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سياسة
المشهد السياسي

الحكومة تدفن رأسها في الرمال:
الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!
كما في كل الملفات السياسية والحياتية واالقتصادية ،قررت الحكومة دفن رأسها في الرمال ،واالستمرار في قطع العالقات مع
ّ
ًَ
وشراء للكهرباء ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا ...لكن بال زيارات رسمية للوزراء!
يتضمن تنسيقًا أمنيًا
سوريا .قطع للعالقات
ً
تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ان ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــاال ع ــن
ال ـ ــواق ـ ــع ،وع ـ ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـتــاري ـخ ـيــة
ّ
والجغرافية ،واملصالح االقتصادية.
ال ـحــديــث ت ـحــدي ـدًا ع ــن فـ ُـريــق  14آذار
داخ ــل مجلس ال ـ ــوزراء ،املـمـثــل بتيار
املستقبل وال ـقــوات اللبنانية ،اللذين
ُي ّ
صران على التصرف كالنعامة التي
تدفن رأسها في الــرمــال« .ثــوار األرز»
ّ
يتذرعون بأكذوبة «النأي بالنفس»،
الـ ـت ـ ّـي لـ ــم ي ـل ـت ــزم ــوه ــا يـ ــومـ ــا ،ال حــن
ت ــدخ ـل ــوا بــال ـحــرب ال ـس ــوري ــة ق ـبــل أي
فــريــق لـبـنــانــي آخ ــر ،دعـمــا للمقاتلني
املعارضني للنظام السوري ،وال حني
ساهموا في تشجيع السوريني على
الكيلومترات
النزوح .ال ُيبالون بمئات
ُ
ّ
املشتركة ،وبــأن ســوريــا هــي املتنفس
الوحيد للبنان ،وال ب ــآالف العائالت
ال ـت ــي ت ـع ـت ــاش م ــن ج ـ ـ ـ ّـراء ال ـت ـب ــادالت
التجارية ،وال باإلرهاب الذي يستبيح

شهدت جلسة مجلس
الوزراء مناوشات عونية ــ قواتية
على أكثر من ملف
أراضــي لبنانية وسورية ،ومحاربته
ّ
تتطلب تعاونًا بني البلدين.
ّ
منذ أن تحدث األمني العام لحزب الله
حسن نصرالله عن حتمية التنسيق
ُ
ب ــن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي تـ ـق ــارع «داع ـ ــش»
و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وب ـع ــد أن ك ـ ـ ّـرر رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه ّبري أكثر من ّ
مرة
ضـ ــرورة تــرمـيــم ال ـعــاقــة م ــع ســوريــا،
اسـتـشـعــرت ق ــوى  14آذار وج ــود ّ
نية
حقيقية إلعادة العالقات بني البلدين
إلـ ـ ـ ــى سـ ــابـ ــق ع ـ ـهـ ــدهـ ــا ،ف ــاس ـت ـن ـف ــرت
ّ
التصدي لذلك.
ملحاولة
ال ـح ـكــومــة بــرئــاســة س ـعــد ال ـحــريــري،
عـ ّـيـنــت قـبــل أس ـبــوعــن الـسـفـيــر سعد
زخيا على رأس بعثتها الدبلوماسية
فــي دم ـشــق .وس ـي ـقـ ّـدم زخ ـيــا ،بصفته
سفير الـجـمـهــوريــة اللبنانية ،أوراق
اعتماده إلــى الرئيس الـســوري بشار
األسـ ــد .وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل
ّ
وقـ ـ ـ ــع ،ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار ص ــرف
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات ثـ ـمـ ـن ــا لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـت ــي

طلب الحريري شطب النقاش عن زيارات الوزراء لسوريا من المحضر (داالتي ونهرا)

ّ
عقدة الرحيبة تؤخر رحيل «سرايا أهل الشام»
تشير املعلومات امليدانية من جرود عرسال إلى أن معركة الجيش اللبناني الرامية إلى
ّ
مصر على إنهاء
الجرود املحتلة من قبل تنظيم داعش ،لن تنطلق قريبًا .فالجيش
تحرير ّ
الشام» قبل انطالق املعركة .وفي هذا األمر تحديدًا ،برزت عقدة
ملف مسل ّحي «سرايا أهل ّ
جديدة ،تمثلت في إصرار مسلحي السرايا على االنتقال إلى مدينة الرحيبة السورية ،في
منطقة القلمون الشرقي .لكن هذه املنطقة تحديدًا تشهد مفاوضات بني الدولة السورية
واملسلحني ،برعاية روسية ،بهدف عقد مصالحة تنهي ّ
التمرد املسلح فيها .وقد وصلت
ّ
املفاوضات إلى مرحلتها األخيرة .ولهذا السبب ،تتحفظ الدولة السورية على نقل نحو 350
ّ
ّ
مسلحًا إلى منطقة على عتبة إنهاء الحرب فيها ،وهو ما يؤخر البدء بتنفيذ اتفاق انتقال
ّ
مسلحي «السرايا» ،مع أكثر من  2600مدني ،إلى الداخل السوري .ويسعى حزب الله إلى
حل هذه العقدة سريعًا.
ّ
على صعيد آخر ،استمر الجيش في استهداف إرهابيي داعش باألسلحة املناسبة ،فأغارت
مروحياته على مواقعهم أمس ،موقعة قتلى وجرحى ،بحسب مصادر رسمية لبنانية.
(األخبار)

يـشـتــريـهــا لـبـنــان م ــن س ــوري ــا .ولـكــن،
حـ ــن ُيـ ـصـ ـب ــح األمـ ـ ـ ــر ت ـل ـب ـي ــة دعـ ـ ــوات
وزراء لنظراء لهم ،بغية املشاركة في
مؤتمرات ُمختصة ،وهو ٌ
أمر روتيني
حــدث فــي الـسـنــوات القليلة السابقة،
تعلو صرخات «اآلذاريني» املستنكرة.
تـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مــع
ّ
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،م ــن مـنـطـلــق أن
ُ
مــن «واج ـب ــات» األخ ـيــرة أن تساعدنا
اقتصاديًا وأمنيًا ،شــرط أال يعاملها
لبنان باملثل .هكذا« ،يجب» أن تكون
األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة م ـع ـب ـرًا لـبـضــاعــة
املزارعني والتجار اللبنانيني ،من دون
تــواصــل بــن الـطــرفــن ،حتى ولــو كان
عبر زيــارة وزيــر الــزراعــة أو الصناعة
لـ ــدم ـ ـشـ ــقُ .
وي ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون
والصناعيون ملرحلة إعـمــار ســوريــا،
التي من املفترض أن يلعب لبنان دورًا
أســاسـيــا فـيـهــا ،مــع رف ــض أن ُي ـشــارك
وزير االقتصاد في مؤتمر اقتصادي
ُينظم فيها.
ّ
ال شـ ـ ــيء ُيـ ـ ـب ـ ــرر ق ـط ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع

ُ
سوريا ،التي ما زال كرسيها محفوظًا
ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،والـ ـت ــي تـتـقــاطــر
إليها ،عبر لبنان تحديدًا ،وفود عربية
وأوروبية ...وأميركية أيضًا .ما يجمع
ُ ّ
ً
ويحتم تــواصــا بني
لبنان وســوريــا،
الحكومتني ،أكـبــر بكثير مـ ّـمــا يجمع
ً
ل ـب ـن ــان وال ـ ـعـ ــراق مـ ـث ــا ح ـت ــى ت ــواف ــق
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ي ـع ـق ــوب الـ ـ ـص ـ ــراف لـ ـبـ ـغ ــداد لـيـبـحــث
«التعاون املشترك بني البلدين وسبل
تـ ـع ــزي ــزه وت ـ ـطـ ــويـ ــره ،وال س ـ ّـي ـم ــا فــي
ّ
املجال العسكري» .وإذا كان السبب أن
املوقف من سوريا «موضوع خالفي»،
فاألمر نفسه ينطبق على السعودية،
والواليات املتحدة ،و...
في جلسة مجلس الوزراء التي ُعقدت
أمـ ــس ف ــي ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة ،عــاد
الـ ـ ــوزراء لـيـنـقـسـمــوا ب ــن  8و 14آذار.
ٌ
ـدد من
دار ج ــدل طــويــل حــول زي ــارة ع ـ ٍ
ال ـ ــوزراء ل ـســوريــا ،فــدافــع عنها وزراء
ح ــرك ــة أمـ ــل ،وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
وحزب الله ،والحزب السوري القومي

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ـي ـم ــا ع ــارضـ ـه ــا ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ب ــدأ
الـنـقــاش بـعــد س ــؤال ال ــوزي ــر ب ـيــار بو
عاصي عــن دقــة مــا ُينشر فــي وسائل
اإلعالم حول هذا املوضوع« ،ليصمت
بعدها من دون أن ُيعطي رأيــه» .بعد
أن أتى الجواب إيجابيًاّ ،
تحدث الوزير
ملحم رياشي عن ضرورة التزام النأي
ّ
بالنفس «ألن الوضع في سوريا غير
واضــح ،وعالقتها بالجامعة العربية
م ــا زال ـ ــت ُم ـل ـت ـب ـســة ،والـ ــوضـ ــع داخ ــل
ً
ال ـح ـكــومــة ل ـيــس أف ـض ــل حـ ـ ــاال» .طلب
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام عـ ــدم إدراج ال ــزي ــارات
ّ
في جــدول األعـمــال ،بحجة أن القوات
لــن تقبل تمويل زي ــارات لـســوريــا من
خــزيـنــة ال ــدول ــة« ،وإذا أردتـ ــم فلنلجأ
إلـ ــى ال ـت ـص ــوي ــت»ّ .أي ـ ــد ال ــوزي ــر نـهــاد
ّ
املـشـنــوق كــام ريـ ّـاشــي ،فعلق الــوزيــر
جبران باسيل بأنه «قدمنا كتابًا إلى
مجلس ال ــوزراء حتى ُيـشــارك الــوزيــر
رائد خوري في مؤتمر اقتصادي»ّ .
رد
ّ
رياشي مصرًا على الرفض« ،ألن هذا
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قضية اليوم

الجيش يالحق «مفسدين من العسكريين والمدنيين»
فضيحة المدرسة الحربية :مئة ألف دوالر تجعلك ضابطًا
رضوان مرتضى

ّ
امللف ُيفجر مجلس الــوزراء» ،عارضًا
ّ
ّ
أن «تتولى البعثة الدبلوماسية حل
هذه األمور بانتظار زمن أفضل ،لكون
الـصــراع ال يــزال في بــدايــاتــه» .الختام
ّ
ك ــان م ــع ك ــام ال ـحــريــري بـتــذكـيــره أن
«هــذه الحكومة قـ ّـررت تحييد امللفات
ال ـخ ــاف ـي ــة ،واملـ ـل ــف الـ ـس ــوري ُيـعـتـبــر
ّ
أحدها .لذلك أطلب شطب كل النقاش
م ــن املـحـضــر والـ ـت ــزام سـيــاســة الـنــأي
ب ــالـ ـنـ ـف ــس» .وب ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـك ــون مـجـلــس
الـ ــوزراء قــد حـجــب عــن الـ ــوزراء الــذيــن
سيزورون سوريا أي تكليف رسمي،
فتصبح زيــارات ـهــم لــدمـشــق «زيـ ــارات
بصفتهم الشخصية ...والوزارية ،لكن
من دون مفاعيل رسمية لها» ،بحسب
مصادر وزارية.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،لـ ــم ت ـخ ــل جـلـســة
مجلس الوزراء أمس من «مناوشات»
خ ـف ـي ـفــة بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ّـحــر
والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ح ـ ــول م ـلــف ــن.
األول ،ط ـ ـلـ ــب بـ ــاس ـ ـيـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر
ُغ ـســان حــاصـبــانــي أن ي ـقــرن مـشــروع
امل ـخ ـص ـصــات املــال ـيــة للمستشفيات
ب ــآلـ ـي ــة واض ـ ـحـ ــة لـ ـت ــوزي ــع ال ـس ـق ــوف
املالية .حــاول وزيــر الصحة «زكــزكــة»
ّ
بــاس ـيــل بــال ـقــول إن ال ـس ـقــوف املــالـيــة
ُ ّ
ملـسـتـشـفــى ال ـب ـت ــرون وزعـ ـ ــت م ــن دون
ّ
وجــود آلية .فـ ّ
ـرد باسيل بــأن «قبل أن
تكون موجودًا ،في الحكومة السابقة،
صدر قــرار من مجلس الـ ّـوزراء يتعلق
الحريري
بمستشفى البترون» .تدخل
ّ
على اعتبار «مــش وقتها» .أمــا امللف
ال ـثــانــي ،ف ـكــان طـلــب ص ــرف مليونني
و 700أل ـ ـ ــف دوالر لـ ــدعـ ــم االت ـ ـحـ ــاد
اللبناني لكرة السلة الذي يستضيف
بطولة كأس آسيا  ،2017فأتى الرفض
ّ
مــن باسيل ،بحجة أن «البطولة غير
وعندئذ نكون مضطرين إلى
رسمية،
ٍ
صرف االعتمادات التحادات أخــرى».
حمل رياشي راية املوافقة على صرف
األم ـ ـ ــوال .أي ـ ـ ّـده الـ ــوزيـ ــران ع ـلــي حسن
خ ـل ـي ــل ومـ ـحـ ـم ــد فـ ـنـ ـي ــش ،وال ــرئـ ـي ــس
الـ ـح ــري ــري .ال ـن ـت ـي ـجــة ك ــان ــت املــواف ـقــة
على صرف مليون دوالر التحاد كرة
السلة ،وليس لبطولة كأس آسيا ،مع
اعـ ـت ــراض بــاس ـيــل وخـ ـ ــوري ،وتـحـفــظ
الــوزيــر محمد كـبــارة ألسـبــاب تتعلق
بالتقشف املالي.
لــم تـكــد ت ـبــدأ جـلـســة الـحـكــومــة أمــس،
حتى غــادرهــا غاضبًا الــوزيــر مــروان
حـ ـ ـم ـ ــادة« ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى تـ ـج ــاوز
صالحيات املجلس والــوزراء جماعيًا
وإفــراديــا ،وامتناع الرئاستني األولــى
والثالثة عن توقيع مرسوم كان أقره
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووقـ ـع ــت بـمــوجـبــه
اتفاقية الهبة املقدمة من البنك الدولي
ملختلف قـطــاعــات وزارة الـتــربـيــة ،من
م ـنــاهــج ع ـبــر امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي ودع ــم
هيكلية الـ ــوزارة البنيوية والبشرية
ومـ ـس ــان ــدة م ـ ـشـ ــروع ت ـع ـل ـيــم األوالد
غير اللبنانيني» ،كما قــال لـ«األنباء»
اإللكترونية .وقد اتهم «إصرار البعض
مـ ــن وزراء ظـ ــل وغ ـ ــرف م ـغ ـل ـقــة عـلــى
وض ــع تنفيذ الـهـبــة خ ــارج التراتبية
امللحوظة في القوانني» .املعني بكالم
حـمــادة هــي املــوظـفــة صونيا خــوري،
الـتــي ك ــان قــد عينها ال ــوزي ــر السابق
ّ
الياس بو صعب .وعلى الرغم من أن
ّ
الحريري وعد حمادة باالجتماع لحل
ّ
امل ــوض ــوع ،إال أن وزي ــر الـتــربـيــة أصـ ّـر
على االعتكاف.
(األخبار)

في سياق خطة طلبها الرئيس العماد
م ـي ـشــال عـ ــون إلعـ ـ ــادة تــرت ـيــب أوضـ ــاع
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
وخ ـص ــوص ــا ق ـطــع الـ ـط ــرق أم ـ ــام تــدخــل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـط ــوي ــع
والـ ـت ــوظـ ـي ــف واإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـه ــذه
امل ــؤسـ ـس ــات ،ب ــاش ــرت قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش
اللبناني بــرنــامــج عـمــل ،يشمل ضمنًا،
إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في
املرحلة السابقة.
وأول ـ ــى امل ـف ــاج ــآت ك ــان ــت ف ــي فـضـيـحــة
رش ــوة وفـســاد يقف خلفها عسكريون
ومدنيون ،عملوا على التوسط لدخول
عناصر ورت ـبــاء وضـبــاط إلــى الجيش.
ّ
وج ــاءت ال ـهــزة على خلفية مــا يحصل
في املدرسة الحربية .وأدت التحقيقات
األول ـي ــة ال ـتــي ب ــدأت قـبــل م ــدة قـصـيــرة،
إل ــى تــوقـيــف ضــابــط متقاعد فــي األمــن
الـ ـ ـع ـ ــام وس ـ ـتـ ــة م ــدنـ ـي ــن ب ـ ـجـ ــرم ق ـبــض
ع ـشــرات آالف الـ ـ ــدوالرات مــن أشـخــاص
مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك
العسكري ،غير أن التحقيق لم ُيستكمل
بـعــد .ويـجــري الـحــديــث عــن إقـفــال ملف
الـتـحـقـيــق مــن قـبــل الـشــرطــة العسكرية
وإحـ ــالـ ــة املـ ـل ــف ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
العسكرية مــن دون توقيف أي ضابط
وع ـس ـك ــري ف ــي ال ـج ـي ــش .ل ـكــن م ـصــادر
أخـ ــرى ت ـقــول إن قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزيف عون ،يريد السير بالتحقيقات
ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،وإنـ ــه ح ـصــل ع ـلــى دعــم
مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة.

(مروان بوحيدر)

ب ـ ــدأت ال ـق ـصــة ب ـعــدمــا َر َس ـ ـ ـ َـب أك ـث ــر من
أرب ـع ــن تـلـمـيــذ ضــابــط ف ــي امـتـحــانــات
ُ
الـسـنــة األول ـ ــى .وه ــذه ت ـع ـ ّـد ســابـقــة في
الكلية العسكرية ،إذ إن نسبة الرسوب
ُ
ال تـكــاد تــذكــر .وإث ــر ذل ــك ،استنكر عدد
من تالمذة الضباط الراسبني ما حصل،
ّ
ّ
مدعني أن عائالتهم دفعت مبالغ طائلة
ّ
م ـقــابــل ت ـخــرج ـهــم ض ـبــاطــا م ــن الـكـلـيــة
الحربية.
على األثر ،فتحت قيادة الجيش تحقيقًا
ّ
الضباط الذين أكدوا
ّفي مزاعم التالمذة ّ
أن لديهم ضمانات بأنهم دخلوا الكلية
ّ
ليتخرجوا منها ضباطًا مقابل
الحربية
م ـبــالــغ مــال ـيــة دف ـع ــوه ــا .وق ــد ن ـجــم عن
التحقيق طلب قـيــادة الجيش توقيف
رائ ــد متقاعد فــي األم ــن الـعــام أحـمــد ج.
كــذلــك أوق ــف كــل مــن املــدنــي مـ ــروان س.

واملسؤول في جمعية املشاريع الخيرية
االسالمية ربيع ش .الذي تربطه عالقة
صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة
عالية.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ع ــدد الـتــامــذة
الضباط الذين أفادوا خالل التحقيقات
ّ
ب ــأنـ ـه ــم دفـ ـع ــوا م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة طــائ ـلــة
ألشـ ـخ ــاص م ـح ــددي ــن ،م ـقــابــل ضـمــان
دخــول ـهــم إل ــى الـسـلــك ال ـع ـس ـكــري ،بلغ
ُ
جوب أفراد من عائالتهم،
ثالثة .واست ّ
فــذكــر أحــدهــم أن ــه دفــع مبلغ  ٢٠٠ألف
دوالر إلى قريبه مروان س .كي ُيدخل
ابنه إلى الكلية الحربية .وأفاد تلميذ
ّ
آخر بأن والده دفع مبلغ  ٦٠ألف دوالر
ّ
للرائد املتقاعد ،لكن أحدًا من هؤالء لم
ُي ّ
قدم أي دليل ُيثبت مزاعمه.
يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ

ّ
ف ـتــرة دورة مـجـنــديــن ،بـعــدمــا تـبــن أن
رائحة الفساد تفوح منها .كذلك علمت
«األخ ـبــار» أن التحقيقات تشمل دورة
رتـبــاء فــي الـجـيــش ،وأن الـحــديــث يــدور
ح ــول تحقيق أشـمــل سـيـطــاول غالبية
الـقــوى األمـنـيــة والـعـسـكــريــة ،وال سيما
قوى األمن الداخلي.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل مـ ــراق ـ ـبـ ــون ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت
التحقيقات شاملة دون ضوابط .وقال
ه ـ ــؤالء :أال ي ـج ـتــاز امل ــرش ـح ــون خمس
ل ـج ــان م ــن ال ـض ـب ــاط ق ـبــل ق ـبــول ـهــم في
ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة؟ م ـ ــاذا ع ــن ال ـض ـبــاط
س ـتــة ف ــي امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري الــذيــن
ال ـ ّ
ي ــوق ـع ــون ع ـلــى ق ـبــول إدخ ـ ــال التلميذ
إلـ ــى ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة؟ ه ــل ُي ـع ـق ــل أن
يـكــون سـتــة مــدنـيــن وضــابــط متقاعد
وحــدهــم الــذيــن أدخ ـلــوا مــن يملك املــال
ّ
إلـ ــى ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة ،وال س ـي ـمــا أن
الـحــديــث عــن تحديد تسعيرة لدخول
ال ـع ـس ـك ــري وال ــرتـ ـي ــب والـ ـض ــاب ــط إل ــى
ال ـس ـلــك ال ـع ـس ـكــري ل ـيــس ج ــدي ـدًا؟ فهل
ُي ـع ـقــل أن ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ض ـب ــاط من
صفوف املؤسسة العسكرية متورطون
فــي قضية دفــع رش ــوة إلدخ ــال ضباط
فـ ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري؟ ل ـي ـص ــدف أن
ي ـكــون مـعـظــم املـشـتـبــه فـيـهــم مــدنـيــن،
فيما الضابط الوحيد املوقوف متقاعد
من األمن العام وليس الجيش ،وسبق
ُ
أن طـ ِـرد بشبهة الفساد في عهد املدير
العام األسبق جميل السيد ،ثم أعادته
قــوى  14آذار بعد عــام  2005بقرار من
مجلس شــورى الدولة ،بذريعة وجود
َعيب شكلي في قرار طرده!

غريب من عرسال:
محاربة اإلرهاب مقاومة
للمشروع األميركي
جــال األم ــن الـعــام للحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب ،وعضو املكتب السياسي مسؤول
العالقات السياسية في الحزب حسن خليل،
على بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع ،حيث
التقى منظمات الـحــزب وأصــدقــاءهــم ورؤســاء
وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير.
في عرسال وجه غريب التهنئة بتحرير الجرود
من اإلرهاب ،داعيًا إلى استكمال معركة تحرير
ما بقي من جرود عرسال وتحرير جرود رأس
بعلبك والقاع .وقــال« :كما دافعت عرسال عن
ك ــل لـبـنــان ف ــي ك ــل امل ــواج ـه ــات ض ــد االح ـتــال
اإلسرائيلي وضد التقسيم ،فاملطلوب اليوم من
كل لبنان أن يكون إلى جانب عرسال» ،مؤكدًا
أن «محاربة اإلرهاب هي باألساس معركة ضد
املشروع األميركي التفتيتي وما ينتج منه».
وش ـ ّـدد غريب على أن املطلوب مــن كــل أجهزة
الـ ــدولـ ــة أن ت ـع ــود إلـ ــى ع ــرس ــال ل ـت ــأم ــن كــافــة
الخدمات االجتماعية التي تحتاجها خالل حالة
طــوارئ ،معتبرًا أن «دحر اإلرهــاب ال يستكمل
ويتحصن إال بضرب الحالة املذهبية والطائفية
وبتأمني احتياجاتها الحياتية» .وأكــد إطــاق
مبادرة تحرك من أهالي عرسال ومن الحزب
بهذا الخصوص.
أم ــا ف ــي رأس بـعـلـبــك والـ ـق ــاع ،ف ــأش ــار غــريــب
إلــى أن «هـنــاك معركة ،وكــل لبنان معني بها،
وهــي معركة مرتبطة بما يجري فــي سوريا،
َّ
وهــي متداخلة مع ما يحضر للمنطقة ضمن
املـشــروع األمـيــركــي» .ورأى أن «تحرير جــرود
ع ــرس ــال ه ــو إن ـج ــاز وط ـنــي ونـحـيــي الـشـهــداء
ً
والـتـضـحـيــات الـتــي قــدمـتـهــا امل ـقــاومــة» ،قــائــا:
«قرارنا املشاركة في املعركة إلى جانب الجيش
واملقاومة واألح ــزاب واألهــالــي دفاعًا عن قرانا
وأهلنا».
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سياسة
تحليل إخباري

تورط نتنياهو الجنائي:
فرصة للعدوان على لبنان؟
علي حيدر
تهتز الساحة السياسية اإلسرائيلية
بفعل ارت ـقــاء االتـهــامــات املــوجـهــة إلى
رئيس ال ــوزراء بنيامني نتنياهو إلى
مــرحـلــة ج ــدي ــدة نـتـيـجــة ت ـحــول خ ــازن
أس ـ ــراره وم ــدي ــر مـكـتـبــه ال ـســابــق ،آري
ه ــارو ،إلــى «شــاهــد مـلــك» ،وهــو مــا قد
ّ
يوفر للشرطة أدلــة دامغة تمكنها من
التوصية بتقديم الئحة اتهام رسمية
ض ــده فــي الـعــديــد مــن قـضــايــا الفساد
والرشى.
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو الـ ـشـ ـخـ ـص ــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،م ـهــدد.
على هــذه الخلفية ،يحضر التساؤل
ع ــن إمـ ـك ــان أن ي ــدف ــع ذل ـ ــك نـتـنـيــاهــو
إل ــى ال ـه ــروب نـحــو خ ـي ــارات عــدوانـيــة
خ ــارجـ ـي ــة ،ب ـه ــدف «حـ ـ ــرف األن ـ ـظـ ــار»،
وإب ـعــاد التهديد القضائي عـنــه .فهل
لهذه الفرضية واقعية في آلية صناعة
القرار األمني في إسرائيل؟ وهل هناك
سوابق تعزز أو تدفع هذه اإلمكانية؟
وبعد كل ما جرى ،هل يعقل أن يكون
لبنان ساحة هــروب الشتباك داخلي
فــي إســرائـيــل؟ مــع ذل ــك ،ال نناقش في
هذه املقالة فرضية أن تبادر إسرائيل
في املدى املنظور إلى شن حرب أو ال،
بــل تـحــديـدًا هــل هـنــاك أرضـيــة إلمكان
أن ي ــدف ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــؤس ـســة
القرار للجوء إلى الحرب ،على خلفية
االتهامات املوجهة إليه؟
املؤكد أن لرئيس الحكومة اإلسرائيلية
دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي صـ ـن ــاع ــة الـ ـق ــرار
السياسي األمني .إال أن هذا الدور غير
مطلق ،بــل يــأتــي فــي سـيــاق مجموعة
ُ
مــن الـعــوامــل األخ ــرى الـتــي تـسـهــم في
بـ ـل ــورة هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار .ف ـع ـلــى امل ـس ـتــوى
الـقــانــونــي ،مــن يملك صالحية اتخاذ
قرار الحرب في إسرائيل ،هو الحكومة
ـ املجلس الوزاري املصغر .ومن ناحية
عملية ،إن الشخصيات األكثر تأثيرًا،
فــي أي ق ــرار عـسـكــري ،واس ـت ـنــادًا إلــى
التجارب السابقة ،هم رئيس الــوزراء
ووزير األمن ورئيس أركان الجيش.
مــع ذل ــك ،إن تأثير رئـيــس الـ ــوزراء في
صـنــاعــة ال ـق ــرار الـسـيــاســي األم ـن ــي ،ال
ينحصر بصفته الرسمية وحسب ،بل
قد يضيق أو يتسع بلحاظ مجموعة
من العوامل املتصلة بتاريخه وخبرته

وم ـك ــان ـت ــه فـ ــي الـ ــواقـ ــع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
وث ـ ـقـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ب ــه،
وأي ـضــا بـتـنــاغــم املــؤسـســة العسكرية
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة م ـع ــه .ويـ ـض ــاف إلــى
ذلــك حضور املوقف األميركي كعامل
رئيسي في بلورة قرار الحرب .واألهم
مــن نــاحـيــة لـبـنــان ت ـحــدي ـدًا ،حـســابــات
الكلفة والـجــدوى وثبات حضور هذه
الحسابات في وعي مؤسسة صناعة
القرار السياسي واألمني.
تــؤكــد ت ـج ــارب ن ـحــو  70س ـنــة ،أن ــه لم
يـسـبــق أن ف ــرض املـسـتــوى السياسي
ع ـلــى ال ـج ـيــش ح ــرب ــا ك ــان يـعــارضـهــا.
مــع أنــه مــن الناحية القانونية يمكنه
القيام بذلك .فــرض األول على الثاني
انسحابات كان يتخوف من مفاعيلها
ويـعــارضـهــا .وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
ه ــذا امل ـف ـهــوم ال ي ـت ـعــارض مــع حقيقة
أن امل ـس ـت ــوى ال ـع ـس ـك ــري ق ــد يــوصــي
ب ـع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة أو ح ـ ــرب ،فـيـمــا
املـسـتــوى السياسي يـحــول دون ذلــك،
بفعل صالحياته.
فــي املـقــابــل ،قــد يـكــون لرئيس ال ــوزراء
هــامــش مــن الـتــأثـيــر والـفـعــالـيــة ـ ـ على
خلفيات شخصية وحزبية ـ في مثل
ه ــذه ال ـخ ـي ــارات ،ع ـنــدمــا ي ـكــون هـنــاك
اعـتـبــارات موضوعية فعلية ،وتكون
إس ــرائ ـي ــل أم ـ ــام م ــروح ــة خـ ـي ــارات من
ضـمـنـهــا ال ـخ ـيــار ال ـع ـس ـكــري .وأي ـضــا،
عـنــدمــا يـحـظــى ه ــذا ال ـخ ـيــار بموافقة
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة .ف ــي م ـثــل هــذه
ال ـح ــال ــة ،تـحـضــر ال ـع ــوام ــل وامل ـصــالــح
الـشـخـصـيــة فــي ب ـلــورة مــوقــف رئـيــس
الـحـكــومــة .بـمـعـنــى ،إن مــوقــف رئيس
الحكومة حاسم في القبول أو معارضة
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــروحـ ــات .وإذا كــانــت
ه ـن ــاك تــوص ـيــة م ــا م ــن ق ـبــل املـسـتــوى
العسكري ،باتجاه خيار عسكري في
توقيت يخدم نتنياهو على املستويني
السياسي والشخصي ،يمكن رئيس
الحكومة أن يـعــرب عــن موافقته على
ه ــذه الـتــوصـيــة ،انـطــاقــا مــن خلفيات
شخصية .وحينها سيكون محصنًا
ف ــي مــواج ـهــة أي اتـ ـه ــام .وض ـم ــن هــذا
اإلطار التفسيري ،تحضر سوابق مثل
اتخاذ قرارات بشن ضربات أو عمليات
ع ـس ـك ــري ــة ،فـ ــي ت ــوق ـي ــت س ـي ــاس ــي أو
انتخابي ،كان من ضمن أهدافه تعزيز
مكانة هــذا الـحــزب أو ذاك الزعيم .مع

ذل ــك ،يمكن رئـيــس الحكومة أن يدفع
نحو الـتــرويــج لخيار عسكري ،ولكن
يبقى ذلــك مرهونًا بمدى نجاحه في
إقناع اآلخرين بذلك ،وانتزاع شرعية
سياسية وأمنية لهذا الخيار.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ال ي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ت ــأث ـي ــر
مجريات التحقيق مــع نتنياهو على
خلفية ق ــرارات ــه الـسـيــاسـيــة واألمـنـيــة.
ل ـك ــن مـ ــن امل ـس ـت ـب ـعــد جـ ـ ـدًا أن يـتـمـكــن
نتنياهو بمعزل عن توصيات الجيش
وت ـقــديــراتــه م ــن ال ــدف ــع نـحــو ح ــرب أو
مواجهة عسكرية واسـعــة .أضــف إلى
أن تــأثـيــر الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة على
مجريات التحقيق واملوقف من تقديم
الئ ـح ــة ات ـه ــام ب ـح ـقــه ،يـبـقــى م ـح ــدودًا
ومشروطًا بظروف القضية .ويضيق
هــامــش ه ــذا الـتــأثـيــر ف ــي ح ــال وج ــود
أدلــة قاطعة تدينه .وفــي هــذه الحالة،
مــن املستبعد ج ـدًا أن ُيـسـهــم ذل ــك في
إنقاذه.
ُ
م ــن نــاح ـيــة ن ـظ ــري ــة ،يـمـكــن أن تـسـهــم
الـظــروف األمنية فــي تأجيل البت في
مـثــل ه ــذه الـقـضــايــا (مـ ــأزق نتنياهو
ُ
الـ ـقـ ـض ــائ ــي) .وق ـ ــد ت ـس ـه ــم فـ ــي ب ـقــائــه
ف ــي م ـن ـص ـبــه إلـ ــى ح ــن ال ـح ـس ــم عـلــى
املستوى القضائي .إال أن ذلك ال يغير
م ــن خ ــوات ــم ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة .وف ـ ــي كــل
األح ــوال ،تبقى الكلمة الفصل ـ ـ إن لم
يكن هناك حكم قضائي ملزم ـ لشركاء
ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي،
وقبل ذلك للقيادات في حزب الليكود.
وهنا تحضر سابقة استقالة رئيس
الحكومة إيهود أومل ــرت ،التي لم تكن
ن ـت ـي ـجــة ت ـق ــدي ــم الئ ـح ــة اتـ ـه ــام بـحـقــه،

معادلة الكلفة
والجدوى في أي
حرب مع لبنان هي
األرسخ حضورًا في
حسابات العدو

ّ
إن أي ُمغامرة
لنتنياهو قد تسهم
في تعميق أزمته
وتعزيز االتهامات
الموجهة إليه
(أرشيف)

وإن ـمــا نتيجة ضـغــط وزي ــر األم ــن في
ح ـي ـن ــه ،إي ـ ـهـ ــود ب ـ ـ ـ ــاراك ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
هـ ــذه ال ــائ ـح ــة ،وهـ ــو م ــا أجـ ـب ــره على
االستقالة.
قـبــل كــل ذل ــك ،يـنـبـغــي إعـ ــادة الـتــذكـيــر
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراك املـ ــؤس ـ ـس ـ ـتـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واألم ـن ـي ــة لـلـمـفــاعـيــل ال ـخ ـط ـيــرة ج ـدًا
ألي م ــواجـ ـه ــة مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،عـلــى
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،خــاصــة
أن الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة سـتـتـحــول إلــى
جبهة حرب حقيقية تدفع فيها أثمانًا
ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ــراء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون أنـهــا
س ـت ـكــون خـ ــارج قـ ــدرة إس ــرائ ـي ــل على
الـتـحـمــل .وم ــن املــؤكــد أن حـضــور هــذا
املعطى ُيقيد مؤسسة صناعة القرار،
ُ
وي ـضـ ِّـيــق هــامــش نتنياهو فــي الــدفــع
نحو الحرب على خلفيات شخصية.
بــل إن أي مـغــامــرة لــه فــي هــذا املـجــال،
ُ
قــد تـسـهــم فــي تعميق أزم ـتــه وتعزيز
االتـهــامــات املــوجـهــة إلـيــه على خلفية
اس ـت ـغ ــال م ـن ـص ـبــه ،ل ـج ـهــة أن م ــا قــد
يجري سيقدمه أمام أي لجنة تحقيق
كمن ورط الدولة لحسابات خاصة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،لـ ــو ك ـ ــان ل ـب ـن ــان ســاحــة
مـسـتـبــاحــة ،وال تـخـشــى إســرائ ـيــل من
ردود أف ـعــال قــاسـيــة وأث ـم ــان بــاهـظــة،
ف ــي ح ـ ــال م ـب ــادرت ـه ــا إل ـ ــى اع ـ ـتـ ــداءات
ومواجهات واسعة أو ضيقة ،عندها
ك ــان ي ـم ـكــن ،ال ه ــذه الـقـضـيــة ح ـص ـرًا،
بــل الكثير مــن املـحـطــات الــداخـلـيــة ،أن
تنعكس سلوكًا عدوانيًا في لبنان.
الـ ـت ــوق ــع األك ـ ـثـ ــر م ـع ـق ــول ـي ــة ،نـتـيـجــة
ت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ــدات ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
ومحاذيرها ،أن يجنح نتنياهو خالل
املــرح ـلــة املـقـبـلــة أك ـثــر يـمـيـنـيــة ف ــي ما
يتعلق بالقضية الفلسطينية بهدف
استنهاض الـشــارع اليميني وتعزيز
التفافه حوله ،وبهدف االلتفاف أيضًا
ع ـلــى م ــزاي ــدات مـنــافـسـيــه م ــن الـيـمــن
اإلســرائ ـي ـلــي ،وبــالـتــالــي تــوفـيــر غطاء
سياسي شعبي يواجه به اإلج ــراءات
القضائية.
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول املـ ـعـ ـلـ ـق ــون وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء فــي
إس ــرائـ ـي ــل م ـق ــول ــة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــركــي األس ـب ــق ،ه ـنــري كيسنجر،
خــال السبعينيات ،أنــه ال يــوجــد في
إسرائيل سياسة خارجية ،بل توجد
سياسة داخلية .الواضح من مضمون
هـ ــذا املـ ــوقـ ــف ،أنـ ــه كـ ــان رد ف ـع ــل عـلــى

مواقف اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية
فــي الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،العـتـبــارات
داخـ ـلـ ـي ــة .ل ـك ــن م ـفــاع ـيــل هـ ــذا امل ـف ـهــوم
ت ـت ــوق ــف وربـ ـم ــا ت ـن ـق ـلــب ع ـن ــد ح ــدود
لبنان ،حيث معادلة الكلفة والجدوى
(إزاء الـعــدوان الخارجي) هي األرســخ
ح ـضــورًا فــي ح ـســابــات ص ـنــاع ال ـقــرار
اإلسرائيليني .ولم تترسخ هذه املعادلة
فـ ــي وعـ ـ ــي هـ ـ ـ ــؤالء إال بـ ـع ــد م ـح ـطــات
مفصلية غيرت مـعــادالت الـصــراع مع
إس ــرائ ـي ــل ،أدت إل ــى س ـق ــوط ره ــان ــات

مقالة

َ
امتناع وزيري الدفاع والداخلية عن تنفيذ القانون
عمر نشابة
ل ـيــس صـحـيـحــا أن تـ ــردد ال ـج ـيــش هو
ضمانة لعدم الـعــودة الــى االنقسامات
الـتــي عــانــاهــا خ ــال سبعينيات القرن
املاضي وثمانينياته .وليس صحيحًا
الجيش مراعاة الضباط
أن على قيادة ّ
والعسكريني السنة في هذه املعركة أو
املوارنة في معركة أخرى أو الشيعة أو
الدروز أو األرثوذكس في معارك أخرى.
معركة الجيش ضد من يحتل أي شبر
من مساحة الجمهورية اللبنانية غير
ق ــاب ـل ــة لـ ـلـ ـت ــردد ،وهـ ــي واج ـ ــب يـتـفــوق
ع ـلــى ك ــل ال ـح ـس ــاب ــات األخ ـ ـ ــرى ،مهما
بلغت أهميتها ومهما قيل عن حماية
ت ـمــاســك املــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة .وعـلــى
الــرؤســاء وال ــوزراء وال ـنــواب والزعماء
الحاكمني التوقف عن إخضاع الجيش
ل ــاع ـت ـب ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة

واملذهبية من خالل الغموض والتردد
والحذر من قيامه بواجباته الوطنية.
الـجـيــش مــؤسـســة ال تحتمل الــرســائــل
ال ـغ ــام ـض ــة الـ ـت ــي ت ــأت ـي ـه ــا مـ ــن بـعــض
الشركاء في اإلدارة السياسية .وال بد
من أمر اليوم أن يكون واضحًا وضوح
الشمس ،وخصوصًا في تحديد العدو
من جهة والصديق من الجهة املقابلة.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن املـ ــواقـ ــف الـ ــرمـ ــاديـ ــة ال
تتعلق بتحديد العدو ،بقدر ما تتعلق
بتحديد الصديق .ولحل هذه املشكلة،
ال بد من االحتكام الى الشعب.
فــإذا أردن ــا التمسك بــدولــة الـقــانــون ،ال
بــد مــن التأكيد أن مجلس الـنــواب هو
املؤسسة التي تمثل الشعب في نظامنا
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وصـ ـحـ ـي ــح أن ال ـت ـم ــدي ــد
املتكرر لوالية املجلس أفقده بعضًا من
شرعيته ،لكن املـبــادئ الديموقراطية
تقتضي اعتبار املجلس الذي ال يتمتع

يبدو أن المواقف
الرمادية ال تتعلق
بتحديد العدو بقدر ما
تتعلق بتحديد الصديق
بالشرعية الكاملة أفضل من الفراغ.
أقــر مجلس الـنــواب اللبناني القانون
ال ــرق ــم  57ي ـ ــوم  29أيـ ـ ــار  1991ال ــذي
أجــاز للحكومة إب ــرام معاهدة األخــوة
والتعاون والتنسيق بني الجمهورية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السورية .وتنص املعاهدة على اآلتي:

«تـعـمــل ال ــدول ـت ــان عـلــى تـحـقـيــق أعـلــى
درجـ ــات ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بينهما
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والعلمية وغيرها بما يحقق مصلحة
البلدين الشقيقني».
كما يقتضي القانون (املعاهدة) تشكيل
«لجنة شؤون الدفاع واألمن من وزيري
الدفاع والداخلية في كل من الدولتني».
وتختص لجنة شــؤون الــدفــاع واألمــن
«بــدراســة الــوســائــل الكفيلة بالحفاظ
عـلــى أم ــن الــدولـتــن واق ـت ــراح التدابير
املشتركة للوقوف في وجــه أي عــدوان
أو ت ـه ــدي ــد ألم ـن ـه ـم ــا الـ ـق ــوم ــي أو أي
ّ
اضطرابات تخل باألمن الداخلي ألي
من الدولتني».
وب ــال ـت ــال ــي ،ت ـس ـتــدعــي دول ـ ــة ال ـقــانــون
تشكيل اللجنة وانعقادها فــورًا نظرًا
إلـ ــى ال ـت ـهــديــد ال ـ ــذي ي ـت ـعــرض ل ــه أمــن

الــدولـتــن .وبـمــا أن الـقــانــون قــائــم ،ولم
تـجـمــد مـفــاعـيـلــه ول ــم ي ـتــم إل ـغ ــاؤه في
َ
مجلسي الــوزراء والـنــواب ،فال يحتاج
وزي ــرا الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع إل ــى الـعــودة
الى مجلس الوزراء لتنفيذه.
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ال يـتــرك
مـنــاسـبــة إال وي ــذك ــر خــالـهــا بــوجــوب
اح ـت ــرام ال ـقــانــون .فلتتحول شـعــاراتــه
ال ـ ــى أفـ ـع ــال أو ف ـل ـي ـت ـقــدم م ــع زم ــائ ــه
الـنــواب فــي تـيــاره السياسي العريض
بمشروع قانون يلغي اتفاقية األخوة
وال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق م ــع س ــوري ــا أو
يجمد مفاعيلها.
أما وزيــر الدفاع ،فال يحق له أن يترك
ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش بـ ــا ت ـح ــدي ــد واضـ ــح
لـ ــواجـ ــب احـ ـ ـت ـ ــرام الـ ـق ــان ــون فـ ــي إطـ ــار
«الوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد»
للدولتني اللبنانية والسورية.
أم أن س ـيــاســة ال ـع ـهــد ال ـح ــال ــي تجيز
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سياسة

الراديكالية الزائفة
عامر محسن
من بيروت الى كاراكاس ،األمثولة األهم لالصطفافات التي نراها حولنا هي
ّ
ّأن مصالح القوة وحساباتها تحكم املواقف التي ّ
يتوزع عليها الناس أكثر
بكثير من «النظرية» أو الكالم السياسي (بمعنى  )rhetoricأو تحليلك للتاريخ
السؤال الدائم في بيروت هو عن ما يجمع أوساط اإلعالم الخليجي
والسياق.
ّ
ٌّ
مع جمهور املنظمات الغربية مع اليسار «الـجــديــد» ،وكــل منهم يعتمد على
ّ
ّ
ّ ّ
حد التناقض والتصادم ،حتى
مرجعيات ًسياسية و«فلسفية» مختلفة الى
ً
ّ
األساسية ،وصوال الى موضوع «جبهة
يقفوا جبهة واحدة في أكثر األسئلة
ّ
النصرة» و«املفاضلة» بينها وبني املقاومة .من زاويـ ٍـة نظرية بحت ،ال توجد
ّ
ّ
امكانية لتفسير هذه االصطفافات «من داخلها» ،أي اعتمادًا على نظرة كل
ّ
ُ
ّ
ـار أوسع يوصف
ٍ
طرف الى نفسه؛ وال تصبح منطقية إال لو وضعت في إطـ ٍ
موازين القوى على املستوى العاملي ،واألهداف واملصالح الحقيقية لهذه القوى
بلد مثل لبنان .كما يقول أسعد ابو خليل ،حتى املثقفني والنخبويني الذين
في ٍ
يباعدون بــن أنفسهم وبــن  14آذار ،وينقدونها ويسخرون منها (بعد أن
ّ
األساسية مع  14آذار هي
انتهت فعليًا وأصبحت كيانًا اسميًا) ،مشكلتهم
ّ
ّ
جذرية كفاية في وجهه ،ولم تفتح
تعاد «حزب الله» كفاية» ،ولم تكن
أنها «لم ِ
ُ
معه املواجهة الشاملة ّ
بأي ثمن (وهؤالء ،من الضروري أن نضيف ،لم يأخذوا
ًّ
ّ
موقفًا «ليبراليًا»« ،مستقل» ونظيفًا ،حتى ينقدوا املقاومة وشوائبها من موقع
ّ
ّ
ّ
املتطرفة ،وقد طأطأوا
أخالقي ،بل هم انضووا في التبعية والرهانات
تفو ٍق
ال ــرأس ملختلف الـقــوى وعملوا معها بصرف النظر عــن «األخ ــاق» .طأطأوا
ـزاب طائفية رجعية ،وتماهوا مع «النصرة»
الــرأس للسعودية ولقطر ،وألح ـ ٍ
ّ
مسجّل يطالب فيه باإلبادة،
بنداء
ًا،
ر
باك
اشتهر،
وعبد الباسط الساروت ـ الذي
ٍ
ّ
ّ
ولكن هذا «التفصيل» لم يصنع فارقًا .هم ليسوا مستقلني وال طهرانيني ،ولو
ّ
ّادعوا ذلك .ما حصل معهم ،ببساطة ،هو أنهم اختاروا الفريق الخاسر).

