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سياسة
على الغالف

العراقيل األخيرة قبل تحرير الجرود

«النصرة» تطلب اإلفراج عن تاجر مخدرات
عراقيل جديدة حالت دون تنفيذ اتفاق يؤدي إلى خروج إرهابيي جبهة النصرة من األراضي اللبنانية ،إلى
يوم أمس ،برزت
ُّ
الشمال السوري .وإذا ذللت هذه العراقيل صباحًا ،فإن قافلة «النصرة» ستنطلق ظهر اليوم
بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـس ـلــك
خــوات ـي ـم ـهــا ب ــن ال ـج ــان ــب الـلـبـنــانــي،
ً
ممثال ًبحزب الله والــدولــة اللبنانية
م ـم ـث ـلــة ب ــامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـعــام
الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم مـ ــن ج ـهــة،
وج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى،
عادت لتتعرقل يوم أمس نتيجة ثالثة
أس ـب ــاب رئ ـي ـس ـيــة :أولـ ـه ــا ،لــوجـسـتــي
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـط ــريـ ـق ــة ن ـ ـقـ ــل امل ـس ـل ـح ــن
والنازحني الى األراضــي السورية ،إذ
طلب الطرف اللبناني انطالق القافلة
دف ـع ــة واحـ ـ ــدة وهـ ــو م ــا كـ ــان يتطلب
وصــول كل الحافالت من سوريا الى
لبنان في الوقت عينه وتجمعها في
م ـكــان واحـ ــد حـتــى يـتـسـنــى للجميع
ً
املـغــادرة معًا .وفـعــا ،وصلت غالبية
الـبــاصــات الــى نقطة قريبة مــن وادي
حميد ،لكن فــي وقــت مـتــأخــر .فحتى
ً
مساء ،لم يكن عددها
الساعة السابعة ّ
ق ــد اك ـت ـمــل .وي ـت ـع ــذر واق ـع ـيــا تسيير

طلبت النصرة اإلفراج
عن نحو  20موقوفًا من
السجون اللبنانية
ً
الباصات ليال من عرسال الى جرود
فليطا بسبب وعــورة الطريق التي ال
تسلكها السيارات املدنية عادة ،األمر
ال ــذي حـتــم عـلــى ح ــزب ال ـلــه اسـتـقــدام
جرافات لتسويتها ،إال أنها رغم ذلك
ً
بقيت وعرة ،فتقرر عدم سلوكها ليال.
ثانيها ،يتعلق بمشكالت ربع الساعة
األخـ ـي ــر ،إذ طـلـبــت ال ـن ـص ــرة اإلف ـ ــراج
عن أكثر من  20موقوفًا في السجون
اللبنانية .وبعد أخذ ّ
ورد ،تم االتفاق
على إخالء سبيل  5أشخاص .والالفت
هـنــا أن جـبـهــة ال ـن ـصــرة أص ــرت على
اإلف ــراج عن سجني لبناني الجنسية
ي ــدع ــى ع ـبــد الــرح ـمــن زك ــري ــا الـحـســن
وهو محكوم بالسجن ملدة  7سنوات
ب ـت ـه ـم ــة االتـ ـ ـج ـ ــار ب ـ ــاملـ ـ ـخ ـ ــدرات ،كـمــا
صــدرت بحقه مــذكــرة توقيف بتهمة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .أم ـ ــا الـ ـب ــاق ــون ،فـيـحـمـلــون
الجنسية السورية وموقوفون بتهمة
اإلرهاب.
ثالثها ،إصرار فرع تنظيم القاعدة في

وافق الطرف اللبناني على اإلفراج عن  5موقوفين (هيثم الموسوي)

ب ــاد ال ـشــام عـلــى ع ــدم تسليم أســرى
حــزب الله الثالثة في جــرود عرسال،
إنـمــا تسليمهم مــع األس ــرى اآلخــريــن
في سوريا ،األمر الذي رفضه الجانب
ً
ال ـل ـب ـنــانــي م ـع ـت ـب ـرًا أن أم ـ ـ ـرًا م ـمــاثــا

ي ـن ـســف ك ــل االت ـ ـفـ ــاق ويـ ـن ــذر ب ـع ــودة
املعركة .نتيجة ذلك ،تراجعت النصرة
عن هذا املطلب وتم تخطيه مباشرة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،طـلـبــت الـجـبـهــة من
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـ ــدم رك ـ ــوب

الـحــافــات قبل أخــذ الـضــوء األخضر
منها وأبلغتهم أنه بمجرد صعودهم
إليها سيتحولون تلقائيًا الى أسرى
بيد حزب الله.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن

االت ـفــاق سيتم تنفيذه ب ــدءًا مــن ظهر
اليوم ،على أن يتم تسليم النصرة 5
موقوفني ،في مقابل تسليمها األسرى
الثالثة .وبعد ذلك ،تنطلق القافلة من
تخوم وادي حميد إلى جرود فليطا.

تقرير

محاوالت حثيثة لتطيير االنتخابات الفرعية
على كثرة االستحقاقات االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وال سـ ّـيـمــا
م ـعــركــة ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي املـنـتـظــرة
ض ـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي ج ـ ــرود
ال ـ ـقـ ــاع ورأس ب ـع ـل ـب ــك ،يـ ـق ــف ال ـع ـهــد
الـجــديــد والـحـكــومــة أم ــام االستحقاق
الدستوري األبــرز بإجراء االنتخابات
الـ ـف ــرعـ ـي ــة فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس وكـ ـ ـس ـ ــروان.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـق ــف م ـص ـل ـحــة رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ورئ ـي ــس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
وب ـع ــض «م ــراك ــز الـ ـق ــوى» ف ــي ال ـت ـيــار
ً
ّ
الحر ،عامال ضاغطًا باتجاه
الوطني
تطيير االنتخابات ،على عكس إرادة
رئيس الجمهورية ميشال عــون الذي
ي ـحــرص عـلــى تكليل ع ـهــده فــي عامه

األول ب ــااللـ ـت ــزام ب ــال ــدس ـت ــور وإج ـ ــراء
االنـ ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة س ــري ـع ــا ،مل ــلء
مقعدين شاغرين في طرابلس ومقعد
في كسروان.
دوافــع الحريري لتطيير االنتخابات
ّ
فاألول ،يدرك
معروفة ،وكذلك جعجع.
ّ
جيدًا حجم التراجع الذي أصاب تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي عــاصـمــة
الـشـمــال ،وتصله استطالعات الــرأي،
وال ّ
سيما تلك التي تطلبها السعودية
ّ
ل ـت ـق ــدي ــر حـ ـج ــم الـ ـ ـق ـ ــوى «الـ ـسـ ـن ــي ــة»،
وأب ــرزه ــا حــالــة وزي ــر ال ـعــدل الـســابــق
أشرف ريفي .وفيما بإمكان الحريري
س ـت ــر م ــا أم ـك ــن م ــن «ح ــال ــة تـ ـي ــاره»/
(ت ـ ّ
ـرديـ ـه ــا) ح ـتــى م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
النيابية ،تــأتــي االنـتـخــابــات الفرعية

ّ
لتدل على تراجعه الشعبي ،ولتظهر
ت ـق ـ ّـدم مـنــافـسـيــه ع ـل ـيــه .وم ـ ّـم ــا ال شــكّ
فيه ،أن خصوم الحريري ،وخصوصًا
ريفي ينتظر الفرعية ليمتحن قدراته،
َ َ
وك ــتـ ـم ــري ــن ّأولـ ـ ـ ــي ،ف ــي مـ ـق ــدار كـشـفــه
ّ
ث ـغــرات ال ـحــريــري وت ــي ــاره ،وليستند
إلى نتائج الفرعية لتحسني الظروف
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة.
وع ـل ـيــه ،ي ـم ــارس ال ـح ــري ــري ضـغــوطــا
بــات ـجــاه رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بعدما
ّ
مهد الوزير نهاد املشنوق للحوار بني
ع ــون وال ـح ــري ــري ح ــول االن ـت ـخــابــات،
واضـ ـ ـع ـ ــا األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي عـ ـه ــدتـ ـهـ ـم ــا ،مــع
إشــارتــه إل ــى أن وزارة الــداخـلـيــة ّ
تعد
نفسها إلج ــراء االنـتـخــابــات النيابية
قبل نهاية أيـلــول املقبل .أمــا جعجع،

ف ـ ـعـ ــدا ع ـ ــن تـ ـع ــاطـ ـف ــه م ـ ــع الـ ـح ــري ــري
وتـعـبـيــره ع ــن ع ــدم حـمــاسـتــه إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة ،ي ـب ــدو إجـ ــراء
م ـعــركــة ف ــي كـ ـس ــروان بــال ـن ـس ـبــة إلـيــه
اختبارًا مبكرًا في غير موعده للعالقة
مع التيار الوطني ّ
الحر .فاملحسوم أن
مقعد رئيس الجمهورية السابق لن
ّ
يكون إل من نصيب العميد املتقاعد
ش ــام ــل روكـ ـ ــز ،وب ــال ـت ــال ــي ،ال يـحـتــاج
جـعـجــع إل ــى ف ـتــح م ـعــركــة م ـب ـكــرة مع
عــون إذا ما قـ ّـرر عــدم التسليم بنيابة
روكــز ،وليس مضطرًا أيضًا إلى منح
روكز مقعدًا في قلب كسروان من دون
معركة .إذ إن وجــود «النائب» شامل
روكز قبل سبعة أشهر من االنتخابات
ال ـعــامــة ،س ـي ـكــون ل ــه وقـ ـ ٌـع مـغــايــر عن

ّ
روكز «املرشح» في املعركة املقبلة في
كسروان وجبيل على أساس النسبية.
وال ّ
شك أن نيابة روكــز ،تزعج آخرين
غير جعجع ،في داخل التيار الوطني
الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،فـ ــي م ــوق ــف م ـن ــاق ــض ملــوقــف
ال ــرئ ـي ــس عـ ـ ــون ،الـ ـ ــذي ي ــرغ ــب ف ــي أن
يكون روكــز «األم ــن» على مقعده في
كـســروان .وب ــدأت تظهر فــي األسابيع
املــاضـيــة م ــؤش ــرات عـلــى أن «األجـ ــواء
ف ــي كـ ـس ــروان ال ت ـص ـ ّـب ف ــي مصلحة
ً
روكز ،وفوزه في الفرعية ليس سهال،
ولذلك من األفضل تطيير االنتخابات
وال ـت ـح ـض ـيــر لــان ـت ـخــابــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة»،
روكز و«فريقه االنتخابي»،
علمًا بأن
ّ
لديهم مــلء الثقة بــأن املقعد سيكون
م ــن نـصـيــب الـعـمـيــد املـتـقــاعــد بـفــارق
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في الواجهة

ٌ
إتفاق الجرود :تنسيق أمني مع دمشق بغطاء سياسي
وبوصولها إلى «املعبر» بني مناطق
س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة و«إمـ ـ ــارة
إدل ــب ال ـك ـب ــرى» ،تــدخــل الـقــافـلــة على
دف ـع ــات .وم ــع ك ــل دف ـع ــة ،يـتــم تسليم
أحد أسرى حزب الله الخمسة.
س ـيــاس ـيــا ،أب ـل ــغ رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون زواره ،ي ــوم
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـجـ ــري م ـ ـ ــع رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ال ـت ــي يـعـقــدهــا مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يــوم
غ ــد «ت ـق ـي ـي ـمــا ل ـل ــواق ــع ال ـ ــذي اسـتـجــد
ب ـعــد إقـ ـ ــرار مـجـلــس الـ ـن ــواب سلسلة
الرتب والرواتب واألحكام الضريبية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ض ـ ــوء ردود
ال ـف ـع ــل امل ـت ـف ــاوت ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــرزت عـلــى
مختلف الصعد» .وأشار الى أن «ثمة
مالحظات طرحت في أكثر من قطاع
ال بــد مــن درسـهــا بـ ّ
ـرويــة ومسؤولية
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن املـ ـ ــزايـ ـ ــدات ال ـس ـيــاس ـيــة
واإلعالمية» ،مجددًا التأكيد أن «إقرار
املوازنة خطوة ضرورية ،على مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب إنـ ـج ــازه ــا فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ــت
بهدف انتظام الوضع املالي وتحديد
واردات الدولة وما يترتب عليها من
نـفـقــات» .فيما علق رئـيــس الحكومة
سعد الحريري عقب زيارته الرئيس
عون أمس ردًا على سؤال حول موقفه
مـ ــن ال ـ ـبـ ــدائـ ــل مـ ــن ب ـع ــض ال ـض ــرائ ــب
لتمويل السلسلة الـتــي قدمها حزب
ال ـك ـتــائــب ال ــى ال ــرئ ـي ــس ،ب ــال ـق ــول« :ال
مشكلة ّ
لدي إزاء من يملك بدائل فعلية
ول ـي ـســت وه ـم ـيــة لـتـمــويــل الـسـلـسـلــة،
أمـ ــا الـ ـق ــول ع ــن وج ـ ــود ف ـس ــاد وه ــدر
باملليارات فهو يدخل في إطار الكالم
فقط (…) إن سلسلة الــرتــب الــرواتــب
بكل إصالحاتها وضرائبها نوقشت
م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وك ـ ــل األفـ ــرقـ ــاء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن وافـ ـ ـق ـ ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،بـمــن
فيهم حزب الكتائب ،وعلينا بالتالي
أخ ـ ــذ املـ ــوضـ ــوع ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار» .ورأى
ال ـحــريــري أن «االعـ ـت ــراض أم ــر جـيــد،
و ّلـكــن مــا أتـمـنــاه أن تـكــون املـعــارضــة
بناءة ملصلحة البلد .وما يهمني هو
ع ــدم االس ـتــدانــة وتــراكــم دي ــون ألمــور
ال يـمـكــن االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا ملصلحة
ل ـب ـنــان» .أم ــا ب ـشــأن ال ـغ ـطــاء الــرسـمــي
للقتال ضد «داعــش» ،فقال الحريري
إن «ال ـج ـيــش يـحـظــى دائ ـم ــا بتغطية
شاملة لكل عملياته العسكرية ،وهذا
األمـ ـ ــر أس ــاس ــي ( )..وعـ ـن ــدم ــا تـحــن
الـ ـس ــاع ــة الـ ـصـ ـف ــر ،س ـي ـك ــون ال ـج ـيــش
م ـن ـت ـص ـرًا ،ف ــال ـح ـك ــوم ــة وك ـ ــل ال ـق ــوى
السياسية تقف الى جانبه».

ما لم تشأ حكومة
الرئيس سعد الحريري الخوض
فيه علنًا جراء انقسامها
الحاد عليهّ ،
عوضه اتفاق
الجرود :تنسيق مع سوريا
وضعه موضع التنفيذ .مع
ان الحجة في الظاهر امنية
محدودة ،واقع االمر ان
التواصل المباشر مع دمشق
ظلله غطاء سياسي
نقوال ناصيف
تترك املرحلة الثانية من االتفاق املعقود
بــن ح ــزب الـلــه و»جـبـهــة الـنـصــرة» عبر
املــديــر الـعــام لــامــن الـعــام ال ـلــواء عباس
ابراهيم ،بعد مرحلة اولى قضت بتبادل
الجثامني بــن الـطــرفــن ،اكـثــر مــن داللــة
ذات م ـغــزى ح ـيــال عــاقــة س ــوري ــا بـهــذا
االتفاق:
اواله ـ ـ ــا ،حـتـمـيــة الـتـنـسـيــق االم ـن ــي مع
نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار االسـ ـ ــد ايـ ــا تـكــن
ّ
تتعد
االع ـتــراضــات السياسية الـتــي لــم
في موضوع االتفاق الحالي رفع النبرة
ف ـح ـس ــب .لـ ــم ي ـك ــن فـ ــي االمـ ـ ـك ـ ــان وض ــع
االتفاق بني حزب الله و»جبهة النصرة»
مــوضــع التنفيذ منذ االح ــد ،لــو لــم تكن
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـلـبـنــانـيــة على
عـلــم بالتنسيق مــع دمـشــق وموافقتها
عليه سلفًا .بدا التنسيق هذه املرة اكثر
سهولة من املرات السابقة التي اقتضت،
فــي وســاطــات ابــراهـيــم السـتـعــادة جثث
تـلـكـلــخ ( )2012واط ـ ــاق ره ــائ ــن اع ــزاز
( )2013وراهـ ـب ــات دي ــر س ـي ــدة مـعـلــوال
( ،)2014اك ـث ــر م ــن زي ـ ــارة لــدم ـشــق ،في
احداها قصدها ثالث مرات على التوالي
ف ــي م ــدة وجـ ـي ــزة .ف ــي االتـ ـف ــاق الـحــالــي
اكتفى بمكاملة هاتفية قدمت على اثرها
الـسـلـطــات الـســوريــة قــاعــدة لوجيستية
مهمة لتنفيذ االتفاق ،بتوفير  200باص
يتسع كل منها لـ 50شخصًا من املغادرين
م ــن امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـطــرفــن وعــائــات ـهــم.
وهـ ــي س ـت ـك ــون م ـع ـن ـيــة ب ـس ــام ــة ع ـبــور
ال ـب ــاص ــات ب ـ ـرًا م ــن ج ـ ــرود ع ــرس ــال الــى
ادلب في مناطق نفوذ الدولة .في جانب
م ــن ه ــذا الـتـنـسـيــق تـتـعــامــل دم ـشــق مع
االتفاق على نحو مشابه ملا رافق صفقة
التبادل مع راهبات ديــر سيدة معلوال.
ّ
ّ
تتصرف
شأن ما كن راهبات سوريات،
س ــوري ــا حـ ـي ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ـح ــال ــي عـلــى
غ ــرار مــا ُيـعـ ّـد مـصــالـحــات اجــرتـهــا على
اراض ـي ـهــا امل ـت ـنــازع عليها بــن الجيش

السوري واملسلحني املتطرفني ،ومعظم
هؤالء سوريون ،بتسهيل مغادرتهم الى
مناطق التوتر واالشـتـبــاك بغية اراحــة
دمشق وحمص وحماه وحلب واريافها
الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري،
وتاليًا حصر االشتباك معهم في مناطق
االقتتال كالرقة وادلب وسواهما .وهي
سابقة فــي تــاريــخ ال ـحــروب االهـلـيــة ،لم
ت ـش ـهــدهــا ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ح ـتــى في
موجات النزوح والتهجير.
ثــانـيـتـهــا ،مــن دون تنسيق مـبــاشــر مع
سوريا لم يكن في االمكان انجاز اتفاق
يـ ـح ــول دون اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـ ــرب الـ ـج ــرود
وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اع ـ ـل ـ ـنـ ــت «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـص ــرة» اس ـت ـســام ـهــا واس ـت ـع ــداده ــا
للتفاوض الــذي يقتضي عندئذ املــرور
باملعبر السوري الحتمي .بديل االتفاق
استمرار الـحــرب ومضي حــزب الله في
تصفية ما تبقى من جيوب ارهابية في
جــرود عــرســال .اال انــه افضى ايضًا الى
استعادة حزب الله جثامني شهدائه .من
شــأن االت ـفــاق ال ــذي طلبه الـفــريــق اآلخــر
تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ال ـس ـيــاســي الــداخ ـلــي
عـلــى ح ــزب ال ـلــه مــن خـصــومــه املحليني
والـ ـج ــدل ال ــدائ ــر ع ــن خ ــوض ــه ه ــو ،دون
الجيش اللبناني ،معركة تحرير جرود
عرسال ،قبل ان تفضي نتائج ما حدث
الى انتقال املهمة الى الجيش في جرود
رأس بعلبك ـ ـ القاع.
ثــال ـث ـت ـهــا ،م ــن ال ـس ــذاج ــة االع ـت ـق ــاد بــأن
التنسيق االمني خال من تأييد سياسي
رس ـ ـمـ ــي ،وإن ب ـخ ـف ــر الس ـ ـبـ ــاب تــرت ـبــط
بــاولـئــك امل ـتــردديــن بالجهر بمواقفهم.
مــن دون ض ــوء اخـضــر ك ــان مــن املتعذر

ت ـك ـل ـي ــف امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـع ـ ــام لـ ــامـ ــن الـ ـع ــام
التواصل مع نظراء امنيني سوريني له.
وم ــن دون مــواف ـقــة س ــوري ــة رسـمـيــة في
املـقــابــل على املهمة والــوسـيــط تـبــدأ من
رأس ال ـه ــرم ه ـنــاك مل ــا ك ــان ف ــي االم ـكــان
وضــع االتـفــاق الحالي موضع التنفيذ.
ومع ان التنسيق االمني دوري في اكثر
من حدث من غير ان يكون تحت الضوء
ب ــالـ ـض ــرورة ،اال انـ ــه ح ـت ـمــي ف ــي عــاقــة
االمــن الـعــام كما مديرية املـخــابــرات في
ال ـج ـيــش ب ــاالج ـه ــزة ال ـس ــوري ــة الـنـظـيــرة
ب ـ ـ ــازاء الـ ـك ـ ّـم ال ـك ـب ـيــر م ــن االع ـ ـبـ ــاء ال ـتــي
ترتبت على النزوح السوري والهجمات
االرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ذات امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـسـ ــوري او
ابطالها سوريون.
لم يقتصر التنسيق على امللفات املعلنة
منذ عام  ،2012بل شمل وال يزال تبادل
مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــع دم ـ ـشـ ــق وم ـ ـ ــع اجـ ـه ــزة
اس ـت ـخ ـب ــارات دولـ ـي ــة ت ــرت ـب ــط بــان ـت ـقــال
سوريني مشتبه في عالقتهم باالرهاب
م ــا ب ــن دول االت ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي ،كــذلــك

وسيط بين
«داعش» والمفاوض
اللبناني تتكتم
السلطات عن هويته

بال تنسيق مع سوريا لم يكن في االمكان تطبيق اتفاق وقف حرب الجرود (هيثم الموسوي)

االمــر بالنسبة الــى توقيف االمــن العام
ســوريــن ثـبــت ضلوعهم فــي تفجيرات
اره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة او تـ ـع ــاونـ ـه ــم م ـ ــع «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» وتـنـظـيــم «داع ـ ــش» و»ســراي ــا
اهــل ال ـشــام» وســواهــا ،انبثقت بــدورهــا
م ــن تـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن.
ن ــاهـ ـي ــك ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة ل ـل ــوس ـي ــط
اللبناني املــديــر ال ـعــام لــامــن ال ـعــام في
اط ــاق رعــايــا دول اجنبية أوق ـفــوا لدى
الحكومة السورية او سواها .وفي معزل
عن كل ما يقال عن انقسام في حكومة
الرئيس سعد الحريري حيال التفاوض
الــرسـمــي مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة ب ــازاء
ملف النازحني وعودتهم الــى بالدهم ـ ـ
وهــو انقسام غير قابل للتذليل ـ ـ يشق
الـتـنـسـيــق االم ـن ــي ب ــن الـبـلــديــن مسلكًا
ً
ً
مـسـتـقــا مـتـكــامــا بـعـيـدًا مــن الضجيج
تحت وطأة متطلبات مواجهة االرهاب.
ك ــا امل ـل ـفــن ،الـتـنـسـيــق االم ـن ــي وع ــودة
الـنــازحــن ،منفصل احدهما عــن اآلخــر.
ب ـم ـقــدار مــا يـحــافــظ االول عـلــى سـ ّـريـتــه
وادارته في الخفاء بعيدًا من السجاالت
بيد انه تحت املظلة السياسية ،يخضع
الثاني لقرار الحكومة اللبنانية سواء
آن موعده او لم يحن.
راب ـع ـه ــا ،ان خ ــوض ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
م ـع ــرك ــة ت ـص ـف ـيــة «داع ـ ـ ـ ــش» فـ ــي جـ ــرود
ً
رأس بعلبك ـ ـ القاع حتمي استكماال ملا
كــان ب ــدأه حــزب الـلــه فــي ج ــرود عــرســال.
وخالفًا ملا سبق االيــام الستة من حرب
الـ ـ ـج ـ ــرود االولـ ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا ح ـ ــال الـ ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي دون ت ــول ــي ال ـج ـيــش املـهـمــة
تلك ،فنفذها حــزب الله ،تبدو الفضيلة
الــرئـيـسـيــة ملــا ح ــدث فــي ج ــرود عــرســال
ان مـهــاجـمــة ال ـج ـيــش م ـعــاقــل «داعـ ــش»
ب ــات مـطـلــب امل ـســؤولــن املـتـحـفـظــن في
ما مضى ومطلب السياسيني املناوئني
لحزب الله كــي ال يجني مـجــددًا ثماره.
مــع ذلــك فــإن االب ــواب غير مــوصــدة امــام
ات ـفــاق محتمل عـلــى غ ــرار ات ـفــاق جــرود
عرسال .وتبعًا للواء ابراهيم ،فإن مسار
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ال ــى
اسـتـســام «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» فــي جــرود
عــرســال ،مــن شــأنــه ان يـحــدد ب ــدوره في
ض ـ ــوء االن ـ ـطـ ــاق ال ــوشـ ـي ــك لـلـعـمـلـيــات
العسكرية للجيش اي مصير سيختاره
مسلحو «داعـ ــش» وال ــدائ ــرون فــي فلكه
في الجرود االخرى املحتلة.
مــن دون ت ـحـ ّـرك م ـيــدانــي ضــد التنظيم
امل ـت ـطـ ّ ّـرف ـ ـ ـ ـ وه ــو وش ـيــك ـ ـ ـ ـ سـيـكــون من
املـ ـتـ ـع ــذر ق ـي ــاس رد ف ـع ـلــه واس ـت ـع ـجــال
ذهــابــه ال ــى ات ـفــاق اس ـت ـســام م ـمــاثــل .ال
يحجب ذلــك الـقــول ان ثمة وسيطًا بني
الـتـنـظـيــم واملـ ـف ــاوض ال ـل ـب ـنــانــي تتكتم
السلطات الرسمية اللبنانية عن كشف
هويته ،اال انــه يحاول ّاالضـطــاع بدور
يفضي الى خاتمة تجنب طرفي الحرب
وقوعها الحتمي.

تقرير

نهاية سعودي «أوجيه»
كبير عن أبــرز منافسيه ّأيــا كــان ،وأن
ال ـحــديــث ع ــن أن «أه ــال ــي كـ ـس ــروان ال
يريدون نائبًا من خارج القضاء» هو
«كالم ّ
ٌ
يشوه الحقيقة».
غ ـيــر أن م ــو ٌق ــف ال ـح ــري ــري وج ـع ـجــع،
يقابله مــوقــف مـتـمــاسـ ٌـك مــن الرئيس
ع ــون والــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري بــاإلصــرار
والحرص على
على تنفيذ االستحقاق ّ
ال ــدس ـت ــور .وم ــا ه ــو م ـتــوقــع ف ــي حــال
طرح األمر خالل جلسة مجلس الوزراء
غـ ـدًا ،أن تشهد الجلسة انـقـســامــا بني
املــوقـفــن ،لـيــأتــي الحـقــا مــوقــف رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ح ــاس ـم ــا ل ـج ـه ــة إج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات وتــرجـمــة خ ـطــاب الـقـ َـســم
بالحرص على تطبيق الدستور.
(األخبار)

ميسم رزق
طـ َـوت أمــس شركة «سعوي أوجـيــه» آخر
صفحة لها في عالم املــال واألعـمــال .بعد
 ٣٩عــامــا المـســت خــالـهــا الـشــركــة سقف
املجد وحققت إيــرادات بعشرات مليارات
الدوالرات ،موظفة أكثر من  ٥٨ألف عامل،
وصـلــت الــى خــط النهاية ال ــذي ال رجعة
عـنــه ،فـكــان ي ــوم  ٣١تـمــوز مــن ه ــذا الـعــام
موعدها مع املوت.
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي أنـ ـج ــزت ع ـل ــى م ــدى
أربعة عقود من الزمن ،مجموعة من أهم
املشاريع في اململكة العربية السعودية،
وع ـ ـ ــدد مـ ــن دول الـ ـع ــال ــم ،أص ـب ـح ــت مــن
املــاضــي ،بعدما كــانــت مــن أكـبــر شركات
املقاولة في العالم العربي.

م ـنــذ اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق ال ـحــريــري
عــام  ،٢٠٠٥بــدأت الشركة بالتراجع .غير
أن أزمـتـهــا الحقيقية ظـهــرت ع ــام ،٢٠١٣
وح ـ ــاول ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى ال ـشــركــة التكتم
عليها ،إال أن التعثر فــي دف ــع ال ــرواتــب،
الشهر تلو اآلخر ،ساعد في فضح املستور
وفتح امللفات التي كشفت هــدرًا وفسادًا
ي ـف ــوق ــان ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات والـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
املعالجة .وكانت الشركة حتى وفاة امللك
عبدالله بن عبد العزيز عام  2015تستفيد
مــن دع ـمــه لـهــا ب ـقــروض بــا ف ــوائ ــد .غير
أنها برحيله بدأت تواجه عقبات حقيقية
ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـع ــام ــل الـ ـسـ ـع ــودي ال ـج ــدي ــد.
ومـ ــع ح ـل ــول عـ ــام  ،٢٠١٧ب ــات ــت بـحــاجــة
إلــى مبالغ طائلة تصل الــى  ١٠مليارات
دوالر .وفي الوقت الذي أصبح فيه الدعم

الـسـعــودي شبه مستحيل نتيجة تغير
األولــويــات في اململكة من جهة ،وتراجع
الدعم السياسي واملالي الذي كان يتلقاه
الحريري من جهة ثانية ،وتراجع عائدات
النفط وارتفاع النفقات السعودية نتيجة
ح ــرب الـيـمــن وعـمـلـيــة نـقــل الـسـلـطــة إلــى
محمد بن سلمان وتمويل صفقات كبرى
مع الواليات املتحدة األميركية من جهة
ثالثة ،بــات إعــان إفــاس الشركة مسألة
وقـ ــت .وعـمـمــت ال ـشــركــة عـلــى موظفيها
خ ـطــابــا يـفـيــد ب ــأن ت ــاري ــخ  ٣١ت ـمــوز هو
آخــر يــوم عمل للشركة ،وبعدها ستقفل
أبــوابـهــا بــداعــي اإلفـ ــاس .وقـبــل اإلقـفــال،
طــردت الشركة أكثر من  ٤٠ألــف موظف،
وبدأت ببيع أصولها الثابتة في اململكة،
يقول أحد العاملني إنها تقدر بأكثر من

 8مليارات دوالر أميركي .وكانت صحيفة
«عكاظ» قد كشفت أمس «أن الحريري نقل
منذ عامني ملكية موقع الشركة الى ابنه
حسام» ،وأن املشاريع التي كانت تديرها
ال ـشــركــة ف ــي املـمـلـكــة انـتـقـلــت ال ــى شــركــة
ً
ســدر التي وظفت حوالى  ٣٥٠عامال من
«أوجـ ـي ــه» لــدي ـهــا .وك ــان ــت وزارة الـعـمــل
والتنمية االجتماعية قد أعلنت أمس على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر ،أنها
تعمل على نقل  600سعودي في الشركة
إل ــى مـنـشــآت أخ ـ ــرى ،ووج ـه ــت صـنــدوق
تنمية املـ ــوارد الـبـشــريــة (ه ــدف) إليـجــاد
فرص عمل مناسبة للسعوديني اآلخرين.
وأش ــارت إلــى أن الــرواتــب املـتــأخــرة التي
تصل إلــى نحو  ١٤شهرًا ستصرف ،من
دون تحديد موعد لذلك.
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سياسة
على الغالف

عودة االوهام االميركية عن االيقاع بين الجيش والمــ
عمر نشابة
ع ــام ــن ق ـب ــل ت ــول ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
رئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أجـ ــرى
اإلع ـ ــام ـ ــي هـ ـي ــوغ هـ ـي ــوي ــت م ـقــاب ـلــة
ً
إذاعية معهّ ،
وجه اليه خاللها سؤاال
بمنتهى البساطة :هــل تعرف الفرق
بـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وحـ ـ ـم ـ ــاس؟ ف ــأج ــاب
املرشح لرئاسة اقوى بلد في العالم:
«ال ،ال أع ــرف ،لكنني ســأعــرف الفرق
عندما يحني الــوقــت ل ــذل ــك .»...ولــدى
اصـ ـ ـ ـ ــرار هـ ـي ــوي ــت عـ ـل ــى س ـ ــؤال ـ ــه عــن
الـتـنـظـيـمــات وال ـق ـي ــادات الـسـيــاسـيــة
حــول العالم التي يفترض ان يعرف
أي مرشح لتولي القيادة السياسية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ش ـي ـئ ــا عـ ـنـ ـه ــا ،أج ـ ــاب
ترامب« :سأكون صريحًا ،سيرحلون.
ق ـب ــل وصـ ــولـ ــي الـ ـ ــى سـ ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة
سيرحلون .هؤالء الذين ّ
سميتهم لن

يكونوا موجودين بعد ستة أشهر أو
سنة».
ب ـع ــد ع ــام ــن ع ـل ــى امل ـق ــاب ـل ــة االذاعـ ـي ــة
وان ـ ـت ـ ـقـ ــال املـ ـيـ ـلـ ـي ــاردي ــر م ـ ــن نــاط ـحــة
ال ـس ـح ــاب ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ال ـ ــى الـبـيــت
األب ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،ي ـ ـبـ ــدو أن
ال ــرئ ـي ــس ال ي ـ ــزال ي ـج ـهــل الـ ـف ــارق بني
ح ـمــاس وح ــزب ال ـل ــه ،ال ب ــل ي ـبــدو أنــه
يجهل الـفــارق بــن حــزب الله وتنظيم
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» .وطـ ـبـ ـع ــا ه ـ ــو ال ي ـع ــرف
ال ـظ ــروف واألسـ ـب ــاب ال ـتــي تـقــف وراء
تـعــاظــم ق ــوة ح ــزب الـلــه وقــدرتــه الـيــوم
عـ ـل ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــر فـ ــي سـ ـي ــاس ــة الـ ـش ــرق
االوسط أكثر من أي وقت مضى.
«ترامب ال يعرف شيئًا عن حزب الله»
كـمــا يــؤكــد بـنـجــامــن ه ــارت فــي مقال
صدر اخيرًا في «نيويورك ماغازين»،
اث ـ ــر اعـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ل ــدى
اس ـت ـق ـبــالــه ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري

األسبوع الفائت بأن لبنان في مواجهة
مع «القاعدة» و»داعش» وحزب الله!
ّ
مصر على دعم
لكن الرئيس األميركي
الجيش اللبناني .وقد عمم إصراره هذا
على كل اإلدارات واملؤسسات واالبواق
الديبلوماسية االميركية واألزالم (وما

الحريري يعلم أن الحزب
بات قوة إقليمية ال
مكان للدول الصغيرة
في مواجهتها

اكثرهم في لبنان) .فال يوجد تصريح
أو بـ ـي ــان أو خـ ـط ــاب يـ ـتـ ـن ــاول ل ـب ـنــان
والـعــاقــات اللبنانية ـ ـ االمـيــركـيــة اال
ّ
تضمن تشديدًا على الــدعــم االميركي
للجيش اللبناني .وفي بعض األحيان
تستخدم لغة «تربيح الجميلة» وتقام
احـتـفــاالت ضخمة بحضور كــل طاقم
ال ـس ـفــارة بـلـبــاسـهــم الــرس ـمــي االن ـيــق،
وتـعــزف الفرقة املوسيقية النشيدين
اللبناني واألمـيــركــي ،ويـقــام كوكتيل
فــاخــر ملـنــاسـبــة تـقــديــم بـعــض اآللـيــات
املـسـتـعـمـلــة ومــدف ـع ـيــة قــدي ـمــة الـعـهــد.
وللسخرية ،يتباهى بعض االميركيني
بــأن املـســاعــدات العسكرية االميركية
للجيش اللبناني منذ عام  2006بلغت
م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي .م ـل ـيــار دوالر
بــال ـكــاد تـكـفــي ل ـش ــراء ث ــاث مـقــاتــات
جــويــة اف  22راب ـت ــر الـحــديـثــة (سـعــر
الواحدة يتجاوز  300مليون دوالر).

