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أمير داعش يطلب وقفًا للنار ونقله ومسلحيه إلى دير الزور

الجيش يستعد إلعالن التحرير
لن يطول الوقت قبل إعالن الجيش اللبناني تحرير آخر األراضي اللبنانية المحتلة من قبل إرهابيي «داعش» ،الذين يستمرون
في االنسحاب نحو األراضي السورية ،ويطلبون وقف النار للتفاوض على الخروج إلى دير الزور
إذا اسـتـمـ ّـرت وتـيــرة الـتـقـ ّـدم فــي جــرود
رأس ب ـع ـل ـبــك وال ـ ـقـ ــاع ع ـل ــى م ــا كــانــت
عليه فــي أول يومني مــن عملية «فجر
ال ـج ــرود» ،فـسـيـكــون بـمـقــدور الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي إعـ ـ ــان تـ ـح ــري ــر األراضـ ـ ــي
اللبنانية فــي غـضــون الـســاعــات ال ــ48
امل ـق ـب ـل ــة .ع ـم ـل ـي ــا ،لـ ــم ي ـع ــد مـ ــن م ـحــور
«ص ـع ــب» أمـ ــام ال ـج ـيــش س ــوى مـحــور
«ال ـك ـه ــف» ،امل ـتــوقــع اس ـت ـعــادتــه قــريـبــا
جـدًا ،بحسب مصادر ميدانية .وتلفت
ّ
امل ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن م ـس ــل ـح ــي تـنـظـيــم
«داعــش» يستمرون في االنسحاب من
األراضي اللبنانية إلى داخل األراضي
الـ ـس ــوري ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــوق ــع أن تـسـتـمــر
املعارك أيامًا ،بعد ّ
تجمع العدد األكبر
من مقاتلي داعش في تلك الجبهة.
وت ــرى امل ـصــادر أن انـسـحــاب مسلحي
داعـ ـ ـ ــش الـ ـس ــري ــع ب ــاتـ ـج ــاه األراضـ ـ ـ ــي
ّ
الـســوريــة فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،يــدل
ع ـل ــى ف ـ ـقـ ــدان أي أمـ ـ ــل بـ ــال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
الواضح أن وضع
خوض املعركة .ومن
ّ
ُ
الـتـنـظـيــم ل ــم ي ــك ــن ك ـمــا تــوق ـعــه بعض

يرفض الجانب اللبناني
وقف إطالق النار الذي يطلبه
«أبو السوس»
امل ــراقـ ـب ــن .ف ـق ــد أدى ف ـت ــح ال ـج ـب ـهــات
كلها ض ـ ّـده على جانبي ال ـحــدود ،في
وقــت واح ــد ،إلــى إضـعــاف قــدرتــه على
املقاومة .كذلك صار مؤكدًا أن الحصار
ُ
الــذي فــرض عليه في األشهر املاضية،
من على ّجانبي الحدود ،أنهكه بشكل
ك ـب ـيــر ،وأث ـ ــر س ـل ـبــا ع ـلــى ق ــدرت ــه عـلــى
العمل والتجهيز .وعلمت «األخ ـبــار»
أن أمـيــر «داعـ ــش» فــي ال ـج ــرود ،موفق
أب ــو الـ ـس ــوس ،يـطـلــب ب ـص ــورة يــومـيــة
وســاطــة لـلـتـفــاوض ،ويـبـعــث بــرســائــل
م ـف ــاده ــا أن «ال م ـش ـك ـلــة ب ـي ـن ـنــا وب ــن
الجيش اللبناني» ،داعيًا إلى فتح ممر
آمن «للخروج إلى دير الزور ،وتحديدًا
إلـ ــى مــدي ـنــة املـ ـي ــادي ــن» .ل ـكــن ال ـجــانــب
ً
اللبناني ،ممثال بــاملــديــر الـعــام لألمن
ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـبــاس إب ــراه ـي ــم ،رفــض

ّ
تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون الجرحى العسكريين أمس (مديرية التوجيه)

ال ـط ـلــب ،ب ـعــدمــا أصـ ـ ّـر «أبـ ــو ال ـســوس»
على وقف إطالق النار قبل التفاوض،
فـيـمــا أصـ ـ ّـر إب ــراه ـي ــم ع ـلــى ال ـت ـفــاوض
تحت النار ،وأن يكون على بندين فقط:
تـقــديــم مـعـلــومــات ع ــن ج ـنــود الجيش
املخطوفني منذ آب  ،2014واالستسالم.

ّ
ورد «أبو السوس» بأنه لن يفصح عن
ّ
أي مـعـلــومــات ب ـشــأن املـخـطــوفــن قبل
مغادرته األراضي اللبنانية.
وم ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـيــش
تـقـ ّـدمــه بـعــد تثبيت قــواتــه فــي املــواقــع
التي حررها يوم األحد املاضي ،وبعد

تفكيك األلغام و«تشريكات» العبوات
الـتــي زرع ـهــا التنظيم .وبـعــد تحريره
مـنـطـقــة «ال ـك ـه ــف» ،ل ــن يــدخــل الجيش
املـنــاطــق «املـتـنــازع عليها» بــن لبنان
وس ـ ــوري ـ ــا ،الـ ـت ــي س ـت ـت ــول ــى امل ـق ــاوم ــة
تطهيرها.

ّ
ّ
التقدم
استمر
الجانب الـســوري،
على
ّ
حـيــث يـنــفــذ الـجـيــش ال ـس ــوري وحــزب
ُ
ال ـلــه عـمـلـيــة «وإن ع ــدت ــم ع ــدن ــا» .وقــد
استهدفت طائرات املقاومة أمس نقاط
ـش ّف ــي ج ـ ــرود ال ـق ـل ـمــون ال ـغــربــي.
داع ـ ـ ُ
ّ
كذلك شنت غارات جوية سورية مركزة

تقرير

المشنوق« :المعلومات» أحبطت تفجير طائرة مدنية
بـ ـع ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن عـ ـل ــى خـبــر
ّ
إح ـ ـ ـبـ ـ ــاط م ـ ـخـ ــطـ ــط إره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي كـ ــان
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إسـ ـ ـق ـ ــاط ط ـ ــائ ـ ــرة ف ــوق
األراض ـ ــي األس ـتــرال ـيــة ،خ ــرج وزي ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق أم ــس
ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن «مـ ـس ــاهـ ـم ــة شـعـبــة
املعلومات في قــوى األمــن الداخلي
فــي إح ـبــاط الـعـمـلـيــة» .فـفــي أواخ ــر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،نـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة
«فــرنــس ب ــرس» عــن رئـيــس ال ــوزراء
األسترالي مالكولم تورنبول كشفه
عن «اعتقال أشخاص في مداهمات
س ـي ــدن ــي ،وإدخـ ـ ـ ــال ت ــداب ـي ــر أمـنـيــة
لجميع املـطــارات» ،وأن «اإلجــراءات

األمـ ـنـ ـي ــة امل ـض ــاع ـف ــة ش ـم ـل ــت كــافــة
املـســافــريــن الـقــادمــن ج ـوًا مباشرة
إلـ ــى أس ـت ــرال ـي ــا م ــن مــدي ـن ـتــي دب ــي
وأبـ ــو ظ ـب ــي» .أم ــا امل ـش ـن ــوق ،فعقد
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ك ـش ــف ف ـي ــه أن
«ش ـع ـب ــة امل ـع ـل ــوم ــات س ــاه ـم ــت فــي
إحـ ـب ــاط ال ـع ـم ـل ـيــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
أجهزة األمــن األسترالية ،من خالل
الكشف عن شبكة من  4إخوة من آل
الخياط ينحدرون من شمال لبنان،
كانوا يخططون لتفجير انتحاري
ف ــي ط ــائ ــرة إم ــارات ـي ــة مـتــوجـهــة من
سيدني إلى أبو ظبي بواسطة أحد
اإلخوة .وكان على منت الطائرة 400

راكب ،بينهم  120لبنانيًا و 280من
جنسيات مختلفة».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـش ـ ـن ـ ــوق خ ـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
صحافي عقده في املديرية العامة
لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي ،فــي حضور
املــديــر ال ـعــام لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ال ـل ــواء ع ـمــاد عـثـمــان ورئ ـي ــس فــرع
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـع ـق ـيــد خ ــال ــد ح ـمــود،
أن «دور ال ـش ـع ـبــة كـ ــان مـ ـ ّـد ج ـهــاز
األم ـ ــن ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا بــامل ـع ـلــومــات
ال ـض ــروريــة وامل ـش ــارك ــة ف ــي مــراقـبــة
اإلخـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،عـ ــامـ ــر وخ ــال ــد
وم ـح ـمــود ،ال ــذي ــن كــانــت تــرصــدهــم
الشعبة مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام ،بعدما

ثبت تواصلهم مع شقيقهم طارق،
ال ــذي انـتـقــل إل ــى الــرقــة فــي ســوريــا
وب ــات ق ـيــاديــا فــي تنظيم داع ــش».
وق ــال إن «اإلخـ ــوة الـثــاثــة يقيمون
ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ،وك ــان ــوا يـ ـت ــرددون
إل ــى لـبـنــان .وت ـبـ ّـن أن عــامــر ،الــذي
أوقـ ـفـ ـت ــه ش ـع ـب ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،هــو
االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري ال ـ ـ ــذي يـ ـن ــوي تـفـجـيــر
نفسه فــي الـطــائــرة .وهــو وصــل في
 15تموز  2017وحده الى لبنان في
عيد الفطر .وكان يفترض أن يركب
الطائرة اإلماراتية من سيدني إلى
أبـ ــو ظـ ـب ــي ،وأن ت ـن ـف ـجــر ال ـع ـب ــوات
املــوضــوع ــة ف ــي آالت ل ـفــرم اللحمة

ولعب أطفال كبيرة ،بعد  20دقيقة
م ــن إقـ ـ ــاع الـ ـط ــائ ــرة ،ل ّـك ــن حـمــولــة
زائدة في الحقيبة املفخخة ،جعلت
موظفي املطار في سيدني يعيدون
ال ـح ـق ـي ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـل ـم ـه ــا خ ــال ــد
ومـحـمــود .وبـعــدهــا أوق ـفــت أجـهــزة
األم ــن األس ـتــرال ـيــة خــالــد ومـحـمــود
في  31تموز ،وحني وصل عامر إلى
لـبـنــان أوقـفـتــه شعبة املـعـلــومــات».
ولفت إلى أن «قوى األمن الداخلي،
رغ ــم الـحـصــار املــالــي ،مستمرة في
ّ
تحمل مسؤولياتها الوطنية وفي
إنجاز العمليات االستباقية وكشف
الشبكات اإلرهابية»ّ .
وفسر البعض
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مقالة تحليلية

هزيمة «داعش» تقلق صناع القرار في تل أبيب
علي حيدر

عـلــى مــواقــع ون ـقــاط انـتـشــار مسلحي
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ف ـ ــي م ــرتـ ـفـ ـع ــات الـ ـق ــري ــص
وحليمة قارة ،التي ّ
تعد من أهم معاقل
داعش في جرود القلمون الغربي ،كما
َ
معبري مرطبية والروميات
استهدفت
حـيــث تـتـقــدم قـ ــوات الـجـيــش ال ـســوري
وامل ـقــاومــة .وسـيـطــر الـجـيــش الـســوري
واملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة عـ ـل ــى م ــرتـ ـفـ ـع ــات «ق ــرن ــة
عـجـلــون» و«شـعـبــة الـ ــدواب» و«شعبة
بيت شكر» في املحور الشمالي لجرود
الـ ـقـ ـلـ ـم ــون ال ـ ـغـ ــربـ ــي .كـ ــذلـ ــك س ـي ـطــرت
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى «قـ ــرنـ ــة ش ـع ـب ــة ع ـكــو»
االستراتيجية ،التي يسمح ارتفاعها
( 2364م في جرد الجراجير) باإلشراف
على كــامــل املنطقة الجنوبية لجرود
القلمون الغربي.
أمــا فــي الجانب اللبناني ،فقد أعلنت
قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ضـ ـب ــط كـ ـمـ ـي ــات مــن
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة وال ـ ــذخ ـ ــائ ـ ــر واملـ ـتـ ـفـ ـج ــرات
واألعـتــدة العسكرية فــي املناطق التي
استعادها الجيش من تنظيم داعــش،
خـ ـص ــوص ــا داخـ ـ ـ ــل امل ـ ــراك ـ ــز وامل ـ ـغـ ــاور
والـ ـخـ ـن ــادق .وش ـم ـل ــت هـ ــذه األس ـل ـحــة
م ــداف ــع ه ـ ــاون ورشـ ــاشـ ــات مـتــوسـطــة
وثقيلة وبنادق حربية وقنابل يدوية،
وقــاذفــات م ـضـ ّـادة ل ـلــدروع وصــواريــخ
م ـض ـ ّـادة ل ـل ـطــائــرات ،وع ـب ــوات نــاسـفــة
وألغامًا مضادة لألشخاص واآلليات
وقذائف وذخائر من عيارات مختلفة،
إضافة إلى كميات من أجهزة االتصال
والتصوير ومعدات عسكرية متنوعة،
وأدوية ومنشطات.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـف ـســه ،أوق ـف ــت مــديــريــة
ً
املخابرات مسؤوال أمنيًا داعشيًا ،في
عملية نوعية خاطفة في وادي األرنب
في عرسال ،وهو مسؤول عن الهجوم
ع ـل ــى م ــرك ــز ال ـح ـص ــن ف ــي عـ ــام ،2014
وشارك في خطف عسكريني وقتلهم.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ـ ـفـ ـ ــت رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون،
خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــا ّل ــه وف ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ب ـلــديــة
عــرســال ،إل ــى «أن ـنــا نصلح مــا خـ ّـربــه
اإلرهاب والوضع يعود إلى طبيعته،
فال تهجروا أرضكم بل استثمروها».
وأض ـ ــاف «ل ـقــد عـ ــادت األوضـ ـ ــاع اآلن
الــى طبيعتها ،وسـتـكــون الــدولــة الى
جانبكم وتحقق مطالبكم ،على أمل
أن تعيشوا في سالم وأمان وتعودوا
ال ـ ــى ارضـ ـ ـك ـ ــم السـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا بـشـكــل
هادئ ،فتستعيدوا مصالحكم ،ألنكم
من الراسخني في أرضكم».

ل ـيــس أمـ ـ ـرًا ع ــابـ ـرًا أن ت ـك ـشــف ال ـق ـن ــاة ال ـع ــاش ــرة في
التلفزيون اإلسرائيلي أن «هزيمة داعش» في مواجهة
حــزب الـلــه والجيشني اللبناني وال ـس ــوري ...« ،تقلق
صناع الـقــرارات في تل أبيب ،بالتأكيد» .إذ ال يخرج
هذا الكشف عن إطار املقاربة اإلسرائيلية التي حدد
معاملها بنيامني نتنياهو ،إزاء املعارك التي تستهدف
اق ـت ــاع ه ــذا الـتـنـظـيــم .واألم ـ ــر نـفـســه يـنـسـحــب على
املبررات التي أوردتها القناة ،أيضًا ،في تفسير قلق
صـنــاع ال ـقــرار الـسـيــاســي واألم ـن ــي .إذ أوض ـحــت بــأن
هــذه الهزيمة ستؤدي ـ ـ من منظور إسرائيلي ـ ـ الى
سيطرة أطراف محور املقاومة ،وبحسب التعابير التي
استخدمتها القناة «مــن الواضح للجميع بــأن هزيمة
داعش معناها تمركز إيران والحرس الثوري وحزب
الله في املناطق التي يخرج منها داعش .»...لكن بعيدًا
عــن الـسـيـنــاريــو ال ــذي تخيلته الـقـنــاة ملــرحـلــة مــا بعد
إنهاء سيطرة داعش ،فهي تكشف عن قلق عميق في
تل أبيب من التكامل بني الجيش اللبناني واملقاومة،
فــي إطــار الثالثية التي تشكل عـنــوان االستراتيجية
الدفاعية للبنان :الجيش والشعب واملقاومة.
يتطابق القلق الــذي كشفت عنه القناة العاشرة ،لدى
صناع القرار اإلسرائيلي ،وخلفياته ،مع موقف نتنياهو
املعلن من «داعــش» والــذي لم يتركه ضبابيًا ،بل َّروج
له ،وساجل على أساسه القيادات في واشنطن وبقية
الدول األوروبية .وأكد في أكثر من مناسبة تمسكه به،
استنادًا الى تقدير تعمد تكراره في مناسبات متعددة
خالل السنوات املاضية ،ومفاده أن القضاء على داعش
هو «انتصار في املعركة وخسارة في الحرب».
وما ال يقل أهمية أن موقف نتنياهو في الرهان على
الـ ــدور ال ــذي يــؤديــه «داع ـ ــش» ،لــم يـكــن ول ـيــدة ظــروف
استجدت في األشهر األخـيــرة ،بل هو خيار انتهجه
منذ األشهر األولى لتمدد «داعــش» في العراق ،وبادر
الى الكشف عن الرهان اإلسرائيلي على هذا التنظيم
بعد تـمــدده فــي الـعــراق عــام  ،2014خــال مقابلة مع
شـبـكــة «ن .ب ــي .سـ ــي ».األم ـيــرك ـيــة ،لـجـهــة دوره في
إضعاف محور املقاومة .وبرر ذلك في حينه بالتمسك
بمبدأ أنه «إذا اقتتل عدواك ...عليك إضعاف كليهما».
لـكــن نتيجة إدراكـ ــه أن خـيــار اإلب ـقــاء عـلــى «داع ــش»،
وال ــره ــان ع ـل ـيــه ،ي ـن ـطــوي ع ـلــى أث ـم ــان جــانـبـيــة ـ ـ ـ ـ بــدأ
الـعــالــم ال ـغــربــي ،وأطـ ــراف إقـلـيـمـيــة ،يـتـلـمـســون بعض
نتائجه ـ ـ دعا في حينه الى «كبح داعش» ،لكنه وضع
لذلك ضابطة بــأن «ال يــؤدي ذلــك الــى السماح إليــران
بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـ ـع ــراق ك ـمــا يـحـصــل ف ــي ســوريــا
ولبنان» (هآرتس.)2014/6/25 /

أما اآلن ،فقد انتقل نتنياهو الى مرحلة رفع الصوت
محذرًا من مفاعيل خيار القضاء على سيطرة داعش.
وبرز ذلك خالل كلمة له في مدينة أشدود ،مستعينًا
بتقدير املوساد الذي قدمه أمام وزراء الحكومة ،معلنًا:
«لقد سمعنا في الحكومة عرضًا من رئيس املوساد،
ّ
تـنــاول الـتـحــديــات األمـنـيــة الـتــي نــواجـهـهــا .وألخصها
بجملة بسيطة :عـنــدمــا تـخــرج داع ــش تــدخــل إي ــران»
(.)2017/8/13
في ضوء ذلك ،تتضح حقيقة مهمة وهي أن الحديث
عــن مصلحة إســرائـيـلـيــة بـبـقــاء «داع ـ ــش» ،وتـحــديـدًا
ً
بهدف ضرب محور املقاومة ،ليس كالمًا منقوال عن
لسان مصادر مجهولة أو مطلعة ،تنسب هذا املوقف
الى نتنياهو ،وال نتيجة تحليل (وهو صحيح) يؤكد
ً
بناء على معطيات صلبة أن تبلور حالة «داعش» كان
مطلبًا ومصلحة إسرائيلية ،كونها تؤدي دورًا وظيفيًا
في سياق االستراتيجية اإلسرائيلية العامة .بل هي
مواقف رسمية موثقة بالصوت والـصــورة ،أدلــى بها
نتنياهو أمــام الكاميرات ،وأيضًا هي مواقف رسمية
ت ــوات ــرت عـلــى نقلها كــل الـصـحــف اإلســرائـيـلـيــة .وال
يغير مــن هــذه الحقائق كــون نتنياهو يغلف مواقفه
بوصف تنظيم «داعش» باإلرهابي ،أو إدانته للجرائم
التي يرتكبها في أوروبا والعالم ...وخاصة أن نتنياهو
يــرى أن بقاء داعــش يــؤدي دورًا وظيفيًا في مواجهة
حزب الله وحلفائه في املنطقة ،كونهم يحتلون رأس
التهديدات االستراتيجية التي تواجه إسرائيل.
هــذا اإلطــار الحاكم للمقاربة اإلسرائيلية إزاء تنظيم
«داع ــش» ،والــذي حــدده نتنياهو بنفسه في أكثر من
مـنــاسـبــة ،ينسحب عـلــى كــل الـســاحــات الـتــي يتحرك
فيها هــذا التنظيم اإلره ــاب ــي .لــذلــك قــد ال نحتاج الى
«اسـتـجــواب» نتنياهو الكـتـشــاف حقيقة موقفه من
العمليات العسكرية التي يشنها الجيشان اللبناني
والسوري الى جانب حزب الله ،بهدف تحرير ما تبقى
من أراض لبنانية محتلة من الجماعات اإلرهابية.
مع ذلك ،ينبغي التأكيد على حقيقة أن ما ينطبق على
«داعش» ،ينطبق باألولى على «النصرة» وما شابهها
مــن فصائل ،وخــاصــة أن نتنياهو ال يجد مــا يمنعه
مــن «خــوض حملة دبلوماسية» على خــط واشنطن،
تهدف الــى إقناعها مــن ناحية عملية بــ«احـتــواء هذا
ً
التنظيم بدال من القضاء على سيطرته» ،انطالقًا من
مفهوم مفاده أن بإمكان «داعش» تأدية دوره الوظيفي
مع أقل قدر ممكن من األضــرار الجانبية .وعلى ذلك،
األولــى أن تحظى بالحماية الدبلوماسية اإلسرائيلية،
الجماعات اإلرهابية األخرى األكثر انضباطًا بالحدود
والضوابط األميركية.
وه ـك ــذا ،يـمـكــن االس ـت ـعــانــة بــاملـفــاهـيــم ال ـتــي روج لها

مساءلة الحكومة عن النفط والكهرباء

تــوق ـيــت ك ــام ــه ع ـلــى أنـ ــه «ت ـحــريــك
ّ
املجمدة
مللف املخصصات السرية
بقرار من وزارة املالية ومن خلفها
الرئيس نبيه ّ
بري ،بعد التراجع عن
االتفاق الذي ّ
تم مع رئيس الحكومة
سعد الحريري بتشكيالت في قوى
األمــن» .غير أن مصادر «الداخلية»
ن ـفــت ذل ـ ــك .وأص ـ ـ ــدرت أمـ ــس شــركــة
طـيــران اإلم ــارات بيانًا نفت فيه أن
تكون إحدى طائراتها قد ّ
تعرضت
لخطر أمني ،فأوضحت «الداخلية»
أن املقصود فــي كــام املشنوق كان
رحلة لطيران «االتحاد».
(األخبار)

تستعد حكومة الرئيس الـحــريــري الـيــوم ملواجهة «املـســاءلــة» فــي مجلس
ال ـن ــواب ،فــي جلسة املـنــاقـشــة الـعــامــة الـتــي دع ــا إلـيـهــا الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري.
ّ
وسـتـشــكــل مـلـفــات الـنـفــط وال ـك ـهــربــاء وإج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة في
طرابلس وكسروان عصب هذه الجلسةّ .
ورجحت مصادر نيابية أن تكون
ً
جلسات املناقشة على مدى اليومني املقبلني «مدخال النقسام حاد» ،حيث
سيستفيض الـنــواب خــال مداخالتهم فــي ملف عملية تحرير الـجــرود،
والتنسيق بني الجيش اللبناني وحزب الله ،في ظل نفي املؤسسة العسكرية
لهذا األمر .وفيما رأت مصادر عني ّالتينة أنه «لن يكون هناك تركيز على
ملف السلسلة» ،خصوصًا بعدما وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون ،لفتت إلى أنه «لم يكن باإلمكان التراجع عن جلسة املناقشة العامة
وتحويلها إلى جلسة تشريعية ،ألن هذا األمر يحتاج إلى  48ساعة ،إفساحًا
في املجال أمام النواب لدرس املشاريع املدرجة على جدول األعمال» .ولفتت
الى أن «هذه الجلسة تهدف إلى تحديد املسؤوليات واملحاسبة في ظل تراكم
امللفات الخالفية» .من جهة أخرى ،علمت «األخبار» أن موضوع االنتخابات
الفرعية سوف يطرح خالل جلسة الحكومة التي ستعقد هذا األسبوع في
بيت الدين برئاسة عون ،وأن وزير الداخلية نهاد املشنوق أرسل إلى األمني
ً
العام ملجلس الوزراء فؤاد فليفل ملفها كامال.

نتنياهو ،في الدعوة إلى اإلبقاء على سيطرة داعش،
بـهــدف اسـتـقــراء مــوقـفــه مــن املـعــركــة الـتــي يخوضها
الـجـيـشــان الـلـبـنــانــي والـ ـس ــوري ،ومـعـهـمــا ح ــزب الـلــه،
بهدف تحرير الجرود .فقد اعتبر رئيس وزراء العدو
أن من مبررات اإلبقاء على «داعــش» إضعاف محور
املقاومة .وبالتالي ،يعني اقتالع هذا التنظيم اإلرهابي
مــن ال ـجــرود ،باملعايير اإلســرائـيـلـيــة ،سـقــوط الــرهــان
على هذا الدور في لبنان .وينسحب هذا الفشل أيضًا،
بفعل هزيمة «داعش» في الجرود ،على سقوط الرهان
عليهم كقوة إشغال كان يمكن إلسرائيل أن تستغلها
الحقًا في مواجهة حزب الله.
في السياق نفسه ،يأتي املفهوم الــذي أعلنه نتنياهو
قـبــل أي ــام ع ــن أن ال ـبــديــل م ــن سـيـطــرة «داعـ ـ ــش» ،هو
سيطرة مـحــور املـقــاومــة أي «خ ــروج داع ــش ودخــول
إي ـ ـ ــران» .واس ـت ـن ــادًا ال ــى ه ــذا امل ـع ـي ــار ،يـكـمــن الـفـشــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،م ــن هـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ،ف ــي كـ ــون اج ـت ـثــاث
«داع ــش» ّ
يعبد الطريق أمــام تنظيف الجبهة الخلفية
لـلـمـقــاومــة فــي لـبـنــان ،وخــاصــة عـنــدمــا يـكــون البديل
منها تكامل عمالني بينها وبني الجيش اللبناني في
الساحة اللبنانية ،فــي مواجهة التهديدين اإلرهــابــي
والصهيوني.
وهكذا تتجلى النتيجة التي توقعها نتنياهو ،في أكثر
من مناسبة ،بأن القضاء على داعش ،في ظل تعاظم
محور املقاومة ،يعني «انتصار في املعركة وخسارة
في الحرب» .فهي تعني من منظور إسرائيلي انتصارًا
عـلــى تـنـظـيــم إره ــاب ــي يـشـكــل ت ـهــدي ـدًا تكتيكيًا على
املعسكر الـغــربــي ،لكنه يشكل تـهــديـدًا استراتيجيًا
بالنسبة إلى محور املقاومة .وفي املقابل ،فإن اجتثاث
هذا التهديد سيكون خسارة في الحرب التي تشنها
إسرائيل وبقية أطــراف املعسكر الغربي على محور
املـقــاومــة ،باعتبار أن هــذا التنظيم يشكل إحــدى أهم
األوراق التي يتم استخدامها.
في ضوء ما تقدم ،يصبح من السهولة استقراء املوقف
اإلسرائيلي من أي معركة مع التنظيمات اإلرهابية ،بما
فيها معركة تحرير الجرود من «النصرة» بداية ،واآلن
من «داعش» ،بما سبق أن أعلنه نتنياهو نفسه أنه كان
ينبغي كبح هذه الجماعات بما يخفف من أضرارها
الـجــانـبـيــة والـتـكـتـيـكـيــة عـلــى املـعـسـكــر ال ـغــربــي ،وفــي
الوقت نفسه اإلبقاء على وجودها وتعزيز قوتها بما
يسمح باستمرارها في إشغال واستنزاف املقاومة
في لبنان ،والحؤول دون استراحة جبهتها الخلفية.
مــن هنا ،لــم يعد كالمًا إنشائيًا وصــف املعركة التي
تشهدها الجرود بأنها في الواقع ضد مواقع متقدمة
لكيان العدو تحاول االلتفاف على املقاومة من جبهتها
الداخلية.

إتمام «ترقية» السفير بعد استقالته!

ّ
َ
مرسومي الترفيعات الدبلوماسية من الفئة الثانية
وقع وزير املال علي حسن خليل ،الجمعة،
ّ
إلى األولى ،ومن الفئة الثالثة إلى الثانية ،ليتمكن الدبلوماسيون املعنيون من االستفادة من
الرتب والرواتب .وجاء توقيع وزير املال من دون تصحيح الخطأ الحاصل
قانون سلسلة
بإدراج اسم السفير ُامل ّ
عي من خارج املالك رامي عدوان ضمن ملف الترفيعات من الفئة الثالثة
إلى الثانية ،وبذلك يكون قد استفاد من مرسوم «الترقيات» ،وانتقل إلى الدرجة الثانية من
الفئة الثانية ،على الرغم من ّأن عدوان كان قد ّ
تقدم في  ١٨تموز الفائت باستقالته من السلك
ُ
الدبلوماسيّ ،
وتمت املوافقة عليها في  ١٩تموز ،ولكن االستقالة ال تصبح نافذة قبل صدور
ّ
ُ
املرسوم بذلك .استفاد عدوان ،الذي ال يحق له أن يعي على رأس بعثة إلى الخارج لكونه ال
يحمل عدد الدرجات الكافي ،من عدم صدور مرسوم استقالته ،ليستفيد من الترفيع ،ومن
ّ
مخصصات التقاعد ملوظفي الفئة الثانية .مصادر وزارة الخارجية ترمي الكرة في ملعب
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
بأنه حرام أن يظلم عدوان ويسحب اسمه
مجلس الخدمة املدنية ،مد ّعية أن األخير «نصحنا ّ
مصادر «الخارجية»،
وبحسب
بعد».
ع
يوق
من ملف الترفيعات طاملا أن مرسوم استقالته لم
ّ
ّ
رأى مجلس الخدمة املدنية أنــه «يحق لـعــدوان أن ُيــرفــع عــوض أن يخسر كــل درجــاتــه بعد
ُ
بعد صدور مرسوم تعيينات سفراء
استقالته .ولن يسحب من مالك وزارة الخارجية إال ّ
الفئة األولــى ،واملعينني من خــارج املالك».من جهته ،تسلم أمس األمــن العام الجديد لــوزارة
الخارجية السفير هاني شميطلي مهماته الرسمية ،في احتفال في قصر بسترس.
(األخبار)
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سياسة
تقرير

وقف للنار بال حسم:
«رام الله» تدير معارك عين الحلوة؟
كالعادة في معارك عين الحلوة ،انتهى «العرض» قبل الحسم .رغم تسجيله تقدمًا عسكريًا في الطيرة وإصابات في
صفوف المتشددين ،وافق العميد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي على وقف إطالق النار وسحب المسلحين ،بانتظار
جولة جديدة
آمال خليل
عـلــى وق ــع اش ـتــداد االشـتـبــاكــات في
مخيم عــن الـحـلــوة بــن حــركــة فتح
وم ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـش ــددي ــن الـتــابـعــة
لبالل العرقوب وبالل بدر وتسجيل
الـ ـح ــرك ــة إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات مـ ـي ــدانـ ـي ــة لـيــل
أم ــس ،اجتمع بعض ممثلي القوى
اإلســامـيــة والفصائل الفلسطينية
فــي مـنــزل م ـســؤول عصبة األنـصــار
الشيخ أبــو طــارق الـسـعــدي ،بغياب
ممثل لـفـتــح ،وأعـلـنــوا االت ـفــاق على
م ــوع ــد ج ــدي ــد ل ــوق ــف إطـ ـ ــاق ال ـن ــار
وسـ ـ ـح ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــوري ل ـل ـم ـس ـل ـح ــن فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن عـ ـن ــاص ــر مــن
العصبة انتشروا ليل األحد في حي
ال ـص ـف ـصــاف ف ــي م ـح ــاول ــة لتثبيت
وقف إطالق النار ،قبل أن ينهار مع
ساعات الليل األولى.

تريد «فتح» تقديم «إنجاز»
للدولة اللبنانية وتوجيه رسالة
إلى «المفصولين» وحماس
أصـ ـ ـ ـ ــداء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخـ ـ ـي ـ ــر وج ـ ــدت
طريقها إلى محاور القتال في حي
الطيرة وتلة الصحون والصفصاف
والرأس األحمر وعرب زبيد وسوق
الـخـضــر ،حـيــث عنفت االشـتـبــاكــات
بدءًا من ظهر أمس.
بحسب مصادر مواكبةّ ،
عمم العميد
ال ـف ـت ـحــاوي أب ــو أش ــرف الـعــرمــوشــي
على عناصره التوجه نحو االلتزام
ب ــاالت ـف ــاق م ــن دون ت ـحــديــد امل ــوع ــد،
مــا ب ـ ّـرر اسـتـمــرار إط ــاق ال ـنــار الــذي
اسـتـمــر بــوت ـيــرة أخ ــف مــع منتصف
الليل.
مــواف ـقــة ال ـعــرمــوشــي ع ـلــى االت ـف ــاق
كانت الفتة بعد اإلنجازات امليدانية
التي حققها طوال نهار أمس ،منها
رف ــع راي ــة فـتــح عـلــى بـعــض امل ـنــازل

ّ
كرر العرموشي تجربة اللينو لجهة عدم االلتزام بوقف إطالق النار (علي حشيشو)

والسيطرة على زاورب ناصيف في
حــي ال ـط ـيــرة .وك ــان الـعــرمــوشــي قد
نفذ هجومًا على الطيرة ،استطاع
مــن خــالــه الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد من
املنازل التي استخدمها املتشددون
للقنص باتجاه مكاتبه .بالتزامن،
بادر عناصر تابعون لقائد «التيار

اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ف ـ ـت ـ ــح» ال ـع ـم ـي ــد
م ـح ـم ــود ع ـي ـس ــى« ،الـ ـلـ ـيـ ـن ــو» ،إل ــى
تشكيل طــوق على املــداخــل املــؤديــة
ملـعـقــل ب ــدر ملـنــع وصـ ــول اإلم ـ ــدادات
مـ ــن م ـع ــاق ــل املـ ـتـ ـش ــددي ــن األخ ـ ـ ــرى،
وذلك بعد رصد استنفار في أحياء
الطوارئ واملنشية ومحيط مسجد

الـ ـن ــور وال ـص ـف ـص ــاف ب ــن ص ـفــوف
املجموعات التابعة لشادي املولوي
والـشـبــاب املـسـلــم ،وتـلــك املحسوبة
على تنظيم «داعش».
الـلـيـنــو ت ـح ـ ّـدث إل ــى «األخـ ـب ــار» عن
توارد معلومات عن «تكليف داعش
ل ـل ـمــولــوي وع ـن ــاص ــره بــاس ـت ـهــداف

مواقع الجيش املحيطة باملخيم ّ
كرد
فعل على معركة جرود رأس بعلبك
من جهة ،ولتشتيت تركيز فتح في
املعركة من جهة أخرى».
طــوال نهار أمــسّ ،
تمسك العرموشي
ب ــإص ــراره عـلــى تحقيق ال ـهــدف الــذي
لم يتحقق في اشتباك نيسان الفائت

مقال

عن الناشط والناشطة ...والكامخ بينهما
محمد نزال
ّ
عما قريب لن يبقى «ناشط» إال وهو
يخجل بهذه الصفة .لقد أصبحت
مدعاة ُ
للسخرية .الناس مفطورون،
إن ت ـح ـ ّـدث ـن ــا عـ ــن ف ـ ـطـ ــرة ،ع ـل ــى مــا
ي ـج ـلــب ال ـن ـفــع إلـ ـيـ ـه ــمّ ...أم ـ ــا ال ـ َ
ـزب ـ ُـد
ُ
جفاءّ .أولئك «الناشطون»
فيذهب ّ
َ
َ
َ
زب ـ ٌـد مـصــفــى .إن ـهــم يـلــمـعــون ّ ،ناعم
ّ
ـون م ـت ــأن ـق ــون
م ـظ ـه ــر ّه ــمّ ،مـ ـتـ ـح ـَـدث ـ ّ
زبــد .إنهم «رغــوة»
لبقون ،إل أنهم
ال تلبث أن تذوب .لم ينفعوا الناس،
منذ
على مــدى العقدين املاضينيّ ،
«م ــن أعـلــى» .أقله
أن هبطوا علينا ِ

لم يفوا بما وعدوا به ،بما دغدغوا
آمال الناس به ،فما كان أمام الناس
ف ـّـي ال ـن ـ ّهــايــة إال ال ـس ـخــريــة ِم ـن ـهــم.
إن ـهــا ُســنــة أزل ـ ّـي ــة .ال مـكــان للنوايا
ّ
هناُ .
سيقال إن بعضهم كانوا ِمن
أص ـح ــاب ال ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة ،وه ــذا
ّ
املحصلة الناس
صحيح ،لكن فــي
ّال يــأكـلـ ّـون نــوايــاِ .م ـ ّـن الـظـلــم الـقــول
إنـهــم ،كلهم ،لم ُيحققوا شيئًا .لقد
أنجز بعضهم .لكن م ــاذا؟ يرقعون
ّالثوب ِمن هنا فإذا به يزداد انفتاقًا.
ّ
ّ
إنهم ليسوا الحل .هذا املؤكد .ماذا
عــن الطالحني ِمـنـهــم؟ ه ــؤالء الذين
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــروا ف ـ ــي أوجـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـنـ ــاس،

فمألوا جيبوهم ،قبل أن ُ
«ي ّ
شمعوا
الخيط» وال يعود َمن يسمع عنهم.
ّ
الجمعيات،
ُيمكننا أن نراجع سجل
ّ
الحقوقية تحديدًا ،التي ملع اسمها
ّ
خــال العقد املــاضــي ،ثــم ،ومــع عدم
ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ّــدف ال ـ ــذي «ن ــاض ـل ــت»
ألج ـل ــه ...تـبــخــرت .هــل ُي ـســأل أمـثــال
ذاتي؟
عن نقد َ
هؤالء َ
َيزداد َسنة بعد َسنة مزاج السخرية
ِمـ ــن «ال ـن ــاش ـط ــن» و«ال ـن ــاش ـط ــات»
فـ ــي بـ ــادنـ ــا .ي ـع ـي ــش هـ ـ ـ ــؤالء ،ه ــذه
ّ
األي ـ ـ ــام ،أع ـلــى م ـس ـتــويــات ال ـتــراجــع
«النضالي» بعد أن باتوا يشعرون
ب ــاس ـت ـخ ـف ــاف ـه ــم ِمـ ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـن ــاس.

ف ــي م ـصــر ب ـ ــدأت ال ـس ـخــريــة مـنـهــم،
ّ
شعبيًا ،تظهر قبل مرحلة «الربيع
ّ
سنوات،
العربي» .قبل أكثر ِمن ست
ّ
فــي ال ـقــاهــرة ،ش ــاع فـيــديــو ُيسخف
ّ
هؤالء بعنوان« :إزاي تبقى مناضل
بسبع خـطــوات فــي أقــل ِمــن خمسة
ّأيام» .حالة «الناشط» و«الناشطة»
تـ ـش ــابـ ـه ــت كـ ـثـ ـيـ ـرًا فـ ـ ــي نـ ـم ــوذ ّج ــي
م ـص ــر ولـ ـبـ ـن ــان .فـ ــي م ـص ــر ُس ــن ــت
القوانني ّ
ضدهم ،بصرف النظر ّعن
ّ
ّ
أهدافها السياسية املرحلية ،إنما
حـمـلــت ع ـنــوان مـكــافـحــة «الـتـمــويــل
ال ـخ ــارج ــي» اآلتـ ــي ع ـبــر ال ـس ـفــارات
ضمن أجندات عمل .روسيا فعلتها

ّ
أيـ ـ ـض ـ ــا .أك ـ ـثـ ــر ِم ـ ـ ــن « 100م ـن ــظ ـم ــة
غـيــر حـكــومـ ّـيـ ّـة» ُمـ ِـنـعــت ِم ــن الـعـمــل،
وبعضها ُصــنــف ،رسـمـ ّـيــا ،كجهات
«عميلة لألجنبي» .هذا األجنبي ال
ّيكون الهند أو النيبال أو مدغشقر،
إنـ ــه أم ـيــركــا غــال ـبــا ،وب ـعــض ال ــدول
األوروبـ ّـيــة ،عبر ما ُيعرف بـ«منح»
ال ـس ـفــارات وأذرعـ ـه ــا .فــي لـبـنــان لم
يـحـصــل ذلـ ــك .ل ـه ــذا ُع ــد ه ــذا الـبـلــد
أحد حصونهم املنيعة .مرتعًا لهم.
عمارة من غير ّ
بواب.
ِ
َم ــن هــو ال ـنــاشــط؟ مــا ه ــذه الـصـفــة!
ب ـلــغ ال ـه ــزل ب ـه ــذه ال ـك ـلـمــة إل ــى حـ ّـد
ُ
أن ضيف إح ــدى الفضائيات ك ِتب
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في الواجهة

ّ
ساترفيلد العائد ...والود المفقود مع عون
واسـتـكـمــال الـقـتــال حتى إنـهــاء حالة
َ
«ال ـ ِـب ــال ــن» وإحـ ـك ــام ال ـس ـي ـطــرة على
معقلهما فــي الـطـيــرة .وك ــان قــد طلب
مهلة  24ســاعــة تـبــدأ صـبــاح اإلثـنــن
(أم ــس) للسيطرة على الـطـيــرة .قتال
ال ـل ـيــل كـ ــان شـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـخ ــاف مــوقــف
قيادات فتح السياسية التي دعت إلى
االلتزام بوقف إطالق النار ،معتبرة أن
العرموشي ّ
يتفرد بالقرار .في املقابل،
يؤكد األخير أنــه ّ
ينسق خطواته مع
قيادة الحركة في رام الله.
مل ـص ـل ـحــة م ــن ي ـق ــات ــل ال ـع ــرم ــوش ــي؟
خالل معركة نيسان بني فتح وبدر،
قـ ــررت ق ـي ــادة ال ـحــركــة وق ــف إط ــاق
الـنــار قبل إنـهــاء مربع الطيرة .لكن
«اللينو» وبعض العناصر تمردوا
على القرار ّ
ومددوا القتال لثالثة أيام
إضافية .هذه املرة ،لعب العرموشي
دور «ال ـل ـي ـنــو» ،راف ـض ــا االن ـص ـيــاع.
م ـصــدر فلسطيني م ــواك ــب رأى أن
عــدم الـتــزام العرموشي ،ومــن خلفه
رام الله ،بوقف إطالق النار ،يندرج
ف ــي س ـيــاق اس ـت ـبــاق خ ـطــة الـجـيــش
اللبناني للتعامل مــع آخ ــر معاقل
التكفيريني بعد االنـتـصــارات التي
سجلت فــي عــرســال ورأس بعلبك،
إذ وص ـل ــت م ـع ـلــومــات م ــؤك ــدة إلــى
ق ـيــادات الفصائل أن الـجـيــش ،بعد
أن ينتهي مــن مـعــركــة ال ـح ــدود ،لن
يقبل باستمرار «الوضع الشاذ» في
عني الحلوة ،بالتزامن مع استمرار
تـ ـشـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار حـ ـ ـ ــول املـ ـخـ ـي ــم.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،يـحـســب إص ــرار
العرموشي إيجابًا ملصلحة قيادة
السلطة الفلسطينية «التي تسعى
لـتـقــديــم إن ـج ــاز ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة،
لكنها فــي الــوقــت ذات ــه تكسر ّ
تفرد
ال ـل ـي ـنــو (امل ـح ـس ــوب ع ـلــى ال ـق ـيــادي
املفصول من الحركة محمد دحالن)
ّ
وترد
بقرار الهجوم على املتشددين
ّ
الـصــاع لحماس التي تتهمها فتح
باحتضانهم».
وكـ ــان ال ـعــرقــوب ق ــد ت ـ ّ
ـوع ــد بــالــذبــح
ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات فـ ـ ـت ـ ــح وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ــذي ـ ــن
يـتــواصـلــون مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة،
ّ
وموجها
واصفًا إياه بـ«الصليبية»،
ال ـت ـح ـي ــة إلـ ـ ــى «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .اش ـ ـتـ ــداد
ً
االشـتـبــاكــات لـيــا أدى إل ــى سقوط
الرصاص الطائش في بعض أنحاء
مدينة صيدا.