وتـبــدد أوه ــام وف ــرض م ـعــادالت ،بــدءًا
م ــن اغ ـت ـيــال األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب الـلــه
ال ـس ـيــد َ ع ـب ــاس امل ــوس ــوي ع ــام ،1992
وعــدوانــي تموز  1993ونيسان ،1996
مـ ــرورًا بــالـتـحــريــر ع ــام  2000ونـتــائــج
ً
حــرب عــام  ،2006وصــوال إلــى مفاعيل
الحرب السورية ونتائجها وما آل اليه
حزب الله على مستوى تطور القدرات،
وإدراك تل أبيب القاطع لوجود إرادة
ص ـل ـبــة ب ـت ـف ـع ـيــل ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــدرات مـتــى
تطلب املوقف ذلك.

بأن يأتي الوفاق الوطني على حساب
القانون أو على حساب عمل املؤسسة
العسكرية وفقًا للقانون؟
في معرض تالوة البيان الوزاري أمام
مجلس ال ـن ــواب ،أش ــار رئـيــس مجلس
ال ــوزراء الحالي الــى «اعـتـمــاد سياسة
خارجية مستقلة تقوم على مصلحة
لبنان العليا واحترام القانون الدولي
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى ال ـ ــوط ـ ــن سـ ــاحـ ــة س ــام
وتالق».
واستقرار
ٍ
ف ـل ـي ـســأل دول ـ ــة ال ــرئ ـي ــس مـسـتـشــاريــه
ال ـقــانــون ـيــن ع ـمــا إذا ك ــان ــت م ـعــاهــدة
األخـ ـ ـ ــوة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق بــن
سوريا ولبنان تشكل جزءًا من القانون
الــدولــي أم ال؟ وليشرح مــا هــي السبل
الـقــانــونـيــة لتعطيل تنفيذ امل ـعــاهــدة،
أو ل ـي ـع ـتــرف ب ـع ــدم تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون،
وبالتالي عدم االلتزام بالبيان الوزاري
وبواجباته الدستورية.

عن «التكتيك»
ّ
ّ
مثالي وصــدامـ ّـي
مفهوم
الطهرانية ،أو عــن
الـطــرح هنا هــو ليس دفــاعــا عــن
ٍ
للسياسة .على العكس تمامًا ،أن يكون لديك «تكتيك» وخطة وامكانية للتأقلم
ّ
ّ
ولكن السؤال هو عن مكان هذا «التكتيك»
هو في أســاس في كل مشروع،
ودوره .لدى الكاتب السوداني محمود املعتصم تشبيه يساعد على تقريب
املسألة .يكتب املعتصم أن معيار النزاهة الفكرية والوفاء ألفكارك هو ليس
ّ
بحرفية وإخــاص في حياتك
في «أن تعيش وفقًا ألفكارك» وأن تمارسها
ّ
ّ
ّ
اليومية .اإلخالص ألفكارك يكون ببساطة عبر أن تظل «وفيًا» لها :أن تبنيها
باستقاللية ،وأن ال ّ
ّ
مصلحة أو تماشيًا مع ٍّ
جو محيط ،أو
تغيرها بحسب
ٍ
ّ
ّ
ألجــل تأشير ٍة أو وظيفة ،أو حتى تندمج وترتقي في الغرب ،الــخ .أمــا كيف
ّ
الفردية اليومية وتتعامل مع من هم حولك ،يحاجج املعتصم،
حياتك
تعيش ٌ
ٌ
بخيارات
فهذا مجال مختلف تمامًا ولــه اعتبارات مغايرة .إن كنت تؤمن
ٍ
ٌ
مقتنع بها،
ال يوافق عليها أغلب املجتمع ،أو معادية بجذرية للنظام ،وانــت
فأنت ال تخدم أفكارك وال تصبح انسانًا نزيهًا ومبدئيًا عبر اإلصــرار على
ّ
بحرفيتها وأن ّ
تطبقها بال اعتبار ّ
ألي شيء .بل ّإن املوقع الذي
أن تعيشها
ٍ
ـاصــة إن كنت جـ ّ
يــريــدك الـ ّـنـظــام فـيــه ،يضيف املعتصم ،خـ ّ
ـذريــا ومعارضًا
ّ
معزول عن املجتمع
تتحول الى «كاريكاتور»
وتحمل أفكارًا جديدة ،هو أن
ٍ
ّ
ّ
ّ
«املتطرف» ،فهذا ما يضمن أنك لن تشكل يومًا تهديدًا حقيقيًا
وتمارس دور
ّ
على النظام.
ّ
ّ
بهذا املعنى ،املعارضة «الجذرية» التي يفضلها النظام هي على شاكلة النخب
«الراديكالية» األميركية ّ التي تجدها في نيويورك وســان فرانسيسكو وفي
ّ
ّ
ّ
وهي كل ًها تحاول أن تعيش وفقًا ألفكارها .النظام يفضل أن
الجامعية،
املدن
ّ
تكون «جذريًا» يتكلم لغة نظرية ال يفهمها أحد خارج «الفقاعة» ،ولديه ّ
قصة
ّ
نفور متبادل مع غالبية املجتمع .املقصد هنا
غرائبية ،وتربطه عالقة
شعر
هو ّأن الجذرية ،من دون تكتيكّ ٍ ،
تتحول بسهولة الى غاية في ذاتها ومن ثمّ
ً
ً
ّ
الى كاريكاتور ( ،)parodyال ّ
يهدد النظام بل يشكل معارضة «مريحة» له ،لها
موقعها ودورها الذي لن ّ
يتوسع .كمثال ،يروي أحد األساتذة ّأن قسم العلوم
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي قد انقسم أيام حرب فييتنام بني
مؤيدين لها ّ
األساتذة اليساريني ،الرافضني للحرب ،وبني أخرين ّ
بشدة« .خطة»
اليساريني حني ّ
اشتد الخالف كانت ،على ما يبدو ،في أن يستقيلوا جماعيًا
في حركة احتجاج ،ويتركوا القسم ـ بمؤسسته ،وميزانيته ،وتأثيره على آالف
التالميذ وتخطيط مستقبل التدريس والبحث ـ في يد اليمينيني .فيما انصرف
ّ
أكثرهم الى «مراكز أبحاث مستقلة» هامشية ،ولكنها أكثر اتساقًا مع أفكارهم
(منذ الستينيات في الجامعات األميركية ،أصبح في وسعك أن تؤسس هذه
املراكز املستقلة ،على هامش األقسام الرئيسية ،ولو بأستاذين أو ثالثة ،وفي
ّأي موضوع ،من التاريخ االفريقي ـ االميركي الى دراســات «السيمبسونز»).
ّ
يتلخص في أن ّ
يهمشوا
بتعابير أخرى ،كان «تكتيك» اليساريني «املبدئي» هنا
ّ
أنفسهم بأنفسهم (على املستوى العاملي ايضًا ،النظام يفضل كثيرًا أن تكون
«داعش» على أن تكون عبد الناصر).
ّ
في الوقت ذاتهّ ،
فإن الجزء الثاني من املعادلة ،أي أن تعرف ما تؤمن به وأن تظل
ً
ّ
يتصور البعض.
مخلصًا له مهما جرى من حولك ،هو ليس أمرًا سهال كما
ّ
من الشائع ،وبخاص ٍة في ّ
السياق العربي ،أن تخون أفكارك تحت حجة التكتيك،
ّ
وأن تحاول انقاذ املؤسسة أو القضية ،أو نفسك ،على حساب روحها .القاعدة
البشرية هــي أن تـكــون وفـ ّـيــا ملــن يــدفــع راتـبــك ولـلـجـ ّـو ال ــذي يحيط بــك ،وليس
ّ
ّ
وتضطر
التحدي الحقيقي هو حني تكون األمور صعبة،
لضميرك ووجدانك.
ً
الى الهجرة مثال ،أو ال تعود هناك وظائف «نظيفة» واضطررت للعمل مع من
يتوافق مــع مبادئك (سأفترض أن الـجــوع واإلذالل هــو ليس طريقًا يمكن
ال
ّ
ّ
أن نتوقع من املــرء سلوكه من أجل االتساق مع قناعاته) .الحل «املريح» هنا
ّ
ّ
هو أن تقنع نفسك بأنك في املكان الصحيح ،وأنك منسجم مع قناعاتك ،وأن

بسيف َمن ّ
يمولك ،وهكذا
«الوفاء» يكون في التشابه مع محيطك وأن تضرب
ِ
بكثير ،في حال ٍة كهذه ،أن تقوم
تعمل الهيمنة.
ولكن ،في ّالحقيقة ،من األشرف ّ
ّ
تظل ٍ ّ
وفيًا لها ـ ولو عبر ّ
الصمت
وأن
مبادئك،
مع
سق
يت
ال
ه
ألن
واع
بالعمل وأنت ٍ
ً
ّ
فرصة للنجاة ّ
(أما حني تساوم
ـ وال تبحث عن ّالراحة ،فعندها ،أقله ،ستملك
ّ
وهويتك ،وتضعف في هذا املجال ،فأنت قد انتهيت ـ فكريًا
على رأيك وفكرك
ـ الى غير رجعة).
فلسطين كاختبار للراديكالية
ّ
مقال سابق ،اقتبسنا نقدًا وجهه الباحث ستيفن غوانز ملواقف اليسار
في
ٍ
ّالغربي من القضايا العاملية ،مفاده ّأن هذا اليسار ال يتعاطف و«يتبنى» طرفًا
ال إن كــان فــي حــالــة «الضحية الـكــامـلــة» :األقـلـيــات العرقية الـتــي تضطهدها
الشرطة فــي الـغــرب ،الــاجـئــون األجــانــب الــذيــن يتم التمييز ضـ ّـدهــم ،السكان
ً
ُ
األصليون الذين تسرق أرضهم .ولكن ،ما أن ال يعود الضعيف أعزال ،ويحمل
خيارات حقيقية ،يصبح من
حكم ويواجه
ٍ
سالحًا ويقاوم ،أو يمسك بنظام ٍ
الغربيني دعمه ،بل يقفون في أحسن األحوال موقفًا
املستحيل على الناشطني
ٌ
أنظمة في فنزويال وكوبا وكوريا هجومًا وعدوانًا
تواجه
حياديًا و«نقديًا» حني
ّ
اميركيًا ،هــذا إن لــم يدعموا خطة «تغيير النظام» (فــي بــادنــا ،يذهب بعض
«الـيـســاريــن» الــى حـ ّـد تقريع واشنطن ألنها لــم تستثمر فــي حروبها علينا
ّ
ـات دعـمــا للقضية الــديـمـقــراطـيــة) .أضحيت
بشكل ك ـ ٍ
ـاف ،ولــم تـشــن اجـتـيــاحـ ٍ
ٍ
مقتنعًا بـ ّ
ّ
ـأن هناك «معيارًا ليبراليًا» يحكم الــســواد السياسي للناشطني في
ّ
ّ
مستعدون
الغرب ،بمن فيهم أكثر من ّيدعي الراديكالية واليسارية؛ أي أنهم
ً
للتعايش مــع خــرق ّأي مـبـ ٍـدأ يـسـ ّ
ـاري (أن ال تكون الــدولــة اشتراكية ،مـثــا ،أو
ّ
ٍّ
استمرار الظلم االجتماعي والعنصرية) ولكن خرق أي من قواعد الديمقراطية
االجرائية ،او تقييمًا سلبيًا من «فريدوم هاوس» ،يجعله «نظامًا ال يمكن الدفاع
عنه» .لهذا ّ
السبب ّيرتبط نقد االمبراطورية وحروبها ،لدى أكثر هذه األوساط،
باإلدانة املسبقة لكل األنظمة املعادية ألميركا في الوقت نفسه؛ والتأكيد الدائم
على املوقف النقدي من النظام الكوبي ،أو رفض الحكم الشمولي في كوريا،
ّ
وإدانة النظام في طهران .حتى اليساري العربي في الغرب ،الذي يريد أن ينتقد
سياسات واشنطن واسرائيل ،عليه تاريخيًا أن يحاكي هذه اللعبة ،وهو يعرف
ّأن نقده لن تكون له «مصداقية» هناك إن لم يقترن بالتبرؤ من ّ
صدام حسني
وحــافــظ األس ــد ويــاســر عــرفــات (وه ــذا قــد ّ
يفسر خـطــاب العديد مــن املثقفني
لالمبراطورية وللحركات التي
العرب في الغرب ،الذين يعلنون عن معارضتهم
ّ
ّ ّ
وضد ترامب وضدّ
ّ
ضد النظام وضد املعارضة املسلحة،
تقاومها في آن ،وهم
كيم جونغ-أون ،ويرفضون «الخيارات الثنائية»).
املشكلة األكبر هي حني ّ
يتم تطبيق هذا ّاملنطق معكوسًا .في فلسطني ،حيث
أصبح ّ
مجرد التعبير عن دعم املقاومة املسلحة وخيار التحرير من دون مواربة
ّ
وصل الى حد تجريم قائله في
أمرًا مكلفًا (لن تسمعه في أوساط الخليج ،وهو ّ
الغرب ،واملقارنة مع ٌحالة سوريا هنا مذهلة) ،تتجلى القيم الفعلية ملن ّيدعي
الراديكالية .هناك جيل كامل من «الناشطني» العرب والغربينيّ ،يدعي دعمه
للشعب الفلسطيني ورفضه لالحتالل ،ولكن من ضمن «املعيار الليبرالي»
باستمرار للفلسطينيني عن مزايا العمل الالعنفي،
املذكور أعاله .من ُيحاضر
ٍ
ّ
وس ُبل «املقاومة ّ
ُ
املدنية» ،وكيفية «إحراج» اسرائيل أمام املجتمع الدولي يتبع،
في وعيه أو الوعـيــه« ،تكتيكًا» واضـحــا :تحويل الفلسطينيني الــى «الضحية
الكاملة» ،التي تــروق للناشطني الغربيني وتمتثل للقانون األميركي ويمكن
ّ
ّالدفاع عنها في جامعات اميركا بحماسة وبال تحفظ .ولكن ما هي العالقة بني
ألي من حقوقهم ،أو ّ
هذا وبني تحرير فلسطني ،أو تحصيل الفلسطينيني ٍّ
رد
القمع الصهيوني عنهم ،فنحن ال نعرف تحديدًا (بل ّإن التاريخ مليء بقصص
ً
ُ
ُ
«الضحية الكاملة» ،التي زادت على ضعفها نبال ،وهي دائمًا تهزم وتباد).
مقابل هذا املنطق ،يمكننا أن نعود الى أدبيات السبعينيات ً،التي يسخر منها
«اليساري الجديد» والليبرالي الغرباوي ،ويعتبرها وصفة للفشل وماضيًا
ً
تجاوزناه .في كتابات «الجبهة الشعبية» أوائل السبعينيات ،مثاال ،تجد منطقًا
ّ
ٌ
متماسك وواضح حول االستعمار الصهيوني وطريق
بسيطًا وسلسًا ،ولكنه
ً
التحرير ،ومركزية العمل العسكري في ذلــك (أنظر ،مثال« ،الفكر العسكري
للجبهة الشعبية» ـ وهو عبارة عن حــوارات مع القائد العسكري «أبو همام» ـ
و«الجبهة الشعبية والعمليات الخارجية» .والكتيبان من منشورات «الهدف»
فــي اوائ ــل السبعينيات ،ومــن سلسلة كــان يــرأس تحريرها غـ ّـســان كنفاني؛
ّ
ّ
عها عبر هذا االنتاج ايضًا ،وليس
ومن يهمه فكر الشهيد ومبادئه ،عليه تتب ً
ّ
ّ
القصص والــروايــات فحسب) .تقرأ محاججة عن العمليات الخارجية أكثر
إقناعًا ووضوحًا من ٍّأي «خطة طريق» ّ
يتم طرحها اليوم على الفلسطينيني:
الغرب ويدعمها ويبقيها على قيد الحياة ،فمن غير املنطقي
ّ
اسرائيل قد خلقها ّ
ً
أن يتوقع الغرب أن يظل معزوال عن مأساتنا ،أو أن يعتبر نفسه «وسيطًا» فيما
هو ّ
يشرع استمرار الكيان الصهيوني .أكثر من ذلك ،اذا لم ننقل الحرب الى
ّ
أرضهم ومصالحهم ،فلن يكون للغربيني أي حافز ،على اإلطالق ،لدعم شعبنا
ّ
شعب ّ
ٌ
تشرد وعلينا أن
التحسب من دعمها .نحن
أو الضغط على اسرائيل أو
صراعنا بحلب ٍة يرسمها عدونا.
نحصر
أن
ال
موجودين،
نقاتل حيثما نحن
ّ
لها على اإلط ــاق بــأن «نـبــدو ّمحقني» أو أن نكون «أنصار
املسألة ال
عالقة ّ
ّ
سالم» أو نفضل حل دولة ّأو دولتني ،فنحن محقون منذ عقود وهذا لم يصنع
سالم وهي ال تواجه ضغطًا
فارقًا ،واسرائيل ـ كأي محتل ـ ال حافز لديها لعقد
ٍ
عسكريًا.
في عهد االمبراطورية تنتشر الراديكالية الزائفة ،واملعارضات التي تناسب
ّ
ّ
واملاضي
النظام ،ويسار تحت
ٍ
«سقف» ليبرالي .التحدي هو أن تجد ،في التراث ّ
تظل وفيًاّ
خطاب الهيمنة ،وأن
ووعــود املستقبل ،تكتيكًا يقدر على مواجهة
ّ
يظل في عني من يراه ،ولكنّ
عالم بال مبادئ .مفهوم ّ «الراديكالية»
ألفكارك في
ّ
األكيد هو ّأن ٍ ّ
الفاشية ـ لن تأتي
جذرية الزمن القادم ـ أقله تلك التي ال تقوم على
ّ
من الغرب وال من مسوخ النفط.
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق يبذل وزير االتصاالت جمال الجراح محاوالت حثيثة إلمرار اعتمادات «غير ّ
مفصلة» ،بقيمة  750مليار ليرة ،ضمن موازنة وزارة االتصاالت لعام  .2017في
سياق هذه المحاوالت ،أقدم على «حسم»  151مليار ليرة من االعتمادات المطلوبة ،من دون تفصيل أيضًا ،ما زاد الشكوك حول طبيعة هذه االعتمادات
والمشاريع المخصصة لها ،وال سيما أن ّ
الجراح اضطر إلى تقديم الئحة بالمشاريع بعد ممانعة غير مبررة

حسم  151مليار ليرة من االعتمادات بشحطة قلم

المال السائب في وزارة االتصاالت
محمد وهبة
تعقد لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة النيابية
جلسة ،الـيــوم ،وعـلــى ج ــدول أعمالها
ّ
بـ ـن ــد مـ ـع ــل ــق مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة ال ـس ـ ُـاب ـق ــة
يتعلق بــاإلنـفــاق االستثماري املــدرج
في موازنة وزارة االتـصــاالت والبالغ
 750م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .سـ ـت ــدرس الـلـجـنــة
ه ــذا الـبـنــد فــي ض ــوء ك ـتــاب مــن وزيــر
االتـصــاالت جمال الـجــراح يستجيب،
جزئيًا ،ملطالب أعـضــاء اللجنة ،وفي
مقدمها تبيان املشاريع التي سيجري
إنفاق هــذه األم ــوال عليها ،وال سيما
أن الـفـتــرة املتبقية قبل نهاية السنة
ال ت ـت ـج ــاوز  3أش ـه ــر (ع ـل ــى اف ـت ــراض
أن امل ــوازن ــة أق ـ ـ ّـرت قــري ـبــا) ،وضـ ــرورة
إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق في كل
اإلدارات لخفضها أو إع ــادة توجيه
قسم منها نحو حاجات أكثر إلحاحًا
لدى إدارات أخرى.
ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـســاب ـقــة لـلـجـنــة امل ــال

يطلب الجراح اعتمادات
بقيمة  750مليار ليرة من دون
أي شرح أو تفصيل
وامل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي خ ـ ّـص ـص ــت لـ ــدرس
م ــوازن ــة وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ت ـب ـ ّـن أن
ه ـ ـنـ ــاك اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات م ـط ـل ــوب ــة بـقـيـمــة
 750مليار لـيــرة ضمن الـبــاب الثاني
(اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري) م ـ ــن دون
أي ش ــرح او ت ـبــريــر لــوج ـهــة اإلن ـف ــاق
وم ــوج ـب ــات ــه وأولـ ــويـ ــاتـ ــه ،إذ اك ـت ـفــى
م ـش ــروع امل ــوازن ــة امل ـح ــال م ــن مجلس
الوزراء بعرض اآلتي:
  66مليار ليرة «تجهيزات»،  91مليار ليرة «إنشاءات أخرى»،  5مليارات «صيانة أبنية»،  15مليار ليرة «دروس واستشارات»،  348مليار ليرة «صيانة أخرى»،  225مليار لـيــرة «إن ـش ــاءات أخــرى»م ــدرج ــة ب ـقــانــون بــرنــامــج يـمـتـ ّـد على
ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن إنـ ـف ــاق ــا
إجماليًا بقيمة  450مليار ليرة.
هـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات وط ــري ـق ــة عــرضـهــا
املبهمة أثارت شبهات عدد من النواب،

يرد الجراح على االستيضاحات بأنه بحاجة إلى تغطية قانونية لعقد نفقات ستنفذ في العام المقبل (مروان طحطح)

الذين طالبوا وزير االتصاالت بتقديم
األسباب املوجبة لهذا اإلنـفــاق .إال أن
الــوزيــر ال ـجــراح ،على مــدى الجلسات
الـســابـقــة ،لــم يستجب لـهــذه املـطــالــب،
إل ــى أن ان ـف ـجــرت ال ـقـ ّـصــة بــوجـهــه في
ّ
الـجـلـســة األخ ـي ــرة عـنــدمــا ش ــن رئيس
ال ـل ـج ـنــة إب ــراه ـي ــم ك ـن ـع ــان ،والـ ـن ــواب:
يــاســن جــابــر ،حسن فضل الـلــه ،علي
فياض وأن ــور الخليل هجومًا عنيفًا
عـلـيــه ورف ـض ــوا إقـ ــرار ه ــذا ال ـجــزء من
املــوازنــة مــا لــم يكن واضـحــا وشفافًا.
ّ
رد الجراح أن املشاريع متعلقة بشبكة
الـفــايـبــر أوب ـت ـيــك واإلن ـتــرنــت الـســريــع
 4Gوبخدمة طلبات ّ
مجمدة ألكثر من
ّ
 100ألــف خــط إنترنت وهــاتــف ...لكن
ال ـج ــراح ل ــم يـلـبــث أن واج ــه منتقديه

ب ــاتـ ـه ــام ــن؛ األول أن ت ـع ـط ـي ــل ه ــذه
امل ـش ــاري ــع ه ــو «ذو طــابــع س ـيــاســي»،
وال ـ ـثـ ــانـ ــي هـ ــو أن اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة
للقطاع (املقصود عبد املنعم يوسف)
ّ
هي التي كانت تعطل تطوير القطاع
الذي بات يتطلب الكثير من املشاريع
والتي ال يمكن إنجازها سريعًا ما لم
تقر هذه االعتمادات.
تمكن املعترضون من تعليق موازنة
وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت لـ ـفـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة،
وك ـ ــادوا أن يـعـلـنــوا ان ـت ـصــارهــم على
الجراح وشطب هذه االعتمادات كليًا،
أو عـلــى األق ــل قـســم كـبـيــر مـنـهــا .لكن
الـ ـج ــراح سـ ــارع ال ــى إج ـ ــراء ات ـصــاالت
واس ـعــة شـمـلــت رئ ـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة
ومجلس ال ـنــواب ،وإل ــى إرس ــال كتاب

توضيحي إل ــى لجنة امل ــال واملــوازنــة
النيابية يتضمن نبذة مختصرة عن
املشاريع التي ُرصــد لها مبلغ الـ 750
مليار ليرة ،مقترحًا إجراء خفوضات
بقيمة  151مليار ليرة بشحطة قلم،
ووفق اآلتي:
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  13مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
ب ــدالت أتـعــاب نفقات الهيئة املنظمة
لالتصاالت ،لتنخفض قيمة األتعاب
اإلجمالية من  23مليار ليرة ،كما هي
مــدرجــة ضمن مـشــروع مــوازنــة 2017
إلى  10مليارات ليرة.
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  30مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
«تجهيزات فنية متخصصة» ،والتي
يـ ـن ــدرج ضـمـنـهــا م ـش ــاري ــع «ت ـحــديــث
ّ
وتـ ـط ــوي ــر الـ ـسـ ـنـ ـت ــراالت الـ ـت ــي ل ــزم ــت

مرحلتها األول ــى مــن قـبــل أوج ـيــرو».
وبذلك تنخفض االعتمادات املرصودة
لهذا املبلغ من  45مليار ليرة إلى 15
مليارًا.
ـ ـ حـســم مـبـلــغ  3.5م ـل ـيــارات ل ـيــرة من
اعتمادات «صيانة أبنية متخصصة»
من أصل  5مليارات كانت مرصودة.
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  30مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
«م ـســاه ـمــات لـلـنـفـقــات االسـتـثـمــاريــة
والـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو»
لتصبح قيمة االعـتـمــادات املــرصــودة
 58.9مليار ليرة.
ـ حسم مبلغ  75مليار ليرة من املبلغ
املـ ــرصـ ــود ض ـم ــن ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى مــن
قانون برنامج يمنح وزارة االتصاالت
ال ـق ــدرة عـلــى إن ـف ــاق  450مـلـيــار لـيــرة

متابعة

َ
ّ
ّ
عون لم يتخذ قراره بعد :الهيئات االقتصادية تضغط لرد قانوني السلسلة

بـ ـ ـ ـ ّـدد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون م ــا أش ـيــع ّف ــي الـيــومَــن
املــاض ـيــن ع ــن أن ــه س ـيــوقــع قــانــونــي
سلسلة الرتب والرواتب والتعديالت
الضريبية قبل نهاية هــذا االسـبــوع.
فقد أبلغ وفــد الهيئات االقتصادية،
الــذي زاره أمــس في قصر بعبدا« ،أن
قــانــون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب هو
قـيــد الـ ــدرس تـمـهـيـدًا الت ـخــاذ املــوقــف
امل ـنــاســب مـنــه عـلــى نـحــو يـ ــزاوج بني
ّ
مـ ــا ت ــرتـ ـب ــه ال ـس ـل ـس ـلــة الـ ـج ــدي ــدة مــن
حـقــوق للمستفيدين منها مــن جهة،
وم ــا يـحـفــظ االس ـت ـق ــرار االق ـت ـصــادي
وسالمة املالية العامة في البالد».
ال ـج ــدي ــر ب ــاإلش ــارة أن املـ ـ ــادة  57من
الدستور تعطي «لرئيس الجمهورية،
بعد إطالع مجلس الوزراء ،حق طلب
إعــادة النظر في القانون مــرة واحــدة
ضمن املهلة املحددة إلصداره (شهر)

وال يـجــوز أن يــرفــض طلبه .وعندما
يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في
ّ
حل من إصدار القانون إلى أن يوافق
ع ـل ـيــه امل ـج ـلــس ب ـعــد م ـنــاق ـشــة أخ ــرى
في شأنه ،وإقــراره بالغالبية املطلقة
مــن مجموع األعـضــاء الــذيــن يؤلفون
املـجـلــس قــانــونــا .وف ــي ح ــال انـقـضــاء
املهلة دون إصــدار القانون أو إعادته
يعتبر ال ـقــانــون نــاف ـذًا حكمًا ووجــب
نشره».
ال يزال هناك  10أيام من مهلة الشهر
امل ـح ــددة ،وبـحـســب مــا ك ــان قــد صـ ّـرح
به النائب أالن عــون لــ»األخـبــار» ،فإن
الرئيس عــون ينوي استنزاف املهلة
ّ
كلها قبل االعالن عن قراره.
وكان عون قد طرح االمر على جلسة
ســابـقــة ملجلس ال ـ ــوزراء ،إال أن اآلراء
لم تكن متفقة ،بل ظهر ميل االكثرية
ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم ّ
رد ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــن ف ـ ــي ظــل

صعوبة التوصل الى اتفاق بني الكتل
الـسـيــاسـيــة يــؤمــن إقــراره ـمــا م ـجــددًا،
ّ
يتسبب في افتعال مشكلة
وهو ما قد
كـبـيــرة فــي الـبـلــد .بحسب املعلومات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـ ـ ــإن رئ ـي ــس
الجمهورية بــدأ درس خـيــار عــدم ّ
رد
القانونني واالكتفاء برسالة ّ
يوجهها
الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إلج ـ ــراء بـعــض
التعديالت عليهما.
وقال الرئيس عون أمام وفد الهيئات
االقتصادية «إن إقــرار سلسلة الرتب
والرواتب واالحكام الضريبية تزامن
م ـ ــع تـ ـحـ ــرك ــات س ـي ــاس ـي ــة وش ـع ـب ـيــة
واج ـت ـمــاع ـيــة وحـ ـم ــات إع ــام ـي ــة ،لم
ُ
تخل مــن املــزايــداتّ ،أدت الــى تضمني
قانون السلسلة واالحكام الضريبية
بنودًا يناقض بعضها البعض اآلخر،
ومـنـهــا م ــا يـخــالــف االن ـظ ـمــة املــرعـيــة
االجـ ــراء وال ـح ـقــوق املكتسبة لبعض

الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي قـ ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة،
إضافة الى بروز تناقض مصالح بني
مختلف الـفـئــات الشعبية ،مــا يــؤدي
الـ ــى اضـ ـط ــراب ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،االم ــر
الــذي يفرض تصحيح بعض مكامن
الخلل».
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن وف ـ ــد ال ـه ـي ـئ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة لــرئ ـيــس
الجمهورية ،أمــس ،تركت انطباعات
متضاربة ّ
عما سيقوم به .فقد انقسم
ّ
أعـضــاء الــوفــد بــن مــن عــد كــام عون
بمثابة إعالن ّ
لرد القانونني وبني من
ّ
عد كالمه بمثابة تفتيش عن تسوية
مختلفة.
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن ع ــون تحدث
عــن إق ــرار غير م ــدروس للسلسلة ،إذ
لم يجمع املستفيدون منها على أنها
تـتــوافــق مــع مـصــالـحـهــم ،فيما هناك
فـئــات أســاسـيــة تـتـحــدث عــن ضــرائــب

تـطــالـهــم وت ـ ــؤذي مـصــالـحـهــم بشكل
مـبــاشــر ،مــا يعني أن هـنــاك مــا يجب
تعديله فيها.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ع ــون ق ــد اسـتـمــع الــى
م ــوق ــف ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،كما
ق ـ ّـدم ــه رئ ـيــس ال ــوف ــد ع ــدن ــان الـقـصــار
ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ــوزف
طــربـيــه ورئ ـيــس جمعية ال ـت ـجــار ّفي
ب ـيــروت ن ـقــوال ش ـمــاس ،الــذيــن شـ َـنــوا
هـ ـج ــوم ــا تـ ـه ــويـ ـلـ ـي ــا عـ ـل ــى ق ــان ــون ــي
سلسلة الرتب والرواتب والتعديالت
الضريبية .وقــال القصار بعد اللقاء
مــع ع ــون« :نـحــن ّ
نثمن مــوقــف رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــرفـضــه
للضرائب التي ّ
أقرت لتمويل سلسلة
ال ــرت ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،وع ــرض ـن ــا عـلـيــه
الهواجس التي تنطلق منها الهيئات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار رف ـض ـه ــا
ل ـ ــإج ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة الـ ـج ــدي ــدة».
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تقرير

ّ
صراع المصالح يعطل مشروع جسر جل الديب
خالل ثالث سنوات ،بينها  225مليار
لـيــرة فــي  2017و 150مليار لـيــرة في
 2018و 75مليار ليرة في .2019
تضمن كتاب ّ
الجراح شرحًا مختصرًا
للمشاريع املنوي تمويلها من خالل
ق ــان ــون ال ـبــرنــامــج بـقـيـمــة  450مـلـيــار
لـيــرة ،لكنه لــم يتضمن أي شــرح آخر
يتعلق ببقية املبالغ املطلوب إنفاقها.
فــال ـك ـت ــاب ي ـت ـض ـمــن ب ـن ــد «ت ـج ـه ـيــزات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى» إلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق  20م ـ ـل ـ ـيـ ــار لـ ـي ــرة
ع ـل ــى «ت ــوس ـع ــة وت ـط ــوي ــر ت ـج ـه ـيــزات
ق ـيــد ال ـت ـل ــزي ــم– back bone network
 .»DWDM &IMPLSوت ـحــت عـنــوان
«إن ـش ــاءات أخـ ــرى» ،لـحــظ مبلغ 91.5
مـلـيــار ل ـيــرة ل ــ«املــرح ـلــة الـســابـعــة من
تــوسـعــة الـشـبـكــات ـ ـ شـبـكــات نـحــاس
وألياف ضوئية» ...أما املبلغ الوحيد
ال ــواض ــح ف ــي ك ـتــاب ال ـج ــراح فيتعلق
بمساهمة الــوزارة في «أجور ورواتب
مستخدمي أوجيرو بقيمة  141مليار
لـيــرة» ،أمــا الباقي فهو كــام يتضمن
عناوين ّ
عامة ملشاريع مبهمة وبال أي
توضيح لحاجة القطاع إليها.
ال يزال النواب املعترضون في اللجنة
غير مقتنعني بــأن إنـفــاق مبلغ كبير
ي ـص ــل إلـ ـ ــى  599م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة (ب ـع ــد
اقـتـطــاع وح ـســم  151مـلـيــار ل ـيــرة) له
مبررات وجدوى ،وبالتالي سيصرون
على تقديم تفسيرات عملية وتقنية
لجدوى إقرار هذه املبالغ ،وال سيما أن
الوقت املتاح أمــام إنفاق هذه األمــوال
سيكون قصيرًا جدًا ،إذا أقرت املوازنة
خــال شهر آب أو شهر أي ـلــول .يقول
نــائــب فــي اللجنة إن ال ـجــراح رد على
النقطة االخيرة بالقول« :إن إقرار هذه
األمـ ـ ــوال ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب يمنحه
ص ــاحـ ـي ــة عـ ـق ــد الـ ـنـ ـفـ ـق ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
التلزيم ،على
يمنحه صالحية إجــراء ّ
أن تصرف األموال بعد توفرها».
االعـتـقــاد الـســائــد بــن املعترضني في
اللجنة هو أن الوزير يحاول املماطلة
في تقديم التفسيرات لهذه املشاريع،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ي ـ ـعـ ــزز الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ح ــول
طبيعتها وال ـه ــدف مـنـهــا ،وال سيما
أن ع ـه ــد الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـجـ ــراح بـ ــدأ بـمـنــح
إحــدى الـشــركــات ،املـعــروفــة بملكيتها
وإدارتـ ـه ــا ،ام ـت ـيــازًا مـخــالـفــا لـلـقــانــون
وال ــدسـ ـت ــور وي ـن ـط ــوي ع ـلــى اح ـت ـكــار
لخدمة عامة.