ل ـك ــن م ــا الـ ـج ــدي ــد؟ ه ــل ت ـس ـعــى إدارة
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ج ــدي ــا الـ ــى تـحـقـيــق
وهــم االي ـقــاع بــن الجيش واملـقــاومــة؟
هل ما قصده ترامب بتصريحه أمام
الـحــريــري هــو تعبير عــن رغـبــة أو عن
خ ـطــة وض ـع ـت ـهــا واش ـن ـط ــن واس ـت ـبــق
ترامب ادارته في اإلعالن عنها باكرًا؟
ُ
الصحافية االمـيــركـيــة املقيمة حاليا
ً
في لبنان فانيسا نيوبي كتبت مقاال
نشر أمس في موقع «انتربرتر» ،ذكرت
فيه انها حصلت على «أدلــة مادية ان
هناك حاليًا دعمًا أميركيًا للجيش».
وادعـ ــت ان ـهــا الـتـقــت بــ«مـجـمــوعــة من
االميركيني في بــار في شــرق بيروت»
قالوا لها إنهم «فــي بيروت بناء على
تــوجـيـهــات الــرئـيــس تــرامــب شخصيًا
ل ـت ـقــديــم ال ــدع ــم واملـ ـس ــاع ــدة لـلـجـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .وأضـ ــافـ ــت انـ ـه ــا ع ـنــدمــا
سألتهم عــن الـجـهــاز أو الــوكــالــة التي

تقرير

موسم التهويل :لبنان بعد قطر ...عدوًا للسعودية
«بعد معركة جرود عرسال،
سيتم تشديد العقوبات األميركية على
لبنانً ،وتضييق الخناق الخليجي عليه،
وصوال إلى ّ
حد التلويح بتحويل لبنان
معاد للمحور اإلقليمي بقيادة
بلد
ٍ
إلى ٍ
السعودية» ...هذا ما بدأت مصادر
محليةّ ،
مقربة من تيار المستقبل ،التلويح
به .مرحلة التهويل بدأت
ليا القزي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي حـصـلــت
فــي لـبـنــان ،والـحـفــاظ على حـ ّـد أدنــى
مـ ــن ال ـ ــوف ـ ــاق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ال ي ـع ـن ـيــان
ّ
أن الـ ـبـ ـل ــد سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي م ـ ـنـ ــأى عــن
ّ
الصراعات االقليمية .هذا ما تتحدث
ع ـ ـنـ ــه شـ ـخـ ـصـ ـي ــات تـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي ف ـلــك
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأخ ـ ــرى م ـعــارضــة
لـ ــه ،ول ـك ـن ـهــا ع ـلــى ت ــواص ــل دائ ـ ــم مع
الديبلوماسية السعودية في لبنان؛
ف ـفــي ال ــوق ــائ ــع االق ـل ـي ـم ـيــة ،سـيــاسـيــا
وم ـي ــدان ـي ــا ،ه ـن ــاك تـ ـق ـ ّـدم ش ـبــه ثــابــت
ّ
لـ ــ«مـ ـح ــور املـ ـم ــانـ ـع ــة» ،فـ ــي حـ ــن أن
ُ
املحور املقابل ،الذي تشكل السعودية
أح ـ ـ ّـد أب ـ ـ ــرز رك ـ ــائ ـ ــزه فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ،ال
يتوقف عن مراكمة الخسائر ،أو في
ّ
الحد األدنــى ،لم ُي َس َّجل له منذ فترة
ّ
ُ
أي ت ـقــدم ي ــذك ــر ،حـتــى عـلــى مستوى
املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وفـ ـ ّـي آخ ــر
حـ ــرب وم ـع ــرك ــة س ـيــاس ـيــة شــنـتـهـمــا
ال ـس ـعــوديــة عـلــى بـلــديــن «شـقـيـقــن»،
اليمن وقطر« ،لــم تتمكن من تحقيق
أهــداف ـهــا مـنـهـمــا» .ف ــا شـعــب اليمن
َ
الن ،وال قطر تقوقعت في ُعزلتها .أما
لبنان ،فلم يكن بأي حال من األحوال
ً
أداة ّ في اليد السعودية ،أو ُمستعدًا
ُلينفذ أجندتها .وقبلهما في العراق
وسـ ــوريـ ــا ،ت ـب ــدو ال ـس ـع ــودي ــة خــالـيــة
الوفاض.
من طبيعة الخاسر أن ُيحاول إحراق
ّ
كـ ـ ــل شـ ـ ــيء خـ ـلـ ـف ــه ،حـ ـت ــى ولـ ـ ــو عـنــى
ً
ذل ــك املــزيــد مــن ال ـخ ــراب .ب ـنــاء عليه،
ُ
ل ــن ت ـم ــان ــع ال ـس ـع ــودي ــة إع ـ ــان حــالــة
الـعــداء مــع الــدولــة اللبنانية ،وزيــادة
ّ
الضغوطات الخليجية عليه ،حتى لو
انعكست هــذه اإلج ــراءات سلبًا على
عــدد من حلفاء اململكة ،أبرزهم تيار
ّ
يتحدث
املستقبل .هذا التوجه الــذي

عنه ،بثقة ،بعض ّ
املقربني من الرياض
وواشنطن ،ال صلة له بمعركة جرود
ع ــرس ــال الـ ـت ــي أت ـ ــت ك ـخــات ـمــة مل ـســار
الخسائر السعودية ـ ـ األميركية في
اإلقليم .وقبل عرسال وبعدها ،يضع
األميركيون نصب أعينهم البحث عن
خ ـيــارات إلض ـعــاف ح ــزب ال ـلــه .ومـ ّـمــا
زاد من إحــراج هــذا املحور التعاطف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي لــم
ينحصر في بيئة طائفية ُمعينة ،ما
ّ
استفز السعودية واإلمارات ،ومعهما
ما ُي ّسمى «املجتمع الدولي» .السفير
البريطاني في بيروت هيوغو شورتر
كــان أول املستنفرين .قصد عــددًا من
املسؤولني العسكريني والسياسيني،
ً
ّ
قائال بوضوح إن «بريطانيا ال تسهم
ّ
ّ
في تمويل الجيش حتى يشن حزب
ال ـلــه املـعــركــة ويـسـتـثـمــر االن ـت ـصــار»،
ّ
بحسب مصادر ُمطلعة.
فهل تكون معركة جرود عرسال التي
خاضتها املقاومة ،والنسخة الثانية
من العقوبات املالية التي ُ
سيصدرها
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،ذري ـ ـعـ ــة
ُ
ال ـس ـعــوديــة حـتــى تـعـلــن ب ــدء مرحلة
العداء لدولة لبنان ،ولو أتى ذلك على
حـســاب حلفائها املـفـتــرضــن ،كتيار
املستقبل؟
«بعد قطر سيأتي دور لبنان» ،تقول
م ـصــادر مـعــارضــة لـتـيــار املستقبل،
لكنها غـيــر بـعـيــدة عــن الـسـعــوديــن.
ولكن ردود الفعل العدائية «لن تظهر
ق ـب ــل ص ـ ــدور ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ال ـج ــدي ــدة ض ـ ّـد ح ــزب الـ ـل ــه» .حــالـيــا،
س ـي ـك ــون ع ـ ـنـ ــوان امل ــرحـ ـل ــة «م ـع ــرك ــة
ال ـت ـهــويــل» .يـتـقــاطــع ه ــذا ال ـك ــام مع
م ــا ت ـقــولــه م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن تـيــار
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ــل ع ـ ــن أن «الـ ـضـ ـغ ــوط ــات
الخليجية سترتفع مع األيام» .وبعد
رسالة الكويت إلى وزارة الخارجية
ّ
اللبنانية ،والـتــي تــرى أن تصرفات
ُ
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه تـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـدد أمـ ـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،وت ــدع ــو «ال ـح ـكــومــة
اللبنانية إلى ممارسة مسؤولياتها
تـ ـج ــاه وق ـ ــف ه ـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات غـيــر
املـســؤولــة الـتــي يمارسها حــزب الله
اللبناني واتخاذ االجــراءات الكفيلة
تقول املصادر القريبة من
بردعها»،
«املستقبل» ّإنه يجب «انتظار ّ
تحرك
سلبي مــن جــانــب اإلمـ ـ ــارات ،حينها
يتأكد وجود ّ
توجه سعودي ملعاداة
لبنان».
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ،الـعــائــد إلــى
ال ـ ُـحـ ـك ــم ب ـع ــد ت ـس ــوي ــة رئ ــاسـ ـي ــة مــع

موقف ترامب بعد استقباله الحريري صاغته السفيرة األميركية في بيروت (أ ف ب)

حــزب الله وأط ــراف سياسية أخــرى،
سيكون وضعه حرجًا في هذا الواقع.
«خيبة أمل» حلفائه اإلقليميني ّمنه
ّ
نــاب ـعــة م ــن أن ال ـت ـســويــة ال ـت ــي بــشــر

البريطاني
ّقال السفير ُ
ّ
إن دولته ال تمو ّل
الجيش حتى يشن حزب
الله المعركة

ُ
ً
ب ـهــا ط ــوي ــا ل ــم ت ـن ـتــج سـ ــوى املــزيــد
مــن التغطية لعمل حــزب الـلــه .حتى
ّ
إن ع ـجــات الـعـمــل الـحـكــومــي ت ــدور
ببطء شديد ،فال تستطيع أن تستر،
مــا تـعـتـقــده ال ـس ـعــوديــة« ،ال ـع ــورات»
السياسية .لذلك« ،انخفض منسوب
الحماسة الـسـعــوديــة لتقديم الدعم
املـ ـ ــادي لـحـلـفــائـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،من
أجـ ـ ــل م ـس ــاع ــدت ـه ــم ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز فــي
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة» .ف ـه ــل ي ـت ــأزم
ال ــوض ــع إلـ ــى درج ـ ــة فـ ــرط الـتـحــالــف
الـ ـحـ ـك ــوم ــي؟ الـ ـبـ ـع ــض يـ ــؤكـ ــد ذل ـ ــك،
ف ـي ـمــا امل ـ ـصـ ــادر الـ ـت ــي ت ـت ــواص ــل مــع
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ــرى
ّ
أن «أج ـ ـ ـ ــراس إ ّنـ ـه ــاء ح ـك ــوم ــة سـعــد
ُ
الحريري لم تدق بعد».
مقابل هــذه األج ــواء ،هـنــاك ٌ
رأي آخر
ُ
ّ
تـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه جـ ـه ــات ُم ــط ـل ـع ــة وع ـلــى

تــواصــل مــع مختلف الـقــوى املحلية،
ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد أن «الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ال ت ـم ـلــك
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ــواق ــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ث ـم ــة ضـ ـي ــاع سـ ـع ــودي».
حتى اإلدارة األميركية «غير ُمهتمة
بالتفاصيل اللبنانية ،والعقوبات ال
ت ـنــدرج س ــوى فــي الـسـيــاق الطبيعي
ل ـس ـيــاســة أم ـي ــرك ــا ضـ ـ ّـد حـ ــزب ال ـل ــه».
أم ــا مــوقــف الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
بعد استقباله الـحــريــري« ،فصاغته
السفيرة األميركية في بيروت وأحد
ٌ
صحيح
مستشاريها الـسـيــاسـيــن».
ّ
أن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه «دف ـ ـ ــع ب ــال ـس ـع ــودي ــة
وحـلـفــائـهــا إل ــى امل ـك ــان ال ــذي يــريــده،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك جـ ـ ـ ـ ّـو ع ـ ــرب ـ ــي ـ ـ ـ ـ أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ـ ـ
بريطاني ،مـعــارض ملــا يحصل ،بيد
ّ
ّ
أن ذلك ال يعني أن السعودية ستقطع
الحبل مع لبنان».
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سياسة

ـقاومة؟
يـعـمـلــون لـصــالـحـهــا رف ـض ــوا اإلجــابــة
وأنهوا الحديث معها على الفور.
«ترامب لم يخطئ عندما تناول حزب
الله» بحسب الصحافي بول شنكمان
(يو اس نيوز) و«لم يتفاجأ الحريري
بالخطاب ألن ترامب كان قد صارحه
بـ ـش ــأن م ــوق ـف ــه مـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه خ ــال
اجتماعهما».
على أي حال لم يكن ذلك مفاجئًا ألحد
ف ــي ل ـب ـن ــان .فــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ذه ــب ال ــى واشـنـطــن وه ــو يعلم جيدًا
أن حزب الله بات اليوم قوة إقليمية ال
مكان للدول الصغيرة في مواجهتها،
كما ال مكان لــه ملنع أحــد مــن محاولة
النيل منها ،حتى ولو أتت املحاولة عن
طريق االيقاع بني الجيش واملقاومة.
هــذه املقاومة تعلمت من خــال سنني
من التجربة ان عليها ان تعتمد على
نفسها.

تقرير

المعلومات
يضبط صواريخ
«داعشية»!
أوقف فرع املعلومات قبل أيام ،شبكة
إر ّه ــابـ ـي ــة ت ــاب ـع ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ــش»
مــؤل ـفــة م ــن أرب ـع ــة لـبـنــانـيــن ،يحمل
أحــدهــم الجنسية الـفــرنـسـيــة ،تعمل
ّ
ب ــن طــراب ـلــس والــض ـن ـيــة .وبـحـســب
ال ـب ـي ــان ،ض ـبــط ال ـف ــرع ك ـمـ ّـيــة كـبـيــرة
مــن األسلحة فــي أحــد املستودعات
فــي أبــي سـمــرا فــي طــرابـلــسُ ،
وعـثــر
على  13صــاروخــا مذنبًا عيار 60
ملم وعــدد من البنادق واملسدسات
والــذخــائــر ،وع ــدد كـبـيــر مــن أجـهــزة
الـ ـت ــواص ــل ال ــاس ـل ـك ـي ــة وح ــاف ـظ ــات
معلومات تتضمن خرائط مفصلة
ملنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.
وب ــال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ــع امل ــوق ــوف ــن وهـ ــم:
م .ب ،1977( .يـحـمــل الجنسيتني
اللبنانية والفرنسية) ،ف .د،1965( .
ل ـب ـنــانــي) ،ج .ج ،1971( .لـبـنــانــي)،
أ .ح ،1986( .ل ـب ـن ــان ــي) ،اع ـت ــرف ــوا
بــالـتــواصــل مــع ك ــوادر مــن «داع ــش»
فــي ســوريــا والـعــراق بهدف تنسيق
ع ـمــل الـتـنـظـيــم ف ــي ل ـب ـنــان وال ـخ ــارج
وبتحويل أموال إلرهابيني .واعترف
(م .ب ).وهو املشغل الرئيسي بأنه
تعرف في عــام  2013إلــى (ع .ف،).
ال ــذي حـثــه وآخ ــري ــن عـلــى «م ـشــروع
جهادي» تمهيدًا إلقامة فرع للتنظيم
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ث ـ ّـم ت ـع ــرف إل ــى أحــد
أبـ ــرز أم ـن ـيــي «داعـ ـ ــش» وه ــو يحمل
الجنسيتني اللبنانية والدنماركية،
ح ـي ــث س ــاع ــد األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ت ـجــربــة
ع ــدد م ــن ال ـط ــائ ــرات م ــن دون طـيــار
في شمال لبنان ،الذي أصبح الحقًا
مسؤول وحدة الهندسة في التنظيم
في الرقة.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

َالبرق اليماني
عامر محسن
ٌ
َ
« ...فإن أشرنا َأمرنا أن يتوجه من عساكرنا شرذمة قليلون ،نحو ماية
ألف أو يزيدون ،بكمال االستعداد من اآللة والــزاد ،ونتبع العساكر
ٍ
بالعساكر ،والجيوش بالجيوش الكواسر ،يكون أولهم بالبالد اليمنية،
الحمية َّ
ّ
نعرفكم قوة
الس ِن ّيةّ ،وال نحتاج أن
وآخرهم بمملكتنا
ّ
سلطاننا وسديد عزمنا وشديد أركاننا ،فإن أكابر الملوك ذوي التيجان،
وأهل القوة واإلمكان ،خاضعون لدولتنا الشريفة قهرًا ،مطأطئون
برؤوسهم في أعتابنا جبرًا وقسرًا»
(من رسالة السلطان العثماني الى الثائر اليمني ّ
املطهر بن شرف الدين،
يدعوه فيها الى الخضوع للدولة وإنهاء ّ
تمرده على السلطة العثمانية)
¶¶¶
«ولقد سمعت المرحوم أحمد جلبي المقتول (دفتردار مصر) يفاوض
باشا في حدود سنة  953فقال :ما رأينا مسبكًا مثل
المرحوم داود ّ
اليمن لعسكرنا ،كلما جهزنا اليه عسكرًا ذاب ذوبان الملح ،وال يعود
منه اال الفرد النادر ،ولقد راجعنا الدفاتر في ديوان مصر من زمان
ابراهيم باشا الى اآلن ،فراينا قد ُج ّه َز من مصر الى اليمن في هذه
ّ
المدة ثمانون ألفًا من العسكر .لم يبق منهم في اليمن سبعة آالف
نفر»
(قطب الدين النهروالي« :البرق اليماني في الفتح العثماني» ،تحقيق حمد
الجاسر ،دار اليمامة ،الرياض)1967 ،
¶¶¶
األميركي كاليف سميث إن السالسل
جبال اليمن حصونه .يقول الباحث
ّ
الجبلية الشاهقة التي تخترق اليمن تتلقى ،في الجنوب ،كميات كبيرة
خصب وزراعة (يزعم األكاديمي
من األمطار املوسمية فتستحيل مناطق
ٍ
مايكل هدسون ،الذي زار كل البالد العربية بال استثناء ،أن جنوب اليمن
هو أجملها على اإلطــاق) ،فيما تنحبس األمطار عن الجبال في الداخل
والشمال ،فأصبح سكان االقليم خبراء في تخزين املياه الشحيحة وبناء
ّ
تتوزع القالع والحصون ويقتبس
السدود وأنظمة الــري .على هذه القمم
سميث ّ
مؤرخًا يمنيًا من القرن العاشر ،هو ابو محمد الحسن الهمداني،
ً
كـتــب تــوصـيـفــا شــامــا لـقــاع الـيـمــن وأبــراج ـهــا وأطــال ـهــا ،وه ــي بــاملـئــات،
عهود سحيقة .يجب أن تفهم هذه الصورة حتى
والكثير منها
يعود الى ٌ ٍ
ّ
ّ
أجنبي من االستدامة في اليمن ،وملاذا كانت
احتالل
ن
يتمك
لم
تعرف ملاذا
ً
جبال اليمن دومًا «مقبرة للغزاة».
ّ
السهلي ،كما فعل
جيش جـ ّـر ٍار أن يجتاح الساحل اليمني
كان في وسع
ٍ
ـزل من
ـ
ن
ـ
ي
وأن
ـر،
ـ
ش
ـ
ع
ـع
ـ
س
ـا
ـ
ت
ـ
ل
وا
ـر
ـ
ش
ـ
ع
ـادس
ـ
س
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ن
ـر
ـ
ق
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ُ
الـعـثـمــانـيــون ّ
جيزان ويحتل مدينة زبيد االستراتيجية في التهامة ،وبعدها مرفأ املخا،
ً
ّ
ّ
ثم يلتف الــى تعز ويصعد شماال الــى صنعاءّ .ولكن حتى تسيطر على
بشكل حقيقي ،فأنت تحتاج الى تطويع كل هذه الحصون والقالع
البلد
ٍ
ّ
آن واحد ،والتحكم بآالف الكيلومترات من الطرق التي تصل
في
املنتشرة
ٍ
بينها .كان يكفي أن يطلق اإلمــام نداء الخروج حتى تنتفض القبائل في
ً
معزوالّ ،
تسد الطرق في وجهه
الجيش الغريب مالحقًا
أنحاء البلد ،وتجعل
ّ
ّ
وتعترضه الغارات من كل جانب .في تأريخ قطب الدين النهروالي املكي
ً
للحمالت العثمانية في اليمن في القرن السادس عشر ،مثال ،نجد مراد
ّ
باشا ،أحــد أوائــل الحكام العثمانيني الذين حاولوا السيطرة على الداخل
الجبلي ،وقــد ذاب جيشه بعد أن وصــل الــى صنعاء ،والقبائل تغير على
ّ
ّ
وحــداتــه حــتــى تـفــتــت وأص ـبــح «ال ـعــربــان» (كـمــا يسمي الـنـهــروالــي قبائل
اليمن) ينهبون الجنود ويسلبونهم أسلحتهم وثيابهم .وجد مراد باشا
خيمة مع العشرات من أمرائه ،وحوله
نفسه ،في نهاية األمر ،محاصرًا في
ٍ
مقاتلون ّ
ّ
قبليون ،سرقوا ما معهم ّ وجردوهم من ثيابهم وتركوهم عرايا
ٌ
ّ
ّ
يبحثون عن الطريق الى تعز .ثم تلقف مراد باشا شيخ عربي ،أعدمه فورًا
ٌ
حاكم عثماني
طاهر ،صاحب عدن الذي قتله
ثأرًا آلخر أبناء ساللة بني ً
آخر ـ اسمه سليمان باشا ـ غيلة قبل عقود؛ واعتبر الشيخ أن رأس الباشا
ُّ
مستحق ّ
املقطوع هو ٌ
لجده.
ثأر
ّ
ثــورة ّ
املطهر بن شــرف الــديــن ،التي قتلت مــراد باشا وطــردت العثمانيني
ّ
ّ
حــتــى مــن املــدن الساحلية ،استدعت حملة سـنــان بــاشــا ضــد اليمن عام
ّ
 .1569قابل سنان الفقيه واملـ ّ
ـؤرخ النهروالي في مكة وهو في طريقه الى
اليمن ،وطلب منه تــدويــن أح ــداث حملته وانـتـصــاراتــه ،وهــذا سبب كتابة
«البرق اليماني» (من السهل الحصول على الكتاب ّ
َ
مجانًا على االنترنت).
يبدأ النهروالي تأريخه من الغزو اململوكي للبلد ونهاية حكم عامر بن عبد
الوهاب ،آخر ملوك بني طاهر الذين حكموا اليمن ّ
موحدًاّ ،ثم وقوع البلد
ّ
اسطنبول على القاهرة
االسمية بعد أن سيطرت
تحت السلطة العثمانية
ّ
ّ
واملشرق وجـ ّـدة .الطريف هو أن الباحث السعودي الــذي حقق املخطوط ـ
وهــو يكتب ًعــام  ،1967حــن كــان النظام فــي الــريــاض يـخــوض حــربــا في
اليمن نصرة للملكيني ـ يتعاطف بوضوح في مقدمته مع الثوار اليمنيني،
ّ
يحتج على وصف النهروالي
ويعتبرهم مناضلني يدفعون غزوًا أجنبيًا .بل
ّ
الزيديني بتعابير تحقيرية مثل «حزب الشيطان» و«الضالني»،
للمقاتلني
ّ
ّ
ّ
«مؤرخ سلطة» يعمل لدى الباشا ،ويحكم بأن هذه األوصاف
وينبه الى أنه
تليق بالسلطة العثمانية أكثر من خصومها.
ّ
واع لهذا
والنهروالي
الحرب،
أساس
الدولية ،كما اليوم ،كانت في
الظروف
ٍ
الواقع بالكامل ،فهو يبدأ تأريخه مع دوران البرتغاليني حول رأس الرجاء
الصالح ،وافتتاحهم طريقًا الى الهند ،وضربهم للسالطني املسلمني الهنود
وسيطرتهم على هرمز (يقول املـ ّ
ـؤرخ والفقيه ّإن سـ ّـر اإلبحار الــى الهند
قد ّ
سربه البحار العربي الشهير أحمد بن ماجد الى البرتغاليني عن غير
قصد ،حني أسكره الخمر وهو مع أحد قادتهم ،وشرح له املواقع التي يجب

أن تبتعد فيها السفن عن الساحل في جنوب افريقيا حتى ال تضربها
األنـ ــواء وتـعـبــر ب ـســام) .بــل ّإن حملة سـنــان بــاشــا ،وإصـ ــرار اسطنبول
ً
ـوة ضخمة إلخضاع اليمن ،كــان مـ ّ
ـرده األساسي استيالء
على إرســال قـ
ٍ
ق ــوات املـطـ ّـهــر على ع ــدن ،وتـخــوف السلطنة مــن أن يدخلها البرتغاليون
(«الـفــرتـقــال» ،كما يسميهم الـنـهــروالــي ،وغــالـبــا «الـفــرتـقــال الـلـعــن») ،وأن
يتمكنوا من قطع طريق الحج والتجارة بني الهند ومصر .حمالت القرن
التاسع عشر واوائل القرن العشرين كان لها حوافز ُ مشابهة ،مع دخول
البريطانيني الى عدن ـ عام  1839ـ وتهديدهم لبندر املخا وسواحل البحر
السبب ،ترافقت حملة سنان باشا ّ
األحمر .لهذا ّ
البرية مع غــزو ٍة بحرية
ّ
ّ
ّ
للقبطان خير الدين استولت على عــدن ،وقد اضطر سنان ـ وهو يجهز
ّ
علني ووحشي
بشكل
الحملة في مصر ـ الى إعدام اثنني من أمراء الترك
ٍ
ّ
ّ
ّ
التطوع للقتال في اليمن ،بعد أن استنكف
يحث باقي األمــراء على
حتى
أكثرهم في البداية خوفًا من صعوبة الحرب فيه ونظرًا لعدد الباشوات
واألمراء الذين قضوا في جباله .بعد اإلعدامات ،يكتب قطب ّ
الدين ،بدأ قادة
العسكر بالتسابق على السفر في الحملة.
نكبة الحمالت
ّ
ّ
ّ
ال أن ق ــرارًا مــن اسطنبول ،يــتـخــذه الـقــادة وهــم متحلقون حــول خــارطــة،
ّ
رون ّأن من الضروري
ينظرون الى الظروف الدولية
واالستراتيجيا ثم يقر ّ
هذه البقعة وغزوها ،ال يعني ّأن مناهم سيتحقق على أرض الواقع
احتالل ٌ
ـ وهو خطأ في التقدير ستكرره أكثر من ّقو ٍة في املستقبل .املشترك بني
الحمالت العثمانية في اليمن ،وبينها أكثر من ثالثة قــرونّ ،أنها ّ
تحولت
ّ
ّ
كارثية .وحتى حني كان سنان باشا وغيره يتمكن
ورطات
جميعها الى
ّ
هيبة مؤقتة على عمق البالد ،كانت السلطة سرعان ما تتفكك
من فرض ٍ
ٌ
نص قطب ّ
تمردات عاتيةّ .
تحت ضغط ّ
ّ
تفصيلي
تعداد
الدين النهروالي هو
ّ
ـاز لليمن ،مــن الطبيعة الــى االستحكامات الى
لــأهــوال التي تــواجــه أي غـ ٍ
ً
ٌ
القبائل املحاربة .تمحور جزء أساسي من حملة سنان باشا ،مثال ،حول
ّ
شاهق
املنيعة ،التي تقع على
اسطورية مثل بلدة كوكبان
ـاع
ٍ
اخضاع قـ ٍ
ّ
ارتفاعه أكثر مــن ثالثة آالف متر يستحيل تسلقه ،وبوابتها الرئيسية
ً
جسر ّ
ٌ
ضيق مرتفع ،ما يجعل اقتحامها مستحيال .وكوكبان
يوصل اليها ٍّ
(شبام غرب صنعاء ،وهي غير ِشبام
تقع على مطل يحمي مدينة ِشبام ِ
حضرموت الشهيرة) ،يقول قطب الدين ،تمامًا كما تحمي قلعة القاهرة
مدينة تعز (الـسـعــوديــون قصفوا القلعة الـقــاهــريــة ،مثلما ّ
دم ــروا ّ الكثير
من اآلثار املذكورة في أحداث «البرق اليماني» ،وال يمكنك أن تتوقع ممن
ّ
ال يحترم آث ــار أج ــداده ،ويـشـ ّـوه أه ـ ّـم معالم حضارتنا فــي مــكــة ّ واملــديـنــة،
حمالت
أن يـحــرص ّعـلــى ت ــراث غ ـيــره) .لــم يـتـ ّـم اقـتـحــام كــوكـبــان ،فــي كــل
ّ
العثمانيني ،ال عبر التسليم ّ
حصارات تدوم أشهرًا وتكلف
والصلح ،وبعد
ٍ ّ
التي تقع على مــدى النظر منها ـ ـ وكنت
الـغــازي غاليًا ،ومثلها قلعة ثــا ً
تجد سلسلة من هذه القالع مشرفة على بعضها البعض ،كما في جبل
ّ
ّ
ـون متجاورة
الطويلة ّ ،حيث كــان املـتـمــردون يتحصنون فــي ثــاثــة حـصـ ٍ
ّ
تحتل كل القمم الحاكمة.
ٌ
ٌ
كــان رجــال سنان باشا انكشاريني «أصليني» ،رجــال أجــاف وشجعان
ودم ـ ّ
ـوي ــون ش ــارك ــوا فــي أه ـ ّـم الـفـتــوحــات الـعـثـمــانـ ّـيــة ،ول ـكـ ّـن طبيعة اليمن
هــزمـتـهــم .ي ــروي قـطــب الــديــن حـيــرة سـنــان بــاشــا وه ــو ي ـحــاول االخـتـيــار
ّ
ٌ
ـرق يمكن لجيشه سلوكها :طريق مختصر ولكنه في باطن
بني ثالثة طـ ٍ
َ
يمكن لـلــمــدافــع ع ـبــوره ٌ .الطريق
الـجـبــالٍّ « ،تـخــاف سـلــوكــه ّ ال ــوح ــوش» ،وال ّ
ّ
لعبور
قابل
الث
والث
موقع.
كل
للهجمات في
ض
الثاني متلو
وخطير ،ومعر ٍ
ّ
ٌ
ّ
وطويل جـ ّـدًا .كان اليمنيون ّ
ٌّ
يسدون الطرق
التفافي
قوافل الجيش ولكنه
ً
ّ
تنغرس فيه
باألشجار ويحولون األنهار اليها لتصير مستقنعًا موحالً ،
املــدافــع وسنابك الـجـيــاد ،وتصبح طوابير الجيش أهــدافــا سهلة للغارات
والقناصني .إن كانت حملة « 1569مكبسًا للعسكر» على ّ
حد قول قطب
ّ
ّ
الدين ،فـ ّ
ّ
كارثية .في عام  1905وحــده ـ
ـإن الحمالت الحديثة لم تكن أقــل
يكتب بول دريش في عمله عن تاريخ اليمن ـ خسر العثمانيون أكثر من
 30.000جـنــدي فــي اليمن الشمالي؛ وحــن حــاولــوا اخـضــاع ابــن ادريــس
في عسير وتهامة املـجــاورة ،فقدوا عــددًا من ّ
الجنود يفوق حجم القوات
االدريسية بأكملها.
ّ
الغزاة ،تاريخيًا ،ال ينظرون الى اليمن ال من الزاوية العسكرية :كان مكسبًا
ّ
ساحة لـ «الحرب على
استراتيجيًا بالنسبة الــى العثمانيني ،وهــو
مجرد ً ٍ
ّ
االرهاب» بالنسبة الى اميركا اليوم ،وتراه الرياض مجاال للهيمنة والتوسع،
ّ
ويعتقد حــكــامـهــا ّأن فــي وسـعـهــم فـعــل مــا عـجــزت االسـتــانــة وبريطانيا
ّ
ومصر عن تحقيقه ،أو أنهم سيخرجون من هذا العدوان ساملني .الغزاة ال
ّ
يهمهم تاريخ البلد ومستقبله ،ولكن ماضي اليمن يكشف أنماطًا ّ
تتكرر:
هــذه الجبال ال يحكمها وكــاء األجــانــب والـســاالت التابعة ـ ـ وهــي كانت
ّ
الحقيقيون ،على ّ
مر التاريخ،
كثيرة ولم يثبت منها أحد ـ فسادة اليمن
ً
ٌ
ّ
ملوك أو ثـ ّـوار .ثانيًا ،دورات الهبوط والصعود ليست جديدة على
هم ّاما
ٌ
هــذا االقـلـيــم .حصل ان ـحــدار طــويــل فــي اليمن خــال الـقــرن الـتــاســع عشر
ً
قرون من االستقرار والرخاء النسبي ،بعد أن انخفضت أسعار
مثال ،بعد
ٍ
القهوة على مستوى العالم وانتشرت زراعتها في املستعمرات االوروبية؛
مشروعها
مثلما شهد القرن العشرين فشلً تجربة الدولة الوطنية وتفكك ّ
في جنوب اليمن وشماله ،موصال الى الواقع الحالي .ولكن بعد كل مرحلة
ٌ
ٌ
دعوة أو ثورة أو إمام ،تعيد تنظيم املجتمع «من تحت»
هبوط ،كانت ًتخرج ً
تاريخية جديدة .أخيرًاّ ،
فإن هذا البلد ،الذي يجمع بني أهمية
وتطلق مرحلة
ًّ
بسهولة ،بل إن
سنغافورة ومنعة أفغانستان ،لن يصبح «هامشًا محتل»
ٍ
اختصاص أهله على مدى الزمن كان في احتمال العوادي ّ
والصبرعليها،
ّ
لكل غاز ّ
طماع.
وإسقاء املوت
ٍ
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ّ
التعديات على الشاطئ:

الغرامات أدنى من إيجار
غرفة في الضواحي
جرى ّ
دس مادة في قانون التعديالت الضريبية تقضي
بفرض غرامات هزيلة جدًا على التعديات الماثلة على طول
الشاطئ اللبناني .هذا القانون يحابي المعتدين على حساب
حقوق الناس .وعوضًا عن اتخاذ قرار صارم باستعادة الملك
العامُ ،يخاطب هذا القانون المخالفين بـ»حنان» ،ويطلب منهم
تسوية أوضاعهم بما يكرس ّ
تعدياتهم!
هديل فرفور
عند بداية صياغة قانون «معالجة
اإلشـ ـغ ــال غ ـيــر ال ـقــانــونــي لــأمــاك
العامة البحرية» ،منذ نحو سنتني،
مـ ــن ق ـب ــل ل ـج ـن ــة األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة
والـنـقــل والـطــاقــة وامل ـيــاه النيابية،
كان أعضاء اللجنة ُي ّ
رددون حينها
ال ـع ـب ــارة اآلتـ ـي ــة« :ع ـل ـي ـنــا الـتــركـيــز
على ض ــرورة التوصل الــى صيغة
ّ
تحملها ودفــع
يستطيع ُ املـخــالــف
األكالف املترتبة عليه».
آنـ ـ ــذاك ،ك ــان ال ـن ـقــاش م ـتــرك ـزًا على
«ال ـبــدالت» الــواجــب دفعها لتعزيز
موازنة الدولة ،عوضًا عن أن يكون
الـ ـنـ ـق ــاش م ـت ـم ـح ــورًا حـ ـ ــول إن ـه ــاء
هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى امل ـل ــك ال ـعــام
واسـ ـ ـت ـ ــرداد هـ ــذا امل ـل ــك م ــن س ـطــوة
املـ ـعـ ـت ــدي ــن ،لـ ـيـ ـع ــود الـ ـبـ ـح ــر م ـل ـكــا
للناس.
التركيز على ُمقاربة فرض «بدالت
م ـق ـب ــول ــة» ان ـع ـك ــس ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
ال ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إذ غ ـ ّـي ــب الـ ـ ــرادع
القانوني الجدي للمعتدين وعمل
على «محاباتهم» تمهيدًا لتشريع
تـ ـع ــدي ــاتـ ـه ــم ،ف ـخ ـف ــض الـ ـغ ــرام ــات
املستحقة وقــدم تسهيالت بالدفع.
ُون ـ ّـص ال ـقــانــون عـلــى اإلب ـق ــاء على
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ــدائ ـ ـمـ ــة عـ ـل ــى األمـ ـ ــاك
ّ
«تعد
العامة البحرية ،معتبرًا أنها
م ــن املـلـحـقــات املـكـمـلــة لــإن ـشــاءات
امل ـقــامــة عـلــى ال ـع ـقــار ال ـخــاص مثل
التجهيزات الرياضية والتنظيمية
والترفيهية واملطاعم والكابينات
الـ ـت ــي ي ـج ــب إيـ ـج ــاده ــا ق ــري ـب ــة مــن

مطابقة
الشاطئ ( )...شرط أن تكون ُ
ألحـ ـك ــام ق ــان ــون ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ّـدن ــي
واألح ـ ـ ـكـ ـ ــام ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة امل ـت ـعــل ـقــة
باألمالك العامة البحرية».

غرامات بخسة!
اسـتـخــدام مصطلح دفــع «الـبــدالت
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة» ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــص ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ُينطوي على خـطــورة بالغة ،فهذا
املـصـطـلــح ُيـسـتـخــدم لـلـحــديــث عن
ُملكية خــاصــة ولـيــس عــن غــرامــات
ّ
يتكبدها مخالفون ُ
ومعتدون ،وفق
م ــا ي ـش ــرح م ــؤل ــف ك ـت ــاب «األم ـ ــاك
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ب ـ ــن الـ ـق ــان ــون
ّ
خطار،
واالجـتـهــاد» املحامي إيلي ُ
وي ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــدالت تـ ـع ـ ّـد
«أقـ ـ ــل م ــن املـ ـطـ ـل ــوب» و»ال ت ــراع ــي
القانونية األدنــى لإليجار
النسبة
ُ
وفـقــا لـلـ ُـعــرف املـعـتـمــد ل ــدى الــدولــة
اللبنانية»ُ .
عام  ،2014ق ّدرت اإليرادات الناجمة
ع ــن مـعــالـجــة اإلشـ ـغ ــاالت املـخــالـفــة
ب ـن ـح ــو  75مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة س ـن ــوي ــا.
وب ـح ـســب أحـ ــد ال ـح ــاض ــري ــن خــال
جلسة إق ــرار قــانــون سلسلة الرتب
والرواتب حينها ،فإن وزير املالية
لــم يذكر حجم اإلي ــرادات ولــم ُ ُيعط
رقمًا واضحًا .في هذا الوقت ،تظهر
املعطيات أن اإليــرادات املتأتية هي
دون التوقعات.
يــرد في البند الثامن من املــادة 13
مــن قــانــون الـتـعــديــات الضريبية،
املتعلقة بـ»معالجة اإلش ـغــال غير
القانوني لألمالك العامة البحرية»،
أن ـ ـ ــه يـ ـت ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـنـ ـس ــب وق ـي ــم

أكثر من  1141تعديًا
للتذكير ،فــإنــه وفــق آخــر تقرير رسـمــي أعـ ّـدتــه وزارة األشـغــال العامة عام
 ،2012جــرى إحصاء أكثر من ّ 1141
تعديًا على األمــاك ّ
العامة البحرية،
ّ
ويبي هذا التقرير أن ّ 431
من بينها ّ 73
«مرخصًا» فقطّ .
تعديًا ال
تعديًا
تنطبق عليها شروط املرسوم التنظيمي الرقم ( 4810الــذي يتم استعماله
للترخيص باإلشغاالت املؤقتة) ،وتشمل هذه التعديات مساحة مليون و276
ألـفــا و 523مـتـرًا مربعًا مــن ردم البحر ،و 288ألـفــا و 140مـتـرًا مربعًا من
املسطح املــائــي ،و 96ألفًا و 502من اإلن ـشــاءات .كذلك يوجد ّ 530
تعديًا ال
يمتلك مرتكبوها ّأي أمالك خاصة متاخمة للشاطئ املعتدى عليه ،وتشمل
نحو  602ألف و 487مترًا مربعًا من الردم ،و 12ألفًا و 260مترًا مربعًا من
املسطح املائي ،و 157ألفًا و 411مترًا مربعًا من اإلنشاءات.

البدالت السنوية ُامل ّ
حددة باملرسوم
ا ُلــرقــم  12841تــاريــخ 1963/4/25
امل ّ
عدل باملرسوم الرقم  2522تاريخ
 )..( 1992/7/15وف ـقــا للمعالجة
اآلتـيــة« :الغرامة املتوجبة = البدل
ال ـس ـن ـ ُـوي ل ـل ـم ـســاحــة امل ـش ـغ ــول ــة ×
نسب املضاعفة × عدد السنوات».
فــي هــذه املـعــادلــة شقان ُيساهمان
فـُـي ّتقليل ال ـغ ــرام ــات .ال ـشــق األول
ُاملـتـعــلــق بــاعـتـمــاد ال ـب ــدل الـسـنــوي
امل ـ ـحـ ـ ّـدد م ـنــذ  25س ـن ــة ،ح ـيــث كــان
تخمني سعر املتر آنذاك أدنى بكثير
ً
عـ ّـمــا هــو عليه اآلن .م ـثــا ،بحسب
ّ
املــرســوم املــذكــور أع ــاه ،ف ــإن سعر
املتر املربع املعتمد لتحديد البدل
ال ـس ـن ــوي امل ـت ــرت ــب ع ـل ــى اإلش ـغ ــال
املؤقت لألمالك العمومية البحرية
لـلـمـنـطـقــة امل ـم ـتــدة م ــن م ـصــب نهر
األول ــي الــى مدخل صيدا الشمالي
(محافظة الـجـنــوب) ُمـحـ ّـدد ب ـ 150
ألــف ليرة لبنانية فقط ،فيما يبلغ
سعر املتر في املنطقة العاشرة في
ب ـي ــروت بـحـكــم ه ــذا امل ــرس ــوم625 ،
أل ــف ل ـيــرة ف ـقــط ،واملـنـطـقــة املـمـتــدة
من مصب نهر بيروت الــى الطرف
ال ـج ـنــوبــي مل ــرف ــأ ب ـي ــروت  750ألــف
ل ـي ــرة .أم ــا س ـعــر امل ـت ــر ف ــي املـنـطـقــة
امل ـم ـت ــدة م ــن م ـص ــب ن ـه ــر اب ــراه ـي ــم
الشمالية ملنطقة الصفرا العقارية
فهو  250ألف ليرة (محافظة جبل
لبنان) ،فيما ال يتجاوز سعر املتر
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة م ــن ال ـح ــدود
الشمالية ملنطقة البترون العقارية
الـ ــى أول ق ـض ــاء ج ـب ـيــل (مـحــافـظــة
الشمال) ّ 300ألف ليرة.
ّ
أم ـ ــا الـ ـش ــق الـ ـث ــا ُن ــي ،ف ـه ــو يـتـعــلــق
بتحديد نـســب املـضــاعـفــة الـتُــي لم
تتجاوز الـ  %4كحد أقصى .تظهر
ال ـج ــداول أن نـســب املـضــاعـفــة على
الشطور تــراوحــت بــن  %1و%3.5
ّ
فقط ،فيما يقول املحامي خطار إن
النسبة القانونية األدنــى لإليجار
وف ـقــا لـلـعــرف املـعـتـمــد ل ــدى الــدولــة
ّ
ً
ه ــي ُ .%6يـعـطــي خ ــط ــار م ـث ــاال عن
كيفية احتساب غرامات املخالفني،
وفــق املـنـصــوص عليه ،فــي منطقة
ال ـج ـن ــاح .ي ـق ــول إن اع ـت ـم ــاد نسبة
املضاعفة الـ ـ  %1لنحو  2000متر
م ــن األم ـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـب ـحــريــة
كـفـيــل ب ــأن يـجـعــل ال ـب ــدل الـسـنــوي
لإلشغال ال يتجاوز  18مليون ليرة
سنويًاّ ،أما إذا اعتمدت نسبة الـ %6
فإن البدل سيتجاوز الـ  100مليون

لم ُيعرف ما إذا كان دفع الغرامات سيكون مرة واحدة أو سنويًا (مروان طحطح)

ليرةُ .
ويضيف في هذا الصدد« :الـ
 18مـلـيــون لـيــرة كـبــدل سـنــوي هي
أق ــل م ــن إي ـج ــار مـكـتــب ف ــي منطقة
ّ
بـيــروت ،وهــي أقــل أيضًا مــن أربــاح
أصـ ـح ــاب امل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
مــن ع ـبــوات امل ـيــاه الـتــي يبيعونها
هناك».

تقسيط الغرامات وحسم %20

ُ
لــم يقتصر «دالل» املـعـتــديــن على
ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ــزهـ ـي ــدة ف ـح ـس ــب ،إذ

الغرامات أدنى بكثير
مما يجب على الدولة
استيفاؤه
ينطوي أيـضــا على كيفية تسديد
ه ـ ــذه ال ـ ـغـ ــرامـ ــات .يـ ـن ـ ّـص ال ـق ــان ــون
ع ـلــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال س ـ ـ ّـدد اًل ـشــاغــل
املبالغ املتوجبة عليه دفعة واحدة
ُيعفى من نسبة  .%20كذلك يمكن
يطلب خالل مهلة شهر
للشاغل أن ّ
من تاريخ تبلغه أوامــر التحصيل
تقسيط املبالغ املتوجبة عليه ملدة
 5سـ ـن ــوات ع ـل ــى  5أو  10أق ـس ــاط
مـتـســاويــة ،يستحق الـقـســط األول
منها خالل الشهر األول من تاريخ
املوافقة ُ على التقسيط.
إال أن املـ ـف ــارق ــة ت ـك ـمــن ف ــي م ـ ّـا تــم
ّ
«دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» فـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود امل ـت ـع ــل ـق ــة

بالغرامات .يقول البند الثاني من
القسم الثالث املتعلق بالتعديات
الـحــاصـلــة قـبــل ع ــام  ،1994إن ــه إذا
كان شاغل األمالك العامة البحرية
ال ي ـم ـلــك ع ـ ـقـ ــارًا م ـت ــاخ ـم ــا أو غـيــر
حائز حق إيجار واستثمار ،تضع
اإلدارة يــدهــا عـلــى األم ــاك العامة
املشغولة ويجري إخالؤها« ،ما لم
ُ
ثبت الشاغل خالل ستة أشهر أنه
ي ّ
تملك العقار أو العقارات املتاخمة
أو استحصل عـلــى عـقــد إي ـجــار أو
اسـتـثـمــار عليها كليًا أو جــزئـيــا».
عندما عرضت «األخبار» مضمون
نص القانون على مصدر قضائي
قبل إقرار القانون ،وجد املصدر أن
هذا البند يحوي مضمونًا خطيرًا
«ألن ــه يكفي اسـتـثـمــار سـهــم واحــد
فـقــط م ــن ال ـع ـقــار امل ـتــاخــم لتشكيل
ُاالستثمار الجزئي» .بمعنى آخر،
امل ـش ـ ّـرع ــون يـطـلـبــون م ــن املـعـ ُتــديــن
«تـ ـس ــوي ــة أمـ ـ ــورهـ ـ ــم» كـ ــي ال تـ ـ ــزال
التعديات على امللك العام.

