيع أن يعد الموظفين بدفع ُمستحقاتهم» .في هذا الوقت،
المستشفى َ
يستأنف موظفو ُ
وأجراؤه تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم ،متهمين مجلس اإلدارة باالنشغال
في خلق وظائف «وهمية» وإجراء تعيينات وترفيعات ،غايتها سياسية ،تعزز الهدر في ُ
المستشفى وتزيد من
العجز الذي يرزح المستشفى تحته منذ سنوات

مستشفى رفيق الحريري الحكومي :تجدد األزمـ
هديل فرفور
ّ
ّ
نفذ موظفو ُمستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي َ
وأجـ ـ ُـراؤه ،أمــس،
اع ـت ـص ــام ــا أمـ ـ ــام م ــدخ ــل امل ـس ـت ـش ـفــى،
احـتـجــاجــا عـلــى ُمــا سـ َّـمــوه «مماطلة»
م ـج ـلــس إدارة امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ورف ـض ــه
تنفيذ مطالبهم الـتــي أقـ ّـرهــا املجلس
نفسه منذ أكثر من سنتني.
م ـ ـجـ ــددًا ،ام ـت ـن ــع امل ــوظـ ـف ــون وال ـع ـم ــال
ُعن تأدية عملهم ،وأوقـفــوا العمل في
املستشفى ،باستثناء الحاالت الطارئة
وم ـتــاب ـعــة امل ــرض ــى امل ــوج ــودي ــن فـيــه،
ُم ـلـ ّـوحــن بــالـتـصـعـيــد «ف ــي ح ــال بـقــاء
األم ـ ــور ع ـلــى ح ــال ـه ـ ُـا» .ودعـ ــت «لـجـنــة
س ـت ـش ـف ــى» إل ــى
م ــوظ ـف ــي وأجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـ ُ
ً
اعتصام يوم األربعاء املقبل استكماال
لتحركاتهم املطالبة بحقوقهم« ،على
ُ َ
أن تعلن خطوات تصعيدية قد تصل
إلـ ــى ح ــد إع ـ ــان االع ـت ـص ــام امل ـف ـتــوح،
ُمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
األولى».
يعود هذا املشهد بعد ُمضي أكثر من

ُي ُثير عدد من العاملين في
المستشفى مسألة خلق وظائف
لغايات سياسية بنحو الفت
سـنـتــن ع ـلــى ت ــاري ــخ إص ـ ــدار املـجـلــس
ال ـق ــرار رق ــم  ،86ت ــاري ــخ ،2015/3/16
الـ ــذي ق ـضــى بـتـلـبـيــة م ـطــالــب الـعـمــال
واألجــراء (استفادة املوظفني والعمال
ُ
ّ
واملستخدمني من منحة تعليم ال تقل
عن تلك التي يتقاضاها العاملون في
اإلدارات ال ـعــامــة ،كـتـعــاونـيــة موظفي
ال ــدول ــة ،اس ـت ـفــادة املــوظـفــن مــن راتــب
الـشـهــر ال ـثــالــث ُ ع ـشــر ،إع ـط ــاء األج ــراء
العاملني فــي املستشفى درج ــة تـ ّ
ـدرج
ع ــن ك ــل سـنـتــن قـضــوهــا ف ــي الـخــدمــة
فــي خــال الـسـنــوات السابقة مــن دون
م ـف ـعــول رجـ ـع ــي) .ح ـي ـن ـهــا ،جـ ــاء ق ــرار
مجلس اإلدارة هذا بعد جلسة مسائية
استثنائية عقدت ليل  19شباط عام
 2015بضغط مــن العمال واملوظفني،
ـاع م ــن وزيـ ــر الـصـحــة الـســابــق
وب ـم ـسـ ٍ
وائل أبو فاعور.

َّ
الموظفون غير الحزبيين يشكون حرمانهم حق الترفع والتعيين (أرشيف)

يقول ّ
العمال واملوظفون إن الـقــرار لم
ّ
ُي ـن ــف ــذ ح ـتــى الـ ـي ــوم .وب ـح ـســب رئـيــس
«ل ـج ـن ــة م ــوظ ـف ــي وأجـ ـ ـ ــراء مـسـتـشـفــى
ّ
ّ
ُرفيق الحريري» ،سامر نزال ،فإن مدير
املـسـتـشـفــى ال ــدك ـت ــور فـ ــراس األب ـيــض
«ال ي ـ ـ ــزال ي ـم ــاط ــل ويـ ــرفـ ــض تـحـقـيــق

مطالبنا في وقت ينشغل فيه مجلس
اإلدارة بــالـخــافــات ح ــول التعيينات
وال ـت ــرف ـي ـع ــات ال ـت ــي ت ـح ـصــل ل ـغــايــات
سياسية على حساب حقوقنا».
هذا الصددُ ،يثير عدد من العاملني
في ُ
ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى م ـس ــأل ــة ال ـتــرف ـي ـعــات

والتعيينات ،السياسية بشكل الفت،
ً
ف ـضــا ع ــن خـلــق وظ ــائ ــف ال تلحظها
املــراس ـُيــم وال ـقــوانــن املــرعـيــة اإلج ــراء.
ُ
َّ
تفيد املعطيات بأن األبيض كان يسعى
إل ــى «إرضـ ـ ــاء وزيـ ــر ال ـص ـحــة الـســابــق
وائــل أبــو فــاعــور ،عبر تعيني عــدد من

املوظفني في وظائف غير مــوجــودة»،
ُوفـ ــق م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر ُم ـط ـل ـعــة فــي
امل ـس ـت ـش ـفــى ،كـ ُـوظ ـي ـفــة «م ــراق ــب دورة
امل ــواد» الـتــي «خـلـقــت» ألحــد املوظفني
امل ــدع ــوم ــن ،األمـ ــر ال ُـ ــذي دف ــع أع ـضــاء
مجلس اإلدارة إلى املطالبة بتعيينات

مؤشر
ّ
ُ
َ
مؤشر «بيبلوس» لثقة المستهلك :األسر اللبنانية محبطة
ّ
أظهر مؤشر ثقة املستهلك الصادر عن
بنك بيبلوس ،بالتعاون مع الجامعة
األميركية ،أن ثقة املستهلكني تراجعت
في خالل األشهر الثالثة األولى من عام
 2017بنسبة  %2.5في كانون الثاني،
و %19فــي ش ـبــاط ،و %13.7فــي آذار،
األشهر
إال أن
النتيجة الفصلية لهذه ً
ّ
أظهرت تحسنًا بنسبة  %9مقارنة مع
معدالت بدء احتساب املؤشر في تموز
ّ
ّ
تسجل
تحسن
 ،2007وهي أول إشارة
منذ الفصل الثالث من عام .2011
رغ ــم ه ــذا الـتـحـ ّـســن ،إال أن تحليل بنك
بيبلوس للنتائج اعـتـبــر أن ــه «تحسن
خـ ـ ـ ـج ـ ـ ــول» ،ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ـ ّـد تـ ـعـ ـبـ ـي ــر ك ـب ـيــر
االقتصاديني في البنك نسيب غبريل.
وقـ ــد اس ـت ـنــد ال ـت ـح ـل ـيــل إلـ ــى م ــؤش ــرات

تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـش ـك ــوك
باملستقبل ل ــدى األس ــر اللبنانية .فقد
ت ـب ـ ّـن م ــن ن ـتــائــج ال ـف ـصــل األول لـعــام
 2017أن  %10.4فـقــط م ــن اللبنانيني
ّ
تتحسن
الذين شملهم املسح توقعوا أن
أوض ــاع ـه ــم املــال ـيــة ف ــي األش ـه ــر الستة
املقبلة ،بينما أع ــرب  %64.1منهم عن
توقع
قلقهم من تدهور أوضاعهم ،فيما ّ
 %23.1أن تبقى على حالها .كذلك توقع
 %76أن تتدهور بيئة األعمال في لبنان
في األشهر الستة املقبلة في آذار.
ّ
وتـ ـ ــوزعـ ـ ــت هـ ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى عـ ـ ّـدة
م ـ ـحـ ــاور .ف ــي ف ـئ ــات ال ـج ـن ــس وال ـع ـمــر
وال ـ ــدخ ـ ــل ،ت ـ ـبـ ـ ّـن أن اإلنـ ـ ـ ـ ــاث سـ ّـج ـلــن
م ـس ـت ــوى ث ـق ــة أعـ ـل ــى ن ـس ـب ـيــا م ــن ذل ــك
الــذي ّ
سجله الــذكــور؛ وأن املستهلكني

املنتمني إلى الفئة العمرية املمتدة من
 40إلــى  49سنة ّ
سجلوا مستوى ثقة
أعلى من الفئات العمرية األخرى؛ وأن
ُ
األ َسـ ـ ــر ال ـتــي ي ـع ــادل أو ي ـفــوق دخـلـهــا
ّ
مستوى
 2500دوالر شـهــريــا ســجـلــت
ُ
ثقة أعلى من ذلك الــذي سجلته األ َســر
ذات ال ــدخ ــل األق ـ ــلُ .أم ــا ع ـلــى مـسـتــوى
الفصل بني فئات األجراء ،فقد ّ
تبي أن
ّ
العاملني فــي القطاع الـخــاص سجلوا
م ـس ـتــوى ث ـقــة أع ـل ــى م ــن ال ـ ــذي سجله
العاملون لحسابهم الـخــاص ،وربــات
املنزل ،والطالب ،والعاملون في القطاع
العام والعاطلون من العمل.
م ـن ــاط ـق ـي ــا ،سـ ـج ــل امل ـس ـت ـه ـل ـك ــون فــي
جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـلـثـقــة
بــن املـحــافـظــات فــي الـفـصــل األول من

الـعــام ،تالهم املستهلكون في بيروت،
وشمال لبنان ،وجنوب لبنان والبقاع.
وطائفيًا ،سجل املستهلك الدرزي أعلى

 %10.4فقط من
اللبنانيين توقعوا
ّ
تتحسن
أن
أوضاعهم المالية

ً
مستوى من الثقة ،مقارنة باملستهلك
امل ـس ـي ـحــي ،وال ـس ـن ــي وال ـش ـي ـعــي عـلــى
الـ ـت ــوال ــي .وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ت ـب ـ ّـن أن
املـسـيـحـيــن ك ــان ــوا أك ـث ــر ث ـقــة م ــن بني
ال ـط ــوائ ــف األخـ ـ ــرى ف ــي خـ ــال الـفـصــل
الــرابــع من عــام  .2016أمــا املستهلكون
الشيعة ،فقد كانوا األكثر تشاؤمًا في
خـ ــال ال ـف ـص ـلــن ال ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع من
 ،2016وهــذا األمــر يتالءم مع تسجيل
املستهلكني الشيعة أق ــل مـسـتــوى من
ً
ال ـث ـقــة ف ــي خـ ــال  23ف ـص ـ ّـا م ــن أصــل
ً
ـر ،أي مــا
 38فـ ـص ــا مـ ــن ع ـم ــر امل ـ ــؤش ـ ـ ّ
ي ــوازي  .%60.5ولـقــد نـمــا مــؤشــر ثقة
املستهلك املسيحي بنسبة  %5.5في
خ ــال الـفـصــل الـثــالــث مــن  ،2016فيما
لم تطرأ أي تغييرات أساسية على ثقة
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سياسة نفط وطنية أم تضليل بال حدود؟

ــة ...والتحركات

ُ
«م ـمــاث ـلــة» ملــوظ ـفــن مـحـســوبــن على
األح ـ ــزاب املـنـتـمــن إل ـي ـهــا .مــن األمـثـلــة
ُ ّ
ع ـلــى ال ـتــرف ـي ـعــات ال ـت ــي ت ـش ــك ــل ه ــدرًا
لألموال ،ترفيع املدقق الداخلي لتولي
رئــاســة قـســم ال ـصــرف ـيــات ،األم ــر الــذي
دفع إلى نقل رئيس القسم إلى وظيفة

جــديــدة ،هــي ُ
«مـســاعــد املــديــر املــالــي»،
وهــي وظيفة غير مــوجــودة أيضًا في
اإلجراء.
املراسيم والقوانني املرعية ُ
هذا الواقع ال ُيرهق موازنة املستشفى
وي ــزي ــد م ــن ال ـع ـجــز ال ـح ــاص ــل وي ـعــزز
مكامن الهدر فحسب ،بل يأتي أيضًا
على حساب الكثير من املوظفني الذين
يحق لهم التقدم لهذه الوظائف ،بحكم
وخبرتهم.
أسبقيتهم
ُ
ح ــال ـي ــا ،ي ـضــم امل ـس ـت ـش ـفــى ن ـحــو 950
موظفًا وأجيرًا .غالبية هؤالء ال تشكو
عدم تحقيق مطالبها ،بقدر ما تشكو
ُ«اس ـت ـم ــرار» نـهــج ال ـف ـســاد ال ــذي أنهك
املستشفى وال يــزالُ .ي ّ
عبرون عن نوع
م ــن «ال ـخ ـي ـبــة» ال ـتــي اعـتــرتـهــم بعدما
ُوعـ ــدوا خـيـرًا مــن الـجــو «اإلصــاحــي»
الذي ُ رافق تولي األبيض مسؤولياته
فــي املستشفى فــي نيسان عــام .2015
التعيينات والترفيعات
بــرأي ه ــؤالءُ ،
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى أخ ـ ـي ـ ـرًا،
ً
لـ ُيـســت إال دل ـيــا عـلــى اس ـت ـمــرار واقــع
املـسـتـشـفــى ،وبــالـتــالــي مـعــانــاتـهــم في
تحصيل حقوقهم.
ّ
يـ ـق ــول ن ـ ـ ـ ــزال ،إن ح ـج ــة األب ـ ـيـ ــض فــي
عــدم تطبيق ق ــرار مجلس اإلدارة هو
عــدم قــدرتــه على إعـطــاء تــاريــخ محدد
لـ ــوصــول الـسـلـفــة امل ــوع ــودة وامل ـحــددة
ب ـن ـحــو  10مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة،
«لكننا أخـبــرنــاه أنـنــا ُمـسـتـعــدون ألن
نـنـتـظــر إل ــى ح ــن أن ي ـســوي املـجـلــس
ح ـس ــاب ــات ــه امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـس ـل ـف ــة بـعــد
وصــول ـهــا ألش ـه ــر .ج ــل م ــا ن ــري ــده هو
تحديد موعد لتحقيق مطالبنا التي
طال انتظارها».
من جهته ،يقول األبيض لـ«األخبار»،
إن العنصر البشري هو من أولويات
ـاح ال ــذي حققناه منذ
اإلدارة «والـنـجـ ُ
ت ــول ـي ـن ــا إدارة امل ـس ـت ـش ـف ــى لـ ــم يـكــن
ليحصل من دون هذا العنصر» ،الفتًا
إلى أن اإلدارة «تؤمن بمطالب هؤالء،
ل ـك ـن ـه ــا عـ ــاجـ ــزة عـ ــن تـ ـح ــدي ــد ت ــاري ــخ
لتنفيذ ال ـقــرار وال ــوع ــود ،ذل ــك أنـنــا ال
نـعــي مــوعــد ح ـصــول املـسـتـشـفــى على
السلفة املرجوة».
وعــن مسألة التعيينات والترفيعات،
يــ ّ
ـرد األبـ ـي ــض ب ــال ـق ــول إن اإلدارة لم
ُ ّ
ت ــرف ــع إال عـ ــددًا م ـح ــددًا م ــن املــوظـفــن
«ول ـضــرورات الـعـمــل» ،نافيًا أن تكون
خلفيات هذه الترفيعات سياسية.

ّ
املستهلك الـســنــي .وعـلــى العكس ،فإن
ثقة املستهلك الدرزي كانت على منحى
تـشــاؤمــي متراجعة بنسبة  ،%9.3إال
أنها عادت لتتحسن في الفصل الرابع.
وف ــي خ ــال أش ـهــر ت ـمــوز وآب وأي ـلــول
وتـشــريــن الـثــانــي وك ــان ــون األول ،كــان
املستهلك املسيحي هو األكثر ثقة ،أما
أع ـلـ ّـى مـسـتــوى ثـقــة سـ ّـجـلــه املستهلك
الـســنــي ،فـكــان فــي خــال شـهــر تشرين
األول .أمــا الشيعة ،فقد ّ
سجلوا أعلى
مستوى تشاؤم في خالل خمسة أشهر
من النصف الثاني من عام .2016
غ ـبــريــل ال ـ ــذي وصـ ــف ت ـحـ ّـســن املــؤشــر
ب ــ«ال ـخ ـج ــول» ُع ــزا ه ــذا األمـ ــر إل ــى أنــه
«كــانــت لــدى األس ــر اللبنانية توقعات
مــرتـفـعــة ب ــأن نـهــايــة الـشـلــل السياسي

ال ــذي دام  30شـهـرًا سيدفع السلطات
ن ـح ــو وض ـ ــع أول ـ ــوي ـ ــات واح ـت ـي ــاج ــات
املــواطـنــن عـلــى رأس ج ــدول أعمالها.
لـ ـك ــن ت ــركـ ـي ــز الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى االس ـت ـه ــاك وال ــدخ ــل
واألربـ ـ ـ ـ ــاح ،وامل ـش ــاح ـن ــات الـسـيــاسـيــة
امل ـس ـت ـمــرة حـ ــول ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات
النيابية ،عوامل أدت إلى تباطؤ الزخم
ثقة املستهلك ،مــا أدى إلــى تراجع
فــي ُ
ثقة األ َس ــر فــي األشـهـّـر الـثــاثــة األولــى
مــن ع ــام  .»2017وح ــذر مــن «اسـتـمــرار
التناقض الحاد بني أولــويــات الطبقة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وم ـص ــال ـح ـه ــا مـ ــن ج ـهــة،
وأول ــوي ــات املــواط ـنــن ومـطــالـبـهــم من
جهة أخرى».
(األخبار)

موظفو
دباس ينتصرون
 26مـ ــوظ ـ ـفـ ــا ف ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة «دب ـ ـ ـ ــاس
إنتربرايز» كانوا مصروفني منذ نحو
ُ
شـهــر ،أع ـيــدوا إلــى عملهم أمــس ،وذلــك
بعدما ّ
توصل كل من الشركة من جهة
و«االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام» و«االت ـحــاد
الوطني للنقابات» من جهة أخرى ،إلى
ات ـف ــاق يـقـضــي ب ــإع ــادة جـمـيــع الـعـمــال
امل ـصــروفــن إل ــى عملهم فــي الـشــركــة،
«ب ـم ــا ي ـ ــوازي عـمـلـهــم ال ـس ــاب ــق بنفس
الــرتـبــة وال ــرات ــب ،مــع االس ـت ـمــراريــة في
ّ
العمل بكل ما يتعلق بحقوقهم» ،على
أن ُيسقط العمال عند تطبيق االتفاق
جميع الدعاوى ّ
ضد الشركة في وزارة
العمل بعد توقيع االتفاق.
ّ
هــذا االت ـفــاق جــاء بعد اعـتـصــام نــفــذه،
أمـ ــس ،امل ــوظ ـف ــون ب ــدع ــوة م ــن االت ـحــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،م ـط ــال ـب ــن
بالحصول على تعويض .يقول رئيس
االتحاد كاسترو عبدالله ،إن «التقرير
الذي أعدته وزارة العمل أكد أن الشركة
مارست الصرف التعسفي ،ما دفعنا
إل ــى الـتـمـســك بمطلب الـتـعــويــض الــذي
حددناه بـ  32شهرًا» ،الفتًا إلى أنه عقب
وبمساع من رئيس
تنفيذ االعتصام،
ٍ
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
دعـتـنــا ال ـشــركــة إل ــى ال ـت ـفــاوض معها،
وتــوصـلـنــا إل ــى ات ـفــاق يـقـضــي بــإعــادة
جميع املوظفني إلى عملهم.

روبير غانم ،رئيس لجنة اإلدارة والعدل في املجلس النيابي،
نقوال سركيس
عــن هــويــة الــذيــن تــولــوا صياغة مــا ال يقل عــن  27مرسومًا
يعرف اللبنانيون أن موقع بلدهم على سلم الفساد في العالم تطبيقيًا في خالل أشهر قليلة ،دون علم السلطة التشريعية
قد هبط عام  2016إلى املرتبة  136من أصل  176بلدًا ،وفق املختصة ،خاصة أن هذا التساؤل كان في محله ،نظرًا إلى أن
آخر مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ،وال يخفى عليهم ما معظم أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول الستة لم يكن لديهم
تكتبه وتقوله يوميًا الصحف وغيرها مــن وســائــل اإلعــام الوقت الكافي وال الكفاءة الالزمة للقيام بعمل يتطلب درجة
حول تكاثرالفضائح وحاالت الرشى وسرقة املال العام على عالية مــن التجربة والـحــرفـيــة .هــذا مــع االح ـتــرام ملؤهالتهم
كافة الصعد ،وإن هذا الفساد هو أول سبب لتفاقم الدين العام األخــرى املعروفة .يضاف إلــى ذلــك أن تساؤل النائب روبير
وتردي األوضاع االقتصادية ،من البطالة إلى الهجرة ،مرورًا غانم يتقاطع تمامًا مع صرخة االستنكار التي أطلقها النائب
بالتضخم املالي وتباطؤ
االستثمارات اإلنتاجية وتراجع الثقة محمد قباني ،رئيس اللجنة النيابية لألشغال العامة والنقل
ً
املفجع
والعجز
البيئة
ـوث
ـ
ل
ـ
ت
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
ض
فــي املستقبل .هــذا فـ
والطاقة ،عندما قال في أواخــر آب  ،2016تحت قبة البرملان:
املواطنني
حاجات
من
ذلك
وغير
والكهرباء،
في توفير املياه
«إن أســوأ ما في مسيرة النفط والغاز الحالية هو الغموض
األساسية.
الــذي يحيط باملعلومات ومحاولة إحاطتها بالسرية ،حتى
ُ
إال أن فرصًا قليلة أتيحت للمواطنني كي يدركوا أن اآلتي قد على املجلس النيابي ،وهــو أمــر معيب يجب أن نخجل منه
يكون أســوأ وأعـظــم بكثير مما عــاشــوه حتى الـيــوم ،خاصة وننقلب عليه ...لن نقبل باستمرار هذه السرية املريبة ،وحتى
في القطاع الــذي يحق لهم أن يبنوا عليه الكثير من اآلمــال ،اآلن لم نحصل على معلومات حــول املرسومني املوجودين
أال وهو استغالل ثروة البترول والغاز
املوعودة .والسبب في لدى مجلس ال ــوزراء ،وهــذا أمر مرفوض من مجلس النواب،
ُّ
ّ
ذلك أن كل التدابير التي يمكن تصورها قد اتخذت ملنع الرأي وهو سلطة الرقابة العليا في البالد».
الـعــام مــن معرفة مــا يـجــري فــي كــوالـيــس هــذه املـسـيــرة ،بما نقطة رابعة ،هي أن الوزير نفسه أكد أن وزارته أجرت اتصاالت
في ذلك انعدام الشفافية وحصر املسؤولية عن هذا القطاع
سابقون
الحيوي بــن أيــدي حفنة مــن موظفي وزارة الطاقة يعملون مع الخمسة وعشرين شخصًا (بينهم وزراء ونواب ّ
وأساتذة جامعات ومحامون ورجال إعالم واقتصاد) وقعوا
دون مساءلة ،بتوجيه ِم َّمن وضعهم حيث هم.
على الكتاب املفتوح الــذي وجــه إليه في  20شباط املاضي،
ً
لـيــس مــن ال ـض ــروري ت ـكــرار مــا سـبــق عــرضــه طــويــا
على وذلك لالجتماع معهم .إال أنه فوجئ ،كما قال ،بأن بعضهم
ّ
هــذه
الصفحات وغيرها من انحرافات أخطر ما فيها كف «لــم يكونوا على علم بـهــذا الـتــوقـيــع»! كــذلــك اعـتــذر عــن عدم
ّ
يــد ال ــدول ــة وش ــل دوره ــا املـحــوري
ذكــر أسـمــائـهــم! إال أن كــاتــب هــذه
ف ــي هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،ل ـف ـســح امل ـج ــال
السطور يطلب منه بإلحاح البوح
مل ـص ــال ــح خ ــاص ــة كـ ــي ت ـن ـه ــب مــا
بهذا السر الذي يحتفظ به لنفسه
ّ
يـمـكــن أن ي ـكــون واح ـ ـدًا م ــن أكـبــر
ك ــي يـبـنــى ع ـلــى األمـ ــر مـقـتـضــاه.
االنحرافات كف يد
املـ ــوارد الطبيعية فــي لـبـنــان .لكن
هــذا إال إذا كــانــت كــل هــذه القصة
أخطر ّ
وشل دورها المحوري
الدولة
م ــن ال ـ ـضـ ــروري تـسـلـيــط ال ـضــوء
ال ـظــري ـفــة م ـج ــرد م ــزح ــة م ــن نظم
ً
على أهم األساليب املتبعة لتصوير
معاليه وتلحينه!
خدمة لمصالح خاصة
ً
ال ــواق ــع ،جـهــا أو ع ـم ـدًا ،عـلــى غير
نـقـطــة خــام ـســة ،تـتـعـلــق بشفافية
حقيقته .ومــن أحــدث األمثلة على
مـسـيــرة ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز ال ـتــي ما
ذلك ،ما قاله وزير الطاقة في خالل
ف ـتــئ وزيـ ــر ال ـطــاقــة يـ ــردد ف ــي كل
مساءلة الحكومة في  7نيسان ،ثم
مناسبة أو دون مناسبة أنها «على
عاد وكرره ،مضيفًا إليه أمورًا أخرى ،في الحديث إلى برنامج أعلى درجة ممكنة في العالم» ،ما دام لبنان سيكون أول بلد
«بال حصانة» على شاشة  OTVبتاريخ  11نيسان.
على الكرة األرضية يطلب االنضمام إلــى مبادرة الشفافية
أول نقطة تلفت االنتباه هي أن الوزير املذكور استنكر ما يقال في الصناعات االستخراجية ( .)EITIوال بد هنا من تذكير
عن شركات صورية جرى تأهيلها عام  2013للحصول على معاليه بأن الشفافية ال تؤمن عبر تصريحات رنانة ،أو عبر
حقوق استكشاف وإنتاج ،وقال إن النائب بطرس حرب ،الذي الوقوف في طليعة املطبلني واملزمرين للشفافية ،على أمل
أثار هذا املوضوع ،لم يذكر أيًا من أسماء هذه الشركات .ومن أن يطغى ضجيج التطبيل والتزمير على صــوت ما يجري
العجيب أن يتجاهل وزي ــر الطاقة أسـمــاء الـشــركــات املشار على أرض الــواقــع .أمــا نية االنضمام إلــى  ،EITIفــا بــد من
إليها ،والتي أصبح الكل يعرفها ويعرف من أسسها ،وفي انتظار تقديم الطلب واملستندات ودراستها واملوافقة عليها
طليعتها  Apex Gasالتي سجلت في هونغ كونغ برأسمال وإع ـط ــاء الـ ــرأي فيها مــن قـبــل املـنـظـمــة امل ــذك ــورة .وف ــي حــال
يــوازي  1290دوالرًا أميركيًا ،و Petrolebالتي سجلت في حـصــول ذل ــك ،فأغلب الـظــن أن مــا سيحصل هــو مــا حصل
بـيــروت .ه ــذان االسـمــان كتبا ُحـبـرًا على ورق على الالئحة في كينيا االستوائية وأوكرانيا اللتني طلبتا االنضمام إلى
َ
علنت في شباط  ،2013إلى منظمة  PWYPاملماثلة ،ولكن سرعان ما تراجعتا عن ذلك
الرسمية للشركات املؤهلة التي أ ِ
جــانــب شــركــات مــارقــة تـخـ ّـص عــائــات خليجية ومشهورة بعد االطالع على شروط االنضمام.
باملالحقات القضائية ضــدهــا ،والـتــي ـ ـ ولـيــس هــذا مــن باب أخ ـي ـرًا ،ال بــد مــن الـتـنــويــه فــي ه ــذا الـسـيــاق بـنــوع جــديــد من
الصدف ـ تحالفت مع إحدى الشركات الصورية.
التضليل جاء أخيرًا على شكل تزوير مقال نشرته في 27
النقطة الثانية واألهم تتعلق بطبيعة نظام اإلنتاج املعتمد ،الذي كانون الثاني املــاضــي ،في صحيفة لبنانية ،السيدة أناليزا
عاد الوزير نفسه وكرر دون تردد في حديثه التلفزيوني أنه فـيــديــريـنــو ،رئـيـســة بعثة ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي إلــى لبنان،
«نظام تقاسم اإلنتاج» .عفوًا يا صاحب املعالي ،للتذكير أنه تحت عنوان «مــوارد لبنان النفطية املستقبلية ،كيف تصبح
لم يعد أي معنى للحديث عن نظام تقاسم اإلنتاج ،ما دامت ذات منفعة عــامــة؟» .ويتمحور املـقــال حــول ض ــرورة توفير
املادة  5من نموذج عقد االستكشاف واإلنتاج تنص ،خالفًا الـشـفــافـيــة وال ـت ـصــدي لـلـفـســاد وإدارة مــالـيــة سـلـيـمــة ،تأخذ
للقانون  ،2010/132على أنه «ليس للدولة نسبة مشاركة في باالعتبار حقوق األجيال القادمة ،إلى أن ينتهي في الخالصة
دورة التراخيص األولى» ،وما دام كل مواد املرسوم تتعارض إلى التأكيد «ويعد املرسومان الصادران في أوائل هذا العام
ومقومات هذا النظام التي تستلزم مشاركة الدولة الفعلية في بداية جيدة» ملسيرة لبنان النفطية .هذا وبما أن كلمة «جيدة»
األنشطة البترولية ،عبر شركة نفط وطنية ،وما دام كل مواد تـتـعــارض مــن حيث الشكل واملـضـمــون مــع كــل مــا جــاء في
املرسوم  43تتعارض كليًا مع هــذه املقومات وتختزل دور املقال ،وبعد التدقيق تبني لكاتب هذه األسطر أن كلمة «جيدة»
الــدولــة بطلب تعيني مجرد «مــراقــب» يحق له حضور بعض غير موجودة في النص األصلي باإلنكليزية الــذي وضعته
اجتماعات لجان إدارة الشركات العاملة! وإن كان عذر عدد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ،وأن يدًا خفية قد امتدت
من املسؤولني في وزارة الطاقة أن ال دراستهم الجامعية وال إلقحامها زورًا في الترجمة العربية .إذ إن النص اإلنكليزي
تجربتهم املهنية أتاحت لهم االطالع على هذا الجزء من القانون ورد فـيــهThe» legislation passed early this year is a:
واالقتصاد البترولي ،فاألحرى بهم االستعانة بمسؤولني في start. Ultimately, however, the crucial point is that
دول منتجة أخــرى ،بما فيها النروج التي يتغنون باقتباس oil and gas resources belong to and are for the
«نموذجها» ،كي يفسروا لهم طبيعة وآلية عمل نظام تقاسم ( .»Lebanese peopleمرفق على موقع «األخبار» نص املقال
اإلنـتــاج ،والفروقات بينه وبــن األنظمة األخــرى .كذلك يمكن املذكور باللغة اإلنكليزية).
دعــوة بعض العاملني في هــذا القطاع في النروج أو الجزائر هــذا غيض مــن فيض االنـحــرافــات وعمليات التضليل التي
أو مصر أو إندونيسيا أو غيرها لحوار تلفزيوني ليقولوا تـغــوص فيها مـنــذ س ـنــوات مـسـيــرة الـبـتــرول وال ـغــاز عندنا،
ً
للمسؤولني وغيرهم إن كان باإلمكان اعتبار ما نص عليه وكلها تصرفات تهدف أوال وآخـرًا إلى نهب الثروة النفطية
ً
من قبل بعض املصالح الخاصة ،وبشكل ال نجد له مثيال في
املرسوم  43نظام تقاسم إنتاج أو ال.
النقطة الثالثة تعود الستهجان وزير الطاقة لتساؤل النائب أي بلد من بلدان العالم األكثر فسادًا.
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على الحافة

صناعة اإلسمنت...
«استراتيجية» لمن؟
حبيب معلوف
باألمس ّتم االعتداء على عضو مجلس بلدية عني دارة الذي
كان يحاول تصوير موقع معمل االسمنت املرفوض كليًا من
قبل البلدية واألهالي ،بعد أن تم رفضه في مناطق أخرى في
منطقة البقاع ...وغدًا اعتصام أمام معامل االسمنت في شكا.
وإذا أضفنا مجموعة االحتجاجات في الفترة األخيرة على
معامل االسمنت في لبنان ،ومضمون التقرير الثالث عن تغير
املناخ في لبنان الصادر مؤخرًا عن وزارة البيئة والذي اعتبر
أن صناعة االسمنت من أكثر الصناعات تسببًا بتغير املناخ
في لبنان ،يفترض إعــادة فتح هذا امللف على مصراعيه ،مع
ملف إعــادة تنظيم قطاع املقالع والكسارات واملــرامــل بشكل
عام واملخطط التوجيهي الشامل لترتيب األراضي.
أعاد هذا التقرير أو "البالغ الثالث" ما كان قد أكده البالغ الثاني
ع ــام  ،2011مــن أن امل ـصــادر األســاسـيــة النـبـعــاثــات ال ـغــازات
الناجمة عن القطاع الصناعي كانت ثاني أوكسيد الكربون
وثاني أوكسيد الكبريت الناجمة عن صناعة اإلسمنت ،والتي
ارتـفـعــت وزادت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بسبب زي ــادة أعـمــال
الـبـنــاء .هــذه النتائج الـتــي لــم تأخذها وزارة البيئة باالعتبار
عندما وافقت بسرعة على دراسة األثر البيئي إلنشاء معامل
جديدة (عــن دارة مؤخرًا على سبيل املـثــال) ،بــدل أن تطلب
ّ
التريث ،تمهيدًا إلجراء دراسة تقييم األثر البيئي واالقتصادي
لهذا الخيار باملجمل ،مع دراســة للسوق ولسير هــذا القطاع
وتحديد الـحــاجــات الوطنية ومعرفة أسـبــاب دعــم إنـتــاج هذا
الـقـطــاع ومل ــن تــذهــب أرب ــاح ــه .فــي وق ــت تـتــم حمايته وترتفع
أسـعــاره على املستهلك اللبناني باملقارنة مــع إمكانية فتح
األس ــواق واملـنــافـســة ،قبل أن يسمح بــإنـشــاء معامل جديدة
بهدف زيادة ّالتصدير!
انطالقًا من كل هذه املعطيات ،يفترض مقاربة ملف صناعة
االسمنت في لبنان من خلفية مختلفة تمامًا عن تلك املتداولة
حــالـيــا ،إن مــن قـبــل الـحـكــومــة والـ ـ ــوزارات املعنية أو مــن قبل
املتضررين من املناطق املجاورة ملراكز التصنيع (املوجودة
فــي شـكــا وسـبـلــن أو امل ـنــوي إنـشــاؤهــا كـمــا فــي عــن دارة)،
على القاعدة التالية :إذا كان هذا القطاع وهذه الصناعة تعتبر
استراتيجية في لبنان على املستوى الوطني ،وهــذا ما يبرر
حمايتها اآلن عبر زيادة الرسوم الجمركية بنسبة  %75على
استيراد االسمنت من خارج لبنان (وترك األسعار تتضاعف
لكي يحقق أصـحــاب هــذه املعامل أربــاحــا طــائـلــة) ...فيصبح
ال ـســؤال عـنــدئــذ" :استراتيجية" بالنسبة إلــى مــن؟ والحماية
ملصلحة من؟
للخروج من هذه املشكلة بشكل عــادل ،على الدولة أن تضع
يدها على هذا القطاع وتحقق هي األربــاح ،بعد أن تكون قد
ً
حددت مخططًا توجيهيًا شامال لترتيب األراضــي واختارت
الصالح منها وفق شروط بيئية وصحية عالية ،تبرر ارتفاع
األسعار ...أو فلتسمح باالستيراد وفتح األسواق وتحريرها،
مما يساهم حتمًا في خفض األسعار واالنبعاثات والتلوث،
والحد من هذه الشهوة املحمومة لالستثمار وإلنشاء معامل
جديدة ،بحجة املساهمة في إعــادة إعمار سوريا ،أو بحجج
أخــرى ،وحماية الجبال واملــدن والقرى والسكان من املخاطر
البيئية والصحية األكيدة.
باختصار ،إن الذي يفسر هذا االستبسال واالستقواء إلنشاء
معامل لالسمنت في لبنان بشكل عام وفي عني دارة مؤخرًا
بشكل خــاص ،ليس بسبب توقع زيــادة الطلب إلعــادة إعمار
سوريا فقط ،بل ألن هذا القطاع مربح جدًا في لبنان .وملاذا هذا
القطاع مربح جدًا في لبنان؟ ألنه يتمتع بحماية استثنائية.
فــاالسـتـيــراد مـمـنــوع وق ــد تـضــاعـفــت األس ـعــار بالنسبة إلــى
األســواق املحيطة والعاملية ويحقق املستثمرون -املحتكرون
فــي ه ــذا الـقـطــاع (ثــاثــة مـعــامــل) أرب ــاح ــا خـيــالـيــة .فـلـمــاذا ال
يستبسل املستثمرون وعـلــى حـســاب كــل شــيء وأي شيء
وأي أحــد؟ وقــد ساعدهم فــي ذلــك ضعف اإلط ــار التشريعي
والرقابي واالقتصاد الحر املتفلت من أي قيد واستثمار ذوي
السلطة فــي هــذه القطاعات املربحة على حساب االقتصاد
اللبناني واملـ ــوارد والـبـيـئــة والـصـحــة الـعــامــة ،وضـعــف وزارة
الـبـيـئــة ال ـتــي لـيــس لــديـهــا رؤي ــة وال اسـتــراتـيـجـيــة وال وصــل
إليها يومًا وزراء لهم رؤي ــة ،وعــدم منح مــا يسمى «املخطط
التوجيهي الشامل وترتيب األراضي» االهتمام الذي يستحق
وترجمته في قوانني ومراسيم تنظيمية .باإلضافة إلى تسليم
واستسالم أكثرية الشعب اللبناني لقدره ولحكامه والعتقاده
أن مفهوم «السيادة» يقتصر على رفض االحتالالت وليس
على سيادة الشعب والدولة على مواردها األساسية أيضًا!