مواقع
هناك ّ ُ ّ
إلكترونية تعلمك كيف
ّ
تتحول إلى «ناشط»
ببضع خطوات

تـحــت اس ـمــه «ن ــاش ــط» .ه ـكــذا فقط.
لــم يعد ُم ّ
همًا ّتحديد نــوع النشاط
أو م ـ ـجـ ــالـ ــهّ .إن ـ ـ ـ ــه ن ـ ــاش ـ ــط وكـ ـف ــى.
ً
يـتـعــاطــى امل ـنــش ـطــات م ـث ــا! يــذهــب
سمعة
ّ
الصالح بالطالح .الالفت أن ّ
املـ ـن ــشـ ـط ــات ،ع ـل ــى ل ـس ــان ـن ــا ،ظــلــت
ُسـ ّـيـئــة ،عـلــى عـكــس ال ـنــاشــط ،الــذي
ً
أري ـ ــد ل ــه أن ي ـك ــون «ج ـم ـي ــا» .بعد

ال ود مشهودًا بين السفير
السابق في بيروت دافيد
ّ
المعين في مطلع
ساترفيلد،
هذا الشهر مساعدًا لوزير
الخارجية االميركي لشؤون
الشرق االوسط ،وبين رئيس
الجمهورية ميشال عون.
منذ عام  1988يجمع
بينهما سوء التفاهم
نقوال ناصيف
مـ ــا بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي وداف ـ ـيـ ــد
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،امل ـس ــاع ــد ال ـج ــدي ــد ل ــوزي ــر
الخارجية االميركي ريكس تيلرسون،
فـ ـسـ ـح ــة رح ـ ـ ـبـ ـ ــة وم ـ ـع ـ ـم ـ ــرة م ـ ـ ــن سـ ــوء
ال ـت ـفــاهــم ت ـعــود ال ــى ن ـحــو ثــاثــة عـقــود
تـقــريـبــا .عـنــدمــا ت ــرأس ال ـع ـمــاد ميشال
ع ــون ال ـح ـكــومــة الـعـسـكــريــة االنـتـقــالـيــة
ب ــن ع ــام ــي  1988و 1990ك ـ ــان داف ـي ــد
ساترفيلد سكرتيرًا ثالثًا ومستشارًا
س ـيــاس ـيــا ف ــي ال ـس ـف ــارة االم ـيــرك ـيــة في
بيروت ،وكــان وراء قــرار اقفال السفارة
في ايلول  1989ونقل طاقمها كله على
عجل الى قبرص.
حـيـنــذاك ،فــي ذروة املــواجـهــة بــن عــون
وس ــوري ــا واع ــان ــه لـشـهــور خـلــت حــرب
التحرير على جيشها عامذاك ،ومن ثم
انتقاد واشنطن هذا االعــان وتوقيته،
ت ـظ ــاه ــر م ـ ــؤي ـ ــدون ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
العسكرية االنتقالية ،كــان على رأسهم
ال ــراح ــل جـ ـب ــران تــوي ـنــي وعـ ـش ــرات من
ال ـش ـب ــاب ،ح ــاص ــروا م ـقــر ال ـس ـف ــارة في
ً
ع ــوك ــر ،م ــا ح ـمــل ســاتــرفـيـلــد ل ـيــا على
اخراج طاقمها االميركي منها ،بمن فيه
ال ـح ــراس والـطـبــاخــون حـتــى .استمرت
السفارة غائبة عن لبنان حتى تشرين
الثاني  ،1990في الشهر التالي الطاحة
عون.
اعــاد حصار سفارة عوكر الــى االذهــان
حـصــار الـسـفــارة االمـيــركـيــة فــي طهران
ّ
ع ــام  1979وات ـخــاذهــا رهـيـنــة ،مــا حتم
اخالءها العاجل بعدما تيقن مسؤولو
ال ـس ـف ــارة م ــن ان «الـ ـجـ ـن ــرال» ل ــن ي ــردع
املـتـظــاهــريــن واملـعـتـصـمــن فـحـســب ،بل
يـضـمــر مــواف ـق ـتــه ع ـلــى ت ـصـ ّـرف ـهــم .بعد
شهرين فقط ،مع انجاز تسوية الطائف
وانتخاب الرئيس رينه معوضّ ،
تحرك
السفير االميركي الجديد جون مكارثي
مـ ــن قـ ـب ــرص الـ ـ ــى اه ـ ـ ـ ــدن ،كـ ــي يـجـتـمــع
بــالــرئـيــس ال ـجــديــد ،م ــن دون ان يعمد
قبل انتخاب معوض الــى تقديم اوراق
اع ـت ـمــاده ف ــي لـبـنــان ال ــى عـ ــون ،وكــانــت
حـكــومـتــه الـعـسـكــريــة االنـتـقــالـيــة تمثل

انتهاء الحرب الباردة كان ال ّ
بد ِمن
ناشطني وناشطات .ماليني الناس
أصبحوا بال عمل .ال بـ ّـد للمنتصر
ّ
ف ــي تـلــك ال ـح ــرب أن يــوظ ـف ـهــم .كــان
ه ـ ـ ـ ــؤالء ،ب ـ ــداي ـ ــةِ ،مـ ـ ــن الـ ـيـ ـس ــاري ــن،
أي ـتــام الـحــالــة الـســوفـيــاتـ ّـيــة عــاملـ ّـيــا،
فــأص ـب ـح ـنــا نـ ــرى ش ـ ّـب ــان ــا ي ــرت ــدون
قمصان غيفارا بينما هم يعملون،
ّ
للرأسمالية
فــي العمق ،بما ي ــروق
ّ
العاملية .كائنات ّ
تم مسخها .الحقًا،
ّ
وم ــع م ــرور ال ـس ـنــوات ،ط ــور هــؤالء
أن ـف ـس ـه ــم ،ب ـع ــد أن دخـ ـل ــت عـلـ ّيـهــم
أجيال جــديــدة ،إلــى حد أن تبخرت
امل ـفــردات الـيـسـ ّ
ـاريــة ِمــن أصلها في

ال ـشــرع ـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة .وازن مـكــارثــي
بينه وحـكــومــة الــرئـيــس سليم الحص
ال ــى حــن حسمت واشـنـطــن انحيازها
الى معوض.
في غياب عون في املنفى ،حل ساترفيلد
على رأس سفارة بيروت ما بني عامي
 1998و ،2001حاضرًا االنتقال من عهد
الرئيس الياس هراوي الى عهد الرئيس
ام ـي ــل لـ ـح ــود .كـ ــان ك ـتــب ف ــي م ــا مضى
ال ــى ع ــون ،صـيــف  ،1989يحضه باسم
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق
االوســط ريتشارد مورفي على تسهيل
انتخاب رئيس للبنان و«نحن لن ننسى
فضلك» ،لكن «الجنرال» رفض العرض
ّ
مجددًا على غرار العرض االول ملورفي
فــي اي ـلــول  .1988اال ان الديبلوماسي
االميركي لم يـتـ ّ
ـردد يومًا في القول انه
رفض عام  2003استقبال عون ـ وهو ملا
يزل في منفاه ـ في واشنطن ،في مرحلة
التحضير ل ــ«قــانــون محاسبة ســوريــا
واستعادة سيادة لبنان» قبل اقراره في
الكونغرس في تشرين الثاني عامذاك.
م ــوقـ ـف ــان ب ـ ـ ـ ـ ــارزان ع ـل ـق ــا فـ ــي االذهـ ـ ـ ــان
ف ــي مــرح ـلــة تـ ــرؤس ســاتــرفـيـلــد س ـفــارة
ب ــاده :اولـهـمــا تـنــديــده بهجمات حزب
الـ ـل ــه ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،رغ ــم
ت ـب ــري ــره ال ـض ـم ـنــي ب ـح ـقــه ف ــي م ـقــاومــة
االحـ ـت ــال االس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـج ـنــوب ،وقــد
شـهــد ج ــاءه عـنــه ع ــام  .2000ثانيهما
سهره على تطبيع العالقات االميركية
ـ السورية في لبنان ،وتاليًا دفاعه عن
وجــود الجيش الـســوري على االراضــي
اللبنانية الى حني تسوية ازمة املنطقة،

مـتـفـهـمــا دواف ـ ــع ه ــذا ال ــوج ــود بـتــوفـيــر
االس ـت ـق ــرار الــداخ ـلــي لـلـبــاد وضـمــانــه.
وخــافــا ل ـلــدور ال ــذي لـعـبــه فــي مــا بعد
خـلـفــه ال ـس ـف ـيــر ج ـي ـفــري فـيـلـتـمــان منذ
مطلع  ،2005اشهرًا قليلة بعد مباشرته
مهماته في ايلول  ،2004بانحيازه الى
فــريــق لـبـنــانــي ض ــد آخ ــر والـ ـت ـ ّ
ـورط في
تـفــاصـيــل ال ـش ــؤون الـلـبـنــانـيــة ،وكــانــت
ال ـعــاقــات االم ـيــرك ـيــة ـ ـ ال ـســوريــة بــاتــت
على فوهة مدفع منذ حرب العراق قبل
سنتني ،ثــابــر ساترفيلد مــا بــن عامي
 1998و 2001على تأكيد دعمه الشرعية
الـلـبـنــانـيــة بـمــا فـيـهــا اس ـب ــاب اسـتـمــرار
وجـ ـ ـ ــود س ـ ــوري ـ ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،م ـن ـت ـه ـزًا
اجتماعه مرة تلو اخرى بالرئيس نبيه
بري كي يهاجم حزب الله ،ما احله في
عالقة مترجحة مع املعارضة املسيحية
وقتذاك.
اآلن بـ ــات م ـس ــاع ـدًا ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ي ـن ـت ـظ ــر م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ عـلــى تعيينه بـعــد االسـتـمــاع
ال ـ ـيـ ــه .وكـ ــانـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة فـ ــي بـ ـي ــروت

مع ساترفيلد يرتفع قرار
لبنان من السفيرة الى
مساعد وزير الخارجية

ابان ترؤسه السفارة ،سهر ساترفيلد على تطبيع
العالقات االميركية ــ السورية في لبنان (أ ف ب)

جماعات
خطابهم .أصبحنا أم ــام
ّ
رأسـ ـم ــال ـ ّـي ــة ،فـ ــي املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة ،إن ـم ــا
«ن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــة» .أص ـ ـبـ ـ ُـح ه ـ ــذا م ـش ـه ـدًا
عــاملـ ّـيــا .جـ ــاءت م ــا ت ـسـ ّـمــى «مــواقــع
التواصل االجتماعي» لتمسخ تلك
ال ـص ـفــة ،ال ـن ــاش ــط ،ع ـلــى ن ـحــو غير
مسبوق .أصبح بإمكان ّ
ّ
«ضراب
أي
ّ
ُ
طبل» أن يوصف بالناشط .أن يقدم
نفسه إلى اآلخرين بهذا العنوان .أن
تتسابق عليه وسائل اإلعالم ،التي
ّ
ال تــقــل عـنــه ضـحــالــة ،واملـلـيـئــة هي
نفسها بــالـنــاشـطــن والـنــاشـطــات،
ّ
ّ
ُ
وه ـك ــذا ال ـك ــل ي ــأك ــل والـ ـك ــل ُسـ ّعـيــد.
ه ـن ــاك م ــواق ــع إل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة تـعــلـمــك

ّ
تتحول إلى ناشط» .الخطوة
«كيف
األولـ ـ ـ ــى ،ف ــي هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،ه ــي:
«الـعـثــور على ال ــداف ــع»ِ .مــن األمثلة
ّ
على الدافع« :ربما تكتشف أن شركة
ّ
تلويث
تتسبب في
ً
ما في مدينتك ّ
ال ـن ـهــر ،وت ـق ــرر أنـ ــك سـتـفـعــل شـيــئــا
ّ
التلو ّث».
للمساعدة على إيقاف هذا
ّ
ّ
التلوث ،إنما
سيستمر
طبعًا ،الحقًا
أنـ ــت بـ ـه ــذا تـ ـك ــون س ـع ـيــت إلي ـج ـ ّـاد
معنى لحياتكّ .أمــا كيف يستغلك
ً
ّ
السياسيون مثال ،فأنت،
اآلخــرون،
ستكون
نواياك،
صالح
فرض
على
ُ
أتفه ِمن أن تنتبه لذلك .أنت تصنع
ً
على هذا النحو أصال.

الـيــزابـيــت ريـتـشــارد ابـلـغــت ال ــى رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ووزي ـ ـ ــر
الخارجية جبران باسيل قرار التعيني.
م ـ ــع ان ح ـ ـلـ ــول س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد ،الـ ــواسـ ــع
االمل ــام بــالـشــؤون اللبنانية ومراجعها
ورجاالتها ،في منصبه ال يعيد ترتيب
لـبـنــان ف ــي سـلــم االول ــوي ــات االمـيــركـيــة
في املنطقة ،وهو في الواقع في أدناها
اآلن لكونه البلد االكـثــر االس ـتـقــرار ،اال
ان مــن شــأن هــذا التعيني االرت ـفــاع بكل
قــرار يتصل بلبنان ،للمرة االولــى منذ
ع ــام  ،2011م ــن مـسـتــوى الـسـفـيــرة الــى
مستوى مساعد وزير الخارجية.
مذ بدأ انهيار االنظمة العربية عامذاك،
في ظل السفيرة السابقة مورا كونيللي،
اقتصر القرار عليها ،كما الذين خلفوها،
في وقت شغلت مكاتب الشرق االوسط
فـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــأح ــداث
تونس ومصر وليبيا وسوريا ،ناهيك
بــالـعــراق .كــان فــي االمـكــان العثور على
 20موظفًا في املكاتب املختصة بشؤون
البلدان تلك ،في حني يعثر بالكاد على
موظف واحــد يسأل عــن لبنان .مــذذاك،
ً
وصــوال الــى شغور الرئاسة اللبنانية،
اقتصر اهتمام الخارجية االميركية من
خــال السفير فــي بـيــروت على توجيه
ثــاث رسائل فحسب الــى اللبنانيني ال
تنفصم احــداهــا عــن االخ ــرى :استمرار
ال ـشــرع ـيــة الــدس ـتــوريــة والـ ـح ــؤول دون
انقطاعها بــأي ثمن ،ضمان االستقرار
االمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،املـ ـ ـض ـ ــي فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ال ـج ـي ــش
والوقوف الى جانبه ضد االرهاب ّ
ومده
باملساعدات العسكرية.
منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية قبل
عشرة اشهر ،لم ترسل واشنطن اشارة
ايـجــابـيــة ال ــى ع ــون بـعــد ،وال ب ــدا انها
فــي ص ــدد تطبيع عالقتها ب ــه .نظرت
اليه على الدوام منذ عام  2006الى انه
حـلـيــف مـسـيـحــي رئـيـســي ل ـحــزب الـلــه
يــدافــع عــن سالحه ويـبــرره ،فلم تتسم
عــاقـتــه ب ــأي م ــن ال ـس ـفــراء املـتـعــاقـبــن
ب ــود مـلـحــوظ ،مــن غـيــر انـقـطــاع خيط
الـتــواصــل .حينما ذهــب الحريري الى
واش ـن ـط ــن ك ــان ــت ال ـس ـف ـيــرة ال ـيــزاب ـيــت
ريتشارد وراء الحض على استقباله
هناك .مع اندالع حرب جرود عرسال،
فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة الـ ـ ـت ـ ــي رافـ ـق ــت
ـف
الـ ـح ــري ــري ال ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن ،لـ ــم ي ـخـ ِ
مــوظـفــون امـيــركـيــون رفيعو املستوى
امتعاضهم مــن قـيــادة حــزب الـلــه هذه
ال ـح ــرب ،قـبــل ان تـعـمــد الـسـفـيــرة لــدى
عــودت ـهــا ال ــى تـعـمـيــم ه ــذا االع ـت ــراض
على املسؤولني الذين اجتمعت بهم.
يبد الرئيس بعد حماسة
في املقابل ،لم ِ
كافية ملقاربة جديدة مللف عالقته غير
الــوديــة بــاالمـيــركـيــن ،ول ــم ُيـحــط نفسه
بـفــريــق يــولـيــه االهـتـمــام املـطـلــوب .على
االقــل ينقصه مــا ينجح فيه املحيطون
بالحريري.

السخرية ِمــن ه ــؤالء أصبحت اآلن
مـ ــوجـ ــة ،ك ـم ــا كـ ــانـ ــوا ه ـ ــم ،أس ــاس ــا،
م ــوج ــة .ي ـل ـعــب هـ ـ ــؤالء ،وال بـ ـ ّـد من
االع ـت ــراف ،فــي منطقة ال ـفــراغ .هذه
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـج ــد بـ ـع ــد َم ــن
يشغلها .ه ــذه إح ــدى أزم ــات شكل
عــامل ـنــا ال ـح ــدي ــث .أخـ ـيـ ـرًا ال بـ ـ ّـد ِمــن
ّ
اإلش ـ ــارة إل ــى أن تـعــريــف الـنـشــاط،
بـ ـحـ ـس ــب «لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب» البـ ــن
منظور ،هو« :ضد الكسل يكون ذلك
ومن معاني
في اإلنسان والدابة»ِ ...
الناشط أيـضــا ،فــي لغتنا ،بحسب
املصدر نفسه ،هو« :الثور الوحشي،
الذي يخرج ِمن بلد إلى بلد».
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مجتمع وإقتصاد
َّ
ّ
ّ
يقوم بهذه المهمات عنه .هي مهمات ملزمة
من
ثمة
الخارج.
مع
العالقات
يقيم
أو
ط
يخط
أو
ر
يفك
على الغالف رئاسة مجلس الوزراء ليس فيها من
ّ
ّ
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوهي مدفوعة الثمن من المال العام .رئيس الحكومة ينفذ ما يخطط له خبراء البرنامج ،سواء لجهة رسم السياسات
االقتصادية في مختلف القطاعات ،أو تحديد األهداف االستراتيجية والعالقات الديبلوماسية أو صياغة موقف لبنان من القضايا اإلقليمية والدولية!

الـ UNDPفي رئاسة مجلس الوزراء :نحن منفكر
محمد وهبة
خــال السنوات املاضية ،كــان برنامج
األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي يـتـغـلـغــل في
اإلدارة اللبنانية إلــى حـ ّـد وصفه بأنه
ت ـحـ ّـول إل ــى «إدارة ردي ـف ــة» .فــي وزارة
امل ــال هــو الجهة الـتــي تقترح مـســارات
الـسـيــاســة املــالـيــة وتــديــر الــديــن الـعــام،
وفي وزارة االقتصاد كان هذا البرنامج
ً
مسؤوال عن انضمام لبنان إلى منظمة
ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة وع ــن كــل مــا يتعلق
بسياسة لبنان في التجارة الخارجية،
وفــي وزارة الطاقة له مساهمة أيضًا،
وف ــي وزارة الـبـيـئــة ل ــه دور أس ــاس ــي،
وف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ...أم ــا فــي رئــاســة
مجلس ال ــوزراء ،فالقصة ال تقف عند
ح ــدود رس ــم سـيــاســات قـطــاعـيــة ،على
خـطــورة هــذا املــوضــوع ،بــل تـصــل إلــى
حــدود اتـخــاذ ال ـقــرارات السيادية عبر
رســم استراتيجيات ملوقف لبنان من
القضايا اإلقليمية والدولية.

إدارة رديفة بـ 14.5مليار ليرة
س ـ ـنـ ــويـ ــا تـ ـخـ ـص ــص اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات فــي
املوازنة العامة لتسديد نفقات برنامج
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي .ت ـب ـلــغ هــذه
النفقات في مشروع موازنة عام 2017
ّ
ن ـحــو  14.5م ـل ـيــار ل ـي ــرة .تـ ـت ــوزع هــذه
االع ـت ـمــادات عـلــى سـبــع إدارات لديها
ات ـف ــاق ـي ــة ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ب ــرن ــام ــج األمـ ــم
املـتـحــدة اإلنـمــائــي .الـحـ ّـصــة األكـبــر من
هـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات ت ـص ــرف ف ــي وزارة

يحضر خبراء البرنامج اجتماعات
رئيس الحكومة مع السفراء
والديبلوماسيين األجانب
التنمية اإلداري ــة تحت عنوان «نفقات
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية»
( ،)%27وتليها وزارة املال تحت عنوان
«مـســاهـمــة فــي بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـمــائــي» ( ،)%27ثــم رئــاســة مجلس
ال ـ ــوزراء تـحــت ع ـنــوان «ت ـعــزيــز ق ــدرات
تنفيذ مقررات رئاسة مجلس الوزراء»
( ،)%15.5وفي وزارة االقتصاد بعنوان
«مـســاهـمــة فــي بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي» ( ،)%12.5وف ـ ــي وزارة
التربية بعنوان «مساهمة في برنامج
األم ــم املـتـحــدة لــدعــم ال ـق ــدرات اإلداري ــة
وامل ـع ـلــومــات ـيــة» ( ،)%8.3وف ــي وزارة
الـبـيـئــة أي ـضــا «مـســاهـمــة ف ــي بــرنــامــج
األمم املتحدة اإلنمائي» (.)%9.7
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى بـ ــدء
ال ـبــرنــامــج بـتـقــديــم خــدمــاتــه املــدفــوعــة

يتولى  UNDPتنسيق العالقات الخارجية والدولية لرئيس مجلس الوزراء (داالتي ونهرا)

األجـ ــر ل ـ ـلـ ــوزارات واإلدارات امل ــذك ــورة
مــن دون أن تتضح ال ـجــدوى مــن ذلــك.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ت ـ ــرك ،ب ــوض ــوح،
أث ـرًا سلبيًا على اإلدارة العامة ،وبات
ّ
يـشــكــل إدارة رديـفــة لـهــا فــي الــوظــائــف
العليا ،واملهمات األساسية واألعمال
االس ـت ـشــاريــة لـ ـل ــوزراء ،بــاإلضــافــة إلــى
سـهــولــة الـتــوظـيــف ع ـبــره ،إل ــى ح ـ ّـد أنــه
بات يسيطر على الوظائف األساسية
وامل ـه ـمــة ف ــي مـخـتـلــف إدارات ال ــدول ــة،
ق ـبــل أن ي ـت ـبـ ّـن أن ــه ي ـقــوم بالتخطيط
ورسم استراتيجيات رئيس الحكومة
وعالقاته الديبلوماسية.

السياسات القطاعية
ب ـح ـس ــب تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن رئ ــاس ــة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،ف ــإن امل ــوازن ــة الـعــامــة

تـ ـم ـ ِّـول ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي إطـ ـ ــار «ت ـعــزيــز
ق ــدرات تنفيذ مـقــررات رئــاســة مجلس
الــوزراء» ،تبلغ االعتمادات املخصصة
في هذا اإلطار نحو  2.172مليار ليرة،
ّ
ويقدم البرنامج املساعدة االستشارية
وال ـت ـق ـن ـي ــة ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
بـ ـه ــدف تـ ـط ــوي ــر مـ ـش ــاري ــع ال ـح ـك ــوم ــة
االقتصادية واالجتماعية واإلنمائية
من خالل وضع برنامج عمل تطبيقي
وتصميم آليات التنفيذ.
كذلك ّ
ينسق البرنامج بــن ال ــوزارات
والـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة وم ــع
الجهات املانحة واألطراف الخارجية.
وباختصار ،إن البرنامج ّ
يقدم الدعم
لرئيس الحكومة في مجال السياسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـص ـم ـيــم
م ـ ـشـ ــاريـ ــع إصـ ــاح ـ ـيـ ــة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا،

وتطوير القدرات املؤسساتية.
ويــذكــر التقرير بالتفصيل عمله لدى
رئــاســة مجلس ال ــوزراء فــي القطاعات
االقتصادية املختلفة مثل قطاع النقل
وقطاعي الطاقة واملياه ،وقطاع البيئة،
وتـمـثـيــل رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
مــؤتـمــرات دولـيــة ،وفــي االستراتيجية
الوطنية للتنمية املستدامة ،وتحسني
أنـشـطــة األع ـمــال فــي لـبـنــان ،ومـشــروع
استهداف الفقر ،وفــي صـنــدوق إعــادة
الـ ـت ــأهـ ـي ــل ،وف ـ ــي ال ـس ـي ــاح ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
ال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املعلومات واالتصال ،وإصالح النظام
اإلحصائي ،وأنشطة سالمة الغذاء.

مهمات سيادية
لكن رئيس الحكومة لم يكتف بهذا

القدر من املهمات امللقاة على عاتق
ال ـب ــرن ــام ــج وإلـ ـغ ــاء اإلدارة ال ـعــامــة،
ب ــل أضـ ـ ــاف م ـه ـم ــات أخـ ـ ــرى تـتـعـلــق
بــ«تـنـسـيــق أزمـ ــة الـ ـن ــزوح ال ـس ــوري،
وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ــدول ـي ــة لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
ّ
وت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق وض ـ ـ ـ ــع خـ ـ ــطـ ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة
ّ
وب ــرن ــام ــج ع ـمــل ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـت ـطــرف
ال ـع ـن ـفــي ،قـ ـي ــادة وت ـن ـس ـيــق الـجـهــود
ّ
الوطنية لتنفيذ خطة األمــم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام .»2030
الالفت في هذه املهمات اإلضافية ،ما
يتعلق بتنسيق العالقات الخارجية
وال ــدول ـي ــة لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء.
ف ـقــد ت ـب ـ ّـن أن ال ـب ــرن ــام ــج ي ـس ـهــم في
«وضـ ـ ـ ــع األه ـ ـ ـ ـ ــداف االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
لــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وت ــزوي ــده

تقرير

هل يفصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص؟
فاتن الحاج
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن تـ ــوق ـ ـيـ ــع رئـ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة ،مـيـشــال ع ــون ،قانوني
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب وال ـب ـنــود
ال ـضــري ـب ـيــة ،ارتـ ـف ــع م ـن ـســوب الـقـلــق
م ــن ف ـصــل ال ـت ـشــريــع ب ــن الـقـطــاعــن
التعليميني الــرسـمــي وال ـخ ــاص .إذ
يـتـحــدث بـعــض ال ـنــواب عــن احتمال
طـ ــرح اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون م ـع ـجــل م ـكــرر
يستثني معلمي املـ ــدارس الخاصة
مـ ــن أح ـ ـكـ ــام قـ ــانـ ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة ،إل ــى
جــانــب اق ـتــراحــات ال ـقــوانــن املعجلة

املكررة التي جرى التوافق عليها بني
ً
بناء على
الكتل النيابية األساسية
ضغوط مجموعات املصالح.
وكـ ـ ــان ال ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم ك ـن ـع ــان قــد
ت ـح ــدث ع ـق ــب ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــن إعـ ـ ـ ــداد ن ـح ــو ث ـمــان ـيــة
اقتراحات قوانني يجري في ضوئها
إدخال تعديالت إلى السلسلة ،منها
اقتراح قانون يحافظ على صندوق
تعاضد القضاة ،واقـتــراحــات أخــرى
مرتبطة باملتقاعدين وعــدم إخضاع
زي ـ ــادات ال ـش ـهــداء وال ـجــرحــى وذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة لـلـتـقـسـيــط

أو ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة ،إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى
«االزدواجـ ـ ـي ـ ــة ال ـضــري ـب ـيــة» ألع ـضــاء
نقابات املهن الحرة وإلـغــاء الرسوم
عـ ـل ــى املـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة .وق ــد
علمت «األخبار» أن هناك اقتراحات
أخرى يجري اإلعداد لها خارج هذه
العناوين ،من بينها فصل التشريع
بــن معلمي ال ـخــاص والــرس ـمــي ،أو
االس ـت ـعــاضــة ع ــن ذل ــك بـتــوفـيــر دعــم
م ــال ــي لـ ـلـ ـم ــدارس الـ ـخ ــاص ــة يـغـطــي
قسمًا من زيادات الرواتب.
لم يذكر كنعان ،يومها ،أي تفصيل
ي ـت ـع ـلــق ب ــوح ــدة ال ـت ـش ــري ــع أو دع ــم

املـ ـ ــدارس ،وبـحـســب م ـصــادر نيابية
مـ ـط ـل ـع ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـلـ ـ ــف ،فـ ـ ـ ــإن ال ـك ـت ــل
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ــم تـ ـ ـت ـ ــداول ح ـت ــى اآلن
باآللية ،إال أن هذه املصادر تلفت إلى
ً
ّ
كتال نيابية ّ
عدة أبدت استعدادها
أن
ّ
للعمل من أجل الفصل وفك االرتباط
ب ــن املـعـلـمــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الــرسـمــي
واملعلمني في القطاع الخاص ،وذلك
فــي االجـتـمــاع األخـيــر ال ــذي عقد في
الـســرايــا الـحـكــومـيــة بــرئــاســة رئيس
الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري وحـضــور
أعضاء لجنة السلسلة ،والذي وضع
ال ـل ـم ـســات الـنـهــائ ـيــة ع ـلــى الـتـســويــة

التي سبقت توقيع قانون السلسلة.
تـقــول امل ـصــادر إن جميع املـشــاركــن
ف ــي االج ـت ـمــاع امل ــذك ــور واف ـق ــوا على
ّ
أن زي ــادة روات ــب املعلمني ستحدث
إربـ ـ ــاكـ ـ ــا وت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس
الخاصة ،وهــذا األمــر سيؤدي حتمًا
إلــى زي ــادة على األق ـســاط ق ــدرت بني
 750أل ـفــا وم ـل ـيــون و 500أل ــف لـيــرة،
ُ
ّ
إال أن هــذه املـصــادر تـقـ ّـر بــأن األرقــام
م ـ ـصـ ــدرهـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ال
اإلدارات الحكومية املعنية.
ُتجدر اإلشارة إلى أن قانون السلسلة
أ ّ
قر في املجلس النيابي برفع األيدي
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

عنك!
بــامل ـع ـلــومــات وال ـت ـحــال ـيــل املــرتـبـطــة
بــال ـعــاقــات وال ـس ـيــاســات وال ـبــرامــج
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ف ــإن
«هذا العمل حيوي ألن اطالع رئيس
مجلس الوزراء يوميًا على املواضيع
الديبلوماسية مرتبط باملعلومات
التي توفرها له هذه الوحدة».
ال ـك ــام الـ ـ ــوارد ف ــي ال ـت ـقــريــر واض ــح،
إذ إن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال يـطـلــع
عـ ـل ــى املـ ــواض ـ ـيـ ــع ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
إال مـ ــن خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج  UNDPفــي
رئــاســة مجلس الـ ــوزراء ،فيما يؤكد
ال ـت ـق ــري ــر إعـ ـ ـ ــداد خ ـ ـبـ ــراء ال ـب ــرن ــام ــج
ت ـقــاريــر ب ـثــاث ل ـغــات ع ــن «ال ـش ــؤون
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ت ـح ـض ـي ـرًا ل ــاج ـت ـم ــاع ــات
الــديـبـلــومــاسـيــة وال ــزي ــارات الــدولـيــة
وامل ــؤتـ ـم ــرات ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي ي ـشــارك
فـ ـيـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء»،
وهــذه التقارير تتضمن «ملحة عامة
ح ــول الـبـلــد املـضـيــف والشخصيات
ال ـتــي سـيـجـتـمــع بـهــا دولـ ــة الــرئـيــس
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ص ـي ــاغ ــة Talking
( Pontن ـقــاط أســاسـيــة لـلـكــام) حــول
املواضيع األساسية التي سيثيرها
الرئيس خالل هذه االجتماعات».
ومــن املـهـمــات الـتــي تقع على خبراء
ال ـب ــرن ــام ــج أي ـض ــا «إعـ ـ ـ ــداد وتــرج ـمــة
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
رئـيــس مجلس ال ــوزراء بــاســم لبنان
إلــى املــؤتـمــرات واملنتديات العاملية،
وإع ـ ـ ـ ـ ــداد ت ـ ـقـ ــاريـ ــر وتـ ـح ــالـ ـي ــل ح ــول
موقف لبنان من القضايا اإلقليمية
والــدول ـيــة ومـتــابـعــة ال ـت ـطــورات على
املستوى اإلقليمي والدولي وتقديم
اقتراحات آيلة إلى تعزيز مكانة لبنان
في األسرة الدولية» .وفوق ذلك ،يعد
الـخـبــراء «مــوجــز بــالـتـقــاريــر املحالة
إلى وزارة الخارجية واملغتربني من
سفارات لبنان في الخارج ،ويعدون
الرسائل الديبلوماسية باسم رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى قـ ـ ــادة ال ــدول ــة
العربية واألجنبية».
ويـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
«اج ـت ـم ــاع ــات رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مــع
الـسـفــراء والديبلوماسيني األجــانــب
وي ـت ــاب ـع ــون الـ ـشـ ــؤون وال ـس ـي ــاس ــات
ال ــدول ـي ــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ـعــاون
الـ ـت ــي تـ ـث ــار خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات،
وفـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ـق ــدي ــم ال ـت ــوص ـي ــات
واالق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــات ذات ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن إلـ ــى
مـسـتـشــاري رئـيــس مجلس الـ ــوزراء،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــداد م ـح ــاض ــر
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وتـ ـ ــأمـ ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــة
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـل ـم ــواض ـي ــع ال ـ ـتـ ــي تــم
ّ
التطرق إليها والتي تتطلب املتابعة،
وت ــأم ــن ص ـل ــة ال ــوص ــل م ــع مـمـثـلــي
األسرة الدولية في لبنان».

األرقام عند زيادة
األقساط مصدرها
المدارس الخاصة
ال اإلدارات الحكومية
المعنية

ردود

محافظ بيروت يمارس «الكيدية»
عرقلة أعمال المعترضين على «إيدن باي»
فيفيان عقيقي
أرس ـ ــل م ـحــافــظ بـ ـي ــروت ،ال ـقــاضــي
زيـ ـ ـ ــاد شـ ـبـ ـي ــب ،أمـ ـ ـ ــس ،كـ ـت ــاب ــا إل ــى
ق ـي ــادة شــرطــة ب ـي ــروت ،يـطـلــب فيه
وقــف جميع األع ـمــال القائمة على
العقار /3712مصيطبة ،اململوك من
عدنان وعادل ّ
القصار ،وهي عبارة
ُع ــن أع ـم ــال تـنـظـيــف لـحـجــر املـبـنــى
املقام عليهّ .أما الالفت ،فهو صدور
ّ
قضائية
القرار بالتزامن مع دعاوى
رفعها ّ
القصار وأصحاب العقارات
ُ
ّ
املجاورة ضد مشروع «إيدن باي»،
ن ـت ـي ـج ــة ُاألض ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــاحـ ـق ــة ب ـه ــم،
ب ـس ـبــب امل ـخ ــال ـف ــات ال ـت ــي يـنـطــوي
ع ـل ـي ـه ــا املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـص ـ ّـر
محافظ بيروت على توفير حماية
ك ــام ـل ــة ل ـ ــه ،ك ــذل ــك وب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
صدور تقرير عن نقيب املهندسني
ّ
في بيروت جاد تابت ،يؤكد تعدي
امل ـش ــروع عـلــى األمـ ــاك الـعـمــومـ ّـيــة،
وي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدد فـ ـي ــه ثـ ـم ــان ــي م ـخ ــال ـف ــات
واض ـحــة لـقــانــونــي الـبـنــاء والبيئة
وش ـ ــروط ال ــرخ ـص ــة امل ـم ـنــوحــة لــه،
ومـبــادئ التنظيم املــدنــي واملـبــادئ
املوضوعة منذ الستينيات لحماية
ّ
الخاص لشواطئ العاصمة
الطابع
ّ
اللبنانية.
هـكــذا ق ـ ّـرر محافظ بـيــروت تجاهل
م ـخ ــال ـف ــات ث ــاب ـت ــة ي ـن ـط ــوي عـلـيـ ّهــا
م ـ ـش ـ ــروع «إي ـ ـ ـ ـ ــدن ب ـ ـ ـ ـ ــاي» ،ت ـت ـم ــث ــل
ّ
العمومية،
بــالـتـعــدي عـلــى األم ــاك
وب ـنــاء  5251مـتـرًا مـ ّ
ـربـعــا إضــافـيــا،
ّ
أي م ــا ي ـش ــك ــل ض ـع ـفــي م ـســاحــات
ّ
ال ـب ـن ــاء ال ـقــانــونــيــة امل ـس ـمــوحــة في
املنطقة .واعتمد في املقابل سياسة
كـيــديــة عـبــر إي ـقــاف أع ـمــال تنظيف
ال ت ـح ـتــاج إل ــى تــرخ ـيــص ،بحسب
ّ
قانونية استطلعتها
تأكيد مصادر
«األخبار» ,في عقار مجاور.
في التفاصيلّ ،
توجهت ّ
دورية لقوى
األم ــن مــن فصيلة الــرمـلــة البيضاء
إلــى الـعـقــار املــذكــور ،أم ــس ،لتنفيذ
ك ـت ــاب ص ـ ــادر ع ــن ش ـب ـيــب ،يقضي
بـ«وقف جميع األعمال القائمة على
العقار  3712إلى حني االستحصال
ع ـلــى تــرخ ـيــص ق ــان ــون ــي» .ويـعـيــد
نديم ّ
القصّار السبب إلــى «انزعاج
ّ
املحافظ منا ،نحن املتضررين من
م ـشــروع «إيـ ــدن ب ــاي» ال ــذي رفعنا
قضائية عـ ّـدة ضـ ّـدهّ ،
ّ
فوجه
دعــاوى
كتابًا إلى فصيلة الرملة البيضاء،
لــوقــف أعـمــال تنظيف حجر البيت
الـخــارجــي .وعـنــد وص ــول الـ ّ
ـدوريــة،
ت ـ ّـم ال ـك ـشــف ع ـلــى األعـ ـم ــال ،وت ـبــنّ
ّ
أنها ال تنطوي على مخالفات ،إل
أنـهــم أص ـ ّـروا على إيـقــاف األعـمــال،
تـحــت حـ ّـجــة وج ــوب استحصالنا
ّ
ّ
ع ـلــى م ــواف ـق ــة كـ ــل س ــك ــان ال ـب ـنــايــة،
ع ـل ـمــا أن ـه ــا م ـس ـكــونــة م ــن عــائـلـتــي

ع ـل ــى ج ـم ـيــع م ـ ـ ـ ــواده ،وم ـن ـه ــا امل ـ ــادة
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــإع ـط ــاء ال ـ ــزي ـ ــادة ملـعـلـمــي
ً
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ع ـ ـمـ ــا ب ــوح ــدة
الـ ـتـ ـش ــري ــع امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
قــانــون تنظيم الهيئة التعليمية في
املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 .1956/6/15وق ــد ب ــرز ف ــي الجلسة
ال ـن ـيــاب ـيــة ي ــوم ـه ــا اع ـ ـتـ ــراض ك ــل مــن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
والرئيس فؤاد السنيورة على وحدة
الـتـشــريــع ،وكــذلــك غـمــز بـعــض نــواب
تـكـتــل اإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر م ــن قـنــاة
رف ـ ــض ه ـ ــذه ال ـ ــوح ـ ــدة ،ف ـي ـمــا تـمـســك
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عـ ــدنـ ــان الـ ـق ـ ّـص ــار وش ـق ـي ـق ــه عـ ــادل
الـقـ ّـصــار» .ويتابع الـقـ ّـصــار« :يبدو
أن محافظ بيروت يتابع املخالفات
ّ
اإلداريــة وينشط
سلطته
في نطاق
ّ
ملـكــافـحـتـهــا ،لـكــنــه لــم يـلـحــظ ،حتى
اليوم ،املخالفات في مشروع «إيدن
ب ــاي» املـخــالــف للقوانني واملعتدي
ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـ ّـي ــة ،والـ ــذي
ً
وضع له قوى ّ
أمنية لحمايته بدال
من وقف األعمال فيه».
بـحـســب م ـص ــادر أم ـ ّنـ ّـيــة ف ــي قـيــادة
ش ــرط ــة بـ ـي ــروت «ن ــف ــذت الـفـصـيـلــة
أوام ـ ـ ـ ــر املـ ـح ــاف ــظ ب ــوق ــف األعـ ـم ــال
ع ـلــى ال ـع ـق ــار ،ف ــي ك ـت ــاب ل ــم ي ـحـ ّـدد
طـبـيـعــة امل ـخــال ـفــة .ورف ـع ــت تـقــريـرًا
لــه بـعــد الـكـشــف عـلــى املــوقــع ،حيث
تـبـ ّـن أن الـسـقــالــة مــوضــوعــة داخــل
ح ــديـ ـق ــة املـ ـبـ ـن ــى وض ـ ـمـ ــن ال ـع ـق ــار
ال ـخ ـ ّ
ـاص ،للقيام بتنظيف الحجر
ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـم ـب ـنــى ،لـي ـت ـخــذ عـلــى
أث ــره قـ ــرارًا نـهــائـيــا بــوقــف األع ـمــال

يتجاهل شبيب
تعديات «إيدن باي»
ويالحق أعمال
التنظيف في
عقار مجاور

أو اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا» ،إلـ ــى ذل ـ ــك ،تـفـيــد
مـصــادر قــانــونـ ّـيــة إلــى أن «تنظيف
ّ
أحجار املبنى الخارجي ال تتطلب
الحصول على ترخيص ،بل ّ
مجرد
ال ـت ـص ــري ــح ع ــن ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال فــي
ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ،عـلـمــا أن ع ــدم الـتـصــريــح
ُّ
أي ـض ــا ال ي ـع ــد مـخــالـفــة تـسـتــوجــب
وقف األعمال» .وتشرح املصادر أن
األعمال التي تحتاج إلى ترخيص
مسبق تتعلق بالبناء أو الترميم
وتغيير خريطة البناء الداخلي أو
اس ـت ـخ ــدام األم ـ ــاك امل ـش ـتــركــة دون
موافقة الجيران.
يـ ـق ــول م ـح ــاف ــظ ب ـ ـيـ ــروت ال ـق ــاض ــي
زيـ ــاد ش ـبـيــب ،إن ــه ك ــان ف ــي إجـ ــازة،
وأمس كان يوم العمل ّ
األول له بعد
ّ
اإلجازة ،ويتابع« :لم أوقع أمس أي
ق ــرار بــوقــف األع ـمــالّ ،
ورب ـمــا يعود
هذا الكتاب إلى أكثر من عشرة أيام،
م ـ ّـن ضـمــن ع ـش ــرات الـ ـق ــرارات الـتــي
أوقـعـهــا يــومـيــا ،وتــالـيــا ال يمكنني
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن املـ ـل ــف ألنـ ـن ــي لـســت
مـطـلـعــا عـلـيــه .لـكــن األك ـي ــد أن ق ــرار
وق ــف األع ـم ــال ،يـكــون مـسـتـنـدًا إلــى
تقرير من شرطة البلدية عن وجود
أع ـم ــال قــائ ـمــة م ــن دون تــرخـيــص،
ّ
البلدية،
وتقرير صادر من مهندس
وت ــوص ـي ــة م ــن مـصـلـحــة الـهـنــدســة
ل ــوق ــف األشـ ـغ ــال ب ـعــد ال ـت ـثـ ّـبــت من
أنها بحاجة إلى ترخيص» .ويتابع
شـ ـبـ ـي ــب« :املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة ت ـف ـت ــرض
االن ـت ـظــار حـتــى ال ـغــد (الـ ـي ــوم)َ ،
فلم
االستعجال؟ هل ألن القرار يطاول
ب ـيــت ال ـق ـ ّـص ــار؟ غـ ـدًا (الـ ـي ــوم) أطـلــع
على امللف وأطلعكم على تفاصيله
الصحيحة».

ّ
تنظيف أحجار المبنى الخارجي ال تتطلب الحصول على ترخيص (هيثم الموسوي)

كــل مــن وزي ــر التربية م ــروان حمادة
والـنــائـبــن بهية الـحــريــري وبـطــرس
حرب باملساواة التي تعود إلى أكثر
م ــن  60ع ــام ــا .ل ـك ــن ت ـص ــدي ــق امل ـ ــادة
ل ــم ي ـب ــدد امل ـ ـخـ ــاوف ،وال ي ـ ــزال فصل
التشريع مطروحًا ،بحسب املصادر،
وإن لـ ــم ت ـت ـض ــح ك ـي ـف ـي ــة امل ـع ــال ـج ــة.
وتـلـفــت امل ـصــادر إل ــى أن هـنــاك مــواد
عدة في السلسلة قد تخضع للتعديل
بــذريـعــة أنـهــا «تـنـطــوي عـلــى أخـطــاء
مــاديــة أو اخ ـت ــاالت يـجــب أن يصار
إلى تصويبها».
من جهتها ،تصر الهيئة التنفيذية

ل ــرابـ ـط ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى أن يسير
ّ
املعجل ّ
املكرر القاضي
اقتراح القانون
باستثناء صندوق تعاضد أساتذة
الجامعة من أحكام املادتني  31و 33
(توحيد الصناديق الضامنة ودعم
الصناديق) في قانون سلسلة الرتب
والرواتب ،جنبًا إلى جنب مع اقتراح
ال ـ ـقـ ــانـ ــون املـ ـعـ ـج ــل املـ ـ ـك ـ ـ ّـرر الـ ـخ ــاص
بالقضاة ،فيما تردد أن هناك اتجاهًا
لدى تكتل التغيير واإلصالح بإعطاء
األولوية القتراح قانون القضاة دون
أساتذة الجامعة.

مصرف ُلبنانً :
السماء تمطر ماال
فــي سـيــاق الـ ــردود وال ـ ــردود امل ـضــادة على
املـقــال املنشور فــي «األخ ـبــار» تحت عنوان
«سالمة يمنح الحريري  400مليون دوالر
إضافية من املال العام» (العدد  ٣٢٥٤السبت
 ١٩آب  ،)٢٠١٧صــدر أمــس بـيــان جــديــد عن
حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة ،باسم
«املكتب ُاإلعالمي ملصرف لبنان» ،جاء فيه:
«إن ّ
رد امل ـحــرر فــي جــريــدة األخ ـبــار ال ــوارد
في العدد رقم  3255تاريخ  ،2017/8/21قد
جاء ضمن سلسلة مقاالت امتدت على فترة
مــن الــزمــن وت ـهـ ُـدف إل ــى الـتـشـهـيــر بسمعة
مصرف لبنان وتمعن في إطالق تحليالت
واسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة ،وم ـن ـهــا
استعماله للمال العام.
إن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ــم ي ـس ـت ـع ـمــل األمـ ـ ــوال
العامة العائدة للدولة إطالقًا ،ولم ّ
يحملها
أي ــة أع ـبــاء فــي ٍّ
أي مــن العمليات املصرفية
أو ال ـه ـنــدســات ال ـتــي ق ــام ب ـهــا ،كـمــا أن ــه لم
يـسـتـعـمــل أم ــوال ــه ال ـخــاصــة ل ـهــذا ال ـغــرض،
وب ــال ـت ــال ــي ك ــل م ــا جـ ــاء ف ــي ردك ـ ــم مـخــالــف
تمامًا للواقع.
إن ق ـس ـمــا م ــن املـ ـق ــاالت امل ـن ـش ــورة تـضـ ّـمــن
مـ ــراسـ ــات م ـصــرف ـيــة م ـش ـمــولــة بــال ـســريــة
املـصــرفـيــة املـنـصــوص عليها فــي الـقــانــون
ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  1956/9/3ك ـم ــا وف ــي
امل ـ ــادة  151م ــن ق ــان ــون ال ـن ـقــد والـتـسـلـيــف،
وإن مـصــرف لبنان يحتفظ بكافة حقوقه
الـقــانــونـيــة لـجـهــة ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات بحق
ك ــل م ــن َس ـ ـ ّـرب وم ــن اش ـت ــرك ف ــي تسريبها
واألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وب ـح ـقــه
بــاملـطــالـبــة بــالـعـطــل وال ـض ــرر ع ــن األض ــرار
املادية واملعنوية الالحقة به».