والضرائب
وأضـ ــاف« :دعــونــا الــرئـيــس ع ــون الــى
ممارسة حقه الدستوري املمنوح له
بموجب املــادة  57مــن الــدسـتــور ،بـ ّ
ـرد
قانون السلسلة الــى مجلس النواب،
وضرورة إجراء قراءة ثانية ومتأنية
ملشروع السلسلة والضرائب امللحقة
ب ــه ،وبــالـتــالــي الـعـمــل عـلــى اس ـتــدراك
املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ت ــرت ـب ـه ــا الـ ـض ــرائ ــب
ال ـجــديــدة عـلــى االق ـت ـصــاد واملـجـتـمــع
اللبنانيني ( ،)...وال سيما امل ــادة 17
(الـ ـت ــي ت ــزي ــد مـ ـع ــدل ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
الفوائد من  %5الى  ،%7وتلغي إعفاء
املـصــارف منها ،بعدما كــان القانون
ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ـح ـس ـم ـهــا مـ ــن ضــري ـبــة
االربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وتـ ـ ـف ـ ــرض عـ ـل ــى امل ـك ـل ـف ــن
بـضــريـبــة الــدخــل عـلــى أس ــاس الــربــح
املـقـطــوع بالتصريح عــن ربـحـهــم من
الفوائد)».
(األخبار)

أزيل الجسر الحديدي على
مدخل جل الديب (ساحل
المتن الشمالي) منذ  6أعوام،
بسبب مخاطره على السالمة
ّ
العامة .منذ ذاك الحين دخل
مشروع المدخل البديل
نحو البلدة في بازار المصالح
المتعارضة .فكل تصميم
مقترح يصيب فئة معينة
بأضرار ّ
ويحركها إلسقاطه،
وتجد من يساندها في ّ
الدولة ،فيما السكان في جل
الديب وبصاليم وغيرهما
يعانون يوميًا على الطرقات
الداخلية للدخول الى
منازلهم والخروج منها

هديل فرفور
ّ
نــفــذ ع ــدد م ــن ال ـس ـكــان أم ــس اعـتـصــامــا
ف ــي ج ــل ال ــدي ــب ،رف ـض ــا ملـ ـش ــروع إقــامــة
ّ
ّ
ممرين عند تقاطع جل الديب (جسرين)
ع ـلــى ش ـكــل  2Lم ــن أج ــل تــأمــن مــداخــل
املنطقة ومخارجها .هذا املشروع ُيأتي
ّ
كبديل مــن جسر جــل الــديــب ال ــذي أزيــل
ُ
ّ
عــام  ،2011وال ــذي لــم يباشر بــأي بديل
مـنــه حـتــى اآلن ،بــالــرغــم مــن مـضـ ّـي ست
سنوات على إزالته.
هذا املشروع املرفوض من قبل البعض،
ت ــم إق ـ ـ ــراره ف ــي جـلـســة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
التي ُعقدت في الــرابــع من أيــار املاضي.
ُحـ ّـجــة املـعـتــرضــن األبـ ــرز هــي أن إقــامــة

ال ـس ـيــر خ ــال ف ـت ــرة األشـ ـغ ــال .بـعــدهــا،
وف ـ ــي ع ـه ــد ح ـك ــوم ــة ن ـج ـي ــب م ـي ـقــاتــي،
طرح التيار الوطني ُ
الح ّر خيار النفق،
وأج ــري ــت ال ــدراس ــات ال ــازم ــة لــاقـتــراح
ّ
الـتــي كــلـفــت نـحــو  800أل ــف دوالر .هــذا
االقـتــراح سقط على يد الوزير السابق
ال ـي ــاس ب ــو ص ـعــب الـ ــذي "أحـ ـي ــا" خـيــار
ّ
جـ ـس ــري الـ ـ ـ ــ 2Uالـ ـ ــذي ك ــل ـف ــت دراس ــات ــه
نحو  200ألف دوالر .هذا الخيار سقط
أيضًا بــدوره نتيجة معارضة أصحاب
املـ ـح ــال ال ـت ـجــاري ــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى طــول
األوت ــوس ـت ــراد ،وا ُل ـتــي ستتضرر بفعل
هـ ــذا ااملـ ـ ـش ـ ــروع .املـ ـف ــارق ــة أن امل ـص ــادر
نفسها ت ـقــول إن مــن "حـ ـ ّـرك ه ــؤالء هو
نبيل نقوال الــذي تــراجــع عــن اقـتــراح الـ
 U2الذي كان ّ
عرابه".
ّ
يـ ـق ــول أحـ ـ ــد املـ ـن ــظـ ـم ــن ل ــاعـ ـتـ ـص ــام إن
األهــالــي قبلوا بكل االقـتــراحــات البديلة
مـ ــن جـ ـس ــري الـ ـ ـ ـ  ،Lوأن ـ ـ ــه ال ذنـ ـ ــب لـهــم
بسقوط بقية الخيارات ،فلماذا العودة
الى خيار رفضناه منذ  19عامًا؟

الجسرين على هذا الشكل ،من شأنها أن
ّ
تزيد الضغط على الطرق الفرعية لجل
الديب وانطلياس ،إذ ستغدو املنطقتان
مـمـرًا إلــزامـيــا للقادمني مــن طــرابـلــس أو
جونية أو جبيل ( )...نحوهما من جهة،
وللمتجهني من داخــل هاتني ُ املنطقتني
نحو بيروت .وبحسب أحد املعتصمني،
ّ
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـطـ ــرق ال ـف ــرع ـي ــة فـ ــي جـ ــل ال ــدي ــب
وان ـط ـل ـيــاس "ال تـحـتـمــل أس ــاس ــا ضغط
السير فــي األي ــام الـعــاديــة ،فكيف إذا تم
اعتماد هذا املشروع".

مشاريع كثيرة والمطلوب واحد
عـ ـ ـ ــام  ،1998طـ ـ ـ ــرح مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلعمار مشروع الجسرين على شكل
ّ
 ،Lحـيـنـهــا رف ـض ــت ب ـلــديــة جـ ــل الــديــب
هــذا االقـتــراحّ .
تكرر هــذا الرفض في ما
بعد من قبل املجالس البلدية املتعاقبة
ُ
ال ـت ــي ط ـ ــرح هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ع ـل ـي ـهــا .ع ــام
 ،2010وق ـب ــل ُ إزال ـ ــة ال ـج ـســر ال ـحــديــدي
ّ
لجل الديب ،أعيد طرح املشروع نفسه،
وأط ـ ـل ـ ــق مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار
ّ
مناقصة املـشــروع وجــرى تلزيمه ،لكن
تـحـ ّـرك بعض األهــالــي ضــده حــال دون
تـنـفـيــذه .بـعــد إزال ــة الـجـســر ،تــم اقـتــراح
إنـشــاء جسر كجسر انطلياس (يتسع
ل ـ ـ ــ 4خـ ـط ــوط فـ ــي كـ ــل مـ ــن االتـ ـج ــاه ــن؛
ُ
القادم من بيروت واملتجه اليها) .تفيد
اإلن ـمــاء
املـعـطـيــات ب ــأن رئ ـيــس مـجـلــس ُ
واإلعمار وافق حينها على هذا ُاملقترح
بــالـتــوافــق مــع الـنــائــب مـيـشــال امل ــر"ّ ،إال
أن األول ّ
غير رأيه في ما بعد ولم ُينفذ
االقتراح ،بحجة أنه يخلق زحمة سير"،
وف ــق مــا ت ـقــول م ـصــادر مـعـنـيــة بامللف
ل ــ"األخ ـبــار" .بـعــدهــا ،بــرز اق ـتــراح إنشاء
جـســريــن عـلــى شـكــل  ،2Uوك ــان النائب
نـبـيــل ن ـقــوال "الـ ــراعـ ــي" األول لــاق ـتــراح
الــذي رفضه مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار،
مبان.
بحجة أنه يتطلب استمالك ثالثة
ٍ
واش ـتــرط املجلس أن يخلو ّ
أي اقـتــراح
مــن االسـتـمــاكــات ،وأن ال يــوقــف حركة

مشروع 2L
مشروع إقامة جسري الـ  Lتم تلزيمه
مــن قبل مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار عام
 ،2010ق ـبــل أن يـمـنــع ب ـعــض األه ــال ــي
"األخبار"،
تنفيذه .وبحسب ُمعلومات
ُ ّ
فإن املشروع الذي أ ّ
سينفذه
قر مؤخرًا
املـتـعـهــد الـ ــذي ف ــاز بــاملـنــاقـصــة مـنــذ 7
سنوات ،وعلى أســاس املخطط نفسه،
من دون أي تعديل يأخذ في االعتبار
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي طـ ـ ــرأت ع ـل ــى حــركــة
الـ ـسـ ـي ــر وعـ ـل ــى أس ـ ـعـ ــار م ـ ـ ــواد ا ُل ـب ـن ــاء
وغـ ـي ــره ــا .وتـ ـتـ ـس ــاءل مـ ـص ــادر أخـ ــرى
معنية بامللف عن سبب اإلصــرار على
ّ
تنفيذ املشروع ،لتتهم الجهات الداعمة
ملـشــروع جـســري الـ ـ  Lبتأمني مصالح
املتعهد الــذي جــرى تلزيمه املناقصة،
واملقصود بـ"الجهات الداعمة" ،بحسب
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلعمار والنائب نبيل نقوال ورئيس

ّ
بلدية جل الديب ريمون عطية.
حــاولــت "األخ ـب ــار" الـتــواصــل مــع كــل من
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ونقوال
للوقوف على ّ
ردهما ،إال أنهما لم ُيجيبا
على اتصاالتنا املتكررة.

ّ
المعتصمونّ :
شعبي بحت
تحركنا

ّ
ُيركز عدد من الرافضني للمشروع على
ّ
أن ال ـت ـحــرك ل ـيــس سـيــاسـيــا وه ــو ليس
مـ ّ
ـوج ـهــا ض ـ ّـد الـعـهــد ال ـجــديــد ،أو هــدفــه
ال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن
االخ ـي ــر ق ـبــل ب ـه ــذا املـ ـش ــروع ،وذلـ ــك ردًا
ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي س ـي ـقــت بحقهم
ّ
يصب في خانة "مهاجمة
بــأن تحركهم
العهد".
ح ــال ـي ــا ،ت ــرف ــض ب ـلــديــة ان ـط ـل ـيــاس هــذا
املـشــروع ،في حني ُيجاهر رئيس بلدية
جل الديب ريمون عطية في تصريحاته
اإلعالمية بدعمه ملشروع الـ  2Lواعتباره
أن املشروع "هو الوحيد القابل للتنفيذ"،
وفق ما ّ
صرح به في حديث إذاعي.
ّ
يقول نائب رئيس بلدية جل الديب ،فادي
أبو جودة ،في اتصال مع "األخبار" ،إنه ال
قرار بلديًا رسميًا صادرًا عن بلدية جل
الديب بقبول املشروع .وتظهر املعطيات
فــي هــذا الـصــدد أن عطية كــان قــد رفض
امل ـش ــروع عـنــدمــا ك ــان ع ـض ـوًا بـلــديــا في
املجالس السابقة .وتعزو املصادر سبب
تغيير عطية لــرأيــه الــى أن عطية "يريد
مسايرة أحد أصحاب املصالح املتضرر
من جسر الـ 2Uالذي كان قد ّأمن له الدعم
الكافي خالل االنتخابات".
ّأما عن سبب قبول العماد عون املشروع،
فـتـقــول امل ـص ــادر إن ــه تــم ط ــرح األم ــر من
زاويـ ـ ــة أخـ ـ ــرى" ،وت ـ ــم إخـ ـب ــار عـ ــون بــأنــه
عــوضــا ع ــن إن ـش ــاء ج ـســري الـ ــ Uالـلــذيــن
تستفيد منهما انطلياس وجــل الديب
فقط ،فمن املمكن أن يتم إنشاء  5مشاريع
في ساحل املنت ،على اعتبار أن مشروع
الـ 2Lأقل كلفة أيضًا".

تقرير

مؤشر الطلب العقاري:
مصرف لبنان يدعم األسعار
س ـ ّـج ــل م ــؤش ــر «ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس للطلب
العقاري في لبنان» في الفصل الثاني
مــن ع ــام  2017ارت ـفــاعــا بنسبة %20.2
( 52.3نقطة) عن الفصل األول من العام
الجاري ( 43.5نقطة) ،وارتفاعًا بنسبة
 %34.3عن الفصل الثاني من عام 2016
( 38.9نقطة).
ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي امل ــؤش ــر ت ــزام ــن ّ مــع
ت ــوسـ ـي ــع ن ـ ـطـ ــاق الـ ــدعـ ــم الـ ـ ـ ــذي يـ ــوفـ ــره
مصرف لبنان ألسعار الـعـقــارات ،بغية
منع انهيارها وتكبيد املصارف خسائر
ّ
نتيجة تركز توظيفاتها في هذا القطاع،
س ــواء مـبــاشــرة عبر ال ـقــروض السكنية
وال ـ ـقـ ــروض ل ـت ـج ــار وم ـن ـش ـئــي األب ـن ـيــة
أو غـيــر مـبــاشــرة عـبــر مـنــح التسليفات
لألسر واملؤسسات بضمانات عقارية...
ففي هذا السياق ،خفض مصرف لبنان
معدالت الفوائد على القروض السكنية
لخلق الطلب ،وهــذا دليل إضــافــي على
مدى هشاشة القطاع العقاري والطلب
املصطنع على الوحدات املبنية.
يشير تقرير بنك بيبلوس إلى أن مؤشره
«ما زال ًيعكس انخفاضًا بنسبة %60.1
مـ ـق ــارن ــة بــال ـن ـت ـي ـجــة ال ـف ـص ـل ـيــة األع ـل ــى
ل ــه ع ـلــى اإلط ـ ــاق املـسـجـلــة ف ــي الـفـصــل
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ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2010وال ـب ــال ـغ ــة ً
نقطة ،وتراجعًا بنسبة  %52.4مقارنة
بــالـنـتـيـجــة ال ـس ـنــويــة األع ـل ــى املـسـجـلــة
فــي عـ ًـام  2010والـبــالـغــة  109.8نقطة».
إضــافــة إلــى ذلــك ،يشير التقرير إلــى أن
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«نـتـيـجــة امل ـع ــدل ال ـش ـهــري لـلـمــؤشــر في
الفصل الثاني جاءت أدنى بـ %15.2من
معدل املؤشرالشهري البالغ  61.7نقطة
م ـنــذ بـ ــدء اح ـت ـس ــاب امل ــؤش ــر ف ــي تـمــوز
 .»2007وبحسب كبير االقتصاديني في
ّ
بنك بيبلوس ،نسيب غبريل ،فــإن «من
املـبـكــر جـ ـدًا أن ن ــرى ات ـجــاهــا مـسـتــدامــا
للمؤشر بالرغم من تحسنه ،نظرًا إلى
أنه ارتفع من مستويات منخفضة جدًا».
يقول التقرير إنه في الواقع «انخفضت
تدريجًا نسبة املواطنني الــذيــن ينوون
ش ــراء أو بـنــاء وح ــدة سكنية فــي لبنان
مـ ـ ــن  7,5%فـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــون األول 2016
إلـ ــى 3,4%فــي آذار  ،2017وهــي النسبة
األدن ـ ــى ف ــي األش ـه ــر ال ـس ـتــة األول ـ ــى من
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ل ـت ـعــود وتـتـحـســن إلــى
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 7%فــي ح ــزي ــران ،»2017معتبرًا أن هذا
ّ
التقلب «يعكس عدم استقرار الطلب».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـنــاط ـقــي ،فــأظـهــرت
ن ـتــائــج امل ــؤش ــر أن م ـع ــدل ال ـط ـلــب على
الــوحــدات السكنية للفصل الـثــانــي من
عام  ،2017كان األعلى لدى املقيمني في
جبل لبنان ،حيث أفادت نسبة  %7.5من
املقيمني هناك أنهم يخططون لبناء أو
شراء منزل في األشهر الستة املقبلة ،أي
أكثر بـ %1.7من الفصل السابق .وتالهم
املقيمون في الشمال حني ارتفع معدل
الـطـلــب مــن قـبــل املقيمني مــن  %5.3في
الفصل األول من عام  2017إلى  .%7.4أما
في بيروت ،فأبدى  %6.4من املواطنني
رغبتهم في شراء شقة سكنية في املدى
الـقــريــب ،مــا يشكل ارتـفــاعــا بنسبة %2

مــن الفصل الـســابــق .وفــي الـبـقــاع ،أعلن
 %3.2مــن السكان أنهم يـنــوون بناء أو
سكنية فــي األشـهــر الستة
شــراء وحــدة ً
املـقـبـلــة ،م ـقــارنــة ب ـ ــ %4.3خ ــال الفصل
األول من عام  .2017أخيرًا ،أشــار %2.4
الجنوب إلى أنهم يخططون
من سكان
ّ
لبناء أو شراء شقة سكنية ،وهي نسبة
منخفضة عن  %3.3في الفصل السابق.
فــي امل ـقــابــل ،ارت ـفــع الـطـلــب عـلــى الشقق
الـسـكـنـيــة ف ــي ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي م ــن عــام
 2017لدى جميع فئات الدخل.
ما سبق يشير إلى أن السوق العقارية
ّ
فــي لـبـنــان ّحتمًا ال تـتـحـ ّـســن إل مؤقتًا
عـنــدمــا يـحــفــز امل ـصــرف املــركــزي الطلب
ع ـب ــر األدوات ال ـن ـق ــدي ــة وم ـ ــن دون أي
س ـيــاســات حـكــومـيــة ت ــؤم ــن فـعـلـيــا حق
السكن ،وهو ما يؤدي إلى زيادة ارتباط
م ـخ ــاط ــر الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ب ـم ـخــاطــر
القطاع املالي ويجعل من أسعار السكن
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ب ـم ـث ــاب ــة ض ــريـ ـب ــة ي ـس ــدده ــا
املقيمون.
يـسـتـنــد م ــؤش ــر ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس للطلب
ال ـع ـقــاري ف ــي لـبـنــان إل ــى مـســح شـهــري
يشمل عينة من  1200لبناني/ة مقيم/ة
في جيمع أنحاء لبنان «يعكس التوزيع
ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي وال ــدي ـن ــي
وامل ـه ـنــي وامل ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان» ،وت ـطــرح
عـلـيـهــم أس ـئ ـلــة ع ــن خـطـطـهــم املـتـعـلـقــة
بشراء أو بناء منزل في األشهر الستة
املقبلة.

8
تكنولوجيا
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تكنولوجيا القياسات الحيوية:

سيارتك تعلم ّعنك
ّ
أكثر مما تتصور
بحلول عام  ،2025ستحتوي سيارة
واحدة من بين كل  3سيارات على
تكنولوجيا القياسات الحيوية للتعرف
إلى السائق ،وفق دراسة لـ{Frost
 .»and Sullivanتتوفر تكنولوجيا
القياسات الحيوية اليوم في األسواق ،إال
أن دمجها في السيارات ال يزال منخفضًا
مقارنة بالتقدم الحاصل في هذا المجال.
وبانتظار أن تقود سياراتنا نفسها بنفسها
بالكامل ،هناك مئات أجهزة االستشعار
في تخفيف
التي يمكن أن تساعد ً
حوادث السير الناجمة مثال عن النعاس
والكحول والتي بإمكانها حتى رصد
دقات قلبنا كل لحظة
إيفا الشوفي
تـعـمــل ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات ال ـك ـبــرى،
بالتعاون مع شركات التكنولوجيا،
على تغيير تجربة قيادة السيارات
ف ــي املـسـتـقـبــل .االت ـج ــاه ــات الـحــالـيــة
ت ـت ــرك ــز ن ـح ــو إدخـ ـ ـ ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـقـيــاســات الحيوية  biometricsفي
صـنــاعــة ال ـس ـيــارات ،وم ــن املــرجــح أن
ّ
تتطور بسرعة .في الواقع ،إن الذكاء
االصـطـنــاعــي وال ـق ـيــاســات الحيوية
سيكونان أبــرز عــوامــل هــذا التغيير
من خالل نشر عدد هائل من أجهزة
االستشعار داخــل الـسـيــارات لقراءة
ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة لـلـســائـقــن،
وم ــن ث ــم تـحـلـيـلـهــا واتـ ـخ ــاذ قـ ــرارات
فــوريــة… وق ــد ب ــات الـعــديــد مــن هــذه

التقنيات متوفرًا اليوم ،بانتظار أن
ُيستكمل إدخالها في السيارات.
تتضمن تقنيات القياسات الحيوية
تحديد هوية الفرد والتأكد منها من
خالل عدد من الصفات البيولوجية
الـ ـف ــري ــدة م ـث ــل ب ـص ـم ــات األصـ ــابـ ــع،
ال ـت ـعــرف إل ــى ال ــوج ــه ،م ـســح قــزحـيــة
العني وعروق الكف وتحليل الصوت.
وتعتبر التكنولوجيات البيومترية
أكثر موثوقية من الرموز الرقمية مع
التقدم الحاصل في تقنيات معالجة
ال ـص ــور واإلشـ ـ ـ ــارات ،وال ـت ـع ــرف إلــى
األنـ ـم ــاط وأجـ ـه ــزة االس ـت ـش ـع ــار .لن
ت ـق ـت ـصــر هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ع ـل ــى مـنــع
سرقة السيارات من خالل تشغيلها
فقط عبر بصمة اإلصـبــع أو قزحية
العني ،إنما ذهبت الشركات أبعد من
ُ
هذا األمر بحيث تستخدم القياسات
ال ـح ـي ــوي ــة ل ــرص ــد ح ـ ـ ــاالت ال ـن ـع ــاس
الـخـطـيــر ومـنــع الـســائـقــن مــن الـنــوم
أث ـنــاء ال ـق ـيــادة ،وال ـح ــرص عـلــى عــدم
نسيان األطفال أو الحيوانات داخل
السيارة ،ما قد يتسبب بموتهم من
خ ــال أج ـه ــزة رص ــد ث ــان ــي أوكـسـيــد
ال ـ ـكـ ــربـ ــون داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ،وم ـن ــع
الـســائـقــن الـسـكــارى مــن الـقـيــادة من
خالل معرفة نسبة الكحول في جسد
السائق بمجرد ملس املقود ،وقياس
املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـح ـي ــوي ــة ل ـل ـس ــائ ــق مــن
خــال ح ــزام األم ــان والكثير غيرها.
تـقــول دراس ــة ل ـ ــ""Frost and Sullivan
إن ـ ـ ــه بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام  2025س ـي ـك ــون
لدينا سـيــارة مــن بــن كــل  3سيارات
ت ـس ـت ـخــدم ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـق ـيــاســات
الحيوية للتعرف إلى السائق .عندما
تتكامل تقنيات القياسات الحيوية
وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي بـشـكــل كــامــل
داخ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــارة ،س ـت ـكــون س ـيــارتــك
تعلم عنك أكثر ّ
مما تـتـصـ ّـور… فما

ه ــي بـعــض الـتـقـنـيــات ال ـتــي طــورهــا
أبـ ــرز الــاع ـبــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال إلــى
اليوم؟

«باناسونيك» تمنع السائقين من
النوم
عدد كبير من حوادث السير في العالم
يـ ـح ــدث ب ـس ـبــب الـ ـنـ ـع ــاس .الـ ـسـ ـي ــارات
الذاتية القيادة بشكل تام ال تــزال غير
متوفرة في أيدي الناس ،وبالتالي فإن
ال ـن ــوم وتـ ــرك ال ـس ـيــارة تـسـيــر وحــدهــا
كـمــا ن ــرى ف ــي أح ــد مـشــاهــد فـيـلــم "the
 "space between usغ ـي ــر م ـس ـمــوح.
ملــواج ـهــة ه ــذه امل ـش ـك ـلــة ،قـ ــررت شــركــة
"ب ــان ــاس ــونـ ـي ــك" أن ت ـس ـت ـخ ــدم ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـق ـي ــاس ــات ال ـح ـيــويــة،
ف ـط ــورت تـكـنــولــوجـيــا لـلـسـيـطــرة على
النعاس أثناء القيادة من خالل كشف
مستوى نعاس السائق.
ت ـك ـش ــف هـ ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـي ــة عـ ــن ال ـن ـع ــاس
السطحي في الحالة األولية عن طريق
قياس دقيق لحالة السائق من دون أي
ات ـصــال ج ـســدي ،إذ تـسـتـخــدم كــامـيــرا
مــوجــودة فــي الـسـيــارة اللتقاط عملية
ال ـت ــرم ـي ــش وت ـع ــاب ـي ــر الـ ــوجـ ــه ،بـحـيــث
يمكن الـتـقــاط  1800تعبير وترميش
متعلق بــالـنـعــاس ،لتتم معالجة هذه
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـ ـظـ ــام ذكـ ــاء
اص ـط ـن ــاع ــي يـ ـح ــدد م ـس ـت ــوى ن ـعــاس
السائق .فــإذا كانت الجفون تنخفض
وعملية الترميش تتباطأ بشكل كبير،
ه ــذا يـعـنــي أن ال ـســائــق يــدخــل مرحلة
متقدمة من النعاس.
ك ــذل ــك يـ ـت ــم جـ ـم ــع بـ ـي ــان ــات مـ ــن بـيـئــة
ال ـس ـيــارة مــن خ ــال أج ـهــزة استشعار
تقيس انخفاض حــرارة جسم السائق
واإلضاءة للتنبؤ بانتقال النعاس الى
مستوى آخر .وألن النعاس يعززه الجو
ال ــداف ــئ ،ف ــإن الـنـظــام لــن يقتصر عمله

على التنبؤ بالنعاس ،إنما يتدخل من
خــال نظام اإلحـســاس ال ـحــراري الــذي
يقوم بتشغيل ّ
املكيف وضبط الحرارة
وتـ ــدفـ ــق الـ ـ ـه ـ ــواء ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ضـبــط
اإلضــاءة لجعل السائق مستيقظًا في
مراحل النعاس األولــى ،كما قد يقترح
ال ـن ـظــام م ـكــانــا لــاس ـتــراحــة ف ـيــه ومــن
ثــم متابعة الـقـيــادةّ .أمــا فــي حــال فشل
النظام في تأمني بيئة مريحة للسائق
ت ـم ـن ـع ــه م ـ ــن أن ي ـغ ـف ــو وع ـ ـنـ ــد رص ــد
مستوى نعاس خطير ،فيقوم النظام
بـتـشـغـيــل إن ـ ـ ــذارات ال ـس ـي ــارة وإصـ ــدار
أوامر بالتوقف عن القيادة.
تشرح "باناسونيك" أن جهاز استشعار
األش ـعــة تـحــت الـحـمــراء يمكنه معرفة
م ــدى ســرعــة ف ـق ــدان الـجـســم ل ـل ـحــرارة،
بغض النظر عــن مـقــدار املــابــس التي
يرتديها السائق .إذا كانت مستويات
ف ـقــدان ال ـح ــرارة أع ـلــى ،ف ـهــذا يـعـنــي أن
السائق ينعس بسرعة أكبر .وإذا كانت
السيارة مظلمة ،فإن النعاس سيزداد

بـفـتــرة أق ـص ــر .وض ـعــت "بــانــاســونـيــك"
خمسة مستويات مختلفة من النعاس
املحتمل ،هــي :ال نعاس على اإلطــاق،
نـ ـع ــاس ق ـل ـي ــل ،ن ـ ـعـ ــاس ،نـ ـع ــاس كـبـيــر
ونـ ـع ــاس خ ـط ــر .ويـ ـه ــدف ال ـن ـظ ــام إلــى
معرفة أين يقع السائق بالضبط على
هذا النطاق واتخاذ التدابير املناسبة.
تـقــول الـشــركــة إن ن ـمــاذج عــن نظامها
س ـت ـك ــون م ـت ــوف ــرة ف ــي ت ـش ــري ــن األول
املقبل.

حزام أمان ومراقب للمؤشرات
الحيوية
إن وض ــع ح ــزام األمـ ــان لـيــس فـقــط من
أج ــل ح ـمــايــة ال ـســائــق م ــن األذى عند
وقـ ـ ــوع حـ ـ ــادث اصـ ـ ـط ـ ــدام ،ف ـم ــع ج ـهــاز
 3005-OSم ــن ش ــرك ــة Olea Sensor
 Networksأصـبــح حــزام األم ــان جهازًا
ملــراق ـبــة امل ــؤش ــرات ال ـح ـيــويــة لـلـســائــق
وتحديدًا دقات القلب من دون الحاجة
إلى أي وصالت خارجية أو ملس الجلد.

تقرير

ّ
ماذا لو كان بإمكان الذكاء االصطناعي أن يتخيل؟
لــو تـخـ ّـيــل الـنـظــام سـيـنــاريــو ّ
معينًا
ل ـت ـط ـ ّـور األح ـ ـ ـ ــداث ،ه ــل كـ ــان لـيـغـ ّـيــر
أفـعــالــه تـمــامــا مـثــل الـبـشــر؟ فالبشر
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــون ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ل ـت ـق ـي ـي ــم
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ق ـ ـ ــد يـ ـك ــون
سيناريوات صغيرة وبسيطة ،وهو
مــا انطلقت مـنــه شــركــة ،DeepMind
التابعة لــ»غــوغــل» ،مــن مثال بسيط
ج ـ ـدًا :ل ــو وضـعـنــا كــأســا عـلــى حــافــة
الـ ـط ــاول ــة ،م ــن امل ـح ـت ـمــل أن نـتــوقــف
لحظة للنظر في مدى استقراره وما
ً
وبناء عليه
إذا كان قد يقع وينكسر،
ّ
ّ
تصور سيناريو
نغير موقع الكأس.
وق ــوع ال ـكــأس هــو خ ـيــال ،لــذلــك ملــاذا

من يضمن حدود خيال
هذه األنظمة في السنوات
البعيدة القادمة؟

ال يقوم الــذكــاء االصطناعي بعملية
التخيل هذه؟
يعتبر الخيال قدرة إنسانية معقدة
نـسـتـخــدمـهــا يــوم ـيــا ،ل ـكــن م ــن دون ــه
ل ــن يـسـتـطـيــع الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
التخطيط للمستقبل والتعامل مع
مــا يمكن أن يطرأ مــن تغييرات غير
مبرمجة للتعامل مـعـهــا ،وبالتالي
ال ب ــد ل ـل ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي م ــن أن
ّ
ّ
ليتطور.
يتخيل…
عام  ،2015طورت غوغل نظام الذكاء
االصـطـنــاعــي  AlphaGoاملتخصص
في لعبة  Goوهي لعبة بني شخصني
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــاصـ ــرة أح ـ ـجـ ــار
امل ـن ــاف ــس وت ـح ـت ــاج إلـ ــى الـتـخـطـيــط.
ن ـج ــح  AlphaGoف ــي ال ـت ـغ ـل ــب عـلــى
ب ـط ــل ه ـ ــذه ال ـل ـع ـب ــة .تـ ـق ــول ال ـش ــرك ــة
عـلــى مــدونـتـهــا «ل ـقــد شـهــدنــا بعض
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـه ــائ ـل ــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال،
وخ ــاص ــة ف ــي ب ــرام ــج مـثــل AlphaGo
ال ـتــي تـسـتـخــدم «ن ـم ــوذج ــا داخ ـل ـيــا»

لتحليل كيف ت ــؤدي اإلجـ ــراءات إلى
نتائج مستقبلية مــن أجــل التحليل
والتخطيط .هــذه النماذج الداخلية
تـعـمــل بـشـكــل جـيــد ألن بـيـئــة اللعبة
مثالية مــن حيث القواعد الواضحة
املـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ــال ـت ـن ـب ــؤ
بالنتائج بدقة كبيرة في كل الظروف
ت ـق ــري ـب ــا» .م ــن ه ـن ــا ،ن ـشــأ ت ـح ـ ٍـد آخــر
فالعالم الحقيقي ليس لعبة« ،العالم
الـحـقـيـقــي م ـع ـقــد ،وال ـق ــواع ــد ليست
واضـ ـ ـح ـ ــة جـ ـ ـ ـدًا وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ال
يمكن التنبؤ بها تظهر دائمًا .حتى
بالنسبة إل ــى األنـظـمــة األك ـثــر ذك ــاء،
ال ـت ـخ ـيــل ف ــي هـ ــذه ال ـب ـي ـئــات املـعـقــدة
عملية طويلة ومكلفة».
لــذلــك ب ــدأ ال ـبــاح ـثــون ف ــي مـخـتـبــرات
 DeepMindفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ذكـ ـ ـ ــاء
اصطناعي يتمتع بخاصية الخيال،
بحيث يمكن للنظام تحليل القرارات
ووض ــع خـطــط مستقبلية مــن خــال
ّ
تخيل نتائج أفعاله والـعــواقــب قبل

القيام بها وتغييرها في حال كانت
سيئة.
فـ ــي ورق ـ ـتـ ــن ب ـح ـث ـي ـتــن ج ــدي ــدت ــن،
يـشــرح عـلـمــاء  DeepMindمجموعة
مـ ــن امل ـ ـقـ ــاربـ ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــد عـلــى
نهج التخطيط الـقــائــم على الخيال
وي ـقــدمــون الـبـنــى ال ـتــي تــؤمــن طــرقــا
جديدة لألنظمة الذكية للتعلم وبناء
ال ـخ ـط ــط ل ـت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى ق ـ ــدر مــن
الكفاءة في مهمتها.
ت ـق ــدم الـ ــورقـ ــة األول ـ ـ ــى أداة لـتـعــزيــز
الـخـيــال وه ــي بـنـيــة جــديــدة لتعزيز
التعليم العميق تجمع بني نموذجني،
هما :النموذج القائم،model-based ،
أي عندما يستخدم النظام نموذجًا
م ـبــرم ـجــا م ـس ـب ـقــا ل ـل ـق ـيــام بـمـهـمـتــه،
والـ ـنـ ـم ــوذج ال ـح ــر  ،model-freeأي
ع ـنــدمــا يـعـتـمــد ال ـن ـظــام ع ـلــى بعض
امل ـ ـح ـ ــاوالت واألخ ـ ـط ـ ــاء والـ ـتـ ـج ــارب
السابقة لتحديد تصرفاته .الجمع
بني النموذجني أوجــد نظامًا يجمع
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إعداد إيفا الشوفي

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

تقرير

سائقو «أوبر» يتالعبون بخوارزميات الشركة:

«عمليات إيقاف»
جماعية للتطبيق

تتضمن تقنيات القياسات
الحيوية تحديد هوية الفرد
والتأكد منها من خالل عدد من
الصفات البيولوجية الفريدة

بمجرد وضع حزام األمان ،يبدأ الجهاز
ّ
الصغير املعلق بــه بمعالجة إش ــارات
ال ـق ـلــب ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ـق ـي ـقــي ،وكـشــف
ذروة دقات القلب من خالل خوارزميات
مـتـقــدمــة ،ومـعــالـجــة إشـ ــارات التنفس

لن تقتصر هذه
التقنيات على منع
سرقة السيارات من
خالل تشغيلها فقط
عبر بصمة اإلصبع أو
قزحية العين

بإمكان النظام تحليل
القرارات ووضع خطط
مستقبلية من خالل
ّ
تخيل نتائج أفعاله

ب ــن ال ـت ـجــارب واألخـ ـط ــاء ومـعــالـجــة
ال ـب ـي ــان ــات امل ـح ـي ـط ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
املـحــاكــاة بحيث يمكن لـهــذا النظام
مـ ـع ــرف ــة املـ ـ ــزيـ ـ ــد عـ ـ ــن الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ــي
ي ــوج ــد فـيـهــا وال ـت ـف ـك ـيــر ق ـبــل الـقـيــام
ب ـ ــأي تـ ـص ــرف .ت ـض ـيــف الـ ــورقـ ــة أن ــه
ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض م ــن م ـع ـظــم أســال ـيــب
التعلم والتخطيط التي تعتمد على

واس ـت ـخ ــراج إح ـصــائ ـيــات بــاملــؤشــرات
ال ـح ـيــويــة ب ـش ـكــل ت ـل ـقــائــي م ـثــل تقلب
مـعــدل دقــات القلب .عند وق ــوع حــادث
سير ،يقوم الجهاز تلقائيًا باستدعاء
أول املستجيبني وإرسال قاعدة بيانات
املــؤشــرات الحيوية التي لديه لتقييم
ظــروف وهويات السائق والركاب بما
يمكن أن يساعد فرق اإلسعاف.