تنوع بيولوجي

تجربة حمى عنجر كمحطة
عند بدء إعالن
المحميات في
لبنان ،كان هنالك
رفض لها من قبل
السواد األعظم من
اللبنانيين ،وربما
أيضًا في العالم
العربي وبعض
الدول األجنبية .أما
اليوم ،وبعد خوض
التجربة ومعايشتها
واالنتفاع بفوائدها،
فأصبحت الجمعيات
األهلية في كل
مكان تسعى
إلعالن محمية هنا
أو هناك
د .غسان جرادي
ُ
ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ج ـم ـع ـي ــة حـ ـم ــاي ــة ال ـط ـب ـي ـع ــة،
الجمعية األهـلـيــة األق ــدم فــي لبنان
ال ـت ــي وض ـع ــت خ ـبــرت ـهــا ف ــي بـعــض
امل ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــات ون ـ ـج ـ ـحـ ــت فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال
«املـحــافـظــة» وتـمــرســت بـهــا بـعــد أن
وجدت أن املحافظة ال تكون إال على
أي ــدي املجتمعات األهـلـيــة املرتبطة
مـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ـح ـم ـي ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة.
ولـكــن لـهــذه املـجـتـمـعــات مـطــالــب قد
ال تسمح بـهــا املـحـمـيــات الطبيعية

بينما تسمح بها محميات املحيط
الحيوي التابعة لبرنامج املــاب في
اليونسكو ،كالقيام بأعمال تقليدية
ت ـت ــول ــى ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ت ــوزي ــع
امل ـي ــاه وتـنـظـيــم امل ـشــاركــة بــالـفــوائــد
الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا امل ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
وتنظيم الصيد البري والبحري بني
الـنــاس فــي منطقة التنمية الواقعة
على أطراف املنطقة العازلة املحيطة
بمنطقة النواة في محميات املحيط
الـحـيــوي .ولـكــن «بــرنــامــج امل ــاب» لم
يدخل في تفاصيل مناطق التنمية
كما كانت تفعل الحمى التاريخية
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام الـ ـحـ ـم ــى ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ــادت
إحـ ـي ــاء ه جـمـعـيــة ح ـمــايــة الـطـبـيـعــة
في لبنان ،لكونه األكثر تناسبًا مع
ال ـعــادات والـتـقــالـيــد فــي املجتمعات
املحلية في الشرق األوســط وشمال
أفريقيا.

النعار السوري
ث ــم ق ــام ــت الـجـمـعـيــة بــاخ ـت ـبــاره في
حـ ـم ــى ع ـن ـج ــر وت ـ ـطـ ــويـ ــره مـ ــن أج ــل
حـمــايــة ال ـنــوع الــوحـيــد مــن الـطـيــور
املهددة بخطر االنقراض في العالم
فــي ه ــذه الـحـمــى (ال ـن ـعــار ال ـســوري)
ومن أجل تنظيم االستهالك الرشيد
للمياه الوافرة في هذه الحمى ،ومن
أجل منع الصيد في املناطق املهمة
لـلـطـيــور فـيـهــا وال ـس ـم ــاح ب ــه بـعـيـدًا
عنها نسبيًا ،مــع الـتـشــديــد عـلــى أن
ً
يكون الصيد مـســؤوال ،أي متوافقًا
مع قانون الصيد ومستدامًا ،أي ال
يؤدي إلى تعريض أي نوع للتدهور
واالنقراض.
إن الـتـجــربــة الـنــاجـحــة ه ــذه أقنعت
االتـ ـح ــاد ال ـع ــامل ــي ل ـص ــون الـطـبـيـعــة
في عــام  2012بتبني نظام الحمى،
فــي املــذكــرة  ،122كنوع مــن األنظمة
الـتــي تعتمد عـلــى اإلدارة بــواسـطــة
املـجـتـمــع املـحـلــي م ــن خ ــال مـقــاربــة
شاملة تقوم بتقوية املعرفة املحلية
والـتـقـلـيــديــة والـثـقــافـيــة وال ـتــراث ـيــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى

استراحة
آمنة
للطيور
في عنجر

املوارد الطبيعية وتحسني مستوى
املـ ـعـ ـيـ ـش ــة .ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ون ـت ـي ـج ــة
للنجاح الذي تحقق في حمى عنجر
ك ـفــرزبــد ،تـهــافـتــت الـبـلــديــات طالبة
تطبيق نظام الحمى على أراضيها.
فـكــان إنـشــاء حمى عندقت واملنجز
وامل ـع ـبــور األب ـيــض وشــربــن ورأس

نفايات

الفرز من المصدر شرط تطوير مــ
بعد تراجع الكالم
عن إنشاء محرقة للنفايات
في عين بعال بسبب طلب
وزارة البيئة جلسة مشاورات
مع األهالي وشروط
أخرى كبيرة ،عاد البحث
في تطوير المعمل من
دون العودة عن فكرة
وإمكانية حرق العوادم
آمال خليل
«فـ ــرز ال ـن ـفــايــات م ــن امل ـص ــدر يـسـ ّـهــل
وي ـس ـ ّـرع ف ــي أداء مـعـمــل ع ــن ب ـعــال،
ويـحـ ّـســن مــن نوعية الـسـمــاد الناتج
م ــن تـخـمـيــر ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـضــويــة».
قـنــاعــة معجلة م ـكــررة تــوصــل إليها

املشاركون في لقاء تشاوري لعرض
دراس ــة تقويم األثــر البيئي لتطوير
املعمل ورفــع قــدرة إنتاجه الــذي دعا
إلـ ـي ــه اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات قـ ـض ــاء ص ــور
أم ــس .تـلــك ال ـخــاصــة لـيـســت شــرطــا
طارئًا إلنجاح املعمل ،بل إن الدراسة
الهندسية والبيئية والتقنية التي
وض ـعــت إلن ـش ــاء املـعـمــل ع ــام ،2004
تقوم على الفرز من املصدر.
أنجز تشييد املعمل وتجهيزه بعد
سبع سنوات ،عام  .2011وهو يلتزم
نفايات  64بـلــدة ،إضــافــة إلــى ثالثة
مخيمات فلسطينية .بــدأ التشغيل
التجريبي بفرز عشرات األطنان من
نفايات عدد من البلدات غير املفرزة.
تـعـثــر ال ـع ـمــل مـ ـ ــرارًا ،وال سـيـمــا في
ظــل عــدم تــوافــر مطمر صحي لطمر
الـ ـع ــوادم الـنــاتـجــة بـعــد إق ـف ــال مكب
ديــر قــانــون رأس الـعــن .عــدد اآلالت
والعمال املكلفني الفرز لم يتمكنوا
من فرز عشرات األطنان التي تصل
يوميًا والتي يختلط فيها العضوي
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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

آمنة للطيور المهاجرة
الطبيعة في لبنان لدفع املجتمعات
املـحـلـيــة إل ــى اإلبـ ــداع واالب ـت ـكــار في
إنـ ـت ــاج ك ــل م ــا ه ــو ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة
واإلن ـ ـسـ ــان واسـ ـت ــدام ــة األنـ ـ ـ ــواع .بــل
إن جـمـعـيــة حـمــايــة الـطـبـيـعــة قــامــت
بـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــدى م ـخ ـت ـل ــف
ال ـف ـئ ــات ،األمـ ــر الـ ــذي ج ـعــل الـبـعــض
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات األخـ ـ ــرى ي ـن ـهــل مــن
مـعـلــومــات الـتــوعـيــة امل ـت ــواف ــرة لــدى

جرت حماية
النعار السوري
َّ
المعرض لالنقراض
في حمى عنجر

بعلبك والفاكهة وجبيل والعاقورة
وروم وقيتولي وخربة قنافار وعني
زبدة والقرعون وعني إبل ،باإلضافة
ط ـب ـعــا إلـ ــى ح ـم ــى ع ـن ـجــر/ك ـفــرزبــد.
أي ت ـق ــري ـب ــا ن ـف ــس ع ـ ــدد امل ـح ـم ـيــات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة امل ـع ـل ـنــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،مــع
فارق أن املحميات الطبيعية تتلقى

م ـعــونــات ثــابـتــة م ــن ال ــدول ــة ،بينما
الحمى تعيش على ما تنتجه أيدي
املـجـتـمــع املـحـلــي بـطــريـقــة فــي شكل
مميز من أشكال االستدامة.

«حماة الحمى»
تـ ـح ــاول ال ـج ـم ـع ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

جمعية حماية الطبيعة لكي ينفذها
فــي أمــاكــن أخـ ــرى ،وه ــذا دل ـيــل على
النجاح .واستخدمت جمعية حماية
ال ـط ـب ـي ـعــة ط ــرق ــا ع ـل ـم ـيــة ومـنـطـقـيــة
ل ـت ـحــديــد األشـ ـخ ــاص ف ــي ك ــل حمى
م ــن املـهـتـمــن ب ـحــب ال ـح ـيــاة الـبــريــة
واملـحــافـظــة عـلــى امل ــوارد الطبيعية،
فأنشأت مجموعات ّ
سمتها «حماة
ال ـح ـمــى» ،تـعـمــل بــالـتـنـسـيــق ف ــي ما
بينها على مواضيع عــدة وتشارك
فــي دورات تدريبية تنمي قدراتها
ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
وتـ ـط ــوي ــر ال ـس ـي ــاح ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة وم ــا
تتطلبه من بنية تحتية وخدمات.

تعديل القانون
ف ــي ع ـصــر ي ـق ــوم الـ ـن ــاس ف ـيــه بـقـتــل
الطيور بال هــوادة ،ســواء في الــدول
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــي أن لـ ـي ــس ف ـي ـه ــا ق ـتــل
عـ ـش ــوائ ــي ل ـل ـط ـي ــور ،أو فـ ــي ال ـ ــدول
الـتــي ت ـصـ ِّـرح عــن أع ـمــال الـقـتــل غير

مــع امل ـع ــادن والـبــاسـتـيــك ،وأحـيــانــا
بقايا املسالخ والنفايات الطبية .في
امل ـقــابــل ،كــانــت الـنـفــايــات العضوية
ب ـعــد تـخـمـيــرهــا ت ــوض ــع ف ــي ال ـع ــراء
لـتـجـفـيـفـهــا مل ــدة ال ت ـقــل ع ــن أرب ـعــن
يــومــا ،مــا أدى إلــى انـبـعــاث الــروائــح
الكريهة إلى البلدات املحيطة به ،في
ـارات» مقفلة.
ظــل ع ــدم تــوافــر «ه ـن ـغـ ُ
فــي النتيجة ،فــاقــت كمية النفايات
َ
قـ ــدرة امل ـع ـمــل ع ـلــى االس ـت ـي ـعــاب ،ما
دف ـ ـ ــع بـ ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدي ــات إل ـ ـ ــى رم ــي
ن ـفــايــات ـهــا ف ــي أودي ـت ـه ــا وخــراج ـهــا
وإحراقها.

اين الخلل؟
الـ ـخـ ـل ــل ف ـ ــي ال ـت ـج ـه ـي ــز وال ـت ـش ـغ ـي ــل
اسـتــدعــى خـطــة تـطــويــر مــن االتـحــاد
ب ـت ـمــويــل م ــن ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي .تنص
ال ـخ ـط ــة ع ـل ــى «زيـ ـ ـ ــادة قـ ـ ــدرة املـعـمــل
على الفرز وتخمير املــواد العضوية
من خالل تطبيق وسائل للمحافظة
على نوعية الهواء واملياه السطحية

يلتزم المعمل نفايات 64
بلدة ،إضافة إلى ثالثة
مخيمات فلسطينية

حصر األماكن
ثــم وج ــدت الجمعية فــي اجتماعات
امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـصـيــد الـ ـب ــري أن
هـنــالــك صـعــوبــة بـفـتــح ب ــاب الصيد
امل ـق ــون ــن ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف األم ـن ـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــدة ،وف ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ع ـ ـ ــدم ت ــواف ــر
عــديــد مــن قــوى األم ــن الــداخـلــي التي
أن ــاط بها الـقــانــون تطبيقه ،فلجأت
إل ــى اق ـت ــراح تـطـبـيــق ق ــان ــون الصيد
عـلــى األراض ـ ــي امل ـش ــاع ال ـعــائــدة إلــى
الـبـلــديــات وحـصــره بها للتمكن من
مراقبته والتأكد من تطبيقه حسب
القانون ،على أن تساعد البلديات في
املراقبة وإب ــاغ قــوى األمــن الداخلي
عن التجاوزات،
وري ـث ـمــا يـطـبــق ه ــذا االقـ ـت ــراح ال ــذي
يالقي يومًا بعد يوم استحسانًا من
الصيادين والبيئيني على السواء.

استراحة مهاجر
ت ـق ــوم م ـج ـمــوعــات ح ـم ــاة ال ـح ـمــى بمنع
ال ـص ـيــد ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،إلـ ــى درج ـ ــة أن
الطيور صارت تلجأ إلى هذه الحمى هربًا
مــن ب ـنــادق الـصـيــاديــن الــذيــن ال يأبهون
للضرر الناتج من أفعالهم (في الصورة
اسـتــراحــة الطيور فــي حمى عنجر) .بل
إن ب ـعــض ح ـمــاة ال ـح ـمــى ال ــذي ــن تعمقوا
ف ــي ح ــب ال ـط ـب ـي ـعــة ،أص ـب ـح ــوا ي ـقــومــون
بأعمال إنسانية جلية ،حيث يسارعون
إل ــى جـمــع الـطـيــور الـتــي جرحتها بـنــادق
الـخــرطــوش وال ــرص ــاص وعــرضـهــا على
أطباء بيطريني وإجــراء العالج الــازم لها
بغية إعادة إطالق سراحها ضمن موسم
الهجرة أو في أقــرب موسم هجرة .وفي
حال عدم تمكنها من الطيران ثانية فإنهم
يقدمونها إلى مراكز التوعية البيئية التي
تهتم بتربيتها .كــل ذل ــك يـجــري ب ــإرادة
مـحـلـيــة غ ـيــر مـصـطـنـعــة يـكـلـلـهــا عشق
الطبيعة الــذي ربته في نفوسهم جمعية
حماية الطبيعة.
* ب ــروفـ ـس ــور ف ــي ع ـل ــم ال ـط ـي ــور ال ـبــريــة
وبيئتها

عاجل

ـعمل عين بعال
والـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز فـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
للمجتمعات املحيطة بطرق مباشرة
وغـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة» ،ب ـح ـس ــب رئ ـي ــس
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـه ـن ــدسـ ـي ــة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
جـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــد عـ ـ ـل ـ ــي .االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ك ـلــف
ش ــرك ــة «ج ـيــوف ـل ـنــت» دراس ـ ــة تـقــويــم
األثـ ــر ال ـب ـي ـئــي .ول ــأخ ــذ بـمــاحـظــات
ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة في
امل ـن ـط ـق ــة ،ن ـظ ــم االت ـ ـحـ ــاد أمـ ــس ل ـق ـ ً
ـاء
تـ ـ ـش ـ ــاوري ـ ــا حـ ـ ـض ـ ــره ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس

ال ـقــانــونــي فـيـهــا بـغـيــة ال ـس ـعــي إلــى
إصالح الوضع ،وفي زمن تبني فيه
أن الصيد قدر مفروض على الدول،
األمر الذي دفع منظمة الـبيرداليف
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال إلـ ـ ــى عـ ـق ــد ورشـ ــة
عاملية في ماليزيا عن الطيور ،بما
في ذلك الصيد برئاسة جو سلطانا
من مالطا في عام  1999نتجت منها
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ال ـب ـي ــردالي ــف» لـعــام
 ...2000صـ ــار ل ــزام ــا ع ـلــى الـجـمـيــع
ال ـع ـم ــل ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـي ــد وت ـع ــدي ــل
قــوانـيـنــه ألج ــل االس ـتــدامــة وحـمــايــة
األن ــواع املـعــرضــة لخطر االنـقــراض.
ولقد رأت منظمة «الـبـيــرداليــف» أن
أح ــد األخ ـط ــار عـلــى ال ـط ـيــور يتمثل
بالقتل غير املشروع لها ،وهــذا أمر
ي ـت ـع ـلــق م ـب ــاش ــرة ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـيــد
ووضـ ـ ــع اآللـ ـي ــة امل ـن ــاس ـب ــة لـتـطـبـيــق
القانون.
لذا ،شاركت جمعية حماية الطبيعة
ب ـت ـحــديــث ق ــان ــون ال ـص ـيــد م ـنــذ عــام
 1997وبــوضــع ق ــرارات ــه التطبيقية
م ـنــذ ع ــام  ،2010وب ـ ــردع املـخــالـفــن
لقانون الصيد واالدعاء عليهم لدى
وزارة البيئة.

ّ
تفلت المقالع والمرامل إلى مجلس الوزراء
االتحاد حسن حمود ،وممثل وزارة
البيئة مروان رزق الله وممثلون عن
الجمعيات.
عود على بدء ،فإن «وصول النفايات
إلـ ــى امل ـع ـم ــل م ـ ـفـ ـ َـرزة ي ـش ـكــل ال ـش ــرط
الــرئـيـســي إلن ـجــاح خـطــة الـتـطــويــر»،
تــوافــق املـشــاركــون على ذل ــك .حمود
ط ـلــب م ــن الـجـمـعـيــات امل ـس ــاع ــدة في
إط ــاق حملة تــوعـيــة وتــرشـيــد على
الـ ـف ــرز م ــن امل ـ ـصـ ــدر .ع ـب ــد ع ـل ــي لـفــت
إل ــى إن ـشــاء االت ـحــاد مــرك ـزًا فــي بلدة
ب ــرج رح ــال لتجميع نـفــايــات خمس
ب ـ ـلـ ــدات مـ ـ ـج ـ ــاورة ،ي ـق ـ َّـس ــم إل ـ ــى ع ــدد
م ــن الـ ـهـ ـنـ ـغ ــارات تـ ـف ــرز ف ـي ـهــا أن ـ ــواع
النفايات .لكن الحل الشامل الكفيل
بمعالجة جذرية بحسب املشاركني،
إقــرار قانون إدارة النفايات الصلبة
الذي وضعته وزارة البيئة عام 2006
وأق ـ ـ ــره م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـ ــام 2012
وحوله إلى مجلس النواب .مشروع
ال ـقــانــون ال يـ ــزال يـنـتـظــر إق ـ ــراره في
الهيئة العامة.

لم تكن خافية قضية األعمال العشوائية في قطاع املقالع والكسارات واملرامل على مختلف
األراض ــي اللبنانية ،منذ زمــن بعيد ،وقــد مــرت حكومات وعـهــود مــن دون أن ينجح أحد
في ضبط هذا امللف عبر مخططات توجيهية وقوانني ناظمة .وقد لحظ أمس وزير البيئة
طــارق الخطيب في االجتماع الــذي ترأسه للمجلس الوطني للمقالع والكسارات بحضور
ممثلي الــوزارات املختصة هذا «التفلت» ،وطرح من خارج جدول األعمال موضوع املرامل
والكسارات التي تعمل عشوائيًا ،وأطلع األعضاء على جولته على عدد من املناطق ،مطالبًا
املجلس بـ"اتخاذ القرار املناسب أو رفع توصية إلى مجلس الــوزراء ،كي تتحمل الجهات
األمنية مسؤوليتها تجاه من يعمل بال تراخيص قانونية ضمن املخطط التوجيهي وخارج
املخطط ،في ظل حديث اإلعالم وبعض الجمعيات البيئية عن غطاء» .ونقل استياء رئيس
الجمهورية من املرامل واملقالع والكسارات التي تعمل خالفًا للقانون ،وهو يرفض كليًا
ما يجري ،ويدعو إلى تطبيق القانون على كل الناس» .وأضاف وزير البيئة« :ال انتقائية
يدرسه املجلس
في تطبيق القانون ،ومن يرغب في الحصول على ترخيص يتقدم بطلب َ
الوطني ،فإذا كان مستوفيًا للشروط يعطيه الترخيص ،وإال يرفضه .ومن يحظ بترخيص،
فعليه أن يعمل ضمن أصول معينة».
كذلك أطلع الــوزيــر املجلس على عزمه على إرس ــال كتاب إلــى وزارة الداخلية لوقف كل
وفي ختام االجتماع أوصى املجلس بأن يعرض وزير
االنتهاكات البيئية في منطقة جبيلّ .
البيئة على مجلس الوزراء موضوع التفلت الحاصل في املرامل والكسارات غير املرخصة
قانونًا ،لوقف العمل بها وإعادة النظر في تعديل املخطط التوجيهي.
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صادق النابلسي *

واجه «حزب الله» خالل السنوات األخيرة
مجموعة من التحديات الداخلية كان لها
ّ
سلبية على صورته العامة وعلى
تأثيرات
بيئته الحاضنة .الثورة الرقمية ومنطقها
وقيمها وسيرورتها وتداعياتها الثقافية
املـ ـه ــول ــة ،وح ــرك ـت ـه ــا ال ـس ــري ـع ــة امل ـح ـمــومــة
املنعكسة على وسائل التواصل االجتماعي
أتاحت للناس فرصًا ال محدودة من أشكال
ال ـت ـف ــاع ــل والـ ـنـ ـق ــد وإبـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي أح ــدث ــت
ب ــدوره ــا اض ـطــرابــا وإرب ــاك ــا وت ـشـ ّـوشــا في
البنية النفسية واألخالقية داخل ساحات
ّ
م ـج ـت ـمــع امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .ك ـم ــا أن االخـ ـتـ ـب ــارات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي خــاض ـهــا خـ ــارج ال ـحــدود
وخصوصًا فــي ســوريــة بعد انــدالع األزمــة
عـ ــام  ،2011ت ــرك ــت أثـ ـ ـرًا ف ــي عـقـلـيــة ق ـيــادة
املـقــاومــة وسـلــوكـهــا ،وطــريـقــة تفاعلها مع
مختلف الكيانات السياسية واالجتماعية
الرسمية واألهلية ،ثم في أسلوب ترتيبها
لـ ــأولـ ــويـ ــات ،وآل ـ ـيـ ــات ص ـن ـع ـهــا ل ـل ـق ــرارات
املحلية ،الـتــي لــم تكن لتالقي فــي بعضها
استحسانًا شعبيًا ،بل ّ
تكونت لــدى الــرأي
ّ
ال ـعــام املــؤيــد لـلـمـقــاومــة مــاح ـظــات نـقــديــة
واس ـعــة ح ــول سـيــاســات ال ـحــزب الــداخـلـيــة
وأدائــه الخجول حيال ملفات ّ
تمس حبال
األع ـص ــاب املـعـيـشـيــة واألمـ ــن االج ـت ـمــاعــي.
وســواء كانت هذه املالحظات واالنتقادات
ال ـت ــي ب ــدأ امل ـن ــاص ــرون وح ـت ــى املـنـتـسـبــون
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة يـ ـ ّ
ـدونـ ــون ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي أو ي ـت ـحــدثــون بها
ويطلقونها في جلساتهم الخاصة ترجع
فــي أســاسـهــا إلــى حــالــة سـخــط واع ـتــراض،
أم ت ـنـ ّـم عــن مـشــاعــر ح ــرص وح ــب ،أو غير
ذل ــك مــن ال ــدواف ــع .وس ــواء كــانــت امل ـ ّ
ـدون ــات
واملـ ــداوالت وردود الفعل هذه
واملـنـقــوالت ّ
مصيبة ومحقة في انتقادها وسليمة في
س ـيــاقــات ـهــا ،أم ق ــاص ــرة وع ــاج ــزة ع ــن فهم
وتفسير املوقف الذي ينطلق منه حزب الله
في مواجهته للتحديات ،وفي َمن يتحمل
املـســؤولـيــة عـلــى ع ــدم وج ــود تعليل مقنع
ـاف تـسـتــوي عـلـيــه أف ـكــار ومـشــاهــدات
أو ك ـ ٍ
ّ
امل ـن ـضــويــن وامل ــؤي ــدي ــن وامل ـح ـب ــن؟ فـ ــإن ما
ّ
يهمنا بــدايــة هــو اإلق ــرار بــوجــودهــا مهما
كانت درجــة داللتها ومؤثريتها وطبيعة
الــدور الــذي تؤديه في الــواقــع االجتماعي.
ف ــال ـق ـض ــاي ــا ف ــي ع ـص ــرن ــا الـ ــراهـ ــن م ــا ع ــاد
باإلمكان تناولها سرًا أو همسًا ،أو عزلها
ع ــن ت ـف ــاع ــات امل ـج ـت ـمــع وط ـ ــرق وأســال ـيــب
تعبيره عنها والتقنيات التي يوظفها في
تشخيصها وتجسيدها.
ف ــي ه ــذه امل ـقــالــة م ـحــاولــة تــريــد أن تـقـتــرب
من طريقة فهم قيادة «حــزب الله» لبعض
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،وتـ ـجـ ـي ــب عـ ـل ــى أس ـئ ـلــة
الناس املنزعجني من تواضع دور الحزب،

أو الـ ـح ــامل ــن ب ـ ـ ــدور أكـ ـب ــر لـ ــه فـ ــي ال ـح ـي ــاة
الداخلية ،ويطالبونه بعدم الــوقــوف على
الحياد بعد أن حطمت األحزاب والزعامات
وال ـس ـيــاســات عـلــى م ــدى ال ـع ـهــود األخ ـيــرة
ك ــرام ــة امل ــواط ــن وأف ـقــدت ـهــم ال ـث ـقــة بــالــوطــن
ومستقبل العيش فيه.
فيومًا بعد يــوم ت ــزداد الضائقة املعيشية
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ،ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــم ف ـي ــه
املـ ـس ــؤولـ ـي ــات واألعـ ـ ـب ـ ــاء واالس ـت ـح ـق ــاق ــات
ْ
املالية التي ينوء على حملها َمن يتقاضى
ً
الـحــد األدن ــى لــأجــور أو ال يـجــد عـمــا في
األسـ ــاس .فــالــدراســات تشير إل ــى أكـثــر من
 %30مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ت ـح ــت خـ ــط ال ـف ـق ــر،
وم ـث ـل ـهــم م ــن امل ـش ـم ــول ــن ب ـح ــال ــة الـضـعــف
ّ
االجتماعي ما يعني أن أكثر من  %50من
الـلـبـنــانـيــن ي ــرزح ــون تـحــت وض ــع ضــاغــط
ّ
يحمل الـطــابــع املـصـيــري .وال شــك أن مثل
ه ـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـس ـي ـئ ــة ت ـفــرز
مناخًا سلبيًا تجعل من الحزب الذي يمتاز
بـمــزيـتــن ال تـتــوافــر لـنـظــرائــه مــن األح ــزاب
امل ـح ـل ـي ــة وهـ ـم ــا الـ ـق ــوة ال ـف ــاع ـل ــة امل ـن ـظ ـمــة،
والصدق في التعامل مع قضايا اإلنسان،
بـمـثــابــة املــؤسـســة ال ـق ــادرة عـلــى استيعاب
وام ـت ـص ــاص م ـشــاعــر اإلحـ ـب ــاط ،ب ــل إع ــادة
األمـ ــل إل ــى امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي كــرامـتــه
ولقمة عيشه.
ف ـكــل م ــن ي ـعــانــي م ــن الـ ـظ ــروف امل ــأس ــاوي ــة
التي ال تحتاج إلى جهد لتأكيدها ،ويؤمن
ب ـ ـقـ ــدرات «حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،يـ ـس ــأل عـ ــن سـبــب
هــذا «الـنــأي بالنفس» و«فـصــل الجبهات»
و«الـتـفـكـيــك بــن امل ـل ـفــات» .فـكــرامــة املــواطــن
م ــن ك ــرام ــة ال ــوط ــن ،وت ـحــريــر اإلنـ ـس ــان من
ت ـح ــري ــر األرض .ل ـق ــد أخ ـل ــى «ح ـ ــزب ال ـل ــه»
ال ـســاحــة ل ـغ ـيــره ف ـمــأهــا ت ـج ــار ول ـصــوص
ال ـه ـي ـك ــل وغـ ـي ــان امل ـ ـ ــال ،وأق ـ ـ ــام ال ـش ـي ـطــان
نـ ـظ ــام ــه ب ـي ـن ـم ــا ُ
(عـ ـ ـ ــزل ال ـ ـلـ ــه) عـ ــن الـ ـس ــوق
واإلدارة وال ـتــوظ ـيــف وك ــل الـ ـق ــرارات الـتــي
مــن شــأنـهــا تصحيح الـحـيــاة! فـلـمــاذا هــذه
الفصامية؟ فهو ،أي «حزب الله» ،تارة في
موقع الثورية الشاملة الرافض لالستكبار
واملستكبرين ،واالحتالل واملحتلني ،وتارة
أخ ــرى يـظـهــر بمظهر الـنـعــامــة الـتــي تدفن
رأسـهــا فــي الــرمــال .ينشد الــراحــة ،ويأنس
بــال ـح ـيــاد ،وي ـت ـفــرج عـلــى الـعـنــاصــر األكـثــر
ت ـخــري ـبــا ل ـل ـمــؤس ـســات وامل ـج ـت ـمــع ب ـب ــرودة
ّ
وسلبية وك ــأن األمــر ال يعنيه! فالشيطان
األك ـبــر وال ـغ ــدة الـســرطــانـيــة واملـتــوحـشــون
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــون ي ــوج ــد م ـث ـل ـهــم فـ ــي إدارات
ال ــدول ــة .وال يـكـمــن خ ـطــر ف ــي الـ ـخ ــارج وال
يوجد مثيل له في الداخل ،بل الخطران من
سنخية واحدة وكالهما يجب مواجهتهما
بمقاومة صادقة شريفةَ ،
ومن غيره ذو دربة
ومهارة وإخالص يمكن أن ينقل اللبنانيني
من االنحطاط والفقر والحرمان إلى دولة
ّ
العدالة االجتماعية .إن عدم وجود الحزب

في ميدان املواجهة املفتوحة مع «السحرة»
وصناع األزمات االقتصادية ،وناهبي املال
ّ
الـعــام ،والتملص من مشاركة املتظاهرين
مــن ع ـمــال ومــوظ ـفــن ومـعـلـمــن ومــزارعــن
املطالبني بحقوقهم أمر شديد الغرابة! فما
قيمة العمل املقاوم الذي يستهدف تحرير
اإلن ـ ـسـ ــان م ــن ج ـ ـ ــازوة امل ـح ـت ـل ــن إذا ك ــان
ّ ً
الفاسدين!
مكبال بأغالل جالوزة
سيبقيه
ّ
ماذا تستطيع هذه الخالصة أن تقول :إنه
وم ـه ـمــا بـلـغــت ت ـب ــري ــرات ال ـح ــزب ف ــي كــون
مـهـمـتــه م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى ال ـف ـعــل ال ـج ـه ــادي،
ّ
فــإن هــذه التبريرات ال تصمد أمــام حقيقة
ّ
ب ـس ـي ـطــة ،م ــن أن ال ـ ـنـ ــاس ،ه ــم ن ــاس ــه وم ــن
ّ
ك ــل ال ـط ــوائ ــف .إن ال ــذي ــن ض ـ ّـح ــى م ــن أجــل
كرامتهم ،يشعرون باالمتهان .والذين ّبذل
ال ــدم ــاء م ــن أج ــل عــزتـهــم ي ـحـ ّـســون بــالــذلــة،
والــذيــن دف ــع بـكــل شـبــابــه مــن أج ــل أمــانـهــم
وس ـل ـم ـه ــم وح ــري ـت ـه ــم وبـ ـق ــاء وط ـن ـه ــم هــم
م ــرم ـي ــون ،م ـس ـحــوقــون ،م ـح ـت ـقــرونُ ،يـنـظــر
إليهم من أهل السلطة بازدراء.
وم ــا ت ـقـ ّـدم غـيــض مــن فـيــض األسـئـلــة التي
ُ
تـ ـط ــرح ع ـل ــى الـ ـح ــزب وت ـط ـل ــب م ـن ــه عــاقــة
متوازية بني املحتل والفاسد ،وأن تستوي
عـنــده املــوضــوعـيــة فــي أس ــاس الـنـظــرة إلــى
غاصب لألرض وغاصب للقمة العيش.
وهـنــا ســأسـمــح لنفسي بــالــدخــول فــي هــذا
ً
النقاش محاوال استكشاف بعض اإلجابات
مـ ــن دون أن ّأدع ـ ـ ـ ــي ،إدراك ـ ـ ـ ــي وإح ــاط ـت ــي
الكاملة بمقاربة «حــزب الله» ونظرته إلى
تصحيح األوض ــاع االجتماعية وملفاتها
الشائكة ،وإنما مشاركة اآلخــريــن في فهم
امل ـن ـط ـل ـقــات وال ـ ــدواف ـ ــع وال ـح ـي ـث ـي ــات ال ـتــي
عـلــى أســاس ـهــا ي ـقــوم ال ـح ــزب بـ ــردود فعله
وم ــواق ـف ــه ،وت ـقــري ـب ـهــا ل ـل ـنــاس وال ـســائ ـلــن
واملنتقدين وحـتــى ملــن يـبــدي ،على خلفية
موقع الحزب ودوره الخجول من القضايا
االجتماعية ،عدائية مكشوفة.
ً
أوالُ :يـ ـع ـ ّـرف األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ ـ «ح ــزب ال ـلــه»
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه املـ ـق ــاوم ــة ال ـتــي
يقودها ،بأنها ّ «حركة إيمانية جهادية».
ويـعـنــي ذل ــك أن ـه ــا حــركــة ال يـنـفـصــل فيها
البعد السماوي عن البعد األرضي ،والبعد
ال ـج ـه ــادي ع ــن ال ـب ـعــد االج ـت ـم ــا ّع ــي .فــوفــق
املـفـهــوم الـعـقــائــدي لــإيـمــان ،فــإنــه ال يكون
ً
كــامــا إذا لــم يـكــن املـسـلــم مهتمًا وملتزمًا
قضايا الـفـقــراء واملـســاكــن واملستضعفني.
مــن هـنــا يــرتـبــط هــذا امل ـبــدأ ارتـبــاطــا وثيقًا
بـ ـنـ ـب ــض اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـح ــزب فــي
م ـس ـتــويــاتــه ك ــاف ــة .وق ــد جـعـلــه ذل ــك يحمل
أحــاسـيــس املـعــذبــن وآالم ـه ــم وعــذابــاتـهــم،
وينشغل بقضاياهم الحياتية واملصيرية،
ويـ ـسـ ـع ــى بـ ـجـ ـه ــده إلنـ ـ ـق ـ ــاذ حـ ـي ــاتـ ـه ــم مــن
البؤس وانتشال فئتهم من الغنب ،وإخراج
وضعهم من الضعف ،وإنعاش إمكاناتهم
ومـقــدراتـهــم العلمية واملـهـنـيــة .وفــي وســع