ّرد المحرر

يضعنا ّ
رد حاكم مصرف لبنان ،مجددًا ،أمام نوع
مــن األحـجـيــات .فهو يقول إن املـصــرف املركزي
لــم يستعمل «أمـ ــوال ال ــدول ــة ال ـعــامــة» وال «أمــوالــه
ال ـخــاصــة» فــي ٍّأي مــن «الـعـمـلـيــات املـصــرفـيــة» أو
«الهندسات املالية» التي قام بها! ولكنه ،أي حاكم
م ـصــرف لـبـنــان ،ال ي ـقــول مــا هــو ن ــوع «األم ـ ــوال»
التي ّ
يوزعها على املصارف ومساهميها وكبار
مودعيها ومدينيها؟ ومــا هي صفتها؟ هل هي
نوع من «املشاع»؟ أم أنها تهطل من السماء على
خزائن البعض دون غيرهم؟ تكفي اإلشارة إلى أن
حاكم مصرف لبنان نقل في العام املاضي نحو
 5.6مليارات دوالر إلى املصارف وكبار املودعني
فــي إط ــار مــا ُس ـمــي «الـهـنــدســة املــال ـيــة» .فـمــا هو
مصدر هذه األموال؟ وماذا يسميها؟
بـمــوجــب قـ ــرارات قضائية واج ـت ـهــادات ع ـ ّـدة ،فــإن
مصرف لبنان هــو «شخص معنوي مــن القانون
 13مــن قــانــون الـنـقــد والـتـسـلـيــف)،
ال ـعــام» (املـ ــادة َّ
وبالتالي هو «مكلف إدارة مرفق عام ويؤمن لهذه
الغاية تسيير مرفق عــام» (ق ــرار مجلس شــورى
الدولة  ،)1995/2/15وهو «إذا قرر منح املصارف
ال ـخــاصــة تـسـهـيــات وق ــروض ــا أو رف ـض ـهــا فــإنــه
ال يعمل كـتــاجــر يسعى لـلــربــح بــل كشخص من
القانون الـعــام» (محكمة التمييز املدنية  -بيروت
 1991/03/15واملحكمة االبتدائية املدنية  -بيروت
 ...)1988/05/19كما أن املادة  70من قانون النقد
والتسليف ّ
تحدد مهمة املصرف املركزي بوصفها
«مهمة عامة» ،تتمثل بـ«املحافظة على النقد لتأمني
أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم» ،وتتضمن
مهمة املصرف بشكل خاص ما يأتي« :املحافظة
على سالمة النقد اللبناني .املحافظة على االستقرار
االقتصادي .املحافظة على سالمة أوضاع النظام
املصرفي .تطوير السوق النقدية واملالية» ...بمعنى
أن القوانني املرعية اإلجراء والقرارات القضائية ذات
الصلة واالجتهادات تعتبر مصرف لبنان شخصًا
عــامـ ًـا ،وبالتالي تعتبر األم ــوال التي يتصرف بها
أمواال عامة.
ف ــي ال ــواق ــع ،لـيــس ه ـنــاك أح ـج ـيــات وال أل ـغ ــاز وال
أس ــرار ،وتكفي اإلش ــارة إلــى أن الـجــزء األهــم من
املوارد املالية التي يتصرف بها مصدرها الخزينة
الـعـ ّـامــة ،فهو أكبر املكتتبني فــي الــديــن الحكومي
ويتقاضى أكثر من  1200مليون دوالر سنويًا
ف ــوائ ـ َـد عـلــى ه ــذه االك ـت ـتــابــات ويـسـتـخــدمـهــا في
العمليات التي يجريها مــع املـصــارف ،أليس هذا
ً
ماال عامًا أيضًا؟
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مصارف

شراكة بين
 BLOMواألمن
العام

قطاع

بين فترة وأخرى ،يخضع مضمون اإلعالن في
لبنان لتجاذب وأخذ ّ
نهاية المطاف إلى
في
يؤدي
ورد
ّ
إزالة لوحات دعائية كما حصل في كل من طرابلس
ومار الياس وغيرهما من الحوادث المشابهة ،ما يطرح
اإلعالنات
تساؤالت حول القيود المفروضة على سوق
ّ
في موسم الصيف والجهات المعترضة في بلد يتغنى
بالحريات واالنفتاح

تـعـقــد املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن
الـ ـع ــام وب ـن ــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل فـ ــي ت ـم ــام
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة  9:30ب ـم ـن ــاس ـب ــة
اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن إط ـ ـ ــاق خ ــدم ــة
جديدة ومميزة بالشراكة بني
الطرفني وذلك في مقر املديرية
العامة لألمن العام ،املبنى رقم
 3في املتحف.

شركات

«تاتش» ...شراكات نسوية داعمة
أعلنت شركة "تــاتــش" في لبنان ،ب ــإدارة مجموعة زيــن ،عن شراكتها مع مؤسسة
النساء العربيات في مجال الحوسبة  ArabWICكــراع أســاسـ ّـي ملؤتمرها الدولي
السنوي الخامس الذي عقدته في الجامعة األميركية في بيروت ،وذلك ضمن إطار
برنامج تاتش لالستدامة املؤسسية واملسؤولية االجتماعية  Positive touchالذي
يولي أهمية كبرى لتمكني املرأة.
عقد املؤتمر على مدى ثالثة أيام بمشاركة أكثر من  500مشارك محليني ،إقليميني
ودوليني من مختلف قطاعات التكنولوجيا ،بمن فيهم أكاديميون ،تالمذة جامعيون،
مهنيون ورواد أعمال ،وتخللته ورش عمل تقنية تفاعلية متعددة ،وجلسات إرشادية

من يحكم
إعالنات
الصيف؟
مايا سماحة

ّ
وتدريب مهني لجميع املستويات وجلسات حوار ،ليشكل بذلك أحد أكبر املؤتمرات
التي تركز على النساء في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العالم العربي.
عن الحدث ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة "تاتش" أمــري غوركان إن "املـســاواة بني
النساء والرجال هي عامل أساسي في استراتيجية شركتنا .ونسعى إلى تحقيق
ذلك من خالل توفير فرص عمل متساوية لهم ،كما أننا نجهد لزيادة عدد النساء في
األدوار التنفيذية في تاتش كما في مجموعة زين عمومًا".
في سياق آخرّ ،
جددت "تاتش" ،للعام الثاني على التوالي ،شراكتها مع جمعية الحركة
الثقافية في لبنان ،لدعم سلسلة من الفعاليات واألنشطة الثقافية تتضمن :معارض
رسم لفنانني مشهورين ،مهرجانات شعرية ،توقيع كتب وحفالت تكريم لحشد من
املمثلني والشعراء والفنانني .باإلضافة الى تنظيم نشاطات بالتعاون مع اتحاد الكتاب
اللبنانيني ،ورابطة الفنانني التشكيليني وغيرها الكثير.

تكنولوجيا

 LGتحصد جوائز EISA
أعلنت شركة «إل جي إلكترونيكس» عن اختيار تلفازها  OLEDطراز  E7كأفضل
تلفاز بتقنية  OLEDمن قبل جوائز الجمعية األوروبية للصورة والصوت  EISAفي
دورتها للعام الحالي  2017بفضل جودة الصورة املثالية وزوايا العرض الواسعة التي
يقدمها ،باإلضافة إلى دعمه لتقنيتي املدى الديناميكي العالي ( )10 HDRوDolby
 ،™Visionاألمر الذي يوفر للمستخدم جودة صوت سينمائية مذهلة.
كما حصل مكبر صوت «إل جي» طــراز  SJ9على جائزة أفضل مكبر صوت من
الجمعية ،ملا يقدمه من صوت فائق الوضوح بفضل تقنية  Dolby Atmosالتي تمكن
مكبر الصوت من إخراج الصوت من أي مكان ضمن حيز ثالثي األبعاد ،حتى من
فوق املستمع.
تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تحديد املنتجات الفائزة بجوائز الجمعية األوروبية للصورة
والصوت  EISAمن قبل عدد من محرري مجالت متخصصة في الصوت والفيديو
عبر  20دولة أوروبية ،والواليات املتحدة األميركية ،وأستراليا.

يضع الـقــانــون ضــوابــط على القطاع
اإلع ــان ــي إذ ي ـتـ ّ
ـوجــب عـلــى مضمون
اإلعـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــراعـ ـ ــاة "امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى
الـشـعــور الــوطـنــي والـســامــة واآلداب
الـعــامــة والـبـيـئــة واملـنــاظــر الطبيعية
واألبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة"
ح ـس ــب املـ ـ ـ ــادة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ــرس ــوم
ّ
 2015/1302امل ـ ـت ـ ـعـ ــلـ ــق ب ـت ـن ـظ ـي ــم
اإلعــانــات والترخيص لها .وحظرت
امل ـ ــادة ال ــراب ـع ــة م ـنــه وض ــع ال ـلــوحــات
اإلعــان ـيــة فــي ع ــدة أمــاكــن منها دور
ال ـع ـب ــادة وت ــواب ـع ـه ــا وض ـم ــن شـعــاع
 50م ـ ـت ـ ـرًا مـ ـنـ ـه ــا .وم ـ ــا ي ـه ـ ّـم ـن ــا ه ـنــا
ه ــو م ـع ـي ــار اح ـ ـتـ ــرام اآلداب ال ـعــامــة
الفضفاض وال ــذي يفتح املـجــال أمــام
ًّ
عدة اجتهادات ،فما يعتبر ُمخل لدى
البعض ال يستدعي هذه البلبلة لدى
آخرين.
وإضافة إلى املراسيم الحكومية ،ال ّ
بد
من تسليط الضوء على قرارات بلدية
عـلــى غ ــرار ال ـقــرار ال ـصــادر عــن بلدية
عام ّ 2004
طرابلس ّ
محددًا مواصفات
اإلع ـ ــان ف ــي ن ـطــاق ـهــا ،فــاش ـتــرط عــدم
ّ
ّ
يتضمن
مخالفة قواعد الحشمة وأل
"مسكرات أو مشروبات تحتوي على
الكحول ولو بنسبة ضئيلة"ّ .
وت ــوض ـي ـح ــا إلزالـ ـ ـ ــة إعـ ـ ــان م ــرخ ــص
ل ـشــركــة ك ــوك ــاك ــوال ح ـصــل ق ـبــل م ــدة،
ُيـظـهــر ف ـتــاة وش ـ ّـاب ــا بـلـبــاس سباحة
ُي ـح ـ ّـدق ــان بـبـعـضـهـمــا ،يـشـيــر رئـيــس
بلدية طــرابـلــس املـهـنــدس أحـمــد قمر
ّ
ّ
تتغير
ال ــدي ــن إل ــى أن ص ــور اإلعـ ــان
دائـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ــارح ـ ــا ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ب ـت ــواج ــد
"صــورة موضوعة أمام جامع ُ تقريبًا
ّ
ومخلة نوعًا ما باآلداب لذلك أزيلت"،
ن ــافـ ـي ــا ّ
أي ت ـ ـشـ ـ ّـدد م ـس ـت ـق ـب ـل ـ ّـي عـلــى
اإلعالنات .وبعد أن أعدناه إلى مرحلة
ّ
أزيلت فيها إعالنات ملشروباتُ ،يذكر
بغياب االنضباط في ّاملدينة في فترة
مضت ،معتبرًا اليوم أنه "ليس هناك
ّ
من مشكلة مع كافة اإلعــانــات بل إن
امل ــوض ــوع مــرت ـبــط بـ ـص ــورة اإلعـ ــان
ّ
امل ـخــلــة وال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة على
طريق دور عـبــادة" .وحــول التناقض
ب ــن رفـ ــض ال ـب ـلــديــة وم ــواف ـق ــة األم ــن
ّ
ّ
العام ،يجيب أن هذا األخير ربما يجد
ب ـعــض الـ ـص ــور ال ت ـح ــوي أي إخ ــال
"لـكــن أي بـلــديــة قــد ت ــرى أنـهــا تحوي
أم ـ ــورًا ق ــد ت ـضـ ّـر بمجتمعها فـتــأخــذ
قرارها في شأنها".

شركات اإلعالن

ُ ّ
تـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر كـ ــول ـ ـيـ ــت ش ـ ـ ــرف ـ ـ ــان امل ـ ــدي ـ ــرة
الـعــامــة لــوكــالــة "يونيفرسال ميديا"
لإلعالنات ( )UM Lebanonبمحطات
يصادفونها في عملهم اليومي ُت ّ
بي
الـضــوابــط املـفــروضــة على اللوحات
اإلعــانـيــة الـتــي يضعونها فــي عــدد
من املناطق .فإضافة إلى رقابة األمن
ّ
ّ
العام التي تتجلى عبر رقم ُيطبع في
أسـفــل اإلع ــان مـظـهـرًا املــواف ـقــة على
ه ــذا األخ ـي ــر ،يــؤخــذ بـعــن االع ـتـبــار
"ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط واالعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات الـ ـت ــي
ً
تفرضها منطقة الضاحية مـثــا إذ
ّ
ال يمكن وضع إعــان يتعلق بفوائد
البنوك فيها ،ناهيك عــن محتويات
ّ
أخرى ترويجية ،وكل ذلك باالستناد
إلى استراتيجية مدروسة وبناء على
اقـتــراحــات املعلنني" .وبالنسبة إلى
إزال ــة إع ــان كــوكــاكــوال فــي طرابلس
وال ـ ـعـ ــائـ ــد إلـ ـ ــى وك ـ ــال ـ ــة  ،UMت ـق ــول
شرفانّ :
"تنبهت للحادثة عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــةّ ،وت ـفــاجــأت
ّ
تتفهم
بتمزيق اإلعـ ــان" ،ومــع ّ أنـهــا
االع ـت ـب ــارات ،كــانــت تـفــضــل الــرجــوع
إلـيـهــا كـشــركــة مـعـنـ ّـيــة ف ــا مــانــع من
ّ
إزالته ولكن أحدًا لم يتواصل معها.
ّ
وت ـ ـض ـ ـي ـ ــف "ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرت أن
ّ
املـ ـحـ ـت ــوى الـ ـت ــرويـ ـج ـ ّـي اسـ ـتـ ـف ــز فـئــة
معينة ،أخذت املبادرة بإزالة ثماني
ل ــوح ــات مـشــابـهــة ف ــي م ــواق ــع أخ ــرى
فــي طــرابـلــس ،ووضـعـنــا إعــانــا آخر
م ـكــان ـهــا .وقـ ــد ّ
رح ـ ــب امل ـع ـلــن بــاألمــر
ّ
وتعاطف مع من أحــس باالستفزاز،
ولم نلمس ّ
أي اعتراض من ِقبله".
وبعيدًا عن إعــان املـشــروب الغازي،
تشير إلى حادثة أخــرى تعيدنا إلى
انـعـكــاس تــوتــر الـعــاقــات بــن الــدول
ع ـل ــى سـ ــوق اإلعـ ــانـ ــات وه ـ ــذه امل ــرة
م ــع "إع ـ ــان ع ـ ـ ّ
ـادي مل ــاب ــس لـلـعــامــة
التجارية  LC Waikikiالتركية التي
أثـ ـ ــارت ت ـح ـف ـظــات ب ـعــض املــواط ـنــن
م ــن أص ــل أرم ـن ــي ،وه ــو م ــا يجعلنا
ّ
نتعلم مــن التجارب التي نصادفها
ً
ّ
تتكرر مستقبال
على الطرقات كي ال
حادثة إزالة أي إعالن".
من جهتهُ ،ي ّ
شدد رشيد الخازن املدير
ال ـعـ ّ
ـام لـشــركــة "أو.إم.دي" لــإعــانــات
( )OMDع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـ ــراع ـ ــاة
خصوصية لبنان املناطقية والدينية
والـعـقــائــديــة" ،وم ــن واجـبـنــا كشركة
نـمـثــل ال ــزب ــون أن نـنـصـحــه بـتـفــادي

ّ
ً
وضــع إع ــان يتعلق مـثــا بالكحول
في مناطق ُيعتبر املوضوع حساسًا
فيها احترامًا لسكانها وتجنبًا لهدر
أمواله وللكالم غير الصائب املرافق
ل ــإع ــان ،فــاخ ـت ـيــارنــا مل ـكــان وضـعــه
يـ ـه ــدف إل ـ ــى إفـ ـ ـ ــادة الـ ــزبـ ــون ول ـيــس
لخلق ردة فعل تؤثر سلبًا عليه ،كون
اإلع ــان ُوج ــد لتشجيع الـنــاس على
شراء املنتج وليس الستفزاز أحد".
ّ
ويـجــد الـخــازن أن "بـعــض اإلعــانــات
تـ ّكــون أحـيــانــا فــي غير محلها ،ومع
ّ
أنـ ـن ــا ال نـصـنـعـهــا إل أن ـن ــا ن ـح ــاول
ال ـت ـهــرب م ــن بـعـضـهــا .فـعـلــى سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال ،ن ـ ـعـ ــارض اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـت ــي
ُت ّ
شجع على شراء مكنسة كهربائية
ّ
أو جــايــة فــي عـيــد األم ونـلـفــت نظر
ّ
الــزبــائــن عند فبركتهم للدعاية بــأن
هذا التوجه يعتمد تصنيفًا خاطئًا".
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــوض ــح م ـ ــارون حـســون
امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـام لـ ـش ــرك ــة "بـ ـ ــي.إتـ ـ ــش.
دي" اإلع ــانـ ـي ــة ( )PHDال ـض ــواب ــط
ُ
ال ـت ــي ت ـف ــرض ع ـلــى اإلع ــان ــات الـتــي
يـ ـضـ ـع ــونـ ـه ــا فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض املـ ـن ــاط ــق
وامل ـت ــأت ـي ــة م ــن "خـ ـب ــرة الـ ـش ــرك ــة فــي
م ــرح ـل ــة أولـ ـ ــى ث ـ ـ ّـم ت ــأت ــي ال ـض ــواب ــط
ُ
الدينية التي تفرض على اإلعالنات
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـبـ ـن ــوك وامل ـ ـشـ ــروبـ ــات
ال ــروح ـي ــة وت ـل ــك ال ـخ ــاص ــة بـمــابــس
السباحة"ُ .
ويـعـ ّـدد عــددًا من املناطق
حـيــث تتجلى ه ــذه الـضــوابــط كمثل
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ،ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ط ــرابـ ـل ــس
ّ
وب ـع ـل ـب ــك .وي ـض ـي ــف"ُ :ي ـش ــك ــل األم ــن
ّ
العام الضابطة األولــى ثم نعود إلى
ّ
املـنــاطــق ك ــل عـلــى ح ــدة" ك ــون البيئة
تفرض دراسة السوق واختيار الفئة
املستهدفة مــع وض ــع خـطــة مالئمة.
ويشرح ّأن الخسائر ّ
يتكبدها الزبون
كما شركة اإلعــانــات في حالة إزالــة
إعالن ّ
معي.

ّ
العام
الذوق

يــرى الــدكـتــور محمود طربيه الخبير
ّ
ف ــي اإلع ـ ــام االس ـتـ ّـرات ـي ـجــي أن "إزالـ ــة
ال ـن ــاس إلع ــان م ــرخ ــص م ــرف ــوض من
ّ
ـان
حـيــث امل ـب ــدأ وغ ـيــر قــانــونـ ّـي فــاإلعـ ّ
م ـ ــوج ـ ــود عـ ـل ــى مـ ـل ــك عـ ـ ـ ــام وال ي ـح ــق
إزالـ ـت ــه إال م ــن ق ـبــل ال ـس ـل ـطــة املـحـلـيــة
أو مــن يملك إذنــا بــذلــك .وتعتبر عــادة
ال ـب ـل ــدي ــات املـ ـس ــؤول ــة ع ــن اإلع ــان ــات
فـهــي تعطي الـتــرخـيــص ل ـهــا" .ويمكن
الـنـظــر إل ــى تـحـفــظ بـعــض الجمعيات
على املحتوى وفقًا ملقاربتني قانونية
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 ODGAMMللعقارات...
ّالخبرة اللبنانية في باريس

تقدم شركة  ODGAMM Prime Realtyالتي تعد واحدة من أبرز الوكاالت العقارية
فــي بــاريــس ،خــدمــات متميزة لكل مــن يرغب باالستثمار ،أو الـشــراء أو العيش في
باريس من خالل تسهيلها لعملية االستحواذ على امللكية العقارية.
الشركة التي أسسها رجل األعمال اللبناني جوزف عريضة عام  ،2007الذي عاش
ألكثر من  40عامًا في فرنسا وقضى في املجال العقاري  20عامًا ،تهدف إلى
لعمالئها تجربة فريدة تأخذ في االعتبار الخصائص الشخصية لكل زبون
توفير ً
ومتسلحة بخبرة عميقة في القطاع العقاري الفرنسي تخولها منح عمالئها أفضل
الصفقات وبأسرع وقت ممكن.

«الزورد» ...مشروع سياحي جديد

شهدت منطقة الهرمل مــؤخـرًا افتتاح مـشــروع سياحي جديد هــو فندق ومنتجع
"الزورد" في خطوة من شأنها تعزيز السياحة في املنطقة املهملة إنمائيًا واملحرومة
من هذا النوع من املشاريع .تكلفة املشروع بلغت ثالثة ماليني دوالر ،وهو يمتد على
مساحة  6000متر مربع ،واستغرق تشييده نحو ثالث سنوات.
مجازفة ،لكنها وفقًا لصاحب املشروع هشام مطر "مجازفة تستحق املخاطرة كون
الهرمل تستحق وفيها من املؤهالت البيئية واألثرية والثقافية ما يجعلها قبلة للسياح
الذين يبحثون عن تجربة مميزة وغير تقليدية".
يقبع الفندق على ارتـفــاع  800متر عن سطح البحر ما يجعله مثاليًا لكل املواسم
وتحديدًا فــي منطقة تعرف تنوعًا مناخيًا جــذابــا وهــي التي تمتد مــن ارتـفــاع 450
ً
مترًا وصــوال إلى  2450مترًا حيث يمكن تلمس الثلوج في مرتفعاتها حتى شهر
حزيران .يتضمن "الزورد"  18غرفة وجناحًا تتراوح أسعارها ما بني  100دوالر
و 50دوالرًا لليلة مع الفطور وارتياد املسبح .كما يضم املنتجع مطعمًا يتسع لحوالى

ً
وأخــاقـيــة ،فــرفــض البلدية مـثــا إزالــة
إع ــان -مــوضــع ج ــدل -ي ــؤدي إلــى نوع
ّ
ّ
العام .وتوضيحًا
للجو
من االستفزاز
ّ
ملقاربته ،يستشهد األكاديمي بشركة
 Benettonو"إعــانــاتـهــا املثيرة للجدل
تاريخيًا مثل تصويرها جنينًا خارج
ّ
الـ ــرحـ ــم ،مـ ــع ال ـع ـل ــم أن ب ـع ــض ال ـ ــدول
سمحت بنشره ولـكــن امتنعت أخــرى
عن ذلك".
ي ـض ـي ــف "قـ ـ ــد ت ـح ـم ــل بـ ـع ــض الـ ـص ــور

معيار إحترام اآلداب
العامة فضفاض
ويفتح باب اإلجتهاد

مــدلــوالت معينة بنظر البعض تنتقل
ك ـ ـكـ ــرة الـ ـثـ ـل ــج مـ ــن شـ ـخ ــص إلـ ـ ــى آخ ــر
وت ـت ـحـ ّـول إل ــى تـحــريــض ورب ـمــا يأخذ
املــوضــوع أكـثــر مــن م ــداه .كـمــا تساهم
حـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـ ـكـ ـ ــان بـ ـجـ ـع ــل اإلعـ ـ ـ ــان
موضع جــدل .من هنا ضــرورة مراعاة
حساسيات معينة موجودة في بعض
األماكن".
ّ
ويـقــول طربيه إن الخسائر املباشرة
ّ
املتكبدة عقب إزالــة اإلعــان "تقع على
ّ
شركة اإلعالنات ألنها تتحمل خسائر
ّ
كالتلف .كما أن املعلن قد يتأذى سلبيًا
بالنسبة إلى التحفظات التي يثيرها
ّ
ّ
يتحمل الـخـســارة كل
املـنـتــج .وه ـكــذا،
ُ
مــن شركة اإلع ــان واملعلن على املــدى
الطويل".
ويشرح طربيه "قد ال يستوقف إعالن
ّ
املارة إل بعد حصول لغط حوله ،وهو
ّ
ّ
م ــا يـجـعـلـهــم ي ـت ـق ــص ــدون رأيـ ـت ــه مــمــا
يعطيه نوعًا من االنتشار ،وهنا يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة بــن
مؤيد ومعارض .نفتقر في لبنان إلى

عقارات

 800شخص ،ومسبحني ،واحــد للكبار واآلخــر للصغار إضافة إلى صالة لألفراح
وناد رياضي .كما أن الفندق وفقًا ملطر "بصدد افتتاح سوق تحتوي عددًا
واملؤتمرات ٍ
من املتاجر املتخصصة في بيع املقتنيات الحرفية واألثرية واملالبس التقليدية التي
تعبر عن هوية املنطقة".
في ما يتعلق باملسبح ،يوضح مطر أن "يــوم الجمعة مخصص للنساء ،فيما يومو
السبت واألحد مخصصان للعائالت فقط ،أما باقي األيام فمخصصة لبرامج تدريب،
أو تقسم بني أوقات للذكور وأوقات لإلناث" .بالنسبة إلى اإلقبال يؤكد صاحب فندق
"الزورد" أن "املعطيات فاقت التوقعات بكثير ،وهو ما يدل على مدى تعطش املنطقة
وأهلها لالستثمارات السياحية".

إنفوغراف مقارنة أسعار الشقق بين عامي 2017 - 2016

تطور أسعار
الشقق في لبنان
أصدرت ّ
منصة اإلعالنات العقارية
ً
"أوليكس لبنان" ،تقريرًا شامال
ّ
لتوجهات السوق العقارية اللبنانية
وحركة املستخدمني خالل النصف
األول من عام  2017تضمن عرضًا
ألسعار البيع واإليجار للشقق
املؤلفة من غرفتي نوم في مختلف
املناطق اللبنانية ،في النصف
األول من العام الجاري ،مقارنة مع
النصف الثاني من عام .2016
اإلحصائيات التي استخلصها
التقرير ّ
مبينة في االنفوجرافيك
أدناه ،لكن الالفت أن التقرير

قــانــون يضبط صناعة اإلع ــان وإلــى
م ــدون ــة س ـل ــوك أو ش ــرع ــة أخــاق ـيــات
لإلعالن في ظل وجود "فلتان" للواقع
اإلعالني بغياب الضوابط".
ويـ ـخـ ـت ــم "األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ـ ّـام يـ ــوافـ ــق عـلــى
املحتوى ولكن قد يتحفظ عليه الناس
على اعتبار أنه يخدش الحياء العام،
ع ـن ــده ــا ُي ـس ـح ــب اإلعـ ـ ــان م ــن بـعــض
املـ ـن ــاط ــق .ويـ ـس ــاه ــم غـ ـي ــاب امل ـعــاي ـيــر
املعتمدة بتكرار هــذه الظواهر" ،الفتًا
إل ــى وجـ ــود "ض ــواب ــط أخــاق ـيــة حتى
في الدول األكثر انفتاحًا والتي تراعي
ّ
العام ،فاإلعالن صناعة إبداعية
الذوق
يحمل رسالة".
ّ
بـ ــن مـ ــن ي ـع ـت ـبــرهــا م ـخ ــل ــة وب ـ ــن مــن
ي ـ ـجـ ــد مـ ـضـ ـم ــونـ ـه ــا عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــا ،ت ـب ـق ــى
إعــانــات الصيف فــي لبنان خاضعة
مل ـع ــاي ـي ــر م ـنــاط ـق ـيــة وديـ ـنـ ـي ــة تـتـ ُحـكــم
بكافة مـقــدرات الـبــاد .ويشعر املعلن
ووك ـ ــال ـ ــة اإلع ـ ــان ـ ــات أن ـه ـم ــا م ـك ـبــان
بـقـيــود قــانــونـيــة وإداريـ ــة ومجتمعية
وأخالقية.

يضع
المعلنون
استراتجيات
إعالنية
خاصة بكل
منطقة
(مروان بو
حيدر)

لم يشرح أسباب الفروقات في
األسعار سواء هبوطًا أو صعودًا
وباألخص أن بعض املعطيات
كانت بحاجة إليضاحات وتحديدًا
أن األسعار في مناطق ّ
معينة
تفاوتت بشكل ملحوظ ما بني
اإليجار والبيع .فعلى سبيل املثال
نالحظ أن أسعار اإليجار للشقق
املؤلفة من غرفتي نوم في منطقة
الكورة هبطت بنسبة  ،%12فيما
ارتفع سعر املبيع للشقق املؤلفة
من غرفتي نوم في املنطقة عينها
بنسبة  %40خالل الفترة نفسها.
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جورج يونان *
َ
ُ
قلت في مقالني سابقني («األخـبــار» 11 ،و31
ّ
ِّ
تـ ّـمــوز ّ )2017إن الـعـنــايــة الـصـحـيــة الـجــيــدة
هي حق املواطن ومسؤولية الدولة والجهاز
ّ
ّ
ال ـط ـبــي .وبـ َّـي ـنـ ُـت أن ه ـنــاك ه ــدرًا ك ـب ـي ـرًا ،وأن
ُ َ
ـزام بــأبـعــاد
ه ــذا ال ـه ــدر ال ي ـع ــال ــج إال ب ـ َـااللـ ـت ـ ِ
َّ
العناية الصحية الجيدة؛ األمر الذي يتطل ُب
ّ
نـظــامــا تــتـبـعــه األمـ ـ ُـم الــراق ـيــة فــي مسيرتها،
ُ
وهــو االعـتـمــاد على املعلومات اإللكترونية
ّ
 ،IT. Information Technologyألن ٌجـمـ َـع
املعلومات ،في املجال الصحيٌ ،
أمر غاية في
ّ
األهمية .وإذا نظرنا إلى الوضع الصحي في
َّ
لـبـنــان ،فــإنـنــا ال ن ــرى أي ج ـهــاز ،حـكــومــي أو
ّ
يهتم بجمع املعلومات عن األوضــاع
نقابي،
الصحية للمواطنني اللبنانيني حتى يتسنى
له أن يقوم بتحليل ودراســة هذه املعلومات،
واإلت ـي ــان بـبــرنــامــج فـ ّـعــال يـعــالــج املـعـضــات
املــوجــودة في الجهاز الصحي ،وهــي كثيرة.
ُّ
عمل
ال ،بل ليس هناك أي مبادرة قيادية لبدء ٍ
كهذا .فالرغبة في الجهاز الحكومي الفاسد
ِّ
ُ
لب
واملترهل مفقودة ،والرؤيا النابعة من ص ِ
املـعــانــاة ،ومــن الفكر الـقـيــادي ،ومــن االلـتــزام
بقضايا املجتمع ،ليست متوفرة في الجهاز
ـاس ف ــردي ،وال
الطبي حتى اآلن ،ال على أس ـ ٍ
على أساس نقابي ،مع أن هذا الجهاز يحتوي
من اإلمكانيات الطبية األكاديمية
على
ٍ
كثير ّ
العالية والشفافة في عملها ،إال أنها مبعثرة
وغير منظمة.
وهـكــذا َ
بقيت األم ــور على مــا هــي عليه ،ولم
ّ
ّ
ـود مــن الـسـنــن .ثقافة
تـتـغــيـ ْـر خ ــال ع ــدة ع ـقـ ٍ
املحافظة على األمــر الــواقــع هــي التي تسودُ
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي ،ك ـمــا ه ــي س ــائ ــدة في
ق ـطــاعــات املـجـتـمــع األخـ ـ ــرى .امل ـحــاف ـظــة على
الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة هـ ــي الـ ــركـ ــون بـ ـح ـ ّـد ذات ـ ــه.
وب ــال ــرك ــون إل ــى ه ــذا ال ــوض ــع ك ـه ــدف ،يتولد
شعور باالكتفاء واالستراحة غالبًا ما ّ
ٌ
يؤدي
إلــى الــوقــوع في الجمود ،ال بل إلــى التقهقر.
هذا املنطق االستسالمي الذي ُيبقي األشياء
عـلــى حــالـهــا ه ــو عـكــس م ــا قــالــه الـفـيـلـســوف
اإلغريقي هرقليطس في القرن الخامس قبل
ُّ َّ
َ
و«أنت
صل»،
تغي ٌر ُمت
امليالد من أن «األشياء
ُ
ِ َّ
ال ت ـن ــزل ال ـن ـهـ َـر ال ــواح ـ َـد م ـ ّـرت ــن ،فـ ــإن مـيــاهــا
جديدة تجري من حولك أب ـدًا» .فمن سيأخذ
العبرة؟
إن الطبقة السياسية الفاسدة ال تجد حافزًا
لدراسة األوضــاع الصحية للمواطن ،وليس
عـنــدهــا روح امل ـســؤول ـيــة  -كـعــادتـهــا ف ــي كل
القضايا  -في املحافظة على حقوق املواطن،
َّ
ُ
ٍّ
يفتقر إلى التناسق
صحي مفتت،
في جهاز
ب ــن ال ـق ـطــاع ال ـن ـقــابــي ،وال ـق ـطــاع الـحـكــومــي،
وقطاع املشافي .فالقطاع الحكومي طائفي
وعـشــائــري فــي أدائـ ــه .وج ـهـ ُـد قـطــاع املشافي
َ
ـدث األدوات واآلالت
ي ـنــصـ ُّـب ف ــي تــوفـيــر أحـ ـ ِ
الصحية مــن أج ــل زي ــادة الــدخــل ،ولـيــس من
أجــل زيــادة فعالية العناية الصحية الالزمة
للمواطن ،ورفع مستواها.

ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ُ
ـوجـ ُـب ْعلى العاملني
واجتماعية إنسانية تـ
ِ
في الرعاية الصحية العامة الدأ َب الدائم على
تحسني النتائج النهائية .وهذا ال يتحقق إال
َ
كبير من املسؤولية تجاه هــذا الهدف؛
بــقـ ْـد ٍر
ٍ
وبــاالعـتـمــاد عـلــى االكـتـشــافــات الطبية التي
َّ
ـات وحـقــائــق علمية ،والـتــي
أصـبـ ْحــت مـســلـمـ ٍ
ـوث علمية واس ـعــة فــي مجال
ن ـشــأت مــن ب ـحـ ٍ
الـعـنــايــة الـطـبـيــة Clinical trials؛ وبــالـعـمــل
الدؤوب أيضًا على جمع املعلومات وتدوينها
ـارات إلكترونية ،وربطها بشبكات
فـ
ـي إض ـبـ ٍ
ّ
االت ـصــال اإللـكـتــرونـيــة ،وشـبـكــات املعلومات
املشتركة ،Exchange Information Network
حـتــى ت ـتــوافــر لـلـقــائـمــن بــالـعـنــايــة الصحية
ّ
هؤالء املرضى أينما حلوا ،فال يكون
متابعة ٌ
هناك حاجة لتكرار الفحوصات املكلفة التي
أجريت لهم ،وحتى يتم دراســة وتقويم أداء
نتائجه النهائية،
العمل الصحي ومناقشة ّ
س ــواء كــانــت جـيــدة فـيـتـ ُّـم تـبــنـيـهــا ،أو رديـئــة
ُ
في َ
عمد إلى تالفي تكرارها في املستقبل.
وإذا لــم تــأخــذ نـخـبــة األط ـب ــاء ،والـنـخـبــة في
إدارة امل ـس ـت ـش ـف ـيــات األك ــادي ـم ـي ــة ،والـنـخـبــة
َ
ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـتـمــريـضــي ،امل ـب ــادرة
القيادية في هذا املجال ،فسيظل األمر الواقع
ّ
ساريًا وبدون معالجة .كما إن من مسؤولية
َ
إعداد طالبها ،في كليات
الجامعات اللبنانية
الـ ـط ــب ،مل ــواج ـه ــة هـ ــذه اآلفـ ـ ــاق ال ـج ــدي ــدة في
العناية الطبية ،والــوقــوف على متطلباتها
األكاديمية.
ّ
التسعينيات من القرن املاضي ،ظهر
في أوائل
مــا يسمى Business Intelligence Systems؛
وهو مجموعة البرامج اإللكترونية Software
ِّ ُ
 Applicationsالتي تخزن املعلومات األولية،
وتـنـ ّـسـقـهــا ،وتستنطق مــا ي ـتــازم معها من
ّ ُ َّ
معلومات مخزونة سابقًا ،ثم تحلل كل هذا
لـتـعــرضــه ف ــي ت ـقــريــر م ـعــرفــي ن ـهــائــي يـكــون
منطلقًا آلفاق جديدة في التخطيط والبحث
واملـمــارســة املهنية؛ األمــر الــذي يزيد املعرفة
ُ ِّ
ويخدم املجتمع بكل َّيته وبأفراده.
ُ
ُ َ ِّ
ُ
نـعــمُ .جـمــع املـعـلــومــات ي ــول ــد مـعــرفــة تختزن
ّ
وتوظف من أجل إيجاد الحلول والتخطيط
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل .وج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات ه ــو ال ـي ــوم
ه ــاج ـ ُـس األمـ ــم ال ــراق ـي ــة .والــوس ـي ـلــة إل ــى هــذا
ِّ
ك ــل ــه ه ــي اإلض ـ ـبـ ــارة ال ـص ـح ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
 .Electronic Medical Recordفــاإلض ـبــارة
اإللـكـتــرونـيــة هــي اآلن ض ــرورة تـفــرضـهــا كل
األمــم املتحضرة ،واملعنية بجمع املعلومات
الـصـحـيــة ال ـقـ ّـيـمــة ،لـتـخــزيـنـهــا واسـتـعـمــالـهــا
كمعرفة مكتنزة للدولة وللجهاز االستشفائي
نحو
ولـلـمـجـتـمــع ف ــي رس ــم م ـعــالــم ال ـطــريــق ْ
ال ـجــودة .واإلض ـبــارة اإللكترونية لــم تفرض
ـودهــا ُ ْ
وجـ َ
فعاليتها فحسب ،بــل هي
وتـثـ ِـبــت ٌ
ٌ
اآلن ضــرورة وتوظيف في املستقبل سيكون
ٌ
لــه م ـ ـ ٌ
ـردود ث ـمــن ذو فــائــدة جـلـيـلــة لــأجـيــال
اآلتـيــة ،حتى إن العاملني والـخـبــراء فــي هذا
الحقل يعتبرونها ذات قيمةٍ كقيمةِ ِّ
وليد
أي
ٍ
دعم وعناية ورعاية ،وهو
جديد يحتاج إلى ٍ

يكبر ويتطور ،إلع ــداده ملتطلبات املستقبل.
وح ــديـ ـث ــا نـ ـ ْش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ال ــواشـ ـنـ ـط ــون
َ َ
ـظ ـ َّ
ـري ــة  Scenarioمل ــا سـتـجـلـبــه
ب ــوس ــت» م ــن ـ
األبحاث ،خالل السنوات العشر املقبلة ،على
اإلض ـبــارة الصحية اإللكترونية Electronic
 ،Medical Recordمن ازديــاد فعالية العناية
الصحية ،وذلك بفضل املقتنيات واملحموالت
( Wearablesالهاتف الخلوي ،الساعة ،قالدة
ً
ال ـع ـ َن ــق ،ال ـ ـ ـ ــخ .)...وأعـ ـط ــت ،مـ ـث ــاال ع ـلــى ذل ــك،
مصاب بالصرع أو داء النقطة
مريض
حالة
ٍ
ٍ
 Epilepsyتــدهـ ُـمــه ن ــوب ــة ،فـيـقــع عـلــى األرض
ُ
ّ
اإللكترونية
فتتحسس ساعته
يتخبط،
وهو َ
ُ
وضـعـيــة جسمه وتـحــركــاتــه ،فينطلق منها
ٌ
ُ
فيظهر على الشاشة
نداء إلى مركز اإلسعاف،
ُ
مــوقــع امل ــري ــض .فـتـتـحــرك س ـيــارة اإلس ـعــاف،

ت ـل ـقــائ ـيــا ،ن ـحــو امل ــوق ــع لـتـعـطــي اإلس ـع ــاف ــات
األولية تحت إشراف طبيب مناوب ،ثم تنقله
املستشفى حيث يتلقاه الفريق املعالج،
إلــى
ُ
َ
ُ
فيستنطق ســاعــتــه ال ـتــي تـخـتــزن إضـبــارتــه
الصحية ،ويحصل على كل املعلومات التي
تساعده على املعالجة اآلنية والفعالة .وقد
كشفت ،حديثًا ،املحطة الفضائية األميركية
 CNBCعـ ــن س ـ ـ ُّ ٍّـر ت ـخ ـف ـيــه ش ــرك ــة Amazon
اإللكترونية تجنبًا للمزاحمة في أبحاثها من
ِق َبل الشركات األخ ــرى .فقد َّ
خص َص ْت فريقًا
ُ
مـهـمـتــه الــوح ـيــدة الـبـحــث ع ــن ُس ــب ـ ٍـل جــديــدة
ل ـت ـطــويــر اإلضـ ـ ـب ـ ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وتـ ـب ــادل
املعلومات بــن املــراكــز الصحية .Telehealth
وإل ــى أن تـكـتـمــل ه ــذه األبـ ـح ــاث ،فـقــد عـمــدت
مـعـظــم املـسـتـشـفـيــات ،ف ــي ن ـيــويــورك ووالي ــة
نيوجرسي ،إلى تبني اإلضبارة اإللكترونية
 نظام .Epicُ
ُ
ُ
يدعم املعرفة .وتوظيف هذه
جمع املعلومات
املعرفة في العناية الصحية يحتاج ،ال إلى
إمكانيات
إمكانيات مــاديــة فحسب ،بــل إلــى
ٍ
قيادية.
اإلمكانيات املالية هي من واجــب الــدولــة في
السعي لتطوير وتحسني العناية الصحية،
وذل ـ ــك م ــن ض ـمــن واج ـب ـه ــا ال ـع ــام ف ــي خــدمــة
َّ
املخصصات
املواطن واملجتمع .وتوفير هذه
املالية في ذلك املشروع هو أيضًا في مصلحة
ال ــدول ــة ،ألن م ـ ــردوده هــائــل ف ــي وق ــف الـهــدر
ّ
وتجنيب الخزينة كثيرًا من النفقات .ثم إن
ال ـتــوظ ـيــف ف ــي خ ـل ـ ٍـق م ـج ـت ـمـ ٍـع ص ـحــي يــوفــر
ً
أمواال إضافية للخزينة.
أم ــا اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـق ـيــاديــة ف ـه ــي ،ف ــي رأي ــي،
ٌ
موجودة في القطاع الطبي األكاديمي ،وفي
إدارة املـسـتـشـفـيــات ال ـجــام ـع ـيــة ،وح ـت ــى في
ق ـطــاع الـتـمــريــض ،والـكـلـيــات الـطـبـيــة .ولكي
ُ
ال ت ـتـ َـرك األم ــور فــي أي ــدي الـجـهــاز الحكومي
ٌ
ال ـط ــائ ـف ــي الـ ـف ــاس ــد ،ف ــإن ــه واج ـ ـ ــب ع ـل ــى ه ــذه
بدور قيادي في
القطاعات أن تبادر إلى األخذ
ٍ
هذه املهمة قبل فوات األوان؛ فهي مسؤولية
وطنية ومهنية.
ّ
ّ
متعددة ال بـ ّـد من
صفات
والــواقــع أن هناك
ٍ
ـادي ،ف ــي أي مجتمع
ت ــواف ــره ــا ف ــي أي ق ـ ـيـ ـ ٍ
م ــن امل ـج ـت ـم ـعــات ،ح ـتــى ي ـك ــون ه ـن ــاك تـقــدم

