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سياسة
المشهد السياسي

بري :قرار الدولة ليس عند شخص
الحل الذي طرحه ألزمة مرسوم األقدمية موجود ،وهو إعادة المرسوم لوزير المال
ّأكد الرئيس نبيه ّبري أن ّ
مؤكدًا أن اتفاق
وحدد ّبري أمس مالمح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسيةّ ،
علي حسن خليل لتوقيعهّ .
الطائف هدفه أن ال يكون قرار الدولة عند شخص واحد
ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى مـنــذ ب ــدء أزم ــة مــرســوم
األقـ ــدم ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي م ـن ـح ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــان
ميشال عون وسعد الحريري لضباط
دورة  1994وت ـج ــاوز تــوق ـيــع وزيـ ـ َـري
املــال والــداخـلـ ّـيــة ،رســم رئيس املجلس
ّ
سياسيًا
النيابي نبيه ّبري أمس إطارًا
ل ــأزم ــة ال ـح ــال ـ ّـي ــة ،أوسـ ــع م ــن الـنـقــاش
الدستوري الدائر في البالد.
فــي األيـ ــام املــاض ـيــة ،اسـتـمــع ب ـ ّـري إلــى
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات «الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة»،
ّ
والتي ّ
خلفية موقف رئيس
تلمح إلى
املجلس النيابي وسبب رفضه صدور
امل ــرس ــوم م ــع إغ ـف ــال تــوقـيـ َـعــي وزيـ ـ َـري
املــال والداخليةّ .
وعبر رئيس املجلس
صـ ــراحـ ـ ًـة أمـ ـ ــام ّ
زواره ،ع ــن أن «ه ــذه
ال ـخ ـط ــاب ــات وهـ ـ ــذا امل ـن ـط ــق ال ـطــائ ـفــي
ب ــال ـت ـص ــاري ــح ال ت ـخ ـي ـف ـنــي ،وإن ك ــان
ه ـن ــاك م ــن يـعـتـقــد ذل ـ ــك ،ف ــأن ــا مــوقـفــي
مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور
وال ـ ـطـ ــائـ ــف ،ولـ ـ ــن ي ــوق ـف ـن ــا شـ ـ ــيء عــن

حلًا
الحريري لم يطرح ّ
بعد واكتفى بالتعبير
حل
عن نيته إيجاد ّ
ّ
حقنا الدستوري» .بالنسبة الى ّبري،
ب ــات ــت ب ـعــض األم ـ ــور واضـ ـح ــة« ،ه ــذا
ال ـت ـمـ ّـســك ب ـخ ــرق ال ــدس ـت ــور يـسـتـهــدف
ضرب الطائف ،إنهم ال يريدون توقيع
ّوزي ـ ــري املـ ــال وال ــداخ ـل ـ ّـي ــة .ه ــل نسينا
أن ـهــم ح ــارب ــوا الـطــائــف ووق ـف ــوا ضـ ّـده
فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي؟» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـب ـع ــض
نسي ّربـمــا أن اللبنانيني دفـعــوا 150
ّ
ضحية فــي الـحــرب األهـلـيــة ثمنًا
ألــف
للطائف ،لكي ال يكون قرار الدولة عند
شـ ّخــص واح ــد بــل عـنــد مجلس وزراء
يمثل التوافق في البلد».
وكـ ـ ـ ّـرر ب ـ ـ ّـري أم ـ ــام زواره ،بــاخ ـت ـصــار،
امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـ ــذي س ـل ـك ــه مـ ــوضـ ــوع مـنــح
ّ
يتحول إلــى مرسوم،
األقدمية قبل أن
ّ
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ــه لـ ــو ك ـ ــان ع ـ ــادي ـ ــا ،ملـ ــا ك ــان
مريدوه طرحوه على املجلس النيابي.
ُ
وأض ـ ــاف أن ــه أخ ـي ـرًا «هـ ـ ـ ِّـرب م ــن خلف
ّ
ظهر كــل ال ـنــواب ،س ــواء أحــبــوا ذلــك أو
لم ّ
يحبوا ،فاألقدميات لدفعة الـ 1994

