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سياسة
على الغالف

بـ ــرضـ ــى وتـ ــرح ـ ـيـ ــب س ـ ـ ـعـ ـ ــودي« .ف ـه ــم
السعوديون اغتيال الحريري كاغتيال
أحـ ــد أف ـ ـ ــراد األس ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة وغـ ــدرًا
مباشرًا من األسد ،وإعالنًا عن انفالش
للنفوذ اإلي ــران ــي فــي لـبـنــان ،قــد يصل
الحقًا إلى الخليج».
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ،ي ـخ ـت ـص ــر املـ ـص ــدر
ال ـس ـع ــودي ل ـح ـظــة اغ ـت ـي ــال ال ـحــريــري
م ــن ال ــوج ـه ــة ال ـس ـع ــودي ــة .وع ـل ــى هــذا
األساس ،يقول ،إن السعوديني اعتبروا
ي ـ ــوم  14شـ ـب ــاط  2005ل ـح ـظــة إع ــان
الحرب على النفوذ السعودي.

دبلوماسي
سعودي :لو حفر
الحريري بئرًا كل
شهر في عكار
أو البقاع بمليون
من الماليين
التي قبضها لما
هزمه أحد (هيثم
الموسوي)

الحريري االبن

الرياض وبيروت:
ضمور «الحقبة السعودية»
مما بعد ما بات يعرف بـ«أزمة
ما قبل حفلة الجنون السعودية األخيرة في لبنان ،كان أفضل بكثير ّ
قوة التأثير السعودي في البلد المشرقي الصغير .أراد السعوديون أن يستعيدوا زمام
الحريري» ،لجهة ّ
المبادرة ،فاختطفوا رئيس الحكومة سعد الحريري ،رجلهم ،وقعدوا يشاهدون خسارتهم جزءًا كبيرًا من
نفوذ استثمروا فيه ما ًال وأدوات وجهدًا لعقود طويلة .هكذا ،وجدت السعودية نفسها من دون
ٍ
حلفاء ،ال سياسيين وال رجال دين وال مؤسسات ،إ ّلا حزب القوات اللبنانية والوزير السابق أشرف ريفي والنائب
مما يفيدونها بأدوارهم
خالد الضاهر ،وبعض ّ
ممثلي العشائر العربية .وهؤالء ،يؤذون السعودية أكثر ّ
التصرف السعودي مع الحريري ،فانكفأت
السياسية المحدودة .حتى إن القوات ُأحرجت من صالفة ّ
وتراجعت ،لتترك الضاهر يعلن تضامنه مع السعودية بعد شهر من فشل المحاولة االنقالبية .هل جاءت
لتكمل خسارات السعودية اإلقليمية ،من سوريا إلى اليمن؟ أم أن الهزائم السعودية لن تقتصر
خسارة لبنان ّ
شكلت المملكة بوصلتها الفكرية والمالية؟
تفكك الجماعات اإلرهابية التي لطالما ّ
على ّ
فراس الشوفي
يكاد حلفاء السعودية «الطبيعيون»
ف ــي ل ـب ـنــان ،قـبــل خـصــومـهــا ،ي ـحــارون
وهــم يغدقون باألسئلة على عقولهم،
عــن األس ـبــاب الـتــي دفـعــت السعوديني
إلــى خـســارة «الـكـثـيــر» فــي محاولتهم
اس ـ ّت ـعــادة «ال ـب ـعــض» ،فــي مــا اقـتــرفــوه
ّ
بحق الرئيس سعد الحريري .ويعلق
أحـ ــد امل ـه ـت ـ ّـم ــن ال ـس ـع ــودي ــن بــال ـشــأن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،عـ ـل ــى ن ـت ـي ـج ــة االن ـ ـقـ ــاب
ال ـس ـع ــودي ال ـفــاشــل ب ــال ـق ــول ،إن ــه «لــو
دفـ ـ ـع ـ ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ــران كـ ـ ــل مـ ــال ـ ـهـ ــا وق ــوتـ ـه ــا
ون ـف ــوذه ــا ل ـتــربــح م ــا رب ـح ـتــه ب ـعــد ما
حصل مع الرئيس سعد الحريري ،ملا
ّ
تمكنت من ذلك».
ه ـ ــل ه ـ ــي رع ـ ــون ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـح ــاك ــم
الجديد فــي الـسـعــوديــة ،وافـتـقــاره إلى
املستشارين الـعــارفــن بـشــؤون لبنان
هما السبب خلف خـســارة السعودية
ـدوي ــة ف ــي أزم ــة ال ـحــريــري األخ ـي ــرة؟
امل ـ ّ
أم أن ـهــا ال ـع ــوارض الـجــانـبـيــة لشعور
ّ
أمير
فائض القوة الذي يضفيه ّوجود ٍ
ش ــاب ن ـهــم ع ـلــى أع ـت ــاب سـ ــدة ال ـعــرش
برؤية «»2030؟ أم أن محاولة الحفاظ
على لبنان في الفلك السعودي ّ
تحولت
ّ
ف ــخ ــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،ح ـت ــى أص ـي ـب ــت آخ ــر
تــأثـيــراتـهــا فــي امل ـشــرق بــانـتـكــاســة في
لبنان ،بعد ضمور دورهــا فــي العراق
وسوريا؟
ال ـس ــؤال ال يـقــف عـنــد ح ــدود املــاضــي،
بــل يـتـعـ ّـداه للمستقبل ،عــن أفــق الــدور
السعودي في لبنان ،وخطة السعودية
املستقبلية إلع ــادة تموضعها بوجه
إي ـ ـ ــران وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وب ـ ـ ــأي األدوات
والعناوين ...إن وجدت.

من المصرفي إلى رجل األعمال

ّ
مع بداية الثمانينيات ،شكل الرئيس

الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،بـشـخـصــه
ودوره ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ذروة االه ـت ـمــام
ً
الـسـعــودي بـلـبـنــان ،وث ـمــرة الستثمار
طــويــل األم ــد ،يسبق حـتــى إقــامــة عبد
العزيز آل سعود مملكته املـ ّ
ـوحــدة في
الثالثينيات.
النسخة
كان
العويني،
حسني
فالحاج
ّ
األول ــى لـلـثــري اللبناني ال ــذي تتبناه
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وتـ ــوص ـ ـلـ ــه إل ـ ـ ــى رئ ــاس ــة
ال ـح ـك ــوم ــة ،خ ـل ـفــا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح .أط ـ ــل ال ـعــوي ـنــي على
الساحة السياسية مــن بــاب املصارف
ووص ــل إلــى املجلس النيابي فــي عام
ّ ،1947
ثم بقي رئيسًا للحكومة عقدًا من
الزمن .ولعب الدبلوماسي في السفارة
السعودية في بيروت الصحافي عبد
امل ـق ـصــود مـحـمــد سـعـيــد خ ــوج ــة ،دور
الـسـكــرتـيــر ال ـخ ــاص لـلـعــويـنــي وأم ــن
أسراره.
ثم بعد العويني ،صار الرئيس صائب
سالم ،رئيس جمعية املقاصد الخيرية
اإلسالمية ،حليفًا وثيقًا للسعودية في
لبنان ،وصــارت املقاصد ّ
ممرًا لصرف
ّ
الدعم املالي السعودي في بيئة السنة
اللبنانيني .غـيــر أن عــاقــة السعودية
ال ــدائ ـم ــة بــالـشـخـصـيــات واملــؤس ـســات
ال ـخ ـيــريــة والــدي ـن ـيــة الـ ّـس ـن ـيــة ،ل ــم تكن
وحــدهــا مـســرح النفوذ الـسـعــودي ،بل
ّأس ــس امل ـلــك عـبــد ال ـعــزيــز ف ــي وصيته
ألوالده ،لعالقة ممتازة تجمع األمــراء
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ب ــالـ ـقـ ـي ــادات امل ــارونـ ـي ــة
اللبنانية ،على قاعدة العالقة املتينة
مع الرئيس املاروني للحكم املسيحي
في لبنان ،الذي كان دعمه وقتها إعالن
حـســن نـ ّـيــة عــربـيــة بـنـظــر الـسـعــوديــن
ت ـج ــاه الـ ـغ ــرب .وم ـن ــذ الـخـمـسـيـنـيــات،
فتحت اململكة خطوط تواصل متوازية
م ــن خـ ــال األمـ ـ ـ ــراء م ــع م ـخ ـت ـلــف ق ــوى
الـيـمــن الـلـبـنــانــي ،وكــذلــك مــع بكركي،

ً
وص ـ ــوال إل ــى رمـ ــوز ال ـحــركــة الــوطـنـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع املــؤسـســات
ّ
السنية ودار الفتوى وجمعيات دينية
أخرى .وليس خافيًا ،أن األمير سلطان
ّ
املعني بالعالقة مع
بن عبد العزيز كان
رئيس حزب الكتائب اللبنانية الراحل
بيار الجميل ،وكذلك كان األمير سلمان
بن عبد العزيز صلة الوصل السعودية
مع الرئيس الــراحــل سليمان فرنجية.
ولم يكن الرئيس الراحل كميل شمعون
بعيدًا عن هذا الفلك ،إذ ارتبط بعالقات
وثيقة مــع األمـيــريــن سلمان وفـهــد بن
عبد العزيز .وكــان األمير عبد الله بن
عبد العزيز قناة الربط السعودية مع
مــؤســس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ال ــراح ــل ك ـم ــال ج ـن ـب ــاط ،ومـ ــع اإلمـ ــام
ّ
املغيب موسى الصدر .ويروي املصدر
ّ
السعودي حادثة ذات دالالت مهمة عن
ّ
بالجميل .فحني أقدم
عالقة السعودية
الصحافي الـسـعــودي عبد الـلــه مناع،
ّ
صفحات
الجميل على
على مهاجمة
ّ
جــريــدة عكاظ النعزاليته ،سمع مناع
توبيخًا قاسيًا مــن األمـيــر سلطان بن
عبد العزيز ،بسبب ّ
مسه بأحد حلفاء
السعودية املوثوقني.

األميركية في املنطقة ولبنان ،وترجم
ت ـجــاذبــا دائ ـم ــا ب ــن ال ـس ـعــوديــة وعـبــد
الناصر على الساحة اللبنانية.
غير أن وفــاة عبد الناصر ومرحلة ما
بعد حــرب تشرين  ،1973حملت دورًا
س ـعــوديــا ج ــدي ـدًا ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،م ــا زال
مـسـتـمـ ّـرًا حـتــى اآلن ،مــع ب ــروز مالمح
ضموره املتسارع في املرحلة األخيرة.
وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ان ـط ـلــق
مـ ــا يـ ـع ــرف ب ــ«ال ـح ـق ـب ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع عــزلــة عــربـيــة ملصر
بسبب اتفاقية كامب دافـيــد ،واعتماد
األميركيني أكثر على الــدور السعودي
فــي ش ــرق ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،ملــواجـهــة
«الـخـطــر السوفييتي» ،ال ــذي أف ــرز في
أفغانستان دعـمــا أميركيًا وسـعـ ّ
ـوديــا
لتنظيم الـقــاعــدة فــي مــواجـهــة الـقــوات
الروسية.
وب ـ ـ ــرز ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ــداي ــة
الثمانينيات ،كــرمـ ٍـز لـلــدور السعودي
ال ـجــديــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ول ـل ـم ـفــارقــة ،إن
بــدايــة الثمانينيات كــانــت بــدايــة عهد
ج ــدي ــد ل ـل ـن ـفــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي .اس ـت ـث ـمــرت
السعودية برجل أعـمــال تـحـ ّـول الحقًا
إلــى رئيس حكومة ،واستثمرت إيــران
ّ
ب ـم ـن ــظ ـم ــة ع ـس ـك ــري ــة أل ـح ـق ــت هــزي ـمــة
بإسرائيل ،وباتت الحقًا ّ
قوة عسكرية
ّ
ي ـت ـخــطــى دوره ـ ـ ــا ح ـ ــدود ل ـب ـن ــان .ول ــم
يبق الــدور السعودي في لبنان نفوذًا
فحسب ،بــل تـحـ ّـول مــع اتـفــاق الطائف
إل ــى م ـعــادلــة دول ـي ــة إقـلـيـمـيــة جــديــدة
يـ ـتـ ـش ــارك ّ ف ـي ـه ــا مـ ــع الـ ـ ـ ــدور الـ ـس ــوري
إدارة املـلــف اللبناني .ويـقــول املصدر
ً
السعودي إن الحريري كــان مـ ّـرة وزير
خ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ّـرة وزيـ ــر
خارجية الرئيس الراحل حافظ األسد.
ّ
لـكــنــه بشخصيته وذك ــائ ــه ،والـعــاقــة
األم ـيــرك ـيــة ال ـس ـعــوديــة الــوث ـي ـقــة ،بــات
الرابط الوحيد للبنان مع السعودية،

المستشار نزار العلوال
المكلف إدارة
هو
ّ
الملف اللبناني حاليًا
ّ
خلفًا للسبهان

الحقبة السعودية
غير أن النفوذ السعودي ،الذي ارتبط
ّ
السخية،
دائمًا باملال الدافق والهدايا
ً
ّ
كامال
ًا»
«سني
لم يكن يترجم ارتباطًا
ّ
ّ
بــال ـس ـعــوديــة ،ف ــي ظ ــل ارت ـب ــاط الـســنــة
ً
املـ ـش ــرقـ ـي ــن ّأوال ب ـم ـص ــر مـ ـن ــذ ثـ ــورة
الــرئـيــس الــراحــل جـمــال عـبــد الـنــاصــر،
وحفاظ األزهر على مكانته كمرجعية
دي ـن ـيــة ـ ـ تــاري ـخ ـيــة لـلـ ّـسـنــة ف ــي ال ـهــال
الخصيب قبل الغزوة الوهابية الفكرية
ال ـح ــدي ـث ــة وال ـت ـن ــاف ــس ب ــن الــوهــاب ـيــة
وأتباع سيد قطب على ّ
السنة .وارتبط
ال ـن ـفــوذ ال ـس ـع ــودي تــال ـيــا بــالـسـيــاســة

ولــم يعد حتى ّ
مهمًا عند السعوديني
الـعــاقــة مــع امل ــوارن ــة ،الـتــي اختصرها
الحريري عبره ،في مرحلة ّ
توسع فيها
دور رئـيــس الـحـكــومــة الـ ّـس ـنــي ،مقابل
ّ
تقلص صالحيات رئيس الجمهورية
املسيحي.
ّ
وال ّ
شك في أن وفاة األسد األب وتولي
ّ
ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد س ـ ــدة ال ـح ـكــم،
ً
أحدثا تـحـ ّـوال في العالقة السعودية ـ
السورية ،انعكس على لبنان انعكاسًا
ّ
م ـبــاش ـرًا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي حــطــت فيه
ق ــوات االح ـتــال األمـيــركــي فــي الـعــراق،

«لــو حـفــر الـحــريــري كــل شـهـ ٍـر بـئـرًا في
ّ
عــكــار أو ال ـعــرقــوب أو الـبـقــاع الـغــربــي
ب ــأق ــل م ــن م ـل ـي ــون دوالر م ــن امل ــاي ــن
ال ـت ــي قـبـضـهــا ب ــن  2005و 2008من
السعودية ،ملا هزمه شيء في لبنان»،
ينقل أحد السياسيني البيروتيني كالم
أحــد املسؤولني السابقني في السفارة
السعودية ّفي بيروت .اختصار لواقع
«مــريــر» يلخصه الـسـعــوديــون ملرحلة
الحريري االبن.
غـيــر أن هـ ــؤالء ال يـحـ ّـمـلــون الـحــريــري
وحــده مسؤولية ضمور نفوذ اململكة
ً
فــي لـبـنــانّ .أوال ،مـنــذ ال ـحــريــري األب،
ّ
تـ ـخ ــل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــون عـ ــن ال ـت ـع ــاط ــي
املباشر مع اللبنانيني ،فكان السفراء
ال ـس ـع ــودي ــون ف ــي ب ـي ــروت لـ ــزوم م ــا ال
ي ـل ــزم (ع ـ ــدا ال ـس ـف ـيــريــن ع ـل ــي ال ـشــاعــر
وعبد العزيز خوجة طبعًا) .وبالتالي،
ّ
ت ـخــلــوا عــن دع ــم املــؤس ـســات الـخـيــريــة
ّ
والــديـنـيــة وع ــن الـشـخـصـيــات املـقــربــة،
ً
مثل النائب تمام سالم مثال ،وأوكلوا
مهمة دعـمـهــا إل ــى ال ـحــريــري األب .ثــمّ
الح ـقــا ،ت ــرك الـحــريــري االب ــن ليخوض
غـ ـم ــار الـ ـتـ ـج ــرب ــة ،ب ـي ـن ـمــا اشـ ـت ــد ع ــود
خ ـ ـصـ ــومـ ــه ّ
وردوا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـح ـ ــاوالت
ّ
السعوديني للتحكم بالدولة اللبنانية
بحصار الـســرايــا ثــم ب ـ  7أي ــار ،قبل أن
ُيسحب من بيروت بعد إقالة حكومته
ّ
ف ــي  ،2011وتـ ــولـ ــي ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب
ميقاتي رئاسة الحكومة .ويقول أكثر
مــن م ـصــدر مـتــابــع لـلـشــأن الـسـعــودي،
إن ال ـس ـع ــودي ــن ان ـش ـغ ـلــوا ع ــن لـبـنــان
بسوريا ومواجهة إيــران فيها ،وكذلك
ّ
في مصر التي كانت ستشكل كابوسًا
لهم لو استمر حكم اإلخــوان املسلمني
غرقوا
فيها ،فسهوا عن لبنان .والحقًا
ً
في البحرين واليمنّ .
ثم ارتكبوا خطأ
حـ ــن ق ـب ـل ــوا ب ـم ـي ـقــاتــي ع ـل ــى مـضــض
رئيسًا للحكومة ،ولم يحسنوا ترجمة
ت ـقـ ّـدم ـهــم ف ــي س ــوري ــا ف ــي ذل ــك ال ـحــن.
وحني استقال ميقاتي ،كان القطار قد
ّ
فات ّ
وتحولت االنتصارات
السعودية،
السورية إلى هزائم لحلفاء السعودية،
قبل أن تحني مرحلة التسوية الرئاسية
بــن الحريري والرئيس ميشال عــون،
عندما لم يكن لدى السعوديني خيارات
أخ ــرى ل ـعــودة الـحــريــري إل ــى الـســرايــا.
وه ــذا الـغـيــاب الـسـعــودي ّ
يحمله أكثر
مــن م ـصــدر مـعـنـ ّـي ،مـســؤولـيــة «ت ــردي
حال ّ
السنة في لبنان» ،باإلضافة إلى
األزمة املالية التي وقع فيها الحريري.
ّ
ويقول هؤالء ،إن أزمة الحريري مركبة:
ّأولـ ـه ــا أن ح ـســابــات س ـع ــودي أوج ـيــه
بعضها رس ـمــي ،بينما ال ـجــزء األكـبــر
منها غير رسـمــي ،وثانيها أن شقيق
ال ـحــريــري ،ب ـهــاء ،لــم يـقــف إل ــى جانبه،
بل ّ
أصر على سحب السيولة منه حني
أصر على بيع ّ
ّ
حصته من الشركة ،قبل
ّ
أن يعود ليسوق نفسه خلفًا لشقيقه
ّ
تولي امللك سلمان ّ
سدة العرش.
بعد

«سنة» لبنان؟
ما هي خيارات ّ

ل ــم ي ـكــن لـيـتـخـ ّـيــل أح ــد أن ت ـق ــوم قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،بـنـشــر ت ـع ــزي ــزات في
محيط السفارة السعودية في بيروت،
خ ــوف ــا مـ ــن تـ ـظ ــاه ــرات قـ ــد يـ ـق ــوم بـهــا
جمهور تـيــار املستقبل ضــد الـ ّـسـفــارة
عـلــى خـلـفـيــة األزمـ ــة ال ـس ـعــوديــة ،وهــو
ما لم يقم به جمهور حزب الله وقوى
ّ
 8آذار فـ ــي ع ـ ــز االشـ ـتـ ـب ــاك ال ــداخ ـل ــي
ال ـل ـب ـنــانــي وت ـص ـع ـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ضد
السعودية .فاململكة التي قـ ّـررت فجأة
ال ـع ــودة بـشـكــل صـ ــادم إل ــى ل ـب ـنــان ،لم
ت ـجــد غ ـيــر اع ـت ـق ــال ال ـح ــري ــري ودف ـعــه
إل ــى االسـتـقــالــة ،إلع ــان جــولــة جــديــدة
مــن االشـتـبــاك مــع إي ــران .هـكــذا وجــدت
ال ـس ـع ــودي ــة نـفـسـهــا م ــن دون ح ـل ـفــاء،
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سياسة
ســوى حــزب الـقــوات اللبنانية وبعض
امل ـن ـت ـف ـعــن ه ـن ــا وه ـ ـنـ ــاك فـ ــي ال ــداخ ــل
ال ـل ـب ـنــانــي .فــالــزعــامــات الـ ّـس ـن ـيــة الـتــي
اختصرتها الـسـعــوديــة بــآل الحريري
ّ
طوال سنوات ،لم تجد نفسها مضطرة
إلـ ــى الـ ــدفـ ــاع ع ــن امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي،
فيما اندفع الغربيون الحتواء املوقف،
ون ـقــل ال ـح ــري ــري م ــن ح ـضــن الــوسـيــط
اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،إل ـ ــى ال ـح ـضــن
ً
الـغــربــي م ـبــاشــرة .وك ــأن البريطانيني
وال ـفــرن ـس ـيــن وج ـ ــدوا ض ـمــور الـنـفــوذ
ً
السعودي مدخال للعودة إلى الساحة
اللبنانية مــن بــوابــة احـتـضــان رئيس
الحكومة املكسور ،من رعاته األصليني.
ووصـ ـ ــل إلـ ــى م ـس ــام ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن أن
ال ـس ـع ــودي ــن ،ف ــي امل ــراج ـع ــة الـســريـعــة
لــأزمــة األخ ـي ــرة ،حـ ّـمـلــوا وزي ــر الــدولــة
لـشــؤون الخليج ثــامــر السبهان جــزءًا
مــن الـفـشــل الــذريــع ال ــذي خلصت إليه
خطوات احتجاز الحريري ودفعه إلى
تـقــديــم اسـتـقــالـتــه .وبـحـســب أك ـثــر من
مصدر لبناني وسعودي ،فإن املستشار
َ َ
امللكي نــزار الـ َـعــلـ ْـول ،بات
فــي الــديــوان
ّ
ّ
م ـكــل ـفــا إدارة املـ ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي .وه ــذا
الــدور للمستشار الجديد ال ّ
يعبر عن
ّ
خطة سعودية جديدة للبنان ،بل هو
بمثابة مسؤولية تصريف أعمال إلى
حــن وضــع الـسـعــوديــن استراتيجية
ّ
جديدة للبنان ،علها تنفع في إعادة ما
خسرته اململكة من نفوذ ،وما تخسره
رئــاســة الحكومة بــدورهــا مــن ثـقـ ٍـل في
النظام اللبناني ،وتوقف التآكل الذي
يصيب اتفاق ّالطائف.
ً
ه ــل ي ـم ـلــك س ــن ــة ل ـب ـنــان ب ــدي ــا؟ يـقــول
ص ــدر ب ـ ــارز ف ــي ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،إن
مـ ّ
«سنة لبنان ال يملكون خيارات كثيرة
في غياب التأثير السعودي ،بانتظار
نفوذ مصري قد ال يأتي ،ال يستطيع
ٍ
ال ـ ّـسـ ـن ــة ال ـ ـغـ ــرق فـ ــي أح ـ ـضـ ــان الـ ـغ ــرب،
ّ
سيتحولون ورقــة للمساومة
فعندها
بني الغرب وإيران في لبنان».
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العشائر العربية والمملكة:
حاجة أم «كارت» محروق؟
تبحث العشائر العربية في لبنان عن دور سياسي .ينقسم
قدم «الوالء المطلق» لمملكة آل سعود،
هؤالء بين من ُي ِّ
حتى لو قررت عزل الرئيس سعد الحريري أو احتجازه .بل
جديًا» لتيار المستقبل .في
يطرح بعضهم نفسه
«بديال ّ
ً
مقابل هؤالء ،يقف من يؤيد الرئيس سعد الحريري حفظًا
لجميل والده الذي منحهم الجنسية اللبنانية .ويجتمع
مغيب
دور َّ
هؤالء على بذل الجهد بحثًا عن ٍ
رضوان مرتضى
ل ــم يـكــن ال ـقــائــم بــاألع ـمــال الـسـعــودي
وليد البخاري ُِّيشبه ّأيًا من سابقيه.
ال ــرج ــل الـ ــذي ُرق ـ ــي الح ـق ــا إل ــى وزي ــر
ّ
مفوض في الخارجية السعودية قبل
إعادته إلى بــاده ،افتتح نشاطه في
ّ
الوسائل
مقار عدد من
لبنان بزيارة
ّ
ّ
اإلعالمية املرئية .قدم نفسه على أنه
ٌ
«ضيف مؤقت» ،لكنه ّكان يسير وفق
ّ
خــريـطــة طــريــق ت ـبــن أن ـه ــا مــرســومــة
ّ
«املغرد الدائم»
سلفًا .قبل أشهر ،بدأ
زيـ ـ ــارات م ـكــوك ـيــة ل ـل ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع.
وع ـلــى غـيــر امل ـع ـتــاد ،كــانــت الـعـشــائــر
ال ـعــرب ـيــة ال ـط ــرف امل ـض ـيــف .العـ ـ ٌـب لــم
ت ـك ـ ّـن ت ـع ـلــم ال ـس ـع ــودي ــة ال ـث ّـق ــل ال ــذي
ي ـمــث ـلــه ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ــن ـي ــة ،أقـلــه
ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـ ـع ــددي .ب ــل ل ــم تـكــن
ّ
ّ
معبر
تأخذه بالحسبان .ولعل أبلغ
في هذا الخصوص كالم أحد وجهاء

ال ـع ـش ــائ ــر الـ ـع ــرب ف ــي ل ـب ـن ــان ري ــاض
ال ـض ــاه ــر املـ ـع ــروف ب ـ ـ «أب ــو زيـ ـ ــدان»،
املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب مـ ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،الـ ــذي
قـ ــال« :ق ـض ـي ـنــا ث ــاث ــن س ـنــة ن ـحــاول
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى امل ـم ـل ـك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـت ــي ه ــي ع ـمــق روح ـ ــي وع ــرب ــي لـنــا
ّ
لـ ـنـ ـخـ ـب ــر الـ ـق ـ ِّـيـ ـم ــن فـ ـيـ ـه ــا أن هـ ـن ــاك
ع ـش ــائ ــر ف ــي ل ـب ـن ــان ي ـش ـب ـهــون ـكــم فــي
ال ـل ـب ــاس وال ـ ـعـ ــادات وح ـت ــى الـلـهـجــة،
ل ـ ـكـ ــن عـ ـبـ ـث ــا راح ج ـ ـهـ ــدنـ ــا .لـ ـ ــم ن ـكــن
نطمع إال باعتراف من اململكة بأننا
مــوجــودون ،لكننا لم نسمع باسمنا
إال قـبــل سـبـعــة أو ثـمــانـيــة أش ـهــر مع
القائم باألعمال السعودي».
ّ
ّ
لتفحص واقــع
كــثــف الـشــاب زيــارا تــه
ه ـ ــذه ال ـع ـش ــائ ــر الـ ـت ــي ك ــان ــت غــائ ـبــة
ع ــن األجـ ـن ــدة ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى ح ــن.
وه ـك ــذا ،ص ــار وج ــود ال ـب ـخ ــاري ،فــي
أع ـ ـ ـ ــراس أبـ ـ ـن ـ ــاء وجـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـعـ ـش ــائ ــر،
ش ـبــه دائـ ــم .ت ــا ذل ــك ح ـضــور الـقــائــم

بــاألعـمــال أحــد األع ــراس فــي الشمال
ق ـب ــل أن تـ ـك ـ ّـر ال ـس ـب ـح ــة .يـ ـق ــول أح ــد
أبناء العشائر العربية لـ «األخبار»:
ّ
ـاري يستشعر أن مــوقــف
«ك ــان الـبـخـ ّ
بعض أهل السنة في لبنان لن يكون
خالصًا للمملكة السعودية» .الرجل
الـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل مـ ـب ــا ش ــرة ب ـتــوج ـي ـهــات
م ــن وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ثــامــر
ال ـس ـب ـهــان ،وج ــد ف ــي ع ـشــائــر ال ـعــرب
ّ
ّ
ض ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،خ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا أن هـ ـ ـ ــؤالء
ي ـج ـم ـع ـهــم انـ ـتـ ـم ــاء ق ـب ـل ــي واحـ ـ ــد مــع
عـشــائــر املـمـلـكــة الـسـعــوديــة .بــل أكثر
ّ
م ــن ذل ــك ،إن آل س ـعــود أنـفـسـهــم مــن
العنزي ،وهي القبيلة نفسها
قبيلة
ِ
ال ـت ــي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ـه ــا رئ ـي ــس ات ـح ــاد
الـعـشــائــر الـعــربـيــة فــي لـبـنــان جــاســم
العسكر ،بحسب قول األخير.
لعب البخاري على حبل التناقضات
داخ ــل ال ـع ـشــائــر ال ـعــرب ـيــة .ت ـق ـ ّـرب من
ّجـمـيــع ال ــوج ـه ــاء ،لـيـعـتـقــد ك ــل وجـيــه
أنـ ـ ــه األق ـ ـ ــرب إل ـ ــى الـ ـق ــائ ــم ب ــاألعـ ـم ــال.
ّ
ال ـس ـي ــاس ــة ه ـ ــذه عـ ـ ـ ــززت مـ ــن حـيـثـيــة
ال ــرج ــل ل ــدى ب ـعــض أب ـن ــاء ال ـع ـشــائــر،
ف ـي ـم ــا نـ ـظ ــر ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر إل ـ ــى مــا
يـ ـج ــري ب ـ ـحـ ــذر« .أبـ ـ ــو زيـ ـ ـ ــدان» الـ ــذي
يعلن الــوالء الكامل لتيار املستقبل،
يعيد ق ــراء ة مــا جــرى بـتـمـ ّـعــن .يـقــول:
«أمـضـيـنــا ثــاثــن سـنــة نـسـعــى وراء
ال ـس ـع ــودي ــة ،لـكـنـهــم ل ــم ي ـل ـت ـف ـتــوا لـنــا
إال قـبــل أش ـهــر .م ــاذا ح ـصــل؟ شعرنا
ّ
بــالــري ـبــة ت ـج ــاه م ــا ي ـج ــري .ال ب ـ ّـد أن
ه ـن ــاك أم ـ ــرًا م ــا ُيـ ـح ــاك ل ـل ـب ـنــان واب ــن
العشائر سيكون كبش الفداء».
ّ
االمـ ـتـ ـح ــان األول ت ـج ــل ــى فـ ــي ال ـي ــوم
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ـ ــذي أق ــام ـت ــه
س ـ ـفـ ــارة امل ـم ـل ـك ــة فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،وم ــن
خلفها البخاري ،على أطراف مناطق
ن ـفــوذ ح ــزب ال ـلــه .حـشــد الــرجــل أكـثــر
من  ٢٥٠شخصًا من العشائر العربية
ألول مرة في تاريخ احتفاالت اململكة.
ّ
عــلــق يــومـهــا أحــد الـسـيــاسـيــن الــذيــن
يـ ـ ـ ــدورون فـ ــي ف ـل ــك تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل،
وال ـ ــذي ك ـ ّـان ح ــاض ــرًا أي ـض ــا بــال ـقــول:
«ظ ـن ـنــت أن ـ ــه ي ـ ـ ٌ
ـوم وط ـن ــي لـلـعـشــائــر،
للسعودية».
وطنيًا
وليس يومًا
ُ
فــي الــرابــع مــن تشرين الـثــانــي ،أجـ ِـبــر
رئيس الحكومة سعد الحريري على
اال ّسـتـقــالــة فــي الـعــاصـمــة الـسـعــود ّيــة.
ّ
ظـ ـ ــنـ ـ ــت امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة أن أهـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــنـ ــة
سـ ـي ــدعـ ـم ــون م ــوقـ ـفـ ـه ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
م ــرج ـع ــا دي ـن ـي ــا وت ــاري ـخ ـي ــا ل ـه ــم فــي
ل ـب ـن ــان ،ل ـك ــن واق ـ ـ ّـع الـ ـح ــال كـ ــان غـيــر
ذل ـ ـ ــك .وق ـ ــف الـ ـس ــن ــة خـ ـل ــف زع ـي ـم ـهــم
ّ
وتبرأوا بشكل علني
سعد الحريري
ّ
وس ـ ـ ـ ـ ّـري مـ ــن الـ ـط ــريـ ـق ــة امل ـ ــذل ـ ــة ال ـت ــي
عــومــل بـهــا فــي ال ــري ــاض .عـنــدهــا بــدأ
الـ ـبـ ـخ ــاري ج ــول ــة ات ـ ـصـ ــاالت لـحـصــد
مــا زرعــه طــوال األشـهــر املــاضـيــة ،وال
ّ
س ـي ـ ّم ــا ب ـع ــدم ــا مل ــس أن م ــوق ــف أه ــل
ّ
ال ـس ــن ــة ف ــي بـ ـي ــروت ل ـي ــس م ـشــج ـعــا.
طلب من العشائر التوجه إلى سفارة
اململكة مـجــددًا ،لكن هــذه املــرة تحت
عنوان «دعــم مواقف اململكة العربية
ال ـس ـعــوديــة» .تـسـلــل الـخـبــر إل ــى تيار
املستقبل .يومها كــان مسؤولوه في
ّ
وتخبط ،لكنهم طلبوا
ضياع
لحظة
ٍ
من ّ
املقربني منهم من أبناء العشائر
مـقــاطـعــة ال ــزي ــارة .رأى بـعــض وجــوه
ّ
عشائر لبنان أن اإلصرار على الزحف
باتجاه السفارة سيترك أثــرًا خاصًا
في قلب ولي العهد السعودي محمد
ب ــن س ـل ـم ــان .إال أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
ن ـجــح ف ــي ال ـحــد م ــن ح ـجــم امل ـشــاركــة.
ّ
لكن بعض وجهاء العشائر العربية
ّ
ت ـح ــدوا ق ــرار املـسـتـقـبــل وذه ـب ــوا إلــى
السفارة إلعالن «الوالء املطلق» ،رغم
مـعــارضــة غالبية اللبنانيني ملواقف
امل ـم ـل ـك ــة ،وتـ ـح ــدي ــدًا ع ـ ــزل ال ـح ــري ــري
واحـتـجــازه مــع عائلته .يــومــذاك (11
تـشــريــن الـثــانــي) بــرز الفـتــا ك ـ ٌ
ـام قيل
في حرم السفارة« :حتى لو احتجزت
ّ
اململكة سعد الـحــريــري ،فــإن موقفنا

مـعـهــا ول ــن يـتـغـ ّـيــر» .صــاحــب املــوقــف
هـ ـ ــذا كـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ش ـب ــاب
عشائر الـعــرب» عبد الـقــادر العسكر
الذي ينتمي إلى «قبيلة الخماعلة»،
ويفاخر بقرابته القبلية من ملوك آل
سعود ،والذي رأى في األزمة القائمة
«ف ــرص ــة ل ــدخ ــول ال ـع ـشــائــر ع ـلــى خط
ال ـس ـيــاســة ،ب ـعــد اإلق ـص ــاء الـسـيــاســي
الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه م ـ ــن قـ ـب ــل ت ـي ــار
املـسـتـقـبــل» .يـحـكــي ه ــؤالء عــن جــولــة
قام بها األمــن العام لتيار املستقبل
أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى
العشائر للتحشيد االنتخابي ،تحت
عنوان «التنسيق بني تيار املستقبل
والعشائر العربية في لبنان» ،لكنه
ج ــوب ــه ب ــال ــرف ــض بـ ـع ــد ق ـ ــرارن ـ ــا ضــد
استغاللنا كــورقــة انتخابية» .يقول
الـعـسـكــر لـ ـ «األخ ـب ــار»« :زارنـ ــا الـقــائــم
بــاألع ـمــال فــي ال ـب ـقــاع وال ـش ـمــال عــدة
م ـ ّـرات .وخــال هــذه األزم ــة ،ملسنا أنه
ً
ممكن أن نكون بديال لتيار املستقبل
أو يـ ـ ـك ـ ــون لـ ــدي ـ ـنـ ــا تـ ـمـ ـثـ ـي ــل وازن».
وأضاف« :نحن مع اململكة السعودية
كـمــا مــالــت نـمـيــل .بـيــت الـحــريــري بال
السعودية ليسوا أكثر من َوهم .نحن
ّ
ن ـق ــول إن ال ـس ـع ــودي ــة ه ــي املــرجـعـيــة
األسـ ــاس وب ـيــت ال ـحــريــري مــوظـفــون

أحد وجهاء العشائر :نحن
مع المملكة في أي
قرار تتخذه ،سواء كان
احتجاز الحريري أو عزله

لــدي ـهــا» .ك ــان مــوقــف عـ ّسـكــر مـتـشــددًا
حتى ذهــب إلــى الـقــول إنــه يــؤيــد «أي
ق ـ ــرار ت ـت ـخ ــذه امل ـم ـل ـكــة ح ـت ــى ل ــو ك ــان
احـ ـتـ ـج ــاز الـ ـح ــري ــري أو عـ ــزلـ ــه» .أم ــا
رياض ضاهر املعروف بـ «أبو زيدان»،
فيقول لـ «األخبار»« :نحن مغبونون
ومظلومون وهناك تهميش بحقنا،
ً
لكننا مع الحريري» .ويضيف ّقائال:
السابقة ،كنا إذا
«خــال ِّ االنتخابات ُ
نصوت للحريري ،ندلي بصوتنا
لم
ّ
يسميها» .قبل أن يختم
لالئحة التي
نسعى ألن يـكــون ّلنا
بــالـقــول« :نـحــن
ّ
تمثيل سياسي .نمثل من أهل السنة
ف ــي ل ـب ـن ــان  ،٪٢٥ل ـك ــن ل ـي ــس لــدي ـنــا
تمثيل نيابي أو حـكــومــي» .وتحدث
ض ــاه ــر عـ ــن عـ ـق ــد م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
إلع ــان تــرشـيــح أح ــد أب ـنــاء الـعـشــائــر
إل ــى االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ع ـلــى أن
ت ـكــون الـكـلـمــة ال ـف ـصــل لـلـشـيــخ سعد
الحريري الختيار االسم ،الذي ّ
يرجح
أنه سيكون من منطقة الشمال.
ف ــي «يـ ــوم ال ـس ـف ــارة ال ـش ـه ـي ــر» ،وجــد
البخاري أن عدد أبناء العشائر الذين
زاروه لــدعــم ق ــرار الـسـعــوديــة تنحية
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـك ــن بــال ـقــدر
ّ
ال ــذي تــوقـعــه ،فـ ّ
ـادعــى أن الـسـفــارة لم
تـطـلــب م ــن ال ــوج ـه ــاء الـ ـق ــدوم .وس ــار
ف ــي ال ــرك ــب ،رئ ـي ــس ات ـح ــاد الـعـشــائــر
العربية الشيخ جاسم العسكر الذي
ّ
أك ـ ــد ذلـ ــك ف ــي ت ـجـ ّـمــع ت ـضــام ـنــي دعــا
إلـ ـي ــه م ـن ــذ أس ــاب ـي ــع وجـ ـه ــاء ع ـشــائــر
ال ـب ـق ــاع ت ـحــت عـ ـن ــوان «دع ـ ــم مــواقــف
امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة» .يــرى
ّ
رئيس اتـحــاد العشائر أن «العشائر
هــي الــرابــح األكـبــر مــن هــذه املعركة».
رح ــل ال ـب ـخ ــاري ،وت ــراج ــع (ولـ ــو إلــى
ح ــن ربـ ـم ــا) ال ـن ـف ــوذ الـ ـسـ ـع ــودي فــي
ل ـب ـنــان .فـهــل ت ـخــرج الـعـشــائــر رابـحــة
مــن هــذه املعركة السياسية أم يــزداد
تهميشها ؟
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سياسة
المشهد السياسي

بري :عون ينسف الطائف
استخلص الرئيس نبيه ّبري من كالم رئيس
الجمهورية ميشال عون من بكركي
عن مرسوم األقدمية لـ«دورة عون» أن
األخير قتل اتفاق الطائف ،فنعاه ونعى
والعرف ومجلس الوزراء
معه الدستور ُ
والوزراء .إ ّنها عودة إلى االشتباك بين
الرئيسين إلى ما قبل أزمة الرئيس سعد
الحريري ،لكن بصورة يبدو أنها أكثر شراسة
فراس الشوفي
ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
ّ
يحتل الـخــاف بـشــأن املــرســوم الــذي
ّ
وقعه الرئيسان ميشال عــون وسعد
الـ ـح ــري ــري مل ـن ــح ض ـ ّـب ــاط م ــا يـسـمــى
«دورة عـ ــون» أقــدم ـيــة س ـنــة ،املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،م ـ ــع ع ـ ــودة
االشتباك بني الرئيس عون والرئيس
نبيه ّ
بري إلى ما قبل أزمة الحريري.
موقف عــون مــن بكركي خــال قــداس
امل ـيــاد ،وتــأكـيــده عـلــى إصـ ــراره على
امل ــرس ــوم ،ودع ــوت ــه امل ـع ـتــرضــن إلــى
ّ
ليمر من
اللجوء إلى القضاء ،لم يكن
دون ّ
رد مــن ب ـ ّـري ،ال ــذي تـعـ ّـمــد أمــس
لقاء للصحافيني ،رد خالله على
عقد ٍ
ك ــام ع ــون بـقـســوة ،مـ ّ
ـوسـعــا النقاش
في ّ
رده من أزمــة املرسوم إلــى تناول
ّ
اتفاق الطائف برمته.
ّ
غير أن ّ
بري ،الذي ذكر باملادة  54من
الدستور حول ضرورة توقيع الوزير
املـ ـخـ ـت ـ ّـص أي مـ ــرسـ ــوم يـ ـق ــع ضـمــن
اختصاصه ،لم َ
ينس توجيه الرسائل
إل ــى ال ـح ــري ــري ،وخ ـصــوصــا ت ـجــاوز
تــوق ـيــع وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،واالك ـت ـف ــاء
بتوقيع وزيــر الــدفــاع .وهــذه اإلشــارة
ّ
تتعدى
من رئيس املجلس النيابي،
ال ـتــذك ـيــر ال ـت ـق ـنــي ب ـت ـجــاهــل تــواق ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـت ـص ــن ،إل ـ ــى مــاح ـظــة
ف ــي صـلــب ات ـف ــاق ال ـطــائــف الـ ــذي قــام
ً
ّأوال وأخـيـرًا على الـتــوافــق ،وأرسيت
املعادلة على هذا النحو طوال العقود
ّ
املاضية ،حتى في عــز االشتباك بني
 8و 14آذار ،وح ـت ــى ب ـعــد الـتـســويــة
الرئاسية األخيرة.
ف ـقــول ب ـ ّـري عـ ّـمــا لـفـتــه فـ ّـي ك ــام عــون
ع ـ ــن أن «امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم يـ ــوق ـ ـعـ ــه رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـح ـك ــوم ــة
وح ــده ـم ــا» ،ث ـ ّـم تـعـقـيـبــه «إذًا رحـمــة
الـلــه عـلــى الـطــائــف ،وعـلــى الــدسـتــور،
ُ
والعرف ،ومجلس الــوزراء ،والــوزراء.
وتقبل التعازي في باحة ساحة املادة
ّ
 54م ــن ال ــدس ـت ــور» ،ي ــؤك ــد أن األزم ــة
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ب ـ ـ ّـري م ـس ـت ـمــرة ولـهــا
تفاعالتها ،وأنها ليست حدثًا عابرًا،
بل هي أمر يعيد البحث في التركيبة

النية نسفه فلن نقف مكتوفي األيدي (هيثم الموسوي)
«أمل» :نحن أكثر الحريصين على الطائف ،لكن إذا كانت ّ

الحالية للنظام القائم اآلن .ومــع أن
مصادر عني التينة تكتفي بما قاله
رئيس املجلس ،أمسّ ،إل أنه ّ
ردًا على
أسئلة «األخ ـب ــار» ،قــالــت امل ـصــادر إن
«ح ــرك ــة أمـ ــل أك ـث ــر ال ـحــري ـصــن على
ات ـف ــاق ال ـطــائــف وال ن ـ ّـي ــة لــدي ـنــا أب ـدًا
ً
لإلخالل بهّ ،ال اآلن وال مستقبال ،لكن
حصل يؤشر إلى أن أحدًا ما لديه
ما
ّ
هذه النية ،وفي حال كانت هذه النية
مــوجــودة ،ال يمكننا أن نقف موقف
ّ
املتفرج» .وسألت املصادر« :ألــم يكن
مـ ــرسـ ــوم مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ي ـس ـتــأهــل
التشاور حوله والتوافق عليه طاملا
ّ
أنه سياسي بامتياز؟» ،وذكرت بكالم
ّ ً
ب ـ ـ ّـري ع ــن دور امل ــؤسـ ـس ــات ،م ــؤك ــدة
أنــه «طــاملــا أن ّ
القيمني على املـشــروع
عرضوه على املجلس النيابي ،فهذا
يعني أنهم يدركون أهميته وأهمية
الـتــوافــق حــولــه» .وســألــت «األخ ـبــار»
مصادر عني التينة عن السبب الذي
دفــع عــون إلــى الـقـيــام بـهــذه الخطوة
وتراجع الحريري عن تعهداتهّ ،
فردت
بــأن «رئـيــس الجمهورية يـحــاول في
الــوقــت ال ـضــائــع أن يـمـســك بــالــدولــة،
مستفيدًا مــن الـظــروف التي خلقتها
أزم ــة الـحــريــري ،لكن الـبــاد فــي ً
غنى

اآلن ع ــن هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــاوالت ،واألمـ ـ ــور
ليست بهذه السهولة».
ك ــام ب ـ ّـري ج ــاء مـتــزامـنــا مــع تغريدة
لـلـنــائــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ،ط ــرح فيها
الـ ـع ــودة ع ــن امل ــرس ــوم وت ــأك ـي ــده أنــه
ّ
«غ ـيــر مــت ـفــق ع ـل ـيــه» .وف ـي ـمــا ل ــم يكن
ال ـح ــري ــري ،بـحـســب م ـص ــادر وزاريـ ــة
واسعة االط ــاع ،يقدر حجم املشكلة
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ــرك ـه ــا امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ،ق ــال ــت
املـصــادر إن «موقفي بــري وجنبالط
أمس وضعا الحريري أمام حسابات
جــديــدة» .فــ«الـعـتــب» فــي عــن التينة
وكـلـيـمـنـصــو لـيــس عـلــى ع ــون ،ال ــذي
ال ي ـخ ـفــي ت ـ ّ
ـوج ـه ــات ــه ح ـي ــال ال ـن ـظــام

غياب توقيع وزير
يسهل الطعن
الداخلية ّ
بالمرسوم

ال ـح ــال ــي ورغ ـب ـت ــه ف ــي فـ ــرض سـلـطــة
«ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــوي» واس ـت ـع ــادة جــزء
م ــن صــاح ـيــات رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
امل ـف ـقــودة فــي الـطــائــف عـبــر إج ــراءات
إداريــة والقبض ّعلى مفاصل الدولة
في التعيينات ،إنما على الحريري،
الــذي بــات بعد أزمـتــه األخـيــرة ،جــزءًا
م ــن «م ـن ـظ ــوم ــة عـ ـ ــون» الـ ـت ــي ي ـتــآكــل
م ـع ـهــا اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،م ــن دون أن
تـعـلــن األط ـ ــراف نـ ّـيـتـهــا االن ـق ـضــاض
على االتفاق.
فـ ـ ــإذا ك ـ ــان ت ــوق ـي ــع وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال لـيــس
ضـ ـ ــروريـ ـ ــا عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـق ــول ــه الـ ـتـ ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر بــذري ـعــة أن امل ــرس ــوم
لـيــس لــه تـبـعــات مــالـيــة ،ف ــإن املــرســوم
ّ
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــا ال ي ـ ـقـ ــل عـ ــن 15
ضابطًا مــن ضـبــاط األجـهــزة األمنية
مـنــه ،يحتاج حكمًا الــى توقيع وزيــر
الداخلية وهــو ما لم يحصل .وتقول
املـصــادر الــوزاريــة إن وزي ــر الداخلية
بإمكانه الطعن باملرسوم ،وهذا األمر
ّ
ّ
يعطله فــورًا ،إل أن املشنوق لن يقوم
بهذه الخطوة .وتقول املصادر إن «أي
ضابط يطعن باملرسوم يسقطه ،لذلك
كان من األفضل أن ّ
يتم التوافق حوله
ً
ً
ألن الطعن سيحصل عاجال أو آجال».