املـ ــرء أن يـتـتـبــع امل ـس ــار ال ـن ـظــري والـعـمـلــي
ل ـل ـحــزب لـيـكـتـشــف ال ـج ـهــد الـ ــذي ُبـ ــذل على
صـعـيــد ب ـن ــاء األمـ ــن االج ـت ـم ــاع ــي .ويـلـحــظ
ال ـنــزعــة االجـتـمــاعـيــة اإلن ـســان ـيــة وأسـسـهــا
اإليمانية االعتقادية العميقة وتجليها في
األعمال بما هو متاح وممكن.
ّ
ثــانـيــا :إن الـكـثـيــر مــن الـلـبـنــانـيــن يغلقون
أع ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم عـ ـ ـ ــن واقـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة،
وي ـت ــراج ـع ــون ع ــن تـحـمـيـلـهــا امل ـس ــؤول ـي ــة،
ول ـك ـن ـه ــم ال يـ ـت ــأخ ــرون عـ ــن ل ـ ــوم الـ ـح ــزب.
هــذا الـنــوع مــن التفكير ليس فيه ف ــرار من
امل ـســؤول ـيــة وت ـخ ـف ـيــف لـلـنـفــس ع ــن الـقـيــام
بواجب التنديد بالواقع املشؤوم فحسب،
بل يعكس حالة االنفصام الجماعي التي
يرضى معها الناس بالتماهي مع السلطة
ب ـكــل ط ـيــب خ ــاط ــر م ــن ج ــان ــب ،وي ـطــال ـبــون
بالثورة عليها وتغييرها من جانب آخر.
ّ
إن هؤالء ،الذين ّ
يلحون دائمًا على الحزب
للقيام بخطوات تصعيدية ،هــم فــي األعــم
األغلب يتوسلون هــذا النحو من الخطاب
التعويضي عندما تبدو إرادة تضحياتهم
منقوصة ،فيلجأون إلى االنتقاد هروبًا من
العمل الجاد ومواجهة املسؤولية مباشرة.
ّ
ث ــال ـث ــا :بـ ــات الـ ـن ــاس ي ـت ـعــام ـلــون ك ــم ل ــو أن
الحزب هو الدولة ،أو لديه قــدرات سحرية
وأس ـط ــوري ــة .وال ـن ــاس غــالـبــا م ــا يخلطون
بــن قــوتــه فــي مــواجـهــة الـعــدو اإلسرائيلي
وقدرته على تغيير الواقع الداخلي .لسان
بعض ق ـيــادات الـحــزب يـقــول :هــل املطلوب
أن ي ـش ـغــل الـ ـح ــزب ك ــل املـ ـج ــال الـ ـع ــام؟ هــل
ّ
املطلوب أن يحل محل الدولة؟ هل املطلوب
ُ
أن ي ـق ـيــم ان ـق ــاب ــا؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب أن ي ـنــزل
جمهوره ليقابله الطائفيون وهم يدافعون
ع ــن دف ــات ــر ح ـســابــات ـهــم ُ
وسـ ـ ــدد كــراسـيـهــم
بـجـمـهــور م ـض ــاد؟ ه ــل امل ـط ـلــوب أن يـقــاتــل
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود وخ ــارجـ ـه ــا وي ـت ـظ ــاه ــر فــي
ال ـشــوارع وأزق ـت ـهــا؟ هــل املـطـلــوب أن يكون
وحده فارس امليدان؟ فال يغلي في مخيال
ّ
أحــد أن «حــزب الـلــه» قــادر لــوحــده على كل
شيء! هو يعمل على مبدأ «رحم الله امرءًا
ع ــرف ح ــده فــوقــف ع ـنــده» فــا تـحـ ّـمـلــوه ما
ّ
ال يحتمل ،ثم إن إسقاط السلطة الفاسدة
واس ـت ـبــدال ـهــا ب ــأخ ــرى صــالـحــة أو تشكيل
حكومة همها إصالح األعطاب االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة ،تحكمها ت ــوازن ــات الـشــرق
وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب مـ ـع ــا وت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــات ال ـ ـطـ ــوائـ ــف،
وتـعـقـيــدات املـصــالــح ،وتـنــافــرات الــزعـمــات،
وصراعات الطبقات النافذة ...،إلخ.
ال ،لـيــس املـطـلــوب تكليف ال ـحــزب بـمــا هو
غير مـقــدور عليه ،وال تحميله مــا ال طاقة
لــه بــه .وليس املطلوب منه أن يمشي وراء
ك ــل م ـظ ــاه ــرة ك ـي ـف ـمــا كـ ــان ب ـم ـج ــرد رفـعـهــا
الفتة مطلبية .فليس كل مطلب حق يصح
أن نـجـتــذب الـجـمــاهـيــر إل ــى ال ـســاحــات من
أجله ،في بلد تختلط فيه األهــداف املحقة

ّ
الحرب األهلية اللبنانية «وثوارها»
أمين نصر *
كثيرة هي األسماء التي شاركت في حروب
ل ــم تـكــن أوطــان ـهــا مـســرحــا ل ـهــا ،إم ــا بــدافــع
الـ ـث ــروة أو امل ـج ــد .ف ــي ح ــن مـعـظـمـهــم كــان
يـنـخــرط بــدافــع اإلي ـمــان بقضية وج ــب بــذل
الــدمــاء مــن أجلها والــدفــاع عنها ،وعليه ال
ي ـصــح تـسـمـيــة األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن شــاركــوا
في حمالت عسكرية أو حروب أو ممن قدم
خ ــدم ــات عـسـكــريــة بــاملــرتــزقــة ن ـظ ـرًا إل ــى ما
تحمله الكلمة مــن إش ــارات سلبية تقضي
عـلــى ال ـجــانــب اإلي ـمــانــي بـقـضـيــة سياسية
أو دينية كــان املـحــرك الرئيسي للقتال من
أجلها.
يعد ملك الـنــروج هــارولــد الثالث من أشهر
األسـمــاء في الـقــرون الوسطى ،بحيث قاتل
في صفوف الحرس البيزنطي «الفارانجي»،
وه ـي ــرن ــان كــورت ـيــز اإلس ـب ــان ــي الـ ــذي أســس
ل ـ ـلـ ــدخـ ــول اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي لـ ـلـ ـع ــال ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد،
وفــريــدريــك ف ــون سـتــويـبــن ال ــذي قــاتــل إلــى
ج ــان ــب األم ـي ــرك ـي ــن ف ــي الـ ـح ــرب ال ـث ــوري ــة،
وف ــي الـتــاريــخ املـعــاصــر هـنــاك م ــارك هــوري
املعروف بنشاطاته العسكرية في إفريقيا،
بــاإلضــافــة إل ــى األم ـيــركــي روبـ ــرت مــاكـنــزي

الذي قتل في عام  1995بعد قيادته وحدات
ال ـكــومــانــدوس لــدولــة س ـيــرال ـيــون ،مــن دون
أن ننسى إرنستو تشي غيفارا الــذي يبقى
أيقونة التمرد وملهم الـثــوار األزل ــي وقبلة
قــادة التحرر العاملية.حلت الــذكــرى الثانية
واألربعون الندالع الحرب األهلية اللبنانية
في الثالث عشر من نيسان ،وبعيدًا عن كل
تفاصيلها العسكرية وخباياها السياسية،
هناك وجه شبه بينها وبني باقي الحروب
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام أح ــزابـ ـه ــا امل ـع ـن ـيــة
واملنغمسة فــي ال ـصــراع املقاتلني األجــانــب
في امليليشيات اليمينة واليسارية على حد
ســواء .قد يتعذر إحصاء عدد الذين قاتلوا
في صفوف امليليشيات ،إال أننا سنتطرق
إلى أهم الشخصيات العسكرية التي تركت
أثرًا كبيرًا ما زال حديث قدامى املحاربني من
مختلف امليليشيات.
تجدر اإلش ــارة إلــى أنــه أغلب األسـمــاء التي
سيورد ذكرها كانت مشاركتها نابعة من
إي ـم ــان بــالـقـضـيــة ال ـت ــي ق ــات ـل ــوا م ــن أجـلـهــا
وليس بدافع االرتزاق أو تحقيق املجد.

دومينيك بوريال ــ «الكتائب اللبنانية»:
م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر املـ ـق ــاتـ ـل ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ال ـ ــذي

حاربوا في الجولة األولــى للحرب ،فرنسي
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن م ــوال ـي ــد عـ ــام  .1932ان ـضــم
لـلـجـيــش ال ـفــرن ـســي بـعـمــر الـ ـ ــ 18وق ــات ــل في
الهند الصينية ضد امليليشيات الشيوعية
فــي معركة ديــن بيني فــو الـشـهـيــرة .تحول
إل ــى ال ـجــزائــر ال ـتــي كــانــت قــد ب ــدأت نــزاعـهــا
املـسـلــح مــع سـلـطــات االسـتـعـمــار الفرنسي
لنيل االسـتـقــال ،وش ــارك فــي حركة التمرد
الـ ـت ــي ق ــادت ـه ــا «م ـن ـظ ـمــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــري-
 »OASفي الجزائر ،وهي تتألف من عناصر
يمينية متطرفة احتجت على منح الجزائر
اسـتـقــالـهــا وكـلـفـتــه دخ ــول ال ـس ـجــن .ســافــر
دوم ـي ـن ـي ــك ب ــوري ــا ب ـع ــده ــا إلـ ــى ك ـم ـبــوديــا
لقتال الشيوعني لفترة وجيزة عــاد بعدها
إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـي ـن ـضــم إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـق ــوات
النظامية اليمينية التابعة لحزب «الكتائب
اللبنانية» لينخرط في قتال الشوارع ضد
الفصائل اليسارية والفلسطينية.
ال ي ــوج ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـع ـلــومــات املـتـعـلـقــة
بــدومـيـنـيــك ب ــوري ــا إبـ ــان ف ـتــرة م ـكــوثــه في
لبنان نظرًا إلى قصر املــدة التي قضاها أو
ربـمــا للسرية املطلقة الـتــي أحــاطــت عمله.
عمل مكتب حــزب «الكتائب اللبنانية» في
ق ـب ــرص ع ـلــى االتـ ـص ــال ع ـبــر م ـنــدوب ـيــه في

األحزاب اليمينية األوروبية من أجل تأمني
وصول املقاتلني املسيحيني األوروبيني إلى
ً
لبنان ،وهكذا سافر بوريال أوال إلى قبرص
ثــم انـتـقــل بـعــدهــا إل ــى لـبـنــان بـحـيــث انضم
إل ــى مـجـمــوعــة ســامــي خــويــري وشـ ــارك في
اشتباكات األســواق ومعركة القطاع الرابع
أو مــا ب ــات يـعــرف بمعركة الـفـنــادق الحـقــا،
اختلفت الروايات حول كيفية مقتله في 29
أيـلــول  ،1975لكن أصــح الــروايــات هــي بأنه
تـلـقــى إص ــاب ــة قــات ـلــة م ــن ق ـن ــاص ح ــن كــان
يعاين خطوط التماس على جبهة األسواق
م ــع ب ـعــض «ال ـن ـظــام ـيــات» ،دف ــن ف ــي مـقـبــرة
الالتني في الفنار.

ثيبوت دي ال توكناي – «القوات اللبنانية»:
جندي فرنسي وعضو في الجبهة الوطنية
اليمينية ولد في عام  1952في نويي سور
س ــن غ ــرب ــي بـ ــاريـ ــس ،وال ـ ـ ــده ه ــو آالن دي
توكناي العضو البارز في «منظمة الجيش
ال ـســري »OAS-الــذي حــاول اغتيال الرئيس
الفرنسي شارل ديغول في آب من عام 1962
على طريق مطار أورلي.
وص ـ ــل ت ــوك ـن ــاي ف ــي ب ــداي ــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
إل ــى ل ـب ـنــان ،حـيــث عـمــل م ــدرس ــا ف ــي إح ــدى
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مع األجندات املشبوهة واألجــواء النفسية
والطائفية الضاغطة.
رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا :ربـ ـ ـ ــط الـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ــاالت االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
بالغايات األخالقية هو أمر بالغ األهمية.
فـ ـلـ ـط ــامل ــا واج ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ع ـ ـقـ ــدة ن ـق ــاء
الحراكات الشعبية وخلوها من االنتهازية
ّ
وال ـت ــوظ ـي ــف واالسـ ـتـ ـغ ــال ال ـس ـي ــاس ــي .إن
مـ ـش ــروعـ ـي ــة أي حـ ـ ـ ــراك ي ـت ـط ـل ــب ح ـمــاي ـتــه
م ــن الـتــوجـيــه ال ــذات ــي أو ال ـطــائ ـفــي ،ومـنــع
أي ق ــوى مـحـلـيــة أو خــارج ـيــة مــن ا ّلــدخــول
على خطه لحرفه عــن أهــدافــه املحقة .وفي
بلد مثل لبنان تتضح صعوبة االنـخــراط
ف ــي ح ــراك ــات ال ي ـم ـلــك الـ ـح ــزب الـخـلـفـيــات
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ــدوافـ ـعـ ـه ــا وإدارة حــرك ـت ـهــا
وال ـن ـتــائــج املــرت ـجــاة م ــن تـنـظـيـمـهــا .ولـهــذا

ّ
يـتـضــح أن أح ــد أس ـبــاب انـكـفــاء ح ــزب الـلــه
ع ــن امل ـش ــارك ــة ال ـقــويــة ف ــي ح ــراك ــات ليست
م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــه ه ــو الـ ـخ ــوف م ــن تـحــويـلـهــا
ذري ـ ـعـ ــة مل ـ ـ ــآرب م ـع ـي ـن ــة أو حـ ـت ــى إلحـ ـ ــداث
م ــآزق وأزمـ ــات مــن ورائ ـه ــا .ويـمـكــن النظر
إلــى بعض الحاالت التي استغلها اإلعــام
ب ـطــري ـقــة رديـ ـئ ــة وش ـي ـط ــان ـي ــة ،ح ـي ــث دف ــع
الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـج ـم ــاه ـي ــر إل ــى
الهذيان والتخريب والفوضى بما يتجاوز
الحدود واألهداف املرسومة ملطالب الناس.
ف ــأح ـي ــان ــا ت ـص ـبــح الـ ـح ــراك ــات م ـث ــل الـعـلــب
السحرية يخرج منها ما ليس بالحسبان.
خ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــا :ي ـ ـجـ ــد «ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه» تـ ـح ــدي ــد
األولـ ـ ــويـ ـ ــات ب ــدق ــة وواقـ ـعـ ـي ــة وم ـس ــؤول ـي ــة
ش ــرط ــا ض ــروري ــا ي ـح ـكــم م ـس ــار تــوج ـهــاتــه

بات الناس
يتعاملون
ّ
كما لو أن
الحزب هو
الدولة أو لديه
قدرات سحرية
وأسطورية

ليس المطلوب تكليف الحزب بما هو غير مقدور عليه ،وال تحميله ما ال طاقة له به (أرشيف)

م ــدارس ب ـيــروت ول ــم يـكــن يـنــوي االن ـخــراط
في العمل العسكري ،بعدها التقى بمقاتل
ف ــي «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» رت ــب ل ـق ـ ً
ـاء ل ــه مع
بعض املـســؤولــن العسكريني فــي «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» وب ـعــد أرب ـعــة أش ـهــر ان ـضــم إلــى
«وح ــدات الــدفــاع» بــن عامي  1982و،1984
شــارك توكناي في معارك عــدة ومواجهات
فــي حــرب الجبل الـتــي انــدلـعــت بــن الحزب
«التقدمي االشتراكي» و«القوات اللبنانية»
منها كفرمتى ،إقليم الخروب وحصار دير
الـقـمــر ،وت ـقــدي ـرًا لـخــدمــاتــه الـعـسـكــريــة حــاز
وسام «حرب الجبل».
ساهم أيضًا في األعمال القتالية في حرب
نيكاراغوا ،واألعمال اللوجستية والتجنيد
م ـث ــل إرس ـ ـ ــال امل ـق ــات ـل ــن وال ـ ـسـ ــاح إل ـ ــى كــل
مــن بــورمــا وكــرواتـيــا وال ـســال ـفــادور .يشغل
حاليًا منصب قيادي في «الجبهة الوطنية
الفرنسية» ،ويزور لبنان بني الحني واآلخر.

مونتي ميلكونيان – «»ASALA
و«الحركة الوطنية اللبنانية»:
ثــوري أرمني يساري من أهــم قــادة الجيش
الـســري األرمـنــي لتحرير أرمينيا املـعــروف
بــ« ،»ASALAومن أهم قادة حرب ناغورنو

ـ كاراباخ .ولد في عام  1957في كاليفورنيا،
بعد قـضــاء فـتــرة الــدراســة ســافــر إلــى إيــران
ع ــام  1978وشـ ــارك فــي االح ـت ـجــاجــات ضد
نظام الشاه ،ثم في خريف عام  1978سافر
إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي خ ـض ــم ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـي ــة
اللبنانية للدفاع عن الحي األرمني الواقع
فــي ضــواحــي ب ـيــروت الـشـمــالـيــة وامل ـعــروف
ب ـ ـبـ ــرج ح ـ ـمـ ــود ض ـ ــد م ـس ـل ـح ــي «الـ ـكـ ـت ــائ ــب
اللبنانية» ،كما انضم إلى بعض الفصائل
الـعـسـكــريــة املـنـخــرطــة تـحــت ل ــواء «الـحــركــة
الوطنية اللبنانية» اليسارية .انضم في عام
 1980إلى الجيش السري األرمني ASALA
وش ـ ــارك ف ــي ع ــدة اع ـ ـتـ ــداءات ع ـلــى مـصــالــح
تركية في الـخــارج بحيث اعتقل مرتني في
فرنسا ـ عاد في املرة األولى منها إلى لبنان
َ
ـ ـ وف ــي الـثــانـيــة ُر ِّحـ ــل مــن فــرنـســا إل ــى اليمن
الجنوبي ،عاد بعدها إلى أرمينيا في عام
 1990وش ــارك فــي حــرب نــاغــارنــو ـ كــارابــاخ
ال ـتــي حــولـتــه إل ــى بـطــل قــومــي أرم ـن ــي ،قتل
مونتي في معركة  Aghdamفي مواجهة مع
الـجـنــود اآلذري ــن  12حــزيــران  ،1993الحقًا
كرمته حكومة أرمينا وأطلقت اسمه على
األكاديمية العسكرية في يريفان.

أصبح أحد
الفرنسيين
الذين قاتلوا
مع «القوات
اللبنانية»
عضوًا في
«الجبهة
الوطنية
الفرنسية»
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وخ ـي ــارات ــه وأن ـش ـط ـتــه .ف ـ ـ «ح ــزب ال ـل ــه» في
غ ـم ــرة امل ـنــاف ـســات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـن ــزاع ــات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ــول الـ ـحـ ـص ــص واملـ ـك ــاس ــب
ّ
واالمتيازات في السلطة ،يظل مشدودًا إلى
أولــويــات وقضايا حيوية واستراتيجية،
مثل :املقاومة ،واالسـتـقــرار ،واألمــن ،وعمل
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وأج ـه ــزت ـه ــا املـخـتـلـفــة،
وعدم الوقوع في مطب الصراعات املذهبية
والطائفية ،والحفاظ على العيش املشترك،
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـق ــرأه ــا فــي
إط ـ ــار م ـت ـكــامــل م ــع الـ ـتـ ـط ــورات واألحـ ـ ــداث
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة .ف ــأح ـي ــان ــا ي ـج ــد غ ــض الـنـظــر
ع ــن بـعــض امل ـطــالــب ،أو ع ــدم امل ـشــاركــة في
فـعــالـيــات جـمــاهـيــريــة أه ــم وأول ـ ــى ،بسبب
طبيعة الـظــروف الخارجية الضاغطة ،أو
بفعل التعقيدات الداخلية وعدم جدوائية
واح ـت ـم ــال ـي ــة ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج م ــأم ــول ــة ،أو
ل ـت ـعــارض ـهــا م ــع م ـص ـل ـحــة أكـ ـب ــر ،أو دف ـعــا
ملفسدة محتملة .ولذلك يحصل عند بعض
األن ـ ـصـ ــار ح ــال ــة س ـخ ــط ،ألنـ ــه ق ـل ـ ّـم ــا يـهـتـ ّـم
ب ــامل ــدى ال ــواس ــع ل ـل ـم ـت ـغ ـيــرات ف ــي اإلق ـل ـيــم
وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ـنــانــي،
فــا تــدخــل فــي الـحـسـبــان عـنــده إال امللفات
الــداخـلـيــة وعـلــى أســاسـهــا يـحــاكــم الـحــزب،
بينما تتسم رؤية «حزب الله» بالشمولية
ّ
الـتــي حــن يدركها هــذا البعض سيجد أن
ّ
ال ـحــزب مـحــق فــي أولــويــاتــه ون ـظــرتــه ،وأن
ما كــان يــراه تلكؤًا في موقف الحزب ليس
إال ترتيبًا فــي ج ــدول األول ــوي ــات والـتــزامــا
بـخــريـطــة طــريــق مـتـمــاسـكــة ومـتـنــاغـمــة ال
يعرف هو عنها إال القليل.
ّ
سادسًا :إن «حزب الله» يتجنب الصدام مع
القوى الطائفية الداخلية بسبب األولويات
التي ذكرنا بعضها آنفًا .وهذه ثغرة كبيرة
يــدخــل م ــن خــالـهــا ال ـف ــاس ــدون ،وبــالـتــالــي
ي ـس ـت ـف ـيــدون م ــن إحـ ـج ــام الـ ـح ــزب بـسـبـبــب
ذلــك ،فيعملون على استغالل هــذا الوضع
مل ــراك ـم ــة امل ــزي ــد م ــن األرب ـ ـ ــاح ع ـل ــى ح ـســاب
ّ
املــواط ـنــن .إن «ح ــزب ال ـلــه» يـتـعــرض على
نـحــو دائ ــم الب ـت ــزاز شــديــد مــن ه ــذه الـقــوى
التي تعمل إلعاقة أي إصالحات سياسية
ـاه ــض أي
واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،وت ـن ـ ِ
ت ـغ ـي ـيــر ف ــي ق ــواع ــد املـ ـص ــال ــح ،وت ـت ـجــاهــل
مـطــالــب ال ـف ـئــات امل ـحــرومــة بـحـجــة األع ـبــاء
على الخزينة والديون التي تجعل الدولة
تواجه عجزًا مستمرًا في ميزانيتها .فكلما
أراد الـحــزب الـتـحـ ّـرك ،ولــو فــي إطــار ّ
ضيق،
تقديمات
بــاتـجــاه مـنــح الـطـبـقــات الـفـقـيــرة
ُ
معينةُ ،جــوبــه الـحــزب بالسياسة ،وشنت
عـلـيــه ال ـح ـمــات اإلع ــام ـي ــة ح ــول ســاحــه،
ُأو ُرد عليه بتحركات شعبية طائفية ،أو
ضغط عليه بملفات لحلفائه ،أو ّ
تم إشغاله
بقضايا جانبية لحرفه عن املشروع الذي
ّ
تقدم به والهدف الذي أراد تحقيقه للناس.
فنرى الحزب يتراجع حني ال يجد مفرًا من

التعامل مع األوضاع املفروضة عليه ،ولكن
ال على أساس التفريط بالحقوق واملبادئ
التي تكفل العدالة واملساواة للمواطنني.
سابعًا :على الرغم من النواقص الواضحة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،والـ ـح ــاج ــات
املـ ـت ــزاي ــدة ل ـل ـن ــاس ،وت ـق ــاع ــس مــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة عـ ــن الـ ـ ّقـ ـي ــام ب ــواجـ ـب ــاتـ ـه ــا ت ـج ــاه
امل ــواط ـن ــن ،إال أن ــه وع ـلــى م ــدى الـسـنــوات
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة وبـ ـ ــأن ـ ـ ـحـ ـ ــاء مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ارت ـ ـبـ ــط
«ح ــزب ال ـلــه» بـمـعــانــاة اإلن ـســان اللبناني
وم ـكــابــداتــه وتـطـلـعــاتــه عـلــى نـحــو وثـيــق.
ّ
لبنان ال ينحصر
وهو يعلم أن استهداف ّ
فـ ــي ال ـب ـع ــد ال ـع ـس ـك ــري وإن ـ ـمـ ــا مـ ــن خ ــال
ض ــرب األرض ـيــة االجـتـمــاعـيــة وخصوصًا
البيئة املؤيدة للمقاومة ،والضغط عليها
ب ـل ـق ـمــة ع ـي ـش ـهــا ح ـت ــى ت ـت ـخ ـلــى ع ــن خ ـيــار
ُ
دعم املقاومة .والحرب التي تخاض اليوم
ع ـلــى ه ــذه الـبـيـئــة م ــن خ ــال ض ــرب الـقـيــم
األخالقية فيها ،ونشر الفوضى ،وترويج
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،واسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أس ــالـ ـي ــب ال ـق ــوة
ال ـنــاع ـمــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ت ـه ــدف جـمـيـعـهــا إلــى
زعزعة الثقة بخيارات وسياسات الحزب
ّ
الداخلية والخارجية .والقول إن الحزب ال
يأبه لإلنسان وكرامته ،وال يبالي لحالة
ال ـنــاس ال ـتــي تــؤيــده وتـطــالـبــه بتصحيح
وضع الكهرباء واملاء والطرقات ّوالصحة
ّ
وبـقـيــة ال ـخــدمــات األســاس ـيــة ،وأنـ ــه بــزجــه
شـ ـب ــاب امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فـ ــي أت ـ ـ ــون الـ ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة إن ـم ــا يـ ـف ـ ّـوت ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن
رغيدة واستقرارًا
والشيعة تحديدًا حياة
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا ط ــامل ــا ك ــان ــوا ي ـم ــن ــون الـنـفــس
بـهــا .فيما الـحــق ،وبـعـيـدًا عــن صـحــة هــذه
ّ
الفرضية ،أن الحزب سواء عبر اإلمكانيات
السياسية املتاحة أو القدرات الذاتية التي
يملكها يجهد لتحقيق إصالحات شاملة
ت ـع ــود بــال ـخ ـيــر وال ـن ـف ــع ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن
ّ
ج ـم ـي ـع ــا .ك ـم ــا أن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه ل ـب ـي ـئ ـتــه مــن
مساعدات لم يقدمها حزب ألنصاره على
اإلط ـ ــاق ،وم ــا زال مـسـتـمـرًا ف ــي مـســاعــدة
ال ـط ـب ـق ــات املـ ـع ــدوم ــة ف ــي ش ـت ــى امل ـج ــاالت
لـلـقـضــاء عـلــى الـفـقــر واألم ـي ــة وك ــل أشـكــال
الحرمان االجتماعي واإلنمائي.
ش ـك ـلــة ال ـب ـعــض ال ـ ــذي يـعـجــز
ل ـكــن ت ـب ـقــى م ـ ّ
عــن امـتــاك تمثل مناسب لـلــواقــع ،ويفشل
ف ــي تـحـلـيــل ووصـ ــف امل ـش ـهــد ال ـحــالــي بكل
اخ ـتــاالتــه وت ـشـ ّـوهــاتــه ،ان ـطــاقــا مــن بنية
الـنـظــام وفــواع ـلــه املـتـنــاقـضــة فــي سلوكها
ُ
وم ـص ــال ـح ـه ــا وارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ت ـب ـقــي
اإلنـســان اللبناني مرتهنًا لشروط الحياة
الطائفية البائسة التي ال أمل بالخروج من
قيودها إال بتضافر كل القوى السياسية
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة وهـ ـيـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
وك ــل مــن يــريــد الـعـبــور إل ــى دول ــة املــواطـنــة
والعدالة والسيادة!
* كاتب وأستاذ جامعي

راميرز سانشيز (كارلوس) – «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين»:

في الهندسة امليكانيكية في جامعة طهران،
بعدها انتقل إلى الواليات املتحدة للغرض
نـفـســه .ســاهــم ف ــي تــأسـيــس ع ــدة جمعيات
ومـنـظـمــات شـبــابـيــة إيــران ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة.
بدأ بتلقي التدريب العسكري في مصر في
عام  1964الذي ما لبث أن غادرها إلى لبنان
في عام  ،1971ساهم مع اإلمام موسى صدر
في تأسيس «حركة املحرومني» وجناحها
ال ـع ـس ـكــري «أف ـ ـ ــواج امل ـق ــاوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ـ
أم ــل ـ ــ ،سـكــن فــي ج ـنــوب لـبـنــان حـيــث شهد
الحرمان والفقر املدقع ،تولى إدارة مدرسة
ج ـب ــل ع ــام ــل واتـ ـص ــل بــالـفـلـسـطـيـنـيــن فــي
املراحل األولى للنضال الثوري الفلسطيني،
س ــاه ــم م ـس ــاه ـم ــة ج ــوه ــري ــة فـ ــي تــأس ـيــس
ال ـ ـن ـ ــواة األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـم ـق ــاوم ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اللبناني تحت مسمى «أم ــل» مشرفًا على
ال ـتــدريــب الـعـسـكــري لـعـنــاصــرهــا ،تــرأسـهــا
بعد اختطاف اإلمــام الصدر في عــام ،1978
وبعد اإلطاحة بحكم الشاه في شباط 1979
ع ــاد إل ــى إي ـ ــران وع ــن وزيـ ـ ـرًا ل ـل ــدف ــاع ،قتل
فــي عــام  1981فــي بــدايــات الـحــرب اإليرانية
العراقية.
* صحافي لبناني

ماركسي من فنزويال من مواليد عــام 1949
ت ـل ـقــى ع ـل ــوم حـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات ف ــي هــافــانــا
عاصمة كوبا ،سافر إلى االتحاد السوفياتي
للدارسة في جامعة باتريك لومومبا في عام
 1968وطرد في عام  ،1970انتقل بعدها إلى
بيروت وانضم إلى «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» تلقى التدريب العسكري في عمان
األردن ،أط ـل ــق عـلـيــه ال ـق ـي ــادي الفلسطيني
بسام أبو شريف لقب «كــارلــوس» والــذي ما
زال يــازمــه حتى اللحظة شــن عــدة عمليات
وص ـفــت «بــاإلرهــاب ـيــة» مــن قـبــل الـحـكــومــات
الغربية .اعتقل فــي ال ـســودان فــي عــام 1994
ً
وم ــا زال مـعـتـقــا حـتــى الـلـحـظــة فــي بــاريــس
ب ـت ـه ـمــة ق ـت ــل م ـخ ـب ــري ــن ف ــرن ـس ـي ــن وم ـخ ـبــر
لبناني يعمل لصالح املخابرات الفرنسية،
قـضــى ســانـشـيــز حـيــاتــه فــي خــدمــة القضية
الفلسطينية على ّ
حد وصف زوجته.

مصطفى شمران – «أفواج المقاومة
اللبنانية»:
إيــرانــي من مواليد عــام  ،1931تلقى علومه
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سوريا

على الغالف
ّ
نالت مدينة حلب القديمة نصيبًا مضاعفًا من المأساةُ .هنا ُدفع الثمن خرابًا كبيرًا للتراث العالمي،
ّ
اقتصادية هائلة لواحدة من أعرق مدن الشرق األوسط
ودمًا وقهرًا وتشريدًا للسكان ،وخسارات
ّ
تجاريًا .اليوم تدخل المدينة تحدي الترميم الذي يبدو مفترقًا بين طريقين :العمل العشوائي
إعالمية ،أو العمل وفق أسس ّ
ّ
علمية دقيقة والتعاطي
واالستعجال بغية تحقيق «مكاسب»
مع الملف بوصفه مشروعًا ّ
وطنيًا في الدرجة األولى

ُ
هل تستعاد حلب القديمة؟
ال «سوليدير» جديدة لكن الخطر قائم

حلب ــ صهيب عنجريني
مـ ــن بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع األث ـ ــري ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
الكثيرة التي أصابتها لعنة الحرب،
تـبــرز حـلــب الـقــديـمــة بوصفها مدينة
ّ
حية تشكل نسيجًا فريدًا ،كانت تضم
ّ
م ـس ــاح ــات س ـك ـنــيــة ك ـب ـي ــرة ،وأس ــواق ــا
ّ
اقتصادية ضخمة
تدور فيها عمليات
(م ـ ــن أط ـ ـ ــول األس ـ ـ ـ ــواق امل ـس ـق ــوف ــة فــي
ال ـعــالــم) ،ع ــاوة عـلــى امل ـبــانــي األثــريــة
والـتــاريـخـيــة الـفــريــدة الـتــي تـعــود إلى
ُ
ـرز معمارية متنوعة .اليوم،
حقب وطـ
ٍ َ ّ
ٍَ
عليك أن تضع كل ما سبق بني قوسني
ّ
وأنـ ــت ت ـت ـجــول ف ــي املــدي ـنــة املـنـكــوبــة.
ُ
الزهراوي ،أنقاض
تتأمل خراب سوق
ُ
ّ
امل ـك ـت ـبــة ال ــوق ـف ــي ــة .ت ــدل ــف م ــن «س ــوق
ال ـن ـس ــوان» امل ـح ــاذي لـلـجــامــع األم ــوي
ال ـك ـب ـيــر ،ت ـف ـكــر ف ــي ال ــوج ـه ــة ال ـتــال ـيــة:
ّ
نحو ســوق الــذهــب؟ ســوق العطارين؟
الـ ـ ـسـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ـً ّـي ـ ــة؟ ...إلـ ـ ـ ـ ــخ .صـ ـ ـ ـ ــارت ك ـل ـهــا
مـتـشــابـهــة «بـفـضــل الـ ـح ــرب» .تـحــاول
ذاك ـ ــرت ـ ــك اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة صـ ـ ـ ــورة الـ ـس ــوق
وت ـفـ ّـرعــاتــه ،واالك ـت ـظ ــاظ ال ــدائ ــم «أي ــام
ال ـخ ـيــر» ب ـص ــراخ ال ـبــاعــة وم ـســاومــات
الزبائن املتنوعي الهيئات واللهجات،
الـقــادمــن مــن أحـيــاء ُمحافظةٍ وأخــرى
منفتحة وم ــن ق ــرى الــريــف .تـســأل في
ُ
ُ
س ـ ـ ّـرك« :ه ــل ت ـس ـت ـع ــاد؟» ،وال تـجـيــب،
فالغد وحده سيكون قادرًا على تقديم
إجابات شافية.
الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــراب
امل ـح ـيــط بـ ــك ،وم ـنــاق ـشــة س ـ ُـب ــل تــرمـيــم
م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ــرمـ ـيـ ـم ــه م ـ ــع امل ـخ ـت ـصــن
ـان
والـخـبــراء
سيحيلك إلــى مستوى ثـ ٍ
ّ
ـوداويـ ــة :يـمـكــن إن ـق ــاذ الـكـثـيــر،
أق ــل سـ ـ

ّ
ش ــريـ ـط ــة ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ق ـ ــوا ّع ـ ــد وم ـع ــاي ـي ــر
شديدة الصرامة والدقة .املدير العام
لآلثار واملتاحف مأمون عبد الكريم
ـس أس ــاس ــي
يـ َ ـب ــدو م ـس ـك ــون ــا بـ ـه ــاج ـ ٍ
طـ ــوال حــديــث «األخـ ـب ــار» م ـعــه ،وهــو
«ضرورة الحفاظ على أصالة النسيج
الـعـمــرانــي لـكــل مــا س ـ ُـي ـ ّ
ـرم ــم» .يوضح
ّ
ع ـبـ ّـد ال ـك ــري ــم أن ـ ــه بـنـتـيـجــة ال ـج ــوالت
ّ
ُامل ـكــث ـفــة وامل ـع ــاي ـن ــات امل ـب ــدئ ــي ــة الـتــي
أنجزت خالل الشهور املاضية ،يمكن
تقسيم املدينة تبعًا لحجم الضرر إلى
ثــاثــة مـس ـتــويــات « %40م ــن املــديـنــة
الـقــديـمــة وضـ ُـعــه جـ ّـيــد وش ـبـ ُـه سليم،
ٌ
ّ
بنسب متفاوتة وقابل
متضرر
%30
ل ـل ـ ّـت ــرم ـي ــم ،وٍ %30وضـ ـع ــه م ــأس ـ ّ
ـوي
تمامًا».