وتطور وتجديد في أي قطاع من القطاعات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة األرب ـ ـعـ ــة :ال ـص ـن ــاع ــة ،ال ـت ـج ــارة،
الـ ــزراعـ ــة وال ـث ـق ــاف ــة .وك ــذل ــك ف ــي الـقـطــاعــن
الـجــديــديــن؛ أعـنــي قـطــاع العناية الصحية،
وقـ ـط ــاع ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة Information
 . Technologyتلك الصفات هي:
1ـ ـ ـ ـ الـ ــرؤيـ ــا أو االس ـ ـت ـ ـشـ ــراف أو ال ـب ـص ـيــرة
 Visionال ـتــي ه ــي صـفــة ال ـع ـقــول الـخـبـيــرة،
املثقفة ،القيادية ،والرائدة في أي قطاع من
قول
ـورة .فــالــرؤيــا ،بحسب ٌ
القطاعات املــذكـ ٌ
أدون ـيــس« :إش ــراق وك ـشــف»« ...إنـهــا ضربة
تزيح كل جاهز ،أو هي نظرة تخترق الواقع
إلى ما وراءه »،و«تكشف عما يعتبره العقل
ً
مـحــاال»« ...الرؤيا تتجاوز الزمان واملكان...
ِّ
الــرؤيــا إب ـ ــداع«( ».ال ـثــابــت وامل ـت ـحــول» ،ص:
َ
خلدون قوله
 .)169وينقل أدونيس عن ابن ً
ّ
إن «الــرؤيــا مطالعة النفس ملـحــة مــن صور
َ
ُ
الواقعات ،فتقتبس بها علم ما َتتشوق إليه
مــن األم ــور املستقبلية ».وفــي ش ـ ْـرع جبران
ّ
خليل جبران أن الرؤيا هي «العني الثالثة».
 2ـ االختراع  ،Inventionوقد ًيكون آلة ،وقد
ّ
أي
يكون مشروعًا ،وقد يكون خطة .وبفضل ٍ
منها ،تتحول الــرؤيــا إلــى حقيقة .ه ــذا ،إذا
توافرت لها اإلمكانيات املادية والعلمية.
 3ـ ـ االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،Innovationوه ــو ال ـق ــدرة على
إيـجــاد وظيفة لــاخـتــراع ،تجعله مفيدًا في
تحقيق حــاجــات اإلن ـســان ال ـفــرد ،وحــاجــات
املجتمع ككل ،وذلــك في السعي إلى التطور
ّ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرقـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ـ ُـة ،أص ـ ـبـ ــح ه ــذا
الجهد ،أيـضــا ،جماعيًاُ .فقد أنـ ِـشـئـ ْـت مراكز
ومؤسسات لالبتكارَ ،
جسور
هدفها إيجاد
ّ ٍ
بني مختلف مجالس األمناء ،التي يختص
ُّ
حقل من حقول األبحاث
كل واحـ ٍـد منها في
ٍ
ح ــول الـعـنــايــة الـصـحـيــة ،وال ـتــي تـهــدف إلــى
إيـجــاد وظــائــف الكتشافاتها واختراعاتها
ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا ،تـ ـك ــون ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى خــدم ــة
املجتمع بتحسني العناية الصحية .فالعناية
الصحية ،في الحاالت الطارئة أو املزمنة ،ال
تختلف من مكان إلى آخــر ،ومن َطبيب إلى
ُ
آخــر ،ومن مؤسسة إلى أخــرى .وتــقـ َّـدر كمية
ال ـه ــدر ف ــي أي ــة مــؤسـســة صـحـيــة كـبـيــرة في
العالم بـ 20ـ  30مليون دوالر سنويًا بسبب
التباين بني األطـبــاء في معالجة األمــراض؛
وه ــذا أم ـ ٌـر شــائــع فــي ل ـب ـنــان .فــالـفـحــوصــات
اآللـ ـي ــة وامل ـخ ـب ــري ــة ت ـت ـك ــرر م ــن ط ـب ـي ـ ٍـب إل ــى
طبيب ،ومن مشفى إلى آخــر .فعلى العناية
ّ
الصحية أن تكون َّ
فعالة ،وبأقل كلفة .لهذا
َ
ولذاك ،من الضروري أن يقوم بهذه املهمات
ٌ
فريق من األطباء ذو رؤيا قيادية منسجمة
ّ
َ
كسب
ومــوحــدة .وفــي هــذا املسعى كله ،فــإن
ثقة املواطن ٌّ
مهم جدًا من أجل نجاح تعبئته
في مشروع الوقاية الصحية.
ّ
إن عملية اإلس ـ ُهــام الـحـضــاري تعتمد كليًا
ـدار تــوافــر هــذه الصفات الـثــاث في
على مـقـ ِ
قطاعاته املتعددة .هــذه الصفات متالزمة،
وال يمكن وج ــود الــواحــدة منها بــا وجــود
الـ ـث ــانـ ـي ــة .وهـ ـ ــي ت ــأت ــي بــال ـت ـس ـل ـســل نـفـســه

نقد لصالح الدين األيوبي هجاءً
ردًا على عالء الالمي :ليس كل ٍ
أحمد راسم النفيس *
استوقفني مــا وصفه الكاتب عــاء الالمي
فــي مقاله املـنـشــور فــي صحيفة «األخ ـبــار»
امل ــوق ــرة ( )2017/08/17بــ«حـمـلــة تشنيع
وهجاء ضد بعض الشخصيات التاريخية
العربية اإلسالمية» ،وعلى رأسهم بالقطع
يوسف بن أيوب املسمى بصالح الدين.
الغريب أن الكاتب قرر منذ البدء أن كل ما
الدين من اتهام هو هجاء
يوجه إلى صالح ّ
مــذه ـبــي ،فـيـمــا تـمــثــل آراؤه وح ــده تقييمًا
موضوعيًا.
حـســم الـكــاتــب مــوقـفــه بــالـقــول إن «قــراء تــي
لشخصية ص ــاح الــديــن األيــوبــي ال تعني
عـ ــدم االن ـح ـي ــاز امل ـب ــدئ ــي ل ــه ك ــرم ــز مل ـقــاومــة
الغزو األجنبي اإلفرنجي ،فلست مستشرقًا
أو مأخوذًا باملنهج العلموي االستشراقي
الذي يدس السم بالعسل كبعض الليبراليني
وال ـي ـس ــاري ــن امل ــزي ـف ــن ،وال مـتـســامـحــا مع
القراءات الطائفية السلفية سواء كانت وفق
املنهج التمجيدي السني أو اآلخر الهجائي
الشيعي في الوقت عينه».
ال ن ـع ـت ـق ــد أن هـ ـ ــذا امل ـن ـه ــج ي ـم ـك ــن وص ـف ــه
ب ــامل ــوض ــوع ــي ،بـ ــل هـ ــو نـ ـه ــج انـ ـفـ ـع ــال ــي ال

م ــوض ــوع ــي ،ح ـيــث ي ــرى أن أي ن ـقــد يــوجــه
ل ـص ــاح الـ ــديـ ــن ،ي ــدخ ــل ض ـم ــن م ــا يـسـمـيــه
ب ــال ـل ـي ـب ــرال ــي واالس ـ ـت ـ ـشـ ــراقـ ــي والـ ـيـ ـس ــاري
املزيف.
إن تشخيص املسألة وكأنها مجرد خالف
حول شخص املدعو يوسف ابن أيوب يمثل
استخفافًا بواحدة من أخطر القضايا التي
حولت مسار الحضارة والتاريخ اإلسالمي،
وهـ ــي س ـق ــوط ال ـح ـض ــارة اإلس ــام ـي ــة الـتــي
ش ـ ّـي ــدتـ ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ــاط ـم ـي ــة وت ـح ــول ـه ــا
إل ــى أن ـق ــاض تـمـثـلـهــا أك ـ ــوام مــديـنــة تنيس
(ال ــواق ـع ــة عـلــى ال ـحــافــة الـشـمــالـيــة الـغــربـيــة
لبحيرة تنيس سابقًا املنزلة حاليًا) أعجب
مدينة فــي تاريخنا والـتــي تحولت بفضل
«ال ـك ــاب ــوس األي ــوب ــي» إل ــى ك ـي ـمــان ال يـكــاد
يــذكــرهــا أح ــد أو حـتــى يـعــرف عنها شيئًا.
فسقوط األندلس وبغداد مأساة تستدعي
«قـفــا نبكي مــن ذك ــرى حبيب وم ـنــزل» ،أمــا
سقوط الدولة الفاطمية فاستحقاق طبيعي
ربما يستدعي االحتفاء والتمجيد!

العالم اإلسالمي والتحاقب التاريخي
الذين درسوا التاريخ يعرفون جيدًا أن ثمة
ما يسمى بـ«التفسير اإلجمالي الحضاري

للتاريخ» ( )Macrohistoryأي دراسة تعاقب
امل ــراح ــل الـتــاريـخـيــة وك ـيــف أف ـضــت مرحلة
إل ــى أخ ـ ــرى أو بـمـصـطـلــح أدق «ال ـت ـحــاقــب
التاريخي».
ـف بالقضاء
األيــوبــي ص ــاح الــديــن لــم يـكـتـ ِ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
للفاطميني ال ـتــي أق ـضــت مـضــاجــع الـفــرنــج
الـصـلـيـبـيــن وأجـ ـب ــرت ال ـ ــروم الـبـيــزنـطـيــن
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام س ـ ــام دائـ ـ ــم م ـع ـه ــم ،ب ــل مـحــا
البنية الثقافية والحضارية ملصر والعالم
اإلس ــام ــي ع ـبــر تــدم ـيــر مـكـتـبــة الـفــاطـمـيــن
التي ّ
ضمت مليونني من الكتب ،وهي كارثة
تفوق أضعاف أضعاف كارثة مكتبة بغداد
الـتــي دمــرهــا ال ـغــزو املـغــولــي ،ويكفيه هــدم
بعض أهرام الجيزة مستفيدًا من أحجارها
لبناء قلعة تحميه من غضب املصريني.
القضاء على الدولة الفاطمية كلفنا ما هو
أسوأ ،وهو سقوط مصر والعالم اإلسالمي
ف ــي قـبـضــة ال ـع ـب ـيــد امل ـمــال ـيــك ال ــذي ــن دام ــت
دول ـت ـهــم سـتــة قـ ــرون ،اث ـنــان مـنـهــا خالصة
لـهــم ،وأرب ـعــة نـيــابــة عــن العثمانيني الــذيــن
قاموا بتسليمنا غنيمة باردة للغرب.
لم يكلف كثير من كتابنا ومفكرينا نفسه
هـ ّـم دراس ــة هــذا التحاقب املــأســاوي وكيف

انتقلت مـصــر مــن حـكــم مــرتــزقــة السالجقة
إل ــى حـكــم الـعـبـيــد املـمــالـيــك امل ـجـلــوبــن من
شتى بقاع األرض ومعهم آفاتهم األخالقية
وال ــذي ــن وص ـف ـهــم امل ـق ــري ــزي ف ــي «ال ـخ ـطــط»
ب ــأن ـه ــم «أزن ـ ـ ــى م ــن قـ ـ ــردة وألـ ـ ــص م ــن ذئ ــب
وأفسد من فأر».
األيــوبـيــون ،إخ ــوة صــاح الــديــن ،وأحـفــاده،
فشلوا في حكم مصر فتسلمها عبيده ،أي
املـمــالـيــك الـبـحــريــة (قـطــز وبـيـبــرس وأيـبــك)
فـكــان أن انـتـفــض األشـ ــراف ضــدهــم بقيادة
ال ـشــريــف ف ـخــر ال ــدي ــن اب ــن ثـعـلــب وكـ ــان أن
علقت لهم املشانق من بلبيس إلى القاهرة
(قرابة مائة كيلومتر).
ول ـئــا يـعـتـقــد األس ـت ــاذ الــامــي أن ـنــا نـهــذي
فعليه أن يراجع مذكرات أحمد عرابي الذي
تمثلت مصيبته الكبرى ومصيبة مصر عام
 ،1882أي بعد نهاية العصر الفاطمي بستة
قرون في الضباط الجراكسة أحفاد اململوك
خاير بيك الذي سلم مصر للعثمانيني.

صالح الدين قاهر الصليبيين؟!
هكذا تعلمنا في املــدرســة حتى في دروس
اللغة اإلنجليزية .قصة القدس تحتاج إلى
ش ــرح وتـفـصـيــل حـيــث تـمـكــن الـصـلـيـبـيــون
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ال ــذي عــرضـنــاه.إن حـيــاة اإلنـســان فــي تطور
تصاعدي دائم .والقطاعات املجتمعية ،بكل
املتصاعد،
أنواعها ،إذا لم تدرك هذا املنحى
ُّ
ّ
تـتـخــلــف ،ثــم تــأفــل .وه ُــي ال يمكنها تجن ُب
فكر قياديٍّ
السقوط الكامل إال إذا أتيح لها ُ
ّ
يتحلى بالبصيرة واالبتكار املتجدد .وكم
م ــن ش ــرك ــات ع ــام ـل ــة ان ـط ـل ـقــت ف ــي امل ــاض ــي
بشكل تصاعدي ،ثم تعرضت للركود بسبب
ٍ
َ
أفل ْ
ْ
ست
لبثت أن
فقدان الرؤيا واالبتكار ،وما
تدريجيًا ،وزالت.
ّ
َ َ
مثل على ذلك ما حدث لشركة
ولعل أسطع ٍ
َّ
الن ْسخ :Xerox
َ
اخترع علماؤها ،في كاليفورنيا ،الحاسوب
ْ
الـشـخـصــي  ،Personal computerول ـك ــن لم
يكن عندهم الفكر االبتكاري لتوظيف هذا
االخـتـبــار فــي مـجــال يستفيد منه اإلنـســان
ً
أوال ،واملجتمع ثانيًا .فاستمروا في صنع
آالت الـنـســخ ،إلــى أن جــاء العبقري املغامر
س ـت ـي ــف ج ــاب ــز  ،Steve Jobsذو األص ـ ــول
ال ـشــام ـيــة ،ف ــي ع ــام  ،1984فــأخــذ االخ ـت ــراع

َّ
نفسه ،وط ـ َّـوره ،ووظـفــه فــي شتى املـجــاالت
الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم امل ـج ـت ـم ــع .فـ ـك ــان ال ـح ــاس ــوب
الشخصي «مــاكـنـتــوش»  Macintoshالــذي
ّ
صممته شركة «آبل»  ،Appleوكانت األلواح
املــوسـيـقـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة  iPad musicعــام
 ،2000والـهــاتــف الـنـقــال  iPhoneع ــام 2008
ال ـ ـ ــذي ط ـغ ــى ع ـل ــى م ـب ـي ـع ــات «ب ــاك ـب ـي ــري»
 Blackberryم ـك ـت ـس ـحــا أس ـ ـ ـ ــواق ال ـه ــات ــف
الخلوي النقال .ثم َّ
صممت الشركة ،حوالى
ُّ
َ
الحاسوب النقال  .iPad tabletكل
عام ،2009
هــذه املصنوعات اإللكترونية َّ
در ْت باليني
الدوالرات على ستيف جوبز وشركة «آبل»،
بينما كانت شركة  Xeroxتتعرض لألفول
ّ
بسبب ِق َصر نظر مدرائها ،حتى لقد أصبح
من النادر أن ُي ْس َمع عنها شيء .وهكذا كان
األمـ ُـر مع شركة كــوداك  Kodakالتي أصـ َّـرت
على استعمال األفالم في التصوير ،فجاءت
ش ــرك ــات ال ـت ـصــويــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة لتكتسح
األسواق ،وتقضي عليها.
والقيادة في هــذا العصر ال يمكن أن تكون

الطبقة
السياسية
الفاسدة ال
تجد حافزًا
لدراسة
األوضاع
الصحية
للمواطن

فـ ــرديـ ــة .الـ ـقـ ـي ــادة ي ـج ــب أن تـ ـك ــون شــام ـلــة
وم ـت ـن ــوع ــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه :ش ــام ـل ــة مــن
تمييز عرقي
حيث أن اختيارها يكون بال
ٍ
أو جـنـســي ،أو ح ـسـ َـب الــوضــع االجـتـمــاعــي
واالقـتـصــادي ،أو حسب العمر وســوى ذلك
ُ
من األسـبــاب؛ ومتنوعة من حيث شمولها
َّ
كل الكفاءات املتوافرة في املجتمع ،واملعنية
بالعناية الصحية بالذات.
وال بد للقياديني ،في سعيهم إليجاد الحلول،
من املرور بثالث مراحل:
 )1دراسة األرضية )2 .التوعية )3 .التعبئة.

فــي منطقة  %5وفــي املنطقة امل ـجــاورة .%45
ٌ
ه ــذا ال ـت ـف ــاوت سـبـبــه خ ـل ــل ي ـجــب أن ُي ـجـ َـابــه
َّ
ُ َ
ويعالج .أما املسلمة الثانية ،فهي أن املعايير
ـض إلــى آخ ــر .فال
فــي األداء ال تتغير مــن َ ْمــريـ ٍ
يمكن االحتجاج ،في نفي ذلــك ،بخصوصية
الحالة
تجربة الطبيب
ِ
املمارس ،وخصوصية ُ
بتفاصيلها مــن مــريــض إل ــى آخ ــر .فــاملــرض،
ّ
ُّ
أي مرض ،يتخذ ،من الناحية الطبية ،مسارًا
معروفًا .وهـنــاك حــاالت معينة قــد تحيد عن
ّ
هـ ــذا ال ـخ ــط امل ـ ـعـ ــروف ،ولـ ـك ــن الـ ـش ــذوذ لـيــس
قاعدة .إن مقولة «الثوب الواحد هو بمقياس
الجميع »،ومقولة «كتب الطبخ »cook books
َ
املــرفــوضــتــن  -وه ـمــا ال ـل ـتــان عـلــى رفضهما
يبني املعارضون منطقهم  -ال تنطبقان على
ه ــذه ال ـحــالــة .فـمـعــالـجــة الـضـغــط الـشــريــانــي،
ً
مـثــا ،ال تختلف مــن مــريــض إلــى آخــر بشكل
عـ ــام .ه ــذا امل ـف ـهــوم م ـهـ ٌّـم ج ـ ـدًا ،خ ـصــوصــا في
مرحلة النظام الصحي الجماعي (Population
َّ
ّ ..)Health Managementأمــا املسلمة الثالثة،
فهي أن املعايير ليست هدفًا بحد ذاتها .إنها
نقطة االن ـط ــاق .وه ــي ال تمنع االخ ـت ـبــارات،
ُ
تعرقل التطور ،وال ّ
تثبط االبتكار .والكل
وال
ُ َّ َ
يعرف بأنه ال يمكن أن تحمل املعايير ما ال
طــاقـ َـة لها على ُّ
تحمله .فهي قــد تستطيع أن
ّ
املتوسط  Mediocreإلى
ترفع مستوى األداء
ْ
َّ
مستوى أعلى ،لكن هذا ال يعني أن ليس هناك
ّ
ما يوازي أو يتخطى هذا األداء .علينا ،دائمًا،
َّ
ّ
ّ
يستمر البحث عن
نتقيد بالسقوف ،وأن
أال
طموحات جديدة.

 )2التوعية

 )3التعبئة

 )1دراسة األرضية

ّ
ال نرى َّ
يهتم
أي جهاز
بجمع المعلومات
عن األوضاع الصحية
للمواطنين اللبنانيين
(هيثم الموسوي)
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سبيلها األول واألخير هو جمع املعلومات.
كاملة (وهي
إن محاولة تصوير األمور بأنها
َ
ْ
داء في
ليست كذلك) ستؤدي إلى التسليم بــأ ٍ
العمل ال يصل إلــى أي مستوى من الجودة.
النخبة الفكرية االرتياب من
لذلك ،فمن واجب
ُ
الحالة الراهنة .وترسيخ هذا االرتياب ،الذي
َّ
ومبرر بسبب وضع
ما هو إال موقف إيجابي
لبنان ،يحمل في طياته
العناية الصحية في ُ ّ
ـحــقــة الـتــي تحتاج إلى
كثيرًا مــن األسـئـلــة ٌاملـ ِ
ّ
إيجابي عند قادة الفكر
أجوبة .االرتياب قلق
الغيورين على املصلحة العامة ،يجعلهم غير
قانعني بكل أداء راهــن ال يحمل فــي حناياه
أية إرادة في التغيير والتقدم .فال بد من جمع
املعلومات .فاملعلومات تزيد املعرفة .واملعرفة
ضــروريــة لالنتقال إلــى املرحلة الثانية التي
هي التوعية.
ل ـي ـســت ال ـتــوع ـيــة إال حـصـيـلــة امل ـع ــرف ــة .وإذا
ْ
أصبحت
تــزاوجــت مــع م ـهــارة فــي ال ـتــواصــل،
ح ـك ـم ــة .والـ ـقـ ـي ــادي ُــون م ــؤه ـل ــون ل ــذل ــك .وه ــم
َّ
ملمون باملعايير املتبعة عامليًا في شأن األداء
الجيد ،ولديهم الكفاءة والقدرة على إشاعتها
بــن الـفــريــق ال ـعــامــل .وال بــد مــن مـعــايـيـ ٍـر في
األداء .فالجدال بني دعاة تغيير األرضية وبني
دعــاة املحافظة على الحالة الراهنة يجب أن
يمكن أن يؤدي إلى نهاية
يكون منطقيًا .وال ّ
منطقية إال إذا استعنا بهذه املعايير.
َّ
وم ــن هــم املــؤه ـلــون لـلـتــوعـيــة والـتـعـبـئــة غير
أولئك الذين يملكون إرادة التغيير والرؤيا.
وعليه ،فال ّ
بد من اإلفساح في املجال لقدراتهم
القيادية في هذا املسعى .فهم القادرون على
وضــع املعايير الــازمــة ،كأسلوب فــي العمل،
ال كـ ـه ــدف .وهـ ــم ال ــذي ــن ع ـنــدهــم اإلم ـكــان ـيــات
الـفـكــريــة إلي ـجــاد الـلـغــة املـنــاسـبــة لـشــرح هــذه
الــرســالــة لـلـمـتــردديــن وامل ـعــارضــن العاملني
ٌ
فــي الجهاز الصحي .واملنطق كفيل بتعبئة
َّ
املسلمات
هؤالء في
مهمة البحث عن الجودةُ .
يجب أن ُت َّ
الجهاز الصحي .وأوالها
على
م
عم
ْ
ْ َ
ضبط االنـحــرافــات ومــنـ َـع التفاوت الفادح
أن
ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،م ــن م ــوق ــع ج ـغــرافــي
ً
إلـ ــى آخ ـ ــر ،ي ــوف ــران أم ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة ،وي ـن ـقــذان
ً
كـثـيـرًا مــن األرواح  .فـمـثــا ،مــن غـيــر املـقـبــول
أن ت ـكــون نـسـبــة جــراحــة امل ـ ــرارة أو الـلــوزتــن

َ
متى َّ
أصبحت التعبئة سهلة،
عمت التوعية،
ُ
خصوصًا إذا ُّاتب ْ
عت عبارة ألكسندر دوماس
ِ
 Alexander Dumasف ــي روايـ ـت ــه «ال ـفــرســان
ّ
ّ
الثالثة»؛ العبارة القائلة« :الواحد للكل ،والكل
لـلــواحــد» .وه ــذا ،بــاخـتـصــار ،مفهوم الفريق
العامل كوحدة ُ Teamالذي َيعتبر أن النتائج
ال ـن ـهــائ ـيــة م ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـج ـم ـيــع .ف ـ ــإذا كــانــت
ُ ُ ُّ
يعود كل ُه للمجموعةّ .أما إذا
جيدة ،فالفضل
كانت وضيعة ،فليس هناك َمــن يلقي اللوم
ّ
على هــذا أو ذاك؛ إذ إن املسؤولية تقع على
ً
الجميع فــي تقويم ذل ــك .فالعملية ،ب ــدال من
ّ
والتنحي جانبًا،
أن تكون عملية إلقاء اللوم
تـصـبــح عـمـلـيــة م ـســاعــدة تـلـقــائـيــة لتحسني
ً
األداء ،وعملية إصــاح مشترك .وفـضــا عن
املسؤولية الجماعية ،يجب أن يـكــون هناك
شـفــافـيــة جـمــاعـيــة ف ــي إظ ـه ــار ال ـن ـقــص ،وفــي
العمل على معالجته بجهد جماعي.
بسقوف
إن السعي نحو الـجــودة ال يتحدد
ٍ
ومتطلبات محدودة .إنه حركة مستمرة نحو
ٍ
األف ـض ــل ،ال تـتــوقــف عـنــد حـ ــدود ،وال نهاية
لهاُ .
دافعها األول والدائم طموحات جديدة.
وهي ،في سعيها هذا ،تعتمد على إمكانيات
ّ
ومـهــارات جميع العاملني فيها ،إل أن الفكر
القيادي يجب أن يكون في طليعتها.
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء العرب
األميركيني

مذهبيًا
ّ
وعبر عالقاتهم (الدبلوماسية) مــن تسلم
القدس من يد األيوبيني األبناء مرتني حتى
أخرجوا منها نهائيًا على يد الخوارزميني.
أما سائر بالد الشام فلم يخرج الفرنج منها
إال فــي عـصــر األشـ ــرف قـ ــاوون وبـقـيــت في
أيديهم قرنني من الزمان بعد صالح الدين.
الـ ـس ــؤال ال ـل ـغ ــز ال ـ ــذي ي ـح ـت ــاج إلـ ــى دراسـ ــة
وتفصيل هو لغز الرسائل العلنية والسرية
املتبادلة بني صالح الدين وبابا الفاتيكان،
وهـ ــو م ــا أغ ـف ـل ـتــه املـ ـص ــادر ال ـعــرب ـيــة أو لم
ً
تحط بــه أص ــا ،باعتبار أن هــذا الـنــوع من
الـعــاقــات والـصـفـقــات مـحـكــوم بــالـبـقــاء في
الخفاء بعيدًا عن عني املواطن العربي.
في كتاب «العالقات السياسية بني الدولة
األيوبية واإلمبراطورية الرومانية املقدسة»
الصادر عن الهيئة املصرية العامة للكتاب
يكشف الكاتب عادل عبد الحفظ حمزة عن
القشرة الخارجية لهذه العالقة املريبة التي
ال تختلف شيئًا عما يعلنه حـكــام زماننا
املعاصر من صفقات يسمونها تاريخية.
يـقــول الـكــاتــب «ك ــان ص ــاح الــديــن حريصًا
ع ـلــى أن يـبـلــغ اإلمـ ـب ــراط ــور ف ــردري ــك األول
(1190 -1152م) إم ـبــراطــور اإلم ـبــراطــوريــة
الــرومــان ـيــة امل ـقــدســة بـمـجــريــات األمـ ــور في

ال ـش ــرق وأي ـض ــا ب ـمــراســات ال ـبــابــويــة ،فقد
أرســل إليه برسالة منتصف أبــريــل 1182م
/ذي الحجة 577ه ـ ـ يـقــول فيها أنــه أحسن
اس ـت ـق ـب ــال امل ـ ـنـ ــدوب الـ ـب ــاب ــوي أل ـب ـيــركــوس
ج ــان ـس ـي ــوم وأنـ ـ ــه أكـ ــرمـ ــه وأع ـ ـ ـ ــاده صـحـبــة
مندوبه أبو طاهر».
كــانــت البابوية تــرســل املـنــدوب برسالتني،
واحــدة خطية وأخــرى شفوية يغلب عليها
ال ـســريــة ح ـيــث ي ـق ــول ص ــاح ال ــدي ــن «ول ـقــد
استمعنا بعناية إلى كل ما قاله من قبلكم»
(ص .)83
ويذكر صالح الدين أنه أعجب بكل ما جاء
فــي الــرســالــة البابوية وأنــه تلقاها بشغف
وروح ط ـي ـبــة ك ـم ــا ي ــذك ــر لـ ــه أن ال ـص ــداق ــة
وطـيــدة ج ـدًا ،حيث يقول «تأكدنا مــن عظم
الصداقة بيننا» .يقول الكاتب« :كما أرسل
مــع امل ـن ــدوب ال ـبــابــوي رســالــة شـفــويــة غير
مكتوبة وسرية للغاية» (ص .)84
ويـ ــاحـ ــظ الـ ـك ــات ــب أن املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـع ــرب ـي ــة
املعاصرة لصالح الدين لم تذكر شيئًا عن
ه ــذه امل ــراس ــات ف ــي ح ــن ت ــذك ــره امل ـص ــادر
الالتينية.
فــي شـبــاط /فبراير 1188م 584 /ه ــ ،أرســل
اإلمـ ـب ــراط ــور ف ــري ــدري ــك األول رس ــال ــة إل ــى

كانت مصر
الفاطمية
هي غاية
الصليبيين
وليس
القدس كما
يحدثنا اإلعالم

صالح الدين مع مبعوثه هنري دي ستيتيز
مــن أملــانـيــا يخاطبه فيها بصفته سلطان
املسلمني في الشرق ،ثم يحذره من املساس
ببيت املـقــدس ثــم يــذكــره بالصالت الطيبة
ال ـس ــاب ـق ــة بـيـنـهـمــا وال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي جــرى
ً
تبادلها بينهما قائال« :إن الخطابات التي
أخـلـصــت لـنــا فيها مـنــذ وق ــت طــويــل بشأن
امل ـســائــل ال ـهــامــة والـعـظـيـمــة ال ـش ــأن بيننا
والثقة التي كانت تحملها كلماتك إلينا قد
اعتبرت وسيلة لالتصال بعظمتكم» (ص
.)136
ً
ويمضي فــريــدرك قــائــا« :إن صــاح الدين
ليس له حق في القدس» ،إذ يعتبره وصيًا
ً
عليها أو مجرد حارس قائال« :التي توليت
حكمها كــأوص ـيــاء ح ــراص لـكــل مــن يـهــودا
والسامرة وفلسطني» ،ولذا يعتبر فردريك
ن ـف ـســه املـ ــدافـ ــع عـ ــن ه ـ ــذه األرض وي ـع ـطــي
تعويضًا عما خربه كما تقتضيه القوانني
املقدسة ،ثم يعطيه مهلة اثني عشر شهرًا
اعتبارًا من تشرين الثاني /نوفمبر 1188م
ك ــي يـتـمـكــن ص ــاح ال ــدي ــن م ــن االسـتـجــابــة
ل ـه ــذه ال ـط ـل ـب ــات وإن ل ــم ي ـس ـت ـجــب ف ـســوف
يهاجمه (وإال هاجمناك فــي مصر إلحياء
الصليب باسم يسوع).

ويذكره أن هذه األرض أرض املسيح وأنه ـ
صالح ـ يعرف هذا تمامًا «والتي تبررها كل
الكتب القديمة» ،ثم يذكر له أن كل املنطقة
الشرقية ومصر كانت تابعة لهم «وال تذكر
أن كل من ثيوثيا  Scythiaوبارثيا Parthis
ح ـيــث ل ـقــي ج ـنــرال ـنــا م ــارك ــوس ك ــراس ــوس
املــوت املفاجئ ومصر حيث كــان أنطونيو
وكليوباترا».
ال ــذي نخلص إلـيــه مــن قــراء تـنــا لـهــذا امللف
وبمعنى أدق ملا توفر لدينا من معلومات
حوله ،أن مصر الفاطمية كانت هي الهدف
والغاية الذي تكالب عليه كل هؤالء وليس
مجرد االستيالء على القدس كما يحدثنا
إعالمنا السطحي الساذج والفج.
ً
كــانــت مـصــر ،احـتــاال أو تــدمـيـرًا وإزاحـتـهــا
م ــن طــريــق ال ـت ـمــدد الـصـلـيـبــي ،ه ــي الـهــدف
والـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا نـ ـج ــح ال ـص ـل ـي ـب ـي ــون
واملتحالفون معهم فــي تنفيذه ،ومــا أشبه
الليلة بالبارحة.
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـس ــري ــة والـ ـخـ ـط ــط ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
متوفرة لــدى الـغــرب .أمــا نحن ،فمنشغلون
ً
اح ـت ـف ــاال ب ـص ــاح ال ــدي ــن «مـ ـح ــرر ال ـق ــدس»
ومدمر الحضارة اإلسالمية!
*ناشط وكاتب مصري
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ّ
الحدث في خضم توتر عالقات أنقرة بالدول الغربية ،يبدو الفتًا تراكم المؤشرات التي تفيد بأن الزعيم التركي رجب
طيب أردوغان يعيد توجيه بوصلته الخارجية نحو بناء تفاهمات سياسية مع الدول اإلقليمية ،من شأنها أن تقي
بالده ّ
حر ما يجري حولها .ومن ذلك ،عودة الحرارة إلى «خطوط طهران» ...واالستثمار أكثر «فلسطينيًا»

ُّ
أردوغان يلتف شرقًا:
عودة الحرارة إلى «خطوط طهران»
محمود مروة
أث ــار تـصــريــح الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغـ ــان ،أم ــس ،بـشــأن احتمال
قيام أنـقــرة وطـهــران بعملية مشتركة
ضــد جـمــاعــات كــرديــة اهـتـمــام العديد
مــن املـتــابـعــن ،وه ــو تـصــريــح قــد ُيـعـ ُّـد
بمثابة الحدث ،نظرًا إلــى أنــه يعاكس
في الظاهر مجرى العالقات املتوترة
بني العاصمتني في املرحلة األخيرة،
خاصة في امللفني العراقي والسوري.
وق ـب ـيــل ت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي إلــى
األردن ف ــي زيـ ــارة اس ـت ـمــرت لـســاعــات
ق ـل ـي ـلــة ،أعـ ـل ــن أمـ ـ ــام ال ـص ـحــاف ـيــن فــي
معرض ّ
رده على سؤال بشأن «وجود
خطة تركية للقيام بعملية ضد حزب
ال ـع ـم ــال اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي ج ـب ــال قـنــديــل

جنرال إيراني :أجرينا
مباحثات مفيدة وكاملة
بشأن األمن اإلقليمي
وس ـن ـجــار ف ــي الـ ـع ــراق ،وت ــوات ــر أن ـبــاء
حـ ــول اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان الـ ـق ــوات
املسلحة االيرانية اللواء محمد باقري،
ّ
األسـبــوع املــاضــي» ،أن القيام بعملية
م ـش ـتــركــة م ــع إيـ ـ ــران «ضـ ــد املـنـظـمــات
اإلرهابية وارد في أي لحظة» .وبينما
ّ
أكــد أن ق ــادة جيشي البلدين ناقشوا
ّ
كـيـفـيــة ال ـع ـم ــل ،ل ـفــت إلـ ــى أن «ال ـع ـمــل
ّ
س ــوف يـسـتـمــر ،إذ إن ـك ــم ت ـعــرفــون أن
لحزب العمال الكردستاني اإلرهابي
موطئ قدم في إيــران» ،في إشــارة إلى
«ح ــزب الـحـيــاة ال ـحــرة الـكــردسـتــانــي»
الـ ــذي ق ـتــل اث ـن ــن م ــن ح ــرس ال ـح ــدود
اإليراني في نهاية شهر أيار املاضي،
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة وقـ ـ ـع ـ ــت ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدود
املشتركة مع تركيا.
ّ
وأكمل الرئيس التركي مشيرًا إلى أن
تـلــك األط ــراف «تتسبب دائـمــا بــاألذى
لنا وإليران ،ونحن نعمل ألننا نعتقد

على المستوى السياسي ،تحظى التصريحات األخيرة بأهمية كبيرة (أ ف ب)

َ
أن ــه فــي ح ــال ت ـعــاون ال ـبــلــدان سنصل
إل ــى نتيجة فــي وق ــت أسـ ــرع» ،معربًا
في الوقت نفسه عن «األمل بأن نحقق
نجاحًا في هذا املجال».
وتكمن أهمية هــذه التصريحات في
أنـهــا تــأتــي بـعــد أي ــام قليلة مــن زي ــارة
ُ
الـ ـ ـل ـ ــواء بـ ــاقـ ــري الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ـ ُّـد «األول ـ ـ ــى
مل ـس ــؤول عـسـكــري إي ــران ــي إل ــى تركيا
م ـنــذ الـ ـث ــورة ف ــي عـ ــام  ،1979وألن ـهــا

«اإلخوان» ...يجمعون؟
منذ بداية «األزمة الخليجية» في نهاية شهر أيار املاضي ،أشار ٌ
كثر إلى
ّأن تقاربًا (وليس تحالفًا) «إيرانيًا ـ تركيًا ـ قطريًا سوف ينشأ» ،خاصة
ّ
تبنيها لحركات اإلسالم السياسيّ ،
وأن
ّأن «األطراف الثالثة يجمعها
إيران ال تمانع عودة العالقات الجيدة مع اإلخوان املسلمني».
هناك بعض املؤشرات في العراق (أو خارجه)
التي تقود إلى التثبت من صحة هذه الفرضية،
لكن من املهم اإلشارة إلى ّأن عواصم عربية مثل
القاهرة تستخف بفرضيات كهذه ،على اعتبار
ّأن «اإليرانيني يجيدون رفع الشعارات ،في وقت
ّأن عالقتهم باإلخوان غير جيدة حاليًا ،باستثناء
بعض الوجوه ربما».
ويستذكر دبلوماسي مصري زيارة الرئيس
«اإلخواني» محمد مرسي لطهران في صيف
 .2012ويقول« :حاول اإليرانيون إضفاء طابع
مميز ،وإظهار ّأن هناك عالقة ممتازة مع إخوان
مصر ،لكن حني جاء أحدهم وقال ملرسي في
مقر إقامته ّإن السيد خامنئي يريد لقاءك ،كان ّ
رده باردًا ،وقال مازحًا :أنا
رئيس أشوف رئيسكم ،ولدينا مرشد (مرشد اإلخوان) يشوف املرشد
عندكم».

ت ــأت ــي ف ــي خ ـض ــم ت ـ ـطـ ــورات عـسـكــريــة
وسياسية كبرى في الشرق األوسط»،
وفــق مــا يـقــول الـبــاحــث الـتــركــي أحمد
مــاجــديــار .وكــانــت صحيفة «صـبــاح»
التركية قد نقلت عن دبلوماسي قوله:
«م ــا ك ــان ل ـهــذه ال ــزي ــارة أن تـتــم ل ــو لم
ُيظهر الجانبان استعدادهما للتعاون
وللتوصل إلى اتفاقات إقليمية».
وسـ ـب ــق «ال ـ ــزي ـ ــارة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة» إع ــان
تــرك ـيــا ،فــي األس ـب ــوع ال ـثــانــي مــن هــذا
الشهر ،البدء بـ«بناء جــدار عــازل على
الحدود مع إيــران ،يغطي مسافة 144
كلم من أصل حوالى  500كلم ،وسيتم
إنـ ـ ـج ـ ــازه ع ـل ــى خ ـم ــس م ـ ــراح ـ ــل ،وم ــن
املفترض أن يتم االنتهاء مــن املرحلة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ت ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل»،
وهــو األمــر الــذي ّ
رحبت به الخارجية
اإليرانية باعتبار أنه «يرمي إلى زيادة
ّ
األمـ ــن الـ ـح ــدودي ب ــن ال ـب ـلــديــن ...وإن
ضمان ذلك ،هو في كل األحوال مسألة
مهمة بالنسبة لـنــا ول ــأت ــراك» ،علمًا
ّ
بأن تركيا وإيــران توصلتا منذ 2014
إل ــى ات ـف ــاق (ج ــدي ــد) ل ـتــأمــن ال ـح ــدود
املـشـتــركــة الـتــي ينتشر فيها بـصــورة
ّ
«املكون الكردي».
خاصة
وبــالـتــزامــن مــع تصريحات أردوغ ــان،
ّ
كـ ــان الف ـت ــا أن ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد ب ــاق ــري
كشف في تصريحات نقلتها الوكاالت
ّ
الــرسـمـيــة اإليــران ـيــة ،أم ــس ،أن رئيس
أرك ــان الجيش التركي خلوصي اكــار
«س ــوف ي ــزور إي ــران قريبًا الستكمال
املـ ـب ــاحـ ـث ــات» .وأض ـ ـ ــاف ع ـل ــى هــامــش
ت ـف ـق ــده م ـق ــر قـ ـي ــادة ح ـ ــرس الـ ـح ــدود،
«بـحـثـنــا خ ــال لـقــائـنــا بــرئـيــس أرك ــان
الجيش التركي قضايا الـحــدود ،وتم
الـتــوصــل ال ــى ات ـفــاقــات ج ـي ــدة ...بــدأت
تركيا بإغالق ممرات التهريب ونحن

نـ ّ
ـرحــب ب ـهــذا اإلج ـ ــراء ...وت ــم الـتــوصــل
إلى اتفاق جيد حول محاربة اإلرهاب
عـلــى ال ـح ــدود املـشـتــركــة وم ـنــع عـبــور
اإلرهابيني».
وبـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ،أكـ ـ ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول
ال ـع ـس ـك ــري اإليـ ــرانـ ــي ت ــاق ــي م ـقــاربــة
ال ـع ــاص ـم ـت ــن بـ ـخـ ـص ــوص اس ـت ـف ـت ــاء
إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان امل ــرتـ ـق ــب إج ـ ـ ــراؤه
(مبدئيًا) الشهر ّاملقبل ،وكرر ما أعلنه
سابقًا لناحية أن ــه «ال ينبغي تغيير
الجغرافيا السياسية ل ــدول املنطقة،
ومنها العراق ،بأي شكل من األشكال».
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر «خـ ـط ــا أحـ ـم ــر»
بالنسبة إلى العاصمتني ،وفق تعبير
دبلوماسي إيراني.
ُ
وت ُّ
عد هذه التصريحات إعالنًا أول من
الجانبني عن عــودة التنسيق بينهما
بشأن «امللف الكردي» ،األمر الذي كان
قــائـمــا قـبــل ع ــام  2011وكــانــت ســوريــا
ُ
ت ـع ـ ُّـد ط ــرف ــه ال ـث ــال ــث .وق ــد تـنـبــئ هــذه
ّ
التصريحات أيضًا بأن التعاون سوف
يتسع في املرحلة املقبلة بني الدولتني،
ّ
ّ
إذ إن هناك من يــرى أن «األمــر الواقع
بــات يـفــرض ذلــك ،خــاصــة بعد ارتـفــاع
مستوى التنسيق الروسي ـ األميركي
في سوريا ،بما قد يعارض في بعض
الجوانب مصالح الطرفني».
وت ـق ــول الـصـحــافـيــة ال ـتــرك ـيــة أمـبــريــن
ّ
زمـ ــان إن زيـ ـ ــارة املـ ـس ــؤول الـعـسـكــري
اإليــرانــي جــاءت فــي وقــت «تبحث فيه
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا عــن طــرق
إلنهاء النزاع (في سوريا) ،وتعقدان،
وفــق نظرة إي ــران وتركيا إلــى األمــور،
ات ـفــاقــات م ــن وراء ظـهــريـهـمــا( ،ول ــذا)
َ
ت ـب ــدو طـ ـه ــران وأنـ ـق ــرة ت ـ ّـواق ــت ــن إلــى
إظهار الوحدة بينهما».
وفي هذا السياق ،من املهم اإلشارة إلى

ّ
ـب فــي تصريحه
أن ال ـل ــواء بــاقــري ذه ـ ّ
أمس إلى اإلعــان عن أنه أقيمت أثناء
زيـ ــارتـ ــه «م ـب ــاح ـث ــات م ـف ـي ــدة وكــام ـلــة
بشأن األمن اإلقليمي ،وكذلك (بشأن)
ســوريــا وال ـعــراق ،كما تــم الحديث عن
دور إي ـ ــران وتــرك ـيــا ف ــي إرس ـ ــاء األم ــن
في سوريا وتقوية عملية أستانا من
قبل القوات املسلحة في البلدين ،كما
تــم االتـفــاق حــول منطقة إدلــب وكذلك
س ـي ــادة ال ــدول ــة ال ـســوريــة ف ــي مناطق
مختلفة شـمــال س ــوري ــا ،حـيــث سيتم
تنفيذ هذه االتفاقات التي تمت بشكل
عملي» (وف ــق مــا نقلت وكــالــة تسنيم
اإليرانية).
ّ
وبينما يعلق مصدر إيراني على هذه
ً ّ
التطورات قائال إن «املسألة أمنية أكثر
مــن كونها سياسية ،وترتبط بزيارة
ً
ال ـل ــواء ب ــاق ــري» ،فــإنــه ي ـس ـتــدرك قــائــا
ّ
إن «ت ـص ــري ـح ــات أمـ ــس ت ـح ـظــى عـلــى
امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي بــأهـمـيــة كـبـيــرة،
ً
لثالثة أسباب :أوال ،هي بداية مرحلة
جديدة إليجاد التعاون اإلقليمي بني
إيران وتركيا بعد مرحلة من الغموض
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ـيــاســة أنـ ـق ــرة تـجــاه
ّ
طـهــران؛ ثانيًا ،ألن مــوضــوع التعاون
يشمل أهــم التحديات اإلقليمية ،بما
فـيـهــا اإلره ـ ـ ــاب ،وال ـق ـض ـيــة ال ـســوريــة،
وغ ـي ــره ـم ــا؛ ثــال ـثــا واأله ـ ـ ــم ،االرتـ ـب ــاط
باملسألة الـكــرديــة ،وتـحــديـدًا التغيير
الجيوسياسي الذي يمكن أن يطرأ في
املنطقة في ظل التطورات الكردية».
ّ
وثمة من يعتقد أن العاصمتني «اللتني
كانت أيضًا األزمة الخليجية وحصار
قـطــر قــد أع ــادا تفعيل الـخــط الساخن
بينهما بقدر أعلى من السابق» ،باتتا
مضطرتني إلى رفع مستوى التعاون
ف ــي هـ ــذا الـ ـظ ــرف اإلق ـل ـي ـم ــي .وي ـش ــدد
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توحيد «المعارضات» في الرياض برعاية روسية ـ مصرية
الجيش يقترب من عزل دير الزور عن حمص

ّ
هؤالء على أن تركيا بحاجة «بصورة
خاصة إلــى ذلــك ،بعدما ارتفع التوتر
بينها وب ــن واشـنـطــن بـشــأن املـســألــة
الكردية في سوريا».
وم ـ ـنـ ــذ نـ ـح ــو ع ـ ـ ـ ــام ،وألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ـب ــدأ
بــال ـت ـبــايــن م ــع واش ـن ـط ــن بـخـصــوص
«طــرق التعامل مع أكــراد ســوريــا» وال
تنتهي عند مفاعيل محاولة االنقالب
ال ـف ــاش ــل وارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـل ـه ـجــة ال ـغــرب ـيــة
امل ـن ـ ّـددة ب ــ«االس ـت ـبــداد ال ـتــركــي» ،بــات
ّ
واضحًا أن أردوغان يسعى إلى تثبيت
صــورتــه الـقــومـيــة فــي الــذهــن الـتــركــي.
ّ
ولعل لهجته املرتفعة ضد املستشارة
األمل ــانـ ـي ــة ان ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ق ـب ــل أي ــام
قليلة ،تعكس ذلك بوضوح.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي س ــون ــر
ّ
ج ــاغ ــاي ـت ــاي أن «مـ ــا ن ـ ــراه ف ــي األزمـ ــة
القائمة بني تركيا واالتحاد األوروبي
والـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة األخـ ـ ــرى ،ب ـمــا فيها
الــواليــات املتحدة ،هــو تغير زلــزالــي»،
ما يدفع أردوغان إلى البحث عن ركائز
«شــرق ـيــة» لـسـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة .وال
ّ
شك في أن الرئيس التركي يلقى دعمًا
داخليًا لتوجهاته الـجــديــدة ،إذ «منذ
االنـقــاب الفاشل ضــده ،بــرزت نظرية
ج ــدي ــدة ب ــن م ــؤي ــدي ــه أط ـل ـق ــوا عليها
اس ــم األردوغ ــانـ ـي ــة ،تـعـتـبــر أردوغ ـ ــان
شخصية تــاريـخـيــة ستجعل األت ــراك
عـظـمــاء وتـعـيــد الـفـخــر إل ــى املسلمني،
وأن ــه ال ب ـ ّـد مــن تــأيـيــده ودع ـم ــه ،ليس
ألنــه بحاجة إلــى تأييد شخصي ،بل
ألن هــذه هي الطريقة التي تدعم مثل
هذا املشروع التاريخي العظيم» ،يقول
ّ
جاغايتاي ،مضيفًا أن «األردوغانية»
ترتكز على «م ــزج اإلس ــام السياسي
والـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة تـ ـح ــت شـخــص
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان( ...الـ ـ ـ ـ ــذي) ي ـح ـم ــي تــرك ـيــا
وال ـ ـعـ ــالـ ــم اإلس ـ ــام ـ ــي مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات
ً
األجـنـبـيــة ،وه ــؤالء األجــانــب هــم عــادة
الغربيون».
وقـ ـ ـ ــد تـ ـتـ ـض ــح تـ ــوج ـ ـهـ ــات أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان
«الجديدة» في القضية الفلسطينية،
خاصة في خالل األحداث األخيرة التي
شهدها املسجد األقصى ومحيطه في
ّ
القدس املحتلة ،وذلك على الرغم من أن
عالقات أنقرة بتل أبيب ّ
جيدة في هذه
ّ
الفترة .ولعل أثناء زيارته أمس لألردن
ُ
ّ
ال ـت ــي تـ ـع ـ ُّـد وص ــي ــة ع ـل ــى «امل ـق ــدس ــات
اإلســامـيــة فــي ال ـقــدس» ،أراد الرئيس
التركي استعراض هذه التوجهات.
ّ
ومن املعروف أن اللهجة التركية تجاه
إســرائـيــل غالبًا مــا تـكــون مرتفعة في
ّ
العلن ،لكن توجه أردوغ ــان شخصيًا
إلــى ّ
عمان في زيــارة تتزامن والذكرى
الـ 70على إقامة العالقات الثنائية ،هو
أمر يحمل الكثير من الدالالت الرمزية.
ومــن العاصمة األردن ـيــة أعـلــن خالل
لـقــائــه امل ـلــك عـبــدالـلــه ال ـثــانــي« :أدرك
جـ ـيـ ـدًا ال ـح ـس ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ي ـظ ـهــرهــا
أخـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز (امل ـ ـ ـلـ ـ ــك ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه)،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ف ـل ـس ـط ــن،
وس ـ ـنـ ــواصـ ــل دع ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدور األردنـ ـ ـ ــي
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـحـمــايـتـهــا لــأمــاكــن
املقدسة اإلسالمية ...وسوف نواصل
ال ـع ـمــل م ـعــا مل ـنــع ت ـك ــرار االعـ ـت ــداءات
وانتهاكات الحقوق التي وقعت في
الحرم الشريف الشهر املاضي» .وقال
ّ
أي ـضــا إن «ال ـعــالــم اإلس ــام ــي يعيش
أيامًا عصيبة ،ويجب أن نستمر في
تضامننا بمزيد من الدقة ...والطريق
ال ــوحـ ـي ــد ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ـ ــك هـ ــو زي ـ ــادة
امل ـش ــاورات ،وتـعــزيــز آل ـيــات الـتـعــاون
في ما بيننا».