ال ـس ـي ــارة وإرس ـ ـ ــال رس ــال ــة نـصـيــة بشكل
تـلـقــائــي ال ــى أش ـخ ــاص م ـحــدديــن مسبقًا
مثل األهلّ ،أما إذا لم يكتشف نسبة كحول
خطرة فيمكن القيادة بشكل عــادي .إال أن
هــذا ال يعني أن الجهاز لن يقوم بفحص
عـشــوائــي أث ـنــاء الـقـيــادة بشكل دائ ــم ،لكن
فــي حــالــة ال ـق ـيــادة إذا تــم اكـتـشــاف معدل
مرتفع من الكحول ،يتم تحذير األشخاص
املحددين مسبقًا من دون إيقاف السيارة.
طــورت الشركة أجهزة استشعار متقدمة
يـمـكـنـهــا تـحـلـيــل الـ ـغ ــازات ال ـت ــي ينتجها
الـجـلــد وت ـحــدي ـدًا الـكـشــف ع ــن اإلي ـثــانــول.
وب ــرغ ــم أن األب ـ ـحـ ــاث ال ـس ــاب ـق ــة ق ــال ــت إن
اإليـثــانــول يحتاج الــى  40دقيقة للظهور
بعد تـنــاول الـكـحــول ،إال أن الشركة تقول
إنها يمكنها كشفه بعد  5دقائق من شرب
ال ـك ـحــول .ج ـهــاز  Sober Steeringيتوفر
ال ـي ــوم ف ــي ع ــدد م ــن ال ـس ـي ــارات ،وتـحــديـدًا
بــاصــات نـقــل ال ـط ــاب .فـهــل سـيـخـفــف من
ضحايا القيادة تحت تأثير الكحول في
املستقبل عند دمجه في معظم السيارات؟

النماذج القائمة والتي تصف كيفية
اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـم ــوذج ل ـل ــوص ــول إلــى
خطة ،فإن أداة تعزيز الخيال تتعلم
كيفية تفسير التنبؤات مــن نموذج
بيئة مـحــددة لوضع خطط ضمنية
بـطــرق اعـتـبــاطـيــة ،وذل ــك باستخدام
التنبؤات كسياق إضافي في شبكات
التخطيط العميق.
ت ـك ـم ــل الـ ـ ــورقـ ـ ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة
ـط ــط ال ـق ــائ ــم عـلــى
ب ـم ــا س ـم ـتــه «املـ ـخ ـ ِ
الخيال» ،وهو أول نظام مرتكز على
النموذج القائم يتخذ سلسلة قرارات
متتابعة يمكن أن يتعلم بناء الخطط
وتـقـيـيـمـهــا وت ـن ـف ـيــذهــا .ق ـبــل ات ـخــاذ
أي إج ــراء ،بــإمـكــان الـنـظــام أن يــؤدي
ع ـ ــددًا م ــن خ ـط ــوات ال ـت ـخ ـيــل ،وال ـتــي
ت ـن ـطــوي ع ـلــى اقـ ـت ــراح ع ـمــل أو فعل
متخيل وتقييمه من خالل التموذج
الـقــائــم للتخيل .يـتــم تجميع جميع
اإلجراءات والنتائج املتخيلة ،بشكل
مـ ـتـ ـك ــرر ،ف ــي «سـ ـي ــاق خـ ـط ــة» تــأخــذ

بالحسبان األفعال املستقبلية الحقيقية
واملتخيلة .كذلك بإمكانه أن يقرر حتى
ك ـيــف يـتـخـيــل م ـثــل اخ ـت ـبــار اإلجـ ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخـ ـي ـل ــة ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة ،ورب ـ ـ ـ ــط ت ـس ـل ـســل
اإلجــراءات ،أو بناء «شجرة خيال» أكثر
تـعـقـيـدًا م ــن خ ــال الـتـنـقــل ب ـمــرونــة بني
األوضاع املتخيلة.
اخـ ـتـ ـب ــرت الـ ـش ــرك ــة ن ـظ ــام ـه ــا فـ ــي لـعـبــة
ف ـيــديــو قــدي ـمــة ت ــدع ــى  ،sokobanحيث
على الــاعـبــن دفــع أقـفــاص لحل اللغز.
بعض الحركات التي يقوم بها الالعب
ق ــد ت ـج ـعــل امل ــرح ـل ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـحــل،
وبــالـتــالــي يـجــب أن يـخـطــط مـسـبـقــا .لم
يعط الباحثون نظام قواعد اللعبة ،إال
أنه تمكن من حل  %85من املراحل.
ال يـ ـ ـ ــزال إدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـي ــال إلـ ـ ــى الـ ــذكـ ــاء
االص ـط ـنــاعــي ف ــي ب ــداي ــات ــه ،إال أن ــه يـعـ ّـد
خ ـط ــوة أس ــاس ـي ــة ف ــي ت ـطــويــر األن ـظ ـمــة
الــذكـيــة للتعامل مــع املــواقــف املـفــاجـئــة.
لـ ـك ــن م ـ ــن ي ـض ـم ــن حـ ـ ـ ــدود خ ـ ـيـ ــال ه ــذه
األنظمة في السنوات البعيدة القادمة؟

المقود ّ
يتحول إلى جهاز لكشف
نسبة الكحول

اسـتـطــاعــت  Sober Steeringأن تطور
"أول ج ـهــاز فــي الـعــالــم يـكـشــف وجــود
ال ـك ـحــول ف ــي جـســد الـشـخــص بمجرد
مل ـســه" .تــرتـكــز ه ــذه التقنية عـلــى دمــج
جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار ب ــاملـ ـق ــود بـحـيــث
يضع السائق يــده عليه لكشف نسبة
الكحول في جسده .عند تشغيل محرك
السيارة ،يجب على السائق وضع يده
على الجهاز .فإذا اكتشف نسبة كحول
تتجاوز النسبة املـحــددة ،يتم تجميد

ب ــإمـ ـك ــان س ــائ ـق ــي "أوب ـ ـ ـ ــر" أن ي ـخــدعــوا
الخوارزميات التي تستخدمها الشركة
م ــن خـ ــال االتـ ـح ــاد م ـع ــا .ه ــو نـ ــوع من
"ال ـع ـص ـي ــان ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي" إذا أم ـكــن
القول ،من أجل تفادي بعض الخدمات
ال ـت ــي ي ــراه ــا ال ـســائ ـقــون "غ ـي ــر مــربـحــة"
مثل خدمة  ،UberPOOLأو من أجل رفع
األس ـعــار فــي منطقة مـحــددة وبالتالي
رفع أرباحهم .فالشركة تستخدم برامج
ل ـل ـمــراق ـبــة وال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى الـســائـقــن
الذين يتم تتبعهم باستمرار وتقييمهم.
ردًا على مــا اعـتـبــره السائقون "اإلدارة
مــن قبل الـخــوارزمـيــات" ،اكتشف هــؤالء
طــرقــا الس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة وال ـتــاعــب
بــالـنـظــام ،وه ــو مــا كـشـفــت عـنــه دراس ــة
جديدة أجراها باحثون من كلية إدارة
األعمال في جامعة  Warwickوجامعة
ن ـي ــوي ــورك .فـكـيــف ي ـتــاعــب الـســائـقــون
بنظام "أوبر"؟
تعتمد "أوبر" نموذج تسعير ديناميكيًا
ي ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه ت ـح ــدي ــد ال ـس ـع ــر عـبــر
العرض والطلب ،بحيث ترتفع األسعار
عندما يـكــون هـنــاك طلب كبير ونقص
ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات .ل ـعــب ال ـس ــائ ـق ــون على
ه ــذه الـنـقـطــة بـحـيــث ن ـظ ـمــوا "عـمـلـيــات
إي ـق ــاف" جـمــاعـيــة للتطبيق ،وبــالـتــالــي
فـ ــإن عـ ــدم وج ـ ــود ســائ ـقــن ف ــي منطقة
معينة يسبب ارتفاعًا في األسـعــار ،ما
يــرفــع حصة السائقني عندما يعيدون
تشغيل التطبيق حــن يــرتـفــع الـسـعــر.
أجــرى الباحثون مقابالت مــع سائقني
فــي نـيــويــورك ولـنــدن وحـلـلــوا أكـثــر من
أل ــف مــدونــة عـلــى منصة UberPeople.
 netاملخصصة لسائقي أوبــر ،لكن غير
تابعة للشركة ،ووجدوا عمليات إيقاف
جماعية منظمة .في حوار بني السائقني
على املــدونــة ،يقول أحــدهــم "ال تفتحوا
التطبيق إلى حني ارتفاع السعر" ،ليرد
عليه سائق آخر "ستعلم الشركة بأننا
نتالعب بالنظام" ،فيأتي الـجــواب "هم
يعرفون بالفعل ألن هــذا األمــر يحصل
كل أسبوع".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال ي ـح ـبــذ ال ـســائ ـقــون
خــدمــة  UberPOOLال ـتــي تـعـتـمــد على
تشارك الركاب في الرحلة ،إذ تجمع هذه
الخدمة الــركــاب املتوجهني إلــى املنطقة
نفسها ،مــا يخفف األعـبــاء عنهم ،وهو
مــا يعتبره السائقون غير مــربــح .لذلك

ونظرًا إلى عدم معرفة السائقني مسبقًا
بنوعية الطلب الــذي يتلقونه ،في حال
كان طلب  UberPOOLيقوم هؤالء بنقل
الراكب األول وإغالق التطبيق أو تجاهل
الطلبات األخــرى .يقول السائقون على
املنصة إنــه عند تجاهل هــذه الطلبات
لــن يتلقى الـســائــق أي طلبات مشابهة
الحقًا.
تحلل ال ــدراس ــة أس ـبــاب ه ــذه العمليات
بأن "هناك توترات بني حاجة السائقني
إلى الحكم الذاتي وبني منصة مبرمجة
ل ـي ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـس ــائ ـق ــون دائـ ـم ــا تـحــت
ال ـس ـي ـطــرة" ،وف ــق مــا ي ـقــول الـبــروفـســور
أوال هنريدسون .فالسائقون يخضعون
لـلـمــراقـبــة ال ــدائ ـم ــة م ــن خ ــال هــواتـفـهــم
وتقييم الــزبــائــن لـهــم ،كـمــا أن سلوكهم
يتم تصنيفه بشكل تلقائي .وفــي حال
ح ـص ــول أي شـ ـ ــذوذ ،ي ـتــم ح ـظــر ســائــق
لـعــدم إطــاعـتــه لــأوامــر .تـتــابــع الــدراســة
أن ال ـس ــائ ـقــن ي ـح ـص ـلــون ع ـلــى أس ـعــار

لدى السائقين شعور
بالعمل من أجل نظام
ً
بدال من شركة

عـ ـم ــوالت مـخـتـلـفــة م ــع ت ـحــديــد أهـ ــداف
مـعـيـنــة لـلـحـصــول ع ـلــى م ـك ــاف ــأة ،إال أن
جـمـيــع ه ــذه األمـ ــور ال يـعـلــم الـســائـقــون
كيفية احـتـســابـهــا وه ــي مـتــروكــة كذلك
عمدًا من قبل الشركة .يعتقد السائقون
أنهم عندما يقتربون من تحقيق الهدف
امل ـحــدد للحصول عـلــى مـكــافــأة تتوقف
الشركة عن تحويل الطلبات إليهم.
يقول الباحث ليور زاملانسون إن "لدى
السائقني شعورًا بالعمل من أجل نظام
ً
بدال من شركة ،في ظل شبه انعدام ألي
ت ــواص ــل م ــع مــوظـفــي أوب ــر ف ــي اإلدارة،
ً
واستياء ،وخصوصًا
وهذا يخلق توترًا
عـ ـن ــدم ــا ال ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ـس ــائـ ـق ــون حــل
م ـ ـشـ ــاك ـ ـل ـ ـهـ ــم إال مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإللكتروني".
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العالم

سوريا مع استشعار «داعش» قرب وصول الجيش وحلفائه إلى محيط مدن وادي الفرات وبلداته ،التي باتت تعد
آخر معاقله الحصينة وتؤوي قادته البارزين ،يتحرك التنظيم إلبقاء المعارك بعيدة عن تلك التجمعات ،عبر
هجمات عنيفة استباقية على مواقع الجيش المنتشرة على حدود دير الزور الغربية والجنوبية

«داعش» يستبق عمليات الجيش...
ويهاجم نقاطه على حدود دير الزور
بعد أســابـيــع مــن العمليات املنسقة
لقوات الجيش السوري وحلفائه في
ريـفــي الــرقــة وحـمــص ،وضــع وصــول
تلك القوات إلى أبــواب محافظة دير
ال ـ ــزور تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» أمـ ــام خطر
حقيقي يهدده بخسارة آخر معاقله
ال ـح ـص ـي ـن ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم ت ـج ـم ـعــات
عـمــرانـيــة وبـشــريــة وازنـ ــة ،فــي وادي
ال ـ ـف ـ ــرات .وش ـ ـهـ ــدت األيـ ـ ـ ــام األخـ ـي ــرة
تحديدًا ،تطورات مهمة في عمليات
الـجـيــش نـحــو الــديــر ،بـعــد السيطرة
على بـلــدة السخنة فــي ريــف حمص
الشرقي والوصول إلى أطراف معدان
في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ،إلى
جانب تعزيز املــواقــع وال ـقــوات غرب
محطة « »T2في عمق بادية حمص
الشرقية ،على بعد كيلومترات قليلة
م ــن حـ ــدود دي ــر ال ـ ــزور .ودف ـع ــت تلك
الـ ـتـ ـط ــورات «داعـ ـ ـ ــش» إلـ ــى تـصـعـيــد
عملياته املضادة ،حيث شهد محور
مـحـطــة « »T2أمـ ــس ،هـجــومــا عنيفًا
ن ـف ــذه الـتـنـظـيــم ع ـلــى تـجـمـعــات تلك

ّ
يصب تأخر الجيش عن
الوصول إلى مدن وادي الفرات
في مصلحة واشنطن
ال ـق ــوات الـتــي كــانــت تستعد إلطــاق
عملية تجاه بلدة حميمة ،التي تعد
مفتاح التحرك نحو ريفي البوكمال
وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن ،ل ـ ـكـ ــون املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـت ــي
تـفـصـلـهــا ع ــن وادي الـ ـف ــرات خــالـيــة
مــن النقاط القابلة لالستغالل على
املـسـتــوى الـعـسـكــري .وه ــو مــا يتيح
للجيش ـ حني سيطرته على البلدة
ـ ـ ـ ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب واسـ ـع ــة ت ـقـ ّـربــه
مــن م ــدن وب ـلــدات وادي الـنـهــر ،التي
أصبحت ت ــؤوي أب ــرز ق ــادة التنظيم
وق ـ ــوات ـ ــه ،ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه ل ـل ـمــوصــل
وحصاره في الرقة.
ون ـف ــذ «داع ـ ـ ــش» ه ـجــومــا ع ـلــى عــدد
من املحاور بشكل متزامن ،استخدم
خــالــه ع ــددًا كـبـيـرًا مــن االنـتـحــاريــن
وال ـس ـي ــارات املـفـخـخــة وال ــرش ــاش ــات
الثقيلة ،ما أدى إلــى سقوط عشرات
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف الـ ـجـ ـي ــش
وح ـل ـف ــائ ــه .وب ـع ــد اح ـ ـتـ ــواء ال ـه ـجــوم
بمساندة ســاحــي املدفعية والـجــو،
وانـ ـسـ ـح ــاب امل ـس ـل ـح ــن مـ ــن مـحـيــط
امل ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ه ــاجـ ـم ــوه ــا ،عـ ـ ــادوا
لتنفيذ مــوجــة ج ــدي ــدة م ــن الـهـجــوم
عـ ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ن ـف ـس ـه ــا ،اس ـت ـه ــدف ــت

تركز هجوم «داعش» على محور حميمة التي تعد مفتاح التحرك نحو ريفي البوكمال والميادين (أرشيف ــ أ ف ب)

ال ـق ــوات ال ـتــي تـحــركــت الستعادتها
وتثبيتها .وتمكن الجيش وحلفاؤه
خ ــال صــدهــم هـجـمــات التنظيم في
محيط حميمة ،من قتل أكثر من 50
مسلحًا وتدمير عدد من آلياتهم ،في
وقت ترك فيه عناصر التنظيم آليات
وذخــائــر استخدموها فــي الهجوم،
ب ـع ــد ان ـس ـحــاب ـهــم إثـ ــر ض ـغ ــط ق ــوات
الجيش.

وف ــي مـ ـ ــوازاة ه ـج ـمــات الـتـنـظـيــم في
بادية حمص الشرقيةّ ،
صعد األخير
هجماته على طول جبهة ريف الرقة
الـجـنــوبــي ،مستهدفًا نـقــاط الجيش
وح ـل ـفــائــه ف ــي مـحـيــط ق ــري ــة ال ـســام
عليكم ،إلــى جانب هجوم على قرية
الزملة جنوب شــرق الرصافة بنحو
 25كيلومترًا.
ويعكس تحرك «داع ــش» حساسية

النقاط التي وصلت إليها عمليات
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ح ـ ـ ــدود دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
فـكـمــا ت ـع ـ ّـد حـمـيـمــة مـفـتــاحــا لـتـقــدم
س ــري ــع م ــن ال ـج ـه ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مــن
شـ ـ ــأن ت ـ ـحـ ــرك الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن ج ـن ــوب
بـ ـل ــدة مـ ـع ــدان ن ـح ــو م ـن ـط ـقــة مـنـجــم
م ـلــح ال ـت ـب ـنــي أن ي ـت ـيــح ل ــه سـيـطــرة
ســريـعــة عـلــى مـنــاطــق واس ـعــة تمتد
بــن حــوض الـفــرات وجـبــل البشري،

ويـضـعــه عـلــى م ـشــارف نـقــاطــه غــرب
دي ــر الـ ــزور .وم ــن امل ـتــوقــع أن تشهد
الـفـتــرة املقبلة هجمات مـتـكــررة من
ق ـبــل ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـكـســر
الـ ـتـ ـق ــدم امل ـس ـت ـم ــر لـ ـق ــوات ال ـج ـي ــش،
والـحـفــاظ على مسافة أم ــان تفصل
األخـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ــن م ـ ــراك ـ ــز قـ ــوتـ ــه اآلهـ ـل ــة
باملدنيني في وادي الفرات.
وف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،سـيـطــر الـجـيــش
ع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـن ـق ــاط ف ــي مـحـيــط
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة خـ ـ ــرايـ ـ ــب الـ ـكـ ـتـ ـن ــة جـ ـن ــوب
غــرب منطقة مــاريـنــا التابعة لريف
حماه ،قرب طريق إثريا ـ الرصافة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف س ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو م ــواق ــع
«داعـ ــش» فــي مـحـيــط قــريــة الــدكـيـلــة
في ريــف حماه الشرقي ،إلــى جانب
ق ـص ـفــه ألرت ـ ـ ــال ع ـس ـكــريــة لـلـتـنـظـيــم
ع ـل ــى ط ــري ــق ع ـق ـي ــرب ــات ـ ـ ـ ال ـس ـخ ـنــة.
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـب ــادي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،فـقــد
تابع الجيش وحلفاؤه تقدمهم في
ريــف الـســويــداء الـجـنــوبــي الـشــرقــي،
مسيطرين عـلــى مـنــاطــق ق ــاع ســارة
ووادي الشعاب ونقطة املخفر ،133
ضمن عمليات تستهدف السيطرة
على كامل املواقع املحاذية للحدود
مع األردن.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ي ـ ـص ـ ـ ّـب ت ـ ــأخ ـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
ع ــن ال ــوص ــول إلـ ــى ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،فــي
مصلحة «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» الــذي
يعمل مع حلفائه على األرض على
آل ـيــات لــدخــول ال ـس ـبــاق نـحــو وادي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات ،أش ـ ـ ـ ــارت «ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» إل ــى أن عملياتها
في مدينة الرقة تسير ببطء بسبب
كثافة األلغام التي زرعها التنظيم،
وع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـن ــص ال ـت ــي ي ـن ـفــذهــا.
وأشـ ــارت املـتـحــدثــة الــرسـمـيــة باسم
حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ
أح ـم ــد ،إل ــى أن ــه «م ـنــذ ب ــدء الـحـمـلــة،
اس ـت ـط ـع ـن ــا تـ ـح ــري ــر ت ـس ـع ــة أحـ ـي ــاء
مــن الـجـهـتــن الـشــرقـيــة والـغــربـيــة»،
مـضـيـفــة أن ــه «ب ـعــد أن ن ـحــرر أحـيــاء
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ي ـح ـص ــل أح ـ ـيـ ــانـ ــا أن
ي ـت ـس ـلــل (داعـ ـ ـ ــش) م ــن ال ـخ ـل ــف عـبــر
األنفاق» .وأوضحت أن التنسيق مع
«ال ـت ـحــالــف» يـتــركــز عـلــى اسـتـخــدام
ط ــائ ــرات االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي «تـشـكــل
ال ـع ـن ـصــر األسـ ــاسـ ــي» ف ــي عـمـلـيــات
«ق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــد» .وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،نـ ـش ــرت
حـســابــات مــؤيــدة لتنظيم «داع ــش»
إحصائيات تــزعــم أن عملياته ضد
«قسد» داخل مدينة الرقة ،أدت إلى
«م ـق ـتــل  1040ع ـن ـص ـرًا ،بـيـنـهــم 207
قتلوا برصاص قناصة».

العراق

ّ
البرزاني يتمسك باستفتاء االنفصال :ال بديل منه!
يبدو أن إصرار مسعود البرزاني
على إجراء استفتاء االنفصال
عن العراق ّ
مرده إلى
افتقاده فرصة التراجع عن
القرار ،أو حتى توفير البديل
منه كي ال ُيراق ماء وجهه

م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد االس ـت ـف ـت ــاء على
انـفـصــال كــردس ـتــان عــن ال ـع ــراق ،في
 25أيلول املقبل ،تظهر أربيل ّ
تمسكًا
في موقفها الداعي إلى املضي قدمًا
في تنفيذ االستحقاق األبــرز ،والذي
يمكن أن تـشـهــده ال ـبــاد فــي مرحلة
«ما بعد املوصل».
املواقف الصادرة عن عاصمة القرار
ال ـك ــردي ،بــاتــت شـبــه يــومـيــة ،تصدر
عن مختلف املسؤولني األك ــراد ،غير
أن رئيس اإلقليم مسعود البرزاني،
يحرص على تأكيد موقف حكومته
ال ــداع ــي إل ــى الـ ـت ــزام م ــوع ــد اإلج ـ ــراء،

ب ــال ـت ــوازي م ــع إع ــان ــه ،ف ــي الـيــومــن
َ
املــاض ـيــن ،إرس ــال ــه وفـ ـدًا إل ــى بـغــداد
لـلـبـحــث م ــع ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
هذا الصدد ،وسط ترحيب الحكومة
املركزية بهذه الخطوة ،واستعدادها
لـ«مناقشة جميع امللفات العالقة».
وقال البرزاني ،أمس ،إن «االستفتاء
ه ــدف ــه االن ـف ـص ــال ع ــن الـ ـع ــراق ،وهــو
ليس قــرارًا حزبيًا» ،داعـيــا املطالبني
ب ـتــأج ـي ـلــه إل ـ ــى «طـ ـ ــرح ب ــدي ــل آخ ـ ــر».
وفد من
وأشار ،في كلمةٍ ألقاها أمام ٍ
علماء الدين في أربيل ،إلى أن «بغداد
أخفقت فــي تحقيق شــراكــة حقيقية

ّ
م ــع ال ـ ـكـ ــرد» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ال ـح ـكــومــة
العراقية انتهكت عـشــرات امل ــواد من
ال ــدس ـت ــور ال ـع ــراق ــي ،خ ـصــوصــا تلك
املتعلقة بحقوق الشعب الكردي».
ال ـبــرزانــي ب ــات «مـحـشــورًا فــي زاوي ــة
االس ـت ـف ـت ــاء» ،وف ــق م ـص ــادر عــراقـيــة
عـ ـ ـ ّـدة ،ال ـت ــي تـ ــرى أن زع ـي ــم «ال ـح ــزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» قــد
يخسر داعميه اإلقليميني والدوليني
نتيجة إصراره على إجراء االستفتاء،
بعد أن سمع «جوابًا قاطعًا من تلك
الــدول يرفض الخطوة الكردية التي
ّ
تمهد لتقسيم البالد».

ّ
وتــؤكــد أنـقــرة وط ـهــران ،بنحو شبه
ي ــوم ــي ،رف ــض خ ـطــوة أربـ ـي ــل ،فيما
تذهب عاصمتا الجوار العراقي إلى
تهديد حكومة البرزاني إن واصلت
«عـ ـ ـن ـ ــاده ـ ــا» ب ـت ـن ـف ـي ــذ االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء.
وأشــار أمــس ،ممثل حكومة اإلقليم
ف ـ ــي ط ـ ـه ـ ــران نـ ــاظـ ــم دب ـ ـ ـ ــاغ ،إلـ ـ ــى أن
«اي ـ ــران أعـلـنــت رفـضـهــا لــاسـتـفـتــاء
ب ـن ـح ــو قـ ــاطـ ــع ،وف ـ ــي ح ـ ــال إج ــرائ ــه
م ــن املـمـكــن أن ي ـكــون إغ ــاق املـنــافــذ
الحدودية آخر خياراتها» ،غير أنه
استبعد مثل خطوة كهذه .وقال إن
«اإليــرانـيــن أبلغوا (حــزب) االتحاد
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العالم
فلسطين

ّ
«صواريخ داعش» تجر ردًا إسرائيليًا

مالحقة حمساوية لمطلوبين سلفيين «خطيرين»

غزة ــ هاني إبراهيم
ً
ال تـكــاد تصمد حــالــة الـهــدنــة طويال
فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة ،حـ ـت ــى ت ـ ـعـ ــود إل ــى
التدهور .هذا السيناريو يتكرر عقب
إط ـ ــاق ص ــواري ــخ م ــن ال ـق ـط ــاع على
ُ
األراضي املحتلة ،تعزى في مجملها
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـهـ ـ ــات /ع ـ ـنـ ــاصـ ــر س ـل ـف ـي ــن،
وسرعان ما يعقبها ـ غالبًا في الليلة
نـفـسـهــا ـ ـ ـ ق ـصــف إس ــرائ ـي ـل ــي عنيف
ي ـس ـت ـه ــدف م ـ ــواق ـ ــع ت ـ ــدري ـ ــب تــاب ـعــة
لفصائل املقاومة تنجم عنه أضــرار
غالبًا.
مادية وإصابات ّ
وف ـ ـ ـجـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــس ،شـ ـ ــنـ ـ ــت ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
اإلسرائيلية غــارتــن ،األول ــى بأربعة
صواريخ شمال قطاع غزة ،والثانية
بصاروخني شمال بلدة بيت الهيا،
ب ـع ــدم ــا أع ـل ــن ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
سقوط صــاروخ في منطقة مفتوحة
جنوبي مدينة عسقالن املحتلة من
دون وقـ ــوع إص ــاب ــات .وف ــي ك ــل مــرة
ي ــدور ال ـحــديــث ع ــن اس ـت ـغــال الـعــدو
«ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـع ـش ــوائ ـي ــة» لـقـصــف
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزات لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،ك ــاألنـ ـف ــاق
ً
ومخازن يظن أن فيها أسلحة ،فضال
عن مواقع تدريب.
يـشــار إلــى أن ثمة حــالــة إجـمــاع لدى
ال ـف ـصــائــل ع ـلــى الـ ـت ــزام ال ـت ـهــدئــة مع
االح ـ ـت ـ ــال ،الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا ال ـج ــان ــب
امل ـصــري مـنــذ نـحــو  3س ـن ــوات ،وهــو
م ــا ي ـح ـصــر االت ـ ـهـ ــام ف ــي الـسـلـفـيــن،
ّ
يتبي عند اعتقال بعضهم أنهم
ثــم
وراء ه ـ ــا .كــذلــك ف ــإن حــركــة «حـمــاس»
تـ ـس ـ ّـي ــر دوري ـ ـ ـ ـ ــات ت ـس ـم ــى «ال ـض ـب ــط
امل ـيــدانــي» عـلــى ال ـح ــدود ملـنــع إطـ ّـاق
هذه الصواريخ ،فيما كانت قد تلقت
أخيرًا تعليمات باالستهداف املباشر
ملطلقي الصواريخ في حال لم تتمكن
من اعتقالهم.
وال ــاف ــت أن جـهــاز «األم ــن الــداخـلــي»
كان قد نشر قبل أسابيع صورًا ألربعة
مـ ـطـ ـل ــوب ــن م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر مــرت ـب ـطــن
ب ــ«ال ـس ـل ـف ـي ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة» ،أب ــرزه ــم
م ـح ـم ــود ط ــال ــب وم ـح ـم ــد مـ ـق ــداد مــن
جزر من
مخيم الشاطئ ،وطلعت أبو ّ
خانيونس ،ونــور عيسى .ومثل هذا
اإلعــان مرحلة جديدة من التصعيد
في العالقة بني «حماس» والسلفيني،
وجاء في سياق مرحلة من التصالح
بــن الـحــركــة والـقــاهــرة الـتــي تخوض
بدورها حربًا ضد «داعش».
وتفيد مصادر أمنية ،في حديث إلى
«األخـ ـب ــار» ،ب ــأن مطلقي الـصــواريــخ
فــي امل ــدة األخ ـي ــرة «غالبيتهم أف ــراد
ينتمون إلى السلفية الجهادية ،وهم
عناصر يرتبطون بقراراتهم مع أحد
املـطـلــوبــن» ،فــي إش ــارة إلــى محمود
ط ــال ــب ،الـ ــذي يـتـصــدر الـشـخـصـيــات
القيادية للسلفيني في غزة.

ال ــوطـ ـن ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي مــوق ـف ـهــم
الرافض لالستفتاء بنحو واضــح»،
مضيفًا أن «طهران ساعدت اإلقليم
فــي ال ـحــرب ضــد داع ــش ،ويـمـكــن أن
ت ـت ــوق ــف ع ــن ت ـق ــدي ــم الـ ـع ــون ل ــه فــي
ُ
حـ ــال وج ـ ــود ت ـح ــرك ــات ك ــردي ــة ضــد
مصالحها».
ووفق دباغِّ ،
تعول طهران على موقف
ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة بــرئــاســة حـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،ب ـخ ـص ــوص االس ـت ـف ـت ــاء،
وق ـ ــد أبـ ـ ــدا املـ ـس ــؤول ــون اإلي ــرانـ ـي ــون
اسـتـعــدادهــم للمساعدة فــي حلحلة
القضايا العالقة بني بغداد وأربيل.

وخالل حمالت اعتقال سابقة ،حوكم
إثــرهــا عـسـكــريــا ع ــدد مــن املعتقلني،
أش ـيــر إل ــى اس ــم طــالــب ف ــي محاضر
تحقيق مختلفة ،كلها كانت تذكر أنه
امل ـســؤول املـبــاشــر عــن عــدد كبير من
عمليات إطالق الصواريخ.
أي ـضــا ،تــذكــر تـلــك امل ـصــادر أن طالب
ت ـعــرض ســاب ـقــا إلص ــاب ــة ع ـلــى أي ــدي
عناصر مــن جـهــاز «األم ــن الــوقــائــي»
خالل مرحلة االنقسام بني «حماس»
و«فتح» عامي  2006و ،2007قبل أن
ّ
تحول
يبايع تنظيم «ال ـقــاعــدة» ،ثــم
مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن رفـ ــاقـ ــه إل ـ ــى م ـن ــاص ــرة
«داع ــش» .وتضيف املـصــادر نفسها
أنها أحبطت «محاولة إلشعال حرب
على غــزة قبيل اغـتـيــال الـقـيــادي في
كتائب الـقـســام م ــازن فقها (فــي آذار
امل ــاض ــي)» .وك ــان ــت خـطــة السلفيني
ّ
بتتبع «مرابض الصواريخ»
تقضي
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وال س ـي ـمــا

يرتبط أغلب
عناصر السلفية
الجهادية بأجهزة
استخبارات خارجية

ال ـب ـع ـيــدة امل ـ ــدى ،الخ ـت ـيــار «الـلـحـظــة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــر» إلطـ ـ ـ ـ ــاق أكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـصــواريــخ ،بما ي ــؤدي إلــى ّ
رد فعل
قوي يقود نحو حرب.
وكــانــت تحقيقات سابقة قــد كشفت
(راج ـ ــع ال ـع ــدد  ٣٠٥٦ف ــي  ١٣كــانــون
األول  )٢٠١٦أن ــه إل ــى جــانــب إطــاق
الـ ـص ــواري ــخ ،أق ـ ـ ّـر ع ـنــاصــر سـلـفـيــون
بـ ـنـ ـ ّـيـ ـتـ ـهـ ــم «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف املـ ــدن ـ ـيـ ــن
وش ـخ ـص ـيــات أم ـن ـيــة وأم ــاك ــن عــامــة
لفتح حــرب استنزاف» .لكن مصادر
أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» تـ ـ ـ ـ ــروي أن
التحقيقات األخـيــرة أظهرت «تــورط
جهاز املخابرات في رام الله ووقوفه
خلف بعض هذه املجموعات ،ومنها
م ــن يـقــف خـلـفـهــا ط ــال ــب ،إل ــى جــانــب
تـنـسـيـقــه م ــع ش ـخ ـص ـيــات ت ـق ـيــم في
العريش».
وب ـ ـص ـ ــورة ع ـ ــام ـ ــة ،تـ ـ ـ ــدرك املـ ـق ــاوم ــة
أن ح ــرب ـه ــا مـ ــع «داع ـ ـ ـ ــش» مــرت ـب ـطــة
باملواجهة مع العدو اإلسرائيلي ،إذ
ّ
تبي في كل مراحل املواجهة السابقة
وج ــود ارت ـب ــاط بــن مــن يــديــر هــؤالء
األف ــراد وأجـهــزة استخبارات عربية
وأج ـن ـب ـي ــة إلـ ــى ج ــان ــب «الـ ـش ــاب ــاك».
وتكرر ذلك بعد اعتراف قاتل الشهيد
محسوبًا على السلفيني
فقها ـ كــان ّ
ـ ـ ـ بـ ـ ــأن مـ ــن جـ ــنـ ــده ش ـخ ــص كــوي ـتــي
ّ
يتبي له أنه
الجنسية (أ .ك ).قبل أن
ّ
م ـجــنــد إســرائ ـي ـل ـيــا .ووفـ ــق امل ـص ــادر
األم ـن ـيــة ،ف ــإن آخــريــن يـجــري البحث
عـ ـنـ ـه ــم تـ ــوجـ ــد ّشـ ـبـ ـه ــات قـ ــويـ ــة فــي
ارتباطهم بمشغلني خارجيني.

تدرك المقاومة أن حربها مع «داعش» مرتبطة بالمواجهة مع إسرائيل (األناضول)

ويواجه البرزاني التحذير والتهديد
بــالـتـمـ ّـســك واإلصـ ـ ــرار ،و«الــرغ ـبــة في
إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ب ـش ـك ـ ٍـل س ـل ـمــي،
وإق ــام ــة أقـ ــوى ال ـع ــاق ــات م ــع ب ـغــداد
ودول الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوار» .وإن كـ ـ ـ ــان ح ـلــم
البرزاني بتحقيق االنفصال «اليوم
قـبــل ال ـغــد» ،فــإنــه يــربــط قـيــام الــدولــة
ال ـك ــردي ــة امل ـس ـت ـق ـلــة ،ب ـ ـ ـ ــ«إرادة وق ــرار
ال ـش ـع ــب ال ـ ـكـ ــردي ف ـ ـقـ ــط» ،فـ ــ«قـ ـي ــادة
اإلقليم ستحقق رغبة شعبها ،سواء
بالتصويت اإليـجــابــي أو السلبي»،
على ّ
حد تعبيره.
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس «الـ ـتـ ـح ــال ــف

الوطني» عمار الحكيم أهمية اعتماد
ال ـ ـحـ ــوار ل ـح ــل املـ ـش ــاك ــل بـ ــن ب ـغ ــداد
ّ
مشددًا على ضــرورة إيجاد
وأربـيــل،
عــاقــات مـتــوازنــة بــن ال ـعــراق ودول
املنطقة .وخــال استقباله مستشار
وزارة ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة ،أك ـهــارد
ب ـ ـ ــروزه وال ـس ـف ـي ــر األملـ ــانـ ــي ال ـجــديــد
ف ــي الـ ـع ــراق بــريــل نـ ــون ،دع ــا رئـيــس
ّ
تيار «الحكمة الوطني» إلــى «إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا املـ ـق ــرر»،
مبينًا أهمية «انـفـتــاح تيار الحكمة
على جميع مكونات الشعب».
(األخبار)
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مقالة

بين الرياضة والسياسة:
التنابذ باألوطان
عبدالله السناوي*
في أي أزمــة أطرافها دول عربية ،بات من املعتاد الخروج عن قواعد «اللعب النظيف» وغلبة لغة
الكراهية والتحريض والتنابذ باألوطان حيث يعتقد كل طرف أنه يوجع ويــؤذي املشاعر العامة
ً
للطرف اآلخر .لكل أزمة أيًا كانت طبيعتها ،سياق وحدود ـ وهذه تستدعي ضوابط وأصوال في
الرياضة ،كما السياسة .عندما تغيب الضوابط فإن فوضى العبارات والتصرفات باإلمعان في
التجريح تأخذ في طريقها كل قيمة إنسانية وكل مشترك قومي.
مــع بــدء ث ــورة االت ـصــاالت ســاد تـصــور أن الــوســائــل الـجــديــدة ســوف تساعد الـعــالــم الـعــربــي على
اكتشاف ما يجمعه من روابط وصالت ووحدة مصائر ،غير أن ما جرى جاء على العكس تمامًا.
بأي مراجعة لسجل األزمات العربية في السنوات األخيرة ،يتبدى ّأن التفلت في وسائل التواصل
االجتماعي وعبر الصحف والشاشات ببعض األحيان ،سمة رئيسية متكررة.
وقد كانت تداعيات املباراة النهائية في البطولة العربية لألندية (في نهاية األسبوع املاضي) بني
«الترجي» التونسي و«الفيصلي» األردني واحدة من تجليات ذلك التفلت ،لكنها لم تكن األسوأ وال
األخطر بالقياس إلى أزمات أخرى سياسية ورياضية.
بإجماع النقاد الرياضيني املصريني أخطأ الحكم في احتساب هدف من تسلل واضح لألول على
حساب الثاني حسم نتيجة البطولة .في مثل هذه الحالة ،التي تعرفها مالعب كرة القدم ،االحتجاج
بالوسائل القانونية املتعارف عليها مشروع تمامًا وحق أصيل .غير أن االعتداء البدني على حكم
املباراة قضية أخــرى تنال من سمعة الفريق الــذي ربما كان يستحق نيل اللقب العربي .ثم كان
األســوأ أن جهازه الفني تورط في االعتداء نفسه وجمهوره الذي حضر املباراة خرب شيئًا من
االسـتــاد .شغب املالعب مما هو معتاد في العالم بأسره ومــا يردعه وضــوح القوانني وصرامة
تنفيذها من الجهات املختصة .عندما تغيب القواعد تضيع الحقوق .وعندما ال نصارح أنفسنا
بالحقائق فإن مثل هذه الحوادث سوف تتكرر بأسماء جديدة وأبطال جدد وربما بصورة أفدح.
لقد تصادف أن الحكم املخطئ مصري واملباراة على استاد مصري.
هكذا تناثرت عبارات ال تصح وال تقبل بحق املصريني كلهم ،على شبكة التواصل االجتماعي
وهناك من رد باملثل ،كما هي العادة في أي مشاحنات من مثل هذا النوع .وهكذا خرجت أزمة
مباراة كرة قدم عن نطاقها وتفاقمت سلبياتها .بالتوقيت ،فإن الشعبني الشقيقني يحتاج كالهما
إلــى اآلخــر في لحظة تقرير مصائر العالم العربي بعد الحرب على «داعــش» وعند البدء في أي
تقسيمات محتملة .املشرق العربي ،بما فيه األردن ولبنان ،تحت التهديد ومصر ليست بعيدة عن
سيناريوهات الخطر الداهم إذا ما قسمت سوريا والعراق ،والقضية الفلسطينية تكاد أن يقصم
ظهرها بصفقات محتملة.التالسن ال هو صحيح أخالقيًا وال مفيد سياسيًا وال ّ
يؤسس ألي
تضامن حول أي قضية.
في مثل هذا النوع من املالسنات ،تتبدى أسباب سياسية واجتماعية وثقافية عنوانها العام البحث
عن متنفس للضيق الفادح باألحوال املاثلة .تحت وطأة هزائم الــروح والسياسات فإنه بحث عن
ً
«عدو مفترض» بدال من العدو الحاضر ،حتى لو كان هذا العدو املفترض أخًا وشقيقًا.
ً
الحاضر وقسوته بأكثر األلفاظ والتصرفات توغال في الغالظة،
بصياغة ّ أخـ ّـرى ،فإنه هرب من ّ
كأنها حل لكل املشاكل وعــاج لكل الجروح .كما أن الغالظة املفرطة تعبير عن أزمــة عميقة في
الثقافة العامة حيث تتعرض الهوية العربية للتآكل والتجريف والتشكيك فيها دون أن يكون هناك
إدراك كاف ملغبة املالسنات املتفلتة من كل قيد.
رغــم األجــواء السلبية ،التي أعقبت تلك املـبــاراة ،إال أنها تظل محدودة وبعد حني ســوف تتراجع
ذكراها غير أن عمق الدالالت عما يحدث تحت السطح أهم من ظاهر الحوادث.
وقد كانت تداعيات مباراة أخرى في عام  ٢٠٠٩بني مصر والجزائر بتصفيات كأس العالم لكرة
القدم كاشفة ملا هو تحت السطح وما قد يحدث تاليًا .في أجواء مسمومة جرى التنكر لكل قيمة
مشتركة وأهدر التاريخ على نحو فادح فيما يشبه الهيستيريا الجماعية.
بدت املشاهد عــارًا تاريخيًا ال مثيل له ،تعبئة إعالمية وسياسية جرفت في طريقها أي أواصر
مشتركة ،تـظــاهــرات ب ــاآلالف أم ــام الـسـفــارات والـهـيـئــات التابعة لـلــدولــة األخ ــرى واع ـت ــداءات على
مواطنيها بال أدنى جريرة كأن كال البلدين وجد أخيرًا عدوه!
في تلك الهيستيريا ،التي ســادت الـشــوارع ،بــدا أن هناك من يغذيها لحرف االنتباه عن األزمــات
الحقيقية ومدى الفشل الذي يعانيه نظاما الحكم.
باستثناء أصوات تعد على أصابع اليدين ،لم يكن هناك من جرأ على الوقوف أمام نوبات التحريض
والكراهية وإهالة التراب على معارك املصير الواحد ،التي خاضها الشعبان معًا في أوقات سابقة،
حيث دعمت مصر باملال والسالح واإلعالم الثورة الجزائرية حتى االستقالل واستعادت وجهها
العربي دون أن ّ
تمن على شعبها بما أعطت وبذلت اقتناعًا بوحدة املصير العربي.
ّ
ّ
وقد كان مثيرًا أن الذين لم يعطوا أو يبذلوا شيئًا أمعنوا في املن دون أن يتورعوا عن تعمد إهانة
الثورة الجزائرية ـ ثورة املليون ونصف املليون شهيد ـ بأسوأ العبارات التي ال يصح أن توضع على
ورق .في املقابل ،فإن الجزائر سارعت في األيام األولى بعد الهزيمة العسكرية ،التي لحقت بمصر
في عام  ،١٩٦٧إلى عرض تعويضها عن السالح الذي فقدته ،وذهب رئيسها هواري بومدين إلى
ُ
انتواه ،كما حاربت قوات
موسكو لهذا الغرض دون إخطار مسبق للرئيس جمال عبدالناصر ،بما
جزائرية ضمن قوات عربية أخرى في حرب .١٩٧٣
في تلك األيام القاسية بوطأتها اقترح مؤسس صوت العرب األستاذ أحمد سعيد ،أن أجري حوارًا
بالهاتف مع زعيم الثورة الجزائرية الرئيس األسبق أحمد بن بلال ،فقد تساعد تصريحاته على
تخفيف غلواء األزمة املتفاقمة فهو عروبي هواه «مصري» ويصف نفسه بأنه «ناصري» ،وجرت
اتصاالت مع السيدة قرينته زهــرة في جنيف ملعرفة أين هو حتى يمكن التواصل معه ،غير أن
األستاذ محمد حسنني هيكل كان له رأي آخر خشية أن يفضي الحوار إلى إحراج الرئيس بن بلال.
إلى هذا الحد كانت األجواء مسمومة وهياج املشاعر بال سقف.
من بوسعه اآلن أن يدافع عن عار ما جرى؟
الحقائق تقول كلمتها في النهاية.
أهم تلك الحقائق أن األزمات الكبرى ال يمكن إخفاؤها باصطناع أعداء افتراضيني ،أو بالبحث عن
أمل مراوغ بني أقدام الالعبني .رغم التوظيف السياسي للفتنة والكراهية فإن ما جرى في شوارع
القاهرة أخــذ بعد شهور قليلة اتجاهًا آخــر ضد نظام حكم الرئيس األسبق حسني مبارك في
مليونيات ثورة «يناير» .نفس الجماهير تحركت لكن بدواعي التغيير هذه املرة.
فــي تداعيات األزمــة األخـيــرة لــم يكن هناك مثل هــذا التوظيف ،لكن لــم تكن اإلج ــراءات القانونية
والتأديبية مقنعة بأن هناك قواعد تحترم وأهمها ّ
تقبل الهزيمة مثل املكسب ،فذلك من طبيعة
الرياضة والتنافس ،وإذا ما حدث خلل تحكيمي فإنه ال يبرر االعتداء والتخريب وشطط التنابذ
باألوطان.
إذا لم تكن هناك روادع صارمة ملثل هذا الشطط الشائع عند كل أزمة عربية فإن العواقب سوف
تكون وخيمة بقدر ما ينكسر ما يطلق عليه «وحدة املصير العربي».
*كاتب وصحافي مصري
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العالم