مبان وأبواب
ٍ
بـ ـع ــد ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص صـ ــدمـ ــة املـ ـش ــاه ــد
األولـ ـ ــى ،س ـي ـكــون بــإم ـكــانــك مــواصـلــة
الجولة بهدوء وتـ ّ
ـرو ،لتحظى برؤية
ُ
ـان عــري ـقــةٍ ف ــي ح ــاالت ت ـ ــراوح بني
م ـب ـ ٍ
ّ
والجيد .على مقربة من «خان
املقبول
الجمرك» الذي أصيب بأضرار كبيرة،
يطالعك «بيمارستان أرغون الكاملي»
فـ ــي ح ــال ــة ج ـ ـ ّـي ـ ــدة .وال ـب ـي ـم ــارس ـت ــان
مـبـنــى أن ـشــئ ع ــام ( 1354ف ـت ــرة حكم
املـ ـم ــالـ ـي ــك) ل ـي ـك ــون م ـش ـف ــى مل ـعــال ـجــة
األم ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ـب ـيــة اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
ال ـتــأمــل وص ــوت املــوسـيـقــى ونــوافـيــر
امل ـي ــاه إل ــى جــانــب الـعـقــاقـيــر الـطـبـ ّـيــة.
ّ
ف ــي ح ــي ال ـج ــل ــوم ،تـطــالـعــك «كـنـيـســة
الشيباني» التي يعود إنشاؤها إلى
ال ـق ــرن ال ـثــانــي ع ـشــر ،وه ــي أق ــل حظًا
من البيمارستان ،إذ طاولتها بعض

ّ
األضـ ـ ـ ــرار ،ل ـك ــن تــرم ـي ـم ـهــا ي ـب ــدو أمـ ـرًا
متاحًا .من بني املباني العريقة ،التي
تبدو شبه سليمة ،يبرز أيضًا «جامع
ّ
الشعيبية» وهــو وفـقــا ملعظم املــراجــع
وال ـ ــدارس ـ ــن ّ
«أول ب ـن ــاء إس ــام ــي ت ـ ّـم
ّ
تشييده فــي حـلــب» .يقع «الشعيبية»
عـلــى بـعــد أم ـت ــار م ــن «ب ــاب أنـطــاكـيــة»
وهو حسب بعض ّ
املؤرخني أقدم أبواب
حلب القديمة ،وسمي بهذا االسم ألنه
ّ
«أول الطريق إلى مدينة أنطاكية منذ
أيام الدولة السلوقية في القرن الرابع
ق ـبــل امل ـ ـيـ ــاد» ،ويـ ـع ــود ت ــاري ــخ ال ـبــاب
بشكله الحالي إلــى عــام 1016مُ ،جـ ّـدد
عـ ــام  1389وهـ ــو حــال ـيــا ش ـبــه سـلـيــم.
قنسرين» الــذي
يماثله فــي ذلــك «بــاب ّ
تـ ّ
ـرجــح بـعــض امل ـص ــادر أن ــه ُب ـنــي زمــن
سيف الدولة الحمداني (القرن العاشر
نقش يذكر اسمه
للميالد) استنادًا إلى
ٍ

التي
من بين الصعوبات ّ
عملية الفرز قلة اليد
تواجه
ّ
العاملة المدربة والخبيرة
(لحقت أضرار متفاوتة ّ
الشدة بالسور
ال ـتــاري ـخــي املـ ـج ــاور ل ـبــاب قـنـســريــن).
«بــاب الحديد» أيضًا في حالة ّ
جيدة،
وي ـعــود زم ــن إنـشــائــه إل ــى ع ــام 1509م
زم ــن حـكــم قــانـصــوه ال ـغ ــوري .وخــافــا
ل ــأب ــواب ال ـثــاثــة ،ي ـبــدو «ب ــاب امل ـقــام»
ف ــي ح ــال ــة م ــأس ـ ّ
ـوي ــة ومـ ـه ـ ّـدم ــا بـشـكــل
شبه تــام ،ويـعــود تــاريــخ إنـشــاء الباب
إلى القرن الثاني عشر للميالد .وبهذا

ّ
مبان بالكامل
كبيرة جدًا ،إذ ّنسفت ٍ
في محيط القلعة ّ
األضرار ّ
عمليات تفخيخ وتفجير نفذها المسلحون (أ ف ب)
في

ت ـكــون املــدي ـنــة ق ــد خ ـســرت واحـ ـ ـدًا من
ّ
متبقية من أبوابها
أربعة أبواب كانت
التسعة (أنطاكية ،قنسرين ،الحديد،
املقام ،النيرب ،األحمر ،النصر ،الفرج،
الجنان أو جنني باللهجة الحلبية).

محيط القلعة وحي ْ
الج َديدة

األضـ ـ ـ ــرار ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ـل ـعــة كـبـيــرة
ّ
ـان بــال ـكّــامــل
جـ ـ ـ ــدًا ،ح ّـي ــث ن ـس ـفــت م ـ ـبـ ـ ٍ
فــي عمليات تفخيخ وتفجير نفذها
ّ
امل ـس ــل ـح ــون (م ـث ــل م ـب ـنــى ال ـك ــارل ـت ــون،
ومبنى السراي /مقر املحافظة القديم
في مواجهة باب القلعة) .كذلك لحقت
أضرار كبيرة ّ
ّ
السلطانية،
جدًا بجامع
ّ
خان
املدرسة الخسروية ،وبدرجة أقل ٌ
ّ
الشونة .القلعة في حد ذاتها سليمة
بـمـعـظــم أج ــزائ ـه ــا ،بــاسـتـثـنــاء أض ــرار
طاولت الجسر الخارجي ،ودمار لحق
ّ
الشمالية .في الجهة
ببرج من الجهة
امل ـعــاك ـســة ل ـب ــاب ال ـق ـل ـعــة ،ل ـحــق دمـ ــارٌ
ٌ
كبير بمبنى تاريخي ُبني ليكون دارًا
ّ
ُ
ّ
لـلـبـلــديــة ع ــام  ،1907حـ ــول الح ـقــا إلــى
ّ
مقر لفرع «الهجرة والجوازات» قبل أن
ُيخلى ُ
ويعرض لالستثمار السياحي
ع ــام  .2007ت ـه ـ ّـدم امل ـب ـنــى ع ــام .2012

ُ
مقابل املبنى ،ستلحظ حركة دؤوبــة
ّ
ّ
لترميم مبنى تاريخي ملكيته خاصة،
وهـ ــو م ـط ـعــم «بـ ـي ــروي ــا» ،ل ـي ـكــون أول
منشأة سياحية بدأ أصحابها العمل
ع ـلــى ّ تــرمـيـمـهــا ف ــي املــدي ـنــة الـقــديـمــة.
يتحفظ صاحب املطعم عبدالله عجم
ع ــن ال ـخ ــوض ف ــي أي ت ـفــاص ـيــل حــول
عـمـلـيــة ال ـتــرم ـيــم ،مــدفــوعــا بـهــواجــس
تحكم جزءًا كبيرًا من الشارع الحلبي
فــي الـعــاقــة مــع اإلعـ ــام .يـنــافــس حي
َ
«الـ ْـجـ َـديــدة» التاريخي محيط القلعة
ّ
مبان
تضررت
من حيث حجم الدمار.
ٍ
كثيرة فــي الحي الــواقــع خــارج السور
القديم ،مثل متحف التقاليد الشعبية
(دار أجق باش) ومتحف ذاكرة املدينة
(دار غ ـ ــزال ـ ــة) ،وي ـ ـقـ ــول املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
لــآثــار واملـتــاحــف مــأمــون عبد الكريم
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «امل ــدي ــري ــة خـ ّـصـصــت
مـبـلــغ  150أل ــف دوالر م ــن مــوازنـتـهــا
لترميم هذين املبنيني االستثنائيني،
وق ــد بــوشــر ف ــي إنـ ـج ــازات ال ــدراس ــات
ال ـ ــازم ـ ــة» .ف ــي ال ـح ــي ن ـف ـس ــهُ ،مـحـيــت
م ـع ــال ــم «س ــاح ــة ال ـح ـط ــب» ال ـش ـه ـيــرة
بشكل شبه كــامــل ،عــاوة على أضــرار
ّ
التراثية
كبيرة لحقت بمعظم الفنادق

تقرير

أهالي كفريا والفوعة :زرعنا أراضينا ...من سيجنيها؟

يختلف اإليمان
بالعودة إلى
البلدتين من
شخص آلخر
(أ ف ب)

أهوال شاقة ّ
مر بها أهالي
كفريا والفوعة الخارجين
من وجع الحصار إلى
َحضن الدولة المفتقد.
ف ُ
قد األرض ً التي صمدوا
فيها طويال ،والتفجير
الذي استهدفهم في
حي الراشدين في حلب،
وفوضى استقبالهم في
مراكز اإليواء بين حلب
وحمص والالذقية ،زادت
من ألمهم وحنينهم إلى
بلداتهم

مرح ماشي
تـغــريـبــة جــديــدة شـهــدتـهــا األراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــائـ ـت ــة،
َ
ب ـ ـخـ ــروج أع ـ ـ ـ ــداد مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ب ـل ــدت ــي
كـ ـف ــري ــا وال ـ ـفـ ــوعـ ــة اإلدل ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــن مــن
منازلهم ،تاركني مزارعهم وأشجار
زيـتــونـهــم ،الـتــي لـطــاملــا ع ـ ّـم إنتاجها
على مــدن سوريا وبلداتها .خرجوا
يحملون معهم ذكــريــات قــديـمــة عن
أيــام الخير والغالل الوفيرة وحسن
الـجــوار ،تلتها كوابيس أيــام الحرب
والصواريخ والحصار ،وسط ّ
تحول
عالقات الجيرة إلى اقتتال وتناحر.
بـقــي الـطـبـيــب عـلــي املـصـطـفــى مدير
مشفى كفريا ،مع قلة من أفراد الفريق
ال ـط ـب ــي وب ـع ــض األهـ ــالـ ــي وال ـل ـج ــان
الشعبية املدافعة عن القريتني .يقول
الطبيب إن «الوضع موحش .عددنا
ً
بــات قليال وال ـعــدو مــن كــل الجهات،

ون ـخ ـش ــى ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــم بــال ـهــدنــة
أي ـ ـضـ ــا» .وي ـج ـي ــب عـ ــن س ـ ـ ــؤال ح ــول
م ــوع ــد خ ــروج ــه امل ـت ــوق ــع« :أن ـ ــا آخــر
شخص يخرج من كفريا».
ّ
املختص في الجراحة
يقول الطبيب
ال ـع ــام ــة ،والـ ـ ــذي اض ـط ــر إلـ ــى الـعـمــل
فـ ــي ج ـم ـي ــع االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات خ ــال
الـ ـحـ ـص ــار ،إن " 5أطـ ـب ــاء ف ـق ــط ب ـقــوا
م ـ ــن ك ـ ـ ـ ــادر املـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـط ـ ـبـ ــي .وك ـ ــان
ّ
مجهز ويــراعــي أصول
لدينا مشفى
الـتـعـقـيــم ،غـيــر أن ال ـص ــواري ــخ بــاتــت
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،مــا
اضطرنا إلى نقل معداتنا والتواجد
في غرفة تحت األرض واستخدامها
كـمـشـفــى م ـي ــدان ــي» .ال يـنـكــر الــرجــل
الـ ـصـ ـب ــور خ ـي ـبــة أمـ ـل ــه فـ ــي ال ـن ـهــايــة
الـ ـح ــزيـ ـن ــة ،وي ـ ـشـ ــرح ب ــالـ ـق ــول« :ك ـنــا
موعودين بـقــدوم الجيش والحلفاء
إلـيـنــا .إنـمــا ال بــديــل فــي النهاية عن
الرحيل».
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سوريا

الـعــريـقــة .أم ــا س ــوق «ب ـ ّـواب ــة الـقـصــب»
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي الـ ـق ــري ــب ،ف ـه ــو فـ ــي ح ـ َـال
ّ
ّ
جيدة .كان السوق يضم محال وورش
تصنيع مفروشات منزلية ،وقد عاود

بعضها نشاطه أخيرًا.

الجامع األموي

ُيقسم الضرر الالحق بالجامع األموي

الكبير إلــى قسمني متفاوتي الـشـ ّـدة:
األخ ـ ـ ــف ل ـح ــق ب ـ ــأج ـ ــزاء م ـت ـف ـ ّـرق ــة مــن
ّ
األرضية والـجــدران وبعض األعمدة،
ّأما األعظم فهو انهيار مئذنته بشكل
ّ
ّ
تتعرض لألذى
كلي .هناك معالم لم
ّ
م ـثــل امل ــزول ــة ال ـش ـم ـســيــة ،واملـ ـح ــراب.
نــالــت إعـ ــادة تــرمـيــم ال ـجــامــع أول ـ ّ
ـوي ــة
ع ــن ك ــل م ــا س ــواه ــا .ب ــاش ــرت الـلـجــان
ع ـم ـل ـهــا ،وتـ ــم الـ ـب ــدء ب ــأع ـم ــال تــرمـيــم
ّ
ّ
«القبلية» واملــدخــل
إسعافية تـخـ ّـص
ّ
ال ـش ـم ــال ــي .أمـ ـ ــا ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة ب ـنــاء
ُ
امل ـئــذنــة م ــن أن ـقــاض ـ ّهــا ،فـمــن املـنـتـظــر
ّ
عملية شاقة وطويلة .أنجز
أن تكون
«م ـك ـت ــب مـ ـم ــارس ــة م ـه ـن ــة ال ـه ـنــدســة
ف ــي جــام ـعــة ح ـل ــب» أخـ ـيـ ـرًا ال ــدراس ــة
ال ــازم ــة لـتــوصـيــف ال ـحــالــة الــراه ـنــة،
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة م ـس ـق ــط ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ورس ـ ــم
الـحـجــارة وتقييمها .معظم حـجــارة
امل ـئــذنــة م ــوج ــودة ،واملــرح ـلــة الـتــالـيــة
من األعمال فرز الحجارة ،وهي وفقًا
لـخـبــراء اآلثـ ــار مـهـمــة شــاقــة وصعبة
ج ـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـ ــن بـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـت ــي
ّ
تواجه عملية الفرز ،قلة اليد العاملة
املـ ّ
ـدربــة والخبيرة .بعد إنجاز الفرز،
يمكن البدء بترميم الحجارة ذاتها،
حيث تـعـ ّـرض بعضها للضرر بفعل
االنـهـيــار ،أو بفعل الـعــوامــل الجوية.
الحـقــا ،يمكن الـبــدء فــي إع ــادة البناء.
والخبر الجيد أن املئذنة موثقة بدقة
م ـت ـنــاه ـيــة ،م ــا يـجـعــل إع ـ ــادة بـنــائـهــا
بصورة مطابقة أمرًا ممكنًا.

«يونسكو» على الخط
ُ
تظهر منظمة اليونسكو اهتمامًا كبيرًا بمدينة حلب القديمة بوصفها أحد مواقع التراث العاملي .عقدت املنظمة
اجتماعًا فنيًا وتنسيقيًا موسعًا في بيروت مطلع الشهر املاضي بغية «وضع استراتيجية إلنعاش مدينة حلب،
واستعراض املبادرات الوطنية والدولية الحالية واملتوقعة ،واتخاذ قرار حول وضع إطار مشترك إلعادة تأهيل
التراث الثقافي ملدينة حلب وصونه» .يوضح مأمون عبد الكريم أن «االجتماع ّتم ً
بناء على طلب مديرية اآلثار
ّ ّ
ّ
واملتاحف» .ويؤكد لـ«األخبار» أن «العالقة بني الجهتني ممتازة ،واليونسكو لم تتخل عنا نهائيًا ،وتعاملت مع
ملف اآلثار السورية بمسؤولية وبعيدًا عن التسييس» .ووفقًا لعبد الكريم ،فقد كانت املنظمة «سببًا في تقديم
االتحاد األوروبي معونات ّ
مالية لدعم التراث الثقافي السوري ،رغم العقوبات الظاملة املفروضة على سوريا».
ً
ً
ويضيف «عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل إسعافي يتدخلون فــورًا .فمثال ،قدمت املنظمة أخيرًا تمويال
ً
ّ
فوريًا وعاجال لترميم جسر قلعة حلب» .كذلك تبذل املنظمة جهودًا «في تأهيل الكوادر والدعم داخل سوريا
ّ
وخارجها ،إضافة إلى مالحقة ًلصوص اآلثار» .يوضح عبد الكريم أن «وضع حلب على قائمة يونسكو للمواقع
َ
املهددة (عام  )2013ليس عقوبة كما تم الترويج حينها ،بل هي خطوة لتوفير الدعم ودق ناقوس الخطر .املدينة
كانت مثل كثير من املواقع السورية تحت الخطر وفي خضم الحرب ،وال ينبغي أن نختبئ خلف أصابعنا».

مخاطر ومقترحات

ّ
يتحدث عدد من الخبراء عن صعوبات
ّ
كثيرة تواجهها عمليات الترميم وتهدد
بنتائج سيئة ما لم ّ
تتم مراعاتها .ومع
التشديد على عدم ذكر األسماء ،تشير
املصادر (من بينها من هو على تماس
ُ
مع خطط الترميم) إلى أن «أي خلل قد
تلحقه عمليات الترميم بأصالة املدينة
ُ
ال ـقــدي ـمــة ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى ك ــارث ــة تـكـمــل
مــا بــدأتــه ال ـح ــرب» .وتــوضــح امل ـصــادر
ّ
لـ«األخبار» أن من بني املخاطر «إيكال
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هندسية ،وال يمكن أن يقوم بترميمها
م ـه ـنــدســون إن ـشــائ ـيــون ف ـقــط م ــن دون
الـنـظــر إل ــى بـعــدهــا ال ـتــاري ـخــي» .يقول
السيد لـ«األخبار» إنه «يجب أن يرافق
مهندسي الترميم باحثون تاريخيون،
وينبغي تشكيل لجنة إشــراف موسعة
ّ
تضم تاريخيني وإنشائيني جنبًا إلى
جنب ،مع مالحظة أن معظم الباحثني
في تاريخ املدينة ليسوا من أكاديميي
كليات الـتــاريــخ الجامعية ،بــل هــم من
ع ـ ـشـ ــاق امل ــديـ ـن ــة وم ـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــات
مختلفة».

ال «سوليدير» في حلب

أي خلل قد تلحقه عمليات
الترميم بأصالة المدينة القديمة
قد يؤدي إلى كارثة
التنفيذ إل ــى جـهــات غـيــر خـبـيــرة بهذا
النوع من األعمال» .وتشير إلى «تصدي
جهة مثل «مؤسسة تنفيذ اإلنـشــاءات
ّ
العسكرية /متاع» لعملية إع ــادة بناء
مئذنة الجامع األمــوي ،وهــو أمــر يبدو
ّ
مغامرة محفوفة باملخاطر» .لكن مدير
ّ
اآلث ــار واملـتــاحــف يــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار» أن
«ك ــل الـعـمـلـيــات تـتــم ب ــإش ــراف املــديــريــة
ّ
علمية مـتـخـصـصــة» .ويضيف
كجهة
ّ
«العمليات ستلتزم الحفاظ على هوية
املباني ومــراعــاة أدق معايير الترميم،
وتحترم القواعد العملية املعتمدة من
قبل اليونسكو ومنظمة إيكوم العاملية
وس ــائ ــر امل ـن ـظ ـمــات الـعـلـمـيــة املـعـنـيــة».
يشير الباحث عامر رشيد ّ
مبيض إلى
بعض األخطاء والتجاوزات التي بدأت
تعتري عمليات الـتــرمـيــم؛ ومــن بينها
العمل العشوائي في بعض املمتلكات
ّ
الخاصة ،وعدم تغطية أرضية الجامع
البدء بعمليات الترميم ،ما
األموي قبل ً
ّ
للتصبغ .ينتقد ّ
مبيض
يجعلها عرضة
عـ ــدم االس ـت ـف ــادة م ــن جـمـيــع ال ـخ ـبــرات
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ح ـلــب ،واالق ـت ـص ــار على
أس ـمــاء بعينها .كـمــا ي ــرى ضـ ــرورة أن
تلعب نقابة املهندسني فــي حلب دورًا
أساسيًا في عمليات الترميم «نظرًا إلى
وجــود أعــداد كبيرة من ذوي الكفاءات
الـ ـع ــالـ ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرات ،وعـ ـ ـ ــدم وج ـ ــود
مهندسني في مديرية اآلثــار واملتاحف
بـحـلــب ،بــاسـتـثـنــاء مـهـنــدســن إداري ــن
ليسوا مــن ذوي الـخـبــرة» .أمــا الباحث
عــاء السيد فيقول «حلب القديمة هي
مـعـلــم تــاري ـخــي ول ـي ـســت م ـجــرد أبنية

ّ
يؤكد املدير العام لآلثار واملتاحف أن
ّ
التحدي األكبر هو «عودة حلب بألقها،
ال ب ـم ـجـ ّـرد دي ـك ــور شـكـلــي ع ـشــوائــي»،
وي ـض ـيــف «ل ــأس ــف ،ل ـيــس م ــن املـمـكــن
عودتها إلى ما كانت عليه تمامًا.
هـ ـن ــاك خ ـ ـسـ ــارة وق ـ ـعـ ــت ،ولـ ـك ــن عـلـيـنــا
أن نـ ـتـ ـش ــارك ف ــي ت ـخ ـف ـيــف وط ــأتـ ـه ــا».
ي ـ ـقـ ــول «ن ـ ـحـ ــن ب ـ ــأم ـ ـ ّـس ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ال ــى
تـضــامــن جـمـيــع املــؤس ـســات الــوطـنـيــة،
ح ـكــوم ـيــة وغ ـي ــره ــا ،وإذا نـجـحـنــا في
ح ـشــد ال ـت ـضــامــن امل ـط ـل ــوب وال ـت ـع ــاون
الــدولــي ،يمكن إنقاذ أكثر من  %70من
حلب القديمة والـحـفــاظ على روحـهــا،
وبالتالي إبـقــاؤهــا على قائمة الـتــراث
ّ
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» .ي ــوض ــح أن «خ ـصــوص ـيــة
ح ـ ـلـ ــب ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة تـ ـنـ ـب ــع م ـ ــن ك ــون ـه ــا
منظومة متكاملة بأسواقها ومبانيها
وم ـن ــاط ـق ـه ــا ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وه ـ ـ ــذا يـجـعــل
التحدي أكـبــر ،وال بــأس إذا استغرقت
ً
األعمال زمنًا طويال» .يشير في الوقت
نـفـســه إل ــى بـعــض األع ـم ــال اإلسـعــافـيــة
التي ينبغي إنجازها استباقًا لـ«شتاء
ّ
ّ
إضافية
آخر قد يخلف تداعيات خطيرة
ّ
ويشدد الرجل
بسبب عوامل الطقس».
ّ
على أن حلب لن تكون مسرحًا لـ«تجربة
ت ـش ـبــه ت ـج ــرب ــة س ــول ـي ــدي ــر (ب ـ ـيـ ــروت).
سنتحاشى األخ ـط ــاء ال ـتــي وق ــع فيها
ســوانــا ،يـجــب أن نـقــدم تـجــربــة ريــاديــة
لـلـعــالــم ،ون ـحــول حـلــب إل ــى درس رغــم
مــآســي ال ـح ــرب ،وال ـس ــوري ــون قـ ــادرون
ً
على ذلك»ُ .يظهر ّ
الرجل تفاؤال بإمكانية
«تحويل تراثنا إلى مشروع للمصالحة
يجمع السوريني حوله» .يقول «أعتقد
أن املــراحــل القادمة تحمل بشائر خير
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دعـ ـ ــم دول ـ ـ ــي ت ــام
ملـ ــؤازرة حـلــب الـقــديـمــة رغ ــم العقوبات
والحصار االقتصادي ،وما يعنيه ذلك
من مشكالت وعوائق».

ما قل
ودل
«لو أحمل معي مكتبتي»...
ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ت ـع ـل ــق امل ـ ـغـ ــادريـ ــن
بأرضهم ،التي كما لو أنها شاركت
فـ ــي ل ـف ــظ امل ـه ــاج ـم ــن مـ ــع أب ـن ــائ ـه ــا.
الوضع االقتصادي الخانق
غير أن
ً
أسهم نهاية في قبولهم بالتسوية.
ووفــق الطبيب املصطفى ،فقد تعذر
ال ـع ـمــل ف ــي األرض ،ب ـعــد اسـتـشـهــاد
ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء جـ ـنـ ـيـ ـه ــم م ــوس ــم
الــزيـتــون .ويـشــرح أن «األم ــم املتحدة
والهالل األحمر لم يكونوا منصفني
ف ـ ــي إدخـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ،ب ـ ــل ك ــان
تـحـ ّـيــزهــم واض ـحــا ملنطقتي مضايا
والزبداني» .ويتابع« :طالبت بمواد
تخدير وحقن لوقف النزف أكثر من
 50مرة من دون جدوى .وكان البديل
التهريب وبأغلى األسـعــار" ،مضيفًا
أن "الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـطـ ـب ــي اآلن أفـ ـض ــل،
بـعــدمــا خ ــرج املــرضــى وامل ـصــابــون».

يبدي الطبيب رغبة بإخراج سيارته
ليحمل فيها مكتبته وبعض معداته
الطبية ،غير أن ذلك ممنوع .فيقول:
«سأحمل معي صورًا عائلية عمرها
أكـثــر مــن  30سـنــة ،وبـعــض الــوثــائــق
وج ــاءات األوالد (نتائج مدرسية).
ورغم استحالة العودة يومًا ،إنما لن
أفقد األمل أبدًا».

 800مفقود في تركيا!
يـ ـخـ ـتـ ـل ــف اإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ــى
الـبـلــدتــن مــن شـخــص إل ــى آخ ــر .ابــن
ال ـف ــوع ــة املـ ـم ــرض أحـ ـم ــد ال ـي ــوس ــف،
ال ــذي وص ــل إل ــى الــاذق ـيــة مــن مركز
جبرين في ريف حلب ،يرى استحالة
الـعــودة فــي املــدى املنظور .ويعي أن
وداع ـ ــه لـلـفــوعــة ك ــان األخـ ـي ــر .ســوف
يحاول الرجل االستقرار في املدينة
ال ـس ــاح ـل ـي ــة وط ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـح ــة ال ــوج ــع
واملـعــانــاة ،وحـضــن طفله ال ــذي غاب

عنه فــي عمر العشرين يــومــا ،ليراه
الـ ـي ــوم وقـ ــد ب ـلــغ س ـن ـتــن وش ـهــريــن.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول عـ ـ ــن تـ ـفـ ـجـ ـي ــر ال ـ ــراش ـ ــدي ـ ــن:
«أص ــابـ ـن ــا االرتـ ـ ـب ـ ــاك .ل ــم ن ـف ـه ــم ،هــل
أض ـح ـي ـن ــا أسـ ـ ـ ــرى؟ ومـ ـ ـ ــاذا س ـي ـكــون
مـصـيــرنــا؟ ...كــان هـنــاك حــرش قريب
مــن مـكــان الـتـفـجـيــر ،ومـعـظــم الـنــاس
هربت لالحتماء فيه ،ما جعل (أحرار
ال ـشــام) يـضــربــون طــوقــا حولنا بعد
ش ــائـ ـع ــات عـ ــن وجـ ـ ـ ــود ان ـت ـح ــاري ــن
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن ،قـ ـ ـب ـ ــل أن ن ـ ـ ـعـ ـ ــود إل ـ ــى
ال ـب ــاص ــات» .ووف ــق ال ـيــوســف ،قامت
ع ــدة س ـي ــارات إس ـع ــاف تــركـيــة بنقل
أعـ ـ ــداد م ــن ال ـج ــرح ــى ،لـيـعـلــم الحـقــا
ب ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى مـ ـش ــاف عـ ـ ــدة ،أح ــده ــا
داخ ــل األراضـ ــي الـتــركـيــة .وي ـقــول إن
ع ــدد املـفـقــوديــن وامل ـتــوقــع وجــودهــم
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا يـ ـق ــدر بـ ـ ـ  800ش ـخ ــص،
اط ـم ــأن ،أول م ــن أمـ ــس ،إل ــى وص ــول
 120جريحًا منهم إلى حلب ،إضافة

إلى جثامني لـ  12شهيدًا .فيما يقدر
ع ــدد الــواصـلــن إل ــى الــاذقـيــة بأكثر
من  300شخص.
ويبقى لدى نسرين حاج حسن ،في
غرفتها الصغيرة في وحدات حسياء
املــؤقـتــة ،تـســاؤالت ال إجــابــات عنها.
املرأة التي عاشت تغريبتها الثانية،
بعدما هجرت بيتها األول في إدلب،
ل ـت ـتــرك أرض ـه ــا وب ـي ــت عــائـلـتـهــا في
ال ـفــوعــة ،انـتـقـلــت املـ ــرأة ال ـحــامــل إلــى
حـسـيــاء م ــع طـفــاتـهــا ال ـث ــاث ،فيما
بـقــي زوج ـهــا فــي الـفــوعــة واستشهد
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــاربـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـف ـج ـي ــر
الـ ــراشـ ــديـ ــن .تـ ـق ــول املـ ـ ـ ــرأة ب ـح ـس ــرة:
« 4أي ــام مــن الـتـشــرد فــي جـبــريــن و3
أي ــام انـتـظــار فــي الــراشــديــن ،إضــافــة
إلــى يــومــن فــي حسياء .الـعــودة إلى
ال ـقــريــة أه ـ ـ ــون ...ال ـس ـنــة كـلـنــا زرع ـنــا
أراضـيـنــا رغــم القنص والـصــواريــخ.
من سيجنيها؟».

قال محافظ حمص طالل البرازي
لـ«األخبار» تعليقًا على الصور
التي انتشرت عن الظروف غير
اإلنسانية التي يعيشها من خرج
من البلدتين إن سبب الفوضى
هو عدم رغبة ّ
أي من الواصلين
إلى مركز جبرين في حلب،
بالبقاء ،ما أدى إلى إرسال أعداد
فائضة عن استيعاب الوحدات
السكنية المجهزة .وعن الحلول
اإلسعافية ،لفت إلى سرعة تأمين
إرسال  80عائلة إلى الالذقية وريف
دمشق ،لتبقى  35عائلة من
دون مأوى ،ما اضطر المحافظة
إلى تأمينهم في مدرسة كمركز
مؤقت .ووعد بتأمين هؤالء في
مساكن خاصة خالل  48ساعة.
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العالم

قضية ال شيء قد يكون أثقل من مرور يوم (إضراب)
جديد على األسرى ،لكنه بالنسبة إليهم يوم آخر
معركتهم الطويلة لتحقيق مطالبهم.
في
ّ
وفيما يصر االحــتــال على تعنته ،ويستفز
مستوطنوه بطون األسرى بحفالت الشواء قرب
السجون ،يواصل الفلسطينيون تحركاتهم
الداعمة ،وسط ضغوط أميركية على السلطة
إليقاف رواتب األسرى ...فهل تخضع األخيرة؟

إضراب الكرامة مستمر

هل تخنق
السلطة األسرى؟
بيروت حمود
م ـت ـســارعــا ،يـمـضــي ال ــوق ــت ف ــي ع ـ ّـداد
الـبـشــر خ ــارج الـقـضـبــان .ي ــوم إضــافــي
من العمل (والرتابة) ثم قضاء الفراغ
ـاه وعـلــى نــواصــي ال ـشــوارع ،أو
فــي مـقـ ٍ
مـتــابـعــة األخ ـب ــار ال ـعــاج ـلــة مل ــن اع ـتــاد

ملـ ـلـ ـم ــة ج ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب م ـ ــن ح ــول ـ ّـه،
ودخ ــان ـه ــا امل ـت ـصــاعــد  -الـ ـه ــارب مــنــا
جميعًا .لـكــن ،م ــاذا عــن بـشــر مــا خلف
القضبان؟ األسرى.
أكثر من  1500من هــؤالء ـ حتى أمس
ـ ـ ـ يــدخ ـلــون ف ــي يــوم ـهــم ال ـخ ــامــس من
الجوع واإلضراب ،معزولني عن العالم

رسالة ّ
«قسامية» إلى عائالت األسرى اإلسرائيليين
ّ
وجـهــت كتائب «عــز الــديــن الـقـســام» ،الــذراع
الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس» ،رســالــة إلــى
أهــالــي األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،وذل ــك ّ
ببث
أغ ـن ـيــة ع ـلــى ل ـس ــان ال ـج ـن ــدي اإلســرائ ـي ـلــي
شاؤول آرون ،يقول فيها« :أمي ،ملاذا يقولون
عني ميت؟» ،في إشارة إلى إعالن حكومة
العدو األسرى لدى «حماس» متوفني.
ّ
وم ــررت الكتائب رســائــل كأنها عــن لسان
الجنديني آرون وهدار غولدن .وفي «رسالة»
أتــت على لسان آرون ،الــذي اعتقلته كتيبة
«الـتـفــاح وال ــدرج» ّ
القسامية خــال مجزرة
امل ــدرع ــات ش ــرق حــي الـشـجــاعـيــة ،ج ــاء أن
«(لـ ــواء) جــوالنــي أهملوني ألنـهــم انشغلوا
فـ ــي ع ـ ـ ّـد الـ ـقـ ـتـ ـل ــى» ،و«مـ ـ ـج ـ ــزرة املـ ــدرعـ ــات
كــانــت الـحــادثــة األكـثــر س ــوادًا فــي حياتي»،

و«لــأســف لم يعد باإلمكان االعتماد على
جوالني ألنه أصبح عجوزًا».
ُ
كذلك ،نقل في الفيديو على لسان غولدن،
ال ــذي أســر فــي رفــح بعد وقــوعــه فــي كمني،
«ج ـف ـعــاتــي ت ــرك ــون ــي ف ــي أرض امل ـع ــرك ــة»،
و«وقـعـنــا فــي كـمــن لـعــن نـحــن الـثــاثــة ،أنــا
وبنايا وليئيل» ،و«أنا لم أعد أثق بجفعاتي
بعد أن تخلوا عني وهربوا» .كذلك كان الفتًا
َ
شعاري «جفعاتي» و«جوالني» بخط
رسم
اليد.
وجــاءت رســالــة «الـقـســام» ردًا على مــا قاله
رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،أول
من أمــس ،خاتمة الفيديو بصورة للجندي
اإلسرائيلي املفقود في لبنان رون أراد.
(األخبار)

حاول المستوطنون بحماية الجيش استفزاز األسرى المضربين بإقامة الشواء بجانب السجون (أ ف ب)

ّ
الـخــارجــي ،فــا فضائيات هـنــاك تبث
ل ـهــم أخـ ـب ــار امل ـت ـضــام ـنــن م ـع ـهــم ،وال
ع ــدس ــات ت ـن ـقــل ل ـهــم دم ـ ــوع أمـهــاتـهــم
اللواتي انضم بعضهن إلى اإلضراب.
فــي هــذا ال ـيــوم ،تنخفض ال ـقــدرة على
الــوقــوف تدريجًا ،وينتشر الـخــدر في
السيقان ...والوهن ،والدوار ،واإلعياء،
والرغبة في التقيؤ ...كلها تشتد على
جسد األسير.
ـرى ،ت ـت ـص ــاع ــد
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ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات صـ ـ ــنـ ـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــرار
اإلسرائيلي ،ومنها دعوة وزير األمن،
أفيغدور ليبرمان ،إلــى «تــرك األســرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ي ـ ـمـ ــوتـ ــون جـ ــوعـ ــا»،
اقـ ـت ـ ً
ـداء ب ـمــا فـعـلـتــه رئ ـي ـســة الـحـكــومــة
البريطانية السابقة ،مارغريت تاتشر،
مع األسرى األيرلنديني.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،انـ ـ ـض ـ ــم
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــون م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء حـ ــزب
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
فأقاموا أمــس «حفالت لشواء اللحم»
بالقرب من موقع سجن «عوفر» ،وذلك
بهدف استفزار األســرى املضربني ،ما
أدى إلــى وق ــوع اشتباكات بــن شبان
فلسطينيني ت ـظــاهــروا ق ــرب املعتقل،
وجـ ـن ــود االح ـ ـتـ ــال والـ ـش ــرط ــة ال ــذي ــن
تناوبوا على حراسة املستوطنني.
رغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
الـشـعـبـيــة وال ـت ـظــاهــرات وإق ــام ــة خيم
التضامن ،التي كانت قد انطلقت في
ع ــدد مــن ال ـقــرى وال ـب ـلــدات .وسيشهد