آلية الدفع مشبوهة
يـ ــرى خ ـط ــار أن ق ــان ــون «مـعــالـجــة
اإلشغال» ،بخالف اسمه ،لم ُ
«يعالج
شيئًا ،بــل على العكس ،أبقى على
االع ـ ـتـ ــداء ،يـكـفــي أن ــه أغ ـفــل مـســألــة
واستخدم
اإلشغال املؤقت السنوي ُ
ستخدم
ت
مصطلح ال ـب ــدالت ال ـتــي
ّ
لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وتـ ـج ــن ــب
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الصعود من الهاوية
شربل قرداحي
أع ـل ــن ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،ف ــي  ١٣ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،خـ ّـطـتــه
االق ـت ـص ـ ّ
ـاديــة لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ورؤي ـت ــه املـتــوسـطــة املـ ــدى على
الصعيدين االقـتـصــادي واالجتماعي .جــاء اإلع ــان فــي سياق
حلقة متواصلة من االهتمام بالواقعني االقتصادي واملعيشي،
ّ
مهمًا،
بدءًا من وثيقة بعبدا التي أولت الشأن االجتماعي حيزًا ّ
م ــرورًا بمؤتمر مساعدة الشركات املتوسطة والصغرى الــذي
ّنظمته وزارة االقـتـصــاد وال ـت ـجــارة ،وعـلــى مـقــربـ ٍـة مــن انـطــاق
ّ
ّ
اللبنانية.
الوطنية
مؤتمر الطاقة
لحظت الورقة إجراءات قصيرة األمد تساعد على تحريك عجلة
االقتصاد الوطني والــدفــع باتجاه الـخــروج مــن االنكماش الــذي
ّ
األساسية تكمن في
أهميتها
يضرب معظم القطاعاتّ ،إل أن ّ
تركيزها على االقتصاد الحقيقي وعلى إحداث قفزة نوعية في
ّ
يتحول تدريجيًا من اقتصاد
االقتصاد اللبناني ،تسمح له أن
ّ
يقوم على جذب الودائع بشكل مستمر لتمويل العجز املتراكم
ّ
العامة – مع ما
في امليزان التجاري والحساب الجاري ّواملالية ّ
يترافق مع هذه االختالالت من مخاطر مالية وهجرة لليد العاملة
ّ
املاهرة وتراجع في اإلنتاج وارتفاع في الدين ّ
والخاص –
العام
إلى اقتصاد ُمنتج للسلع والخدمات ّ
الذكية وللتبادالت املفتوحة
بعيدًا من االحتكارات ،بما يؤدي الى:
أوال ،خلق فرص عمل ُمستدامة لليد العاملة املاهرة.
 ً ثانيًا ،خفض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري. ثالثًا ،تشجيع االبتكار واالستثمارات ُاملنتجة التي ال تقود إلىالفقاعات.
ّ
االئتمانية للحكومة
 رابـعــا ،خفض الــديــن الـعـ ّـام ورفــع الـقــدرةّ
الخاص.
وللقطاع
 خامسًا ،لعب دور محوري في االقتصاد اإلقليمي ،سواء معّ
العربية أو مع الشركاء األوروبيني في الضفة املقابلة من
الدول
املتوسط.

استعمال مصطلح الغرامات».
ال ـ ــاف ـ ــت ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة إغـ ـ ـف ـ ــال ذك ــر
اإلش ـغــال املــؤقــت الـسـنــوي ،هــو أنــه
ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى آلـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع .ي ـقــول
ّ
خ ـط ــار الـ ــذي اط ـل ــع ع ـلــى ال ـقــانــون،
إن آلـيــة الــدفــع غـيــر واض ـحــة وغير
ً
م ـف ـهــومــة« ،ل ــم ن ـع ــرف م ـث ــا إذا ما
سيتم دف ــع ال ـغــرامــات م ــرة واح ــدة،
أو بشكل سنوي» ،الفتًا الى أن هذه
النقاط تترك عالمات استفهام يجب
النقطة األهم التي
البحث فيهاّ .أما
ّ
ُيشير إليها فهي تتعلق بـ»تغييب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرادع ال ـ ـج ـ ــدي ع ـ ــن الـ ـنـ ـص ــوص
وإغ ـف ــال ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات» ،الفـتــا
الى غياب ُمقاربة الحفاظ على امللك
طريق تحريرها
العام البحري عن
ّ
مــن كــل إشـغــال غير مــرخــص وعــدم
إعطائه طابع الشرعية.
يــرد فــي البند السابع أنــه «يعتبر
الـشــاغــل ال ــذي ال يخلي املـســاحــات
امل ـش ـغــولــة م ـع ـتــديــا وت ـط ـبــق عليه
القوانني الجزائية التي ترعى هذه
األوض ــاع» .يــرى املصدر القضائي
أن هــذا البند «ال ّ
يعد رادع ــا فعليًا
للمعتدين ،ذلك أن جميع املعتدين
على األم ــاك العامة تطبق عليهم
املواد الجزائية التي ترعى التعدي
على امللك العام وال يجري إخالؤهم.
وبالتالي ،فإن هذا البند ال يضيف
شيئًا الــى الــوضــع الـحــالــي ويبقى
املخالف مخالفًا دون تسوية».

أصحاب المنتجعات
البحرية :سيكون
لنا موقف
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ـ ُـار» ،يـقــول
رئ ـيــس نـقــابــة أص ـح ــاب املـنـتـجـعــات
ال ـب ـحـ ّـريــة ج ــان ب ـيــروتــي إن الـنـقــابــة
لــم تــطـلــع بـعــد عـلــى الـشـكــل النهائي
للقانون ،الفتًا الى أن النقابة سيكون
لها موقف ورأي فور االطــاع عليه،
علمًا بــأن ممثلني عن النقابة كانوا
قــد ح ـضــروا الـجـلـســات األول ــى عند
بداية صياغة القانون .يرى بيروتي
أن ال ـن ـقــابــة ت ـع ـتــرف بـ ـض ــرورة دفــع
املـ ـت ــوجـ ـب ــات ع ـل ـي ـه ــا ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن
«الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـن ـهــايــة س ـت ـفــرض مــا
ُ ّ
ت ــراه وســن ـنــفــذ ،ول ـكــن سـيـكــون لنا
موقفنا ورأي ـن ــا .لكننا نستبعد أن
يكون هدف الدولة هو ضرب القطاع
السياحي».

تفادي الصدمات الخارجية
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــرك ـيــزهــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي ،وعـلــى
ّ
التحتية ،وتطوير املناطق البعيدة،
االستثمار الكبير في البنية
وتـحــريــر األسـ ــواق الــداخـلـ ّـيــة تـمــاشـيــا مــع متطلبات االقـتـصــاد
ال ـحــديــث ،وضـعــت ال ــورق ــة فــي ُسـ ّـلــم أولــويــاتـهــا ض ــرورة اتـخــاذ
ّ
خارجية في تمويل الحساب
اإلجــراءات الالزمة لتفادي صدمة
الجاري أو في تدفقات ميزان املدفوعات أو في سعر الصرف
أو في معدل الفوائد العاملية ،ملا ُيمكن أن ّ
تسببه هــذه الصدمة
ضرر على النظامني املالي واالجتماعي ،وملا ينتج عنها من
من
ٍ
تداعيات خطيرة على حياة اللبنانيني وعلى أمنهم االجتماعي
ومصالحهم.
لــذلــك ،وضـعــت الــورقــة فــي سـ ّـلــم أولــويــاتـهــا ض ــرورة إع ــادة بناء
الطبقة املتوسطة ،ليس فقط ألنها العمود الفقري لالقتصاد،
بل أيضًا ألن تماسكها أساس في املحافظة على تركيبة لبنان
ّ
ّ
املحلي ،ما يقود إلى
املتنوعة ووقف الهجرة ورفع حجم الناتج
دخ ــول لبنان خــال الـسـنــوات الخمس املقبلة إلــى ن ــادي الــدولــة
ُاملرتفعة الدخل.
ُ
جــاءت ردود الفعل إثــر إعــان الــورقــة هــادئــة ،وأجمع معظم من
علق عليها على ّ
ّ
وتجردها ،وعلى الـجــرأة في مقاربة
علميتها
ّ
عادة التعامل
عدد غير قليل من املسائل التي تتفادى
األحزاب ً
معها ،بسبب تضارب مصالح الفئات التي ّ
تكون املجتمع والتي
تشكل البيئة الحاضنة لهذه األحزاب.
ما ّاستوجب الترحيب بهذه الورقة هو ُّ
توجس ُمعظم اللبنانيني
تشكلت عبر السنوات املاضية
من الواقع الحالي ،والقناعة التي ّ
لــدى ال ــرأي الـعـ ّـام أن النظام االقـتـصــادي الحالي – الــذي يسعى
إلى املواءمة بني مصالح قوى عديدة ال تلتقي في ما بينها ّإل
على املحافظة على امتيازاتها – ال يمكن ّإل أن يطيل أمد األزمة
ٌ
ٌ
ولعل
الحالية ُمنّ دون أن ُّيكون في األفق مخرج ّأو باب لألملّ .
أكثر ما يعبر عن توجس اللبنانيني هو ما عبر عنه رئيس التيار
الوطني ّ
الحر ،جبران باسيل ،عند إعالن الورقة ،إذ قال صراحة
ّ
أن البديل من اإلصالحات الهيكلية هو اإلفالس.
ّ
أولوية تنشيط االقتصاد
ّ
ّ
ّ
عملية لتحفيز النمو
خطة
وضعت ورقــة التيار الوطني الـحــر ّ
االقتصادي على املدى املنظور ،عبر إطالق سلسلة من املشاريع
ُاملـقـ ّـرة من الحكومات املتعاقبة والتي يتوافر ملعظمها التمويل
الداخلي والـخــارجــيُ ،
ومعظم هــذه املشاريع عمل عليها وزراء
التغيير واإلص ــاح وتـعــاونــوا على إتـمــام خططها مــع الجهات
املانحة.
ّ
اإلداري ــة
كما يترافق إطــاق املشاريع مــع حزمة مــن اإلج ــراءات
والتنفيذية التي ت ّ
ّ
ّ
وتخفف من التعقيدات
الفردية
سهل املبادرة
ّ
ُ
ّ
غير الالزمة التي تقيد بيئة األعمال.
يسمح املشروع بإنجاز الخطوات القصيرة األمــد وإعطاء دفع
للنشاط االقتصادي ،قد يصل إلى نقطتني من النمو اإلضافي
املحلي بنهاية عام  ،٢٠١٨ما يقود ،وبشكل ملحوظ ،إلى
للناتج ّ
ّ
الـحـ ّـد مــن الـتــداعـيــات السلبية ألزم ــة الـنــزوح الـســوري ولضعف

ّ
الحيوية في شكل
فيتحسن وضــع القطاعات
الطلب الداخلي،
ّ
مـقـبــول ،وي ـعـ َّـوض قـسـ ٌـم مــن الخسائر املـتــراكـمــة فــي القطاعني
وتتحسن
الصناعي وال ــزراع ــي ،كما يـتـحـ ّـرك الـقـطــاع الـعـقــاري
ّ
توقعات املستهلكني.
ّ
ّ
توازيًا ،القيام بإصالحات هيكلية وبنيوية
بالتوازي مع إطالق عجلة االقتصاد على املدى القصير ،تدعو
ّ
ورقــة ّ
التيار الوطني ّ
الهيلكية من
الحر إلى إنجاز اإلصالحات
تردد ،بهدف خفض الدين العام نسبة للناتج ،ورفع الفائض
دون ّ
األول ــي فــي الـحـســابــات املــالـ ّـيــة لـلــدولــة ،فـضـ ًـا عــن تطوير البنية
ّ
تغطي
التحتية في شكل جوهري (عبر إنشاء شبكة قطارات ّ
املحافظات الست ،وتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي وإنجاز
فرع آخر له ،وتنفيذ مشروعي إليسار ولينور ،واستكمال إنجاز
ٍ
خطة الكهرباء قبل عام  ،٢٠٢٠والبدء باستخراج النفط والغاز،
ّ
ّ
البيئية ُاملتراكمة بما فيها تعبيد ما
وإع ــادة ترميم الخسائر
دمرته الكسارات وأحرقته النار.)...
ّ
إن خفض ّ الدين العام نسبة للناتج املحلي ّ
أولوية في ذاتها .فمع
ّ
تخطي هذا الدين حدود الـ %١٥٠من الناتج ،وارتفاعه في شكل
ّ
مطرد من سنة إلى سنة ،ومع ترافق االرتفاع في الدين العام مع
الخاصة لألفراد والشركات ،أصبح واجبًا كسر
ارتفاع الديون
الحلقة املترابطة بني ّ العجز في حسابات ّ
العامة ،وارتفاع
ة
املالي
ّ
الفائدة ،وانخفاض االستثمار ،وارتفاع هجرة اليد العاملة املاهرة
التي تساهم بتمويل العجز في امليزان التجاري .كما أصبح لزامًا
تصحيح الخلل الضريبي عبر إعــادة توزيع األعباء ،فتنخفض
مساهمة املجتمع في الجهد الضريبي (أي الضرائب غير املباشرة
التي تطال جميع الشرائح بمعزل عن مداخيلها) ،مقابل تحويل
جزء من العبء إلى األرباح (أي الضرائب املباشرة) ،مع التشديد
على عدم رفع نسبة الضرائب (باستثناء ما ّ
أقره مجلس النواب
ّ
السياسية منذ عام .)٢٠١٥
مؤخرًا والذي نتج عن توافق القوى
ّ
لفتني فــي هــذا املـجــال تـســاؤل البعض عــن كيفية رفــع إي ــرادات
ال ــدول ــة م ــن  %١٩إل ــى ٪٢٦م ـ ــن ال ـنــاتــج م ــن دون رف ــع الـنـســب
ّ
الضريبية ،بل على العكس مع إعادة النظر في عدد من اإلجراءات
ّ
الضريبية التي تطال املواطنني (ضرائب غير مباشرة).
إن اإلج ــاب ــة ُاملـقـتـضـبــة ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل ه ــي ع ـبــر االل ـت ــزام
والتحصيل الضريبي ،اللذين من شأنهما دفع اإليــرادات بما ال
يقل عن ملياري دوالر سنويًا( .يمكن في هذا املجال العودة إلى
ّ
ّ
اعتمد
كتاب األسـتــاذ منصور
بطيش عن املالية ّ
العامة والــذي ُ
ّ
ّ
املتعلق بالنظام
في ورقة التيار الوطني الحر لدى صياغة الجزء ّ
الضريبي).
ّ
ٌ
تصحيح متدرج لالختالالت ،كي ال يكون التصحيح ِحكمًا
ّ
االقتصادية
أشرت في بداية املقال إلى املصالح ُاملتضاربة للفئات
ّ
تتخطى
منافع
واالجتماعية ،التي يسعى كل منها للحصول على
ّ
ٌّ
مساهمته فــي حـجــم الـنــاتــج املـحـلــي أو فــي تـحــديــث االقـتـصــاد
(نذكر على سبيل املثال املصالح ُاملتضاربة لألجراء وللبنوك
وألصحاب املهن ّ
الحرة وللمتعاقدين وللقضاة.)...
ّ
بي العلم الحديث أن التضارب في مصالح الفئات املختلفة يأخذ
حدة عندما يدخل االقتصاد حلقة من االنكماش
أشكاال أكثر ّ
ً
كل فئة إلى الدفاع
فتلجأ
الديون،
الت
معد
في
وارتفاعًا
النمو
في
ّ
ّ
عــن امتيازاتها مــن دون األخ ــذ باالعتبار درج ــة املخاطر التي
تحيط باالقتصاد وبمصالح هذه الفئات بالذات.
لعل أكثر ما يجعل من ورقة ّ
التيار الوطني ّ
الحر املخرج املالئم
ّ
النتعاش االقتصاد وبناء املستقبل هو في طرحه بدائل «ناعمة»
ّ
فرعية تسمح بــالـخــروج مــن نفق األزم ــة ،فتعود جميع
وطــرقــا
الفئات عن بعض قليل من امتيازاتها (وهي في قسم منها غير
محقة) ،بــدل أن يأتي التصحيح على حساب الجميع ،وهــو ما
ّ
أشار إليه رئيس ّ
التيار الوطني ّ
الحر لدى إعالن الورقة.
ّ
ّ
التمويلية أو
خارجية – أكانت في التدفقات
إن حــدوث صدمة
في سعر الصرف أو في تمويل العجز الحكومي أو في ارتفاع
مـعــدل الـفــوائــد العاملية – مــن شأنها إح ــداث ضــرر بــالــغ بجزء
كبير مــن اللبنانيني ،إذ يخسر مساهمو البنوك آن ــذاك قسمًا
من رساميلهم (نتيجة انكشاف البنوك على الدين العام وعلى
الـقــروض الـعـقـ ّ
ـاريــة) ،ويخسر األج ــراء مــا حصلوا عليه نتيجة
لسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب (بـفـعــل انـخـفــاض سـعــر ال ـصــرف)،
ويخسر املــودعــون ج ــزءًا مــن ودائـعـهــم ،ويخسر التجار جــزءًا
من ديونهم ومن حجم األعمال في السوق ،ويخسر ّ
املطورون
العقاريون استثماراتهم...
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـط ــرح ورق ـ ــة ال ـت ـ ّـي ــار طــري ـقــا ل ـت ـف ــادي ال ـصــدمــات
ّ
سبيال إلى خلق مئات اآلالف من فرص العمل
الخارجية ،وترسم
ً
لليد املاهرة ،كما تحمي الطبقة املتوسطة وتزيل األعباء عن غير
املقتدرين ،واأله ـ ّـم أنها تجعل اللبنانيني واللبنانيات يحلمون
ّ
ّ
ّ
متطورة،
وتكنولوجية
تحتية
بإنجازات يمكن تحقيقها ،وبنية
ومناطق نائية ّ
تعج بالناس والحياة ،ومعاهد وجامعات تركز
على البحث العلمي وعلوم املستقبل ،وبيئة سليمة .أضف إليه
يتطلب
أنها تضع ّاإلنـســان فــي قلب ّ«الحلم – املمكن» الــذي ال ّ
سياسية وتصميمًا على جعل حياتنا
ّإل إرادة طيبة ورصانة
أفضل وأجمل.

8
أعمال

الثالثاء  1آب  2017العدد 3239

قطاع
مصارف

«احتياجاتك ،تحدياتنا» من LGB

رعــى بنك لبنان والخليج  LGBاملنتدى اللبناني األول للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي
نظمته وزارة االقتصاد والتجارة في ّ
مجمع "بيال" تحت شعار "احتياجاتك ،تحدياتنا".
خــال املنتدى قــال نائب رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والخليج ،مديره العام سامر عيتاني:
"إن دعم املصرف لهذا املنتدى انطلق من أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد
ّ
ّ
اللبناني ،إذ تشكل  95في املئة من مجمل الشركات العاملة في لبنان ،وتوفر فرص العمل للقسم
ً
األكبر من اللبنانيني ،فضال عن أنها تساهم في التنمية املحلية ،وفــي تشجيع اللبنانيني على
البقاء في بلداتهم ومناطقهم ،مذكرًا بأن بنك لبنان والخليج يسعى من خالل منتجاته وبرامجه
والقروض التي يوفرها ،إلى تأمني التسهيالت الالزمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي
يتيح لها االنطالق واالستمرار".

«بنك مصر لبنان» ...في الدورة

افتتح بنك مصر لبنان ش.م.ل فــرعــه العشرين في
مـنـطـقــة الـ ـ ــدورة ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالــي ب ـح ـضــور وزي ــر
الـسـيــاحــة أواديـ ــس كـيــدانـيــان والـسـفـيــر امل ـصــري في
لـبـنــان نــزيــه ال ـن ـجــاري وامل ــدي ــر ال ـعــام الـتـنـفـيــذي لبنك
مصر لبنان فادي الداعوق وحشد من رجال األعمال
والفاعليات.
خــال الحفل شــدد الــداعــوق على "حــرص بنك مصر
لبنان على التواجد في جميع املناطق اللبنانية وذلك
في إطار خطته التوسعية للوصول إلى كافة شرائح
املجتمع" ،فيما أعــرب السفير املصري من جهته أن
"البنك مــن خــال اسمه يعكس العالقة الخاصة بني
الشعبني املصري واللبناني وعلى صعيد الدولتني"،
م ـش ـي ـرًا إل ــى "أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي يـلـعـبــه ب ـنــك مصر
لبنان فــي دعــم وتعزيز الـعــاقــات املصرية اللبنانية
واالستثمارات بني البلدين".

شركات

«تاتش» تدعم مايكل حداد ...حتى القطب الشمالي

ّ
أعلنت شركة تاتش ،الرائدة في خدمات الهاتف النقال في لبنان ،والتي تديرها مجموعة زين،
دعمها للرياضي املحترف ورائد األعمال مايكل حداد وذلك في رحلته املقبلة التي تحمل عنوان:
"رحلة القطب الشمالي ،رحلة من أجل اإلنسانية" .حيث يتوقع أن يقطع حداد املصاب بشلل في
 %75من جسده ،مسافة  100كلم خالل رحلته في القطب الشمالي ،وذلك بدءًا من نيسان .2018
ويشغل مايكل منصب سفير األم ــم املـتـحــدة ّ
لتغير املـنــاخ ،ولـقــد قــرر خــوض هــذه الــرحـلــة إلى
ال ـق ـط ــب ال ـش ـم ــال ــي ل ــرف ــع م ـس ـتــوى
الوعي حــول ذوبــان القطب الشمالي
املستمر بسبب االحتباس الحراري
العاملي .وسيتعاون مايكل مع فريق
امل ـه ـنــدســن ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
األمـيــركـيــة قـســم ال ـطــب ،للعمل على
تـحـقـيــق تـغـيـيــر ثـ ــوري ف ــي الـهـيـكــل
ال ـخ ــارج ــي ال ـحــالــي الـ ــذي يستعمله
والذي يساعده في حركته.
فــي املناسبة قــال الرئيس التنفيذي
لشركة تاتش السيد أمري غوركان أن مايكل "مثال حي على أن العجز الجسدي ليس إال عقبة
نفسية يمكن التغلب عليها من خالل التفكير الصحيح والنظرة اإليجابية".

سيارات

سيارة الصين األولى ...في لبنان

افتتحت شركة «راس موتور كومباني» ،إحــدى شركات «رسامني غــروب» ،الوكيل الحصري
خاصة ّ
ّ
ّ
التجارية «شــانـغــان» ،صالة عــرض ّ
البحرية
لسيارات «شانغان» عند الواجهة
للعالمة
ألوتوستراد الزلقا.
ّ
األول في حقل صناعة ّ
تعد «شانغان» التي تأسست عام  ،١٨٦٢إحدى قيادات الصف ّ
السيارات
ّ
ً
فــي الـصــن ،مــع امتالكها أص ــوال تبلغ قيمتها  ٦٨مليار يــوان وعــدد موظفني يفوق ال ـ  ٥٠ألف
ّ
ّ
ّ
التجارية األولى واألكثر مبيعًا في السوق الصينية ،كما أنها تحتل
شخص ،وهي تصنف العالمة
ّ
عامليًا على الئحة مصنعي ّ
الرقم ّ ١٣
السيارات.
ّ
في املناسبة قال مدير عام شركة «راس موتور كومباني» إن «جميع موديالت سيارات «شانغان»
ّ
تتميز بتصميم أوروب ــي أنيق وأداء عــال ،حيث ّ
يتم تطوير أنظمة الحركة في مراكز التصميم
ٍ
ّ
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـخ ــاص ــة
ب ــال ـش ــرك ــة ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ال سـ ّـيـمــا
ّ
أن ـ ـهـ ــا ت ــدع ــم ق ـ ّـوتـ ـه ــا ب ـت ـحــال ـفــات
ّ
استراتيجية مع سوزوكي ،فورد،
م ــازدا وبـيـجــو -س ـتــرويــن .ونحن
س ــوف ن ـقـ ّـدم للمستهلك أس ـعــارًا
تـنــافـسـ ّـيــة وكـفــالــة مل ـ ّـدة  5سـنــوات
أو  ١٥٠,٠٠٠ك ــم ،بــاإلضــافــة إلــى
خــدمــات مــا بـعــد الـبـيــع فــي شركة
«راس موتور كومباني»».

 164مليار دوالر احتياطات الغاز
كشفت دراسة أعدها
مصرف «فرنسبنك» عن
قطاع النفط والغاز في
لبنان تحت عنوان «هل
لبنان دولة منتجة للنفط
والغاز؟» ،أنه ً
بناء على
تقديرات جهات دولية
متخصصة ،فإن قيمة
احتياطيات الغاز في لبنان
هي بحدود  164مليار
دوالر ،وقيمة احتياطيات
النفط هي بحدود  90مليار
دوالر للفترة الممتدة بين
عامي  2020و.2039
وهذا يعني أن القيمة
الوسطية إلنتاج الغاز سنويًا
هي بحدود  8.2مليارات
دوالر ،والقيمة ذاتها بالنسبة
إلى النفط  4.5مليارات دوالر
لفترة  20سنة
حجم االحتياطيات
حسب «إدارة معلومات الطاقة» (،)EIA
َّ
تقدر قيمة احتياطيات الغاز في لبنان
ب ـحــدود  163.91مـلـيــار دوالر للفترة
املمتدة بني عامي  2020و .2039كذلك
إن قيمة احتياطيات النفط ّ
املقدرة هي
بحدود  90مليار دوالر للفترة ذاتها.
ووفق تقديرات « ،»Beicip Franlabفإن
إجمالي احتياطيات النفط تراوح بني
 440و 675مـلـيــون بــرمـيــل ،أو بمعدل
ِّ
 557.5مليون برميل .وإذا ُوزع إنتاج
النفط اليومي بالتساوي على امتداد
عشرين عامًا ،فإن إنتاج النفط سيكون
ً
بـحــدود  76,370بــرمـيــا يــومـيــا .وهــذا
ال ــرق ــم ي ـضــع ل ـب ـنــان ف ــي املــرت ـبــة ال ـ ـ 52

ع ــامل ـي ــا (م ـ ــن بـ ــن  102دول ـ ـ ــة مـنـتـجــة
للنفط) ،وفي املرتبة الـ  13إقليميًا وفق
قائمة .CIA
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى احـتـيــاطـيــات الـغــاز
الطبيعي ،فإن شركة «ّ »Spectrum
تقدر
احتياطيات الـغــاز األوف ـشــور بــن -12
 25تــريـلـيــون ق ــدم مـكـعــب ،أو نـحــو 20
تريليون قــدم مكعب .وإذا كــان إنتاج
ال ـغــاز سـيـكــون مـتـســاويــا عـلــى امـتــداد
عشرين عامًا ،فإن إنتاج الغاز السنوي
سيكون بـحــدود تريليون قــدم مكعب.
وهــذا الــرقــم يضع لبنان فــي املرتبة الـ
 30عــاملـيــا واملــرتـبــة الـ ـ  8إقليميًا وفــق
قائمة .CIA
وفـ ـ ــي ظـ ــل هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ــإن امل ـع ــدل
ال ــوس ـط ــي إلنـ ـت ــاج الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا هــو
بحدود  8.2مليارات دوالر ،واملعدل ذاته
بالنسبة إلى النفط  4.5مليارات دوالر.

حسنات

ب ـ ّـي ـن ــت ال ـ ــدراس ـ ــة أن ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـفــط
املحتملة سـيـكــون لـهــا إسـهــام
وال ـغــاز ّ
مـهــم وم ــؤث ــر ف ــي االق ـت ـصــاد اللبناني
واألوضــاع املالية واالجتماعية .وهذه
التقديرات الحتياطيات النفط والغاز
ُ
ســتـسـهــم بــالـتــأكـيــد فــي زيـ ــادة الـنــاتــج
املحلي اإلجمالي للبنان ونموه العام
على امتداد العشرين سنة املشار إليها
أع ـ ــاه .ف ـع ـلــى ص ـع ـيــد امل ــال ـي ــة ال ـعــامــة
للبنان ،مــن املـقـ َّـدر أن ت ــزداد اإلي ــرادات
الـ ـع ــام ــة مـ ــن ج ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ـفــط
والغاز %15 :ضريبة على الدخل%60 ،
رسم ّ
ملكية على إنتاج الغاز ،و%12-5
رسم ّ
ملكية على إنتاج النفط.
وب ـهــذه األرق ـ ــام ،ف ــإن امل ـعــدل الــوسـطــي
امل ـ ـقـ ـ ّـدر إليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز هــو
بحدود  5.7مليارات دوالر على أساس
س ـنــوي لـلـسـنــوات الـعـشــريــن املــذكــورة
آنفًا .وهذه اإليرادات ستعزز مستويات
ُ
اإلي ــرادات العامة وتبقي نسبة العجز
امل ــال ــي إل ــى ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
عند مستويات مقبولة بحدود %5-4
سنويًا .وبــالـتــالــي ،سيكون للحكومة
ق ــدرة أك ـبــر عـلــى الـتـحـكــم بـمـعــدل نمو
الدين العام ،وربما خفض نسبته من
الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي إلــى مــا دون

ّ
سيحل لبنان في المرتبة  30عالميًا في إنتاج الغاز

ُ َ
 ،%100خصوصًا إذا ط ِّبقت إصالحات
مالية تستهدف ضبط اإلن ـفــاق العام
وتحسني اإليرادات العامة .وإذا أخذنا
بــاالعـتـبــار مـيــزان املـعــامــات الـجــاريــة،
ّ
فمن شأن إنتاج النفط والغاز أن يقلل
مستوردات لبنان من هاتني السلعتني،
ّ
مــا يــؤثــر إيـجــابــا فــي تحسني وضعية
هذا امليزان ،حيث يمكن هذا امليزان أن
ّ
يسجل فائضًا ماليًا قد يصل إلى نحو
 %1.5-1مــن الـنــاتــج املحلي اإلجمالي
على امتداد عشرين عامًا.
ك ــذل ــك إن اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
وإنـتــاجـهـمــا سـيـتـطـلـبــان اسـتـثـمــارات
كبيرة من قبل الشركات العاملية .وهذا
ي ـع ـنــي ت ــدف ـق ــات أك ـب ــر لــاس ـت ـث ـمــارات
األج ـن ـب ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،مــا
ي ـح ـ ّـس ــن وض ـع ـي ــة مـ ـي ــزان ال ــرس ــام ـي ــل.
ّ
التحسن املرتقب في وضعية كل
وبهذا
من امليزان الجاري وميزان الرساميل،
ّ
يسجل مـيــزان املــدفــوعــات فوائض
قــد
مالية كبيرة على امتداد عشرين سنة.
ك ــذل ــك إن اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط وإن ـتــاجــه
ف ــي ل ـب ـنــان س ـي ـســاعــده ع ـلــى تخفيف
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـتـ ـل ــوث ع ـب ــر الـ ـتـ ـح ـ ّـول مــن
إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـخــدام الـفـيــول
أوي ــل إلــى إنتاجها بــاسـتـخــدام الـغــاز،

¶ مؤتمر

أطباء و «العودة إلى لبنان»

عقدت جمعية سانت بنداليمون بني  27و 29تموز املنتدى ّ
الطبي
الــدولــي األول بـعـنــوان «ال ـعــودة إلــى لـبـنــان» فــي فـنــدق ريجنسي
ب ــاالس ،أدم ــا وال ــذي طــرح مناهج جــديــدة فــي الـطـ ّـب الـحــديــث من
ّ
املتخصصة تناولت مواضيع
خــال مجموعة مــن املـحــاضــرات
طبية وجــراحـيــة مثل طـ ّـب األط ـفــال ،الصحة العامة والصناعات
ّ
املتعلقة بالصحة.
في املناسبة أشــار رئيس جمعية بنداليمون ،د .إيلي اسطفان،
إلــى أن «ه ــذا املــؤتـمــر يـهــدف ّإلــى الـتــواصــل وإع ــادة الـتــواصــل مع
الالمعني أينما حلوا فنستفيد من خبراتهم العلمية
اللبنانيني ّ
الكبيرة ونتعلم منهم».

¶ معرض

«فالشباك» ...ملتقى المصممين
اللبنانيين في برمانا

شهدت منطقة ّ
برمانا هــذا الصيف افتتاح «فالشباك ،»2017
ّ
للمرة الثالثة على التوالي ،في فندق برنتانيا باالس ،من  27وحتى
 30تموز ،حيث عرض حوالى  50مصممًا من مختلف امليادين
أحدث ابتكاراتهم.
إلــى جــانــب املــوضــة ،سنح «فــاشـبــاك» آلالف املـشــاركــن فرصة
ّ
التجول بــن األكـشــاك وت ـ ّ
ّ
ـذوق املــأكــوالت املحضرة مــن ِقبل عدد
كبير من املطاعم ،فيما استمع ّ
محبو املوسيقى إلى األنغام التي
عزفتها فرق مشهورة.

واملـعــرض من تنظيم  ،In Actions Eventsالشركة الــرائــدة في
تنظيم امل ـع ــارض فــي لـبـنــان وال ـتــي ت ـهــدف بـحـســب مؤسستها
سينتيا وردة بــوخــاطــر «إل ــى الـتـســويــق للمصممني اللبنانيني
ومـســاعــدتـهــم عـلــى ع ــرض أع ـمــال ـهــم ،مـ ّ
ـوس ـعــن ان ـت ـشــارهــم في
األسواق املحلية والعاملية».

¶ منازل ذكية

أجهزة منزلية ذكية من إل جي

أعلنت شركة «إل جي إلكترونيكس» أخيرًا عن سلسلة من األجهزة
املنزلية الذكية التي تتوافق مع املساعد املنزلي الصوتي الذكي من
غوغل على أجـهــزة  ،Google Homeوالـتــي تضم مجموعة من
األجهزة الذكية الفاخرة ،بما فيها خط منتجات LG Signature
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اﻻ ﻗ

فـ ــي سـ ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة
وازديـ ـ ــاد م ـع ــدالت الـتـضـخــم الـنــاجـمــة
عــن الـتــدفـقــات األك ـبــر ل ـل ـمــوارد املــالـيــة
ال ـخــارج ـيــة وزي ـ ــادة ع ــرض ا ّل ـن ـقــد في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي سـ ـت ــؤث ــر سـلـبــا
فـ ــي دخـ ـ ـ ــول املـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـش ــرك ــات
إل ــى الـقـطــاع ال ـت ـجــاري ،مــا سـيـحـ ّـد من
التنويع في اإلنتاج الوطني ،وبالتالي
من إمكاناتها التصديرية.

5

ﺘ ﺮا

ّ
سيسجل الميزان
التجاري فائضًا ماليًا
على امتداد  20عامًا

ﺎق
ﻔ

اﻟ
ﻜﺴ
ﺐ

ا
ﻧ

سلبيات
في مقابل هذه اإليجابيات الستخراج
النفط وال ـغــاز وإنتاجهما فــي لبنان،
تطرقت الدراسة إلى بعض السلبيات
ال ـتــي قــد تـنـجــم عــن ت ـحـ ّـول لـبـنــان إلــى
ب ـلــد مـنـتــج لـلـنـفــط والـ ـغ ــاز ،وت ـحــدي ـدًا
مــا ي ـعــرف بــ»لـعـنــة امل ـ ــوارد» و»امل ــرض
الهولندي».
بحسب الــدراســة ،فــإن األدب والوقائع
االقتصادية تشير إلــى عالقة محددة
ب ــن وج ـ ــود امل ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة (مـثــل
ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز) واألداء االق ـت ـص ــادي
ال ـض ـع ـي ــف ،وه ـ ــذا مـ ــا ُي ـس ـم ــى «ل ـع ـنــة
املـ ـ ـ ــوارد» .ف ــي ال ــواق ــع ،إن ال ـعــديــد من
الدول املنتجة للنفط شهدت صعوبات
اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ـنــوعــة م ــع بـ ــدء أع ـم ــال
اسـتـغــال م ــوارد الـ ّنـفــط وال ـغ ــاز .وهــذا
يحصل عندما تــؤثــر تحركات أسعار
الـنـفــط وال ـغ ــاز فــي الـنـمــو االقـتـصــادي
بنحو سلبي ،من خــال تحقيق تراكم

1

ض

ّ
ما يوفر للبنان فرصة مهمة لتطوير
إمكاناته على صعيد الطاقة املتجددة.
وكــل ذلــك سيؤدي إلــى تعزيز معدالت
النمو االقتصادي املستقبلية وخفض
معدالت البطالة املحلية.

أقــل فــي الــرأسـمــالــن الـبـشــري وامل ــادي.
وإذا كانت صناعة النفط والغاز كبيرة
فــي ل ـب ـنــان ،وإذا لــم تـتـحـقــق إجـ ــراءات
حــازمــة لتقوية املؤسسات والحوكمة
واملحاسبة املالية والشفافية ،عندها
يمكن املراقب أن يتوقع حصول «لعنة
املوارد» ويزداد نطاق الفساد أكثر.
وه ـن ــاك م ـص ــدر ق ـلــق آخ ــر لـلـبـنــان من
اسـتـخــراج النفط وال ـغــاز وإنتاجهما:
إنـ ــه م ــا ي ـسـ ّـمــى «املـ ـ ــرض ال ـهــول ـنــدي».
وهــذا يعني أن حصول تدفقات مالية
خارجية أكبر إلى االقتصاد اللبناني
من جراء عائدات النفط والغاز ُ
سيسهم
فــي تحقيق تـحـ ّـســن حقيقي فــي سعر
صــرف العملة الــوطـنـيــة ،مــا قــد يــؤدي
إل ــى نـهـضــة أكـبــر فــي قـطــاع املنتجات
غ ـي ــر امل ـت ـب ــادل ــة ،وال س ـ ّـي ـم ــا ق ـطــاعــات
امل ـ ـصـ ــارف والـ ـبـ ـن ــاء ،وذلـ ـ ــك م ــن خ ــال
خـفــض أس ـعــار امل ـس ـت ــوردات أو زي ــادة
الـتـسـلـيــف الـ ـخ ــارج ــي .وه ـ ــذا ال ـت ـطــور
ّ
ق ــد يـقــلــل م ــن قـ ــدرة الـبـلــد املــال ـيــة على
الصمود ويـعـ ّـرض االقتصاد الوطني
ملـ ـخ ــاط ــر أك ـ ـبـ ــر م ـ ــع احـ ـتـ ـم ــال ت ــراج ــع
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وعــائــدات ـه ـمــا.
ّ
التحسن الحقيقي
إلــى جانب ذلــك ،إن
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 ﻣﺴﺎر وﻇﻴﻔﻲ واﺿﺢ -ﻣﻬﺎرات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

 وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒالــذي يضم :غساالت مالبس ،ثــاجــات ،مجففات مالبس ،أفــران
غاز ومنقيات هواء ،باإلضافة إلى مكيف هواء ومكنسة كهربائية
روبوتية ،األمــر الــذي يأتي لتعزيز مفهوم املنازل الذكية وتقديم
أدوات ربط تنتقل باملعيشة املنزلية نحو مستويات أكثر راحة.
وسيتمكن مستخدمو املساعد املنزلي الصوتي الذكي من غوغل
 Google Homeمن التمتع بالعديد من امليزات التي يقدمها عند
ربطه بأجهزة «إل جي إلكترونيكس» املنزلية؛ فعلى سبيل املثال،
بإمكان املستخدمني التحقق مــن الــوقــت املتبقي ل ــدورة الغسيل
باستخدام غسالة « ،»LG Signatureأو طلب تحضير املزيد من
الثلج مع ثالجة « ،»LG Signatureأو حتى ضبط إعدادات الحرارة
ملكيف هــواء «إل جــي» ،كل ذلــك من خــال أوامــر صوتية بسيطة
من أي مكان ضمن نطاق عمل املساعد املنزلي الصوتي Google
 Homeوعلى األجهزة املتصلة به.