وفـيـمــا يتصاعد االشـتـبــاك الكالمي
والسياسي حـيــال املــرســوم ،تتفاعل
األزمـ ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش ،وال سـ ّـي ـمــا
ف ــي ص ـف ــوف ال ـض ـب ــاط م ــن ال ـع ـم ــداء
وال ـ ـع ـ ـقـ ــداء ،الـ ــذيـ ــن ي ـش ـع ــر بـعـضـهــم
َ
بالظلم ،كحال ضباط دورت ــي 1995
و ،1996فيما يشعر ّ
ضباط دورة 1994
بأن اعتراضات زمالئهم هي السبب
فــي عــرقـلــة حصولهم عـلــى األقــدمـيــة
والترقيات .كذلك األمــر بالنسبة إلى
املجلس العسكري ،ال ــذي ُسـ ّـجــل فيه
انقسام حاد حيال املرسوم األسبوع
ّ
املاضي ،إذ أكد رئيس األركــان اللواء
ّ
حــاتــم م ــاك خ ــال اج ـت ـمــاع املجلس
ً
الدوري ،أن املرسوم «يسبب خلال في
بنية الجيش» واعترض عليه أيضًا
الـ ـل ــواء م ـح ـســن ف ـن ـيــش ،ف ـي ـمــا ال ـتــزم
الـلــواء سعدالله حمد الحياد ،بينما
ّ
صوت األعضاء الثالثة اآلخرون عليه
فانقسم املجلس انقسامًا «طائفيًا»،
وجـ ــاء مــوقــف قــائــد الـجـيــش ج ــوزف
عون حاسمًا إلى جانب املرسوم ،في
ّ
ظل «الصوت التفضيلي» الذي يملكه
في هيكلية املجلس العسكري.
غ ـ ـيـ ــر أن ّ
رد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل س ـل ـيــم
ّ
ّ
جريصاتي على بــري ،سلط الضوء
على أزمة أخرى في مسألة املرسوم.
ّ
إذ إن جــري ـصــاتــي أك ـ ــد أن األس ـم ــاء
الـتــي ذكــرهــا ب ـ ّـري لـضـبــاط مــن قــوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي (ي ـط ــال ـه ــا م ــرس ــوم
األق ــدمـ ـي ــة فـ ــي مـ ـع ــرض سـ ــؤالـ ــه عــن
تــوقـيــع وزي ــر الــداخ ـل ـيــة) ،ل ــم تطلها
األق ــدم ـي ــة .وه ـن ــا ،ال ّب ـ ّـد م ــن ال ـســؤال
عــن مصير هــؤالء الضباط وغيرهم
أرب ـع ــة ف ــي األمـ ــن ال ـع ــام و 9ف ــي أمــن
الدولة .فإذا لم يطلهم املرسوم ،فهذا
ينسف مـبــدأ «اإلن ـص ــاف» ال ــذي كان
ال ــذريـ ـع ــة األول ـ ـ ــى إلص ـ ـ ــدار امل ــرس ــوم
ويـ ـحـ ـص ــر األقـ ــدم ـ ـيـ ــات فـ ــي ض ـ ّـب ــاط
الجيش من دورة  1994وليس الدورة
بأكملها ،وإذا طالهم املــرســوم على
عكس مــا قــال جريصاتي ،فــإن األمــر
يـسـتــوجــب تــوق ـيــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة.
ك ــذل ــك األمـ ـ ــر ،بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـســألــة
عــدم وجــود تبعات مالية للمرسوم،
إذ إن هناك أيضًا إلى جانب ّ
ضباط
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون مــن
مرسوم األقدمية بمرسوم الترقيات
املنتظر بعد أيامّ ،
ضباطًا ستطالهم
الترقيات جراء مرسوم األقدمية في
ّ 1
تموزاملقبل ( 2مــن أمــن الــدولــة 2 ،
م ــن األم ـ ــن الـ ـع ــام 3 ،م ــن قـ ــوى األم ــن
الداخلي) ،وهــذا يعني ترتيب أعباء
ّ
مــال ـ ّـيــة .إل أن األع ـب ــاء املــال ـيــة األه ــم
لن تظهر اآلن ،بل بعد سنتني ،حني
يـصـبــح مـعـظــم ض ـ ّـب ــاط دورة 1994
مـسـتـفـيــديــن م ــن جـ ـ ــداول ال ـتــرق ـيــات
إل ــى رت ـبــة عـمـيــد .وهـ ــذا ال ـت ـخـ ّـوف ال
ي ـن ـح ـصــر ب ــال ـش ــق املـ ــالـ ــي ،إذ إن مــا
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رئيس الحكومة بين بعبدا وعين التينة :أين المفر؟
ميسم رزق
لم ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه
ّبري دخول عام جديد كي ّ
يرد للرئيس
ميشال عون «هديته» .وفي أول تعليق
رسمي منه أمــس على توقيع مرسوم
مـنــح األقــدمـيــة لـضـبــاط «دورة ع ــون»،
ّ
مهد للجميع بــأن البالد ستكون بعد
األعـيــاد على موعد مــع صولة جديدة
ف ــي م ـع ــرك ــة ش ــرس ــة حـ ــول دس ـت ــوري ــة
امل ــرس ــوم .الــرئ ـي ـســان الـ ـل ــدودان يقفان
وج ـه ــا ل ــوج ــه ف ــي مـ ـع ــارك ال تـنـتـهــي،
يختلط فيها السياسي بالشخصي،
وبينهما يقف رئـيــس الحكومة سعد
الحريري الذي حاول دوزنة االشتباك

الجديد بعدم نشر املرسوم في الجريدة
الــرس ـم ـيــة ح ـتــى اآلن .وي ـح ـلــو لبعض
املقربني منه القول في هذا السياق إنه
ُ
على تـجـ ّـرع هــذه الـكــأس ،حتى
«مــرغــم ُ ْ
ل ــو ل ــم ت ــرق ــه .فـهــو يـجــد نـفـســه مـجــددًا
م ـح ـشــورًا ب ــن خ ـي ــاري ــن :إم ــا م ــع عــون
وإما مع ّبري».
املغلقة مع
في الجلسات خلف األبواب ُ
شخصيات ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل،
يظهر أن «الحريري يستشعر محاولة
لـحـشــره بــن ال ـطــرفــن» ،وال سيما أنــه
«ال يــريــد امل ـغــامــرة بـتـحــالـفــه م ــع عــون
الـ ــذي يـعـلــم م ــدى ال ـحــاجــة إل ـيــه داخ ــل
املــؤس ـســات وال الـتـفــريــط بـعــاقـتــه مع
ّ
ب ـ ـ ّـري ،وكــل ـمــا مل ــس ب ــأن األم ـ ــور تسير

على ما يرام ،يصطدم بفخاخ متبادلة
بينهما» .بـلــوغ العالقة هــذا املستوى
مـ ــن الـ ـت ــوت ــر أم ـ ــس بـ ــن ب ـع ـب ــدا وع ــن
ال ـت ـن ـيــة ،دف ــع ب ـهــذه الـشـخـصـيــات إلــى
ال ـخــروج عــن صمتها ،بعدما التزمته
مـنــذ ب ــروز مــامــح األزم ــة ال ـجــديــدة .ال
توافق هذه الشخصيات على األسباب
ال ـت ــي دف ـع ــت رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة إلــى
ّ
ت ـخــطــي ب ـ ـ ّـري ،بـتـجــاهــل تــوق ـيــع وزي ــر
امل ــال علي َحسن خليل على املــرســوم،
كما ال تـتــوانــى عــن الـقــول إن «ع ــون لم
يـسـتـفــد م ــن وقـ ــوف ب ــري خـلـفــه خــال
املحنة التي ّ
مر بها رئيس الحكومة في
ُ
سبيل التأسيس لعالقة متينة تريح
حلفاءهما املشتركني».

في تيار املستقبلّ ،
ثمة من يعتقد بأن
ع ــون «ب ــارع فــي اسـتـفــزاز عــن التينة،
ويسعى دائـمــا إلــى افتعال أزمــة معها
ّ
يتقصد أن
تلبس طابعًا ثأريًا ،وكأنه
ُيبقي ب ـ ّـري خصمًا لــه مــن دون معرفة
ال ـس ـب ــب» .وت ـ ــرى املـ ـص ــادر نـفـسـهــا أن
األزم ـ ــة لـيـســت أزمـ ــة ح ــزب ال ـلــه وح ــده
الذي وجد نفسه عالقًا بني حليفني ،بل
هي أيضًا «عند الرئيس الحريري الذي
يـقــف فــي كــل م ــرة أم ــام اخـتـبــار الــوفــاء
لهذا الطرف أو ذاك» .ليس في حديث
املقربني من الحريري أي تبرير أو شرح
ل ـق ـبــول األخ ـي ــر تــوق ـيــع امل ــرس ــوم ،لكن
حديثهم يحمل مالحظات وعتبًا على
بعبدا أكثر من عني التينة ،وفي رأيهم

أنــه «كــان األجــدى برئيس الجمهورية
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــزخ ــم الــوط ـنــي ال ــذي
رافق عودة الحريري عن استقالته».
هــذه املــرة يقف املستقبليون ولــو سرًا
إل ــى ج ــان ــب ب ـ ـ ّـري ،ألن ع ــون «ق ـ ـ ّـرر عن
ســابــق تـصـ ّـور وتصميم إع ــادة البالد
إل ــى املـشـهــد الـ ــذي كــانــت عـلـيــه ّ
عشية
ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـس ــا ،وض ـ ــرب اصـطـفــاف
وط ـن ــي ل ــم ن ـش ـهــده م ـنــذ عـ ــام .»2005
ويـ ـتـ ـح ـ ّـدث ه ـ ــؤالء ب ـل ـغــة ال ت ـخ ـلــو مــن
الخيبة عن دخــول الجميع ،بمن فيهم
ال ـح ــري ــري ،ف ــي حــالــة إح ـ ــراج «نتيجة
مـطــامــع غـيــر م ـح ــدودة تـعــرقــل الـعـهــد
كلما أعيد إحياؤه».
يجلس الحريري حاليًا متفرجًا على
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توسيع المطامر
بحجة غياب البديل!
ّ

ُ
عقــدت اللجنــة الوزاريــة املكلفــة البحــث
فــي ملــف النفايــات ،أمــس ،اجتماعــا
قــي الســرايا الحكوميــة برئاســة رئيــس
الحكومــة ســعد الحريــري .ولــم تخلــص
اللجنــة الــى اتفــاق ُيوضــح «مصيــر»
ملــف النفايــات ولــم تعلــن عــن أي آليــة
للمباشــرة بمعالجتــه .وبحســب الوزيــر
طــارق الخطيــب ،فـ ّ
ـإن اللجنــة «أقـ ّـرت
املوافقــة علــى املبــادئ العامــة التــي
اقترحتهــا الــوزارة إلدارة النفايــات
الصلبــة ،مــع بعــض التعديــات فــي
الصياغـ ُـة» .الجديــر ذكــره أن املبــادئ
العا ّمــة املقترحــة مــن قبــل الــوزارة
تتعلــق بتفعيــل فــرز النفايــات وتقليــل
حجــم العــوادم .لكنهــا غيــر ُمرفقــة
بــأي إجــراءات عمليــةُ توضــح آليــة
تنفيذهــا ،بحســب مــا تظهــره «الخطــة
التنفيذيــة لسياســة اإلدارة املتكاملــة
للنفايــات املنزليــة الصلبــة فــي لبنــان»
التــي رفعتهــا الــوزارة الــى املجلــس فــي
ّ
آب املاضــي .وتجنــب الخطيــب حســم
مســألة إقرار مشــروع توســعة املطامر،
فيمــا قالــت مصــادر وزاريــة فــي اللجنــة
إن «التوجــه هــو إلقــرار املشــروع فــي
ظــل غيــاب أي بديــل عملــي حالــي».
وكان مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار
قــد قـ ّـدم مشــروع توســعة مط ُمـ َـري
الكوســتا برافــا وبــرج حمــود ،وتقـ ّـدر
األكالف اإلضافيــة للمشــروع بنحــو
 130مليــون دوالر مــع ردم أكثــر مــن
 150ألــف متــر مــن األمــاك العموميــة
البحر يــة.

يحكى عن الخلل في الجيش سيكون
على شكل وجــود مئات مــن العمداء
امل ـس ـي ـح ـي ــن ،م ـق ــاب ــل الـ ـعـ ـش ــرات مــن
الـعـمــداء املسلمني ،فــي وقــت يحتاج
ف ـي ــه ال ـج ـي ــش إل ـ ــى أقـ ـص ــى درج ـ ــات
الوحدة ملواجهة املخاطر.
وف ـي ـم ــا لـ ــم يـ ـع ــرف ب ـع ــد م ـت ــى ي ـق ـ ّـرر
حزب الله الدخول في وساطة ّ
جدية
ب ــن األطـ ـ ــراف ح ـفــاظــا ع ـلــى الـجـيــش
وعـلــى االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،علمت
«األخ ـبــار» أن وســاطــة الـلــواء ّ
عباس
ّ
إبراهيم بني عون ّ
وبري توقفت أمام
إصرار عون على عدم ضرورة توقيع
وزير املالّ .أما كيف يمكن أن ينعكس
ال ـخ ــاف ال ـس ـيــاســي ،فـنـفــت مـصــادر
عني التينة أن يكون أي قرار قد اتخذ
من ّ
بري لعدم توقيع وزير املال على
ٍّ
مرسوم الترقيات كرد على قرار عون،
مع تأكيدها أنه لم ّ
يتم البحث في أي
ّ
خطوات مستقبلية ،على الرغم مما
ّ
يتردد ّ بني السياسيني عن أن خليل
قد يوقع مرسوم الترقيات ويستثني
منه جداول ترقيات العمداء.

ح ـكــوم ـتــه ال ـت ــي س ـت ـت ـحــول ف ــي األيـ ــام
املقبلة إلى حلبة مالكمة بني الرئاستني
األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ،غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى أن
يكون العبًا مؤثرًا في تطبيع العالقة
بــن ع ــون وبـ ــري .وف ــي تـقــديــر جماعة
الـ ـح ــري ــري ،ل ــن ي ـك ــون األخـ ـي ــر بـمـعــزل
عــن «الـكـبــاش» املستجد كيفما أداره.
فـمــؤازرتــه لـعــون فــي ق ــراره مــن شأنها
مفاقمة األزم ــة مــع الــرئـيــس ب ــري ،كما
أن اتخاذه موقفًا داعمًا لألخير ُيمكن
ّ
أن يحمل معه بوادر هزة سياسية مع
شريكه في الصفقة الرئاسية .ومهما
ح ــاول مـعــانــدة االن ــزالق إلــى ق ــرار دعم
طــرف على حـســاب آخــر ،فــإنــه لــن يجد
مهربًا من هذا الخيار.

الحريري وباسيل يستثمران نتائج األزمة
سيكون من الصعب تخطي
نتائج أزمة الحكومة ،ألن كل
معني بها يرغب في
فريق
ّ
استثمارها .فالتيار الوطني
الحر والعهد يعتبران أن
تحصيال سريعًا
من حقهما
ً
إلعادة الرئيس سعد الحريري،
واألخير يراها فرصة ال تتكرر
لتصفية حساباته وتحسين
شروطه
هيام القصيفي
أح ــد تـجـلـيــات أزم ــة  4تـشــريــن الـثــانــي،
أن فــري ـقــن اس ـت ـع ـجــا ق ـطــف ث ـمــارهــا،
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ورئـيـســه الــوزيــر
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ف ــي الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى،
بصفته حــزب الـعـهــد ،وت ـيــار املستقبل
في الدرجة الثانية ،لجهة ارتباط األزمة
بــرئـيـســه رئ ـيــس ت ـيــار املـسـتـقـبــل سعد
الـ ـح ــري ــري .ول ـي ــس م ــرس ــوم «أق ــدم ـي ــة»
الضباط وحده الذي كشف أن التيارين
ّ
بــكــرا فــي اسـتـثـمــار مــا اع ـت ـبــراه مـســارًا
جديدًا في العالقات الداخلية بني القوى
السياسية ،وأن ما بعد  4تشرين الثاني
غير ما قبله.
فنتائج األزم ــة الحكومية لــم تنحصر
فـ ــي اس ـت ـي ـع ــاب األزم ـ ـ ـ ــة ،إذ ح ـ ـ ــاول كــل
ط ــرف مـعـنـ ّـي بـهــا اإلف ـ ــادة مـمــا خلفته،
م ــا ب ــدأ ي ـتــرك تــأث ـيــرات عـلــى الـعــاقــات
الــداخ ـل ـيــة ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل تخطيها،
وال سيما على أبــواب االنتخابات ،في
بـلــد قــائــم عـلــى بـعــض ال ـت ــوازن ــات ،ولــو
الشكلية أحـيــانــا .ومــن املبكر بالنسبة
إلــى سياسيني فاعلني الـقــول إن الكالم
ع ــن ت ـحــال ـفــات س ـيــاس ـيــة خ ـمــاس ـيــة أو
رباعية قبل االنتخاباتُ ،حسم من اآلن،
في ضوء تموضع الحريري إلى جانب
التيار الوطني الحر فقط ،ألن احتمال

حـصــول أزم ــة مـمــاثـلــة ألزم ــة الـتــرقـيــات
وارد فــي ظــل فـقــدان الــود بــن ّ
املكونات
األساسية للسلطة الحالية ،ما يضاعف
ال ـت ــأث ـي ــرات الـسـلـبـيــة ع ـلــى الـتـحــالـفــات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .ومـ ــن اآلن وح ـت ــى مــوعــد
االن ـت ـخــابــات ،ه ـنــاك أل ــف مـطــب ومطب
على الطريق ،محليًا وإقليميًا ودوليًا،
يمكن أن تؤثر بإدارة هذه التحالفات.
لــم يكشف مــرســوم األقــدم ـيــات حصرًا
أن الحريري بعد  4تشرين الثاني هو
غ ـيــر م ــا ق ـب ـلــه ،ب ــل إن ــه ث ـبــت اسـتـثـمــار
ال ـح ــري ــري لـتـحــالـفــه م ــع ال ـع ـه ــد ،وفــي
مــا يـعـتـبــره حـلـفــاء الـسـعــوديــة نتيجة
طبيعية ملا آلت إليه األمور في العالقة
بني الرياض وعائلة الحريري .والالفت
أن كل كالم سياسي حول املستقبل كان
ينحصر ،قبل األزمــة ،بسعد الحريري
وحـ ــده ،لـكــن ب ـعــدهــا ،ب ــات ي ــدور حــول
س ـعــد ونـ ـ ــادر ال ـح ــري ــري ع ـلــى اع ـت ـبــار
أن ال ـث ــان ــي ه ــو م ــن أن ـق ــذ األول وأدار
الـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــن ب ـيــت الــوســط
وبعبدا وباريس ،ومع حزب الله طبعًا.
يعارض نادر الحريري أي تحالف مع
ال ـق ــوى وال ـش ـخ ـص ـيــات املـسـيـحـيــة في
 14آذار ،سياسيًا وانـتـخــابـيــا ،وتبعًا
ل ــذل ــك ،ال يـشـجــع ع ــودة ال ـعــاقــات إلــى
طبيعتها مــع ال ـقــوات اللبنانية التي
ّ
يحملها مسؤولية كالم قيل للسعودية
عن رئيس الحكومة .رغــم نفي القوات
أكثر من مرة عبر االتصاالت واللقاءات
املشتركة ،بات واضحًا أن القصة أكبر
م ــن مـ ـج ــرد ك ـ ــام ق ـي ــل ه ـن ــا أو ه ـن ــاك.
بــالـنـسـبــة إل ــى نـ ــادر ال ـح ــري ــري ،وكـمــا
تـحــدث أم ــام شخصيات سياسية في
بيروت ،الخيار اليوم ليس الحوار مع
حلفاء السعودية .قــال أكثر :إن أعمال
ً
الحريري في السعودية ليست أعماال
فحسب ،بل هي أيضًا واجهة سياسية
ل ـ ـنـ ــا ،وح ـ ـ ــن ت ـق ـف ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة ه ــذه
األع ـم ــال ،يعني أنـهــا أقـفـلــت واجهتنا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ول ـ ـيـ ــس أمـ ــام ـ ـنـ ــا س ــوى
الـطــرف اآلخ ــر .وال سيما أن األوض ــاع
في املنطقة تتبدل ،وال نستطيع البقاء
مكتوفي األيدي.

بـ ـع ــد ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ــى ب ـ ـي ـ ــروت ،اس ـت ـع ــاد
الرئيس سعد الحريري زمــام املـبــادرة،
بــدأت االتـصــاالت مــع الـقــوات اللبنانية
خفيفة وتـصــاعــديــة .أنتجت حتى اآلن
م ـك ــاش ـف ــات س ـي ــاس ـي ــة ال ت ـت ـع ـلــق بـمــا
ج ــرى مــع الـسـعــوديــة فـحـســب ،بــل بكل
ما يحيط عملية إدارة الحكم في لبنان
ً
وم ـل ـف ــات ال ـح ـك ــوم ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى بــدء
الـتـحـضـيــر لــانـتـخــابــات ،وحصيلتها
األول ـ ـي ـ ــة اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري برئيس حزب القوات الدكتور
سمير جعجع للمعايدة .وإذا كان اللقاء
بينهما لم يحصل بعد ،فــأن الطرفني
مقتنعان بأنه لن يتم للصورة فحسب،
بــل كــي يـكــون ثـمــرة لــاتـفــاق السياسي
الجديد بينهما.
لـ ـك ــن م ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف ط ـب ـي ـع ــة م ـ ــا ن ـس ـجــه
الحريري مع التيار الوطني الحر ،وال
س ـي ـمــا ب ـعــد األزمـ ـ ــة م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ال
يتحدث ،حتى اآلن ،عن إمكان حصول
تحالفات انتخابية بني تيار املستقبل
ً
والقوات إال شكال ،وفي دوائر محدودة
الفعالية .فيما بات معروفًا أن املستقبل
ِّ
سيجير أصواته في دوائر يراهن عليها
التيار الوطني وباسيل.
مــا أنـتـجـتــه أزم ــة الـسـعــوديــة أي ـضــا ،أن
ال يشجع نادر الحريري عودة العالقات
إلى طبيعتها مع القوات اللبنانية
(هيثم الموسوي)

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــاول رفـ ـ ــع سـقــف
تـ ـف ــاوض ــه مـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،ثـ ـب ــت ت ـقــاســم
الحصص مع التيار الوطني في ملفات
تعرض على مجلس ال ــوزراء وخارجه،
كـمــا حـصــل فــي تـعـيــن مـحــافـظــي جبل
ل ـب ـن ــان وال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ،وتـ ـم ــري ــر امل ــوافـ ـق ــات
بـيـنـهـمــا عـلــى م ـشــاريــع م ـت ـبــادلــة .وإذا
كــان رئيس الجمهورية قد استفاد من
توقيت دقيق لتمرير مرسوم الترقيات
الذي أثمر له تأييدًا شعبيًا في قاعدته،
مل ـعــارض ـتــه ل ـب ــري ولـتـحـصـيـلــه حـقــوق
ال ـض ـبــاط ،إال أن ــه لــم يـكــن لـيـنـجــح لــوال
أزمــة السعودية التي جعلت الحريري،
ع ـل ــى حـ ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر أحـ ـ ــد ال ـس ـي ــاس ـي ــن،
«يتصرف وكأنه مدين لعون ،ويتصرف
الوزير جبران باسيل أيضًا على أساس
ّ
أن لــه َدي ـنــا فــي ذم ــة الـحــريــري ويــذكــره
م ـ ــرارًا عـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام كـيــف أنـقــذ
رئيس الحكومة».
ينقل عن إحــدى املرجعيات السياسية
أن إدارة عــائـلــة ال ـحــريــري ملـلــف األزم ــة
أنتج وضع الحريري نهائيًا في حضن
ع ــون .ومــرســوم الـتــرقـيــات أول الغيث،
والـحـبــل عـلــى ال ـجــرار .لـكــن فــي املـقــابــل،
بقدر ما يتهم التيار بأنه نهم بحسب
خ ـصــومــه ،إال أن ــه ت ـصــرف بمشروعية
ح ــن أراد االس ـت ـث ـم ــار س ــري ـع ــا ف ــي مــا
اع ـت ـبــره فــرصــة ن ـ ــادرة ل ــن ت ـتــوافــر مــرة
أخــرى ،وال سيما أن شعبيته كانت قد
تراجعت في األشهر األخيرة ،خصوصًا
أن املـعـنـ ّـي ه ــذه امل ــرة مــؤسـســة الجيش
ال ـتــي لـلـعـهــد فـيـهــا ع ـيــون ك ـث ـيــرة .لكن
القضية ال تقف هنا ،هناك التعيينات
واالنتخابات وملفات الكهرباء وكثير
غـيــرهــا ،ال يــريــد الـتـيــار بـعــد  4تشرين
ال ـث ــان ــي أن ي ـك ــون ل ــه ش ــري ــك م ـض ــارب
فـيـهــا ،وقــاعــدتــه األســاس ـيــة خصوصًا
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،أن يــأخــذ وال يعطي
مــن حصته ألح ــد ،ال شــريـكــه املسيحي
في ورقة التفاهم وهما حاليًا في حالة
خ ـصــام ،وال شــريـكــه فــي الـتـســويــة قبل
أزم ـ ــة ال ـس ـعــوديــة وب ـع ــده ــا ،وال حكمًا
ب ــري .وح ــده ح ــزب الـلــه خ ــارج كــل هــذه
املعادلة.

تقرير

«هدية» سعودية للحريري :تعيين السفير اللبناني في الرياض
ّ
بعد انتظار دام خمسة أشهر،
وافقت السعودية على
تعيين فوزي كبارة سفيرًا
للبنان في الرياض ،نتيجة
أمرين :مبادرة سعد الحريري
مع عادل الجبير ،و«اإلحراج»
تسبب به الرئيس ميشال
الذي ّ
عون والخارجية اللبنانية،
للسعودية ،في االمتناع عن
موعد للسفير وليد
تحديد
ٍ
قدم أوراق
اليعقوب حتى ُي ّ
اعتماده
ليا القزي
انتهت األزم ــة الدبلوماسية الصامتة
بــن لبنان والسعودية .مـبــادرة رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري مع وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي عـ ــادل الـ ُـجـ ّبـيــر،
نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي وضـ ـ ــع حـ ـ ـ ّـد لـ ــ«تـ ـع ــن ــت»
ال ــري ــاض بــاالمـتـنــاع عــن تــوقـيــع أوراق
تعيني السفير الـلـبـنــانــي لــديـهــا فــوزي
كبارة ،الذي اختاره الحريري شخصيًا
ل ـهــذا امل ــوق ــع .فـبـعــد خـمـســة أش ـهــر على
الـتـشـكـيــات الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وانـقـضــاء
مهلة الـثــاثــة أش ـهــر ،الـ ُـعــرفـيــة ،ملوافقة

الدول على قبول الدبلوماسيني لديها،
ّ
علمت «األخـبــار» أن السعودية أرسلت
أمـ ــس ،إل ــى وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ق ــراره ــا
املــوافـقــة عـلــى تعيني كـ ّـبــارة سـفـيـرًا في
الرياض.
«املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاردة» بـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــروت
والــريــاض ب ــدأت قبل احـتـجــاز األخـيــرة
للحريري في الرابع من تشرين الثاني
املاضي ،فقد اتخذت «مملكة الوصاية»
مــن مــوقــف حـ ًـزب الـلــه تـجــاه الـحــرب في
الـيـمــن ذري ـع ــة مل ـحــاولــة تـطــويــع ال ـقــرار
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي .إال أن امل ــواج ـه ــة اس ـت ـعــرت
بـ ـع ــد إجـ ـ ـب ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
تـقــديــم اسـتـقــالـتــه .قـبــول اعـتـمــاد كـ ّـبــارة
ُي ّ
عد «خطوة في االتـجــاه الصحيح من
أج ــل اسـتـقــامــة ال ـعــاقــة ب ــن الـبـلــديــن»،
بـحـســب مــا تـقــول ل ــ«األخ ـب ـ ّـار» مـصــادر
في تيار املستقبل ،مؤكدة أنــه «لــم تكن
هناك مشكلة منذ البداية ،وفي ّكل ّ
مرة
كـنــا ن ـســأل ع ــن امل ــوض ــوع ،ك ــان يأتينا
الجواب السعودي بأنهم موافقون على
ّ
التعيني» .ولكن ،ال يتعلق األمر حصرًا
ُ
ب ـج ـهــود ال ـح ــري ــري م ــع ال ــج ـب ـي ــر ،على
الــرغــم مــن أهميتها .فما قــام بــه رئيس
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ُي ـع ــد اس ـت ـك ـم ــاال لـلـضـغــوط
ال ـتــي مــارس ـهــا الــرئ ـيــس م ـي ـشــال ع ــون،
والـخــارجـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ال ـلــذان امتنعا
ع ــن تـحــديــد مــوعــد للسفير الـسـعــودي
وليد اليعقوب لتقديم أوراق اعتماده،
ّ
ري ـث ـمــا ي ـتــم ق ـب ــول كـ ـ ّـبـ ــارة .ص ـح ـيــح أن
املوقف اللبناني ال يرتقي إلى مستوى

ّ
معاملة دولة أخرى باملثل ،لكنه ساهم
في التأثير على قرار القيادة السعودية
الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم تـ ـ ـ ــرد أن يـ ـح ــرجـ ـه ــا ل ـب ـن ــان
دبلوماسيًا وال ُيباشر سفيرها القيام
بمهماته ،وخاصة بعد «الصفعة» التي
تلقتها فــي ملف الـحــريــري ،وإجـبــارهــا
مقابل.
على «إطالق سراحه» من دون
ٍ
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ـق ــول مـ ـص ــادر قصر
ّ ّ
ب ـس ـت ــرس ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن ح ـ ــل امل ـلــف
«ت ــواله الــرئـيــس ال ـحــريــري ،فنحن منذ
الـبــدايــة لــم نتواصل مــع السعودية في
ه ــذا ال ـخ ـص ــوص .ول ـك ــن ،ســاهـمـنــا في
تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق ع ـبــر تــأخ ـيــر تـحــديــد
موعد تقديم اليعقوب أوراق اعتماده»،
والـ ــذري ـ ـعـ ــة ك ــان ــت عـ ـ ــدم ت ـع ـي ــن م ــدي ــر
املــراســم فــي وزارة الـخــارجـيــة .انعكس
ذل ــك سلبًا «عـلــى ع ــدم تـحــديــد مواعيد
لدبلوماسيني آخرين ،كان من املفترض
أن ُي ـقــدمــوا أوراق اع ـت ـمــادهــم ،حـتــى ال
يـظـهــر ال ـخ ــاف م ــع ال ـس ـعــوديــة بـشـكـ ٍـل
ف ــاق ــع» .أم ــا ب ـعــد امل ــواف ـقــة ع ـلــى ك ـ ّـب ــارة،
«فلم تعد هناك مشكلة ،ومن املتوقع أن
ُي ّ
حدد موعد لليعقوب بعد عطلة رأس
السنة».
مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـن ـس ـح ــب امل ــوافـ ـق ــة
السعودية على تعيني السفير اللبناني
ّ
إيجابًا من أ ُجــل حــل األزمــة مع السفير
ال ـل ـب ـنــانــي املـ ـع ــن لـ ــدى ال ـك ــوي ــت ري ــان
ُ
سـعـيــد ،وال ــذي لــم تــرســل «الـخــارجـيــة»
أوراق اعتماده بعدما وصلتها رسالة
مــن ال ــدول ــة الخليجية بــأنـهــا لــن تقبل

اعتماده بسبب طائفته وصدور ُ
الحكم
ّ
بحق «خلية العبدلي» .تستبعد مصادر
«بـسـتــرس» انـعـكــاس ال ـقــرار الـسـعــودي
ّ
على الكويت« ،ألن املشكلة مع األخيرة
ال تنحصر بــالـضـغــوط الـسـعــوديــة ،بل
هـ ـن ــاك ال ــوض ــع الـ ـخ ــاص ب ــن ال ـكــويــت
وحزب الله» .ولكن ،في  20كانون الثاني
« ،2018سـيــزور الرئيس عــون الكويت،
ُ
ـوع».
ُحيث يتوقع أن يتم تناول املــوضـ ّ
تحاول مصادر الخارجية الترويج بأنه
إذا لم تقبل الكويت تعيني سعيد «فقد
ن ـقــوم بتعيينه فــي ال ـب ــاراغ ــواي ،مكان
الـقــائــم بــاألعـمــال حسن ح ـجــازي ،الــذي
ُرف ــض اعـتـمــاده فــي الــدولــة الالتينية».
ّ
إال أن مصادر ُمتابعة للملف تنفي ذلك
ق ـط ـعــا ،م ــؤك ــدة إص ـ ــرار رئ ـي ــس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ـ ّـري ع ـلــى خ ـي ــار سعيد
ً
ّ
س ـف ـي ـرًا ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت .فـ ـض ــا عـ ــن أن
السفير ينتمي إل ــى الـفـئــة األولـ ــى« ،مــا
ّ
يعني أن قرار تعيينه خاضع ،لبنانيًا،
ُ
للحسابات السياسية ،وال يمكن لوزارة
ال ـخــارج ـيــة أن ت ـت ـصـ ّـرف بـمـصـيــره من
دون مراعاة ذلك».
أمــا فــي مــوضــوع الـبــاراغــواي ،فبحسب
معلومات «األخـبــار» أتــى رفــض تعيني
ح ـجــازي «نـتـيـجــة ال ـن ـفــوذ اإلســرائـيـلــي
ال ـطــاغــي ع ـلــى دوائ ـ ــر ص ـنــع الـ ـق ــرار في
الـ ـب ــاراغ ــواي» .إذ ال تــريــد ه ــذه الــدولــة
أن ت ــرف ــع تـمـثـيـلـهــا م ــع ل ـب ـن ــان« ،وه ــي
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــت ،ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،بـ ـ ـي ـ ــروت مــن
تعييناتها الدبلوماسية».
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سياسة
تحقيق
«حدثًا» .أين ّتجار
مخيمات لبنان ،لم يعد َ
لم يعد الخبر السوري ُمغريًا .موت ثمانية أطفال حرقًا ،في أحد ّ
مخيم
اإلنسانية
األزمات الذي لعبوا ،في المرحلة الماضية ،على وتر القضايا
ورمزية الطفولة؟ صمت مطبقّ .
ّ
ّ
المخيمات األخرى ،بال مطافئ جاهزة ،وبالتالي المسألة ُيمكن أن تتكرر ،وهذا
«الحماصنة» في البقاع ،على غرار
ّ
المتحدة» طبعًا .ثمانية أطفال ماتوا وهم يستغيثون .مشهد ال يسهل نسيانه على من رآه.
مع رعاية «األمم ّ
مشهد سوري آخر ُيضاف إلى ذاكرة األلم

اللبنانية
ة...
غز
في
أطفال
8
أكلت
التي
النار
ّ
ّ

التهمت النار  36خيمة ومعها أجساد ثمانية أطفال عمر أكبرهم خمس سنوات

محمد نزال
َيـ ـخـ ـب ــط بـ ـي ــدي ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــرت ــن ب ــاب
الـخـيـمــة .هــو داخ ـل ـهــا .يستغيث َمــن
ي ـن ـقــذهَ ،م ــن ي ـخــرجــه ،وم ـع ــه شقيقه
األصغر .يصرخ .النار تقترب .وصلت.
يـصــرخ أك ـثــرَ .م ــن سمعه لــم يستطع
أن يـقـتــرب .ج ـ ّـده ك ــان ه ـنــاك ،سمعه.
ج ــاء رئ ـيــس ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ،سـمـعــه أيـضــا.
ّ
ّ
ال ـنــار فــي ك ــل م ـكــان .املـخــيــم يشتعل.
أخ ـي ـرًا ،سـكــت يـعـقــوب ،أو مـحـمــد ،أو
سليمانّ .أما شقيقه األصغر ،واسمه
ع ـبّــد الـ ـل ــه ،أو م ـص ـط ـفــى ،أو خـلـيــل،
فكف عن البكاء .سكت أيضًا .سكتا،
س ـك ـت ــوا ،إلـ ــى األبـ ـ ــد .ث ـمــان ـيــة أط ـفــال
ماتوا حرقًا .حصل ذلك يوم الخميس
األول ِمــن الشهر الـجــاري ،في لبنان،

ّ
عـنــد ال ـطــرف الـغــربــي لـبـلــدة غ ــزة في
ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي .ه ـن ــاك ،ت ـمــامــا ،عند
مـجــرى نـهــر الـلـيـطــانــي .بـلــدة اسمها
غ ـ ـ ّـزة! ول ـك ـ ّـل م ـك ــانّ ،
رب ـم ــا أي ـض ــاِ ،مــن
ّ
ّ
الفلسطينية
اسمه نصيب .فــي غــزة
ّ
مخيمات «الجئني» فلسطينيني .في
ّ
ّ
ّ
غ ــزة اللبنانية مـخــيـمــات «نــازحــن»
ّ
س ـ ــوري ـ ــن .ت ــوص ـي ـف ــات ق ــان ــون ــي ــة ال
ت ـع ـتــرف ال ـن ــار ب ـه ــا .األطـ ـف ــال مثلها
ّ
بجنسية ،بدين أو
أيضًا ،ال يعترفون
ّ
ّ
سياسية ،هم أطفال
بوضعية
مذهب،
فحسب.
ما سبب الحريق؟ ســؤال بائخ اآلن.
ق ـي ــل «ص ــوبـ ـي ــا» داخ ـ ــل خ ـي ـم ــة .قـيــل
«ماس» كهربائي .قيل لهو صبياني.
ّ
لم ُي َقل عن عمد ّ
«مخيم
شرير .احترق
الحماصنة» عن آخره .لم تكن هناك