بتح ّب الدولة ما بتقتل كرامي!
السيد لجعجعِ :
ّ
التبرع ّ
يصر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ّ
ّ
بالرد على كالم ًاألمني
كعادته،
ّ
ّ
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كل إطاللة له ،حتى لو كانت الرسائل موجهة إلى
العدو اإلسرائيلي .ما لفت جعجع أمس ،بحسب بيان أصدره مكتبه اإلعالمي ،أن نصرالله
«يتكلم ويتصرف كأن ال وجود لدولة لبنانية» وأنه «يتصرف دائمًا وكأن ال شعب لبنانيًا وال
ّ
متمنيًا لو أن «نصرالله كلف وزراء حزبه وحلفائه طرح
وطن اسمه لبنان وال دولة لبنانية»،
ّ
املواضيع على مجلس الوزراء لكي تشارك كل املكونات الحكومية» .وأكد بيان جعجع أنه «إذا
كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل وغيرها ،فالجيش اللبناني هو من
ّ
يضعها وهو الذي يوزع األدوار وليس العكس» ،مؤكدًا رفضه ما سماه استقدام مقاتلني من
(نصرالله) وحده ،بل هي ملك لكل ممثلي
خارج لبنان ،لـ«أن السيادة اللبنانية ليست ملكه ّ
الشعب اللبناني» .وختم بيانه باتهام حزب الله بالتلطي «وراء القضية الفلسطينية ملصادرة
ّأكبر وأوسع لصالحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة واألرض اللبنانية».
ّ
تكفل ّ
إل أن املدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل ّ
الرد على جعجع بتغريدة على
السيد،
ّ
«بتح ّب الدولة ما بتقتل رشيد كرامي! بتحب السيادة ما بتعمل
«تويتر»
متوجهًا إليه بالقولِ :
ّ
انقالب مع الخارج على سعد الحريري .والله ناسيينك ،وال بدنا ننبش قبور ،بس كمان إنت
روق علينا َ
شو ْي».

سبق أن سقط كمشروع قــانــون وعــاد
إلى اللجان وفشل بالعبور».
ّ
وردًا على ســؤال حول الحلول املمكنة
ّ
لألزمة ،أكــد رئيس املجلس أنــه «حتى
اآلن األمور على ما هي عليه ،وأنا من
ّ
ّ
جهتي قـ ّـدمــت ال ـحــل ،وال ـحــل مــوجــود،
ً
ويـبــدأ ّأو ّال بــإعــادة املــرســوم إلــى وزيــر
ّ
امل ــال ل ـيــوق ـعــه ،وأقـ ــول وأك ـ ــرر م ــا قلته
أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني،
املـشـكـلــة ليست أبـ ـدًا مــع الـجـيــش وأنــا
أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـحـ ــري ـ ـصـ ــن ع ـ ـلـ ــى امل ــؤسـ ـس ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وألنـ ـ ـ ــي ك ـ ــذل ـ ــك ،أح ـ ــرص
عـلــى تطبيق الــدس ـتــور» .وح ــول نفاذ
ّ
املــرســوم أو عــدمــه ،فــي ظــل عــدم نشره
ّ
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـمـ ّـيــة ،أكـ ــد بـ ـ ّـري أن
الدستور واضــح« ،املراسيم ال تصبح
ّ
ن ــاف ــذة إل ع ـنــدمــا ت ـن ـشــر ،وح ـتــى اآلن
ّ
املرسوم لم ينشر» ،مكررًا أن «ما أقوله
ح ــول الــدسـتــور لـيــس مــوقـفــي وح ــدي،
فـغــالـبـيــة ال ـع ــارف ــن بــالــدس ـتــور حتى
م ــن ال ــذي ــن ال تــرب ـط ـنــي ب ـهــم ع ــاق ــات،
ّ
ّ
ويصرحون لإلعالم
يؤكدون ما أقوله
بدستورية موقفي».
م ــوق ــف ب ـ ـ ـ ّـري أم ـ ـ ــس ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــده أن ال

ّ
ّ
تطورات حتى اآلن في األزمــة ،يعززان
األج ـ ــواء ال ـتــي رش ـحــت بـعــد ال ــدردش ــة
القصيرة بني رئيس الحكومة ووزيــر
امل ــال عـلــي حـســن خـلـيــل ،عـلــى هــامــش
ج ـل ـســة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ــس ،إذ إن
الحريري لم يبدأ باملبادرة التي أعلن
ّ
ع ـن ـه ــا ،أو ط ـ ــرح أي ح ـ ــل ح ـت ــى اآلن،
مكتفيًا ب ــاإلع ــراب عــن نـيــاتــه للتدخل
ّ
ل ـل ـح ــل وت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
الرئاستني األولى والثانية.
وبدا الفتًا ،أمس ،حرص جميع القوى
السياسية والوزراء على عدم استدعاء
األزم ـ ــة إلـ ــى ط ــاول ــة م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء،
ّ
وتعمد الجميع عدم إثــارة األمــر خالل
الجلسة من خارج جدول األعمال.
وبحسب أكثر مــن مصدر وزاري ،فإن
الجلسة اتسمت بالهدوء واإليجابية،
حـ ـت ــى خ ـ ــال ردود ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـح ـمــد
فنيش وعـلــي قانصو وط ــال أرســان
ع ـلــى تـعـلـيــق ال ــوزي ــر ب ـي ــار بــوعــاصــي
حـ ــول كـ ــام األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله عــن الـحــرب مع
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،وط ــرح بوعاصي
مسألة الـقــادة العسكريني الــذي زاروا