 -أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت

 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ -اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ادﺧﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ -اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت

دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وارﺑﺎح -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

10

الثالثاء  1آب  2017العدد 3239

رأي

«الحشد الشعبي» بين مصادرة التضحيات واإلصرار
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

عالء الالمي *
بعد تطهير مدينة املوصل ،طفت إلى السطح
تساؤالت كثيرة بعضها قديم نسبيًا واآلخر
جــديــد ع ــن مــاهـيــة ومـصـيــر وم ــوق ــع «الـحـشــد
الشعبي» في املعادالت العسكرية والسياسية
واملجتمعية في «عراق ما بعد داعش».
ولـئــن كــان الفـتــا عــدم ذكــر «الـحـشــد الشعبي»
ب ــاالس ــم ،ضـمــن الـجـهــات ال ـتــي هـنــأهــا رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ف ــي خ ـط ــاب ال ـن ـص ــر ،أمـ ـ ـ ٌـر أثـ ـ ــار اح ـت ـجــاجــات
واع ـتــراضــات وت ـســاؤالت كـثـيــرة هـنــا وهـنــاك،
فــإن الــافــت أكـثــر والـغـنــي بــالــدالالت أن وكيل
امل ــرج ــع األعـ ـل ــى ال ـس ـي ــد ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي،
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي الـ ـك ــرب ــائ ــي ،لـ ــم يــذكــر
«الحشد الشعبي» باالسم أيضًا مع أنــه ّ
عدد
أسـ ـم ــاء ج ـه ــات ع ـس ـكــريــة وم ــدن ـي ــة .ل ـن ـقــرأ ما
قاله الشيخ الكربالئي في خطبة الجمعة 30
حزيران  ،2017أي ،بعد نصر املوصل مباشرة:
«ص ــاح ــب ال ـف ـض ــل األول واألخ ـ ـيـ ــر ف ــي ه ــذه
امللحمة الكبرى التي مضى عليها إلــى اليوم
ثالثة أعوام ،هم املقاتلون الشجعان بمختلف
ص ـنــوف ـهــم وم ـس ـم ـيــات ـهــم م ــن ق ـ ــوات مـكــافـحــة
اإلره ــاب والـشــرطــة االتـحــاديــة وف ــرق الجيش
العراقي البطل والقوة الجوية وطيران الجيش
وفصائل املتطوعني الغيارى وأبناء العشائر
ال ـع ــراق ـي ــة األص ـي ـل ــة ،ومـ ــن ورائـ ـه ــم عــوائـلـهــم
وأس ــره ــم ومـ ــن س ــان ــده ــم ف ــي م ــواك ــب الــدعــم
الـلــوجـسـتــي ،إنـهــم هــم أص ـحــاب ه ــذه امللحمة
الـعـظـيـمــة ال ـت ــي س ـط ــروه ــا بــدمــائ ـهــم الــزك ـيــة
وتضحياتهم الكبيرة وهم األحق من اآلخرين
أيـ ــا ك ــان ــوا ب ــرف ــع راي ـ ــة ال ـن ـص ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي.»...
واملـ ـ َ
ـاحـ ــظ أن عـ ــدم ذكـ ــر ال ـش ـي ــخ ال ـكــربــائــي
ُ
لـ«الحشد الشعبي» بــاالســم لــم يـ ِـثــر مــا أثــاره
ت ـجــاهــل ال ـع ـب ــادي ل ــاس ــم ،ف ـمــا ال ـس ـبــب وراء
ذلــك؟ يمكن أن نجد السبب في كــون العبادي
ي ــرأس الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وال يـجــد الجميع
ضـيـرًا أو حــرجــا فــي ان ـت ـقــاده بـخــاف املــرجــع
السيستاني وموقعه الــروحــي بما يمثله من
وزن سـكــانــي يـعـبــر عـنــه مــايــن املـقـتــديــن به
«املـقـلــديــن» .ولـكــن ذلــك ليس السبب الوحيد،
وسـتـكــون ال ـصــورة أوض ــح لــو عــدنــا أدراج ـنــا
إل ــى ج ــذر امل ــوض ــوع وك ـيــف تــأســس «الـحـشــد
الـعـشـبــي» فــي تـلــك األي ــام امللتهبة والصعبة
مــن حــزيــران الـعــراقــي سنة  2014حــن سيطر
مسلحو تنظيم «داعش» التكفيري على مدينة
املوصل ومساحات شاسعة من شمال العراق.
ً
فهل أفتى السيستاني فعال بتأسيس «الحشد
الشعبي» أو بشيء يشبه «الحشد الشعبي»
أو بمؤسسة عسكرية وأمنية رديفة للجيش
ً
ال ـع ــراق؟ قـطـعــا ال .لـقــد كــانــت دع ــوة «ف ـتــوى»
امل ــرج ــع الـسـيـسـتــانــي مــوج ـهــة إل ــى ال ـقــادريــن
على حمل السالح للتطوع في صفوف القوات

املـسـلـحــة ال ـع ــراق ـي ــة ،وهـ ــذا ه ــو ن ــص الـفـتــوى
األول ك ـم ــا وردت ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـش ـي ــخ عـبــد
املـهــدي الكربالئي وكـيــل املــرجــع السيستاني
ف ــي خـطـبــة الـجـمـعــة ي ــوم  13ح ــزي ــران ،2004
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ال ـف ـق ــرة (خ ــامـ ـس ــا ،إن طـبـيـعــة
املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه فــي الوقت
الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله
وأع ــراض مواطنيه وه ــذا الــدفــاع واج ــب على
املواطنني بالوجوب الكفائي ،بمعنى أن من
يتصدى له وكــان فيه الكفاية بحيث يتحقق
الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته
يـسـقــط عــن ال ـبــاقــن )...( .وم ــن هـنــا ف ــإن على
املــواطـنــن الــذيــن يتمكنون مــن حـمــل الـســاح
ومقاتلة اإلرهابيني دفاعًا عن بلدهم وشعبهم
ومـقــدســاتـهــم عـلـيـهــم ال ـت ـطــوع لــان ـخــراط في
القوات األمنية لتحقيق هذا الغرض املقدس.
أود أن أوض ــح ه ــذه ال ـع ـبــارة .ال بــد مــن توفر
شــرطــن :إن على املــواطـنــن مــن الــذيــن يتوفر
فيهم هذان الشرطان ،الذين يتمكنون من حمل
السالح أوال ومقاتلة اإلرهابيني ثانيًا).
وفــي سـنــة  ،2016أص ــدر املــرجــع فـتــوى ثانية
يــؤكــد فـيـهــا ف ـتــواه األولـ ــى فــي ح ــزي ــران 2014
ردًا على تـســاؤالت مــن جمهور املقتدين عما
إذا كانت الفتوى قد انتهت زمنيًا أم أنها ما
تزال نافذة املفعول ،فكتب بخط اليد مع ختمه
الشخصي (بسمه تعالى ...قد أفتينا بوجوب
االل ـت ـحــاق بــال ـقــوات املـسـلـحــة وج ــوب ــا كفائيًا
للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته،
وه ـ ــذه ال ـف ـت ــوى ال ت ـ ــزال م ـس ـت ـمــرة الس ـت ـمــرار
موجبها ،بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه
املـقــاتـلــون األب ـطــال فــي دحــر اإلرهــابـيــن .علي
الحسيني السيستاني/27 ...ع1437/1هـ ).
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مـ ـم ــا سـ ـب ــق ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
االسـتـنـتــاجــات وال ـخــاصــات ،لـعــل مــن أهمها
أن فتوى املرجع السيستاني ليست لها عالقة
مباشرة بتأسيس ودسترة «الحشد الشعبي»
وأن إص ــراره على استعمال عـبــارة «فصائل
املتطوعني» قبل وبعد االنتصار في املوصل
وامل ـق ـصــود بـهــم امل ـت ـطــوعــون م ــا بـعــد سـقــوط
امل ــوص ــلُ ،ي ـخ ــرج تـلـقــائـيــا الـفـصــائــل املسلحة
ال ـح ــزب ـي ــة ك ـم ـن ـظ ـمــة «ب ـ ـ ـ ــدر» و«الـ ـعـ ـص ــائ ــب»
و«س ــراي ــا ال ـس ــام» إل ـ ــخ ...م ــن مـفـهــوم وكـيــان
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» م ـن ـط ـق ـيــا ،ألنـ ـه ــا كــانــت
مــوجــودة قبل هــذا الـتــاريــخ بـسـنــوات عــديــدة،
ول ـي ـس ــت م ــؤل ـف ــة م ــن م ـت ـطــوعــن ل ـل ــدف ــاع عــن
العراق بعد سقوط املوصل.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،وألن ال ـ ـح ـ ــرب ضــد
العصابات التكفيرية الداعشية لم تنته بعد،
فما ت ــزال مــدن وبـلــدات وق ــرى عــديــدة ،إضافة
إلـ ــى أجـ ـ ــزاء م ـه ـمــة م ــن الـ ـح ــدود ال ــدول ـي ــة مع
ســوريــا تـحــت سـيـطــرة ه ــذه الـعـصــابــات ،ومــا
يــزال خطر ارتـكــاب هــذه العصابات لهجمات
واعتداءات باملفخخات والهجمات االنتحارية

على جميع الوطنيين الواعين االستعداد لمعارك أخرى ضد احتالل آخر أكثر تدميرًا (أ ف ب)

ف ــي ال ـع ـمــق ال ـع ــراق ــي قــائ ـمــا ،ف ــإن أي مطالبة
بـحــل أو تـحـجـيــم أو تـحــديــد حــركــة «الـحـشــد
الـشـعـبــي» والـعـشــائــري تعتبر أم ـرًا مرفوضًا
ومــريـبــا وي ـخــدم ال ـعــدو الـتـكـفـيــري .أم ــا الــذيــن
يهاجمون مطلب حل «الحشد» بإطالق القول
ومن دون مبرر فهم يهدفون بحركة استباقية
إلى تحقيق أهــداف سياسية وأمنية أخرى ال
عالقة لها بالحرب ضد العصابات التكفيرية.
ولكن من هي األطــراف التي تريد حل الحشد
الشعبي فورًا ومن دون قيد أو شرط:
أول هــذه األط ــراف الــواليــات املـتـحــدة وتركيا
ودول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وه ــذه الـ ــدول تعتبر
الحشد الشعبي ام ـتــدادًا إيــرانـيــا وال تعترف
ب ـك ــون ــه م ــؤس ـس ــة أم ـن ـي ــة دسـ ـت ــوري ــة عــراق ـيــة
وتعتمد في ترويج نظرتها هــذه على وجود
ونشاط أربعة فصائل مسلحة موالية إليران
ومــداف ـعــة عـنـهــا وت ـت ـصــدر املـشـهــد اإلعــامــي.
والـ ـط ــرف ال ـثــانــي امل ـطــالــب ب ـحــل ال ـح ـشــد هو
غالبية القيادات السياسية في املنطقة الغربية
والـشـمــالـيــة ،وال ـق ـي ــادات ال ـكــرديــة فــي اإلقـلـيــم
وهــؤالء يرفعون هــذا املطلب لتحقيق أهــداف
ومــوازنــات داخلية مــع شركائهم اإلسالميني
الشيعة فــي الحكم ضمن صيغة املحاصصة
في غنائم الحكم.

وفـ ــي م ـق ــاب ــل هـ ــذه األط ـ ـ ـ ــراف ،هـ ـن ــاك قـ ـي ــادات
ف ــي ف ـصــائــل ض ـمــن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» هي
(ع ـص ــائ ــب أهـ ــل ال ـح ــق وس ــراي ــا ال ـخــراســانــي
ومـنـظـمــة ب ــدر وكـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ـ ـ ال ـع ــراق )
تــرفــض رفـضــا قاطعًا حــل «الـحـشــد الشعبي»
حتى لــو تــم القضاء على عصابات «داعــش»
وتحرير املــدن واملناطق التي تسيطر عليها،
ب ــل ه ــي ت ـح ــاول تـخـلـيــد «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
ً
وإضفاء صفة القداسة عليه واعتباره «حامال
لرسالة األمــة ومشروعها» وفقًا ملــا عبر عنه
الـقـيــادي فــي الـحـشــد أب ــو مـهــدي املـهـنــدس أو
اع ـت ـبــار ال ـح ـشــد «مــؤس ـســة إل ـه ـيــة حـكــومـيــة»
ك ـم ــا ك ـت ــب رحـ ـي ــم الـ ـخ ــال ــدي ،أي أنـ ـه ــا تــريــد
تحويل «الحشد الشعبي» إلى نسخة عراقية
مــن ال ـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي وجـيـشــا رديـفــا
ً
وم ـس ـت ـقــا ع ــن ج ـيــش ال ــدول ــة ه ــدف ــه حـمــايــة
هـيـمـنــة األح ـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة الـشـيـعـيــة على
الحكم ،وهــذا أمر مرفوض وطنيًا ويتعارض
مع طبيعة املجتمع العراقي املتنوع التعددي
وم ــع ه ــدف إقــامــة دول ــة عــراقـيــة ديموقراطية
ذات سيادة كاملة وجيش وطني واحد.
إن املـ ــوقـ ــف ال ــوطـ ـن ــي امل ــوض ــوع ــي امل ـط ـم ــوح
إلـيــه الـيــوم هــو ذلــك ال ــذي يــؤكــد على ضــرورة
االن ـت ـب ــاه وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى امل ـع ــرك ــة املـسـتـمــرة

حقوق اآلخر هي حقوقي :الوطن و«الغريب»
خريستو ّ
المر *
لــم تـبــدأ مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري مــع الـحــرب
فالسوريات والـسـ ّ
ّ
ّ
ـوريــون عانوا وما
األهلية،
زالــوا يعانون من قمع السلطة ونهبها للمال
مرات ّ
العام .الحرب ضاعفت تلك املعاناة ّ
جراء
التهجير ،واالعـتـقــاالت ،وارتـكــاب املـجــازر من
ّ
ّ
الجماعي للعزل (بالسكاكني أو
خــال القتل
ّ
املـتـفـ ّـجــرات أو الـبــرامـيــل ،ال ف ــرق) .إن معاناة
التهجير لإلنسان الــذي شــاءت الـظــروف بأن
ي ـكــون وط ـنــه س ــوري ــا ،ال تختلف عــن مـعــانــاة
التهجير لإلنسان الــذي شــاءت الـظــروف بأن
يـكــون وطـنــه لـبـنــان .مـعــانــاة الـخـطــف والــذبــح
واالع ـت ـق ــال وال ـت ـعــذيــب وال ـتــره ـيــب وال ـخــوف
معاناة هذا
والقلق عند هذا وذاك هي واحدة.
ُ
وذاك مــن نهب امل ـ ّـال الـعــام والتفقير امل َمنهج
ّ
الشمولي
الذي يمارسه املتنفذون في النظام
لـلــزعـيــم األوح ـ ــد ،وال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفـ ّـي لــزعـمــاء
الـطــوائــف املتناحرين ،هــي واح ــدة؛ واملعاناة
م ــن ال ـق ـم ــع ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ـ ـ ـ ولـ ــو ب ـم ـس ـتــويــات
ّ
ّ
نوعيًا مختلفة ـ هي واح ــدة .أي أن ما يجمع
الناس في سوريا ولبنان هو خبرة معاناتهم
ّ
اإلنسانية الواحدة من زعماء كانوا ولم يزالوا
ّ
إل ــى ح ـ ّـد بـعـيــد مـتـعــاونــن فــي ك ــل مــا يضرب
ك ــرام ــة امل ــواطـ ـن ــات وامل ــواطـ ـن ــن وح ـ ّـري ــات ـه ــم.
ّ
وم ــا يجمعهم أي ـضــا هــو اسـتـغــال ك ــل نظام
ّ
للمواطنني في البلد اآلخر ،فقد استغل النظام

الـ ـس ـ ّ
ـوري ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــن وان ـغ ـمــس في
ّ
ّ
ّ
الحرب األهلية اللبنانية وجرائمها ،واستغل
أفــرقــاء الـنـظــام الـلـبـنــانـ ّـي ســوريــا والـسـ ّ
ـوريــن
ّ
وان ـغ ـم ـس ــوا ف ــي الـ ـح ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة ال ـس ــوري ــة
وجــرائـمـهــا؛ وكــان املــواطـنــات واملــواطـنــون في
البلدين وقـ َ
ـود تلك الـحــروب ،وأدوات قمعها،
وض ـح ــاي ــا االسـ ـتـ ـغ ــال .إن أل ـق ــى امل ــواط ـن ــات
وامل ــواطـ ـن ــون ف ــي ال ـب ـلــديــن ن ـظ ــرة ه ــادئ ــة إلــى
أوض ــاع ـه ــم ال ـح ـيــاتـ ّّـيــة وخ ـبــرت ـهــم اإلن ـســانـ ّـيــة
الـفـعـلـ ّـيــة ،لــوجــدوا أن ـهــم أق ــرب مـ ّـمــا يـبــدو لهم
ّ
ّ
حتى في اللغة وصالت القرابة إذ أن معاناتهم
ّ
ّ
الطائفي
واح ــدة؛ وكــل غبار اإلع ــام والشحذ
و«ال ــوط ـن ـ ّـي» يـخـفــي ه ــذه الـحـقـيـقــة البسيطة
والواضحة.
في قلب هذه املعمعة ،تواجه ّ
ّ
األمنية في
القوات
البلدين ّ
تحديات كبيرة ،ولهذا علينا أن نعود
ّ
ل ــأس ــاس ،أله ـ ــداف اإلن ـســانــيــة م ــن الــوســائــل
ّ
األم ـن ـ ّـيــة ف ــي ّ
أي ب ـلــد ،حــتــى ال تـضـيــع ال ـبــاد
ّ
ّ
وأسباب وجودها .كل جهة أمنية في بلد ما
هي وسيلة في يد الحكومة لتطبيق القانون
الــذي ينبغي أن يحمي الناس وأراضيهم ،أو
هكذا ينبغي أن تكون ،وإال كانت هذه الوسيلة
ّ ُ
األمنية تستعمل من أجل غايات لم تنشأ من
نفسه.
أجلها ،تـكــون تـ ّخــون أه ــداف ّوجــودهــا ّ
ومن املفترض أن القانون ُيسن من قبل ممثلي
ّ
الشعب ،أي أن الشعب في النهاية مصدر هذا
القانون الذي تحميه القوى األمنية؛ ولهذا ال

معنى للقانون نفسه إن كان القانون يضرب
ّ
األساسية ،أي إن كــان قانونًا
حقوق اإلنسان
ّ
مبنيًا على القمع و /أو االستغالل ،و/
جائرًا
ّ
أو كان موضوعًا في ظل قمع ،أو غسيل أدمغة،
ّ
ّ
املادي أو
املشرعني والشعب للعنف
أو خضوع
ّ
ّ
شراء للضمائر.
ة
لعملي
املعنوي ،أو
ٍ
ّ
ّ
فــي ال ـحــرب الـعــاملــيــة الـثّــانـيــة ،داف ــع الـنــازيــون
ّ
عن جرائمهم بقولهم إنهم «اتبعوا األوامــر».
ّ
ّ
منذ ذلك الحني اتفقت الدول أن هذا ليس عذرًا
ّ
الرتكاب الفظائع ،وأن ّ
مجرد حصول اإلنسان
ّ
عـلــى أوام ــر مــن قـيــادتــه ال ي ـبــرر أوام ــره ــا ،وال
يـعـفـيــه شـخـصـ ّـيــا م ــن امل ـســؤولـ ّـيــة الـقــانــونـ ّـيــة
(واألخ ــاق ـ ّـي ــة) ألف ـع ــال ــه .وم ــن ه ـن ــا ،يـحــاســب
ّ
القانون ،ومن املفترض أن يحاسب ُ ،كل إنسان
ّ
يرتكب جريمة أو تعذيبًا حتى ولو أعطي أمرًا
ّ
قانونًا ،ال يمكن لإلنسان أن يعذر
رسميًا بذلكّ .
ّ
نفسه بالقول بأنه كــان «مجرد عبد مأمور»؛
ّ
ّ
األخالقية (ماذا
مسؤوليته
هذا ،بالطبع ،عدا
عن اإليمان؟ أين أصبح اإليمان في بالدنا؟).
ّ
ّ
عملية قتل محارب ملحارب آخر في معركة
إن
ما في حرب ما ،هي أمر واقع ال ّ
مفر منه طاملا
ع ـل ــى هـ ــذه األرض ح ـ ـ ــروب؛ وق ـت ــل امل ـجــرمــن
عادلة ،موجود
بأحكام اإلعدام بعد محاكمات ّ
ومقبول عند بعض الدول (ولو أنه ممنوع في
العديد من غيرها ،ونرجو أن ّ
يعم املنع)؛ ولكن
َّ
أن ُيعذ َب إنسان أو ُيهان ،أو ُيقتل في االعتقال
مــن دون مـحــاكـمــة ،خ ــال ح ــرب أم س ـلــم ،لهو

جريمة نكراء ال ّ
يبررها ،ال أوامر ،وال دين ،وال
أخــاق ،وال شرعة ،وال رأي ،وال الجرائم التي
قد يكون ارتكبها ذاك ْاإلنسانَ .
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،إن ت ـ ـصـ ـ ّـرف أعـ ـض ــاء فــي
رسميةّ ،
ّ
ّ
ّ
أمنية أو غير
رسمية أو غير
مؤسسة
ّ
مناف للقانون (أو تنفيذًا ألوامر
بشكل
ة،
أمني
ّ ٍ
ّ
ّ
قانونية) ،فقتلوا
إلنسانية حتى ولو كانت
ال ّ
ّ
ّ
ّ
أو ع ــذب ــوا ،ف ـهــذا ال يـعـنــي أن املـ ّـؤس ـســة كلها
ّ
تمارس التعذيب والجريمة ،وإنـمــا يعني أن
الذين قاموا بتلك املمارسات ،والذين أعطوهم
ّ
ّ
األوامـ ـ ــر ،وغ ــط ــوا عـنـهــم ،ه ــم امل ـس ــؤول ــون ،كــل
بطريقة .ولهذا من الضروري القيام بتحقيق
ّ
ّ
ـاديــة
م ــن خـ ــارج املــؤس ـســة ت ـلــك ،ض ـمــانــا لـحـيـ ّ
إحقاق الحق،
التحقيق ،من أجل الوصول إلى ّ
وإطـ ــاق األح ـك ــام الـقـضــائـ ّـيــة ب ـحــق املرتكبني
عند ثبات االرتكابات؛ وأيضًا من أجل إطالق
ورش ـ ــة ت ـغ ـي ـيـ ّ
ـريــة ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ت ـلــك لـتــافــي
حدوث مثل تلك االرتكابات في
املستقبلّ .
ـؤسـســة بـ ّ
ولـكــن إن ك ــان ّات ـهــام مـ ّ
ـرمـتـهــا بأنٌها
مسؤولة عن جرائم قد يكون ارتكبها بعض
مــن أعـضــائـهــا ف ـقــط ،هــو ت ـسـ ّـرع غـيــر منطقي
ّ
ّ
ـإن حـمــايــة مـ ّ
ـؤسـســة وجميع
وال فــي مـحــلــه؛ ف ـ
ّ
ْ
ّ
َمن فيها من كل نقد ،ورفض التحقيق الجدي
هو
في ّ ارتكابات ممكنة من بعض ّأعضائهاّ ،
تطرف غير منطقي وفي غير محله بدوره ،ألنه
ّ
يشجع الـخــارجــن املمكنني على الـقــانــون في
ّ
تلك املــؤسـســة على تشويهها ،واستخدامها
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رأي

ِّ
على حله!

ض ــد «داع ـ ــش» حـتــى نـهــايـتـهــا ،وح ـتــى حسم
وإن ـه ــاء م ـعــارك تلعفر والـحــويـجــة وال ـحــدود
وم ـ ـ ــدن أعـ ــالـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرات ب ـم ـش ــارك ــة «ال ـح ـش ــد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» وال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــري ،ورفـ ـ ــض خ ـض ــوع
القيادة السياسية لنظام املحاصصة برئاسة
الـ ـعـ ـب ــادي ل ــابـ ـت ــزاز والـ ـتـ ـه ــدي ــدات واألوام ـ ـ ــر
األم ـيــرك ـيــة ال ـهــادفــة ملـنــع «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»
وال ـع ـش ــائ ــري م ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي ك ــل امل ـع ــارك
املقبلة .أما بعد تحقيق النصر التام والنهائي
فسيكون لكل حادث حديث ،وسيكون من حق
العراقيني مناقشة جميع القضايا بما فيها
قضية طبيعة النظام القائم ودستوره وجميع

أي مطالبة بحل أو تحجيم
«الحشد الشعبي» تعتبر
أمرًا مرفوضًا ومريبًا

من الضروري القيام
بتحقيق من خارج
ّ
ّ
المؤسسة ضمانًا لحيادية
التحقيق

ألهــداف أبعد ما تكون عن أهدافها املشروعة
َ
(حماية الناس ،مواطنني ومقيمني) .إن أفلت
وحش القمع والتعذيب من العقاب في بلد ،لن
ّ
يقف على عتبة بــاب أحــد ،حتى هــؤالء الذين
يدافعون عنه.
ال ـت ـع ــذي ــب أو ال ـق ـت ــل أو ّ
أي خـ ـ ــروج آخـ ــر عــن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون (ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرش ال ـج ـن ـس ـ ّـي واالعـ ـ ـت ـ ــداء
ً
ّ
ّ
مسؤولية أشخاص
الجنسي ،مثال) ،هو دائمًا
ّ
ّ
محددين داخل املؤسسة التي ينتمون إليها،
ّ
ّ
ّ
ولـيـ ّـس مـســؤولــيــة املــؤس ـســة إل بـقــدر مــا هي
ت ـغــض ال ـطــرف عــن خــروج ـهــم ه ــذا ،وال تـقــوم
ّ
ضرورية إلصالح ّ
املؤسسة من أجل
بتغييرات
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شذرات

مؤسساته بما فيها الحشد العشبي .األولوية
اآلن لهزيمة الـعـصــابــات التكفيرية املسلحة
وتحقيق النصر التام عليها.
ولـكــي تكتمل ال ـصــورة لــديـنــا ح ــول مــوضــوع
مؤسسة «الحشد الشعبي» ،وعلى أي أسس
ش ــرع ـي ــة دي ـن ـي ــة م ــزع ــوم ــة أق ـي ـم ــت ،وم ـ ــا هــي
اآلف ـ ــاق ال ـتــي يــريــد ال ـب ـعــض إي ـصــال ـنــا إلـيـهــا،
س ـن ـتــوقــف اآلن ع ـنــد م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـطــالــب
ال ـت ــي وج ـه ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «ال ـح ـشــد
الشعبي» أبــو مـهــدي املهندس إلــى الحكومة
والبرملان العراقيني علنًا وعبر وسائل اإلعالم
فــي خـطــابــه فــي االحـتـفــال املــركــزي لـ«الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» ب ــاالن ـت ـص ــار ف ــي امل ــوص ــل وال ـت ــي
يمكن وصفها بخطة طريق عملية لـ«ترسيخ
ال ـح ـشــد» كـمــؤسـســة عـسـكــريــة وأم ـن ـيــة رديـفــة
للجيش العراقي ،ولها الحق في (التدخل في
ســاحــات مـحــاربــة الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي
واإلعــامــي) .وقبل عرض تلك املطالب نسجل
عـ ــدم ح ـض ــور م ـم ـث ـلــن رس ـم ـي ــن ع ــن ال ــدول ــة
العراقية بسلطاتها الثالث وال عن املؤسسة
العسكرية واألمنية العراقية ...وخالصة تلك
املطالب التي طرحها املهندس وبكلماته هي:
ـ ـ ه ـن ــاك ض ـ ــرورة ل ـب ـق ــاء «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
كـمــؤسـســة ردي ـفــة ،لــذلــك نــرجــو منكم مــا يلي
(ك ــان املـتـحــدث قــد طــرح هــذه الـفـكــرة أكـثــر من
مــرة بكلمات أوض ــح حــن ق ــال :نحتاج اليوم
إل ــى تــرس ـيــخ «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» كـمــؤسـســة
عسكرية أمنية رديفة لقواتنا املسلحة):
*تفعيل قانون هيئة «الحشد الشعبي» وهذا
يـحـتــاج ال ــى إقـ ــرار قــانــون ال ـخــدمــة والـتـقــاعــد
لـ«الحشد الشعبي».
*طـ ــالـ ــب ال ـح ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة وح ـك ــوم ــات
املحافظات بتوفير بعض املعسكرات واألبنية
الحكومية حـتــى نستطيع أن نجمع مكاتب
تشكيالتنا في مكان واحد.
*طــالــب بـحــل مــوضــوع الـحـشــود الـعـشــائــريــة
واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ ع ـ ـشـ ــرات اآلالف مــن
املسلحني إما بضمهم إلى «الحشد الشعبي»
م ــع ت ـخ ـص ـي ـصــات م ــال ـي ــة ك ــاف ـي ــة أو ضـمـهــم
كمنتسبني لـلـجـيــش وال ـشــرطــة أو إعـطــائـهــم
اسمًا آخر غير اسم «الحشد»...
*إذا اسـتـمــر هــذا الــوضــع فــربـمــا سـنــدخــل في
ســاحــات مـحــاربــة الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي
واإلعالمي.
األسئلة كثيرة ولكنني سأكتفي ببعضها:
ـ أيهما أهم وأخطر وأكثر إلحاحًا ،أن يطالب
املـهـنــدس بـحــل وتـصـفـيــة الـحـشــد الـعـشــائــري
املرتبط بالجيش ،أم أن يعمل على حسم عالقة
الفصائل املستقلة والتابعة ألحــزب سياسية
تــرت ـبــط ب ــدول ــة مـ ـج ــاورة تـنـظـيـمـيــا وتـمــويــا
ً
ووالء دينيًا وسياسيًا بـ«الحشد الشعبي»؟
ـ ه ــل ه ـنــاك عــاقــة ب ــن م ــا قــالــه الـسـيـسـتــانــي
بفتواه للجهاد الكفائي ،وبدليل إصراره حتى

ب ـعــد تـطـهـيــر ال ـن ـصــر ع ـلــى تـسـمـيــة «فـصــائــل
ً
املتطوعني» بــدال من «الحشد الشعبي» وبني
«مؤسسة الحشد الشعبي»؟ ثم ،أليس اعتبار
الفتوى أســاســا شرعيًا دينيًا لقيام «الحشد
الشعبي» من قبل بعض القيادات السياسية
ن ــوع ــا م ــن ال ـس ـم ـســرة وال ـب ـل ـط ـجــة الـسـيــاسـيــة
والضحك على الشعب العراقي؟
ـ مل ـ ـ ـ ــاذا ي ـس ـك ــت الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ع ـلــى
ت ـصــري ـحــات سـلـيـمــانــي االس ـت ـف ــزازي ــة وال ـتــي
قــال فيها (ق ــوات «الـحـشــد الشعبي» تحولت
إلــى «جيش حــزب الله» بعد التحاق «الحشد
الشعبي» بالجيش العراقي )!..والتي يصادر
بها تضحيات املتطوعني العراقيني ويحاول
ت ـج ـي ـي ــره ــا مل ـص ـل ـح ــة نـ ـظ ــام ــه ،ن ـ ـظـ ــام واليـ ــة
الفقيه ،مع احترامي لعداء هذا النظام للعدو
اإلسرائيلي ولكن ليس على حساب استقالل
وس ـي ــادة وك ــرام ــة ب ــادن ــا وشـعـبـنــا الـتـعــددي
املتنوع؟
ـ أي معنى يبقى لبرامج املصالحة واإلعمار
والبناء والــوحــدة الوطنية التي يتشدق بها
املهرجون السياسيون في نظام املحاصصة
ال ـطــائ ـف ـيــة ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ــر؟ م ــن ال ــواض ــح
أن ال ــوض ــع ال ـع ــام ف ــي الـ ـع ــراق يــدخــل مــرحـلــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة وعـ ـمـ ـيـ ـق ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـل ــل وال ـت ـع ـف ــن
ال ـس ـيــاســي ال ـطــائ ـفــي بـفـعــل ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات،
وبسبب أصـلــي عميق هــو وج ــود نـظــام حكم
امل ـح ــاص ـص ــة ودسـ ـ ـت ـ ــوره االح ـ ـتـ ــالـ ــي ،ول ـكــن
صـحـيــح أي ـضــا أن ال ـن ــاس ب ــدأت ت ــرى األم ــور
بوضوح أكثر وأصحاب األجندات واملشاريع
الــدي ـن ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة أص ـب ـحــوا أك ـث ــر انـكـشــافــا
ولــم يعد بينهم وبــن إعــان دولتهم النسخة
مــن دولــة واليــة الفقيه «إال بعض األش ـبــار»...
االنتصار النهائي على «داع ــش» وشيك ولم
َ
يتبق الكثير ،وعلى جميع الوطنيني الواعني
والديموقراطيني الحقيقيني االستعداد ملعارك
أخ ــرى ضــد اح ـتــال آخ ــر أكـثــر تــدم ـي ـرًا ...إنما
يـبـقــى اإلج ـه ــاز عـلــى ع ـصــابــات «داع ـ ــش» هو
املـهـمــة املــركــزيــة األول ــى اآلن ،وك ــل املتعجلني
على حل «الحشد الشعبي» من جهة أو سرقة
«الحشد الشعبي» ووضـعــه فــي جيب الوالي
الفقيه اإليراني من الجهة املقابلة يؤخرون هذا
النصر ويعرقلونه ويـقــدمــون الخدمة واملــدد
وال ـغ ـطــاء لـ ــ«داع ــش» ف ــي نـسـخـتـهــا الـجــديــدة
املـقـبـلــة ...وأخ ـي ـرًا ،فــإن للمتفرجني واملـبــرريــن
وال ـســاك ـتــن ع ـلــى م ــا ي ـحــدث ال ـي ــوم لـفـصــائــل
امل ـت ـط ــوع ــن ال ـع ــراق ـي ــن وس ــرق ــة ان ـت ـصــارهــم
وتضحياتهم حصتهم الكبيرة مــن السلبية
فالوطنية والديموقراطية واليسارية ليست
مجرد صفات يلصقها البعض على جباههم،
بل دفاع ومقاربة شجاعة للحقائق والتاريخ
يسجل الصغائر مثلما يسجل الكبائر!
(الهوامش منشورة على املوقع اإللكتروني)
* كاتب عراقي

الحاضر واملستقبل .الـخــارجــون عــن القانون
التهرب من املحاكمة ّ
ّ
بزج
عادة ما يسعون إلى
ّ
ّ
جرائمهم
عن
الدفاع
معركة
املؤسسة كلها في
ّ
ّ
هـ ــم ،وت ـص ــوي ــر أي م ـحــاك ـمــة ل ـهــم ه ــم بــأن ـهــا
ّ
ّ
كمؤسسة؛ هــذه سياسة
للمؤسسة
محاكمة
تعمية للحقيقة وال ــواق ــع ،تـضــرب بالقانون
عرض الحائط ،وتضرب أيضًا بأسباب وجود
ّ
ّ
املؤسسة :حماية الناس كل الناس ،مواطنني
ومقيمني.
عندما تقع شبهة جريمة (أو ارتكاب ما) ،كما
يـحـصــل حــالـ ّـيــا ف ــي ل ـب ـنــان ،تـقـتـضــي الحكمة
إجـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق ج ـ ـ ّـدي حـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـادي ،وم ـحــاك ـمــة
ألشـ ـخ ــاص مـ ـح ـ ّـددي ــن (مـ ــن ُي ـث ـب ــت الـتـحـقـيــق
م ـس ــؤول ـ ّـي ـت ـه ــم) ،وذل ـ ــك ح ـم ــاي ــة ل ـل ـمــواط ـنـ ّـن
ول ـل ـم ـق ـي ـمــن ،ول ـل ـمـ ّ
ـؤس ـســة ن ـف ـس ـهــا .م ــن حــق
ّ
املجموعات ـ في ّحالتنا الالجئون ّ السوريون
ـ ـ ـ ال ـت ــي ت ـش ـعــر ب ــأن ــه ارت ـك ـب ــت ب ـحــق ـهــا أف ـعــال
ّ
ّ
واإلنسانية ،أن تقوم بكل
خارجة عن القانون
ّ
سلمي للمطالبة والــوصــول إلــى إحقاق
عمل
ّ ّ
العدالة .إن كل مجموعة (وشخص) قد تكون
تطالب بالعدالة
يومًا في موقع تريد فيه أن
ّ
ُ
لذاتها أو غيرها ،فهل تجد من الحق أن تمنع
ّ
اللبنانيون
عــن املطالبة بــه؟ كــم م ـ ّـرة تظاهر
ّ
فــي لـبـنــان وب ــاد أوروبـ ــا واألم ـيـ ّـركــي ـتــن ،هل
ك ــان منعهم مــن ذل ــك لـيـكــون مـحــقــا لــو حــدث؟
ّ
ـوري ــن ال ـت ـظــاهــر فــي
ن ـعــم م ـم ـنــوع ع ـلــى الـ ـس ـ ّ
بــادهــم ولـكــن ولــو حــدث أن ــم أرادوا التظاهر

ّ
السلمي في لبنانُ ،
ّ
ومنعوا من ذلك فإن الفارق
ّ
الضئيل ـ ولكن الوازن ـ في الحرية بني النظام
القائم فــي لبنان والـنـظــام القائم فــي سوريا،
س ـيــأخــذ بــاالض ـم ـحــال أك ـث ــر فــأك ـثــر .إن كــان
لـلـبـنــانـيــات والـلـبـنــانـيــن أن ي ـقــومــوا بـعـمــل،
فأحد األعمال التي لها معنى وجديرة بالقيام
بـهــا ،مــن أجلهم ومــن أجــل الـسـ ّ
ـوريــن ،هــي أن
بتحقيق
يتعاضدوا مع السوريني للمطالبة
ّ ٍ
ّ
ـوريــات
شــفــاف وع ــادل .هــذا وحــده يحمي الـسـ
والـ ـس ـ ّ
ـوري ــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات والـلـبـنــانـيــن من
ارتكابات يمكن أن يكون قد قام بها ،أو قد يقوم
ّ
بهاّ ،
املؤسسات
أي شخص ،أو مجموعة ،في
ّ
ّ
اللبنانية (أو خارجها :شبكة اإلتجار
األمنية
ّ
ّ
بــال ـســوريــات وإج ـب ــاره ــن عـلــى ال ــدع ــارة ،أيــن
أصـبـحــت؟) ،ويحمي تلك املـ ّ
ـؤسـســات نفسها،
ويـحـمــي املــواط ـنــات واملــواط ـنــن أجـمـعــن في
ت ـلــك امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات وخ ــارج ـه ــاِ ،م ــن ت ـح ـ ّـول تلك
ّ
ّ
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ع ــن أهــداف ـهــا اإلن ـس ــان ــي ــة .إمـ ــا أن
ي ـك ــون اإلنـ ـس ــان ه ــو م ــرك ــز اه ـت ـم ــام األوط ـ ــان
وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ،أو ه ــذه ال ت ـك ــون س ــوى ف ــراغ.
ّ
الوطن يكون وطنًا عندما يحترم اإلنسان كل
ّ
إنسان .كل هزيمة لحقوق إنسان آخر ـ مواطنًا
كـ ــان أم غ ـي ــر م ــواط ــن ـ ـ ـ ه ــي ه ــزي ـم ــة لـحـقــوق
الجميع .إن لم نفهم هذا ،سيصل إلينا جميعًا،
ضمن وخ ــارج املـ ّ
ـؤسـســات األمـنـ ّـيــة ،يــومــا ما،
وحش القمع.
* أستاذ جامعي

ّ
فلسطين تلخص
كل قضايانا
زياد منى
قد يبدو ضروريًا العودة مجددًا لتأكيد حقيقة أن القضية الفلسطينية
ما زالــت القضية الرئيس في املنطقة ،برغم أنــف محاوالت منبطحي
رام الله واألعراب التكفيريني تصفيتها لصالح سلطة قصبية مرتبطة
بالعدو وأجـهــزتــه ،ولصالح تحالف صهيوـ أعــرابــي مـعـ ٍـاد ليس فقط
االستقالل والتحرر.
إليران ،الجار ّ املسلم ،وإنما أيضًا حتى لفكرة ً
وشبيبها ،رج ــاال ون ـسـ ًـاء ،دفــاعــا عن
لقد أثبتت هــبــة شـبــان الـقــدس
ً
أوال ،هذه ّ
الهبة شكلت آخر تجليات
األقصى ،أمور نود تأكيد أهمها.
وحـ ــدة شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي كــافــة أراض ـ ــي فـلـسـطــن (االنـ ـت ــداب
البريطاني) وتمسكه بحقوقه ،إلحاقًا للعملية البطولية التي نفذها
أبطال من شعبنا في األراضــي الفلسطينية املحتلة عام  ،1948برغم
م ـحــاوالت ميليشيات رام الـلــه املستسلمة لـشــروط الـعــدو وإمــاءاتــه
التفريق بينهما.
إن ص ـم ــود أب ـن ــاء ال ـق ــدس وب ـنــات ـهــا ،ع ـلــى م ــداخ ــل ال ـح ــرم ال ـقــدســي،
وإصرارهم على إجبار العدو على التراجع عن ترتيباته األمنية التي
حاول فرضها ،ونجاحهم في ذلك ،يثبت ثانيًا إمكانية نجاح سياسة
املواجهة التي كرسها أبطال حزب الله ،ليس فقط في جنوبي لبنان،
وفشل سياسات الخضوع واالنحناء أمام العدو التي يتبعها محمود
عباس وأجهزته األمنية.
بل وجب اإلضافة هنا القول لو أن املواجهة تمت في مناطق خاضعة
لسيطرة األخيرين ألخفقت ...ألم يمنع رئيس بلدية رام الله ومليشياته
أي تضامن لشعبنا في مناطق سيطرته مع املقدسيني!
يــا لـلـعــار .شعبنا يـنـجــح فــي نـضــالــه ألن ــه ي ـقــوم بـهــا تـحــت االح ـتــال
الصهيوني وال يتمكن حتى من التعبير عن رأيه في مناطق يقال إنها
خاضعة لسلطة وطنية ...فأي وطنيةً هذه!
ّ
هبة شباب القدس وشبيبها ،رجــاال ونـسـ ًـاء ،لم تفضح ،للمرة األلف
الـعــاشــرة ،فقط عقم سياسة االنـبـطــاح واالسـتـســام وإخـفــاقـهــا ،وأن
طريق املواجهة ،املــدروس واملنظم ،هو درب الخالص ،بل بينت أيضًا،
ثــالـثــا ،مـعــدن الــزعــامــات األعــرابـيــة واإلســامـيــة الـتــي اصطفت خانعة
ذليلة ،وراء دونالد ترامب ليؤم فيهم الصالة على سنة النفط املقدسة
ومحاربة إيران املسلمة!
ذل ــك االس ـت ـســام امل ـهــن صـعــب حـتــى عـلــى أت ـبــاع فــريــق االسـتـســام
األعرابي ـ الصهيو ـ أميركي تقبله ،فشعروا بالخجل وحتى باإلحباط
مــن اصـطـفــاف زعــامــاتـهــم فــي ذل ــك املــؤتـمــر ال ـتــآمــري وراء واشنطن
الصهيونية ،ومــا ع ــادوا يرغبون بالدفاع عنهم حتى فــي مجالسهم
املغلقة فصاروا يتهمونهم ،سرًا وعالنية ،بالجنب والخيانة.
رابـعــا ،القضية الفلسطينية ال تــزال تشكل ضمير األمــة ووجدانها.
وخامسًا تؤكد أن مواجهة الـعــدو ،ســواء على أب ــواب األقـصــى أو في
داخله أو في أي بقعة من الوطن الفلسطيني هي التي توحد أبناء األمة
بكافة قطاعاتها ومكوناتها املجتمعية والدينية واملذهبية والطبقية،
ول ـيــس س ـيــاســات األع ـ ــراب الـتـكـفـيــريــن الـســاعـيــة إل ــى تـقـسـيــم أمتنا
وشعوبنا وتحريض بعضهم على بعض.
كما أكدت مواجهات األقصى وتوحد كافة أبناء شعبنا فيها ،جوهر
قضية القدس ،وأن املسألة ليست بدينية بل وطنية قومية في املقام
األول.
أما مسارعة بعض الزعامات املهزومة املستسلمة من أنظمة سايكس
ـ بيكو املستعمرة ،التي لم ّ
تكن يومًا أي حب لفلسطني أو حتى اهتمام
بها ،وفي مقدمتهم عيال إيفانكا ترامب الخليجيون ،إلى االدعاء بأن
تدخلهم هو من أرغم العدو على التراجع فكذب كشفه املقدسيون الذين
وصور ذلك متوافرة
كانوا يهتفون بسقوط ابن سعود وابن حسني؛ ِّ
في مواقع على شبكة اإلنترنت ،التي تكذب من يكذب هــذه الحقيقة
وغيرها.
وللتذكير ،ثمة حقيقة هي أن الفكر الوهابي التكفيري اإللغائي ورعاته
من أحفاد مسيلمة الكذاب ال يعترفون بأي قدسية للمسجد األقصى
ِّ
أو لقبة الصخرة ،بل ويكفرون من يقول ذلك ،ويمكن ملن يشك في ذلك
االطالع على فتاويهم املريضة تلك في مواقعهم على اإلنترنت.
وللعلم ،فإن إيــران أحبطت محاوالت أي تفريط بفلسطني ومحاوالت
شــرعـنــة اغـتـصــابـهــا بــإعــانـهــا أرض ــا مـقــدســة بـمــا يـعـنــي ال شرعية
لالعتراف بالعدو الصهيوني.
بل من الصحيح القول إن تقارب تكفيريي الرياض مع العدو وعيال
إيفانكا ترامب ،سرًا وعلنًا ،منذ نشوئه على أنقاض فلسطني ،هو من
شجعه على محاولة مصادرة الحرم القدسي.
أما أن جاللة مليك البالد املعظم الهاشمي [كذا!] توعد نتنياهو وحذره
مــن عــواقــب األم ــور إن لــم يـتــراجــع عــن إجً ـ ــراءات مـحــاصــرة األقـصــى
ببوابات كاشفات املعادن ،فنكتة مملة فعال ...للعلم جاللة مليك البالد،
عبد الله بن الحسني بن زين ،سليل الخيانة كما وصفه الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،كان مقيمًا في لوس أنجلس ،بالقرب من عاصمة
القمار ،على ما تناقلته وكاالت األنباء ،ويبدو أنه كان ملهيًا بممارسته
هوايته املفضلة التي أثارها معه الصحفي األميركي قبل فترة.
ون ـح ــن ،جـمـيـعــا ،نـعـلــم أن إم ـ ــارة ش ــرق األردن أقــام ـهــا االسـتـعـمــار
البريطاني ونصب عليها عمالءه من الحسني بن علي وأعوانه ،لحماية
العدو ،وألن نظام عمان املتصهني يقيم عالقات حميمية وأخوية مع
العدو الصهيوني ،منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العاملية األولــى في
القرن املاضي.
ِّ
هتافات أبـنــاء الـقــدس ضــد ابــن حسني تـكــذب كــل املضللني ووسائل
تضليلهم وكذبهم املفضوح ،وليس ثمة أبلغ من ذلك.
أخيرًا نقول ،العدو ركب أجهزة كشف املعادن عند مداخل األقصى،
فأزالها املقدسيون وكشفوا معادن الرجال ،النبيل منها والصدئ.
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العراق
مع أفول حقبة «داعش» في العراق ،يجد ّ
عرابو الفتنة الطائفية أنفسهم خالين من مواد
أولية وأدوات لطالما شكلت ّ
عدة حربهم في هذا البلد وعليه .من هنا ،يسعى هؤالء إلى تشغيل
أدوات أخرى ،تتيح لهم االستمرار في محاربة قوى المقاومة ،ومن ورائها إيران ،على أراضي
بالد الرافدين .وللمفارقة ،فإن رافعي لواء العروبة اليوم هم أنفسهم من وقفوا في وجه
المشروع القومي الناصري بالخطاب المتلبس لبوس اإلسالم .ولم يكن طرح الملك فيصل بن عبد
العزيز فكرة إنشاء «الحلف اإلسالمي» في ستينيات القرن الماضي إال محطة من محطات مواجهة
ذلك المشروع .اليوم ،يلقي وارثو فيصل قفاز الصراع الديني من أيديهم ،متناولين قفازًا آخر
حموالت عقد كامل من
الخطاب العروبي .هكذا ،تغسل السعودية يدها من
ً
يحمل «ماركة» ّ
ُ
َ
عاودة التسلل إلى ساحة
الدماء والفتن ،شكل التحريض وتدفق االنتحاريين معلميه الرئيسين ،م ِ
العراق من البعبع الفارسي» .الفتة ستصبح عالمة الزمة
جارها الشمالي تحت الفتة «حفظ عروبة ّ
للسعودية في المرحلة المقبلة ،التي سيتكثف فيها العمل ،بأدوات ناعمة ،على إحالل عناوين
انقسام جديدة ،ومقاتلة خصوم الرياض من خاللها .وما استقبال المملكة للوجه «العروبي»،
السيد مقتدى الصدر ،إال خطوة متقدمة على طريق إعادة إنتاج آليات الفتن ووسائلها

«العروبيون الجدد»:
ّ
قفاز السعودية البديل
دعاء سويدان
ُ
قضي األمر وكان للسعودية ما أرادت.
ّ
زع ـي ــم «ش ـي ـعــي» يـعـتـمــر ع ــم ــة س ــوداء
يجلس إلــى طــاولــة محمد بــن سلمان
ويـ ـح ــاوره .قـبــل أش ـهــر ف ـقــط ،ك ــان ابــن
أبيه يعلن رفضه التحاور مع طهران؛
ك ــون امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن يــؤمـنــون
ب ـ ــأن «املـ ـ ـه ـ ــدي ا ّمل ـن ـت ـظ ــر س ـ ــوف يــأتــي
ويـجــب أن يـحــضــروا البيئة الخصبة

لــوصــولــه ...ويـجــب أن يـسـيـطــروا على
الـ ـع ــال ــم اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فــا
بشخصية تعتقد
ضير في االجتماع َ
ب ـ ــ«امل ـ ـهـ ــدويـ ــة» ،الـ ـت ــي أ ّس ـ ـس ـ ــت ،عـلــى
اس ـم ـه ــا ،ي ــوم ــا مـ ــا ،تـنـظـيـمــا عـسـكــريــا
ّ
ُسـ ّـمــي «جيش املـهــدي» .مفارقة تجلي
ِخــواء الخطاب السعودي ،وتثبت مرة
أخــرى ،ولحسن الطالع ،أن الصراع لم
يـكــن ول ــن يـكــون إال سـيــاسـيــا ّ
متلبسًا
باللبوس الديني والطائفي.