اعادة ترميم «مخيم الحماصنة» في بلدة غزة البقاعية (مروان طحطح)

مطافئ كبيرة جــاهــزة .هــذه ستأتي
من بعيدّ ،
جدًا ،بعد أن أصبح املكان
ِ
ّ
رم ــادًا .حتى عندما وصـلــت ،لــم يكن
بــإم ـكــان ـهــا ال ــدخ ــول إل ــى ال ـع ـمــق ،إذ
ُيـعـيـقـهــا ال ـت ـك ـ ّـدس ال ـب ـش ــري .الـخـيــم
ِم ـ ــن الـ ـن ــايـ ـل ــون امل ـ ـق ـ ـ ّـوى .م ـتــاص ـقــة
تمامًاّ .
أي فيلسوف «إنساني» يكون
ص ــاح ــب ه ــذه ال ــوص ـف ــة؟ ب ـع ـي ـدًا عــن
اآللـيــات الـكـبـيــرة ،لــم يكن هـنــاك قـ ّـوة
إط ـفــاء بـشـ ّ
ـريــة مـتـخـ ّـصـصــة .الـكــارثــة
ّ
ب ـم ـحــاذاة الـنـهــر الـ ــذي ،عـلــى تـلــوثــه،
كــان لينفع فــي تـلــك الـحــالــة .وصلت
النار إلى ارتفاع أربعة أمتار تقريبًا،
ع ـلــى م ــا ي ـق ــول ال ــذي ــن ك ــان ــوا ه ـنــاك،
وزادت ال ـ ــري ـ ــح ف ـ ــي املـ ـشـ ـكـ ـل ــة .ك ــان
ّ
الطقس باردًا يومها .أكلت النار كل
ش ــيء عـلــى م ــدى ســاع ـتــن .نـحــو 36

خيمة ذابتَ ...
ومن علق فيها.
ّ
ّ
مـ ـ ّـرت ال ـك ــارث ــة امل ـخــي ـمــاتــيــة األوج ــع
ّ
(سوريًا) في لبنانِ ،من ّغير ضجيج
َ
إع ــام ــي ،ومـ ــن ذك ــره ــا إن ـم ــا جعلها
ضـمــن «امل ـت ـف ـ ّـرق ــات» .م ــا ِم ــن وسيلة
إع ــام ـ ّـي ــة ذك ـ ــرت أسـ ـم ــاء ال ـض ـحــايــا.
ّ
حـ ـ ــتـ ـ ــى ع ـ ـ ــدده ـ ـ ــم ل ـ ـ ــم ُي ـ ـ ـحـ ـ ـ َـسـ ـ ــم ،ف ــي
ّ
ّ
إذ قالت «الوكالة الوطنية
املحصلةّ ،
لـ ــإعـ ــام» إنـ ـه ــم ت ـس ـع ــة .ف ــي ال ــواق ــع
ّ
هــم ثـمــانـيــة .ك ــأن ال ـحــدث فــي كوكب
ّ
ّ
ّ
آخـ ــر! ِم ــن جـهـتـهــا ،أع ـ ــدت مـفــوضــيــة
ّ
الــاجـئــن (الـتــابـعــة لــأمــم املــتـحــدة)
ت ـق ــري ـرًا إع ــام ـ ّـي ــا ،ب ـعــد تـسـعــة ّأي ـ ــام،
لـكـنـهــا ل ــم ت ـضـ ّـم ـنــه الئ ـح ــة بــأس ـمــاء
الضحايا .جاءت على ذكر بعضهم،
ّأم ــا ال ـبــاقــون فـمـجـ ّـرد تكملة للعدد،
أشـبــاح .كــان تقريرًا دعــائـ ّـيــا .لــم يعد
الخبر السوري مغريًا ،عند الجميع،
ّ
ّ
وكـ ــل ألس ـب ــاب ــه .ل ـقــد م ــل ال ـعــالــم هــذا
املوت .لكن ماذا عن الذين تاجروا به،
عـلــى مــدى س ـنــواتّ ،
وادعـ ــوا الـتـفـ ّـوق
األخ ـ ــاق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي؟ ألـ ـ ــم تـعــد
التجارة بمأساة األطفال ّ
«ربيحة»؟
ّ
أم أن صـ ّـدى امليدان يفضح؟ الهزائم
ّ
عمومًا فضاحة .أين الضجيج ،إياه،
تحديدًا ِمن أجل األطفال!
يقف «أبــو خــالــد» بـ ّ
ـزيــه العربي عند
ّ
بــاب املـخـ ّـيــم ،أو مــا كــان مخيمًا .هو
جـ ّـد األطـفــال الثمانية .ال يسمح لنا
ّ
ّ
البلدية .نقصد
بالتجول إال بإذن ِمن
رئيسها ونحصل على اإلذن .نعود
إل ـي ــه ،فـيـتـلــو عـلـيـنــا أس ـم ــاء أح ـفــاده
وأع ـمــارهــم :محمد محمود حمادي
(خـمــس س ـنــوات) وشقيقه عبد الله
(سـ ـنـ ـت ــان ونـ ـص ــف س ـ ـنـ ــة) ،ي ـع ـقــوب
ع ـبــد ال ـل ــه حـ ـم ــادي (أربـ ـ ــع س ـن ــوات)
وشقيقته حال حمادي (سنة ونصف
سنة) ،سليمان خالد حمادي (خمس
سنوات) وشقيقه مصطفى (سنتان)،
ف ــاط ـم ــة إب ــراهـ ـي ــم ح ـش ـيــش (خ ـمــس
سـنــوات) وشقيقها خليل (سنتان).
كانوا في أربع خيم .أين كان آباؤهم
لحظة الحادثة؟ في العمل .يطلبهم

وال ــده ــم ،ف ـي ـح ـضــرون .يـبـتـعــد «أب ــو
خ ــال ــد» وي ـط ـل ــب ِم ـن ـه ــم م ـحــادث ـت ـنــا.
أربعة آباء .ثالثة إخوة والرابع زوج
أخ ـت ـهــم .ت ــرك ــوا عـمـلـهــم ،ف ــي املـخـ ّـيــم
ّ
ليتحدثوا ّ
عما حصل.
نفسه ،وأتــوا
أرب ـع ـت ـه ــم ف ــي ع ـقــدهــم الـ ــرابـ ــع .آث ــار
«ال ـب ــاط ــون» ع ـلــى ث ـيــاب ـهــم .يعملون
اآلن فــي إع ــادة بناء مــا احـتــرق .هذه
فــرصــة عـمــل! بعضهم ك ــان بــا عمل
ق ـبــل الـ ـح ــادث ــة .اآلن «جـ ـ ــاءت األمـ ــم،
ّ
ُ
ّ
ّ
ـة ،لتساعدنا
وك ــل املـنــظـمــات الــدولــيـ ّ
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـص ـ ــل .ك ـ ــن ـ ــا ن ـط ــال ــب
كـثـيـرًا ،تأتينا الــوعــود تلو الــوعــود،

مخيمات غزة تضم نحو
ّ
 33ألف نازح من دون
إطفائية واحدة
آلية
ّ
فقدنا أوالدن ــا فــأتــوا» .يـتـحـ ّـدث عبد
ال ـلــه ،وق ــد ب ــدا أكـثــرهــم ان ـك ـســارًاّ .أمــا
ّ
إبراهيم ،فظهر أكثر صالبة ،وكلهم
يشكر
فيهم باملقارنة صالبة عجيبة! ّ
ّ
«كـ ـ ــل َمـ ــن اهـ ـت ــم ب ـع ــد الـ ـح ــادث ــة .إن ــه
القضاء والـقــدر» .أنــت فقدت ولديك،
لــم يـكــن لــديــك ســواه ـمــا ،واآلن نــراك
ً
بهذا النشاط ّتعمل وتبدو متفائال!
مـ ـب ــاش ــرة ُيـ ـع ــق ــب«« :اس ـ ـم ـ ــع ،بـنـتــي
فاطمة راحت ،وابني خليل راح ،بس
الله ما راح ،وهــو إللي بـعـ ّـوض .الله
ما راح» .لوال اإليمان! يوافقه خالد،
مـضـيـفــا ،وإن بـتـلـعـثــم« :ال ـل ــه كــاتــب
لوالدنا يموتوا هيك ،وهــون ،ونحن
م ـس ـلـ ّـمــون ألم ـ ـ ــره» .أخـ ـيـ ـرًا م ـح ـمــود.
ّ
وح ــده ظ ــل صــامـتــا .وح ــده بقيت له
طفلة واحدة :اسمها يمامة .يفتحون
ُ ّ
ويـ ـ ـق ـ ــلـ ـ ـب ـ ــون فـ ـ ــي صـ ــور
هـ ــوات ـ ـف ـ ـهـ ــم

األربعاء  27كانون األول  2017العدد 3357

سياسة

7

مقالة

طفايات
ال ّ
رئـ ـي ــس بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة غـ ـ ـ ّـزة ال ـب ـق ــاع ـ ّـي ــة ،مـحـمــد
ّ
املجذوب ،هو نفسه رئيس «اتحاد بلديات
ال ـس ـه ــل» .ال ت ـجـ ّـد ع ـن ــده ح ـمــاســة تـجــاه
اإلعـ ــامّ .
رب ـمــا م ــل حـكــايــات «الـنــازحــن»
ّ
ال ـســوريــن .أو رب ـمــا ألن ه ــذا امل ـلــف بــات
يـنـطــوي عـلــى كـثـيــر ِم ــن الـفـضــائــح .عــدد
ّ
ُس ــك ــان ب ـل ــدت ــه ن ـح ــو  6آالفّ ،أم ـ ــا ع ــدد
السوريني فيها ،الذي تدفقوا على دفعات
مـنــذ بــدايــة األزم ــة فــي بــادهــم ،فبلغ إلــى
ّ
اآلن نـحــو  33أل ـفــا .إن ـهــم أك ـثــر بخمسة
أضعاف ِمن أهل البلدة! السوريون ليسوا
محصورين فقط في ّ
املخيمات .تجدهم
على كامل مساحة البلدة تقريبًا .يعملون
ّ
ف ــي مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت .ك ــأن ــك ف ــي قــريــة
ّ ُ
ـوريــة نقلت ِمــن مكانها ووضـعــت في
سـ
ّ
البقاع الغربي .ال يخفي املجذوب تبرمه
مــن هــذا الــواقــع« :لــن تـصــادف واح ـدًا ِمن
أهل غزة في الشارع ،إال بصعوبة» .عدد
خيم «النازحني» يبلغ  ،700موزعة على
أكثر ِمن ّ
مخيم ،ولكن عمومًا «هل يمكننا
أن نقدم أكثر ِمن استقبالهم والسماح لهم
بالبقاء؟ هذا ما نفعله» .ما ال ُيحكى عنه
كثيرًا هو ّأن كل البلديات ،في لبنان ،التي
تستقبل نازحني سوريني على أراضيها
تستفيد ِم ــن تـقــديـمــات ال ــدول ــة ،مـحـلـ ّـيــا،
ً
ّ
فضال عن تقديمات األمم املتحدة وسائر
ّ
ّ
املنظمات الدولية ّ ،وأشياء أخــرى .أما عن
ال ـكــارثــة ال ـتــي حــلــت أخ ـي ـرًا ،ف ــي «مـخـ ّـيــم
ّ
الحماصنة» غير البعيد عن ّ
البلدية،
مقر
ّ
ّ
فيقول املـجــذوب« :كنا بحاجة لطفايات،
لـيــس لــديـنــا ،م ــاذا نـفـعــل؟ أي ــن مفوضيةّ
شؤون الالجئني ِمن هذه املسألة؟ لو كان
ّ
عندي طفايات لكنت أخمدت النار .عمومًا
أنا تدخلت ّ منذ الدقائق األولى ،وشاهدت
بـعـيـنــي ك ــل ش ــيء وس ـم ـعــت اسـتـغــاثــات
األط ـف ــال ،ول ــوال عـمــل الـبـلـ ّ
ـديــة ل ـكــان عــدد
ّ
ّ
القتلى ال يقل عن مئة ،إنما الحمد لله أنها
انقضت بثمانية فقط».

َ
أطفالهم .لوال هذه الهواتف! لم يبق
لهم ِمن ذكراهم إال تلك الصور .شيء
في برودة أعصاب اآلباء هؤالء ُيشير
إل ــى مــا ُيـشـبــه اإلن ـك ــار .أو ّ
رب ـمــا هي
آلـيــة نـفـسـ ّـيــة دفــاعـ ّـيــة أم ــام اآلخــريــن.
ّ
أو لعله اعتياد املوت السوري .ليس
ّ
يسيرًا فهم «الحالة السورية» اليوم.
أي ـ ــن ك ــان ــت أم ـ ـهـ ــات األط ـ ـفـ ــال لـحـظــة
ّ
ال ـحــادثــة؟ ك ــن فــي «س ــوق الخميس»
ّ
األسـ ـب ــوع ــي .ق ــري ــب ِم ـ ــن املـ ـخ ــي ــم .لــم
نـسـتـطــع أن نـقــابـلـهــن .ب ــدا أن رج ــال
العائلة ال ي ـ ّ
ـودون ذل ــك .هــم ِّمــن قرية
تل الشور في حمص .إذا توفرت لكم
العودة اآلن إلى بلدكم ،هل تعودون؟
م ـب ــاش ــرة ُي ـج ـي ــب إب ــراهـ ـي ــم« :ال ،مــا
مـنــأمــن عـلــى حــال ـنــا ،م ــا مـنــرجــع بال
ضـمــانــات» .يوافقه الثالثة اآلخ ــرون
ع ـلــى ذلـ ــك .م ــا الـ ــذي يـجـعــل شخصًا
فقد أوالده في مكان ،بطريقة أكثر ِمن
قاسية ،ال ُيريد مغادرته بعدما أصبح
ّ
«ل ـع ـنــة» ...أقــلــه ك ــذاك ــرة! يحضر أحــد
الـلـبـنــانـيــن ،اسـمــه أي ـمــن ،مـعـ ّـرفــا عن
ّ
ّ
حقوقية».
ـ«منظمة
نفسه كمندوب ل
ّ
هــؤالء ال ُي ّ
حبون «تـطــفــات» وسائل
ّ
ّ
اإلعــام .إنــه يعمل مع لجنة إيطالية
ّ
(ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع األم ـ ـ ــم املـ ــت ـ ـحـ ــدة).
هـ ـن ــاك ،ف ــي ت ـل ــك املـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات ،تـسـمــع
ك ـث ـي ـرًا لـفـظــة «أمـ ـ ــم» .جـ ــاءت «األمـ ــم»
وذه ـبــت «األمـ ــم» وسـ ّـجـلــت «األمـ ــم»...
ال ـس ـ ّ
ـوري ــون ي ـق ـصــدون ب ـهــذه الكلمة
ّ
ّ
مفوضية الالجئني ّ وكــل ما علق بها
ّ
ِمــن جـمـعــيــات .يبخسون بها غالبًا،
بسبب التقصير ،ولكن عندما يحضر
أحد مندوبيها ينقطع الكالم .األزمة
الـسـ ّ
ـوريــة ،ومــا أنتجته فــي النفوس،
ليس ِمن السهل وصفه .عمومًا ،هذا
ّ
كله لم يكن يعني شيئًا األطفال الذين
مــاتــوا .هناك أطفال آخــرون شاهدوا
ما حصل .رأوا مــوت أترابهم بالنار.
سيكون ِمن الصعب عليهم أن ينسوا.
سيكبرون غـدًا .ما حصل في ّسوريا
لن ينتهي غدًا ،وال بعد غد ،إنه رهن
ذاكرة أجيال ستكبر.

«فيديو حبيش» :طلعت «براس اللي ما الهن حدا»!
عمر نشابة
بثت وسائل االعالم أخيرًا شريط فيديو قيل أنه مسجل
من داخل مخفر «حبيش» التابع لقوى االمن الداخلي في
بيروت ،ظهر فيه شــاب سعودي الجنسية معروف في
لبنان بـ«أمير الكبتاغون» لكونه من االسرة الحاكمة في
اململكة العربية السعودية والقي القبض عليه في املطار
بينما كان يحاول تهريب مواد ممنوعة بواسطة طائرة
خاصة .األمير املوقوف كان يحتفل بعيد ميالده برفقة
شـخــص آخ ــر فــي غــرفــة م ـضــاءة بــالـشـمــوع تـعـلــو فيها
املــوسـيـقــى .آالف املــوقــوفــن واملـحـكــومــن فــي الـسـجــون
اللبنانية شــاهــدوا الشريط عبر التلفزيون مــن غرفهم
الـضـيـقــة ف ــي م ـبــان مـهـتــرئــة ي ـعــانــون فـيـهــا م ــن ظ ــروف
صحية واجتماعية صعبة.
الضابط املسؤول عن مخفر حبيش آمر مأمور يتلقى
التوجيهات من السلطات القضائية واألمنية العليا التي
ارادت منح املوقوف صالحيات استثنائية ،بينما تهمل
ظروف اعتقال آالف املواطنني العاديني.
السجون اللبنانية تكتظ بفئة من النزالء يعرفون خلف
القضبان بـ«اللي ما الهن حدا» .معظم هؤالء من الفقراء
والبسطاء واألجــانــب الذين ال يــزورهــم أحــد في السجن
لتزويدهم بالطعام والسجائر والـحــاجــات الشخصية،
وال مــرجـعـيــة سـيــاسـيــة أو اجـتـمــاعـيــة أو طــائـفـيــة لـهــم،
وال من يتابع ملفاتهم القضائية بجدية .وخــال االيــام

(وربما األشهر) االولى لحبسهم (أي ما يعرف بمرحلة
«الـ ــدخـ ــول») ق ــد ت ــوك ــل ال ـي ـهــم م ـه ــام «الـ ـخ ــدم» ويـصـبــح
«الـشــاويــش» (سجني مكلف من ضباط السجن بــإدارة
ب ـعــض الـ ـش ــؤون ال ـيــوم ـيــة) ولـ ــي أم ــره ــم .وع ـل ــى ال ـخــدم
االستجابة ألوامــر الشاويش في كل ما يتعلق بتنظيف
«ال ـق ــاووش» وتــرتـيـبــه ،والـطـهــي وخــدمــة الـقـهــوة والـشــاي
وخدمات أخرى .وبينما يمكن أن يتحسن وضع سجني
«الدخول» بعد حني بفضل ارضائه الشاويش من خالل
االغ ــراض وامل ــأك ــوالت والـسـجــائــر الـتــي تــأتـيــه مــن االهــل
واالصحاب عبر بريد السجن أو خالل الزيارات ،يحرم
«اللي ما الهن حدا» من ذلك.
أوض ـ ــاع ال ـس ـجــون ف ــي ل ـب ـنــان ال تـتـنــاســب م ــع املـعــايـيــر
الــدول ـيــة الــدن ـيــا ملـعــامـلــة الـسـجـنــاء («ق ــواع ــد مــانــديــا»)
وتتفاقم مشاكل السجون في لبنان بشكل متسارع منذ
تسعينيات الـقــرن الفائت .غير أن الجهود التي تبذلها
هيئات املجتمع املدني بواسطة بعض الجمعيات الخيرية
والــروحـيــة واملـســاعــدات الـتــي تقدمها االم ــم املـتـحــدة من
خــال مكتب امل ـخــدرات والجريمة  UNOCDفــي لبنان
هــي بـمـثــابــة حـقـنــة بـنــج وم ـهــدئ أع ـصــاب ملـنــع االنـهـيــار
الـكــامــل .وكــانــت قــد خضعت بعض الـسـجــون لعمليات
تجميل وادخـلــت بعض التحسينات الطفيفة ،وفــي كل
مرة يتباهى السياسيون ومسؤولون في االمــم املتحدة
بــانـجــازاتـهــم الـعـظـيـمــة وي ـحــاولــون طـبـعــا الـتــركـيــز على
النصف امل ــآن مــن الـكــوب ويتجاهلون اإلخـفــاق األبــرز

في اصالح السجون وهو تحديث قانون إدارة السجون.
فالقانون املعمول فيه حاليًا صــدر منذ نحو  70عامًا
(امل ــرس ــوم  )1949/14310وبــالـتــالــي ف ــان معظم املـهــام
املوكلة لضباط ورتباء وعناصر قوى االمن الداخلي في
السجون تحدد اليوم بموجب مذكرات خدمة تصدر عن
القيادة التنفيذية وال ترتكز الى نص قانوني يحدد كيفية
إدارة املؤسسات العقابية والهيكلة االدارية.
صحيح أن في وزارة العدل اليوم إدارة خاصة بالسجون
عـلــى رأس ـهــا ق ــاض يتميز بــالـكـفــاءة وال ـنــزاهــة ،غـيــر أنــه
يجد نفسه مضطرًا لالستعانة بـ UNODCبشكل شبه
كــامــل ت ــارة ،وبــالـهـيـئــات غـيــر الـحـكــومـيــة أطـ ــوارًا أخ ــرى،
بينما تضيق صالحياته في ظل استمرار اهمال الدولة
ملوضوع اصالح السجون.
ان لبث فيديو «أمير الكبتاغون» اثرًا سلبيًا حادًا ال على
أوضاع السجون فحسب بل على نظام العدالة في لبنان
برمته .وهو يدل بشكل واضــح الى تدخل سياسي في
ملف قضائي .وال عجب فــي ذلــك ألن التحكم باملسار
االجــرائــي والقضائي ألي قضية جنائية هــو مــن أثمن
أدوات أصحاب املصالح السياسة في لبنان .وانطالقًا من
ذلك قد يصح ختم هذا املقال بسؤال (ربما معروف جوابه
لدى العديد من القراء) :هل ان اصالح مسار املحاكمات
العادلة والسجون لقطع الطريق على التدخالت ولتكريس
االستقاللية الكاملة للقضاء يتناسب مع مصالح القوى
السياسية الحاكمة؟

تقرير

قضية «أمير الكبتاغون»:
وقاحة السياسة والقضاء واألمن
رضوان مرتضى
َّ
لـعــل الفيديو «الـ ِّـسـلـفــي» ال ــذي صـ َّـوره
«أم ـ ـيـ ــر الـ ـكـ ـبـ ـت ــاغ ــون»ُ عـ ـب ــد امل ـح ـســن
ب ــن ول ـيــد آل س ـعــود (ض ـب ــط ُمـتـلـ ّـبـســا
بـ ـتـ ـه ــري ــب ن ـ ـحـ ــو ط ـ ـنـ ــن مـ ـ ــن حـ ـب ــوب
الـ ـكـ ـبـ ـت ــاغ ــون فـ ــي مـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت فــي
تشرين األول عــام  )٢٠١٥هو األفصح
تعبيرًا عن وقاحة ُاألجهزة القضائية
واألمـنـيــة الـتــي لــم ت ـحـ ِّـرك ســاكـنــا ،رغم
نشر تقارير عدة تتحدث عن الرفاهية
االسـتـثـنــائـيــة الـتــي يـحــاط بـهــا سليل
آل س ـعــود .ه ــذه األج ـه ــزة ًاملستسلمة
ل ــأوام ــر ال ـس ـيــاس ـيــة خ ــدم ــة ل ــ«س ـمــو
األم ـيــر» ،أحرجها الفيديو الفضيحة
ال ـ ــذي ن ـش ــرت ــه ق ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد» ،قـبــل
ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أث ـ ـب ـ ــت ب ــالـ ـص ــوت
والصورة وعلى إيقاع أنغام املوسيقى
ّ
أن «األمـيــر» السعودي يعامل كما لو
أنه نزيل في فندق خمس نجوم .وقد
ـرت فــي الـفـيــديــو الـغــرفــة الـخــاصــة
ظ ـهـ
ال ـتــي ُت ـف ـ َـرد لــ«سـمــو األم ـي ــر» ،املـ ـ ّ
ـزودة
بكل وسائل الراحة ،مضاءة بالشموع
في أجواء رومانسية ،بحضور «نديم»
من قوى األمن الداخلي هو الرقيب ش.
ص .ش ــارك األم ـيــر «األوف» والـطـعــام
والشراب في عيد ميالده ،فيما ُي ّ
كدس
ّ
ع ـشــرات املــوقــوفــن فــي ن ـظــارة ضيقة
ـدرات املركزي.
في مكتب مكافحة املـخـ ّ
األمـيــر السعودي كــان يغني ويرقص
ِّ
ويصور ِّ
«السلفي» ،فيما
ويسكر فرحًا
املــوقــوف الستيني عــدنــان ذي ــاب ،قبل
أش ـهــر ،بـمــا يـشـبــه اإلع ـ ــدام ،تــوفــي في
نظارة تبعد أمـتــارًا قليلة بعد حشره
مع  ٢٧موقوفًا في غرفة صغيرة تتسع
لـثــاثــة أش ـخ ــاص .ل ــم يـسـمــع عـنــاصــر
استغاثاته فقضى اختناقًا من
املكتب ّ
يرف جفن ٍّ
ألي من املسؤولني.
دون أن
ه ـك ــذا ُي ـح ـشــر امل ــوق ــوف ــون ف ــي «غــرفــة
اإلعـ ــدام» الـتــي ال تــرقــى لـتـكــون زريـبــة
لـ ـلـ ـحـ ـي ــوان ــات ،ف ـي ـم ــا ي ـق ـض ــي األمـ ـي ــر

محكوميته في غرفة ّ
مكيفة ،مشمسة،
ّ
يصل إليها الطعام الساخن من طباخ
ي ــزوره يــومـيــا ،والـثـيــاب مــن املصبغة،
ـوي ،وزي ـ ـ ـ ـ ــارات
ب ـ ــوج ـ ــود هـ ــاتـ ــف خ ـ ـل ـ ـ ّ
مفتوحة ،و«كوافير» يرتب له شعره،
ويهتم بنضارة بشرته.
مـعـظــم املـ ــارة أم ــام م ـقـ ّـر ثـكـنــة يــوســف
حـ ـبـ ـي ــش (ت ـ ـض ـ ــم م ـ ـكـ ــاتـ ــب م ـك ــاف ـح ــة
امل ـ ـخـ ــدرات والـ ـق ـم ــار وح ـم ــاي ــة اآلداب
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة) ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـت ـه ــر ب ــ«م ـخ ـف ــر
ح ـب ـي ــش» ،ي ـص ــادف ــون أن ــاس ــا يـقـفــون
منتظرين دوره ــم لــزيــارة أقاربهم من
املوقوفني لساعات ،فيما ّ
زوار «األمير»
ُم َّ
كرمون.
قـ ـي ــادة امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن

«كوكايين المطار» لمن؟
أحالــت مديريــة الجمــارك املوقوفــن الخمســة ،املشــتبه فيهــم فــي قضيــة تهريــب
 ٣١كيلوغرامــا مــن الكوكايــن ،مــن كــراكاس إلــى بيــروت عبــر باريــس ،إلــى
مكتــب مكافحــة املخــدرات املركــزي منــذ ثالثــة أيــام .وعلمــت «األخبــار» ّأن ضبــاط
ُ
الجمــارك أنهــوا تحقيقاتهــم مــع املوقوفــن الذيــن اعتــرف معظمهــم بمــا نســب
إليهــم ،باســتثناء الضابــط توفيــق ع .الــذي أصـ ّـر علــى اإلنــكار ،رغــم ظهــوره فــي
كاميــرات املراقبــة يجـ ّـر الحقيبــة التــي تحتــوي كميــات الكوكايــن إلــى جانــب
املوقــوف علــي أ .الــذي انتحــل صفــة قنصــل .كمــا ظهــر الضابــط وهــو يجــادل
عناصــر الجمــارك الذيــن أصـ ّـروا علــى تفتيــش الحقيبــة .وعلمــت «األخبــار» ّأن
املوقوفــن هــم إلــى الضابــط و«القنصــل» املفتــرض ،العســكري وســام م .والســيدة
الفنزويليــة التــي اعترفــت بقبــض مبلــغ  ٧آالف دوالر مقابــل إيصــال الحقيبــة،
ُ
إضا ّفــة إلــى موقــوف خامــس ،لــم تكشــف هويتــه بعــد ،كان ينتظــر خــارج املطــار
لتســلم الحقيبــة التــي كانــت تضــم الكوكايــن املوضــب داخــل علــب هدايــا .ورغــم
ـدرات
ّأن التحقيقـ
ـات ت َجــرى بإشــراف مباشــر مــن رئيــس مكتــب ُمكافحــة املخـ ّ
ُ
املركــزي ،لــم تكشــف بعــد هويــة التاجــر الرئيســي الــذي كان يفتــرض أن يتســلم
املخــدرات املضبوطــة .ولــم ُيعــرف بعــد إذا مــا كان الضابــط املوقــوف متورطــا فــي
ّ
تجــارة املخــدرات بشــكل مباشــر ،أم أنــه وســيط متواطــئ ُيســتعان بــه فــي عمليــات
التهريــب مــن دون معرفتــه باملــواد ّ
املهربــة؟

ُ
الــداخ ـلــي كــانــت ت ـب ـ ّـرر فــي وق ــت سابق
ال ـع ـنــايــة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ي ـح ـظــى بها
«األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر» ،ب ــالـ ـح ــرص عـ ـل ــى ال ـع ــاق ــة
السعودية والحرص األمني
الجيدة مع
ُ
على حياته إذا ما نقل إلى سجن رومية
كانت صادقة في قولها
املــركــزي .وإذا ُ
هــذا ،فلماذا ال تنقل هــذا املــوقــوف إلى
«م ـب ـن ــى ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات» ف ــي سـجــن
رومـيــة املــركــزي الــذي يخضع لحراسة
خاصة من ضباط الفرع وعناصره ،أم
ّ
أن األوام ــر السعودية تقضي بإبقائه
بالقرب من «حرم السفارة» كي ال يشعر
بالغربة والوحدة؟
ّ
وقــد علمت «األخ ـب ــار» أن الفيديو تم
ت ـص ــوي ــره ب ـ ّه ــات ــف ال ــرت ـي ــب ف ــي ق ــوى
األمـ ـ ـ ــن ،املـ ـك ــل ــف املـ ـن ــاوب ــة فـ ــي مـكـتــب
ّ
مكافحة املـخــدرات املــركــزي ،علمًا بــأن
التحقيق ا ّلــذي أمــر بــإجــرائــه الضابط
ال ـ ــذي ت ـســلــم رئ ــاس ــة م ـك ـتــب مـكــافـحــة
املـخــدرات العقيد هنري منصور قبل
ن ـحــو أسـ ـب ــوع ،خ ـل ـفــا لـلـعـمـيــد غـســان
ّ
ش ـم ــس الـ ــديـ ــن ،ب ـ ـ ّـن أن ال ـف ـي ــدي ــو تــم
ّ
تصويره قبل نحو سنة ،وأن «هيئة»
املوقوف السعودي اليوم تختلف عن
ال ـصــورة الـتــي ظهر بها فــي الفيديو.
لكن لم يكشف التحقيق كيفية تسريب
هذا الفيديو أو األسباب الكامنة خلف
هذا التسريب.
ّ
والـجــديــر ذك ــره أن «تغنيج» املــوقــوف
ال ـس ـع ــودي كـ ــان أمـ ـ ـرًا ع ـس ـكــريــا خــال
ف ـت ــرة رئ ــاس ــة ال ـع ـم ـيــد ش ـم ــس ّال ــدي ــن
ملـكـتــب مـكــافـحــة املـ ـخ ــدرات ،لـكــنــه كــان
بــالـتـحــديــد نــاب ـعــا م ــن أوام ـ ــر ال ـق ـيــادة
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،وم ـ ــن خـلـفـهــا
السياسية ،للسهر على راحة «األمير»
كي تكون «طلباته أوامر» .وعليه ،بعد
هذا الفيديو ،لم ُيعرف بعد إذا ما كان
القرار بإبقاء القديم على قدمه سيبقى
س ــاري ــا أو أن ال ـق ـي ــادت ــن الـسـيــاسـيــة
والقضائية ستخجالن وتنقالنه إلى
السجن.
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عيادة

التهاب األذن الوسطى :عندما يختل «ميزان» الجسم

ف ـ ـجـ ــأة ،ي ـف ـق ــد الـ ـجـ ـس ــم تـ ـ ــوازنـ ـ ــه ،بــا
أسـبــاب ظــاهــرة .غالبًا مــا يحدث ذلك
الفعل عند النهوض من السرير .تلك
ّ
اللحظة التي نشعر معها بــأن البيت
"ي ـ ــدور" .ل ـكــن ،ســرعــان مــا ينتهي كل
ش ـ ــيء وي ـص ـب ــح الـ ـح ــدث عـ ــاديـ ــا ،مــع
استعادة التوازن.
كثيرون اختبروا تلك اللحظة .وربما،
ب ـع ـض ـهــم اخ ـت ـب ــره ــا أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ــرة.
مــع ذل ــك ،ال يــولــي أحــد هــذا االخـتــال
اهـتـمــامــا ،ويـفـســرونــه عـلــى أن ــه دوار
بـ ـسـ ـي ــط .لـ ـك ــن ،ال ـت ـش ـخ ـي ــص ال ـط ـبــي
يقول غير ذلك ،فعندما تتكرر حاالت
ّ
بصحة
الدوار ،فعليك أن تبدأ التفكير
بالتهاب في
أذنيك ،فقد تكون مصابًا
ٍ
األذن الوسطى.

ال ـ ـ ــدوار ،وإن ك ــان بـسـيـطــا ك ـمــا يظن
ال ـب ـعــض ،لـيــس ع ــارض ــا عـبـثـيــا ،فهو
إنــذار لــوجــود اخـتــال مــا فــي جسدك.
وغالبًا ،مــا يرتبط حــدوث ال ــدواء مع
ال ـن ـهــوض م ــن ال ـســريــر ب ــوج ــود خلل
فــي األذن الــوسـطــى .وقــد يتطور هذا
الخلل الـعــادي ليصبح التهابًا حــادًا
مع تجاهل أعــراضــه .أمــا ،ما هو هذا
االلتهاب؟
ي ـ ـعـ ــرف ال ـ ـقـ ــامـ ــوس الـ ـطـ ـب ــي ال ـت ـه ــاب
األذن ال ــوسـ ـط ــى ب ــأن ــه "الـ ـتـ ـه ــاب فــي
القناة السمعية وتحديدًا في املنطقة
الوسطى لألذن ،وهو يصيب البطانة
املـخــاطـيــة الـتــي تغطي تـجــويــف تلك
األذن" .هذا ما تقوله الدراسات .أما ما
يقوله الــواقــع ،فهو أنــه املــرض األكثر

شيوعًا ،وتحديدًا لدى األطفال ،دون
ّ
سن الخامسة.
ويـظـهــر ه ــذا امل ــرض ،غــالـبــا ،كــامـتــداد
الل ـت ـهــاب ال ـج ـهــاز الـتـنـفـســي الـعـلــوي

قد يتسبب التهاب األذن
الوسطى بضرب العصب السابع
يحرك عضالت الوجه
الذي ّ
الذي يؤدي إلى تراكم سريع إلفرازات
االل ـت ـهــاب ف ــي األذن الــوس ـطــى ،األم ــر
الذي ينتج عنه انخفاض القدرة على
السمع وحدوث آالم شديدة في األذن
وحمى وغثيان وتقيؤ وإسهال لدى

األطفال الرضع.
أم ـ ــا ال ـس ـب ــب فـ ــي ذل ـ ـ ــك؟ ف ـه ــو دخـ ــول
البلعوم
البكتيريا أو الفيروسات من َّ
الـ ـعـ ـل ــوي ،ع ــن ط ــري ــق ق ـن ــاة "ال ــن ـف ـي ــر"
إل ــى داخ ــل تـجــويــف األذن الــوسـطــى.
م ــع ذلـ ــك ،ال يــوجــد ت ــواف ــق ف ــي اآلراء
ل ــدى املــراجــع الطبية ح ــول مسببات
ه ــذا االل ـت ـهــاب ،فــالـنـقــاش قــائــم حــول
مــا إذا كــان املسبب هــو البكتيريا أم
الفيروس؟ ّوما يزال مفتوحًا.
لـ ـك ــن ،بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـت ـض ــارب
ف ــي اآلراء ،ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ه ـنــا عن
أسباب أخرى موجودة لدى املصابني
ب ـعــارض ه ــذا االل ـت ـهــاب ،وتـتـنــوع ما
ب ــن اإلص ــاب ــة بــالـتـهــابــات الـقـصـبــات
الـ ـه ــوائـ ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوي ــة ب ـش ـك ــل م ـت ـكــرر

أو وجـ ــود ع ـي ــوب خـلـقـيــة ف ــي الـقـنــاة
ال ـس ـم ـع ـيــة أو وج ـ ــود ع ــام ــل ال ــوراث ــة
والــذي يلعب دورًا كبيرًا في اإلصابة
بهذا املرض.
مع ذلــك ،ال يمكن التنبؤ بــاملــرض ،إذ
أن اكتشافه يرتكز على التشخيص
ل ـ ــدى ط ـب ـي ــب مـ ـخـ ـت ــص .وغ ــالـ ـب ــا مــا
ينطلق هــذا التشخيص مــن شكاوى
املريض واستنادًا ألعراض نموذجية
ً
ل ـف ـح ــص األذن ،م ـن ـه ــا مـ ـث ــا وجـ ــود
انتفاخ واحمرار في طبلة األذن .وهو
ً
ما يتطلب تاليًا تدخال طبيًا للعالج.
وفي هذا اإلطار ،ال يزال عالج التهاب
ـدل .ويمكن
األذن الــوس ـطــى م ـثــار ج ـ ـ ٍ
ال ـحــديــث هـنــا عــن نـهـجــن عــاجـيــن،
أقـ ــل م ــا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول عـنـهـمــا أنـهـمــا
متناقضني:
ال ـن ـه ــج األول ي ـن ـحــو ص ـ ــوب إع ـط ــاء
مـ ـض ــادات ح ـيــويــة ع ـلــى الـ ـف ــور ،وفــي
جميع ح ــاالت الـتـهــاب األذن .الـعــاج
الذي يتم اختياره هو "اآلموكسيلني"
( )Amoxyllinبجرعات مالئمة لعمر
ووزن املريض.
النهج اآلخ ــر يــرفــض الـعــاج الـفــوري
ب ــاملـ ـض ــادات ال ـح ـي ــوي ــة ،ب ــل املـتــابـعــة
الطبية مع معالجة األلم فقط وإرجاء
إعطاء املضادات للمرحلة التي يظهر
ف ـي ـهــا انـ ـتـ ـف ــاخ واحـ ـ ـم ـ ــرار بـ ـ ــارز عـلــى
طبلة األذن ،أو فــي حالة عــدم تراجع
االلـ ـتـ ـه ــاب خ ـ ــال فـ ـت ــرة ق ـص ـي ــرة .إذا
اس ـت ـمــر االل ـت ـه ــاب ،ول ــم ي ـجــد ال ـعــاج
باألدوية نفعًا ،وحصلت مضاعفات،
ه ـنــاك حــاجــة إلجـ ــراء زرع مستنبت،
ح ـيــث ي ـتــم تـنـظـيــف ال ـق ـيــح م ــن األذن
ال ــوس ـط ــى ،ع ــن طــريــق ع ـمــل ث ـقــب في
طبلة األذن.
وك ـم ــا حـ ــال ب ـعــض األمـ ـ ـ ــراض ،يمكن
أن ي ـت ـس ـبــب ذل ـ ــك االلـ ـتـ ـه ــاب بـبـعــض
املـضــاعـفــات وه ــي :الـثـقــب ال ــدائ ــم في
طـبـلــة األذن وان ـخ ـفــاض ال ـق ــدرة على
السمع والتهاب الغشاء ()Mastoiditis
وض ــرر فــي عـظــام السمع وبالعصب
الوجه
الـســابــع ال ــذي يـحــرك عـضــات ُ
والتهاب غشاء الدماغ وحدوث خراج
ف ــي الـ ــدمـ ــاغ وضـ ـ ــرر ف ــي ال ـت ـصــريــف
الوريدي في الدماغ.