نجح الجيش السوري في
تقطيع مناطق سيطرة
«داعش» في بادية حمص
الشرقية ،بشكل يتيح
له قضم تلك المناطق
المحاصرة تباعًا ،بينما يتابع
عملياته نحو دير الزور شرقًا.
وبالتوازي ،عقدت جولة
أولى من المحادثات في
الرياض بين أطياف المعارضة
برعاية كل من روسيا ومصر
والسعودية ،بغية الوصول
إلى وفد واحد يضم منصات
الرياض وموسكو والقاهرة
ت ـت ـك ـث ــف االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وامل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات
ال ـخــاصــة بــامل ـلــف الـ ـس ــوري ،ت ــوازي ــا مع
استقرار تشهده الجبهات املشتركة بني
ال ـج ـيــش وال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة ،وتــرقــب
مل ـس ـت ـق ـبــل وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار امل ــراق ــب
روسـ ّـيــا فــي الـجـنــوب والـغــوطــة الشرقية
وريـ ــف حـمــص ال ـش ـمــالــي .وف ــي املـقــابــل،
ت ــدور امل ـع ــارك ض ــد «داع ـ ــش» ف ــي مـعــزل
عـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وإن كـ ــانـ ــت قــد
تعززت ّ
بتفرغ الجيش السوري وحلفائه
للجبهة الشرقية على حساب الجبهات
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة .وب ـي ـن ـم ــا يـ ـب ــدو ت ـك ـت ـيــك تـلــك
ً
القوات فعاال ضد التنظيم برغم طبيعة
البادية وجبالها القاسية ،تتحرك قوات
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ب ـبــطء الف ــت داخ ــل
أحياء الرقة ،مكثفة من غاراتها الجوية
ع ـل ــى امل ــديـ ـن ــة ،والـ ـت ــي ت ـح ـصــد ع ـش ــرات
املدنيني هناك .وبينما يستكمل الجيش
وحلفاؤه املعارك الضرورية قبيل تركيز
الجهود نحو دير الزور ،والتي تتضمن
إن ـ ـهـ ــاء وجـ ـ ـ ــود «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ش ـ ـمـ ــال غ ــرب
السخنة ،يكثف «التحالف» مــن نشاطه
مع «املجالس املحلية» وشيوخ العشائر
املـنـتـشــرة ف ــي ال ــرق ــة ودي ــر ال ـ ــزور ،وذل ــك

بهدف حشد حلفاء محليني ألي معركة
مرتقبة ينوي خوضها على طول شرق
الفرات.
وعـ ـل ــى م ـق ـل ــب آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـحـ ــاول م ـن ـصــات
املعارضة املجتمعة في الرياض ،الخروج
بتوافقات رئيسية تمكنها من الحضور
بــوفــد واح ــد إلــى مـحــادثــات «جــديــة» مع
الجانب الحكومي ،وفق تعبير املبعوث
األم ـمــي سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا .وشهد
أم ــس جــولـتــن مــن االجـتـمــاعــات بــن كل
من «هيئة التفاوض العليا» ومنصتي
القاهرة وموسكو ،وركــزت في معظمها
على تفاصيل عملية االنتقال السياسي
وقـ ـضـ ـي ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ونـ ـقـ ـل ــت مـ ـص ــادر
مـ ـع ــارض ــة أن إصـ ـ ـ ــرار م ـن ـصــة مــوس ـكــو
ّ
يخص مصير
على عدم ذكر أي تفصيل
الرئيس الـســوري بشار األســد ،هو أبرز
النقاط الخالفية بينها وبــن «الهيئة»
ومـنـصــة ال ـقــاهــرة ،الـلـتــن تــوافـقـتــا على
ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي دور لــأســد
ف ــي املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة .ك ــذل ــك ،رفـضــت
مـنـصــة مــوسـكــو إصـ ــرار ال ـطــرف املـقــابــل
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـجـ ــاز دس ـ ـتـ ــور ج ــدي ــد
للبالد خــال املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،داعية
إلــى اعتماد دستور عــام  .2012وأشــارت
تـلــك امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـه ـي ـئــة» تـحــاول
تحصيل مكاسب سياسية من موسكو،
ل ـل ـق ـب ــول ب ـح ـل ــول وس ـط ـي ــة مـ ــع مـنـصــة
م ــوس ـك ــو ،وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه امل ـت ـحــدث
باسم «الهيئة» يحيى العريضي ،بقوله
إن «الـهـيـئــة لــن تـقــدم ت ـنــازالت مجانية»
فــي لـقــاء الــريــاض .وأوضـحــت أن منصة

القاهرة تحاول مدفوعة بتوافق روسي
ـ ـ ـ م ـص ــري ،ل ـعــب دور وس ــاط ــة لحلحلة
الخالفات الرئيسة .وهو ما يتسق بنحو
كبير مع ما تحدث عنه وزير الخارجية
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف أم ــس ،خــال
لقائه نظيره املصري سامح شكري في
مــوسـكــو .إذ أش ــار إل ــى أن ب ــاده ومصر
وبمشاركة السعودية تعمالن على دعم

أكدت «الهيئة»
أنها «لن تقدم
تنازالت مجانية»
في لقاء الرياض
تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية،
مـ ــن أج ـ ــل إط ـ ــاق مـ ـف ــاوض ــات م ـب ــاش ــرة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة .وي ـب ــدو الـعـمــل
ً
ال ــروس ــي ـ ـ ـ املـ ـص ــري م ـك ـمــا لــات ـفــاقــات
األخـيــرة الـتــي احتضنتها الـقــاهــرة ،بني
ممثلي وزارة الدفاع الروسية وممثلني
عــن ع ــدد مــن الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،والـتــي
أفضت إلى اتفاقي «تخفيف التصعيد»
ال ـخــاصــن بــال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة وبــريــف
حمص الشمالي.
وبينما تستضيف موسكو غـدًا ،رئيس

ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو،
حيث يتوقع أن يطغى اتـفــاق «تخفيف
التصعيد» الخاص باملنطقة الجنوبية
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،عـ ـل ــى نـ ـق ــاش ــات ــه هـ ـن ــاك،
ً
استضافت ّ
عمان كال من الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ووزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ج ــاي ـم ــس م ــاتـ ـي ــس .ورك ـ ــزت
نقاشات األخير مع امللك األردني عبدالله
الثاني ،على تطورات املنطقة ،وال سيما
امللفان الـســوري والـعــراقــي ومستجدات
ً
الحرب على «داعــش» ،فضال عن مناطق
«تخفيف التوتر» .ونقلت وكالة «بترا»
أن الطرفني أشارا إلى «االستقرار النسبي
الذي تشهده مناطق الجنوب السوري...
لغاية اآلن» .وفــي ضــوء الــزيــارة املرتقبة
ملــات ـيــس إل ــى أنـ ـق ــرة ،ب ــدت الف ـت ــة إش ــارة
أردوغ ــان إلــى احتمال «تعزيز التعاون»
مع إيــران في مجال «مكافحة اإلرهــاب»،
خــاصــة أنــه جــدد إدان ــة تـعــاون واشنطن
مــع األك ــراد فــي ســوريــا ،وخــاصــة دفعات
األسلحة التي تصل إليهم عبر العراق.
أم ــا ف ــي املـ ـي ــدان ،ف ـقــد اس ـت ـطــاع الـجـيــش
وح ـل ـف ــاؤه ت ـعــزيــز مــواق ـع ـهــم ف ــي محيط
السخنة الشمالي ،عبر سيطرتهم على
عــدد من التالل املحيطة بالبلدة من تلك
الـجـهــة ،فــي م ــوازاة تثبيت نـقــاط جديدة
فــي بـلــدة الطيبة والـجـبــال املحيطة بها
من الناحية الغربية والجنوبية .وعقب
الـتـقــدم األخ ـي ــر ،ف ــإن املـنـطـقــة املـحـصــورة
بني جبل الضاحك وقصر الحير الشرقي،
تبقى فاصلة بني القوات ،إلتمام الحصار
على «داعــش» في جيب آخر ضمن بادية
حمص الشرقية .كذلك ،تمكنت القوات في
محيط جبل الشاعر الجنوبي الغربي ،من
التقدم عبر منطقة تل الصوانة والسيطرة
على وادي حويسيس ،جنوب جبل أبو
ضهور .وبالتوازي ،قال رئيس العمليات
فـ ــي ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ـ ــان ال ــروسـ ـي ــة س ـيــرغــي
رودس ـكــوي ،إن الـقــوات السورية تمكنت
بدعم جوي روسي من التقدم في املنطقة
الــوسـطــى «بـمـعــدل  30إلــى  40كيلومترًا
يــومـيــا» .وأش ــار إلــى أن فــك الـحـصــار عن
مــديـنــة دي ــر الـ ــزور س ــوف «يـكـلــل هزيمة
القوات األساسية للتنظيم اإلرهابي على
األراضي السورية».
(األخبار)

معتقلو «تحرير حلب» في السعودية
« ...مكارثية فايسبوكية»
حلب ــ باسل ديوب
ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ــد ّكـ ـت ــور امل ـه ـن ــدس أي ـمــن
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،يـ ــوضـ ــب ح ـق ــائ ـب ـ ُـه مـ ـ َغ ــادرًا
السعوديةُ ،ده ـ َـم ُّ
وق ــف في
مقر عمله وأ ِ
ُ
ال ــري ــاض ،وأح ـي ــل عـلــى مـحـكـمــة أمـنـيــة
بتهمة «تأييد النظام الـســوري» .وبعد
سرقة جميع وثائقه الرسمية ،تجاهلت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ت ـن ـف ـي ــذ أم ـ ــر م ـل ـك ــي قـضــى
بترحيله ج ـوًا إل ــى لـبـنــان .أم ــا الـقــرائــن
التي اعتمد عليها قــرار اإلدان ــة ،فكانت
ً
جمال شعرية تتغنى بسوريا ،تناقلتها
بعض صفحات الـتــواصــل االجتماعي.
واليوم ،تسعى عائلته التي تمكنت من
املـ ـغ ــادرة قـبــل تــوقـيـفــه ،إل ــى اسـتـصــدار
جواز سفر جديد له ،لتمكينه من مغادرة
األراضي السعودية قبل أن يصدر بحقه
حكم جائر ،أسوة بموقوفني آخرين.
ول ـ ــدى م ـح ــاول ــة «األخـ ـ ـب ـ ــار» ال ـت ــواص ــل
م ــع ع ـ ــدد م ــن الـ ـس ــوري ــن امل ـق ـي ـمــن فــي
السعودية ،رفــض أغلبهم الحديث عن
تـلــك الـتــوقـيـفــات ،فـيـمــا ت ـخــوف آخ ــرون
من ذكر أسمائهم خشية مصير مماثل،
مـ ــؤكـ ــديـ ــن أن ـ ـهـ ــم أغ ـ ـل ـ ـقـ ــوا ص ـف ـحــات ـهــم
عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
واشتراكاتهم في املجموعات اإلخبارية

ال ـتــي تـنـقــل أخ ـب ــار ال ـج ـيــش وعـمـلـيــاتــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .وق ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــادي ،املـ ـقـ ـي ــم فــي
الـسـعــوديــة ،فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار»:
«أرجــو ّ
تفهم ظروفنا .نحن مع وطننا،
ونعمل إلعالة أهلنا الصامدين هناك،
ولكنهم تمكنوا مــن إشــاعــة جــو الرعب
بيننا .وأنا ّ
أحمل السوريني املعارضني
املسؤولية ّقبل السلطات السعودية».
«ال ـل ـه ــم أع ــن ــي ع ـل ــى ال ُـص ـي ــام وال ـق ـي ــام
ٌ َ
ودعم النظام» ،عبارة ذ ِّيلت بها صورة
ل ـل ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار األس ـ ـ ـ ــد ،عـ ـل ــى إحـ ــدى
ص ـف ـح ــات «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ،ك ــان ــت كـفـيـلــة
بتوقيف املهندس محمد فــراس عبارة،
املقيم فــي اململكة منذ سـنــوات طويلة.
وفــراس واحــد من ضحايا هــذه الحملة
«املكارثية» ،لكن املثير في األمر أنه حكم
بالسجن لسبع س ـنــوات ،منها اثنتان
ألن ـ ــه أدي ـ ــن بـ ــ«الـ ـح ــدي ــث مـ ــع (ال ـج ـن ــس
اآلخـ ـ ــر) ع ـبــر (واتـ ـ ــس أب)» إل ــى جــانــب
تهمة «م ــواالة اإلره ــاب» ،لكونه «وضع
ص ـ ــورة ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد وال ـع ـلــم
الـ ـس ــوري ف ــي م ـكـتـبــه ،وص ـ ــورة لــأمــن
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نصر
ال ـلــه مـكـتــوبــا عـلـيـهــا (امل ـ ــوت إلســرائـيــل
وأذن ــاب ـه ــا)» .ورأت والـ ــدة فـ ــراس ،منى
اإلدريسي ،في حديث إلى «األخبار» أن

«الحكم كــان مفاجأة لنا .لــم يقم فــراس
بــأي تعرض للسعودية وحكامها .هو
شــاب يحب وطنه ،ويريد التخلص من
اإلره ــاب ال ــذي تدينه الـسـعــوديــة ،وهو
يعادي إسرائيل .كنا نتوقع الترحيل ،ال
هذا الحكم الظالم».
وك ــان عــدد مــن الـســوريــن ،أطـلـقــوا على
أنفسهم اسم «صقور بن نايف» (نسبة
إل ــى مـحـمــد ب ــن ن ــاي ــف ،وزي ــر الــداخـلـيــة
ّ
ال ـس ـعــودي ال ـســابــق) ،قــد نــظـمــوا حملة
على وسائل التواصل االجتماعي عبر
وسـ ــم «شـ ّـب ـي ـحــة ب ـش ــار بــال ـس ـعــوديــة»،
بهدف «التبليغ عن السوريني املؤيدين»
للدولة ،ونشر صورهم وعناوينهم ،مع
عـنــوان بــريــد إلـكـتــرونــي خــاص بتبليغ

أطلق بعض السوريين
حملة بهدف «التبليغ
عن المؤيدين»

املباحث العامة السعودية .وخلقت هذه
الحملة جوًا من الرعب لدى البعض ،ما
دفــع بعضهم إلــى تغيير عنوان سكنه،
وإغـ ــاق حـســابــه عـلــى «فــاي ـس ـبــوك» ،أو
حتى مغادرة األراضي السعودية.
واس ـت ـغ ــل ب ـعــض هـ ـ ــؤالء ،صــداق ـت ـهــم أو
قــرابـتـهــم مــع ســوريــن مــؤيــديــن لـلــدولــة،
ل ـن ـش ــر صـ ــورهـ ــم وأسـ ـم ــائـ ـه ــم ال ـثــاث ـيــة
وعناوين سكنهم وعملهم ،بغية إشاعة
جــو مــن اإلره ــاب النفسي ،بــالـتــوازي مع
قيام املباحث السعودية بحملة اعتقاالت
واسـ ـع ــة ط ــاول ــت عـ ـ ــددًا م ــن األشـ ـخ ــاص
امل ـن ـش ــورة أس ـم ــاؤه ــم .وح ـف ـلــت الـحـمـلــة
بالسباب البذيء والتحريض العنصري
والطائفي باستخدام ألفاظ نابية.
وق ــال رام ــي ،وهــو أحــد الـســوريــن الذين
كــانــوا يعلنون تــأيـيــدهــم عـلــى صفحات
التواصل االجتماعي وغادروا السعودية
بعد حملة االعـتـقــاالت ،إن «السعوديني
لم يتعرضوا لنا بــأي شــيء قبل تحرير
حـلــب .ولـكــن تحريض بعض السوريني
َ
السعودي إلى شن حملة
أثمر دفع األمن ّ
االعتقاالت» .وتحفظ رامي عن ذكر اسمه
الكامل ،خشية مضايقة ذويه ممن بقوا
ً
في السعودية ،محمال بعض السوريني
مسؤولية التحريض األولى.
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اليمن
صنعاء حالة من الترقب ممزوجة بالخوف ،على خلفية التوتر
تعيش العاصمة َ
المتصاعد بين شريكي الحكم هناك« ،أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» ،اللذين دخال منذ
ً
سجاال إعالميًا وسياسيًا غير مسبوق .وفيما ال يزال من غير الواضح على ّ
أي نحو ستسير
أيام
ُ
األمور يوم الخميس المقبل الذي سيشهد فعاليتين متوازيتين ،يخشى أن يؤدي االحتقان
المتضاد إلى حدوث احتكاك بين أنصار الطرفين ،أو أن يدخل على الخط طرف ثالث ذو
مصلحة في تعميق الخالف

صنعاء و«السيد» و«الزعيم»:
رهانات األعداء تكبر!
دعاء سويدان
َّ
ما كان متقدًا تحت الرماد طوال أشهر،
ّ
خــرج إلــى العلن تواليًا ،خاطًا صورة
ق ــات ـم ــة ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى امل ـنــاه ـضــة
لـلـعــدوان على الـيـمــن .خــافــات َ
قطب ْي
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء («أن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» وحـ ـ ــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر») ل ــم ت ـعــد م ـج ــرد إش ــاع ــات
أو «هـ ــدرة قـ ــات» ،أو شـطـحــات ل ــذوي
الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـح ــامـ ـي ــة ،أو اصـ ـطـ ـي ــادًا
فـ ــي امل ـ ــاء ال ـع ـك ــر مـ ــن ق ـب ــل «الـ ـط ــاب ــور
الخامس» .صحيح أن لهؤالء جميعًا

دورًا ومصلحة في تعميق الخالفات
وإيـصــالـهــا إل ــى نقطة ال ــاع ــودة ،لكن
ال ـس ـجــال ال ــدائ ــر ب ــن وجـ ــوه الـطــرفــن
وق ـيــادات ـه ـمــا ي ـشــي ب ــأن م ــا يـ ــدور من
الحقيقة والـجــدة بمستوى يستدعي
ً
ً
عـمــا مستعجال قبل أن «تـقــع الفأس
ب ــال ــرأس» ،وتـصــل األم ــور إلــى مرحلة
يغدو فيها احتمال ضياع كل ما راكمه
اليمنيون ط ــوال أكـثــر مــن سنتني من
الصمود األسطوري خطرًا داهمًا.
خطر ال يبدو ،إلى اآلن ،أن ثمة ّ
تنبهًا
إليه من قبل قيادة كل من الشريكني،

القبيلة ...رافد إضافي للخالف
في خضم التراشق الذي بدأ منذ أيام بني «أنصار الله» و«املؤتمر الشعبي العام» ،برز
لجوء كل من الطرفني إلى القبيلة كرافد لطروحاتهما .بدأ ذلك مع حزب الرئيس السابق
علي عبد الله صالح ،الذي حشد ،في  9من آب الجاري ،مشائخ قبيلة حاشد في مهرجان
خطابي في مديرية خمر في محافظة عمران .وأثار البيان الذي صدر عن املهرجان ،والذي
أعلن تأييد القبيلة ملبادرة البرملان ،سخط قيادات في «أنصار الله» ،عمدت إلى إصدار
بيانات مضادة باسم أبناء «حاشد» ،ترفض املبادرة وتصفها بـ«الخيانة» .وأعقبت تلك
الخطوات لقاءات قبلية منفصلة عقدها الطرفان في مختلف مديريات عمران ،في محاولة
لكسب والء القبائل املوجودة في محيط صنعاء .وأمس ،عقدت «أنصار الله» في العاصمة
اجتماعًا قبليًا تحت اسم «لقاء حكماء ووجهاء ومشائخ محافظة صنعاء» .وأصدر اللقاء
بيانًا شدد فيه على ضرورة جعل مواجهة العدوان ورفد الجبهات «أولوية األولويات» ،داعيًا
جميع األطراف إلى الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ،ومحذرًا من «الدعوات والنعرات
الحزبية والفئوية والتي تسعى لتفجير وتأزيم الوضع الداخلي» .وكان الفتًا ،خالل اللقاء،
اتفاق املجتمعني على تشكيل لجنة ُس ّميت باسم «لجنة لحماية وحدة الصف الداخلي».

عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـلــوغ سـيــل الـتــراشــق
السياسي واإلعــامــي بينهما الــزبــى.
فبعدما تحدثت معلومات صحافية
ع ـ ــن أن الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ـق ـب ـل ـي ــن ال ــذي ــن
أوف ــده ــم الــرئ ـيــس ال ـســابــق ع ـلــي عبد
الـ ـل ــه ص ــال ــح ل ـل ـق ــاء رئـ ـي ــس «امل ـج ـلــس
ال ـس ـيــاســي األع ـل ــى» صــالــح ال ـص ـمــاد،
وال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـق ــدمـ ـه ــم الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاج ــي
الـشــايــف ،البرملاني السابق عــن حزب
«امل ــؤت ـم ــر» ،تـمـكـنــوا مــن الـتــوصــل إلــى
ت ـفــاهــم ل ـخ ـفــض م ـس ـتــوى الـتـصـعـيــد،
نفى مصدر في مكتب رئيس «اللجنة
الثورية العليا» ،محمد علي الحوثي،
ح ــدوث ّ
أي تفاهم مــن هــذا الـنــوع .وإذ
تحدثت تلك املعلومات عن اتصال تم
بني صالح وزعيم «أنصار الله» السيد
عبد املـلــك الـحــوثــي ،تــم خــالــه االتـفــاق
على أن يتولى الصماد رئاسة اللجنة
األمنية لحماية املهرجان الذي يعتزم
«املؤتمر» تنظيمه في ميدان السبعني،
يوم الخميس املقبل ،في الذكرى الـ35
لـتــأسـيـســه ،وع ـلــى أن ت ـتــولــى اللجنة
نفسها تــأمــن الفعالية املــوازيــة التي
تـنـظـمـهــا «أن ـص ــار ال ـل ــه» ت ـحــت شـعــار
«ح ـ ـشـ ــد املـ ـق ــاتـ ـل ــن إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات»،
وض ـم ــان ع ــدم ح ـصــول ص ــدام ــات بني
الطرفني ،أكد املصدر «(أننا) ماضون
في تحشيد قوافل العطاء إلى ساحات
ً
االعتصامات» ،آمال أن «يتجه املؤتمر
الشعبي الـعــام إلــى االتـجــاه الصحيح
املـتـمـثــل ف ــي مــواج ـهــة الـ ـع ــدوان ودع ــم
الجبهات».
ً
هذا النفي إلبرام اتفاق كان مأموال أن
تـعـقـبــه إجـ ـ ــراءات «م ـش ــددة» وســريـعــة
لـتـحـصـيـنــه وضـ ـم ــان ت ـن ـف ـيــذه ،يـفـتــح
الـ ـب ــاب ع ـلــى س ـي ـن ــاري ــوات «س ـ ـ ــوداء»،

ّ
يعير «المؤتمر» «أنصار الله» بأنها تفتقر إلى الخبرة السياسية (أ ف ب)

اليمن بين مشروع باريس واألزمة الخليجية :خارطة
خليل كوثراني
ت ـ ـطـ ــوران ب ـ ـ ـ ــارزان ط ـ ــرآ ع ـل ــى امل ـش ـهــد
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،مـ ــرش ـ ـحـ ــان لـ ــإس ـ ـهـ ــام فــي
خلط األوراق وإدخ ــال تعديالت على
الستاتيكو السياسي القائم ،وكذلك
العسكري .األول ،يتمثل فــي مشروع
تسوية يطبخ بني باريس وأبو ظبي،
وصــل أصحابه إلــى اقتناع بضرورة
«استعادة» تيار علي عبدالله صالح
واحتوائه ،في سياق يستهدف إعطاء
صالح الحصة الشمالية من مشروع
ما بعد الحرب ،على حساب شركائه
في «أنصار الله» التي يراد إقصاؤها
من التسوية ،ليكون شريكًا مع تيار
عيدروس الزبيدي في الجنوب ،ضمن
حصة الجبهة املقابلة ،املراد إماراتيًا
إق ـصــاء «تـجـمــع اإلصـ ــاح» اإلخــوانــي
منها كذلك.
قــد ال يـكــون امل ـشــروع األول مــن نوعه
أي ّ
تصور ّ
يصعب ّ
تحول
في تموضع «اإلصالح»
بعيدًا من علي محسن
األحمر (أ ف ب)

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـتــاب ـعــن
للشأن اليمني ،إال أن الـجــديــد يكمن
ف ــي إش ـ ــارات بـعــث بـهــا عـلــي عـبــدالـلــه
صالح ،أوحــت أن األخير قد ال يمانع
الــدخــول فــي مـشــروع مماثل .املـبــادرة
األخ ـي ــرة لـلـبــرملــان الـيـمـنــي ،املسيطر
عـلـيــه م ــن كـتـلــة ص ــال ــح ،ال ـتــي أعـلـنــت
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ـخـ ـط ــة امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـمـ ــي
إسماعيل ولــد الشيخ أحمد لتحييد
ميناء الحديدة ووضعه تحت إشراف
«ط ـ ـ ــرف ثـ ــالـ ــث» ،زادت مـ ــن م ـن ـســوب
االقتناع بشأن توجه صالح الجديد.
وقــد ساعدت هــذه التطورات األخيرة
في رفــع منسوب التوتر بني «أنصار
الـلــه» وصــالــح ،خـصــوصــا أن الحركة
ت ــرف ــض رفـ ـض ــا ق ــاط ـع ــا م ـ ـبـ ــادرة ول ــد
ال ـش ـيــخ وت ـع ـ ّـده ــا تـفــريـطــا بــالـسـيــادة
اليمنية.
تقول مصادر ّ
مقربة من «أنصار الله»
إن ت ــذم ــره ــا ال ع ــاق ــة ل ــه بــامل ـهــرجــان
الشعبي .ثمة نشاط لقيادة «املؤتمر»
ترصده الحركة منذ مــدة ،يكشف عن
حـقـيـقــة م ــا ي ـشــاع ح ــول ال ـت ـقــارب بني
علي عبدالله صــالــح واإلم ـ ــارات .وقد
بلغ الـتــواصــل بــن صــالــح وأب ــو ظبي

مرحلة متقدمة ،وفق املصادر ،بما رفع
منسوب املخاوف من خطوات أحادية
الجانب قد يقدم عليها صالح .وتؤكد
مصادر «أنـصــار الله» وجــود لقاءات
ب ــن م ــوف ــدي ــن ع ــن ص ــال ــح واإلم ـ ـ ــارات
فــي العاصمة املـصــريــة الـقــاهــرة .هذه
الـ ـلـ ـق ــاءات وإن ن ـف ــاه ــا ،أمـ ـ ــس ،ح ــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر» ،إال أن ت ـصــري ـحــات وزي ــر
الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية،
أن ــور ق ــرق ــاشّ ،
أج ـجــت الـشـكــوك حــول
ال ـن ـ ّـي ــات اإلم ــاراتـ ـي ــة .وع ـل ــق ق ــرق ــاش،
أم ـ ــس ،ع ـل ــى خ ـط ــاب ص ــال ــح األخ ـي ــر،
لكسر
مـعـتـبـرًا أن ــه «ق ــد يـمـثــل فـ ّـرصــة ّ
كرسه تعنت
الجمود السياسي الذي
الـ ـح ــوث ــي» .وأض ـ ـ ــاف« :ي ـب ـقــى امل ـســار
ّ
ال ـس ـيــاســي أس ـ ــاس الـ ـح ــل ف ــي األزمـ ــة
اليمنية .اتفاق يجمع اليمنيني ويمنع
ال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي وي ـع ــال ــج مـســائــل
اإلرهــاب ومستقبل الجنوب وطبيعة
الـحـكــم» .ورأى املـســؤول اإلمــاراتــي أن
«ب ــإم ـك ــان إرادة الـيـمـنـيــن أن تحقق
االتفاق السياسي .بناء دولة املستقبل
ي ـج ــب أال ي ـس ـت ـث ـنــي أح ـ ـ ـ ـدًا ،وعـ ـم ــاده
االتفاق والحوار ،وال يمكن أن ّ
يؤسس
على االنقالب».
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العالم
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن ت ـ ـبـ ــادل االتـ ـه ــام ــات
ت ـج ــاوز الـكـثـيــر م ــن امل ـح ـظ ــورات الـتــي
ت ــم تـكــريـسـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة،
مـ ـ ــا رفـ ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـسـ ــوب االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان لـ ــدى
أنـ ـص ــار الـ ـط ــرف ــن .ك ــذل ــك فـ ــإن دخ ــول
ط ـ ــرف ث ـ ــال ـ ــث ،أو م ـ ــا ج ـ ــرى ال ــوس ــط
ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي ال ـي ـم ـنــي على
تـسـمـيـتــه «ال ـط ــاب ــور ال ـخ ــام ــس» ،على
خــط الـفـعــالـيــات املــرتـقـبــة لــ«املــؤتـمــر»
و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،والـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـح ـتــك
امل ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـي ـه ــا عـ ـن ــد ال ـك ـث ـي ــر مــن
املفاصل (سيتوافد أنصار املؤتمر إلى
ميدان السبعني من الصباحة وشارع
املئة والرحبة وبيت نعم ،وهي املداخل
نفسها التي ستحتشد فيها القوافل
القتالية والغذائية ألنصار الله) َ يظهر
ً
اح ـت ـمــاال قــائـمــا وك ـب ـي ـرًا ،وم ــا «فـعـلــة»
تمزيق الصور التي شهدتها صنعاء
ق ـب ــل ي ــوم ــن إال «ب ـ ــروف ـ ــا» ملـ ــا يـمـكــن
أن ي ـحــدث ف ــي ح ــال تـمـكــن «ال ـطــابــور
الخامس» من النفاذ.
فيوم األحــد املــاضــي ،عمد مجهولون
إل ــى تـمــزيــق ص ــور لـلــرئـيــس الـســابــق،
كان أنصار «املؤتمر» قد رفعوها في
ميدان السبعني استعدادًا ملهرجانهم.
وعلى الفور ،سارع نشطاء في الحزب،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم س ـك ــرت ـي ــر صـ ــالـ ــح ،نـبـيــل
ال ـص ــوف ــي ،إل ــى ات ـه ــام «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
باملسؤولية عن ذلــك .وقــال الصوفي،
فــي مـنـشــور عـلــى «فــاي ـس ـبــوك»« :إلــى
م ــا ق ـب ــل ي ــوم ــن وكـ ــل صـ ــور املــؤت ـمــر
وأنـ ـص ــار ال ـل ــه ف ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع ...وبـعــد
خطابات عبد امللك الحوثي ومحمد
علي الحوثي امتدت األيــادي لتقطيع
ص ــور الفعالية املــؤتـمــريــة» .تصريح
سرعان ما بادر رئيس اللجنة الثورية
التابعة لــ«أنـصــار ال ـلــه» ،محمد علي
الحوثي ،في الرد عليه ،مؤكدًا أن «هذه
األفعال ليست من أخالقنا ،ونحن من
عانى من التمزيق في األعوام السابقة
خالل انتصار ثورة الـ 21من سبتمبر
 .»2014وحـ ــذر ال ـحــوثــي م ــن «وج ــود
مـ ـن ــدس ــن يـ ـق ــوم ــون ب ـ ـهـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
الالأخالقية».
تـ ـح ــذي ــرات ت ــراف ـق ــت م ــع الـ ــدعـ ــوة إل ــى
«ط ـ ــاول ـ ــة ح ـ ـ ــوار ت ـج ـم ــع أن ـ ـصـ ــار ال ـلــه
وحزب املؤتمر الشعبي العام بحضور
مستقلني ،بـعـيـدًا عــن املـنــاكـفــات التي
ال ت ـخــدم س ــوى ال ـ ـعـ ــدوان» ،وذلـ ــك في
أع ـق ــاب خ ـطـ ّـاب ل ـصــالــح أل ـق ــاه األح ــد،
لـ ّـوح فيه بفض التحالف مــع «أنصار
الـلــه» .وتــوازيــا مــع تلك الــدعــوات التي
ظـ ـه ــر أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـع ــى ف ـ ــي كـ ـب ــح ل ـج ــام
التوتر ،جاء ّ
رد الناطق باسم «أنصار
الله» ،محمد عبد السالم ،على خطاب
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ،صــري ـحــا وشــديــد
الـلـهـجــة ،ف ــي م ــا ب ــدا تــوزي ـعــا ل ــأدوار
بني قيادات الحركةّ .
وجدد عبد السالم
اتهامه «املؤتمر» بـ«التخاذل» عن رفد

الجبهات بقوله« :كان لكم أنتم دهاقنة
ال ـس ـيــاســة ،كـمــا تـسـمــون أنـفـسـكــم ،أن
ت ـف ـ ّـع ـل ــوا م ــا ل ــدي ـك ــم م ــن أدوات لــدعــم
الجبهة العسكرية ،لكن ال ذا تأتى وال
ذا حـصــل» .ونفى عبد الـســام حديث
«املؤتمر» عن سيطرة اللجنة الثورية
على «كل صغيرة وكبيرة» وفق تعبير
األم ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب ،ع ــارف ال ــزوك ــا،
مؤكدًا «االتفاق على إنهاء دور اللجنة
اإلشرافي على املؤسسات الحكومية،
وهذا هو الذي حصل» ،مستدركًا بأنه
«كـ ــان االتـ ـف ــاق أي ـضــا ع ـلــى اسـتـيـعــاب
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ــرت
عرقلته».
وردًا ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة إلــى
«أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ب ـ ــ«ن ـ ـهـ ــب مـ ـلـ ـي ــارات
ال ـ ــدوالرات مــن خــزيـنــة ال ــدول ــة» ،أشــار
عبد السالم إلى أن «الوزارات اإليرادية
بــأكـمـلـهــا مــن حـصــص ح ــزب املــؤتـمــر،
واملطالبة بمعرفة أين تصرف مردودة
ع ـل ـيــه (ع ـل ــى صـ ــالـ ــح)» ،م ـ ـشـ ـ ّـددًا عـلــى
«ضـ ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ك ـش ــف عـ ــام لـيـطـلــع
الشعب على حجم املوارد ،وأين ذهبت

تبطن «أنصار الله»
شعورًا بثبات الحزب على إرادته
«االستئثار بالسلطة»
قليلة كــانــت أو كـثـيــرة ،بــل ومكاشفة
حـقـيـقـيــة ع ــن ح ـجــم ت ـحــديــات ال ـحــرب
ونـفـقــاتـهــا» .وك ــان الــزوكــا ،ال ــذي ظهر
فــي كــل ال ـجــوالت الـتـشــاوريــة املتصلة
بــاألزمــة اليمنية جنبًا إلــى جنب عبد
مفاوضًا باسم «املؤتمر» ،اتهم
السالم
ِ
«أنصار الله» بـ«نهب  4مليارات دوالر
من خزينة الدولة ،إلى جانب استمرار
سيطرة اللجنة الـثــوريــة التابعة لهم
على امليدان وعلى كل صغيرة وكبيرة،
وم ـن ـع ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
ال ـح ــزب م ــن دخـ ــول ال ـ ـ ـ ــوزارات» .كــذلــك
اتـهــم الـحــركــة بأنها «تعتقل املدنيني
خارج القانون ،وتسيطر على اإلعالم
الحكومي ،وعــدلــت املناهج الدراسية
( ،)...وهـ ــذه قـضـيــة وط ـن ـيــة ومـشـكـلــة
كبرى ستثير الفتنة».
وسـ ـب ــق ذل ـ ــك الـ ـت ــراش ــق بـ ــن قـ ـي ــادات
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ه ـ ـجـ ــوم ل ــزعـ ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار
ال ـل ــه» ع ـلــى «امل ــؤت ـم ــر» ،أع ـق ـبــه رد من
صــالــح ،الــذي ســارعــت وســائــل اإلعــام
املوالية للعدوان إلى تصدير تلويحه
باالنسحاب من التحالف مع الحركة،
واالح ـت ـفــاء ب ــه .وأدى دخ ــول الحوثي
وصــالــح عـلــى خــط ال ـس ـجــال إل ــى رفــع
مـنـســوب ال ـتــوتــر ألق ـصــى مـسـتــويــاتــه
ل ـ ـ ـ ــدى أن ـ ـص ـ ــاره ـ ـم ـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
الــرئ ـيــس ال ـســابــق عـمــد إل ــى مهاجمة
َم ــازم مــؤســس «أنـصــار الـلــه» ،حسني
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ال ـحــوثــي ،م ــا أس ـهــم ف ــي ن ـ ـ ْـك ِء ال ـجــراح
القديمة التي خلفتها الـحــروب الست
على صعدة ،والتي بدا أن محمد عبد
بما القته
السالم تعمد تذكير صالح َ
قــواتــه فـيـهــا ب ـقــولــه« :وب ـش ــأن املـ ــازم،
فمضحك أن تتحدث عنها وأن ــت من
ع ــرف ــت ق ـب ــل غ ـي ــرك م ـ ــاذا ص ـن ـعــت مــن
مواقف وأحيت من مبادئ صمدت في
وجــه الـحــروب الست ،وال تــزال تصنع
فعلها في امليدان».
ويأتي السجال الدائر اليوم ليضيف
حـلـقــة ،ربـمــا هــي األك ـثــر خ ـطــورة ،إلــى
مسلسل بدأ منذ أشهر ،وتصاعد مع
تشكيل حكومة اإلنـقــاذ التي أضافت
مـ ـ ـ ــادة خـ ـ ــاف جـ ــديـ ــدة إلـ ـ ــى خ ــاف ــات
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ،وب ـ ـلـ ــغ ذروت ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ــع ط ــرح
البرملان ،الذي ينتمي غالبية أعضائه
إل ــى ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر» ،م ـب ــادرة لــوقــف
الـحــرب ،عـ ّـدهــا «أنـصــار الـلــه» تساوقًا
مع مبادرة املبعوث األممي ،إسماعيل
ولـ ــد ال ـش ـيــخ أحـ ـم ــد ،ال ـت ــي تـسـتـهــدف
مقايضة إيصال املساعدات لليمنيني
بـتـخـلــي ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة ع ــن املــواقــع
االستراتيجية ،ومنها ميناء الحديدة.
ّ
ويعير «املؤتمر» حركة «أنصار الله»
بــأنـهــا تفتقر إل ــى الـخـبــرة السياسية
واإلداريـ ـ ـ ــة ،ويـشـكــو م ــن «م ـمــارســات»
اللجنة الثورية واملشرفني و«تدخلهم»
فــي الـ ــوزارات ،ويتهم الـحــركــة بعرقلة
تـعـيـيـنــات ملـصـلـحــة الـ ـح ــزب م ــن مثل
تعيني قائد لقوات الحرس الجمهوري
امل ــوال ـي ــة ل ـصــالــح .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تبطن
«أن ـصــار ال ـلــه» ش ـعــورًا بـثـبــات الـحــزب
عـلــى إرادت ـ ــه «االس ـت ـئ ـثــار بــالـسـلـطــة»،
وتتخوف من مساومات تحت الطاولة
يمكن أن يقدم عليها رئيس «املؤتمر»
في حــال شعوره بــأن األمــور استتبت
مل ـص ـل ـح ـتــه ،دون م ــراع ــاة لـلـمـصـلـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـع ــام ــة .ك ــذل ــك إن م ـغ ــاالة
«املؤتمر» في ممارسات حزبية تبدو
غـيــر مـتـسـقــة وزم ــن ال ـحــرب (التعبئة
امل ـت ـض ـخ ـمــة إلحـ ـي ــاء ذكـ ـ ــرى تــأسـيــس
ال ـح ــزب ،تــدشــن حـمـلــة واس ـع ــة لضم
عشرات اآلالف من الشباب إلى عضوية
املؤتمر) تستفز الحركة وتثير لديها
هواجس متعددة.
وسـ ـ ـ ـ ــط ذلـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـلـ ـ ــه ،وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر إل ـ ــى
حساسية املرحلة التي ّ
يمر بها اليمن
ومـفـصـلـيـتـهــا ،وب ـعــد أك ـثــر مــن عامني
م ــن ص ـم ــود ف ــي املـ ـي ــدان أف ـش ــل خطط
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي وأهـ ــدافـ ــه ،يـبــدو
أي تصدع فــي الجبهة املناوئة بداية
للتدحرج نحو منزلق خطير ،قد تجد
فـيــه الـسـعــوديــة فــرصـتـهــا «الــذهـبـيــة»
السـ ـتـ ـع ــادة م ـ ــاء وج ـه ـه ــا ،والـ ـخ ــروج
مــن املستنقع بمكسب إيـقــاع الشقاق
بــن الـيـمـنـيــن .فـهــل يـمـنــح «املــؤتـمــر»
و«أنصار الله» عدوهما املشترك هذه
الفرصة؟

سياسية جديدة؟
وبالعودة إلى مصادر «أنصار الله»،
ّ
تصر على التأكيد أن مهرجان
فإنها
«امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر» املـ ـقـ ـب ــل ال يـ ـشـ ـك ــل ب ـح ــدّ
ذاتـ ـ ــه ه ــاجـ ـس ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه لـيــس
امل ـهــرجــان األول لـلـشــريــك فــي حكومة
اإلن ـق ــاذ واملـجـلــس الـسـيــاســي األع ـلــى.
إال أن امل ـص ــادر ت ـس ـتــدرك م ـح ــذرة من
معلومات مفادها أن الرئيس السابق
سيستغل الحشد الجماهيري إلطالق
مـبــادرة تتضمن دع ــوة إلــى مصالحة
شاملة ،لم يجر التنسيق بشأنها مع
الحركة.
أمـ ـ ــا الـ ـع ــام ــل ال ـ ـثـ ــان ــي ،ف ـي ـت ـم ـثــل فــي
زلـ ــزال األزمـ ــة الخليجية وتــداعـيــاتــه
ال ـتــي وص ـلــت ت ــرددات ـه ــا إل ــى الـيـمــن،
ومــن املتوقع أن يتوالى املــزيــد منها
فـ ــي م ـق ـب ــل األيـ ـ ـ ـ ــام .طـ ـ ــاق اإلم ـ ـ ـ ــارات
والسعودية مع قطر و«اإلخ ــوان» لم
يـتــأخــر فــي إفـ ــراز الـتـصــدعــات داخــل
الجبهة املؤيدة لـ«التحالف العربي»
في اليمن ،وهي الجبهة التي يتقاسم
نفوذها تـيــاران رئيسيان« :التجمع
اليمني لــإصــاح» اإلخــوانــي ،وتيار
جـ ـن ــوب ــي ي ــرتـ ـب ــط ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا وث ـي ـق ــا
بــاإلمــارات ،يتصدر واجهته محافظ