التيار الصدري :ابن سلمان اعترف بأخطاء
قال الناطق باسم التيار الصدري ،صالح العبيدي ،إن لقاء زعيم التيار ،مقتدى الصدر ،بولي
العهد السعودي محمد بن سلمان« ،اتسم بالصراحة املطلقة» ،مضيفًا ،في تصريحات
تلفزيونية أمس ،أن «ابن سلمان اعترف بأن األزمة بني العراق والسعودية كانت نتيجة أخطاء
ارتكبها الطرفان» .ونقل العبيدي عن الصدر تشديده ،خالل اللقاء ،على «ضرورة أن تتطور
العالقات بني البلدين من الشكل الدبلوماسي إلى مستوى ...التمازج» .في غضون ذلك ،تتالت
ردود الفعل ّ
املرحبة بزيارة الصدر في األوساط السياسية واإلعالمية التابعة للمملكة ،والتي
أجمعت على اعتبار الزيارة ثمرة جهود بذلتها الرياض لـ«إعادة العراق إلى حاضنته العربية
وفي حني لم يصدر تعليق رسمي من طهران على خطوة الصدر ،برزت
من النفوذ
اإليراني»ّ .
ّ
تصريحات لكتاب ومحللني سياسيني إيرانيني وصفوا الخطوة بـ«الجارحة ملشاعر املسلمني».
أما على املستوى الداخلي العراقي ،فقد تتابعت املواقف املنددة بالزيارة ،على اعتبار أن
«السعودية تحاول جر العراق إلى محورها ،وعزله عن الدول التي تعارض الرياض».
(األخبار)

ه ــذه امل ـفــارقــة ف ــي زيـ ــارة زع ـيــم الـتـيــار
الـصــدري ،مقتدى الـصــدر ،للسعودية،
تصاحبها عــامــة فــارقــة أخ ــرى ال تقل
أهمية ورمزية .على أرض مطار جدة،
ك ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ال ـ ـصـ ــدر م ـس ــؤول
أثـخــن فــي الجسد السياسي العراقي.
املقصود به السفير السعودي السابق
ل ـ ــدى ب ـ ـغـ ــداد ،ث ــام ــر الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ،الـ ــذي
أق ـحــم نـفـســه ف ــي ك ــل صـغـيــرة وكـبـيــرة
مـ ــن ق ـض ــاي ــا الـ ـع ــراقـ ـي ــن ،ح ـت ــى طـفــح
بــاألخـيــريــن الـكـيــل ،مجبرًا إيــاهــم على
طـلــب عـمـلـيــة اس ـت ـبــدال ب ــدت أش ـبــه ما
ت ـك ــون بـ ــ«ط ــرد الئـ ـ ــق» .ه ــذا الـشـخــص
نفسه تدفع به إلى الرياض إلى مالقاة
وجه بارز من وجوه «البيت الشيعي»
ف ــي ب ــاد ال ــراف ــدي ــن .خ ـطــوة تستهدف
من خاللها السعودية توصيل رسالة
إلــى كــل مــن يعنيهم األمــر مفادها بأن
«اململكة لم ولن تخرج من العراق».
على مــدار أشهر مضت ،كثر الحديث
عـ ــن ص ـف ـح ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـع ــاق ــات
ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ الـ ـع ــراقـ ـي ــة .ي ـ ّـم ــم وزي ــر
الخارجية الـسـعــودي ،عــادل الجبير،
ف ــي  25ش ـبــاط ال ـفــائــت ،وج ـهــه شطر
بـغــداد ،معلنًا تطلع بــاده إلــى «بناء
ع ــاق ــات م ـم ـيــزة م ــع ال ـ ـعـ ــراق» ،لـتـكـ ّـر
بعدها سبحة املــؤشــرات إلــى مــا قيل
إنها بــوادر «حسن نية» تجاه بغداد.
ّ
توجه وزيــر الطاقة السعودي ،خالد
ال ـفــالــح ،إث ــر ذل ــك ،إل ــى ال ـع ــراق ،حيث

ستظهر محاوالت سعودية الستقطاب الوجوه الساعية إلى التخلص من طابعها اإلسالمي وتشجيع مناوئي ال

تقرير

ّ
«مملكة الخير» تضيق على الفلسطينيين المقيمين
يوسف حماد
«ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف الـ ـ ـت ـ ــام بـ ـج ــان ــب ال ـش ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي» ،ع ـبــارة ع ــادة مــا تـ ّ
ـذيــل
الـبـيــانــات الــرسـمـيــة الـسـعــوديــة تجاه

تزداد الضرائب المفروضة
فيما تقرر مضاعفة الرسوم
على اإلقامات سنويًا
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ولـ ـك ــن فـ ــي ص ـح ــراء
امل ـم ـل ـك ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
ال ـش ـع ــور بـ ـح ــرارة ال ـش ـمــس ال ـحــارقــة
ف ــي ح ـيــات ـهــم ال ـيــوم ـيــة داخ ـ ــل مملكة
ت ــواص ــل ط ــرده ــم م ـن ـهــا بــالـتـضـيـيــق

املــالــي الـكـبـيــر عـلـيـهــم .وتـحــت ذريـعــة
األزمـ ــة فــي امل ـيــزان ـيــة ،ق ــررت الــريــاض
الـلـجــوء إلــى جـيــوب املقيمني داخلها
لـتـغـطـيــة ت ـكــال ـيــف ان ـخ ـف ــاض أس ـعــار
النفط مقابل األسلحة التي تشتريها،
ون ــال الفلسطينيون مــن ذلــك نصيبًا
واسعًا بسبب عددهم الكبير فيها ،مع
أن غالبيتهم قطنت الـسـعــوديــة منذ
عقود.
يقول شــاب فلسطيني يدعى محمد،
وصل إلى بلجيكا قادمًا من السعودية
في رحلة لجوء جديدة ،إن لديه أسرة
في الــريــاض كــان يدفع عليها سنويًا
ق ــراب ــة  8آالف ري ـ ــال سـ ـع ــودي (نـحــو
ألفي دوالر أميركي) من أجل اإلقامة.
ويشرح أنه في العام الجاري «صدرت
قوانني صارمة للدفع على كل شيء،

مــن تجديد اإلقــامــة وإضــافــة األطـفــال
إليها ،وذلك بصورة مضاعفة كل سنة
ع ــن ال ـتــي تـلـيـهــا» ،مـضـيـفــا« :إذا كــان
يدفع عن الطفل  100ريــال هــذا العام،
فعلينا أن ندفع عنه  200العام املقبل،
ً
وكــل سنة يزيد املبلغ ضعفًا» ،فضال
عن سلسلة ضرائب جديدة.
محمد رف ــض ذك ــر أســرتــه أو مكانها
ب ــال ـت ـح ــدي ــد أو ح ـت ــى عـ ـم ــره بـسـبــب
اإلجـ ــراءات العقابية الـتــي قــد تطاول
أسرته بسبب حديثه عن السعودية،
ل ـك ـن ــه ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــده كـ ـ ــان قــد
ّ
درس ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ق ـب ــل ع ـش ــرات
ال ـس ـنــوات ،وكــذلــك فـعــل والـ ــده ،مــع أن
ّ
الجد رفــض الحصول على الجنسية
فــي أواخ ــر الستينيات ـ ـ حينما كــان
ذلـ ــك مـمـكـنــا ـ ـ ـ ع ـلــى أمـ ــل الـ ـع ــودة إلــى

فـلـسـطــن .ويـضـيــف« :ع ــائ ــات كثيرة
ف ــي ج ــدة وال ــري ــاض الـجـمـيــع ص ــارت
تخطط لـلـخــروج إلــى أوروبـ ــا ،والــذي
يـ ـخـ ـط ــط لـ ــذلـ ــك ه ـ ــو م ـ ــن يـ ـعـ ـم ــل ق ـبــل
املتعطل عن العمل ...حتى الذي يعمل
بـ ــات ال ي ـسـت ـط ـيــع ال ـع ـي ــش م ــع واق ــع
ال ــدف ــع وااللـ ـت ــزام ــات األس ــري ــة بسبب
اإلجـ ـ ــراءات األص ـعــب ال ـتــي تستهدف
األجانب منذ سنوات».
وتــابــع محمد« :يـبــدو أن كــذبــة العفو
الجمركي عــن البضائع الفلسطينية
ودع ـ ـ ــم م ـ ــوازن ـ ــة ال ـس ـل ـط ــة ت ـ ـمـ ـ ّـول مــن
ج ـي ــوب الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي املـمـلـكــة».
وهــذا الـشــاب يقول إنــه ليس الوحيد
الذي جاء إلى أوروبا ،إذ يشير إلى أن
أقــربــاءه وع ــددًا مــن أصدقائه «ذهبوا
إلـ ــى ه ــول ـن ــدا وآخ ـ ـ ــرون إلـ ــى ال ـســويــد

وإس ـب ــان ـيــا لـطـلــب ال ـل ـج ــوء» ،مـعـقـبــا:
«ه ـ ـ ــذا هـ ــو الـ ـح ــل ل ـ ــدى الـفـلـسـطـيـنــي
املرفوض عربيًا ...لسنا مضطرين إلى
الـعـيــش فــي بـلــد مـثــل الـسـعــوديــة لــوال
الحاجة إلى العمل».
خ ـ ـ ــال ت ــواصـ ـلـ ـن ــا م ـ ــع دبـ ـل ــوم ــاس ــي
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ع ـ ـم ـ ــل فـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة
الفلسطينية سابقًا لدى الرياض ،قال
إن «هناك معلومة ال يمكن تجاوزها
في الدبلوماسية الفلسطينية املعمول
بها منذ زمنُ :يمنع انتقاد السعودية
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب» .وأض ـ ـ ــاف
الدبلوماسي ،الذي انتقل إلى أوروبا
ب ـع ــد ال ـت ـق ــاع ــد ،أن «ط ـل ـب ــات تـجــديــد
أوراق الـسـفــر والـ ـج ــوازات والــوثــائــق
امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة واألردنـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة (لـ ــاج ـ ـئـ ــن
الفلسطينيني) ازدادت قـبــل رحيلي،
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ّ
مـ ــنـ ــى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـ ــإع ـ ــادة تـشـغـيــل
األنبوب النفطي الــذي يربط منشآت
النفط العراقية فــي الجنوب بميناء
ينبع الـسـعــودي عـلــى الـبـحــر األحـمــر
(أغ ـل ـق ـتــه ال ـس ـعــوديــة ع ــام  1990بعد
الغزو العراقي للكويت) ،بعدما كانت
بـ ـ ــاده ط ــرح ــت مـ ـش ــروع «مـ ــارشـ ــال»
إلع ــادة إعـمــار «املـحــافـظــات السنية».
أعقب تلك الخطوات تشكيل مجلس
تنسيقي بــن الـبـلــديــن ،وات ـفــاق على
ت ـش ـك ـي ــل ل ـ ـجـ ــان لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـحـ ــدود
ومكافحة اإلرهــاب ،حتى وصل األمر
اليوم إلى الحديث عن تبادل السجناء
ّ
(لطاملا شكل هذا امللف عقبة كبرى في
طــريــق تطبيع ال ـعــاقــات) ،واإلس ــراع
في فتح منفذي عرعر وجميمة أمام
حركة البضائع والوافدين.
ع ـل ــى أن ذل ـ ــك «الـ ـ ـك ـ ــرم» الـ ـسـ ـع ــودي ال
ي ـب ــدو أنـ ــه ن ــاب ــع م ــن اق ـت ـن ــاع مستجد
بـ ـض ــرورة إراح ـ ــة ال ـعــراق ـيــن م ــن عــبء
سـ ـن ــوات «ال ـك ـي ــد» امل ــاض ـي ــة ،وإف ـس ــاح
املجال أمامهم للملمة شتات دولتهم،
وإعــانـتـهــم على إع ــادة بـنــاء مــا دمرته
ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـفـ ــن .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس مـمــا
ّ
تقدم؛ يثبت ،يومًا بعد يوم ،أن «قرارات
ّ
ال ــود» ليست أكـثــر مــن غـطــاء لتخريب
ال ـب ـيــت ال ـع ــراق ــي م ــن ال ــداخ ــل ،تــوطـئــة
لتهشيم كل عناصر القوة التي تمكنت
ب ـغ ــداد م ــن مــراكـمـتـهــا خ ــال السنتني
امل ــاض ـي ـت ــن ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا «ال ـح ـشــد
الشعبي» .بتعبير آخر ،لم تعد سياسة
تفريخ اإلرهــاب وتصدير االنتحاريني
والسيارات املفخخة ناجعة في مرحلة
ي ـج ـت ـمــع ف ـي ـهــا ال ـع ــال ــم ع ـل ــى م ـحــاربــة
الوحش الذي ّ
نماه ،لذا ال بد للرياض
م ــن ان ـت ـه ــاج س ـيــاســة م ـغ ــاي ــرة تـتـقــدم
فيها األدوات الناعمة على الوسائط
العنفية التقليدية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـصـبــح مـفـهــومــا أن
تستقبل السعودية الوجه «العروبي»
الـ ـع ــراق ــي ،م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ف ــي وق ــت
ي ـس ـت ـعــد ف ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــراق ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
آخ ـ ــر فـ ـل ــول «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى أراض ـ ـيـ ــه،
واالنـتـقــال إلــى مرحلة إع ــادة اإلعـمــار.
استقبال ال يمكن تأويله إال على أنه
خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة ف ــي ط ــري ــق مـخـطــط
ب ــدأت الــريــاض تـنـفـيــذه مـنــذ أن الحــت
عالئم هزيمة «داع ــش» ،قــوامــه تعويم
«الخطاب القومي العروبي» واالكتتاب
ف ـيــه ،بـعـ ّـدمــا َبـ ِـلـيــت الف ـتــة «ال ــدف ــاع عن
أهل السنة بوجه املد الصفوي» (راجع
«األخبار» ،العدد  .)٣١٠١من هنا ،تأتي
محاولة استمالة الصدر ،باالستثمار
فــي خطابه الــرافــض لــوجــود إيــران في
العراق ،والداعي إلى االنفتاح على دول
الخليج ،بدعوى «التوازن في عالقات
الـعــراق اإلقليمية والــدولـيــة» ،وتجنب
االصطفافات و«االنحياز إلى جبهات
الصراع».
ّ
تبرر السعودية خطواتها هذه بوجوب
التفريق بني «املذهب الشيعي األصيل
ومذهب الخميني املتطرف» ،على حد
تعبير وزير الدولة السعودي لشؤون
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ثــامــر الـسـبـهــان ،في

لمالكي في حزب «الدعوة» (أ ف ب)

ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ت ــزام ـن ــت مــع
زيــارة الصدر .يريد السبهان ،بطريقة
أو بأخرى ،التخلص من لوثة الخطاب
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـق ــت ب ـ ـبـ ــاده
خ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،والـتــوطـئــة
لـ ـ ــ«م ـ ــودي ـ ــل» س ـ ـعـ ــودي ج ــدي ــد يـبـيــح
الـتـعــامــل مــع «ال ــرواف ــض» ّو«ال ـ ّي ـهــود»
وجميع «املشركني» ومــن لــف لفهم ما
دام هــؤالء في الصف املقابل لحركات
امل ـق ــاوم ــة ال ـح ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ومـعـهــا
إيران.
ً
ً
ورضاء
الصدر ،من جهته ،يبدي قبوال

«قرارات ّ
الود» ليست
أكثر من غطاء لتخريب البيت
العراقي من الداخل

يبدي الصدر
ً
قبوال إزاء
النيات
السعودية،
متحدثًا
عن «انفراج
إيجابي» في
العالقات

إزاء الـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـسـ ـع ــودي ــة ،م ـت ـحــدثــا
ع ــن «ان ـ ـفـ ــراج إي ـج ــاب ــي ف ــي ال ـع ــاق ــات
ً
ال ـس ـعــوديــة ال ـعــراق ـيــة» ،وآمـ ــا «بــدايــة
تـقـهـقــر ال ـح ــدة الـطــائـفـيــة ف ــي املـنـطـقــة
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة» ،بـحـســب بـيــان
ص ــادر ع ــن مـكـتـبــه .ب ـيــان ي ــوح ــي ،إلــى
جانب مؤشرات ومعطيات أخرى ،بأن
الصدر سيتزود التشجيع واملغريات
ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـ ــودًا الس ـت ـك ـمــال مـســار
ّ
خ ــط ــه م ـن ــذ أش ـ ـهـ ــر ،ع ـ ـمـ ــاده تــأس ـيــس
زعــامــة خــارجــة مــن الـعـبــاءة اإليــرانـيــة،
ّ
ون ـســج عــاقــات تــوطــئ لــرســم ال ـعــراق
الجديد على شاكلة خالية مــن البعد
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري املـ ـ ـق ـ ــاوم ،ومـ ـتـ ـص ــالـ ـح ــة مــع
الـنـفــوذيــن األم ـيــركــي وال ـس ـعــودي ،مع
ما يعنيانه من خيارات على املستوى
االستراتيجي.
انـفـتــاح ال ـصــدر واس ـت ـعــداده للتعاون
مـ ــع الـ ــريـ ــاض س ـي ـش ـج ـعــان األخ ـ ـيـ ــرة،
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ــى
محطة أخ ــرى مــن محطات مخططها.
ستظهر ،في املرحلة املقبلة ،محاوالت
سعودية الستقطاب الوجوه العراقية
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ال ـســاع ـيــة إل ــى الـتـخـلــص م ــن طابعها
اإلس ــام ــي (ع ـم ــار الـحـكـيــم ن ـمــوذجــا)،
وتـشـجـيــع مـنــاوئــي ن ــوري املــالـكــي في
حـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة» ع ـلــى االف ـ ـتـ ــراق عـنــه
والـتــأسـيــس لـكـيــانــات منفصلة تتيح
تــوس ـيــع ه ــام ــش ال ـت ـح ــرك ض ــد إيـ ــران
ً
(ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي م ـ ـث ـ ــاال) ،وت ــزخ ـي ــم
دعـ ــوات ال ـت ـيــارات الـلـيـبــرالـيــة املـنــاديــة
بحل امليليشيات وبناء الدولة املدنية،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،واأله ـ ـ ـ ــم ،اسـ ـتـ ـغ ــال خ ـطــاب
املرجعية الداعي إلى محاربة الفساد،
واستبدال الطبقة السياسية القائمة،
وال ـق ـضــاء عـلــى ال ـن ـعــرات وامل ـمــارســات
الـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــره مل ـص ـل ـح ــة
مشروعها.
هــذه املساعي ُيــرجــح أن تنعكس على
ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي ت ـص ــاع ـدًا ف ــي ح ـ ّـدة
الـخـطــاب الـسـيــاســي ،وتـحــركــات تضع
ال ـب ــاد عـلــى حــافــة م ــا كــانــت ستهوي
إليه إبان التظاهرات األخيرة املطالبة
بــاإلصــاح ،في وقــت تشتد فيه حاجة
ال ـ ـع ـ ــراق إلـ ـ ــى فـ ـت ــرة اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ت ــؤم ــن
لـ ــه الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن إرث
التنظيمات اإلرهــابـيــة .سيناريوات ال
يبدو ،إلى اآلن ،أن ثمة خطة ملواجهتها
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـن ـ ــاوئ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع
ال ـس ـع ــودي .بــاس ـت ـث ـنــاء الـتـصــريـحــات
ال ــراف ـض ــة لــذلــك املـ ـش ــروع ،وال ـت ــي كــان
آخــرهــا ،إب ــداء رئيس ال ــوزراء السابق،
نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،ت ـخــوفــه م ــن أن يـكــون
انفتاح السعودية على الـعــراق لجعل
األخ ـي ــر «س ــاح ــة م ـع ــرك ــة» ،وامل ـســاعــي
الجارية لتشكيل تحالفات انتخابية
ت ـس ـمــح ب ـتــرج ـمــة إن ـ ـجـ ــازات «ال ـح ـشــد
الشعبي» على املستوى السياسي ،ال
تظهر مؤشرات إلى عمل جاد على منع
ال ـس ـعــوديــة م ــن الـتـغـلـغــل ف ــي مـفــاصــل
الدولة العراقية.
هـنــا ،تـبــرز امل ـخ ــاوف مــن إعـ ــادة تـكــرار
أخطاء املاضي ،التي سمحت للرياض
بــال ـن ـفــاد م ــن ب ــاب «تـ ـع ـ ّـدد ال ـ ــرؤوس»،
والـ ـسـ ـخ ــط الـ ـك ــام ــن ع ـل ــى «ت ـط ـن ـيــش»
امل ـطــال ـبــات املــوج ـهــة إل ــى دول ال ـجــوار
كــافــة بــالـتـعــامــل مــع ال ـع ــراق ك ــدول ــة ،ال
كمشاع كما بدا عقب االحتالل األميركي
ع ــام  .2003ولـئــن ك ــان مــن غـيــر املـبــرر،
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ــوى والـشـخـصـيــات
املـضــادة للخيار األميركي السعودي،
ان ـ ـقـ ــاب «الـ ـع ــروبـ ـي ــن الـ ـ ـج ـ ــدد» عـلــى
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ــوقـ ــع ب ــاد
الـ ــرافـ ــديـ ــن فـ ــي ال ـخ ــري ـط ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ،بدعوى «التمايز عن إيران»،
فـ ــإن ت ـلــك الـ ـق ــوى ت ـجــد نـفـسـهــا ال ـيــوم
أم ــام تـحـ ّـدي تشكيل تحالف سياسي
عابر لالنتماءات الطائفية واملذهبية
(يـ ــرى ال ـب ـعــض ف ــي ت ـق ــرب ال ـس ـعــوديــة
مــن شخصيات شيعية فرصة ذهبية
لتحقيق ذلـ ــك) ،وط ــرح م ـشــروع بديل
ق ــادر على تطمني امل ـخــاوف ،واحـتــواء
املـنــافـســن ،واح ـت ـضــان كــل مــن يعتبر
ن ـف ـســه م ـغ ـب ــون ــا ،وإجـ ـ ـ ــراء إص ــاح ــات
حـقـيـقـيــة ال شـكـلـيــة ،والـتـهـيـئــة ل ــدورة
ح ـيــاة سـيــاسـيــة تـسـمــح بــوضــع قـطــار
الدولة على سكته الصحيحة.

تقرير

أيوب القرا يتولى مهمة طرد «الجزيرة»
وذلك من أجل مغادرة السعودية إلى
عمان والقاهرة» .وبجانب ذلك ،تأخذ
املعامالت الرسمية للفلسطينيني مدة
طويلة تصل إلى شهور.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة إلـ ـ ــى
الفلسطينيني؟ فيجيب الدبلوماسي
نفسه ،بأن «العالقات الرسمية بيننا
كانت تقتصر على الوالئم امللكية ،في
حــن أن متابعة الـقـضــايــا القنصلية
وم ـح ــاول ــة ح ــل ب ـعــض اإلش ـ ـكـ ــاالت ال
نستطيع العمل عليها» .وإذا كان هذا
املــوظــف فــي ال ـس ـفــارة قــد وج ــد نفسه
ف ــي ن ـه ــاي ــة عـ ـم ــره امل ـه ـن ــي ق ــد هــاجــر
إل ــى أوروب ـ ــا بـسـبــب ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
فكيف سيكون مصير نحو  400ألف
فلسطيني يقيمون في اململكة في ظل
سنوات الحكم الجديد؟

ـض أي ــام قليلة على إع ــان نيته
لــم تـمـ ِ
ّ
«طرد قناة الجزيرة من إسرائيل» ،كلف
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
نتنياهو ،أمس ،وزير االتصاالت أيوب

ال ـق ــرا ،بتهيئة م ـشــروع قــانــون يهدف
إل ــى إغ ــاق مكتب الـقـنــاة الـقـطــريــة في
مدينة القدس املحتلة .وكان نتنياهو
قــد كشف أخ ـي ـرًا ،عبر منشور لــه على
موقع «فايسبوك» ،أنه توجه مرارًا إلى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،طــالـبــا مـنـهــا إغــاق
مـكـتــب «الـ ـج ــزي ــرة» ف ــي الـ ـق ــدس ،الفـتــا
فــي حينه إلــى أن طلبه قــد يـكــون غير
ممكن بسبب «تفسير القانون» ،لكنه
ّ
أكد سعيه إلى إجراء تعديالت قانونية
معينة تتيح بموجبها «طرد الجزيرة
مــن إســرائ ـيــل» .ب ــدوره ،أعـلــن الـقــرا أنه
ب ـص ــدد الـتـحـضـيــر مل ـش ــروع ال ـقــانــون،
وفـ ــق «مـ ــا ي ـت ـمــاشــى م ــع ط ـلــب رئـيــس
الحكومة نتنياهو» .إذ زعم األخير أن
«القناة القطرية لعبت دورًا ب ــارزًا في
التحريض ضد إسرائيل ،والتشجيع

ع ـلــى ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،وخــاصــة
خالل أحداث القدس واملسجد األقصى
األخيرة ،علمًا بأن قناة «الــرأي والرأي
اآلخـ ـ ــر» ط ــامل ــا اس ـت ـضــافــت م ـســؤولــن
إسرائيليني ملحاورتهم عبر شاشتها.
وبــرغــم ذلــك ،يأتي سعي نتنياهو في
وقت يطرح فيه رباعي املقاطعة قائمة
مطالبه الـ  13على قطر ،كشرط للحوار
معها تمهيدًا إلنهاء األزمة الخليجية،
والتي تتضمن بندًا بإغالق «الجزيرة».
ً
إذ قال القرا إن «دوال عديدة ،منها دول
عربية ،تواجه املضامني التحريضية
الـ ـت ــي ت ـب ـث ـهــا الـ ـج ــزي ــرة ،ول ــذل ــك فـهــي
تـطــالــب اآلن بــإغــاقـهــا» .ولـفــت إل ــى أن
إسرائيل «تتضامن مع الدول العربية
املعتدلة التي تكافح التطرف الديني
واإلرهاب».

كذلك ،اعتبر أن «ال مكان ألي فضائية
داع ـمــة لــإرهــاب فــي إســرائ ـيــل ،وعليه
م ـث ـل ـم ــا ع ـم ـل ــت ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ومـصــر ،واألردن ،والبحرين والعديد
مــن الـ ــدول ال ـتــي ط ــردت طــواقــم الـقـنــاة
املـحــرضــة ،علينا توحيد الـجـهــود من
أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض
وتشجع على اإلرهاب».
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت وســائــل إعــام
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن «ال ـ ـقـ ــرا ب ـ ــدأ بـتـشـكـيــل
طاقم مهني من الوحدة القانونية في
وزارتـ ــه ،بـهــدف إيـجــاد صيغة مالئمة
عبر تشريع خــاص لحجب بــث القناة
ال ـق ـطــريــة» .وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «ال ـطــاقــم
س ـي ـض ــم م ـم ـث ـل ــن عـ ــن م ـج ـل ــس ال ـب ــث
والكابالت والسلطة الثانية».
(األخبار)
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سوريا

معارك دير الزور الكبرى تقترب

يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم
بخطوات مدروسة نحو دير الزور .عمليات
متزامنة عبر محاور متباعدة جغرافيًا،
مترابطة تكتيكيًا ،وضعت القوات أخيرًا
داخل الحدود اإلدارية للمحافظة التي
باتت أبرز عناوين سيطرة «داعش» .في
الوقت نفسه ،ثمة حرص أميركي على
ّ
عد دير الزور منطقة عمليات ّ
جوية
لـ«قوات التحالف» حتى اآلن ،ما يجعل
احتماالت إقدام األميركيين على «فعل
شيء ما» في دير الزور أمرًا واردًا

صهيب عنجريني
ق ـط ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
أشــواطــا إضــافـيــة عـلــى ال ـطــرق نحو
«ع ـ ـ ـ ـ ــروس ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرات» .م ـ ـ ـعـ ـ ــارك ديـ ــر
الـ ـ ــزور ال ـك ـب ــرى ت ـب ــدو أق ـ ــرب م ــن أي
وقـ ـ ــت مـ ـض ــى ،رغـ ـ ــم أنـ ـه ــا مـ ــا زالـ ــت
ف ـ ــي حـ ــاجـ ــة إلـ ـ ــى ت ـع ـب ـي ــد إضـ ــافـ ــي،
ّ
سـ ــواء ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــالـحـســابــات
التكتيكية املرتبطة بالجغرافيا أو
ّ
السياسية الدقيقة التي
بالتوازنات
ّ
بــاتــت مفتاحًا أســاســيــا مــن مفاتيح
مـعــارك الـشــرق الـســوري منذ شباط
املاضي (مع خواتيم معركة الباب).
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـج ـيــش فـتــح
أخ ـي ـرًا أب ـ ــواب م ـحــاف ـظــة دي ــر ال ـ ّـزور
ع ـبــر ح ــدوده ــا اإلداري ـ ـ ــة م ــع ال ــرق ــة،
َ ّ
غير أن التكتيكات التي انتهجتها
م ـعــارك «ال ـطــريــق إل ــى ال ــدي ــر» حتى
اآلن ّال ت ــوح ــي ب ـن ـ ّـي ــات السـتـعـجــال
ـور م ـن ـفــرد .وثـ ّـمــة
ال ـت ــوغ ــل ع ـبــر م ـح ـ ٍ
مالحظات جديرة باالنتباه تفرض
نفسها لدى مقاربة عمليات الجيش
وحلفائه في الشهور األخيرة ،وعلى
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص مـ ـع ــارك ال ـب ــادي ــة
ب ـم ـحــاورهــا امل ـت ـبــاعــدة ومـســاحـتـهــا
الشاسعة ،والتي تعتبر معركة دير
الزور جزءًا من امتداداتها الطبيعية

(راجـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،الـ ـع ــدد .)3200
وع ـل ــى رأس ت ـلــك امل ــاح ـظ ــات يــأتــي
الـ ـح ــرص ع ـل ــى م ــزام ـن ــة ال ـع ـم ــل بــن
م ـحــاور مختلفة تـفـضــي إل ــى هــدف
استراتيجي أساسي ،وهي في حالة
دير الزور قد اشتملت حتى اآلن على
خ ـم ـســة مـ ـح ــاور :املـ ـح ــور ال ـش ـمــالــي
ال ـ ـغـ ــربـ ــي (ريـ ـ ـ ــف ال ـ ــرق ـ ــة ال ـج ـن ــوب ــي
الـ ـش ــرق ــي) ،املـ ـح ــور الـ ـغ ــرب ــي (ري ــف
ّ
املفصلية
حمص الشرقي ومعركته
السخنة) ،املحور الجنوبي الغربي
(ري ـ ــف ح ـمــص ال ـج ـنــوبــي ال ـشــرقــي،
ّ
املفصلية حميمة) ،املحور
ومعركته
ال ـشــرقــي (وم ـســرحــه خـلــف ال ـحــدود
مــن الـجـهــة الـعــراقـ ّـيــة ،ويضطلع في
الدرجة األولــى بمهمة قطع خطوط
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد) ،أمـ ـ ـ ــا خ ـ ــام ـ ــس املـ ـ ـح ـ ــاور
ف ــداخ ــل م ــدي ـن ــة ديـ ــر الـ ـ ــزور نـفـسـهــا
(ب ـ ـ ــاإلف ـ ـ ــادة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزة بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ــي
املطار)ُ .
وس ّجلت في خالل اليومني
املــاض ـيــن ت ـحــركــات الف ـتــة للجيش
على املحور الخامس ،قوامها حفر
خ ـن ــدق ب ـط ــول ق ـ ــارب  300م ـت ــر فــي
منطقة املقابر ،بهدف قطع خطوط
إم ـ ـ ــداد «داعـ ـ ـ ــش» ب ــن ج ـب ــل ال ـث ــردة
ومــواق ـعــه فــي امل ـقــابــر .وي ـبــدو ّ
جليًا
ـوري أخ ــذت
أن خ ـطــط ال ـج ـيــش الـ ـس ـ ّ
في حسبانها ضرورة توخي الحذر
أي ه ـج ـمــات ارتـ ـ ّ
م ــن ّ
ـداديـ ــة ي ـحــاول
مــن خــالـهــا الـتـنـظـيــم قـلــب املــوازيــن
داخــل مدينة ديــر ال ــزور ،ســواء عبر
مـهــاجـمــة امل ـط ــار ال ــذي صـمــد ط ــوال
الـسـنــوات املاضية أو عبر مهاجمة
األحـيــاء الخاضعة لسيطرة الدولة
ّ
السورية .وعلى نحو مماثل ،يمكن
تـفـسـيــر ال ـحــرص عـلــى ع ــزل مناطق
وج ـ ـ ــود «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
ع ــن نـظـيــرتـهــا ف ــي ري ــف دي ــر ال ــزور
للحيلولة بني التنظيم وبني سحب
كــل قــواتــه مــن الــرقــة نحو ديــر الــزور
(ســواء عبر اتـفــاق مــع قــوات سوريا
الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ،أو كـمـسـّـار إج ـبــاري
يفرضه سير معارك الرقة) .ويشرح
ه ـ ـ ّـذا ال ـت ـف ـص ـي ــل ّج ـ ـ ــزءًا مـ ــن أس ـب ــاب
تعثر معركة الــرقــة الـتــي تخوضها
«ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ب ــوصـ ـفـ ـه ــا ذراعـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ّ
ـريـ ــة

ﺍﻟﺮﻗﺔ

ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ
ﻣﻌﺪﺍﻥ

ﻣﺮﻛﺪﺓ

ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

ﺍﻟﺸﻮﻟﺔ

ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ

ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ

ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﻛﺒﺎﺟﺐ

ﺍﻟﻜﻮﻡ

ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ
ﺃﺭﺍﻙ

ﺍﻟﺒﻮﻛﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﻣﺤﻄﺔ T2

ﺣﻤﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺰﻗﻒ

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

»ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ« ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ

»ﺩﺍﻋﺶ«

ﺍﻟﺘﻨﻒ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

فنزويال

مادورو يكسب معركة ...غير حاسمة
تجاوز الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مادورو ،أمس ،اختبارًا سياسيًا صعبًا ،في
ظل أشرس المعارك التي يخوضها
في مواجهة معارضيه المدعومين
أميركيًا
نجحت كراكاس في تمرير انتخابات
مفصلية فــي الـيــومــن املــاض ـيــن ،من
ّ
تحصن املعسكر اليساري
شأنها أن
الـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ــادورو،
م ــن خ ـ ــال إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــل دسـ ـت ــوري
ي ـه ــدف إلـ ــى ت ـصــويــب وج ـه ــة ال ـث ــورة
ّ
البوليفارية ،بما يمكنها من مواجهة
التحديات الراهنة.
ول ـكــن االسـتـحـقــاق االن ـت ـخــابــي ،الــذي
يسعى مــن خــالــه الــرئـيــس الـيـســاري
إل ـ ــى ق ـط ــع الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام مـ ــا يـصـفــه
بـ«محاوالت التخريب» التي تمارسها
املعارضة اليمينية املدعومة من قبل
الواليات املتحدة ،ينذر بتفاقم األزمة
السياسية في فنزويال ،والتي بلغت
خالل األشهر املاضية مستوى خطيرًا

من العنف ،في ظل تدهور اقتصادي
ح ـ ــاد ،كـنـتـيـجــة الن ـخ ـف ــاض األس ـع ــار
ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـن ـفــط ،املـ ـص ــدر الــرئـيـســي
للواردات املالية املحلية.
وم ــن خ ــال ه ــذه االنـتـخــابــات ،اخـتــار
الفنزويليون ،أول مــن أمــس ،جمعية
تأسيسية تضم  545عضوًا ،يتوزعون
بـ ــن  364عـ ـضـ ـوًا ي ـم ـث ـل ــون امل ـنــاطــق
اإلداريـ ـ ــة ف ــي ف ـنــزويــا ،و 173عـضـوًا
يمثلون قطاعات املجتمع الفنزويلي
( 79مقعدًا للعمال ،و 28للمتقاعدين،
و 24ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ،و 24مل ـ ـجـ ــالـ ــس
ال ـكــومــونــات ،و 8للسكان األصـلـيــن،
و 8للمزارعني ،و 5لذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ،و 5للمهن ال ـح ــرة) .وحــدد
الهدف الرئيسي لالنتخابات بتعديل
الدستور الحالي ،الذي تمت صياغته
في عام  ،1999على أيــدي  131خبيرًا
دستوريًا.
وأعـ ـل ــن مـ ـ ـ ـ ــادورو ،ف ــي خـ ـط ــاب أل ـق ــاه
ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى إقـ ـف ــال ص ـنــاديــق
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،أن م ـع ـس ـك ــره ف ـ ــاز فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وهـ ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة كــان ــت
متوقعة ،فــي ظــل مقاطعة املعارضة
الفنرويلية لهذا االستحقاق باعتباره