األوضاع قد تتفاقم لو
ّ
استمر تعنت إسرائيل أو
استشهد أسير

ال ـج ـل ـي ــل األس ـ ـف ـ ــل ،ال ـ ـي ـ ــوم ،ت ـظ ــاه ــرة
شـعـبـيــة فــي مــديـنــة ع ــراب ــة ،اسـتـجــابــة
لـ ــدعـ ــوات وج ـه ـت ـهــا «ل ـج ـن ــة امل ـتــاب ـعــة
ال ـعــرب ـيــة» ف ــي األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة عــام
 ،1948للدخول فــي إض ــراب تضامني
رم ــزي مــع األس ـ ــرى ،وم ـس ـيــرة تنتهي
بمهرجان احتفائي بعميدة األسيرات
الـفـلـسـطـيـنـيــات ،امل ـح ــررة أخ ـي ـرًا ،لينا
الجربوني.
وفيما يواصل العدو اختصار معركة
األسرى بأنها «معركة خالفات داخلية
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» ،أكـ ــدت
مصادر خاصة لـ«األخبار» أن «رسائل
األسـيــر م ــروان البرغوثي ،الــذي يقود
اإلضــراب الحالي ،ستصل بكل الطرق
املـمـكـنــة إل ــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام» ،وذل ــك
رغ ــم ع ــزل ال ـعــدو لــه فــي الــزنــازيــن عن
العالم الخارجي ،إذ ّ
أعد األخير مسبقًا
خـطــابــات ورســائــل ليوجه بها الدعم

الشعبي مع اإلضراب.
ّأما عن املعلومات حول إبالغ االحتالل
مـنـظـمــة «ال ـص ـل ـيــب االحـ ـم ــر» ال ــدول ــي
بــ«إيـقــاف زي ــارات األهــالــي لــأســرى»،
ف ـقــد ن ـفــى ذل ــك وزيـ ــر شـ ــؤون األس ــرى
واملحررين ،عيسى قراقع ،الذي أوضح
ل ــ«األخ ـبــار» ،أن «الصليب األحـمــر لم
يـصــدر بـعــد أي بـيــان رسـمــي فــي هــذا
ال ـشــأن» .ورغ ــم ذل ــك ،أطـلــق مجهولون
النار ،صباح أمــس ،على مقر املنظمة
الــدول ـيــة فــي مــديـنــة الـخـلـيــل ،جنوبي
الضفة.
ولدى سؤاله عن إمكانية وقف السلطة
دفــع روات ــب األس ــرى ومخصصاتهم،
ق ـ ــال قـ ــراقـ ــع إن «اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
تمارس ضغوطًا قبيل اللقاء املرتقب
بني (رئيس الواليات املتحدة ،دونالد)
تـ ــرامـ ــب ،و(رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة مـحـمــود
عباس) أبو مازن ،الشهر املقبل» ،الفتًا
ً
إلى أنها «تضغط فعال باتجاه إيقاف
الــرواتــب ،لكن السلطة سترفض ذلــك،
وسـتـبـقــى متمسكة بـمــوقـفـهــا الــداعــم
لألسرى».
فــي الـسـيــاق ،رأى الــوزيــر الفلسطيني
أن «ال أحــد يمكنه التنبؤ بــاملــدة التي
سـيـسـتـمــر ف ـي ـهــا اإلضـ ـ ـ ــراب ،فــاألخ ـيــر
مــرهــون بالتصعيد والــدعــم الشعبي،
والضغط الــدولــي» ،مــؤكـدًا «استمرار
االتـ ـص ــاالت م ــع م ـصــر ودول عــربـيــة،
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ...لـلـضـغــط على
سـ ـلـ ـط ــات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال» .ورأى ق ــراق ــع

اليمن

ّ
صراعات قوى العدوان تسهل تقدم الجيش و«أنصار الله»
بعدما كانت المواجهات
بين الفصائل المسلحة
التابعة لتحالف العدوان
تدور في المناطق
الواقعة خارج سيطرة
الجيش اليمني و«أنصار
الله» ،صارت هذه المعارك
تؤثر في ّسير المعركة
األكبر ،وتجلى ذلك في
محافظة تعز ومديرياتها
تتواصل التحذيرات من
اندالع مواجهات عنيفة
في تعز (أ ف ب)

صنعاء ــ رشيد الحداد
ال ح ـ ـ ــدود ج ـغ ــراف ـي ــة تـ ـح ــوي صـ ــراع
ال ـن ـف ــوذ وال ـس ـي ـط ــرة ال ـ ــذي تـخــوضــه
الفصائل املــوالـيــة لتحالف الـعــدوان،
خاصة بني فصائل حزب «اإلصالح»
اإلخــوان ـيــة املــدعــومــة مــن الـسـعــوديــة،
والجماعات السلفية املوالية لإلمارات
ال ـعــرب ـيــة .ه ــذه ال ـص ــراع ــات ت ــدور في
املناطق الخارجة عن سيطرة الجيش
اليمني وحركة «أنصار الله» ،لكنها
باتت تصل مناطق املعارك فتستفيد
منها األخيرة.
امل ـ ـعـ ــارك بـ ــن الـ ـط ــرف ــن وصـ ـل ــت إل ــى
أوجها في عدن ،جنوبي اليمن .هناك
شهدت مديريات املحافظة مواجهات
م ـس ـل ـح ــة ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت بـ ـع ــد اقـ ـتـ ـح ــام
ج ـم ــاع ــات م ـح ـســوبــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــادي
املـ ــوالـ ــي لـ ـح ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» م ـه ــران
الـقـبــاطــي ،أح ــد ق ــادة ألــويــة الحماية
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،س ـجــن امل ـن ـص ــورة وســط

امل ــديـ ـن ــة ،ح ـي ــث أف ــرج ــت ب ــال ـق ــوة عــن
قــرابــة عشرين عنصرًا ممن ينتمون
إلــى تنظيم «الـقــاعــدة» .وكــانــت ألوية
الـ ـح ــزام األمـ ـن ــي امل ــدع ــوم ــة إم ــارات ـي ــا
(يـ ـق ــوده ــا ال ـس ـل ـفــي ه ــان ــي ب ــن بــريــك
ال ــذي يمثل الـحــاكــم العسكري فعليًا
على عدن) قد اعتقلت هؤالء في وقت
سابق.
ب ـعــد ذل ــك ب ـي ــوم ـ ـ ـ اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ـ
اق ـت ـح ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة أخ ـ ـ ــرى سـجــن
مـحــافـظــة ش ـبــوة لـتـفــرج بــال ـقــوة عن
س ـب ـعــة م ــن ع ـنــاصــر «الـ ـق ــاع ــدة» ،ثم
ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات وان ـت ـق ـل ــت
إل ــى مـحــافـظــة ت ـع ــز ،بـ ــدءًا م ــن داخ ــل
امل ــديـ ـن ــة وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادًا إلـ ـ ــى م ــدي ــري ــات
الساحل الغربي التابعة للمحافظة،
ال ـت ــي تـشـهــد م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أس ـبــوع
مواجهات موازية بني قوات الجيش
و«اللجان» من جهة ،والقوات املوالية
لإلمارات املسنودة بقوات سودانية
وبجماعات سلفية مــن جهة أخــرى،
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العالم
أن «األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع قـ ــد تـ ـتـ ـط ــور وتـ ـخ ــرج
ع ــن ال ـس ـي ـط ــرة ،إذا اس ـت ـم ــر الـتـعـنــت
اإلسرائيلي ،أو استشهد أحد األسرى
ج ــوع ــا» ،ألن ح ــدث ــا ك ـه ــذا «م ــن شــأنــه
إش ـع ــال االن ـت ـفــاضــة نـتـيـجــة الـغـضــب
الشعبي».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا دعـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،م ــايـ ـك ــل أورن ،أمـ ــس،
العالم إلى االعتراف بهضبة الجوالن
السوري املحتلة «كجزء من إسرائيل»،
ً
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «هـ ـن ــاك دوال عــربـيــة
س ـع ـي ــدة ب ــوج ــودن ــا (إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) فــي
ال ـه ـض ـب ــة» ،ق ــال ــت ن ـه ــال املـ ـق ــت ،وهــي
شقيقة األسير السوري صدقي املقت،
الذي أسس أول تنظيم للكفاح املسلح
ف ــي املــرت ـف ـعــات ال ـســوريــة املـحـتـلــة ،إن
«صدقي بصفته أسيرًا عربيًا سوريًا
هو جزء من الحركة األسيرة املناضلة
في سجون العدو الصهيوني».
وأضـ ــافـ ــت امل ـق ــت ف ــي اتـ ـص ــال هــاتـفــي
مع «األخـبــار» ،أنه «رغــم عقد أكثر من
خمسني جلسة ملحاكمة صدقي ،التي
لــم تنته حتى اآلن ،أصـ ّـر األخـيــر على
خ ــوض اإلض ـ ــراب مـنــذ ال ـي ــوم األول...
ال ــذي تــزامــن مــع ي ــوم ج ــاء املستعمر
الفرنسي عن ســوريــا ،وأيضًا مع يوم
والدته».
واملـ ـ ـق ـ ــت ،املـ ـ ـع ـ ــروف بـ ـلـ ـق ــب «ج ـ ـنـ ــرال
الـصـبــر» ،هــو ابــن قــريــة مـجــدل شمس
الـســوريــة املـحـتـلــة ،وك ــان قــد أنـهــى 27
عــامــا م ــن األسـ ــر وق ـضــى محكوميته
«م ـ ــن الـ ـجـ ـل ــدة إل ـ ــى الـ ـجـ ـل ــدة» ب ـعــدمــا
دف ــع ورف ــاق ــه الـخـمـســة حــريـتـهــم ثمنًا
مل ـق ــاوم ـت ـه ــم االح ـ ـت ـ ــال ،خ ــاص ــة بـعــد
قـصـفـهــم عـ ـ ّـدة م ــواق ــع عـسـكــريــة منها
موقع «بير الحديد» ،الواقع قرب بلدة
بقعاتا ،الذي استخدمه العدو لضرب
لبنانية حدودية.
قرى
ُ
وبعدما شطب اســم املقت أربــع مــرات
من صفقات التبادل ،تحرر عام 2012
بـطــريـقــة اسـتـثـنــائـيــة ،لـ ُـيـعــاد اعـتـقــالــه
م ـج ــددًا ع ــام  ،2015ب ـعــد ع ــودت ــه إلــى
مقارعة االحتالل ،وهو ُيتهم بتوثيق
صور وفيديوات تثبت تورط إسرائيل
في الحرب القائمة على سوريا ،خاصة
إدخ ــالـ ـه ــا م ـق ــات ـل ــن م ــن امل ـج ـم ــوع ــات
اإلرهابية إلى الجوالن.
ف ــي س ـي ــاق اإلض ـ ـ ـ ــراب ،أك ـ ــدت شـقـيـقــة
امل ـ ـقـ ــت ،وه ـ ــي ن ــاش ـط ــة س ـي ــاس ـي ــة ،أن
«م ـع ـن ــوي ــات أخ ـي ـه ــا وب ــاق ــي األسـ ــرى
م ــرت ـف ـع ــة ،وأنـ ـه ــم ل ــن ي ـن ـك ـس ــروا أم ــام
االح ـت ــال» .ورأت أن ــه «م ــع أن الـحــرب
ج ــاري ــة ف ــي ب ـلــدهــا األم ،ف ــإن مـقــاومــة
األس ـي ــر امل ـقــت ورف ــاق ــه ض ــد االح ـتــال
دليل على أن فلسطني تبقى البوصلة
ال ـج ــام ـع ــة دائـ ـ ـم ـ ــا» .ودعـ ـ ــت «ال ـق ـي ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة الــرس ـم ـيــة إل ــى تــوحـيــد
صـفــوفـهــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات»،
ألنه «ال يجب االعتماد على املنظمات
الــدولـيــة ومــا يسمى منظمات حقوق
االنسان ،بل االنتفاض في الشارع هو
الحل الوحيد ملناصرة األسرى».

تحديدًا غرب املخا.
م ــع ذل ـ ــك ،ش ـهــد غـ ــرب م ـحــاف ـظــة تعز
مـ ــواج ـ ـهـ ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ب ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«اإلصـ ــاح» وجـمــاعــة «أب ــو العباس»
السلفية ،على خلفية سيطرة الجيش
و«ال ـل ـجــان» عـلــى مـنــاطــق واس ـعــة في
ج ـب ـهــة ال ـك ــدح ــة ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ن ـطــاق
مــديــريــة امل ـع ــاف ــر ،إذ ات ـه ـمــت جـمــاعــة
«أبـ ــو ال ـع ـب ــاس» ،امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات،
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،ب ـت ـس ـل ـيــم امل ـن ـط ـقــة إل ــى
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ث ــم جـ ــاءت ت ـعــزيــزات
إم ــاراتـ ـي ــة ف ــي مـ ـح ــاول ــة الس ـت ــرج ــاع
املــواقــع التي فــي يــد «اإلص ــاح» ،لكن
ذلك قابلته «قيادة محور تعز» ،التي
تتلقى التوجيهات من غرفة العمليات
املشتركة في الرياض ،بالرفض.
ويـ ـق ــوم اتـ ـه ــام «اإلص ـ ـ ـ ــاح» بـتـسـلـيــم
املواقع على تراجع الفصائل املوالية
ل ـل ـح ــزب مـ ــن ج ـب ــل الـ ـ ـ ــدرب وال ـ ـقـ ــرون
وال ـ ــرحـ ـ ـب ـ ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوز بـ ــات ـ ـجـ ــاه ج ـبــل
حـبـشــي ،وه ــي مـنـطـقــة جـبـلـيــة مطلة
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تناغم أميركي ـ إسرائيلي:
رواتب األسرى «دعم لإلرهاب»!
تتناغم اإلدارة األميركية
مع المساعي اإلسرائيلية
الرامية إلى تجريم التقديمات
المالية التي تدفعها السلطة
الفلسطينية لعوائل الشهداء
واألسرى القابعين في سجون
االحتالل .وسواء مضت إدارة
ترامب في هذا األمر حتى
النهاية أو ال ،فإن المؤكد أنها
ستستخدمه رافعة ضغط
على رئيس السلطة محمود
عباس ،في إطار سعيها إلى
إحياء المفاوضات بينه وبين
إسرائيل
محمد بدير
عـ ـن ــدم ــا يـ ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
محمود عـبــاس إلــى البيت األبـيــض في
الثالث من أيار املقبل لالجتماع بنظيره
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،سـيـجــد على
طـ ــاولـ ــة ال ـب ـح ــث مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـقــدي ـمــات
املالية التي تدفعها «السلطة» لألسرى
ُ
وسيواجه
واملحررين وعوائل الشهداء،
م ـط ـل ـبــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا أم ـي ــرك ـي ــا مـشـتــركــا
ً
بوقفها على أســاس أنها تمثل تمويال
عنه
لإلرهاب وتحفيزًا له .هذا ما كشفت ً
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة عـبــريــة أم ــس متحدثة
ّ
ـون في
ع ــن مـسـعــى تـشــريـعــي ل ـس ــن ق ــان ـ ٍ
كل من الكنيست والكونغرس األميركي
يجرم هــذه التقديمات ويعتبرها دعمًا
لإلرهاب .وبحسب تقديرات إسرائيلية،
فـ ــإن ال ـس ـل ـطــة ت ــدف ــع س ـن ــوي ــا ن ـح ــو 300
مليون دوالر ،أي ما نسبته  6إلــى  7في
املئة من موازنتها ملن يسميهم االحتالل
«م ـخــربــن» عـلــى شـكــل رواتـ ــب شـهــريــة،
علمًا بــأن هــذه املــدفــوعــات تــأخــذ طابعًا
رسميًا من خالل إدراجها كبنود خاصة
في املوازنة.
ونـقـلــت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أمــس
عن مصادر سياسية قولها إن املبعوث
األميركي الخاص إلــى املنطقة جيسون
غ ــري ـن ــات ،ك ــان ق ــد طــالــب ع ـبــاس خــال
زيارته رام الله الشهر املاضي بضرورة
وقف هذه التقديمات كشرط الستئناف
املفاوضات مع إسرائيل.
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ملـ ـ ــوقـ ـ ــع «واال»

اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أنـ ــه ف ــي س ـي ــاق م ـمــارســة
الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة عـلــى الـسـلـطــة في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،يـسـعــى س ــاس ــة أمـيــركـيــون
وإســرائـيـلـيــون إلــى تـشــريــع قــانــون شبه
متطابق وبشكل مواز يهدف إلى «وضع
حــد لـهــذه ال ـظــاهــرة» .وأش ــار املــوقــع إلى
أنـ ـ ــه فـ ــي نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر شـ ـب ــاط امل ــاض ــي
ب ـ ــدأ م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
بحث مـشــروع قــانــون «تــايـلــور ف ــورس»،
املـسـمــى عـلــى اس ــم مــواطــن أمـيــركــي قتل
ف ــي يــاف ــا ال ـع ــام امل ــاض ــي ،الـ ــذي اقـتــرحــه
عـ ــدد م ــن ال ـس ـي ـن ــات ــورات ال ـج ـم ـهــوريــن
ب ــرئ ــاس ــة ل ـي ـن ــدس ــي غ ـ ــراه ـ ــام .وي ـش ــرط
م ـشــروع الـقــانــون امل ـســاعــدات األميركية
الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا واش ـن ـط ــن إلـ ــى الـسـلـطــة
الفلسطينية بـقـيــام األخ ـي ــرة بـخـطــوات
ت ــرم ــي إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـع ـن ــف وب ــإدان ـت ـه ــا
لـ ــإرهـ ــاب ب ـش ـك ــل ع ـل ـن ــي ووقـ ـفـ ـه ــا دف ــع
روات ــب شهرية «للمخربني وعوائلهم».
أم ـ ـ ــا الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ــن ه ــذا
الـقــانــون ،فهي مماثلة تقريبًا للصيغة
األمـيــركـيــة ،وت ـقــدم بـهــا أع ـضــاء كنيست
الشهر املاضي وهي تطلب تحديد آليات
إجــرائـيــة القـتـطــاع املـبــالــغ الـتــي تدفعها
الـسـلـطــة لــأســرى وعــوائــل ال ـشـهــداء من
الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـتــي
تـجـبـيـهــا إس ــرائ ـي ــل ن ـيــابــة ع ــن الـسـلـطــة

ّ
وتحولها لها شهريًا.
وك ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بـنـيــامــن نـتـيـنــاهــو ،ق ــد ت ـطــرق إل ــى هــذا
األمــر خالل اجتماعه بترامب في شباط
امل ــاض ــي ،مـتـهـمــا الـسـلـطــة الفلسطينية
ب ــ«دفــع روات ــب شهرية لـعــوائــل القتلة»،
مستحضرًا حادثة مقتل تايلور فورس

دفع
إسرائيلّ :
الرواتب يشكل خرقًا
التفاقيات أوسلو

«الشاب األميركي الرائع الذي قتل طعنًا
أثناء زيارته إسرائيل».
وب ـ ــرغ ـ ــم ع ـ ـ ــدم ص ـ ـ ـ ــدور مـ ــوقـ ــف رس ـم ــي
لإلدارة األميركية من املسعى التشريعي
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ف ــإن «واال» أشـ ــار إلــى
«انــدفــاعــة جـمـهــوريــة تــأمــل تجنيد دعــم
الـحــزبــن (الـجـمـهــوري والــديـمــوقــراطــي)
والحصول على ضوء أخضر من البيت

عندما يصل عباس إلى واشنطن سيجد على طاولة البحث موضوع التقديمات المالية (أ ف ب)

على الطريق الــرابــط بــن مدينة تعز
ومــديــريــة املـخــا ،مــا أدى إلــى سيطرة
الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» عـ ـل ــى م ــواق ــع
كجبل القرون بعد الكدحة ،والعفيره
والرحبة والقوز .كذلك اتهمت جماعة
«أبــو العباس» الجنرال علي محسن
األحمر (نائب الرئيس املستقيل عبد

إخوانية
استولت مجموعة
ّ
على مزارع بكتيرية للسل من
مستشفى في تعز
ربه منصور هــادي) بإحباط تقدمها
في جبهات أخرى.
ويــأتــي اح ـتــدام املــواج ـهــات بــن قــوى
ال ـعــدوان بعد أي ــام على إخفاقها في
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـب ـعــض الـ ـت ــال ال ــواق ـع ــة
بــالـقــرب مــن جـبــل ال ـن ــار ،غ ــرب املـخــا،
إض ــاف ــة إلـ ــى تــراج ـع ـهــا ع ــن الـحــديــث

اإلعــامــي عــن السيطرة على معسكر
خــالــد االسـتــراتـيـجــي ال ــذي يـقــع على
بعد  40كلم شرق املخا.
وتـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
و«اإلصــاح» إلى تموز  ،2015حينما
ات ـهــم ال ـح ــزب أب ــو ظـبــي بـتـصـفـيــة ما
يــزيــد على  150مــن عـنــاصــره ،بينهم
قـيــادات ّعسكرية كبيرة ،في الهجوم
الـ ــذي شــنـتــه ط ــائ ــرات إم ــارات ـي ــة على
م ـع ـس ـكــر الـ ـ ـل ـ ــواء  23م ـي ـك ــا ،امل ــوال ــي
ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـبــر
التابعة ملحافظة حضرموت.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـتـ ـه ــم اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــون
«اإلصـ ـ ــاح» بــالــوقــوف وراء تسريب
إحــداثـيــات معسكر صافر اإلمــاراتــي،
فــي م ــأرب ،ال ــذي اسـتـهــدف بـصــاروخ
من «توشكا» في الخامس من أيلول
مــن الـعــام نفسه ،مــا أودى بحياة ما
يزيد على  50جنديًا إماراتيًا ،وأيضًا
الـ ــوقـ ــوف وراء ت ـس ــري ــب إح ــداثـ ـي ــات
معسكر شعب الـجــن فــي املـخــا ،الــذي

استهدف بـصــاروخ منتصف كانون
األول  ،2015ونتج منه مقتل قيادات
إماراتية وسعودية.
كـ ــذلـ ــك ،تـ ـش ـ ّـك اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي وقـ ــوف
السعودية و«اإلصالح» وراء عمليات
م ـم ــاث ـل ــة كـ ــانـ ــت خـ ـس ــائ ــره ــا ف ــادح ــة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــإم ـ ـ ــارات ال ـت ــي
تسعى إلى تصدر معركة باب املندب
وإقصاء اململكة عن أي مكاسب على
األرض .وكــانــت أبــو ظبي قــد نازعت
الرياض في السيطرة على تعز التي
س ـبــق ل ـح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» أن سيطر
ع ـل ـي ـهــا ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن ع ـ ــام ،ونـ ّـص ــب
فـيـهــا قـ ـي ــادات مـحـســوبــة ع ـل ـيــه ،لكن
اإلماراتيني نجحوا في دعم الفصائل
السلفية لزعزعة حكم «اإلخوان».
ورغــم انحسار املواجهات داخــل تعز
إثر انسحاب املئات من عناصر «أبو
ال ـع ـب ــاس» ب ـعــدمــا ك ــان ــوا يـسـيـطــرون
عـ ـل ــى ع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـق ـ ــار الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
تـ ـت ــواص ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات مـ ــن انـ ـ ــدالع

األبـ ـي ــض» .وك ــان ــت إدارة ب ـ ــاراك أوبــامــا
قد تحفظت على املــس بموازنة السلطة
بـسـبــب الـخـشـيــة مــن أن ي ــؤدي ذل ــك إلــى
إضعافها وزيادة التطرف وسط الشارع
الفلسطيني ،وهــو املــوقــف الــذي تتبناه
أيضًا املؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
ون ـق ــل امل ــوق ــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ــن م ـصــدر
سياسي إسرائيلي قوله إن إدارة ترامب
قد تفضل تأجيل هــذا املوضوع إذا كان
م ــن ش ــأن ــه إط ـ ــاق دي ـنــام ـي ـك ـيــة تتسبب
بــال ـضــرر ل ـع ـبــاس ،ف ــي ظ ــل سـعـيـهــا إلــى
إطــاق العملية السياسية بني إسرائيل
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .ل ـك ــن املـ ـص ــدر أض ــاف
أن ــه ب ـم ـعــزل ع ــن امل ــوق ــف الـفـعـلــي إلدارة
ترامب من القانون املقترح ،فإن بإمكانه
أن ي ـت ـخ ــذه ك ـع ـصــا أو ك ـ ـجـ ــزرة إلق ـن ــاع
ال ـس ـل ـط ــة ب ـت ـق ــدي ــم تـ ـ ـن ـ ــازالت س ـيــاس ـيــة
وتـغـيـيــر سـلــوكـهــا .وأشـ ــار امل ـص ــدر إلــى
أنه مع تغيير اإلدارة األميركية ،ووجود
الفلسطينيني فــي حــالــة دف ــاع ف ــإن هــذا
الوقت قد يشكل فرصة ممتازة لدفع هذا
التشريع قدمًا.
وبـحـســب م ـصــادر سياسية إسرائيلية
أخــرى ،فــإن رئيس السلطة الفلسطينية
ب ـ ــات ي ـف ـتــش م ــن اآلن ع ــن ط ـ ــرق بــدي ـلــة
لتحويل األموال إلى العوائل الفلسطينية
امل ـس ـت ـف ـي ــدة ب ـح ـيــث ي ـل ـتــف ع ـل ــى آل ـي ــات
ال ــرق ــاب ــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص.
ّ
وذكـ ـ ــرت املـ ـص ــادر ب ــأن ع ـبــاس ل ـجــأ عــام
 ،2014على خلفية االنـتـقــادات الدولية،
إلــى إج ــراء تعديل تقني أغـلــق بموجبه
وزارة ش ـ ــؤون األسـ ـ ــرى ون ـق ــل األج ـه ــزة
امل ـخ ـت ـصــة ف ـي ـهــا ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـت ـقــدي ـمــات
املالية لهم إلى لجنة شؤون األسرى في
منظمة التحرير الفلسطينية.
يشار إلــى أن بريطانيا كانت قد أعلنت
فــي تشرين األول املــاضــي أنها ستشدد
معايير املساعدات املالية التي تقدمها
إلــى السلطة الفلسطينية بحيث تتأكد
مــن أن األم ـ ــوال ال ـتــي تـحــولـهــا ال تذهب
إلى تمويل «نشطاء إرهابيني أو داعمني
لإلرهاب أو عوائل إرهابيني» .وكان وزير
األمــن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان قد
وصف «الصندوق الوطني الفلسطيني»،
الــذي يعتبر ال ــذراع االقتصادية ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ب ــ«امل ـن ـظ ـم ــة
اإلرهابية»ّ .
وردًا على احتجاج السلطة
الفلسطينية بأن هذا املوقف يشكل خرقًا
التفاقيات أوسلو التي اعترفت بمنظمة
التحرير الفلسطينية ،رأت إسرائيل أن
دف ــع رواتـ ــب لــأســرى وع ــوائ ــل الـشـهــداء
يـشـكــل بـ ــدوره خــرقــا التـفــاقـيــات أوسـلــو
ال ـت ــي ال ـت ــزم ــت م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر فـيـهــا
بـ«نبذ طريق العنف واإلرهاب».

مواجهات عنيفة بسبب تقاطر املئات
مــن مسلحي «اإلص ــاح» إلــى املدينة
للسيطرة على أحياء واسعة فيها.
فــي ش ــأن آخ ــر ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» من
م ـص ــادر طـبـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى ال ــدرن
في تعز ،أن مسلحني من «اإلصــاح»
اق ـت ـح ـمــوا املـسـتـشـفــى أول م ــن أم ــس،
وح ـ ّـول ــوه إل ــى «ثـكـنــة عـسـكــريــة» ،لكن
األخ ـطــر أنـهــم «اس ـتــولــوا عـلــى م ــزارع
بـكـتـيــريــة ل ـت ـج ــارب م ــرض ال ـس ــل من
امل ـخ ـت ـب ــرات» .وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن
«خ ـ ـ ــروج هـ ــذه املـ ـ ـ ــزارع سـ ـي ــؤدي إل ــى
كارثة في حال تسرب أنواع البكتيريا،
خاصة في حــال وصولها إلــى أيــادي
اإلرهابيني الذين يمكن أن ّ
يحولوها
إل ــى س ــاح ج ــرث ــوم ــي» .األمـ ــر نفسه
أك ـ ــده ط ـب ـيــب ي ـع ـمــل ف ــي املـسـتـشـفــى،
ح ـي ــث ن ـق ــل إل ـ ــى م ــراس ــل «األخ ـ ـبـ ــار»
أن املـجـمــوعــة املسلحة «أقــدمــت على
تكسير غرفة العزل الطبي ومصادرة
حوافظ البكتيريا».
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ّ
فنزويال :واشنطن تطلق صفارة المواجهة
كاراكاس ــ علي فرحات
لم تأبه املعارضة الفنزويلية للتحذيرات
املتكررة مــن استخدام الـشــارع كوسيلة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـل ـ ــى ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ن ـي ـكــوالس مـ ـ ــادورو ،إلجـ ــراء انـتـخــابــات
رئاسية مبكرة وإطــاق ســراح السجناء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن .ف ــاالن ـق ـس ــام الـ ـح ــاد ال ــذي
يعيشه ال ـش ــارع الـفـنــزويـلــي ،ب ــات ينذر
بــاألســوأ ،فــي وقــت عايش الفنزويليون
فيه التحشيدات املـتـبــادلــة فــي اليومني
امل ــاضـ ـي ــن ،الـ ـت ــي أفـ ـض ــت إلـ ـ ــى س ـقــوط
ضحايا تبعتها عمليات إطالق نار على
عناصر مــن الـقــوى األمنية ،مــا أدى إلى
مقتل جندي فــي قــوة الحماية الوطنية
املكلفة حماية التظاهرات الشعبية لكال
التيارين.
إصرار املعارضة على قرع طبول املواجهة
جـ ــاء ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن دعـ ـ ــوة مـ ـ ــادورو
إلــى ال ـحــوار .فاليمني ،ال ــذي اسـتـفــاد من
األزم ــات االقـتـصــاديــة املتتالية وتململ
القواعد الشعبية من سياسات اليسار،
ب ــات يــراهــن عـلــى تعميم الـفــوضــى عبر
االحتجاجات املترافقة مع حملة خطابية
تحريضية ،كان أبرزها تصريح القيادي
ف ــي «ائـ ـت ــاف ال ـط ــاول ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة»
إنريكي كابريلس ،الــذي دعــا إلــى النفير
ال ـعــام ورف ــض ال ـخــروج مــن ال ـشــارع قبل
تحقيق املطالب املعلنة.
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـي ــد ،سـ ـ ــارع الــرئ ـيــس
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـم ـي ــل واشـ ـنـ ـط ــن
املسؤولية عن إدارة الفوضى في بالده،
كــاشـفــا عــن إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى أكـثــر من
ث ــاث ــن م ـس ـل ـحــا كـ ــانـ ــوا ي ـت ـخ ـف ــون بــن
امل ـح ـت ـجــن وي ـط ـل ـقــون الـ ـن ــار ع ـشــوائ ـيــا،
وهـ ـ ــو تـ ـص ــري ــح تـ ـبـ ـع ــه إع ـ ـ ـ ــان امل ــدع ــي
الـ ـع ــام ال ـف ـنــزوي ـلــي ،ط ـ ــارق ص ـع ــب ،فتح
ت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـع ـجــل ل ـك ـشــف مــاب ـســات
سقوط الضحايا املدنيني والعسكريني،
ومـحــاسـبــة الـجـهــة امل ـســؤولــة ع ــن حلقة
العنف التي شهدتها االحتجاجات في
العاصمة كاراكاس.

أمــا املواجهة السياسية ،فقادها رئيس
الـبــرملــان جــولـيــو ب ــورغ ــوس ،ال ــذي ألغى
زي ـ ـ ــارة مـ ـق ــررة ل ـل ـب ـي ــرو ،وذلـ ـ ــك ملـتــابـعــة
املستجدات بعد ما سماها «حملة القمع
واالض ـط ـه ــاد ال ـت ــي ي ـقــودهــا م ـ ــادورو»،
داع ـي ــا م ـنــاصــريــه إل ــى تـجـنــب ال ـخ ــوف،
واالسـتـمــرار من أجــل «انـتــزاع الحقوق».
تـصــريــح بــورغــوس الق ــى ردًا عنيفًا من
مادورو الذي وصفه بزعيم االنقالبيني،
و«الحقير» الــذي ستقتص منه العدالة
في القريب العاجل.
وي ـص ــف االشـ ـت ــراكـ ـي ــون ال ـت ـص ـع ـيــد فــي
الـ ـب ــاد ب ــأن ــه «أم ـ ــر ع ـم ـل ـيــات أم ـي ــرك ــي»،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـب ـح ــث فـ ـي ــه اإلدارة
األميركية الجديدة عن مكاسب عجزت
ع ـن ـهــا ف ــي س ــوري ــا وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
فلجأت إلى تحريض املعارضة ،وفتحت
لـهــا اع ـت ـم ــادات مــالـيــة ضـخـمــة أرفـقـتـهــا
ب ـت ـغ ـط ـي ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ،أبـ ــرزهـ ــا
افتتاحية صحيفة «نيويوك تايمز» في
ع ــدده ــا ال ـص ــادر أول م ــن أمـ ــس .وقــالــت

الصحيفة إن االحتجاجات فــي الشارع
قــد تكون الوسيلة الوحيدة للدفاع عن
مبادئ الديموقراطية وتخليص البالد
م ـمــا سـ ّـم ـتــه س ــوء اإلدارة االق ـت ـصــاديــة
واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات فـ ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة
وال ـت ــاع ــب ف ــي امل ــؤس ـس ــات الـقـضــائـيــة.
وكشفت «نيويورك تايمز» أن املعارضة
الفنزويلية تقود املرحلة الحالية بــأداء
أفضل عبر االتفاق على قائمة األهــداف

تؤكد مصادر رصد
اتصاالت أميركية بقادة
من الجيش واألمن

ووض ــع اسـتــراتـيـجـيــة مــوحــدة ملعالجة
مشكالت الـبــاد بمساعدة مــن املجتمع
الدولي .يقول مصدر رسمي في «الحزب
اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن ال ـي ـســار
الفنزويلي بــات مقتنعًا بــأن األم ــور قد
تشهد تصعيدًا فــي األي ــام املـقـبـلــة ،لكن
الــرئـيــس مـ ــادورو «ل ــن يخضع لــابـتــزاز
األميركي الــذي تمارسه املعارضة على
األرض ،وسيبقى يدير مهماته الرئاسية
حتى آخــر يــوم مــن واليـتــه الـتــي تنتهي
فــي الـعــاشــر مــن كــانــون الـثــانــي .»2019
أم ــا ال ـح ــوار م ــع امل ـع ــارض ــة ،فسيقتصر
على تقاسم إدارة البالد ضمن القوانني
املــرع ـيــة .وك ـشــف امل ـص ــدر ع ــن ات ـصــاالت
أم ـي ــرك ـي ــة م ــع ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـيــش
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـح ــري ـض ـه ــم ع ـلــى
املـشــاركــة فــي االن ـقــاب ،وه ــذا مــا «يؤكد
ض ـلـ ّـوع واش ـن ـطــن امل ـبــاشــر ف ــي األزم ـ ــة...
نـحــذر مــن تـمــادي املـعــارضــة فــي تحدي
ال ـحــزب االش ـتــراكــي ال ــذي يمتهن إدارة
الثورات».

نجاد وبقائي ورفسنجاني
خارج المنافسة
أعلنت وزارة الداخلية اإليرانية ليل أمس قائمة تضم  6مرشحني
لالنتخابات الرئاسية في  19أيار املقبل ،جرى تأييد أهليتهم من
قبل «مجلس صيانة الدستور» .والالفت في القائمة ،استبعاد
الرئيس السابق أحمدي نجاد واملرشح الذي يدعمه حميد بقائي
ومحمد رفسنجاني ،شقيق الرئيس الراحل أكبر هاشمي
رفسنجاني ،فيما جرت املوافقة على الرئيس الحالي الشيخ حسن
روحاني والسيد ابراهيم رئيسي (سادن الروضة الرضوية)،
وعمدة طهران محمد باقر قاليباف ،وإسحاق جهانغيري (النائب
األول لرئيس الجمهورية في حكومة روحاني) ومصطفى
هاشمي طبا (مساعد الرئيس اإليراني في حكومة أكبر هاشمي
رفسنجاني) ،ومصطفى مير سليم (تولى منصب وزير الثقافة
في الوالية الثانية من رئاسة رفسنجاني من عام  1993حتى
 )1997من أصل  1636شخصًا سجلوا ترشيحاتهم.