عدن املقال عيدروس الزبيدي.
وبات «اإلصــاح» في موقف ال يحسد
عـلـيــه ،بـعــد أن اسـتـفــاق إخ ــوان اليمن
ل ـ ـي ـ ـجـ ــدوا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـنـ ـخ ــرط ــن فــي
مشروع مضاد ملوقع التنظيم األم وفق
التقسيمات الجديدة .تشير املعلومات
إلـ ــى أن «اإلصـ ـ ـ ــاح» س ـ ــارع أول أي ــام
ان ــدالع الـخــاف الخليجي إلــى إحياء
خطوط التواصل مع صنعاء .التواصل
املستجد مع قنوات ّ
مقربة من «أنصار
ال ـل ــه» ال ي ـ ــزال ف ــي م ــراح ــل ال ـب ــداي ــات،
وي ــأخ ــذ ط ــاب ــع ت ـس ـخــن ال ـخ ـط ــوط ال
أكثرّ ،
تحسبًا ّ
ألي تطورات قد تفرضها
ّ
املــرحـلــة الــراه ـنــة ،املــتـصـفــة بكثير من
الـضـبــابـيــة وال ــاي ـق ــن ،وف ـق ــدان الثقة
ب ــ«ال ـت ـح ــال ــف» .وي ـقــابــل ه ــذا الـتـطــور
حــديــث ع ــن ات ـص ــاالت مـمــاثـلــة تـجــري
ّ
ومقربني
بني تيار عيدروس الزبيدي
من علي عبدالله صالح.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن تـ ــرح ـ ـيـ ــب «أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـلـ ــه»
بـ ـخ ــروج ق ـط ــر م ــن «ال ـت ـح ــال ــف» ضــد
اليمن ودع ــوة الحركة إلــى التصالح
م ــع «اإلص ـ ـ ــاح» تـفـصـيـلــن عــابــريــن،
ال س ـي ـمــا أن الـ ـتـ ـق ــارب م ــع ال ـصــديــق
ال ـق ــدي ــم (ق ـط ــر) ي ــزع ــج ع ـلــي عـبــدالـلــه

ّ
صالح ،الذي يتهم الدوحة بالتواطؤ
ع ـلــى ن ـظــامــه ف ــي حـ ــراك  .2011كــذلــك
ع ـلــى م ـق ـلــب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،ال يـتــوقــف
الـهـجــوم ال ـشــرس إعــام ـيــا ،وم ــن قبل
ن ـخ ــب «إخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة» ،ع ـل ــى اإلمـ ـ ـ ــارات
وال ـس ـعــوديــة .هـجــوم لــم ينجح بيان
لـفــرع «اإلصـ ــاح» فــي تـعــز ،غ ــازل فيه
اإلم ـ ــارات حـفــاظــا عـلــى مـصــالـحــه في
امل ـ ـيـ ــدان ال ـع ـس ـك ــري هـ ـن ــاك ،ف ــي رأب
ال ـ ـصـ ــدع ،وال فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع األصـ ــدقـ ــاء
والخصوم (على رأسهم تنظيم «أبو
الـعـبــاس» السلفي املــدعــوم إمــاراتـيــا)
عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .حـتــى إن املـســؤولــن
فــي حكومة الرئيس املنتهية واليته
عبد ربــه منصور ه ــادي ،املوجودين
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
«اإلصـ ـ ـ ــاح» ،ال ي ـخ ـفــون قـلـقـهــم مـ ّـمــا
يجري ،وهم يهمسون للمستفسرين
بما يدور في خلدهم من قلق وريبة،
وس ـ ـ ــط أن ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ت ـخ ـلــي
الرياض عن هؤالء ،ونقلهم قريبًا إلى
الداخل اليمني.
إال أن ال ـع ـقــدة األب ـ ــرز ف ــي ه ــذا املـلــف
تبقى ل ــدى نــائــب ه ــادي ،ال ـلــواء علي
ّ
محسن األح ـمــر ،ال ــذي يـشــكــل ال ــذراع

الــدول ـت ـيــة إلخ ـ ــوان ال ـي ـمــن .ويـصـعــب
ت ـ ـص ـ ــور ّ
أي ت ـ ـح ـ ــول ف ـ ــي تـ ـم ــوض ــع
«اإلصـ ـ ــاح» بـعـيـدًا مــن األح ـمــر الــذي
يـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة
والـحـنـكــة الـسـيــاسـيــة والـتـشـبـيــك مع
ال ــواق ــع الـقـبـلــي امل ـع ـقــد .امل ـق ـ ّـرب ــون من
الرجل يقولون إنــه ال يــزال حتى اآلن
مراهنًا على متانة عالقته التاريخية

سارع «اإلصالح» أول أيام الخالف
الخليجي إلى إحياء خطوط
التواصل مع صنعاء
مــع الــريــاض للتعويض عــن الفجوة
الـكـبـيــرة بـيـنــه وب ــن أب ــو ظ ـبــي ،علمًا
ب ــأن امل ـع ـلــومــات تـفـيــد ب ــأن الـتـســويــة
الـتــي تـسـ ّـوق لها اإلم ــارات بمساعدة
فــرن ـس ـيــة ت ـضــع ت ـح ـف ـظــات ع ـلــى دور
ل ـع ـل ــي م ـح ـس ــن األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .وت ـش ـت ــرط
التسوية املفترضة على اللواء األحمر
التخلي الكامل عن «اإلصالح» ،مقابل
ّ
يضيق
حصة في «اليمن الجديد» ،ما
ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى «الـ ـجـ ـن ــرال ال ـع ـج ــوز»

وعلى نفوذ األذرع القبلية لإلخوان
م ــن آل األح ـ ـمـ ــر .ف ــي األيـ ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ـ ــرزت مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـيــد
ب ـ ّبــوادر تـقــارب بــن األحـمــر وصــالــح،
دشـنـتـهــا ل ـق ــاءات «ح ــاش ــد» القبلية.
وتشير مـصــادر إلــى أن األحـمــر ّ
وجــه
أنصاره في املحافظات الشمالية ،من
املــؤتـمــريــن املـحـســوبــن عـلـيــه ،بدعم
الـحـشــد الـجـمــاهـيــري ال ــذي دع ــا إليه
ص ــال ــح ف ــي مـ ـي ــدان ال ـس ـب ـعــن وس ــط
صنعاء ،ووقف الحمالت ضد صالح
وتياره في اإلعــام ومواقع التواصل
االجـتـمــاعــي .وتـتــوقــف امل ـصــادر عند
هذه املؤشرات ،من دون تأكيد ما إذا
كــان تـحــرك الـجـنــرال األحـمــر يقتصر
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـه ــداف «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مــن
خالل إظهار أن «املؤتمر» يمتلك اليد
الـطــولــى فــي الـشـمــال ،أم أن م ـ ّ
ـرد ذلــك
تفاهمات فعلية بني صالح واألحمر.
فــي الـحــالـتــن ،تـفـتــح ه ــذه املــؤشــرات
بـ ــاب الـ ـتـ ـس ــاؤل حـ ــول ن ـ ّـي ــات األح ـم ــر
إعـ ــادة الـتـمــوضــع وف ــق تـحــالـفــات ما
قبل الـ ـ ــ ،2011وإن ـهــاء «انـقــابــه» على
ش ــري ـك ــه الـ ـت ــاريـ ـخ ــي :ع ـل ــي ع ـبــدال ـلــه
صالح.
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العالم
فرنسا

مخاوف من «االستعراض الماكروني»
في مجال مكافحة اإلرهاب
أثارت الهجمات التي
شهدتها برشلونة مخاوف
من انتقالها إلى فرنسا،
األمر الذي ّفتح على نقاش
محتدم يتعلق بمدى
فعالية األجهزة والخطط
األمنية الفرنسية في
محاربة األرهاب
باريس ــ عثمان تزغارت
ّ
تجددت املخاوف األمنية في فرنسا،
ّ
ت ـحــس ـبــا مل ـ ُـوج ــات ت ـه ــدي ــد إره ــاب ـي ــة
جـ ــديـ ــدة ي ــخ ـش ــى أن ت ـت ـخ ــذ طــاب ـعــا
أوروب ـيــا عــابـرًا لـلـحــدود .وقــد عــادت
هـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف إلـ ــى ال ــواجـ ـه ــة عـلــى
إثــر عملية الــدهــس الـتــي حــدثــت في
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي ،إذ
بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات أن سـتــة أعـضــاء
عـلــى األقـ ــل م ــن الـشـبـكــة ال ـتــي نـفــذت
تلك الهجمة اج ـتــازت ال ـحــدود نحو
فرنسا ،وتوارت عن األنظار ،من دون
االسبانية وال
أن تستطيع السلطات ّ
الفرنسية اعتراضها أو تقفي آثارها.
ثم كشفت التحقيقات الحقًا أن إحدى
ُ
السيارات التي استعملت في هجوم
ب ــرش ـل ــون ــة رصـ ــدهـ ــا أحـ ـ ــد رادارات
السير في ضواحي باريس ،قبل أقل
من أسبوع على الواقعة.
ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ـ ـتـ ــوتـ ــرة،
ارتفعت أصــوات العديد من الخبراء
ّ
ل ـ ــدق ن ــاق ــوس ال ـخ ـط ــر ،ت ـح ــذي ـرًا من

ال ـق ـصــور املـتـفــاقــم ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
ّ
مكافحة اإلرهــاب املتبعة في فرنسا،
وب ــاألخ ــص م ـنــذ وصـ ــول إيـمــانــويــل
ماكرون الى الحكم .في مقدمة هؤالء،
الـنــائــب الـبــرملــانــي الـســابــق عــن حزب
الجمهوريني ج ــورج فينيك ،رئيس
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ال ـتــي ت ــم تشكيلها
بعد هجمات بــاريــس ،فــي نوفمبر/
تشرين الثاني .2015
وق ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـم ـ ــل فـ ـيـ ـنـ ـي ــك ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ع ـل ــى
«ال ـطــابــع االس ـت ـعــراضــي» للسياسة
املنتهجة من قبل ماكرون في مجال
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،مـعـتـبـرًا أن «أي ــا
م ــن ال ـخ ـط ــوات امل ـت ـخ ــذة م ــؤخ ـرًا في
م ـج ــال م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ل ــم تـتـعـ ّـد
ح ــدود االت ـص ــال الـسـيــاســي الـهــادف
إل ــى طـمــأنــة ال ــرأي ال ـعــام وتـنــويـمــه».
ً
وضرب فينيك مثاال صادمًا للتدليل
ً
على خطورة األوضــاع ،قائال« :حني
وق ـ ــع الـ ـهـ ـج ــوم اإلره ـ ــاب ـ ــي ف ــي قــاعــة
(باتاكالن) ،كانت قوات الجيش التي
تــم نشرها فــي املدينة منذ هجمات
(شارلي إيبدو) موجودة في املحيط
ال ـق ــري ــب م ــن ال ـق ــاع ــة .ل ـكــن مـحــافـظــة
ال ـش ــرط ــة ل ــم ت ـس ـمــح ل ـهــا بــال ـتــدخــل،
بحجة أنها ال تمتلك الخبرة الالزمة
ملواجهة مسلحني يحتجزون رهائن
فــي فـضــاء مـغـلــق .واألدهـ ــى مــن ذلــك
أن قــوات الشرطة التي أوكـلــت إليها
م ـه ـمــة ال ـت ــدخ ــل ط ـل ـبــت أن تستعير
بعض البنادق املتطورة التي كانت
في حوزة قوات الجيش ،لكن القيادة
العسكرية اعترضت على ذلك بحجة
أن ــه أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ــي! وأك ـ ــاد أج ــزم
بــأنــه لــو حــدث هـجــوم مماثل الـيــوم،
فسنواجه املـفــارقــات العبثية ذاتها،
ألنـنــا لــم نستلهم الـعـبــر ،ولــم نتعلم
شيئًا مــن تلك ِاملحنة الوطنية التي
شكلتها هجمات نوفمبر .»2015

التقرير الــذي أعدته لجنة التحقيق
التي ترأسها فينيك أوصــى بإعادة
هيكلة أج ـهــزة االس ـت ـخ ـبــارات وفــرق
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ب ـش ـك ــل ج ـ ــذري،
لـتـنـسـيــق ج ـه ــوده ــا وج ـع ـل ـهــا أك ـثــر
فاعلية في رصــد املخاطر اإلرهابية
والتصدي لها .كذلك أوصى التقرير
ّ
بضخ دمــاء جديدة في أجهزة األمن
وال ـشــرطــة ،مــن خ ــال تــوظـيــف 2500
عنصر جديد من املحققني واملحللني،
لتدارك النقص والتأقلم مع األشكال
املستجدة من التهديدات اإلرهابية.
ّ
لـكــن الـسـيــاســة املــتـبـعــة مـنــذ وص ــول
م ــاك ــرون إل ــى ال ـح ـكــم سـلـكــت منحى
مغايرًا تمامًا؛ فإعادة هيكلة أجهزة
ُ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات اخ ــت ــزل ــت ف ــي شـعــار
دعــائــي بــراق تمثل فــي إنـشــاء «مركز
رئـ ـ ــاسـ ـ ــي ملـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» فــي
اإلل ـيــزيــه .وس ــرع ــان مــا ات ـضــح أن ــه ال
يعدو أن يكون هيئة استشارية مكلفة
بصياغة الـتـقــاريــر املــوجـهــة لرئيس
الجمهورية ،وغـيــر مؤهلة للعب أي
دور في تنسيق وتنظيم عمل أجهزة
االستخبارات .أمر يقول جورج فينيك
إنــه مثير لالستغراب« :لقد سبق أن
أنشأ الرئيس (فرانسوا) ميتران فرقة

ّ
حذر خبراء من
القصور المتفاقم في
استراتيجية مكافحة
اإلرهاب في فرنسا

ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي اإلل ـيــزيــه ،بعد
تفجيرات  .1986والجميع يعرف أن
الـنـتـيـجــة كــانــت كــارث ـيــة ،إذ تحولت
ت ـل ــك ال ـف ــرق ــة ال ـ ــى جـ ـه ــاز لـلـتـجـ ّـســس
وال ـت ـنـ ّـصــت الـهــاتـفــي عـلــى الـخـصــوم
السياسيني ،قبل أن تسقط مضرجة
ب ـف ـضــائــح ت ــزوي ــر األدلـ ـ ــة ف ــي قضية
اإلره ــاب ـي ــن اإليــرل ـنــديــن املــزعــومــن
في (فانسان) ،بل وممارسة اإلرهاب
ف ــي ح ــادث ــة تـفـجـيــر ب ــاخ ــرة (ريـمـبــو
واريور) التابعة ملنظمة (غرينبيس).
فما حاجة ماكرون إلى تكرار تجربة
أث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا م ـن ــذ ث ــاث ــن س ـنــة؟
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن اهـ ـتـ ـم ــام ال ـف ــري ــق
ّ
الــرئــاســي مــركــز فقط على اإلعــانــات
الدعائية املغلفة بالشعارات الفاقعة
وامل ـخ ــادع ــة .وإال كـيــف نـفـســر إطــاق
ت ـس ـم ـي ــة  Task forceعـ ـل ــى ه ـي ـئــة
مكافحة اإلره ــاب الـتــي تــم إنشاؤها
في اإلليزيه ،في حني أن األمر يتعلق
بــأقــل مــن خمسني مستشارًا أغلبهم
خبراء متقاعدون»!
تـقــريــر لجنة التحقيق فــي هجمات
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـس ـ ـحـ ــب ق ـ ـ ــوات
الـ ـجـ ـي ــش ت ــدريـ ـجـ ـي ــا مـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوارع،
لـعــدم فاعليتها فــي مـجــال مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .ل ـك ــن ال ـس ـل ـط ــات اخـ ـت ــارت
العكس ،إذ إنها أضافت إلى الــ7000
جندي الذين ّ
تم نشرهم في الشوارع
مـنــذ هـجـمــات بــاريــس قــرابــة  3آالف
جـ ـن ــدي احـ ـتـ ـي ــاط ــي .ويـ ـ ـ ــرى جـ ــورج
فينيك أن اإلصرار على إبقاء الجيش
فــي ال ـشــوارع ،بــالــرغــم مــن أن الـقــوات
املـنـتـشــرة مـنــذ هـجـمــات بــاريــس «لــم
ي ـس ـبــق أن ن ـج ـحــت ف ــي إحـ ـب ــاط ّ
أي
ه ـج ـم ــات إره ــابـ ـي ــة ،ع ـ ــدا ت ـل ــك ال ـتــي
استهدفت دوريــات ـهــا» ،يــدل على أن
«سياسة مكافحة اإلرهاب الفرنسية
تسير في طريق مسدود» .ويضيف

ُ
قتل شخص في عملية دهس شهدتها
مدينة مرسيليا أمس (أ ف ب)

أن ت ـق ــدي ــرات لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـتــي
ترأسها أش ــارت إلــى أن تكلفة قــوات
الجيش املنتشرة في الـشــوارع ،منذ
اعـ ــان ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ ق ـبــل عــامــن،
ت ـقــارب مـلـيــار يـ ــورو .وه ــي ميزانية
يـقــول إنـهــا «تكفي لتمويل توظيف
ال ــ 2500محقق ومحلل الذين يجمع
الـ ـخـ ـب ــراء ع ـل ــى أن أجـ ـه ــزة مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ــأمـ ــس الـ ّـح ــاج ــة ال ـي ـه ــم.
ل ـك ــن ال ـس ـل ـط ــات ت ـف ــض ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ،وإن ك ــان ــت عــديـمــة
ال ـف ــاع ـل ـي ــة ،ألن ط ــاب ـع ـه ــا ال ــدع ــائ ــي
ي ـط ـم ـئــن ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام» .م ــن جـهـتــه،
ي ـص ــف ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ع ـل ــم اإلجـ ـ ـ ــرام،
أالن بــويــر ،ال ــذي أص ــدر فــي يـنــايــر/

تقرير

بدء مناورات واشنطن ـ سيول :إشعال فتيل التوتر؟
ّ
حـ ــاملـ ــا بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـخـ ــف حـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـح ــرب
الكالمية والتجاذبات اإلعالمية بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة،
ب ـ ـ ـ ــدأت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وس ـ ـ ـيـ ـ ــول ،أم ـ ــس،
تــدريـبــاتـهـمــا الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـمـ ــا وصـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان
بـ«الدفاعية» ،رأت بيونغ يانغ فيها
تـجــربــة اس ـت ـفــزازيــة ستعيد إشـعــال
ف ـت ـي ــل الـ ـت ــوت ــر فـ ــي شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
الكورية.
وت ـح ـم ــل هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات امل ـش ـتــركــة
الـتــي تـجــري سنويًا منذ عــام ،1976
اسم «أولتشي حارس الحرية» ،وهو
جنرال دافع عن مملكة كورية سابقة
ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـغ ـ ــزاة ال ـص ـي ـن ـي ــن،
وتعتمد إلى حد كبير على عمليات
وهمية بأجهزة الكمبيوتر.
وقـبـيــل س ــاع ــات م ــن ب ــدء املـ ـن ــاورات،
التي يشارك فيها نحو خمسني ألف
جندي كــوري و 17ألف و 500جندي
أم ـيــركــي ،وم ــن املـفـتــرض أن تستمر
ّ
لنحو أسبوعني ،أكد الرئيس الكوري
الـجـنــوبــي م ــون ج ـي ــه-إن ،أنـهــا «ذات
طبيعة دفاعية تمامًا ،وال تهدف إلى
زيادة التوترات بشأن شبه الجزيرة
الكورية» ،محذرًا كوريا الشمالية من
استخدامها «كذريعة لتأجيج دوامة
التوتر».
ووص ــل قــائــد قـيــادة املحيط الـهــادئ
فــي ســاح البحرية األمـيــركــي هــاري

متظاهرون قرب السفارة األميركية في سيول يدعون إلى إنهاء المناورات (أ ف ب)

ه ــاري ــس ،أول مــن أم ــس ،إل ــى كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة مل ـتــاب ـعــة ه ــذه املـ ـن ــاورات
ومـنــاقـشــة «ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي يشكله
ال ـب ــرن ــام ـج ــان الـ ـن ــووي وال ـبــال ـس ـتــي
لكوريا الشمالية.
وت ــأت ــي املـ ـن ــاورات بـعــد أســاب ـيــع من
التوتر الحاد بني واشنطن وبيونغ
يــانــغ ،الـتــي اختبرت الشهر املاضي
إطالق صاروخني بالستيني عابرين
ل ـل ـقــارات ،وكـشـفــت أن ـهــا قـ ــادرة على

ّ
جددت الصين دعوتها
واشنطن وسيول إلى
تعليق المناورات

توجيه ضربة إلــى أي منطقة داخــل
الواليات املتحدة.
وأث ـ ـ ــارت ال ـت ـجــرب ـتــان إدان ـ ـ ــات دول ـيــة
واسعة ،وال سيما من جانب الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية واليابان،
ودفـ ـع ــت م ـج ـلــس األم ـ ــن إلـ ــى إصـ ــدار
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وتخوفًا من التداعيات الخطيرة على
امل ـن ـط ـقــة ،جـ ــددت ال ـصــن ع ـلــى لـســان
املتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا
شونيينغ ،أم ــس ،دعــوتـهــا الــواليــات
املتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعليق
امل ـ ـنـ ــاورات امل ـش ـتــركــة ،مـنـ ّـبـهــة م ــن أن
«ال ــوض ــع الـحــالــي فــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية ّ
حساس جـ ّـدًا ،ما يتطلب من
األطــراف املعنية مباشرة بــذل جهود
مـشـتــركــة مــن أج ــل تخفيف الـتــوتــر».
وتشارك موسكو الصني الرأي ،إذ دعا
املـنــدوب الــروســي لــدى األمــم املتحدة
فاسيلي نيبينزيا ،األسبوع املاضي،
إلــى «التخفيف مــن امل ـنــاورات بهدف
الحد من التوتر» ،وأعرب عن ارتياحه
ل ـقــرار الــرئـيــس ال ـكــوري الـشـمــالــي كم
ج ــون ــغ أون ،ت ــأج ـي ــل خ ـط ــة ل ـضــرب
جزيرة غوام األميركية بالصواريخ.
وتتخوف التقارير من أن يتراجع كيم
ّ
عن قراره ،وال سيما أنه أكد ،األسبوع
املاضي ،أنه «ينتظر الخطوة التالية
لواشنطن» .وعشية التدريبات ،قالت
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ إن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة

ّ
«تـصــب الــزيــت عـلــى ال ـن ــار» ،وح ــذرت
ع ـبــر صـحـيـفــة «رودون ـ ـ ــغ سـيـنـمــون»
ال ــرس ـم ـي ــة م ــن «م ــرح ـل ــة م ــن ال ـح ــرب
الـنــوويــة ال يمكن الـسـيـطــرة عليها»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـش ـم ــل األراض ـ ـ ـ ــي
األميركية.
وتزامنًا مع بــدء املـنــاورات املشتركة،
ق ــال م ـســؤولــون ك ــوري ــون جـنــوبـيــون
إن م ـن ـس ــوب املـ ـي ــاه ف ــي ن ـه ــر إم ـجــن
املتدفق نحو الجنوب ارتـفــع «بنحو
خطير» بعد أن فتح الجانب الكوري
الشمالي السد الحدودي دون سابق
إنذار .وأوضحت وكالة «يونهاب» أن
الـجـيــش فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة رصــد
ارت ـف ــاع مـسـتــويــات امل ـي ــاه ف ــي الـنـهــر،
بعد أن وصل منسوب املياه مستوى
 5.97مـ ـت ــر تـ ـح ــت جـ ـس ــر ب ـي ـل ـســونــغ
الواقع في أقصى شمال أراضي كوريا
الـجـنــوبـيــة .وت ــرى سـيــول أن الــوضــع
ي ــدخ ــل مــرح ـلــة األزمـ ـ ــة ع ـنــدمــا يصل
منسوب املياه تحت الجسر مستوى
 7.5أمتار ،ألن الفيضان قد يهدد في
هذا الحال املناطق السكنية املحاذية
ل ـل ـن ـهــر .وفـ ــي عـ ــام  ،2009ل ـقــي  6من
مواطني كوريا الجنوبية مصرعهم
بـعــد فـتــح الـســد فــي الـجــانــب الـكــوري
الشمالي من الـحــدود بنحو مفاجئ.
وبعد هذا الحدث وعدت بيونغ يانغ
بعدم فتح السد من دون إنذار مسبق.
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم
كانون الثاني املاضي كتابًا بعنوان
«ك ـي ــف ن ـع ـيــش م ــع اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،ه ــذه
االستراتيجية املاكرونية التي تراهن
على االستعراض والشعارات الرنانة
بــأن ـهــا أش ـبــه ب ــ«س ـيــاســة ال ـن ـعــامــة».
فمن خالل هذه التعزيزات العسكرية
ّ
ذات الطابع االستعراضي ،يقول إن
السلطات «تحاول إخفاء رأسها في
ـل ،متجاهلة الـقــاعــدة البديهية
الــرمـ ّ
املـتـمــثـلــة ف ــي ك ــون اإلرهـ ـ ــاب بطبعه
ّ ً
مياال إلى التواري والسرية .بالتالي،
ف ـ ــإن م ـه ـم ــات م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ال
تحتاج الى تعزيزات عسكرية ظاهرة
للعيان ،بقدر ما تتطلب تقوية العمل
االستخباري امليداني .فالتحقيقات
وال ـت ـح ــري ــات ال ـســريــة ه ــي الــوسـيـلــة
الوحيدة لرصد املخططات اإلرهابية
ومحاولة إحباطها بشكل استباقي.
وذلك بالتأكيد أكثر جدوى وفاعلية
بـكـثـيــر م ــن االك ـت ـف ــاء بـنـشــر الـجـيــش
فــي م ـح ــاذاة األم ــاك ــن أو الـجـمــوع أو
التظاهرات التي قد يتم استهدافها».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أث ـ ــار الـ ـق ــرار ال ــذي
أعلنته الحكومة ،األسـبــوع املاضي،
ب ـ ــإع ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل قـ ـ ـ ــوات «الـ ـش ــرط ــة
الـ ِـجــواريــة» ،الـتــي تــم حلها فــي عهد
الرئيس نيكوال ساركوزي ،استغراب
خبراء مكافحة اإلرهاب .يقول املؤرخ
بيار فيرمران إن هــذا القرار ينم عن
قصور مقلق في الرؤية يكاد يقارب
الـعـمــى ال ـس ـيــاســي ،مـعـتـبـرًا أن «مــن
غير املعقول اإلص ــرار على التعامل
مــع التهديدات اإلرهــابـيــة املستجدة

◄ وفيات ►

بوصفها تحديًا أمنيًا محليًا يمكن
مواجهته بتقوية الشرطة الجوارية،
في حني أن هذا التهديد بات معوملًا
وعابرًا للحدود».
لـلـتــدلـيــل عـلــى ذل ــك ،ي ـقــول فـيــرمــران:
«م ـن ــذ ه ـج ـمــات  11سـبـتـمـبــر ،2001
يعيش العالم في قبضة امبراطورية
ج ــدي ــدة ه ــي ام ـب ــراط ــوري ــة اإلره ـ ــاب
ال ـع ــاب ــر ل ـل ـح ــدود .ه ـن ــاك ق ــراب ــة 190
ألــف شخص قتلوا ،ونحو  200ألف
أصيبوا بجراح في هجمات إرهابية
وقعت خــارج املناطق أو الــدول التي
تـشـهــد حـ ــاالت حـ ــرب ،كــأفـغــانـسـتــان
والعراق وسوريا واليمن والشيشان
وأوكــرانـيــا .هــؤالء الضحايا سقطوا
ف ــي م ــا ال ي ـق ــل ع ــن  31أل ـ ــف عـمـلـيــة
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـ ـع ـ ــت خـ ـ ـ ـ ــارج م ـن ــاط ــق
ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ،أي بـ ـمـ ـع ــدل  6ه ـج ـمــات
ي ــومـ ـي ــا مـ ـن ــذ  16سـ ـن ــة م ـت ـت ــال ـي ــة».
ويخلص إلى القول إن «هذه األرقام
املريعة تبرهن على أن اإلرهــاب بات
ظ ــاه ــرة م ـع ــومل ــة وعـ ــابـ ــرة ل ـل ـح ــدود.
ف ـمــن ال ـع ـبــث الـتـفـكـيــر ف ــي الـتـصــدي
ل ــه ع ـب ــر «الـ ـش ــرط ــة ال ـ ـجـ ــواريـ ــة» .بــل
بالعكس ،يجب التفكير في تأسيس
«ش ــرط ــة ف ـي ــدرال ـي ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،ألن
الفضاء األوروبي املفتوح أمام تنقل
األشخاص والسلع ّ
بحرية ،من دون
أي رق ــاب ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى حـ ــدود كل
بلد أوروبي ،يجعل من دول االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة األك ـ ـثـ ــر عــرضــة
لهذه األشكال املستجدة من اإلرهاب
املعولم».

زوجة الفقيد  :ايدا اسكندر صليبا
اوالده  :طوني سكر(مستشار في
جهاز أمن الدولة)
جو سكر وعائلته
بناته  :ليدفني زوج ــة نبيل هيكل
وعائلتها
نايلة زوجة شريف كرم وعائلتها
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم ي ـن ـع ــون ب ـم ــزي ــد مــن
الحزن واالسى فقيدهم املاسوف
عليه املرحوم
حميد مخايل ادريس سكر
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  22آب
 2017في كنيسة الصعود ،ضبيه
إبـتــداء مــن الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر حتى الساعة السابعة
ً
مساء.

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية :
ALEMI TARIKU TOLCHA
من مكان عملها في صير الغربية,
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا,
اإلتصال على الرقم609478/70 :

استراحة
2659 sudoku
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أفقيا

مدمر ّ
ّ
ومد واسع من األمواج –  -2شهر هجري –
 -1مدينة يابانية تعرضت لزلزال
 -3حيوان خرافي – مقياس مساحة –  -4من أهم مدن الكوت دازور في فرنسا ومركز
سياحي للطبقات الراقية – ثرى – أداة شرط وتوكيد –  -5نعم باألجنبية – ُثاني
أبـنــاء آدم وح ــواء قتل أخ ــوه حـسـدًا كما جــاء فــي ال ـتــوراة –  -6أخ ــرس – ســاء خلق
السكران –  -7إلهي وخالقي – الجندي االحتياط الذي يحل مكان جندي آخر – -8
ترويض املحرك أو تشغيل ُمراقب ملحرك السيارة الجديد – حرف عطف –  -9أول
ُ
كلمة تقال على الهاتف – بواسطتي –  -10من الحبوب أو املكسرات ُيعرف بالفول
السوداني

عموديًا

 -1جنرال إسباني قاد الثورة الوطنية ضد الجمهورية خالل الحرب األهلية (-1936
 )1939من ثم ّ ترأس الدولة وأصبح الحاكم املطلق حتى وفاته – دم يخرج من األنف
– ّ -2
تهيأ للحملة في الحرب – رجوع من السفر – أكل الطعام –  -3طبيعة وخليقة
– عاصمة عربية – ْ -4
خال فارغ – مدينة
مركز
-5
–
أرض
بملكية
كتاب
–
الجبل
س
تي
ٍ
ّ
أردنية شهيرة بفسيفساء رائعة تمثل خريطة فلسطني والقدس من القرن السادس
راحل –  -7شبه ونظير – من يمشي مشية
–  -6يعاتبه – عائلة مستشرق إنكليزي ْ
غير متساوية –  -8متشابهان – ضد أسخن – شتم ولعن –  -9دولة أفريقية – -10
رئيس جمهورية أميركي راحل

حل الشبكة 2658

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 2659

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1ديناصور – دس –  -2تشرنوبيل –  -3أسف – سوني –  -4رن – شيرين –  -5ايانابا –
نا –  -6حلبا – ميل –  -7دا – كنبرا –  -8أنغلس – بيرو –  -9دكا – ْ
املجوز –  -10األخبار

عموديًا

 -1ديانا حداد –  -2سريالنكا –  -3نتف – اب – غال –  -4أش – شناكل –  -5صربيا – ّ
نساخ – -6
ون – ربرب – لب –  -7روسيا – ربما –  -8بون – مايجر – ْ -9دين – ني – رو –  -10سليم اللوزي

مصمم أزياء فرنسي شهير ّ
قدم مجموعة من األزياء الراقية تحت إسم
بلده .يملك محترفًا خاصًا به في شارع جورج الخامس في باريس
إعداد
نعوم
مسعود
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 = 5+3+1+8+7دول ــة عظمى ■  = 7+1+6+9+10طــائــر مــن ال ـج ــوارح ■
 = 4+11+2تبذر األرض

حل الشبكة الماضية :عبدالله زاخر

والــدتــه نـمــره صقر ارمـلــة املــرحــوم
ملحم هيدموس
زوجته رنده فكتور الطويل
ابـ ـن ــاؤه زي ـنــة زوجـ ــة مـحـمــد يحيا
وعائلتهما
ملحم وايليا وشربل
شقيقه جوني هيدموس
شـقـيـقــاتــه سـ ـ ــوزان زوج ـ ــة يــوســف
االندري وعائلتهما
هـ ـ ــدى زوج ـ ـ ــة جـ ــوزيـ ــف ع ـب ــد ال ـلــه
وعائلتهما
هال زوجة املرحوم غونتر شيفرز
روز مــاري زوجــة صموئيل طويل
وعائلتهما
وانـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
الياس ملحم هيدموس
ت ـ ـقـ ــام خـ ــدمـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــازة الـ ـس ــاع ــة
الواحدة بعد ظهر يوم االربعاء 23
آب  2017فــي الكنيسة االنجيلية
املـ ـشـ ـيـ ـخـ ـي ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،الـ ــراب ـ ـيـ ــة
(ال ـن ـق ــاش ال ـج ــدي ــد) ش ـ ــارع  34ثم
ينقل جثمانه ال ــى مــدافــن العائلة
عني دارة.
تقبل التعازي قبل خدمة الجنازة
فــي صــالــون الكنيسة االنجيلية ،
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الرابية
قبل الظهر وبعد الدفن في صالون
كنيسة مار الياس  ،عني داره.
ويــومــي الخميس والـجـمـعــة  24و
 25ال ـجــاري فــي قــاعــة ش ــارل سعد
ف ــي الـكـنـيـســة االنـجـيـلـيــة  ،ري ــاض
الصلح  ،مقابل السرايا الحكومية
ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

بمزيد من التسليم بمشيئة الله عز
وجل ننعى لكم فقيدتنا الغالية
املغفور لها بإذن الله
املرحومة الحاجة
سهام رياض بك التامر
أرمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـسـ ـي ــد ش ــري ــف
إبراهيم هاشم (أبو إبراهيم)
والدها :املرحوم رياض بك التامر
والدتها :املرحومة الحاجة ملكناز
األسعد
أوالده ـ ـ ــا :إب ــراه ـي ــم زوج ـت ــه لبيبة
دك ـ ــاش ،نــاصــر زوج ـت ــه رن ــا رض ــا،
مـحـمــد بـشـيــر زوج ـتــه مـنــى م ــروة،
ه ــاش ــم زوج ـ ـتـ ــه دان ـ ــا ت ـق ــي ال ــدي ــن
ومصطفى زوجته رشا خاتون.
اب ـن ـتــاهــا :هـيـفــاء زوجـ ــة فـ ــؤاد حب
الله وملياء.
اش ـق ــاؤه ــا :ع ـلــي ،ع ـبــدال ـلــه ،حـســن،
سلمان ،حسني وعباس.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
فــاط ـمــة ،ال ـحــاجــة س ـع ــاد ،الـحــاجــة
سهيلة ،املرحومة خديجة ،الحاجة
مهى ،يسرى وناديا.
ِّ
ُص ـ ــل ـ ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
ظـهــر ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه /28
ذو الـ ـقـ ـع ــدة 1438 /ه ـ ـ املـ ــوافـ ــق ل ـ
 2017/8/20م ُ
وووري ــت الثرى في
جبانة صور  -الخراب.
تقبل تعازي األسبوع اليوم الثالثاء
الــواقــع فيه الثاني والـعـشــرون من
الـشـهــر ال ـجــاري وذل ــك مــن الساعة
الــرابـعــة بـعــد الـظـهــر حـتــى الساعة
ال ـســاب ـعــة م ـســاء ف ــي ف ـنــدق ديــونــز
( - )Dunesهــولـيــداي إن  -ف ــردان -
الطابق األول.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل التامر ،هاشم ،األسعد ،عسيران،
سلمى ،ح ــاوي ،حــب الـلــه ،دكــاش،
رضـ ــا ،م ـ ــروة ،ت ـقــي ال ــدي ــن ،األم ــن،
فـ ـ ــواز ،بـ ــدر ال ــدي ــن ،وعـ ـم ــوم األه ــل
واألقارب واالنسباء.
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إعالنات

نتائج اللوتو اللبناني
6 23 15 14 13 4 2
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
لــإصــدار الــرقــم  1537وج ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة23 - 15 - 14 - 13 - 4 - 2 :
الرقم اإلضافي6 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 1.144.324.835ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 49,594,950ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة اإلف ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل ش ـب ـك ــة: 1,710,171ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 49,594,950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,117 :شبكة. الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة44,400 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 130,280.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,285 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـمــرت ـبــة األول ـ ــىواملنقولة للسحب املقبل1,274,511,579 :
ل.ل.
 امل ـب ــال ــغ امل ـت ــراك ـم ــة ل ـل ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــةواملنقولة للسحب املقبل103,700,203 :
نتائج زيد
جــرى مساء أمــس سحب زيــد رقــم 1537
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح81368 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة2 : ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة اإلفـ ـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل ورق ـ ـ ـ ــة:37,500,000
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم1366 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.366 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم66 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــة ل ـل ـس ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 25,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مـســاء أمــس سحب «يــومـيــة» رقم
 405وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة002 :
• يومية أربعة2682 :
• يومية خمسة87221 :

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1098
املنفذ :شكري وجورج عبد الله بو خليل
وكيلتهما املحامية ابتسام الحلبي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـي ــاد ل ــوي ــس ب ــو خـلـيــل
وكياله
املـ ـح ــامـ ـي ــان سـ ـم ــر طـ ــراب ـ ـلـ ــي وي ــوس ــف
الجمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
الغرفة االبـتــدائـيــة التاسعة فــي جديدة
امل ــن الـنــاظــرة بالقضايا الـعـقــاريــة ذات
الرقم  2016/437تاريخ 2016/11/8الذي
قـضــى بــاعـتـبــار ان الـعـقــار  14/2ضبية
غير قابلة للقسمة العينية بني الشركاء
وبــازالــة الـشـيــوع فيه عــن طــريــق طرحه
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهم
ام ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة وعـلــى ان
يعتمد اساسا للطرح في املزايدة االولى
املبلغ املقدر من الخبير وهو 4979000 /
/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة اللبنانية
بـ ـت ــاري ــخ ال ـب ـي ــع وبـ ـت ــوزي ــع ث ـم ـن ــه عـلــى
الشركاء كل بحسب حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف 2017/1/3 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/1/21 :
العقار املطروح للبيع :القسم  2من العقار
 14ضـبـيــه قـطـعــة ارض عـلـيـهــا هـنـكــار
حديد يستعمل كاراج ميكانيك وكهرباء
سـيــارات وخيمة مــن الحديد والقماش
وب ـن ــاء م ــن طــابــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
غرفة سقفها الواح توتيا ضمنها حمام
وغرفة ضمنها حمام وغرفتني ومطبخ
وحمام يشغل هذه الغرفة عمال اجانب
وش ـق ــة سـكـنـيــة م ـش ـغــول م ــن م ـي ــاد بو
خليل تحتوي على ثــاث غــرف ومطبخ
وحـمــام وحـمــام خــارجــي ومـحــل لــه باب
م ـس ـت ـقــل "حـ ـ ــاق رجـ ــالـ ــي" م ـش ـغ ــول مــن
الـسـيــد ب ـيــار ب ــو خـلـيــل مـســاحـتــه 1360
م.م .يحده غربًا طريق عام ومجرى ماء
والعقار  13شرقًا مجرى ماء والعقار 15
ً
شـمــاال مـجــرى مــاء وطــريــق عــام جنوبًا
مجرى ماء والعقار  13وطريق عام .لهذا
ال ـحــق حــق االن ـت ـفــاع مــن ارب ـعــة وستني
بــامل ـئــة م ــن ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار االق ـصــى
امل ـقــرر لـلـبـنــاء ملنطقة ضبيه مهما بلغ
هـ ــذا ال ـع ــام ــل ان ـت ـف ــاع ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حق
ال ــري مــن نـبــع انـطـلـيــاس بــواسـطــة قناة
انطلياس ضبيه حسب العوائد القديمة
ارت ـف ــاق تخطيط بــاملــرســوم  16162في
 962/4/21ارت ـفــاق وتخطيط تخطيط
باملرسوم  16162في 964/4/21تخطيط
راجــع القسم  1تراجع اشــارة التخطيط
التي تفيد ان سطح هــذا القسم مصاب
بكامله بالتخطيط والتراجع بالعقد.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /4979000/ :دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/4481100/ :
دوالر اميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـ ـ ــي 2017/10/ 27الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بــامل ـعــام ـلــة  2005/446ب ــوج ــه وري ـث ــة
املـ ــرحـ ــوم ج ـ ــان ي ــوس ــف ش ــرب ــل ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة عـقــد فـتــح اع ـت ـمــاد ومحضر
عقد وشـهــادة تأمني وكشوفات حساب
ً
تحصيال ملبلغ / 215775385 /ل.ل .عدا
الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  276النمورة

وكفر جريف مساحته / 1360 /م.م .وهو
بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة ارض
بعل حرجية وبالكشف تبني ان الواقع
مطابق لالفادة العقارية ويحتوي على
اشجار حرجية وبرية طبيعته منحدرة.
تاريخ قرار الحجز2015/12/14:
وتاريخ تسجيله2015/12/29:
بــدل تخمني الـعـقــار  276الـنـمــورة وكفر
جريف / 40800 /د.أ.
وبدل طرحه / 24480 /د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/11/8الـســاعــة 12ظ ـه ـرًا فــي قاعة
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ض ـم ــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد قـلـمـهــا
مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ انطون عبدالله زغيب باملعاملة
 2016/1287بوجه نبيه شكرالله الحاج
ً
سند تحصيال ملـبـلــغ / 500000 /د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويـ ـ ـج ـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار 903
بقعتوتة وعلى  600سهم في العقار 852
بقعتوتة حصة املنفذ عليه
العقار  903بقعتوته مساحته  2910م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة
ارض سـلـيــخ بـعــل وبــالـكـشــف تـبــن انــه
يقع ضمن منطقة تحتوي على جبالة
باطون ومحفار رمل وطبيعته مسطحة.
ال ـع ـقــار  852بـقـعـتــوتــة مـســاحـتــه 1530
م.م .وهـ ــو ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة
قطعة ارض سليخ بـعــل ضمنها نبعة
م ـ ــاء وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه ي ـق ــع ضـمــن
منطقة عني الكرسي وله اطاللة جميلة
وطبيعته شبه منحدرة وضمنه نبعة
ماء.
تاريخ قــرار الحجز 2017/2/7 :وتاريخ
تسجيله 2017/2/15
ب ـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  903ب ـق ـع ـتــوتــة /654750/د.أ وبــدل طرحه /392850/
د.أ
بــدل تخمني  600سهم مــن العقار 852بقعتوته حصة نبيه الحاج / 86062 /
د.أ .وبدل طرحها / 51637.2 /د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
2017/10/10ال ـســاعــة  11.00قبل الظهر
فـ ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة كـ ـ ـس ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
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 بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ ح ـس ــام الـبـعـيـنــو الـ ــذي ح ــل محل
ب ــاق ــي ورث ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ن ـع ـي ــم الـبـعـيـنــو
باملعاملة  2012/200بوجه سمير وجان
ال ـه ــوا ح ـكــم مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــح
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـتــاس ـعــة رقــم
 97/211ت ــاري ــخ  1997/6/6تحصيال
ملبلغ  /83340/يــورو إضــافــة إلــى مبلغ
 /12782/يورو وذلك بعد تعديل العملة
عدا الفوائد والرسوم والنفقات.
ويـجــري التنفيذ على  400سهم حصة
سمير الهوا في العقار /96صــربــا وفي
العقار /520غادير.
العقار /96صربا مساحته  342م.م .وقدأصبحت  262م.م .بعد أن تم استمالك 80
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية أرض
سليخ ضمنها بـنــاء فــي حــالــة الـخــراب
وبئر ماء جمع .وبالكشف تبني انه يقع
على الطريق الداخلية املوازية
لالوتوستراد بوجه محطة MEDCO
والـبـنــاء مــن حجر وأمــامــه خيمة حديد
قرميد ومــرآب للسيارات والبناء مؤلف
مــن صــالــون وسـفــرة ثــاث غــرف وحمام
وم ـط ـب ــخ .الـ ـب ــاط م ــوزايـ ـي ــك ،ق ـس ــم مــن
ال ـش ـب ــاب ـي ــك خ ـش ــب وزجـ ـ ـ ــاج مـ ــع حــديــد
وقسم آخر ألومنيوم مع زجاج وحديد،
املـجـلــى رخ ــام رم ــادي قــديــم مــع خــزائــن،
ب ــاط املـطـبــخ وال ـح ـمــام سـيــرامـيــك ومــن
خــال اح ــدى الـغــرف درج داخـلــي يــؤدي
الى غرفة سيراميك مع حمام.
ال ـع ـقــار/520غــاديــر مـســاحـتــه  201م.م.وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن سـفـلــي يحتوي
على غرفتني صغيرتني وحمام وارضي
يحتوي على غرفتني ومطبخ ومنافع
خ ـشــب وس ـط ـي ـحــة وأول ي ـح ـتــوي على
غرفتني وحمام وذلــك بالعقد واملحضر
الفني رقــم  .2005/793وبالكشف تبني
انــه مــأهــول مــن عائلة رومــانــوس سليم
ومــؤلــف مــن مــرآب للسيارات لها بوابة
حــديــد ودارة وم ــدخ ــل وم ـط ـبــخ وق ـعــدة
عــرب ـيــة وص ــال ــون ودرج داخ ـل ــي ي ــؤدي
ال ـ ـ ــى س ـف ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن غ ــرفـ ـت ــي ن ــوم
وح ـم ــام ودرج داخ ـل ــي آخ ــر يـ ــؤدي الــى
االول املــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم وبـلـكــون
مــا بــن االرض ــي والطابق االول .البالط
سـيــرامـيــك واملـجـلــى رخ ــام غــرانـيــت ولــه
خزائن خشبية.
تاريخ قرار الحجز  2014/9/26وتاريخ
تسجيله .2016/10/2
بـ ــدل ت ـخ ـمــن  400س ـه ــم ح ـص ــة سـمـيــر
الهوا في العقار /96صربا  /78600/د.أ.
وبدل طرحها  /47160/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن  400س ـه ــم ح ـص ــة سـمـيــر
الـهــوا فــي العقار /520غــاديــر /40200/
د.أ .وب ــدل طــرحـهــا  /24120/د.أ .أو ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
2017/9/27الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ

إعالن

تعلن سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت عن رغبتها بطرح العقار
رقم  4553منطقة املزرعة العقارية  -بريوت العائد ملكيته للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للبيع عن طريق املزاد بواسطة الظرف املختوم.
 موقع العقار :رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبدالله الياىف. مساحة العقار  1176م 2وفقاً لسند التمليك طرح سعر املرت  5150دوالرفعىل الراغبني بالرشاء تقديم عروضهم من مبنى السفارة اإليرانية يف بريوت
الكائنة يف محلة برئ حسن  -القسم املايل.
للمراجعة واإلستفسار يُرجى اإلتصال عىل الرقم  03/752636السيد أحمد سعد
و 01/821224أو 01/821230

كسروان أو تقديم كفالة وافية من أحد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقـ ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/60 :
استنابة
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـيــاه املـحــامـيــان هــا روفــايــل وبـســام
كرم
املنفذ عليهم :نهاد محمد وهبي وحسن
علي وهبي
وعلي حسني وهبي ـ ـ بشامون ـ ـ قضاء
عاليه ـ ـ بناية ورد ـ ـ منطقة الكريدلي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
تأمني عقاري من الدرجة االولى وبدون
مزاحم واتفاقية فتح الحسابات وسند
ك ـف ــال ــة ت ـضــام ـن ـيــة ب ـق ـي ـمــة ،751 ،133/
 /318ثــاثـمـئــة وثـمــانـيــة عـشــر مليونًا
وسبعمئة وواحــد وخمسون الف ومئة
وث ـ ـ ــاث وث ـ ــاث ـ ــون لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة ع ــدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/9/25
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك
2015/10/13
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار،2014/12/5 :
2015/7/14
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله2015/7/25 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2015/11/26
تاريخ تسجيله2015/12/1 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها
 2400سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /682ن ـب ـح ــا ـ ـ
أمـيــري ـ ـ محلة السالسيل العقار أرض
م ـعــدة ل ــزراع ــة ال ـح ـبــوب وه ــي سـلـيــخ ال
يوجد عليها انشاءات.
ـ ـ مساحته 14139 :متر مربع
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقارات رقم ،676
ً
 ،675 ،677وشــرقــا طــريــق ع ــام وش ـمــاال
الـعـقــاريــن رق ــم  ،683 ،680 ،676جنوبًا
العقارين .681 ،677
ـ ـ الحقوق العينية:
ـ ـ يومي  1228تــاريــخ  2011/4/6تأمني
تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـعــدم الـبـيــع اال بـمــوافـقــة
الـ ــدائـ ــن ب ـم ـل ـفــه ال ـح ـص ــة امل ــؤم ـن ــة كــامــل
العقار نوع التأمني رضائي درجة أولى
مع حق التحويل.
ـ ـ الدائن :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ـ ـ املــديــن :علي حسني وهبي  2400سهم
قيمة التأمني  150.000.000ليرة لبنانية.
نوع الفائدة حسب شروط العقد.
ـ ـ يومي  1851تاريخ  2013/6/1خالصة
ح ـك ــم ع ـل ــى ح ـص ــة ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع
الوطني رقم /2754غ ع  2013بملفه.
ـ ـ يومي  2277تاريخ  2015/7/25حجز
تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
رقـ ـ ــم  2014/1998ع ـل ــى نـ ـه ــاد مـحـمــد
وهبي وحسن علي وهبي وعلي حسني
وهبي ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل .بملفه.
ـ ـ مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت
ـ ـ ـ ـ ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســي
ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه :ع ـلــي ح ـســن وهـبــي
ونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي
ـ ـ يومي  3830تاريخ  2015/12/1محضر
وصف العقار
ورد محضر وصــف لهذا العقار صــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رق ــم 2015/60
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي
ش.م.ل .ضــد املنفذ عليهم نـهــاد محمد
وهبي .وحسن علي وهبي.
وع ـل ــي ح ـس ــن وهـ ـب ــي .م ـص ــدر الـحـجــز
دائرة تنفيذ بعلبك.
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي
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ش.م.ل.
املحجوز عليه :علي حسني وهبي
التخمني بالدوالر األميركي197،946 :
بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض91391،90 :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومـكــان إجــرائـهــا :نـهــار االرب ـعــاء الــواقــع
في  2017/10/18الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر أمــام القاضي املنفرد املدني
في بعلبك ـ ـ رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
ال ـن ـف ـق ــات امل ـت ــوج ــب دف ـع ـه ــا عـ ـ ــاوة عــن
ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم ال ــدالل ــة
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة  %5وعـ ـ ـل ـ ــى راغ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن .وأن ي ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
حق الدخول باملزايدة وعليه ان يختار
ً
محال القامته ضمن نطاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
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 ــاملـ ـئ ــة ،بـعــد
مــواف ـقــة وزيـ ــر ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه بموجب
إح ــال ـت ــه ت ــاري ــخ  ،2017/8/16لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال تعزيل وانـشــاء حيطان
حـمــايــة عـلــى م ـج ــاري شـتــويــة ف ــي بـلــدة
كفرفيال ـ ـ قضاء النبطية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/9/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت  17آب 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1600

إعالن تلزيم مشروع أشغال
غ ـ ـ ـ ّـب الـ ـطـ ـل ــب لـ ـت ــركـ ـي ــب أجـ ـ ـه ـ ــزة إن ـ ـ ــارة
عـ ّ
ّ
الشمسية على كافة
ـامــة على الطاقة
األراضي اللبنانية
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه السابع من شهر أيلول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
أشغال ّ
غب الطلب لتركيب أجهزة إنارة
عـ ّ
ّ
ـامــة على الطاقة الشمسية على كافة
األراضي اللبنانية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فقط تسعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
ت ــاري ــخ  1966/1/25وامل ـص ـن ـف ــون فــي
الدرجة االولى لتنفيذ صفقات االشغال
ّ
الكهربائية ال ـجــدول رقــم  1/4وشــروط
ّ
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 1596

إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  19من شهر أيلول 2017
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
اس ـع ــار لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــواد كـهــربــائـيــة
لـ ـ ــزوم ص ـي ــان ــة م ـب ـنــى م ــدي ــري ــة االذاعـ ـ ــة
اللبنانية ـ ـ وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 18من شهر أيلول .2017
بيروت في 18 :آب 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1603

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال

إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
قيد التحصيل لعام 2017
ي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـلــديــة عــال ـيــه ع ــن وضــع
ّ
األساسية لكافة الرسوم
جداول التكليف
الـبـلـ ّ
ـديــة عــن ع ــام  2017قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
ّ
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
ّ
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ُ
الــرســوم البلدية  ،88/60تـفــرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة) عن كل
شهر تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم ّ
تسدد

خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ث ــال ـث ــا :ك ـمــا وأن ال ـب ـلــديــة ت ــذك ــر وت ـنــذر
املكلفني بالرسوم البلدية عن السنوات
السابقة وجــوب املـبــادرة الــى تسديدها
خــال مهلة ( )15خمسة عشر يومًا من
تاريخ نشر هــذا االعــان (اإلن ــذار العام)
امل ـع ـت ـبــر ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ ش ـخ ـصــي لكل
منهم وقاطعًا ملرور الزمن.
عاليه في:
رئيس بلدية عاليه
وجدي أمني مراد
التكليف 1593
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ح ـســان نـمــر خـلـيـفــة بــوكــالـتــه عن
م ـح ـمــد اح ـم ــد خـلـيـفــة مل ــورث ـت ــه ســامـيــة
اديـ ــب خـلـيـفــة س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  552الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب عـبــاس احـمــد هــاشــم ملــوكـلــه ورثــة
س ــام ــي ن ــاص ـي ــف ب ــاش ــا االس ـ ـعـ ــد سـنــد
تمليك بدل ضائع العقار  5جمجيم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب نظير ابراهيم الحايك شهادات قيد
بــدل ضائع العقارات  428و 441و1108
جرنايا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب اح ـمــد عـلــي عـيـســى ملــوكـلـيــه ديـنــا
وغـ ــادة وفــاط ـمــة نـسـيــم ضــاهــر سـنــدات
تمليك بدل ضائع العقار  134زيتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب سعيد اسـكـنــدر الـنــاشــف ملوكليه
ورثــة فريد يوسف سمعان قطان سند
تمليك بدل ضائع العقار  1090مغدوشة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب نسيب حامد مدني ملوكله حسني
علي حــرقــوص سند تمليك بــدل ضائع
 20طورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم شريف هاشم ملوكله نبيل
علي حب الله سندي تمليك بدل ضائع
العقارين  31و 58العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب حسن حمزه سليمان بوكالته عن
ع ــادل نــديــم البيسار بصفته احــد ورثــة
عــاهــده نديم البيسار سند تمليك بدل
عن ضائع باسم مورثته /عاهده نديم
ال ـب ـي ـســار بــال ـق ـســم  7م ــن ال ـع ـق ــار 5751
مزرعة.

للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي دافـ ـي ــد غ ــادي ــه بـصـفـتــه
مـفــوضــا بعقد بـيــع مـمـســوح عــن حصة
حنا مخائيل غاضيه سند تمليك بدل
ضائع في العقار  132كفر حبو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ال ـ ــى ح ـضــور
اجتماع مشاركة للعامة ملشروع انشاء
" "Biel Parksف ــي مـنـطـقــة ف ــرن الـشـبــاك
وذل ــك يــوم الـثــاثــاء  2017/9/5الساعة
 11:00ص ـبــاحــا ف ــي م ـب ـنــى ب ـلــديــة فــرن
الشباك.
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/333 :
امل ـن ـفــذ :امل ـحــامــي رائـ ــد س ـكــريــة بصفته
الشخصية
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ــوس ــى ن ــاي ــف م ــوس ــى ـ ـ ـ
سرعني
السند التنفيذي وقيمة الــديــن :اتفاقية
اتعاب محاماة بمبلغ أربعني ألف دوالر
أميركي عدا امللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/10/25 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/5 :
تاريخ تبليغ الحجز2017/1/24 :
تاريخ قرار الحجز2017/1/17 :
تاريخ تسجيله2017/1/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/1 :
تاريخ تسجيله2017/2/6 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400سهم بالعقار رقم  1024ـ ـ سرعني
ـ ـ أميري موقع لــوزة يقع في سهل بلدة
س ــرع ــن ولـ ـل ــوص ــول الـ ـي ــه ع ـب ــر طــريــق
مستحدث ومعبد بــالــزفــت .حيث يبعد
ال ـع ـق ــار ع ــن هـ ــذا ال ـط ــري ــق ح ــوال ــي 200
م ـت ــر م ــن ال ـج ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـش ـمــال ـيــة:
أرض ال ـع ـقــار مـسـطـحــة وتــرب ـتــه حـمــراء
مفلوح حديثًا .واألرض بعل معدة لزرع
الحبوب وال يوجد ضمنه أية أغراس أو
انشاءات أو آبار أرتوازية.
مساحته 26204 :متر مربع
حـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـعـقــار رق ــم 1041
ً
وشرقًا العقار رقم  1043وشماال طريق
عام وجنوبًا العقار رقم .1055
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :يــومــي  1298تــاريــخ
 1994/10/18ح ــق اس ـت ـث ـم ــار احـتـفــظ
البائعان نايف جرجس موسى وانيسة
الـيــاس شمعون بحق االسـتـثـمــار لهما
طاملا هما على قيد الحياة بملف .34
ي ــوم ــي  204ت ــاري ــخ  2017/1/19حجز
تنفيذي رقــم اســاس  2016/333مصدر
ال ـح ـجــز دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك .الـحــاجــز
املحامي رائد سكرية.
املحجوز عليه :موسى نايف موسى
يــومــي  475تــاريــخ  2017/2/6محضر
وصف العقار اساس  ،2016/333مصدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
الحاجز :رائد سكرية
امل ـح ـجــوز ع ـل ـيــه :مــوســى نــايــف مــوســى
عدد االسهم املحجوزة  2400سهم.
التخمني بالدوالر األميركي26204 :
بدل الطرح بالدوالر األميركي157.224 :
مــوعــد جلسة املــزايــدة ومـكــان إجــرائـهــا:
ن ـهــار ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 2017/9/19
الساعة الـحــاديــة عشر قبل الظهر أمــام
حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد املـ ــدنـ ــي فــي
بعلبك رئيس دائرة التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
أعــاه عــاوة على الثمن طوابع االحالة
ورســم الــداللــة للبلدية  %5وعلى راغــب
ال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـع ــن .وأن
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو أحد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
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لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلبت نبيهه عقل الشيخاني بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة زاك ــي س ـعــاده سـنــد بــدل
ضائع للعقار  684بطرام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـ ـلـ ــب بـ ـ ــاخـ ـ ــوس بـ ـ ــاخـ ـ ــوص بـ ــاخـ ــوص
بالوكاله عن يوسف عنداري سند بدل
ضائع للعقار  511كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب موريس رشيد ابــي حنا بالوكاله
عــن فــايــز حـنــا سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 379عربة قزحيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب ج ــوزاف الـبــدوي رعيش بالوكاله
ع ـ ــن مـ ــرشـ ــد عـ ـ ــون وج ــولـ ـي ــا الـ ـش ــدي ــاق
وان ـط ــون ـي ــوس وم ــام ــا وجـ ـن ــات ولـيـلــى
وتراز عون سندات بدل ضائع للعقارات
 50و 51و 69و 374و 412الخالديه و119
مزرعة جناد و 38و 696كفرحاتا و282
بسلوقيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب رشاد بارودي بوكالته عن الوريث
الــوح ـيــد لـلـمــرحــومــة ف ــاي ــزة عـصــافـيــري
سندي تمليك بدل ضائع للعقار  4و/ 5
 138امليناء .11
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب حـســام م ــواس ملــورثــه عـبــدالـســام
مــواس سند تمليك بدل ضائع 836/41
التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

للبيـــع

شقة فخمة يف قريطم ،بريوت،
شارع املزبودي ،مقابل النادي
الفرنيس ٢٧٠ .مرت عىل السند للبيع
 ٤غرف وغرفة جلوس وصالونات
ومطبخ كبري وغرفة خادمة ٤
حاممات ،طابق ،٣
هاتف - ٦٦١٩٠٩/٠٣
السعر  ٩٠٠,٠٠٠دوالر
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ّ
عندما كانت االنتقاالت «تتغذى» بالمأكـ ـ
الكرة األوروبية

شتان ما بين اليوم واألمس
في سوق انتقاالت الالعبين
في الكرة األوروبية التي بات
يتحكم فيها عنصر المال ومن
يدفع أكثر .واقع محزن للكرة
على عكس الماضي الذي
شهد أمثلة النتقاالت طريفة،
إال أنها تعكس ما كانت عليه
اللعبة من «براءة»

حسن زين الدين
مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بـ ــات يـفــوق
ال ـ ــوص ـ ــف وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق وي ـت ـخ ـط ــى
ج ـم ـي ــع الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــر ،ض ــارب ــا
عـ ـ ــرض الـ ـح ــائ ــط ب ـج ـم ـي ــع م ـفــاه ـيــم
كــرة القدم وجوهرها الــذي صنعته
األقـ ــدام الـحــافـيــة فــي ش ــوارع األزق ــة
والحارات ّ
متوجة الكرة بأنها لعبة
الفقراء.
غـيــر أن األرق ــام الفلكية الـتــي باتت
ُ
تدفع اآلن ضربت الكرة في الصميم
ونــزعــت عنها صبغتها ،حيث بات
العنصر املــالــي عند األغلبية األعــم
ّ
ه ــو امل ـس ـي ـطــر وامل ـت ـح ــك ــم بـمـفــاصــل

ال ـل ـع ـب ــة ،وب ــات ــت األنـ ــديـ ــة تـتـنــافــس
خـ ـ ـ ــارج امل ـس ـت ـط ـي ــل األخـ ـ ـض ـ ــر ع ـلــى
دفــع املبلغ األعـلــى للتعاقد مــع هذا
ال ــاع ــب أو ذاك ،ب ـي ـن ـمــا ال ــاع ـب ــون
أضحوا ال يتوانون عن ترك كل شيء
واللهث خلف األموال كما حصل مع
ّ
ضحى بفريق
البرازيلي نيمار الذي
كـبـيــر مـثــل بــرشـلــونــة وب ـطــولــة مثل
"الليغا" كرمى لعيون أموال باريس
ّ
سان جيرمان ولو تطلب األمــر منه
الـلـعــب فــي بـطــولــة مـثــل "الـلـيــغ  "1ال
تحظى بشعبية ومتابعة.
هكذا رأينا أن النادي الباريسي دفع
 222مليون يورو مقابل نيمار ،فيما
أن ـفــق مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ح ــوال ــى رب ــع م ـل ـيــار يـ ــورو م ــن أجــل

إبــرام تعاقداته ،وكــذا كانت األمــوال
ال ـ ـتـ ــي دفـ ـعـ ـه ــا ك ـ ــل م ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد وت ـش ـل ـس ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ــن
فـلـكـيــة وي ـك ـفــي اخ ـت ـصــارهــا بمبلغ

يونايتد الذي ُينفق
ببذخ حاليًا اشترى
في الماضي العبًا
مقابل المثلجات!

 85م ـل ـيــون يـ ــورو م ــن األول مـقــابــل
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو و80
م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو مـ ــن الـ ـث ــان ــي م ـقــابــل
اإلسـبــانــي أل ـفــارو مــوراتــا ،وه ــذا ما
كانت عليه الحال في العام املاضي
مـ ــع م ـب ـل ــغ  120مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ــورو مــن
يونايتد مقابل الفرنسي بول بوغبا
و 90م ـل ـيــون ي ـ ــورو م ــن يــوفـنـتــوس
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غـ ــونـ ــزالـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن ،وق ـ ـبـ ــل ذل ــك
 100مـلـيــون ي ــورو مــن ري ــال مــدريــد
اإلس ـبــانــي مـقــابــل الــوي ـلــزي غــاريــث
بــايــل وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر م ــن األمـثـلــة،
حتى باتت مبالغ مثل  20و 30و40
وحـتــى  50مـلـيــون ي ــورو عــاديــة في
هذا الزمن ...يا لهذا الزمن!

النجم
أيان ّرايت
عينة
لالنتقاالت
الطريفة
التي
كانت
تحصل
(أرشيف)

إدارة «البرسا» في مرمى نيران نيمار
شن النجم البرازيلي نيمار هجومًا على إدارة ناديه
السابق برشلونة اإلسباني ،معتبرًا أن األخير "يستحق
أفضل بكثير" من مديريه الحاليني ،وذلك بعد أسابيع من
انتقاله الى باريس سان جيرمان
الفرنسي .وقال نيمار الذي سجل
هدفني األحد في فوز فريقه
الجديد على تولوز  2-6ضمن
املرحلة الثالثة من بطولة فرنسا،
إن مسؤولي النادي الكاتالوني
"ليسوا األشخاص الذين يجب أن
يكونوا في مواقعهم" .وأضاف:
"أريد أن أقول الحقيقة ،أنا حزين
جدًا" ،متابعًا" :أمضيت أربعة
أعوام هناك وكنت سعيدًا .في البداية ،كنت سعيدًا ،أمضيت
أربع سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدًا .لكن معهم
(املديرون) ،كال" .وشدد على أن برشلونة "يستحق أفضل
بكثير والعالم كله يعرف ذلك".

ّ
نصري يحط رحاله في تركيا
سوق االنتقاالت

ً
"أهــا بك سمير نصري" ،هكذ أعلن
نـ ــادي إن ـطــال ـيــا س ـب ــور ال ـت ــرك ــي عن
وصـ ـ ـ ــول العـ ـ ــب م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
اإلنكليزي الفرنسي سمير نصري
إلـ ـ ــى نـ ــاديـ ــه الـ ـج ــدي ــد ب ـع ـق ــد ي ـم ـتــد
لعامني.
ّ
ولــم يشكل نـصــري ( 30عــامــا) جــزءًا
مــن خـطــط م ــدرب سـيـتــي اإلسـبــانــي
ج ــوس ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال الـ ـ ــذي تـ ُـولــى
مهماته فــي صيف  ،2016كما أعير
إل ـ ــى إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي امل ــوس ــم
املاضي.
وق ــال إنـطــالـيــا س ـبــور ف ــي ب ـيــان لــه:
"بـعــد مـبــاحـثــات بــن سـمـيــر نصري
والنادي ،تم توقيع عقد ملدة عامني".
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ال ـ ـنـ ــادي أي تـفــاصـيــل
بشأن القيمة املالية للصفقة ،إال أن

وسائل اإلعــام التركية أشــارت إلى
أن العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط ق ــد يـحـصــل
على مــا يـقــارب أربـعــة مــايــن يــورو
كراتب في كل موسم.
وب ـض ـم ــه نـ ـص ــري ،ي ـم ـضــي ال ـن ــادي
التركي في محاولة تعزيز صفوفه،
عـلــى رغ ــم الـنـتــائــج امل ـتــذبــذبــة الـتــي
يحققها.
وكـ ــان ال ـن ــادي ق ــد ض ــم ف ــي حــزيــران
املـهــاجــم الـفــرنـســي جيريمي مينيز
لثالثة أعوام.
مــن جـهــة أخ ــرى ،وض ــع الع ــب نيس
ال ـف ــرن ـس ــي ،ال ـع ــاج ــي جـ ــان مـيـشـيــل
س ـي ــري ،ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة إلت ـمــام
صـ ـفـ ـق ــة ان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي .وأش ـ ـ ـ ــارت
صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلــى أن

سيري بات على بعد خطوات قليلة
من االنتقال بعدما اتفق على توقيع
عقد مدته أربعة مواسم.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ــدت إدارة ال ـن ــادي
الفرنسي أنها لم تتلق أي خطابات
رسمية من برشلونة لضم الالعب،
ولـ ــم ت ـق ــرر ب ـعــد إم ـكــان ـيــة ب ـي ـعــه مــن
عدمه.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير
أخرى إلى أن إدارة نيس بصدد رفع
الشرط الجزائي في عقد سيري عن
 40مليون ي ــورو ،أكــدت "ليكيب" أن
املـ ـف ــاوض ــات املـ ـب ــاش ــرة األولـ ـ ــى بــن
الناديني بدأت مساء أمس.
أمــا فــي إيطاليا ،فــإن ميالن يخطط
ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـ ــع ص ـف ـق ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
نظيره يوفنتوس ،بعد التوقيع مع
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ــوالت
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد املـ ــؤلـ ــم ،يـصـبــح
الـ ـضـ ـح ــك ال ـس ـب ـي ــل ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
قسوة الواقع ،إذ إن كل محب للكرة
ي ـش ـعــر ب ــاألس ــى بـ ــأن ت ـت ـحــول لـعـبــة
املــايــن والـفـقــراء إلــى لعبة األثــريــاء
والبيع والشراء بأثمان غالية ،كما
الحال في مزاد علني يكسب فيه أو
ّ
"يحمل البضاعة" من يدفع أكثر.
شـتــان هـنــا بــن املــاضــي والـحــاضــر.
إذ فـ ــي الـ ـس ــاب ــق لـ ــم ي ـك ــن ال ـع ـن ـصــر
ّ
املــالــي متحكمًا ،بــل حتى إن بعض
ُ
األمـثـلــة الـطــريـفــة لــانـتـقــاالت تظهر
ك ــم أن ال ـل ـع ـبــة ك ــان ــت "ب ــريـ ـئ ــة" .هــذا
مــا يـخـبــرنــا عـنــه عـلــى سـبـيــل املـثــال
انـتـقــال الــاعــب الــرومــانــي مــاريــوس
س ـيــوارا حيث بــاعــه فريقه آراد إلى
ريغال هورنيا عام  1998مقابل 15
كلغ مــن اللحم .نعم صــدقــوا أن هذا
ما حصل حينها.
وإذا ك ـ ــان انـ ـتـ ـق ــال س ـ ـيـ ــوارا م ـقــابــل
اللحوم ،فإن انتقال النروجي كينيث
كريستينسن مــن فــريــق فـيـنــدبــارت
إل ــى فـلـيـكـيــروي ك ــان مـقــابــل  75كلغ
من الجمبري.
ودائـ ـم ــا م ــع األط ـع ـم ــة ،فـ ــإن الــاعــب
ُاإلن ـك ـل ـيــزي جـيــولـيــانــو غــراتــزيــولــي
أعـ ـي ــر عـ ــام  1997م ــن وي ـم ـب ـلــي إل ــى
ستيفينج مـقــابــل أل ــواح شــوكــوالتــه
وأكياس رقائق البطاطس.
الحديث هنا طبعًا عن أندية والعبني
مـغـمــوريــن ،لكن هــذا ال يمنع مــن أن
األمـثـلــة تـطــال أيـضــا أنــديــة معروفة
والعبني وصلوا إلى النجومية.
إذ إن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،ال ــذي
ُي ـن ـف ــق فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي م ـبــالــغ
طائلة ،تعاقد عــام  1920مع الالعب
ه ــوغ مــاكـلـيـنـهــان م ــن س ـتــوك ـبــورت
كاونتي مقابل  3مجمدات كاملة من
املثلجات (آيس كريم) ،ذلك أن املدرب
املساعد ومسؤول التعاقدات حينها
في يونايتد ،لويس روكا ،كان يدير
شركة للمثلجات وقد نجح في إبرام
هــذه الصفقة بسبب املعاناة املالية
لستوكبورت كاونتي.
َ
الـ ـ ـك ـ ــل طـ ـبـ ـع ــا يـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر أيـ ـ ـ ـ ــان رايـ ـ ــت
ال ـن ـج ــم اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي الـ ـس ــاب ــق الـ ــذي
تــألــق فــي صـفــوف أرس ـنــال فــي فترة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،لـ ـك ــن مـ ــا ال ي ـعــرفــه
كـ ـثـ ـي ــرون أن رايـ ـ ــت ب ـي ــع فـ ــي مـطـلــع
مـسـيــرتــه ع ــام  1985مــن غــريـنــويــش
ب ــورو إل ــى كــريـسـتــال ب ــاالس مقابل
آالت لكمال األجسام.
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،كـ ــانـ ــت تـ ـت ــم ب ـعــض
الـصـفـقــات فــي املــاضــي .لـيــت الــزمــان
يعود إلى ذلك املاضي.

ليوناردو بونوتشي.
وذكـ ــر م ــوق ــع "كــال ـت ـش ـيــو م ـيــركــاتــو"
أن م ـيــان يـسـتـهــدف ض ــم كــاوديــو
ماركيزيو من "اليوفي" ،وذلك لدعم
خط وســط الــ"روســونـيــري" بالعبني
أصحاب الخبرات.
وأوضح املوقع أن يوفنتوس يحاول
التعاقد مع العبي خط وسط ،وكان
يتفاوض مع األملاني إيمري كان من
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،قـبــل أن يـبــرم
صفقة الفرنسي باليز ماتويدي من
باريس سان جيرمان.
أخـيـرًا ،أعلن بيرنلي اإلنكليزي أنه
ت ـعــاقــد م ــع م ـهــاجــم ل ـي ــدز يــونــايـتــد
النيوزيلندي كــريــس وود ،وارتـبــط
معه بعقد ملدة  4أعوام ،مقابل مبلغ
قياسي على مستوى النادي.

اعتذار موقع يميني أميركي
من بودولكسي

اعتذر موقع "برايتبارت" اليميني األميركي
م ــن ال ــاع ــب ال ـســابــق ف ــي املـنـتـخــب األمل ــان ــي
ل ــوك ــاس بــودول ـس ـكــي ،الس ـت ـخــدامــه ص ــورة
تعود لــه فــي مــوضــوع عــن مهربي الالجئني
غـيــر الـشــرعـيــن .ونـشــر املــوقــع ال ــذي أنـشــأه
ستيف بــانــون ،املستشار السابق للرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،م ــوض ــوع ــا عن
مــداهـمــة الـشــرطــة اإلسـبــانـيــة "عـصــابــة تقوم
بنقل املهاجرين عبر الدراجات املائية ،مرفقًا
بـصــورة لالعب أرسـنــال اإلنكليزي السابق
على دراج ــة مــن هــذا الـنــوع .وق ــام املــوقــع في
وق ــت الح ــق بـسـحــب ه ــذه ال ـص ــورة .وأع ــرب
املوقع عن "اعتذاره لبودولسكي" ،مضيفًا" :ال
يوجد أي إثبات على أن السيد بودولسكي
هو أحد أفراد عصابة لتهريب املهاجرين ،أو
مهرب للبشر".

شرطة ستوك تسخر من أوزيل!

فاز ليفربول على أرض هوفنهايم  1-2ذهابًا (دانيال روالند ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

ليفربول ونابولي وإشبيلية
األقرب إلى الـ«تشامبيونز ليغ»
تـ ـب ــدو حـ ـظ ــوظ لـ ـيـ ـف ــرب ــول مــرت ـف ـعــة
ل ـل ـتــأهــل إلـ ــى دور امل ـج ـم ــوع ــات فــي
دوري أبطال أوروبــا عندما يخوض
غ ـدًا مـبــاراتــه أم ــام ضيفه هوفنهايم
األملـ ــانـ ــي ف ــي إيـ ـ ــاب ال ـ ـ ــدور ال ـفــاصــل
ب ـع ــدم ــا فـ ــاز ع ـل ـيــه ع ـل ــى أرضـ ـ ــه 1-2
ذهابًا.
وقام مدرب "الريدز" األملاني يورغن
كـ ـ ـل ـ ــوب ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـلــى
تشكيلته األساسية أمام كريستال
ب ـ ـ ــاالس فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
الدوري اإلنكليزي املمتاز استعدادًا
ملـ ـ ـب ـ ــاراة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـت ــي سـتـمـنــح
ال ـفــريــق فــرصــة خ ــوض غ ـمــار أبــرز
مسابقة قــاريــة لـلـمــرة األول ــى منذ
موسم .2015-2014
مــن جهته ،بــدأ هوفنهايم املوسم
ضـمــن الـ ــدوري األمل ــان ــي بـفــوز 0-1
عـلــى ضـيـفــه ف ـي ــردر بــري ـمــن ،وأك ــد
العبه كريم دميرباي أنه وزمــاءه
لــم ي ـف ـقــدوا األم ــل فــي ب ـلــوغ دوري
األبطال.
وف ــي م ـبــاريــات أخ ــرى ،يــواجــه نيس
الـفــرنـســي مهمة صعبة أم ــام ضيفه

ولـ ـ ــم ي ـك ـش ــف ب ـي ــرن ـل ــي عـ ــن ال ـق ـي ـمــة
امل ــال ـي ــة ل ـل ـص ـف ـقــة ،رغ ـ ــم أن وس ــائ ــل
إع ــام محلية ق ــدرت قيمتها بنحو
 15م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،إلــى
جانب بعض املبالغ اإلضافية.
وأحـ ـ ـ ـ ــرز وود  27هـ ــدفـ ــا م ـ ــع ل ـي ــدز
املـنــافــس فــي دوري الــدرجــة الثانية
في املوسم املاضي.

لم يدخل نصري في
حسابات غوارديوال منذ
مجيئه الى سيتي (أ ف ب)

يسعى إشبيلية
اإلسباني إلى المشاركة
في دوري األبطال
للموسم الثالث تواليًا

ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي ال ـ ــذي ه ــزم ــه في
الذهاب .0-2
وي ـس ـعــى إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي إلــى
املشاركة في دوري األبطال للموسم
ال ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـقـبــل
إسطنبول باشاك شهر التركي بعد
فوزه عليه في ملعبه ذهابًا .1-2
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 الثالثاء -* أسـتــانــا الـكــازاخـسـتــانــي  -سلتيك

االسكوتلندي ( 5-0( )18,30ذهابًا)
ريـ ـيـ ـك ــا ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي  -أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس
اليوناني ( 2-1( )21,45ذهابًا)
نـيــس الـفــرنـســي  -نــابــولــي اإليـطــالــي
( 2-0( )21,45ذهابًا)
إش ـب ـي ـل ـيــة اإلسـ ـب ــان ــي  -إس ـط ـن ـبــول
بــاشــاك شـهــر الـتــركــي (1-2( )21,45
ذهابًا)
ماريبور السلوفيني  -هبوئيل بئر
ال ـس ـبــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي (2-1( )21,45
ذهابًا)
 األربعاء -س ــاف ـي ــا ب ـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي  -أب ــوي ــل
نـيـقــوسـيــا الـقـبــرصــي (2-0( )21,45
ذهابًا)
كــوب ـن ـهــاغــن ال ــدن ـم ــارك ــي  -قـ ــره بــاخ
األذربيجاني ( 1-0( )21,45ذهابًا)
شـ ـتـ ـي ــوا بـ ــوخـ ــارسـ ــت ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي -
سبورتينغ البرتغالي (0-0( )21,45
ذهابًا)
ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي  -هــوفـنـهــايــم
األملاني ( 1-2( )21,45ذهابًا)
سسكا موسكو الروسي  -يونغ بويز
السويسري ( 0-1( )21,45ذهابًا).

بعد تـعــرض أرس ـنــال لخسارته األول ــى هذا
املوسم أمــام ستوك سيتي  1-0في املرحلة
الثانية مــن ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز ،غـ َّـرد
أح ــد مـشـجـعــي ال ــ"غ ــان ــرز" لـشــرطــة سـتــوك،
مبديًا امتعاضه إزاء اللعب الدفاعي ألصحاب
األرض بـطــريـقــة س ــاخ ــرة" :أود ّالتبليغ عن
س ــرق ــة" .لـكــن رد الـشــرطــة لــم ي ـقــل سخرية
حيث جاءت اإلجابة في اليوم التالي" :آسفون
لإلجابة املتأخرة .نحن منشغلون بالبحث
عــن شخص اسـمــه أوزي ــل .هــل رأي ـت ــه؟" ،في
إشارة إلى املستوى املتواضع الذي ظهر عليه
النجم األملاني!

تحقيق بشكوى ضد اليكرز

فـتـحــت راب ـطــة دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
الشمالي للمحترفني تحقيقًا مع نادي لوس
أنجلس اليكرز ً
بناء على شكوى من نادي
إنديانا بايسرز ،على خلفية تواصله بشكل
غير قانوني مع نجمه السابق بول جورج.
وأورد املتحدث باسم الرابطة مايك باس في
بيان له" :إن مكتب محاماة يقوم بالتحقيق
املـسـتـقــل ،وإن الي ـك ــرز أب ــدى ت ـعــاونــه ،وال ــى
اآلن ،لم تثبت أي تهمة ضده .طلبنا من كال
الفريقني االمتناع عن التعليق طاملا ال يزال
الـتـحـقـيــق مـسـتـمـرًا" .وك ــان ج ــورج قــد أبـلــغ
في حزيران انديانا أنه ّيخطط إلنهاء عقده
في عــام  ،2018لكي يوقع مع لــوس أنجلس
كالعب حر ،ويعود بالتالي الى مسقط رأسه
والي ــة كاليفورنيا .إال أن الــاعــب انتقل في
خـتــام الشهر نفسه الــى أوكــاهــومــا سيتي
ثاندر في صفقة تبادل بني الناديني.

ديميتروف وموغوروتسا بطال
ُسينسيناتي والصدارة لنادال

تـ ـ ِّـوج الـبـلـغــاري غــريـغــور ديـمـيـتــروف بلقب
دورة سينسيناتي األميركية ،سابعة دورات
املــاسـتــرز لــألــف نقطة ،لـكــرة امل ـضــرب ،بعد
ف ــوزه عـلــى األوس ـت ــرال ــي نـيــك كـيــريــوس في
النهائي .وتفوق ديميتروف املصنف سابعًا
في الدورة على كيريوس بنتيجة  3-6و.5-7
وقــال ديميتروف إن إحــراز اللقب "يعني لي
الكثير .أنا واثق بشكل كبير بعد هذا الفوز.
هــذا ما كنت أتمرن من أجله ،هــذا أكبر فوز
لي حتى اآلن".
ولدى السيدات ،وفي محاولتها الثالثة النتزاع
ص ـ ـ ــدارة ال ـت ـص ـن ـيــف هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،سـقـطــت
الــرومــانـيــة سيمونا هــالـيــب أم ــام اإلسبانية
غ ــارب ـي ـن ــي م ــوغ ــوروتـ ـس ــا  6-1و 6-0فــي
النهائي.
مــن جهة أخ ــرى ،اسـتـعــاد اإلسـبــانــي رافــايــل
نــادال ( 31عامًا) صــدارة التصنيف العاملي
للمرة األول ــى منذ تموز  ،2014بينما دخل
ديميتروف نادي العشرة األوائل بعد إحرازه
اللقب.
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ثقافة وناس

تلفزيون

وثائقي

الحلقة األخيرة من «أمراء آل سعود المخطوفون» على bbc

وبطش ذوي القربى أشد مضاضة ...في مملكة القهر
جمال جبران
ال ت ـم ـلــك ج ـم ــاع ــة آل سـ ـع ــود عــاقــة
ُ
ود م ــع أه ـ ــل ال ـص ـح ــاف ــة .ت ـعــام ـل ـهــم
كأعداء مفترضني ينبغي كسرهم أو
ترويضهم باملال .لقد كشفت وثائق
«ويـكـلـيـكـيــس ال ـس ـعــوديــة» هشاشة
ت ـلــك ال ـج ـمــاعــة وع ـ ــدم ق ــدرت ـه ــا على
تـحـ ّـمــل أن ُيـنـشــر عنها تـقــريــر واحــد
فـ ــي م ــوق ــع الـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ـش ـت ـغــل مــن
منطقة مجهولة في القارة األفريقية.
ً
فــي بــاد مــالــي م ـثــاال ،دعـمــت سفارة
آل سعود جميع الصحف الـصــادرة
ه ـ ـنـ ــاك بـ ـ ــأمـ ـ ــوال تـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى ه ـي ـئــة
اشتراكات ثابتة .إنهم يخشون نشر
مقال واحد ضد «مملكة الخوف» في
تلك البالد البعيدة املجهولة.
ّأمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ف ـ ـقـ ــد اخـ ـتـ ـص ــرت
اململكة طريقها حــن اشـتــرت نقابة
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن ب ــأع ـض ــاء
مـجـلــس الـنـقــابــة نفسها عـبــر أم ــوال
وه ـبــات وبـطــاقــات سـفــر وحــواسـيــب
ودعـ ـ ـ ــوات ل ـل ـحــج وال ـ ُـعـ ـم ــرة .وك ــان ــت
النتيجة ـ ـ مــن بــاب ّ
رد الفضل ألهله
ـ ـ قـيــام تلك النقابة (تقيم الـيــوم في
الرياض) بتكريم السفير السعودي
فــي صنعاء وقتها ( )2009علي بن
م ـح ـم ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان ،وت ـس ـل ـي ـم ــه درع
الصحافة اليمنية .وكــانــت فضيحة
يومها أن تقوم نقابة بتكريم سفير
ب ــاد ال تــؤمــن ب ــوج ــود ن ـقــابــات ،وال
حـتــى بــوجــود صـحــافــة مستقلة من
األساس.
ّ
لـ ـك ــن بـ ـم ــا أن لـ ـلـ ـم ــال ت ــأثـ ـي ــره عـلــى
كثيرين ،فكيف الـحــال مــع «ب ــي .بي.
س ــي .ع ــرب ــي» بـعــدمــا ع ـمــدت الهيئة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
إلـ ــى تــرك ـيــز عــدس ـت ـهــا ع ـلــى املـشـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي وحـ ـك ــاي ــاه امل ـخ ـف ـي ــة! آل
سعود أذكــى من تكرار الشيء نفسه

م ــع ام ـب ــراط ــوري ــة إعــام ـيــة ضـخـمــة.
إن ـهــا لـيـســت نـقــابــة الـصـحــافـيــن في
اليمن وال جريدة في مالي .ال يمكن
ش ـ ــراء أص ـحــاب ـهــا ب ــدع ــوة ل ـل ـحــج أو
ُ
العمرة أو بساعات ُمذهبة كما فعل
الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي فــي ال ـقــاهــرة مع
الصحافة القومية هناك .ال
كبار أهل
ُ
بد من وسيلة أخرى إذًا.
إثــر عــرض الـجــزء األول مــن السلسلة
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ـق ـ ـي ـ ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء آل س ـ ـعـ ــود
املـخـطــوفــون» مـســاء الـثــاثــاء املاضي
عـلــى شــاشــة «ب ــي .ب ــي .س ــي .عــربــي»،
اندلعت موجة غضب في رأس الكبار
ف ــي امل ـم ـل ـكــة ح ـي ــث ال ب ــد م ــن إي ـج ــاد
وسـيـلــة ملـنــع الـهـيـئــة الـبــريـطــانـيــة في
الــذهــاب أبعد ُ(يـعــرض الـجــزء الثاني
مــن الــوثــائـقــي مـســاء ال ـيــوم) .العرض
تــزامــن مــع السماح لعدسة «بــي .بي.
سي» بالدخول إلى منطقة ّ
العوامية
ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ـط ـيــف ذات الـغــالـبـيــة
الشيعية ،كسبق صـحــافــي (األخـبــار
 ،)2017/8/17ونـ ـق ــل ال ـ ـصـ ــورة مــن
هناك .وهكذا كــان .فهل بــدأت جماعة
آل سـعــود تفهم قــواعــد اللعبة بعيدًا
عن استخدام ّ
قوة املال؟! في العوامية،
اكتفت عدسة «بي .بي .سي» بالقبض
ع ـل ــى ال ـق ـص ــة م ــن م ـن ـت ـص ـف ـهــا .نـقـلــت
رأي الـطــرفــن ،املـعـتــدون والضحايا.
ق ــال ــت إن م ــا ت ــم م ــن ج ــرف للمنطقة
(ظهرت في الصور امللتفزة كأن قنبلة
ض ـخ ـم ــة س ـق ـط ــت ع ـل ـي ـه ــا ،فـ ـل ــم يـعــد
التمييز ممكنًا بني تفاصيل البيوت
الـتــي كــانــت مقيمة عليها) ،إنـمــا هو
عملية تهدف لتطوير البنية التحتية
للمنطقة وفقًا للسلطات السعودية!
ّأمــا الصوت املعبر عن األهــالــي ،فقال
ّ
إن املسألة هدفت إلى تهجير السكان
األصـلـيــن .وق ــال ال ـصــوت نفسه وقــد
عمدت عدسة القناة لحجب صورته
وقــد هــرب مــن القطيف وصــار مقيمًا

في أملانيا« :فقط ألنك شيعي سيكون
مصيرك اإلعدام».
مــن نقطة الـهــروب ه ــذه ،يمكن إعــادة
ال ـت ـن ــوي ــه ل ـف ـك ــرة «أمـ ـ ـ ـ ــراء آل س ـعــود
امل ـخ ـطــوفــون» وال ـق ــاع ــدة ال ـتــي قــامــت
ع ـل ـي ـهــا ال ـس ـل ـس ـلــة ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ال ـتــي
حققها رضا املالوي ،وتابع خيوطها
في أكثر من بلد أوروبي حيث يتوزع
أمـ ـ ـ ــراء مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـ ــد ه ــرب ــوا
ُم ــن بـ ــادهـ ــم .إن م ــاح ـق ــة األصـ ـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ل ــم ت ـع ــد ُ مــرت ـب ـطــة ب ـب ـقــاء
الصوت السعودي املعارض في بلده،
بــل صــارت األي ــادي القابضة تالحقه
حيثما هرب والتجأ.
ع ـل ــى هـ ــذا س ـن ــاح ــق ت ـل ــك ال ـح ـكــايــات

املــؤملــة لـنــاشـطــن مــن الـعــائـلــة املــالـكــة،
عـلــى اخ ـتــاف درج ــة قــرابـتـهــم لـلــرأس
ال ـحــاك ـمــة ،وق ــد ص ـ ــاروا مــاح ـقــن في
بالد اللجوء.