ّ
يتمثل االنتصار
الفعلي لمادورو
في نسبة
التصويت العالية

«خطوة نحو الدكتاتورية» و«انقالبًا
سياسيًا» يـهــدف مــن خــالــه الرئيس
ال ـي ـس ــاري إلـ ــى ت ـقــويــض صــاحـيــات
الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة (ال ـب ــرمل ــان) الـتــي
يـسـتـحــوذ امل ـع ــارض ــون ع ـلــى غالبية
املقاعد فيها.
ورغــم ذلــك ،يمكن القول إن االنتصار
ال ـف ـع ـل ــي ملـ ـ ـ ـ ــادورو ت ـم ـث ــل فـ ــي نـسـبــة
ال ـت ـص ــوي ــت الـ ـع ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ق ــارب ــت
 41.5فــي املـئــة (نـحــو ثمانية ماليني
نـ ــاخـ ــب) ،وال ـ ـتـ ــي ع ــاكـ ـس ــت ،ع ـل ــى مــا
ي ـ ـب ـ ــدو ،ال ـ ـح ـ ـمـ ــات املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة ،ال ـت ــي
ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة
لتعطيل االن ـت ـخــابــات ،أو عـلــى األقــل
إضعاف حجم املشاركة الشعبية في
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ،م ــن خــال
الـ ــدعـ ــوات ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا لـلـتـظــاهــر
وقـطــع الّـطــرق الرئيسية ،والهجمات
الـتــي شــنـهــا مـنــاصــروهــا عـلــى مــراكــز
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـض ـغ ــوط
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي بـلـغــت ذروتـ ـه ــا في
التحذير الصريح الذي أطلقه الرئيس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،واملتضمن
تهديدًا بفرض عقوبات على فنزويال.
ورغـ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن ع ــدد امل ـش ــارك ــن في

االنتخابات يعكس وجود استقطاب
حـ ــاد ف ــي الـ ــدولـ ــة الــات ـي ـن ـيــة املـثـقـلــة
بـ ــاألزمـ ــات ،خ ـصــوصــا أن امل ـعــارضــة
الـيـمـيـنـيــة ن ـج ـحــت ،ق ـبــل أس ـبــوعــن،
ف ــي ح ـش ــد  7.5م ــاي ــن ش ـخ ــص فــي
اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء غ ـ ـيـ ــر رسـ ـ ـم ـ ــي ملـ ـع ــارض ــة
إجراءات مادورو.
وتجدر اإلشــارة في هــذا السياق إلى
ً
أن كــا مــن طــرفــي األزم ــة الفنزويلية
انتهج لغة التشكيك في االستحقاقني
الــرس ـمــي وغ ـيــر ال ــرس ـم ــي؛ ف ـفــي حني
ق ــال ــت امل ـع ــارض ــة إن ع ــدد امل ـشــاركــن
فــي االنـتـخــابــات الحالية لــم يتجاوز
م ـل ـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـي ــون ش ـخــص،
قال ّ معسكر مادورو إن الطرف اآلخر
ضخم عــدد املشاركني فــي االستفتاء
الرمزي بثالثة أضعاف على األقل.
ولكن في ظل الصراع القائم ،فإن لغة
األرقام قد ال تعني شيئًا ،فاملعسكران
الـيـســاري واليميني ي ـبــدوان عــازمــن
على استخدام كل األسلحة السياسية
املتاحة الستكمال املعركة الصعبة.
وبـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،بـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ب ـعــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـتـ ـسـ ـلـ ـح ــا ب ـج ـم ـع ـيــة
تأسيسية ،تملك صــاحـيــات مطلقة،
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وتحظى بشرعية شعبية ،ال ينتقص
م ـن ـه ــا سـ ـي ــل االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والخارجية ،طاملا باتت أمرًا واقعًا.
هــذا الــواقــع أكــده م ــادورو فــي «خطاب
ال ـن ـص ــر» ال ـ ــذي أل ـق ــاه أم ـ ــام ح ـشــد من
ّ
مناصريه في كراكاس ،إذ قال إن «هذه
االنتخابات هــي األكـبــر التي تحققها
الثورة البوليفارية في تاريخها منذ
 18عــامــا» ،فــي إش ــارة إلــى الـعــام الــذي
وصــل فيه هوغو تشافيز إلــى الحكم.
وتساءل« :ملاذا نأبه ملا يقوله ترامب؟».
فــي املـقــابــل ،تتسلح املـعــارضــة بكتلة
شعبية وازن ــة ،وآلــة إعالمية ضخمة،
ّ
م ــك ـن ـت ـه ــا مـ ــن م ــواصـ ـل ــة الـ ـحـ ـش ــد فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ط ـ ـ ـ ــوال األش ـ ـه ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ــة
املاضية ،وأيضًا ببرملان ما زال قائمًا،
وإن كانت صالحياته ّ
مهددة بالتآكل.
وأمـ ـ ــا الـ ـس ــاح األخـ ـط ــر الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــون ،ف ـي ـت ـم ـث ــل فـ ـ ــي الـ ــدعـ ــم
الـخــارجــي ،ال سيما مــن قبل الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي ك ــان ــت أولـ ــى الـجـهــات
املـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ّـددة بـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـتــأس ـي ـس ـيــة .وم ـس ــاء أمـ ــس ،وصـفــت
واشنطن م ــادورو بــأنــه «ديـكـتــاتــور»،
وفرضت عقوبات على «أي ممتلكات»

ل ـ ـ «ق ــوات الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،حيث
ل ـع ــب ان ـخ ـف ــاض فـ ــرص االن ـس ـح ــاب
نـحــو دي ــر الـ ــزور دورًا أســاسـ ّـيــا في
ّ
اسـتـمــاتــة مـســلـحــي «داعـ ــش» داخــل
الــرقــة .وتتوافق مـســارات العمليات
العسكرية حتى اآلن مــع مــا أوردتــه
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي م ـن ـت ـصــف ح ــزي ــران
امل ــاض ــي ،وي ـب ــرز الـجـيــش وحـلـفــاؤه
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـط ــوات
وت ـن ــوي ــع وس ــائ ــل الـ ـتـ ـق ـ ّـدم وف ـق ــا ملــا
ّ
ت ـفــرضــه م ـع ـط ـيــات ك ــل م ـح ــور على
ح ـ ــدة ،م ــن دون إغـ ـف ــال ان ـع ـكــاســاتــه
عـ ـل ــى بـ ـقـ ـي ــة املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور .وت ــأس ـي ـس ــا
عـلــى ذل ــك ،يمكن فـهــم قـيــام الجيش
باقتحام بعض املناطق ،وتفضيله
االلتفاف على مناطق أخرى وفرض
أط ـ ـ ـ ــواق تـ ـع ــزل م ـس ـل ـح ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
املتطرف عــن احـتـمــاالت التأثير في
املـ ـع ــارك ال ـت ــال ـي ــة .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن
يـتـحـ ّـول جبل بـشــري االستراتيجي
إل ــى واح ــد مــن أوض ــح األمـثـلــة على
ع ـم ـل ـي ــات االلـ ـتـ ـف ــاف والـ ـ ـع ـ ــزل ،بـعــد
أن تـقــدمــت ال ـق ــوات ال ـســوريــة أخـيـرًا
إلــى تـخــومــه ،مــع مـ ّـا يعنيه هــذا من
انـ ـعـ ـك ــاس ــات مـ ـت ــوخ ــاة ع ـل ــى م ـســار
معارك السخنة ،كما على التقدم في
ريــف ديــر ال ــزور الـغــربــي .فــي الوقت
نفسه ،تـبــرز معطيات متداخلة في
ريــف ديــر ال ــزور الجنوبي الشرقي،
ّ
وع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص مــا يتعلق
بـمــديـنــة الـبــوكـمــال ال ـحــدوديــة التي
ت ـحـ ّـولــت ف ــي ال ـش ـهــور املــاض ـيــة إلــى
واحدة من املالذات األخيرة لتنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري
(تنافسها فــي ذلــك مدينة امليادين،
الــواق ـعــة أي ـضــا فــي ري ــف دي ــر ال ــزور
ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي) .وعـ ـل ــى رأس
املـعـطـيــات امل ــذك ــورة يــأتــي الـحــرص
األمـيــركــي على الـحـضــور حتى اآلن
في أجــواء البوكمال ،كما في أجواء
امليادين .وفي خالل األيــام األخيرة،
ّ
كــثـفــت طــائــرات «الـتـحــالــف الــدولــي»
اسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،ف ــي مــؤشــر
واضــح على أن الالعب األميركي لم
ّ
ّ
ُيـســلــم حتى اآلن ب ــأن املنطقة باتت
ّ
م ـن ـط ـق ــة ع ـم ـل ـي ــات جـ ــويـ ــة روسـ ـي ــة.
ومــن شــأن هــذا التفصيل أن ُيعرقل

قــد ت ـكــون لــديــه عـلــى أراض ـي ـهــا .وقــال
وزيــر الخزانة ستيفن منوتشني ،في
ّ
بـيــان ،إن «االنـتـخــابــات غير الشرعية
أمـ ــس ت ــؤك ــد أن مـ ـ ـ ــادورو دي ـك ـتــاتــور
يتجاهل إرادة الـشـعــب الـفـنــزويـلــي».
وق ــد يـ ــؤدي ف ــرض ع ـقــوبــات إضــافـيــة
ع ـل ــى فـ ـن ــزوي ــا إلـ ـ ــى ت ـف ــاق ــم امل ـت ــاع ــب
االقـتـصــاديــة ،خصوصًا إذا مــا اقترن
ّ
ذل ـ ــك ب ــإش ــاع ــة أجـ ـ ـ ـ ــواء م ـش ــك ـك ــة بــن
املـسـتـثـمــريــن ب ـشــأن شــرعـيــة اتـفــاقــات
تمويل تدعمها الجمعية التأسيسية
الجديدة لبرامج اقتصادية ـ اجتماعية.
ويبدو أن املعارضة الفنزويلية عازمة
على املضي قدمًا في التصعيد ،وهو
مــا عكسته تصريحات قادتها الذين
ج ــددوا الــدعــوات إلــى تـحـ ّـدي م ــادورو
عبر االحتجاجات الشعبية.
ومع ذلك ،فإن املعسكر اليساري يبدو
ّ
أك ـثــر ثـقــة ب ــأن الـجـمـعـيــة التأسيسية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة س ـت ـش ـك ــل ف ـ ــرص ـ ــة ج ــدي ــة
للقيام بهجوم مضاد ،لتدعيم الثورة
البوليفارية فــي املعركة الكبرى التي
تخوضها ضد خصوم الداخل وأعداء
الخارج.
(األخبار)

أي عـمـلـيــة بـ ّ
ّ
ـريــة لـلـجـيــش وحـلـفــائــه
نحو البوكمال التي تحظى بأهمية
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
مــوق ـع ـهــا الـ ـ ـح ـ ــدودي ،وهـ ــي أهـمـيــة
تضاعفت في الحسابات األميركية
بعد قيام الجيش السوري وحلفائه
بعزل الـقــوات املدعومة أميركيًا في
مـنـطـقــة ال ــزق ــف .وب ـ ــات دق مـسـمــار
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال أمـ ـ ـرًا فــائــق

الالعب األميركي ّلم
ّ
ُيسلم حتى اآلن بأن
باتت منطقة
المنطقة
ّ
عمليات روسية

فــي الـبــوكـمــال ،على نحو مماثل ملا
تــم تـنـفـيــذه فــي الـطـبـقــة (ري ــف الــرقــة
ّ
ال ـج ـن ــوب ــي) .ورغ ـ ــم أن امل ـج ـمــوعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـن ـفــوذ األم ـيــركــي فــي الـتـنــف سبق
ل ـهــا أن خــاضــت ت ـجــربــة فــاش ـلــة في
ّ
ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،غ ـي ــر أن ت ــدع ـي ــم تـلــك
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ب ـع ـن ــاص ــر أم ـي ــرك ـي ــن
(بشكل ّ
سري أو ُمعلن) يبدو خيارًا
واردًا .وت ـبــدو األن ـب ــاء ال ـســاريــة عن
ـش»
ـادات «داع ـ ـ ً
وج ـ ــود عـ ــدد م ــن قـ ـي ـ ً
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ذري ـ ـ ـعـ ـ ــة م ـن ــاس ـب ــة
ل ـل ـق ـي ــام بـ ـخـ ـط ــوة مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ــوع.
وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ّ
الجوية في
إلى أن مسألة اإلنــزاالت
البوكمال كانت من أبرز التوصيات
التي خلص إليها تقرير مهم صدر
قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة ع ـ ــن «مـ ـعـ ـه ــد دراسـ ـ ـ ــات
الحرب.»ISW /

سباق «الخاليا»
ّ
الحيوية فــي إطــار االستراتيجيات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـحــري ـصــة ع ـلــى تـفــريــغ
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـيــش وح ـل ـفــائــه ف ــي أم
ال ـصــابــة م ــن م ـح ـتــواهــا .وف ــي حني
أفـ ـلـ ـح ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـ ــذكـ ـ ــورة فــي
وص ــل ال ـح ــدود ال ـســوريــة الـعــراقـيــة،
وتـ ــأمـ ــن م ـس ـل ــك ب ـ ـ ـ ّ
ـري عـ ـل ــى م ـس ــار
ّ
ط ـ ـهـ ــران – دم ـ ـشـ ــق ،فـ ـ ـ ــإن مـ ــن ش ــأن
إح ــال األمـيــركـيــن ق ــوات محسوبة
عليهم في البوكمال أن يضع لسان
السيطرة السورية شمال الزقف بني
ّ
فكي كماشة (بني البوكمال والزقف).
وال ت ـع ـت ـبــر ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات األم ـي ــرك ـي ــة
ً
كثيرة لتنفيذ هــذا املخطط ،إذ بات
تقدم القوات املدعومة أميركيًا نحو
البوكمال متعذرًا مــن دون الدخول
فــي ص ــدام ــات م ـبــاشــرة مــع الجيش
السوري ،وهو أمر أوضح األميركي
ً
صراحة أنه غير وارد في حساباته،
وف ـقــا ملــا نقلته شـبـكــة «س ــي أن أن»
األميركية قبل أيام .وإذا ما بقي هذا
الخيار األميركي ثابتًا فــي املرحلة
الــراه ـنــة ،فـسـيـكــون خ ـيــار اإلنـ ــزاالت
ّ
املظلية خيارًا وحيدًا لتثبيت نفوذ

استقالة
جديدة في
البيت األبيض

تشهد مدينتا الـبــوكـمــال واملـيــاديــن
على وجه الخصوص نشاطًا متزايدًا
ي ـم ـكــن تـسـمـيـتــه «سـ ـب ــاق ال ـخ ــاي ــا».
ّ
متقاطعة
محلية
وتــؤكــد معلومات
ّ
ّ
ّ
أن تنظيم «داعش» املتطرف قد كثف
فـ ــي خ ـ ــال ال ـش ـه ــر األخ ـ ـيـ ــر ح ـمــات
امل ــداه ـم ــة واالعـ ـتـ ـق ــال ف ــي املــديـنـتــن
امل ــذك ــورت ــن ،ك ــذل ــك لــوح ـظــت زيـ ــادة
ف ــي «ال ـتــدق ـيــق األم ـن ــي عـلــى وســائــل
االتـصــال ،وتــزايــدت حــاالت مصادرة
الـ ـح ــواسـ ـي ــب والـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف» .وي ـب ــدو
جـ ـل ـ ّـي ــا ،وفـ ـق ــا مل ـ ـصـ ــادر مـ ـحـ ـل ـ ّـي ــة ،أن
ّ
خارجيًا
التنظيم «يستشعر نشاطًا
الس ـت ـق ـط ــاب م ـج ـم ــوع ــات م ــن أب ـن ــاء
ُ
املــديـنـتــن وتشكيل خــايــا ت ــدار عن
ُبعد» .وليست هذه املرة األولى التي
يـسـعــى فـيـهــا الـتـنـظـيــم إل ــى تـشــديــد
ّ
قبضته األمنية ،لكن الحملة «تبدو
ّ
وحشية منذ عام على األقــل».
األشـ ّـد
ع ـلــى صـع ـيــد آخ ـ ــر ،سـ ــرت ف ــي خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـب ــاء فــي
امل ـج ـت ـم ــع امل ـح ـل ــي ع ــن «وج ـ ـ ــود أب ــو
بكر البغدادي ّ
حيًا في إحــدى القرى
امل ـم ـتــدة ب ــن ال ـبــوك ـمــال وامل ـي ــادي ــن».
ووج ــدت تلك األنـبــاء طريقها أخيرًا
ّ
الرسمية.
إلى عدد من وسائل اإلعالم

نقلت وكالة «األناضول» التركية عن مصادر في
«الجيش الحر» ،قولها إن الواليات املتحدة أبلغت
الفصائل املسلحة العاملة فــي جـنــوب ســوريــا،
أنها سوف توقف الدعم املقدم لها ،لتعزيز وقف
إط ــاق ال ـنــار وال ـت ـفــرغ لـقـتــال «داع ـ ــش» .وأف ــادت
تلك املصادر بأن مسؤولني أردنيني وأميركيني
وروس ،اجتمعوا مع ممثلي تلك الفصائل على
م ــدار ثــاثــة أي ــام فــي الـعــاصـمــة ع ـمــان ،األسـبــوع
املاضي .وقال واحد من قياديي «الجيش الحر»
حسن أبــو شيماء ،للوكالة ،إن املوفد األميركي
أبلغ قــادة «الجبهة الجنوبية» بــأن بــاده سوف
توقف دعمها لهم ،من أجل ترسيخ وقف إطالق
الـنــار وإيـقــاف العمليات ضــد الـقــوات الحكومية
بأسرع وقت .وأشار إلى أن الدعم سوف يقتصر
بـعــد ال ـيــوم عـلــى املـســاعــدة اللوجستية واملــالـيــة.
بــدوره ذكر أحد «القادة» املشاركني في اجتماع
عـ ـم ــان ،أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروسـ ـي ــا قــررتــا
«تجميد» الفصائل املسلحة في الجنوب .وقال
إن «املـســؤولــن األميركيني وال ــروس واألردنـيــن
طـلـبــوا مـنــا الـتــوقــف عــن ق ـتــال ال ـن ـظــام ،والـتـفــرغ
ملحاربة تنظيم (داع ــش) اإلرهــابــي» .مــن جهته،
قــال املتحدث باسم فصيل «شـهــداء القريتني»،
أبــو عمر الحمصي ،إن الــواليــات املتحدة طلبت
من فصيله إرسال مقاتلني إلى منطقة الشدادي
في محافظة الحسكة ،للقتال في صفوف «قوات
سوريا الديموقراطية».

أعلن البيت األبيض ،أمس ،استقالة مدير اإلعالم في الرئاسة أنطوني سكاراموتشي ،الذي كان
قد عينه الرئيس دونالد ترامب ،في منصبه ،قبل عشرة أيام فقط .وقد أثار سكاراموتشي
عاصفة األسبوع املاضي إثر مقابلة صحافية أهان فيها األمني العام للبيت األبيض رينس
وكبير االستراتيجيني ستيف بانون .وذكرت
بريبوس ،الذي ترك عمله
األسبوع املاضيُ ،
ّ
رغم على االستقالة ً
بناء على طلب كبير
صحيفة «نيويورك تايمز» أن سكاراموتشي أ ِ
املوظفينب الجديد جون كيلي ،الذي ّتم تعيينه لفرض النظام في إدارة ترامب.
(أ ف ب)
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العالم
سي ّ
ُ
توج هذا الحراك
بتجمع سيكون األضخم
في  7آب الجاري (األخبار)

تقرير

«ثورة بيكيني» في الجزائر:
حراك نسائي يواجه التكفير
ووجـ ـ ـه ـ ــن م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ــى
الـنـســاء (وإل ــى املتعاطفني مــع الـحــراك
النسائي من الــرجــال) من أجــل تنظيم
تجمعات للسباحة بـ«البيكيني» ،ردًا
على الهجمة الظالمية التي تشهدها
البالد ،منذ شهر رمضان املاضي ،ملنع
الـنـســاء مــن االسـتـحـمــام مــن دون «زي
شرعي».
ُ
املبادرة التي أطلقت من مدينة عنابة،
في أقصى الشرق الجزائري ،بالتزامن
م ــع ال ـع ـيــد الــوط ـنــي ال ـج ــزائ ــري ،ف ــي 5
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ل ــم تـلـبــث أن انـتـشــرت
كــال ـنــار فــي الـهـشـيــم ،لتستقطب أكثر
م ــن ثــاثــة آالف نــاشــط ونــاش ـط ــة ،في
مختلف أنحاء البالد .وأدت إلى تنظيم
العشرات من تجمعات السباحة ،ذات
«ال ـخ ـل ـف ـي ــة ال ـن ـض ــال ـي ــة» ف ــي ش ــواط ــئ
عـنــابــة ووهـ ــران وال ـجــزائــر الـعــاصـمــة،
مــا بــات اإلع ــام املحلي يلقبه بــ«ثــورة
البيكيني».

إزاء حملة تكفيرية انطلقت من مقاعد
البرلمان ،ثم انتشرت عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،في محاولة لفرض «أزياء
شرعية» على النساء ،تشهد الجزائر منذ
أسابيع حراكًا نسائيًا بات ُيعرف بـ«ثورة
البيكيني» .ويتخذ هذا الحراك من حق
النساء في االستجمام ّ
بحرية على الشواطئ
وسيلة لمقاومة الردة التكفيرية التي
تسعى إلى «دعوشة المجتمع»
الجزائر ــ عثمان تزغارت
أطـ ـلـ ـق ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــات
النسائيات الجزائريات على شبكات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي م ـبــادرة أطلقن
عـلـيـهــا تـسـمـيــة «م ـس ــاب ــح امل ــواط ـن ــة»،

وم ــن املــرت ـق ــب أن ُيـ ـت ـ ّـوج ه ــذا ال ـح ــراك
بـتـجـمــع س ـي ـكــون األض ـخ ــم م ــن نــوعــه
يـ ــوم  7آب ال ـ ـجـ ــاري ،ض ـمــن فـعــالـيــات
«مهرجان األل ــوان» ،الــذي يقام سنويًا
ع ـن ــد ش ــاط ــئ «ت ـي ـش ــي» ال ـش ـه ـي ــر ،فــي
منطقة القبائل األمازيغية .وكــان هذا
الشاطئ الــذي ُعــرف بتسمية «شاطئ
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» ،خ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات اإلره ـ ـ ــاب
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ف ـ ــي ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
املاضي ،أحد الشواطئ النادرة التي لم
ترضخ البتزاز «الجماعات اإلسالمية
املـسـلـحــة» ،إذ إن ــه رف ــع ل ــواء الـتـصــدي
ل ـل ـت ـطـ ّـرف وال ـظــام ـيــة م ــن خ ــال نشر
قـيــم الـتـســامــح وال ــدف ــاع عــن الـحــريــات.
ولم يكتف القائمون على هذا الشاطئ
ب ــإبـ ـق ــائ ــه م ـف ـت ــوح ــا ل ـل ـس ـب ــاح ــة حـتــى
ف ــي أحـ ـل ــك فـ ـت ــرات االقـ ـتـ ـت ــال األهـ ـل ــي،
ب ــل ح ـ ّـول ــوه أي ـضــا إل ــى ف ـضــاء مفتوح
يحتضن عشرات النشاطات الثقافية
وال ـح ـف ــات ال ـف ـن ـيــة ،م ــا جـعـلــه مـ ّـحـجــا

آلالف املصطافني الذين يقصدونه من
مختلف أنحاء الجزائر.
وع ـ ـلـ ــى م ـ ــدى أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،ي ـس ـت ـق ـطــب
«مهرجان األلوان» قرابة  4آالف مشارك
يوميًا ،وهو نسخة محلية من الـ«Holi
 »Ftstivalالـ ـهـ ـن ــدي الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ،الـ ــذي
يتقاذف املشاركون فيه بمستحضرات
من البودرة املتعددة األلوان التي ترمز
إل ــى «ح ــب الـحـيــاة» و«ان ـت ـصــار الخير
ع ـلــى الـ ـش ــر» ف ــي امل ـع ـت ـق ــدات الـهـنــديــة
القديمة.
وك ــان مــن الطبيعي أن يـتـضــامــن هــذا
املهرجان الذي يرمز إلى «حب الحياة»
مــع حــراك «ث ــورة البيكيني» .فقد جاء
ه ــذا الـ ـح ــراك ال ـن ـســائــي ّ
رد ف ـعــل على
هجمة ظالمية غير مسبوقة فــي بلد
جميلة بوحيرد .بــدأ ذلــك ،خــال شهر
رم ـضــان امل ــاض ــي ،حــن طــرحــت حفنة
مــن الـبــرملــانـيــن املـحــافـظــن مــن حزبي
«جبهة التحرير» و«التجمع الوطني

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2642 sudoku

كلمات متقاطعة 2 6 4 2
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جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1531وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 5 :ـ ـ  21ـ ـ  23ـ ـ  34ـ ـ  39ـ ـ 40
الرقم اإلضافي37 :
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):

5

3

4
5

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

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

 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 155,039,993ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 77,519,997 :ل.ل.
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 45,636,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة3,042,444 :ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 45,636,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 737 :ل.ل. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 61,922 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا
 -1ســوق شهيرة فــي الـقــاهــرة –  -2بلدة لبنانية بقضاء كـســروان – صــوت الطفل
إذا بكى –  -3قطع اإلصبع – سياسي يوناني بلغت أثينا القديمة في عهده أوج
عصرها الذهبي املعروف بإسمه –  -4عبودية – أســرة قياصرة روسيا –  -5دولة
آسيوية – أداة شرط وتوكيد –  -6لغة شرق أوسطية أو سيارة بلغة العامة – حرف
جــر –  -7ص ــاح الـتـيــس عـنــد الـهـيــاج – هـجــم – سـعــل –  -8ضمير منفصل – لقب
أمـبــراطــور الـيــابــان –  -9العــب كــرة قــدم برتغالي – لحم غير مطبوخ –  -10أشــار
بإصبعه الى مكان معني – عائلة مخرج سينمائي إنكليزي راحل إكتسب الجنسية
األميركية وإشتهر بسلسلة أفالم رعب وإثارة

عموديًا

اإلتاوة على سكانها اليهود – من الكواكب
 -1واحة في الحجاز غزاها النبي وفرض َ
–  -2إستصغار – آلــة الحائك –  -3إستعمل املنشار لقص الخشب – دولــة عربية
–  -4حــرف عطف – مخيف ومرعب – للتأوه –  -5عاصمة أوروبـيــة – مــدة العيش
ْ
–  -6مرض يصيب العيون – ّ
وبنت البيت –  -7مدينة إيطالية في توسكانا
عمرت
ّ
غربي فلورنسا – آلة النكش أو ِم ْحفر بالعامية –  -8ضد يخفيان األمر عن الناس
–  -9نهار وليل – اقترب من املكان –  -10فنان راحل من ّ
رواد فن النحت في لبنان
ّ
درس الفن في روما

أفقيا

شروط اللعبة

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

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1531
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح29048 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9048 :
 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.48 :

مشاهير 2642
1

 -1مارون كرم –  -2شيشرون – فلو –  -3ينحف – شمتوا –  -4غش – هما – أمن – ّ -5
أتب – كسيح
–  -6نا – ا ا ا ا – ما –  -7يدور – ليتر –  -8كناريا – ورل –  -9ليوناردو –  -10الياس سركيس

عموديًا
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 048 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1مشيغان – كال –  -2اينشتاين –  -3رشح – دالي –  -4ورفه – اوريا –  -5نو – مكاريوس –
 -6كنشاسا – أنس –  -7يال – آر –  -8مفتاح – يورك –  -9لوم – ّ
متردي –  -10خوان كارلوس

حل الشبكة 2641

 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 98,640,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12,330 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 511,020,090 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :

إعداد
نعوم
مسعود
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7
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ملحن ومايسترو نمساوي ( )1899-1825من جــذور موسيقية عريقة.
ك ــان والـ ــده مــوس ـي ـقــارًا ومـلـحـنــا وق ــد تــأثــر ب ــه .إشـتـهــر بــرائـعـتــه الـفــالــز
املوسيقية « الدانوب األزرق «
 = 5+1+8+6+7صحيفة سورية ■  = 11+2+4+3بيت باألجنبية ■ 9+10
= للندبة

حل الشبكة الماضية :جوليانا جندو

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 390
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة500 :
• يومية أربعة3385 :
• يومية خمسة 46419 :

الثالثاء  1آب  2017العدد 3239

العالم

الديموقراطي» مشروع قانون يهدف
إلى «تقنني مالبس النساء في الفضاء
العام ،دفاعًا عن الحشمة (االحتشام)
واألخالق الرشيدة».
وبالرغم من أن غالبية النواب شجبوا
ذلك املقترحّ ،
وعدوه «ردة ظالمية غير
مقبولة في بلد ضحى بأكثر من مئتي
ألف من خيرة أبنائه للتصدي للتطرف
اإلس ــام ــي خ ــال عـقــد التسعينيات»،
ّ
فـ ــإن عـ ــددًا م ــن الـجـمـعـيــات اإلســامـيــة

ال ـتــي تـعـمــل وف ــق ال ـن ـم ــوذج الــوهــابــي
لـ«األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،
س ــرع ــان م ــا تـلـقـفــت ال ـف ـك ــرة ،وأطـلـقــت
ع ـبــر ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
حـمـلــة لـتـحــريــض ال ــرج ــال ع ـلــى «مـنــع
ال ـن ـســاء م ــن االس ـت ـُح ـمــام ع ــاري ــات (أي
بــال ـب ـي ـك ـي ـنــي)» .وف ـت ـح ــت ض ـم ــن ه ــذه
ال ـح ـم ـلــة ص ـف ـحــات ع ـلــى «فــاي ـس ـبــوك»
تــدعــو ال ــرج ــال إل ــى «ت ـصــويــر الـنـســاء
ال ـلــواتــي ي ــرت ــدن ال ـشــواطــئ واملـســابــح
مــن دون زي شــرعــي ،ونـشــر صــورهــن
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل لــردع ـهــن عن
التمادي في اإلخــال بالقيم واألخــاق
الرشيدة».
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــاوى الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ت ـعــديــا
صـ ـ ــارخـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات ،ق ــوب ـل ــت
بموجات عامرة من االستنكار من قبل
العديد من املثقفني ،أمثال الروائي أمني
الـ ــزاوي ،واملـســرحــي أحـمـيــدة عياشي،
والشاعر عاشور فني ،الذين رأوا فيها
«منزلقًا خطيرًا ينم عــن ردة تكفيرية
تريد دعوشة املجتمع».
أمـ ــا ردة ال ـف ـع ــل األكـ ـث ــر ف ــاع ـل ـي ــة ،فـقــد
اتخذت شكل «ثــورة كيبورد» ،بدأتها
حفنة مــن املـنــاضــات الـنـســائـيــات في
عنابة ،ثم تلقفتها املئات من املنتديات
وال ـص ـف ـحــات ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وإذا ب ـه ــا ت ـت ـح ــول إل ــى
حـ ــراك نـســائــي م ــن ن ــوع جــديــد يشهر
«البيكيني» سالحًا في وجه الظالمية
والتطرف.
ل ـكــن «ث ـ ــورة ال ـب ـي ـك ـي ـنــي» هـ ــذه لـيـســت
سوى الجزء الظاهر من جبل الغضب
االج ـت ـم ــاع ــي الـ ـج ــزائ ــري ح ـي ــال تــزايــد
ـال شـهــر
ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة .وخ ـ ـ ُ
حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران/جـ ـ ـ ــوان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ن ـظ ـم ــت
تظاهرات وتجمعات احتجاجية عدة
تضامنًا مــع الــروائــي رشيد بــوجــدرة،
ع ـلــى إث ــر مـقـلــب ذي خـلـيـفــة تكفيرية
ّ
تعرض له أثناء مشاركته في برنامج
تلفزيوني على قناة «الـنـهــار» ّ
املقربة
من الجناح املحافظ في النظام الحاكم.
وقـبـلـهــا بــأســاب ـيــع ،ض ـجــت األوسـ ــاط
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ـخ ـبــر اسـ ـت ــدع ــاء ال ــروائ ــي
الشاب أنور رحماني ،من قبل القضاء،
ف ـ ــي م ـس ـق ــط رأسـ ـ ـ ــه ب ـ ـشـ ــرشـ ــال ،غ ــرب
العاصمة ،ملساءلته بتهمة «التطاول
على الذات اإللهية» في روايته «مدينة

الظالل» .وهي رواية كانت قد تعرضت
قـ ـب ــل ذل ـ ــك ل ـه ـج ـم ــة شـ ــرسـ ــة م ـ ــن ق ـبــل
الـتـيــارات اإلسالمية املـتـشــددة ،بسبب
دفاعها عن حقوق املثليني.
وف ــي الـسـنــة املــاض ـيــة ،تــدخــل الـقـضــاء
ال ـج ــزائ ــري ع ـلــى إث ــر دعـ ـ ــاوى تـقــدمــت
بـ ـه ــا ج ـم ـع ـي ــات إس ــامـ ـي ــة مـ ـتـ ـش ــددة،
لـسـجــن نــاش ـطــن بـتـهــم ت ـمــس بـحــريــة
املـعـتـقــد .فـمـنــذ تـمــوز/جــويـلـيــه ،2016
يقبع املبدع الشاب رشيد فوضيل (20
سنة) في السجن ،بانتظار املحاكمة،
بسبب إن ـجــازه ترجمة لـلـقــرآن الكريم
إلى العامية الجزائرية ،نشر مقتطفات
منها عبر صفحته على «فايسبوك»،
مــا دف ــع الـقـضــاء إل ــى إغ ــاق الصفحة
وسجنه ،على إثــر دعــوى ُرفـعــت ضده
م ــن ق ـبــل «جـمـعـيــة ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــن
ال ـج ــزائ ــري ــن» .وف ــي اع ـت ــداء آخ ــر على

ليست هذه «الثورة»
سوى الجزء الظاهر
من جبل الغضب
االجتماعي

ح ـ ــري ـ ــة امل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد ،أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة
سـطـيــف ،ش ــرق ال ـب ــاد ،ف ــي آب ،2016
حـكـمــا بــالـسـجــن خـمــس س ـن ــوات على
س ـل ـي ـمــان ب ــوح ـف ــص ،وهـ ــو رب عــائـلــة
بسيط في األربـعــن من العمر ،بسبب
مـنـشــور عـلــى «فــايـسـبــوك» جــاهــر فيه
باعتناقه املسيحية.
ه ــذا ال ـتــوظ ـيــف امل ـغ ـ ِـرض لـلـقـضــاء في
قـضــايــا تـمـ ّـس بـحــريــة ال ــرأي واملعتقد
ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــارب غـ ـي ــر م ـع ـل ــن بــن
ال ـ ـت ـ ـي ـ ــارات املـ ـح ــافـ ـظ ــة ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة
الحاكمة والجمعيات اإلســامـيــة ذات
الـتــوجــه الـسـلـفــي .ويـخـشــى أن يفضي
ه ــذا الـتـحــالــف الـقــائــم عـلــى خلفية من
الـطـهــرانـيــة األخــاق ـيــة والــدي ـن ـيــة ،إلــى
الزج بالبالد مجددًا في أتون االقتتال
والعنف الديني.

مصر

أحمد شفيق ينافس السيسي على الرئاسة؟
القاهرة ــ األخبار
يثير الفريق أحمد شفيق الجدل مجددًا ،مع الحديث عن
ُ
احتمال ترشحه إلى االنتخابات الرئاسية التي ستقام في
 ،2018وتبدأ إجراءاتها الفعلية مطلع شهر آذار املقبل.
وفيما ال يزال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،املرشح الوحيد
ّ
«الجدي» حتى اآلن ،عاد اسم أحمد شفيق إلى الواجهة،
وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس األسبق حسني مبارك،
وخاصة بعد ترشحه إلى «رئاسية» عام  ،2012ووصوله
إلى املركز الثاني إثر خسارته بفارق ضئيل أمام مرشح
«اإلخوان املسلمني» الرئيس املعزول محمد مرسي.
شفيق ذو الـ  75عامًا ال يزال راغبًا في املنصب .فبرغم
إقامته في دولة اإلمارات منذ أكثر من خمس سنوات
وتحديدًا عقب خسارته في انتخابات  ،2012لم يتوقف عن
ممارسة السياسة ،سواء بترأسه حزب «الحركة الوطنية»
الذي يديره من أبو ظبي أو من خالل التصريحات بني الحني
واآلخر.
وصحيح أن تصريحات آخر رئيس وزراء في عهد مبارك
دعمت «الدولة» بداية من تأييده لـ« 30يونيو» وإطاحة
حكم «اإلخوان» ودعم السيسي للرئاسة في  ،2014إال
أن موقفه تبدل بشكل حاد قبل أكثر من شهر مع بروز
قضية تيران وصنافير .فالرجل الذي ترأس سالح القوات
ّ
وتحدث عن سعودية الجزيرتني ،هو نفسه
الجوية سابقًا
انتقد بشدة موقف البرملان من إمرار االتفاقية متراجعًا
عن تصريحاته السابقة ومؤكدًا على مصريتهما في
تصريحات تلفزيونية تسببت بإبعاد مقدم البرنامج ،الذي
استضافه بمداخلة هاتفية.
ويبدو حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه داعمًا
لـ«الدولة» ،فهو لم يعارض أيًا من قرارات السلطات القائمة،
باستثناءات قليلة ،وسط تمثيل ضعيف في البرملان ،فيما
لم نشهد ضجيجًا على أي قرار اتخذته الحكومة.
ّ
وتأسس هذا الحزب من فلول «الحزب الوطني» املنحل

بحكم قضائي ومن «كبار أعيان العائالت» الذين ساندوا
شفيق في االنتخابات الرئاسية ،بينما اتجه الكثيرون منهم
بعد « 30يونيو» إلى أحضان ائتالف «دعم مصر» املدعوم
من الرئاسة.
حتى اآلن ،يحرص شفيق على إثارة الجدل حول موقفه
النهائي من االنتخابات .الرجل الذي عاش هاربًا في اإلمارات
لم يعد إلى «املحروسة» برغم رفع اسمه من قوائم «الترقب
والوصول» على خلفية اتهامه بالفساد في أعمال إنشائية
جرت في مطار القاهرة خالل الفترة التي تولى فيها وزارة
الطيرن إبان حكم مبارك .ويبقى عدد من ملفات الفساد
مفتوحة حتى اآلن وقد تمتد التحقيقات فيها لتصل إليه،
األمر الذي ربما يخفيه خلف عدم عودته إلى مصر.
يرفض الجنرال املتقاعد تأكيد أو نفي اعتزامه الترشح
للرئاسة ،وهو املوقف الذي ليس جديدًا عليه .لكن هذه املرة
يؤكد أنه في حال رغب في الترشح ،فإنه «سيعلن ذلك من
داخل مصر» ،فيما يبقى قلقه قائمًا من احتمال تعرضه
للحبس االحتياطي على ذمة أي قضية يعاد فتحها إذا
دخل مصر ،فينتقل إلى سجن طرة الذي أمضى فيه
رفقاؤه السابقون أشهرًا طويلة محبوسني احتياطيًا قبل
أن يبدأوا في الحصول على براءات متتالية.
تصريحات نواب شفيق في الحزب عن دعمه في حال قرر
الترشح للرئاسة ،ال تأتي منفصلة عن تنسيق مسبق مع
الرجل الذي لم يحاول نظام السيسي االستعانة به بالرغم
ً
من فهمه الجيد للعمل اإلداري في أجهزة الدولة مفضال
ً
االستعانة برموز أخرى من نظام مبارك ،فضال عن عدم
تلقيه أي تطمينات بشأن وضعه القانوني بخالف آخرين.
وبرغم العالقات املتميزة التي تجمع بني السيسي وقادة
اإلمارات ،إال أن اإلبقاء على شفيق في أراضيهم وممارسته
العمل السياسي من هناك يثيران الجدل حول احتمال
استضافة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،لشفيق الذي
ال تزال شريحة من املواطنني ترى أن لديه مؤهالت الرئاسة
على عكس كثيرين موجودين في الداخل املصري.
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◄ وفيات ►
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ()AUST
زوجــة الفقيد :هيام زهــدي ملحس
رئيسة الجامعة
أبناؤه :عامر وعائلته
د .رياض وعائلته
د .مجد وعائلته
إبنتاه :غــادة زوجــة مارسيل حنني
وعائلتهما
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوى زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـمـ ــاس
وعائلتهما
أشقاؤه :اميل وعائلته
اتيان وعائلته
جوزيف وعائلته
عائلة املرحوم انطوان
عائلة املرحوم جان
عائلة املرحوم مارون
املرحوم األخ نويل
شقيقتاه  :انطوانيت ارمـلــة نقوال
فلوطي واوالدها وعائالتهم
روز ارملة رينالدو بركات وبناتها
وعائالتهن
عائلة املرحومة اوديت قيصر صقر
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ص ـق ــر ،مـلـحــس،
بركات دياب ،نعمان ،زيادة ،حنني،
شـمــاس ،دم ــوس ،مـغـيــزل ،فلوطي،
أشـ ـق ــر ،ي ــاغ ــي ،اس ـت ـي ـت ـيــه ،عـ ــوري،
ق ـعــوار ،عـبــدالـبــاقــي وع ـمــوم أهــالــي
ع ــن إب ــل وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واالس ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
فؤاد قيصر صقر
املنتقل إلــى رحمته تعالى صباح
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  30تـمــوز
 2017متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ظهر
اليوم الثالثاء األول من آب  2017في
كــاتــدرائـيــة مــار جــرجــس املــارونـيــة،
بيروت ثم ينقل جثمان الفقيد إلى
مسقط رأســه عني إبل حيث يوارى
الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن لـغــايــة
الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء وي ـ ــوم
األربعاء  2آب من الساعة العاشرة
ص ـبــاحــا ول ـغــايــة ال ـســاعــة الــراب ـعــة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
السيدة  ،عني إبل.
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة  3و
 4آب ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
ج ــرج ــس امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـيـ ــروت مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السادسة
الـ ــرجـ ــاء اب ـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
لـلـكـنـيـســة واعـ ـتـ ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
اشعارًا خاصًا