أخيرًا الحدود الجنوبية مع فلسطني
ّ
املحتلة ،إذ أكد الوزراء فنيش وقانصو
ّ
وأرســان ،كل بدوره ،أن كالم نصرالله
ّ
لـيــس اس ـتــدعـ ً
ـاء ملـســلـحــن أج ــان ــب ،بل
تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل
امل ـقــاومــة فــي املـنـطـقــة لــن ت ـتــرك لبنان
وحيدًا ،وهذه رسالة ّ
موجهة إلى العدو
اإلسرائيلي ،ال إلى الداخل اللبناني.
ووصفت املصادر الوزارية جلسة أمس
بـ«املنتجة» ،وخصوصًا لناحية إقرار
اع ـت ـم ــاد بـقـيـمــة خ ـم ـســن م ـل ـيــار لـيــرة
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة إلج ــراء االنـتـخــابــات
النيابية املقبلة ،كما املوافقة على طلب
وزارة ال ــدف ــاع الــوط ـنــي عـقــد اتـفــاقــات
بــالـتــراضــي مــع الـتـعــاونـيــات الــزراعـيــة
ل ـش ــراء قـســم م ــن إن ـت ــاج زي ــت الــزيـتــون
والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة،
ّ
فــي ظــل األزم ــة الكبيرة الـتــي يعانيها
مزارعو الزيتون والتفاح.
كذلك ّ
ثمن أكثر من مصدر وزاري كالم
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة خـ ــال ال ـج ـل ـســة،
ّ
ووض ـع ــه ش ـبــه خ ــط ــة ع ـمــل لـلـحـكــومــة
الحالية ،حتى يحني موعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،وال ّ
سيما الحديث عن
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هكذا قرر «الضابط»
اغتيال بهية الحريري
رضوان مرتضى

ّبري :المرسوم ُه ِّرب من
خلف ظهر كل النواب والحل
بإعادته الى وزير المال
(هيثم الموسوي)

ض ــرورة االنـتـهــاء مــن مـشــروع مــوازنــة
ال ـع ــام « ،2018ال ـ ــذي ي ـجــب درسـ ــه في
مجلس ال ــوزراء تمهيدًا إلحالته على
مجلس النواب ،وسأفتح بعد االتفاق
مــع رئـيــس الحكومة عـقـدًا استثنائيًا
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس» عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ّـد ق ـ ـ ــول رئ ـي ــس
ّ
الجمهورية .وأكــد عــون أيضًا ضــرورة
«استكمال التعيينات اإلدارية ،وإيجاد
حــل نهائي ألزم ــة الـنـفــايــات واإلس ــراع
ف ــي إن ـج ــاز وم ـتــاب ـعــة م ـشــاريــع الـبـنــى
التحتية من طرق دولية وعامة وسدود
ً
وكهرباء ومياه واتصاالت» ،فضال عن
«م ــوض ــوع الــامــركــزيــة اإلداري ـ ــة الــذي
يجب تحريكه من جديد».
كذلك أشــار عــون إلــى ض ــرورة «إنجاز
أوراق العمل اللبنانية الــى املؤتمرات
الــدول ـيــة ال ـتــي سـتـعـقــد لــدعــم لـبـنــان»،
وال ّ
سيما مؤتمر رومــا لدعم الجيش
وال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ،وم ــؤتـ ـم ــر ب ــاري ــس
الذي «أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر
 ...cedreوعلينا تقديم مشاريع تتالءم
مــع الـخـطــة االقـتـصــاديــة حـتــى نضمن
التجاوب معها».
(األخبار)