ُ
العوامية« :كثبان الوهابية» تجتاح السور
السعودية

بعد  90يومًا من
الحصار ،اجتاحت القوات
ّ
السعودية ّ
المسورة
حي
التاريخي في العوامية
ّ
لتسويه في األرض.
التشفي واالنتقام كانا
حاضرين في الهجوم
الهمجي الذي ذهب
ضحيته أكثر من 30
مواطنًا
خليل كوثراني
«ي ـق ـ َّـدر عـمــر بـنــاء امل ـس ـ ّـورة بــأكـثــر من
ثالثة قرون ،أما بيوتها فيراوح عددها
من  160إلى  180بيتًا ،جميعها مبنية
بالطني والحجارة ،وتتميز بتالصقها
الـ ـش ــدي ــد ،وب ـت ـص ـم ـي ـمــات ـهــا امل ــراع ـي ــة
ل ـ ـظـ ــروف امل ـ ـنـ ــاخ والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،وبـ ـط ــراز
م ـع ـ ّم ــاره ــا الـ ـع ــرب ــي األصـ ـ ـي ـ ــل ،الـ ــذي
يتمثل في مجموعة العقود والنقوش
والزخارف واألقــواس اإلسالمية التي
تــزيــن أفنيتها وجــدران ـهــا الــداخـلـيــة.
أم ـ ــا أب ــوابـ ـه ــا ال ـخ ـش ـب ـي ــة ،ف ـه ــي قـطــع

عدد الضحايا يفوق
الـ 30وال تزال بعض الجثث
مرمية على األرض
ّ
فنية رائعة الجمال ،تزخر بالكتابات
القرآنية والنقوش العربية».
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات يـ ـص ــف زك ـ ـ ــي ع ـلــي
الصالح ،في كتابه «العوامية :تاريخ
وت ـ ـ ـ ــراث» ،الـ ـ ــذي ي ــوث ــق مل ــاض ــي ب ـلــدة
العوامية وملنطقة «الــديــرة» تحديدًا،
وس ــط ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة ،أو مــا يـعــرف
ّ
ب ّ
واملسورة،
ـ«حي املسورة» التاريخي.
بـحـســب ال ـصــالــح ،م ــأخ ــوذة مــن كلمة
ال ـس ــور ،وه ــو س ــور ب ـنــاه الـعــوامـيــون
األوائ ــل تفاديًا للكثبان الرملية التي
كانت تعصف عــادة بسكان الجزيرة
العربية ،من دون أن يتوقع هــؤالء أن

رم ــال الـصـحــراء ستكون زائـ ـرًا لطيفًا
م ـق ــارن ــة ب ـم ــن سـيـسـتـبـيــح «الـ ُــديـ ــرة»
بـعــد قـ ــرون .بـعــد ال ـي ــوم ،وص ــف زكــي
ع ـلــي ص ــال ــح لـلـعــوامـيــة وم ـســورت ـهــا،
وصـ ــورهـ ــا الـ ـت ــي وث ـق ـه ــا كـ ـت ــاب ــه ،لــن
تـكــون س ــوى مــرجــع تــاريـخــي ملاضي
البلدة العريقة ،بعد أن أحالت همجية
القوات الحكومية ّ
حيها التراثي ركامًا
متناثرًا ،واستحال عمرانها العتيق،
بفعل القصف والجرف ،أثرًا بعد عني.
ك ــل ال ـ ـن ـ ــداءات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا األم ــم
امل ـت ـح ــدة ع ـبــر مـفــوضـيـتـهــا الـســامـيــة
لحقوق اإلنسان ،على مدى األسابيع
ـؤول دون هـ ــدم الـحــي
امل ــاض ـي ــة ،ل ـل ـح ـ َ
التاريخي ،لم تلق آذانــا صاغية لدى
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة .بقيت
األخ ـيــرة ،إلــى مــا قبل اقـتـحــام قواتها
ك ــام ــل الـ ـح ــي الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،م ـس ـكــونــة
ب ــروح االنـتـقــام والـتـشـفــي مــن منطقة
«ذنبها الذي ال يغتفر» أن خرج منها
مـ ـع ــارض ــون م ـح ـت ـج ــون ن ـش ـط ــوا فــي
تظاهرات دعــا إليها الـحــراك السلمي
عام  ،2013كانت العوامية منطلقًا لها،
وحاضنة لزعيمها املحلي ،نمر باقر
النمر ،الــذي أعدمته السلطات مطلع
العام املاضي.
ومـنــذ  10أي ــار الـفــائــت ،حـ ّـولــت وزارة
الــداخـلـيــة بـلــدة الـعــوامـيــة إل ــى ساحة
حـصــار وح ــرب حقيقية ،تحت حجج
متضاربة ومتناقضة .ففي الـبــدايــة،
رفـ ـع ــت ال ـس ـل ـط ــات شـ ـع ــار ال ـت ـح ـســن
ال ـع ـمــرانــي لـلـحــي ال ـقــديــم لتستبدله
بــذري ـعــة وجـ ــود مـسـلـحــن يختبئون
في حي املـســورة .وإمعانًا في املنطق
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ـ ــي ،سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا ّ
وس ـ ـعـ ــت
الـحـكــومــة دائـ ــرة عـمـلـيــاتـهــا مستغلة
األوضــاع األمنية ،فطاول استهدافها
بـلــدات ومناطق مـجــاورة ،عبر ضرب
نشطاء سياسيني ومــدنـيــن وتنفيذ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ده ـ ـ ــم واغ ـ ـت ـ ـي ـ ــاالت خ ـ ــارج
العوامية ،وإع ــدام لعدد مــن النشطاء
في سجونها.
حـ ـت ــى اآلن ،ال إحـ ـص ــائـ ـي ــات دق ـي ـقــة
لعدد ضحايا العملية التي استمرت
ثالثة أشهر متواصلة .إال أن نشطاء
محليني تحدثوا إلى «األخبار» أفادوا
بأن «عدد الشهداء يفوق الـ ،30وال تزال
بـعــض الـجـثــث مــرمـيــة عـلــى األرض».
وأفاد املصدر بوجود «شهيدين اليوم
(أمــس) ،أحدهما طفل (سجاد محمد

َّ
ّ
المسورة بأكثر من ثالثة قرون
يقدر عمر بناء

عبد الله) قضى متأثرًا بجراحه،
أبــو ُ
وآخــر أعـلــن اسمه (أحـمــد املحاسنة)،
كــان قــد تعرض لطلق نــاري قبل أيــام
ف ــي س ـي ـه ــات (بـ ـل ــدة ت ـق ــع ف ــي سـ ُـاحــل
مـحــافـظــة ال ـق ـط ـيــف) ،وقـبـلـهـمــا شـ ِّـيــع
اثـنــان مــن كبار السن كانا قــد أصيبا
بإطالق النار الهمجي».
ويجمع الذين تحدثوا إلى «األخبار»
م ـ ــن نـ ـشـ ـط ــاء وس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،عـ ـل ــى ط ــاب ــع
«االنتقام واالستعالء والطائفية» في
تـعــاطــي ال ـن ـظــام م ــع مـنـطـقــة القطيف
ع ـم ــوم ــا ،والـ ـع ــوامـ ـي ــة ب ـن ـحــو أخ ــص.
وتتفاوت ردود الفعل املحلية تجاه ما
جــرى ويجري في املنطقة ،وإن كانت

حالة الغضب والشعور بالغنب هي ما
يتشاركه الـنــاس فــي شــرقــي الجزيرة
العربية هــذه األي ــام .يستشهد هــؤالء
بفيديو انتشر على مــواقــع التواصل
االجتماعي قبل ساعات ،يظهر عددًا
مــن الجنود وهــم يحتفلون بالرقص
أم ــام أح ــد املـســاجــد فــي حــي امل ـســورة
طاوله الدمار ،مطلقني عبارات طائفية.
ويـظـهــر الـفـيــديــو بــوضــوح أن املبنى
املـقـتـحــم هــو املـسـجــد امل ـع ــروف باسم
«مسجد الفتية» ،وليس حسينية كما
زعم مصور الفيديو ،وهو أحد جنود
ما يسمى «قوات األمن الخاصة» التي
دخلت في اليوم ال ــ 78للحصار دعمًا

ل ــ«ق ــوات ال ـط ــوارئ» الـتــي تـعـثــرت في
إنهاء مهمتها باكرًا.

«مقاومة» السكان
إال أن ال ـب ـعــض ي ـه ـمــس س ــاخـ ـرًا من
ق ــوات «ل ــم تستطع أن تـحـقــق نصرًا
في اليمن جنوبًا ،فاستدارت شرقًا،
بـحـثــا خـلــف نـصــر م ــوه ــوم ف ــي أزق ــة
حــي سكني صغير ،تأخر الحصول
عليه مدة ثالثة أشهر بفعل مقاومة
شـ ـب ــان الـ ـح ــي ال ــذي ــن أهـ ــانـ ــوا هـيـبــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وق ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،فــي
سابقة أمنية» .الحديث عن «مقاومة
عنفية» يرفضه بنحو قاطع أكثر من

اليمن

عام على إغالق مطار صنعاء :الحاالت اإلنسانية
في التاسع من آب
من العام الماضي
ّ
تحول اليمن إلى سجن
كبير بفعل إغالق
مطار صنعاء ،عقب
ضربات تحالف العدوان
السعودي ،في خطوة
ذهب ضحيتها أكثر من
 13,000يمني حتى اآلن،
ّ
وخلفت تداعيات مأسوية
على البلد الذي يعاني
اليوم الكارثة اإلنسانية
«األسوأ في العالم»

رنا حربي
م ـ ـ ّـر ع ـ ــام ع ـل ــى إغـ ـ ــاق مـ ـط ــار ص ـن ـعــاء
واستخدامه من قبل تحالف العدوان
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة كـ ــورقـ ــة ض ـغــط،
فشلت حتى اآلن في تحقيق أي انجاز
عدا حصد أرواح ّ املرضى الذين منعوا
م ــن ال ـس ـف ــر ل ـت ـل ــقــي ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
الالزمة .ووفــق الجهات الحكومية في
صنعاء ،فإن عدد ضحايا إغالق املطار
ي ـ ــوازي أو ح ـتــى ي ـف ــوق ع ــدد ضـحــايــا
ّ
الـضــربــات الـجــويــة ،مــا يـســلــط الـضــوء
عـلــى الـتــداعـيــات االنـســانـيــة الخطيرة
للحصار ال ــذي تفرضه الــريــاض على
الـبـلــد ال ــذي يـسـتــورد  90فــي امل ـئــة من
احتياجاته.
وج ـ ّـددت كــل مــن وزارة النقل والهيئة
العامة للطيران املــدنــي واالرص ــاد في
ال ـعــاص ـمــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أم ـ ــس ،ف ــي بـيــان
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة منه،
استنكارها وإدانتها «بأشد العبارات
استمرار إغالق مطار صنعاء الدولي،
وهــو الـشــريــان الــرئـيـســي للجمهورية

ويـ ـ ـخ ـ ــدم ث ـم ــان ـي ــة مـ ـلـ ـي ــون م ـ ــواط ـ ــن»،
واصـفــة ذلــك بـ«العقاب الجماعي لكل
ّ
أب ـنــاء الـشـعــب بـكــافــة مـكــونــاتــه» .وأك ــد
أن «استمرار اإلغالق دون مبرر ينافي
جميع األعــراف االنسانية واالسالمية
ّ
والدولية ،ويشكل انتهاكًا صارخًا لكل
املعاهدات واملواثيق ...ويخالف قرارات
مجلس األمــن ،بما فــي ذلــك الـقــرار رقم
 2216الصادر عام  ،»2015الــذي ّ
يحرم
ّ
ّ
وجوي
وبحري
فرض أي حصار ّبري
على املواطن اليمني.
ّ
ويشكل مطار صنعاء (يقع على بعد
 15كـلــم مــن وس ــط الـعــاصـمــة) شريانًا
حيويًا للمسافرين ولــرحــات اإلغــاثــة
اإلنـســانـيــة ،كــونــه يتوسط املحافظات
اليمنية ذات األغلبية السكانية مثل
ص ـن ـعــاء وم ـح ــاف ـظ ــات عـ ـم ــران وحـجــة
واملـ ـح ــوي ــت وذمـ ـ ـ ــار وإب وال ـب ـي ـض ــاء
وم ـ ــأرب ،وه ــي مـحــافـظــات يـصــل عــدد
سكانها إلى أكثر من  10ماليني نسمة.
ووفــق املتحدث الرسمي باسم الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي مـ ــازن أحـمــد
غ ــان ــم ،ف ـ ــإن اسـ ـتـ ـم ــرار اإلغـ ـ ـ ــاق ح ـ ّـول

اليمن إلى «سجن كبير وخلق مأساة
إنسانية فاقت كل وصف» ،مشيرًا إلى
أن «ع ــدد ح ــاالت الــوفـيــات مــن املرضى
الذين كانوا بحاجة إلى دواء ُيستورد
من الخارج أو ّتستدعي حالتهم السفر
إلى الخارج لتلقي العالج بلغت 13914
حالة ...الرقم الذي يوازي عدد ضحايا
الـعــدوان البالغ حوالى  13,000شهيد
مدني».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـسـتـنـكــر الـنــاطــق
الــرسـمــي بــاســم وزارة الصحة العامة
والـ ـسـ ـك ــان ف ــي ص ـن ـع ــاء ع ـب ــد الـحـكـيــم
ال ـك ـحــانــي «جــري ـمــة إغـ ــاق الـتـحــالــف
ملطار صنعاء ،وهي العاصمة الوحيدة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم املـ ـغـ ـل ــق مـ ـط ــاره ــا بـ ــدون
أي وجـ ــه ح ـ ــق» ،كــاش ـفــا أن «امل ــرض ــى
الـيـمـنـيــن ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ح ــاالت
صعبة أو مستعصية ويـقــدر عددهم
س ـنــويــا ب ـح ــوال ــى  100,000ع ــاج ــزون
عن السفر لطلب العالج في الخارج».
وأض ــاف فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار» أن
«املريض اليمني يبيع أحيانًا مزرعته
أو منزله لكي يتمكن مــن السفر طلبًا

للعالج ،ولكن الـعــدوان حرمه مــن هذا
الحق» ،مشيرًا إلى أن «قصف العدوان
ّ
فــاقــم مــن األزم ــة ،إذ إنــه خــلــف عشرات
اآلالف من الجرحى ،بعضهم حاالتهم
صعبة تحتاج إلــى عمليات جراحية
متقدمة ومـتـطــورة ،مـتــوافــرة فقط في
الخارج».
ّ
وهذا ما أكده بيان وزارة النقل والهيئة
العامة للطيران ،الذي قال إن « 95ألف
من ّاملرضى بحاجة للسفر خارج البالد
لتلقي العالج» ،في وقت «أكثر من 50
أل ــف يـمـنــي عــالــق يـطــالـبــون بــالـعــودة
إلــى الــوطــن» ،مطالبًا املجتمع الدولي
بـ«إرسال فريق ّ
لتقصي الحقائق حول
معاناة الشعب اليمني جراء الحصار
املفروض وإغالق املطار».
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ط ـ ــال ـ ــب وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة فــي صـنـعــاء ه ـشــام شــرف
ع ـبــدال ـلــه ،أمـ ــس ،امل ـم ـثــل امل ـق ـيــم لــأمــم
املتحدة لدى اليمن جيمي ماكغولدريك
ب ــ«م ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط إلع ـ ــادة فـتــح
امل ـط ــار ،وإج ـ ــراء تـحـقـيــق دولـ ــي حــول
إغالق جميع املطارات واملنافذ البرية
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«األزمة الخليجية» في اليمن:
التعايش السعودي اإلماراتي ...واجب
لقمان عبدالله

مصدر رسمي في الحراك ،بمختلف
تياراته وأجنحته ،إذ أكدوا جميعهم
جــازمــن أن ال أح ــد يـغـطــي أو يدعم
«أو ح ـت ــى ي ـ ــواف ـ ــق» ع ـل ــى أي شـكــل
م ــن أش ـك ــال الـعـمــل الـعـنـفــي ،الـتــزامــا
بأجندة الحراك املطلبي وتوجيهات
املــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة املـحـلـيــة الــذيــن
يـمـلـكــون ن ـفــوذًا واس ـعــا فــي املنطقة.
لكن مصادر مطلعة تؤكد معلومات
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ح ـ ـ ـ ــول وج ـ ـ ـ ـ ــود ح ــال ــة
احـتـجــاجـيــة ف ــردي ــة مــارس ـهــا بعض
الـشـبــان داخ ــل امل ـســورة ب ـقــرار فــردي
مــن الــذيــن تمسكوا بــرفــض الـخــروج
م ــن م ـنــازل ـهــم ،مـعـتـبــريــن إخــراج ـهــم

«تـعــديــا ال يـحـتـمــل» ،وذل ــك بأسلحة
ب ــدائ ـي ــة أب ــرزه ــا ق ـنــابــل امل ــول ــوت ــوف
امل ـعــدة يــدويــا وص ـنــع ال ـعــوائــق عند
م ــداخ ــل األزقـ ــة أم ــام ت ـقــدم امل ــدرع ــات
والجرافات.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ه ـنــا إلـ ــى أن معظم
ه ــؤالء الـشـبــان ينتمون إلــى تـيــارات
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة ع ـق ــائ ــدي ــة مـ ــن إيـ ـ ــران،
وغالبيتهم من املتأثرين بنمر باقر
النمر (ال ــذي ال يمكن ربطه بطهران
بأي حال) ،على عكس التهم الرسمية
الجاهزة التي توجه إليهم باالرتباط
بطهران عقائديًا وتنظيميًا ،وهو ما
ال وجــود لــه على أرض الــواقــع ،وفق
املعلومات.
ويـ ـ ـش ـ ــرح م ـ ـصـ ــدر ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
الشبان املعتصمني في حي املسورة
ليسوا كذلك من الجماعة التي كانت
ع ـل ــى ع ــاق ــة وط ـ ـيـ ــدة ب ـن ـم ــر ال ـن ـم ــر،
فهم «تــأثــروا به واعتبروه رم ـزًا لهم
فحسب» .وبعض املعتصمني هم من
املطلوبني بتهم على خلفية نشاطهم
السلمي املعارض أيام االحتجاجات
املطلبية ،ولــم يـجــدوا فــي سياسات
السلطات املـعـهــودة مــا يشجع على
ت ـس ـل ـيــم أن ـف ـس ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ـهــم
شاهدوا إعــدام رفــاق مسجونني لهم
في اآلونــة األخيرة ،من بينهم أربعة
نشطاء أعدموا في تموز املاضي.
ه ــذه املـ ـخ ــاوف ،تـخـطــاهــا ثــاثــة من
امل ـط ـل ــوب ــن فـ ــي الـ ـع ــوامـ ـي ــة ،س ـل ـمــوا
أنـفـسـهــم تـبــاعــا ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة،
استجابة لوساطات وجهاء محليني
وبـ ـع ــد إع ـط ــائ ـه ــم وعـ ـ ـ ــودًا ب ـت ـســويــة
أوض ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـ ـقـ ــي م ـص ـي ــر
ً
امل ـط ـل ــوب ــن اآلخـ ــريـ ــن م ـج ـه ــوال بـعــد
سيطرة القوات الحكومية على كامل
العوامية في الساعات األخيرة.
وت ــروي م ـصــادر ل ــ«األخ ـبــار» وقــائــع
م ــا ج ــرى ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،حيث
إن حسم عملية دخول الحي أول من
أمــس (بـعــد  90يــومــا على العملية)،
تـطـلــب م ــن جــانــب الـسـلـطــات تعزيز
قــواتـهــا بنحو كبير فــي ال ـيــوم ال ــ78
للحصار ،حني باشرت «حملة جديدة
وض ـخ ـم ــة ل ــدع ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ــوج ــودة
فــي الـعــوامـيــة» .واسـتــدعــت «عـشــرات
ال ـج ـن ــود ل ـت ـعــزيــز قـ ـ ــوات ال ـ ـطـ ــوارئ،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة».
وتضيف املـصــادر أن التطور األبــرز

ك ــان إدخ ـ ــال «ق ـ ــوات األمـ ــن الـخــاصــة
ألول مـ ــرة ،ب ـمــدرعــات ـهــا وأسـلـحـتـهــا
الثقيلة ومدافعها ،ما حول العوامية
إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية».
وأفـ ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر آخ ـ ــر ب ـ ــأن األوضـ ـ ــاع
فــي الـعــوامـيــة ال ت ــزال م ـتــوتــرة ،وأن
ال ـس ـل ـط ــات ت ـغ ـلــق م ــداخ ــل رئـيـسـيــة
وت ـف ــرض طــوقــا أم ـن ـيــا مـحـكـمــا على
البلدة ،يترافق ذلــك مع حالة غضب
واس ـعــة بــن صـفــوف األهــالــي الــذيــن
ي ـن ـفــذون االح ـت ـجــاجــات بــاس ـت ـمــرار،
ُ
ويـ ـ ـح ـ ــرق ـ ــون اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــارات امل ـش ـت ـع ـل ــة،
خصوصًا بعد مشاهدتهم للقصف
األخـ ـي ــر ق ـبــل دخ ـ ــول ال ـس ـل ـطــات حي
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرة ،وبـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـيـ ــديـ ــو الـ ـجـ ـن ــود
املـ ـتـ ـضـ ـم ــن ع ـ ـ ـبـ ـ ــارات ط ــائـ ـفـ ـي ــة ع ـنــد
مسجد امل ـس ــورة ،وال ــذي انـتـشــر بني
الناس مأججًا حاالت الغضب.

جرح غائر
بـ ـع ــد  90يـ ــومـ ــا م ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
الـعــوامـيــة ،كــان للسلطات مــا أرادت،
ول ــو فــي وق ــت مـتــأخــر ،إال أن املــؤكــد
يبقى عــدم اقـتـصــار مــا أقــدمــت عليه
الحكومة عند هــذا الـحــد .فللحادثة
ذيــولـهــا الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة التي
سـتــاحــق أص ـحــاب ال ـقــرار وستلقي
بظاللها في مقبل األيام .في الداخل،
فـتــح ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي جــرحــا آخــر
ي ــزي ــد ال ـ ـهـ ــوة ال ـق ــدي ـم ــة ب ـي ـن ــه وب ــن
ش ــرائ ــح م ــن ش ـع ـب ــه ،ب ـم ــا ه ــو أب ـعــد
مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ـق ــوق ـي ــة ل ـل ـس ـكــان
املتضررين واملشتكني من عدم جدية
الـحـكــومــة فــي تحقيق التعويضات
ُ
وت ــأم ــن املـ ـن ــازل ال ـبــدي ـلــة م ـمــا هـ ـ ِـدم.
طيف كبير من املواطنني في املنطقة
الـشــرقـيــة ال يـتــوقــف عـنــد م ــا حصل
فـ ــي ح ـ ـ ــدود أزم ـ ـ ــة املـ ـ ـن ـ ــازل ال ـب ــدي ـل ــة
والتعويضات أو فاجعة هدم البناء
التاريخي ،بقدر ما يحدثك عن تراكم
ال ـت ـجــارب الـفــاشـلــة م ــع ن ـظــام يثبت
كل مرة عدم قدرته على الخروج من
«ذهـنـيـتــه الـطــائـفـيــة ال ـتــي تفرضها
الــوهــابـيــة ،بما يفقد الـنــاس أي أمل
فــي إدراك حــق املــواط ـنــة» ،وف ــق أحــد
الكتاب السعوديني من أبناء املنطقة.
األخير يوضح أن «كــل هــذه األزمــات
توضع في سياق عام ،هو أن النظام
يـنـظــر إل ــى أب ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة الـشــرقـيــة
كجالية أجنبية ال كمواطنني».

ال تثير الرياض
 95ألفًا من المرضى
بحاجة إلى السفر
ّ
لتلقي العالج

ُ
والـبـحــريــة مــنــذ ب ــدء الـ ـع ــدوان» .وقــال
خالل لقائه ماكغولدريك إن «الذرائع
والحجج الواهية للتحالف ال أساس
ل ـهــا م ــن ال ـص ـح ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن م ـطــار
صنعاء «بعيد عــن مـســرح العمليات
الـعـسـكــريــة ،وط ــائ ــرات األم ــم املـتـحــدة
تـ ـص ــل إلـ ـي ــه ب ـش ـك ــل دوري دون أي
معوقات ...وقوائم ركاب الرحالت التي
كــانــت تصل إلــى مـطــار صنعاء خالل
ّ
فترة مــا قبل إغــاقــه كانت تسلم إلى
غرفة عمليات التحالف مسبقًا منعًا

ألي تصادم».
م ــن ج ـه ـتــه ،شـ ـ ّـدد مــاك ـغــولــدريــك في
تغريدة على «تويتر» على «الضرورة
الـقـصــوى إلع ــادة فـتــح امل ـطــار ،وذلــك
لـلـتـخـفـيــف م ــن م ـع ــان ــاة امل ــدن ـي ــن»،
ّ
األمر الذي أكــده رئيس بعثة اللجنة
الــدولـيــة للصليب األحـمــر فــي اليمن
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ف ـ ـيـ ــت ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،إذ ق ــال إن «ع ـلــى جميع
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة فـتــح
املـطــار وتسيير الــرحــات االنسانية
على األقــل» ،مضيفًا أنه «على الرغم
من الرحالت الجوية التي تقوم بها
الـبـعـثــة وغـيــرهــا مــن املـنـظـمــات ،فــإن
إلغالق املطار تداعيات خطيرة».
ً
وفـضــا عــن الخسائر البشرية ،تشير
األرقــام الرسمية إلى أن خسائر قطاع
النقل الجوي جراء العدوان والحصار
تجاوزت ملياري دوالر .ووفق «املنظمة
البلجيكية الدولية لحقوق االنسان»،
ّ
تسبب إغــاق املـطــار فــي «خلق بطالة
جــديــدة ...إذ تقدر إحصائيات رسمية
وصول عدد العاطلني من العمل جراء

اإلغالق إلى نحو  3ماليني» ،كاشفة أن
«كلفة السفر ارتفعت بنسبة  200في
املئة».
وم ــع م ــرور ع ــام عـلــى اإلغ ـ ــاق ،تــوالــت
ردود األف ـ ـعـ ــال املـ ـ ـن ـ ـ ّـددة ،ومـ ــن بـيـنـهــا
ت ـص ــري ــح ُوص ـ ـ ــف بـ ــ«املـ ـثـ ـي ــر ل ـل ـج ــدل»
لنجل شقيق الرئيس اليمني السابق
عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح وع ـضــو اللجنة
الـعــامــة لـحــزب املــؤتـمــر الشعبي العام
ي ـح ـيــى م ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،دعــا
فيه إلى استهداف مطارات السعودية
واإلمـ ـ ــارات بــال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة
ّ
ردًا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إغ ـ ـ ـ ــاق املـ ـط ــار
ص ـن ـعــاء .وق ــال «إذا أردنـ ــا فـتــح مـطــار
صـنـعــاء علينا أن نـكــون واقـعـيــن مع
هــذه العقليات العنجهية واملتخلفة...
الـحــل يكمن فــي إع ــان مـطــار الــريــاض
وم ـطــار ج ــدة وم ـطــار أب ــو ظـبــي ودبــي
أه ــداف ــا عـسـكــريــة ت ـحــت م ــرم ــى ن ـيــران
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي» ،واصـ ـ ـف ـ ــا إغ ـ ــاق
ّ
املطار بـ«الجريمة» ،ومتهمًا املجتمع
الدولي واألمــم املتحدة بـ«التواطؤ مع
العدوان».

فرضت األزم ــة الخليجية الـحــادة بــن قطر وتحالف ال ـعــدوان بقيادة السعودية نفسها
ً
َ
وأجبرت كال من الرياض وأبو ظبي على
على اليمن ،وال سيما في املحافظات الجنوبية،
تحييد خالفاتهما ،وتعزيز العمل املشترك في ما بينهما ،على األقل في املرحلة الراهنة
واملستقبل القريب ،إذ إن الخالف بني السعودية واإلمارات من جهة وقطر من جهة أخرى
بدأ يأخذ طابع العداء واستعصاء الحلول ،وفشل الوساطات.
وال تحتمل العاصمتان (الــريــاض وأب ــو ظـبــي) فــي إدارة املـلــف اليمني بكل جــوانـبــه في
الشمال والجنوب ،العمل وفق األجندة الخاصة بكل منهما في وقت تفتحان فيه صراعًا
حادًا ومفتوحًا مع الدوحة .ولم يعد خافيًا أن الدوحة انخرطت في الحرب على اليمن وفق
أجندتها املستقلة ،من خالل دعم بعض أجنحة «اإلخوان املسلمني» املتجرأة على الخروج
عن العباءة السعودية.
وتبعًا للتطورات ،كان لزامًا على الدولتني إيجاد صيغة خالقة تبعد عنهما كأس االختالف،
فذهبتا إلى تقاسم امللف اليمني على كافة املستويات السياسية واألمنية وامليدانية واإلدارية.
وعملت العاصمتان على إخضاع أعوانهما في الجنوب وإجبارهم على السير وفق خطة
التعايش وتقاسم النفوذ ،رغم أن أطراف الصراع املحليني في جنوب اليمن وصل االختالف
بينهم حد االقتتال وتعطيل عجلة الحياة الخدماتية واإلنمائية ألسباب سياسية ومناطقية
وشخصية .وفي هذا السياق عملت اإلمارات على فرملة اندفاعة املجلس االنتقالي الجنوبي
ووضعه على رف االنتظار ،إلــى حني توافر ظــروف جديدة .واقتضى هــذا «التقاسم» أن
تتولى الرياض عبر «الشرعية» التي يمثلها الرئيس املستقيل عبد ربــه منصور هــادي،
امللف الخدمي في الجنوب .وسريعًا عــادت عجلة اإلنماء واملرافق العامة ،في خط بياني
ً
تصاعدي ،لم يشهد له مثيال منذ سيطرة قوى التحالف على املحافظات الجنوبية.
وقــد ذهــل املواطنون الجنوبيون للتحسن السريع في التغذية الكهربائية وخدمات املياه
والصحة واألشغال وتوفير الوقود وافتتاح العديد من املشاريع ذات الطابع الخدمي ،بل
تعدى ذلك إلى املباشرة في إعادة ترميم ما دمرته الحرب في عدن .وهذا ما يؤكد من جهة
أخرى ،ما ذهبت إليه املكونات الوطنية في الجنوب بأن األزمات على كافة الصعد مفتعلة
من قبل التحالف.
أما الجانب اإلماراتي ،فتولى مهمة حفظ األمن وإنشاء فصائل عسكرية تعمل بإمرة أبو
ظبي ،شبيهة بقوات الحزام األمني في املحافظات الغربية والنخبة الحضرمية في املكال،
والنخبة الشبوانية في أول انتشار لها في مديرية عزان في محافظة شبوة ضمن اتفاق مع
تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» .ولم يعد مستغربًا أن القاعدة في كل دول اإلقليم
وفي العالم تقاتل حتى الرمق األخير ،إال في جنوب اليمن حيث تدخل القوات اإلماراتية إلى
مناطقها في استعراض عسكري ودعائي من دون إطالق رصاصة واحدة عليها.
وجديد اإلمارات في املحافظات الشرقية تجنيدها خمسة آالف مقاتل من محافظة املهرة
املـجــاورة لسلطنة عمان وإخضاعهم للتدريب في معسكر خالد في حضرموت ،وذلك
كدفعة أولــى ،على أن تليها دفعات أخــرى ،في محاولة واضحة إلزعــاج سلطنة عمان في
مجالها الحيوي.
ومــن املهمات األساسية للقوات اإلماراتية عمليات التجنيد الواسعة للشباب الجنوبيني
واستخدامهم كمرتزقة والزج بهم تحت مسميات مختلفة في جبهات الشمال.
ضمن تسوية تقاسم
من جهة أخرىّ ،إن فصل القضايا بني الرياض واإلمــارات،
والعمل ُ َّ
النفوذ وتحييد الخالفات ،ال يعني أن القضايا الخالفية قد ُس ِّو َيت أو حلت ،بل هي على
حالها .وفرض التعايش بني الدولتني (السعودية واإلمــارات) في الحرب على اليمن ،رهن
باستمرار األزمة مع قطر.

ّ
توفي  13,000مدني
ُكانوا بحاجة إلى دواء
مستورد أو إلى العالج
في الخارج (أرشيف)
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الحدث ارتفع منسوب القلق من حرب نووية إلى مستوى خطير،
بالتزامن مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب االستثنائية التي وصلت
حدتها إلى مستوى غير مسبوق أيضًا ،على ّ
ّ
حد تعبير المراقبين
وحملوه مسؤولية ّ
والسياسيين الذين انتقدوه ّ
أي مواجهة

الجنون األميركي:

ترامب يستعجل حربًا نووية
ش ـع ــر الـ ـع ــال ــم خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املاضية بأنه يقترب مــن حافة حرب
نــوويــة ،ستعقب حــرب التصريحات
بـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وك ـ ــوري ـ ــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة .وقـ ـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــل م ـن ـس ــوب
ال ـ ـخـ ــوف إل ـ ــى أوجـ ـ ـ ــه ،م ـن ــذ ل ـي ــل أول
م ــن أمـ ــس ،بـفـعــل ال ـت ـهــديــد والــوع ـيــد
الـلــذيــن أطـلـقـهـمــا الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد ترامب لبيونغ يانغ بـ«النار
والـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـض ـ ـ ــب» ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ه ـ ــذه
األخ ـيــرة بقصف منشآت فــي جزيرة
غ ــوام الـتــابـعــة لـ ــإدارة األمـيــركـيــة في
املحيط الهادئ .وأعلنت أنها «تدرس
بعناية خطة العمليات إلقــامــة حــزام
ن ــاري فــي املـنــاطــق املـحـيـطــة بجزيرة
غ ــوام ،بواسطة ال ـصــاروخ البالستي
املتوسط املــدى هواسونغ  ،»12وفق
م ــا أوردت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـك ــوري ــة
الشمالية الرسمية.
ً
نهار أمس كان حافال بالتصريحات
الـصــاروخـيــة مــن كــا الجانبني .وفي
الوقت الذي ابتعد فيه ترامب عن اللغة
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ك ــان ه ـنــاك اسـتـنـكــار
وانتقاد للهجته من قبل الحلفاء في
الخارج والداخل ،خصوصًا أنهم رأوا
أنه ّ
يهدد بحرب نووية غير محسوبة
النتائج واملفاعيل .وكما في كل مرة
«يتدحرج» فيها لسان ترامب ،يتدخل
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة لـتـلـطـيــف األج ـ ــواء،
ً
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـ ـ ــاء وج ــه
رئيسه؛ فقد أكد ريكس تيلرسون أن
ترامب استخدم لغة «سيفهمها كيم
جــونــغ ـ ـ أون» ،عـنــدمــا تـ ّ
ـوعــد بيونغ
ي ــان ــغ «ب ــالـ ـن ــار وال ـ ـغ ـ ـضـ ــب» ،بـسـبــب
بــرنــام ـج ـهــا الـ ـص ــاروخ ــي والـ ـن ــووي.
وقـ ــال إن «م ــا ي ـق ــوم ب ــه الــرئ ـيــس هو
توجيه رسالة قوية لكوريا الشمالية
سيفهمها كيم جونغ ـ أون ،ألنه يبدو
أنه ال يفهم اللغة الدبلوماسية» .وكان
تـيـلــرســون يـتـحــدث إل ــى الصحافيني
ّ
ع ـل ــى م ــن الـ ـط ــائ ــرة الـ ـت ــي ت ـق ــل ــه إل ــى
جزيرة غــوام ،حيث ارتــأى في الوقت
ذاتــه العمل على تهدئة املـخــاوف من
ً
مواجهة عسكرية ،قائال إنه ال توجد
إش ــارة إل ــى أن مـسـتــوى الـتـهــديــد من
كــوريــا الشمالية قــد ّ
تغير ،ومطمئنًا
األميركيني بأنه «يمكنهم أن يناموا
ً
جيدًا ليال».
وف ـي ـمــا ب ــدت ت ـصــري ـحــات تـيـلــرســون

ُ
كأنها خ ّصصت للتخفيف مــن حـ ّـدة
خـطــاب تــرامــب ،ع ــاد الــرئـيــس بعدها
بوقت قصير ليتباهى بقدرات بالده
الـنــوويــة؛ «ق ــراري األول كرئيس كان
تجديد وتطوير ترسانتنا النووية»،
قــال في تغريدة عبر موقع «تويتر»،
مضيفًا أنها «اآلن أقــوى من ّ
أي وقت
مـ ـض ــى» ،وهـ ــو م ــا رأى ف ـيــه الـبـعــض
تصعيدًا في املواجهة مع بيونغ يانغ،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ب ــدا ف ــي تـغــريــدة
أخرى كأنه يحاول التخفيف من فكرة
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـحـتــاج إلــى
استخدام هــذه القوة في وقــت قريب،
ف ـق ــال« :ن ــأم ــل أن ال نـحـتــاج أب ـ ـدًا إلــى
استخدام هــذه القوة ،ولكن لن يكون
هناك وقت لن نكون فيه أقوى أمة في
العالم».
في غضون ذلــك ،توالت التصريحات
الصادرة عن الطرفني أو عن حلفائهما
ال ــذي ــن ح ــاول ــوا ت ـهــدئــة ال ـتــوتــر ال ــذي
سـيـطــر ع ـلــى األجـ ـ ــواء الــدبـلــومــاسـيــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .حـ ــاكـ ــم غـ ـ ـ ــوام إيـ ـ ـ ــدي بـ ــازا
ّ
كــالـفــو ب ــث مــن جـهـتــه فـيــديــو خاطب
فيه سكان الجزيرة ،وقــال لهم إنــه ال
يــوجــد أي خطر متصاعد ،فيما أكد
أحد املسؤولني األمنيني في الجزيرة
ثقته بدفاعات الجزيرة .إال أن كوريا
الشمالية حذرت عبر إذاعتها املحلية
م ــن أنـ ـه ــا ت ـت ـط ـلــع إل ـ ــى م ــا ه ــو أب ـعــد
م ــن غـ ــوام ،وأن ـه ــا ق ــد ت ـ ّ
ـوجــه ضــربــات
اسـتـبــاقـيــة إل ــى األراض ـ ــي األمـيــركـيــة،
م ـس ـت ـخــدمــة األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،في
ح ــال كــانــت هـنــاك أي إش ــارة عـلــى أن
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـخــطــط لضربها
ً
أوال.
وجاء ذلك فيما رأت غالبية املنتقدين
أن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ي ــرس ــل إش ـ ــارات