طفلك

«البيبيكال» :نومًا (ليس) هنيئًا ألطفالكم
هبة سالمة
ُيعتبر الــوقـ ّـت ال ــذي يـنــام فيه الطفل
ذهـبـ ّـيــا بــالــنـسـبــة ال ــى األم ،وم ــن هــذا
املنطلق ،تحاول الكثير من األمهات
ت ـم ــدي ــد ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـدة ق ـ ــدر امل ـس ـت ـطــاع،
ب ــال ــوس ــائ ــل الـطـبـيـعـ ّـيــة ك ــ"ال ـه ــزه ــزة"
ّ
الطبيعية كاألدوية،
والدندنة ،وغير
ً
مـنـهــا م ـث ــا "ب ـي ـب ـي ـكــال"،)bebecal( ،
ال ــدواء املـهــدئ لــأطـفــال .وهـنــا يكمن
بيت القصيد.
"أن ــا كنت استعمل البيبيال ملــا كون
ّ
بـ ـ ّـدي اض ـهــر وخ ــل ــي اب ـنــي م ــع بـ ّـيــو"،
تقول إحدى األمهات .وقبل أن يأتيها
الـ ـس ــؤال ع ـمــا إذا كـ ــان يـتـسـبــب هــذا
الدواء بأية عوارض لطفلها ،تؤكد أن
ليس له عوارض جانبية ،وأن طفلها
نشيط ّ
ّ
العادية .تتجاهل
جدًا ّ في األيام
ّ
األم "امل ـشــخ ـصــاتــيــة" ك ــل اإلرش ـ ــادات
وال ـت ـح ــذي ــرات ال ـت ــي يـطـلـقـهــا أط ـبــاء
األطفال لجهة االستخدام العشوائي
ً
ل ـهــذه األدويـ ـ ــة ،وتـعـتـبــر ب ــأن أج ـيــاال
مـبــدعــة ونــاج ـحــة ت ـ ّ
ـربــت عـلــى أدوي ــة

ّ
"البيبيكال" .إل أن الطب ال يوافق على
هذه الرؤية الشائعة لألدوية املهدئة
واملـ ـن ـ ّـوم ــة ل ــأطـ ـف ــال ،وأشـ ـه ــره ــا فــي
ّ
لبنان هذا الــدواء :البيبيكال ،املحلي
ال ـ ّـص ـن ــع .ي ـت ـك ـ ّـون ال ـب ـي ـب ـي ـكــال بشكل
أس ــاس ــي م ــن م ـ ــادة دي ـفــان ـه ـيــدرامــن
)Diphenhydramine
(HCI
والـكـلــورالـهـيــدرايــت)Chloral hydrate
وال ـب ـيــادونــا ت ـي ـن ـك ـت ــور(Belladonna
 ،)Tinctureوه ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــواد م ـ ـخـ ـ ّـدرة
ُ
وتـسـتـخــدم فــي غ ــرف العمليات وإن
فــي نسب متفاوتة .مــن هنا ،يوضح
األط ـ ـبـ ــاء ب ـ ــأن ه ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ّـدواء ال يـجــب
أن ُي ـع ـطــى إال بــوص ـفــة طـ ّـب ـيــة وعـنــد
الضرورة ،ويجب أن ّ
يتنبه األهل إلى
ّ
أنــه ليس دواء ُيمكن االستسهال في
ّ
وص ـف ــه ل ـلــط ـفــل .فــالــديـفــانـهـيــدرامــن
والـ ـكـ ـل ــورالـ ـهـ ـي ــدراي ــت ه ـم ــا مـ ـ ّ
ـادتـ ــان
ت ــدخ ــان إل ــى ال ـك ـبــد وت ـت ـفــاعــان مع
ُ
مــواد أخــرى لتدخل الطفل فــي حالة
تشبه ّ
السكر ،لذا فإن البيبيكال يعمل
ّ
على تخدير الطفل وتهدئة الجهاز
العصبي لديه ،ال على مساعدته على

ّ
النوم بشكل مباشر .وقد ال تبدو هذه
ّ
اآلثـ ــار سـيـئــة لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،إل أن
استعمال هذه األدوية بشكل مستمر
ّ
وعشوائي قد يـ ّ
ـؤدي إلى تــأذي الكبد
والقلب والكلى بشكل مباشر ،ناهيك
ع ــن أن ه ــذه األدويـ ـ ــة امل ـه ـ ّـدئ ــة تــدخــل
ف ــي خــانــة املـ ـخ ـ ّـدرات ال ـطـ ّـبـيــة وال ـتــي
يمكن أن يـ ُـدمــن عليها الطفل .وحني

يعمل البيبيكال على تخدير
الطفل وتهدئة الجهاز العصبي
لديه ،ال مساعدته على ّالنوم
بشكل مباشر
ّ
يعتاد الطفل على حالته التي تشبه
ّ
السكرانّ ،فإن قدراته الجسدية قد ال
تنمو بالشكل املـطـلــوب ،وهــو حتمًا
يعيق قدراته العقلية واالستيعابية
بشكل أو بآخر.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،يــزيــد البيبيكال،
وأدوي ــة األطـفــال ّ
املهدئة األخ ــرى ،من

ّ
احـتـمــال أن يـكــون ل ــدى الــطـفــل طاقة
بــدنـ ّـيــة م ـفــرطــة ون ـش ــاط غ ـيــر ع ــادي،
نتيجة لتأثير هــذه األدوي ــة ّ
السلبي
ع ـلــى ال ـج ـهــاز الـعـصـبــي لـلـطـفــل .من
هنا ،فإن األطفال الذين اعتادوا على
تـنــاول هــذه األدوي ــة هــم أكـثــر عرضة
مــن غـيــرهــم ألن ي ـكـ ّـونــوا مـشــاكــل في
الجهاز العصبي عند الكبر.
وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األم ـ ـهـ ــات
ّ
الـبـيـبـيـكــال ك ـع ــاج ل ـل ـم ـغــص ،إل أن
ّ
أط ـب ــاء األط ـف ــال ي ــؤك ــدون ب ــأن هـنــاك
أدويـ ــة أط ـفــال أخ ــرى ملشكلة املغص
ال ي ــدخ ــل ف ـي ـهــا مـ ـ ــواد مـ ـه ـ ّـدئ ــة .كـمــا
األدوي ــة
ك ــان شــائـعــا اس ـت ـخــدام ه ــذه
ّ
ّ
لـتـهــدئــة الــطـفــل كـثـيــر الـبـكــاء والــنــق،
ّ ّ
إل أن األط ـبــاء يـشــرحــون بــأن البكاء
ّ
هو وسيلة الطفل الوحيدة للتعبير.
ّ
فـ ّـال ـطــفــل ي ـب ـكــي ف ــي حـ ــال الـ ـج ــوع أو
النعس أو حني يكون حفاضه ممتلئًا
أو ح ــن ي ـش ـعــر ب ــامل ـغ ــص ب ــال ـ ّـدرج ــة
األولـ ـ ــى أو ح ــن ي ـك ــون ب ـحــاجــة إلــى
حـ ـض ــن ّأمـ ـ ـ ــه ل ـي ـش ـع ــر بــال ـط ـمــأن ـي ـنــة
واألم ــان ،وفــي هــذه الـحــاالت ال يكون

ّ
ّ
الـ ـح ــل ب ـت ـخــديــر ال ــط ـف ــل ب ــل بـتـلـبـيــة
ّ
حاجاته .أمــا إذا كــان البكاء ألسباب
أخ ــرى فـيـتـ ّ
ـوجــب عـلــى األه ــل معرفة
ّ
امل ـش ـك ـلــة ،والـ ـت ــي ق ــد ت ـك ــون مــرضــيــة
ّ
وتـسـتــدعــي ال ـعــاج ال الــت ـخــديــرّ .أمــا
ّ ّ
ح ــن ت ــرغ ــب األم ف ــي ال ــت ـخ ــل ــص مــن
الـطـفــل وبـكــائــه ،فهنا يـجــب معالجة
ّ
املشكلة عند األم ال الطفل.
ّ
ّ
ضروريًا في
إل أن البيبيكال قد يكون
بعض األحيان .تقول إحدى طبيبات
األطفال إنها قد تعطي الطفل جرعة
حني تحتاج إلى أن تجري له صورة
إشعاعية يجب أن يكون الطفل هادئًا
فـيـهــا عـلــى سـبـيــل ّامل ـث ــال .أم محمد،
ٌ
مثال آخــر ،قالت بأنها اضـطـ ّـرت إلى
ّ
إعطاء طفلها البيبيكال ملــدة يومني
بوصفة طبيب حني كسر طفلها كتفه
ً
ل ـيــرتــاح م ــن ال ــوج ــع ق ـل ـيــا .م ــن هـنــا،
يشدد األطباء على أن ّ
ّ
الدواء يجب أن
ّ
يوصف بشكل منظم ومـحــدود وفي
الـحــاالت الـضـ ّ
ـروريــة فقط ،وأن تمنع
وزارة ّ
الصحة صرفه من دون وصفة
طبيب مختص.
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ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪﻣﻮع
ﻣﻦ

3

فيصل القاق *

اﻟﺪﻣﻊ

ﻣﻜﻮﻧﺎت

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻷﻟﻢ

اﻟﺰﻳﺖ

ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﺴﺘﻮى
ﻫﺮﻣﻮن
اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻤﺰاج
ﻳﻨﻈﻢ ﺿﺮﺑﺎت
اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺨﺎط

ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ

ﺗﻠﻒ اﻟﻐﺪد اﻟﺪﻣﻌﻴﺔ

ﻳﻘﻞ اﻧﺘﺎج
اﻟﺪﻣﻊ

ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر

نافذة

ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ
)اﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ(

ﻣﻊ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء

60%
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﺒﻜﻲ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻜﺮي،
ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ّ a
او اﺿﻄﺮاب اﻟﻐﺪة
اﻟﺪرﻗﻴﺔ

دﻣﻮع اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﺤﺔ
ﻛﺎﻟﺪم واﻟﻌﺮق
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺪﻣﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﻒ
ﻳﻌﻮد ﻻﺗﺼﺎل اﻻﻧﻒ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﻴﻦ
تصميم عماد خالدي

معلومات

الجوز :صديق القلب ومفتاح الرشاقة

"عليكم بتناول الجوز" .هذا آخر ما توصلت إليه دراسة أملانية عن أهمية
تناول الجوز يوميًا من أجل التمتع بالصحة والجمال .وفي هذا اإلطار،
كشفت تلك الدراسة أن الجوز ّ
غني باملواد الفعالة التي تحارب األمراض
ً
مــن نــاحـيــة ،وتمنح الـبـشــرة والـشـعــر مظهرًا جميال مــن ناحية أخــرى.
وأوضحت أن الجوز يتمتع بالفوائد الصحية التالية:

صديق للقلب:
يسهم الجوز في الحماية من أمراض القلب ،حيث إنه يعمل على خفض
مـسـتــوى الـكــولـيـسـتــرول وخـفــض ضـغــط ال ــدم املــرتـفــع وتـعــزيــز انــدمــاج
البطانة الغشائية املسؤولة عن مرونة األوعية الدموية.

يحارب السرطان:
يسهم الجوز في إبطاء انتشار السرطان ،حيث تعمل األحماض الدهنية
أوميغا  3على تثبيط نمو األورام.

يحد من خطر السكري:
يعمل الجوز على تحسني وظيفة األوعية الدموية ومستوى الكوليسترول
الضار ،ويندرج هذان العامالن ضمن عوامل خطورة اإلصابة بالسكري.

كنز من المعادن والفيتامينات:
يزخر الجوز بالبوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم ،لذا فهو يعمل على
تقوية العظام وتعزيز صحة العضالت ،كما أنه غني بفيتاميني "بي "6
و"إي" املهمني لصحة وجمال البشرة والشعر.

يرفع معدل التركيز:
بفضل محتواه العالي من فيتامني "بي" يمد الجوز املخ بالطاقة والنشاط،
مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية ،خاصة في الكبر.

يقضي على التوتر:
بفضل احتوائه على البوتاسيوم واألحـمــاض الدهنية أوميغا  3يعمل
الجوز على ضبط مستوى هرمونات التوتر ،كما أن املغنيزيوم يساعد
ً
على استرخاء العضالت املصابة بالشد ،فضال عــن أن الـجــوز يحفز
إنتاج هرمون امليالتونني الذي يساعد على التمتع بنوم مريح وهانئ.

مفتاح الرشاقة:
على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية كثيرة فإن الجوز يساعد
على الشعور بالشبع سريعًا بفضل احتوائه على األحـمــاض الدهنية
أوميغا .3

تدرج العادة أن توضع السنة الغابرة عند أفولها على املشرحة،
ليسارع الناس الى إلباسها توصيفات تروقهم وتروق أمزجتهم،
ـداث أو ك ــوارث أو
أو القيام بـســرد مــا َح ِبلت بــه متونها مــن أح ـ ٍ
ـازات أو إخ ـفــاقــات .ودرجـ ــت ال ـع ــادة فــي لـبـنــان ،وم ــن فــرط
إنـ ـج ـ ٍ
ُ
اإلخفاقات املتكررة ،أن "تكسر خلفها األوانــي والجرار" آخذين
َّ
يوم بكيت منه ...فلما صرت بغيره بكيت عليه".
بجريرة "رب ٍ
تـغـلــب أحـ ــداث الـسـنــة الـسـيــاسـيــة عـلــى مــا عــداهــا وتـطـغــى على
املواضيع الصحية والعلمية ،وكـ ّ
ـأن السياسة ستتغير يومًا ما.
السياسة تحفر عميقًا فــي صحة الـنــاس ومأكلهم وتعليمهم
ونـسـيــج عــائــاتـهــم .يـكــاد الـعــالــم يفقد تــركـيــزه عـلــى الـصـحــة ال
بل ُيضعف أعمدتها من املناخ واالحتباس الحراري الى التلوث
البيئي الى الفقر والتنمية وصحة النساء واألطفال واملهمشني.
لقيت الـ ـ  ٢.١٧بالسياسة مــا أص ــاب أخــواتـهــا ،لكنها بالصحة
حملت مؤشرات واعدة وأخرى مقلقة.
أهدت الـ 2017الى الناس (بعض الناس امليسورين؟) اكتشافات
طبية مذهلة لعالج سرطان الثدي واملبيض والدم ،العالج باإلصالح
ّ
الجيني ،زرع األعـضــاء املصنعة ،عــاجــات القلب والبنكرياس،
سيطرة أكبر على مشاكل الكوليسترول والباركينسون ،وعالج
ّ
جديد لالكتئاب ،واكتشاف جينة للتوحد .زف العالم اإليطالي
للعالم ُبشرى زراعة رأس.
ً
كل ذلــك يبقى أمـرًا هائال لكنه قد ال يفيد ســوى القادرين على
دفع نفقاته .لكن ماذا عن توجهات الصحة على مستوى سكان
العالم.
عامليًا ،انخفضت وفـيــات األطـفــال والــرضــع مــن  11مليونًا عام
 1990الى ما دون  6ماليني عام  2017وتدنت وفيات األمهات الى
النصف من حوالى  575الف الى  276ألفًا وبقي لبنان محافظًا
على معدالت منخفضة في وفيات األطفال واالمهات بالرغم من
وجود ما يقارب  42ألف والدة غير لبنانية في عام .2016
ارتفعت معدالت الوصول الى خدمات تنظيم األسرة واستعمالها
مــن قـبــل الـنـســاء مـمــا زاد فــي قــدرتـهــن عـلــى الـتـحـكــم بـقــدرهـ ّـن
بعض من العدالة اإلنجابية بالرغم
اإلنجابي وساعد في تحقيق
ٍ
من استمرار الحاجة لتلك الخدمات خصوصًا في العالم الثالث
وبني الالجئات .أطلقت ميلندا غايتس من خالل مؤسسة غايتس
م ـبــادرة تفضي لـلــوصــول الــى  300مليون مستعملة لوسائل
تنظيم ومنع الحمل ،مبادرة إلنقاذ حيوات تلك النساء ،خاصة أن
نصفهن ال يستعملنها.
في التقرير الصادر حديثًا عن مؤسسة غايتس يشير الى ارتفاع
م ـعــدالت التلقيح ال ــذي وص ــل الــى  %75مــن األط ـفــال بجرعاته
الكاملة على أمل تلقيح جميع األطفال في السنوات القليلة القادمة.
انخفض عدد املدخنات واملدخنني نتيجة السياسات الجدية وها
خال من التدخني لعام ،"2018
هي الجامعة األميركية تعلن "حرم ٍ
بينما تستمر الفضاءات األخرى في مخالفة القانون واالنصياع
للوبي شركات الدخان.
امللفت في التقرير عدم انخفاض معدالت التقزم (مؤشر للتخلف
وعــدم النمو الجسدي واإلدراك ــي) بالشكل املــرغــوب %26 ،من
 %36عام  ،)1990نظرًا لتشابك العوامل املسببة له.
ش ـهــدت ال ـ ـ ــ 2017تـسـجـيــل ح ــوال ــى  1,8مـلـيــون إص ــاب ــة جــديــدة
ً
بڤيروس السيدا ن ــزوال عــن  2,1مليون إصــابــة لعامي  2015ـ
ّ
وفــي البلدان النامية.
 ،2016برغم تركز اإلصابات بني الشباب ِ
انخفضت وفيات املالريا بحوالى  ،%60بينما ترتفع الكوليرا
في اليمن ملعدالت خطيرة وقاتلة نتيجة الحرب .كما ويتحدث
التقرير عن التحديات لخفض تهديد األمراض االستوائية والتي
تهدد مستقبل وحـيــاة مليار ونصف إنـســان فــي أفقر مناطق
العالم.
تـبـقــى الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة واحـ ــدة مــن أص ـعــب مسائل
السياسات الصحية في العالمّ .
وسع لبنان شبكة مراكز الرعاية
الصحية األولية ،لكن املشكلة تبقى-كما في العديد من الدول -في
االستثمار الضئيل في الرعاية األولية وتحدي الوصول بالتغطية
الشاملة الى  400مليون شخص "عراة دون تغطية صحية".
قد ال يدرك صانعو السياسات خطورة ضحالة االستثمار في
الصحة ،وتحديدًا في صحة الفقراء وعياداتهم ومستشفياتهم،
وصحة سكان األريــاف واملهمشني .وقــد ال يــدركــون -وبحسب
الـتـقــريــر -أنـهــم أم ــام ثــاثــة سـيـنــاريــوهــات ال راب ــع لـهــا :أن تبقى
السياسات والتمويل على حالها مع احتمال العجز عن استباق
القضايا الصحية املستقبلية ،خفض التمويل ومخاطرة عودة
أمــراض وآفــات وضعف التنمية (يــؤدي خفض  %10من عالج
ً
السيدا الى وفــاة  5ماليني شخص بحلول  2030مثال) ،تعزيز
وزيــادة ميزانية الصحة مما ُيحسن املؤشرات ويقلل من أعباء
األمراض والوفيات.
ال مجال الستقرار العالم دون التنمية .وال تنمية دون العدالة
الصحية.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية
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العالم

سوريا

سقوط منطقة بيت جن :قرى جبل الشيخ بيد
سقط جيب بيت جن ،آخر
معاقل المسلحين في غوطة
دمشق الغربية ،بيد الجيش
السوري .نحو مئة يوم من
المعارك الضارية ،أفضت إلى
استسالم مسلحي المنطقة،
ومطالبتهم بالتفاوض
للخروج .المشروع اإلسرائيلي
في محيط جبل الشيخ سقط.
فمن دعمهم العدو بكل ما
يعدون
استطاع ،باتوا اليوم ّ
أنفسهم للخروج بشروط
الدولة السورية
حسين األمين
انعكس إصرار الجيش السوري على
ت ـحــريــر مـنـطـقــة ب ـيــت ج ــن ف ــي سفح
جبل الشيخ الجنوبي الشرقي عبر
مـجــريــات امل ـعــارك الـتــي دارت هـنــاك.
ً
الـ ـخـ ـي ــار لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـهـ ــا ،فــاملـنـطـقــة
ّ
ذات ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ال ـص ـع ـب ــة ،شــكـلــت
اختبارًا حقيقيًا للجيش في اختيار
األس ــال ـي ــب وال ـت ـك ـت ـي ـكــات امل ـنــاس ـبــة،
وخـصــوصــا فــي ظــل دع ــم إسرائيلي
كبير للمسلحني ،ومتابعة من جيشه
ل ـل ـم ـعــارك م ــن ع ـلــى أع ـل ــى ق ـمــم جبل
الـشـيــخ .فــي الـبــدايــة ح ــاول الجيش،
السيطرة على تلة بردعيا املطلة على
مغر املـيــر ،والـطــريــق الــواصــل بينها
وبــن مــزرعــة بيت جــن .وج ــاءت تلك
األولــويــة ،لكون السيطرة على التلة
ستتيح أفضلية عسكرية للجيش.
وبعد إتمام تلك املهمة ،بدأت دفاعات

املسلحني تتهاوى .استمرت املعارك
لتثبيت الـنـقــاط امل ـح ــررة ،ومـحــاولــة
التقدم ملسافات قصيرة .ومنذ نحو
أسبوع تقريبًا ،بدأ العمل على حسم
تلك املـعــارك فــي أســرع وقــت ،وإنهاء
وجود املسلحني في ذلك الجيب.
اع ـت ـم ــد ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري أس ـل ــوب
التطويق والعزل ،حيث سيطر على
بعض الـتــال الحاكمة ،ثــم عمد إلى
ف ـصــل امل ـن ــاط ــق بـعـضـهــا ع ــن بعض
ً
وق ـ ـطـ ــع ط ـ ـ ــرق اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تكثيف القصف املــدفـعــي .واستنفد
املسلحون كل جهودهم في محاولة
الصمود تحت كثافة تلك الضربات،
وعملوا بمساعدة العدو اإلسرائيلي
ع ـلــى اس ـت ـق ــدام مـسـلـحــن م ــن درع ــا
ومحيطها .وتم نقل هؤالء من جباتا
الخشب بآليات عسكرية عبر أراضي
الجوالن املحتل ،ليعاد إدخالهم إلى
منطقة بـيــت ج ــن ،مــن املـنـطـقــة التي
يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي
فـ ــي جـ ـب ــل الـ ـشـ ـي ــخ ،لـ ـتـ ـج ــاوز نـقـطــة
ال ـف ـصــل ب ــن س ـي ـطــرة املـسـلـحــن في
محيط بلدة حضر.
وبـ ــرغـ ــم الـ ــدعـ ــم اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،فـقــد
اس ـت ـطــاع الـجـيــش ال ـس ــوري بحلول
عـصــر ي ــوم األح ــد تـطــويــق بـيــت جن
وم ــزرعـ ـتـ ـه ــا ،ب ـع ــد ع ــزل ـه ــا عـ ــن مـغــر
املـيــر وقـطــع خـطــوط دعـمـهــا .وفاقت
حصيلة قتلى املسلحني ،املئة ،خالل
األسبوع األخير .وأول من أمس ،أرسل
امل ـس ـل ـح ــون ع ـب ــر وسـ ـط ــاء مـحـلـيــن،
رسالة إلى الجيش السوري ،مفادها
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ال يزال العدو اإلسرائيلي
يمتلك نفوذًا في
المنطقة الجنوبية

«االستعداد للتفاوض في ظل وقف
إلطــاق النار ،ريثما يتم ترتيب أمر
الـخــروج مــن املنطقة» .تمت املوافقة
على طلب املسلحني ،ومنحوا مهلة
تمتد على نحو  72ســاعــة ،لتنظيم
عملية خــروج ـهــم مــن املـنـطـقــة كليًا.
ووقـ ـ ــع خـ ــاف ب ــن امل ـس ـل ـح ــن ،عـلــى
وجهتهم بعد الـخــروج ،إذ انقسموا
ب ــن م ــن ي ــري ــد ال ــرح ـي ــل إلـ ــى «إم ـ ــارة
إدل ـ ــب» ،وه ــم مــن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة»،

وبـ ـ ـ ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن مـ ـ ــن «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ثـ ـ ــوار
سوريا» الذين اختاروا الخروج إلى
ريف درعا الغربي .أما «مورو» ،قائد
عمليات املسلحني فــي منطقة بيت
جــن ،وهــو صاحب العالقات الطيبة
مــع املــوســاد والـجـيــش اإلســرائـيـلــي،
فلم يعلن وجهة خروجه املفترضة.
وفي السياق ،رجحت بعض املصادر
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» ،خــروج

«مورو» إلى األراضي املحتلة.
وجـ ــرت ك ــل الـعـمـلـيــات ف ــي بـيــت جن
تحت نظر الـعــدو اإلسرائيلي ،الــذي
ك ـ ـ ــان يـ ــرصـ ــدهـ ــا م ـ ــن مـ ــرصـ ــد ج ـبــل
الـشـيــخ ،وم ــراص ــد أخـ ــرى ،مستفيدًا
من ارتفاعها .ويقول مصدر عسكري
سـ ـ ـ ــوري رف ـ ـيـ ــع إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن
«اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي كـ ــان يـ ــرى ك ــل ش ــيء.
أســال ـيــب ال ـق ـت ــال ،ال ـق ـصــف ،الـخـطــط
والـتـكـتـيـكــات .وك ــان يـنـ ّـبــه املسلحني

العراق

استقالة رئيس برلمان «اإلقليم» :حكومة البرزاني فاشلة
رس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس «مـ ـجـ ـل ــس
نـ ـ ـ ــواب كـ ــردس ـ ـتـ ــان» يـ ــوسـ ــف م ـح ـمــد،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـص ـ ـب ـ ــه ،بـ ـع ــد
ـوع ع ـل ــى االنـ ـسـ ـح ــاب «امل ـن ـ ّـس ــق»
أس ـ ـبـ ـ ٍ
ملـعــارضــي «الـثـنــائـيــة ال ـكــرديــة» (حــزب
«الــديـمــوقــراطــي الكردستاني» وحــزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»)
و«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» و«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة
اإلسالمية الكردستانية» مــن حكومة
«إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ،الـ ـت ــي ي ــرأس ـه ــا
رد منهم على
نيجرفان البرزاني ،في ٍ
«املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـق ـم ـع ـي ــة» مـ ــن ج ــان ــب
القوات الحكومية ضد املحتجني على
سـيــاسـتـهــا (راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،الـعــدد
.)3354
واع ـت ـب ــر مـحـمــد أن اس ـت ـقــال ـتــه ج ــاءت
«اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى س ـي ـط ــرة زمـ ـ ــرة مــن
األش ـ ـخـ ــاص وجـ ـم ــاع ــات م ـع ـي ـنــة عـلــى
السلطة التشريعية» ،الفتًا إلى أن هذه
ً
«السيطرة ّأدت إلى جعل البرملان هزيال
ّ
مؤثر» .وانتقد محمد ّ
بشدة ،في
وغير
ٍ
مؤتمر صحافي عقده في ّ
مقر «حركة
ٍ
التغيير» التي ينتمي إليها« ،احتكار
ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــة ،واالقـ ـتـ ـص ــاد،
واألرض ،والـ ـث ــروات ،وســائــر مناحي
الحياة عوضًا عن التقاسم العادل في
اإلق ـل ـيــم» ،واص ـفــا مــا ج ــرى كـ«نتيجة

دعمت «اإلسالمية»
و«التغيير» تشكيل
جبهة معارضة

الس ـت ـغ ــال الـ ـب ــرمل ــان ل ـت ـمــريــر رغ ـب ــات
شخص بمفرده (فــي إشــار ٍة إلــى زعيم
«الــدي ـم ــوق ــراطــي» مـسـعــود ال ـبــرزانــي)
ّ
والـحــزب («الــديـمــوقــراطــي») الــذي نفذ
االستفتاء».
وت ـط ـ ّـرق مـحـمــد إل ــى مــوقــف ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ال ــراف ــض لــاسـتـفـتــاء ،وال ــذي
ت ــرجـ ـم ــه وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ري ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون ،ف ــي رس ــال ـت ــه إلـ ــى أرب ـي ــل،
والـ ـت ــي ك ــان ــت أمـ ـ ــام «ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة،
ّ
متأسفًا أن ذلك
وتاريخية أضاعتها»،
وضياع لنصف
ّأدى الحقًا إلى «كارثةٍ
ٍ
أراض ـ ــي ك ــردس ـت ــان ،وت ـف ــاق ــم األزمـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة وامل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة...
والـتــي تتحمل مسؤوليتها الحكومة

الـ ـف ــاشـ ـل ــة» .وي ـ ـ ـ ــرأس م ـح ـم ــد ب ــرمل ــان ــا
ّ
بعضوية  111نائبًا 24 ،منهم يشكلون
كـتـلــة «ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،إال أن ــه ل ــم ي ـمــارس
دوره م ـنــذ ن ـهــايــة ع ــام  ،2015بسبب
الخالفات السياسية وإصــرار مسعود
ال ـب ــرزان ــي ع ـلــى إغ ــاق ــه أمـ ــام مختلف
الكتل النيابية .وأض ــاف «بـعــد منعي
من مــزاولــة عملي في أربـيــلّ ،
تعرضت
ّ
للتهديد بــالـقـتــل» ،مــن دون أن يـحــدد
الجهة التي ّ
وجهت له تلك التهديدات.
ّ
ّ
ـاق مــتـصــل ،أك ــدت الحركتان
وف ــي س ـيـ ٍ
الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان «اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة»
و«التغيير» ،دعمهما لـ«تشكيل جبهةٍ
معارضة واسعة في اإلقليم ،شرط أن
تكون فاعلة ولها وقعها على الظرف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـســن
األح ــوال املعيشية للمواطنني» ،وذلــك
وف ــق ب ـيــان «امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي لحركة
التغيير».
ب ــدوره ــا ،كـشـفــت الـنــائـبــة فــي الـبــرملــان
الـعــراقــي عــن «حــركــة التغيير» ســروت
ع ـبــد الـ ــواحـ ــد ،ع ــن اع ـت ـق ــال «س ـل ـطــات
ـص في
السليمانية حــوالــى  600شـخـ ٍ
م ــدن وأق ـض ـيــة الـسـلـيـمــانـيــة ً م ــن دون
ـاس قــانــونــي» ،مضيفة أنــه «تم
أي أس ـ ٍ
اإلف ـ ـ ــراج ع ــن ال ـب ـع ــض ،ل ـك ــن ب ــن 250
إلــى  300آخرين ال يــزالــون في سجون

(االتـحــاد الوطني) حتى اللحظة ،ولم
يسمح لذويهم بزيارتهم ...كما أنهم لم
يمثلوا أمام القضاء».
وم ــن بــن املـعـتـقـلــن ش ــاس ــوار ،شقيق
ع ـب ــد الـ ــواحـ ــد ،امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـقـنــاة
« ،»NRTومـ ــؤسـ ــس ح ــرك ــة «ال ـج ـي ــل
الجديد» املعارضة ،والتي قامت بدور
بــارز في التظاهرات ،حيث اعتقل قبل
ّ
ـام ف ــي م ـط ــار الـسـلـيـمــانـيــة .وقــالــت
أي ـ ـ ٍ

عبد الــواحــد إننا «ال نعرف شيئًا عن
شقيقي ،الــذي ّ
تعرض لعملية خطف،
ال العـ ـتـ ـق ــال قـ ــانـ ــونـ ــي» .أم ـ ــا م ـحــامــي
شــاســوار ،ريباس محمود ،فقد ّ
صرح
لوكالة «فــرانــس بــرس» بــأن «القاضي
ق ـ ـ ـ ّـرر اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن ش ـ ــاس ـ ــوار ب ـك ـفــالــة
مالية» ،مــن دون أن يوضح مــزيـدًا من
التفاصيل.
(األخبار)

المنفذ لالستفتاء (أ ف ب)
ما جرى نتيجة الستغالل البرلمان لتمرير رغبات شخص والحزب
ّ
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العالم

ريفي حماة وإدلب تذكي
معارك َ
خالفات المعارضة حول «سوتشي»

دمشق
ﻟﺒﻨﺎن

يزداد انقسام المعارضة
بشقيها العسكري والسياسي،
حول حضور مؤتمر «الحوار
الوطني» المقرر في
سوتشي ،مع ارتفاع وتيرة
ريفي حماة
المعارك في َ
وإدلب ،وخاصة مع تقدم
الجيش وتعزيزه القوات على
تلك الجبهة

ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

ﺷﺒﻌﺎ
ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ
(أ ف ب)

ﻣﺠﺪل ﺷﻤﺲ

ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﶈﺘﻠﺔ

ﳉﻮﻻن اﶈﺘﻞ
أحيانًا ،ويدعمهم بالذخيرة والعتاد
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـ ـ ــرى ح ـ ــاج ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك».
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان مسلحو
بـيــت جــن ومـحـيـطـهــا يـتـلـقــون دعمًا
إســرائ ـي ـل ـيــا م ـب ــاش ـرًا ،إن م ــن نــاحـيــة
الــرواتــب الشهرية التي كــان يدفعها
لـهــم ،أو مــن ناحية الــدعــم العسكري
املباشر ،كالقصف املدفعي والتسليح
والتجهيز وحتى نقل األفــراد .ويرى
ضــابــط رف ـيــع ف ــي الـجـيــش ال ـســوري
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أن «املشروع اإلسرائيلي في املنطقة
ه ـن ــاك ان ـت ـه ــى ب ـس ـق ــوط ب ـي ــت ج ــن»،
مـضـيـفــا أن «اإلس ــرائ ـي ـل ــي حـ ــاول أن
ينقذ امل ـشــروع ،عبر محاولة فاشلة
للسيطرة على بلدة حضر الحدودية
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ل ـك ـن ــه فـشــل
ً
ف ـش ــا ذري ـ ـعـ ــا» .بـ ـ ـ ــدوره ،ي ــؤك ــد أحــد
ق ـ ــادة ال ـج ـيــش امل ـي ــدان ـي ــن أن «ه ــذه
أول ــى الـضــربــات املـبــاشــرة والقاسية
لـ ــإسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .وص ـ ـم ـ ــود امل ـن ـط ـق ــة
الجنوبية كلها وبلدة حضر وغيرها
ً
كان فشال لخطط العدو ،لكن عملية
بـيــت جــن وتـحــريــرهــا شكلت ضربة
مل ـشــروع ال ـحــزام األم ـن ــي» .ويضيف:
«ال يـ ـ ــزال الـ ـع ــدو ي ـم ـت ـلــك نـ ـف ــوذًا فــي
املنطقة الجنوبية .ال شــك أنــه تلقى
ض ــرب ــة قــاس ـيــة ،لـكـنــه ل ــن يـسـتـسـلــم،
وسوف يستفيد من القرى الحدودية
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـث ـ ــل جـ ـ ـب ـ ــات ـ ــا الـ ـخـ ـش ــب
والقنيطرة املـهـ ّـدمــة وغيرها إلعــادة
ترميم مشروعه ولو جزئيًا».
ومن املتوقع في املرحلة املقبلة ،بعد
خـ ـ ــروج امل ـس ـل ـحــن م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،أن
يـثـبــت الـجـيــش نـقــاطــا استراتيجية
وح ــاك ـم ــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى الـ ـح ــدود،
ومـنــع م ـحــاوالت الـعــدو اإلسرائيلي
للعبث باملنطقة الحدودية .وقريبًا،
ستصبح الغوطة الغربية بأكملها
خالية تمامًا من املسلحني.

مع اشـتــداد املـعــارك التي تــدور في ريفي
حماة وإدل ــب ،بــن الجيش واملجموعات
املـسـلـحــة ال ـت ــي ت ـقــودهــا «ه ـي ـئــة تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام» ،ي ـت ـعـ ّـمــق الـ ـخ ــاف ب ــن أط ـيــاف
امل ـعــارضــة ،الـسـيــاسـيــة منها واملسلحة،
حـ ـ ــول امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «ال ـ ـحـ ــوار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» امل ـ ـقـ ــرر عـ ـق ــده فـ ــي ســوت ـشــي
الـ ــروس ـ ـيـ ــة .وت ـ ـفـ ــرض مـ ـش ــارك ــة غــالـبـيــة
ال ـف ـص ــائ ــل الـ ـت ــي س ـب ــق أن ش ــارك ــت فــي
ات ـف ــاق ــات «تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» املــوقـعــة
فـ ـ ــي أس ـ ـت ـ ــان ـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـب ـ ـهـ ــات الـ ـقـ ـت ــال
املشتعلة حاليًا ،تحديات إضافية على
رعـ ــاة امل ــؤت ـم ــر ،ال ـ ــدول ال ـضــام ـنــة ال ـثــاث
ف ــي أس ـتــانــا .واسـتـجـلـبــت الـتـصــريـحــات
«ال ـل ـي ـن ــة» ت ـج ــاه امل ـش ــارك ــة ف ــي املــؤت ـمــر،
حـ ـم ــات «تـ ـخ ــوي ــن» م ــن ق ـب ــل ال ـف ـصــائــل
ال ــرافـ ـض ــة ل ـل ـح ـض ــور ،والـ ـت ــي اسـتـغـلــت
املـشــاركــة الــروسـيــة فــي التغطية الجوية
ملعارك الجيش في ريف حماة ،الستنكار
«املــؤتـمــر ال ــروس ــي» .فــي املـقــابــل ،راهـنــت
أطراف أخرى على أن حضور املؤتمرات ال
يمنعها من االستمرار في القتال.
وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـك ـث ــف ال ـج ـيــش
هجومه انطالقًا من ريف حماة الشمالي،
ضمن تحرك منسق يهدف إلى استعادة
مناطق مهمة على أعتاب محافظة إدلب.
وسيطر أمــس على تل األســود والكتيبة
امل ـ ـه ـ ـجـ ــورة فـ ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الشرقي ،قــرب قرية املشيرفة ،إلــى جانب
السيطرة النارية على قرية أم حارتني في
ريف حماة .وبالتوازي ،استهدف سالحا

الجو واملدفعية مواقع املسلحني في ريفي
ح ـم ــاة وإدل ـ ــب ،وخ ــاص ــة ف ــي ت ــل مــرديــخ
وس ــراق ــب وأم ح ــارت ــن وأبـ ــو دال ـ ــي ،إلــى
جانب اللطامنة وكفرزيتا .وفي إطار تلك
العمليات ،تمكن املسلحون مــن إسقاط
طــائــرة حربية فــي ريــف حـمــاة الشمالي.
ونشرت حسابات معارضة على وسائل
ً
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي تـسـجـيــا يظهر
إطالق صاروخ مضاد للطائرات (محمول
عـلــى الـكـتــف) ضــد الـطــائــرة نفسها ،إلــى
جانب تسجيل آخر يظهر جثمان قائدها،
فــي ظــل تأكيد قـيــادة الجيش استشهاد
الطيار.
فــي مـ ــوازاة ه ــذا التصعيد ،أش ــار رئيس
وف ـ ــد املـ ـع ــارض ــة إل ـ ــى الـ ـج ــول ــة املــاض ـيــة
مــن مـحــادثــات أسـتــانــا ،أحـمــد طعمة ،أن
الوفد «لــم يتخذ ق ــرارًا» حتى اآلن ،بشأن
ح ـضــوره مــؤتـمــر «ال ـح ــوار الــوطـنــي» من
عدمه ،معتبرًا أن ذلك رهن التفاصيل التي
سيقدمها الجانب الروسي .وأضــاف في
مقابلة مع جريدة «ديلي صباح» التركية،
نشرت مقتطفات منها ،أن املعارضة «لن

بحث الفروف وتيلرسون
ملف «سوتشي» في
اتصال هاتفي

تسمح بتمرير مخططات إع ــادة تأهيل
(الرئيس بشار) األسد والعودة إلى الوراء،
سواء في سوتشي أو في غيرها» ،معتبرًا
ً
أن ذلك «لن يكون ممكنًا وال مقبوال» حتى
بالنسبة الــى املجتمع الــدولــي .وق ــال إن
هـنــاك «تـبــايـنــا» فــي املــواقــف بــن روسيا
وإي ــران فــي مــا يتعلق بالحل السياسي،
معتبرًا أن «طهران تتبنى موقف النظام
الـ ـس ــوري بـشـكــل ك ــام ــل ،وقـ ــد عـمـلــت في
الـجــولــة األخ ـي ــرة مــن م ـحــادثــات أسـتــانــا
والـتــي قبلها ،على عرقلة االتـفــاق بشأن

املعتقلني» ،بخالف موقف موسكو «التي
تريد الــدفــع بالحل إلــى األم ــام ،لكن دون
الـسـقــف ال ــذي يــرضـيـنــا» .وف ــي الـسـيــاق،
رف ــض نـحــو  40م ــن الـفـصــائــل املسلحة،
بينها «جـيــش اإلس ــام» و«حــركــة أحــرار
ـرك امل ـشــاركــة في
ال ـش ــام» ،فــي بـيــان مـشـتـ ٍ
مــؤت ـمــر س ــوت ـش ــي .وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان على
ال ـ ــرف ـ ــض «امل ـ ـط ـ ـلـ ــق ملـ ـ ـح ـ ــاوالت روسـ ـي ــا
االلتفاف على مسار جنيف» .في املقابل،
أعـلـنــت ال ـق ــوى واألح ـ ــزاب املـنـخــرطــة في
«اإلدارة الــذات ـيــة» فــي الـشـمــال ال ـســوري،
تأييدها النعقاد املؤتمر ،مؤكدة «حقها»
ف ــي امل ـشــاركــة ف ـيــه .ودعـ ــت إل ــى أن تكون
مشاركتها «تـحــت اســم اإلدارة الــذاتـيــة»
كما إلى «عدم إخضاع التحضير للمؤتمر
وتوجيه الدعوات للحضور وفق مشيئة
الحكومة التركية».
في سياق متصل ،بحث وزير الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،ون ـظ ـي ــره
األم ـي ــرك ــي ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ،أم ــس في
اتـصــال هاتفي ،تـطــورات امللف الـســوري.
وأفـ ــادت وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة بــأن
«ال ـجــان ـبــن نــاقـشــا خ ـط ــوات ح ــل ال ـنــزاع
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى وحـ ـ ــدة
أراض ــي هــذا البلد» ،مضيفة أن «مــن بني
املوضوعات التي نوقشت ،مؤتمر الحوار
الوطني ،كجزء مــن الجهود الرامية إلى
تعزيز التسوية على أساس قرار مجلس
األم ـ ــن ...وتـشـجـيــع امل ـح ــادث ــات املـبــاشــرة
بـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة واملـ ـع ــارض ــة
ف ــي جـنـيــف م ــن دون ش ـ ــروط م ـبــدئ ـيــة».
وبالتوازي ،دعا مساعد وزير الخارجية
ميخائيل بــوغــدانــوف ،إل ــى وج ــوب عقد
مؤتمر سوتشي ،برعاية األمــم املتحدة.
ّ
وأشــار إلــى أن «الـقــرار األممي  ،2254كان
أســاســا» لكل خـطــوات ب ــاده لحل األزمــة
ال ـســوريــة .عـلــى صعيد آخ ــر ،أعـلــن وزيــر
الــدفــاع ال ــروس ــي ،سـيــرغــي شــويـغــو ،بــدء
بــاده تشكيل مجموعة قــوات دائـمــة في
َ
قاعدتي طرطوس وحميميم .وأشــار في
تـصــريـحــات صحافية فــي مــوسـكــو ،إلــى
م ـص ــادق ــة ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،قبل أي ــام ،على تشكيل مجموعة
قوات دائمة في القاعدتني.
(األخبار)

تقرير

فرص وتحديات إسرائيلية في وثيقة ترامب لألمن القومي
علي حيدر
ّ
تبنت وثيقة األمــن القومي األميركي ،التي قدمها
الرئيس دونالد ترامب ،الرواية اإلسرائيلية الكاملة
التي تعمل على ترويجها في املنطقة والعالم حول
م ــوق ــع اح ـت ــال فـلـسـطــن م ــن ص ــراع ــات املـنـطـقــة،
ودور إيـ ــران .واع ـت ـبــرت ّأن ال ـص ــراع الفلسطيني
اإلســرائـيـلــي ليس عقبة مركزية أمــام الـســام في
الـشــرق األوس ــط ،فــي مقابل أن إي ــران هــي العامل
املــركــزي فــي عــدم االسـتـقــرار ،وأنـهــا ليست جــزءًا
من الحل.
فــي مــا يتعلق بــالـشــرق األوس ــط ،ح ـ َّـددت الوثيقة
ُ
ث ــاث ــة تـ ـه ــدي ــدات م ــرك ــزي ــة :ت ـم ــرك ــز ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة وت ـص ــدي ــره إلـ ــى ال ـعــالــم؛
ُّ
توسع النفوذ اإليــرانــي في املنطقة ودعــم طهران
لإلرهاب ،وتهديد استقرار سوق الطاقة العاملية.
وهو ما يتالقى مع الرؤية اإلسرائيلية في املوقف
من «النفوذ اإليراني» ومما تطلق عليه اإلرهاب.
ومـ ــع أن إدارة ت ــرام ــب ل ــم ت ـت ـ ّ
ـن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الهجومية التي كانت تأملها تل أبيب باعتبارها
امل ــدخ ــل لـتـغـيـيــر م ــوازي ــن الـ ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة فــي
مواجهة إيــران وحلفائها ،إال أن الوثيقة شــددت
عـلــى ع ــدم نـيــة واشـنـطــن االن ـس ـحــاب مــن الـشــرق

األوس ـ ـ ـ ــط أو ت ـق ـل ـي ــص وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة.
وه ــو مــا يـعـنــي ،كـمــا لـفــت إل ــى ذل ــك رئـيــس معهد
أبحاث األمــن القومي ،اللواء عاموس يادلني ،إلى
أن تــرامــب ال يـنــوي االسـتـمــرار فــي استراتيجية
«االنـتـقــال» مــن الـشــرق األوس ــط إلــى شــرق آسيا
الـتــي قــادهــا الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا .وفي
الــوقــت نفسه ،عــدم تبني نهج فــرض إصــاحــات
ديمقراطية على أنظمة املنطقة ،كما جرى خالل
والية الرئيس جورج بوش االبن.
م ــن دون أن ي ـت ـعــارض ذل ــك م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
ستقرر من
ستدعم األنظمة التي
الواليات املتحدة ُ
ُ
تلقاء ذاتـهــا الــدفــع قـ ُـدمــا بــإصــاحــات ،وقــد ذكـ َـرت
السعودية ومصر في هذا السياق.
أما عن كيفية مواجهة التهديد اإليراني ،فقد رأت
الوثيقة أن ذلــك يكون ضمن إطــار تحالف ينشئ
جبهة مــوحــدة وواس ـعــة يمكنها أن تخلق تــوازن
قــوى إقليميًا ضــد إي ــران وإرس ــاء االسـتـقــرار في
الشرق األوسط .ويستند التحالف إلى التعاون بني
دول الخليج وإلى تعاون مع إسرائيل .ورأى يادلني
أن هذين الشرطني ،لم ينضجا بعد ،ومن الصعب
التوقع أن ينضجا في وقت قريب.
مع ذلك ،انطوت الوثيقة ،بحسب قراءة معهد أبحاث
األم ــن ال ـقــومــي ،عـلــى ت ـحــديــات وفـ ــرص .ورأت أن