"أنا ال أموت بل أدخل الحياة"
(القديسة تريزيا الطفل يسوع)
شقيقاته :مــي أرمـلــة املــرحــوم نديم
هزيم
وابـ ـنـ ـتـ ـه ــا جـ ــويـ ــل زوج ـ ـ ـ ــة ن ـج ـيــب
الصايغ وعائلتها
مرتا
سالم زوجة مارون غانم وعائلتهما
ابنة عمه :منى أرملة صــاح عــازار
وأوالدها وعائالتهم
سليم حليم معوض
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء
ّ
صلوا ألجله
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدًا
األربعاء  1و  2آب  2017في صالون
كنيسة سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ غ ــرزوز من
الـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
انور مصطفى كنعان
زوجته شهيرة احمد كنعان
أبناؤه مصطفى ،محمد ،مازن ،خالد
بناته رندة وأمل
أخـ ــوتـ ــه امل ــرح ــوم ــن عـ ـل ــي ،ح ـســن،
محمد
وري الثرى في مدافن بلدته العالق
تـقـبــل ال ـت ـعــازي عــن روح ــه الـطــاهــرة
في الجمعية االسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي (الرملة البيضاء -
جانب شركة خطيب وعلمي) وذلك
يــوم االرب ـعــاء فــي  2آب  2017ابـتــداء
من الساعه الرابعة وحتى السابعه
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
سفارة جمهورية السنغال لدى لبنان
السلك القنصلي الفخري في لبنان
نقابة املحامني في بيروت
بعميق الحزن واألسى ينعون إليكم
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
القنصل العام الفخري للسنغال في
لبنان
انتقل الى رحمته تعالى أمس االثنني
الواقع فيه  31تموز  2017م
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور له
بإذن الله تعالى
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر

القنصل الـعــام الـفـخــري للسنغال في
لبنان
الحائز وسام األسد الذهبي السنغالي
برتبة ضابط
زوجته :الحاجة زهرة محمد فاضل
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة زهــرة علي
عواضة
أوالده :األس ـت ــاذ عـلــي زوج ـتــه يسرى
ال ــرزق ــي وامل ـحــامــي زاه ــر وت ــاال زوجــة
سامي حطيط
أش ـق ــاؤه :األس ـت ــاذ مـحـمــود واألس ـتــاذ
ابراهيم وحسن واملرحوم محمد مخدر
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاطـ ـم ــة حـ ـ ــرم املـ ــرحـ ــوم
ابراهيم يحيى وهدية حرم املرحوم
مـحـمــد جـعـفــر وه ـب ــي وف ــوزي ــة حــرم
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــود سـبـلـيـنــي ورق ـيــة
زوجـ ــة أس ـع ــد ع ـبــدال ـلــه وم ــري ــم حــرم
املرحوم أحمد فاضل وحليمة زوجة
الدكتور حسن نعيم وصباح زوجة
عدنان حطيط
أشقاء زوجته :الدكتور علي فاضل
وابـ ــراه ـ ـيـ ــم ف ــاض ــل ورائـ ـ ـ ــف فــاضــل
واملرحوم املهندس مصطفى فاضل
سيصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الخامسة ،عصر اليوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه  1آب  2017م وي ـ ـ ــوارى ف ــي ثــرى
جبانة بلدته البابلية
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـع ــده
للرجال والـنـســاء طيلة أي ــام األسـبــوع
ف ــي م ـن ــزل ال ـف ـق ـيــد ال ـك ــائ ــن ف ــي بـلــدتــه
البابلية
كما تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت يومي
األربعاء والخميس في  9و 10آب 2017
م للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء في
جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ
الرملة البيضاء ـ ـ قرب مركز أمن الدولة.
وي ـص ــادف ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 6
آب  2017م ذك ــرى األس ـب ــوع .وبـهــذه
امل ـن ــاس ـب ــة ،سـتـتـلــى آي ـ ــات م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ع ــن روح ــه
ال ـطــاهــرة ل ـلــرجــال ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا في حسينية بلدته
ّالبابليةّ ،وللنساء في قاعة أهل البيت
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـفــون :آل مخدر وفــاضــل وعواضة
والرزقي وحطيط وعموم أهالي بلدة
البابلية.
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إعالنات
◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار

◄ مطلوب ►
A registered
pharmaceutical company
is approaching serious
investors in the pharma
trading business as local
agents for different type
of medicines.
Minimum budget $500 K.
pharma2017invest@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD ASADUZZAMAN
RAZZAK GOLDAR
NURUL AMIN SARKER
AMAN MIAH
MD MONIR HOSSAIN
SONAHAR
MOHAMMAD ABDUR RAB MELON
MOHAMMAD MASUM MIAH
ALI HOSSAIN
SOFIKUL ISLAM
HASAN
MD JAMAL HOSSAIN
MOHAMMED RABBIL
MD ROBIUL ISLAM
SOHAG SIKDER
MOHAMMAD MONJURUL ISLAM
AMRAN
SAIFUL BHUIYAN
MOHAMMAD SHAJAHAN
MOHAMMAD SADA MIAH
ABU TALEB
ABDUL HAI TARIQUL
MD RASHED
 PALMERSمن شركة
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/527447
غادر العمال البنغالدشيون
ANWAR CHOWDHURY
JUYEL BHUIYAN
SABUJ HOWLADER
SOHAG MADBOR
MD ABDUL MUTTLIB
MD KAMAL KHAN
BILLAL HOSSAIN
ABDUL AWAL MIAH
MD SAKIL AHMAD
AMIR HOSSAIN
 WORKERSمن املحل التجاري
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/445563
غادرت العاملة اإلثيوبية
Adanech Getachew Eshete
مــن مـنــزل مخدومها عـصــام أحمد
امل ــول ــى ،ملــن يـجــدهــا االت ـص ــال على
رقم 03/802048

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شوفاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مجددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه
ـ ـ ـ  900$شـهــريــا وس ـتــة أشهر  ACـ ـ ـ
سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والسكني (يصلح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة مــار تقال الـســاحــة ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ سند اخـضــر ـ ـ بحاجة الى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ غــاردي ـن ـيــا ـ ـ ـ مـسـتــودع
يـصـلــح ملـكـتــب  215م 2ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

قريب من الطريق العام ـ ـ بناء جديد
ـ ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ ـ مــوقــف تـحــت االرض ـ ـ
بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ شقة مساحة  210م 2ـ ـ 3
نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ كاشفة جزئيًا ـ ـ طــابــق أول ـ ـ فوق
االرض ـ ـ ـ مــع ت ــراس خـلـفــي ـ ـ ـ بسعر
مغر  1300$شهريًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  240م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كبار ـ ـ صالونان ـ ـ غ .سفرة ـ ـ غ.
خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ موقف ـ ـ كاشفة ال
تحجب ـ ـ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ موقع مميز جدًا ـ ـ مكتب
.مساحة  1000م 2ـ ـ بسعر مغر جدًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
الحازمية مــار تقال شقة  270م 2ـ ـ 4
 ACنوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ موقف بناء قديم ـ ـ
بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  190م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ صــالــون ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
ت ــراس ـ ـ بـنــاء عمر  12سنة ـ ـ شــارع
ه ـ ــادئ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــة  1100$شـهــريــا
وأربع أشهر سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ مع خزائن حديثة ـ ـ صالونان ـ ـ
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

املـنـصــوريــة ـ ـ ـ الــديـشــونـيــة ـ ـ ـ  82م 2ـ ـ
 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
كاشفة وال تحجب ـ ـ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اف ـخــم
الشوارع ـ ـ  255م 2ـ ـ طابق سفلي اول ـ ـ
 3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ سعر مغري AC 500000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  225م 2ـ ـ أجمل
املواقع ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ  3نوم
ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ
جلوس ـ ـ خادمة ـ ـ ديكور جفصني ـ ـ
باركية في الغرف ـ ـ شوفاج ـ ـ مكيف
ـ ـ كــاف ـ ـ موقف ـ ـ سعر مغري ـ ـ بناء
عمره  10سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  260م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كـبــار ـ ـ صــالــونــان كـبــار ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ
موقفان ـ ـ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ شارع هادئ ـ ـ مفروشة ـ ـ
 190م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالون ـ ـ
سفرة ـ ـ  3حمامات ـ ـ موقفان ـ ـ كاف
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ مـكـيــف ـ ـ ـ سـعــر م ـغــري ـ ـ
 1000$شهريًا ـ ـ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي افـخــم
املــواقــع ـ ـ ـ  265م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ جلوس
ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ
ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفان cheminee
ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ خادمة ـ ـ بناء
عمره  13سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الحازمية مار تقال في افخم الشوارع
ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  3نوم ـ ـ  4حمام ـ ـ موقفني ـ ـ
مغر 350.000$
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب طابقان ـ ـ  85م 2ـ ـ

سن الفيل ـ ـ طريق العام الدولي ـ ـ ط
 1صــالــة طابقني ـ ـ  515م 2ـ ـ مجهزة
باحدث الديكورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ كصالة عرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ شـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ  3ن ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الـشــوارع ـ ـ 285
م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ
منظر رائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني
ـ ـ  24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف  ACـ ـ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
الـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائ ــع ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـ ـشـ ــراء م ـف ــروش ــات
وتـجـهـيــزات مكتبية ل ــزوم دائ ــرة املنية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 7080/تاريخ  ،2017/7/4قد مددت
ل ـغ ــاي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/8/4عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  27تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1457
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب محمد محمود زنكر وكيل محمد
وبسام وابتسام وباسمة وفيروز ومهى
وهبة ابراهيم عبد امللك بصفتهم ورثة
ابراهيم محمد عبد امللك سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين  890 ،889كترمايا.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب وه ـيــب مصطفى زلــزلــي بوكالته
ع ــن يـحــي حـســن صـفــي ال ــدي ــن ملوكلته
سـعــديــة أح ـمــد ذي ــاب سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  149دير قانون النهر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم اسماعيل بــزون بوكالته
عــن ج ــال أح ـمــد عـبــد عـلــي ملــوكـلــه علي
موسى عبد علي سند تمليك بدل ضائع
للعقار  1243عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب شوقي رائف ابو خليل بوكالته عن
يوسف محمد تاج الدين ملوكلته سهام
نعمه ابــو عيد سند تمليك بــدل ضائع
العقار  326حنويه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابــراهـيــم اسماعيل ب ــزون ملورثته
عفيفة علي عـطــوه سـنــدات تمليك بدل
ضــائــع ال ـع ـق ــارات  31و 52و 128وادي
جيلو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
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◄ إعالنات رسمية ►
طلب احمد حسني موسى بوكالته عن
هــاجــر عـبــدالـلــه ب ــال ملــورثـتـهــا خديجة
ب ـك ــري زي ـ ــات س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  1296صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تــأمــن بــدل عــن ضــائــع للقسمني  11من
ال ـع ـقــار  4890مصيطبة وال ـق ـســم  2من
العقار  1620مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود ع ـلــي ن ــور ال ــدي ــن ملــوكـلــه
احمد السيد عبداملطلب نور الدين سند
تمليك بدل ضائع العقار  1460جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تبليغ قراري وضع يد صادرين عن بلدية
عمشيت
رقم الصادر 1461
عمشيت في 2017/7/31
ان بلدية عمشيت وباالستناد الى قرار
االيـ ــداع ال ـص ــادر عنها رق ــم  100تــاريــخ
 2017/7/25الـقــاضــي بــإيــداع تعويض
استمالك االجزاء املستملكة من العقارين
رقــم  /1242/و /1245/عمشيت املحدد
بموجب الـقــراريــن الـصــادريــن عــن لجنة
استمالك جبل لبنان الشمالي االبتدائية
رقم  284و 285تاريخ  2017/7/21تبلغ
مــال ـكــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1242/عمشيت
ال ـ ـسـ ــادة جـ ـ ــوال س ـل ـيــم م ـن ـص ــور ،ف ــادي
سـلـيــم م ـن ـصــور ،رامـ ــي سـلـيــم مـنـصــور،
سليم انطون منصور ،مي جــان مطران
زوج ـ ـ ــة س ـل ـي ــم مـ ـنـ ـص ــور ،مـ ـ ـ ــارون كـلـيــم
ضــاهــر ،لـ ــوران ان ـط ــوان واك ـي ــم ،ان ـطــوان
فـ ـ ــارس واك ـ ـيـ ــم ،ان ـ ـطـ ــوان ك ـل ـيــم ض ــاه ــر،
غيالن ايلي اصــاف ،ايلي ميالد اصاف،
اديــب غبريال ال ـغــرزوزي ،غبريال اديــب
الغرزوزي ،االستاذ سليم شفيق مطران
ومالكتي العقار رقــم  /1245/عمشيت
ن ـيــا إي ـل ــي دب ـ ــاس ،نــائ ـلــة فـ ــوزي ع ــازار
انـهــا وبـمــوجــب ال ـقــرار االداري رق ــم334
ت ــاري ــخ  2017/7/28قـ ــررت وض ــع الـيــد
ع ـلــى ال ـج ــزء املـسـتـمـلــك م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 /1242/ع ـم ـش ـي ــت وبـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــرار
االداري رق ــم  335ت ــاري ــخ 2017/7/28
قــررت وضــع اليد على الـجــزء املستملك
مــن الـعـقــار رقــم  /1245/عمشيت وهي
تنذر املالكني املذكورين اعاله الى اخالء
االج ــزاء املستملكة مــن هــذيــن العقارين
خ ــال مـهـلــة اقـصــاهــا  20آب  2017واال
يصار الــى وضــع اليد واالخ ــاء بالقوة
وب ــال ـط ــرق االداري ـ ـ ــة ع ـلــى مـســؤولـيـتـهــم
وحسابهم.
رئيس بلدية عمشيت
الدكتور انطوان عيسى

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد ناظم مقصود ملوكله محمد
رض ــى دروي ـ ــش فـ ــواز سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  951جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد طارق طالل املرعبي ملوكلته
بارعة خالد عبدالقادر سند تمليك بدل
ضائع العقار  293معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
طـ ـل ــب الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـه ـنــا
تصحيح اسم والدته في العقار رقم 608
منطقة جـبــال البطم الـعـقــاريــة واعتبار
ً
اسمها جميلة بلحص بدال من خديجة
عبد الرضا.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ط ـل ـب ــت الـ ـسـ ـي ــدة ج ـم ـي ـل ــة م ـح ـم ــد عـلــي
بلحص تصحيح اسمها في العقار رقم
 63منطقة جبال البطم العقارية حيث
سجل خطأ انها جميلة محمد بلحص.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب املستدعي محمد حسني منصور
تصحيح اسم جده في العقارات الثالثة
ذات االرق ــام  814ـ ـ  2707ـ ـ  779ـ ـ منطقة
عـنـقــون ال ـع ـقــاريــة واع ـت ـبــار اس ـمــه علي
ً
ح ـســن ح ـســن م ـن ـصــور ب ـ ــدال م ــن علي
حسني منصور طحيلة.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عفيف عصام الحاج بالوكالة عن
بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .شهادة قيد

بيان
صــادر عــن إتـحــاد نقابات أرب ــاب العمل
وأصحاب الحرف في لبنان الشمالي
ق ــرر املـجـلــس التنفيذي لــإتـحــاد دعــوة
الهيئة الـعــامــة إلج ــراء انـتـخــابــات عامة
في مركز االتحاد الكائن في مقر اتحاد
نقابات أرباب العمل ـ ـ التل نهار االثنني
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2017/8/14م ــن ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ظ ـه ـرًا حـتــى ال ـســاعــة الـخــامـســة
عصرًا وفي حال لم يكتمل النصاب في
الجلسة االولــى تؤجل الى جلسة ثانية
تعقد بعد أسبوع نهار االثنني بتاريخ
 2017/8/21في نفس التوقيت واملكان،
ويكون النصاب القانوني متوفرًا بمن
حضر.
تقبل طلبات الترشيح لــدى أمانة السر
ف ــي م ــرك ــز ال ـن ـقــابــة يــوم ـيــا م ــن ال ـســاعــة
الـثــامـنــة صـبــاحــا حـتــى الـســاعــة الــرابـعــة
من بعد الظهر ،ويقفل قبل ثالثة أيام من
موعد االنتخابات.
نائب أمني السر
الرئيس

An International School in Muscat, Oman is looking for the
following positions:
• Mathematics Teachers
• Physics Teachers
• Biology Teachers
With 4 to 5 years of experience and good command of
English Language. To apply, please send your CV to:
a.sibai@alshomoukh.com

إعــــــالن

5059001

رالف يهبج داغر

تدعو مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان املشتركني الواردة
أسماء هم أدنــاه التقدم مــن صـنــدوق املؤسسة الرئيسي في
بيروت – جادة سامي الصلح ( بدارو) خالل مهلة أقصاها
خـمـســة عـشــر يــومــا» مــن تــاريـخــه لـتـســديــد املـبــالــغ املتوجبة
عليهم تحت طائلة اتـخــاذ االج ــراء آت القانونية وبالتالي
إصدار اوامر تحصيل بحقهم.

5159001

محمد عز الدين السعدي

5159004

محمد سليمان محمود

5159010

عمر عز الدين السعدي

5069001

ميشال يوسف عيد

7079002

مهنا يوسف بو غادر

2359001

ماهر حسني االشقر

2449082

شركة كعكات

2199005

لواء وليد ابوخير

2199015

فاديا وناديا نسيب طليعة

2139001

باسم سميح بريش

2169003

حسني محمد الحسنية

2219002

وصفية غسان بــو حـمــدان رامــي حسان بو
حمدان
غسان عارف عويدات

رقم االشتراك إسم املشترك
66

سمعان باسيل

4329

نجيب يوسف جرمانوس

94227

اندره سعيد الشعار

94913

روي جوزيف ابيال

716

االب انطونيوس الحتوني

93951

شركة املدن السياحية

78

ماري كرم و طوروسيان

367

جورج سليم متى

4079010

371

سامي وخالد محفوظ

8049001

خالد امني صالحه

494

مركز البعيني التجاري

6279001

سامر سليم حمزه وساره محمود ابو غنام

523

انيس نبيه الخوري

6279005

امني محمد بو غنام

5977

مستشفى جبيل

1109002

رفيق بولس ضو

94508

شركة جي.سي.اس للتجارة و الخدمات

6249002

باسما يوسف مصلح

94859

شركة انجويل ش.م.ل

6209128

اديب رفاعه الجوهري

96265

هاوس أوف برعرز ش.م.

6099003

عباس علي فواز وشريكه

75

اسد طانيوس الهاشم

6099020

نبيل يوسف شام

1158

شركة مصانع الحبال

6099103

م .علي نسيب املرابط

5434

انطوان الزند

6179008

ثنيان محمد الغانم ونسيمة القطامي

5444

جوزف شحاده

6059002

غسان مخايل خوري

93627

نمر يعقوب صليبا

6059004

لينا انيس عساف

94310

كريم فرنسوا باسيل

6059006

وانصاف يوسف حمزه نديم امني حمزه

94544

الجمعية التعاونية لالنتاج الزراعي

6059008

ورثة حمد شاهني حمزه

94763

واالنماء العقاري الشركة املتحدة للبناء

6129001

نهى زيد عبد الحسني حسن الكاظمي

98202

اليزابيت كميل توفيق ربيز

6289091

امال محمد صالح

95089

فتحي حسن سكينة

6139003

جمال حسن عيسى

97522

جميل اسماعيل حيدر احمد

6139004

873

جوزف جرجي العبد

وح ـســان مـحـمــد صــايــغ ع ـبــاس عـلــي حـمــزه
وحسني علي جمول

943

شهيده كرم

80026

حسن بن عبد الله بن صالح

968

مخايل نجيب ابي زيد

80130

خالد جورج جوزف خليفة

5859

شركة االنسجة اللبنانية

80034

ريتشرد وليم كرم

97099

سمير طنوس عيسى

80180

سليمان محمد ولي الدين سليمان

5853

انطوان بطرس متى

80076

جورج نايف نسطه

93788

فيوليت مرقص الخوري

80059

ماكي كريم و ميشال بيروتي

5807

سعيد نعمة الله سعيد

80264

محمد يوسف محمد عبد الرحيم الهيدوس

5810

جورج كرم

80111

شــركــة املـجـمــوعــة الـتـجــاريــة الـعــامــة و مريم
نعمان الجعبري

95737

بطرس زخيا نخله

80594

5814

مرسال حداد ز هنري نقاش

80032

97771

غسان كامل بولس
ّ
طوني و سمير ابي عز

80057

1160

سحر عصام سويد

ّ
معالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد
ي ــاس ــر ب ــت م ـح ـمــد ب ــن ص ــال ــح ب ــاح ــارث و
شركاه

7159037

رياض منيب محمود مصطفى الشلبي

80336

الصندوق االجتماعي املاروني

7259003

عبد العزيز توفيق عالمه

80100

ايلي و البير خليل فارس

7259085

مريم بنت عبدالله عبدالله العطيه

80014

بنك دبي االسالمي ش.م.ع

7059068

وليد مزيد احمدالدوسري

80187

غانم محمد عبيد الهاجري

7099001

وسام عبد الرحمن قبرصلي

80302

انطوان انطوان سعد

7099006

الشيخ نواف بن ابراهيم بن حمد آل خليفة

80431

عبدو ميشال شعيا

7099075

عـبــد الـعــزيــز مـحـمــد ســالــم سـلـطــان عـبــدالـلــه
الكعبي

80466

7099092

علي مال احمد عبدالله مال علي

8109002

اي ـمــن واي ــاد وزي ـنــه وزه ــره ب ــدر سـلـطــان بن
عيسى

8109034

منى حسن مشاري الحسني

مــارت جــوزف جـبــاره و كــارولــن اسـتــاورو
قيومجي
رئيـس مجلـس االدارة
املديـر العـام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1459
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ّ
صيف موناكو يهدد إنجازاته
الكرة الفرنسية

ُ
ال يتصرف موناكو كفريق ت ّوج
باللقب الموسم الماضي ،أو وصل
الى نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا .بل على العكس ،تبدو سوق
انتقاالته كفريق ينهار ،حيث باع
 6العبين معظمهم بارزون في
التشكيلة األساسية ،وتعاقد مع
آخرين ال يرتقون الى المستوى
المنشود ،ما يضع الفريق تحت
مقصلة االنهيار مجددًا

هادي أحمد
ت ـض ــع ك ــل األنـ ــديـ ــة ث ـق ـل ـهــا ف ــي س ــوق
االنتقاالت الصيفية تحديدًا ،إذ تأتي
قبل انطالق املوسم الكروي بأسابيع
قليلة .لكن موناكو ،النادي الفرنسي
ال ــذي ج ــذب األضـ ــواء الـيــه فــي املــوســم
األخ ـي ــر ،يـقــف وح ـي ـدًا مــن دون إج ــراء
تعاقد يلفت النظر ،بل فــوق ذلــك ،باع
ع ــددًا م ــن الــاع ـبــن امل ـه ـمــن ،م ــن دون
ت ـع ــوي ـض ـه ــم ب ــآخ ــري ــن مـ ــن امل ـس ـت ــوى
نفسه.
ع ــدد الــاع ـبــن ال ــذي ــن تـخـلــى عـنـهــم ال
ّ
يعد صغيرًا بالنسبة إلى الفرق .ستة
الع ـبــن بــاعـهــم فــي "م ـيــركــاتــو" واح ــد.
تـعــاقــد مــانـشـسـتــر سـيـتــي مــع ظهيره

ب ـن ـجــامــان م ـي ـنــدي م ـقــابــل  58مـلـيــون
يــورو .كذلك ،تيموي باكايوكو انتقل
الــى تشلسي مقابل  45مليون يــورو،
وال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـ ـي ــرن ــاردو سـيـلـفــا الــى
سيتي مقابل حوالى  50مليون يورو.
فــال ـيــر ج ـيــرمــان أي ـضــا ال ــى مرسيليا
م ـق ــاب ــل  8م ــاي ــن ي ـ ـ ـ ــورو ،وامل ـغ ــرب ــي
ن ـب ـيــل درار ال ـ ــى ف ـنــرب ـخ ـشــه ال ـتــركــي
مـقــابــل  5مــايــن ي ــورو ،وع ـبــدو ديــاال
الــى ماينتس مـقــابــل  5مــايــن يــورو،
وكورونتان جان الى تولوز مقابل 3.5
ماليني يورو.
ّ
مفاجئ تخلي موناكو عن كل هــؤالء.
والــذي قد يفاجئ الجميع هو اقتراب
بـيـعــه ألبـ ــرز مــواه ـبــه كـيـلـيــان مـبــابــي
ال ــذي م ــن املـمـكــن أن يـنـتـقــل ال ــى ري ــال

مدريد في صفقة قياسية مقابل 180
مليون يورو.
يملك موناكو مواهب شابة قادرة على
ً
حـمــل الـفــريــق ال ــى األل ـق ــاب ،فـضــا عن

نجح موناكو عكس
سان جيرمان وسيتي
في الموسم الماضي
في الوصول الى مراده

ّ
فسيحصل
أنه لو قرر بيعها بأكملها
ً ّ
أم ــواال تمكنه مــن صناعة فــريــق آخــر.
ً
ه ـ ــذا س ـي ـت ـط ـلــب وقـ ـت ــا ط ــوي ــا مـثـلـمــا
ح ـص ــل م ـع ــه ب ـع ــد م ـج ــيء امل ـل ـي ــاردي ــر
الــروســي ديميتري ريبولوفليف إلى
سدة رئاسة النادي.
تـ ـخـ ـل ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي عـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــن بـ ـه ــذا
املـ ـسـ ـت ــوى ،وتـ ـع ــاق ــد فـ ــي املـ ـق ــاب ــل مــع
آخــريــن يـعـتـبــرون مــن الـصــف الـثــانــي،
وأدنـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة مـ ــن الـ ــراح ـ ـلـ ــن ،يــأتــي
أبــرزهــم البلجيكي ي ــوري تيليمانس
من أندرلخت مقابل  25مليون يــورو،
وال ـه ــول ـن ــدي ت ـي ــران ــس كــون ـغــولــو من
فينورد مقابل  13مليون يورو.
ال يـعـتـبــر ه ــذا إج ـ ـ ـ ً
ـراء ط ــارئ ــا تـتـخــذه
اإلدارة م ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـع ــوي ــض رح ـي ــل

باع
موناكو
العديد
من العبيه
المؤثرين
ومن
المحتمل
أن يخسر
أبرزهم
مبابي
(أرشيف)

رونالدو أمام قوس العدالة
كما النجم األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة
اإلسباني ،مثل أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
العب ريال مدريد أمام محكمة قرب العاصمة اإلسبانية،
في قضية ّ
تهرب ضريبي بقيمة
 14,7ماليني يورو.
وحضر رونالدو أفضل العب
في العالم أربع مرات ،آخرها العام
املاضي ،إلى محكمة ضاحية
بوزيولو دي ألكارون الراقية
حيث يقيم ،بعد انتهاء إجازته
الصيفية.
ومثل رونالدو أمام القاضي عند
الساعة  12,30ظهرًا بتوقيت
بيروت .ووصل النجم البرتغالي
إلى املحكمة في سيارة ذات زجاج داكن ولم يدل بأي
تصريح لوسائل اإلعالم حيث كان أكثر من  100صحافي
بانتظاره منذ ساعات الصباح األولى.

سوق االنتقاالت

يأس في برشلونة بشأن نيمار:
ال يزال الجميع بانتظار أن يكشف
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي نـ ـيـ ـم ــار ،الع ــب
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،ع ــن «ك ـل ـمــة
السر» حول مستقبله بني البقاء أو
االنتقال ،التي تشير كافة املعطيات
إلى أنها :باريس سان جيرمان.
ه ــذا مــا يـتـعــزز يــومــا إث ــر ي ــوم ،ومــا
ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أم ـ ـ ــس م ـ ــن عـ ـن ــاوي ــن
ال ـص ـحــف ال ـكــاتــالــون ـيــة امل ـقـ ّـربــة من
«الـبــرســا» الـتــي يـبــدو كمن لــو أنها
يـئـســت مــن بـقــاء نـيـمــار فــي املــديـنــة
اإلسبانية ،وهــذا واضــح مــن غالف
ص ـح ـي ـف ــة «س ـ ـ ـبـ ـ ــورت» أمـ ـ ــس الـ ــذي
اح ـت ـل ـتــه ص ـ ــورة ن ـي ـم ــار م ــع ع ـب ــارة
«سيرحل» ،في إشارة معاكسة إلى
الصورة التي نشرها العب الفريق
ج ـي ــرار بـيـكـيــه ق ـبــل أس ـب ــوع وال ـتــي

يظهر فيها مع زميله البرازيلي مع
ً
كلمة «سيبقى» والتي أثــارت جدال
كبيرًا.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي لـكــرة ال ـقــدم (يــوي ـفــا) أنــه
سـيـتــدخــل ف ــي ال ـج ــدل ال ــدائ ــر حــول
الرحيل املحتمل لنيمار.
وأوض ــح االت ـح ــاد أن ــه سـيـحـقــق في
ان ـت ـقــال ن ـيـمــار إل ــى س ــان ج ـيــرمــان،
في حال إتمام الصفقة ،بالرغم من
عدم تلقيه شكوى بهذا الخصوص،
وذل ـ ــك ح ـت ــى يـ ـك ــون ع ـل ــى ي ـق ــن مــن
احترام «قواعد اللعب النظيف».
وأك ـ ـ ــد املـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـق ــواع ــد
«يويفا» ،أندريا
اللعب النظيف في ّ
ترافيرسو ،أنه لم يتلق أي شكاوى
حتى اآلن ،وأشــار إلــى أن «التعاقد

املـ ـحـ ـتـ ـمـ ــل ل ـ ـفـ ــريـ ــق بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ــان
جيرمان مع نيمار سيكون له تأثير
في األوضــاع االقتصادية بالنادي
ستستمر لسنوات عديدة».
وت ــاب ــع« :ي ـج ــب ع ـلــى ب ــاري ــس ســان
جـ ـي ــرم ــان احـ ـ ـت ـ ــرام قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ــب
ال ـن ـظ ـيــف ،ع ـلــى غـ ــرار كــافــة األنــديــة
في أوروبــا ،ويجب أن ُيثبتوا أنهم
لــم يتعرضوا لخسائر تتجاوز 30
مليون يورو ،على مدار  3سنوات».
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«سـبــورت» أن برشلونة بــات قريبًا
من الحصول على النجم البرازيلي
اآلخ ـ ـ ــر ك ــوت ـي ـن ـي ــو الع ـ ــب ل ـي ـف ــرب ــول
ً
اإلنكليزي ليكون بديال ملواطنه.
غ ـي ــر أن ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ن ـي ـم ــار
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إخالء سبيل فيار

ن ـجــوم ـهــا .فــال ـخ ـطــوة تـعـتـبــر خـطـيــرة
ع ـل ــى امل ـس ـت ـق ـبــل ،إذ إن ف ــري ـق ــا ن ـجــح،
بعد  17عامًا لم يحقق فيها الــدوري،
فــي ال ـخــروج مــن املــراتــب الــدونـيــة الــى
منصات الـتـتــويــج .هــل هــذا مــا تريده
ً
جماهير موناكو التي انتظرت طويال
ح ـت ــى يـ ـع ــود ف ــري ـق ـه ــا م ـن ــاف ـس ــا عـلــى
األلقاب محليًا وأوروبيًا؟
ل ــم ي ـكــن ف ـ ــوزه يــوم ـهــا ف ـقــط تـتــويـجــا
لـ ــه ،ب ــل كـ ــان أي ـض ــا إن ـ ـهـ ـ ً
ـاء لـلـسـيـطــرة
ال ـتــي فــرضـهــا بــاريــس س ــان جـيــرمــان
ملواسم عدة .كان مشروعًا ضخمًا بدأ
فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت وي ـبــدو اآلن أنــه
سيذهب فيها أيضًا أدراج الرياح.
ف ــامل ـن ـه ــج ال ـ ـ ــذي ات ـب ـع ــه الـ ـف ــري ــق مـنــذ
امتالكه مــن قبل ريبولوفليف يعتبر
كمسيرة متابعة ملا حصل مع سيتي
وس ــان ج ـيــرمــان ،والـ ــذي يعتمد على
شــراء العبني جــدد بتعاقدات ضخمة
للوصول الــى املنصات .وضــع الفريق
جهدًا كبيرًا ،وحقق نتائج أكبر عكس
ال ـ ـفـ ــرق امل ـ ــذك ـ ــورة س ــابـ ـق ــا ،أقـ ـل ــه عـلــى
الـصـعـيــد األوروب ـ ــي .نـجــح سيتي في
الحصول على الدوري ،كما نجح سان
ّ
جيرمان في رفــع كــأس الـ"ليغ  ،"1لكن
ّأي ــا منهما لــم يتمكن مــن الـعـبــور الــى
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ً
فعلها موناكو ،ورفــع مستواه خطوة
خ ـط ــوة؛ فـبـعــدمــا ص ــار مـنــافـســا على
ُ
اللقب املحلي قبل مــوسـمــن ،ت ـ ِّـوج به
ف ــي امل ــوس ــم األخ ـي ــر .كــذلــك وص ــل الــى
نـصــف نـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا،
ليخسر أمام يوفنتوس اإليطالي.
خطته عـكــس ال ـفــرق األخ ــرى نجحت،
وك ـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـب ـقــى ال ـفــريــق
مثابرًا على خطاه بصفقات قوية .لكن
ما يجري اآلن ُي ّ
عد داخل أروقة النادي،
ً
وخــارجــه املعلن الــى امل ــأ ،خـطــوة الى
الـخـلــف ،وت ــراج ــع لـلـهــروب مــن إكـمــال
املنافسة ،أقله أوروبيًا.
كانت األسلحة املادية ،التي زادت من
ح ـ ّـدة املـنــافـســة واإلثـ ــارة فــي «لـيــغ ،»1
فعالة ،وجذبت عددًا من الالعبني الى
الـ ــدوري الـفــرنـســي .ال ـيــوم ال يتصرف
مــونــاكــو ع ـلــى ه ــذا األسـ ـ ــاس ،رغ ــم أن
الدوري املحلي ما زال يجذب عددًا من
الـنـجــوم ،على رأسـهــم نجم برشلونة
الـبــرازيـلــي نيمار ال ــذي يشغل قدومه
املحتمل إلى سان جيرمان الجميع.
طـبـعــا ل ــن ي ـع ــود م ــون ــاك ــو ال ــى فـتــرتــه
الـسـ ّـيـئــة ج ـدًا قـبــل بـضـعــة أعـ ــوام حني
سقط إلى مصاف أندية دوري الدرجة
الثانية في فرنسا ،لكنه سيأخذ وقته
من جديد لالستمرار في الصراع على
املراكز األولى.

تقرر إخالء سبيل رئيس االتحاد اإلسباني
لكرة القدم املوقوف ،أنخل ماريا فيار ،ونجله
جوركا ،ونائب رئيس االتحاد خوان بادرون،
املسجونني على ذمة قضية فساد واستغالل
نفوذ ،بكفاالت قيمتها  300ألف يورو ،و150
ألف يورو ،و 300ألف يورو ،على التوالي.
واتـخــذ قــاضــي املحكمة الوطنية ،سانتياغو
بيدراث ،هذا القرار في جلسة ُعقدت أمس بعد
استبعاده احتماالت هــروب أي مــن املتهمني
الثالثة ،املحبوسني منذ  20تموز املاضي.
وسـيـكــون على فـيــار وابـنــه املـثــول أسبوعيًا
أمــام أقــرب محكمة ملقر إقامتهما ،وتسليم
جوازي سفرهما ،وكذلك إتاحة هاتف جوال
يمكن مــن خــالــه تحديد موقعهما ،إن باتا
مطلوبني في أي لحظة ،ليكونا تحت تصرف
املحكمة.
ويواجه فيار وجوركا وبادرون عدة اتهامات،
منها الفساد والتربح غير املشروع واستغالل
املنصبه واالحتيال وتزوير وثائق.
ديميرجيان يحتفل على منصة التتويج

رياضة المحركات

أليكس ديميرجيان على منصة
التتويج في أصعب سباقات العالم
حـ ـق ــق الـ ـس ــائ ــق ال ـل ـب ـن ــان ــي أل ـي ـكــس
ديميرجيان إنـجــازًا جديدًا في عالم
ال ـس ـيــارات ،بــاحـتــالــه املــركــز الثالث
فــي سـبــاق بلجيكا عـلــى حلبة سبا
 فرانكورشان الشهيرة ،الــذي امتدلفترة  24ساعة.
وي ــأت ــي هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ل ـي ـ ّ
ـرس ــخ اســم
دي ـم ـيــرج ـيــان ف ــي سـلـسـلــة سـبــاقــات
«ب ــان ـب ــان» ( )Blancpainامل ـعــروفــة،
التي كــان قد استهل موسمها بفوز
كبير على حلبة مونزا اإليطالية.
ويـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق
البلجيكي أهمية استثنائية أيضًا
ألسباب مختلفة ،أولها أنه ّ
يعد أحد
أصعب سباقات العالم لكونه يمتد
ـوم ك ــام ــل ،وثــانـيـهــا أن ــه يختصر
ل ـي ـ ٍ
عبارة البقاء لألفضل ،حيث يفترض
عـلــى الـســائـقــن الـحـفــاظ عـلــى درجــة
ع ــال ـي ــة م ــن ال ـت ــرك ـي ــز ،ب ـي ـن ـمــا يـعـمــل
املهندسون مثل خلية النحل لتأهيل
سـ ـ ـي ـ ــارة ي ـم ـك ـن ـه ــا ال ـ ـص ـ ـمـ ــود ت ـحــت
الـضـغــط الكبير ومتطلبات الحلبة
ملدة  24ساعة.
سـ ـي ــارة فـ ـي ــراري « »GT3 488الـتــي
ح ـم ـل ــت أل ـ ـ ـ ــوان ال ـع ـل ـم ــن ال ـل ـب ـنــانــي
واألرمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي وشـ ـ ـع ـ ــار «Drive for

سيرحل
ي ـحــاول إف ـشــال ه ــذه الـصـفـقــة ،وقــد
ات ـ ـصـ ــل ب ـك ــوت ـي ـن ـي ــو عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
«وات ـس ــاب» إلقـنــاعــه بــااللـتـحــاق به
في سان جيرمان.
ّ
وب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا ،يــت ـجــه
رومـ ــا إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى صـفـقـتــه
ال ـك ـبــرى ه ــذا الـصـيــف بـضــم الـنـجــم
الجزائري رياض محرز من ليستر
سـيـتــي بـحـســب م ــا ذك ــرت صحيفة
«كـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ديـ ـ ـلـ ـ ـل ـ ــو س ـ ـ ـبـ ـ ــورت»
اإليطالية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة أن نـ ـ ـ ــادي
«ال ــذئ ــاب» واف ــق أخ ـيــرًا عـلــى عــرض
ن ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة بـعــد
رفضه عروضًا سابقة حيث ستبلغ
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة  35م ـ ـل ـ ـيـ ــون يـ ـ ـ ـ ــورو م ــع
مكافآت.

وبحسب الصحيفة ،فإن من املنتظر
ّ
يتوجه الالعب البالغ من العمر
أن
 26عــامــا إل ــى روم ــا غ ــدًا لـلـخـضــوع
للفحص الـطـبــي قـبــل تــوقـيــع العقد
الذي سيستمر لخمس سنوات مع
راتب سنوي يبلغ  3ماليني يورو.
ّ
وشـ ــكـ ــل م ـ ـحـ ــرز ،أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فــي
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي املـ ـمـ ـت ــاز فــي
مــوســم  ،2016-2015ال ـه ــدف األول
ل ـ «جـيــالــوروســي» لتعويض رحيل
نـجـمــه امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح إلــى
ليفربول.
أعلن «يويفا» أنه
سيتدخل في الجدل
الدائر حول رحيل نيمار
(أ ف ب)

 ،»Lifeف ــي خ ـط ــوة وط ـن ـيــة جــديــدة
مــن قبل ديميرجيان تـجــاه البلدين
األح ــب إل ــى قـلـبــه ،كــانــت قــد انطلقت
من املركز السابع في فئة «»ProAM
الـ ـت ــي ت ـض ــم ك ــوك ـب ــة مـ ــن ال ـســائ ـقــن
املحترفني .وطوال  24ساعة لم يعرف
ديميرجيان وفريقه طعم الـنــوم في
س ـب ــاق ال ـت ـح ـم ــل ،إذ ك ــان ــت س ــاع ــات
ال ـل ـيــل األولـ ـ ــى ص ـع ـبــة ع ـلــى ال ـفــريــق
بوجود  64سيارة على الحلبة ،لكن
مــع تــوالــي ال ـح ــوادث واالنـسـحــابــات
ك ــان عـلـيـهــم االقـ ـت ــراب م ــن أص ـحــاب
الصدارة.
ورغ ــم تـلـقــي ال ـفــريــق ث ــاث عـقــوبــات
( ،)Penaltiesتمكن ديميرجيان مع
الـفـنـلـنــدي طــونــي فـيــانــدر تـحــديـدًا،
م ــن تـقـلـيــص الـ ـف ــارق ،ق ـبــل أن يكمل
امل ـه ـمــة ال ـفــرن ـســي األرم ـي ـن ــي األص ــل
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوال مـ ـيـ ـن ــاسـ ـي ــان واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
داف ـ ـيـ ــدي ري ـ ـتـ ــزو ،ف ـك ــان ال ـت ـق ــدم مــن
املركز العاشر إلى املركز السادس مع
ساعات الصباح األولى وبعدها إلى
املركز الثالث عند منتصف النهار.
واستطاع ديميرجيان ورفاقه بفعل
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة وت ـب ــادل
القيادة في الساعات األربع األخيرة،

ال ـ ـص ـ ـعـ ــود إلـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج
وســط فرحة كبيرة للفريق الرسمي
لفيراري الذي رأى مهندسوه أن هذا
املــركــز هــو بطعم الـفــوز بالنظر إلــى
آن
ص ـعــوبــة ال ـس ـب ــاق وأه ـم ـي ـتــه ف ــي ٍ
واحد.
أم ــا ديـمـيــرجـيــان ف ـقــال« :ال يمكنني
وصف سعادتي بما حققناه .الفريق
قام بعمل مذهل ،وزمالئي السائقون
كــانــوا على قــدر اآلم ــال ،ومــا وصلنا
إليه كان ثمرة عمل طويل ومجهود
ً
كبير ،إذ كــان أسبوعًا طويال ،لكننا
ك ــوفـ ـئـ ـن ــا ب ــالـ ـصـ ـع ــود إلـ ـ ـ ــى م ـن ـصــة
التتويج».
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ف ـ ـعـ ــا هـ ــو شـ ـع ــور رائـ ــع
ع ـن ــدم ــا ح ـم ـلــت ال ـع ـل ـمــن ال ـل ـب ـنــانــي
واألرميني معي إلى املنصة ،فهدفي
كـ ــان ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ه ــذي ــن الـشـعـبــن
املـتــرابـطــن يمكنهما ال ــوص ــول إلــى
أعلى املراتب في العالم .لقد وجهنا
رسالتنا اليوم ونجحنا في الوصول
إلــى مبتغانا ،وربـمــا أعطينا درســا
ل ــأجـ ـي ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة بـ ـ ــأن مـ ــن يـضــع
ط ـم ــوح ــات ك ـب ـيــرة ي ـصــل إلـ ــى أعـلــى
املــراتــب ،وب ــأن العمل الجماعي أهم
بكثير من أي مسعى فردي».