«واشنطن بوست»ّ :
بيونغ يانغ يمكنها شن
هجوم على القوة
األولى في العالم

م ـت ـضــاربــة ب ـش ــأن مــوق ـفــه م ــن كــوريــا
الشمالية ،وأن مقاربة ترامب العدائية
تقف على خالف مع موقف تيلرسون
األكثر دبلوماسية.
وقــد زاد من حـ ّـدة هــذه االنـتـقــادات ما
نـشــرتــه صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»
ً
ع ــن أن ت ـحــذيــر ت ــرام ــب ك ــان مــرتـجــا
بـشـكــل ك ــام ــل ،ول ــم ي ـكــن ُمـتـفـقــا عليه
م ــع م ـســاعــديــه ق ـبــل إج ـ ــراء مــؤت ـمــره
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ـخـ ّـص ـصــا
ل ـق ـض ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا .وب ـح ـســب
ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ـق ــد ع ـك ـســت ت ـه ــدي ــدات
الرئيس «نهجًا متطورًا وغير مستقر
ت ـجــاه إح ــدى أك ـثــر امل ـنــاطــق سخونة
فــي ال ـعــالــم ،فــي الــوقــت ال ــذي يناقش
فـ ـي ــه ف ــريـ ـق ــه خـ ـ ـي ـ ــارات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
واق ـت ـصــاديــة وع ـس ـكــريــة» .وق ــالــت إن
مـســاعــديــه منقسمون فــي مــا يتعلق
بكوريا الشمالية ،كما بشأن غيرها
مــن املـســائــل .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نقلت
ّ
الصحيفة عــن أشـخــاص مطلعني أن
ّ
املحرك األساسي وراء تصريح ترامب
ك ــان قـصــة «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» الـتــي
كشفت فيها معلومات عن التقدم الذي
حققته كوريا الشمالية في برنامجها
الـ ـ ـن ـ ــووي ،وحـ ـي ــث ن ـق ـلــت عـ ــن ت ـقــريــر
س ـ ّـري أن ـجــزتــه وكــالــة االسـتـخـبــارات
العسكرية األميركية ،الشهر املاضي،
أن بيونغ يانغ «نجحت في تصغير
الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة لـتـثـبـيـتـهــا عـلــى
ّ
صواريخ عابرة للقارات ،ما يمكنها
ّ
من التهديد بشن هجوم نــووي على
ال ـقــوة األولـ ــى فــي ال ـعــالــم» .وبحسب
املـ ـص ــادر ،فـقــد ك ــان ت ــرام ــب ف ــي م ــزاج
غاضبّ ،
جراء هذا التقرير.
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ان ـت ـق ــد ع ـض ــو لـجـنــة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الــدي ـمــوقــراطــي إل ـي ــوت إن ـغــل «ال ـخــط
األحمر السخيف» الذي رسمه ترامب
إزاء تهديدات بيونغ يانغ املتواصلة.
وق ــال «إن أم ــن أم ـيــركــا ال ي ـقــوم على
ق ــوة جيشنا فـحـســب ،بــل كــذلــك على
م ـص ــداق ـي ــة ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـقــوات ـنــا
امل ـس ـل ـح ــة» ،مـ ـن ـ ّـددًا ب ـط ـب ــاع الــرئ ـيــس
ّ
«الـ ـن ــزق ــة» .ك ــذل ــك ،ش ــك ــك الـسـيـنــاتــور
ّ
الجمهوري جون ماكني في رد ترامب،
فقال إن «القادة العظماء» ال ّ
يهددون
أعـ ـ ــداء هـ ـ ــم إال إذا كـ ــانـ ــوا ج ــاه ــزي ــن
ل ـل ـت ـحــرك ،مـضـيـفــا «ل ـســت واث ـق ــا بــأن

خالل تظاهرة في بيونغ يانغ دعمًا لموقفها في وجه واشنطن (أ ف ب)

الرئيس جاهز للتحرك».
أم ـ ــاّ دول ـ ـي ـ ــا ،ف ـق ــد دع ـ ــت الـ ـص ــن إل ــى
تجنب «التصريحات واألعمال» التي
مــن شأنها تصعيد الـتــوتــر فــي شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،كــذلــك دعــت وزارة
الخارجية األملــانـيــة كــوريــا الشمالية
والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة إل ـ ـ ــى «ض ـب ــط
النفس».
بــدورهــم ،راف ــق املــراقـبــون واملحللون
تـصــريـحــات تــرامــب الـســاخـنــة بكثير
مــن االن ـت ـقــادات ،معتبرين أنـهــا ٌ
قطع
مــع اللغة الدبلوماسية التي حكمت
التفاعالت بني واشنطن وبيونغ يانغ
ّ
على مدى سنوات .ورأى محللون أن
استخدام الرئيس األميركي الخطاب

ال ـن ــاري نـفـســه ال ــذي تـعـتـمــده بيونغ
يانغ ،إنما يخاطر باستفزاز «النظام
ّ
التكهن بردود
النووي» الذي يصعب
ّ
فعله ،وقــد يدفعه إلــى شــن «الهجوم
الذي نحرص على عدم حدوثه».
الخبير فــي ش ــؤون كــوريــا الشمالية
روب ـ ـ ـ ــرت ك ـي ـل ــي وصـ ـ ــف ت ـص ــري ـح ــات
ت ــرام ــب ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «واش ـن ـطــن
ب ـ ــوس ـ ــت» ،ب ــأنـ ـه ــا «غ ـ ـيـ ــر ضـ ــروريـ ــة،
ومخيفة ومستهترة» ،فــي حــن رأى
ك ـل ـيــو ش ــان ــغ ف ــي م ـج ـلــة «ذي ن ـيــور
ّ
«يسبب
ريبابليك» أن ضالل الرئيس
م ـخــاطــر ك ـث ـي ــرة ،وذل ـ ــك م ــع اح ـت ـمــال
وجود محرقة نووية على القمة».
(األخبار)

مصر

ُ
الدعم الحكومي يرفع مجددًا!
القاهرة ــ جالل خيرت
ال ت ـ ــزال ال ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة تــواصــل
خ ـطــوات رف ــع ال ــدع ــم ،بـعــد عــامــن من
ال ـب ــدء ب ـهــا .فـبـعــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة من
زي ــادة الــدعــم املـبــاشــر املـ ّ
ـوجــه لــأفــراد
عبر الـبـطــاقــات التموينية بأكثر من
ال ـض ـعــف ،أعـ ــاد وزيـ ــر ال ـت ـمــويــن علي
املصيلحي نشر قــرار وقف ضم أفراد
جــدد إلــى الـبـطــاقــات التموينية التي
ي ـتــم بـمــوجـبـهــا ص ــرف ال ـخ ـبــز أيـضــا
لـلـمــواطـنــن م ـمــن يــزيــد رات ـب ـهــم على
 1500جنيه ( 85دوالرًا تقريبًا).
املصيلحي أعاد إصــدار قرار سبق أن
أص ــدره عــام  ،2009عندما كــان وزي ـرًا

ّ
عقدت الحكومة
من إجراءات االنضمام
إلى منظومة الدعم

فــي حكومة الــرئـيــس األسـبــق حسني
مبارك ،في خطوة أعادت الجدل حول
ق ـي ـمــة امل ـب ـل ــغ .ف ـخ ــال ف ـت ــرة إص ـ ــداره
ك ــان ــت قـيـمــة الـ ـ ـ ــ 1500جـنـيــه تـتـجــاوز

أك ـثــر م ــن  200دوالر ،بـيـنـمــا ال تــزيــد
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ع ـلــى  85دوالرًا
بــأفـضــل األح ـ ــوال ،وذل ــك بـعــد تحرير
سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه
وزيـ ـ ـ ــادة األس ـ ـعـ ــار الـ ـت ــي وصـ ـل ــت فــي
غالبية السلع إلى  %300تقريبًا خالل
السنوات الثماني املاضية.
حـتــى اآلن ،ل ــم ت ـجــرؤ الـحـكــومــة على
إع ـ ــان الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف وقــف
إضـ ـ ــافـ ـ ــة أي أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص جـ ـ ـ ــدد ع ـلــى
بـ ـط ــاق ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــن ،ومـ ـن ــع إض ــاف ــة
املواليد الـجــدد خــال األشـهــر املقبلة،
مــا يعكس الـضـبــابـيــة الـحـكــومـيــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـش ـه ــد ،خ ـصــوصــا أن
الوزير سبق أن نفى قبل أيام تحديد

راتــب محدد ملستحق الدعم ،في وقت
اع ـ ـتـ ــرف ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي مؤخرًا بأن بطاقات التموين
هي اآللية الوحيدة إليصال الدعم إلى
مستحقيه فــي ظــل النقص الـحــاد في
البيانات في الدولة.
وزاد تحرير سعر الصرف في تشرين
الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي فــي أسعار
جميع السلع املستوردة واملحلية ،إلى
الضعف على األقــل ،في وقت حافظت
فيه الــدولــة نسبيًا على الدعم املوجه
للسلع التموينية بــزيــادة الــدعــم من
 15إلــى  50جنيهًا ،بما يتناسب مع
ال ــزي ــادات الـتــي وضـعـتـهــا فــي أسـعــار
مختلف السلع.

ّ
وع ـ ــق ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االن ـض ـمــام إل ــى مـنـظــومــة الــدعــم التي
ّ
تـكــلــف الــدول ــة قــرابــة  50مـلـيــار جنيه
سنويًا ،في وقت سيتم فيه وقف ّ
ضم
املــوال ـيــد ال ـج ــدد إذا كــانــت عــائــاتـهــم
ً
تحقق دخــا أكبر مــن الــدخــل املحدد،
بـحـيــث ي ـحــدث رف ــع الــدعــم تــدريـجـيــا،
علمًا بــأن الحكومة لــم تكشف بشكل
دق ـي ــق ع ــن ع ــدد األسـ ــر ال ـت ــي تحصل
على الــدعــم ،وســط بيانات متضاربة
عن العائالت التي يحتمل حذفها.
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة
لـ«األخبار» ،فإن لجنة حكومية صدر
ّ
املتخصصة
قرار بتشكيلها باتت هي
في تحديد من يستحق الدعم.
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إعالنات
◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمته تعالى
املرحومان العميد الركن املتقاعد
الحاج أحمد حسني فقيه وزوجته
الحاجة غادة حسن ّ
كريم
أوالدهـ ـم ــا :امل ـه ـنــدس عـلــي زوجـتــه
منال عبادي
محمد
ديانا زوجة أحمد غزيري
دينا زوجة محمد سليمان
ُ
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
 11آب ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
قرب خطيب وعلمي (سبينس) من
الـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
الساعة السابعة
كما سيقام نهار األحد الواقع فيه
 13آب ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ذكــرى مــرور أسبوع على وفاتهما
في حسينية بلدة حداثا.
ولكم من بعدهما طول البقاء
اآلسفون آل فقيه وآل ّ
كريم وعموم
أهالي بلدتي حداثا وياطر

بمزيد من األسى ننعى اليكم
فقيدنا الغالي املربي
علي حسني خليل عبدالله
زوج ـ ـتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة راقـ ـي ــة ال ـح ــاج
مصطفى عبد الله
أب ـ ـنـ ــاؤه :االسـ ـت ــاذ ح ـس ــن ،امل ــرح ــوم
الشاعر محمد ،الدكتور مصطفى،
األستاذ ناصر واملهندس حسني
بناته :الدكتورة نازك زوجة الدكتور
علي عــواضــة ،املــربـيــة أح ــام زوجــة
امل ـغ ـت ــرب الـ ـح ــاج ح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه،
املربية زهرة زوجة املرحوم االستاذ
طالب عبدالله ،املربية نجالء زوجة
االس ـتــاذ عـمــاد عـبــدالـلــه ،املــرحــومــة
هيفاء
شقيقاه :املــرحــوم عاطف واملرحوم
خليل
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـتـ ــاه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة ف ـت ـح ـي ــة
والحاجة سهام
يوارى الثرى في بلدته الخيام اليوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2017/8/10
بعد صالة الظهر.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي أي ـ ـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ــس
وال ـجـم ـعــة وال ـس ـبــت ف ــي مـنــزلــه في
الخيام وتقام ذكرى األسبوع نهار
األحد في  2017/8/13في حسينية
البلدة عند الساعة العاشرة صباحًا
ل ـل ـف ـق ـيــد ال ـك ـب ـي ــر ال ــرحـ ـم ــة وأله ـل ــه
وأحبائه الصبر الجميل
اآلسفون :آل عبدالله وعموم أهالي
الخيام

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه
ناصر علي سقسوق
والده املرحوم علي سقسوق
والدته املرحومة فهيمة حسن
أش ـق ــاؤه :الــدك ـتــور فـيـصــل زوجـتــه
رجاء رضا
امل ـه ـن ــدس أحـ ـم ــد زوجـ ـت ــه ســام ـيــة
سقسوق
القنصل فؤاد زوجته نسب بدوي
املهندس أكرم زوجته ريم خازم
املهندس نبيل زوجته تانيا جوهر
شـقـيـقــاتــه :لـبـنــى زوج ــة سـعــد الله
خليل
سلطانة زوجة شوقي جعفر
هيفاء
املهندسة عبير زوجة أحمد خجا
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم
ال ـخ ـم ـي ــس  10آب  2017ال ـســاعــة
الخامسة عـصـرًا فــي مسقط رأســه
حناوي ،قضاء صور
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
أثناء الدفن وبعده في منزل والده،
حناوي.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل سـ ـقـ ـس ــوق ،ح ـس ــن،
أح ـم ــد ،خـلـيــل ،جـعـفــر ،خ ـجــا ،عبد
الـ ــرضـ ــا ،خ ـ ـضـ ــراء ،رض ـ ـ ــا ،ب ـ ــدوي،
خـ ـ ـ ـ ـ ــازم ،ج ـ ــوه ـ ــر وع ـ ـ ـمـ ـ ــوم أهـ ــالـ ــي
حناوي.

◄ ذكرى ►
ُ
بمناسبة م ــرور ارب ـعــن يــومــا على
.وفاة املرحوم
الحاج حسن هزيمه
زوج ـتــه الـحــاجــة مــريــم مـحـمــد علي
حـجـيــج  -اش ـقــاؤهــا ح ـســن ،حسن،
الحاج محسن ،عباس ،قاسم (رئيس
بلدية دير انطار) وعلي حجيج
ابناؤه هشام ،علي ،فاطمة ،ليليان
وندى
اش ـ ـق ـ ــاؤه نـ ـ ـ ـ ــزار ،مـ ـحـ ـم ــد ،املـ ــرحـ ــوم
ابراهيم ،حسني ومصطفى.
اص ـ ـهـ ــرتـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم عـ ـل ــي م ـح ـمــد
ّ
عباني ،املرحوم عباس صالح ،علي
ّ
قدوح ،محمد علي شعيتلي
يقام مجلس عزاء حسيني عن روحه
الـطــاهــرة وذلــك نـهــار السبت  12أب
 2017في حسينية بلدة السلطانية
ً
مساء.
الساعة السادسة
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب.
ان لله وان اليه راجعون
االس ـ ـفـ ــون آل ه ــزي ـم ــة وآل حـجـيــج
وع ـم ــوم اه ــال ــي بـلــدتــي السلطانية
ودير انطار.

ت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادف ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس
 2017/8/10ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة املرحوم
األستاذ علي نمر كنج
"ابو كريم"
ولده :كريم
أشـ ـق ــاؤه :ال ـح ــاج نــزيــه  -املـهـنــدس
ريــاض  -الدكتور زهير  -الدكتور
سحبان والدكتور هيثم
ولهذه املناسبة سوف تتلى آي من
الــذكــر الحكيم عــن روح ــه الطاهرة
في تمام الساعة الخامسة ولغاية
ال ـســادســة والـنـصــف فــي حسينية
ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح ح ـ ــي ال ـ ـجـ ــامـ ــع ل ـل ــرج ــال
والنساء
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون :آل كـنــج ،رض ــا ،فــرحــات،
الـنـصــولــي ،ال ـحــركــة ،نــاصــر الــديــن
وال ـل ـق ـيــس وع ـم ــوم أه ــال ــي ســاحــل
املنت الجنوبي

بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على
وفاة املرحومة
الحاجة خديجة حمد غندور
(أم منذر)
أرملة املرحوم الحاج راشد علي أسعد
غندور
أب ـن ــاؤه ــا :الــدك ـتــور م ـنــذر وال ـحــاج
ع ـلــي وال ــدكـ ـت ــور غ ـ ــازي وامل ــرح ــوم
م ـح ـمــد وه ـي ـث ــم وال ــدكـ ـت ــور مــوفــق
وفادي وحسن
بناتها :ابتسام واملرحومة كوكب
وآمال وفاتنة
اصهرتها :املرحوم تحسني علوية
وامل ـه ـنــدس ع ــزت غ ـن ــدور وج ــودت
العكاوي
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  11آب 2017م
للرجال والنساء من الساعة الرابعة
عصرا حتى الساعة السابعة مساء
في جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرمـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مركز أمن الدولة.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
االسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل غ ـ ـن ـ ــدور وعـ ـل ــوي ــة
والـ ـعـ ـك ــاوي وعـ ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
النبطية الفوقا.
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والده املحامي يوسف عدوان
والدته ليلى الشيخاني
زوجته كيلي ديفيس
إبنه وليم شارل ليو عدوان
شقيقته املحامية كارال عدوان
شقيقه نجيب عدوان
أع ـم ــام ــه وع ـم ــات ــه ادم ـ ـ ــون ع ـ ــدوان
وعائلته
سامية عدوان
البير عدوان
كوليت عدوان وعائلتها
شكرالله عدوان وعائلته
آل ع ـ ـ ــدوان وعـ ـم ــوم أه ــال ــي بــريــح
الشوف ينعون اليكم فقيد الشباب
والعلم
شارل ديغول يوسف عدوان
خريج جامعة هارفارد ()Harvard
خـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي الـ ـح ــوكـ ـم ــة وقـ ـض ــاي ــا
مكافحة الفساد (البنك الدولي)
مــؤســس ورئـيــس جمعية ال فساد
سابقًا
تقبل التعازي الـيــوم الخميس 10
ال ـج ــاري فــي صــالــون كنيسة قلب
يسوع – بــدارو إبـتـ ً
ـداء مــن الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ول ـغ ــاي ــة ال ـســاعــة
ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ويـ ــوم األحـ ــد 13
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
ً
ابتداء من الساعة
جرجس – بريح
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
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أفقيا

ّ
 -1ماركة سيارات – ممثلة مصرية لبنانية –  -2خط الدفاع عن الحدود الشرقية
لفرنسا خالل الحرب العاملية الثانية – إبن األسد –  -3يأتي بعد – من أيام األسبوع
–  -4سيد الـقــوم أو سيد املـيـنــاء – س ــورة فــي ال ـقــرآن الـكــريــم –  -5للتعريف – من
الحيوانات – خــاف بر وبحر –  -6عملة إيطاليا قبل الــوحــدة – متشابهان – من
الحيوانات املفترسة السريعة – ُ -7يستخرج من العنب والتفاح – حرف نصب –
سقي النبات –  -8مدينة أميركية في إيلينوا على بحيرة مشيغان –  -9جمهورية
إسالمية مقفلة في قارة آسيا –  -10قاعدة بحرية أميركية في جزر هاواي إشتهرت
بتدمير الطيران الياباني ألسطولها في هجوم مباغت خالل الحرب العاملية الثانية

عموديًا

 -1ممثلة مـصــريــة أطـلــق عليها مــؤخ ـرًا لـقــب النجمة األس ـطــوريــة بـعــد إحترافها
الغناء –  -2ماركة غاالت عاملية – مدينة فرنسية – حرف جر –  -3من خدم بأجرة
– فرغ املوقع –  -4شاي باألجنبية – من أعضاء الجسم – فارس –  -5عاصمة دولة
الـبــاهــامــاس وأكـبــر مدنها – جــوهــر الـشــيء وأصـلــه وق ــدره وحقيقته وغايته – -6
ّ
نصب نفسه أمبراطور
خــوف وفــزع – رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الــراحــل
الوسطى حوكم بتهمة آكل لحوم البشر – َ  -7برنامج عمل –
أمبراطورية أفريقيا ّ
ّ
يتملكه الغرور –  -8يتنشقه – بعير عظيم –  -9إمارة عربية – َعلن وانتشر – عاصفة
بحرية –  -10دولة عربية

حل الشبكة 2649

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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مشاهير 2650

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

ّ
 -1اليابان – شك –  -2الرحباني –  -3زاما – تيكال –  -4ويت – الـ ّ
ـري –  -5أسد – ستي – -6
غروزني – لنب –  -7الك – حلب – ّ
أج –  -8بيروت – اكرا –  -9بوتو – اللير –  -10ني – رمل – اسو

عموديًا

ّ
 -1أرزة – غابون –  -2أرليتي –  -3ياموسوكرو –  -4األيدز – وبر –  -5بر – نحت –  -6أحت
سيل – ال – ّ -7
– ْ
نبيات – بال –  -8اكليل – كال –  -9شنار – باريس –  -10كيليمنجارو

فنان مصري ( )1962-1896وفارس الغناء التقليدي وعلم من أعالم الغناء
الشرقي األصيل .امتاز بعذوبة الصوت وحالوة النغمة وامتداد النفس
إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+11+7+6+3+2املــدهــش وال ــرائ ــع ■  = 10+8+11+1ص ــوت الــديــك ■
 = 9+1+4نال

حل الشبكة الماضية :اريك كالبتون
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العالم
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◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
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

شارك سالمة في لقاء باريس نهاية الشهر الماضي (أرشيف)

ليبيا

مبعوث األمم المتحدة:

ال ينبغي تجاهل حفتر

بعد أي ــام على تسلمه رسميًا مهمة
ّ
تمثيل األمــم املتحدة في ليبيا ،حط
موفد املنظمة الدولية غسان سالمة
فـ ــي ت ــون ــس أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث دعـ ـ ــا إل ــى
«تسريع العملية السياسية» ،وذلك
بعيد لقائه وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي.
وق ــال ســامــة ف ــي تـصــريــح صحافي
أدل ـ ـ ـ ــى ب ـ ــه ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ــذي
اسـتـغــرق نـحــو ســاعــة فــي العاصمة
ّ
تـ ــونـ ــس ،إن الـ ـلـ ـق ــاء «ك ـ ـ ــان م ـنــاس ـبــة
لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول حـ ـ ــول أف ـض ــل
وأنـجــع السبل ملساعدة اإلخ ــوان في
ليبيا على تسريع العملية السياسية
واالس ـت ـفــادة مــن ّ
أي فــرصــة» .وأعــرب
امل ــوف ــد األم ـم ــي الـ ــذي تـجـمـعــه عــاقــة
ج ـ ّـي ــدة بـ ـقـ ـي ــادات ت ــون ــس ،وأب ــرزه ــا
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـب ــاج ــي ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي
ورئ ـ ـيـ ــس «حـ ــركـ ــة ال ـن ـه ـض ــة» راشـ ــد
ّ
الـغـنــوشــي ،عــن اعـتـقــاده ب ــأن «هـنــاك
فــرصــة لـكــي يـقــوم الليبيون بــإرســاء
مؤسسات ثابتة ومستقرة».
وفي السياق ،نقلت املواقع اإلخبارية
ّ
التونسية أن الجهيناوي «استعرض
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاور ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى مل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة الـبــاجــي قــائــد السبسي
حــول ليبيا ،وإع ــان تــونــس الثالثي
ل ـل ـت ـســويــة ال ـس ـ ّيــاس ـيــة ال ـشــام ـلــة في
لـيـبـيــا ،الـ ــذي وق ـع ــه وزراء خــارجـيــة
ت ــون ــس وال ـ ـجـ ــزائـ ــر ومـ ـص ــر فـ ــي 20
شـ ـ ـب ـ ــاط /فـ ـيـ ـف ــري املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ــؤكـ ـدًا
مـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة تـ ـ ــونـ ـ ــس ل ـ ـكـ ــل املـ ـس ــاع ــي
والجهود الهادفة إلى تقريب وجهات
النظر بني الفرقاء الليبيني وجمعهم
ح ــول طــاولــة ال ـح ــوار ،وف ـقــا لــاتـفــاق
ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــإشـ ــراف م ـن ـظ ـمــة األم ــم
املتحدة».
وك ـ ـ ـ ــان س ـ ــام ـ ــة قـ ـ ــد زار ل ـي ـب ـي ــا فــي
الـ ـخ ــام ــس مـ ــن آب ال ـ ـج ـ ــاري ،ل ـل ـمــرة
األول ـ ــى ب ـع ـيــد تـعـيـيـنــه ف ــي مـنـصـبــه
ف ــي ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن حــزيــران
املــاضــي .وخلف سالمة فــي منصبه،
كممثل خــاص لألمني الـعــام ورئيس
بعثة الدعم التابعة لألمم املتحدة في
ليبيا ،األملــانــي مــارتــن كــوبـلــر .ورغــم
ّ
أن كوبلر رعــى «اتـفــاق الصخيرات»
في نهاية  ،2015والــذي أتــاح تشكيل
«حكومة وفــاق وطني» في طرابلس
اع ـت ــرف ب ـهــا املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،فــإنــه
لــم ينجح فــي وضــع حـ ّـد للنزاع على
السلطة واملعارك املستمرة.
وكـ ـ ـ ــان سـ ــامـ ــة املـ ـقـ ـي ــم ف ـ ــي ب ــاري ــس
والقريب من دوائرها السياسية ،قد
حضر أيضًا في نهاية الشهر املاضي
ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ب ـ ــن رئ ـي ــس
«حـ ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق» ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج،
والرجل القوي في شرق ليبيا املشير
خليفة حفتر.
وق ـب ــل يـ ــوم م ــن زي ـ ـ ــارة ت ــون ــس ،ك ــان
س ــام ــة فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة إلي ـط ــال ـي ــا ال ـتــي

سـبــق لدبلوماسييها وصحفها أن
أبــدوا امتعاضًا شديدًا إزاء «التحرك
األح ـ ـ ـ ــادي» ل ـفــرن ـســا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،فــي
إشــارة إلــى اللقاء الــذي جمع السراج
وحفتر في باريس.
وفــي روم ــا ،أش ــار غـســان ســامــة ،في
املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ع ـق ــده مع
وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو في
وزارة الـخــارجـيــة ،إل ــى لـقــائــه خليفة
حفتر في باريس ،مضيفًا« :أستطيع
ّ
القول إن له تأثيرًا على جزء من ليبيا
وأتـبــاعــه مــن الـشـعــب الـلـيـبــي ،ولــذلــك
س ـي ـك ــون م ــن غ ـي ــر ال ــواقـ ـع ــي أن يـتــم
تجاهل هــذه القوة في الـبــاد» ،وهو
ّ
األمر الذي أشار مطلعون تونسيون
إل ــى أن «م ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون قد
ك ــرره» فــي العاصمة التونسية التي
استقبلت بــدورهــا يــوم اإلثـنــن فايز
السراج.
على صعيد آخر ،من الجدير بالذكر
أنه في يوم األحــد املاضي ،كان الفتًا
ّ
رد غسان سالمة املباشر على مقالة
نشرها مــوقــع «قـنــاة العربية» تحت
عـ ـن ــوان «ان ـت ـح ــار م ـث ـقــف وس ـيــاســي
م ــرم ــوق» .وت ـس ــاءل ســامــة فــي ّ
رده:
ّ
«ه ــل أن الـسـعــي ملـ ــداواة ج ــرح عربي

زار غسان سالمة في ً
اليومين الماضيين كال
من إيطاليا وتونس
ً
نازف انتحار فعال أم هو واجب على
ّ
مــن كـ ّـرس جــل مسيرته لفهم أسباب
النزاعات وملحاولة معالجتها؟».
وكـ ــان فـ ــارس ب ــن ح ـ ــزام ،وه ــو كــاتــب
التقرير في موقع القناة السعودية،
قد انتقد سالمة لقبوله بهذه املهمة،
ً
م ـت ـســائــا« :م ــا الـ ــذي يــدفــع شخصًا
ً
بهذا الحجم ،أن ينهي مشوارًا طويال
بالقبول في تمثيل هيئة األمم املتحدة
ملا يسمى بعمل التوافق بني حكومة
شــرعـيــة فــي ليبيا وأط ـ ــراف مـنــازعــة
فــي جـبـهــات عـ ــدة؟» .واخـتـتــم مقالته
ً
بــانـتـقــاد شــديــد ل ـســامــة ،ق ــائ ــا« :أن
ّ
تتسيد املشهد الثقافي العربي بكل
ه ــذه الـتـجــربــة الـطــويـلــة واملـنــافـســات
الشريفة ،وتــرضــى بــدور شرطي بال
س ــاح ف ــي وح ــل املـيـلـيـشـيــات ،فتلك
صــورة مؤسفة ،ال يمكن أن نجد لها
ّ
أي تفسير ،سوى نهاية رجل تأخرت
عنه كثيرًا األوسمة».
(األخبار ،أ ف ب)

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
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إعالن بيع عقار

ّ
للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة :غادة عفيف شمس الدين
رقم املعاملة2012/961 :
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل.
وكيله املحامي ادمون شماس
املنفذ عليهما :شركة ديسكوفري غروب
للتجارة والصناعة ش.م.م.
ومحمد نوري عيسى
السند التنفيذي وقيمة الــديــن :كشفي
حساب مصرفيني بقيمة /112.923.37/
د.أ .و /107.101/د.أ .م ـ ــع الـ ـف ــوائ ــد
القانونية.
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2012/5/22 :ت ــاري ــخ
تبليغ االنذار التنفيذي2012/6/12 :
القسم  /385/2املزرعة
تاريخ تنفيذ القرار2012/9/20 :
تاريخ محضر الوصف2013/4/12 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2014/12/16
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
مستودع صغير ومستودع كبير ضمنه
مــوقــف س ـي ــارة تــابــع ل ــه ومـلـجــأ ضمنه
خمس بيوت خالء طابق سوسول.
مساحة القسم 410 :م2
حدود العقار:
ً
شماال 384 :و383
شرقًا :أمالك عامة
جنوبًا 5997 :وأمالك عامة
غربًا2722 :
قيمة التخمني /369.000/ :د.أ.
وبدل الطرح/221.400/ :د.أ.
القسم /5965/16املزرعة
تاريخ التنفيذ2012/5/22 :
تاريخ تنفيذ القرار2015/1/13 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/9 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2015/8/20
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
مدخل وممرين وثالث غرف وصالونني
وغـ ــرفـ ــة طـ ـع ــام وغـ ــرفـ ــة ص ـغ ـي ــرة مــونــة
ومطبخ وثالثة حمامات وأربع شرفات
الطابق ـ ـ  6ـ ـ
مساحة القسم 242 :م2
حدود العقار:
ً
شماال5964 :
شرقًا :أمالك عامة
جنوبًا5962 :
غربًا5379 :
قيمة التخمني/484.000/ :د.أ.
وبدل الطرح/290.400/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي  2017/10/5في
مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتمام
الساعة  12ظهرًا في قصر العدل.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من أ.م.م .ان يودع
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازي
ل ـبــدل ال ـط ــرح او ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كــذلــك دف ــع ال ـثـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات
بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة خمسة بــاملــايــة من
دون حــاجــة الن ــذار او طلب وذل ــك خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط ص ــرف صـ ّـحــي فــي بـلــدتــي لبعا
وعني املير في قضاء جزين
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الثامن عشر من شهر أيلول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم

مشروع إنشاء خطوط صرف ّ
صحي في
بلدتي لبعا وعني املير في قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :اثنني واربعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـ ّـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفقًا الحـكــام املــرســوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وشـ ـ ـ ــروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1534
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صـ ّـحــي فــي بـلــدة مصنع
الزهرة في قضاء بعلبك
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر أي ـل ــول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع إنشاء خطوط صرف ّ
صحي في
بلدة مصنع الزهرة في قضاء بعلبك.
ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :خ ـم ـســة وس ـب ـعــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـ ّـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفقًا الحـكــام املــرســوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وشـ ـ ـ ــروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1535
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة عـ ـي ــدم ــون -ش ـي ـخ ــار عــن
رغبتها في اجــراء مـبــاراة ملــلء وظيفتي
كــاتــب وامـ ــن ص ـن ــدوق فـعـلــى الــراغـبــن
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك فـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـقــديــم
طلباتهم في مركز البلدية خالل الــدوام
الــرسـمــي اعـتـبــارًا مــن  ٢٠١٧/٨/١لغاية
٢٠١٧/٨/٣١
رئيس بلدية عيدمون _ شيخالر
كمال مقصود
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ــادة إجـ ــراء تلزيم
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض على اســاس
تـنــزيــل مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االق ـ ـصـ ــى  %20ع ـ ـشـ ــرون ب ــامل ـئ ــة ف ـقــط،
ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ـش ــاء ق ـنــاة
للري في منطقة البنجكية القاع ـ ـ قضاء
الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة مــن ي ــوم الخميس الــواقــع في
.2017/9/7
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الرابعة حصرًا لتنفيذ صفقات
االش ـ ـ ـغـ ـ ــال املـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ــوج ــد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض

العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  7آب 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1544
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
مـ ــوجـ ــه ل ـل ـس ـي ــد ادكـ ـ ـ ـ ــار ن ـس ـي ــب ن ـج ـيــم
ول ــزوج ـت ــه ال ـس ـي ــدة بــاتــري ـس ـيــا روجـ ــاه
ً
ع ــازار املـقـيـمــان اص ــا فــي ذوق مصبح
قرب اوتيل سان دانيال ومسرح جورج
ال ـخــامــس م ـلــك اي ـل ــي فــرنـسـيــس ال ـحــاج
الطابق االول او فــوق املحكمة الروحية
بناية الشوفاني وحاليًا مجهولي محل
االقامة.
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
بــالــذات أو بواسطة وكيلكما القانوني
لتبلغ طلب التنفيذ واملرفقات مع انذار
تـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة  2017/434املـقــامــة
مــن بنك االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ـم ــوض ــوع تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
وش ـهــادة قـيــد تــأمــن وسـنــديــن وج ــدول
ً
س ـنــدات تـحـصـيــا ملـبـلــغ /52.273.70/
د.أ .اضافة الــى اقساط بوالص التأمني
والفوائد واللواحق.
عليكما الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يسقط حقكما باالعتراض ويتابع
التنفيذ بوجهكما حتى آخر الدرجات،
ك ـمــا عـلـيـكـمــا ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة لكما
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لكما.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ت ـن ـف ــذ شـ ــركـ ــة دب ـ ــان ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــوان ش.م.ل.
باملعاملة  2015/569بوجه روبير بدران
ً
عقيقي سند تحصيال ملبلغ /88000/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1350سهمًا حصة
روبير بدران عقيقي في العقارين 5712
و 5783كفردبيان،
ـ ـ العقار  5712كفردبيان مساحته 4500
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة قطعة ارض
حرجية.
ـ ـ العقار  5783كفردبيان مساحته 2175
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
أرض صخرية حرجية ،وبالكشف تبني
ان العقارين يقعان ضمن منطقة الوادي
فـ ــي اول الـ ـبـ ـل ــدة ط ـب ـي ـع ـت ـه ـمــا حــرج ـيــة
منحدرة.
تاريخ قرار الحجز  2016/6/21وتاريخ
تسجيله .2016/6/28
ـ ـ بــدل تخمني  1350سهم حصة روبير
بدران عقيقي في العقار  5712كفردبيان
/215156/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
التخفيض /110375.02/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1350س ـ ـهـ ــم ح ـصــة
روب ـيــر ب ــدران عقيقي فــي الـعـقــار 5783
كفردبيان /103992/د.أ .وبــدل طرحها
بعد التخفيض /53347.89/د.أ .أو ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ف ــي ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
ف ـيــه  2017/12/5ال ـس ــاع ــة  11.00قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان للراغب
بــالـشــراء دفــع بــدل الـطــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة
مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
امل ــوض ــوع :نـشــر إع ــان لــوظـيـفــة مــراقــب
صحي

املرجع :بلدية أميون
تعلن بلدية أميون عن إجراء مباراة مللء
وظيفة مراقب صحي عدد ( )1في الفئة
الرابعة ـ ـ الرتبة الثانية (مركز شاغر) في
مالك بلدية أميون ،براتب شهري وقدره
 /640.000/ل.ل( .ستماية وأربعون ألف
ليرة لبنانية).
فعلى الراغبني ،التقدم بطلباتهم خالل
دوام ال ـع ـمــل ،وذلـ ــك خ ــال ف ـتــرة ثــاثــن
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
أميون في 2017/7/27
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس بلدية أميون
املهندس مالك عزيز فارس
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة عـ ــن ال ـت ـي ـن ــة فـ ــي ال ـب ـقــاع
الـ ـغ ــرب ــي عـ ــن رغ ـب ـت ـه ــا اج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـبـ ــاراة
لــوظـيـفــة ام ــن ص ـنــدوق (مــركــز شــاغــر)،
على الراغبني باملشاركة التقدم بطلبات
الترشيح اعتبارًا من تاريخ 2017/8/11
ولغاية .2017/8/26
رئيس بلدية عني التينة
حسن هاشم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت املحامية مي سليم عماشه وكيلة
سـلـيــم عـقــل اب ــو خ ــزام سـنــد ملكية بــدل
عــن ضــائــع عــن حصته فــي الـعـقــار 305
كفرحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبدالصمد
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب كــريــم فـيـصــل ف ــارس سـنــد تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ملــوك ـل ـتــه انـ ـع ــام حسن
فارس بالعقار  2596القرعون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى دغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلبت عطفا طــالــب حـســن سـنــد تمليك
بدل عن ضائع بالعقار  1224سحمر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مـحـمــد حـســن نــاصــرالــديــن ملــورث
مورثه محمود قاسم ناصرالدين سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  3970الهرمل
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب جـ ــاد ع ـل ــي ن ــاص ــر ملـ ـ ــورث مــوكـلــه
محمد ابراهيم علي خضر عبد الساتر
واملـ ـع ــروف أي ـضــا مـحـمــد ابــراه ـي ــم عبد
الساتر سند تمليك بدل ضائع بالعقار
 1232ايعات.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـســن عـلــي مـسـعــود ملــورثــه علي
محمد مسعود سند تمليك بدل ضائع
بالعقار 879بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد ديب الدبس بصفته مفوضا
بعقد البيع سند تمليك بدل ضائع
ب ـح ـص ــة الـ ـب ــائ ــع حـ ـس ــن عـ ـل ــي طـلـيــس
بالعقار  1181عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون

مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي موسى الحالني ملوكل موكليه
ابراهيم عبد الحليم شقير سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  989نحله.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب عـ ـب ــاس ج ـ ـ ــورج ش ـم ـع ــون ملـ ــورث
مورثه الياس جرجس بو سليمان سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  977سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب ف ــادي محمد الـحــاج حسن ملورثة
موكله لوزه قاسم فرحات سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  720بيت شاما.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب اي ـلــي ج ــورج مـطــر ملــوكـلـيــه أسعد
ون ـ ـ ــاي ـ ـ ــف ومـ ـ ـط ـ ــان ـ ــس وج ـ ـ ـ ـ ـ ــورج أوالد
الـيــاس مطر سـنــدات تمليك بــدل ضائع
بحصتهم بالعقار
 1423القاع البنجكية.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

◄ مبوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
مرشف/ة يف دائرة التمريض من
حملة شهادة ماجستري متريض او
بكالوريوس يف العلوم التمريضية
مع خربة ال تقل عن سنتني يف
مجال االرشاف التمرييض للمراجعة
االتصال عىل الرقم 01/544000
مقسم 2365-2370
ترسل السرية الذاتية اىل
humanresource@bahmanhospital.com

عقار للبيع

يف منطقة برج حمود،
مؤلف من طبقتني،
مساحة  396م2
لالتصال70/842628 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
GENET TOLOSA DEGAGA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا .ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/557552
غادرت العاملة اإلثيوبية
MEBREHIT FISEHA ASGEDOM
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا .ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/212069
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعــــــالن
تدعو مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان املشتركني الــواردة أسماءهم
أدناه التقدم من صندوق املؤسسة الرئيسي في بيروت – جادة سامي
الصلح ( بــدارو) خــال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما» من تاريخه
لتسديد املبالغ املتوجبة عليهم تحت طائلة اتخاذ االجراءآت القانونية
وبالتالي إصدار اوامر تحصيل بحقهم.