االستراتيجية األميركية تعاني من فجوات ،ومنها
عــدم الـتـعــرض لـخـطــوات م ـحـ َّـددة يجب على إدارة
ترامب القيام بها من أجــل ترجمة االستراتيجية
إلى أفعال .وينبع التخوف اإلسرائيلي من
املعلنة ّ
احتمال أل تترجم املقاربة املقترحة إلى أفعال ،ما
سـيــؤدي إلــى مواصلة إي ــران سعيها إلــى توسيع
نفوذها في املنطقة من دون إزعاج كبير.
وكـ ــان الف ـت ــا ،مــاح ـظــة ي ــادل ــن أن االسـتــراتـيـجـيــة
األم ـيــرك ـيــة غـلــب عـلـيـهــا ال ـطــابــع الــدفــاعــي لكونها
تستهدف وضع حد للتحركات اإليرانية ،وبشكل
أس ــاس ــي ع ـب ــر إنـ ـش ــاء ج ـب ـهــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـ ــوازن
إقليمي .وقـصــدت الوثيقة بــذلــك ،كبح النشاطات
اإليرانية وتقليص ضــررهــا ،بالتعاون مع العبني
إقليميني مــؤيــديــن لــأمـيــركـيــن ،كـشــرط لتحقيق
هذه األهداف.
أم ـ ــا مـ ــا س ـي ـت ــرت ــب عـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ع ـم ـل ـي ــا ،بــال ـن ـس ـبــة
إلس ــرائ ـي ــل ،فـهــو ب ـقــاؤهــا ف ــي جـبـهــة ال ـص ــراع في
مــواجـهــة إيـ ــران ،بـيـنـمــا ال ـق ــدرة عـلــى إقــامــة جبهة
إقليمية واسعة مشروطة بقدرة دول الخليج على
التعاون ،وتحديدًا في هــذا الوقت الــذي يــزداد فيه
التوتر بينها ،في ضــوء محاولة السعودية الدفع
ُقدمًا بسياستها بطريقة عنيفة ومحاولة فرضها
على سائر دول الخليج .ولفتت القراءة اإلسرائيلية

إلـ ــى أنـ ــه نـتـيـجــة عـ ــدم إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم ع ـلــى امل ـســار
الفلسطيني اإلسرائيلي ،فإن فرص موافقة الدول
الخليجية على التعاون مع إسرائيل في مواجهة
إيران بشكل علني تبقى محدودة.
في ضوء ذلك ،دعت القراءة إلى بلورة بدائل أخرى
عن نجاح تشكيل تحالف إقليمي واســع ملواجهة
إي ــران .وأوضـحــت أنــه على الــرغــم مــن الـتــزام إدارة
ترامب عدم االنسحاب من الشرق األوسط ملصلحة
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ج ـن ــوب ش ــرق آس ـي ــا ،ل ــم تستبعد
الـ ـق ــراءة أن ت ـجــد إدارة ت ــرام ــب نـفـسـهــا مـضـطــرة
االقتصادي الذي
إلى خيار كهذا ،نتيجة التحدي
ّ
تمثله الصني ،وبسبب التهديد الــذي تمثله كوريا
الشمالية .فــي املقابل ،شــدد يــادلــن على ضــرورة
محاولة ّالتأثير بالخطوات األميركية املستقبلية
من أجل أل يتحقق هذا السيناريو الــذي تتخوف
منه إسرائيل.
ّ
وعـ ّـبــرت ق ــراءة يــادلــن عــن تـخــوفـهــا مــن توصيف
الواليات املتحدة إلسرائيل «كخصم استراتيجي»
ّ
يمكن أن يشكل معضلة لـهــا ،انطالقًا مــن أن تل
أبيب ال يمكنها أن تستغني عن التنسيق والتعاون
مع روسيا في سوريا ،وال سيما في ظل رهانها
ع ـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوج ــود ال ــروس ــي ملــواجـهــة
النفوذ اإليراني هناك.
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السودان يمنح تركيا جزيرة سواكن:

البشير يتموضع بعيدًا عن الرياض وأبو ظبي؟
اختتم الرئيس التركي ،رجب طيب
اردوغان ،أمس ،زيارة «تاريخية» للسودان،
ُت ّوجت بمنح بالده جزيرة سواكن
الواقعة على البحر األحمر ،تحت عنوان
«الترميم والتطوير» .اتفاقية بدا واضحًا،
من خالل تصريحات الطرفين ،أن ثمة
أغراضًا أمنية وعسكرية من ورائها،
تتصل بصراع النفوذ على البحر األحمر،
وال تخلو من دالالت بشأن تموضع
السودان اإلقليمي ،وموقفه من
أزمتي اليمن والخليج
تطرح الزيارة «التاريخية» للرئيس
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،رجـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب اردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
ل ـل ـســودان ،الـتــي اسـتـمــرت مــن األحــد
ّ
إلى الثالثاء ،وما تخللها من توقيع
اتـفــاقـيــات «اسـتــراتـيـجـيــة» ،عــامــات
اسـتـفـهــام مـتـكــاثــرة ح ــول التموضع
اإلقليمي الجديد للخرطوم ،والــذي
ب ــدا ،خــال األشـهــر القليلة املاضية،
أنه دخل مرحلة تذبذب أبعدت نظام
الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،ول ــو جــزئـيــا،
عـ ــن كـ ــل مـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي.
تــذبــذب تظهر زي ــارة اردوغـ ــان ،التي
ُ
تـعـ ّـد األول ــى لرئيس تركي للسودان
م ـن ــذ اس ـت ـق ــال األخـ ـي ــر ع ـ ــام ،1956
كما لــو أنـهــا تتويج ملـحــاولــة اللعب
عـلـيــه ب ـه ــدف انـ ـت ــزاع ن ـظ ــام الـبـشـيــر
مــن الـحـضــن الـسـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي،

وجود تركيا في
يمثل عامل منافسة
الجزيرة ّ
إضافيًا لإلمارات
واستغالل موقع الـســودان فــي لعبة
التنافس على الزعامة مع السعودية،
وتـضـعـيــف م ــوق ــف م ـح ــور ال ــري ــاض
وأبو ظبي في األزمة الخليجية التي
ت ـس ـت ـهــدف ،م ــن وج ـه ــة ن ـظــر أن ـق ــرة،
إخ ـ ـضـ ــاع أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ح ـل ـف ــائ ـه ــا فــي
املنطقة ،إمارة قطر.
هــذه األهــداف املفترضة بــدتَ ،
يومي
ً
األح ـ ـ ــد واالثـ ـ ـن ـ ــن ،الئ ـ ـحـ ــة ب ــوض ــوح
ف ــي أفـ ــق إعـ ـ ــان ت ــرك ـي ــا وال ـ ـسـ ــودان،
رسميًا ،اتفاقهما على منح األخير

أول زيارة لرئيس تركي للسودان منذ استقالله عام ( 1956أ ف ب)

األولـ ـ ـ ــى جـ ــزيـ ــرة س ـ ــواك ـ ــن ،ال ــواق ـع ــة
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،والـ ـت ــي تـضـ ّـم
آثـ ــارًا مــن عـهــد السلطنة العثمانية
َ
وميناء «سواكن» األقدم في السودان
والـثــانــي بعد ميناء «ب ــور س ــودان»،
«على سبيل االستثمار» .صحيح أن
ذلــك االتفاق تم اإلعــان عنه بعنوان
«إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن
على نحو يناسب شكلها األصـلــي،
خالل فترة محددة» على حد تعبير
اردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وتـ ـخـ ـصـ ـي ــص امل ـن ـط ـق ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــواق ـع ــة خ ـ ــارج امل ـي ـنــاء
«لتكون للسياحة وللحجاج» ،وفق
مــا قــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـســودانــي،
إبراهيم غندور ،إال أن ثالثة مؤشرات
أوح ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــأن ال ـ ـغ ـ ــرض م ـ ــن ت ــأج ـي ــر
الـ ـج ــزي ــرة ،ال ـت ــي ت ـن ـفــذ ف ـي ـهــا وك ــال ــة
التعاون والتنسيق التركية« ،تيكا»،
مـشــروعــا لترميم اآلث ــار العثمانية،
ي ـت ـج ــاوز م ــا ت ــم ال ـج ـهــر ب ــه م ــن ِقـبــل
اردوغان وغندور.
إلــى جانب إعالنه أن «األت ــراك الذين
ي ــري ــدون ال ــذه ــاب إلـ ــى ال ـع ـم ــرة (فــي

ال ـس ـعــوديــة) س ـيــأتــون إل ــى ســواكــن،
وم ـن ـه ــا ي ــذهـ ـب ــون إل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــرة فــي
سياحة مبرمجة» ،في رسالة مبطنة
إلى السعودية التي تجهد في فرض
شروطها التنظيمية على الدول التي
َيـ ـق ـ ُـدم مـنـهــا ال ـح ـجــاج وامل ـع ـت ـمــرون،
ق ــال اردوغـ ـ ــان إن «ه ـن ــاك مـ ٌلـحـقــا لن
أتـ ـح ــدث ع ـن ــه اآلن» .غـ ـم ــوض رب ـمــا
ي ـف ـ ّـس ــره م ــا ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ــر
الخارجية الـتــركــي ،مــولــود جاويش
أوغلو ،خالل املؤتمر الصحافي الذي
عـقــده ،أم ــس ،مــع نظيره الـســودانــي،
حيث أعلن أنــه «تــم توقيع اتفاقيات
بخصوص أمن البحر األحمر» ،الفتًا
إلــى «(أنـنــا) مهتمون بأمن السودان
وأف ــريـ ـقـ ـي ــا وأم ـ ـ ــن ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر»،
مؤكدًا أن تركيا «ستواصل تقديم كل
الــدعــم لـلـســودان بـهــذا الـخـصــوص»،
ما ينبئ بأن أهدافًا عسكرية وأمنية
تكمن خلف اتفاقية جزيرة سوكان،
وخـصــوصــا أن غـ ّنــدور لــم ينكر ذلك
في قوله «(إننا) وقعنا اتفاقية يمكن
أن يـنـجــم عـنـهــا أي ن ــوع م ــن أن ــواع

الـتـعــاون الـعـسـكــري» ،مشيرًا إلــى أن
«وزارة الــدفــاع الـســودانـيــة منفتحة
على التعاون العسكري مع أي جهة...
ومستعدون للتعاون العسكري مع
تركيا».
مـ ــاذا يـعـنــي ذل ــك ف ــي اإلط ـ ــار ال ـع ــام؟
ت ـقــع ج ــزي ــرة س ــواك ــن ع ـلــى الـســاحــل
ال ـغــربــي لـلـبـحــر األح ـم ــر الـ ــذي يـحـ ّـد
السعودية من الغرب ،ما يعني أن أي
وجــود عسكري أو أمني تركي فيها
سـيـشـكــل ،ف ــي ح ــده األدنـ ـ ــى« ،عــامــل
إزعـ ـ ــاج وإق ـ ـ ــاق» ل ـل ـس ـعــوديــة ،الـتــي
ُ
لــم ت ــرح بــالـهــا ،إل ــى اآلن ،مــن وجــود
ّ
شرقيها ،هي
قاعدة عسكرية تركية
ّ
قــاعــدة الــريــان فــي قطر ،والـتــي شكل
مـطـلــب إغــاقـهــا أح ــد املـطــالــب ال ـ ـ 13
ال ـتــي تـقــدمــت بـهــا ال ــري ــاض ،ومعها
أبــو ظبي والـبـحــريــن وال ـقــاهــرة ،إلى
ال ــدوح ــة ،ك ـشــروط إلعـ ــادة الـعــاقــات
مع األخيرةُ .يضاف إلى ما تقدم ،أن
إلى
وجود تركيا في جزيرة سواكنّ ،
جانب وجودها في الصومال ،يمثل
ع ــام ــل م ـنــاف ـســة إض ــاف ـي ــا ل ــإم ــارات

ال ـت ــي ت ـس ـعــى الـ ــى إحـ ـك ــام قبضتها
على كامل املوانئ الواقعة في البحر
األح ـ ـمـ ــر وال ـ ـقـ ــرن األف ــريـ ـق ــي وشـ ــرق
أفريقيا عمومًا ،بعد سيطرتها على
ميناء جيبوتي عبر «شــركــة موانئ
دبـ ــي» ال ـتــي ت ــدي ــره ،وم ـي ـنــاء عصب
فـ ــي أريـ ـت ــري ــا ح ـي ــث ت ـم ـت ـلــك ق ــاع ــدة
َ ّ
عـسـكــريــة ،و«تـمــلـكـهــا» مـيـنــاء بــربــرة
ف ــي «ج ـم ـه ــوري ــة أرض ال ـص ــوم ــال»
(ح ـص ـلــت ع ـلــى ع ـقــد ام ـت ـي ــاز إدارت ـ ــه
ّ
وت ـطــويــره) ،وتحكمها بميناء عدن
جنوب اليمن.
بالنسبة إلى السودان ،تنبئ موافقته
على منح تركيا جزيرة سواكن بأنه
ي ـق ـطــع ش ــوط ــا إض ــاف ـي ــا ع ـلــى طــريــق
إع ـ ــادة تـجـلـيــة تـمــوضـعــه اإلقـلـيـمــي،
الـ ــذي ش ـهــد م ـنــذ ع ــام  2014ت ـبــدالت
ج ــذري ــة ن ـق ـلــت ال ـب ـل ــد األف ــريـ ـق ــي مــن
ضفة إلــى أخ ــرى مـغــايــرة تـمــامــا .هل
يعني ذلك أن نظام البشير يتجه إلى
القطع ،نهائيًا ،مع املحور السعودي
ـ ـ اإلم ــارات ــي؟ ينفي وزي ــر الـخــارجـيــة
السوداني نية بالده الدخول في حلف
ً
إقليمي جديد ،قائال إن «السودان لم
ولــن يكون يومًا جــزءًا من أي محور،
ونحن منفتحون على كل دول العالم
لتبادل املصالح ،وتركيا دولة شقيقة
ول ـ ـنـ ــا م ـع ـه ــا ت ـ ــاري ـ ــخ ط ـ ــوي ـ ــل» ،لـكــن
حـجــم االت ـف ــاق ــات ال ـتــي ت ــم توقيعها
بــن الـبـلــديــن ،وال ـتــي بـلــغ عــددهــا 22
وبــرز من بينها االتفاق على تشكيل
«مـجـلــس لـلـتـعــاون االس ـتــرات ـي ـجــي»،
وتتويج زي ــارة اردوغ ــان بمباحثات
ثــاثـيــة جـمـعــت ،أم ــس ،رئـيــس أرك ــان
ال ـج ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ،خ ـل ــوص ــي أكـ ـ ــار،
ونـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـسـ ــودانـ ــي عـ ـم ــاد ال ــدي ــن
مـصـطـفــى ع ـ ــدوي ،ون ـظ ـيــره اُلـقـطــري
غانم بن شاهني الغانم ،الذي أخرجت
بالده ّ
لتوها من تحالف العدوان على
الـيـمــن ،فيما واص ــل ال ـس ــودان ،حتى
األمــس القريب ،انغماسه في أوحــال
هــذه ال ـحــرب ،يحمل أكـثــر مــن رسالة
على هذا الصعيد.
رســائــل ستشكل ســاحــات االشتباك
الـسـيــاســي فــي املـنـطـقــة ،فــي املــرحـلــة
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،م ـ ـخ ـ ـت ـ ـب ـ ـرًا ل ـت ـج ـل ـي ــات ـه ــا،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ـي ـمــن ح ـيــث تكبد
ّ
السودان خسائر بشرية كبيرة ولدت
وال ت ـ ــزال م ــوج ــة س ـخــط ع ـلــى نـظــام
البشير ،وفــي مضمار أزمــة الخليج
التي بــدت الخرطوم ،منذ بداياتها،
ّ
ميالة إلى الدوحة ،وخصوصًا عقب
زي ــارة البشير لقطر أواخ ــر تشرين
األول /أكتوبر املاضي.
(األخبار)

تحليل إخباري

مصالحة اإلمارات مع «اإلصالح» أمام اختبار حسن النيات
لقمان عبداهلل
ال تهدأ أبدًا مساعي التحالف السعودي
ـ ـ اإلم ــارات ــي فــي الـبـحــث عــن الـخـيــارات
الـتــي تخولهما ال ــدخ ــول إل ــى صـنـعــاء،
خصوصًا بعد تأكدهما أنــه ال يمكن
حـســم امل ـعــركــة م ــن دون ال ــدخ ــول إلــى
العاصمة اليمنية.
وفي هذا السياق تأتي التعيينات التي
أصدرها الرئيس اليمني املستقيل عبد
ربه منصور هادي وانسجام للتوافق
ال ـت ــي رع ـت ــه ال ـس ـعــوديــة ب ــن اإلم ـ ــارات
وحزب االصالح «اإلخواني» ،في إطار

الجهود املتواصلة لرأب الصدع املحلي
ورس ـ ــم خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة تـتـمــاشــى
وصـ ـع ــوب ــة ظـ ـ ــرف الـ ـتـ ـح ــال ــف .ت ـج ــدر
اإلشارة إلى ّأن تعيينات هادي األخيرة
ّ
تعمد فيها مراعاة «اإلصالح» ،باملقابل
فـهـمــت أن ـهــا ج ــاءت ردًا عـلــى تشكيل
الجمعية العمومية (البرملان الجنوبي)
املنبثقة من املجلس االنتقالي الجنوبي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،تـسـتـمــر ال ـج ـه ــود الـحـثـيـثــة
لتجميع قيادات الصف «األول والثاني»
لحزب املؤتمر الشعبي العام تحت مظلة
التحالف الذي تقوده السعودية ،إال أن
ّ
املرجوة
تلك الجهود لم تصل إلى النتائج

بـسـبــب رف ــض ال ـق ـي ــادات «املــؤت ـمــريــة»
داخل اليمن االنتقال إلى صف العدوان
على بلدهم .وتجدر اإلشارة أيضًا إلى
أن املاكينة اإلعالمية الخليجية انتقلت
من أساليب االستيعاب واالستعطاف
لقادة املؤتمر في صنعاء إلى التشكيك
وأحـ ـي ــان ــا ال ـت ـخ ــوي ــن ب ـه ــذه الـ ـقـ ـي ــادات.
وت ـخ ـشــى ال ـس ـعــوديــة م ــن أن تـتـحــول
ال ـق ـيــادات املــؤتـمــريــة فــي خ ــارج اليمن
إلى زيادة العبء والتكلفة عليها جراء
اس ـت ـضــاف ـت ـهــم ف ــي فـ ـن ــادق الـعــاصـمــة
السعودية.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـس ـت ـم ــر رح ـل ــة

البحث عــن طــريــق يــوصــل «التحالف»
إلــى العاصمة اليمنية ،إذ ال قيمة ألية
إنـ ـج ــازات (إن ح ـص ـلــت) م ــا دامـ ــت ال
ت ـص ــل إل ـ ــى ص ـن ـع ــاء .إص ـ ـ ــرار ق ـي ــادة
الـ ـتـ ـح ــال ــف عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ف ـج ــوة
الخ ـتــراق صـنـعــاء يــاقـيــه إص ــرار من
ق ـب ــل «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ـعــاص ـمــة امل ـحــاطــة بــال ـج ـبــال م ــن كل
االت ـجــاهــات .ورغ ــم التباين السياسي
ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ب ـ ــن فـ ـئ ــاتـ ـه ــا ال ـق ـب ـل ـيــة
واالجتماعية والفكرية ،فإنها اتخذت
قــرارًا مشتركًا ،هو الدفاع عنها ومنع
س ـقــوط ـهــا م ـه ـمــا ك ــان ــت ال ـض ـغــوطــات

امل ـع ـي ـش ـيــة أو اإلغ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ــالـ ـي ــة مــن
ً
األط ـ ـ ــراف املـ ـع ــادي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل لـيــا
ونهارًا على االستقطاب وسلخ بعض
الـفـئــات امل ـت ــرددة إل ــى جــانــب ال ـع ــدوان.
وه ـ ــذا م ــا أك ــدت ــه األح ـ ـ ــداث ب ـعــد مقتل
الرئيس السابق علي عبد الله صالح،
إذ نجحت «أن ـصــار الـلــه» والـعــديــد من
رجال القبائل ،وال سيما «املؤتمريون»،
بــاح ـتــواء امل ــوق ــف واس ـت ـي ـعــاب ع ــدد ال
بأس من القبائل التي كانت تميل إلى
الرئيس الراحل صالح.
وقـ ــد ب ـ ــدأت ن ـتــائــج ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي جمع
بــن ق ـيــادة الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح
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السعودية

حملة هستيرية لـ«التحالف» على المدنيين:

اإلفراج عن
 23من
معتقلي «الريتز»

ضحية في  4أيام!
225
ّ
ّصعد تحالف العدوان
عمليات استهدافه
للمدنيين ،مرتكبًا سلسلة
مجازر أدت إلى مقتل وجرح
ما ال يقل عن  225مواطنًا.
تصعيد يترافق مع
ٌ
استمرار مساعي «التحالف»
الستقطاب عناصر ،يأمل
قلب المعادلة الميدانية
بواسطتها ،في مراهنة ال
يبدو إلى اآلن أنها ستوصل
إلى أبعد مما أوصلت إليه
الجوالت السابقة من الحرب
بـ ـع ــدم ــا س ـ ـ ــرت أنـ ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
إع ــادة تنشيط املـســار التفاوضي في
م ــا يـتـصــل ب ــاألزم ــة الـيـمـنـيــة ،ج ــاءت
تـطــورات املـيــدان ،خــال األي ــام الثالثة
امل ــاضـ ـي ــة ،ل ـت ـض ـعــف هـ ــذا االح ـت ـم ــال،
وتعيد إلى الواجهة خطط التصعيد
ال ـت ــي كـ ــان ت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــدوان ق ــد فــي
ٌ
ـأت
التحضير لتنفيذها .خـطــط لــم تـ ِ
ال ـق ــرارات األخ ـيــرة للرئيس املستقيل
ّ
إال لتعزز من سيناريوات «املغامرة»
بـتــرجـمـتـهــا عـلــى أرض ال ــواق ــع؛ على
اعـتـبــار أن تـلــك ال ـق ــرارات ب ــدت كأنها
مبنية عـلــى تـفــاهــم ضـمـنــي سـعــودي
ـ ـ إ ّم ـ ــارات ـ ــي ،ي ـس ـت ـهــدف ،ف ــي نـهــايـتــه،
ح ــض «اإلصــاح ـيــن» عـلــى مــزيــد من
تنجل
االن ـخــراط فــي املـعــركــة الـتــي لــم
ِ
ب ــوادره ــا ،إل ــى اآلن ،إال عــن مــزيــد من
الضحايا املدنيني.
وب ـ ــدأت م ـق ــات ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،مـنــذ
ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،ح ـم ـل ــة هـسـتـيــريــة
راح ضحيتها ال ـع ـشــرات مــن القتلى
وال ـ ـجـ ــرحـ ــى ،مـ ــن دون أن ت ـف ـل ــح فــي
إحـ ــداث تـغـيـيــر ج ــذري ف ــي امل ـع ــادالت
ّ
امل ـيــدان ـيــة .وت ـجــلــت آخ ــر ف ـصــول تلك
الحملة مساء أمس ،بمجزرة ارتكبتها
طائرات العدوان في مديرية التحيتا
فــي مـحــافـظــة ال ـحــديــدة ،حـيــث أغ ــارت
على منزل أحد املواطنني ،ما أدى إلى
مـقـتــل  14شـخـصــا م ــن أس ــرة واح ــدة.
سبق ذلــك ارتـكــاب مجزرة مروعة في
مــديــريــة ال ـت ـعــزيــة ف ــي مـحــافـظــة تـعــز،
ـف»
وال ـت ــي أغ ـ ــارت م ـقــاتــات «ال ـت ـحــالـ ً
ع ـلــى سـ ــوق ش ـع ـبــي ف ـي ـهــاُ ،م ـت ـسـ ّـب ـبــة
بمقتل وجرح ُأكثر من  100مواطن.
وي ــوم األح ــد ،قـتــل  11مــدنـيــا ،بينهم

«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» وول ـ ـ ـ ــي ع ـهــد
اإلمارات محمد بن زايد برعاية محمد
بــن سـلـمــان فــي األس ـبــوع املــاضــي ،إال
أنها ال تــزال من دون طموح أبــو ظبي،
بعد افـتـعــال اضـطــرابــات م ـحــدودة في
العديد من املحافظات التي يوجد فيها
أنصار «اإلصالح» ،وال سيما في ّإب.
صنعاء كــانــت متيقظة
إذ إن حكومة ّ
لحدوث أعمال مخلة باألمن ،فسارعت
إلــى معالجتها وأنهتها مــن جــذورهــا.
كذلك ّ
تبي أن من نتائج لقاء الرياض
ب ــن اإلص ـ ـ ــاح والـ ـقـ ـي ــادة اإلم ــاراتـ ـي ــة،
االستيعاب املشترك للقيادات وكوادر
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 5م ــن أسـ ـ ــرة واح ـ ـ ــدة و 6مـسـعـفــن،
وأصـ ـي ــب  13آخ ـ ـ ــرون ب ـ ـجـ ــروح ،ب ـ ـ 5
غ ــارات لـطـيــران ال ـع ــدوان فــي منطقة
عصر ،في مديرية معني في العاصمة
ُص ـن ـع ــاء .وفـ ــي م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة،
قـ ـت ــل  8م ــواط ـن ــن ب ـي ـن ـهــم امـ ــرأتـ ــان،
ب ـغ ــارات مل ـقــاتــات «ال ـت ـحــالــف» على
إحدى املزارع في مديرية زبيد .وفي
املحافظة نفسها ،أغار الطيران على
مــزرعــة أخ ــرى فــي مــديــريــة الخوخة،
م ــا أس ـفــر ع ــن مـقـتــل  6م ــزارع ــن .في
غ ـض ــون ذل ـ ــك ،اس ـت ـه ــدف ــت  6غـ ــارات
مبنى ا ًلـجـمــارك فــي محافظة ذم ــار،
ُم ّ
تسببة بمقتل  4مواطنني ،وجــرح
ُ 55آخ ــري ــن .وف ــي مـحــافـظــة ص ـعــدة،
قـ ـتـ ـل ــت  3ن ـ ـسـ ــاء وأص ـ ـي ـ ـبـ ــت رابـ ـع ــة
ب ـ ـجـ ــروح ،ب ـع ــدم ــا أغـ ـ ـ ــارت م ـقــاتــات
ال ـع ــدوان عـلــى مجموعة نـســوة لــدى
عزاء في مديرية
عودتهن من مجلس ُ
رازح .ويـ ــوم ال ـس ـبــت ،ق ـتــل  5أط ـفــال
وأص ـي ــب  3آخ ـ ــرون ب ـج ــروح ،ب ـغــارة
ل ـط ـي ــران «ال ـت ـح ــال ــف» اسـتـهــدفـتـهــم
أثـنــاء لعبهم بـجــوار جامعة أرحــب،
فــي مديرية أرح ــب ،بالعاصمة .جاء
ذلك بعدما أغــارت مقاتالت العدوان
على تجمع قبلي في املديرية نفسها،
ما أسفر عن مقتل  7أشخاص وجرح
 25آخرين.
ه ــذه املـ ـج ــازر امل ـتــاح ـقــة ل ــم ت ـ َـر فيها
ً
«أنـصــار الـلــه» إال «دلـيــا على الفشل
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ـن ـظــام
السعودي ومــن يقف خلفه» ،مؤكدة،
عـلــى لـســان الـنــاطــق بــاسـمـهــا ،محمد
ع ـبــد الـ ـس ــام ،أن «تـصـعـيــد ال ـع ــدوان
ال يـمـكــن أن يـسـتـقـبـلــه الـيـمـنـيــون إال
بــرفــد الـجـبـهــات» .وق ــال عـبــد الـســام،

في تعليقه على مجزرة سوق شهرة،
إن «اسـتـهــداف األس ــواق ال مـبــرر لــه»،
مشيرًا إلــى «(أنـنــا) أمــام حــرب تواطأ
فـيـهــا ال ـعــالــم عـلــى الـشـعــب الـيـمـنــي».
ورأى أن «ص ــراخ الـعــالــم مــن صــاروخ
اس ـت ـه ــدف الـ ــريـ ــاض ي ـك ـشــف ال ـن ـفــاق
والصمت أمــام جــرائــم املتغطرسني»،
ّ
ُمـ ــذك ـ ـرًا بـ ــأن «صـ ـ ـ ــاروخ ال ـي ـم ــام ــة أك ــد
معادلة الردع ملواجهة الجرائم».
على خــط م ــواز ،تواصلت «الــزوبـعــة»
التي أثارتها قرارات الرئيس املستقيل،
عبد ربــه ه ــادي ،مـســاء األح ــد ،والتي
ً
استدعت ردود فعل متفاوتة وجــدال
على املستويني السياسي واإلعالمي.
ٌ ّ
جــدل ولدته التناقضات التي انطوت

يزداد الموقف القبلي انسجامًا
مع موقف «أنصار اهلل»
عـلـيـهــا ق ـ ــرارات هـ ــادي ،وال ـت ــي أوح ــت
بأن األخيرة ُبنيت على تفاهم ضمني
بــن الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،هــو جــزء
م ــن ال ـتــرت ـي ـبــات امل ـط ـلــوبــة لتحضير
املـ ـي ــدان ل ـجــولــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـع ــارك،
يأمل «التحالف» من خاللها تحقيق
مكاسب ضــد «أنـصــار الـلــه» .يـبـ ّـرر ما
تقدم أم ــران :أولهما أن ق ــرارات هــادي
أطـ ــاحـ ــت آخ ـ ــر مـ ــن ت ـب ـق ــى مـ ــن وجـ ــوه
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االنـ ـتـ ـق ــال ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي»،
امل ـح ـســوب عـلــى اإلم ـ ـ ــارات ،م ــن هيكل
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة» (مـ ـح ــاف ــظ ل ـح ــج نــاصــر
ال ـخ ـب ـج ــي ،م ـح ــاف ــظ الـ ـض ــال ــع فـضــل
الجعدي ،ووزير النقل مراد الحاملي)،
َ
لتستبدل ّ
َ
جنوبيني
بوجهني
األول ــن
َ
مواليني لهادي (محافظ لحج الجديد

أدّت غارات األحد على منطقة عصر في العاصمة إلى مقتل  11مدنيًا (أ ف ب)

املــؤت ـمــر الـشـعـبــي ال ـع ــام وال ـع ـمــل على
االس ـت ـفــادة مـنـهــم ،وتـحــريـضـهــم على
الخروج بوجه «أنصار الله» ،إال أن تلك
املحاوالت باءت بالفشل ،وهذا ما ّ
عبر
عنه أول من أمــس ،األمــن العام لحزب
اإلصالح عبد الوهاب االنسي لصحيفة
ً
«نيويورك تايمز» قائال« :نحن ببساطة
ن ــواج ــه ص ـعــوبــة بــال ـغــة ف ــي ال ــوص ــول
إليهم» ،واصفًا الحال باألوقات املربكة.
واعترف في الوقت نفسه بأن التحالف
(السعودي واإلماراتي) طلب من حزب
اإلصــاح «التواصل مع قيادة املؤتمر
الشعبي العام في صنعاء لبحث رؤية

موحدة في العمل ضد الحوثيني».
غير أن املعلومات املستقاة من جهات
موثوقة ومتعددة ،فإن «اإلصالح» ليس
على قلب رجــل واح ــد فــي الـعــاقــة مع
اإلم ــارات ،وأن ليس بمقدروه في وقت
بسيط محو آثار الكراهية والبغض من
قلوب قيادييه ومحازبيه ،بسبب حرب
االستئصال التي مارستها اإلم ــارات
عليه في السنوات املاضية ،وال سيما
أن العديد من قيادات الحزب وكــوداره
ً
ال يزال مصيرها مجهوال في السجون
السرية لدولة اإلمارات في جنوب اليمن.
كذلك إن القيادة اإلماراتية التي تحدثت

أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـت ــرك ــي ،وم ـحــافــظ
الـضــالــع الـجــديــد عـلــي مقبل صــالــح)،
وال ـثــالــث ب ـم ـعــارض ش ــرس لــإمــارات
هو الكاتب واملحلل السياسي صالح
الـجـبــوانــي .لـكــن فــي املـقــابــل ،وهاهنا
األم ــر الـثــانــي ،تـمــت ،بـمــوجــب ق ــرارات
هـ ــادي ،إزاحـ ــة مـحــافــظ تـعــز الـســابــق،
ع ـل ــي املـ ـعـ ـم ــري ،ال ـ ــذي كـ ــان م ـعــارضــا
السـتـنـســاخ الـتـجــربــة اإلم ــارات ـي ــة في
محافظته على شكل «نخبة تعزية»،
واسـ ـتـ ـب ــدال ــه ب ـش ـخ ـص ـيــة م ـق ــرب ــة مــن
عائلة الرئيس السابق ،علي عبدالله
صالح ،ومحسوبة على اإلمارات ،هي
ّ
املتحدر مــن مديرية املـســراخ،
التاجر
أحمد محمود.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،يـمـكــن ال ـح ــدي ــث عن
مقايضة ترضى اإلمــارات ،بموجبها،
ب ــاسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد رجـ ــاالت ـ ـهـ ــا املـ ـع ــروف ــن
بـ«عصبيتهم» ضد حزب «اإلصــاح»
(إخ ـ ـ ـ ــوان م ـس ـل ـم ــون) ،م ـق ــاب ــل ت ـقــويــة
ن ـ ـفـ ــوذهـ ــا ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق ذات أه ـم ـي ــة
وحـ ـس ــاسـ ـي ــة ك ـم ـح ــاف ـظ ــة ت ـ ـعـ ــز .ل ـكــن
تـلــك امل ـقــاي ـضــة ،إن ص ـ ّـح ــت ،ال يـبــدو،
إل ــى اآلن ،أنـهــا سـتــوصــل ،إل ــى جانب
إج ــراءات أخ ــرى يكثفها «التحالف»،
إلــى مــا تشتهيه الــريــاض وأبــو ظبي.
إذ يـ ـظـ ـه ــر ،حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ـ ـ ــر ،أن
ث ـمــة ت ــذب ــذب ــا ف ــي م ــوق ــف «اإلصـ ـ ــاح»
م ــن ال ـخ ـطــة ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ اإلم ــارات ـي ــة
الـجــديــدة ،وخصوصًا أن اللقاء الــذي
جمع ،االثـنــن ،رئيس الـحــزب ،محمد
اليدومي ،وأمينه العام ،عبد الوهاب
اآلنسي ،بالسفير التركي لدى اليمن،
ليفنت إي ـلــر ،فــي ال ــري ــاض ،أوح ــى بــأن
تجاذبات تدور بهذا الشأن بني جناح
«اإلصـ ــاح» فــي الـسـعــوديــة ،وجناحه
الـ ـت ــرك ــي ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ــزال
معارضًا ،بشدة ،االنخراط في معارك
الساحل الغربي وصنعاء.
إلى جانب ذلك ،يزداد املوقف القبلي،
خالفًا لرغبات السعودية واإلم ــارات،
انـسـجــامــا مــع مــوقــف «أن ـص ــار ال ـلــه»،
وتـ ـع ــاضـ ـدًا إلـ ــى ج ــان ـب ـه ــا ،م ــا يـحـمــل
قيادة «التحالف» على تنفيذ خطوات
انتقامية ضد القبائل ،دونما اكتراث
ّ
مل ــا س ـتــولــده م ــن ع ــداء مـضــاعــف لـهــا.
نموذج من تلك املمارسات ما تشهده
املـنــاطــق الـقـبـلـيــة فــي مـحـيــط صنعاء
وفـ ــي م ـحــاف ـظــة مـ ـ ــأرب ،ح ـيــث أقــدمــت
م ـق ــات ــات «ال ـت ـح ــال ــف» ،خـ ــال األيـ ــام
ّ
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة ،ع ـل ــى ش ـ ــن أع ـنــف
غاراتها على قــرى القبائل ومزارعها
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــم وأرح ـ ـ ـ ـ ــب وبـ ـ ـن ـ ــي ح ـش ـيــش
وحـ ــريـ ــب الـ ـق ــرامـ ـي ــش ،مـ ــا ّأدى إل ــى
تصاعد دعوات «النكف القبلي».