تركيا

ُ
جدل شرعية االستفتاء« :الدستورية» سترفض أي طعن
أوروبيًا وداخليًا ،يبقى الجدل
الذي أشعله االستفتاء التركي
قائمًا ،وخصوصًا مع خوض
المعارضة معركة قانونية
إللغاء نتائجه
ال يـ ــزال ال ـج ــدل ب ـش ــأن شــرع ـيــة نـتــائــج
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ال ـ ـتـ ــركـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا ب ـعــد
أي ـ ـ ــام مـ ــن ت ـص ــوي ــت األت ـ ـ ـ ــراك ملـصـلـحــة
ال ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي تـمـنــح
صالحيات واسعة للرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان .فبعد رفــض املجلس األعلى
لــانـتـخــابــات جـمـيــع الـطـعــون املـقــدمــة،
تـحــدث وزراء فــي الـحـكــومــة ،أم ــس ،عن
أن جميع السبل األخــرى إلعــادة النظر
بهذا القرار مغلقة.
وب ـي ـن ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــر أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أم ـ ـ ــس ،أن
«امل ـس ــأل ــة ان ـت ـهــت» م ــع رف ــض ال ـط ـعــون،
تحدث وزيــر العدل بكر ب ــوزداغ ،عن أن
املحكمة الدستورية سترفض أي طعن
تقدمه املعارضة على نتيجة االستفتاء،
م ــؤكـ ـدًا أيـ ـض ــا أن امل ـح ـك ـمــة األوروب ـ ـيـ ــة
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال تـ ـمـ ـل ــك الـ ــواليـ ــة
الـقـضــائـيــة ل ـبــت ه ــذه ال ـط ـع ــون .ويــأتــي
كـ ــام بـ ـ ـ ــوزداغ ردًا ع ـل ــى إعـ ـ ــان «ح ــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري» امل ـع ــارض أن ــه قد
يحيل الطعن على نتائج االستفتاء إلى
املحكمة الدستورية التركية أو املحكمة
األوروبـ ـي ــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان بـعــد ق ــرار
املجلس االنتخابي األعلى رفض النظر
في الطعون التي تقدم بها هو و«حزب
الشعوب الديموقراطي».

وي ــرتـ ـك ــز ط ـع ــن املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى ق ـبــول
املجلس االنتخابي األعلى بطاقات غير
مختومة فــي عملية االق ـتــراع ،اعتبرها
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «الـ ـشـ ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري»
بولنت تزجان ،بأنها فتحت املجال أمام
«التزوير والجدل» وأنها «أزمــة شرعية
خطيرة».
وانـتـهــز بـ ــوزداغ الـفــرصــة أيـضــا لتكرار
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ح ـك ــوم ـت ــه ل ـت ـق ــري ــر ص ـ ــادر
ع ــن م ــراقـ ـب ــن أوروبـ ـ ـي ـ ــن وصـ ـف ــوا فـيــه
االس ـت ـف ـتــاء ،ال ــذي ج ــرى فــي ظــل قــانــون
الـ ـط ــوارئ ،بــأنــه «ل ــم يـجــر وس ــط أج ــواء
تنافسية ع ــادل ــة» ،معتبرًا أن «م ــن أعــد
هذا التقرير منحاز».
أوروبيًا ،تحدث مفوض شؤون التوسيع
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوهــانــس هــان،
عــن ضـ ــرورة ب ــدء م ـفــاوضــات مــع أنـقــرة
بشأن عالقتها مع أوروبا بعد استفتاء
 16ن ـ ـي ـ ـسـ ــان .وفـ ـيـ ـم ــا الحـ ـ ـ ــظ هـ ـ ـ ــان أن
املفاوضات سبق أن وصلت إلى مرحلة
«اإلخـ ـ ـف ـ ــاق» ب ـس ـبــب «الـ ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
ل ـتــرك ـيــا ف ــي ح ــري ــات ال ـص ـحــافــة وحـكــم
القانون» ،قــال إنــه حاليًا يجب الحديث
عن إعادة نظر في العالقة بني الطرفني.
وت ــاب ــع أنـ ــه ع ـنــدمــا ت ـط ـبــق ال ـت ـعــديــات
الــدسـتــوريــة وتـتـحــول تــركـيــا إل ــى نظام
رئـ ــاسـ ــي ،ت ـك ــون ق ــد اب ـت ـع ــدت أك ـث ــر عــن
«املعايير» األوروب ـيــة بخصوص فصل
السلطات واستقاللية القضاء.
بــدوره ،نبه األمــن العام ملجلس أوروبــا
ثوربون ياغالند ،إلى أن عقوبة اإلعدام
ال تنسجم مــع عـضــويــة هــذه املــؤسـســة،
وذلــك بعدما أشــار الرئيس التركي إلى
إمكان إجراء استفتاء حول إعادة العمل
بها.

وأض ـ ــاف أن «هـ ــذا األمـ ــر يـنـطـبــق أيـضــا
على إعادة العمل بها ،إذ ال يمكن للدولة
امل ـع ـن ـيــة أن تـ ـك ــون عـ ـضـ ـوًا ف ــي مـجـلــس
أوروبــا .إنها نقطة أساسية في الشرعة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان» .لـكــن
ياغالند اعتبر أن الــوقــت ال يــزال مبكرا
للحديث عــن ش ــروط إمـكــان طــرد تركيا
من املؤسسة األوروبية التي مقرها في
ستراسبورغ وتضم  47دولة.
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة
ت ـع ـت ـمــد أسـ ـل ــوب «ت ـط ـه ـي ــر» الـ ـب ــاد مــن
«االن ـق ــاب ـي ــن» ب ـعــد م ـحــاولــة االن ـق ــاب
الفاشلة في  15تموز ،يبدو أنها تتجه
ن ـحــو ق ـمــع امل ـش ـك ـكــن ب ـشــرع ـيــة نـتــائــج

ّبين استطالع أن  13في
المئة من ّناخبي الحزب
الحاكم صوتوا بـ«ال»

االستفتاء ،فقد نقل موقع إخباري تركي
أن أحد صحافييه أوقف أمس لتشكيكه
فـ ــي «ش ــرعـ ـي ــة» فـ ـ ــوز م ـع ـس ـكــر «نـ ـع ــم».
وأوق ــف الصحافي فــي مــوقــع «سنديكا
دوت أورغ» املــرتـبــط بــالـنـقــابــات ،أرغــن
دم ـ ـيـ ــرهـ ــان ،فـ ـج ــر أمـ ـ ــس خـ ـ ــال عـمـلـيــة
للشرطة فــي مقر املــوقــع فــي اسطنبول.
واتهم دميرهان بـ«تنظيم احتجاجات
على مواقع التواصل االجتماعي بهدف

اعتبار نتيجة االستفتاء غير شرعية»،
وكذلك «الحض على الكراهية» و«إهانة
ممثل للدولة» ،وفق املوقع.
وسـبــق للشرطة أن اعتقلت  16ناشطًا
يـســاريــا فــي اسطنبول خــال تظاهرات
رافضة لنتائج االستفتاء ،أول من أمس،
وعددًا آخر من األشخاص بما محصلته
 38مــذكــرة توقيف ،فيما شهدت أحياء
في اسطنبول تظاهرات يومية مناهضة
ألردوغــان منذ إعــان فــوزه باالستفتاء.
كــذلــك ،أوق ــف ستة أشـخــاص فــي مدينة
إزمير بتهمة شتم أردوغــان علنًا مساء
يوم االستفتاء.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ت ـحــدث رئ ـيــس تحرير
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ح ـ ــري ـ ـي ـ ــت» مـ ـ ـ ـ ــراد ي ـت ـك ــن،
فـ ــي تـ ـق ــري ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ــن اس ـت ـط ــاع ــات
ج ــدي ــدة صـ ــدرت ب ـعــد االس ـت ـف ـتــاء تـبـ ّـن
نـتــائــج «ص ــادم ــة» .ووف ــق اسـتـطــاعــات
ل ــ«إي ـب ـســوس» و«س ــي أن أن ت ــرك» ،فقد
تبني أن شخص الرئيس أردوغ ــان كان
األك ـث ــر تــأث ـي ـرًا عـلــى خ ـي ــارات الـنــاخـبــن
ممن صوتوا «نعم» أو «ال» .إضافة إلى
ذلك ،أظهر االستطالع أن  73في املئة من
ناخبي «الحركة القومية» املتحالف مع
أردوغ ـ ــان صــوتــوا عـكــس إرادة حزبهم
ورف ـض ــوا الـتـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،كما
أن  13ف ــي امل ـئ ــة م ــن نــاخ ـبــي «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» صوتوا بـ«ال» في خمس مدن
رئيسية وهي :اسطنبول وأنقرة وإزمير
وأضـنــة وبــورصــة .وبينت اإلحـصــاءات
أيـضــا أن  51فــي املـئــة مــن الناخبني في
املــدن هم ضد التعديالت ،بينما  62في
املئة مــن الناخبني فــي املناطق الريفية
صوتوا ملصلحة التعديالت.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

◄ وفيات ►
بكامل التسليم والــرضــا بقضاء
الـ ـل ــه وق ـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إل ـي ـك ــم وف ــاة
املرحوم:
الحاج ديب علي نصر الله
(أبوعلي)
زوجـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة حياة
زواوي.
أوالده :الـ ـح ــاج ع ـل ــي ،امل ـه ـنــدس
ح ـ ـ ـمـ ـ ــزة(أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة) ،الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج م ـح ـم ــد
(أبـ ــوج ـ ـع ـ ـفـ ــر)( ،رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئــة
التنفيذية في حركة أمل) ،األستاذ
ح ـس ــن ،األسـ ـت ــاذ ح ـســن (امل ــدي ــر
اإلقليمي ملنطقة الجنوب UNDP
واألستاذ أحمد (مدير مستشفى
دار الشفاء في الكويت).
بـ ـن ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة زي ـ ـنـ ــب زوج ـ ــة
امل ــرح ــوم ال ـح ــاج صـبـحــي الــزيــن،
الـ ـح ــاج ــة ف ــاط ـم ــة زوج ـ ـ ــة ال ـح ــاج
عباس ياسني والحاجة خديجة
زوجـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـمـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـلــي
بيضون.
أش ـق ــاؤه :ال ـحــاج ح ـيــدر ،املــرحــوم
الحاج حسني والحاج محمود.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
زهـ ـ ــرة ،امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة ن ــورا
واملرحومة الحاجة بهية.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـجـمـعــة
الواقع فيه  ، 2017/4/21في منزل
الـفـقـيــد الـكــائــن فــي ح ــارة حــريــك،
اعـتـبــارًا مــن الـســاعــة الثالثة بعد
الظهر.
وفــي بيروت نهار اإلثنني الواقع
ف ـيــه  ، 2017/4/24ف ــي جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه العلمي-
ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السابعة
يـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء عـ ــن روحـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ،غ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
ف ـ ـي ـ ــه ، 2017/4/22ف ــي حسينية
السكسكية الساعة الــرابـعــة بعد
الظهر.
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل نصر الله وآل زواوي

إن ـت ـق ـلــت إلـ ــى رح ـم ــة ال ـل ــه تـعــالــى
نـهــار الخميس  20نيسان 2017
املرحومة
الحاجة هناء محي الدين فواز
أرملة املرحوم الحاج حسني حمصي
أوالدهـ ـ ـ ــا  :زيـ ـ ــاد صـ ـب ــاغ ،غ ـســان
حمصي
ب ـن ــات ـه ــا  :الـ ـح ــاج ــة م ـن ــى أرم ـل ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــوم ح ـ ـ ـس ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــان،
املرحومة الحاجة هدى،
الحاجة ليلى ،الحاجة أمل زوجة
الحاج نصرت ناصر
أشقاؤها  :إبراهيم ف ــواز ،محمد
ف ـ ــواز ،م ـع ــروف ك ـس ــروان ــي ،علي
كسرواني
شـقـيـقــاتـهــا  :زي ـن ــب ف ـ ــواز زوج ــة
ش ـب ـلــي الـ ــزيـ ــن ،الـ ـح ــاج ــة ع ــزي ــزة
زوجة املرحوم أحمد
دبـ ـ ـ ــس ،املـ ــرحـ ــومـ ــة س ـ ـعـ ــادفـ ــواز،
لواحظ كسرواني أرملة املرحوم
الوزير
السابق فهمي شاهني ،املرحومة
هيام كسرواني أرملة املرحوم
السيد سامي مكي
ي ـص ـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا ال ـطــاهــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن وادي
السالم
قــرب املغتسل الـحـيــدري ،النجف
األشرف ،العراق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
ط ـي ـل ــة أي ــام ــاألسـ ـب ــوعـ ـف ــي م ـن ــزل
ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـك ـ ــائ ـ ــن فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
الـبـيـضــاء ،ش ــارع س ـلــوى نـصــار،
بناية برج الرمال ،الطابق الثاني.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل ح ـ ـم ـ ـصـ ــي ،فـ ـ ـ ــواز،
الجمال ،الزين ،كسرواني ،دبس،
ش ــاه ــن ،ص ــوف ــان ،ن ــاص ــر ،مكي
وعموم أهالي بلدة جويا.
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العالم
◄ إعالن رسمي ►
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

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
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

نتائج اللوتو اللبناني
23 32 27 17 13 12 4
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1502وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة32 - 27 - 17 - 13 - 12 - 4 :
الرقم اإلضافي23 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.341.562.354ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 92.912.125ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة92.912.125 :ل .ل.

إعــــــالن

بيروت في2017/4/20 :
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
لشركة بوغينبول  -ليبانون ش.م.م.
إن مدير عام شركة بوغينبول  -ليبانون ش.م.م .السيد جهاد إبراهيم يدعو
الشركاء لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في مركز الشركة
في فردان ـ ـ سنتر فردان  2000الطابق الثالث وذلك في تمام الساعة الرابعة من
بعد ظهر يوم االثنني الواقع في الثاني والعشرون من شهر أيار  2017للتداول
في جدول األعمال التالي:
 1ـ ـ االستماع إلى تقرير مفوض املراقبة عن اعمال وحسابات الشركة خالل
السنوات  2014ـ ـ  2015ـ ـ .2016
 2ـ ـ املصادقة على ميزانية وحسابات الشركة للسنوات املالية  2014ـ ـ 2015
ـ ـ .2016
 3ـ ـ إبراء ذمة اإلدارة عن أعمال اإلدارة للسنوات  2014ـ ـ  2015ـ ـ .2016
 4ـ ـ أمور أخرى.
ّ
 5ـ ـ يمكن ألي صاحب حصص في رأس مال الشركة أن يطلع في مركز
الشركة قبل عشرين يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية على املستندات املوضوعة
تحت تصرفهم تبعًا ألحكام املادة عشرين من نظام الشركة.
بكل احترام
مدير عام شركة بوغينبول  -ليبانون ش.م.م.
جهاد إبراهيم

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52.238.250ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.110 :شبكات. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47.061 :ل .ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 142.160.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.770 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.478.687.760 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1502
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح14443 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75.000.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4443 :
 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.443 :
 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.43 :

 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 319
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة227 :
• يومية أربعة2295 :
• يومية خمسة43530 :

بيروت في2017/4/20 :
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
لشركة كونسبت ديزاين أنليمتد ش.م.م.
إن مدير عام شركة كونسبت ديزاين أنليمتد ش.م.م .السيد جهاد إبراهيم
يدعو الشركاء لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في مركز
الشركة في فردان ـ ـ سنتر فردان  2000الطابق الثالث وذلك في تمام الساعة
السادسة من بعد ظهر يوم االثنني الواقع في الثاني والعشرون من شهر أيار
 2017للتداول في جدول األعمال التالي:
 1ـ ـ االستماع إلى تقرير مفوض املراقبة عن اعمال وحسابات الشركة خالل
السنوات  2014ـ ـ  2015ـ ـ .2016
 2ـ ـ املصادقة على ميزانية وحسابات الشركة للسنوات املالية  2014ـ ـ 2015
ـ ـ .2016
 3ـ ـ إبراء ذمة املدير عن أعمال إدارته للشركة للسنوات  2014ـ ـ  2015ـ ـ .2016
 4ـ ـ أمور أخرى.
ّ
 5ـ ـ يمكن ألي صاحب حصص في رأس مال الشركة أن يطلع في مركز
الشركة قبل عشرين يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية على املستندات املوضوعة
تحت تصرفهم تبعًا ألحكام املادة عشرين من نظام الشركة.
بكل احترام
مدير عام شركة كونسبت ديزاين أنليمتد ش.م.م.
جهاد إبراهيم

استراحة
2561 sudoku
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 52.238.250ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 30 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.741.275 :ل .ل.
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أفقيا

 -1معلم أثري لبناني مشهور –  -2مطار عسكري إيطالي يستضيف بعض الرحالت
الجوية املدنية – للنداء –  -3بشر – فيلسوف أملاني وضع العقل في صلب الوجود
ومـحــوره –  -4رخــو باألجنبية – عائلة مــؤرخ لبناني راحــل إهتم بعلم املكتبات
ّ
ّ
املتحجر –
العلمية – حزن وكرب –  -5صفة للسمك والحيوان
وتاريخها والفهرسة
ُ
ّ
نوع أفعى ضخمة –  -6تعرف بالنقل كالجوز واللوز والفستق والبندق –  -7سخن
املاء – سن اإلدراك –  -8سد مصري شهير – سهل ونهر إيطالي –  -9يابس وناشف
– نهر روسي أطول أنهر أوروبا وأغزرها حوضه يعيش فيه نصف سكان روسيا –
ّ
ّ
املوصلي
ومعلم ابراهيم
 -10مطرب بغدادي شهير

عموديًا

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.

 -1فنان لبناني خريج استديو الفن مــن أغانيه « انتي وأنــا « –  -2بلدة لبنانية
بقضاء صور – مهماز ّ
ّ
الحراثني –  -3قبل اليوم – ثغر – مخلص – -4
الفدان عند
منطقة سياحية تركية ذات شهرة عاملية وتعتبر املناطيد ذات الهواء الساخن من
ّ
السواح –  -5مدينة اسبانية في أندلوسيا – بترول –  -6من
األنشطة التي تجذب
الحبوب – مدينة أملانية – للندبة –  -7بلدة لبنانية بقضاء املنت فيها مقر السفارة
األميركية – ّ
الهي واليسير من األمور أو خالف العظيم –  -8قطع واستأصل وأزال
ّ
من الجذور – غطى السحاب السماء –  -9لعبة من ألعاب الحظ واملقامرة – نافذة –
 -10عاصمة نيبال

1

أفقيا
ّ
 -1جاكسون فايف –  -2وجار – شجن –  -3شقيق – دشن –  -4جدي – بهاماس –  -5يساند – يافا
أقلم – من – ز ز –  -8أرز – ّ
–  -6نو – غول – ني – ّ -7
شد –  -9زرد – ور – بال –  -10قناطر زبيدة
عموديًا
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مشاهير 2561

حلول الشبكة السابقة

 -1جورجينا رزق –  -2أج – دسوق – رن –  -3كاشيا – الدا –  -4سرق – نغمر –  -5يبدو – زور –
 -6نشقه – لم – رز –  -7فج – اي – نش –  -8اندمان – دبي –  -9شافيز – إد –  -10فرنسا  -زحلة

حل الشبكة 2560

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم بريطاني ُيعرف بالبارون أدريــان األول ( )1977-1889نــال جائزة
نوبل في الطب عام  1932ألبحاثه عن وظائف الخاليا العصبية .خدم
في الحرب العاملية األولى
 = 8+4+2+1+5راصد عسكري ■  =10+11+6+3عاصمتها اكرا ■ =5+9+7
مسكن الرهبان

حل الشبكة الماضية :ادوار الخراط
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـص ـي ــان ــة واس ـت ـث ـم ــار
الخط البحري في معمل الــذوق ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 2468/تاريخ
 ،2017/3/10قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/5/19عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 681
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـح ــداث م ـســاحــة
كـمــوقــف ل ـل ـس ـيــارات ف ــي م ـخــزن الـكــابــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــاء االس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 1285/تــاريــخ  ،2017/2/6قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2017/4/28عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 679
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء قواطع  66ك.ف .من
النوع الداخلي لزوم محطتي جعيتا وعني
املريسة ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10347/ت ــاري ــخ  ،2016/10/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2017/5/12عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 694
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/81 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :حسني حسني سليم
محمد علي سليم  /بوداي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
ك ـتــاب ع ــام وع ـقــد فـتــح ح ـســاب موثقني
بتأمني عقاري بمبلغ  /32432978/ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.

تاريخ التنفيذ2016/3/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2016/3/26و 2016/4/23و 2016/9/10
تاريخ قرار الحجز2016/4/13 :
تاريخ تسجيله2016/4/20 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2016/5/20
تاريخ تسجيله2016/9/17 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /1256/
بوداي ـ ـ أميري موقع محلة مراح سليم
ش ـعــب ال ـب ـئــر .ال ـع ـقــار ارض ب ـعــل ت ــزرع
ح ـب ــوب وي ـق ــع ف ــي س ـف ــح ال ـج ـب ــل امل ـطــل
على بلدة بــوداي ويبعد أكثر من ثالثة
كيلومترات عن البلدة وينحدر انحدارًا
ش ــدي ــد م ــن الـ ـغ ــرب ال ـ ــى الـ ـش ــرق ارض ــه
صخرية وال يوجد عليه أي انشاءات أو
آبــار انما يوجد اشـجــار حرجية كثيفة
وللوصول اليه سيرًا على االقدام
مساحته /2190/ :متر مربع
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /1522/
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1522/وش ـم ــاال
وجنوبًا العقار رقم /1522/
ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ح ــق س ـط ـحــي عـلــى
االشجار الحرجية يومي  /3934/تاريخ
 2014/11/24تأمني عقاري درجــة اولى
على كامل العقار مع حق التحويل بدون
مزاحم
الدائن :جمال ترست بنك ش.م.ل.
امل ــدي ــن :ح ـســن ح ـســن سـلـيــم /2400/
سهم قيمة الـتــأمــن  /36000000/ليرة
لبنانية
تعهد املــديــن بعدم البيع أو التأمني أو
ال ـتــأج ـيــر او تــرت ـيــب أي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن
يومي  /1521/تاريخ  2016/4/20حجز
تنفيذي رقم  2016/81صــادر عن دائرة
تنفيذ بعلبك مـكــان حفظ املـلــف بــوداي
/1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :حسني حسني سليم عدد
االسهم املحجوز عليها  /2400/يومي
 /3300/ت ــاري ــخ  2016/9/17محضر
وص ــف الـعـقــار ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
ب ـع ـل ـبــك رق ـ ــم اسـ ـ ــاس  2016/81بـمـلــف
/1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد علي سليم
التخمني بالليرة اللبنانية/21900000/ :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/12483000/ :
ث ــانـ ـي ــا /2400/ :سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /1257/ب ـ ــوداي ـ ـ ـ أم ـي ــري مـحـلــة م ــراح
سـلـيــم جـ ــورة الـصـبـحـيــة .ال ـع ـقــار ارض
بعل تزرع حبوب ويقع في سفح الجبل
املطل على بلدة بــوداي ويبعد اكثر من
ثــاثــة كـيـلــومـتــرات عــن الـبـلــدة وينحدر
انحدار شديد من الغرب الى الشرق
أرضـ ــه ص ـخــريــة وال ي ــوج ــد ضـمـنــه ايــة
ان ـش ــاءات أو آب ــار ارت ــوازي ــة انـمــا يوجد
اشجار حرجية كثيفة وليس له طريق
وللوصول اليه سيرًا على االقدام
مساحته /1646/ :متر مربع
حـ ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده مـ ــن ال ـ ـغـ ــرب والـ ـش ــرق
والشمال والجنوب العقار رقم /1522/
الحقوق العينية :نفس التأمني والتعهد
وال ـح ـج ــز ال ـت ـن ـف ـيــذي وم ـح ـض ــر وص ــف
ال ـع ـق ــار بــال ـع ـقــار رقـ ــم  /1256/بـ ــوداي
اعاله.
التخمني بالليرة اللبنانية/16460000/ :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/9382200/ :
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة:
/38360000/
مجموع بــدل الـطــرح بالليرة اللبنانية
ب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/21865200/ل.ل.

مــوعــد جلسة املــزايــدة ومـكــان اجــرائـهــا:
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/5/10
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر والـنـصــف ظهرًا
ام ــام حـضــرة رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
قصر عدل بعلبك
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2014 /349 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليهما :علي عقل حميه
وعقل سلمان حميه ـ ـ طاريا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
قرض وكتاب قرض عام موثق بمحضر
عقد تأمني بحدود مبلغ ماية وخمسون
مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة عـ ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد
ً
وامللحقات عمال بعقد التأمني املبرز
تاريخ التنفيذ2014/10/27 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2014/10/29و 2014/11/13
تاريخ قرار الحجز2014/11/11 :
تاريخ تسجيله2014/11/13 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2015/1/22
تاريخ تسجيله2015/1/26 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /713/
ط ــاري ــا أمـ ـي ــري م ــوق ــع ال ـت ـل ـي ـلــه ال ـع ـقــار
مستطيل يوجد عليه بنائني:
 1ـ ـ اول مــؤلــف مــن طابقني ارض ــي شقة
سـكـنـيــة وكـ ـ ــراج م ـح ــاط بـتـصــويـنــة من
الجهات االربعة .مساحة البناء حوالى
/460/م 2
 2ـ ـ البناء الثاني مؤلف من شقة سكنية
محايدة عن البناء االول مؤلفة من ثالث
غــرف ومنتفعاتهم ومطلع درج يــؤدي
ال ــى الـسـطــح غـيــر م ــورق وغ ـيــر مــدهــون
مساحة البناء /130/م  2ضمنه عريشة
على أعمدة  /48/دالية وحديقة ضمنها
 /24/شـ ـج ــرة م ـث ـم ــرة وبـ ـئ ــر ارت ـ ـ ــوازي
مجهز وبئر عربي جمع بعمق عشرين
متر
ـ ـ مساحته/20257/ :م 2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقار رقم /712/
ً
وشرقًا العقار رقم  /714/وشماال طريق
عام والعقار  /1742/وجنوبًا طريق عام
ـ ـ الحقوق العينية :يومي  /3812/تاريخ
 2014/11/13ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ص ــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه عقل
سلمان حميه وعلي عقل حميه ـ ـ يومي
 /132/تـ ــاريـ ــخ  2015/1/26مـحـضــر
وص ــف الـعـقــار رق ــم  2014/349املـصــدر
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك الـ ـح ــاج ــز ج ـمــال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه عقل
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سلمان حميه
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/842188/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/456044.802/
ثانيًا /2400/ :سهم بالعقار رقم /714/
طاريا ـ ـ أميري محلة التليله يوجد عليه
ب ـن ــاء م ــدرس ــة م ــؤل ــف م ــن ث ــاث طــوابــق
ثانوية طاريا الرسمية.
 1ـ ـ ـ ارض ــي يـحـتــوي عـلــى م ــوزع وقــاعــة
وثــاث غــرف ومطبخ وحمامني ومطلع
درج يؤدي الى االول
 2ـ ـ ـ اول ي ـح ـتــوي ع ـلــى مـ ــوزع وثـمــانـيــة
غ ــرف ومـطـلــع درج يـ ــؤدي ال ــى الـطــابــق
الثاني
 3ـ ـ الطابق الثاني يحتوي على مــوزع
وثـمــانـيــة غــرف ومـطـلــع درج ي ــؤدي الــى
السطح
ي ــوج ــد ض ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار ح ــوال ــى /720/
شـ ـج ــرة كـ ـ ــرز مـ ـثـ ـم ــرة وبـ ـع ــض اشـ ـج ــار
الزيتون  /250/شجرة وداخلهم مبنى
على اعمدة حوالى /160/م 2
ـ ـ مساحته/14999/ :م 2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقار رقم /713/
ً
وشرقًا العقار رقم  /715/وشماال طريق
عام وجنوبًا طريق عام
ـ ـ الحقوق العينية :يومي  /1023/تاريخ
 2014/6/14انشاءات أو اضافة انشاءات
مدينة اصبحت محتويات العقار بناء
من االسمنت املسلح معد ملدرسة ـ ـ يومي
 /1889/تاريخ  2007/10/6اشارة بعدم
إج ــراء أي ــة معاملة عـلــى ه ــذا الـعـقــار اال
بحضور املالك عقل حميه ـ ـ نفس الحجز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ــف ال ـع ـق ــار
بالعقار رقم  /713/اعاله
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/929570/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/503362.155/
ثالثًا /2400/ :سهم بالعقار رقم /1236/
طاريا ـ ـ اميري محلة درجة العصيفرية
والبريس العقار مستطيل الشكل ضمنه
بناء مؤلف من ثالثة طوابق
 1ـ ـ ارضي مسكون من قبل عمال
 2ـ ـ أول قسم منه مسكون والباقي قيد
االنشاء
 3ـ ـ الثاني قيد االنشاء
مساحة الطابق /150/م /3/ × 2ضمنه
 /21/خيمة /41/م ×  /8/وسبعة آبار
ثــاثــة مـجـهــزيــن وال ـبــاقــي جـمــع وبــركــة
مـيــاه تستوعب /80000/م 3وثـمــانــون
شجرة متنوعة.
ـ ـ مساحته/76205/ :م2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا طريق عام ومجرى
مـ ــاء وش ــرق ــا ط ــري ــق عـ ــام ومـ ـج ــرى م ــاء
وجنوبًا مجرى ماء
ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي /3506/
تاريخ  31/10/2012تأمني درجــة اولى
دون مــزاحــم تــدفــع حسب ش ــروط العقد
الدائن جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين
عـقــل سـلـمــان حـمـيــه قـيـمــة ال ـتــأمــن مئة
وخمسون مليون ليرة لبنانية وتعهد
املــديــن بـعــدم البيع أو تأجير أو إنشاء
أي حق عيني على العقار بدون موافقة
الدائن الخطية ـ ـ نفس الحجز التنفيذي
وم ـح ـضــر وص ــف ال ـع ـقــار بــال ـع ـقــار رقــم
 /713/طاريا اعاله
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/1518985/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/822530.3775/
مجموع التخمني$/3290743/ :
ـ ـ ـ مـجـمــوع ب ــدل ال ـطــرح بـعــد التخفيض
للمرة الثانية$/1781937.3345/ :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان إجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 10/5/2017الساعة الثانية عشرة ظهرًا
امــام القاضي املنفرد املــدنــي فــي بعلبك
رئيس دائرة التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وأن ي ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية

تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه أن يختار محال
إلقــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وإال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة أيام من صدور قرار االحالة إيداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال وإعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،وعـلـيــه فــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إخبار
من دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2015/754 :
املنفذة :وهيبة محمد قصير البضن
املـطـلــوب ابــاغــه :عيسى عـمــر النصبة.
مجهول االقامة
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة مــن
املـنـفــذة بوجهك بـمــوضــوع حكم صــادر
ع ــن م ـح ـك ـمــة عـ ـك ــار ال ـش ــرع ـي ــة ب ـتــاريــخ
 2013/4/3رقم  357/242حقوق مهرية
والـ ـق ــاض ــي ب ــال ـح ـك ــم ع ـل ـي ــك ب ـ ــأن تــدفــع
ملطلقتك املنفذة مؤجل صداقها البالغ
الفي غرام من الذهب.
ان ه ــذه ال ــدائ ــرة تكلفك الـحـضــور اليها
السـ ـت ــام االخـ ـب ــار ل ــاط ــاع ع ـلــى دفـتــر
شروط البيع املنظم بتاريخ 2016/12/7
ال ـع ــائ ــد ل ـل ـع ـقــار امل ـح ـج ــوز رقـ ــم /506/
ديـ ــردلـ ــوم وبـ ـي ــان مــاح ـظــاتــك ع ـل ـيــه او
الطعن فيه خالل خمسة ايام من تاريخ
التبليغ وعشرين يومًا من تاريخ النشر
بانقضاء املهلة املــذكــورة اع ــاه يصبح
دفتر الشروط مبرمًا وغير قابل للتغيير
ويـسـقــط عـنــدئــذ ح ــق م ــن اب ـلــغ االخ ـبــار
ب ـت ـق ــدي ــم اي ط ـع ــن ي ـت ـع ـلــق بـ ــاجـ ــراءات
التنفيذ الحاصلة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
قـ ــرر ج ــان ــب رئ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة االب ـتــدائ ـيــة
امل ـك ـل ــف فـ ــي ب ـع ـل ـبــك الـ ـق ــاض ــي انـ ـط ــوان
بــوزيــد نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
من مطانس حنا فرحة بوكالة االستاذ
نـقــوال مـطــر واملـسـجــل بــرقــم 2017/429
والـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبــه الـحـصــول على
سندات تمليك بدل عن ضائع لعقاراته
ذات االرقـ ــام  /1370/مــن منطقة الـقــاع
البنجكية.
فعلى من لديه اعتراض ان يتقدم به الى
املحكمة خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب س ـع ـيــد ح ـس ـيــب اب ـ ــو حـ ـي ــدر وك ـيــل
م ــوس ــى ب ــدي ــع ال ـش ــاع ــر احـ ــد ورث ـ ــة بــديــع
موسى الشاعر سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  130حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب يـ ــوسـ ــف عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـح ـ ــاج وك ـي ــل
املحامية ج ــوال ف ــوزي معلوف بوكالتها
عن نجاة وسهام ايليا ابــو جــوده سندي
ملكية بدل ضائع للعقار  10/672بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب اي ـل ــي نـظـيــر امل ـس ــن وك ـي ــل املـحــامــي
اسـ ـكـ ـن ــدر روجـ ـي ــه نـ ـج ــار ب ـص ـف ـتــه امل ـن ـفــذ
ل ــوص ـي ــة امل ــرح ــوم ــة ف ــري ـح ــه ع ـب ــد الـغـنــي
غندور سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 2643و 2658بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت نــديــن رش ـيــد ال ـشــرتــونــي وكيلة
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إعالنات

ج ــان فــايــق فـغــالــي ملــورثــه فــايــق لويس
ال ـف ـغــالــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  338بمكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2015/496
طــالــب التنفيذ :شــركــة دافـكــو للهندسة
وامل ـق ــاوالت والـتـجــارة ش.م.ل .وكيلتها
االستاذة ميرنا فياض
املنفذ عليها :شركة مجوهرات جرماني
ش.م.م.
وليم وميشال وبيار جرماني وسميرة
ع ـب ـي ــد وك ـي ـل ـه ــم االسـ ـ ـت ـ ــاذ ش ـ ـ ــارل داود
وجورج داوود
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ات ـف ــاق  +كـتــاب
ضـ ـم ــان ــة املـ ـبـ ـل ــغ /159000/د.أ .ع ــدا
اللواحق.
ً
املطروح للبيع :اوال 560 :سهم من العقار
رقم  1823بزبدين:
ارض بعل حرشية مشتملة على بعض
اشجار الصنوبر
مساحته/5000/ :م 2تقريبًا
حدوده :غربًا  1842و 1841وشرقًا 1821
و 1824و 1815و 1814و 1813و1810
ً
و 1825و 1820وشـ ـم ــاال  1825و1840
و 1839و 1838وج ـنــوبــا  1821و1819
و 1815و 1824و 1814طريق عام ـ ـ مرتفق
ب ـح ــق امل ـ ـ ــرور ل ـل ـع ـق ــارات  1821و1824
و 1825ـ ـ حجز عقاري رقم /1316ص.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/47000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/28200/د.أ.
ثانيًا 960 :سهم من العقار  500بزبدين:
ارض بعل صنوبر
مساحته/700/ :م2
ح ــدوده :غربًا  496و 499و 530وطريق
ً
ع ــام وش ــرق ــا  523و 501و 522وش ـمــاال
 496و 522وج ـن ــوب ــا  502ي ـش ـت ــرك فــي
ملكية العقارين  527و.530
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/21000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/12600/د.أ .يشترك في ملكية العقارين
 527و530
ثالثًا 720 :سهم من العقار  528بزبدين:
قطعة ارض سقي مشجرة تفاح.
مساحته/380/ :م2
حـ ـ ــدوده :غــربــا  529و 527وش ــرق ــا 507
ً
و 549وش ـم ــاال  549و 527وطــريــق عــام
وج ـن ــوب ــا  507و 529ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الـعـقــار رق ــم  527منتفع بـحــق ال ــري من
املـيــاه املــوجــودة فــي العقار  526بمعدل