م ــن أج ــل املـ ــال ،ق ــرر ال ـســائــق الـعـمــومــي
املتهم محمد الضابط أن يعمل ملصلحة
االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلـيــة .اسـتـجــاب
الـ ـض ــاب ــط ل ـط ـل ــب ال ـع ـم ـي ــل ال ـ ـفـ ــار إل ــى
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ول ـي ــد نـ ـق ــوزي عبر
م ـحــادثــة فــايـسـبــوكـيــة« :ع ـل ـيــك افـتـعــال
خ ـض ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ل ـضــرب
الـسـلــم األهـ ـل ــي» ،بــال ـقــول« :م ــش فــارقــة
م ـعــي ،امل ـهــم يـتـحـســن وض ـعــي املـ ــادي».
هـ ـ ـ ــذه «ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــة» ك ـ ــان ـ ــت ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــن
اغـتـيــال الـنــائـبــة بهية ال ـحــريــري .وبــرز
الفتًا التوقيت الــذي اختارته إسرائيل
الغ ـت ـيــال الـنــائـبــة ال ـح ــري ــري ،بــالـتــزامــن
مع احتجاز ابن شقيقها الرئيس سعد
الحريري في السعودية .في منت القرار
االتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق
األول ري ــاض أبــو غـيــدا ،ســرد الضابط
كيف أغ ــراه العميل الـفــار بــاملــال« :بعد
االغ ـت ـيــال ،يصبح وضـعــك ف ــوق الــريــح،
ون ـن ـســق س ـف ــرك إل ــى تــرك ـيــا .ال تـضـ ّـيــع
هذه الفرصة عليك» .وتحدث عن ثالث
ُ ِّ
مهمات كلف بها .وقد تكررت اعترافات
الـ ـض ــاب ــط ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق األولـ ـ ـ ــي أم ــام
األم ــن الـعــام ومـخــابــرات الجيش وأمــام
قاضي التحقيق العسكري األول .وذكر
ال ـض ــاب ــط أنـ ــه كـ ــان ع ـلــى ت ــواص ــل دائ ــم
م ــع عـمـيــل امل ــو ّس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ولـيــد
نقوزي الذي جنده للعمل مع املخابرات
اإلسرائيلية مقابل مبالغ مالية يرسلها
له عبر إحــدى شركات تحويل األمــوال،
وق ــد واف ــق املــدعــى عليه عـلــى الـعــرض،
وبــدأ بتنفيذ املهمات التي طلبها منه
العميل نقوزي.
امل ـه ـمــة األولـ ـ ــى ،ك ــان ــت ت ـصــويــر فـيــديــو
لحي البراد في صيدا ،من بداية شارع
م ــدرس ــة امل ــرج ــان بــات ـجــاه ح ــي ال ـب ــراد.
وركـ ــز ف ــي الـتـصــويــر عـلــى دار اإلف ـت ــاء،
ومكتب تيار املستقبل فــي تلك املحلة.
املهمة الثانية كانت جمع معلومات عن
كـ ــوادر وق ـي ــادات ح ــزب ال ـلــه ونشاطهم
وأمـكـنــة وج ــوده ــم .أم ــا املـهـمــة الـثــالـثــة،
فكانت اغتيال النائبة بهية الحريري.
وق ــد اع ـتــرف امل ــوق ــوف بـقـيــامــه باملهمة
األولــى كاملة ،كاشفًا أنــه أرســل مقاطع
تصوير الفيديو لحي البراد في صيدا،
الى العميل اإلسرائيلي .وبالنسبة إلى
املـهـمــة الـثــانـيــة ،أدل ــى بــأنــه لــم ينفذها،
وق ــام بــإبــاغ أح ــد مـســؤولــي ح ــزب الله
بما طلب منه.
وق ــد ج ــرى س ـمــاع م ـســؤول ال ـحــزب من