ع ــن م ــرون ــة ف ــي مــراج ـعــة الـتـحــالـفــات،
وضـعــت «إخ ــوان الـيـمــن» أم ــام اختبار
االن ـس ــاخ عــن ق ـيــادة تنظيم اإلخ ــوان
املركزي ،وهذا أمر بالغ الصعوبة.
وقد أثبتت األحداث أن «إخوان اليمن»،
فــي أص ـعــب ظــروف ـهــم ،لــم يـصـلــوا إلــى
ّ
حد قطع االتصال الفكري والسياسي
مع التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني.
وتشعر القيادات اإلخوانية في اليمن
بــأنـهــا ُوض ـعــت أم ــام ات ـفــاق مــن طــرف
واح ـ ـ ـ ــد ،ال ات ـ ـفـ ــاق م ـك ـت ـم ــل الـ ـش ــروط
واملــواصـفــات .وهــذا ما ّ
عبر عنه وزير
الــدولــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة اإلمــاراتــي

ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ع ـ ـكـ ــاظ»
السعودية ،في عددها الصادر
أمـ ـ ـ ــس ،أن سـ ـلـ ـط ــات امل ـم ـل ـكــة
أفـ ـ ــرجـ ـ ــت عـ ـ ــن  23ش ـخ ـصــا
م ــن األمـ ـ ــراء ورج ـ ــال األع ـمــال
واملـســؤولــن الــذيــن تحتجزهم
ف ــي ف ـن ــدق «ريـ ـت ــز ك ــارل ـت ــون»
م ـنــذ أوائـ ـ ــل ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر املــاضــي ،تحت الفتة
«مكافحة الفساد» .وأوضحت
أن اإلفراج عن هؤالء جاء بعد
الـتــوصــل معهم إلــى تسويات
ب ـشـ ُـأن أمـ ــوال تـ ّـدعــي الــريــاض
أنها أخذت من ِقبلهم «بشكل
غير مشروع» .وقالت «عكاظ»
إنــه «سيتم اإلف ــراج عــن مزيد
مــن املـحـتـجــزيــن خ ــال األي ــام
املقبلة» ،مضيفة أن «إجــراءات
امل ـحــاك ـمــة س ـت ـبــدأ قــري ـبــا ملن
ي ـ ـص ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى نـ ـف ــي ال ـت ـهــم
امل ــوجـ ـه ــة ل ـ ـهـ ــم» .ولـ ـ ــم تـنـشــر
الصحيفة أسماء من تم إطالق
ســراحـهــم ،لـكــن مقطع فيديو
انـتـشــر عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي أظـ ـه ــر الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي الـ ـس ــاب ــق ل ـشــركــة
االتصاالت السعودية ،سعود
ّ
ال ــدوي ــش ،وه ــو ي ـقــول ملهنئيه
بـخــروجــه إن ــه «عــومــل بشكل
الئ ـ ـ ـ ــق» .وتـ ــدعـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
أن احـ ـتـ ـج ــازه ــا قـ ــرابـ ــة 200
شخصية فــي فندق فخم في
ال ــري ــاض ،ومـســاومـتـهــم على
حريتهم مـقــابــل تـنــازلـهــم عن
األص ــول والحسابات البنكية
التابعة لهم ،إنما يأتي في إطار
حـمـلــة «إص ــاح ـي ــة» يـقــودهــا
ولي العهد ،محمد بن سلمان،
لكن تلك االدع ــاءات ال تحجب
االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة لــأخـيــر
بممارسة أساليب سلطوية ،ال
تنسجم البتة مع ما تقتضيه
متطلبات الدولة الحديثة التي
تحكمها سيادة القانون.
(األخبار)

أنور قرقاش بأن «اإلصالح أمام فرصة
اختبار النيات وتغليب مصلحة اليمن
ومحيطه الـعــربــي» .والـعـبــارة األخـيــرة
ُ
هــي الـعـبــارة نفسها الـتــي استخدمت
ك ــرم ــز ل ـق ـب ــول ال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل فــي
الحاضنة الخليجية ،وأدت إلى حتفه.
إلى ذلك ،ال تزال األزمة الخليجية ترخي
بـظــالـهــا عـلــى ال ــداخ ــل الـيـمـنــي ،إذ إن
جناحًا واسعا من «اإلص ــاح» يرتبط
بـنـحــو ق ــوي وم ـبــاشــر ب ــال ــدوح ــة الـتــي
تـسـتـخــدم الـســاحــة الـيـمـنـيــة للمناكفة
م ــع خـصــومـهــا الـخـلـيـجـيــن ،ولـعــرقـلــة
مشروعهم.
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الخطة «ب» بعد إلغاء «األونروا» جاه
وثيقة أممية جديدة صادرة عن «المفوضية
السامية لشؤون الالجئين» تشرح بالتفصيل القواعد
األساسية لعملها لكنها تركز على كيفية احتوائها
الالجئين الفلسطينيين إذا ُأقفلت «األونروا» أو حتى
عجزت عن القيام بدورها .وبتتبع تاريخ المؤسستين
والفارق بين عملهما ،يظهر أن الوثيقة ليست
شرحًا قانونيًا عابرًا ،خاصة أنها أتت بعد «تصريح مثير»
للمفوض العام لـ«األونروا» ،بل إن تعميمها أتى في
الشهر األخير من هذه السنة وفي ظل أحداث على
صلة بالمخطط األميركي الخاص بفلسطين
عمان ــ أسماء عواد
ظـهــر امل ـفــوض ال ـعــام ل ـ «وكــالــة األمــم
املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل الالجئني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ال ـش ــرق األدن ــى»
(األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،ب ـي ـي ــر ك ــريـ ـنـ ـب ــول ،فــي
فيديو تم بثه في الحادي عشر من
الشهر الجاري ،وهو يقف أمام مركز
ص ـح ــي ت ــاب ــع ل ـل ــوك ــال ــة ف ــي ال ـق ــدس
املـحـتـلــة .كــريـنـبــول ،ال ــذي ق ــرأ بيانًا
ابتدأه بالحديث عن ارتفاع مستوى
التوتر والقلق مرة أخرى في منطقة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
ت ـب ـعــات إعـ ــان ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـ ـق ــدس «عــاص ـمــة
إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل»ّ ،
وج ـ ـ ـ ــه خ ـ ـطـ ــابـ ــه إلـ ــى
«الج ـئــي فـلـسـطــن» ،مطمئنًا إيــاهــم
إلــى أن «األون ــروا أكثر تصميمًا من
أي وقت مضى على حماية حقوقهم
وتلبية احتياجاتهم».
وال ـب ـي ــان ،الـ ــذي يـمـكــن ق ــراء ت ــه على
موقع «األونروا» اإللكتروني ،يشير
إل ــى ال ـظــروف املــالـيــة الـصـعـبــة التي
ت ـمــر ب ـهــا م ــع وج ـ ــود ع ـجــز يـ ـق ـ ّـدر ب ـ
 49م ـل ـيــون دوالر «ل ـل ـمــدة املـتـبـقـيــة
مــن ه ــذا ال ـع ــام» ،أي  .2017وبينما
ل ــم ي ـشــر إلـ ــى أي ع ـجــز س ــاب ــق ،بــدا
غــريـبــا ال ـحــديــث ع ــن ال ـع ــام ال ـجــاري
حـصـرًا ،مــن دون اإلش ــارة إلــى العام
املـقـبــل املـفـتــرض أن ــه أكـثــر صـعــوبــة،
وخــاصــة وســط تـهــديــدات واشنطن
مل ـج ـمــل م ــؤس ـس ــات األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
وك ــون «األونـ ـ ــروا» أول املستهدفني
ف ـ ــي أي ع ـ ـقـ ــوبـ ــات أمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـحــق
الـفـلـسـطـيـنـيــن .لـنــدقــق ف ــي م ــا قــالــه
كرينبول أكثر« :إنني أعلن اليوم أن
خــدمــات األونـ ــروا ـ ـ هـنــا فــي الـقــدس
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
وق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ـ ــزة واألردن وس ـ ــوري ـ ــا
ولبنان ـ سوف تستمر دون انقطاع
في عام !»2017
أيضًا ،أوضح الرجل «بكل شفافية»
أنــه مــدرك ل ـ «املـخــاوف العميقة لدى
الــاجـئــن ومــوظـفــي األونـ ــروا حيال
ّ
تعطل خدماتها» ،كما نـ ّـوه بوصف
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي وق ــت ســابــق من
ه ــذا ال ـعــام دور وكــالــة ال ـغــوث بــأنــه
«ال غ ـنــى ع ـن ــه» ،ث ــم يـنـتـهــي الـبـيــان
امل ـق ـت ـض ــب ب ـن ـف ــي أن يـ ـك ــون وقـ ــوف
ً
الــوكــالــة إل ــى جــانــب الــاجـئــن عمال
خـ ـي ــري ــا ،بـ ــل «خ ـ ــدم ـ ــات ن ــابـ ـع ــة مــن
االحترام لهم ولحقوقهم».
لكن ،ملاذا يظهر كرينبول كأنه يدافع
ع ــن وجـ ــود ال ــوك ــال ــة ال ـت ــي ت ـمــر كما
تـقــول بـمــأزق مــالــي يستدعي وضع
فقرة بعنوان «معلومة عامة» على
ك ــل ص ـف ـحــة م ــن ص ـف ـحــات مــوقـعـهــا
من أجل اإلشارة إلى هذه الضائقة؟
َ
امل ـت ـت ـبــع ل ـ ـشـ ــؤون «األونـ ـ ـ ـ ــروا» عـلــى
مـ ـ ــدار سـ ـن ــوات ي ـل ـحــظ ت ــراج ـع ــا فــي
خدماتها ،وهو ما يصفه املنتفعون

مــن بــرامـجـهــا بالتنصل مــن دورهــا
الــذي وجــدت من أجله .هــذا النقاش
ليس جديدًا ،وهو حاضر الرتباطه
الوثيق بالبعد السياسي للقضية
الفلسطينية ،املتعلق بحق العودة
والضغط الضمني باتجاه الحلول
التوطينية لالجئني والنازحني بعد
عقد معاهدات مع إسرائيل ،وبعبارة
أخرى :القضية الثانية األكثر أهمية
بـعــد ال ـق ــدس ـ ـ عـلــى ج ــدول األع ـمــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي واألمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ وي ـجــب
حلها هي مشكلة الالجئني.
مــن ال ـبــدايــة ،لــم تـكــن األم ــم املـتـحــدة
نفسها بريئة من هذا الهدف ،وذلك
ً
يظهر مثال في الفقرة (ج) من املادة
 ٨ف ــي م ـع ــاه ــدة «وادي ع ــرب ــة» بــن
النظام األردني والعدو اإلسرائيلي،
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ص ــراح ــة ع ــن تــوطــن
الــاجـئــن والـنــازحــن عبر «تطبيق
برامج األمــم املتحدة املتعلقة بهم».
وبـهــذا ،تكون األمــم املتحدة شريكًا
في التسوية برغبة حقيقية في حل
ّ
مـشـكـلــة الــاج ـئــن كـيـفـمــا ت ــأت ــى ،إذ
إن الـعــامــل الـحــاســم األق ــوى واملــؤثــر
ه ــو ال ـعــامــل ال ـس ـيــاســي وامل ــال ــي في
أروقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،ويـ ـمـ ـك ــن االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه إل ــى
الـخـطــاب األمـيــركــي األخ ـيــر فــي هــذا
الشأن جيدًا.
بين «األونروا» وUNHCR

تـفــاعـلــت جـمـعـيــة األم ــم املـتـحــدة مع
الــاج ـئــن الفلسطينيني بتأسيس

«األونروا» بموجب القرار الرقم 302
(راب ـعــا) الـصــادر فــي  8كــانــون األول
 ،1949وب ــدأت عملياتها عــام 1950
في مناطق وجود الالجئني ،وبذلك
تـكــون وكــالــة ال ـغــوث قــد ظـهــرت إلــى
العلن بعد سبعة أشهر من اعتراف
جمعية األمم بـ «إسرائيل» ( 11أيار
 )1949وهو ما أدى إلى تصنيف من
خرجوا من بيوتهم وقراهم ما بني
الجئني ونازحني.
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ال ـب ــرن ــام ــج ال ـخ ــاص
بالفلسطينيني لــاجـئــن فــي األمــم
امل ـت ـحــدة ،أنـشــئ ع ــام  1950بــرنــامــج
آخـ ـ ــر «ع ـ ــامل ـ ــي» بـ ــاسـ ــم «امل ـف ــوض ـي ــة
ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـش ــؤون
الالجئني» ( ،)UNHCRالتي باشرت
عملها في العام التالي متخصصة
فقط بالالجئني األوروب ـيــن ،لكنها
شملت فــي مــا بعد الالجئني خــارج
أوروبا أيضًا.
ل ـه ــذه امل ـفــوض ـيــة دل ـي ــل ل ــإج ــراء ات
واملعايير الواجب تطبيقها لتحديد
وضـ ــع ال ــاج ــئ بـمـقـتـضــى ات ـفــاق ـيــة
 1951وب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول  ،1967وم ــن
ث ــم ه ـن ــاك ت ـعــريــف ق ــان ــون ــي لــاجــئ
ومـ ـع ــايـ ـي ــر حـ ـت ــى ت ـش ـم ـل ــه خ ــدم ــات
 ،UNHCRوكذلك أسباب استبعاده
م ـن ـهــا واسـ ـتـ ـثـ ـن ــاؤه .ومـ ــن ال ـب ــداي ــة،
اسـتـبـعــد مــن خــدمــاتـهــا «الــاج ـئــون
مــن فـلـسـطــن» اس ـت ـنــادًا إل ــى الـفـقــرة
األولى من املادة ( 1د) في االتفاقية،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـث ـنــي ك ــل م ــن يـتـمـتـعــون
بحماية أو مـســاعــدة مــن هيئات أو
وك ـ ــاالت تــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،أي
أن هذه املفوضية ال تقدم خدماتها
للفلسطينيني فــي املناطق الخمس
التي تعمل فيها «األونروا» (األردن،
س ــوري ــا ،ل ـب ـن ــان ،ف ـل ـس ـطــن املـحـتـلــة
 1967وق ـط ــاع غـ ــزة) ،لـكـنـهــا شملت
ً
م ـ ـثـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
الذين لجأوا بعد الحرب عــام 2003
إل ــى األردن ،ومـنـهــا إل ــى ب ـلــدان عــدة
مـثــل ال ـبــرازيــل وك ـنــدا ونـيــوزيـلـنــدا،
ول ـ ــم ي ـك ــون ــوا م ـش ـمــولــن ب ـخــدمــات
«األونروا» سابقًا.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ـطـ ــرح ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـخ ــاص ــة
بالتوجيهات واإلرشادات الجديدة،
الـ ـت ــي نـ ـش ــرت فـ ــي ال ـش ـه ــر الـ ـج ــاري
مـ ــن دون أن ي ـ ـثـ ــار ح ــولـ ـه ــا ض ـجــة
أو أن ي ـل ـت ـفــت إل ـي ـه ــا أح ـ ــد ،ال ـعــديــد
م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ،وأه ـم ـه ــا :ه ــل كــان
بـيــان كــريـنـبــول مــرتـبـطــا بتوجهات

«املفوضية السامية» الساعية إلى
«شمول منتفعي وكالة الغوث» في
بــرنــامـجـهــا ،ومـعـنــى ذل ــك بالنسبة
إلى استمرار «األونروا».

الخطة البديلة
ال ـجــديــد ف ــي م ــوض ــوع ال ـعــاقــة بني
 UNHCRو«األون ـ ـ ـ ــروا» ه ــو شـمــول
منتفعي األخـيــرة من الفلسطينيني
ب ـخ ــدم ــات األول ـ ـ ــى ،ل ـكــن «بـ ـش ــروط»
ت ــوض ـح ـه ــا ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـت ــي تـحـمــل
الرقم  ،13/17/HCR/GIPوتتضمن
إرش ـ ـ ـ ــادات وت ــوجـ ـه ــات تــوضـيـحـيــة
بخصوص امل ــادة ( 1د) مــن اتفاقية
 1951ال ـخ ــاص ــة ب ــوض ــع الــاج ـئــن
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي وت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ذلـ ـ ـ ــك ع ـل ــى
الــاجـئــن الفلسطينيني فــي أمــاكــن

تجنب المفوض العام
ّ
لـ«األونروا» ذكر تفاصيل
مالية عن عام 2018
تحويل ملف الالجئين
إلى «المفوضية
السامية» يعني إنهاء
حق العودة

عمل «األونروا» وخارجها.
ت ـت ـنــاول الــوث ـي ـقــة امل ـن ـش ــورة ف ــي 20
صفحة بالتحليل والتمحيص املادة
املثيرة للجدل ( 1د) التي تستثني
منتفعي «األونــروا» ،لكن خطورتها
تكمن في فقرتها الثانية التي تتيح
االن ـت ـف ــاع م ــن ب ــرام ــج  UNHCRفــي
ح ــال «ت ــوق ــف ال ـح ـمــايــة وامل ـســاعــدة
من أي هيئة أو وكالة أخــرى تابعة
لــأمــم املـتـحــدة» ،أي «األونـ ــروا» في
حالة الالجئني الفلسطينيني ،وهي
تـ ـش ــرح ذل ـ ــك ل ـل ـم ــوظ ـف ــن األم ـم ـي ــن
وكذلك للجمهور.
الــوث ـي ـقــة بـلـغـتـهــا ال ـقــانــون ـيــة تظهر
ك ــأن ـه ــا ت ـت ـح ــدث ع ــن ع ـم ــل تـكــامـلــي
يشدد على منع ازدواجية الحصول

المفضل
«الحل اإلسرائيلي»
ّ
إذا انتهى العمل على قضية الالجئني فعليًا عبر «األونروا»،
مثال مكتب «املفوضية السامية
فليس مستغربًا أن يتولى ً
لشؤون الالجئني» في إسرائيل ملف الالجئني في الضفة
املحتلة وقطاع غزة بصفته أقرب مكتب ملكان وجودهم،

ثم سيبحث لهم عن أحد الحلول الثالثة املذكورة :العودة
الطوعية إلى البلد األصلي ،التوطني في بلد اللجوء
والتوطني في بلد ثالث.
وبما أن الحل األول مستثنى ،كما أن إسرائيل ال ترغب
في توطينهم في بلد اللجوء (أراضي السلطة الفلسطينية
في الضفة غير املبتوت بحدودها والواقعة تحت سيطرة
االحتالل نفسه) ،سيبقى الحل األوفر حظًا هو توطينهم
في بلد ثالث ،في تكريس للترانسفير بنكهة دولية
خالصة.
وإن لم يكن هذا الحل من نصيب غزة والضفة على وجه
أكثر تحديدًا ،فإنه قد يكون من نصيب مئات اآلالف من
سكان القدس وضواحيها .ومن املهم التذكير بأن مكتب
 UNHCRفي تل أبيب تعامل مع  27.500أريتيري
و 7.800سوداني في إسرائيل ،بصورة شبيهة ،بعدما
لم تعترف السلطات اإلسرائيلية إال بثمانية أريتيريني
وسودانيني كالجئني ،فيما حصل  200سوداني آخر من
دارفور على «وضع إنساني»!

على الخدمات من أذرع األمم املتحدة
امل ـخ ـت ـص ــة ب ــال ــاجـ ـئ ــن ،كـ ـم ــا ت ـب ـ ّـن
ف ــي بـنــدهــا ال ـثــامــن املـتـعـلــق بنطاق
األفراد املستثنني من املادة ( 1د) من
اتفاقية  1951من هم الفلسطينيون
غير املشمولني بخدمات املفوضية،
وهــم« :الالجئون من فلسطني» عام
ّ
و«املشردون» من ديارهم عام
،1948
 ،1967وذريتهم.
ل ـك ــن ،ف ــي ال ـب ـنــد ال ـثــانــي والـعـشــريــن
ت ـعــرض األس ـب ــاب املــوضــوعـيــة التي
تخولهم االسـت ـفــادة مــن «املفوضية
ال ـس ــام ـي ــة» وب ــرامـ ـجـ ـه ــا ،وم ـ ــن أب ــرز
األسـ ـب ــاب :إن ـه ــاء والي ـ ــة «األونـ ـ ـ ــروا»
بـمــوجــب ق ــرار مــن الـجـمـعـيــة الـعــامــة
لــأمــم املـتـحــدة ،أو عـجــز «األونـ ــروا»
عن القيام باملهمات التي وجدت من
أجـلـهــا ،وذل ــك فــي إقـ ــرار رس ـمــي بــأن
حالة العجز املالي لـ«وكالة الغوث»
ت ــؤدي إلــى نتيجة مشابهة النتهاء
واليتها!
قد يقول قائل :وما الضير من إنهاء
خـ ــدمـ ــات «األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» وه ـ ــي ت ـكــابــد
لجمع التبرعات ومستوى خدماتها
في تراجع مستمر ،أو أن من األفضل
التعامل دولـيــا مــع قضية الالجئني
عبر جهة واحدة تابعة لألمم املتحدة
كـ«املفوضية السامية» وخــاصــة أن
مظلتها واسعة وأماكن عملها أكثر؟
هذه أسئلة بريئة في ظاهرها ،لكنها
تستدعي الـتــأمــل فــي اتـفــاقـيــة 1951
وبروتوكول  1967وربط ذلك بجوهر
املسألة وهــو سبب الـلـجــوء ،إذا كان
مــن يبحث قــد أخــذ بــاالعـتـبــار أن ما
حدث في فلسطني هو احتالل وليس
نزاعًا أو حربًا أهلية.
قانونيًا ،يختلف تعريف الالجئ عند
الطرفني ،فـ «األونروا» تذكر صراحة
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــربـ ـي ــة ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدد الـ ــاج ـ ـئـ ــن بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص
الذين كانت فلسطني مكان إقامتهم
مــا بــن عــامــي  1946و 1948وفـقــدوا
بـيــوتـهــم وم ــورد رزق ـهــم إث ــر الـحــرب
عام ّ ،1948
وعرفت النازحني ،سواء
كــانــوا الجـئــن أو غير الجـئــن ،بعد
اح ـت ــال إس ــرائ ـي ــل ال ـق ــدس والـضـفــة
وغ ـ ـ ــزة عـ ـ ــام  .1967أمـ ـ ــا ،UNHCR
ف ـت ـح ـصــر ال ــاج ــئ ب ـم ــن «خـ ـ ــرج مــن
الـحــدود الــدولـيــة للبلد الــذي يحمل
جنسيته وتـعـ ّـرض لالضطهاد ولم
يعد يتمتع بحماية حكومته» .ومن
ناحية أخرى ،ال تسعى بدورها إلى
معالجة األسـبــاب الـجــذريــة للجوء،
بل الى التخفيف من نتائجها ،على
خالف «األونروا» التي تعترف بحق
ال ـ ـعـ ــودة ،ب ــل ت ـم ـثــل ب ــوج ــوده ــا أهــم
الشواهد على االحتالل اإلسرائيلي
وآثاره.
مــن زاوي ــة أخ ــرى ،ت ـقـ ّـدم «املـفــوضـيــة
السامية» حلولها ملشكلة الالجئني
ب ـم ــا ي ــأت ــي :ال ـ ـعـ ــودة ال ـط ــوع ـي ــة إل ــى
البلد األصلي (غير وارد في الحالة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ألن ــه «ال ب ـلــد» أصـلـيــا
ل ــاج ـئ ــن عـ ــام  1948ب ـع ــد اع ـت ــراف
األمم املتحدة بإسرائيل عام ،)1949
أو ال ـتــوطــن ف ــي ب ـلــد ال ـل ـجــوء (هـنــا
ي ـخ ــرج ال ــاج ــئ م ــن ن ـط ــاق خــدمــات
امل ـفــوض ـيــة ف ــي حـ ــال ح ـصــولــه عـلــى
ج ـن ـس ـي ــة ب ـل ــد ي ـس ـت ـط ـيــع ح ـم ــاي ـت ــه،
وه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل ي ـس ـق ــط حـ ــق ال ـ ـعـ ــودة
لـكــل الفلسطينيني فــي األردن ممن
يـ ـحـ ـمـ ـل ــون أرقـ ـ ــامـ ـ ــا وطـ ـنـ ـي ــة ت ـث ـبــت
أردنيتهم .ووفــق تقرير «األون ــروا»
ل ـعــام  ،2017يـمـثــل ه ــؤالء  %41من
أع ــداد الــاجـئــن املـسـجـلــن لــديـهــا)،
والحل األخير توطني الالجئني في
بلد ثالث ،أي أن املفوضية ستعمل
كـ ــوك ـ ـيـ ــل ت ـ ــوط ـ ــن (كـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـ ــدث مــع
الفلسطينيني في العراق والالجئني
القادمني من سوريا بعد الحرب إلى
األردن ،ثم حصولهم على لجوء في
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العالم

◄ وفيات ►

هــزة؟
دول أوروبية وكندا).
في املحصلة ،إن سياسة «األونروا»
واالنـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي م ــن
مهماتها ،والقوانني التي فرضتها
على موظفيها لتفريغ عمل الوكالة
من بعده السياسي كمبدأ الحيادية
املـعـمــول بــه أخ ـي ـرًا ،كـلــه يـثـبــت أنها
شريكة ملا سيحدث الحقًا .وبالحد
األدن ـ ــى ،ي ــدرك ال ـقــائ ـمــون عـلـيـهــا ما
يـحــاك تـجــاه القضية الفلسطينية،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي مـ ـل ــف ح ـ ــق ال ـ ـعـ ــودة
والــاجـئــن ،ولـيــس هـنــاك أده ــى من
ال ـت ــاع ــب ب ــأرق ــام امل ـس ـج ـلــن لــديـهــا
وإظهارها بصورة ضبابية .أيضًا،
ـخـ ـ ّـسـ ــة م ــاح ـظ ــة
ال ش ـ ـ ــيء ي ـ ـبـ ــدو بـ ـ ِ
صغيرة تظهر في تقرير «األونروا»
عن عام  2017تشير إلى أن البيانات
التي تحتوي أعداد املسجلني لديها
ال تمثل بيانات ديموغرافية صالحة
إحصائيًا .فــإذا كانت «األون ــروا» ال
تـعــرف األع ــداد الصحيحة لالجئني
والنازحني واألجيال التي تلت ،فمن
يعرف؟

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
وع ــزي ــزتـ ـن ــا ال ـغ ــال ـي ــة املـ ـغـ ـف ــور لـهــا
املرحومة
نور محمد حمزة
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم غـ ـس ــان ع ـل ــي عـبــد
الساتر
أوالده ــا :نــاصــر ،ب ــال ،ديـنــا ،ســارة
وروال
أشـ ـق ــاؤه ــا :ع ـل ــي ،ك ــام ــل وامل ــرح ــوم
حسن
شقيقاتها :صبحية أرملة املرحوم
غـســان شمس الــديــن ،أنيسة أرملة
املرحوم أنيس الحجار ،زينب زوجة
ع ـف ـي ــف س ـب ـي ـت ــي ،خ ــديـ ـج ــة زوجـ ــة
فوزي غنوي واملرحومة زهرة
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ـن ـســاء وال ــرج ــال
بعد ظهر غـدًا الخميس الــواقــع في
 28كــانــون االول  2017فــي Centre
 Dunesم ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة حتى
السابعة مساء
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب
انا لله وانا اليه راجعون
اآلسفون آل حمزة ،آل عبد الساتر،
آل اب ــراهـ ـي ــم ،آل ش ـمــس ال ــدي ــن ،آل
الحجار ،آل سبيتي وآل غنوي
عملت «مفوضية الالجئين» على حلول توطينية من خارج مناطق «األونروا» سابقًا (أ ف ب)

انتقلت إلى رحمته تعالى وووريت
الثرى في بلدتها الخيام
املرحومة آمال إسماعيل عبد الله
(أم فادي)
زوجة العقيد املتقاعد ضاهر سويد
أوالدهــا :الدكتورة نادين ،املحامي
فادي والدكتور أسامة
صهرها :الدكتور باسم نحله
أش ـق ــاؤه ــا :ع ـص ــام ،ب ـس ــام ،حـســان،
إبراهيم وعباس عبد الله
وبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـقـ ـب ــل
الـعــائـلــة ال ـع ــزاء ف ــي مـقــر الجمعية
اإلســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
العلمي الكائنة فــي بـيــروت ،محلة
السبينس قــرب املـقــر املــركــزي ألمن
الدولة ،جنب شركة خطيب وعلمي،
وذل ــك نـهــار ال ـيــوم األرب ـع ــاء الــواقــع
فـ ـي ــه  2017/12/27م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة
الخامسة.
ال أرانا الله بكم مكروهًا

استراحة
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أفقيا

 -1نصب ّ
خلد إنتصارات نابليون بونابرت في ميدان شارل ديغول في باريس – -2
عاصمة أوروبية – من الحيوانات –  -3طعم الحنظل – لباس تقليدي قديم واسع
كان يلبسه الرجل في بالدنا –  -4أماكن السهر – إله وخالق –  -5حيوانات بحرية
– إحــدى الـقــارات –  -6أعظم شواعر العرب قتل أخــواهــا معاوية وصخر فرثتهما
ثم رثت أوالدها األربعة الذين قتلوا في وقعة القادسية –  -7من الحشرات لسعته
ّ
ومشوه الخلق – ضد إشترى – -9
مؤملة – ضرب بيده –  -8خصب – شخص قبيح
من فقد زوجته – من أيام األسبوع –  -10ممر مائي اصطناعي حفرها فردينان دي
ليسيبس وعمل فيها نحو مليون عامل

عموديًا
 -1بطل أسطوري فينيقي أنشأ مدينة طيبة في اليونان ونقل إليها األبجدية – من
الفاكهة –  -2يكسو جلد بعض الحيوانات – ثاني أكبر مدينة أوسترالية عاصمة والية
فكتوريا –  -3من األمراض – ّ
مص العظم واستخرج منه املخ – إسم موصول –  -4أضاء
املكان – من فقدت زوجها ُ–  -5عائلة مستشرق إنكليزي راحل شرح املعلقات للتبريزي
ّ
نضم الشخص الى
الرجل كالسوار في اليد – -7
–  -6نروم ونريد – حلية تلبس في ِ
الصدر – شعور –  -8شهر هجري – متشابهان – سكان الصحاري والواحات –  -9لقب
الجمهورية الفرنسية –  -10إسم عرفت به زنوبيا ملكة تدمر – من الحبوب

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 2760

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1أيمن زبيب –  -2نجامينا – صل –  -3طفل – لصيق –  -4يهود – كرم –  -5يا – أنهض – ة
ة –  -6اردو – ورق –  -7السكو – فل –  -8دميت – رعاف –  -9ربو – أديم –  -10عني ورقة – طل

عموديًا

 -1أنطلياس – رع –  -2يجف – آر – دبي –  -3مالي – دملون –  -4نم – هاواي –  -5زيتون – ستار
–  -6بن – دهوك – دق –  -7يال – ضرورية –  -8صك – عم –  -9صيرة – فا –  -10علقمة الفحل

حل الشبكة 2759

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مخرج ومنتج ســوري (ُ .)2016-1938يعتبر من كبار وأوائــل املخرجني
التلفزيونيني فــي ســوريــا .أنـتــج وأخ ــرج مسلسالت دري ــد لـحــام ومنها
«مقالب غوار وصح النوم»
 = 3+4+7+1+2+6البقاء الى ما ال نهاية ■  = 11+10+8من إنتاج البحر
■  = 8+9+5رقد

حل الشبكة الماضية :همفري بوغارت

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املربي األستاذ علي نمر بزي
زوجته الحاجة خديجة محمد علي
بزي
إخ ـ ــوت ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ع ــالـ ـي ــا زوج ـ ــة
املرحوم الحاج حسن بزي
األستاذ حسن زوجته الحاجة هناء
عسيلي
أوالده :سـ ــوسـ ــن زوجـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ـيــد
الطيار املتقاعد فؤاد شحادي
الدكتور حسني زوجته لينا مواسي
الدكتور محمد زوجته سلمى قازان
عبير زوجة املهندس ياسر جمعة
ووري الثرى في جبانة بلدته بنت
جبيل
تقبل التعازي طــوال نهار األربعاء
في منزل الفقيد ببلدته بنت جبيل
ون ـه ــار الـجـمـعــة ف ــي 2017/12/29
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي  -قرب أمن الدولة من الساعة
ً
مساء.
الثالثة حتى السادسة
يقام مجلس عــزاء نهار السبت في
 2017/12/30الساعة الثالثة بعد
الظهر وذك ــرى أسـبــوع نـهــار األحــد
في  2017/12/31الساعة العاشرة
صـبــاحــا فــي مجمع ال ـحــاج موسى
عباس ـ بنت جبيل.
لكم من بعده طول البقاء
اآلس ـف ــون :آل ب ــزي ،آل ش ـحــادي ،آل
جمعة ،آل مواسي ،آل قازان وعموم
أهالي بنت جبيل
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حــده االقصى
 %20عـشــرون باملئة فـقــط ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/19لتنفيذ م ـشــروع اشـغــال
ان ـش ــاء شـبـكــة ري ف ــي ب ـلــدة الـشـبــانـيــة ـ ـ
قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/1/17
فعلى املـتـعـهــديــن املصنفني فــي الــدرجــة
الثالثة أو الرابعة حصرًا لتنفيذ صفقات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات
مائية لــم يـجــري استالمها مؤقتًا بعد،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  19كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2549

نتائج اللوتو اللبناني
32 38 18 13 12 10 7
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار الــرقــم  ،1573وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة38 - 18 - 13 - 12 - 10 - 7 :
الرقم اإلضافي32 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 2,637,819,774ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام 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: 76,921,650ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 33 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,330,959 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 76,921,650ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,715 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44,852 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 213,416,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 25,677 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2,839,739,105 :ل.ل.
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــةواملـنـقــولــة للسحب املـقـبــل126,496,906 :
ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1573
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح57063 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة37,500,000 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7063 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.063 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.63 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 491
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة562 :
• يومية أربعة4381 :
• يومية خمسة35220 :

إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إع ـ ــادة إج ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اس ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اســاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االقصى  %15خمسة عشر باملئة ،لتنفيذ
مشروع اشغال انشاء اقنية ري في بلدة
جباع ـ ـ قضاء النبطية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/1/23
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الــرابـعــة حـصـرًا لتنفيذ صفقات
االشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال املـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ال ي ــوج ــد
بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صفقات مائية
لم يجري استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة مــن أخــر يوم
عـمــل يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الخاص الــذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  21كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2557
إعالن بيع باملعاملة 2017/1031
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
 2018/1/9ال ـس ــاع ــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ع ـل ــي ام ـ ــن م ــازح
مــاركــة ب ام ف  325iمــوديــل  2006رقــم
ً
/196556/و ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك االع ـت ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيلته املحامية سحر
ولـيــد فرنسيس الـبــالــغ $/10.386.40/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/4465/
وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة ب ـس ـع ــر  $/5000/او مــا
يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة وان رســوم
امليكانيك قد بلغت /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب سـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/1897
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
فـ ــي  2018/1/10الـ ـس ــاع ــة  2:30بـعــد
الظهر سـيــارة املنفذ عليها هــدى قاسم
الصغير ماركة نيسان صني  1.5موديل
 2013رق ــم /513337/ب الـخـصــوصـيــة
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــال ـبــة الـتـنـفـيــذ شــركــة
رس ــامـ ـن ــي ي ــون ــس لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ش.م.ل.
وكيلها املحاميني بسام الحلبي وايلي
بــازرلــي البالغ  $/14508/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5733/واملـطــروحــة
بسعر  $/5300/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/3.325.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـيــروت
املتحف مقابل شركة الفولفو مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع سيارة صادر عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
عدد 2012/1173
تـبــاع بــاملــزاد الـعـلـنــي نـهــار االرب ـع ــاء في
 2018/1/10ال ـســاعــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
س ـيــارة املـنـفــذ عليه ب ــال محمد مومنه
ماركة انفينيتي  FXفئة خصوصي رقم
/297747/و م ــودي ــل  2003ل ــون أبـيــض
ً
امل ـح ـج ــوزة تـحـصـيــا ل ــدي ــن ب ـنــك الـبـحــر
املــوســط ش.م.ل .وكيلته املحامية مــاري
شهوان البالغ /20970/د.أ .عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /5472/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /4750/د.أ .او ما يعادلها بالعملة

ال ــوط ـن ـي ــة وان رسـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك تـبـلــغ
/1.317.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب املدور مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

ط ـل ــب ع ـب ــاس ج ـع ـفــر دروي ـ ـ ــش بــوكــال ـتــه
عن منى جعفر درويــش ملوكلها موسى
جعفر دروي ــش س ـنــدات تمليك ب ــدل عن
ضائع للعقارات  43و 44و 165النفاخية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب هاني عقيل بزيع شهادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  559زبقني.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
تبليغ مجهول محل االقامة
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
ورق ــة دع ــوة صـ ــادرة عــن محكمة بعبدا
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى بــال
محمد جمال الدين مجهول محل االقامة
في الدعوى املقامة عليك من ماغي عادل
زين الدين بمادة اثبات طالق اساس 828
تـعــن مــوعــد الـجـلـســة فـيـهــا ي ــوم االثـنــن
في  2018/01/22فيقتضي حضورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عـنــك الــى قـلــم املحكمة
قبل مــوعــد الجلسة السـتــام نسخة عن
استحضار الــدعــوى واال اعتبرت مبلغًا
حسب االصــول ،وجــرت بحقك املعامالت
ال ـقــانــون ـيــة وكـ ــل تـبـلـيــغ ل ــك ع ـلــى لــوحــة
االعالنات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
حسني علي أمهز

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم عبدالله اديب بوكالته عن
فريال وبلقيس العبد حــدرج ملورثتهما
مـيــا حـســن عـطـيــه ال ـ ــوارد اسـمـهــا ميال
حسني قاسم عطيه على صحيفة العقار
 2293قانا سندي تمليك بدل عن ضائع
للعقارين  274و 2293قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الــدرجــة االولــى في البقاع
 الغرفة الثانية املستدعى ضدهم عبدالرحمن محمد عبد الرحمن القوبع وعبد
ال ـك ــري ــم ع ـط ـيــة م ـح ـمــد ال ــراش ــد وفــاضــل
حسني علي حسني الـبـحــرانــي ،املجهول
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ل ـل ـح ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا او
بواسطة من ينوب عنهم قانونًا الى قلم
ّ
املحكمة في زحلة ،لتبلغ الحكم الصادر
بتاريخ  2017/12/14في استدعاء ازالة
ال ـش ـي ــوع املـ ـق ــدم م ــن ج ـ ــون ف ـه ــد فـضـلــو
توما ودانيال ايميه فضلو توما بوكالة
امل ـحــامــي اس ـع ــد ح ـ ــداد ،وامل ـس ـ ّـج ــل بــرقــم
اس ــاس  2017/460رقــم ق ــرار 2017/212
مضمون الحكم:
اعـ ــان ع ــدم قــابـلـيــة ال ـع ـقــار رق ــم /170/
مــن منطقة مــريـجــات الـعـقــاريــة للقسمة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـش ــرك ــاء ،وازالـ ـ ــة الـشـيــوع
فيه عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني بني
العموم بواسطة دائرة التنفيذ املختصة
على ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة
االولـ ــى ،قيمة التخمني امل ـجــرى مــن قبل
ال ـخ ـب ـي ــر والـ ـب ــالـ ـغ ــة  /148680/دوالر
أميركي على ان يعتبر هذا التقرير جزءًا
م ــن ه ــذا الـ ـق ــرار ،وع ـل ــى ان يـ ــوزع الـثـمــن
بــن ال ـشــركــاء كــل بحسب حصصه فيه،
وت ـض ـمــن امل ـس ـتــدع ـيــن ال ـن ـف ـقــات كــافــة،
وشـطــب اش ــارة االس ـتــدعــاء عــن صحيفة
الـعـقــار العينية بعد بيع الـعـقــار بــاملــزاد
العلني.
ولـلـمـسـتــدعــى ضــدهــم امل ــذك ــوري ــن اع ــاه
مهلة ثــاثــن يــومــا لالستئناف اعـتـبــارًا
مــن تــاريــخ التبليغ ال ــذي يـتــم بانقضاء
عـشــريــن يــومــا عـلــى التعليق ونـشــر اخــر
اعالن.
رئيس الكتبة
حسني املوسوي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـب ــت ف ــاط ـم ــه ي ـح ـي ــا ع ــزال ــدي ــن زوجـ ــة
حسني فــواز سند تمليك بــدل عن ضائع
للقسم  19من العقار  2355العباسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب ع ـ ـبـ ــاس ج ـع ـف ــر دروي ـ ـ ـ ــش س ـن ــدي
تمليك بدل عن ضائع للعقارين  44و165
النفاخية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عزيز خليل حسني ملوكله مصطفى
جعفر دروي ــش س ـنــدات تمليك ب ــدل عن
ضائع للعقارات  165و 44و 43النفاخية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ادري ـ ـ ــس م ـح ـمــد س ـع ــد احـ ــد ورث ــة
محمد عبد الرؤف سعد سند ملكيه بدل
ضائع للعقار  2/2720برجا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية روعة االيوبي بوكالتها
عن احد ورثة هشام حمصي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  816البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة األثيوبية
MEKDES WAGAYE KEBEDE
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/022971
غادرت العاملة االثيوبية
Alemitu ned edee
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/565251
غادر العمال البنغالدشيون
Habib mohammad
Mohammad sumon
Mondol fokoruddin
Md mynuddin
Morshed hazari
Hossain abul
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 71/212172
غ ـ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـي ـ ـشـ ــع حـ ـشـ ـم ــت ج ـم ـي ــل
زخ ـ ـ ــارى ،م ــن ال ـتــاب ـع ـيــة امل ـصــريــة،
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدوم ــه م ــام ــا نــاص ـيــف
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارح .الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـ ـمـ ــن يـ ـج ــده
م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
.03/889125
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إعالنات

إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة – تدعو وزارة املالية
– مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان – دائــرة التحصيل -املكلفني،
ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدن ــاه ،املجهولي مركز
العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
2017/12/27الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع
س ــوق بـعـبــدا – مـبـنــى الـحـلــو – ال ـطــابــق األول لتبلغ
بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه
سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني.
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2838180

انصاف سلمان العضيمي

2415748

حسن ابراهيم فرحات

2040224

شارل طانيوس بو نجم

2465979

جوهانا جاك بو جوده

2415749

محمد ابراهيم فرحات

2850698

مارسال الياس الخوري

1224746

جاد مخايل الخراط

2158294

اكرم نجم حماده

2851028

عبدو طانيوس بو نجم

2629077

جورجات نقوال الشختوره

2451055

منيفه فندي الحسنيه

1724206

الياس جبران حداد

2280595

زاكي امني عبد الباقي

1354137

يوسف طانيوس اندراوس

1075344

يوسف شكيب ميالن كرم

2281904

غسان امني عبد الباقي

2606922

ميشال جوزيف حداد

2861030

ماري يوسف كرم

2758349

نجاح امني عبد الباقي

2606925

كارين كارل هانسن

2807541

عيد عادل نور الدين

2091975

ادوار الـ ـ ـخ ـ ــوري ج ــرج ــس
عون سلوان

1263224

حواء يونس الحاج

2807542

ليال عادل نور الدين

2449503

حنه ماضي عون

1263226

هاني صبيح الحاج

2807545

حسن عادل نور الدين

2644585

جميله محمد الدقدوقي

1263231

لبنى صبيح الحاج

2807547

فيروزه محمد السبع

حليمه احمد الخطيب

1263237

رجب صبيح الحاج

2807551

1263241

احمد صبيح الحاج

مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ـ ـ ــادل نـ ــور
الدين

1981266

عبد الكريم عوض الحجار

2807553

فاطمة عادل نور الدين

هال حسن جابر

1352520

محمد اسعد منصور

813488

خليل يوسف عمار

1064313

جهاد يوسف عمار

1064325

عائده يوسف عمار

1064328

طاهره يوسف عمار

2535661

فاديا يوسف عمار

2874698

حسني يوسف عمار

2874704

عمار يوسف عمار

2874708

فاطمه يوسف عمار

2026024

فريده انيس عقل

2508029

سيزار جميل ابي فراج

1130652

بسام يوسف بعقليني

2469873

شربل سعاده نصر

1348104

طوني حكيم نجم

2668856

انطوني هاني الهاني

2648530

ادال اسكندر مارون

2169245

رواد جورج ابي رعد

2219105

سيدة بولس طربية

2754175

ليليان شوقي طربيه

2754179

ماري تريز شوقي طربيه

259146

بطرس الياس صقر

رقم املكلف

اسم املكلف

1544880

نهاد غطاس حاوي

485527

جوزف جورج عقل

2535785

1251050

جورج يوسف عقل

2670212

799279

منى طانيوس عازار

اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن
الخطيب

2694368

كربت اغوب اواكيان

1880590

اديب ابراهيم الغريب

2210013

2280942

كريستيان عبدو يارد

1645463

ماري طانوس الخوري

2265439

فاطمة جميل كنج

873814

فادي رشيد الحاج

1190393

الياس عقل جرجي بجاني

1618622

هنيه محمد كنج

707172

حـ ـن ــا جـ ــرجـ ــي قـسـطـنـطــن
قسطنطني

923992

انس مالك الخطيب

2742878

هدى يوسف جابر

2160254

سمر احمد عطايا

1396033

حافظ راجي الحركه

156505

جرجات اسكندر عساف

2160222

ندى عزات مزهر

1727913

حسان راجي الحركة

1214546

روي جوزف حنا

2160236

نور الهدى عزات مزهر

2248633

وائل توفيق ضو

1214544

جاد جوزيف حنا

2160243

ربيع عزات مزهر

1394229

فيصل توفيق ضو

873431

ل ـي ـن ــا اسـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــردون ه ـل ـيــط
الحاج

2160260

ياسمني عزات مزهر

632716

بيدرو خليل حكيم

1367676

عامر رفيق الحاج

2465892

بسام درويش عبد الله

1981543

فادي مفيد بك الصلح

1801633

طارق رفيق الحاج

1278712

ظافر درويش عبد الله

1050233

ايفون احمد الحجار

268110

طوني سليم سكاف

2465899

بالل درويش عبد الله

2341585

انعام يحي سليم

1479300

سميرة بربر بو انطون

2465918

جيهان درويش عبد الله

1779779

علي دياب سليم

947515

عبدو ايليا نعمه

2465910

هنادي درويش عبد الله

1060954

محمد دياب سليم

2028280

نبيها الياس ابو شديد

2465889

فاطمة درويش عبد الله

1779776

هيام دياب سليم

2183928

بديعة نخله الخوري

1181361

سعاد جرجي حمصي

1779786

جمال دياب سليم

2183931

جــورج نسيب الـيــاس عطا
الله

2762901

بيار يوسف روكس

1779783

سهام دياب سليم

967412

اليس امني القزي

1779788

غاده دياب سليم

2183934

عايده نسيب عطا الله

1836779

كابي شفيق القزي

1770087

جرجس لويس لويس

2183938

نزيه نسيب عطا الله

2264017

جوزف شفيق القزي

1233278

الياس امني اسحق

2661232

سه تا اغوب مصريان

2478789

عايدة شفيق القزي

2163352

فريزه مصطفى جراح

2661230

ت ـ ــام ـ ــار ازنـ ـ ـي ـ ــف اوهـ ــانـ ــس
طوقاجيان

2478791

ايفات شفيق القزي

2802508

تمام رميحي عواد

2478795

اودات شفيق القزي

2768177

تراز جرجس الجاموس

2692520

بــديـعــة طــانـيــوس الـخــوري
حنا

629761

باسم عادل نصر الدين

1823818

هيفا الياس شاوول

1810325

كريستل اميل الصفدي

2272948

ناصيف معروف داغر

1291342

جميل محمد جميل كنج

1391052

ايفيت شاكر صالومي

2272931

برباره معروف داغر

942996

زينة عادل نجيم

2208361

مارلني شاكر صالومي

663691

حني معروف داغر

2614400

حسن محمد عمرو

2285665

عبده بولس ضو

933112

ملحم سعيد البستاني

1055163

امني قاسم زهر

1756999

فؤاد عبدو السبعلي

2715288

وداد شعبان الشحيمي

683799

فهد قاسم زهر

2715331

نسرين محمد الشحيمي

2799450

بالل نمر حيدر احمد

1150662

هدى حبيب دوميط

1150286

فادي سليم حاطوم

2164584
2161759

زينب حسن بلوط
عباس قاسم بلوط

1849731

محمد حسني بلوط

2323196

الياس نعيم يوسف

1465761

سيده طالب عواد

2194900

عفيف محمد حيدر احمد

2460292

ملكه سليم شميط

175596

سمير طانيوس ابي خليل

2690578

توفيق احمد االلطي

1424369

1158721

متيلدا ميشال عيسى

م ـح ـم ــد ع ــام ــر ن ـم ــر ح ـيــدر
احمد

2541768

نجاة احمد اللطي

491768

نجوى احمد اللطي

2376318

عقاب سليم حاطوم

1374387

الياس ديب الحاموش

2799444

مريم نمر حيدر احمد

691558

هدى محمد االلطي

2376319

بهية ملحم البركي

1374389

مرسال ديب الحاموش

2556727

ربيع مارون الديب

2690584

اسماعيل احمد للطي

1521141

سميرة فوزي غزيل

1363220

شادية ديب الحاموش

2841396

فيوليت اديب خوري

2690598

مصطفى احمد اللطي

1526983

ليلى فوزي غزيل

2447164

نورا هماياك غوكاسيان

2486519

كامله مصطفى السباعي

2690601

ماهر احمد للطي

2688696

امل فوزي غزيل

2566697

سليم محمد علي قاسم

2250453

غاده اديب الخشن

2447147

اوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
غوكاسيان

2702670

حنان فوزي غزيل

2696590

نجاح علي السبالني

2506854

توفيق سلمان مسعود

2447170

نـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس
غوكاسيان

2264888

جهاد سعيد دمج

2696591

غسان علي السبالني

2330070

فايزه سلمان مسعود

2376193

حافظ سعيد دمج

2696623

ياسني علي السبالني

2668819

حسن علي بشير

1150860

جميل خليل الشحيمي

940249

زياد سعيد دمج

1905257

مها طانيوس بو نجم

2655539

امني غسان شيا
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

رقم
املكلف
2655544
1588034
1045212
1290641
2548738
2548742
2548743
2548744
2596237
2751208
2751201
2513684
1161713
121587
2430075
2868825
2732120
2586081
2237027
749135
2237022
2237018
2237015
614543
2359261
2368787
2769358
484157
987359
1814731
2511035
1020194
2469126
2362256
2469129
2469127
252717
1790722
2520022
583597
96216
121872
29255
656664
295039
8737