ثالثماية سهم من اصل  2400سهم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/22800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/13680/د.أ.
رابعًا 360 :سهم من العقار  518بزبدين:
ارض م ـش ـجــرة اش ـج ــار وفــاك ـهــة وب ـنــاء
قديم مؤلف من طابقني السفلي يحتوي
عـ ـل ــى دار وغـ ــرفـ ــة سـ ـف ــرة وغـ ــرفـ ــة ن ــوم
وم ـم ـشــى وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وف ــرن ــدا
مسقوفة وزاروب خلف الـبـنــاء العلوي
مؤلف من دار وغرفة سفرة وغرفة منامة
وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وم ـم ـشــى وف ــرن ــدا
مسقوفة وبلكون ودرج خارجي.
مساحته/220/ :م 2تقريبًا.
ح ـ ــدوده :غــربــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا 519
ً
وشماال  498وجنوبًا طريق عام يشترك
ف ــي مـلـكـيــة ال ـع ـقــار  527ـ ـ ـ حـجــز عـقــاري
/1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/24750/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/14850/د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 720 :س ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 988
بزبدين :ارض بعل مشجرة صنوبر.
مساحته/750/ :م 2تقريبًا
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  989وح ـ ــدود حــاصـبـيــا
ً
وشــرقــا  987و 986وش ـم ــاال  990و989
وجـنــوبــا  987و 985منطقة حاصبيا ـ ـ
منتفع بــاملــرور على العقار  987ـ ـ حجز
عقاري /1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/16875/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/10125/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/5/10
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضية الرئيسة ناديا جدايل
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك صـ ـ ـ ــادرات اي ـ ـ ــران /وك ـي ـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري

املنفذ عليه :قــاســم حسن غ ــدار بصفته
الشخصية وبصفته الكفيل بالتكافل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م.
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن وكشف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة االولــى
ً
مع شهادة قيد تحصيال ملبلغ 203000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رقـ ــم( 23ث ــاث ــة وع ـش ــرون)
مــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 1791أل ــف وسبعمئة
وواحـ ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـع ــن) مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
حريك العقارية ،وهــو عبارة عن مدخل
و 3صــالــونــات وط ـعــام وغــرفــة ومطبخ
و 3ح ـم ــام ــات وش ــرف ــات ودرج داخ ـلــي
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف من
مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات،
ول ـ ــه م ــوق ـف ــي سـ ـي ــارة رق ـ ــم  23ـ ـ ـ ـ ول ــدى
الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم هــو عـبــارة
ع ــن طــابـقــن دوب ـل ـكــس  6و 7مخصص
للسكن سيما ان الطابق السادس مؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وحـمــامــن وغــرفــة خ ــدم و 4شــرفــات في
حني أن الطابق السابع مؤلف من مدخل
وج ـلــوس و 3غ ــرف ن ــوم وك ــوري ــدور و3
ح ـمــامــات و 3ش ــرف ــات م ــع االش ـ ــارة الــى
انـ ــه ي ـت ــم ال ـت ـن ـقــل ب ــن ه ــذي ــن ال ـطــاب ـقــن
عبر درج داخلي أو من خــال استعمال
البابني الرئيسني ـ ـ حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ـ ـ ـ ـ ي ـش ـتــرك في
ملكية الحقني املختلفني  1و 3وكــل ما
مـ ــرد عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ ـ ح ــق اس ـت ـع ـمــال ك ــل من
الفسحتني املحددة باالرقام  5و 6و 7و8
و 9و 10والفسحة الثانية  11و 12و13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و21
و 22الكائنني في القسم املشترك رقم .3
ع ــدل نـظــام املـلـكـيــة بــاضــافــة الـقـســم رقــم
 24املـفــرز عــن القسم رقــم  5بالعقد رقم
 2007/1592وبـمــوجــب املـحـضــر الفني
رقم  .2007/1192استحضار دعــوى من
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة االولـ ــى املــال ـيــة في
بـعـبــدا رق ــم  2012/679مـقــدم مــن شركة
ميدل إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 486000 :د.أ .بدل الطرح:
 277020د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
تحدد يوم االربعاء الواقع فيه 2017/6/7
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر صـبــاحــا مــوعـدًا
للبيع باملزاد العلني أمــام رئيس دائــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـب ــدا ،ف ــي ق ـصــر عـ ــدل ب ـع ـبــدا،
املبنى الجديد.
شروط البيع:

على الــراغــب بــالـشــراء قبل املـبــاشــرة في
ـواز لثمن الطرح
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ـ ٍ
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا أو تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن املـبـلــغ واتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ،كما
عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ قرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عليه وبخالل عشرين يومًا تلي االحالة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب ج ــورج ج ـبــران ال ـع ـنــداري سـنــد بــدل
ضائع للعقار  645كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت هال خالد عبداملولى الزغبي سند
بدل ضائع للعقار  65راسنحاش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب بــولــس ح ـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
ناجي عطيه سند بدل ضائع للعقار 923
محمرش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب مـحـمــد خـلـيــل مـلـحــم بــالــوكــالــه عن
حليمه ملحم سندي بدل ضائع للعقارين
 389و 392داعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب ال ـ ـخـ ــوري س ـم ـع ــان قـ ـب ــان سـمـعــان
بالوكاله عــن احــد ورثــة حنا حبيب سند
بدل ضائع للعقار  138الحريق.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـب ــت سـ ـ ـ ــاره داعـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ــام ال ـش ـه ــال
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بالوكاله عــن داعــي االســام الشهال سند
بدل ضائع للعقار  223النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب ول ـي ــم ك ـي ــروز ك ـي ــروز بــالــوكــالــه عن
بنك االعتماد اللبناني شهادة تأمني بدل
ضائع للعقار  2011مزياره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـ ـلـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ـخـ ــايـ ــل ي ـ ــوس ـ ــف بـ ـ ـ ــدران
بــاالصــالــه عــن نفسه وبصفته اح ــد ورثــة
مريم شربل سندي بــدل ضائع للعقارين
 485و 487آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب ف ـي ـل ـي ــب ودي ـ ـ ـ ــع مـ ــوسـ ــى ال ـ ـخـ ــوري
بــالــوكــالــه عــن احــد ورث ــة حنا عبداملسيح
الياس سندات بدل ضائع للعقارات 1575
و 1591و 1594شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب بــولــس ح ـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
فيليب طربيه بصفته بالتوقيع عن البنك
اللبناني للتجاره ش.م.ل .وال ــذي بــدوره
املــالــك لبنك الــاتــي ش.م.ل .شـهــادة تأمني
بدل ضائع للعقارات  2486و 2481و2491
و 2436و 2581و 2575و 2577و2507
و 2489و 2496و 2495و 2493و2474
و 2498و 2471آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
ً
طلبت ريتا جوزف صايغ سند ملكية بدال
عن ضائع باسم املوكل جان جوزف صايغ
فــي الـعـقــار رقــم  558حــاقــل والـعـقــار 2735
لحفد العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
تعلن نقابة العاملني في قطاع القصابة
واملواشي في محافظة النبطية
عن اجــراء انتخابات تكميلية ملجلسها
ال ـت ـن ـف ـيــذي وذلـ ـ ــك يـ ــوم ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
فـيــه  2017/4/29مــن الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الحاديه عشرة
ظهرًا في مقر النقابة في النبطية (مقر
االت ـح ــاد ع ـمــال ومـسـتـخــدمــي محافظة
الـنـبـطـيــة ق ــرب م ـصــرف ل ـب ـنــان) واذا لم
ي ـك ـت ـمــل الـ ـنـ ـص ــاب الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ه ــذه
االنتخابات تؤجل ليوم الجمعة تاريخ
 2017/5/6وف ــي نـفــس الــزمــان وامل ـكــان،
على أنــه ســوف يقفل بــاب الترشيح في
اليوم االربعاء في .2017/4/26
أمني السر
علي محمود السيد علي
الرئيس
عفيف معتوق
انتخابات
تعلن نقابة مزارعي املشاتل والنصوب
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ع ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ت ـك ـم ـي ـل ـيــة مل ـج ـل ـس ـهــا ال ـت ـن ـف ـي ــذي وذلـ ــك
يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع ف ـيــه 2017/4/29
م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ولـغــايــة
الـســاعــة ال ـحــاديــه ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مقر
النقابة في النبطية (مقر االتحاد عمال
وم ـس ـت ـخــدمــي م ـحــاف ـظــة الـنـبـطـيــة قــرب
مصرف لبنان) واذا لم يكتمل النصاب
الـقــانــونــي فــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات تؤجل
ل ـيــوم الـجـمـعــة ت ــاري ــخ  2017/5/6وفــي
نـفــس ال ــزم ــان واملـ ـك ــان ،عـلــى أن ــه ســوف
يقفل بــاب الترشيح فــي الـيــوم االربـعــاء
في .2017/4/26
أمني السر
محمد سميح سعادي
الرئيس
وسيم دياب
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الكرة تتغلب على األلم ...األلمان نموذجًا
سيكون مشهد بايرن ميونيخ في بقية
مشواره في الــدوري والكأس المحليين
هذا الموسم ناقصًا بعد تعرض مانويل
نوير لكسر فــي قدمه أنهى موسمه.
لكن الالفت أن نوير أكمل المباراة أمام
ريال مدريد بهذا الكسر ،وهذا ليس بجديد
على الالعبين األلمان

عكس نوير العزيمة وقوة
التحدي عند الالعبين األلمان
(غونتر شيفمان ــ أ ف ب)

حسن زين الدين
انتهت قصة بايرن ميونيخ األملاني
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا لـكــرة القدم
هذا املوسم .نهاية اعتبرها كثيرون
ح ــزي ـن ــة وم ـج ـح ـفــة وغ ـي ــر مـسـتـحـقــة
ب ـع ــد األداء واملـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه
الـ ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة إيـ ـ ـ ــاب رب ــع
النهائي أمــام ريــال مدريد اإلسباني
ولـ ــوال ال ـص ــاف ــرات ال ـخــاط ـئــة للحكم
املجري فيكتور كاساي لكانت األمور
م ـخ ـت ـل ـفــة .ان ـت ـه ــت ال ـق ـص ــة وأص ـب ــح
تــركـيــز بــايــرن مـنـصـ ّـبــا عـلــى ال ــدوري
والكأس املحليني ،لكن مشهده فيها
سيكون ناقصًا جدًا ،إذ سيفتقد أهم
عناصره وهو الحارس مانويل نوير
الـ ــذي يـمـكــن اع ـت ـب ــاره أح ــد أك ـث ــر من
لحق بهم اإلج ـحــاف فــي املواجهتني
األوروبـيـتــن األخـيــرتــن .إذ ببساطة
لــم يستحق ه ــذا ال ـحــارس أن تتلقى
شـبــاكــه  6أهـ ــداف بـعــد األداء الــرائــع
ال ــذي قـ ّـدمــه وال ــذي أثـبــت فيه مجددًا

أكمل نوير المباراة
أمام ريال مدريد وهو مصاب
بكسر في قدمه
أن ال م ـن ــازع ل ــه ع ـلــى ت ــاج ال ـح ــارس
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم ،وأك ـث ــر م ــن ذلــك
فــإنــه ت ـعــرض لـكـســر ف ــي قــدمــه أنـهــى
موسمه مــع فريقه ويـهـ ّـدد مشاركته
في كأس القارات مع منتخب بالده.
لكن الالفت أكثر من مردود نوير في
ُ
املباراتني هو ما كشف بعد انتهاء
مــواج ـهــة اإلي ـ ــاب أن ــه أك ـم ــل امل ـب ــاراة
بـ ـع ــد ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث ل ـل ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو وهــو مصاب
ّ
ب ــال ـك ـس ــر ،وه ـ ــذا إن دل ع ـل ــى ش ــيء
ف ـع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوة الـ ـب ــدنـ ـي ــة وال ــذه ـن ـي ــة
ّ
واإلصرار والعزيمة التي يتسم بها
هــذا الـحــارس الــذي يعطي مــن قلبه
لفريقه ومنتخب بالده والذي يقاتل
حتى الرمق األخير من أجل تحقيق
الفوز ،وهذا ما يظهر من خالل ردة
فعله الغاضبة على املدافعني أمامه

عند دخول الكرة شباكه.
لكن في حقيقة األمر فإن ما حصل مع
نوير وما يعكس هذه الصفات ليس
حكرًا عليه بل يمكن رؤيته في الكثير

من الالعبني األملان ،وهذا دأبهم منذ
ردح طــويــل مــن الــزمــن عـنــدمــا ُ بــدأت
ت ـت ـكــون فـلـسـفـتـهــم ال ـك ــروي ــة وأس ــس
مدرستهم القائمة على قوة التحدي.

امل ـف ــارق ــة أن ح ــارس ــا أمل ــان ـي ــا آخـ ــر مـ ّـر
بتجربة نوير ال بل تخطاها غير أنه
غير مـعــروف لكثيرين أال وهــو بيرت
ً
تــروتـمــان .فـهــذا ال ـحــارس كــان مقاتال

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )33

ألمانيا (المرحلة )30

فرنسا (المرحلة )34

¶ الجمعة:
إشبيلية × غرناطة ()22,00
¶ السبت:
ملقة × فالنسيا ()14,00
فياريال × ليغانيس ()17,15
أوس ـ ــاس ـ ــون ـ ــا × سـ ـب ــورتـ ـيـ ـن ــغ خ ـي ـخ ــون
()19,30
إسبانيول × أتلتيكو مدريد ()21,45
¶ األحد:
ريال سوسييداد × ديبورتيفو ال كورونيا
()13,00
سلتا فيغو × ريال بيتيس ()17,15
الس بـ ــاملـ ــاس × ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو أالفـ ـي ــس
()19,30
ريال مدريد × برشلونة ()21,45
¶ االثنني:
إيبار × أتلتيك بلباو ()21,45

¶ الجمعة:
كولن × هوفنهايم ()21,30
¶ السبت:
بايرن ميونيخ × ماينتس ()16,30
هامبورغ × دارمشتات ()16,30
هيرتا برلني × فولسبورغ ()16,30
أي ـن ـت ــراخــت ف ــران ـك ـف ــورت × أوغ ـس ـب ــورغ
()16,30
إينغولشتات × فيردر بريمن ()16,30
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ × بــوروسـيــا
دورتموند ()19,30
¶ األحد:
فرايبورغ × باير ليفركوزن ()16,30
شالكه × اليبزيغ ()18,30

¶ الجمعة:
نانسي × مرسيليا ()21,45
¶ السبت:
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان × مــون ـب ـل ـي ـيــه
()18,00
بوردو × باستيا ()21,00
ليل × غانغان ()21,00
ديجون × أنجيه ()21,00
كاين × نانت ()21,00
لوريان × متز ()21,00
¶ األحد:
تولوز × نيس ()16,00
سانت إتيان × رين ()18,00
ليون × موناكو ()22,15

فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـج ـي ــش األملـ ــانـ ــي عـلــى
الجبهة الشرقية فــي الـحــرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة ع ـن ــدم ــا وقـ ــع ف ــي األسـ ـ ــر فــي
بــريـطــانـيــا ،وبـعــد تـحــريــره ع ــام 1948
استقر في مدينة النكاشير اإلنكليزية
حيث بدأ بلعب الكرة مع فريق سانت
هـيـلـيـنــس ت ـ ــاون ،ث ــم انـتـقــل ف ــي الـعــام
ال ـتــالــي إل ــى مــانـشـسـتــر سـيـتــي وســط
ت ـظ ــاه ــرات م ــن جـمــاهـيــر األخ ـي ــر ضد
ارت ـ ـ ـ ــداء أسـ ـي ــر ح ـ ــرب أملـ ــانـ ــي قـمـيــص
الـفــريــق غـيــر أن تــروت ـمــان ت ـحـ ّـول إلــى
م ـح ـب ــوب ال ـج ـم ــاه ـي ــر وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
ع ــام  1956ع ـنــدمــا ت ـعــرض لـكـســر في
رقبته خالل نهائي كأس إنكلترا أمام
بــرمـنـغـهــام سـيـتــي لـكـنــه أك ـمــل الـلـقــاء
وذاد ببسالة عن مرمى فريقه الذي فاز
باملباراة واللقب ،وقد تم منحه جائزة
أفـضــل الع ــب فــي إنـكـلـتــرا مــن جمعية
الصحافيني الرياضيني في ذلك العام،
أمــا في ّ 2004
فكرمته ملكة بريطانيا
إليزابيت بمنحه وســامــا تقديرًا على
عطائه في تلك املباراة.
وبالحديث عــن هــذا الـجــانــب ال يمكن
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال إال ذكـ ــر األسـ ـط ــورة
"القيصر" فرانتس بكنباور وتحديدًا
فــي تـلــك امل ـب ــاراة الـشـهـيــرة الـتــي ُع ـ ّـدت
األف ـض ــل ف ــي ت ــاري ــخ ك ــأس ال ـعــالــم في
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي م ــون ــدي ــال  1970فــي
املكسيك أمام إيطاليا .حينها تعرض
بكنباور إلصابة بالغة في كتفه غير
أنــه رفــض مـغــادرة امللعب وأص ـ ّـر على
استكمال املباراة رابطًا كتفه في لقطة
ُ
مؤثرة اعتبرت من أفضل اللقطات في
تاريخ الكرة ملا تعكسه من بذل وعطاء.
هذه الصفات أمكن رؤيتها أيضًا عند
الـنـجــم بــاسـتـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر في
نـهــائــي مــونــديــال  2014فــي ال ـبــرازيــل
أمام األرجنتني عندما تعرض إلصابة
قــويــة فــي عينه وســالــت منها الــدمــاء
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن خـ ـش ــون ــة م ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــن ت ـج ــاه ــه ،إال أن ـ ــه ظــل
صامدًا يقاتل بكل شراسة ملنح بالده
اللقب الذي غاب عنها  24عامًا.
لـ ـه ــذا ال ي ـع ــد غ ــري ـب ــا أن ُي ـط ـل ــق عـلــى
ال ــاعـ ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ل ـق ــب "امل ــاكـ ـيـ ـن ــات"،
لكنها ماكينات ّ
مزودة بوقود العزيمة
واإلصرار والعطاء الال محدود.

دوري أبطال أوروبا

ّ
برشلونة يودع بـ «دم وعرق ودموع»

نيمار يبكي بعد خروج برشلونة من دوري األبطال (أ ف ب)

بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر خ ـ ــروج
برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ــام ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ـ ّـال ــي
عناوين الصحف اإلسبانية بشقيها
الكاتالوني واملدريدي.
وعـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت»
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــال ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة« :وداع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـرف»،
مـصـحــوبــا ب ـصــورة لـلـبــرازيـلــي نيمار
وهو يبكي حزنًا على الخروج بعد أن
خسر الـفــريــق ذهــابــا بثالثية نظيفة،
فيما انتهى اإلياب بالتعادل السلبي.
وأش ــارت الصحيفة إلــى أن «البرسا»
حـ ـ ـ ــاول ج ـ ــاهـ ـ ـدًا لـ ـك ــي ي ـن ـت ـف ــض ع ـلــى
«اليوفي» ،ولكن لم تكن أمامه خيارات،
وهجومه كان غير فعال ،فيما اختارت

عنوانًا فرعيًا« :دم وعرق ودموع».
ورأت الصحيفة أن حــدوث معجزتني
فــي شـهــر واح ــد فـقــط ك ــان أمـ ـرًا يفوق
الـحــد ،فــي إش ــارة إلــى الحلم بتحقيق
مـعـجــزة تتمثل فــي انـتـفــاضــة جــديــدة
بعد تلك التي حدثت أمام باريس سان
جيرمان الفرنسي في دور الـ 16عندما
فاز إيابًا  1-6بعد خسارته في الذهاب
ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة .أمـ ــا ص ـح ـي ـفــة «إل
موندو ديبورتيفو» ،فتطابق عنوانها
ّ
مع «سبورت» ،وأبرزت أهمية أن يركز
ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب ل ــوي ــس إن ــريـ ـك ــي عـلــى
«الليغا» ويفكر في لقاء "الكالسيكو"
املـ ـق ــرر يـ ــوم األح ـ ــد امل ـق ـبــل أم ـ ــام ري ــال
مــدريــد .وعلى النقيض ،رأت صحيفة

«أس» املدريدية أن برشلونة «عجز عن
تخطي جــدار اليوفي» ،وهــو ما منعه
م ــن تـحـقـيــق االن ـت ـف ــاض ــة ،مـضـيـفــة أن
الفريق لــم تحالفه الــدقــة فــي تصويب
الـ ـك ــرات ،وأن ـه ــا كــانــت لـيـلــة مـشــؤومــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى مـ ـه ــاج ــم ب ــرش ـل ــون ــة،
ليونيل ميسي ،الذي سدد العديد من
الكرات ،لكنها رفضت معانقة الشباك.
فيما رأت صحيفة «ماركا» أن «الكامب
نــو ودع الـفــريــق كـمــا لــو كــانــت نهاية
حقبة مجد» ،مشيرة إلــى عــدم حدوث
معجزة أخرى لبرشلونة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ص ـ ّـع ــد لـ ـي ــون ــاردو
بونوتشي مــدافــع يوفنتوس موجهًا
إنذارًا لخصوم فريقه .وقال بونوتشي

للصحافيني« :األمر ليس َمن لن يريد
مواجهتنا ،ألن الفرق األخــرى ال تريد
ّ
م ــواج ـه ـت ـن ــا .ي ــوف ـن ـت ــوس بـ ــث ال ــرع ــب
فــي قـلــوب اآلخ ــري ــن ،واآلن هــدفـنــا هو
التأهل للنهائي» ،وأض ــاف« :أظهرنا
ق ــوة ووحـ ــدة .لــديـنــا إي ـمــان بأنفسنا،
ألن تسجيل ثــاثــة أه ــداف فــي مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ش ـبــاك ـنــا
نظيفة يظهر أننا نملك فريقًا رائعًا.
اآلن علينا قطع خطوتني».
وتابع بونوتشي الــذي اهتزت شباك
فريقه مــرتــن فقط فــي عشر مباريات
في دوري األبطال« :هذه خطوة أخرى
في نضج هذا الفريق ،واآلن كل منافس
سيقلق من مواجهة يوفنتوس».
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رياضة
يوروبا ليغ

ّ
يونايتد يعبر بشق األنفس الى نصف نهائي «يوروبا ليغ»
مـ ـش ــوار ص ـعــب ي ــواص ـل ــه مــانـشـسـتــر
يــونــاي ـتــد ف ــي "ي ــوروب ــا ل ـي ــغ" ،بـعــدمــا
تأهل بشق األنفس الــى الــدور نصف
النهائي مــن البطولة ،إثــر فــوزه على
ضيفه أندرلخت البلجيكي  1-2بعد
التمديد ( 1-1ذهابًا).
لــم يـبـ ُـد أنــدرل ـخــت خــائـفــا مــن تسلح
"ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر" بملعبهم "أول ــد
ترافورد" وباملعنويات املرتفعة التي
اكـتـسـبــوهــا م ــن ال ـف ــوز عـلــى تشلسي
املـتـصــدر  0-2فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز األح ــد املــاضــي .عـلــى العكس
ت ـمــامــا ،كــانــت املـ ـب ــاراة نــديــة وانـتـظــر
امل ــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو،
كما الجماهير ،اللحظات األخيرة من
املباراة لضمان فوزهم وتأهلهم.
في املباراة ،افتتح يونايتد التسجيل
ف ــي الــدقـيـقــة ال ـعــاشــرة عـنــدمــا أرس ــل
مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس راشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ــى
األرم ـي ـنــي هـنــريــك مـخـيـتــاريــان الــذي
ســددهــا قــويــة فــي ال ـش ـبــاك .ثــم تلقى
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد صـ ـفـ ـع ــة ق ـ ــوي ـ ــة ب ـ ـخـ ــروج
مدافعه األرجنتيني ماركوس روخو
ل ــإص ــاب ــة ،ودخـ ــل م ـكــانــه الـهــولـنــدي
دالي بليند .وأدرك أندرلخت التعادل
ع ـبــر الع ـبــه ال ـج ــزائ ــري س ـف ـيــان هني
ال ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ــل درب ـ ـكـ ــة أم ـ ـ ــام امل ــرم ــى
بعدما سدد زميله يــوري تيليمانس

كرة ارتدت من العارضة ،ليتابعها في
الشباك.
زاد يونايتد من ضغطه ،وأهدر عددًا
من الفرص في الشوط الثاني ،قبل أن
يخرج األخـيــر مــن امللعب مــع صفارة

ن ـه ــاي ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ل ـت ـعـ ّـرضــه
لإلصابة إثــر سقوط خاطئ ،ويدخل
مكانه الفرنسي أنطوني مارسيال.
لم يتغير شــيء في الشوط اإلضافي
األول ،لـكــن ه ــدف ال ـتــأهــل لـيــونــايـتــد

راشفورد يحتفل مع مارسيال بهدف التأهل (أ ف ب)

جاء في الشوط اإلضافي الثاني عبر
راشفورد الذي استقبل كرة رأسية من
البلجيكي م ــروان فياليني وتخلص
م ــن مــداف ـعــن بـطــريـقــة فـنـيــة ،قـبــل أن
يسدد داخل املرمى في الدقيقة .117
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـلـ ــغ أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس أم ـ ـس ـ ـت ـ ــردام
الـهــولـنــدي ال ــدور ذات ــه رغ ــم خسارته
أمام شالكه األملاني  3-2بعد التمديد.
وكان أياكس قد فاز  0-2ذهابًا.
وسجل لشالكه ليون غوريتسكا ()53
والـنـمـســوي غـيــدو بــورغـشـتــالــر ()56
واالي ـطــالــي دان ـي ــال كــال ـيــوري (،)101
وألياكس نيك فييرغيفر ( )111وأمني
يونس (.)120
ب ــدوره ،تــأهــل سلتا فيغو االسباني
بتعادله مع مضيفه غنك البلجيكي
 ،1-1ب ـع ــد فـ ـ ــوزه  1-3ذهـ ــابـ ــا .سـجــل
لألول الدنماركي بيون سيستو (،)63
وللثاني لياندرو توسار (.)67
أخ ـي ـرًا ،تــأهــل لـيــون الـفــرنـســي بـفــوزه
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ب ـش ـي ـك ـطــاش ال ـتــركــي
 6-7ب ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــرج ـ ـي ـ ــح بـ ـع ــدم ــا
انـتـهــى الــوق ـتــان االص ـلــي واالضــافــي
بنتيجة  2-1لـصــالــح األخ ـي ــر .سجل
لـبـشـيـكـطــاش ال ـب ــرازي ـل ــي أن ــدرس ــون
تاليسكا ( 27و ،)58ولليون ألكسندر
الكازيت ( .)34وكانت مباراة الذهاب
قد فاز بها ليون .1-2

الكرة اللبنانية

يوم الحسم في الدوري فنيًا ...وإداريًا؟
عبد القادر سعد
هو يوم الحسم على أكثر من صعيد
ف ــي ال ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
ّ
مــن املــؤكــد أنــه يــوم الحسم بالنسبة
إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة الـ ـف ــري ــق الـ ــذي
س ـي ــراف ــق االج ـت ـم ــاع ــي الـ ــى ال ــدرج ــة
الثانية .ومــن املحتمل أن يكون يوم
ال ـح ـســم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ح ــل مشكلة
مـ ـب ــاراة ال ـن ـج ـمــة وال ـع ـه ــد ال ـت ــي كــان
مــن املفترض أن تلعب فــي األسـبــوع
الـ ــواحـ ــد وال ـع ـش ــري ــن املـ ــاضـ ــي ،ول ــم
يحضر النجمة اليها.
اليوم سيلتقي فريق شباب الساحل
وض ـي ـفــه اإلخـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــال ـيــه في
افتتاح األسـبــوع الثاني والعشرين
األخ ـي ــر م ــن عـمــر الـ ـ ــدوري .سيلتقي
ال ـف ــري ـق ــان ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد عـنــد
الـســاعــة  16.30فــي م ـبــاراة مصيرية
ّ
لـ ـلـ ـط ــرف ــن .ف ـ ــاإلخ ـ ــاء يـ ـحـ ـت ــل امل ــرك ــز
التاسع برصيد  26نقطة والساحل
يقبع خلفه ب ـفــارق نقطة فــي املــركــز
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــر ،أم ـ ـ ـ ــام طـ ــراب ـ ـلـ ــس بـ ـف ــارق
امل ــواج ـه ــات .إذًا يـحـتــاج اإلخـ ــاء الــى
التعادل كي يضمن بقاءه في الدرجة
األول ـ ــى ،ف ــي ح ــن ال يـمـلــك الـســاحــل
خـيــارًا ســوى الـفــوز .هــذا السيناريو
يفرض نفسه انطالقًا من أن طرابلس
ال ـ ــذي ي ـح ـتــل امل ــرك ــز الـ ـح ــادي عـشــر،
والـ ــذي يـهـبــط صــاحـبــه ال ــى الــدرجــة
ال ـثــان ـيــة ،س ـيــواجــه االج ـت ـمــاعــي في
التوقيت عينه على ملعب طرابلس.
ومـ ــن املـ ـع ــروف أن االج ـت ـمــاعــي فقد
الحافز وتمارينه لم تعد جدية بعد
ّ
ت ــأك ــد هـبــوطــه وف ــي رص ـي ــده ثماني
ن ـقــاط ،وبــالـتــالــي ف ــإن كـفــة طــرابـلــس
أرجـ ـ ـ ــح ب ـك ـث ـي ــر ك ـ ــي ي ـح ـص ــد ن ـق ــاط
امل ـ ـبـ ــاراة ،م ــا ي ـج ـعــل ب ـطــاقــة ال ـن ـجــاة
ّ
معلقة بني اإلخاء والساحل.
حسم آخر قد يحصل اليوم في حال
اجتمعت اللجنة التنفيذية واتخذت
ّ
ق ـ ــرارًا ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـلـقــاء النجمة
والعهد .فاليوم هو األخير قبل عطلة
نهاية األس ـبــوع ،وبــالـتــالــي الفرصة
األخـ ـ ّي ــرة لــات ـحــاد ك ــي يـتـخــذ ق ــراره
ويجنب الــدوري أزمــة كبيرة في ظل
تهديد األنـصــار بعدم خــوض لقائه
مع العهد في حال لم يتخذ االتحاد
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أصداء عالمية

النيابة اإلسبانية ّ
تصر
على عقوبة ميسي

طالبت النيابة اإلسبانية املحكمة العليا بتأكيد
عقوبة السجن ملدة  21شهرًا املوقعة على النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي من
قبل محكمة برشلونة ،وذلك في الطلب الذي قدمته
ألعضاء هيئة املحكمة أمس قبل مراجعة الطعن
املقدم من املدانني أمام هذه الجهة القضائية.
ودرست املحكمة العليا في جلسة مغلقة الطعن
الذي قدمه العب برشلونة ووالده ضد عقوبة
السجن بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1
ماليني يورو للضرائب.
ّ
ويتعي على املحكمة أن تقرر تأكيد أو رفض قرار
العقوبة ضد ميسي ووالده.

لعبة إسرائيلية قذرة

أفاد مسؤول إسرائيلي أمس بأن عشرات من
سفراء إسرائيل سيحاولون إقناع ممثلي االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم وقف ستة أندية
في املستوطنات تلعب بدعم وإدارة من االتحاد
اإلسرائيلي للعبة في األراضي املحتلة ،كما يطالب
الفلسطينيون .وقال املسؤول الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»« :تلقى
عشرات السفراء اإلسرائيليني تعليمات بالدخول
في حوار مع ممثلي الفيفا في البالد التي يعملون
فيها إلفشال محاولة الفلسطينيني غير املقبولة
لتسييس الرياضة».

سيطرة لندنية
على التشكيلة المثالية

سيطر تشلسي وتوتنهام على التشكيلة املثالية
للموسم الحالي للدوري اإلنكليزي املمتاز في
اختيارات رابطة الالعبني املحترفني بوجود ثمانية
العبني من الفريقني من أصل  11العبًا.
واختير من تشلسي كل من غاري كاهيل
والبلجيكي إيدين هازار والبرازيلي ديفيد لويز
والفرنسي نغولو كانتي ،ومن توتنهام ديلي آلي
وداني روز وهاري كاين وكايل ووكر.
أما البقية فهم :اإلسباني ديفيد دي خيا حارس
مانشستر يونايتد ،والبلجيكي روميلو لوكاكو
مهاجم إفرتون ،والسنغالي ساديو ماني جناح
ليفربول.

السلة اللبنانية

فوز لبنان آسيويًا
واللويزة محليًا

تعادل اإلخاء وشباب الساحل سلبًا في مرحلة الذهاب (أرشيف)

قــرارًا في لقاء النجمة والعهد مهما
ك ـ ــان نـ ــوعـ ــه .ف ــامل ـه ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
األنـصــاريــن أن يكون هناك قــرار ما
حفاظًا على القانون الذي ينص على
عدم جواز إقامة مباريات مرحلة ما
دون انتهاء أو بـ ّـت جميع املباريات
السابقة.
وعليه ،فإن الوقت ما زال متاحًا أمام
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلّـقـيــام بــدورهــا
وات ـخــاذ ق ــرار مــا تجنبًا للمزيد من
ّ
التأزم وتفاقم املشكلة.
اللجنة ستكون أمــام ثالثة خيارات
ال ـي ــوم ف ــي ح ــال اج ـت ـم ـعــت ،وه ــو ما
يتمناه كثيرون؛ فإما أن تقرر إعادة
املباراة ،وهذا من سابع املستحيالت
ل ـعــدم وج ــود أي م ـسـ ّـوغ قــانــونــي أو
منطقي لهذا الـقــرار ،أو تنفيذ املــادة
 7/1وت ـخ ـس ـيــر ال ـن ـج ـمــة م ــع شـطــب
س ــت ن ـق ــاط م ــن رصـ ـي ــده ،أو تنفيذ
املادة  18/1والتي تنص على إسقاط
الـنـجـمــة ال ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة كــونــه
ّ
تغيب عن مباراة من إحدى مباريات
األسابيع األربعة األخيرة كما تنص
املادة.

املنطق والـعـقــل يـقــول بتنفيذ املــادة
 7/1ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن س ـ ـبـ ــب ،أهـ ـمـ ـه ــا أن
املادة الثانية لها أسبابها والدوافع
الـ ـك ــامـ ـن ــة وراء وضـ ـعـ ـه ــا م ـ ــن ق ـبــل
امل ـشـ ّـرع ،وهــي تـشــدد على األسابيع

منطقيًا ،ستكون
بطاقة النجاة
محصورة بين اإلخاء
وشباب الساحل
األرب ـعــة األخ ـيــرة بـهــدف منع أي من
ال ـفــرق مــن ع ــدم امل ـشــاركــة ،إم ــا لعدم
إفـســاد املنافسة أو لـعــدم إف ــادة فرق
وإل ـح ــاق ض ــرر ب ـفــرق أخ ــرى نتيجة
ع ــدم الـحـضــور ألي م ـب ــاراة .وه ــذا ال
ينطبق على حــالــة النجمة ال ــذي لم

ّ
يؤثر تخلفه على أي فريق ،باستثناء
الـنـجـمــة نـفـســه الـ ــذي ف ـقــد آم ــال ــه في
إح ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ،وحـ ـت ــى ف ــي اح ـت ــال
ّ
املركز الثاني املؤهل الى كأس العالم
العربي لألندية.
أض ــف ال ــى ذل ــك أن م ــن غـيــر املـقـبــول
بـتــاتــا الـحــديــث عــن إس ـقــاط النجمة
ب ـح ـج ــة ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـ ـ ــذي لــم
ّ
يطبق في أكثر من حالة هذا املوسم،
وتحديدًا فــي لقاء األنـصــار واإلخــاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه ال ـش ـه ـيــر .ك ــذل ــك فــإن
امل ــادة  18/1لــم ّ
تطبق مطلقًا ،ال في
هذا املوسم ،وتحديدًا مع الرياضية
واألدب الــذي تخلف عن مباراته في
األس ـب ــوع مــا قـبــل األخ ـيــر مــن دوري
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وال ف ــي امل ــواس ــم
املاضية .والسبب الرئيسي وراء ذلك
هو أن الهدف األساسي لوضع هذه
املادة ال ينطبق على حاالت حصلت.
سـتـكـشــف ال ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة م ــا إذا
كانت الـكــرة اللبنانية ومسؤولوها
ّ
سـ ـيـ ـنـ ـجـ ـح ــون فـ ـ ــي ت ـ ـخـ ــطـ ــي األزمـ ـ ـ ــة
الـقــائـمــة أو تـشـتــد أك ـثــر ف ــي ح ــال لم
ّ
ُيتخذ القرار املطلوب.