قبل القضاء ،كشاهد ،فأفاد بأن املدعى
ً
عليه أبـلـغــه فـعــا بــواقـعــة تــواصـلــه مع
الـعـمـيــل نـ ـق ــوزي ،وامل ـه ـم ــات املـطـلــوبــة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ــأنـ ــه ن ـص ـحــه
بــامل ـمــاط ـلــة ،وأب ـل ــغ زم ـ ــاءه ف ــي ال ـحــزب
عــن األم ــر .وباستيضاح الـشــاهــد« :هل
ً
أخبرك تفصيال مــاذا طلب منه العميل
ُ
ن ـ ـقـ ــوزي؟» ،أجـ ــاب أن ــه أب ـل ـغــه أن ــه طـلــب
م ـن ــه ج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن م ـس ــؤول ــي
حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي صـ ـي ــدا .وذك ـ ــر أنـ ــه قبل
تــوقـيـفــه ب ـي ــوم واح ـ ــد ،أب ـل ــغ مـســؤولــن
فــي الـحــزب بــأن وليد نـقــوزي طلب منه
مراقبة بهية الحريري الغتيالهاُ .
فسئل
الشاهد :ماذا كان جواب املسؤولني عن
ه ــذه الــواق ـعــة؟ أج ــاب :لـقــد أوق ــف األمــن
العام محمد الضابط في اليوم التالي
مباشرة .وأنهى املسؤول في حزب الله
إفادته بالقول« :إن الفترة التي أخبرنا
فيها كــانــت قـصـيــرة ،وكـنــا ن ــدرس ملفًا

عـلــى ه ــذه الــدرجــة مــن األهـمـيــة التـخــاذ
األمور املناسبة».
أمـ ــا امل ـه ـمــة ال ـث ــال ـث ــة ،ف ــاع ـت ــرف املــدعــى
عليه الضابط بأنه بعد استقالة رئيس
الــوزراء سعد الحريري ،طلب منه وليد

الفيديو الذي أرسله
يتضمن
الضابط للعميل
ّ
تصوير دار اإلفتاء ومركزًا
لتيار المستقبل

نـ ـق ــوزي ال ـع ـم ــل وال ـت ـخ ـط ـيــط الغ ـت ـيــال
السيدة بهية الحريري الفتعال خضة
فــي الــداخــل الـلـبـنــانــي ،وق ــال لــه حرفيًا:
«فيك لهذه املهمة ...أعدك بحال التنفيذ
بـ ـت ــأم ــن س ـ ـفـ ــرك الـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــا وب ـص ـيــر
وضعك بــالـلــوج» .وذكــر املتهم أنــه «في
ذات الـ ـنـ ـه ــار ،الـ ـ ــذي أجـ ـ ــرى م ـع ــي ه ــذه
امل ـك ــامل ــة ،ك ـنــت أق ـ ــود س ـي ــارت ــي بــاتـجــاه
الغازية .وأمام إلحاحه بإعطائه جوابًا،
عمدت الى تسجيل رسالة صوتية قلت
لــه فيها« :ت ـكــرم ،زي مــا بــدك بيصير».
وهـنــا ســألــه قــاضــي الـتـحـقـيــق :مل ــاذا لم
تقم بإبالغ السيدة بهية الحريري بهذه
املـعـلــومــات الـخـطــرة وأن ــت اب ــن صـيــدا؟
أجاب« :لقد فكرت بهذا املوضوع».
وق ــد طـلــب قــاضــي التحقيق العسكري
أب ــو غ ـيــدا مـحــاكـمــة ال ـضــابــط ون ـقــوزي
ب ـم ــوج ــب م ـ ـ ــواد ت ـص ــل ع ـق ــوب ـت ـه ــا ال ــى
اإلعدام.

اغتيال الحريري هدف الى افتعال خضة في الداخل اللبناني (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين
أوقـفــت اسـتـخـبــارات الـجـيــش ضــابـطــا فــي قــوى األم ــن الــداخـلــي برتبة
م ـق ـ ّـدم ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اع ـتــرافــات الـشـيــخ الـعــرســالــي مـصـطـفــى الـحـجـيــري
املعروف بـ «أبو طاقية» .الضابط كان آمرًا لفصيلة عرسال ،وسبق أن
صدر قــرار بانقطاعه عن العمل على خلفية التحقيق معه في شبهة
مشاركته فــي ملكية معمل إلنـتــاج الكبتاغون فــي الـبـلــدة .وقــد أوقــف
ســابـقــا ،قـبــل أن ُيـخـلــى سبيله ،لتعيد االسـتـخـبــارات توقيفه بشبهة
تهريب أسلحة ومــواد غذائية ومحروقات إلى املجموعات اإلرهابية
في الجرود.

«كوكايين المطار» إلى «المعلومات»
كشفت مصادر مطلعة على التحقيق في ملف ضبط  31كيلوغرامًا من
الكوكايني في مطار بـيــروت ،الشهر الفائت ،أن مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس طلب إحــالــة املـلــف على
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي للتوسع بالتحقيق ،على خلفية
شكوك في حصول تدخالت للتخفيف من دور املالزم أول املوقوف في
القضية بشبهة تسهيل التهريب .فمضمون التحقيق يدل على أن الدور

الوحيد للمالزم كان تهريب حقائب يعتقد أنها كانت تحوي هواتف
خلوية ّ
مهربة ال مخدرات .لكن جرمانوس يملك من القرائن ما يجعله
يـشــك فــي إم ـكــان حـصــول تــاعــب فــي التحقيق لحصر التهمة بمدني
موقوف وسائق الضابط.