1452

فؤاد ابو غز الدين وشفيق مكارم

2357

نجيب نصار وعبد الحسني حب الله

5731

خليل محمد خير القطيس وشركاه

5723

شركة دراغستور وان ش.م.ل

5747

محمد خضر الجمال

2924

مالكو العقار رقم  -5050االونيسكو

6343

شركة غولدن سكوير

2480

محمد ربيع عماش واوالده

9238

مالكو العقار رقم  - 3406قريطم

2260

يعقوب يعقوبيان

8328

جمعية املحافظة على القرآن الكريم

4787

محمد عزت جالد

8557

مالكو العقار  -5137االونيسكو

6392

قباني ناديا ندين يحي

8157

مالكي العقار - 3546قريطم

3901

مالكو العقار رقم  5300املزرعة

8822

شركة مشوار ش.م.م

8854

قريطم بلوك ب3546مالكو العقار

5151

سليم اللوزي

6057

محمد شومان وموسى عبد الرضا

8855

قريطم بلوك س 3546مالكو العقار

8403

مالكو العقار  -5649طريق الجديدة

151

مالكو العقار رقم  1685املصيطبة

2861

مالكو العقار  3567دار الفتوى -جمال وقليط

5645

ايلي منصور وعصام فريج

1314

اونيك بالفدجيان

5195

زهير بركات

5878

مالكو العقار رقم  -5927الشياح

1614

مالكو العقار رقم  1734الحرج

9098

مالكو العقار  - 3652االونيسكو

8980

مالكو العقار رقم  -6330الشياح

8024

شركة األيد انفستنمت غروب ش.م.ل

8227

مالكو العقار  -6470الشياح

5575

مالكو العقار رقم  1837املزرعه

8888

شركة سافوي سويت ش  .م  .ل

5701

قيصر حداد واحمد جرار

5331

نظمي عنتابي

8808

شركة عمارات ش.م.ل

8990

مالكو العفار رقم  -6509الشياح

8872

مالكو العقار  1936راس بيروت

5914

خالد فخر الدين كعور

8998

مالكو العقار  -6594الشياح

5915

جمال ويوسف انيس عالمة

5447

ابناء محمد خالد الصبان

8753

2975

مالكو العقار رقم  1995الظريف

2461

حكمت بريز

5857

رقم االشتراك

9161

إسم املشترك

مازن عمر زين و شركاه

زهية حسن فرحات
احمد يوسف الشميساني

1051

مالكو العقار رقم  2016املصيطبة

8679

بلوك أ و ب ش.م.ل بنك لبنان و الخليج

7736

ألني ريموند زخيا

2690

مالكو العقار رقم  2033الصنائع

8845

مالكو العقار  - 3998املزرعة

2088

شركة املتوكل وشركاه

1537

عطية سعيد دحمة وشركاه

9058

عبد العزيز كامل كنج و اوالده

7856

سليم رمزي سليم

8806

مالكو العقار رقم  2062الصنائع

8238

مالكو العقار  - 4051مار الياس

4650

الشامي الياس حبيب

6253

مالكو العقار رقم  - 4490/2115البسطا الفوقا

396

مالكو العقار رقم  -4110مار الياس

7673

شركة البودغيتا دل مديو غروب .ش.م.ل

2525

خليل و ابراهيم شرف الدين

8581

مالكو العقار رقم  -4111مار الياس

7755

الصيفي125مالكو العقار

359

ميتم مار الياس

9233

تيسير احمد ربابة

3828

الياس الخوري

5596

مالكو العقار رقم  2253امللعب

4521

سليمان ومحسن بيضون

7522

شركة أو التينو ش.م.ل

9093

مالكو العقار  2343الحمراء

6018

انيس عبد الحفيظ طبارة

958

ارملة جوزف حمصى

2736

مالكو العقار رقم  2378مار الياس

5800

مالكو العقار  4330الغبيري

7630

شركة أش .س ش.م.ل

4095

فكتوريا كراجه

9070

آبل دايز نرسري

1716

الدكتور اسكندر شويري

8340

طريق الجديدة 2496مالكو العقار

8793

مالكو العقار رقم - 4366الشياح

3245

ايليا عبود

8500

مالكو العقار  2507البارك

8215

مالكو العقار  -4373الشياح

4289

الجامعة اليسوعية

8220

بدر توفيق احمد

8625

مالكو العقار  -4380الحمراء

4292

معوض هادكوار تريز ليبانون ش.م

2989

مالكو العقار  2665املصيطبة

3662

شاتيال وشر كاه محمد سعد الدين

3630

شركة دوريا ش.م.ل

8126

كمال عازار وشركاه

6193

مالكو العقار رقم  -4384الشياح

6317

شركة غباه ش.م.ل

8285

العشي سمير حسن

8106

مالكو العقار رقم  4384الحرج بلوك 12

7943

مالكو العقار - 901الناصرة

6029

مالكو العقار رقم  - 2847الظريف

9153

مالكو العقار رقم  -4412الشياح

3161

ربيع سنو ووديع كركبي

6015

مالكو العقار رقم  - 2856املصيطبة

8252

-الشياح4434مالكو العقار

3718

شركة غاسترونومي وويستورايون ش.

2985

مالكو العقار رقم - 2874ا ملصيطبه

5849

عدنان ابو عياش

4162

سامي ونديم وجميل يوسف مسلم

5748

بدر شاتيال وشركاه

7893

3778

مالكو العقار رقم  - 2885الغبيري

8195

مالكو العقار  -4500بئر حسن

4151

فواد محمد ابو شبلك

8616

شركة بدويست ش .م .ل

8469

7496

ميشال سليم ابو سليمان

1727

سلمان شمعة

5727

كامل جابر وشركاه

7679

 -األشرفية  4148مالكو العقار

6350

خالد عائشة يحي

5964

مالكو العقار رقم  -4703مار الياس

3946

فيكتور موسى

8622

شركة سعودي ليبانيز فور توريست ش.م.ل

8369

 -بئر حسن 4708مالكو العقار رقم

1859

ميشال ملع

5971

محي الدين جميل التنير وشركاه

5845

محمد كرشت واخوانه

3720

شركة واو للحلويات و االغذية

342

شكيب رشيد حيدر جابر

5917

مالكو العقار  -4737مار الياس

543

كليم بشاره و زوجته ايفون لحود

49

ش .عبد الرحمن شربتلي التجارية

8494

مالكو العقار  -4738مار الياس

1062

شركة تاسك غروب ش.م.ل

6293

الشركة العامة للمطاعم ش.م.ل

9022

هدى توفيق نجا

7509

نبيل مجيد البستاني وشركاه

9047

مالكو العقار  -3138الحمراء

8814

بلوك أ مار الياس  4825مالكو العقار رقم

8207

محمد خليل شبلي ياسني وأخوانه

8815

مار الياس بلوك ب  4825مالكو العقار رقم

9218

مالكو العقار رقم  -3262امللعب

6047

9192

نبيل محمد مطوط

محمد نعمة شمس الدين

كمال محمد طبارة

فرح طالب حمود العنجري

رئيـس مجلـس االدارة

املديـر العـام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1537
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إعالنات

إعــــــالن
تدعو مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان املشتركني الــواردة أسماءهم
أدناه التقدم من صندوق املؤسسة الرئيسي في بيروت – جادة سامي
الصلح ( بــدارو) خــال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما» من تاريخه
لتسديد املبالغ املتوجبة عليهم تحت طائلة اتخاذ االجراءآت القانونية
وبالتالي إصدار اوامر تحصيل بحقهم.
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500285

سهيل سابيال و سركيس ايانيان

9280

مالكو العقار رقم  -599راس بيروت

500372

روجيه صالح النار

5726

مالكو العقار  -603املنارة

500153

كمال ريمون عزيز

2282

مالكو العقار  625املصيطبة

500308

مارون بطرس مخول

8665

مالكو العقار  -630املنارة

500031

شركة عيد للبناء

2896

مالكو العقار رقم  -651-650املصيطبة

300562

افديس يروانت دمرجيان

500181

وليد واسكندر دحروج

7280

شركة التعمير والزراعة

300896

شركة فود ستيبس ش.م.ل

500107

شركة كي ش م م

2689

الدكتور اونيك هماليان

300991

شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل

8176

شركة جي.ار.ام ش.م.م

3868

نادي النهضة الرياضي

4714

شركة مكرزل اخوان انطوان وسامي

8879

مالكو العقار  -717راس النبع

300994

فرح غالب صعيدي

5874

مالكو العقار رقم  18راس بيروت

8376

300359

شركة ميدل ايست كومرسيال اندستر

219

افديس هامليان

5814

محمد مختار شاتيال وشركاه

300180

وليد توفيق عواد

1522

افديس هامليان

3582

ضاهر واوالدهم طالل و عاطف

300431

جوزيف قبالن يمني

8972

شركة نورث اتالنتيك ش  .م  .م

8079

شركة الفيال ش.م.ل

300387

زرد ريمون اسعد

2983

مالكو العقار رقم  78املصيطبه

8777

مالكي العقار  -835راس النبع

300585

شفيق نخاة أبو غزالة و شركاه

3234

مالكو العقار  86الظريف بلوك جنوبي  -د

8842

مالكو العقار رقم  -843املصيطبة

300974

جورج وباتريك ايليا اسكاف

6303

مالكو العقار رقم  -105برج ابي حيدر

6199

مالكو العقار رقم  -866البطركية

300434

القوات اللبنانية الصندوق الوطني

8721

9351

مالكو العقار  892املزرعة

2653

مالكو العقار  129املصيطبة

9235

شركة كازامي ش  .م  .ل

300268

يوسف نسيب الجميل

3301

جميل بركات

3667

ورثة الشيخ عبدالله سالم الصباح

300515

فارتكس مكرديشيان

5603

مالكو العقار رقم  139الصنائع

8646

شركة ساشار ش.م.ل

300468

ناديا شديد وانجيل بانوسيان

8843

الشركة اللبنانية الدولية لألستثمار ش.م.ل

9026

شركة ايفولف 1ش.م

300327

الياس سعد واخوانه

8144

مالكو العقار رقم  -163الباشورة

9182

شركة فود فور بليجور ش  .م  .ل

300497

سمير سعيد حداد

4096

مالكو العقار  195راس بيروت

9315

شركة هيرو ش  .م .م

300786

أنترفورم ش.م.ل

8071

سنجابة محمد بشار وشركاه

9206

300796

مخسيان طوروس مكردتش

1123

الحاج ديب وزان

1120

عمر ابراهيم بكري

300500

الياس توفيق بوشعيا

3734

ربيز وحنا وشركاه

5755

العاصي ودوغان منيرة وراشد

300997

ضبيه مارين ش.م.ل.

8989

مالكو العقار  -232عني املريسة

5155

عمر بك الداعوق

300817

سما غروب ش.م

5782

شركة سبيشال فود ش.م.م

6370

الشركة اللبنانية لتطوير واعادة

300045

الدكتور جورج ابو راشد

6222

مالكو العقار رقم  -288النجمة

2255

مالكو العقار رقم  1062بلوك ث -العاملية

300715

شركة الفنون الفينيقية ش.م.ل

9087

مالكو العقار  -298زقاق البالط

2510

مالكو العقار  1070املزرعة

300036

جان خليل فيعاني

8497

شركة النجود ش.م.ل

6224

مالكو العقار رقم  1104املرفأ

300175

روجيه ابي نادر وشركاه

9190

فخري كريم ولي

5873

مالكو العقار رقم  1113املصيطبة

300543

لطف الله فيليب عازار

8641

مالكو العقار  -321الصنائع

3499

فواد يونس

300748

أ أند ب كاتيرينغ ش.م

9113

سلمان علي غيث و شركاه

3774

لويجي و ميرال كاسيني

300867

شركة باالس تراك ش.م.ل

1297

جميل وسليم عواد

5963

فهد صالح زيدان

300138

اتناس كيبينيان

325

مالكو العقار رقم  344املزرعة

4086

عبد الحكيم قليالت

300284

الجمعية االرمنية للثقافة

2329

مالكو العقار رقم  -410البطركية

6223

مالكو العقار رقم  1145املرفأ

500357

وارطان اكيليان

1005

مالكو العقار رقم  -414البطركية

5365

500161

كلود جزرا و ايلي الهبر

2876

مالكو العقار  -422-421الصنائع

2405

مالكو العقار  1180املصيطبة

500304

جورج جوزف عبود

8240

مالكو العقار  -428البطركية

2156

مالكو العقار  1189املصيطبة

500596

غي غبريال مانوكيان

6054

مالكو العقار رقم  458زقاق البالط

2049

رامز بكري

500374

وديعة انطونيوس بولس

6055

مالكو العقار رقم  458زقاق البالط

2755

مالكو العقار  1237املزرعة

500466

شركة  3سي جرمانوس ش.م.م

9083

شركة فوروارد ميوزيك ش  .م  .ل

9038

مالكو العقار  1307البسطا الفوقا

500319

زياد فواد مسعود

8439

مالكو العقار  -463امللعب

6134

شركة ميليك

500501

وقف كرسي السيدة  -عني سعادة

8714

مالكو العقار  -497البطركية

6147

شركة اكوابلوش

500179

شركة نيوالين التجارية

8482

مالكو العقار  -516البسطا التحتا

1482

شركة صخرة الروشة ومحمد حلواني

500183

اوديت وناديا الصحناوي

1844

رجاء فواد قيصرلي خالدي

2517

احمد املالح و شركاه

500096

ايلي خليل عقل ابو جوده

9036

مالكو العقار رقم  -574راس بيروت

500301

اندره ناصيف ابو جودة نعيمه

6028

مالكو العقار رقم  577املصيطبة

500322

ايلي مالط

1028

محمد جميل بيهم

رقم االشتراك

300628

300596

إسم املشترك

شركة شماس ش.م.

جابر شادي جواد

خضر عادل الحص

سمير محمود ابو ناصيف

سوسن جعفر أغا

الشركة التجارية العقارية  -الطراف

رئيـس مجلـس االدارة
املديـر العـام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1538
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رياضة

ّ
زوق مكايل تتنفس «باسكت»
الحدث

استضافة أي حدث رياضي قاري أو دولي
هي ٌ
حلم لكل بلد وعاصمة ومدينة،
فكيف الحال إذا ما كان هذا الحدث هو
بطولة آسيا لكرة السلة .بطولة قارية
تقام على أرض لبنانية بحضور  15منتخبًا
حدث
زائرًا وصاحب األرض والجمهور .هو ً
استثنائي يستحق الوقوف عنده طويال
عبد القادر سعد
انطلقت بطولة آسـيــا لـكــرة السلة من
لبنان .ليس من عاصمته بـيــروت ،بل
من قلب كسروان من بلدة زوق مكايل.
هذه البلدة التي صمم القيمون عليها
عـلــى نقلها مــن كــونـهــا بـلــدة لبنانية
لتصبح مــركـزًا لـكــرة السلة اآلسيوية
عـلــى مـ ــدار  13ي ــوم ــا .غــالـبــا م ــا يـكــون
ال ـ ـيـ ــوم األول هـ ــو األه ـ ـ ــم واألص ـ ـعـ ــب،
إذ خــالــه ي ـقــام حـفــل االف ـت ـت ــاح ،وفـيــه
ّ
يتوج جهد أشهر من العمل والتنظيم
وامل ـع ــان ــاة لـتـقــديــم أف ـضــل ص ــورة الــى
القارة األكبر.
أول م ــن أم ـ ــس ،ل ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا ع ــادي ــا
ف ــي زوق مـكــايــل حـيــث مـلـعــب مـجـ ّـمــع
نهاد نوفل الــذي سيحتضن فعاليات
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب
األسبوعني.
البلدة باملطلق تعيش حالة طوارئ
منذ أشهر تحضيرًا للحدث الكبير،
وهي التي ال يمكن اعتبارها طارئة
ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،إذ ل ــدي ـه ــا ف ــري ــق فــي
الــدرجــة األول ــى حاليًا هــو التضامن
الزوق.
لـكــن ي ــوم الـثــاثــاء هــو ي ــوم االفـتـتــاح.
تشعر وأن ــت تـتــوجــه ال ــى املـلـعــب بــأن
امل ـن ـط ـق ــة ت ـت ـن ـفــس ك ـ ــرة سـ ـل ــة .رائ ـح ــة
هــذه الــريــاضــة الـتــي أصبحت وطنية
بامتياز تعبق في أجــواء هــذه البلدة
الـكـســروانـيــة .تشعر بــأنـهــا مفصولة
ع ــن مـحـيـطـهــا ال ـغ ــائ ــب ع ــن ال ـتــرويــج
لحدث بحجم بطولة آسيا لكرة السلة.
للبلدة ترتيباتها الخاصة .ال يمكن أن
تمر بها مــن دون أن تشعر بــأن سلة
آسـيــا فــي قلب لـبـنــان .الف ـتــات ،أعــام،
صــور ،شـعــارات ،منظمون ،إرشــادات،
مــواقــف ،بــاصــات .كلها تشير الــى أن
ه ـنــاك حــدثــا كـبـيـرًا سـيـحـصــل ال ـيــوم.
وجـ ــوه ال ــزوق ـي ــن تــرحــب بــالــزائــريــن.
جمهور مــن أعـمــار مختلفة معظمهم
من الشباب أتوا من كل لبنان لتشجيع
مـنـتـخـبــه ف ــي ال ـي ــوم األول .شـعــارهــم
واحـ ـ ــد «ك ـل ـن ــا مـ ـع ــك» .ت ـغ ـيــب األعـ ــام
ج ـم ـي ـع ـهــا مـ ــن س ـي ــاس ـي ــة وري ــاض ـي ــة
تتعلق بــاألنــديــة ليحضر علم واحــد:
عـلــم لـبـنــان .هــو مــوجــود عـلــى أب ــواب

شعار واحد للجمهور اللبناني»كلنا معك» (اللجنة اإلعالمية)

الفيليبين تصدم الصين للمرة األولى منذ  10أعوام
حققت الفيليبني ،وصيفة النسخة املاضية ،أولى مفاجآت كأس آسيا الـ  29لكرة السلة بتغلبها على الصني حاملة
اللقب  87-96في قمة املجموعة الثانية.
ٌّ
وتألق من الجانب الفيليبيني كل من تيرنس روميو ( 26نقطة) وكريستيان كارل ستانداردينغر ( 15نقطة) ،بينما
برز من ناحية الصينيني ايلون غاو ( 18نقطة) وبينغ زهو ( 17نقطة) ،علمًا بأنه الفوز االول للفيليبني على الصني
منذ  10اعوام.
وضمن املجموعة ذاتها حقق منتخب العراق فوزًا الفتًا على نظيره القطري بنتيجة .66-75
واكتسح املنتخب االيراني نظيره الهندي بفارق  47نقطة  54-101ضمن مباريات املجموعة األولى.
وبرز من املنتخب االيراني املخضرم حامد حدادي ( 20نقطة و 8تمريرات حاسمة) ومحمد جمشيدي جعفر آبادي
( 18نقطة) وسجاد ماشايخي ( 16نقطة) ،ومن املنتخب الهندي امجيوت جيل سينغ ( 10نقاط).
هذا ويلعب لبنان اليوم ثانية مبارياته في املجموعة الثالثة ضد نيوزيلندا الساعة  ،21.00بينما سيلعب منتخبا كوريا
الجنوبية وكازاخستان ( )18.30ضمن املجموعة عينها .وتشهد املجموعة الرابعة مباراتني ،االولى بني تايبيه واليابان
( ،)13.30والثانية بني اوستراليا وهونغ كونغ (.)16.00

امل ـح ــال وع ـلــى ال ـش ــرف ــات .ل ــدى مـحــال
بيع الهدايا وعلى أعمدة اإلنــارة ،علم
واحد ولعبة واحدة تجمع اللبنانيني
في حدث استثنائي.
التنظيم على أعلى مستوى .باصات
جــاهــزة لنقل الحاضرين مــن املــواقــف
الـكـثـيــرة ال ــى امل ـل ـعــب .تـنـتـظــر لــدقــائــق
في الباص الــذي ينتظر بــدوره بعض
ّ
امل ـش ـج ـع ــن ال ــواصـ ـل ــن ل ـي ـق ــل ـه ــم ال ــى
امل ـل ـع ــب .ال ح ــدي ــث سـ ــوى كـ ــرة الـسـلــة
ومـنـتـخــب لـبـنــان ومـ ــاذا سـيـقـ ّـدم أمــام
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري .ه ـ ــل الـ ـحـ ـض ــور
ال ـج ـم ــاه ـي ــري س ـي ـك ــون ك ـب ـي ـرًا؟ «أن ــت
مــع مــن :الرياضي أم الحكمة؟» يسأل
مـشـجــع شـخـصــا يـجـلــس ال ــى جــانـبــه.
«ال ـي ــوم أن ــا م ــع لـب ـنــان وبـ ــس» يجيب
ال ـث ــان ــي .ي ـصــر ال ـس ــائ ــل ع ـلــى س ــؤال ــه،
ف ـي ـج ـي ـبــه «أن ـ ـ ــا مـ ــع ال ـت ـّض ــام ــن فــريــق
الضيعة والعبوه من عنا من هون».
يتحرك الباص ،وما هي سوى دقائق
لـتـصــل ال ــى املـلـعــب .تستقبلك الـقــريــة
الـتــرفـيـهـيــة .اس ــم عـلــى مـسـمــى .أج ــواء
رائـعــة تجمع بــن الـتــرفـيــه والــريــاضــة
وحـتــى الـطـعــام .فــي رك ـ ٍـن منها شـ ّـبــان
يلعبون كــرة سلة ( .)3×3وفــي زاويــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ـ ــدور م ـس ــاب ـق ــة ف ـ ــي ال ــرم ــي
ع ـل ــى الـ ـسـ ـل ــة ،وف ـ ــي مـ ـك ــان آخ ـ ــر فــرقــة
تغني باألجنبية ،ترافقها فتاة تقوم
بعروض بهلوانية.
رائحة األطعمة تعبق باملكان ،تعويذة
ال ـب ـط ــول ــة «ال ـث ـع ـل ــب» حـ ــاضـ ــرة .ال ـكــل
كخلية نـحــل قـبــل ســاعـتــن عـلــى حفل
االفـ ـتـ ـت ــاح ،ف ــي ظ ــل إجـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
عــالـيــة وتـشــديــد عـلــى الـنـظــام مــن قبل
املتطوعني واملسؤولني ،لكن بأسلوب
الئق.
تحتار إذا ما تريد أن تبقى في الخارج
أم تدخل الــى امللعب .هــذا املـكــان الــذي
يفاجئك لــدى مشاهدته للمرة األولــى
بحلته ال ـجــديــدة .ملعب رائ ــع حديث
بمدرجات كبيرة قد تكون األكبر بعد
املــديـنــة الــريــاضـيــة ،لكنه بكل بساطة
ُ ّ
منشأة جميلة تعلق وســامــا على كل
من ساهم في بنائها.
ه ــو ل ــم ي ـك ــن س ـ ــوى الـ ـي ــوم األول مــن
ال ـب ـط ــول ــة .ل ـكــن ال ش ــك ف ــي أنـ ــه ال ـيــوم
األه ـ ـ ـ ــم ،حـ ـي ــث نـ ـج ــح الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــون عـلــى
ال ـب ـط ــول ــة م ــن االتـ ـح ــادي ــن اآلسـ ـي ــوي
واللبناني فــي تخطي امتحانه .الكل
ك ــان س ـع ـي ـدًا ف ــي زوق م ـكــايــل ،وال ـكــل
خرج فرحًا بالفوز اللبناني الفني من
جهة ،والفوز اإلداري والتنظيمي من
جهة أخرى.
صحيح أن اسـتـضــافــة الـبـطــولــة مـ ّـرت
بمخاض عسير ،لكن مــن عــاش اليوم
األول يـعـلــم تـمــامــا أن ك ــل نـقـطــة عــرق
ب ــذل ــت الس ـت ـضــافــة ال ـح ــدث ل ــم تــذهــب
هدرًا.

الكرة اللبنانية

كأس النخبة :تخسير الصفاء وإيقاف المقداد
لــم تمر الجولة الثانية مــن مسابقة
كــأس النخبة لكرة الـقــدم على خير،
فالجولة األولــى التي شهدت تغريم
ن ــادي ــي الـنـجـمــة واألنـ ـص ــار م ــن دون
إي ـقــافــات ،لــم تنسحب عـلــى الـجــولــة
ال ـث ــان ـي ــة .أمـ ــا ح ـص ــة األس ـ ــد فـكــانــت
ملـبــاراة العهد والصفاء التي انتهت
ب ــال ـت ـع ــادل  1 - 1ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
األولى.
هذه املباراة حضرت بشكل بارز في
تـعـمـيــم االتـ ـح ــاد الـ ـص ــادر أمـ ــس مع
تخسير نادي ّ الصفاء  3 - 0إلشراكه
العبًا غير موقع على كشوف النادي

وه ـ ــو م ـح ـمــد عـ ـط ــوي .خ ـط ــأ إداري
ّ
أخ ــذ نـقــاط امل ـب ــاراة ال ــى الـعـهــد وأك ــد
ّ
املؤكد بتأهل بطل لبنان الى نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـكــن هـ ــذه امل ـ ــرة م ـت ـصــدرًا
للمجموعة.
مدير نــادي الصفاء يوسف بعلبكي
أوضـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـ ــ»األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن الـ ــاعـ ــب
املقصود ليس العب األنصار محمد
عطوي كما قيل ،وال اسمه كذلك من
األس ـ ــاس .ه ــو الع ــب ك ــان م ـع ــارًا الــى
األه ـل ــي ص ــرب ــا ،وال ـج ـم ـيــع ي ـنــادونــه
محمد عطوي .وقد عاد الى الصفاء،
وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس ج ــرى تسجيل

اسـ ـ ـم ـ ــه عـ ـل ــى كـ ـ ـش ـ ــوف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي فــي
املسابقة .لكن ّ
تبي أمــس أن الالعب
اسـمــه فــي الـهــويــة حـســن اسماعيل
مــن بـلــدة تــولــن الجنوبية ،ومحمد
عطوي هو لقبه الذي ينادونه به في
البلدة منذ صغره.
وال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن الـ ـ ــاعـ ـ ــب لـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــارك
س ــوى دقـيـقـتــن ف ــي ال ـل ـقــاء ،لكنهما
كانتا كافيتني لضياع نقطة غالية
انتزعها الصفاء من العهد في وقت
كان فيه كثيرون يعتقدون بأن بطل
لبنان سيلحق خسارة ثقيلة بسلفه
الصفاء.

لــم تـتــوقــف الـعـقــوبــات عـنــد تخسير
ال ـص ـف ــاء ،ذلـ ــك أن لـجـنــة االن ـض ـبــاط
أوقفت العبه بشار املـقــداد مباراتني
لــرم ـيــه ع ـب ــوة م ـي ــاه ع ـلــى الـجـمـهــور
الذي استمر في شتمه قبل الحادثة.
كـمــا ق ــررت لـجـنــة االن ـض ـبــاط تغريم
ناديي الصفاء والعهد مبلغ مليون
لـيــرة لكل منهما نتيجة ملــا بــدر من
ج ـم ـه ــوره ـم ــا ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ت ـغــريــم
الـصـفــاء مليونًا آخ ــر بسبب مسألة
الالعب عطوي.
ق ـ ـ ـ ــرارات لـ ــم ت ـغ ـ ّـي ــر ك ـث ـي ـرًا فـ ــي تــأهــل
ال ـع ـهــد ،لـكـنـهــا حـسـمــت أم ــر تـصــدره

للمجموعة برصيد ســت نـقــاط ،كما
ف ـت ـحــت الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام الـ ـس ــام زغ ــرت ــا
أك ـث ــر ل ـل ـتــأهــل الـ ــى ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
بـعــدمــا ك ــان الـصـفــاء يكفيه الـتـعــادل
في هذه املباراة لكي يتأهل مستفيدًا
مــن خـســارة الفريق الــزغــرتــاوي أمــام
العهد  3 - 1في الجولة األولى.
لكن مع تخسير الصفاء  3 - 0أصبح
يكفي السالم التعادل مع الصفاء يوم
السبت على ملعب العهد عند الساعة
ّ
 17.00لكي يتأهل حيث سيتساوى
في النقاط مع الصفاء ،لكن سيكون
هدف واحد.
متفوقًا عليه بفارق
ٍ
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رياضة
سوق االنتقاالت

ّ
باريس سان جيرمان لن يضم أليكسيس
أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب أرس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــال الـ ـف ــرنـ ـس ــي
أرس ــن فينغر ع ــدم تــواصــل بــاريــس
س ــان ج ـيــرمــان م ـعــه ل ـضـ ّـم مهاجمه
التشيلياني أليكسيس سانشيز الى
صفوفه.
وكـ ــانـ ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـص ـح ــاف ـي ــة قــد
أشــارت الى احتمال انتقال سانشيز
ال ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـف ــرن ـس ــي م ـق ــاب ــل 80
مليون جنيه استرليني ،اال ان فينغر
قـ ـ ــال« :مـ ـ ـ ّـر وق ـ ــت ط ــوي ــل ل ــم أت ـح ــدث
خالله الى الرئيس القطري لباريس
الخليفي.
سان جيرمان ناصر ّ
وكـ ـ ــان ف ـي ـن ـغــر ق ــد ت ــوق ــع س ــاب ـق ــا أن
يحترم سانشيز قــراره عــدم الرحيل
عن أرسنال ،علمًا بأنه رفض تمديد
عقده املمتد حتى حزيران .2018
وردًا على ســؤال ّ
عما إذا كان يتوقع
ان يـ ـت ــواص ــل م ـع ــه ال ـخ ـل ـي ـف ــي ،قـ ــال:
«كال ،أعتقد انه إذا تابعتم الصحف
الفرنسية ،فهم يسعون لضم كيليان
مبابي من موناكو إلنهاء انتقاالتهم
الصيفية».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر
صحافية الى أن يوفنتوس اإليطالي
دخ ــل عـلــى خــط ضــم الع ــب ليفربول
البرازيلي كوتينيو .وذكرت صحيفة
«ذا صـ ــن» االن ـك ـل ـيــزيــة أن لـيـفــربــول
اتفق مع يوفنتوس ايضًا على بيعه

األملاني إيمري كان بمبلغ  27مليون
ج ـن ـي ــه إسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ،لـ ـيـ ـك ــون ث ــان ــي
ال ــراح ـل ــن خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري،
ب ـعــد كــوتـيـنـيــو ال ـق ــري ــب ل ـل ـغــايــة من
برشلونة اإلسباني مقابل  90مليون
إسترليني.
وكان مدرب الـ»ريدز» األملاني يورغن

كلوب قد أكد في وقت سابق استمرار
الفريق بقوله« :تحدثت
مواطنه في
ّ
مــع ك ــان ،أثــق بــأنــه ملتزم بعقده مع
ل ـي ـف ــرب ــول ولـ ــن ي ــرح ــل ع ــن ال ـف ــري ــق،
لكننا تلقينا عروضًا ألجله».
بدوره ،رأى مدرب تشلسي اإليطالي
أنـطــونـيــو كــونـتــي أن فــريـقــه يحتاج

لم يتقدم سان جيرمان بأيّ عرض لضمّ سانشيز (أرشيف)

ال ـ ــى الع ـ ــب ف ــي خ ــط الـ ــوسـ ــط .وق ــال
كــونـتــي« :كـنــت أفـكــر فــي الـبــدايــة في
م ـنــح ال ـفــرن ـســي ت ـي ـمــوي بــاكــايــوكــو
فرصة للتأقلم مع الدوري اإلنكليزي،
ل ـكــن ب ـعــد رح ـي ــل ال ـصــربــي نيمانيا
مــاتـيـتــش إل ــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
نحن بحاجة إلــى خدماته سريعًا».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ن ـ ـح ـ ــاول تـ ـس ــري ــع عـمـلـيــة
تعافي باكايوكو من اإلصابة ليكون
جــاه ـزًا فــي أق ــرب وق ــت ،كــذلــك نرغب
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع مـ ـت ــوس ــط مـ ـي ــدان
جــديــد ،ألنـنــا حــالـيــا نملك  3العبني
فقط ،وهذا ال يكفي» .وأشارت تقارير
إل ــى أن كــونـتــي ي ـحــاول الـتـعــاقــد مع
أليكس تشامبرلني من أرسنال ،وقد
ق ـ ّـدم عــرضــا بقيمة  25مليون جنيه
إسترليني للتعاقد معه.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،أع ـ ـلـ ــن ف ـن ــرب ـخ ـش ــه ال ـت ــرك ــي
توصله الى اتفاق مبدئي مع فياريال
االس ـب ــان ــي ل ـضــم م ـهــاج ـمــه روب ــرت ــو
سولدادو.
كذلك انتقل صانع ألعاب مونبلييه
الـجــزائــري ريــاض بــودبــوز الــى ريــال
بيتيس اإلسـبــانــي مـقــابــل  7ماليني
يـ ـ ــورو .وك ـ ــان ب ــودب ــوز مــرت ـب ـطــا مع
مونبلييه بعقد حتى  2019بعدما
ان ـض ــم ال ـي ــه ف ــي  2015م ــن مــواط ـنــه
باستيا.

الكرة اإليرانية

فريق إسرائيلي!
إيرانيان لعبا أمام
ٍ
وصـ ـل ــت ق ـض ـيــة م ـش ــارك ــة الــاع ـبــن
اإليرانيني مسعود شجاعي وإحسان
حاج صفي مع فريقهما بانيونيوس
ال ـي ــون ــان ــي ضـ ــد م ــاك ــاب ــي تـ ــل أب ـيــب
اإلسرائيلي الى الجهات الرسمية في
إيــران ،حيث أعلنت وزارة الخارجية
اإليرانية أن الالعبني يتحتم عليهما
إدراج بـ ـن ــود فـ ــي عـ ـق ــوده ــم تـحـظــر
عليهم خوض أي مباريات أمام فرق
إسرائيلية.
كما ل ـ َّـوح املتحدث بــاســم الخارجية
اإليــرانـيــة بـهــرام قاسمي باستبعاد
شجاعي وح ــاج صــافــي عــن صفوف
املنتخب بسبب املشاركة في املباراة
أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــاك ـ ــاب ـ ــي ض ـ ـمـ ــن ت ـص ـف ـي ــات

«يوروبا ليغ» قبل أيام.
كــذلــكَّ ،
وج ــه االت ـح ــاد اإلي ــران ــي لكرة
الـ ـق ــدم ووزارة ال ــري ــاض ــة ان ـت ـق ــادات
لـ ـشـ ـج ــاع ــي وحـ ـ ـ ــاج صـ ــافـ ــي ب ـس ـبــب
املشاركة فــي املـبــاراة  ،لكن لــم يتخذ
أي قرار بشأنهما حتى اآلن.
بــدوره ،أدان وزيــر الرياضة اإليراني
مسعود سلطاني مشاركة الالعبني،
وق ــال سلطاني« :نــأمــل أن تساعدنا
ال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي س ـن ـت ـخــذهــا ف ــي أال
تـتـكــرر مـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت .كـمــا أمــل
أن يتصرف «األبـطــال والرياضيون،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدون نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا ل ـج ـيــل
الـشـبــاب ،وفـقــا لـتــوجـيـهــات مؤسس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،اإلم ـ ـ ــام

ال ـخ ـم ـي ـنــي ،وم ــرش ــد الـ ـث ــورة الـسـيــد
علي خامنئي .وأكــد أن هــذه املبادئ
تستهدف «عدم االعتراف بإسرائيل،
وكذلك دعم الشعب الفلسطيني».
وكان الالعبان قد امتنعا عن السفر
ال ــى تــل أبـيــب لـلـمـشــاركــة فــي مـبــاراة
الذهاب أمام ماكابي في التصفيات،
إال أنـهـمــا شــاركــا فــي م ـبــاراة اإلي ــاب
ف ــي ال ـي ــون ــان ال ـتــي أق ـي ـمــت ف ــي  3آب
الجاري.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أوردت ب ـعــض
ال ـص ـحــف أن ال ـث ـنــائــي ق ــد يـفـلــت من
عقوبة االستبعاد من قائمة املنتخب
الوطني ،الــذي يــرتــدي فيه شجاعي
ش ـ ـ ــارة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة .كـ ـم ــا ي ـش ـك ــل ح ــاج

ص ــاف ــي ع ـن ـص ـرًا ب ـ ــارزًا ف ـي ــه ،ف ــي ظل
تأهل إيران إلى نهائيات كأس العالم
 2018في روسيا.
وكـ ــانـ ــت إيـ ـ ـ ــران ك ـم ــا ج ـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة،
تـحــاســب مــن ي ـشــارك فــي أي م ـبــاراة
ضد إسرائيل ،حيث تم فرض عقوبة
ســابـقــا عـلــى الع ــب شـطــرنــج إيــرانــي،
وت ــم اس ـت ـب ـعــاده م ــن مـنـتـخــب ب ــاده
بسبب مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة دولـيــة
ضد خصم إسرائيلي.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ط ـ ـهـ ــران مـ ــراسـ ــم ت ـكــريــم
للرياضيني اإليرانيني الذين رفضوا
الـلـعــب ضــد ال ـفــرق اإلســرائـيـلـيــة في
البطوالت الدولية.

ألعاب القوى

ّ
الفيروس الغريب يخض مونديال ألعاب القوى
ال يزال الفيروس الغريب الذي ضرب
أكـ ـث ــر مـ ــن  30ري ــاضـ ـي ــا ّفـ ــي ب ـطــولــة
العالم أللعاب القوى يقض ّ مضاجع
بشكل
املـنـظـمــن ،خـصــوصــا أن ــه أث ــر
ٍ
مباشر على املنافسات.
وكــانــت الــوكــالــة الـعــامــة للصحة في
إن ـك ـل ـتــرا ق ــد سـ ّـج ـلــت ن ـحــو  30حــالــة
إصابة بفيروس «نوروفيروس» الذي
يؤدي الى التهاب في املعدة واألمعاء،
في أحد الفنادق الرسمية التي تنزل
فـيـهــا وفـ ــود م ـشــاركــة ف ــي املــونــديــال
املقام في لندن حتى االحد املقبل.
وأوض ـحــت مــديــرة الــوكــالــة الــدكـتــورة
دي ـ ـ ـبـ ـ ــوراه ت ــوربـ ـي ــت أن «الـ ـفـ ـي ــروس
السبب األكثر شيوعًا اللتهاب املعدة
واألمـعــاء واإلس ـهــال ،تــم اكتشافه في
حالتني بعد خضوعهما للتحاليل»،
مضيفة« :تــم إبــاغـنــا بــأن مــا يقارب
 30شخصًا يعانون مــن هــذا املــرض،
بينهما حالتان تم تأكيد إصابتهما
ب ـنــوروف ـيــروس مــن خ ــال اخ ـت ـبــارات
مختبرية» .وتابعت« :تعمل الوكالة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـحــة ب ـش ـك ــل وثـ ـي ــق مــع
ّ
م ـن ــظ ـم ــي دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب والـ ـفـ ـن ــدق
ل ـت ـقــديــم امل ـ ـشـ ــورة مل ـكــاف ـحــة ال ـع ــدوى

ل ـل ـحـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس» ال ــذي
قد ينتقل من خالل اتصال وثيق مع
ش ـخــص يـحـمـلــه أو ع ــن ط ــري ــق ملــس
السطوح أو األشياء امللوثة.
ويعرف عن هذا الفيروس أنه متعب،
ولكن يمكن عالجه في يــوم واحــد أو

يومني من خالل تناول وفير للسوائل.
وتوقفت مشاركة بعض الرياضيني
ف ــي الـبـطــولــة بـسـبــب ه ــذا ال ـف ـيــروس،
وأبرزهم ّ
العداء البوتسواني اسحاق
ماكواال الذي انسحب من املشاركة في
الدور النهائي لسباق الـ 400م بعدما

أجاز االتحاد الدولي لماكواال خوض سباق منفرد فتأهل الى نصف نهائي الـ 200م (أ ف ب)

ّ
للعداء
كان الجميع يترقب منافسته
للجنوب أفريقي وايد فان نيكر الذي
ف ــاز بــاملــركــز االول بـسـهــولــة بـغـيــاب
منافسه االساسي.
وذك ــر االت ـحــاد فــي بـيــانــه« :تــم سحب
اس ـحــاق م ــاك ــواال مــن س ـبــاق ال ـ ــ 400م
بسبب حالة طبية ،بموجب تعليمات
الوفد الطبي لالتحاد الدولي أللعاب
القوى».
ق ـب ــل ذل ـ ــك ،ان ـس ـح ــب مـ ــاكـ ــواال أي ـضــا
م ــن تـصـفـيــات س ـبــاق الـ ـ ــ 200م ،وهــي
امل ـســافــة ال ـتــي يـحـمــل أف ـضــل تــوقـيــت
فيها هذه السنة ( 19.77ثانية) وذلك
ّ
التقيؤ ،إال أنه أشار إلى عزمه
بسبب
على املشاركة في نهائي الـ 400م ،قبل
أن يـتــدخــل االت ـحــاد الــدولــي ويحسم
املسألة.
ّ
وبـ ـع ــد االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ،ت ـل ــق ــى االتـ ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ط ـل ـب ــا خ ـط ـي ــا مـ ــن االتـ ـح ــاد
ال ـ ـبـ ــوت ـ ـسـ ــوانـ ــي لـ ـلـ ـسـ ـم ــاح إلسـ ـح ــاق
م ــاك ــواال ب ـخ ــوض م ـنــاف ـســات الـ ـ ــ200
م ،ف ــأج ــاز االت ـح ــاد ل ــه خ ــوض سـبــاق
م ـن ـف ــرد ل ـض ـم ــان ت ــأه ـل ــه ال ـ ــى نـصــف
ال ـن ـهــائــي ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء ف ـت ــرة حـجــزه
الصحي.
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مارادونا للدفاع
عن «فنزويال ّ
حرة»

ّ
جدد «األسطورة» األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا مواقفه الثورية ،وأبدى
جاهزيته للدفاع عن «فنزويال ّ
حرة» .وفي
صفحته الشخصية على موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» ،أورد مارادونا:
«نحن تشافيون حتى املوت» ،في إشارة
إلى أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو
تشافيز .وأضاف« :عندما يأمر الرئيس
الفنزويلي الحالي مادورو ،فسأكون
جنديًا من أجل فنزويال حرة للقتال ضد
اإلمبريالية ومن يريدون االستيالء على
راياتنا التي هي أغلى ما نملك» .وكتب في
منشور باإلنكليزية واإلسبانية واإليطالية
«تحيا الثورة».
هذا التصريح قابله تصريح آخر من قبل
زميله السابق في املنتخب األرجنتيني
ماريو كمبس ،الذي َّ
غرد على «تويتر»
ّ
موجهًا كالمه إلى مارادونا« :كيف يمكنك
دعم مقتل  124شابًا دافعوا عن حرية
بالدهم وديمقراطيتها؟».