حقق منتخب لبنان للناشئني في كرة السلة
ً
(دون الـ 16سنة) فوزه الثاني ،مواصال
تقديم عروضه القوية في بطولة غرب
آسيا السابعة التي تستضيفها العاصمة
االيرانية طهران حتى  23نيسان الجاري،
بفوزه الساحق على نظيره االردني وبفارق
 31نقطة 70 ،12 - 38 ،7 - 20( 47 - 78
  ،)47 - 78 ،35وذلك بعد فوزه االربعاءعلى العراق في افتتاح البطولة .وبهذا
الفوز خطا املنتخب اللبناني خطوة كبيرة
نحو التأهل الى بطولة آسيا ،مع العلم بأن
منتخبني اثنني من أصل املنتخبات الخمسة
املشاركة في بطولة غرب آسيا سيتأهالن
الى البطولة القارية.
وسيرتاح املنتخب اللبناني اليوم الجمعة،
على أن يواجه سوريا السبت عند الساعة
 14.30بتوقيت بيروت ،ويختتم مبارياته
في البطولة أمام إيران األحد عند الساعة
.16.30
محليًا ،فاز أمس اللويزة على ضيفه املتحد
،55 - 66 ،42 - 42 ،25 - 19( 73 - 78
 )73 - 79في مباراتهما الثانية ضمن الدور
اإلقصائي لبطولة لبنان في كرة السلة
ليتعادل الفريقان  1 - 1بعد فوز املتحد
في املباراة األولى .وكان أفضل مسجل
من اللويزة جيرون جونسون بـ  22نقطة
و 9تمريرات حاسمة .ومن املتحد ميلفن
كليفالند بـ  27نقطة و 14متابعة.
ويلعب اليوم الشانفيل مع ضيفه هومنتمن
على ملعب ديك املحدي عند الساعة 17.30
ويتقدم هومنتمن .0 - 1
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ثقافة وناس

من «عزيزي
الحيوان»
()2016

فنون معاصرة في معرضها الفردي األول في بيروت ،تلتقط الفنانة لحظات حاسمة ومفصلية في التاريخ
المصري المعاصر .شريطاها «زائر الليل ــ يوم أن تحصى السنين» ( ،)2011و«عزيزي الحيوان» ( )2016يعرضان في
«متحف سرسق» (األشرفية) حتى  12حزيران (يونيو) المقبل ،ويستكشفان ّ
تبدل مالمح كثيرة في موازين القوى
ّ
ّ
الهويات الفردية والجماعية بعد «ثورة يناير»
وتشكل

مها مأمون« ...قانون الوجود» بعد الثورة
روان عز الدين
ال ت ــرى مـهــا مــأمــون ( )1972الـصــورة
الـشـعـبـيــة املـ ـت ــداول ــة ب ـحــرف ـي ـت ـهــا ،وال
ت ـس ـت ـك ــن ل ـش ـك ـل ـهــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي .تـعـيــد
الـفـنــانــة امل ـصــريــة اخ ـتــراع ـهــا بـعــدســة
جديدة ،كأن الصورة أو ّ
املادة البصرية
هي مجموعة من القنوات بني املاضي
والـ ـح ــاض ــر ،ت ـب ـق ـي ـهــا م ـش ـ ّـرع ــة دائ ـم ــا
ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات وال ـ ـتـ ــدخـ ــات .ه ــذه
الـفـسـحــة الـتـفــاعـلـيــة والـتــأويـلـيــة ،هي
ما صنع تجربتها الفنية وجعلها كـ
«أبحاث» بصرية عبر وسائط الفيديو
وال ـص ــورة الـفــوتــوغــرافـيــة واملــون ـتــاج.
تعيد الفنانة تركيب الصور والعبث
بمفاهيمها وسردياتها الثابتة ضمن
أطر جديدة ،لكنها النهائية بدورها،
وع ـب ــر ط ــروح ــات فـنـيــة ت ـم ــزج ال ــواق ــع
بــال ـخ ـيــال ،وال ـثــابــت بــامل ـت ـحـ ّـرك .أف ــام
الـفــرنـســي كــريــس م ــارك ــر ،فـيــديــوهــات
املــواطـنــن عـلــى «يــوت ـيــوب» ،السينما
املـصــريــة ،ويــومـ ّـيــات الـشــارع والصور
الـسـيــاحـيــة .ب ـقــدر م ــا تـخـتــرق مــأمــون
هذه الصور وتتدخل فيها ،تبدو كمن
ي ـطــوف عليها مــن األع ـلــى عـبــر بحث
فـنــي وث ـقــافــي واج ـت ـمــاعــي وسـيــاســي
ومـ ــدي ـ ـنـ ــي ،ال ي ـب ـت ـع ــد ع ـ ــن امل ـج ـت ـمــع
املصري ومآزقه.
يجري شريطها «سياحة داخلية »2
( )2008ضمن هذا الخط االستكشافي.
ف ــي ال ـع ـمــل ( 62د) ال ـ ــذي ي ـق ــوم عـلــى
امل ــونـ ـت ــاج ،اخ ـ ـتـ ــارت م ــأم ــون مـشــاهــد
مــن أف ــام مـصــريــة بــن الخمسينيات
وم ـط ـلــع الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن،
تـ ـظـ ـه ــر فـ ـيـ ـه ــا األه ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــات الـ ـث ــاث ــة
كخلفيات لحوارات املمثلني وأفكارهم
عـ ــن االن ـ ـت ـ ـحـ ــار وال ـ ـحـ ــب وال ـس ـي ــاس ــة
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـس ــردي ــات ف ــي الـفـيـلــم.
األهرامات في الشريط ليست أهرامات
م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بـ ـت ــاريـ ـخـ ـه ــا ودالالت ـ ـه ـ ــا
وسردياتها ورمزيتها األصلية .هذه
األهــرامــات الثابتة في خلفية القاهرة
في األفــام املصرية ،تصادرها سلطة
اإلع ــام وصانعي األف ــام وإسقاطات

املجتمع .فــي الـصــورة الفوتوغرافية،
ّ
ً
أنجزت مأمون أعـمــاال ال تقل تجريبًا
عــن الـفـيــديــو ،وه ــي ت ـحــاول أن تمنح
ال ـ ـصـ ــور واملـ ـش ــاه ــد امل ــأل ــوف ــة أبـ ـع ــادًا
أخـ ـ ــرى .ف ــي  Cairoscapesعـ ــام 2003
اخترعت فسحات طبيعية في القاهرة
امل ـ ــزدحـ ـ ـم ـ ــة ،ب ـن ـق ــد سـ ــاخـ ــر ل ـل ـم ـش ـهــد
املـ ــدي ـ ـنـ ــي املـ ـغـ ـل ــق وامل ـ ـك ـ ـتـ ــظ .دم ـج ــت
مشاهد مدينية لـسـيــارات وأبنية مع
قطع ثياب يلبسها ّ
املارة نقشت عليها
ورودًا .ال تعتمد مها مــأمــون اتجاهًا
واح ـدًا وملموسًا في عملها البصري
والـسـيـنـمــائــي .ه ـكــذا ت ـبــدو تجربتها
خاضعة إلمكانات الصورة وقدراتها
عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـحـ ــاق ب ـ ـهـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات
وت ـظ ـه ـي ــره ــا .ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ق ــان ــون
الـ ـ ــوجـ ـ ــود» ،ت ـ ـ ــزور ال ـف ـن ــان ــة امل ـص ــري ــة
ب ـي ــروت ف ــي مـعــرضـهــا الـ ـف ــردي ّ
األول
هـنــا .يـضــم امل ـعــرض تجهيزي فيديو
«زائــر الليل ـ يوم أن تحصى السنني»
( ،)2011و«عــزيــزي الحيوان» (.)2016
نواح كثيرة ،أكان
يختلف العمالن من
ٍ
لجانب ّ
املادة البصرية املستخدمة ،أم
لناحية طريقة املعالجة وغيرها من
العناصر .مع ذلك ،يحاوالن كسر تناغم
قــانــون السلطة وخلخلته .فــي إحــدى
ال ـصــال ـتــن امل ـت ـقــاب ـل ـتــن ف ــي «مـتـحــف
سـ ـ ــرسـ ـ ــق» ح ـ ـيـ ــث يـ ـسـ ـتـ ـم ــر امل ـ ـعـ ــرض
حتى حــزيــران (يونيو) املقبل ،عرض
«زائــر الليل :يــوم أن تحصى السنني»
( .)2011قامت مأمون بمنتجة مقاطع
فيديو صورها الثوار الذين اقتحموا
أقبية أمن الدولة بالتزامن مع الثورة
امل ـص ــري ــة .تـقـبــض م ــأم ــون ع ـلــى فـتــرة
قلبت فيها األدوار والـقــوى ،وتغيرت
األم ـك ـن ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ث ــاب ـت ــة ل ـع ـقــود،
بــدءًا من عنوان الشريط« :زائــر الليل»
املصطلح امل ـتــداول لـلــداللــة على قوى
أمن الدولة وزياراتهم الليلية للقبض
ع ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن ف ــي م ـن ــازل ـه ــم .ه ــذه
امل ـ ّـرة يـقــوم الـنــاس بــزيــاراتـهــم الليلية
لتلك األقبية في القاهرة والدمنهور.
نـ ــراهـ ــم وال ن ـس ـم ـع ـهــم .ال ـ ـصـ ــورة فــي
ّ
الـفـيــديــو غـبـشــة ،تـهـتــز معظم الــوقــت.

ال صـ ــوت ل ـل ـش ـبــان ال ــذي ــن يـقـتـحـمــون
املكان ويصنعون صورتهم بأنفسهم.
سنستمع بــن وقــت وآخ ــر إلــى بعض
ال ـج ـل ـبــة ال ـض ـئ ـي ـلــة .تـفـتــح ال ـج ــواري ــر،
وت ـن ـبــش ال ـخ ــزائ ــن .ي ـقــع الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار على
بـ ــدالت رقـ ــص ،وع ـلــى تـمــاثـيــل فــاخــرة
وأوراق ودف ــات ــر وص ـح ــف .يـنـتــزعــون
ال ـط ـب ـقــات الـكـثـيـفــة ل ــذاك ــرة امل ـك ــان من
دون أن يـعـثــروا عـلــى الــوثــائــق ّ
املهمة
فيه التي تعنيهم أنفسهم .في «عزيزي

تعيد تركيب الصور وسردياتها
الثابتة ضمن أطر جديدة
وطروحات تمزج الواقع بالخيال

من «عزيزي
الحيوان»
()2016

الحيوان» ( )2016أحدث أعمال مأمون،
تعيدنا إلــى الـفـتــرة الـتــي تلت الـثــورة
املـ ـص ــري ــة ،وكـ ــانـ ــت ب ـ ــدوره ـ ــا نـتـيـجــة
لـ ـت ــراك ــم ع ـ ـقـ ــود .الحـ ـظ ــت مـ ــأمـ ــون فــي
خــال تـلــك الـفـتــرة ،ظـهــور الـحـيــوانــات
ف ــي كـ ـت ــاب ــات أص ــدق ــائ ـه ــا ون ـص ــوص
ال ـنــاش ـطــن ،بــاس ـت ـخــدامــات مختلفة.
وراحت تطالعها في الشارع توظيفات
جديدة للحيوانات مثل هيكل الجمل
ّ
املضيء الــذي علقه لحام فوق متجره

فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .م ـظ ــاه ــر دف ـع ـت ـه ــا إل ــى
اختيار قصة لهيثم الورداني بعنوان
«سلطان قانون الوجود» التي ترتكز
ع ـلــى نـ ـ ّـص ل ـل ـق ـ ّ
ـاص املـ ـص ــري يــوســف
إدريـ ــس بـعـنــوان «أن ــا سـلـطــان قــانــون
الـ ـ ــوجـ ـ ــود» .أم ـ ــا الـ ـنـ ـص ــوص األخ ـ ــرى
فــي ال ـشــريــط ،فـهــي رســائــل للناشطة
ّ
امل ـص ــري ــة ع ـ ــزة ش ـع ـبــان ال ـت ــي وج ــدت
نفسها بعد أحداث مجزرة آب  2013في
مـصــر ،بحاجة إلــى الـعــاج فــي الهند.
تمشي القصتان بالتوازي في الشريط
ّ
املتحرك لقصة
( 25د) .الجانب الروائي
ّ
يتتبع قصة عصابة
هيثم الــوردانــي
ّ
يتحول أحد أعضائها ،وليد
مخدرات
طــه ،إلــى حيوان هجني ،هو مزيج من
ماعز وحمار وحشي ،بينما هو الذي
يعرف وحــده مخبأ شحنة املـخــدرات.
في املقابل ،لجأت مأمون إلى الكادرات
ال ـث ــاب ـت ــة وال ـب ـط ـي ـئ ــة ل ـت ــوث ـي ــق رح ـلــة
عــاج عــزة شعبان في الهند ،يرافقها
تسجيل صــوتــي لـلـنــاشـطــة املـصــريــة،
تـقــرأ فيه بعض الــرســائــل الـتــي راحــت
تكتبها على فايسبوك ألصدقائها في
مصر .تبدو شعبان وتجربتها ّ
عينة
ع ــن املـ ــآزق الـنـفـسـيــة ال ـفــرديــة م ــا بعد
ّ
ال ـث ــورة امل ـصــريــة ،بينما تـشــكــل حالة
ّ
إنـســانـيــة أش ـمــل تــولــدهــا ال ـصــدمــات،

وتـ ـتـ ـم ـ ّـث ــل ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن الـ ـه ـ ّ
ـوي ــة
وضـيــاعـهــا .تفتتح شـعـبــان رسائلها
بعبارة «عزيزي الحيوان» ،وتختمها
بتوقيع «الــدرفـيــل» (الــدلـفــن) وتسرد
بعض يومياتها في التنقل هناك في
نظام الطبيعة الذي يتيح لها مجاورة
ح ـ ـيـ ــوانـ ــات وال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات والـ ـبـ ـش ــر.
ال ـ ـ ّ
تتنقل الـكــامـيــرا بــن مـنــاظــر طبيعية
ف ــي دارامـ ـ ـس ـ ــاال ،وت ـج ـمــد ع ـنــد بعض
اللقطات .هناك لقطات الداخلية لعزة،
ً
وهـ ــي مـسـتـلـقـيــة ع ـلــى ال ـس ــري ــر م ـثــا،
وأخ ــرى خارجية للطبيعة فــي البحر
والجبال .أما في الفيلم عمومًا ،فتتنقل
الكاميرا بــن الـعــوالــم الــروائـيــة لقصة
وليد طه ،وبني تلك الوثائقية لتجربة
شعبان .من خــال شريطها تقرأ مها
مأمون هذه الظاهرة التي ال تلجأ إلى
ٍّ
ـن ثــابــت ٍّ
ألي مــن املفاهيم .ولـيــد طه
تـ
يرفض االستجابة لرئيس العصابة،
وال يطيع أوامــره في النطق والكشف
ع ــن م ـك ــان امل ـ ـخـ ــدرات ،بـيـنـمــا وج ــدت
شعبان مساحة جديدة ّربما في الهند
وفي اقترابها من الحيوانية وعودتها
إلــى أصلها الدرفيل .ال ّ
يقدم الشريط
تـصـنـيـفــات واض ـحــة لـلـحـيــوانـيــة ،وال
ينطلق من معاييرها املتداولة ،بقدر
ما يعيد اختبار حدود اإلنساني على
الصعيدين ال ـفــردي والـجـمــاعــي الــذي
شهدته مصر بعد الثورة ،وهو إعادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـ ـحـ ــدود وامل ـف ــاه ـي ــم وت ـب ـ ّـدل
م ــوازي ــن ال ـق ــوى .بـتـحـ ّـولــه إل ــى املــاعــز،
استطاع وليد طه أن ينجو من قانون
الـقــوى ويـتـحـ ّـدى مـســاره املــألــوف .أما
ّ
عـ ــزة ف ـت ـبــدو ك ـمــن اق ـت ــرب م ــن هــويـتــه
ال ـج ــدي ــدة وامل ـش ـت ـه ــاة .رغـ ــم اخ ـت ــاف
بناء السرد في عنصري الشريط ،إال
ّ
أنه ّ
محمل بدالالت كثيرة ،لعل أكثرها
ّ
رس ــوخ ــا ه ــو ال ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـح ــول فــي
التاريخ والهويات والزمن وموازينها.
* «ق ــان ــون الـ ــوجـ ــود» مل ـهــا مـ ــأمـ ــون :حتى
 12حــزيــران (يــونـيــو) ـ ـ «مـتـحــف ســرســق»
(األشـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
200512/01
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نبض المدينة
ّ
في قلب الحمرا ،أبصرت صالة جديدة النور أخيرًا .الفضاء الذي يديره الفنان العراقي محمود شبر ،تنشغل في اختيار أعمال تشكل
ّ
وتقدمها عصارة بصرية للرائي
مرآة لما تقاسيه المنطقة اليوم من تقسيم وخراب ودمار،

نيسان الحروب يزهر بيوتًا فنية في بيروت

«أفكار آرت» :صرخة (عراقية) ضد كل االحتالالت
نيكول يونس
أزهر الفصل الثقافي الجديد في بيروت عددًا من املراكز وصاالت
فت ّية،
العرض ،آخرها «أفكار آرت
غاليري» في الحمرا .صالة ِ
ّ
ال تـتـحــدى ،بــل تـتـعــاون مــع ال ـكــل لـبــث فـكــرهــا املـنـتـمــي ،بني
ما يقارب  80صالة وغاليري في لبنان .تجربة يخوض
غـمــارهــا مــديــر الـصــالــة محمود شـبــر .تشكيلي عراقي
بمعرض فردي لزميله
طموح ،اختار افتتاح «أفكار»
ٍ
لم بيروت؟
لكن
عمر.
سالم
وصديقه الفنان العراقي
ِ
ولم اآلن؟ وماذا تريد أن تقول هذه الـ «أفكار»؟ أربع
ِ
عشرة سنة على «سقوط» بغداد على يد االحتالل
األمـيــركــي فــي نيسان (أبــريــل)  14 .2003سنة من
نهب ل ــأرض ،وم ـحــاوالت طمس الفكر وتشويه
ال ـث ـقــافــات .وم ــا زال ــت االرت ـك ــاب ــات مـسـتـمــرة عبر
تدمير كل أثر حضاري وفني لبالد الرافدين .لكن
أحـقــا تسقط بـغــداد؟ الـبـصــرة؟ أور /الناصرية؟
نينوى /املوصل؟ أتطمس أقدم حضارات الدنيا؟
ف ـن ـيــا ،ال .ال س ـق ــوط ،ب ــل ق ـيــامــة آت ـيــة ال م ـح ــال...
ع ـبـ ٌ
ـور إل ــى ال ـح ـيــاة .مــن نـيـســان االح ـت ــال م ــرورًا
بــالـنـيـســانــات الــداعـشـيــة عـلــى أرض ال ـع ــراق ،إلــى
نـيـســان االبـتـكــار ال ـيــوم ،مــا زال الـشـبــاب الـعــراقــي
ّ
أرض علها تثمر صرخات
يغرس مقاومته في كل
ٍ
ّ
فـنـيــة .يـخــوض تـجــاربــه فــي كــل س ــوح ال ـن ــزال ،يــذكــر
الدنيا بما قاساه ويقاسيه عراقه ،وينافس في أهم
ـار عراقية
بـقــاع األرض .يـعــود نيسان هــذه السنة بـثـمـ ٍ
بـ َـصــريــة مـلـ ّـوحــة بـعــزة الـتـصــدي ،وص ــدق املـحــاكــاة لــروح
العصر وقلب الـحــدث .قوامها الـجــوهــري؟ صرخة ضــد كل
االحتالالت.
ّ
املـفــارقــة أن الـصــرخــة الـعــراقـيــة هــذه تنطلق مــن نيسان بـيــروت،
نيسان ذك ــرى الـحــرب األهـلـيــة ،ونـيـســان مـجــزرة قــانــا .مــن ساحة
فنية أبت أن يدمرها أي شكل من أشكال اإلرهاب والحروب ،لتؤكد
ٌ
مرة جديدة على أن قلب بيروت النابض مثل يحتذى به .واألهم
تنثني
أنــه يتسع للكل ،فكيف بمن قــاســى مثله؟ بـيــروت لــم ولــن
ِ
عن دورهــا الريادي كمحرك للعجلة الثقافية والفنية في املنطقة
العربية .على خالف عواصم السوق الفنية ،ورغم كل عوامل قوة
البورصات الفنية في الـجــوار ،تبقى بيروت الحقل املغناطيسي
األول الجاذب للتشكيليني من مختلف األقطار العربية.
«بيروت مدينة ال سقف لها .هي تتحمل الجميع!» يجيبنا الفنان
العراقي القدير أحمد البحراني عندما نسأله عن سبب إصرار كل
الفنانني العرب ،وتحديدًا العراقيني ،أن ّ
يمروا من خــال بيروت.
ويضيف« :الفنان العربي يأخذ ختم نجاحه من بيروت .ميزة هذه

من معرض الفنان العراقي سالم
عمر (نيون ومعدن  100 -سنتم)

معارض لعالء بشير
تنظيم
ّ
الذي يعتبر معلم السريالية

َ
لست مضطرًا أن
املدينة وأهلها أنهم يستوعبون الجميع .يعني
ّ
تتلبنن حتى تـمــارس فنك .لذلك أقــول دومــا إن بـيــروت مدينة ال
سقف لها!».
يؤكد مدير الغاليري محمود ّ
شبر ما قاله زميله وصديقه
ّ
البحراني« :أتينا ليس من باب أن نكون منافسني بل ألن
عندنا طروحاتنا الخاصة التي نوصل عبرها صوتنا
كفنانني ومفكرين ،ومثقفني ،كنخبة إذا جاز التعبير.
نستطيع أن نوصل هــذا الهم الجمالي واإلنساني
الــذي نعيشه .وبالنتيجة «أفـكــار» ولــدت مــن هذه
القضية .وبيروت اآلن أصبحت وطنًا لنا .أعيش
هنا في بيروت منذ  6سنوات .أكــاد أكون جزءًا
من هذه املدينة».
الـغــالـيــري ع ـبــارة عــن قــاعــة صـغـيــرة فــي مبنى
«الكوستا» (الطابق الــرابــع) الــذي كــان محجة
للفنانني املسرحيني والتشكيليني واملثقفني
قبل زمــن .يجلسون في مقهى طابقه األرضــي
(الـ «هورس شو» حينها) .وأخيرًا ،بات يحوي
فــي طــوابـقــه بـيــوتــا فنية أو غــالـيــريـهــات (مثل
«آرت سبيس ح ـم ــرا») ،لـتــأتــي «أف ـك ــار» وتكمل
تركيب جزء من صورته الفنية والرمزية اليوم.
هو عامل جذب قوي إذًا ،لكن اإلقدام على مغامرة
طموحة لــه أسـبــاب أكثر مــن مــادة الـجــذب ،فــا بد
من وجــود طــرح فكري مختلف وراء هــذه الصالة.
يجيب َّ
شبر بتلك النفحة الشاعرية التي ّ
تميز معظم
تعابير الشباب العراقي« :فكرة الغاليري هي طموح
ع ـن ــدي ب ــأن أتـ ــرك بـصـمــة ف ــي بـ ـي ــروت .ب ـي ــروت مـعـتــرك
جمالي وثقافي مهم .وهي أمنية ّ
لدي بأن أكون ضمن هذه
املنظومة التي تعمل في مجال الثقافة والجمال ،وتكون لنا
طروحاتنا الخاصة النابعة من هموم املنطقة اليوم من ضياع
وتهشيم وإقصاء!» .هنا يؤكد أمرًا هامًا،
ودمار ومحاوالت تقسيم ً
بأن الغاليري ليست عراقية صرفًا ،بل هو يختار األعمال النابعة
من صميم ما يدور اآلن في املنطقة والعالم وقلب الحدث ليقدمها
عصارة بصرية للرائي.
ي ــدرك شـ ّـبــر مــا هــو مـقــدم عـلـيــه .ع ــدا الـصــداقــة الـتــي تــربـطــه بعدد
كـبـيــر م ــن ال ـف ـنــانــن وجــام ـعــي ال ـل ــوح ــات ،ه ــو دق ـي ــق ف ــي اخـتـيــار
األعمال ،أولها اختياره معرض االفتتاح لسالم عمر (راجع املقال
ّ
أدن ــاه) .يعلق« :نحن نقدم املفهوم /الكونسبت املرتبط بناسنا
وأهلنا ومجتمعاتنا .افتتحنا بسالم عمر الذي كان جاهزًا ،يليه
ّ
الـبـحــرانــي ،ثــم ع ــاء بشير ال ــذي يعتبر مـعــلــم الـســريــالـيــة .عندنا
أسماء مهمة لفنانني لبنانيني لن نفصح عنها اآلن ،وأخــرى يتم
التفاوض معها».

االفتتاح مع سالم عمر :ماذا نحسب هذا الخراب؟
«السكون والحركة جزء من جدلية املــوت والحياة ،لكن مــاذا نحسب هذا
الخراب! صمتي سوف أحوله إلى صرخة بوجه هذا العالم» .بهذه الجملة
يـعــود ســام عمر إلــى الــواجـهــة .هــو ال ــذي كــان ومــا زال محترفه محجة
كل الفنانني في بيروت واملنطقة .يعود الفنان العراقي عبر «أفـكــار آرت
ّ
بمعرض فردي من تسع لوحات ،ربما األجدر القول بأنها تسع
غاليري»
ٍ
صرخات .كلها من مــواد مختلفة غالبًا حديدية يطوعها عمر على دأبه
ّ
بتطويع كل املــواد لخدمة فكرته وقضيته .الفنان متمكن من أرق املــواد
الفنية إلى أصلبها ،من الطباعة الحريرية إلى الرسم والحفر مرورًا بالسبك
والتجهيز والتشكيل بالحديد والصلب والباطون والحجر.
ما هي الهواجس التي تدفعه إلى العودة بصرخاته التسع هذه؟ يجيبنا:
«هذا املعرض امتداد للمعرض السابق .كنت أشتغل على القناص والفتحة.
تناولت الكثير من مفردات الحياة املوجودة اليوم .تناولت فكرة االحتالل
مــن خــال البهرجة األميركية الـتــي وصلتنا أو «داع ــش» عندما احتلت
نينوى ودم ــرت كــل شــي إنساني وجميل ،وكــل فكرة راقـيــة فــي أذهاننا
وضمائرنا».
ال ينسى التوقف عند مكانة بيروت في قلبه .يقول« :كانت بالنسبة ّ
إلي
املتنفس الحقيقي ووجــدت فيها كل الحماية ألقــول كلمتي وأصــرخ ضد
اإلرهاب والجهل واملرض وكل هذه األشياء التي ّ
صدروها لنا».
من جهته ،يقول مدير «أفكار آرت» محمود ّ
شبر« :ســام اســم معروف
وهام في العراق .كما له حضوره في بيروت وعنده طروحاته الخاصة .ثم
ّإن الفن الذي ينتجه ،مختلف عما هو دارج في الصاالت .وهذا كان أحد
األسباب وراء افتتاح الصالة بمعرض فردي له .األعمال التي يقدمها ،تكاد
تكون تالمس الحدث ،والواقع ،واللحظة أو الزمان الذي نعيش فيه» .ويتابع:
«طبعًا ،نطمح أن يكون عندنا مبيعات ورواد .ولكن األهــم أن نقدم فكرًا
يحاكي معاناة هــذه املجتمعات ،وانقسامها إلــى أســود وأبـيــض .وأعمال
سالم عمر تكاد تكون الخطاب العام واألشمل واألكمل في هذه اللحظة».
فنانون كثر هنا ،بل يكاد جمهور سالم عمر يكون من الفنانني ،واألصدقاء

ّ
ورواد محترفه .نلتقي هناك بالتشكيلي اللبناني محمد عبدالله الذي يعلق
ّ
على األعمال ،معتبرًا أنها «أشبه باستمرار لألعمال القديمة .لكن ،كأفكار
هي حتمًا جديدة ولم يقاربها أحد من قبل بهذا الشكل .غالبية الفنانني
هنا حريصون على التفلسف في حني ّ
يقدم سالم مادة فلسفية لكن عن
تجربته والــواقــع الــذي يعيشه .نشعر ّأن هناك حربًا ونقدًا سياسيًا في
اللوحة .كما ّأن املأساة واضحة وضوح الشمس».
في التفصيل التقني ،لوحات سالم عمر الحديدية الرقيقة القوية الصلبة
املتينة الجذابة والصادقة في آن ،ال يمكن أن تكون إال محط جذب للضليعني

بعالم الفنون .في معرضه ،يعتمد عمر على تكرار الطبقات الحديدية فوق
بعض ،تكرارًا صوفيًا ربما كدوران الدراويشّ .
ويقولها« :هو الوصول ..هو
لشحن املعنى ،وزيادته ،وتكثيف الزخم العاطفي».
ثم يتابع شرحها لنا« :هي مفردات بسيطة وقليلة .هنالك سطح من حديد.
راحت قيمة الحديد واختفت ،وأخذت طابعًا آخر ربما تشعرين أنها قماش.
فهذه كلها مفردات أمام التقنية التي تصبح داخليًا مكمالت للمشهد الذي
ّ
أريد التحدث عنه .أحاول نقل الصورة الواقعية كأنني أخذتها من الشارع
وأتيت بها إلى هنا .كل هذا لم يكن موجودًا طبعًا ،أنا صنعته .يعني اختزلت
هذا الزمن وكثفته ألمنحه اللحظة املشحونة القوية للمشاهد .أي شخص
يدخل املعرض ،سيحس بالصراخ والصمت املوجودين من دون أن أرسم
ً
مقاتال أو شخصًا مباشرًا .هذا املعنى القوي هو الذي كنت أعمل عليه».
ثم تأتي شهادة الفنان أحمد البحراني الذي خاض أوائل تجاربه في لبنان
مع سالم عمر في معرض مشترك قبل  17عامًا .يقول لـ «األخبار»« :منذ
ّ
بداية الثمانينيات ،تعرفت إليه عندما كنا طالبًا .سالم هو باحث ،إضافة
إلى كونه رسامًا .وهذه نقطة مهمة .معرضه هو خالصة ما يجري اآلن
على األرض ،فاملواد املستخدمة مهملة تشبه ما يــدور على األرض ،وال
يستطيع أحد أن يستوعب كيف استطاع أن يحول هذا الركام إلى لوحة
فنية .بقي محافظًا على الجانب الجمالي ،وهذهً نقطة مهمة».
إذًا ،هي صرخات تسع يطلقها سالم عمرّ ،نيابة عن الكثير من التشكيليني
العراقيني أو اللبنانيني أو الـســوريــن ....يعلق« :لــم أضعف أمــام املعيشة
والحياة حتى أفكر اقتصاديًا كيف تباع األشياء .كنت أفكر باملظلومني
واملجروحني واملضطهدين ألوصل صوتهم بأمان هنا ،وأنا واحد منهم.
أنا واحد من هالناس املظلومة» يقولها باللهجة العراقية.
نيكول...
مـعــرض س ــام عـمــر :حـتــى نـهــايــة نـيـســان (أب ــري ــل) ـ ـ «أف ـكــار آرت
غاليري» (الحمرا – مبنى الكوستا) ـ
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صورة
وخبر
ضمن فعاليات «مهرجان
بودابست للربيع» ُ(يختتم
غد األحد)ُ ،عرضت
بعد ٍ
أمس الخميس على
مسرح «إيركيل» في
العاصمة المجرية أوبرا
«الناي السحري» لموزار
( 1756ــ ،)1791من إنتاج
Komische
دار Oper
ّ
لألوبرا في برلين .إنها أوبرا
ّمثيرة للجدل من فصلين
ألف موسيقاها الفنان
النمساوي في عام
 1791حين كان في الـ
 35وقبل وفاته ،وكانت
آخر أعماله األوبرالية .أما
ّنصها فمن كتابة األلماني
إيمانويل شيكانيدير،
ويقوم على قصة رمزية
حول الصراع بين «ملكة
الليل» ،التي تمثل الجهل
وقمع المعرفة ،وبين
«ساراسترو» ،الملك ِّ
الخير
الذي يحكم على أساس
الحكمة والعقل .يناضل
«تامينو» و«باباغينو»
عبر المحاولة والخطأ
بين هاتين ّ
القوتين
المتناقضتين ليحصال
في النهاية على النعيم
على األرض والحب
الدائم .وشارك في
عرض األمس عدد من
النجوم المعروفين،
من بينهم السوبرانو
الروسية أولغا بودوفا،
والسوبرانو البولندية
إيفونا سوبوتكا( ...أتيال
كيسبينديك ــ أ ف ب)

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َّ
َ
الناجون ِمن الخوف
إخوتي العصافير
ّ َ َّ
َ َّ
الذين ت َـعـلموا مني وعلموني
َ
َ
َ
ِحياكة األعشاش ،وتأليف األغاني ،والسباحة
َ
ْ
هواء الحيا ِة األزرق...
السعيدة في ِ
إخوتي العصافير
َ
َ
الذين َ
شاركوني سعادة الحا ِل ِـم ,ونشوة ال ُـم ِح ِّب,
ْ
َ
وخوف الطريدة...
ُ
العصافير العصافير
إخوتي
ها هم اآلن
َ
َ
ّ
ّ
ََ
ِّ
أصول
اص َّي ،على
(وقد ت ْد ّربواِ ،من قناصيهم وقن ِ
ِ
اإلخافة)
َ
أغصان شجرتي
َيت َـر ّبصون تحت
ِ
َ
شهقة موسيقى ُ
تفوح من أمعائي
منتظرين ّأول َ ِ
ِ
َ
الحنونة
أنيابهم
ختب
ِ
لي ِ
روا ْ صالحية ً ِ
َ
التي استن َـبتوها ،سنة بعد سنة وخوفًا َ
بعد خوف،
ٍ
َّ
ً
َ
ضراوة ُ
وحسنًا
لتكون ال أقل
ِم ْن أنياب أعدائنا ّ
الثعابني وال ِقطط.
األزليـني:
ِ
ِ
إخوتي الـ...
..
ْ
َ
إخوتي الذين ،إذ خسروا الخوف على الحياة,
َ
خسروا األجنحة واألغاني
إخوتي الذين لم يعودوا خائفني...
َ
إخوتي ال ُـمخ ِّوفون:
َّ ْ
َ
الواقعون في ...النجاة.
إخوتي
2017/3/12

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

وزير اإلعالم اللبناني
يتذوق أولى الخيبات؟

12/4 - 12/10 . 2017

يسود شعور في وزارة اإلعالم
ّ
بأن الوزير ملحم رياشي
(الصورة) مصاب بخيبة أمل من
ّ
تحول الترشيحات إلى موقع
رئيس مجلس إدارة «تلفزيون
لبنان» إلى «بازار» سياسي
لن ينتهي إال بلقاء يجمع
الرئيس ميشال عون ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع .يأتي ذلك في وقت بلغ
فيه االحتقان بني املوظفني
في الشاشة الرسمية درجة
االنفجار ،بفعل االنقسام بني
رئيس مجلس اإلدارة املؤقت
طالل املقدسي ومدير األخبار
والبرامج السياسية صائب
دياب .وكان ُينتظر االنتهاء
قبل نهاية
من هذا االستحقاق ُ
الشهر الحالي ،بعدما ف ّتح قبل
شهر تقريبًا املجال للترشح
عبر «مجلس الخدمة املدنية»،
فتقدمت أسماء ّ
ّ
عدة ،منها:
بسام أبو زيد وروني ألفا وجان
قسيس وداليا داغر.
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