اسم املكلف

ريما غسان شيا
ورد جانيت شفيق دقدوق
رياض رشيد عبد الخالق
سلمان رشيد عبد الخالق
عادل سعيد عبد الخالق
نزار سعيد عبد الخالق
مروان سعيد عبد الخالق
ريا سعيد عبد الخالق
امال ملحم مارون شرتوني
صونيا جاسنيا شوقي خويص
ليال ايفون شوقي خويص
صونيا توفيق سالمي
مجيد منير صعب
عماد سامي جابر
ندى فريد نصر
لويزات مارون لحد
جميل قبالن شيا
سلمى احمد بدر الدين
زاهر يوسف شهيب
حسن يوسف شهيب
وائل يوسف شهيب
رمزي يوسف شهيب
فادي يوسف شهيب
جميلة محي الدين الصباغ
سعاد يوسف لطيف
كرمل منصور جاد
فادي وديع حداد
ريتا وديع الحداد
وداد ميالد حداد
تراز ميالد الحداد
نلي ابراهيم الحداد
فريد يوسف سالمة
افدوكية يوسف سالمة
نجال يوسف سالمه
لودي اغناطيوس سالمة
افرام اغناطيوس سالمة
طانيوس يوسف سالمه
شوقي طانيوس صفير
وجدي طانيوس صفير
كليم رشيد بشاره
اسعد احمد مهنا
محمد عبد اللطيف عطار
علي حسن بدير
جورج بشارة بشارة
علي جهجاه مشيك
شركة سيما ش.م.م
 100026802توفيق زهر الدين
 1073079اسامة محمد نصار
البطريركية املارونية
6649
جودت خليل عطيه
601
جرجس غصن واكيم
610
مارون غصن واكيم
613
كلودين قبالن منصور
1926
محمد حسني الحاف
1716
جان مسعود مسعود
31499
ابراهيم حسن بعجور
42830
محمود حسن بعجور
42830
 1073079اسامة محمد نصار
جرجس غصن واكيم
185497
مارون غصن واكيم
185500
شعالن حسني طفيلي
75372
جوزف مارون روفايل
248710
 1568120ايلي انطوان صفير
مكرم عبود رعد
214705
ورثة ريمون الياس زخيا
55037

شربل ريمون فبريانوس
950528
 1096888احمد قاسم شاهني
 1131725ادوار نجيب منيع
جنان مصطفى مكاري
42965
انطوان فؤاد حداد
42968
 2756932خليل اسعد السعدي
رياض بشاره بهنان
567988
امال عمر درويش
928438
كاربيس ارشاوير جرجريان
265181
جمال محمد الحاج
313835
ميشال جوزف جريصاتي
230736
ناجي وليم معلوف
56438
فرحات اسعد عواد
196179
انطوان كامل طوبيا
204509
 1140012حمزه محي الدين الطبش
حسن محمد مدج
18440
 1005648جميل خليل شاهني
 100999999جميع مالكي االقسام
خالد شريف صعب
608902
مارون ادمون يزبك
79482
روني انطوان مشعالني
23853
عبده جرجي كنعان كرم
925269
قاسم علي منذر
211866
 1883270ابراهيم محمد طالب
 1323028جان يوسف سعيد
حسن علي بركات
255589
ايلدا الياس الحاج
924589
اسعد شكري شاهني
915190
غازي منير صالح
117501
جوزف سمعان ابو عراج
319657
شركة غاردي ليبان
319658
احمد علي خليل
139504
نعيم محي الدين ابو عموا
689135
 1184515مصطفى محمد ابو عمو
عبد السالم محي الدين ابو عموا
622458
محمد محي الدين ابو عمو
622451
عبد الرحمن محي الدين ابو عمو
622471
احمد محي الدين ابو عمو
622466
 1184511احمد محمد ابو عمو
حسن محمد عيسى
483469
زاهر يوسف ابراهيم
251625
خليل ابراهيم كريدلي
73386
ناظم مصطفى عطوي
32061
مؤسسة هناء سلمان صعب
204965
 1307095اكرم محمد ابو ضاهر
 1392579اديب فؤاد زيدان
 2747016يحيى فرحان ابو ذياب
مدرسة كرمل القديس يوسف -
124664
املشرف
كمال حسن عوده
160187
غسان سعيد غانم
185197
منى كمال البعيني
273868
 2721257مكرم عصمة شرف الدين
غالب احمد الحاج شحادة
71934
سليمان محمود عزام
78830
مروان فهد غانم
84505
فادي محمود مذكور
130002
بولس الياس ابو فيصل
275106
غاندي فوزي خطار
479764
 2826033شادي وليد راشد الجبالوي
 2837366زاهر شفيق الغصيني
محمود احمد بريش
55936
ناصر محمد نصر
66253
احمد محمد الصغير
153376
 1795646انترناشونال غروب اندستريز (اي
جي اي) ش.م.م
وليد فؤاد خطار
23729

160932
707148
35140
35556
49943
65611
203356
252703
313835
1172569
2209717
2904168
30766
225422
2235978
2904201
50384
55957
1346373
1401433
1768988
2018959
7383
7398
7841
33562
58388
95862
119029
125058
161151
163118
188708
200432
212628
218281
223649
229331
257936
283634
498909
519421
553305
578358
636547
654708
1023238
1652055
1730343
2324671
2404650
2445924
2782738
7782
11652
47649
102893
145501
183508
238549
239598
246497
253738
298932
306348

كمال توفيق ابو هدير
نبيل هايل الغصيني
سيلفر ست
عمر علي البقيلي
امني عبد الغني طربيه
جاد الله محمد عواضة
محمود سميح قبالن
محطة خطيب وشحادة للمحروقات
جمال محمد الحاج
مؤسسة القلعة للمحروقات (هيفاء
محمد الخطيب)
سماح رجا ابو عاصي
هشام فايز سري الدين
رشاد محمد قاسم
جهاد نصري شمعون
ريان صائب الحصري
فراس منيب الفطايري
خالد حسيب صافي
جهاد حسن ابو شقرا
R.G. DEVELOPMENT Company
سليمه يوسف فواز
فواز للتجارة العامة (سعيد فواز
وشركاه)
علي غازي مراد
شركة انترسل ش.م.م
شركة شبلي للتعهدات ش.م.م
زيركون هاوس
غسان كميل زعرور
كرابت اوهانس سركيسيان
شركة سعد غروب للتجارة والصناعة
ش.م.ل
جورج انطون برهوش
مارون يوسف خلوف
ميشال يوسف مرعب
شركة اميكو ش.م.م
مدرسة جنة االطفال غادير
امبرور كاليغوال شو
فرجا
كمبيوتر افينو ش.م.م
غازار ارمن طاويتيان
الياس انيس العرموني
كابي ايلي يزبك
جورج يعقوب برادعي
شربل فيليب ايغو
حنا يوسف ناضر
نيدا نعيم يزبك
فرام رشيد عقيقي
ميشال اسعد صافي
كريديكس ش.م.ل CREDEX S.A.L
افرام فؤاد عقيقي
غلوبل ايم ش.م.م
جي.سي .وود ش.م.م.
مي يوسف الكالسي
ماتريوشكا(ايرينا بارينوف)
شركة ابناء انطون وديع ش م م
شركة بيلال فيدا تاتش ش م م
شركة انتيبا اخوان ش.م.م
شركة فيزيون غروب ش.م.م
جوزف بولس السقيم
شركة كالس بالستيك ش م م
جاد ريكاردو العضم
اكسكاليبر شو
سليم جرجي خليل
شركة بزمار بالس اوتيل ش.م.م
مالك جوزاف ابي نادر
مطعم جلسة العرزال
فؤاد ميشال فهد
فادي شاكر الرومي

312500
498726
498902
1195445
1336834
1712231
2094266
2233442
2237983
2397115
2562982
2658245
2689056
2743839
70349
70593
77053
89866
117496
128015
129017
203563
207858
228433
235551
248401
303968
305870
355995
439244
518957
520949
567923
636554
696738
999093
1007198
1206732
1477572
1539532
1659817
1930299
1972953
1982151
2005009
2087992
2229886
2351432
2466500
2559408
2568672
2659364
2728577
2767588
2815726
7735
68903
77622
116761
130187
138435
177070
199385
216388
248002

زياد عيد معلوف
سليم جورج ايغو
فيليب سليم ايغو
ميراي ابراهيم طنوس
شركة تكنولوجيا الطاقة لإلنتاج و
الصيانة ش.م.م
شركة سورالكو ش.م.م.
مروان اسحق حنا
عباس جورج عقل
ستيفاني غسان ريشا
مؤسسة جيلبير الحلو للسياحة
ESPOSA beirut sarl
ليبستيك (جبران ميشال معتوق)
جوزيف متري غزال
اسبايرد ستايت ش م ل
فؤاد مخائيل دعبول
حنا ملحم مخلوف
مؤسسة فيفا باالس
جورج سليم ايغو
زياد جرجس جوخدار
بيار خليل رعيدي
طانيوس داود بورجيلي
ناصيف غوسطني عرموني
شارل بطرس الخويري
فؤاد جورج رميح
جوزف الخوري الياس خليل
طوني ديب سالمة
( E.P.Sيوسف حسيب عبيد)
الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء
ش.م.ل
شارل الفرد رزق الله
شادي فيليب يونس
بانوص اسبيرو باندازوس
طوني مخايل ساسني
سهيل سمير حبيش
ايلي اسعد صافي
ايلي يوسف عقيقي
مجلس بلدية غزير
الياس سمعان عقيقي
انطوان ايلي الريف
وحيد جوزف حبيب
ريزيدانس جعجع ش.م.م.
االن جورج زهر
شركة ديستريبيوتورز -ش.م.م
عيسى ميشال عازار
ماكي ميشال ديماسي
الياس سليم الراعي
مودرن ترايدينغ اند سرفيسز ش.م.م.
رودولف نبيل طعمه
منصور بطرس منصور كيروز
شاكر بشير الحداد
THE ITALIANS SARL
zouki for lebanon sarl
MJ.Azzi & Partners s.a.l
نورا جوزيف مخول
طوني فرنسيس صليبا (وايت الين)
اجود علي عمار
شركة بايس ش.م.م PACE
جوزف طنوس ابي فاضل
داني منير حتي
بدوي سايد معوض
افرام بدران العقيقي
حنا سعيد زغيب
جميل جان عكره
كلود نعوم الحداد
وليد روكس مسعد
سيمون رنسيس زغيب
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248641
256703
266894
373279
378713
378776
498895
582655
636506
972823
1229803
1403445
1484226
1484381
1571733
1689256
1891453
2181946
2403942
2471364
2525743
2820817
7795
22672
47508
48292
48338
116400
161194
225389
229879
274258
285925
307696
328966
432994
475968
520934
531942
573547
706917
1011309
1322802
1815957
2154821
2173873
2272164
2389381
2456702
2633540
2655282
2702160
2704508
2745499
7639
11409
19399
25899
29510

شركة ابي غانم للتعهدات
جورج ميشال عازوري
برنار مراد صقر
سمير يوسف واكد
يوسف كبريال خليفه
بزنس فاينانشال سرفيسز ش.م.م
مارتان فيليب ايغو
شادي سمير خوري
بايبس (انطوان نخول فدعوس)
مدرسة جنة االطفال
امستردام كلوب (زهير وديع عبيد)
سمير الياس ابوعبدالله
رالف ايلي لطفي
محمصة عصمت ابي نصر ش.م.ل
شركة ام زد للهندسة املعمارية ش.م.ل
ربيع ارنست الحاج
ايلي يوسف زياده
بلدية شحتول وجورة مهاد
شركة رم ا فقرا للسياحة والتجارة
شمل
سوغل ش.م.ل.
شركة بيفيريدج فودز اند كوموديتيز.
ش م ل (بيفكو)
فاليفور ش.م.م.
شركة فانتيل ش.م.ل
هدا سعيد نصر الله
ايلي حنا عون
عماد كريم حداد
وديع انيس عبد النور
مطحنة ميشال غبيرة بهارات
ومشتقاته
انطوان رميا شيحان
سمر حميد مخول نصور
شي مكسيم ( جوزف معوض
وشركاه) ش.م.م
كميل نقوال املعلولي
ايلي ماضي بدر
جيزال طانيوس صعب
نزيه بطرس الشمالي
ماري لويز ميشال منصور
دوري فؤاد انطون عصفور
جوزيف مخائيل ساسني
سعد السيد الحبشي الديب
اسعد خليل رعد
شركة تكغروب ش.م.م
ابراهيم مخايل ساسني
الفرد حنا نادر
لينك الكترو ميكانكل ش م م LINK
electro-mechanical s.a.r.l
شركة دي.إم .لإلنماء واالعمار ش.م.م
MILKY’S ARTISANAT & GIFT
( SHOPسعيد ايلي ملكي)
برواليتس ش.م.ل
ساندبيرل ش.م.م.
يعقوب غروب ش م م
جورج الياس عبود
شركة اف باي ناتالي ش.م.م
ديفولوبمنت انجينيرنغ كومباني
شمم
تري هوس انجينيرينغ اند
كونسالتنسيز ش م م
هندسة غروب ش.م.م
شركة الزيوت ومشتقاتها  -شركة
مساهمة لبنانية -
سنايديرو الشرق االوسط ش.م.ل
عضو في مجموعة اندفكو
ابراهيم خير الله بعينو
نينات عبدو حواط
 -1فيوربال لوبوتون  - 2فيوربال
كولكشن  -3فيوربال كالسيك

56361
111187
170590
204962
208190
229861
244893
252544
255550
318523
462301
486781
491078
567447
597137
622899
868414
994058
1232222
1390562
1485038
1666071
2101930
2559484
2581256
2610795
2646552
2672927
2708876
2747309
2883149
7236
22492
34664
45736
77051
89974
101735
129402
160683
186386
190078
196525
224880
229058
229469
231658
248596
256705
257019
258763
311112
949168
1072856
1177104
1264900
1348006
1691623
1767461
1863342
1961326
2056332
2120054
2730981
10721

شركة شي سامي غروب ش.م.م
جورج يوسف شقير
جمعية مالكي مشروع ساتيليتي
CHAINE COBRA S
ايلي اليان لطفي
ورد يوسف الخال
كميل نديم العشي
ايلي طنوس طالب
ايلي عطايا بطيش
فرنسيس متري كتوره
الياس جوزف زخيا
سناء مأمون اياس
لوسي صموئيل عباجيان
روالن حبيب ناضر
الكسندرا تريزا اسكندر عضم
حبيب ناشرون ش.م.م
ارجان عبدو بعينو
جان بيار عبد الله الشمالي
شركة بابيلون ش.م.م
جوني بيار صبح
الياس ميشال شربل بوسجعان
حميد انطوان املكاري
شركة انترني اتالياني ش.م.م.
زاد الله ابراهيم جبور
ربيع جرجس بارود
اليت بالس ش.م.م.
شركة ديفا غروب ش.م.م
اون-الين كايترينغ ش م م
نجيب جورجي سركيس
البيرقدار للتجارة والتوزيع ش.م.م
CUMMINS NV
شركة املوتيالت السياحية ش.م.م
جوزف شارل الهوا
جورج داود ملكي
شربل فؤاد سلوم
روبير جرجس القنج
جان بيار دميان
فلوز سوبر نايت كلوب (جوزف عون
وابراهيم ابي نادر )
الياس يوسف الحكيم
جوزف دياب خليل
جوزف فكتور كرم
ايلي ادمون سالم
ايلي فوزي الخوري
رامي سامي معلوف
طارق الفراد شاهني
شركة روبنسون غروب ش.م.م
مونير فيليب سيف
جورج نادر الترك
فير تاندر VERT Tendre
وليد خالد سليمان
الياس نبيه القزي
ايلينا جورج فوركا
طانيوس نزيه فضول
ليبانون روتز ش.م.م
سمير وجيه كرم
U.P.M.United plastic Manufacturing
شفيق ريمون عازوري
كلوبس انترتينمنت ش.م.م
لسليز فاشني ش.م.م.
غرانـ ــد ليـ ــدرز ش  .م  .م
مختبرات مار شربل Laboratoires St.
Charbel
نسرين سامي محمد
شركة رزق للنقل العام ش م م
مجوهرات “زد” ش.م.م.
شركة فارماستيكا ش.م.م

17428
22216
62816
69673
78031
87277
197441
199551
199724
216710
231577
265880
269117
303209
329943
442403
520160
553410
572266
1028723
1161808
1313365
1344133
1735169
2102993
2168858
2209458
2218117
2423527
2473618
2504835
2586322
2610741
2693484
2742219
2779557
42141
80780
222107
382572
458135
537000
1956777
113142
143421
228833
308817
1194114
1956817
2023853
2676184
49713
83427
116638
118855
161466
1233725
1956807
2331776
2678600
146238
172858

انطوان عيد البستاني
مؤسسة انطوان خليل
املؤسسة البولسية
االوريزون
مفروشات هاروت
توفيق جبرائيل صليبا
جوزف الياس مارون
نبيه معروف نبيل جريج جميل
جريش
ضومط روحانا الحكيم
اميك  .كو م .افرام وشركاه
صيدلية خوري  -جونيه  /اسامة
ايلي الخوري
كريم بشاره الباشا
رندا جان بو عاصي
ليديز فيرست (استثمار فارس نقوال
معوض)
ليديا جوزف االشقر
نيله عبده فيصل
بيرو ميكال باسيل
االن ميشال حنتوش
وجيه عزيز حدشيتي
بلدية عشقوت
فادي جرجي امليرالهوا
كارول كريم غريب
رانيا نقوال شهوان
الياس نمر القسيس
MARCHE KEYROUZ CO
الشركة العقارية لالستثمار في لبنان
ش.م.ل
شركة روبان دي بوا ش.م.م.
شركة افكار برودكشن ش.م.ل
ال كانتينا ش.م.ل
التوازن لخدمات شبكات اإلتصاالت -
لبنان ش.م.م.
عيادة معلوف التجميلية ش.م.م
ب بوكس ش.م.م
جوزف الياس عبود
شركة عماد شويري ش.م.ل
مدرسة راهبات الصليب-غزير
كومبيوتر الند كوم ش.م.م
ايلي فيليب ابو فاضل
شركة سكور لالنشاءات املعدنية
فرسان جوزف ضو
يوسف جورج أبي سليمان
مؤسسة ماريو ناكوزي ( ماريو
جرجي ناكوزي )
سمعان جان سمعان
اسامة سمير حيدر احمد
بطرس فريد لحود
جورج اديب مرعب
الياس غسان صدقه
جورج حليم املعروف شربل صقر
مخابز وحلويات الغود مورنينغ
ش.م.م
سمير رميحي حيدر احمد
سوفت ميكس
جي جي ام ش.م.م.
طانيوس كميل زعرور
لور سمعان صليبا
مخايل حارس روحانا
جان ميشال غاريوس
فرام للتجارة
اكسترا كار ش.م.م
انتصار خطار حيدر احمد
شهيد جورج صعب
كالديس ميشال فرح
طانيوس منصور دريان
الياس بطرس القوبا

19

188764

سيدة ميفوق للرهبانية اللبنانية
املارونية

203024

محطة  I P Tاهمج

221313

نديم توفيق صليبا

286265

يوسف عبود بو خليل

822878

يوسف انطونيوس ضوميط

1195743

الياس وليد نعمه

1439877

ريمون يوسف رزق

1956839

رسيل سمير حيدر احمد

22868

مؤسسة بيبلوس للهندسة واملقاوالت

135256

جورج كميل ابي شر

165762

مدرسة سيدة لورد الثانوية لالخوة
املريميني  -جبيل

274247

اميل يوسف خليل

323700

شارل نقوال صوان

544304

انطون بشاره رشدان

1024169

نجات جبران رزق

1663166

بيبلوس ميتال أندوستري

1836789

بسكال جوزف نعمه

1926361

حايك ماربل كومباني

2017561

ميكائيل غازاروس قره بتيان

2454665

ال باستيد دو بيبلوس ش.م.م.

2746396

كورز ميدل ايست ش م م

10994

اكسيكوم ش.م.م

53119

سجيع حنا حنا

177140

مؤسسة حنيني

297873

بيار جبرايل جبور

541897

مدرسة ميتم االرمن عش العصافير

951708

ناي وليد بو عيسى

1156822

بيار جوزف ضو

1801626

SILHOUETTE DIFFUSION
MAISON DE PRESSE SARL

2130000

شركة مازر ش م م

2206788

ميا غالس(اوديل انطوان شلهوب)

26758

انطوان جبران فاخوري

54047

ماريفون الياس الخوري

69384

سركيس دوميط يونس

111426

مارون بطرس مرزا

116639

غادة جورج رحباني

228943

بطرس فارس ضو

275871

مستشفى مار مخايل/وقف (مارسال
زخيا زخيا)

1092707

رنيه نهاد عبد الله

1807986

فرح ستايشن ش.م.م.

2140406

اوالف ش.م.م

2157997

اكتيف ايدينتيتي ش.م.ل

2729777

فورتشن ش.م.م

163739

شركة انشورانس تيم نتورك (أي.ت.ن)
ش.م.ل

166923

دير مار مارون

184667

عيد جوزف باسيل

233303

شركة باتيكو ش.م.م

249233

جوهان جرجي ضاهر

278727

عيد قيصر باسيل  -نقليات كميون

305469

بلدية اهمج

448532

جمعية نادر للخدمة االجتماعية
املتخصصة

1323838

شربل انطون دوميط

1602677

افكار غروب ش م ل

1761140

شركة نجيب باسيل ش.م.م.

1956824

محمد سمير حيدر احمد

2069951

شركة Alacarte Cleaning SAL
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رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2540
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رياضة

تمتع الدوري االنكليزي الممتاز في مرحلة الذهاب بالصراع الكبير بين نجومه على النجومية المطلقة (ارشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

معركة الملوك على تاج إنكلترا
العديد من الالعبين تألقوا في ذهاب
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،حيث
سيكون التنافس قويًا بينهم في اإلياب
لنيل جائزة أفضل العب الرمزية التي ِّتوج
بها عمالقة مرّوا على البطولة اإلنكليزية
حسن زين الدين
تأخذ جائزة أفضل العب في الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة الـقــدم رمزية
وأهـمـيــة فــي بطولة مثل إنكلترا ّ
مر
عـلـيـهــا ع ـمــال ـقــة ،إذ يـسـعــى ك ـثــر من
ال ـن ـج ــوم إل ـ ــى تـحـقـيـقـهــا ف ــي نـهــايــة
املوسم بالنظر إلــى قــوة «البريميير
لـيــغ» واعـتـبــارهــا الـبـطــولــة األه ــم في
الـعــالــم .ومــع انتصاف املــوســم يمكن
رسـ ــم ص ـ ــورة أولـ ـي ــة لــاع ـبــن الــذيــن
برزوا في مرحلة الذهاب واملرشحني

هل يستمر منح
جائزة األفضل لالعب
من الفريق البطل؟
ل ـل ـفــوز بــال ـجــائــزة ،فـيـمـكــن ال ـق ــول إن
الــاعـبــن الــذيــن تــأل ـقــوا فــي النصف
األول م ــن امل ــوس ــم كـ ـث ــر ،ع ـل ــى غ ــرار
املوسم املاضي الذي كان من الصعب
ان ـت ـق ــاء األفـ ـض ــل ف ـيــه ب ــن الـفــرنـســي
نـغــولــو كــانـتــي وزمـيـلــه فــي تشلسي
البلجيكي إيــديــن ه ــازار والبرازيلي
ف ـي ـل ـي ـبــي كــوت ـي ـن ـيــو ن ـج ــم ل ـي ـفــربــول

والـتـشـيـلـيــانــي ألـيـكـسـيــس سانشيز
الع ــب أرسـ ـن ــال وه ـ ــاري كــايــن ه ــداف
تــوتـنـهــام هــوتـسـبــر ،حـتــى ف ــاز األول
بـهــا فــي الـنـهــايــة ،وه ــذا مــا سيجعل
التنافس قويًا بني هؤالء إيابًا ليثبت
ّ
وتفوقه على
كل واحد منهم جدارته
اآلخ ــر حـتــى فــي الـفــريــق الــواحــد كما
الحال مع مانشستر سيتي تحديدًا
الذي برز فيه أكثر من العب.
الـ ـب ــداي ــة ط ـب ـعــا م ــن ال ـن ـج ــم امل ـص ــري
محمد صــاح العــب ليفربول العائد
إلى «البريميير ليغ» بعد تجربة أولى
ســري ـعــة ق ـبــل سـ ـن ــوات م ــع تـشـلـســي،
إذ إن ص ــاح خـطــف األضـ ــواء تمامًا
بما ّ
قدمه حتى اآلن ليأتي في املركز
الـثــانــي فــي ص ــدارة تــرتـيــب الـهــدافــن
وراء كاين بعد أن كان في الصدارة ،إذ
ّ
بالتفوق على نجوم فريقه،
يكتف
لم
ِ
وف ـ ــي م ـقــدم ـهــم ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،ب ــل عـلــى
أبــرز نجوم البطولة ّاإلنكليزية ،من
خالل إبداعه الــذي تنقل في مختلف
ـف بــال ـتــألــق
املـ ــاعـ ـ ًـب ،وه ـ ــو لـ ــم ًي ـك ـت ـ ِ
تسجيال ،بل صناعة لألهداف أيضًا.
حظوظ تتويج صالح بجائزة أفضل
العب تبدو كبيرة في حال مواصلته
التألق في اإلياب.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ،إن األداء الـ ــذي
ق ـ ّـدم ــه مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي الــذهــاب
ونتائجه التي جعلته يتصدر بفارق
كبير ليست إال نتيجة لتألق عدد من
العبيه ،يأتي فــي مقدمهم البلجيكي
كـيـفــن دي ب ــروي ــن الـ ــذي س ــاه ــم ب ـ ـ 14
هــدفــا بتسجيله  6أه ــداف وصناعته
 8أهـ ــداف .ه ــذا املــوســم ،وتـحــت قـيــادة
املــدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال
ب ـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أداء
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ،إذ أص ـب ــح أك ـث ــر نـضـجــا

ويتمتع بشخصية قيادية فــي وسط
ملعب الفريق.
ه ــذا الـتـطــور فــي األداء يعيشه زميل
دي بــرويــن األملــانــي املــوهــوب لـيــروي
سانيه الذي فرض نفسه رقمًا صعبًا
فــي تشكيلة غ ــواردي ــوال ،بعد أن كان
على مقعد الـبــدالء فــي بــدايــة املوسم،
وإذا بــه ي ـقـ ّـدم مـسـتــويــات مـمـيــزة من
خـ ــال س ــرع ـت ــه وأهـ ــدافـ ــه وص ـنــاع ـتــه
ل ـهــا ،م ــا فــاجــأ ال ـن ـقــاد وح ـتــى مــدربــه.
وع ـلــى غ ــرار دي ب ــروي ــن ،ف ــإن سانيه
ساهم بـ  14هدفًا بتسجيله  6أهداف
وصناعته ثمانية ،وهو إن لم يتمكن

مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل
الع ـ ــب ،ف ــإن ــه س ـي ـكــون امل ــرش ــح األبـ ــرز
لجائزة أفضل العب شاب في البطولة
اإلنكليزية.
وفـ ــي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي أيـ ـض ــا ،فــإن
رح ـ ـيـ ــم س ـت ــرل ـي ـن ــغ أع ـ ـلـ ــن ع ـ ــن نـفـســه
مـ ـج ــددًا ،مـسـتـعـيـدًا مل ـحــات تــأل ـقــه في
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا تـ ـتـ ـح ــدث عـنــه
أه ــداف ــه ال ـ ـ  12ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي في
الئحة الـهــدافــن بالتشارك مــع زميله
األرجنتيني سيرجيو أغويرو.
وف ـ ــي لـ ـن ــدن ،ف ـ ــإن هـ ـ ــاري ك ــاي ــن الع ــب
تــوت ـن ـهــام ي ـث ـبــت ل ـل ـعــام ال ـث ــان ــي على

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )20
 الثالثاء:مانشستر يونايتد  xبيرنلي 2-2
جيسي لينغارد ( 53و )90ليونايتد ،وآشلي
بارنز ( )3وستيفن ديفور ( )36لبيرنلي.
تشلسي  -برايتون 0-2
االس ـبــان ـيــان ال ـف ــارو م ــورات ــا ( )46وم ــارك ــوس
الونسو (.)60
ليفربول  -سوانسي 0-5
الـبــرازيـلـيــان كوتينيو ( )6وروب ــرت ــو فيرمينو
( 52و )66والكسندر ارنولد ( )65واوكساليد
 تشامبرالين (.)82توتنهام  -ساوثمبتون 2-5
ه ــاري كــايــن «هــاتــريــك» ( 22و 39و )67وديلي
آلــي ( )49وال ـكــوري الجنوبي هــونــغ-مــن سون
( )51لتوتنهام ،والفرنسي سفيان بوفال ()64
والصربي دوسان تاديتش ( )82لساوثمبتون.

بورنموث  -وست هام 3-3
هادرسفيلد  -ستوك سيتي 1-1
واتفورد  -ليستر 1-2
وست بروميتش  -افرتون 0-0
 االربعاء:نيوكاسل  -مانشستر سيتي ()21.45
 الخميس:كريستال باالس  -ارسنال ()22.00
كأس ايطاليا
(ربع النهائي)
 الثالثاء:التسيو  -فيورنتينا 0-1
البوسني سيناد لوليتش (.)6
 االربعاء:ميالن  -انتر ميالنو ()21.45

الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي م ـ ـ ــدى ك ـ ـفـ ــاء تـ ــه وأح ـق ـي ـت ــه
بــالـجــائــزة ،إذ بعد أن نــال فــي املوسم
امل ــاض ــي ج ــائ ــزة هـ ــداف ال ـ ـ «بــريـمـيـيــر
لـيــغ» ،فــإنــه يــواصــل هــذا املــوســم إبــراز
قــدراتــه التهديفية الـعــالـيــة ،إذ سجل
أم ـ ــس «ه ــات ــري ــك» ج ــديـ ـدًا ف ــي مــرمــى
ساوثمبتون لينفرد بصدارة الهدافني
بـ  18هدفًا ،واألهــم ليكسر رقــم النجم
الـ ـس ــاب ــق آل ـ ــن شـ ـي ــرر لـ ـع ــدد األه ـ ــداف
فــي ع ــام واح ــد بـ ـ  39هــدفــا مـقــابــل 36
هدفًا لألخير ،ويتخطى األرجنتيني
لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ن ـ ـجـ ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة
اإلس ـبــانــي فــي ع ــدد األه ـ ــداف فــي عــام
 2017على املستوى األوروب ــي ،ســواء
م ــع الـ ـن ــادي أو امل ـن ـت ـخــب ب ـ ـ  56هــدفــا
مقابل  54هدفًا لألخير.
كذلك ،بدرجة أقل من هؤالء الالعبني،
ي ــأت ــي األمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزي ـ ــل العــب
أرس ـ ـنـ ــال الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاد ال ـك ـث ـي ــر مــن
مـ ـسـ ـت ــواه الـ ـ ــذي ك ـ ــان ع ـل ـيــه م ــع ري ــال
مدريد تحديدًا في املباريات األخيرة،
مــا جعله يخطف األض ــواء مــن زميله
سانشيز.
يبقى أن مسألة أساسية تلعب دورها
ف ــي ت ـح ــدي ــد األفـ ـض ــل ب ــن ه ـ ــؤالء فــي
نـهــايــة املــوســم ،وه ــي إن كــانــت رابـطــة
ال ـ ـ ـ ــدوري سـ ـت ــواص ــل م ـن ـح ـهــا لــاعــب
م ــن ال ـف ــري ــق ال ـب ـط ــل ،وه ـ ــذا م ــا حصل
م ــع كــان ـتــي ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ومــع
الجزائري ريــاض محرز العــب ليستر
سيتي في موسم .2016-2015
ه ـ ـكـ ــذا ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي يـ ـب ــدو فـيــه
أن امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ت ـضــاء لــت
مـ ــع ابـ ـتـ ـع ــاد م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي فــي
الصدارة ،فإن املنافسة على األفضلية
ب ــن ال ـن ـجــوم سـتـكــون قــويــة فــي إيــاب
البطولة اإلنكليزية.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

نجمان ألمانيان على أجندة أرسنال وليفربول

ٌّ
وضـ ـ ــع كـ ـ ــل مـ ــن أرسـ ـ ـن ـ ــال ول ـي ـف ــرب ــول
اإلن ـك ـل ـيــزيــن أع ـي ـن ـه ـمــا ع ـلــى نـجـمــن
أمل ــان ـي ــن ف ــي ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
ال ـفــرن ـســي لـتــدعـيــم صـفــوفـهـمــا خــال
فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحسب صحيفة «مترو» اإلنكليزية،
يـنــوي أرس ـنــال ش ــراء الــدولــي األملــانــي
ً
ج ــولـ ـي ــان دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر ،لـ ـيـ ـك ــون ب ــدي ــا
ل ـل ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـشـيــز
املتوقع تركه للنادي اللندني.
وكـ ـ ـ ــان ف ــري ــق «الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــرز» قـ ــد حـ ــاول
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع دراكـ ـسـ ـل ــر ف ــي الـصـيــف
املــاضــي ،لكنه لــم يـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــاري ـســي الـ ــذي يستعد
لالستغناء عنه اآلن مقابل  40مليون
ج ـن ـيــه اس ـت ــرل ـي ـن ــي .وت ـش ـي ــر م ـص ــادر
للصحيفة إلى ارتفاع إمكانية حصول
تلك الصفقة ،بسبب رغبة باريس سان
جيرمان فــي خطف سانشيز تحديدًا
قبل مانشستر سيتي ،لذا قد يستخدم
دراكسلر كطعم في هذا اإلطار.
بــدوره ،يسعى ليفربول إلى الحصول
على خــدمــات ال ـحــارس األملــانــي كيفن
تـ ــراب ،بـحـســب مــا ذك ــر مــوقــع «ل ــو 10
سبورت» الفرنسي.
ولم يشارك تراب إال في أربع مباريات

ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم م ـ ــع فـ ــريـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الـفــرنـسـيــة ،وه ــو يــريــد أن يـلـعــب ملــدة
أطــول لتعزيز فرصه في املشاركة مع
منتخب بــاده في كــأس العالم ،2018
وقـ ـ ــد س ـب ــق أن ع ـ ّـب ــر عـ ــن رغ ـب ـت ــه فــي
االنتقال إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز،
ما سيسهل املهمة على ليفربول ،الذي
ي ـعــانــي م ــن ه ـب ــوط م ـس ـتــوى حــارســه

الحالي البلجيكي سيمون مينيوليه.
وعلى الخط اإلنكليزي أيضًا ،كشفت
تـقــاريــر صحافية عــن رغـبــة اإليطالي
أن ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي ،م ـ ــدرب تـشـلـســي،
ف ــي ض ــم نـجــم وس ــط ب ــاي ــرن ميونيخ
األملــانــي أرت ــورو فـيــدال خــال الصيف
املقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ال كـ ـ ـ ــوارتـ ـ ـ ــا»

ال يشارك تراب ودراكسلر كأساسيين في باريس (ارشيف)

ال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ـي ــة« :ك ــونـ ـت ــي ي ــرغ ــب فــي
ضـ ــم ف ـ ـيـ ــدال ،ف ـه ـم ــا يـ ـع ــرف أح ــده ـم ــا
اآلخـ ــر ج ـي ـدًا خ ــال فـتــرتـهـمــا مـعــا في
يوفنتوس ،حيث فــازا بــالــدوري ثالث
م ــرات» .وأضــافــت الصحيفة« :كونتي
ات ـ ـصـ ــل بـ ـفـ ـي ــدال ش ـخ ـص ـي ــا مـ ــن أج ــل
إقناعه باالنتقال إلــى تشلسي ،حيث
سـتـقــدم إدارة "ال ـب ـل ــوز" رات ـب ــا سنويًا
مـغــريــا لـلـنـجــم الـتـشـيـلـيــانــي يـبـلــغ 15
مليون يورو سنويًا».
وختمت« :سيوافق بايرن على رحيل
صاحب ال ـ  30عامًا ،الــذي يمتد عقده
مــع ال ـنــادي الـبــافــاري حتى  ،2019إذا
حصل على مبلغ كبير مقابل التخلي
عن خدماته».
وفي إسبانيا ،يتطلع أالفيس إلى ضم
املدافع الدولي املكسيكي ميغيل ّليون،
وهو ينتظر فقط موافقة ناديه بورتو
البرتغالي إلتمام الصفقة.
وأك ــدت صحيفة «آ بــوال» الرياضية
أن الالعب اللبناني األصل وافق على
االنتقال معارًا إلى أالفيس ،لكونه لم
يخض هــذا الـعــام ســوى  4مباريات
فــي الـ ــدوري ،مــا يضع مشاركته مع
منتخب بــاده فــي مــونــديــال روسيا
بخطر.

الكرة اإلسبانية

ميسي حسم «الكالسيكو» مشيًا!
رغـ ـ ـ ــم أن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ح ـ ـقـ ــق بـ ـقـ ـي ــادة
ن ـج ـمــه األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
ف ـ ــوزًا ك ــاس ـح ــا ع ـل ــى ري ـ ــال م ــدري ــد فــي
«كالسيكو» الدوري اإلسباني ،إال أن ما
كشفه موقع صحيفة «إل بيريوديكو»
ك ــان الف ـتــا ،إذ إن «ل ـيــو» قـضــى معظم
دقائق املباراة وهو يتمشى!
وأشار املوقع إلى أن «البرغوث» قضى
 %83.10من دقائق املباراة متمشيًا ،في
وقــت أكــد فيه أن  %10.80مــن الدقائق
كان بالكاد يركض فيها.
وأض ــاف أن ميسي قـضــى  %4.95من
الــدقــائــق وهــو يــركــض بنحو طبيعي،
بينما امل ـفــاجــأة كــانــت بنسبة ركضه
بسرعة ،التي بلغت  %1.15فقط.
وخـتــم املــوقــع بــأن النجم األرجنتيني
قطع مسافة  8.03كيلومترات فقط ،إال

أن ذلك لم يمنعه من أن يكون حاسمًا
ويقود فريقه إلى االنتصار.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أشـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
ب ــال ـب ــرازي ـل ــي بــاول ـي ـن ـيــو العـ ــب وس ــط
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـ ـ ــذي ت ــأل ــق ب ـش ـك ــل الف ــت
م ــع ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي ف ــي مــوسـمــه
األول فـ ـ ــي« ،الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا» ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
«الـكــاسـيـكــو» .وانـضــم الـبــرازيـلــي إلى
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـصـ ـي ــف املـ ــاضـ ــي ق ــادم ــا
مــن غــوانـغـجــو إي ـفــرغــرانــدي الصيني
مقابل  40مليون يــورو ،وقــد تعرضت
إدارة «البالوغرانا» النتقادات شديدة
بسبب هــذه الصفقة ،إال أن صاحب الـ
الرد عليها ،وأصبح
 29عامًا نجح في ّ
أحد أهم نجوم تشكيلة املدرب إرنستو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي .وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد قــالــت
ص ـح ـي ـفــة «إل مـ ــونـ ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو»

ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة« :بــاول ـي ـن ـيــو ل ــم يـنـجــح
فـقــط ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى دق ــائ ــق لعب
ف ــي تـشـكـيـلــة بــرش ـلــونــة ،لـكـنــه أصـبــح
واحدًا من الرجال الرئيسيني في وسط
ال ـفــريــق ،وتـسـجـيـلــه  6أهـ ــداف وصـنــع
 ،2أبــرز دليل على موهبته ،الــذي يعد
بتقديم املــزيــد مــن الـسـعــادة لجماهير
نـ ــاديـ ــه ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي م ــن املـ ــوسـ ــم» .مــن
ناحية أخرى ،أشارت الصحيفة إلى أن
القائمة التي تضم باولينيو إلى أفضل
 5العبني تألقوا في بداية مشوارهم في
«الليغا» هذا املوسم ،تشمل البرتغالي
غــونـســالــو غــويــديــش جـنــاح فالنسيا،
واألوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي م ــاكـ ـس ــي غــوم ـيــز
مهاجم سلتا فيغو ،والبرازيلي نيتو
ح ــارس مــرمــى فــالـنـسـيــا ،والـتــوغــولــي
دجيني داكونام مدافع خيتافي.

قضى ميسي  % 83.10من دقائق
المباراة متمشيًا (أ ف ب)

أوكالهوما سيتي ثاندر .112-107
وب ــرز فــي صـفــوف غــولــدن ستايت كل
من دورانــت بتسجيله  25نقطة مع 7
مـتــابـعــات ،وطــومـبـســون مــع  24نقطة
مع  7متابعات ،ودرايموند غرين الذي
حقق "تريبل دابــل" بـ  12نقطة مع 12
مـتــابـعــة و 11ت ـمــريــرة حــاس ـمــة ،علمًا

أن بطل املوسم املاضي لعب من دون
نجمه ستيفن كوري املصاب.
أم ــا ل ــدى كـلـيـفــانــد ،ف ـكــان كـيـفــن لــوف
األبـ ـ ـ ــرز مـ ــع  31ن ـق ـطــة و 18م ـتــاب ـعــة،
وأضــاف ليبرون جيمس  20نقطة مع
 6متابعات و 6تمريرات حاسمة.
ه ـ ــذا ،وألـ ـح ــق أوك ــاه ــوم ــا ال ـخ ـس ــارة

نجم دراجات تركي ينتصر للقدس

قرر أحمد أوركن ،أحد أبرز رياضيي الدراجات
الهوائية في تركيا ،ترك فريقه اإلسرائيلي
بسبب الجدل حول اعتراف الواليات املتحدة
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وهو إجراء نددت
به أنقرة.
ونقلت وكالة «دوغان» التركية عن أوركن قوله:
ُ«قررت مغادرة الفريق (اإلسرائيلي) حتى ال
أقلق عائلتي وبلدي .إنه قرار اتخذته بمفردي،
بلدي».
وكان من أجل ّ
وكان أوركن قد وقع في أيلول املاضي عقدًا
ملدة عامني مع فريق األكاديمية اإلسرائيلية
للدراجات ،وهو أمر اعتبره اإلسرائيليون نقطة
إضافية في العالقات التركية  -اإلسرائيلية.
وقال مدير الفريق اإلسرائيلي ران مرغاليوت
األسبوع املاضي بعد اإلعالن الرسمي ملغادرة
أوركن إن رحيله «يحطم قلوبنا جميعًا».