اختفى سعود بن سيف
النصر بعدما كان يكتب
تغريدات تنتقد النظام
ً
بداية من األمير سلطان تركي بن عبد
ال ـعــزيــز الـ ــذي م ــا ان ـفــك يـنـتـقــد سـلــوك
الـعــائـلــة املــال ـكــة م ــن مـحــل إقــام ـتــه في
جنيف .طلب منه عبد العزيز بن فهد،

الــولــد األقـ ــرب للملك ال ــراح ــل ف ـهــد ،أن
يـعــود إلــى اململكة .أخـبــره «إن الـنــزاع
الناشئ عن انتقاده للقيادة السعودية
ُس ـي ـحــل ه ـن ــاك (فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض)» .لكن
فـجــأة ،ظهر سلطان ُمـخـ ّـدرًا فــي مطار
جنيفُ ،لينقل عبر طائرة ّ
طبية كانت
في االنتظار .لقد تم اختطافه ليطير
نـحــو معتقل معتم فــي ال ــري ــاض« .مــا
ال ــذي ُيـمـكــن أن ي ـكــون األم ـيــر سلطان
قد قام به وجعل عائلته ُت ّ
خدره بعنف
وتختطفه؟» يسأل رضا املالوي.
في سياق الوثائقي نفسه ،تأتي قصة
األمـيــر تــركــي بــن بــدر آل سـعــود ،الــذي
ً
كان مسؤوال في جهاز األمــن الخاص
بــالـعــائـلــة ،لـكــن األم ــر انـتـهــى بسجنه
إثر نزاع حول إرث .هرب إلى باريس،
وم ــن ه ـنــاك ب ــدأ ف ــي ب ــث م ـقــاطــع على
الـيــوتـيــوب داع ـيــا عـبــرهــا إلصــاحــات
ف ــي «مـمـلـكــة ال ـق ـهــر» .ح ــاول ــوا اقـنــاعــه
بــالـعــودة .حــن لــم يقتنع ،جــاء صوت
على الهاتف يقول له« :يا بن العاهرة،
سنسحبك إلــى بلدك مثل سلطان بن
تركي» ،ثم اختفى بعدها .ثالثًا ،جاء
الـ ــدور عـلــى س ـعــود ب ــن سـيــف النصر
ليجد املصير نفسه .اختفى .لقد كان
يكتب فقط تغريدات تنتقد آل سعود
في حني بقى الوحيد ،على قيد الحياة،
األمير خالد بن فرحان آل سعود .وهو
ال ــذي ق ــال ف ــي خ ـتــام ال ـج ــزء األول من
الوثائقي إنه «يخشى من أنه سيجبر
أي ـض ــا ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض».
وأضاف« :كنا أربعة أمراء في أوروبا.
انـتـقــدنــا األسـ ــرة املــالـكــة وحـكـمـهــا في
ال ـس ـع ــودي ــة .اخ ـت ـطــف ث ــاث ــة م ـن ــا .أنــا
الــوح ـيــد املـتـبـقــي ال ــذي لــم ي ـخ ـطــف»...
فكيف سيكون الحال معه؟!
«أمــراء آل سعود املخطوفون» :اليوم 00:05
ب ـتــوق ـيــت غــري ـن ـتــش ع ـلــى «ب ـ ــي .بـ ــي .ســي.
عربي»

رادار

برمجة الخريف على الشاشات أيلول «طرفو بالدراما مبلول»
زكية الديراني
خ ـ ــال أس ــابـ ـي ــع ،ي ـن ـط ـلــق «حـ ـص ــاد»
ال ــدرام ــا الـلـبـنــانـيــة بــال ـظ ـهــور تـبــاعــا
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة .لـ ــن ت ـك ــون
بــرم ـجــة ال ـخــريــف درامـ ـي ــة ب ـحــت كما
ك ــان مـتــوقـعــا ،بــل سـتـنـ ّـوع الـشــاشــات
ب ــن ال ـبــرامــج وامل ـس ـل ـســات .انـطــاقــا
م ــن ش ـهــر أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ،تطلق
امل ـ ـح ـ ـطـ ــات بـ ــاقـ ــة م ـس ـل ـس ــات ي ـم ـكــن

المنافسة
دخلت  otvخط
ّ
بمسلسل «صمت الحب»
ّ
ّ
وصـفـهــا بــأن ـهــا م ــن «ال ـص ــف األول».
ّ
ال ـخ ـط ــوة األبـ ـ ــرز حــال ـيــا ت ـت ـجــلــى في
ّ
دخـ ــول ق ـنــاة  otvع ـلــى خ ــط منافسة
ّ
األع ـ ـمـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،إذ تـ ـب ــث حــالـيــا
البرومو الترويجي ملسلسل «صمت
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـب» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة واخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ل ـي ـل ـيــان
بستاني ،وإنتاج «افكار برودكشن»).
تحت عنوان «الدراما اللبنانية تعود
إلى  ...otvانتظرونا قريبًا في «صمت
ال ـحــب»» ،انطلقت الـقـنــاة البرتقالية
للترويج للعمل اللبناني الذي يلعب
بـطــولـتــه ك ــل م ــن :ع ـمــار ش ـلــق ،جـهــاد
االنـ ــدري« ،ملكة جـمــال لبنان »2010
رهف عبدالله ،يوسف حــداد ،اليسار
حاموش ،مي سحاب ،نيللي معتوق،
طــونــي عـ ــاد ،ب ـيــار ج ـمــاج ـيــان ،خـتــام
ال ـل ـحــام ،وداد ج ـب ــور ،نــاظــم عيسى،

ضحى حرب .كالعادة ،ال يخرج العمل
ع ــن ق ـصــص ال ـح ـ ّـب امل ـت ـشــاب ـكــة ،لكنه
ً
ي ـع ـ ّـرج قـلـيــا عـلــى قـضــايــا امل ـخ ــدرات
وال ـش ـبــاب وان ـع ـكــاس تـلــك اآلف ــة على
الحياة االجتماعية.
صـ ـ ـ ِّـور «صـ ـم ــت الـ ـح ــب» ف ــي م ـنــاطــق
لبنانية ع ــدة مـنـهــا جـبـيــل وجــونـيــه،
ّ
وغــنــت تتر املسلسل رهــف مــع خليل

أبو عبيد .على ًالضفة األخــرى ،تبدو
الـصــورة ضبابية فــي قناة  lbciالتي
ت ـت ـجــه إل ـ ــى ت ــأج ـي ــل عـ ــرض مـسـلـســل
«ثـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن» (ت ــأل ـي ــف ك ـلــوديــا
مــرش ـل ـيــان ،وإخـ ـ ــراج فـيـلـيــب أس ـمــر)،
لتعرض مكانه مجموعة مسلسالت.
إذ تحتفظ حاليًا بثالثة مسلسالت
هــي« :كــل الـحـ ّـب كــل ال ـغــرام» (للكاتب

يوسف حداد وريتا حرب في مشهد من مسلسل «جمهورية نون»

ال ــراح ــل م ـ ــروان ال ـع ـبــد وإنـ ـت ــاج إيـلــي
مـعـلــوف) ،و«ال ـح ـ ّـب الحقيقي» (اســم
مبدئي /سيناريو باسكال حرفوش،
وت ــرجـ ـم ــة ملـ ــى م ــرعـ ـشـ ـل ــي ،وإخـ ـ ـ ــراج
جـ ــول ـ ـيـ ــان م ـ ـع ـ ـلـ ــوف) و«جـ ـمـ ـه ــوري ــة
نـ ـ ـ ــون» (تـ ــأل ـ ـيـ ــف ك ــريـ ـسـ ـت ــن ب ـط ــرس
ح ـ ّـداد ،وإخ ــراج جيسيكا طحطوح).
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـب ــدأ  lbciقــري ـبــا

ب ـ ـعـ ــرض «جـ ـمـ ـه ــوري ــة نـ ـ ـ ـ ــون» ،وه ــو
عـ ـم ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــي كـ ــوم ـ ـيـ ــدي ،يـجـمــع
ب ــن الــرومــان ـس ـيــة والـ ــدرامـ ــا وتـلـعــب
بـطــولـتــه ريـتــا ح ــرب ويــوســف ح ــداد،
وان ـطــوان ـيــت عـقـيـقــي ،وم ــي سـ ّـحــاب،
ووجيه صقر ،وأرزة الشدياق .يروي
«جمهورية ن ــون» قصة ريـمــا (ريـتــا)
مـحــامـيــة أرم ـلــة لــديـهــا خمسة أوالد.
تقضي غالبية وقتها تهتم بعائلتها،
لكن فجأة يدخل حياتها شاب ّ
يغير
كل تفاصيل يومياتها .تعيش عالقة
ح ـ ّـب م ـعــه ،ول ـكــن ه ـنــا ي ـبــدأ ال ـصــراع
بــن الـعــائـلــة وال ـق ـلــب .الـقـصــة وحتى
الـ ـعـ ـن ــوان ي ـح ـي ــان ح ـت ـمــا إل ـ ــى فـيـلــم
«ام ـب ــراط ــوري ــة م ـيــم» (إخ ـ ــراج حسني
كـ ـم ــال ـ ـ ـ ـ  )1972ال ـش ـه ـيــر الـ ـ ــذي ب ــات
م ــن كــاسـيـكـيــات الـسـيـنـمــا املـصــريــة.
على الضفة األخ ــرى ،تبدأ «الجديد»
عرض مسلسل ّ
«أول نظرة» في نهاية
أيـلــول املقبل ويلعب بطولته غسان
صـلـيـبــا .مــن جـهـتـهــا ،تـسـتـعـ ّـد شركة
«إيغل فيلمز» خالل األسابيع املقبلة
لتصوير مسلسلني :األول مــن كتابة
كـلــوديــا مــرشـيـلـيــان ،وإخـ ــراج سمير
حبشي ،ولم ّ
يتم االستقرار بعد على
ّ
ّ
اسم له ،علمًا أن ريتا حايك (يتم حاليًا
ال ـت ـعــاقــد م ــع ب ــاق ــي امل ـم ـث ـلــن) ت ــؤدي
بـطــولـتــه .كـمــا ب ــدأت الـشــركــة املنتجة
الـتــي يملكها جـمــال سـنــان ،تحضير
مسلسل ثان من كتابة السورية بثينة
ع ــوض ول ــم ي ـحـ ّـدد امل ـخــرج بـعــد ،وتــم
االتفاق مع كارلوس عازار وسارة ابي
كنعان ليكونا ضمن فريق العمل.
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قراءات

بحثًا عن «زمن زياد» الضائع

ليلى الخطيب توما *
أعطاني كتاب «زمن زياد ـ قديش كان
ً
ّ
الجدية
ـاس» ( )1قائال ،بشيء من
في نـ ّ
وال ـت ــأث ــر« :كـتـيــر حـلــو هــال ـك ـتــاب» .ثـ ّـم
سافر.
ٌ
نـظـ ُ
ـرت إلــى الـغــاف ،لــوحــة لوجه زيــاد
الرحباني يطغى عليها اللون األسود.
َّ
ذك ـ َـرتـ ـن ــي ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ب ــال ـص ــورة
الـنـيـغــاتـيــف« .دار ال ـف ــاراب ــي» .أعــرفـهــا
ٌ
جيدًاٌ .
دار حاضرة في بيتنا وحياتي.
قـ ـ ُ
ـرأت ال ـع ـنــوان« ،زم ــن زي ـ ــاد» ،وتحته
ٍّ
بـخــط أصـغــر «قــديــش ك ــان فــي ن ــاس».
ُ
دنددنت ال شعوريًا األغنية ،وهي من
ُ
األغ ــان ــي ال ـتــي ك ـنــت ،حينما أسمعها
وأنا ٌ
بنت صغيرة ،أبكي ً
بكاء حقيقيًا.
ُ
أبكي وأنا أسمع تلك األغنية؟
ملاذا كنت ّ
ّ
َ
فـ ــكـ ــرت .أألن ـ ـهـ ــا ت ــرس ــم م ـش ـه ــد امـ ـ ــرأ ٍة
ً
ُ
تنتظر ،وحيدة ،أح ُدًا لن يأتي؟ هل كان
الـغـيـ ُ
يشغالنني
ـاب واسـتـحــالُــة الـلـقــاء
ّ
ّ
مـنــذ ذل ــك الــزمـ ِـن املـبـكــر؟ رب ـمــا .لكنني
ُ
َ
في املكان الذي كان فيه.
تركت
الكتاب َ
ّ
أغراضه بعدما سافر ،كنتُ
وأنا أرتـ ُـب
أرى الكتاب وال آخذه .أخافَّ .
مم؟ من أن
َ
ُ
الكتاب إليه ،هو الــذي سافر،
يعيدني
ًّ
ّ
ُ
بالفراق مرتني :مــرة في غيابه
فأشعر
ِ
ً
الـحــاضـ ِـر فــي الـبـيــت ،ومـ ـ ّـرة فــي غيابه
الحاضر في هذا الكتاب الذي قرأه قبل
ِ
ُ
يغيبّ .
اشتقت إليه .كثيرًا.
مرت أيام.
أن
ّ
فــأخـ ُ
ُ
ـذت الكتاب ،علني أستعيد شيئًا
مــن حـضــوره ،فــي مـطــرح راح ال يـ ّ
ـدوي
ٍ
فيه سوى صدى غيابه.
ُ
قرأت .بداية بصعوبةٍ وبشيء من امللل،
ّ
ّ
ٌ
إذ أف ــك ــر :ك ـت ــاب آخ ــر ع ــن زي ـ ــاد .ث ــم ما
ُ
لبثت أن استغرقت ،أكثر فأكثر .وأكثر.
ُ
َ
ومــا استطعت أن أتــرك ّ الكتاب قبل أن
أخـلـ َـص مــن قــراء تــه .تــأثـ ُ
ـرت كثيرًا .بـ َـم؟
وأسمائهم
أبـحـكــايــات ه ــؤالء ال ـنــاس،
ُ
ُ َّ
فصل من فصوله؟ أنا أعرف
تفتتح كل
ٍ
َ
ب ـعــض ـهــم .ف ـهــل أع ــادت ـن ــي حـكــايــاتـهــم
إلـ ــى ح ـك ــاي ــات ــي؟ ال ش ـ ـ ّـك .ه ــل ش ـع ــرتُ
ّ
ب ـ ــأن قـ ّـص ـتــي م ــع زي ـ ــاد شـبـيـهــة بتلك
َّ َّ
كثير من
لكثير
القصص؟ ال شــك بــأن
ٍ
ٍ
الناس قصصًا مشابهة .اختار الكاتب،
ط ــال ش ـت ــوي ،بـعـضــا م ـن ـهــا .ف ـجـ ّـاءت
ُ
ـرت
بـ ّمـثــابــة ال ـص ــدى لـغـيــرهــا .ه ــل ت ــأثـ ً
ألن تلك الحكايات استحضرت أزمنة
َ
ُ
عشت فيها أنا أيضًا؟ أنا التي
وأماكن
ُ
أم ـض ـيــت مــراهـقـتــي فــي رأس ب ـيــروت،
بــن ش ــارع بـلــس وال ـح ـمــراء ،وقـصـ ُ
ـدت
َ
األماكن في نفس الزمن تقريبًا؟
نفس
ّ
ّ
ّرب ـم ــا .لـكــنـنــي ال أح ــن فـعـلـيــا إل ــى ذلــك
ال ــزم ــن .ول ــم ّ أح ـ ّـب تـلــك األمـكـنــة كـثـيـرًا.
إذن ،هل تــأثـ ُ
ـرت بكلمات األغاني التي
اس ـتــرج ـعـ ُـت مـعـهــا أوق ــات ــا م ــن مــاضــي
ع ــائـ ـلـ ـت ــي؟ أن ـ ـ ــا وأخـ ـ ـ ــي نـ ـسـ ـتـ ـم ـ ُـع إل ــى
مـســرحـ ّـيــات زي ــاد فــي لـيــالــي الـقـصــف،
ّونـحـفـظـهــا ع ــن ظ ـهـ ِـر ق ـلــب؟ م ـم ـكــن .أم
ُ
زمن أبعد ،زمن سماعي
أنني عدت إلى ٍ
ألولــى أغنيات فـيــروز ،ومنها «قديش
كان في ناس»؟ ذلك الزمن قبل الحرب،
ُ
ف ــي بـيـتـنــا ال ـج ـب ـلـ ّـي الـ ــذي ت ـن ــزل على
ْ
«الغطيطة» املنعشة
شرفته الفسيحة
ُ
ف ــي م ـ ـسـ ــاءات ال ـص ـي ــف .نـ ـن ــام ون ـحــن
ّ
ُ
نستمع إلى مسرحيات الرحابنة وظل
الـسـنــديــانــة ال ــوارف ــة يـحـمــي أحــامـنــا.
ك ـن ـ ُـت ف ــي ال ـس ــادس ــة أو ّ ال ـســاب ـعــة من
ّ
ُ
أشعر بتأث ٍر عميق كلما
عمري .وكنت
ُ
اسـتـمـعـ ُـت إل ــى أغـنـيــةٍ ل ـف ـيــروز .أح ــاول
ُّ
ّ
حتى اليوم أن َ
أفهم ما كان يهز كياني
إلــى هــذه الــدرجــة .فهل أعادني الكتاب
هذا السؤال؟ أكيد.
إلى
ّ ّ
نعم ،إنه كل هذا.
ل ـك ــن ،ث ـ ّـم ــة شـ ــيء آخ ـ ــر ،فـ ـ ّـكـ ـ ُ
ـرت .ش ـ ٌ
ـيء
ي ـت ـعـ ّـدانــي وي ـت ـعـ ّـدى ال ـك ـتــاب بـمــا ّهو
ُ
ي ـح ـيــل بـقـصـصــه ع ـلــى ق ـص ـصــي .إن ــه
ٌ
ـاب جـمـيــل ورق ـي ــق .ج ـ ـدًا .ك ـت ـ ٌ
ك ـت ـ ٌ
ـاب ال
ّ
يـحـكــي عــن زي ــاد الــرح ـبــانــي ،بــل لعل
زي ــاد هــو الـغــائــب الـحــاضــر األب ــرز في
ال ـك ـتــاب .يحكي الـكـتــاب عــن زي ــاد في
أثر ِه في غيره .في حياتهم ّوعالقاتهم
و ِم ــاض ـي ـه ــم وح ــاض ــره ــم .إن ـ ــه ك ـت ـ ٌ
ـاب
ّ
ع ــن األثـ ـ ـ ــر .هـ ـ ّك ــذا فـ ــكـ ــرت .وهـ ـ ـ ــذا ،بــا
ُ
شـ ـ ّـك ،ه ــو م ــا أثـ ــر فـ ـ َّـي .أح ـب ـبــت كـثـيـرًا

ُ
يظهر زيــاد الرحباني من خالل
كيف
اآلخ ــري ــن ،ول ـي ــس ب ـح ـ ِّـد ذات ـ ــه .وكـيــف
ٌ
ُ
ـال ذل ـ َـك ،زمــن
ـدريـجـ ّـيــا ،مــن خ ـ
يطلع تـ ٌ
َِ
ٌ
وم ــديـ ـن ــة ونـ ـ ـ ــاس وأم ـ ــاك ـ ــن وحـ ـ ــاالت.
ُ ُّ
يطلع تــل الــزعـتــر وأحـمــد الـعــربــي من
ّ
ّ
والجماعي.
الشخصي
تاريخ ميساء
وي ـ ـصـ ـ ُ
ـدح امل ـك ـح ــول ب ـص ــدى حــانــاتــه
َ َ
ْ
ّ
التي ف ِرغت من رو ِادها ،عدا في «البلو
ترددُ،
تطلع حلب ِّ
ُ
نوت» .ومع موسى
َ
خراب وسط بيروت.
أسواقها،
بخراب
ِ
ِ ُ
ت ـح ـضـ ُـر ج ــري ــدة «ال ـس ـف ـي ــر» ال ـت ــي لم
َ
تـ ـ ُـعـ ـ ْـد .ت ـح ـضـ ُـر ه ــي و«ش ـ ــي أن ــدري ــه»
ُ
َ
مـ ــع اسـ ـكـ ـن ــدر .لـ ـي ُ ــل الـ ـحـ ـم ــراء وسـ ــط
ّ
موسيقى ،أغاني
الحرب .زيــاد يؤلف
ُ
ُّ
وم ـســرحـَ ّـيــات ،فـيـمــا املــدي ـنــة تـتـحــطــم
َ
َّ
ُ
تحضر
دمارًا فوق دمار .لكن األماكن َال
َ
بقدر
من دون ناسها ،فهم من سكنها
ِ
ما سكنتهم هي .يأخذنا طالل شتوي
ـوال ي ـع ـبـ ُـر ح ـك ــاي ــات ال ـن ــاس.
ف ــي تـ ـ ٌج ـ ٍ
ت ـج ــوال ُيـحــاكــي مــوسـيـقــى ال ـجــاز في
ّ
ُ
ّ
يحضر،
ـاض
تفرعاته الزمنية بــن مـ ٍ
بعيدًا فقريبًا فــأبـعــد ،وحــاضـ ٍـر يبدو
ّ
ّ
ُّ َ َّ
بعد
كــأنــه ال ينفك يــمـحــي .وثــمــة ،فــي ٍ

ٌ
ٌ
ّ
تجسده شخصية واحــدة
ـن
آخــر ُّ ،راهـ َ
ي ـخــط بـحــثـهــا امل ـه ــووس عــن أرشـيــف
زي ــاد ،امل ـسـ َـار ّ الـتــواصـلـ َّـي الــوحـيــد في
ِّ
ـاب .وكــأن ـهــا ،فــي ك ــل ُه ــذا الـجــاز،
الـكـتـ ُ
ُ
ُّ
املوسيقي
النوطة الوحيدة أو السياق
ّ
ّ
تتكس ُر
«يتطور» ،بينما
الوحيد الذي
َ ْ ُ
باقي السياقات بعدما ج ـ ّـادت آالتها
ف ــي م ـق ــاط ــع «الـ ـس ــول ــو» .إنـ ـ ــه طـ ــارق،
ُ
ُ
ّ
ناس الكتاب.
الشاب الجنوبي .أصغر ّ
ل ــه ،ف ـيــه ،ع ـشــرة ف ـ ِّصــول مــرق ـمــة .فهل
ُ
هــو الــراهــن املـتــوثـ ُـب نحو املستقبل؟
ّ
ّ
مستقبل محبي زي ــاد؟ «الــزيــاديــون»،
ّكما ُ
يقولّ .
ُ
مدينتنا ،وهؤالءُ ،
ناس
إنه زمننا ،إنها
ـاس زيــاد ،هم ُ
الكتاب ،ونـ ُ
ناسنا .نحن،
وحاالتنا .هو زياد الرحباني .استطاعَ
َ
َ
يعيد صياغتنا فــي أعـمــالــه .وقبله
أن
وم ـعــه ،ف ـيــروز والــرحــاب ـنــة .ولـقــد أعــاد
َ
الحكايات
نسج
طــال شـتــوي ،ب ـ
ُ
ـدورهُ ،
ُ
ُّ
الـ ـت ــي ب ـه ــا ي ـت ـش ــك ــل زم ــنـ ـن ــا وت ـ ـصـ ــاغ
ُ
ذواتـ ـن ــا .ل ـكــن ،وفـيـمــا يــأخــذنــا الـكــاتــب
فــي م ـســارات هــذا األث ــر ،أي األث ــر الــذي
ت ــرك ــه ،ومـ ــا زال ،زي ـ ــاد ال ــرح ـب ــان ــي في
ّ
ـار أخرى
غيره ،فــإن مـسـ ٍ
ـارات أخــرى آلثـ ُ ٍ
ُ
ُ
ترتسم شيئًا فشيئًا .آثــار الحرب
تبدأ
فــي األمــاكــن والـنـفــوس واملـصــائــر .آثـ ُـار
ّ
املعنوي .آثـ ُـار املنفى .والفراق.
الخراب
فــي غ ـمــر ِة ه ــذه امل ـس ــارات الـتــي ملؤها
تبدو لقاءات الناس مع أعمال
الوجعّ ،
ُ
زي ــاد وكــأنـهــا «قـنــاديــل صغيرة» تنير
ُ
مسارات
وترسم لها
«عتمة الطريق»،
ٍ

رسمة غالف
كتاب طالل
شتوي بريشة
نادين العلي
عمران

َ
أخـ ـ ــرى ،ت ـج ــاهـ ُـد ألن ت ـك ــون تـغـيـيــريــة.
لـكـنـهــا ال ت ـغـ ّـيــر ال م ـس ــار الـ ـخ ــراب وال
ـزائــم وال م ــرارة الخيبات وقد
وق َــع الـهـ ُ
ِّ
ُ
خراب
بات ْت تفيض على كل ما عداها.
ب ـيــروت «الـبـلــد» بنسيجها الـعـمـ ّ
ـاري-
ُ
ّ
االجتماعي .هزيمة ُ  ٦٧وانهيار مصر
املتحالف
اليسار
عبد الناصر .خيبة
ِ
ِ
م ــع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ـت ــي لن
ّ
يقوم منها ،رغم كل محاوالت زياد ،غير
ّ
الفنية ،في تسعينيات القرن املاضي.
ُ
َّ
َ
َ
هل أمكن الـقــول إذن بــأن الكتاب ليس
ّ
فـقــط ع ــن زيـ ــاد الــرح ـبــانــي ،وال حــتــى،
ف ـق ــط ،ع ــن األثـ ــر الـ ــذي ت ــرك ــه ّزيـ ــاد في
ال ـن ــاس وف ــي أح ــوال ـه ــم؟ بــل إن ــه كـتـ ٌ
ـاب
ع ــن أثـ ـ ٍـر ت ـلــو أثـ ـ ٍـر ت ـلــو أثـ ــر« ،ي ـب ـنــون»،
كـ ــالـ ــريـ ــزوم« ،بـ ـنـ ـي ــة» دولـ ـ ـ ــوز الـ ـت ــي ال
َ
تـنـبـنــي ،أط ـ ــال زم ـن ـنــا امل ـع ــاص ــر؟ هي
ُ
ّ
األط ـ ــال أع ـت ـقــد .ن ـعــم .رب ـم ــا ه ــي الـ ّتــي
َ
ْ
على الكتاب جماله ،كما ورقته
أضفت ّ
ُ
ّ
الفائقة .إنـهــا «ع ـمــارة» أطــالـنــا .أفك ُر.
َّ
نتلم ُس بقاياها قبل أن نرحل .نــذرف
َ ّ
ٌ
ّ
ال ــدم ــع كــلـمــا هــبــت ري ــاح فــي أرجــائـهــا
الخالية إال من نظراتنا وقــد أضنتها

َ ّ
ُ ّ
ينتظر حــتــى بعدما رح ــل كــل األحـ ّـبــة.
ان ـت ـظـ َ ُـر وح ـي ـدًا .ف ــي األم ـك ـنــة الـخــالـيــة.
َ
املــديـنــة تــراكـ ُـم أطــالـهــا .وهــو« ،ناطور
امل ـ ـفـ ــات ـ ـيـ ــح» ،كـ ـم ــا قـ ـ ـ ــال .ك ـ ـ ــان م ــوس ــى
ي ـح ـ ُ
ـرس بــال ـف ـعــل ،ال ال ـب ـيــوت الـخــالـيــة
ف ـقــط ،ب ــل مـفــاتـيـحـهــا :ع ـشــرة مـفــاتـيـ ٍـح
ُ
َ
ـوت ت ــرك ـه ــا أه ــل ـه ــا ف ــي ح ـل ــب .في
ل ـب ـي ـ ٍ
ّ
ٌ
ـان آخ ــر ،ن ــاس آخ ــرون ممن
ـان وزم ـ
ٍ
مـكـّ ٍ
َ
مفاتيح
أحبوا زياد وفيروز ،يحرسون
بيوتهم التي تركوها منذ زمـ ٍـن بعيد.
ف ــي ح ـي ـفــا غ ـس ــان ك ـن ـفــانــي ال ـ ــذي عــاد
َ
إليها األهل ليجدوا بيت َهم وقد سكنه
َ
آخــرون ،وابنهم وقد َسكن ُه هو اآلخر،
آخ ـ ٌـر .خـلــدون لــم يعد خـلــدون .خلدون
كما
صار «دوف» .الناس
كما البيوتَ ،
األم ــاك ــن ،جـغــرافـيــا ض ـ َ
ـاع ـ ْـت .ول ــم يبق
َ
صار أغنية.
منها إال املفتاح .واملفتاح
الخالصة
في
َ
واألغنية صــارت صــدىَ .
تراب
حفنة
لتأخذ
حيث ذهبت ميساء
ٍ
تــرس ـل ـهــا إلـ ــى ّأمـ ـه ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،بـكــى
الـ ـن ــاس وهـ ــم ي ـح ـف ــرون األرض تحت
طلل
الشجرة العتيقة .ا ّلـتــراب .هل من ٍ
أكثر من الـتــراب؟ إنــه ما يبقى بعد ما

تــ ّ
ـرددات ص ــدى ص ــوت ف ـيــروز :ويـنــن..
َ
ويـ ـن ــن ...ص ــدى ي ـمــأ أودي ــتـ ـن ــا :ضــاع
الجغرافيا الضائعة،
شـ ــااادي .أودي ــة ُ
ـ
ـ
ل
ا
ـة
ال ـتــي هــي هــي أودي ـ ـ
ـروح الـبــاحـثــةِ
َ ِ
ـاع ش ـ ـ ــادي فــي
أبـ ـ ـ ـدًا عـ ــن روح ـ ـهـ ــا .ض ـ ـ ـ
الـ ـ ــوادي .ضــاعــت لـيـلــى فـّـي ال ـص ـحــراء.
قـيــس يبكي عـلــى مــا تـبــقــى مــن أمكنة
ُ
بحثًا عـ ّـمــن أضــاع.
يهيم
الحبيبة .ثـ ّـم
ّ
ونحن نبكي على ما تبقى من األغاني

وربـمــا ّ
بـقــيّ .إن ــه الطلل األخـيــرّ .
األول.
فهل َ
أراد أهــل الخالصة« ،الناطرين»
في ّ
مخيمات لبنان ،أن يعيدوا التراب
إلى بدايته حني أكلوه؟ نعمْ .
أكلت األمّ،
ومـعـهــا أه ــل ال ـخــال ـصــة ،الـ ـت ـ َ
ـراب ال ــذي
أرسلته إليهم االبـنــة مــن فلسطني في
ك ـيــس .م ــن الـ ـت ــراب وإل ـي ــه ن ـع ــود .فهل
َ
أرادوا املـ َ
ـوت أم الــوالدة من جديد؟ هل
َ
أرادوا دفـ ــن الـ ـت ــراب ف ـي ـهــم ،ه ــم الــذيــن
لــن ُيــدفـنــوا فــي ه ــذا ال ـت ــراب؟ أم أرادوا
َ
أنهكه
إعادة إحيائه في
ّ
جسدهم الذي ّ
االنتظار؟ ال أعــرف .لكنني أعرف أنهم
ي ـن ـت ـظ ــرون .ان ـت ـظ ـ َـر املـ ـح ــاص ــرون فــي
ّ
ت ــل الــزع ـتــر .ومـعـهــم م ـي ـســاء ،الصبية
املـ ـق ــاتـ ـل ــة .انـ ـتـ ـظ ــروا املـ ـ ـ ــوت ،وح ـي ـن ـمــا
اع ـت ـق ــدوا أن ـهــم خ ــرج ــوا م ــن امل ـ ــوت ،لم
ّ
يكن ذلــك إال وهـمــا ،ذلــك أن مــوتــا آخـ َـر
كــان ينتظرهم .على أبــواب املخيمّ .
ثم
ّ
فــي صـبــرا وشــاتـيــا .ث ـ ّـم فــي ك ــل مكان
التجأوا إلـيــه .هــم «الـنــاس الناطرين».
ليس فقط في القدس العتيقة ،بل في
ّ
ّ
وفي كل الزمان.
كل
املكان ّ
َ ُّ
انتظر كل عشاق زياد ،في هذا الكتاب.
ّ
مسرحياته .حضوره.
انتظروا أغانيه.
َ
ُ
ينتظر لقاء الحبيب وقد
رؤيـتــه .كمن
ّ
طال غيابه .نطرونا كتييير ..كتير ...لم
ّ
أكــن أعــرف أن هــذه األغنية التي كانت
هي األخرى تبكيني في طفولتي ،هي
ً
م ــن تــأل ـيــف زي ـ ــاد .أه ــو االن ـت ـظ ــار م ـ ّـرة
أخ ـ ــرى؟ ي ـبــدو نـ ـ ُ
ـال
ـاس ال ـك ـتــاب ف ـ
ـي ح ـ ِ
ّ
ـوق دائ ـ ـ ٍـم إل ــى ل ـقــاء زي ـ ــاد .حــتــى لو
شـ ـ ٍ

ُ ُّ
وأحمد العربي من
الزعتر
تل
يطلع
ّ
تاريخ ميساء الشخصي والجماعي
ّ
التي تبكي بــدورهــا على ما تبقى من
أمكنتنا وأزمنتنا وناسنا .قديش كان
في ناس ..عل مفرق تنطر نــاس ...لكن:
ما في ح ــدااا ..ال تندهي ..ما في حــدا..
راح ـ ــوا .ش ــو ق ــول ـك ــن ...صـ ــاروا ص ــدى؟
راحـ ــت ل ـي ـلــى .راح الـ ـن ــاس .وم ــن بـقــي،
وحــده يبقى .وحــدن بيقبوا ،بيقطفوا
الشتي
وراق ال ــزم ــان ..بيضلهن مـتــل ّ
ي ــدق ُــوا ..ع ـلــى ب ــواب ــي ..ل ـح ــال ــي ..إن ـهــا
عليها مــا بقي.
أوراق اَلــزمــن يـنـطـبـ ُـع
ُّ
األبواب.
ولم يبق غير صدى املطر يدق ُّ
ّ
يدق الروح .صدى املطر وهو يدق على
َ
ْ
األبواب في بيوت خلت من ناسها ،ما
وحيدين.
عدا ممن ينتظرون،
ُ
ان ـت ـظ ـ َـر م ــوس ــى ،ال ـع ــاش ــق ل ــزي ــاد ،في
َّ
بيته فــي حـ ّـي العزيزية فــي حـلــب .ظل

لــم ّ ي ــروه مــن ق ـبــل .ي ّـتــوقــون إل ــى لقائه
كأنهم يعرفونه .كأنهم عــرفــوه دومــا.
ـى أغانيه
هـكــذا نشعر حـ ّـن نستمع إلـ ّ
ومسرحياته :كأننا نعرفه .كأنه نحن.
ص ـح ـيــح .ملـ ـ ّـاذا نـشـعــر ون ـحــن نستمع
إلــى زي ــاد بــأنـنــا نـعــرفــه؟ نـحــن ّ
نسميه
ُ
ببساطة «زيـ ــاد» ّ .ال نـضـيــف إال ن ــادرًا
َ
اسم ُالعائلة .وكأننا ،مع من يسمعنا،
ُ
ـرف مــن هــو زي ــاد .متواطئون نحن
نـعـ َ
إلفتنا املشتركة ،معهّ .
نسميه زياد
ِ
ٌ
في ّ
ٌ
قريب عرفناه منذ زمن.
وكأنه صديق
ه ــل س ـم ـعـ َـت آخـ ــر ع ـم ـ ٍـل ل ـ ّـزي ــاد؟ هـكــذا
ألتق
نحكي .هكذا أحكي ،مع أنني لم
ِ
ُ
نشعر بهذا
يومًا بزياد الرحباني .ملاذا
القرب؟ بهذه اإللفة؟
ّ
مـ ـ ّـمـ ــا ال ش ـ ـ ـ ّـك فـ ـي ــه أن أغ ًـ ــان ـ ــي زي ـ ــاد
ّ
ومسرحياته أوج ــدت إلـفــة بــن العمل
ّ
الفني والجمهور لم نعهدها من قبل.
ً
ّ
َ
ذلك أن ًهذه األعمال قد حاكت ،محاكاة
وحياكة ،وكما َب َر َع كتاب طالل شتوي
في تبيانه ،عيشًا هو عيشنا ،لم نكن قد
رأيناه أو سمعناه من قبل وقد انشغل
ليصبح إبداعًا ّ
فنيًا .أن يصبح عيشنا،
طريقة حكينا ،شخصيات يومياتنا،
مـ ـط ــارحـ ـن ــا ،ه ــواج ـس ـن ــا وم ـخ ــاوف ـن ــا،
ّ َ ُّ
عمل
أفـكــارنــا ،أن يـتـحــول كــل هــذا إلــى ٍ
ّ
ـام
ف ـنــي بــديــع يـحـضــر ف ــي آذانـ ـن ــا وأم ـ ً
أعـيـنـنــا ،ه ــذا مــا جـعــل مــن زي ــاد حــالــة
فريدة .للمرة األولى ربما ،وربما ّ
للمرة
األخـيــرة  -ما عــدا بعض َّاالستثناءات
َ
عمل
طبعًا  -نستطيع أن نـتـمــثــل فــي
ٍ
ّ
فـ ـن ـ ٍّـي م ــرئ ـ ٍّـي ومـ ـسـ ـم ــوع .ت ـخ ــي ـل ــوا لــو
أخ ــرج زي ــاد أفــامــا سينمائية! لكانت
ً
ّ
ش ــك ـل ــت هـ ــذه األفـ ـ ـ ــام ،مـ ـب ــاش ــرة ،كـمــا
فــي م ـطــارح أخ ــرى مــن ال ـعــالــم ،أفــامــا
ّ
نسميها باالنكليزية  cult filmsوهي
أفـ ــام يـصـيــر ل ـهــا ج ـم ـهــور واسـ ــع من
ّ
املتشددين (أهــم الــزيــاديــون؟)،
األتـبــاع
وتـتـ ّ
املبدعني
ـن
ـ
م
ـال
ـ
ي
ـ
ج
أ
عليها
ـس
ـ
ـأس
ً
ً
ُ
َ
ّ
والعامة ،بما هي تصيغ هوية جماعية
ّ
ما في زمن ومكان ما .تولت مسرحيات
زياد هذا الدور ،إذ صاغت هذه الهوية
الجماعية لجيل بــل ألجـيــال بأكملها.
ه ــو ال ــوح ـي ــد ّربـ ـم ــا الـ ـ ــذي ث ــاب ـ َـر عـلــى
بناء هذه الهوية الجماعية في زمننا
املـعــاصــر .أنـشــأ جماعة communauté
ّ
الفعلي :جماعة تتشارك ،في
باملعنى
امل ــوس ـي ـق ــى واألغـ ــانـ ــي وامل ـس ــرح ـي ــات،
َ
مصيرهاّ .
جمع
حبها .موتها .كــذل ّــك،
ورواج
ـداع مـشـغـ ٍ
ـول وف ــذٍ َ ،
زي ــاد بـٍّـن إب ـ ٍ
ـودف أن
ت ـجـ
ـاري فــريـ ٍـد مــن نــوعــه .وصـ ـ ِ
َ
تــزامــن هــذا اإلن ـتــاج مــع حقبة الـحــرب،
َّ
فشكل زيــاد في ومــع زمــن الحرب هذه
ال ـهــويــة ال ـج ـمــاع ـيــة لـجـيــل بــأك ـم ـلــه(،)٢
وه ــذا الـجـيــل يـنـضــوي ،بــأغـلـبــه ،تحت
الـ ـه ــوي ــة ال ـج ـم ــاع ـي ــة الـ ـيـ ـس ــاري ــة .ه ــذا
ج ـ ـلـ ـ ٌّـي ف ـ ــي ح ـ ـكـ ــايـ ــات ن ـ ـ ــاس الـ ـكـ ـت ــاب.
كــاتـيــا وإي ـفــانــا وم ـنــى وأم ــل ومـيـســاء
ّ
واسـكـنــدر ،كلهم انـتـمــوا ،فــي شكل ما
وفـ ــي ح ـق ـبــة مـ ــا ،إلـ ــى ت ـجــربــة ال ـي ـســار
َّ
اللبناني-الفلسطيني .وال شـ ّـك في أن
شعور الخيبة واملرارة الذي يرشح من
ٌ
بفشل هذه التجربة
حكاياتهم ،مرتبط
ِّ
في تحقيق أهدافها .ولعل هذه املسألة
ً
تحتاج مقاال آخر..
َ
ّأمـ ـ ــا الـ ـ ــذي أع ـط ــان ــي ال ـك ـت ــاب قـ ـب ــل أن
ّ
ُ
َ
موعد عودتهَ .أفكر
اقترب
يسافر ،فلقد
اآلن :هل أعطاني الكتاب لكي يرافقني
َ ُّ
انتظار يكون
ليت كل
في غيابه؟ ّربما.
ٍ
ٌ
كتابّ ،
ٌ
ثم عودة .وبينهما ،صدى
هكذا.
األغاني.
* اكاديمية لبنانية
 -١طالل شتوي« ،زمن زياد .قديش كان في
ناس»« ،دار الفارابي» ،٢٠١٦ ،الطبعة الثالثة.
 -٢لـكــن :عـتـ ٌـب واح ـ ٌـدّ .أول وأخـيــر .على هذا
الكتاب الجميل .كيف يغيب جوزف صقر؟
هو صوت زياد وتوأمه املوسيقي .وقد غاب
باكرًا .وكان لغيابه األثر القاسي على أعمال
هكذا
زي ــاد وعـلــى زي ــاد .لــم يعد زي ــاد زي ــادّ .
أع ـت ـقــد .وأحـ ــزن ل ـعــدم إع ـط ــاء ج ــوزف حــقــه
فــي هــذه الحكايات .فهو رفيق ال ــدرب ً
غناء
ّ
ومسرحًا .وهو الرقة والدفء صارا صوتًا.
فكيف يغيب؟
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صورة
وخبر

بيـن  25آب (أغسـطس) الحالـي و 5أيلـول (سـبتمبر) المقبـل ،يحتفـل الهنـدوس فـي الهنـد ،ال ّ
سـيما فـي مدينـة حيـدر آباد (شـرقي نيودلهـي) ،بوالدة
ّ
مهرجـان «غانيـش شـاتورتهي» .هكـذا ،سـتعم االحتفـاالت بمختلـف أنواعهـا البلاد ،وسـيحمل المؤمنـون مجسـمات صغيـرة
اإللـه «غانيـش» ضمـن ّ
ّ
ّ
لــ «غانيـش» ،يعتقـدون أنهـا سـتؤمن ُاالزدهـار والبهجـة والحكمـة ،يغطسـونها الحقـا بالميـاه .وفـي ظـل تزايـد المشـكالت البيئيـة ،يحـاول صانعـو
التماثيـل إعـداد قطـع صديقـة للبيئـة ،تحـدث أقـل قـدر مـن الضـرر علـى الطبيعـة خلال ّأيـام الحـدث السـنوي الــ ( .11نوا سـيالم ـــ أ ف ب)

«غوته» يحتفي
بإيميلي نصر الله

َوثائقي في «ة»:
من يتذكر رشيد بروم؟

معاصر الشوف:
الدبكة !must go on

أعلنت دار «هاشيت أنطوان
ّ
ـ نوفل» ،أخيرًا أن األديبة
اللبنانية إيميلي نصرالله
ُ
( 1931ـ الصورة) ستمنح
في  28آب (أغسطس) الحالي
الوسام الفخري الرسمي باسم
جمهورية أملانيا االتحادية ،الذي
ّ
يقدمه «املعهد الثقافي األملاني»
(غوته) سنويًا لشخصيات
ّ
تميزت في إثراء الحوار الثقافي
ّ
بني الحضارات .سيقدم رئيس
املعهد ،كالوس ـ ديتر ليمان
الوسام لنصرالله ضمن احتفال
يقام ُفي «قصر فايمار» .األوسمة
التي تمنح هذه السنة تحت
ّ
ستقدم
شعار «اللغة مفتاح»،
كذلك إلى الناشرة الهندية
أورفاتشي بوتاليا ،والناشطة
الروسية في مجال حقوق
اإلنسان إيرينا شيرباكوفا ،على
خلفية مواقف ّ
السيدات الثالث
ّ
«الجريئة إزاء مواضيع محرمة
في مجتمعاتهن ،»...كما ذكر
«غوته» في بيان إلكتروني.

يدعو مقهى «ة» ،السبت املقبل
إلى حضور «رشيد» ،الفيلم
الوثائقي ّ
األول للصحافية
اللبنانية سامية بديع (.)1985
في هذا العمل الذي ُعرض في
«مهرجان مدريد السينمائي
الدولي» ،تروي بديع ّ
قصة
خالها ،رشيد بروم (الصورة)،
عضو املكتب السياسي في
الحزب الديمقراطي الشعبي،
الذي اغتالته إسرائيل في 1982
مع زوجته َ
وولد ْيه ،وهو في الـ 29
من عمره .وفي حديث صحافي
ّ
سابق ،قالت سامية إن الهدف
من هذا الشريط هو «إظهار قصة
الضحايا الذين ما زالوا َعلى
قيد الحياة .أولئك الذين فقدوا
ّ
أعزاءهم ،وال يزالون تحت رهن
الحزن واألسى والفقد».

للسنة الثالثة على التوالي
وتحت عنوان The Dabke Must
 ،Go Onتحتضن قرية معاصر
الشوف مهرجان «جبلنا» للدبكة
في  3أيلول (سبتمبر) املقبل.
لن يقتصر الحدث على عروض
ّ
متمرسة ،بل يشمل
لفرق دبكة
مسابقة بني تلك غير املحترفة،
تحصل األفضل في نهايتها
ً
على جائزةّ ّقيمة ،فضال عن
إمكانية تعلم الزائرين هذه
الرقصة التقليدية ،من دون أن
بأشجار األرز
ننسى االستمتاع
ّ
والطعام اللذيذ .علمًا بأنه كل ما
على الراغبني في التباري فعله
هو إرسال مقطع فيديو لوصلة
تتعدى ّ
ّ
مدته الدقيقة
دبكة ال
الواحدة ،عبر موقع
.www.jabalnaorg.com

عرض فيلم «رشيد» :السبت  26آب
(أغسطس) الحالي ـ  20:30ـ مقهى
«ة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/350274 :

مهرجان «جبلنا» للدبكة :األحد 3
أيلول ـ بدءًا من الساعة  11صباحًا
ـ معاصر الشوف (جبل لبنان).
لالستعالم.05/350250 :