إيطاليا ّ
تمدد عقد مدربها

ّ
مدد مدرب املنتخب االيطالي لكرة القدم
جامبييرو فنتورا عقده مع «اآلزوري» حتى
 ،2020بحسب ما أعلن االتحاد املحلي
للعبة.
وكان العقد السابق ّلفنتورا ،البالغ من العمر
 69عامًا ،والذي تسلم املهمة خلفًا ألنطونيو
كونتي بعد كأس أوروبا  ،2016يمتد حتى
 ،2018أي موعد مونديال روسيا املقرر بني
 14حزيران و 15تموز من العام املقبل.
وحقق فنتورا منذ وصوله الى املنتخب
االيطالي  7انتصارات في  10مباريات،
مقابل تعادلني ضد العمالقني اإلسباني
واألملاني بطل العالم وهزيمة واحدة كانت
في لقاء ّ
ودي ضد فرنسا ( )3-1في ايلول
.2016

ّ
مشجع
حكم بالسجن على
بسبب المفرقعات
أصدر قاض سويسري حكمًا بالسجن
ثالثة أعوام منها  18شهرًا مع وقف
التنفيذ ،بحق مشجع لنادي لوسيرن من
الدرجة االولى ،بعدما ّ
تسببت مفرقعات
ّ
ّ
مشجع آخر .وقضت
بصم
نارية رماها
ّ
املحكمة بسجن املشجع البالغ من العمر 24
عامًا ،وتغريمه ثمانية آالف يورو ،اضافة
ّ
للمشجع املصاب بقيمة 10
الى تعويض
آالف و 600يورو ،علمًا بأن األخير كان
يطلب تعويضًا بخمسة أضعاف هذا املبلغ.
ّ
املشجع املدان
وكان محامي الدفاع عن
طلب البراءة ملوكله ،مؤكدًا أنه اتخذ
كل االحتياطات الالزمة قبل أن يرمي
املفرقعات .أما ّ
االدعاء العام ،فطلب من
جهته السجن للمتهم ملدة أربعة أعوام.
وأظهرت لقطات من كاميرات املراقبة أن
ّ
املشجع املدان ألقى أربع مفرقعات نارية
على االقل باتجاه أرض امللعب.

«فولسفاغن» ترعى كل
مباريات «اليويفا»
سترعى شركة «فولسفاغن» األملانية
مباريات املنتخبات الوطنية التابعة لالتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» اعتبارًا من
 .2018وأوضحت الشركة في بيان لها أنها
ّ
وقعت على عقد ملدة أربعة أعوام ،وستصبح
بموجبه الراعية الرسمية لجميع مباريات
املنتخبات الوطنية التابعة للـ»يويفا» ،وأيضًا
لبطولة كأس أوروبا عام .2020
وستقام «يورو  »2020ألول مرة في 13
مدينة أوروبية مختلفة بمناسبة االحتفال
بمرور  60عامًا على انطالقها.
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ثقافة وناس

على الغالف

رحيل رائد السينما الوثائقية جان شمــ

سينمائي الذاكرة
المثخنة
بيار أبي صعب
من خالل
كثيرون عرفوا ّجان شمعون صوتًا ،قبل أن يكتشفوه عبر الصور .كان ّذلك ّ
طيبني… قول الله!» :اسكتشات زياد الرحباني الفريدة ،كنا نترقبها على
حلقات «بعدنا
ّ
اللبنانية بعد «االنقالب األبيض» الذي قام به العميد عزيز األحدب في آذار
أثير اإلذاعة
ّ
َ
ّ
الطوباوية
األحدب
محاولة
من
تقريبًا
شيء
يبق
لم
ه
إن
القول
يمكننا
واآلن
.1976
(مارس)
ّ
ّ
ّ
الراديكالية ،التي قد تضيق بها محطات كثيرة
اإلذاعية،
«لالصالح» ،إال تلك االسكتشات
ّ
سياسية تعكس موقفًا ناضجًا من الصراع ،وحواريات ساخرة تقوم
في أيامنا .قفشات
ّ
على تحليل ورؤيا يساريني ،وأغنيات هاذية ترسخ النفس الشعبي… إن حلقات «بعدنا
ّ
ّ
أسطورية ،وتنازعها الجمهور لسنوات
طيبني »..املسكونة بصوت جان وزياد ،صارت
ّ
طويلة على أشرطة الكاسيت ،ثم السي دي .واملغامرة التي ترافقت مع لحظة سياسة
ّ
مسرحياته الكبرى ،مع شريك ومحاور ،اسمه جان
خاصة ،خاضها زياد قبل تقديم
ّ
ممثل يأسرك بحنجرته ّ
ّ
املميزة ،ولهجته الزحالوية ،وطريقته في إشباع الكلمات،
شمعون.
ّ
ّ
ّ
تصب في صميم التوجه الشعبي ،والنقد السياسي املقذع،
وتلك النبرة الساخرة التي
ّ
تسنى له أن ّ
يتعرف الحقًا إلى صاحب القامة املديدة،
كما أراده الرحباني االبنَ .ومن
ّ
ّ
والشاربني الكثيفنيُ ،
ُ
سيدهشه كم أن الرجل يشبه صوته! شخصية منفتحة ،جذلى،
ّ
ّ
ملونة ،حادة رغم طيبتها ،ضاحكة ،كريمة ،ظريفة ،صلبة في تمسكها باملبادئ ،واثقة
سلفًا من نتيجة املعركة الصعبة والطويلة .هذا «التفاؤل الثوري» ،في قاموس العارفني،
ّ
املتعرجة ،وال شريكته في السينما والحياة مي املصري.
لم يفارق جان يومًا ،على الدرب
ّ
تمخض عن تجربة فريدة ،جمعت بني االبداع وااللتزام ،بني الهواجس الجماليةّ
لقد
ّ
والنضاالت الوطنية .اليوم مع انطفاء جان شمعون بعد اعتكافه في الصمت ،ندرك أكثر
ّ
ّ
ّ
العربية ،وكم يصعب أن نجد له ورثة.
االستثنائي في تاريخ السينما
أهمية هذا املسار
املتاريس والخنادق« ،تحت
لقد أخذ الكاميرا إلى الشارع كي تشهد .زرعها بني الناس ّ ،في ّ
األنقاض» وعند خطوط التماس ،على حافة الجراح ،كي توثق محطات هذا املخاض
العسير ،كي تنقل صوت الناس وحكاياتهم ،أحالمهم وعذاباتهم .جان ومي ،هما حامال
ّ
تكريمية
لواء السينما املقاومة بامتياز« ،سينما االنسان والذاكرة» ،حسب عنوان تظاهرة
للثنائي ،نظمها «نادي لكل الناس» في العام  2003في بيروت .عندما عاود النادي ّ
الكرة
تحت لواء املقاومة ،في ربيع العام املاضي ،كثيرون شعروا ّأنها ستكون ّ
التحية األخيرة…
ّ
اللبنانية ،قبل أن
«معهد الفنون الجميلة» في الجامعة
كان جان قد درس املسرح في
ّ
يسافر إلى باريس ،العام  ،1969ليتعلم فنون السينما في السوربون .بطبيعة الحال اختار
ّ
ّ
كلية سان دونيه ،معقل ُ
الطالبية ال يزال
الحمر والثوار والخوارج يومذاك ،وكان زخم الثورة
في أوجه ،بأفكارها ،ونضاالتها ،ورموزها ،وسينمائييها من مخرجي «املوجة الجديدة».
دخل أيضًا معهد «لوي لوميير» املتخصص ،وبعدها بسنوات كثيرة ،كان األساتذة
ّ
بقوة ذلك «الطالب اللبناني» الذي لفت أنظار الجميع ّ
يتذكرون ّ
بتميزه ،وباتوا
املخضرمون
ّ
ّ
الباريسية األولى
سينمائيًا معروفًا .مرحلته
يقرأون عنه في الصحف بعدما صار
ّ
ّ
ّ
وسياسيًا .وعندما عاد
سينمائيًا
(سيصبح له في املدينة موطئ قدم بعد الـ  ،)83شكلته
ّ
ّ
األهلية ،كان قد اختار خندقه .بعيدًا من البيئة االنعزالية،
إلى بيروت ليشهد انفجار الحرب
ّ
ّ
ّ
ّ
سيرسم الفنان الشاب لنفسه طريقًا ثورية ،تقدمية ،عروبية ،معادية لالستعمار،
ً
ّ
ّ
ّ
والتعصب ،والطائفية،
بوصلتها فلسطني .وسيصبح مقاتال بالكاميرا ،ضد االحتالل،
والجهل ،والظلم على أشكاله .مع املخرج الفلسطيني مصطفى أبو علي ،وااليطالي بينو
أدريانو سيحقق باكورته «تل الزعتر» ( .)1976ليعقبه بوثائقي ثان ،أممي النفس ،بعنوان
«أنشودة األحرار» ( )1978الذي يتناول حركات التحرر في العالم ،ونضاالت الشعوب
ّ
ّ
ّ
فلسطينية
الفلسطينية» ،التقى بشابة
من أجل التحكم بمصيرها .في «مؤسسة السينما
تدرس السينما في «جامعة سان فرنسيسكو» .بعدها بعام ّ
ونيف سيلتقيان مجددًا
ليعمال معًا ،ويصبحا جسدًا واحدًاّ .
يظن الناس إن حبيبته هي التي أخذته إلى فلسطني،
في الحقيقة فلسطني هي التي أخذت جان شمعون إلى مي املصري .معًا حققا مجموعة
ّ
ّ
املرجعية ،حتى لتختلط أحيانًا على املرء ّ
أبوة األفالم« .أطفال شاتيال»
الوثائقية
من األفالم
و«أحالم املنفى» و«حنان العشرواي» هي من إخراج مي وحدها .لكن جان دائمًا في
ّ
تنفيذيًا .والعكس صحيح مع أفالمه هو« :رهينة االنتظار» و«طيف املدينة»
الجوار ،منتجًا
فالرجل  -الكاميرا وريث تزيغا
اليتيم،
الروائي
فيلمه
املدينة»
و«طيف
الذاكرة»
و«مصابيح
ّ
ّ
ّ
أساسية في السينما
الوثائقية… أما أفالمهما معًا ،فمحطات
فيرتوف ،منذور للسينما
ّ
ّ
املصور خالل االجتياح االسرائيلي في الـ  ،82ثم «زهرة
العربية ،بدءًا بـ «تحت األنقاض»
ّ
أساسيًا في سينما جان شمعون ومي
القندول» ذات النفس النسوي الذي يشكل رافدًا
ّ
املصري ،و«بيروت  -جيل الحرب» ،وطبعًا «أحالم معلقة».
ّ
اللبنانية الجديدة مع الراحلني مارون بغدادي ورندة
جان شمعون هو أحد ّرواد السينما
ّ
ّ
ّ
الشهال ،ومع جوسلني صعب وبرهان علوية… لكنه بقي على حدة ،في أسلوبه ،وأعماله،
ّ
ّ
ّ
يؤرخ للواقع وصراعاته ،كان يصور كمن يحارب .لبنان
وخياراته
الراديكالية .اختيار ّ
ّ
األهلية ،بلد «األحالم املعلقة» ،يتقاطع عنده ،مع لبنان املقاوم من خالل نسائه
الحرب
بشكل أساسي (املقاومة خديجة حرز محور «زهرة القندول») .وفلسطني هي دائمًا
العنوان األساسي ،تتعانق مع لبنان في «أرض النساء» ،من خالل املناضالت كفاح
عفيفي ،وسميحة الخليل ،وفدوى طوقان… ال بد من االشارة إلى األفالم التي حلم بها
ولم ّ
يصورها :واحد عن فيروز ،وآخر عن أنطون سعادة ،وثالث عن أدهم خنجر أحد
رموز املقاومة ضد االستعمار الفرنسي… أما وداد حلواني أيقونة أهالي مفقودي الحرب
في لبنان ،فعبرت بشكل مباشر أو غير مباشر في ثالثة من أفالم الثنائي« .مفقودو
ّ
ّ
رئيسيًا في سينما جان
الجماعية ،بقي هاجسًا
الحرب» ،هذا الجرح العظيم في ذاكرتنا
ّ ً
شمعون .نعم صاحب الكاميرا املقاومة ،هو أوال وأخيرًا سينمائي الذاكرة املثخنة بالجراح.
تلك الذاكرة التي أبحر إليها بصمت ،وقد بلغها باألمس أخيرًا.
* أصدر «نادي لكل الناس» معظم أعمال جان شمعون
ومي المصري على أقراص دي في دي.

المناضل المسكون بفلسطين وذاكــ
ّ
أمس ،انطفأ المخرج المناضل الذي دشن مع مجايليه أمثال برهان علوية ،ومارون
بغدادي ،مسارًا مختلفًا للسينما اللبنانية .ذاكرة الحرب األهلية ،واالحتالل االسرائيلي
والقضية الفلسطينية كانت في صلب مشروعه الوثائقي ،قاربها من خالل التفاصيل
االنسانية أو من خالل تأثيرها على الطفل والمرأة واألفراد العاديين .أعماله مدخل
إلستكمال التوثيق والنقاش حول العديد من األحداث والمفاصل التي ّ
مر بها لبنان
محمد همدر
عاد جان شمعون ( 1944ـ ـ ـ  )2017من
ب ــاري ــس ف ــي ع ــام  .1974أن ـهــى دراس ــة
ال ـس ـي ـن ـمــا ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
ووص ــل ال ــى ب ـي ــروت املـسـتـعــدة آن ــذاك
لبداية الحرب األهلية .الحرب فرضت
واقعًا جديدًا صادمًا نقله شمعون في
عــدسـتــه .بـمــواكـبــة آخــريــن كجوسلني
صعب ،رندة الشهال ،مارون بغدادي،
ّ
علوية ،وزوجته مي املصري
وبرهان
التي رافقته إخراجًا وإنتاجًا في جميع
أعماله .هؤالء صنعوا مسارًا مختلفًا
للسينما اللبنانية .اختلف ومــي عن
جيله ،فــي أنهما لــم يكتفيا بــاكـرًا من
التجربة الوثائقية .استمر في العمل
عـلــى األرض وال ـت ـعــامــل بـعــدسـتــه مع
الــواقــع سـنــوات طويلة قبل أن يخرج
عمله الروائي األول «طيف املدينة».
م ـن ــذ أع ـم ــال ــه األولـ ـ ـ ــى ،دارت ثـيـمــات
جــان شمعون حــول الـحــرب ،وجنوب
ل ـب ـن ــان خ ـ ــال اإلح ـ ـت ـ ــال ،وال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .قـ ــارب ه ــذه املــواضـيــع
من جوانب مختلفة ،بخاصة الجانب
اإلنساني ،أو تأثير هذه األحداث على

الفرد ،والطفل ،واملحارب ،واملــرأة ...لم
يخف توجهه السياسي ،وال أفكاره،
أحيانًا إزاء املواضيع التي
وال شعوره
ّ
ي ـصـ ّـورهــا .بــل إن ــه اق ـتــرب كـثـيـرًا مما
ّ
يصوره ،اقترب أكثر من الصحافيني،
من الخطر ومن املأساة.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــات ك ــان ــت مـ ــع وث ــائـ ـق ــي «ت ــل
ال ــزعـ ـت ــر» )1976( ،ال ـ ــذي أنـ ـج ــزه مــع
املـخــرج الفلسطيني الــرائــد مصطفى
أب ــو عـلــي وبـيـنــو أدري ــان ــو .ش ـهــادات
مــن أي ــام الـحـصــار وامل ـعــارك ملسعفني
ط ـبـ ّـيــن ،ن ــال ع ـنــه ع ــام  1978جــائــزة
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ملـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج
فلسطني».
وجائزة مهرجان «سينما
ّ
قد يكون جان شمعون من أكثر صناع
أعمالهم املــرأة
األف ــام الــذيــن ص ـ ّـورت
ّ
ويومياتها وحالتها في خضم جميع
تلك األح ــداث :مــع نـســاء الجنوب في
«زهرة القندول» عام  ،1985والطبيبة
فــي ال ـج ـنــوب فــي «ره ـي ـنــة اإلن ـت ـظــار»
ع ــام  ...1994وك ـفــاح عـفـيـفــي ،وسهى
ب ـ ـشـ ــارة واألس ـ ـ ـيـ ـ ــرات امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررات مــن
مـعـتـقــل ال ـخ ـيــام ف ــي «أرض الـنـســاء»
( ،)2004ووداد حـلــوانــي فــي «أح ــام
ّ
معلقة».
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ــعون ...الكاميرا المقاومة
عدسة ملتصقة بهموم الناس
عبدالرحمن جاسم

ــرة الحرب األهلية
ع ـم ـل ــه ال ـ ــروائ ـ ــي الـ ـط ــوي ــل وال ــوح ـي ــد
«طيف املدينة» عام  ،2000كان جامعًا
لـكـثـيــر م ــن الـقـصــص الـقـصـيــرة الـتــي
عــاش ـهــا ش ـم ـعــون م ــع أب ـط ــال أفــامــه
الـتـسـجـيـلـيــة .قـضـيــة امل ـخ ـطــوفــن أو
قضية املفقودين وذويهم ،املقاتلون،
األط ـ ـفـ ــال ،األم ـ ـهـ ــات .اقـ ـت ــرب م ــن هــذه
ّ
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــات ف ــي «أحـ ـ ـ ــام م ـعــل ـقــة»
( ،)1992و«ب ـ ـيـ ــروت ،ج ـيــل ال ـح ــرب».
( .)1989وهذان العملني خاصان جدًا
فــي ع ــرض يــومـيــات ال ـحــرب األهـلـيــة،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ت ــأثـ ـي ــره ـ ّـا عـ ـل ــى كـ ــل ف ــرد
ع ـلــى حـ ــدة .األول ي ــوث ــق ال ـت ـســاؤالت
واملـ ـش ــاع ــر األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـتــي

أكثر َمن ّ
صور
المرأة وحالتها في
خضم األحداث

أعـقـبــت إع ــان انـتـهــاء ال ـحــرب ووقــف
إطــاق النار وفتح املعابر ،ومباشرة
إعادة اإلعمار .كان جان شمعون وفيًا
وألبطالها في
لجميع هــذه القصص
ّ
فيلم «طيف املدينة» .حتى إنــه عالج
الـجــانــب الـفــاســد لـلـحــرب ،والــزعــامــة،
والتصفيات ،والصفقات على حساب
ال ـنــاس .اخـتـتــم فيلم «طـيــف املــديـنــة»
ب ـم ـش ـهــد ج ــول ــة ألمـ ـ ـ ــراء ال ـ ـحـ ــرب فــي

سياراتهم ،ينتقلون مــن الـشــارع الى
عالم األعمال واملشاريع.
إض ــاف ــة ال ــى األعـ ـم ــال ال ـع ــدي ــدة الـتــي
ً
أخرجها ،فهو أنتج أعماال أخرجتها
رفيقة دربه مي املصري منها «أطفال
شاتيال» ،و«أح ــام املنفى»« ،بيروت
حقائق وأكاذيب».
يمكن النظر الــى أفــام جــان شمعون
على أنـهــا أداة إلنـعــاش ال ــذاك ــرة .هي
مدخل إلستكمال التوثيق والنقاش
حــول العديد مــن القضايا واألح ــداث
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي ل ـب ـن ــان ،وطـبـعــت
ح ـق ـبــة م ــن ذاك ـ ـ ــرة أب ـن ــائ ــه ومـ ــا زال ــت
آثارها ظاهرة على واقع البلد وراهنه.

ّ
ُيـ ـ َـصـ ــلـ ــى عـ ــن راحـ ـ ــة نـفــس
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــراح ــل جــان
ش ـم ـع ــون يـ ــوم ال ـس ـب ــت 12
آب /أغـسـطــس ال ـج ــاري في
كنيسة مار تقال الحازميه،
ع ـنــد ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ُ
الـ ـظـ ـه ــر .وتـ ـقـ ـب ــل ال ـت ـع ــازي
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ــدف ـ ــن وبـ ـ ـع ـ ــده فــي
ُ
صالون الكنيسة .كما تقبل
التعازي يــوم األحــد  13آب/
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ف ـ ــي «ج ـم ـع ـي ــة
خرجي الجامعة األميركية»
 الـ ـ ــورديـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،بــنالعاشرة صباحًا والسابعة
ً
مساء.

غـ ــريـ ـ ٌـب أن ي ــرح ــل جـ ـ ــان شـ ـمـ ـع ــون بــا
ص ـخ ـ ٍـب أبـ ـ ـدًا .ال ـش ــاب الـ ـق ــادم م ــن قــريــة
ُ
س ـ ــرع ـ ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ـ ـ ُيـ ــة ،جـ ــذب ـ ـتـ ــه املـ ـ ـ ــدن
آن
ال ـك ـب ـيــرة والـ ـع ــدس ــة ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ٍ
م ـعــا ،ف ـقــرر أن ي ـكــون مـخــرجــا ف ــي زم ـ ٍـن
ع ــز ف ـي ــه املـ ـخ ــرج ــون الـ ـ ــذي ي ـحــاف ـظــون
على بوصلتهم على الــرغــم مــن ضياع
الـبــوصـلــة األم .هــو ت ـخـ ّـرج مــن بــاريــس
ع ــاص ـم ــة األن ـ ـ ـ ــوار (أكـ ـم ــل دراس ـ ـتـ ــه فــي
«جامعة باريس الثامنة» و«معهد لوي
َ
ودار عــواصــم األرض ،يقول
لــومـيــار»)؛
ّ
كلمته كما يحبها أن تكون ،فقدم أفالمًا
ً
ّ
هــزت أفـئــدة وضمائر .فــي الـعــام ،1976
ق ـ ّـدم وثائقي «تــل الــزعـتــر» (بــاالشـتــراك
مع مصطفى أبو علي وبيدو أدريانو)
ال ــذي ي ـقــارب امل ـج ــزرة ال ـتــي طــالــت ذلــك
ّ
املخيم الصغير الواقع في قلب ما كان
يعرف بإسم «املناطق الشرقية» آنــذاك.
ق ــد ي ـب ــدو الـ ـك ــام ه ـ ّه ـنــا ش ــاع ــري ــا ،لكن
ميزة جان شمعون أنه في الوقت الذي
بدأت كاميرات اآلخرين بالتوجه صوب
الـخـلـيــج و«م ــال ــه ورؤيـ ـت ــه» ف ــي تفسير
ال ـه ــزائ ــم وت ـب ــري ــره ــا ،قـ ــرر ش ـم ـعــون أن
يـكــون سابحًا عكس الـتـيــار ،فظل على
احترافيته ومهنيته .واألصدق من ذلك
بوصلته التي لم تفارق فلسطني.
هو كان يرغب أن يصبح مهندسًا زراعيًا،
لكن القضية الفلسطينية استهوته منذ
الـصـغــر ،فـفــن بـهــا .لــذلــك ،ك ــان التغيير
الـكـبـيــر فــي حـيــاتــه الـعـلـمـيــة .دخ ــل كلية
العلوم السياسية ،لكنه لــم يجد نفسه
هناك ،فقرر أن يلج عالم املسرح ،فدخل
مـعـهــد ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة ،ودرس هـنــاك
ـوات ع ــدة ق ـبــل س ـف ــره إل ــى بــاريــس
ل ـس ـن ـ ٍ
ليكمل الــدراســة .هناك ،لم ينس املخرج
ذو الشاربني التقليديني أن ينخرط في
ال ـثــورة الطالبية عــام  .1968لربما كان
ّ
ح ـ ّـب األرض والـتـعــلــق ب ـهــا ،داف ـعــا لهذا
الـشــاب اآلت ــي مــن منطقةٍ زراعـيــة تعرف
األرض وقـيـمـتـهــا وتـ ـق ـ ّـدره ــا ،لـتـقــديــس
الـقـضـيــة الفلسطينية وال ـع ـمــل ألجلها
ب ـكــل هـ ــذه ال ـ ـق ــوة .الحـ ـق ــا ،س ـي ـع ــود إل ــى
بيروت ليعمل مع املبدع زياد الرحباني

«طيف المدينة»
وصيته للجيل الجديد

إلنتاج البرنامج اإلذاعي الساخر «بعدنا
طيبني قولوا الله» .عزز البرنامج قيمة
زيـ ــاد الـثـقــافـيــة /الـسـيــاسـيــة بـعـيـدًا عن
املـســرح ،وقـ ّـدم شمعون بصفته مخرجًا
ّ
مــاهـرًا .وال ريــب أن األمــر صقلهما معًا.
«ك ــان املـقــاتـلــون عـلــى امل ـحــاور وخـطــوط
ّ
التماس يوقفون إطــاق النار أثناء بث
ال ـب ــرن ــام ــج ل ــإص ـغ ــاء إلـ ـي ــه ،ل ـه ــذا قـمـنــا
بــال ـبــرنــامــج ق ـبــل أي شـ ــيء» ب ـه ــذا أس ـ ّـر
ً
شمعون في مقابلة تلفزيونية معه مرة.
فــي ال ـعــام  ،1982أوق ــف تـصــويــر فيلمه

الذي كان ّ
يعده عن الزعيم الراحل أنطون
ّ
سـعــادة ،إذ ه ــزه مــا حــدث فــي العاصمة
اللبنانية مع اإلجتياح اإلسرائيلي لها.
لذا ،قرر أن يقاوم على طريقته ،أن يحمل
كاميرته ويدور في الشوارع التي كانت
ً
مكتظة بالناس عــادة لتستحيل مدينة
ّ
أش ـب ــاح إبـ ــان إح ـتــال ـهــا .صـ ــور ـ ـ ـ ـ بعني
الفلسطيني ـ ـ «الدياسبورا الفلسطينية
الحديثة» (رحيل املقاتلني في البواخر
بإتجاه تونس وعــدن) عن بيروت التي
عشقها الفلسطينييون أكثر من غيرها.
أك ـم ــل رح ـل ـتــه ال ـخ ـطــرة ل ـي ـكــون ّأول من
ص ـ ّـور مـجــزرة صـبــرا وشــاتـيــا ّ
وأرخـهــا
ل ـ ـلـ ــذاكـ ــرة .هـ ــو ظـ ــل م ـف ـت ــون ــا ب ــال ــذاك ــرة،
محاصرًا لها ،خصوصًا ذاك ــرة الحرب.
الحـ ـق ــا ،سـيـسـتـعـيــد الـ ــذاكـ ــرة م ــن خــال
ّ
ّ
«أح ــام مـعــلـقــة» ( )1992ال ــذي رك ــز فيه
على السيدة وداد حلواني التي خطف
اإلطار
زوجها إبان الحرب ولم يعد .في ّ
ع ـي ـنــه ول ـك ــن ف ــي إتـ ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف ،ق ــدر
ش ـم ـع ــون ال ـن ـس ــاء املـ ـن ــاض ــات .ب ـعــدمــا
ق ــارب ن ـض ــاالت ح ـلــوانــي ،ت ـن ــاول أيـضــا
نـضــاالت األسـيــرة الفلسطينية املحررة
كـفــاح عفيفي ،والـشــاعــرة ف ــدوى طوقان
(م ــن ال ـشــاعــرات الفلسطينيات األول)،
وسـ ـمـ ـيـ ـح ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــل (إحـ ـ ـ ـ ــدى رائ ـ ـ ـ ــدات
امل ـق ــاوم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة والـشـعـبـيــة ضد
الصهاينة) فـكــان فيلم «أرض النساء»
(.)2004
الح ـق ــا تـ ـع ـ ّـرف ب ـم ــي امل ـ ـصـ ــري ،زوج ـت ــه
الفلسطينية التي انتظر  15عامًا حتى
يجدها .هــو كــان يشير إلــى أنــه يعشق
ح ـيــاتــه «ال ـ ـعـ ــازبـ ــة» ،وظـ ــل ك ــذل ــك حتى
التقاها ،فتزوجا مدنيًا ،وأنجبا طفلني،
وعددًا كبيرًا من األفالم املشتركة« :تحت
األن ـ ـقـ ــاض» (مـ ــؤرخـ ــا ل ـل ـح ــرب األه ـل ـيــة
وفظائعها ـ ـ « ،)1982زه ــرة الـقـنــدول»
(قصة حياة املناضلة اللبنانية خديجة
حــرز ـ ـ ـ « ،)1985بـيــروت جيل الحرب»
(« ،)1989أحـ ـ ـ ـ ــام م ـع ـل ـق ــة» (،)1992
«يوميات بيروت» (.)2006
كــان الفتًا أسـلــوب عملهما معًا ،إذ بدا
مـخـتـلـفــا ع ــن ع ـم ـلــه وحـ ـ ــده ،أو عملها
ّ
ه ــي وح ــده ــا .بـ ــدا أن ه ـن ــاك ن ــوع ــا من
«ال ـت ـفــاهــم» الـضـمـنــي بـيـنـهـمــا ...تفاهم
يبدو أقرب إلى الال كالم ،فالصورة أشد
بالغة بالنسبة إلى املخرج.
كـ ــان عـ ــام  2000بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى لـبـنــان
إن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارًا كـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إذ رحـ ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي عـ ــن أرض ـ ـ ــه ب ـش ـك ـ ٍـل شـبــه
ك ـلــي ،وك ــان كـبـيـرًا كــذلــك بــالـنـسـبــة إلــى
جــان شمعون ،إذ حقق فيلمه الــروائــي
ّ
األول «ط ـيــف امل ــدي ـن ــة» .ال ـشــريــط ال ــذي
ً
ّ
ان ـت ـظــر ط ــوي ــا ك ــي ي ـق ــدم ــه لـلـجـمـهــور،
جـ ـ ــاء خ ــاص ــة تـ ـج ــرب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وكـ ــان
ناجحًا ومذكرًا بأولويات السينما ملن
لــم يـعــرفــوا سينما لبنانية بـعـيـدًا عن
سينما «الـصــالــونــات» و«االسـتـهــاك».
ّ
ـات رافـقـتــه خ ــال حياته،
ق ــدم شـخـصـيـ ٍ
قــارب فيها مــا يريد قوله حــول الحرب
والسلم ،والحياة واملــوت حتى .يومها،
أب ــدع ــت كــريـسـتــن ش ــوي ــري ف ــي تـقــديـ ًـم
املرأة التي خطف زوجها وظلت باحثة
عنه .إنه نـ ٌ
ـوع من «التأريخ» لشخصية
وداد ح ـل ــوان ــي ،ال ـت ــي اس ـتــوحــى منها
«ال ـش ـخ ـص ـي ــة» الـ ـت ــي أدتـ ـه ــا ش ــوي ــري.
ك ــان شـمـعــون يــريــد تــأريــخ ال ـحــرب كي
تــرى األجـيــال األصـغــر سنًا مــاذا تعني
الحرب ،والدمار الذي ألحقته بالناس،
سـ ــواء عـلــى صـعـيــد الـبـشــر أو الـحـجــر.
ألجيال مستقبلية
إنها رسالة شمعون
ٍ
مع بداية القرن الجديد.
رح ــل ج ــان ش ـم ـعــون ،صــاحــب الــرؤيــويــة
الـشـعـبـيــة ف ــي الـسـيـنـمــا الـلـبـنــانـيــة ال ــذي
َّ
ك ــان يـصــر عـلــى أن الـسـيـنـمــا إن ل ــم تكن
«م ـل ـت ـص ـق ــة» ب ـه ـم ــوم الـ ـن ــاس وواق ـع ـه ــم
ومـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم الـ ـي ــومـ ـي ــة ،فـ ـه ــي «ل ـي ـس ــت
بسينما».
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من أرشيفه في بداية الستينيات

توفي صاحب «استديو شهرزاد» الصيداوي عن  89عامًا

رحيل آخر آباء الفن الفوتوغرافي في لبنان

هاشم المدني ...ألف حكاية وحكاية بكاميرا «شهرزاد»
نادين كنعان
ه ــاش ــم املـ ــدنـ ــي ( 1928ـ ـ ـ ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،آخ ـ ــر رع ـيــل
الفوتوغرافيني األوائــل في لبنان ،أغمض عينيه ،يوم
االثنني املاضي إلى األبد .في أحد مستشفيات مدينة
صيدا (جنوب لبنان) ،رحل املدني الذي بقي محتفظًا
بــذاكــرتــه الصلبة حـتــى ّأيــامــه األخ ـي ــرة ،رغ ــم ضعف
جسده الذي أنهكه العمر .وحتى الرمق األخيرّ ،
تمسك
هــاشــم ب ــ«اس ـتــديــو ش ـه ــرزاد» ال ــذي ّأس ـســه فــي عــام
 1952في مبنى «شهرزاد» في شارع رياض الصلح
في عاصمة الجنوب ،و«الوحيد من نوعه في لبنان»،
حسب ما يؤكد أكرم زعتري ( )1966في حديث إلى
«األّخ ـب ــار» .الـفـنــان الـبـصــري وامل ـخــرج اللبناني الــذي
ســلــط ال ـضــوء عـلــى أرش ـيــف املــدنــي الـغـنــي والكبير
(بـحـيــازة «املــؤسـســة العربية لـلـصــورة» الـتــي شــارك
زعتري في تأسيسها) ،أوضح ّأن الراحل واظب على
زيارة االستديو الذي أعيد تأهيله بعدما طاله االجتياح

اإلسرائيلي لصيدا في عام  1983بقدر ما سمحت له
طاقته الجسدية ،وأص ـ ّـر على «إبـقــاء املـكــان كما هو
ّ
التمسك بهذه املهنة التي ماتت
بكل تفاصيله ،وعلى
بشكلها التقليدي بسبب التغييرات التي طرأت عليها.
ال يوجد لهذا الفضاء مثيل في ًمختلف أنحاء البالد».
عالقة أكرم بهاشم ليست عادية ،وال مهنية فحسب،
ّ
بل يمكن القول إنها صارت شخصية وعميقة! منذ
عــام  ،1999بــدأ أكــرم زعتري أبحاثه حــول «استديو
ّ
شـ ـه ــرزاد» وم ـح ـت ــواه وص ــاح ـب ــه ،األمـ ــر الـ ــذي شــكــل
ً
مفترق طرق في مسيرته األركيولوجية ،وأثمر أعماال
كثيرة .فإلى جانب املعارض في لبنان وخارجه ،هناك
إصداران ّ
مهمان هماHashem El Madani: Studio :
( Practicesعــام  ،)2004و«هاشم املدني ـ ـ ـ نزهات»
ً
( ،)2008إضافة إلى الفيلم الوثائقي « 28ليال وبيتًا
مــن الشعر» ( 105د) .تسع سـنــوات ،هــي امل ـ ّـدة التي
استغرقها العمل على هذا الشريط الذي أبصر النور
فــي  ،2015وينطلق مــن ص ــور فــوتــوغــرافـيــة حصل

أغاني التسعينيات
راجعة إلى «تياترو»

قدود حلبية
في Blue Note

ّ
إذا كنتم/ن تحنون إلى موسيقى
ّ
غد
التسعينيات ،توجهوا بعد ٍ
السبت إلى «تياترو فردان».
ّ
مخصصة ملجموعة
السهرة
ّ
منوعة من أشهر أغاني تلك
الفترة ،العربية واألجنبية.
هكذا ،سيلتقي الجمهور
شادي الناشف (الصورة)
وفرقته (،)Chady and the Band
ودي .جاي «كريس» ،وفرقة
ّ
«املخادعون» .علمًا بأن هذه
األخيرة تستوحي اسمها من
الفيلم املصري الذي يحمل االسم
نفسه ( 1973ـ إخراج محمود
ّ
فريد) ،وتتألف من علي الخطيب
(غناء وعود) ،وأسامة الخطيب
(باص) ،وأحمد الخطيب
(إيقاعات) ،ووليد ناصر (طبلة).

منذ فترة ،بدأ الجمهور العربي
ّ
يتعرف إلى ّأنس صباح فخري
ّ
(الصورة) فنانًا يقدم حفالت
منفردة ،بعدما اعتادوه مرافقًا
لوالده .هكذا ،سيلتقي املغني
السوري الجمهور اللبناني في
 16آب (أغسطس) الحالي في
حانة «بلو نوت» البيروتية
أسبوعيًا على
التي تحرص
ّ
استضافة أمسيات فنية
ّ
منوعة .في هذا املوعد ،سيؤدي
أنس مجموعة من األغاني
الطربية والتراثية ،مخصصًا
مساحة وافرة ملختارات من
القدود الحلبية ،من دون أن
تغيب األعمال الخالدة التي
اشتهر بها الكبير صباح
فخري.

«ليلة التسعينيات» :السبت  12آب
(أغسطس) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «تياترو فردان» (سنتر «دون»
ـ بيروت) .لالستعالم:
 01/800003أو 70/693919

حفلة أنس صباح فخري :األربعاء
ً
مساء ـ
 16آب ـ الساعة العاشرة
حانة «بلو نوت» (شارع املكحول ـ
الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/743857 :

عليها زع ـتــري فــي  1999مــن «اسـتــديــو ش ـهــرزاد».
أمــا الـجــوانــب األســاسـيــة التي يتناولها ،فهي« :فكرة
األرشـيــف ،وكيفية إعــادة استخدامه ،ووالدة مقاربة
جديدة لهذه املــادة بعد مــرور الزمن من خالل إعادة
خلقها بواسطة ربطها بالحاضر واألحداث اآلنية،»...
حسب مــا ص ـ ّـرح زعـتــري سابقًا ل ــ«األخ ـبــار» .يؤكد
ّ
أكــرم زعتري أن وفــاة املدني تشكل «خسارة ملرجع
ّ
في مجال الصورة الفوتوغرافية» ،مشيرًا إلى أنــه ال
يعرف ماذا سيكون مصير «استديو شهرزاد» بعد
ً
اليوم ،آمال أن ُيحافظ عليه.
الرجل ّ
املتزوج بالصيداوية «حلمية ترياقي» ،ولديهما
ثالثة أوالد :مها ،محمد وعبد اللطيف ،التقط على مدى
ّ
عقود «صــورًا صارخة ،ومتجذرة ،وفردية ملواطنني
لبنانيني ،عاكسًا مشهدًا سياسيًا وثقافيًا ّ
متغيرًا»،
على حد التعبير الذي استخدمته «املؤسسة العربية
للصورة» في النص الذي نعت فيه الراحل أخيرًا على
موقعها اإللكتروني.

ّ
الشعار في «المترو»:
ّ
حيرت قلبي معاك!
في لقائه الطربي الشهري
املقبل مع جمهور «مترو
املدينة» ،اختار عبد الكريم
ّ
الشعار (الصورة) تأدية
ّ
«حيرت قلبي معاك» في 25
آب (أغسطس) الحالي .األغنية
التي أبصرت النور في عام
 ،1961كتب كلماتها أحمد رامي
ّ
ولحنها رياض السنباطي،
وتعتبر من أشهر أعمال
أم كلثوم .في هذه السهرة،
سترافق الفنان اللبناني فرقة
موسيقية مؤلفة من :خالد
ّ
ّ
نجار (عود) ،درغام غطاس
(قانون) ،طوني جدعون
(كمنجة) ،نادر مرقص (رق)
وخالد عمران (كونترباص).
ــــــــــــــ
حفلة ّ
«حيرت قلبي معاك» :الجمعة
 25آب ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .البطاقات متوافرة في
«مكتبة أنطوان».
لالستعالم76/309363 :

ّ
منذ عام  ،1948واكــب املدني مدينة ّصيدا التي حط
فيها عــائـدًا مــن فلسطني ،بعدما تعلم هناك أصــول
مهنة التصوير على يــد امل ـصـ ّـور األرم ـنــي «كــاتــس»،
ثــم امل ـصـ ّـور إبــراهـيــم الـحـمــودي فــي طــولـكــرم .هـكــذا،
راح بدءًا من عام  1952يستقبل الناس في «استديو
ش ـهــرزاد» ،تــاركــا لهم حـ ّـريــة اختيار ال ــ«بــوزات» التي
ّ
يفضلونها ،مع العلم ّ
بأن هناك من ّ
يشبه أسلوب عمله
ببورتريهات أوغوست ساندر ،وبطريقة عمل سيدو
كيتا ومالك سيديبي ،الذين ّ
سجلوًا أيضًا تفاصيل
منطقة جغرافية تـبـ ّـدلــت فيها األع ــراف االجتماعية
جذريًا.
ّ
ولعل ما قالته «غاليري صفير ـ زملر» في بيان يعتبر
اختصارًا ملسيرة هذا الكبير« :أعماله حكت قصصًا
عن أوقات مفقودة ،وأصوات غير مسموعة ،وجوانب
مـجـهــولــة م ــن ت ــاري ــخ ص ـي ــدا .ك ــل لـقـطـ ّـة ف ــي أرشـيـفــه
ّ
ُ
ّ
املكثف والغني تظهر لطفه ،وخفة ظله ،وإنسانيته.
سنفتقده كثيرًا»!