فوز هومنتمن والمتحد
في المرحلة 12

«قمّة الميالد» بطلها غولدن ستايت ووريرز

اللقطة التي أثارت الجدل عند اعتراض دورانت لجيمس (أ ف ب)

السجن لكريستيانو رونالدو

شددت مصلحة الضرائب اإلسبانية على أن
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،ارتكب
غشًا ضريبيًا في ظروف طبيعية ،ما يستدعي
دخوله إلى السجن.
ووفقًا ملا ذكرته صحيفة «إل موندو» أمس ،فإن
كاريداد غوميز موريلو ،رئيس محامي الخزانة
في مجال الجريمة الضريبية ،قال أمام املحكمة
في بوزويلو دي أالركون إن تهمة االحتيال
املنسوبة إلى العب ريال مدريد املتهرب من دفع
ما يقرب  15مليون يورو ،هي «جريمة كبيرة
جدًا» ،مشيرًا إلى أن هناك متهمني بالتهرب
من دفع مبالغ أقل حاليًا يقبعون في السجن.
وأضاف« :الحقيقة لدينا أشخاص في السجن
حاليًا بسبب امتناعهم عن سداد  125ألف
يورو».
ُويتهم رونالدو باستخدام مالذات ضريبية
إلخفاء أمواله بعيدًا عن أعني الضرائب في
الجزر العذراء البريطانية ،حيث ُت َّ
سجل هناك
شركات وهمية من قبل أسماء كبيرة في عالم
الرياضة ،وأيضًا من مجاالت أخرى.

السلة اللبنانية

الدوري االميركي للمحترفين

القمة التي انتظرها الجميع في يوم
عـيــد امل ـيــاد حسمها غــولــدن ستايت
ووري ـ ــرز حــامــل ال ـل ـقــب ،أمـ ــام وصـيـفــه
وضيفه كليفالند كافالييرز ،بتغلبه
ع ـل ـيــه  ،92-99ف ــي دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
م ـبــاراة رائـعــة شهدها ملعب "أوراك ــل
أري ـ ـ ـنـ ـ ــا" ل ـ ــم تـ ـحـ ـس ــم حـ ـت ــى دق ــائ ـق ـه ــا
األخ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـت ــوت ــرة بــن
الطرفني وصـ ّـبــت فــي مصلحة غولدن
متقدمًا  92-95قبل
ستايت الــذي كــان
ّ
 20ثانية على النهاية ،فانطلق ليبرون
جيمس نحو السلة بعد ثالثية غير
موفقة لووريرز وحاول التسجيل ،إال
أن كيفن دورانت أوقف تقدمه ،ليطالب
"امل ـلــك" بخطأ مــن دون أي صــافــرة من
الحكام.
واض ـطــر كليفالند بـعــد ذل ــك الرتـكــاب
األخ ـط ــاء إلي ـقــاف الـلـعــب فنجح كــاي
طــوم ـس ـبــون ف ــي تـسـجـيــل أربـ ــع نـقــاط
م ـ ــن رم ـ ـي ـ ــات ح ـ ـ ـ ــرة ،ل ـ ـي ـ ـعـ ــزز غ ــول ــدن
س ـت ــاي ــت صـ ــدارتـ ــه ل ـت ــرت ـي ـ ّـب املـنـطـقــة
الـغــربـيــة راف ـع ــا رص ـي ــده إل ــى  27ف ــوزًا
في  34مـبــاراة ،ومستفيدًا من خسارة
هيوسنت روكتس الثاني أمام مضيفه
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السابعة بهيوسنت صاحب العروض
امل ـم ـي ــزة هـ ــذا امل ــوس ــم ،ل ـي ــرف ــع بـ ــدوره
رصيده إلى  19فوزًا في  34مباراة في
املركز الخامس للمنطقة الغربية.
سجل ألوكالهوما كل من بول جورج
 20ن ـق ـط ــة وك ــارمـ ـيـ ـل ــو انـ ـط ــون ــي ،20
ولهيوسنت جيمس ه ــاردن  29نقطة
مع  8متابعات و 14تمريرة حاسمة،
وكل من تريفور اريزا وايريك غوردون
 20نقطة.
وخـ ـ ـس ـ ــر ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس أمـ ـ ــام
واشـنـطــن وي ـ ــزاردز  ،111-103ولــوس
أنـ ـجـ ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز أمـ ـ ـ ــام م ـي ـن ـي ـســوتــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،121-104ب ـي ـن ـمــا ف ــاز
ف ـي ــادل ـف ـي ــا س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـس ــرز عـلــى
نيويورك نيكس .98-105
وهـ ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
داالس مافريكس  -تورنتو رابـتــورز،
ديترويت بيستونز  -إنديانا بايسرز،
م ـي ــام ــي ه ـي ــت  -أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك،
ميلووكي باكس  -شيكاغو بولز ،سان
أنطونيو سبرز  -بروكلني نتس ،دنفر
نــاغـتــس  -يــوتــا ج ــاز ،فينيكس صنز
 ممفيس غــريــزلـيــس ،ل ــوس أنجلسكليبرز  -ساكرامنتو كينغز.

ً
حقق فريق هومنتمن فوزًا سهال على مضيفه
اللويزة بفارق  26نقطة وبنتيجة  ،63-89ضمن
منافسات املرحلة  12من بطولة لبنان في كرة
السلة .وكان افضل مسجل في املباراة العب
الفائز سام يونغ برصيد  23نقطة و 6متابعات
و« 2بلوك شوت» ،وأضاف ولتر هودج  17نقطة
منها  3ثالثيات من  7محاوالت و 5متابعات
و 8تمريرات حاسمة ،في حني سجل مكرم
بن رمضان  16نقطة و 15متابعة ،وإسماعيل
احمد وهايك غيوكجيان  11نقطة لكل منهما
مع  9متابعات و 6تمريرات حاسمة لألول و6
متابعات للثاني .ومن الخاسر ،كان ترافيس
فرانكلني ومارفيل هاريس األفضل بـ 21نقطة
لكل منهما مع  5متابعات لألول و 4للثاني،
وأضاف براندن موبلي  6نقاط فقط ومثلها
متابعات ،واكتفى جيمي سالم  5نقاط و3
متابعات .وفي جبيل ،فازاملتحد على مضيفه
بيبلوس  .81-99وكان افضل مسجل في
املباراة العب الفائز ديماريوس بولدز برصيد
 22نقطة و 6متابعات ،وأضاف دارين تاونز 21
نقطة و 12متابعة ،وريكاردو بويل  19نقطة
و 5متابعات و 8تمريرات حاسمة ،واكتفى عمر
االيوبي بـ 15نقطة.
ومن الخاسر ،كان راي آالن األفضل بـ 20نقطة
و 7تمريرات حاسمة ،وأضاف وأين بالكشيعار
 18نقطة و 5متابعات ،وايلي اسطفان  16نقطة
منها  4ثالثيات من  8محاوالت ،وكورتني
سيمز بـ 11نقطة و 11متابعة .وتختتم
املرحلة اليوم عند الساعة  20:30بلقاء و املعهد
االنطوني والشانفيل وضيفه الشانفيل.
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ثقافة وناس تلفزيون

سهرة العيد

بصارة ّبراجة ...وطقش وفقش ف
ّ

صحيح ّأن ال مفاجآت كبيرة على الشاشات اللبنانية التي اعتادت استقبال العام الجديد ببرامج
«العرافين» كما
األلعاب والمسابقات واستضافة الفنانين ،وطبعًا توقعات االبراج ،واجتياح مهول لـ ّ
يسمون أنفسهم .إال ّأن تجديدات وتغييرات صغيرة هنا وهناك ،ستضفي حتمًا بعض الرونق على
ّ
العديد من السهرات التي تعرضها القنوات المحلية
زكية الديراني
إذا قمنا بجولة سريعة على برمجة
ال ـق ـنــوات املـحـلـيــة لليلة رأس السنة،
ّ
سـيــتـضــح أن ال جــديــد ت ـعــرضــه تلك
امل ـح ـطــات ،بــاسـتـثـنــاء ح ـضــور ماغي
فـ ــرح الـ ـ ّـافـ ــت .اإلع ــامـ ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
س ـت ـ ّت ـنــقــل ع ـل ــى غــال ـب ـيــة ال ـش ــاش ــات،
لتحقق فــي الـنـهــايــة «رق ـمــا قياسيًا»
فـ ــي الـ ـظـ ـه ــور .ال ت ـخ ـ ّـب ــئ ال ـش ــاش ــات
امل ـح ـل ـيــة ّ
أي م ـف ــاج ــآت لـ ـ ــوداع ،2017
ب ــل قـ ـ ّـررت اع ـت ـمــاد الـسـيــاســة نفسها
ّ
الـتــي تتبعها فــي الـسـنــوات املاضية.
ّ
هكذا ،حجزت مكانًا للبصارين الذين

قررت «الجديد» إضافة بعض
التشويق إلى برمجتها
عبر جمع المغتربين بذويهم

تغني
ميريام
فارس على
مسرح «ديو
المشاهير»

سيجتاحون الكاميرات للحديث عن
ّ
توقعاتهم للعام املنتظر ،إضافة إلى
ّ
إعطاء مساحة مهمة لبرامج األلعاب
التي ستطغى على غيرها من األفكار
الـتـلـفــزيــونـيــة .تـلــك األع ـم ــال ستشهد
ت ـ ــوزي ـ ــع ه ـ ــداي ـ ــا (س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات ،أدوات
ك ـهــربــائ ـيــة وم ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة) ،وتــزيــد
م ــن ح ـمــاســة امل ـشــاهــديــن لـلـبـقــاء في
منزلهم واستقبال العام الجديد .في
هذا السياق ،تنطلق برمجة قناة lbci
باكرًا مع إطاللة ميشال قزي لتقديم
بــرنــامــج مسابقات .قــزي ال ــذي انتقل
أخيرًا من قناة «املستقبل» إلى املحطة
ال ـتــي يــديــرهــا ب ـيــار ال ـضــاهــر ،ســوف
ّ
يحتل صباح اليوم األخير من 2017
ل ـي ـت ـشــارك م ــع امل ـشــاهــديــن بـبــرنــامــج
ّ
قزي إلى «ملعبه» ّ
األول
ألعاب .يعود
واألخ ـي ــر وه ــو ب ــرام ــج األل ـع ــاب الـتــي
اش ـت ـهــر بـهــا ق ـبــل أك ـثــر م ــن  20عــامــا.
املشاهدين طوال ساعات
يرافق قزي
ّ
النهار ،ومن املتوقع أن يعود للظهور
م ـس ــاء ل ـت ـقــديــم ج ــوائ ــز أي ـض ــا .تكمل
 lbciنـهــارهــا الـطــويــل م ـسـ ً
ـاء بسهرة
فنية ّ
يقدمها هـشــام ح ــداد .يستقبل
نجم «لهون وبس» (كل ثالثاء 21:40
على  )lbciمجموعة نجوم من بينهم:

السهرة عامرة على القنوات السورية
دمشق ـــ وسام كنعان
في ليلة رأس السنة هذا العام ،يحقق اإلعالم
ال ـ ـسـ ــوري ق ـف ــزة ن ــوع ـي ــة م ــذه ـل ــة! رب ـم ــا ألن ـهــا
امل ـنــاس ـبــة األول ـ ــى ال ـتــي ال ي ـفــاجــأ ب ـهــا ،فـيـعـ ّـد
برمجتها عـلــى عـجــل ،كـمــا ك ــان يفعل مــع كل
امل ـنــاس ـبــات واألعـ ـي ــاد ال ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي وجـهــه
م ـص ــادف ــة! هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ان ـت ـبــه ال ـق ــائ ـم ــون على
الشاشات الوطنية ،بأن رأس السنة صار على
الباب ،وراحــوا يعدون ّ
العدة لسهرات منوعة
ومـخـتـلـفــة .لـكــن يـمـكــن ال ـقــول بــأنـهــا ستخرج
بصيغة تقليدية على الشكل الــذي جــرت فيه
العادة ملثل هذه السهرات ،من دون بذل جهد
للتجديد ،أو التقاط خلطة معاصرة حديثة
مل ـثــل ه ــذه األم ـس ـي ــات ،ال ـت ــي تـنـجــز م ــا تـيـ ّـســر
لـهــا م ــن تـسـلـيــة وتــرف ـيــه ،مل ــن تـخــذلــه ظــروفــه،
ّ
وال يتمكن مــن السهر خــارج املـنــزل ،فيمضي

لـيـلـتــه أم ــام شــاشــاتــه املـحـلـيــة .وإن ك ــان عــدد
ً
هــؤالء قليال نسبيًا ،فإنه مــن املمكن أن تتاح
لهم متابعة حفالت فنية وغنائية منوعة على
فضائيات سورية عــدة .البداية ستكون على
قناة «ســوريــا درام ــا» التي ستقدم ليلة رأس
السنة سهرتني مسجلتني تربطهما مع بعض
م ــن خ ــال ف ـقــرة مـســابـقــات ت ــذاع عـلــى ال ـهــواء
مباشرة مهمتها تقديم هدايا نقدية وعينية
وأجهزة موبايالت ملشتركيها .ومن املفترض
أن يــربــح فــي ه ــذه الليلة ع ـشــرات املشاهدين
الـ ـس ــوري ــن م ــن خـ ــال أس ـئ ـل ــة خ ـف ـي ـفــة هـ ّـمـهــا
تــوزيــع تلك الـهــدايــا املــودعــة فــي جعبة القناة
كنوع من الدعاية ملــاركــات وشــركــات تجارية.
وتستضيف املذيعة أملــى كفارنة فــي السهرة
األولـ ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـم ـث ـل ــن ال ـس ــوري ــن
الـشـبــاب بينهم :كـفــاح ال ـخــوص ،ورش ــا بــال،
وعهد ديب إضافة إلى النجم املخضرم محمد

ّ
الشماط املعروف بلقب «أبو رياح» .أما مهمة
الغناء فستوكل للمغني الشعبي أذينة العلي.
وعـلــى ضـفــة مـقــابـلــة ،تستضيف املــذيـعــة ريــم
م ـع ــروف ف ــي س ـهــرة ثــان ـيــة مـسـجـلــة ت ـبــث في
الــوقــت نفسه مغنني شبابًا مــن مدينة حلب،
في رغبة لتوجيه تحية إلى «عاصمة الشمال»
السوري في ذكرى تحريرها األولى من بقايا
اإلرهاب.
مــن جانبها ،تراجعت «الفضائية السورية»
ال ــرس ـم ـي ــة ع ــن ت ـق ــدي ــم س ـهــرت ـهــا م ــن مـنـتـجــع
ساحلي كما كان مقررًا ،وستذهب نحو تقديم
سـهــرة فنية منوعة فــي االسـتــديــو ،وسيكون
نجمها املغني علي الــديــك ،إضــافــة إلــى حفنة
من نجوم الدراما السورية على رأسهم :وفاء
موصللي ،وسلمى امل ـصــري ،وخــالــد القيش،
ومـحـمــد األح ـم ــد ،وع ــا ب ــاش ــا ...كــذلــك ستبث
أثـنــاء السهرة شـهــادات خــاصــة لنجوم عــرب،

مـ ــروان خ ــوري ويـ ــارا ووائـ ــل جـســار،
ّ
لـكــن ضـمــن جـلـســة غـنــائـيــة تتخللها
ب ـع ــض املـ ــواقـ ــف امل ـس ـل ـي ــة .س ـي ـحــاول
ح ــداد أن يـخــرج الـسـهــرة مــن إطــارهــا
ّ
ال ـكــاس ـي ـكــي امل ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه ،لـيـطــل
النجوم مع بعضهم من أجل التنافس
ّ
فــي الـغـنــاء .إلــى جــانــب املـغـنــن ،تطل
م ــاغ ــي ف ـ ــرح م ــع حـ ـ ــداد ل ـت ـك ـشــف عــن
تفاصيل األبــراج لعام  ،2018وبعض
ّ
ّ
ستتضمن
التوقعات السياسية .كما
سهرة حــداد العديد من االسكتشات
ّ
الكوميدية التي تطل فيها مجموعة
ممثلني .عـلــى الـضـفــة األخـ ــرى ،بــدأت
ق ـن ــاة  mtvب ــاك ـرًا الـتـحـضـيــر لـسـهــرة
رأس الـ ـسـ ـن ــة .كـ ـع ــادتـ ـه ــا ،تـسـتـقـبــل
محطة امل ـ ّـر «الـ ـع ـ ّـراف» مـيـشــال حايك
(بـعــد نـشــرة األخ ـبــار املـســائـيــة) الــذي
ُ
سيتحف املشاهدين بتوقعاته للعام
امل ـق ـب ــل .ك ـمــا تـتـضـمــن امل ـقــاب ـلــة الـتــي
تجريها رانيا أشقر ،تقارير للمقارنة
بني توقعات حايك في العام الحالي
وال ـ ـجـ ــديـ ــد .وسـ ـ ــط م ــوس ـي ـق ــى فـيـهــا
والحماس واإلض ــاءة التي
التشويق
ّ
ت ـت ــاءم م ــع ال ـتــوق ـعــات ،حـجــز حــايــك
مقعده على الشاشة كما في السنوات
املاضية .الحقًا ،تعرض  mtvحلقة من
برنامج «ديو املشاهير» ( )21:30الذي
ت ـق ـ ّـدم ــه أن ــاب ـي ــا ه ـ ــال ،وي ـج ـلــس في
لجنة تحكيمه كل من :منى أبو حمزة،
الرحباني واملـخــرج سيمون
وأســامــة ّ
أسـ ـم ــر .ت ـغ ــن ــي م ـي ــري ــام فـ ـ ــارس عـلــى
مسرح العمل التلفزيوني ضمن حلقة
ّ
مسجلة مستوحاة من أجــواء العيد.
ّ
ب ـعــد «ديـ ــو امل ـشــاه ـيــر» ،ي ـطــل محمد
ق ـيــس ب ـبــرنــامــج م ـســاب ـقــات وأل ـع ــاب
ّ
املشاهدين .قيس
ويوزع الهدايا على
ّ
ّ
الــذي يقدم حاليًا برنامج «ملــا يحكو
الصغار» (كل جمعة على  )mtvيعود
أيضًا إلى عمله السابق وهو مشاريع
ـرع فـيـهــا مـ ـ ّـرات ع ـ ّـدة.
األل ـع ــاب ال ـتــي ب ـ ّ
من ناحيتها ،تحضر قناة «الجديد»
ّ
متنوعة
مجموعة مشاريع تلفزيونية
فــي سـهــرة رأس الـسـنــة .بــرامــج فنية
ّ
وأخــرى مسابقات تتخللها مفاجآت
جميلة تجذب االنتباه.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـبــدأ ال ـق ـنــاة الـتــي
ي ـ ــدي ـ ــره ـ ــا تـ ـحـ ـس ــن خـ ـ ـي ـ ــاط صـ ـب ــاح
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ثقافة وناس تلفزيون
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في استقبال 2018
محتلة
ماغي ّ
الشاشات
لــم تكن مــاغــي فــرح تعلم أن إطــاقـهــا لقناة خــاصــة بها على
موقع يوتيوبُ ،
ّ
الضجة على مواقع التواصل
سيحدث كل هذه
ّ
االجتماعي .تكشف فــرح في حديث لـ «األخـبــار» أنها ّأطلقت
القناة قبل أيام قليلة «عن طريق الصدفة» ،ولم تكن تتوقع أن
ـردف قائلة« :أنــا
تحقق كــل هــذا االنـتـشــار بـهــذه الـســرعــة .ثــم ت ـ ّ
قليلة النشاط على السوشال ميديا ويجب أن أكثف حضوري
أكثر» .في املقابل ،تلفت ماغي إلى ّأنها ال تعرف العدد ّ
املحدد
ّ
ستطل عبرها في ليلة رأس السنةّ :
«لبيت مجموعة
للقنوات التي
مــن الــدعــوات التلفزيونية (أكـثــر مــن  7مقابالت على الشاشة
الصغيرة) واإلذاعية (لبنانية وعربية) ،ورفضت أيضًا العديد
من الحوارات بسبب ضيق الوقت .ستكون كل مقابلة مختلفة
عن األخرى ،لناحية املعلومات والتفاصيل ،بعيدًا عن التكرار».
لكن على الــرغــم مــن تـنـ ّـوع إطــاالتـهــا ،فـ ّ
ـإن اإلعالمية اللبنانية
ّ
ّ
تشدد على أنه من املفيد االطالع على كتابها الذي يحمل اسم
ّ
ّ
«ماغي فرح :هزات أمنية واقتصادية» ،مشيرة إلى أنه يحتوي
ً
على تفاصيل ال تقولها في املقابالت ،فضال عن بعض األسرار
التي تذكرها في العدد الورقي وال تكشفها لإلعالم.
ال ـيــوم األخ ـيــر مــن  ،2017بــاك ـرًا بعد
نـشــرة األخ ـبــار الصباحية (.)07:30
ّ
ّ
ثــم تـبــدأ املـحـطــة ب ــث بــرنــامــج «خــلــي
ع ـي ـنــك ع الـ ـج ــدي ــد» الـ ـ ــذي يـتـضـ ّـمــن
الـعــديــد مــن الـهــدايــا بـمـجـ ّـرد االجــابــة
على الهاتف بعبارة «الجديد ألــو».
هــذا ال ـعــام ،ق ــررت «ال ـجــديــد» إضــافــة
ب ـع ــض ال ـت ـش ــوي ــق ع ـل ــى بــرم ـج ـت ـهــا،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرات ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـع ــض
امل ـغ ـت ــرب ــن ب ــذويـ ـ ّه ــم .هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ج ــاءت بعدما تلقت املحطة العديد
م ــن ال ـط ـل ـبــات ل ـتــوس ـيــع نـشــاطــاتـهــا
خ ــارج لبنان وتـصــل إلــى املغتربني.
مساء ،وتحديدًا بعد نشرة األخبار،
ّ
يطل طوني خليفة ليحاور ليلى عبد
ّ
تفاصيل
اللطيف التي ستتحدث عن
ّ
ّ
تــوقـعــاتـهــا« .ال ـبـ ّـصــارة» الـتــي توقف
بــرنــامـجـهــا «ال ـت ــاري ــخ ي ـش ـهــد» على
ق ـن ــاة  lbciق ـبــل ع ــام ت ـقــري ـبــا ،أحـ ّـبــت
ّ
أن تـ ـط ــل ع ـل ــى «الـ ـج ــدي ــد» وت ـج ــذب
االنـّتـبــاه إليها بعدما فشلت بعض
ت ــوق ـع ــات ـه ــا خ ـ ــال انـ ـتـ ـخ ــاب رئ ـيــس
ّ
مسجلة يجلس
للجمهورية .حلقة
ّ
ويفكك
ـن»
ـ
ع
ـ
ل
ـا
ـ
ب
ـن
فيها م ـقـ ّـد ّم «ال ـعـ
ّ
ّ
بـعــض تــوق ـعــات ال ـع ــراف ــة ال ـتــي خــف
وه ـج ـه ــا ف ــي ال ـف ـت ــرة االخ ـ ـيـ ــرة .قـبــل
ســاعــات قليلة مــن حـلــول عــام ،2018
ّ
ت ـط ــل داري ـ ـ ــن ش ــاه ــن ب ـس ـه ــرة فـنـيــة
على «الجديد» ،وتستقبل مجموعة

ضيوف وتحاورهم حول مشاريعهم
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة .كـ ـم ــا سـ ـيـ ـت ــول ــى ج ــاد
غ ـص ــن وس ـ ـ ـ ــارات ص ــال ـح ــة (م ـق ـ ّـدم ــة
ف ـ ـقـ ــرة «ت ـ ـ ــران ـ ـ ــد» عـ ـل ــى «ال ـ ـجـ ــديـ ــد»)
تقديم فقرة مسابقات مباشرة على
ُ
ال ـهــواء .مــن جانبها ،تـفــرد قناة nbn
م ـســاحــة ك ـب ـيــرة م ــن بــرمـجـتـهــا ليلة
رأس ال ـس ـن ــة الس ـت ـق ـب ــال امل ـنـ ّـج ـمــن.
ّ
ك ـع ــادت ــه ،ي ـط ــل سـمـيــر ط ـنــب ل ـق ــراءة
ت ــوق ـع ــات ــه .ط ـن ــب الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر عـلــى
املـحـطــة سـنــويــاّ ،سـيـحــاول أن يكون
«نجم العام» بتوقعاته التي تتنافس
ّ
مــع تصريحات زمــائــه .الحـقــا ،يطل
امل ـنـ ّـجــم ج ــاد طــاوك ـجــي ليكشف عن
ت ــوق ـع ــات ــه أي ـ ـضـ ــا .ال ت ـق ــف  nbnعــن
ّ
ّ
الحد من ّ
البصارين ،بل ستطل
هــذا
جمانة قبيسي مباشرة على الهواء
( )22:00وتـ ـح ــاوره ــا مـ ــاك قطيش
لساعات طويلة.
قبيسي التي تحجز سنويًا كرسيها
في القناة املحلية ،ستجتاح الشاشة
أيضًا وتتحف املشاهدين بكالمها.
لـ ــم يـ ـع ــرف ال ـس ـب ــب ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع nbn
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـ ـع ـ ـ ّـراف ـ ــن ّوإع ـط ــائ ـه ــم
مساحة أكبر مما يستحقونها .على
ّ
ال ـض ـف ــة األخـ ـ ـ ــرى ،تـ ـط ــل م ــاغ ــي ف ــرح
عـلــى «تـلـفــزيــون لـبـنــان» ويـحــاورهــا
ش ــادي ري ـشــا .مـقــابـلــة مــاغــي تسبق
ّ
بــاقــي إطــاالتـهــا الـتــي تــوزعـهــا على

تتضمن سهرة
ّ
هشام حداد
اسكتشات
كوميدية
بمشاركة
مجموعة
ممثلين

ّ
الـ ـش ــاش ــات ،إذ ت ـط ــل ال ـس ـبــت املـقـبــل
( )21:30عـلــى املـحـطــة الــرسـمـيــة .في
السياق نفسه ،ال تختلف سهرة قناة
 otvع ــن ب ــاق ــي زم ـي ــات ـه ــا ،ب ــل ت ــدور
في فلك استقبال النجوم والعرافني.
ال ـبــدايــة مــع مــايــك فـغــالــي ال ــذي يطل
عـلــى الـشــاشــة الـبــرتـقــالـيــة وي ـحــاوره
إي ـلــي ح ــوش ــان ح ــول تــوقـعــاتــه لـعــام
 .2018الحقًا تنطلق السهرة على otv
ّ
ويقدمها وس ــام صـبــاغ وكريستينا
ص ـ ــواي ـ ــا ويـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــان الـ ـع ــدي ــد مــن
ّ
النجوم واملمثلني .كما يتخلل السهرة

تطل ماغي فرح على قناة  Otvمع دانيا الحسيني
ّ

يفتتح ميشال قزي اليوم
الطويل على lbci
ّ
تستمر لساعات الصبح األولى،
التي
العديد من الراقصني الذين ّ
يقدمون
وصالتهم الفنية .إذًا ،جولة سريعة
ع ـل ــى الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـي ــة ت ـك ـش ــف أن
ّ
البصارين سيطغى حضورهم على
الشاشات ،وهــذا أمر لم يعد مفاجئًا
ألنهم احتلوا املحطات في السنوات
األخيرة .أما بالنسبة إلى السهرات،
ّ
فكلها تدور في فلك الغناء والرقص،
ّ
وي ـب ـقــى ال ـت ـمــيــز ف ــي ب ــرام ــج االل ـع ــاب
الـتــي تـفـ ّـعــل مـشــاركــة املـشــاهــديــن مع
القنوات.

ولن يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل سنشاهد
عرضًا راقصًا لفرقة علي حمدان ،وعرض أزياء
تقدم فيه مجموعة عارضات سوريات أحدث
األزيــاء املعاصرة والفساتني املمكنة لسهرات
امليالد ورأس السنة في هذا العام ،إضافة إلى

استضافة فنانين حلبيين
في تحية إلى عاصمة الشمال
في ذكرى تحريرها
قراءة موسعة في األبراج وحظوظها في العام
الجديد.
على ضفة موازية ،تقدم قناة «سما» السورية
ّ
مسجلة خصصتها للغناء
الـخــاصــة سـهــرة
واخـ ـت ــارت أن ي ـكــون نـجـمـهــا الـلـبـنــانــي معني

شريف (الصورة) ،إلى جانب املغني السوري
محمد الباش ،ونجم املوسم ّ
األول من برنامج
املواهب «ذا فويس كيدز» الطفل عبد الرحيم
ال ـح ـل ـبــي .وب ـح ـســب م ـص ــدر رف ـي ــع م ــن داخ ــل
امل ـح ـط ــة لـ ـن ــا ،لـ ــن ي ـت ـض ــح إن ك ـ ــان سـيـنـضــم
لـلـسـهــرة بـعــض ن ـجــوم ال ــدرام ــا ال ـس ــوري ــة ،أم
ستقتصر على أهل الغناء.
ي ـب ـقــى ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ال ـخ ـبــر األكـ ـث ــر ان ـت ـشــارًا
ه ــذا ال ـع ــام ع ــن ح ـفــات األعـ ـي ــاد ف ــي ســوريــا،
ك ــان ع ـبــارة عــن شــائـعــة اسـتـســاغـهــا ج ــزء من
الجمهور ،وسخر منها جزء آخر وتفيد كذبًا
بــأن النجمة اللبنانية هيفا وهبي ستحيي
س ـهــرة رأس ال ـس ـنــة ف ــي أح ــد ف ـن ــادق دم ـشــق.
ل ـي ــس ه ـ ــذا ف ـق ــط بـ ــل ح ـ ـ ــددت ال ـش ــائ ـع ــة ثـم ّــن
البطاقات لهذه الحفلة ،وهو الرقم الذي حفز
ّ
عـلــى الـتـهــكــم مــن الـجـمـهــور ال ــذي سـيـتــاح له
حضور صاحبة «بوس الواوا»!
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صالح عيسي ...نهاية مناضل «شجاع»
القاهرة ــ محمد شعير
ي ــرح ــل صـ ــاح ع ـي ـســى ( 1939ـ ـ ـ  /2017الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أحــد
«أسطوات» مهنة الصحافة في مصر ،بعد صراع مع املرض،
وقبل ساعات قليلة من وداع عام «الغياب» الذي رحلت خالله
عشرات األسماء من املفكرين واملبدعني .جاء صالح عيسى
إلــى الـعــالــم ّلكي يـعـتــرض ،جملة مكسيم جــوركــي الشهيرة
التي كــان يعلقها خلف مكتبة .اعـتــرض عيسي ودفــع ثمن
ّ
اعتراضه ومشاغباته سنوات من السجن ،والتهميش ،ولكنه
حظي بموقع بارز لدى أجيال كثيرة ّثمنت كتاباته التي سعى
فيها إلــى استنطاق الـتــاريــخ ،ووثــائـقــه ،مــع قــدرة على تقديم
ذلــك عبر أسـلــوب رشـيــق ،ولغة تجمع بــن البساطة والعمق،
والسخرية والوجع ،والسالسة والدقة ،وسرد ُمحكم ُ
ومدهش
في الوقت نفسه!

كـتــب عــن «فلسطني األرض وامل ـقــاومــة» ،و«ري ــا وسكينة»،
و«الثورة العرابية» ،و«العنف السياسي فى مصر» ،و«حكايات
مــن دفتر الــوطــن» ،و«شــاعــر تكدير األمــن الـعــام :أحمد فــؤاد
نجم» .كتابات تبحث في معظمها عن املجهول واملنسي داخل
التاريخ ،أو شخصيات عالها الصدأ يعيد تقديمها ،أو حوادث
أهملها التاريخ الرسمي ،يبحث عن آللئ وسط األحجار!
كل املعادن النفيسة لها عمر افتراضيُ ،يصيبها التعب بعده.
أعلن عيسى تقاعده عن املشاغبة ،أو كما قال ّ
«غير وسائله
ّ
للنضال» ،إذ بعد سنوات في داخل السلطة ،ظل يناضل من
خارجها .بني كتابيه «مثقفون وعسكر» و«شخصيات لها

الـعـجــب» مـســافــة كـبـيــرة ،ونـقـيـضــة .ه ــذه املـســافــة هــي رحلة
عيسى مــع ال ـت ـحـ ّـوالت .تكشف ال ـفــرق الـشــاســع بــن صــاح
عيسى في السبعينيات والثمانينيات ،وصالح عيسى اآلخر.
ّ
إنها تلك املسافة بني إلقاء القبض عليه بتهمة «مناهضة وزارة
الثقافة» بعد املشاركة في تظاهرة ضد مشاركة «إسرائيل»
في معرض الكتاب ،والنوم في حظيرة الــوزارة نفسها بعد
ثالثني عامًا صديقًا ّ
مقربًا من وزيرها وقتها فاروق حسني
ومبررًا ألخطائه!
في «مثقفون وعسكر» ،كتب عيسى عن أنماط من املثقفني
ّ
يفهمون الثقافة على أنها «لسان ذرب ،وقلم سيال ،وعقل
ً
يملك مهارة االحتيال على الحق ليصبح باطال ،وعلى األسود
ليجعله أبـيــض ،يلعبون باألفكار ويضحكون على الــذقــون،
ويسربلون األغ ــراض الدنيئة بأنبل الـشـعــارات»« ...مثقفون
يتملكهم رعب السقوط إلى القاع الذي صعدوا منه ،وتصطك
أوصالهم وأسنانهم فرقًا من أعباء االنتماء إلى الفقراء الذين
كــانــوا منهم يــومــا ،ورعـبــا مــن السجون والفصل والتجميد،
ّ
فيتطوعون لتبرير كل ما يفعله الـســادة ،ويقنعون أنفسهم
بـ ّ
ـأن الثقافة حرفة كالحدادة والسباكة والـنـجــارة» .لكنه ّفي
ّ
«شخصيات لها الـعـجــب» ،يـقــدم مــا يشبه استقالة مبطنة،
ّ ّ
اعتذر فيها ّ
وظن أنه «خيانة املثقفني
عما كتبه في املاضي،
ملبادئهمّ ،
ألن حماسة الشباب كثيرًا ما تعمي البصر» ،كما
ّ
قال .هكذا ،نجده يكتب ،بنظرة جديدة ،عمن ظنهم في السابق
«مشاغبني متقاعدين» ...فهم لم يتقاعدوا ،بل ّ
غيروا وسائل
النضال فقط.
وقــد نعت مؤسسات الــدولــة ومعارضتها عيسى ،إذ أشــار
«املجلس األعـلــى لــإعــام» و«هيئة االسـتـعــامــات» و«الهيئة
الــوطـنـيــة لـلـصـحــافــة» و«ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن» إل ــى إسـهــامــاتــه
الوطنية التي «أثــرت في الحياة السياسية ،حيث كان نقابيًا
مدافعًا عن حرية الصحافة» .وقالت «لجنة الدفاع عن استقالل
ّ
الصحافة» في بيان إنه برحيل الكاتب عيسى« ،تكون الجماعة
الصحافية ،قد فقدت واحدًا من أهم وأبرز املدافعني عن املهنة
خالل عقود مضت» .يذكر أن الراحل من مواليد  14تشرين
ّ
األول (أكتوبر)  1939في إحــدى قــرى مركز ميت غمر في
محافظة الدقهلية ،وعمل في «جريدة الجمهورية» في أوائل
السبعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،كــذلــك ش ــارك فــى تأسيس
وإدارة عدد من الصحف واملجالت ،منها «الكتاب» ،و«الثقافة
الوطنية» ،و«األهالي» ،و«اليسار» ،و«القاهرة» .يذكر ّأن الراحل
ووري الثرى في مقابر العائلة على طريق الواحات البحرية،
ُ
على أن تقام مراسم الـعــزاء يــوم السبت املقبل فى «مسجد
عمر مكرم» في القاهرة.

وعدوية
مريم صالح ...جولة لبنانية مع الشيخ إمام
ّ

مرة»
« قهوة ّ
… مع عصام العبداهلل
قبل ّأيام ،خسر «شعراء
الجنوب» واحدًا منهم .رحل
عصام العبدالله ( 1941ـ
 /2017الصورة) تاركًا وراءه
ّ
وأحباء وأصحابًا
فراغًا كبيرًا،
سيشتاقون لجلساته املمتعة
في فضاءات بيروت التي
عشقها .تكريمًا البن بلدة الخيام
الجنوبية ،تدعو «أمسيات
بيروت الثقافية» ،غدًا الخميس،
إلى حضور أمسية بعنوان
«قهوة ّ
مرة مع عصام العبدالله»،
يحتضنها مقهى «زوايا» في
شارع الحمرا.
ّ
يتخلل املوعد قراءات شعرية
من أعمال صاحب «سطر النمل»
( ،)1993إضافة إلى شهادات
ّ
تقدمها مجموعة من أصدقائه.
أمسية «قهوة ّ
مرة مع عصام
العبدالله» :غدًا الخميس ـ الساعة
ً
مساء ـ مقهى «زوايا» (الحمرا
الثامنة
ـ بيروت) .لالستعالم01/752535 :

تختتم مريم صالح (الصورة)
عام  2017وتبدأ السنة الجديدة
في لبنان ،إذ تضرب مع الجمهور
َ
موعد ْين ،أحدهما في العاصمة
والثاني في صيدا .البداية
ستكون مع حفلة بعنوان «فرح»
ستحييها يوم السبت املقبل
في «مترو املدينة» (الحمرا ـ
سبق للفنانة املصرية
بيروت)ّ .
الشابة أن حققت نجاحًا كبيرًا في
سهرات حملت االسم نفسه في
املكان نفسهّ ،
وأدت فيها املغنية
البالغة  32عامًا باقة من أشهر
أغنيات نجم الغناء الشعبي
املصري أحمد ّ
عدوية .ويرافق

مريم في هذه الليلة املوسيقيون:
عماد حشيشو (عود) ،وسماح
بو املنى (أكورديون) ،ومازن
مالعب (طبلة) ،وأحمد الخطيب
(رق) ،وزياد جعفر (كمنجة)،
وأسامة الخطيب (باص) ،وبهاء
ضو (كاتم) ،إضافة إلى رندا
مخول (رقص شرقي) .وفي 5
كانون الثاني (يناير) املقبل،
تنتقل صاحبة ألبوم «مش
بغني» ( )2012إلى جنوب لبنان،
وتحديدًا إلى الصالحية (شرق
صيدا) حيث تؤدي في حانة
«سهرية» مختارات من ريبيرتوار
الشيخ إمام ،بمشاركة عماد
حشيشو (عود) ،وأحمد الخطيب
ّ
(إيقاع) .تجدر اإلشارة إلى أن
مريم أطلقت في أيلول (سبتمبر)
املاضي ألبوم «اإلخفاء» الذي
جمعها بالفنان الفلسطيني تامر
أبو غزالة واملوسيقي املصري
موريس لوقا.
«فرح» :السبت  30كانون ّ
األول
(ديسمبر)  :2017الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :
«مدد يا شيخ إمام» :الجمعة  5كانون
ً
مساء ـ حانة
الثاني ـ الساعة العاشرة
«سهرية» (الصالحية ـ شرق صيدا).
لالستعالم03/028537 :

«معرض بيروت» الـ:61
الكتب األكثر مبيعًا
أع ـ ـلـ ــن «الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،أمـ ـ ــس ال ـث ــاث ــاء
اإلحصائية النهائية للدورة
ال ـ  61مــن «مـعــرض بيروت
ال ـعــربــي وال ــدول ــي لـلـكـتــاب»
التي جرت بني  30تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر) و13
ك ــان ــون ّ
األول (دي ـس ـم ـبــر)
 .2017وه ـنــا أب ــرز الـفـئــات
التي ّ
ضمتها .في السياسة،
ّ
حــل كتاب الزميل رضــوان
مرتضى (الـصــورة) «هكذا
أرخـ ـ ـ ــت ال ـ ـث ـ ــورة الـ ـس ــوري ــة
ل ـح ـي ـت ـهــا» (ال ـ ـفـ ــارابـ ــي) في
املرتبة األول ــى ،تــاه «خـطــاب األس ــد مــن اإلص ــاح إلــى الـحــرب» (الـفــارابــي)
لإلعالمي سامي كليب ،ثــم «مــن بلفور إلــى تــرامــب» (دار العربية للعلوم
ناشرون) للوزير السابق غازي العريضي .على صعيد الشعر ،تساوى في
املرتبة األولى «فهرس االنتظار» ملهدي منصور (شركة املطبوعات للطباعة
والنشر) و«بماء عينيك كتبت» (الفارابي) ألغنار عواضة ،بينما فاز باملرتبة
الثانية ربيع الحوراني املصري بديوان «إلى حيث ال ناس وال بشر» (مكتبة
نبيه) ،تبعه في املرتبة الثالثة «حب وحب» (الحركة الثقافية في لبنان) لطارق
ناصر الدين و«وبعد» (الفارابي) لغنوة خليل الدقدوقي.
في الرواية ،حصدت «شجرة الياسمني» (الفارابي) للزميل ّ
غسان سعود
املــرتـبــة األول ـ ــى ،فـيـمــا كــانــت الـثــانـيــة مــن نـصـيــب «ال أح ــد يـصــل إل ــى هنا»
(الـفــارابــي) لطالل شتوي ،والثالثة لـ«رحيل املــدن» (ريــاض الـ ّ
ـريــس) لجنى
ّ
ّ
نصرالله .بالنسبة إلى األدب ،حل عبد الرحيم التوراني ّأول بـ «نزوات غويا»
(رياض الريس) ،وهاشم قاسم ثانيًا بـ«الظاهرة الرحبانية سيرة ونهضة»
(مكتبة بيسان) ،وفدوى نور الدين الخطيب ثالثة بـ«تعادلية توفيق الحكيم
في زمن التطرف املعاصر» (الـفــرات) .أما صــدارة «سير وتراجم» ،فكانت
ألحمد عياش وجوزيف باسيل وحسان الرفاعي عن كتاب «حسن الرفاعي
حارس الجمهورية» (سائر املشرق) ،فيما تساوى في املرتبة الثانية بشير
(الفرات للنشر) وطالل شتوي بـ«زمن زياد (قديش
عبيد بـ«قائد نهضوي»
ّ
كان في ناس)» (الفارابي) ،ليحل اللواء الركن املتقاعد يحيى رعد في املرتبة
الثالثة بكتاب «الهيئة العليا لإلغاثة طريق وعر ولكنا مشيناه» (ضفاف)
ومـعــه بـ ّـســام أب ــو شــريــف بـكـتــاب «ج ــورج حـبــش الطبيب الـثــائــر» (ري ــاض
الريس).
وب ــرز الكاتب واإلعــامــي نـصــري الصايغ على رأس الفائزين ضمن فئة
«تــاريــخ وجغرافيا» بــإصــداره الجديد «تــاريــخ لبنان فــي مئة عــام انتصار
الطائفية» (رياض الريس) ،تاله جمال أحمد عرفات في املرتبة الثانية بكتاب
«االجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي ( 1958ـ ( »)1970الفارابي)،
ثم ناديا صالح بكتاب «النظام العاملي من التعددية إلــى الثنائية ( 1648ـ
( »)1990بركات).