دعم جمهور ليفربول

تـلـقــى امل ـش ـج ـعــون اإلن ـك ـل ـيــز ال ــذي ــن يـطــالـبــون
بــإعــادة اعتماد مناطق للوقوف فــي مدرجات
املــاعــب ،دع ــم جـمـهــور لـيـفــربــول ال ــذي صـ ّـوت
بأغلبيته لهذا األم ــر ،فــي خطوة رمــزيــة مهمة
بالنسبة إلى مشجعي «الريدز».
ويكتسب تصويت مشجعي ليفربول لعودة
مناطق الوقوف في املدرجات للمرة األولى منذ
أكثر من  20عامًا ،أهمية معنوية ،وال سيما أن
الـنــادي فقد  96من مشجعيه في  15نيسان
 1989بسبب التدافع خــال مـبــاراة فــي الــدور
نـصــف الـنـهــائــي ملـســابـقــة ك ــأس انـكـلـتــرا ضد
نــوتـنـغـهــام ف ــورس ــت عـلــى مـلـعــب «هـيـلــزبــره»
الخاص بنادي شيفيلد ونسداي.
وبـعــد كــارثــة  1989والـتـقــريــر ال ــذي نـشــر في
أوائ ــل الـعــام التالي مــن قبل املحقق املـعـ ّـن من
الحكومة بيتر تايلور ،أصبحت املقاعد إلزامية
في كل مالعب الدرجتني املمتازة واألولــى في
إنكلترا.

َفيرشتابن ُيصالح ريكياردو

ق ِبل األوسترالي دانيال ريكياردو ،سائق «ريد
ُبل» ،اعتذار زميله الهولندي ماكس فيرشتابن
بـعــد ح ــادث ال ـت ـصــادم ال ــذي وق ــع بينهما في
سباق جــائــزة املجر الكبرى ،املرحلة الحادية
ع ـشــرة مــن بـطــولــة الـعــالــم لـسـبــاقــات س ـيــارات
الفورموال .1
وق ـ ــال ريـ ـكـ ـي ــاردو ع ـب ــر ص ـف ـح ـتــه ف ــي مــوقــع
«ت ــويـ ـت ــر»« :م ــاك ــس اعـ ـت ــذر ل ــي ب ـعــد ال ـس ـبــاق
وتحدثنا سويًا».
وخــرج السائق األوسـتــرالــي مــن سباق األحــد
بعد االصطدام في اللفة األولى.

ّ
تحرك روسي لرفع اإليقاف

سيزور رئيس االتحاد الروسي أللعاب القوى
ديميتري شلياختني لندن في وقت الحق من
األسبوع الحالي ليتحدث إلى مسؤولي االتحاد
الدولي للعبة ،في محاولة إلنهاء اإليقاف الدولي
املفروض على بالده.
وسيتحدث امل ـســؤول الــروســي أم ــام الجمعية
العمومية لــاتـحــاد الــدولــي ألل ـعــاب ال ـقــوى في
لندن الخميس املقبل قبل يوم واحد من انطالق
بطولة العالم.
وال ي ـ ــزال االت ـ ـحـ ــاد الـ ــروسـ ــي أللـ ـع ــاب ال ـق ــوى
موقوفًا بسبب تقرير للوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات صدر عام  2015زعم وجود برنامج
منشطات تــرعــاه الــدولــة فــي مـجــال الــريــاضــة،
وهو ما نفاه الكرملني.
وقـ ــال فـيـتــالــي مــوت ـكــو ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ال ــروس ــي فــي األس ـب ــوع املــاضــي إن ــه ال يتوقع
رفــع اإليقاف عن اتحاد بــاده خــال الجمعية
العمومية في لندن رغم املوافقة على مشاركة
 19ريـ ــاض ـ ـيـ ــا روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
كمستقلني.
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ثقافة وناس

رحيل

أيقونة الموجة الجديدة ّ
وجنية السينما الفرنسية

جان مورو ...المرأة التي مشت على الماء

منذ التحاقها بالـ «كوميدي
فرانسيز» العريقة سنة
 ،1946عاصرت عمالقة
الفن السابع ،وقاومت
الزمن ،وظلت نجمة متألقة
طوال سبعة عقود...
باريس ـــ عثمان تزغارت
عـ ــن  89عـ ــامـ ــا ،غ ـ ّـي ــب امل ـ ـ ــوت ال ـن ـج ـمــة
الفرنسية جان مــورو ( 1928ـ ـ ـ .)2017
مــن خــال مسيرة فنية حافلة امتدت
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة عـ ـق ــود ،تــألـقــت
هـ ــذه ال ـف ـن ــان ــة املـ ـتـ ـع ــددة املـ ــواهـ ــب فــي
مـجــاالت إبــداعـيــة متنوعة مــن املسرح
الى السينما ،ومن الغناء الى األدب .لم
تكن قــد بلغت الـ ـ  18مــن عـمــرهــا ،حني
التحقت بفرقة الـ «كوميدي فرانسيز»
الـ ـع ــريـ ـق ــة سـ ـن ــة  .1946وف ـ ـ ــي أيـ ـل ــول
(سبتمبر) مــن السنة املــوالـيــة ،تألقت
ب ـم ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ث ـ ــاث م ـس ــرح ـي ــات،
منها «ريـتـشــارد الثاني» (نــص وليام
شكسبير ـ ـ اخراج جان فيالر)ُ ،عرضت
ج ـم ـي ـع ـهــا خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى مــن
«مـهــرجــان أفـيـنـيــون» ،ال ــذي سيصبح
الحقًا التظاهرة املرجعية للفن الرابع
في فرنسا.
م ـ ــن امل ـ ـس ـ ــرح ق ـ ـفـ ــزت ال ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا،
ل ـت ـب ــدأ م ـس ـي ــرة ح ــاف ـل ــة تـ ـك ــاد تـخـتــزل
و ّحــدهــا تــاريــخ الـفــن ال ـســابــع ،اذ أنها
مثلت تحت إدارة عــدد ال يحصى من
عمالقة السينما ،من أورسن ويلز الى
فرنسوا تــروفــو ،ومــن إيليا ك ــازان الى
ّ
تصدرت
جــان لــوك غ ــودار .عــام ،1950
صورتها غالف مجلة «بــاري ماتش»،
ع ـل ــى إث ـ ــر أدائـ ـ ـه ـ ــا امل ـب ـه ــر لـشـخـصـيــة
املــومــس القاصر فــي مسرحية «أقبية
الفاتيكان» (نص جان جينيه – إخراج
ج ــان م ــاي ــر) .خ ــال أح ــد ع ــروض هــذه
املسرحية ،اكتشفها السينمائي الكبير
لوي مال ،فاختارها لبطولة اثنني من
أفالمه األبــرز« :مصعد كهربائي نحو
املشنقة» ( )1956و«العشاق» (.)1958
عمالن كانا كافيني لتكريسها كنجمة
سينمائية.
خالل عرض «العشاق» في «مهرجان
ك ـ ــان» ،تـعــرفــت إل ــى ع ـمــاق آخ ــر هو

ف ــرن ـس ــوا ت ــروف ــو ،ال ـ ــذي ج ـعــل منها
أي ـق ــون ــة س ـي ـن ـمــا امل ــوج ــة ال ـج ــدي ــدة.
ت ـحــت إدارت ـ ـ ــه ظ ـه ــرت ،ب ــداي ــة ،ب ــدور
صـغـيــر ف ــي ( Les 400 coupsطـيــش
الصبا ـ ـ ( ،1959قبل أن تؤدي بطولة
رائعته «جول وجيم» (.)1962
شكل عقد الستينيات ،ومــا رافـقــه من
ت ـحــوالت سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة ألقت
بـظــالـهــا ع ـلــى ال ـفــن ال ـســاب ــع ،الحقبة
الذهبية التي بلغت خاللها جان مورو
أوج عطائها .عــام  ،1960نالت جائزة
أفضل ممثلة في «مهرجان كــان» ،عن
دوره ــا فــي فيلم Moderato Cantabile
وفي السنة املوالية ،تألقت
لبيتر بروكِ .
فــي رائعتني هما «الليل» ميكالنجلو
أن ـطــون ـيــونــي ،و«املـ ـ ـ ــرأة امـ ـ ــرأة» لـجــان

ّ
لـ ــوك غـ ـ ـ ــودار .ث ــم م ــث ـل ــت ت ـب ــاع ــا تـحــت
إدارة عمالقة من مصاف أورســن ويلز
(«امل ـح ــاك ـم ــة» Falstaff – 1966 1962
ـ ـ ـ ـ ـ «ق ـصــة خ ــال ــدة»  ،)1968ول ــوي مــال

السينمائية الوحيدة التي ترأست
لجنة تحكيم «مهرجان كان» مرتين
( ،)Viva Maria – 1965ولــوي بونويل
(«يوميات خادمة» –  ،)1966وفرنسوا
ت ـ ــروف ـ ــو («ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروس كـ ــانـ ــت ت ــرت ــدي
األسـ ـ ـ ـ ــود» –  ،)1967وج ـ ـ ــان رون ـ ـ ــوار
(«حني يموت الحب» .)1969 -
ّ
فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،أصـ ـبـ ـح ــت م ـقــلــة

وتختار أدوارها السينمائية بكثير من
الـشــروط .من بــاب الوفاء لصداقتهما،
ش ــارك ــت ف ــي املـ ـغ ــام ــرة امل ــره ـق ــة آلخ ــر
أفــام العمالق أورس ــن و ُيـلــز «الجانب
اآلخــر مــن الــريــاح» ،الــذي أجـهــض بعد
محاوالت متكررة الستكمال تصويره
امـتــدت مــن  1970الــى  .1976قبل ذلــك،
صـنـعــت ج ــان مـ ــورو ال ـح ــدث فــرنـسـيــا
ب ـف ـي ـل ـم ــن ،ه ـم ــا «نـ ــاتـ ــالـ ــي غ ــران ـج ــر»
ملارغريت دوراس ( ،)1973و«راقصات
ال ـفــالــس» ( )1974ل ـبــرتــران بـلـيـيــه .ثم
خاضت تجربتها األولى وراء الكاميرا
فيلم بعنوان «ضــوء» ( .)1976كما
في ّ
أنها مثلت خالل السنة ذاتها في The
 ،Last Tycoonآخ ــر أف ــام السينمائي
الكبير إيليا كازان.

من فيلم «الليل» ( )1961لميكالنجلو أنطونيوني

ّ
يوم تبنت ثورة أنتيغون
روان عز الدين
ّ
ّ
املشعة
تقلب جان مورو الوقت الثقيل بني محالت باريس
التي ال مكان لها فيها .باألبيض واألسود ،تنساب الصورة
ّ
برفق وتــوتــر ،بصحبة ترومبيت مايلز ديفيس ،وحضور
مــورو أمــام كاميرا لــوي مــال فــي فيلمه «مصعد كهربائي
نحو املشنقة» .أما وجه مــورو وأداؤهــا القلق والهائم الذي
ّ
ال ي ـســلــم نـفـســه بـسـهــولــة إل ــى امل ـت ـف ــرج ،ف ــا يـلـحــق بهما
ّ
وبتقلباتهما ،إال آلــة بحجم ترومبيت مايلز ديفيس .لعله
أحــد أهــم خ ـيــارات املـخــرج الـفــرنـســي الــراحــل أن يــزيــح عنه
مسؤولية وجــه م ــورو .يبني لــوي مــال قصته فــي فرنسا
الحديثة .إنها ّ
قصة حــب ليس فيها ركــن للقاء واحــد بني
الحبيبني (مورو وموريس رونيه) سوى على الهاتف أو في
صورة فوتوغرافية ستكشف الجريمة في النهاية .من بني
ما سعت إليه عدسات مخرجي املوجة الفرنسية الجديدة
مثل فرنسوا تروفو وكلود شابرول وجــاك ديمي وغــودار
وغ ـيــرهــم ،ك ــان ال ـع ـثــور عـلــى مـمـثـلــن ي ـضــاهــون أفـكــارهــم
وأفــامـهــم وأساليبهم التجديدية .م ــورو اآلتـيــة مــن خلفية
مسرحية ،هي واحدة من هؤالء املمثلني واملمثالت إلى جانب
جان كلود بريالي ،وجان بول بيلموندو ...قد ال تحب مورو

الحكي عن النوستالجيا إلى تلك املرحلة ،وقد وصفته بأنه
ّ
شبيه باملوت .لكن شخصية مــورو فاضت عنها ،مشكلة
نموذجًا المرأة املوجة الفرنسية الجديدة ،التي كان أول ما
فعلته هو االنقضاض على صورة املرأة التي كانت ال تزال
ضحلة وناقصة في السينما حتى ذلك الوقت .صورة هيأ
لها مال في «العشاق» الذي اعتبر قصيدة ّ
موجهة إلى مورو
نفسها .منح مال بطلته (مورو) الخيارّ .
تقرر الزوجة واألم
التخلي عن حياتها الرتيبة وعن ابنتها وزوجها البرجوازي،
مطلقة رغباتها الحسية والجنسية تحديدًا مع شاب غريب.
بلغت هــذه الـصــورة أوجها مع رائعة تروفو «جــول وجيم»
ّ
( )1962التي لم تكن رقابة الكنيسة الكاثوليكية تتحضر
لــرؤيــة شــيء مــن قبيله ،فمنعت الفيلم .سيبقى أداء مــورو
ّ
لــدور كاترين أحد أكثر األدوار الخالدة في السينما .يتفق
ال ـن ـقــاد ع ـلــى أن ال ـشــريــط ص ـنــع ع ـلــى م ـقــاس ـهــا ،وهـ ــذا ما
ّ
ّ
الشابة املتقلبة ،واملتطرفة
أكــده تروفو مــرارًا .كاترين ،تلك
وامل ـتــرن ـحــة ب ــن ال ـشــابــن ج ــول وج ـي ــم ،وف ــي لـهــاثـهــا خلف
اللهو لم يكن لها أن تصبح حقيقية أو محبوبة لوال مورو
نفسها .وفي حني كان املسرح فسحة للهرب من الفقر في
بداياتها ،فإن مشاهدتها لنسخة أنتيغون للفرنسي جان
ّ
أنويه ،شكلت صدمة لها .أتاحت املسرحية ملــورو املراهقة

أن ّ
تتعرف إلــى نــوع جــديــد مــن الـنـســاء .لقد شــاهــدت املــرأة
ّ
تثور للمرة األولــى ،ومنذ ذلــك الوقت قــررت أن تتبنى ثورة
أنتيغون .يعني «أن أحارب السلطة ،وأال أخاف الوقت والعمر
أبدًا» .أولت اهتمامًا باملخرجني أكثر من اهتمامها بأفالمهم.
لذلك ربما ّ
تحملت دورًا مرهقًا كليديا في «الليل» ()1961
ملـيـكــانـجـلــو أنـطــونـيــونــي ،وه ــي ت ـتــوه فــي شـ ــوارع ميالنو
بحثًا عــن شــيء أو هــربــا مـنــه .مــع تــروفــو م ـجــددًا ،انتقمت
في «العروس كانت ترتدي األســود» ( )1967من الكنيسة
الكاثوليكية وتـشــددهــا مــع امل ــرأة ،وقــد كــانــت السبب وراء
اإلنهيار العصبي الذي يصيب جولي /مورو ،ويدفعها إلى
قتل مجموعة من الرجال ،بعد مقتل زوجها خالل العرس.
بعد «جــول وجيم» ،منحها جاك ديمي بطولة فيلم «خليج
املالئكة» ( .)1963املــرأة التي تضع حياتها بيد آلة القمار،
بإدمانها على اللعب وتخليها عن مسؤولية األمومة وثقل
اإللتزام بعالقة عاطفية على السواء .إلى جانب غيرها من
ّ
ممثالت جيلها الفرنسيات ككاترين دونوف ،شكلت مورو
نموذجًا المــرأة ترفض معايير البرجوازية وتذهب ملالقاة
متعها الحسية وحياتها بعيدًا عــن أي تصنيف مسبق.
األمر أكثر فطرية وخفوتًا من صيحات الحركات النسوية
التي حادت عنها مورو طوال حياتها.

انقطعت بعد ذلك عن العمل السينمائي
ط ـ ـ ـ ــوال خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،وت ــراجـ ـع ــت
نجوميتها مع اقترابها من الخمسني،
ورح ـيــل أغـلــب الـعـمــالـقــة الــذيــن ارتـبــط
اسمها بأعمالهم .ولم ّ
تقدم طوال عقد
الثمانينيات أي عمل جدير بأن يبقى
ف ــي ذاك ـ ـ ــرة ال ـف ــن الـ ـس ــاب ــع ،بــاسـتـثـنــاء
«مـشــاحـنــة» لــرايـنــر فــاسـبـنــدر ()1982
و«الناجي» لجان بيار موكيه (.)1987
ح ـي ــال اب ـت ـعــاد األض ـ ــواء الـسـيـنـمــائـيــة
عـ ـنـ ـه ــا ،وج ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ــاذًا ف ـ ــي امل ـ ـسـ ــرح،
ح ـب ـهــا األول ،الـ ـ ــذي ل ــم ت ـ ـغـ ــادره مـنــذ
منتصف األربـعـيـنـيــات .على الخشبة
تــأل ـقــت م ـج ــددًا ف ــي ث ــاث ــة أع ـم ــال هــي:
«األك ـ ــذوب ـ ــة» (نـ ــص ف ــرن ـس ــوا دوران –
إخـ ــراج ج ــان لـ ــوران كــوشـيــه – ،)1980
و«ل ـي ـل ــة اإلي ـ ـغـ ــوانـ ــا» (ن ـ ــص تـيـنـيـســي
وي ـل ـي ــام ــز – إخ ـ ـ ــراج آرث ـ ــر ش ـي ــرم ــان –
 ،)1985و«ح ـك ــاي ــة ال ـخ ــادم ــة زيــرمــن»
(نــص هيرمان بــروش – إخ ــراج كــاوز
مــاي ـكــل غ ــروب ــر –  .)1986هـ ــذا الـعـمــل
الثالث تصدر املشهد املسرحي لثالثة
مواسم متتالية ،ونالت عنه جان مورو
جــائــزة «مــولـيـيــر» املـســرحـيــة العريقة،
عام .1988
ه ــذه الـنـجــومـيــة املـســرحـيــة امل ـت ـجــددة،
مهدت لعودتها الــى واجـهــة السينما،
مع مطلع التسعينيات ،اذ اشتركت في
بطولة فيلم «نيكيتا» لـلــوك بــوســون،
عام  ،1990ثم ّقدمت في السنة املوالية
خمسة أف ــام بـ ــارزة ،وه ــي «العشيق»
لـجــان جــاك آن ــو ،و«ح ـتــى آخــر الـعــالــم»
لـفـيــم ف ــان ــدرز ،و«خ ـط ــوة طــائــر اللقلق
املـعـلـقــة» لـثـيــو أن ـج ـلــوبــولــوس ،و«آن ــا
كـ ـ ـ ــارامـ ـ ـ ــازوف» ل ــرس ـت ــم خ ــام ــدام ــوف،
و«العجوز التي تمشي على ماء البحر»
للوران هاينمان ،الذي نالت عنه جائزة
«سيزار» أفضل ممثلة لعام .1992
قبل أن تنقطع عن التمثيل عام ،2015
شاركت خالل العقد األخير في أعمال
عــدة ،مــن أبــرزهــا «ذلــك الـحــب» (اخــراج
جــوزي دايــان –  ،)2002الــذي تقمصت
فـيــه دور صديقتها الــروائ ـيــة الــراحـلــة
مــارغــريــت دوراس ،و«الــوقــت املتبقي»
لفرنسوا أوزون ( ،)2005و«انسحاب»
ل ـع ــام ــوس غ ـي ـت ــاي ( ،)2007و«غ ـي ـبــو
والـظــل» ملانويل دي أوليفيرا (،)2012
ً
وصوال إلى آخر ظهور لها في «موهبة
أصدقائي» ألليكس لوتز (.)2015
مكافأة لها عن مجمل أعمالهاُ ،منحت
جان مورو جائزة الـ «سيزار» ،املعادل
الفرنسي لألوسكار ،مرتني :عام 1995
ث ــم ع ـ ــام  .2008ث ــم ُم ـن ـح ــت أوسـ ـك ــارًا
ً
ف ـخ ــري ــا ،ع ـ ــام  .1998وفـ ـض ــا ع ــن كــل
ال ـجــوائــز املــرمــوقــة ال ـتــي حـظـيــت بـهــا،
ُ
تعد م ــورو أول ام ــرأة انتخبت عضوًا
في أكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية
ع ـ ــام  .2000ك ـم ــا أنـ ـه ــا ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
الوحيدة التي ترأست لجنة التحكيم
فـ ــي «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ك ـ ـ ــان» مـ ــرتـ ــن .ك ــان ــت
األول ــى ع ــام  .1975ولـعـبــت آنـ ــذاك ،إلــى
جانب بيار سالنجر ،دورًا حاسمًا في
تــرجـيــح ف ــوز «وقــائــع س ـنــوات الجمر»
ل ـل ـجــزائــري مـحـمــد لـخـضــر حــامـيـنــا بـ
«ال ـس ـع ـف ــة ال ــذه ـب ـي ــة» ،رغـ ــم تـحـفـظــات
بــاقــي أع ـضــاء لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،بسبب
ح ـســاس ـيــة م ــوض ــوع ال ـف ـي ـلــم املـتـعـلــق
ب ـحــرب ال ـج ــزائ ــر ،ال ـتــي كــان ــت بـمـثــابــة
تابو في فرنسا آنذاك .أما املرة الثانية
التي ترأست فيها مــورو لجنة تحكيم
«ك ـ ـ ــان» ،ف ـقــد ك ــان ــت عـ ــام  .1995وم ــرة
أخ ـ ـ ــرى ،اتـ ـس ــم خ ـي ــاره ــا بــال ـك ـث ـيــر مــن
الجرأة ،حيث عملت على منح «السعفة
الــذه ـب ـيــة» ـ ـ ـ ـ ـ وس ــط س ـج ــاالت عاصفة
بني أعضاء لجنة التحكيم ـ ـ ـ الــى فيلم
 ،undergroundاملـثـيــر لـلـجــدل ،للمعلم
الـبــوسـنــي أمـيــر كــوسـتــوريـتـســا .وبلغ
الـجــدل الــذي أث ــاره فــوز الفيلم الــى حد
إعالن كوستوريتسا اعتزاله السينما،
قبل أن يتراجع عن قراره الحقًا...
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مقاطعة

بعلبك ّ
التطبيع
ضد
ّ
َ
«تريو فنديرير» ...حكموا ضمائركم
التطبيع»
كان يفترض بـ «لقاء بعلبك ضد ّ
وهو لقاء تأسس قبل أشهر ،أن يسلم باليد ،عبر أحد الوسطاء،
العزف ضمن «مهرجانات
رسالة الى فريق «تريو فنديرير» قبل
ّ
ّبعلبك الدولية» أول من أمس األحد .ولكن طارئًا حدث ،قيل
إنه ذبحة صدرية ّ
ألمت بعازف البيانو فانسان كوك ،فألغت
الفرقة السفر وغادرت «مطار أورلي» في باريس قبل إقالع
الطائرة .نايلة دو فريج ،رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك ،تقول
إن إلغاء السفر يعود إلى «أسباب ذات طبيعة خاصة ّ
وملحة».
ّ
في مكان آخر كـ  i24الفرنسية الصهيونية ،قرأنا أن السبب هو
رسالة «لقاء بعلبك ضد التطبيع» إلى الفرقة .هنا رسالة الحملة:

هاجس األسلوب وشكل الكتابة شغاله لفترة طويلة

ّ
غياب منذ وصوله إلى أرض الكتابة ،آمن بمقولة كافكا« :كل ما ليس أدبًا يقلق
راحتي» .وهكذا عاش حياته ،بعيدًا عن صخب الحياة الثقافية ،وقريبًا إلى أقصى ّ
حد
ممكن من نفسه ومن ّنصه!

غرناط...
محمد
ّ
روائي بروح نحات
الرباط ــــ عبد الرحيم الخصار
ّ
يــوجــد فــي امل ـغــرب كــتــاب ينشغلون
فقط بالكلمات التي تقع بني أيديهم،
يـحــولــونـهــا م ــن ط ــن إل ــى ت ـحــف من
الـ ـخ ــزف ال ـج ـم ـي ــل ،وه ـ ــم مـنـهـمـكــون
بالكامل في العمل الهادئ والصامت
داخ ــل ورش ـهــم الـخــاصــة ،ال يغريهم
ف ــي امل ـق ــاب ــل االنـ ـشـ ـغ ــال بــال ـت ـســويــق
والترويج ألعمالهم .وربما ذهابهم
ّ
مبني على ثقافة الزهد
إلى الكتابة،
ّ
والـتـخــلــي ،وعـلــى روح الـقـنــاعــة بما
يوجد خارج األدب.
م ـح ـمــد غ ــرن ــاط (م ــوالـ ـي ــد  1953فــي
مدينة بني مــال) الــذي غادرنا ليلة
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ب ـعــد ف ـتــرة طــويـلــة
مــن املـ ــرض ،ينتمي إل ــى ه ــذه الـفـئــة،
ف ــال ــرج ــل انـ ـخ ــرط ب ــاكـ ـرًا ف ــي ك ـتــابــة
ال ـق ـصــة وال ــرواي ــة بـ ــروح ال ــدراوي ــش
واملجاذيب .كان يتقمص روح ّ
نحات
ُ
ـان
ي ـع ـ ِـم ــل إزم ـي ـل ــه ف ــي الـ ــرخـ ــام ب ـت ـفـ ٍ
وب ـن ـش ــوة خ ــاص ــة ،غ ـي ــر م ـع ـنــي بـمــا
يوجد في الخارج .منذ وصوله إلى
أرض ال ـك ـتــابــة ،آم ــن بـمـقــولــة قديمة
ّ
لفرانز كافكا« :كل ما ليس أدبًا يقلق
ّ
راحـتــي» .ويبدو أن عمله القصصي
األخـيــر «مــرايــا الـغــريــب» ال ــذي صدر
قبل شهرين يشبه من حيث العنوان
َ
حياة وتجربة كاتبه الذي آثر العيش
بعيدًا عــن صخب الـحـيــاة الثقافية،
قريبًا إلى أقصى ّ
حد ممكن من نفسه
ومن ّ
نصه.
م ـنــذ ع ـم ـلــه الـ ـس ــردي األول «ال ـس ـفــر
ف ــي أودي ـ ــة م ـل ـغــومــة» الـ ـص ــادر سنة
 1978وهو يكتب ّ
نصه بــدأب وهمة،
ث ــم يـجـتـهــد ك ــي يـنـســاه وي ـت ـجــاوزه،
ّ
هو الــذي كــان يــرى أن النص يصبح
ملكًا للقارئ فور االنتهاء من كتابته
ون ـ ـ ـشـ ـ ــره ،وم ـ ـلـ ـ ِـزمـ ــا بـ ــذلـ ــك ل ـل ـك ــات ــب
بــالـبـحــث ع ــن ن ــص آخ ــر ج ــدي ــد .كما
كــان يـتـخـ ّـوف مــن الـكـتــابــات النقدية

ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــام ــل ال ـ ـق ـ ـ ّ
ـاص وال ـ ــروائ ـ ــي
ّ
املغربي اليوم ،معتبرًا أن كل حديث
ن ـق ــدي مـبـنــي ع ـلــى امل ـجــام ـلــة ،يـكــون
عائقًا أمام تطور الكتابة .في السياق
ّ
ذات ـ ــه ،ك ــان ي ــرى أن إع ـج ــاب الـكــاتــب
َ
ب ـن ــص م ـع ـ ّـن وارتـ ـب ــاط ــه الـ ـق ــوي بــه
يقضي على تجربته .لــذلــك ،حرص
على أن تكون كتابته على مدار عقود
مـنـشـغـلــة أك ـث ــر بـصــوتـهــا الــداخ ـلــي،
وبضرورة االنتقال بهذا الصوت من
مرحلة إلى أخرى في مسعى مستمر
إلى تجويده.
كان محمد غرناط يؤمن بأن الكاتب
ّ
لــديــه الـكـثـيــر لـيـقــولــه ،ل ـكــن اإلش ـكــال
املـ ـه ــم هـ ــو بـ ـ ــأي ل ـغ ــة س ـي ـق ــول ذلـ ــك،
ف ـهــاجــس األسـ ـل ــوب وش ـك ــل الـكـتــابــة
ق ــد ش ـغ ــاه بــال ـف ـعــل ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة.
ق ـبــل س ـن ــوات ،أق ـيــم ل ــه ل ـقــاء دراس ــي
حـ ـ ــول أع ـ ـمـ ــالـ ــه ،وأع ـ ـ ـ ــاد إث ـ ـ ـ ــارة ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة« :م ــوض ــوع ال ـل ـغــة طــرحـتــه
ع ـل ــى ن ـف ـس ــي ب ـش ـك ــل ج ـ ـ ـ ّـدي حـيـنـمــا
نشرت مجموعتي القصصية األولى
(السفر فــي أودي ــة ملغومة) ،صــارت
الـ ـلـ ـغ ــة م ـ ــن مـ ـش ــاغـ ـل ــي األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
صـ ــارت ه ـ ّـم ــا دائـ ـم ــا» .وك ـم ــا انـشـغــل
باللغة واألسلوب وبتقنيات الكتابة،
حــرص أيـضــا على تنويع تيماتها:
الحلم ،الحنني ،املوت ،الزمن ،الواقع،
السجن ،املرض ،التحوالت النفسية...
لم يكن غرناط كاتبًا للقصة والرواية

على مدار عقود،
انشغلت كتابته أكثر
بصوتها الداخلي

فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ك ـ ـ ــان أي ـ ـضـ ــا أس ـ ـتـ ــاذًا
ج ــام ـع ـي ــا م ـت ـخ ـص ـصــا فـ ــي ت ــدري ــس
هــذيــن الـجـنـســن األدبـ ـي ــن .غـيــر أنــه
فــي الـعــديــد مــن ال ـل ـقــاءات الـتــي ُدعــي
إليها ،كان يفضل أن يقرأ نصوصه،
وي ـت ـفــادى ال ـحــديــث عـنـهــا .سـئــل في
إح ــدى ال ـنــدوات عما إذا كــان الــواقــع
ي ـش ـغ ـلــه ،ف ــأج ــاب« :ال ــواق ــع يشغلنا
جـمـيـعــا ،لـكــن ف ــي الـكـتــابــة يشغلني
النص».
خالل هذه السنة ،أصــدر نــادي القلم
ف ــي امل ـغ ــرب ك ـتــابــا جـمــاعـيــا يحتفي
ب ــأدب صــاحــب «األيـ ــام ال ـب ــاردة» قــام
بــإعــداده الناقد بوشعيب الساوري،
وحـ ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «مـ ـع ــاب ــر ال ـت ـخ ـي ـيــل
ال ــروائ ــي وال ـق ـص ـصــي ف ــي الـتـجــربــة
الـســرديــة ملحمد غــرنــاط» ،شــارك في
ّ
تأليفه كتاب ونقاد من داخل املغرب
وخارجه.
ّ
خ ــل ــف ال ــراح ــل م ـج ـمــوعــة مـهـمــة من
األعـ ـم ــال الـقـصـصـيــة وال ــروائ ـي ــة من
بينها« :الـصــابــة وال ـجــراد» (،)1988
و«داء الذئب» (« ،)1996متاع األبكم»
( ،)2001و«ال ـحــزام الكبير» (،)2003
و«دوائ ــر الساحل» ( ،)2006و«هدنة
غ ـيــر م ـع ـل ـنــة» ( ،)2007و«حـ ـل ــم بني
جـ ـبـ ـل ــن» ( ،)2008و«تـ ـ ـح ـ ــت ض ــوء
ال ـل ـي ــل» ( ،)2010و«خـ ـل ــف الـ ـس ــور»
( ،)2012و«األيـ ــام ال ـب ــاردة» (،)2013
و«مـعــابــر الــوهــم» ( ،)2014و«ال ـبــرج
ّ
املـعــلــق» ( ،)2015و«م ــراي ــا الـغــريــب»
(.)2017
ربـمــا مــا ضــاع على ال ـقـ ّـراء فــي حياة
مـحـمــد غ ــرن ــاط ،هــو نـظــرتــه النقدية
إل ـ ــى ال ـ ــرواي ـ ــة والـ ـقـ ـص ــة ،ح ـي ــث ك ــان
ُي ـف ـت ــرض أن ي ـت ــرك ك ـت ـبــا ف ــي الـنـقــد
ال ـن ـظــري والـتـطـبـيـقــي ح ــول الـكـتــابــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــرديـ ـ ــة ...ه ـ ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــارف ال ـك ـب ـيــر
ب ـت ــاري ـخ ـه ــا وأسـ ـ ــرارهـ ـ ــا ،مـسـتـثـمـرًا
بذلك مرجعيته القرائية الشاسعة،
وخبرته في تدريس األدب.

حضرات العازفين في فريق «تريو فنديرير»،
الخير،
مساء ِّ
َ
مشارب مختلفة ،يجمعنا
نحن ،املوقعني أدناه ،مواطنون لبنانيون من بعلبك ،من
رفـ ُـض العنصرية اإلسرائيلية ،ودعـ ُـم تحرير فلسطني واألراض ــي العربية املحتلة
األخ ــرى منذ نـشــوء «إســرائـيــل» سنة  ،1948وع ــودة الالجئني الفلسطينيني إلى
أراضيهم.
أنتم اآلن في واحــد ٍة من أعرق مدن العالم ،وداخــل املعابد األكثر عبقًا بالحضارة.
ّ
ولكنكم أيضًا في إحدى أكثر البقع اللبنانية تقديمًا للشهداء في وجه «إسرائيل»
ُْ
والتكفيريني صونًا ّ
لحريتها وكرامتها .وحني تعزفون في «إيالت» مرتني ،وتهدون
ّ
إحــدى معزوفات إرنست بلوخ إلى «إسرائيل» لتكون بمثابة «رسالة حــب» إليها،
ّ
فإنكم تهينون شهداءنا وعائال ِتهم ،وتهينون لبنان ،وضمنه بعلبك.
ّ
ُ
نتمنى عليكم أن تمتنعوا عــن الـعــزف فــي «إســرائـيــل» ،مثلما فعل مـئــات الفنانني
العامليني؛ ّ
ّ
الحقيقية ،أي
ألن في عزفكم هناك إسهامًا في «تلميع» صورة «إسرائيل»

كونوا إلى جانب المظلومين،
الخاضعين لالحتالل والتمييز العنصري

ّ
الدموية ،وإسهامًا في «تبييض» صفحة جرائمها واحتاللها ضد لبنان وفلسطني
ّ
بشكل خاص.
عنصري (أبارتهايد)ُ ،ب ْ
ّ
نيت على أنقاض
«إسرائيل» دولة احتالل وتهجير وفصل
فلسطني سـنــة  ،1948فــي مــا ُع ــرف بــ«الـنـكـبــة» .وأص ـح ـ ُ
ـاب الـضـمــائــر الـحـ ّـيــة في
َ
ّ
العاملية ( )BDSصيف العام ،2005
العالم بدأوا منذ تاريخ إنشاء حركة املقاطعة
ّ
يتعاملون معها كما تعاملوا مع نظام الفصل العنصري البغيض في جنوب أفريقيا
العقوبات عليها
وطلب فرض
وسحب االستثمارات،
في القرن املاضي :باملقاطعة،
ِ
ِ
ّ
َ
ّ
حتى تنصاع إلى القانون الدولي« .إسرائيل» تنتهك القانون الدولي ،وتحتل أراضي
ُ
ّ
السوري وشبعا اللبنانية ،وتمنع الالجئني َالفلسطينيني
الجوالن
عربية ،بما فيها
الدولي رقم  ،194وتمارس الفصل العنصريّ
ّ
من العودة إلى بيوتهم بموجب القرار
ّ
عام  .1948وهي
في حق السكان العرب األصليني داخــل حـ ُـدود فلسطني املحتلة
ُ
شي ْ
ّ
ّ
عنصريًا ،أدانته محكمة العدل الدولية والجمعية ّ
دت َ
العامة لألمم
فصل
جدار
ٍ
املتحدة.
ّ
دع ْون ّ
ضمائركم حني ُت َ
َ
مجددًا إلى العزف في «إسرائيل».
إننا نناشدكم أن تحكموا
جانب املظلومني ،الخاضعني لالحتالل والتمييز العنصري ،ال إلى جانب
كونوا إلى ّ
الظاملني املحتلني العنصريني.
بعلبك ــ  ٣٠تموز (يوليو) 2017
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يشـارك التينـور األرجنتينـي مارسـيلو ألفاريـز (راداميـس) والسـوبرانو األميركية إيلينا أوكونـور (عايدة) في أوبـرا «عايدة» لفيـردي ( 1813ــ ،)1901
ضمـن فعاليـات «مهرجـان كوريجـي ّدورانـج لألوبـرا» فـي مدينـة أورانـج الفرنسـية (جنـوب) .الجمهـور علـى موعد مـع عرضين إضافييـن للعمل
الـذي أخرجـه بـول ـــ إيميـل فورنـي وألفـه باولـو أريفابينـي ،غـدًا األربعـاء وفـي  5آب (أغسـطس) الحالـي ،آخـر ّأيـام المهرجـان المسـتمر منـذ 19
حزيـران (يونيـو) ( .2017بيرترانـد النغلـوا ــ أ ف ب)

َّ
الدالفين تعذب في بيروت ...لمتعتكم!

كوميديا شبابية
في «مسرح المدينة»
( The Comebackالعودة)،
هو عنوان عرض الـ «ستاند
أب كوميدي» الذي ّ
تقدمه
«استنضف  »Comedyفي
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ
غد الخميس.
بيروت) بعد ٍ
املوعد ّ
املميز والشبابي ،سيجمع
هذا ثالثة ممثلني كوميديني
لبنانيني هم :سعد القادري
(الصورة) ،وجمال مالعب
و«كوكس رضا» (كما ّ
يعرف عن
نفسه على فايسبوك) ،على أن
يتولى إيلي متري ّ
مهمة التقديم.
أما املوسيقى ،فستحمل توقيع:
شبلي الديب ،ورمزي شمس،
وعلي مغنية .يعد القائمون على
السهرة الحضور بالكثير من
املتعة والضحك املتواصل.
 :THE COMEBACKالخميس
 3آب (أغسطس) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مسرح
الثامنة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .للحجز
واالستعالم70/832702 :

بالقرب من الـ «فوروم دو بيروت»،
ينطلق في  9آب (أغسطس) املقبل
عرض ،Beirut Dolphinarium
الخاص بالدالفني والذي ّ
يقدمه
 .Cirque Du Libanمع بدء اإلعالن
عن هذا الحدث «الترفيهي»
وعرض التذاكر عبر موقع
«فيرجن» ،رفعت جمعية Animals
 Lebanonالصوت عاليًا في وجه
هذا املشروع .من خالل صفحتها
الرسمية على فايسبوك ،نشرت
الجمعية اللبنانية املعنية بالدفاع
عن حقوق الحيوان ،أمس االثنني
فيديو ّ
أعدته جمعية Against
 ،Animals in Entertainmentيشرح
أسباب ضرورة مقاطعة عروض من
هذا القبيل ،وعلى رأسها الظروف
غير الطبيعية والقاسية التي
ّ
تتعرض لها هذه الثدييات الذكية
والجميلة ،إضافة إلى تعذيبها
من أجل أداء الحركات التي ّ
يحبها
البشر!

ّ
وفيما لفتت إلى أن معظم دول
العالم تعمل على إنهاء عروض
الدالفنيّ ،
شددت Animals Lebanon
ّ
على أن  Cirque Du Libanتنكث
ّ
بوعودها مرة أخرى بعدما
ّ
كانت قد التزمت بأن «استخدام
الحيوانات في عروض السيرك لم
يعد مقبول أخالقيًا ،»...معتبرة
ّأن «اإلغراءات املاليةّ ،
ربما تجعل
تختفي» .في هذا السياق،
املبادئ
ّ
أكدت الجمعية أنها ستفعل «كل
ما بوسعنا إليقاف هذا االستغالل،
ووضع ٍّ
حد لهذا العرض البشع»،
ً
ّ
طالبة من رواد مواقع التواصل
االجتماعي نشر الفيديو بكثافة
بهدف رفع الوعي تجاه هذه
املسألة.
وسبق لجهود عدد من الجمعيات
واألفراد أن دفعت في نيسان
(أبريل) املاضي إلى إلغاء عرض
للدالفني كان ّ
مقررًا في حزيران
(يونيو) .2017

من الملصقات التي انتشرت في نيسان الماضي