الناخب الوحيد
من أصل  10655مغتربًا ّ
سجلوا أسماءهم في السفارات اللبنانية في
َ
الخارج للمشاركة في االنتخابات النيابية عن دائرتي مدينة بيروت،
سـ ّـجــل مـقـتــرع واح ــد م ــن «ال ـطــائ ـفــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» اس ـمــه ف ــي الـسـفــارة
اللبنانية في الواليات املتحدة .وهو واحد من أصل  4آالف مسجل من
الطائفة على لوائح الشطب في بيروت.

موصلي مرشحًا للحريري؟
ّ
ّ
ي ــدرس الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري تــرشـيــح امل ـت ـمـ ّـول عـمــر مــوصــلــي على
ّ
السلفية ،علمًا
الئحته في دائرة بيروت الثانية ،وهو مقرب من الحالة
بأن ترشيح نائب عن «الجماعة اإلسالمية» في بيروت على الئحة تيار
املستقبل ،كما درجت العادة ،لم يحسم بعد.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبًا وأخًا ومعلمًا
(إلى املربي األستاذ علي نمر بزي)
ثالث من الروابط ّ
شدتني إليك،
كـ ـن ــت ل ـ ــي أب ـ ـ ــا وأخ ـ ـ ـ ــا وم ـع ـل ـم ــا،
روابطت امتزجت لتختلط ّ
علي
األمـ ـ ـ ــور ...وع ـنــدمــا الع ــب الــزمــن
االح ـل ــى ذاك ـ ــرة األي ـ ــام والـتـقـيـنــا
ومـ ــررنـ ــا ع ـل ــى ال ـب ـي ــت ال ـع ـت ـيــق،
سألتني م ــاذا ّ
تغير هـنــا ،ومــاذا
رأيـ ـ ـ ـ ــت؟ ك ـ ــل ش ـ ــيء عـ ـل ــى ح ــال ــه،
أجبتك ،أكــاد أرى طيف ّأمنا في
زاويـ ـ ــة الـ ـش ــارع ت ــراق ــص رغـيــف
الـ ـعـ ـج ــن عـ ـل ــى ك ـ ـ ـ ــارة األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام...
ذكريات حفرت ثلمًا عميقًا رغم
ّ
أن ف ــراش ال ــذاك ــرة غ ـطــاه لـحــاف
ً
ال ـع ـتــم .تــابـعــت قــائــا ل ــك :وأك ــاد
أرى الوالد مبتسمًا على كرسيه،
إنــه األب الــرضــي املــرضــي ،الــذي
رغ ـ ــم اغ ـت ـس ــال ــه بـ ــرغـ ــوة ال ـت ـ ّعــب
وال ـه ــم ،أتـحـسـســه وه ــو يصفف
لحيته ويـقــول :ولسوف يعطيك
ربك فترضى .أعطاه ورحل .رحل
بـعــد أن أع ـطــاك ص ـنــارة الـحـيــاة.
وعـ ـ ــاد إلـ ــى ص ـم ـتــه ف ــي م ـح ــراب
الـ ـحـ ـي ــاة ...ك ــان ــت ال ـص ـن ــارة هــذه
ق ـل ـمــا ودف ـ ـت ـ ـرًا .ق ـل ــم :خ ـش ـبــه مــن
عصا معوله ،حبره عرق الجبني
ً
مجبوال بدم.
ص ـ ـنـ ــارتـ ــك هـ ـ ـ ــذه فـ ـ ـ ّـرخـ ـ ــت آالف
ال ـ ـص ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــر ال ـ ـت ـ ــي أع ـط ـي ـت ـه ــا
ألجيال عــديــدة .هنا اكتشفت أن
عالقتي بك كمعلم كانت األقوى.
يـ ــوم أع ـط ـي ـت ـنــي صـ ـن ــارة كــالـتــي
اعطيتها لالجيال التي تعاقبت
ع ـل ـي ــك .وهـ ـن ــا أح ـب ـب ــت أن أق ــول
ّ
ملـعـلـمــي :إن بــن املـعـلــم والـ ّـرســل
ص ـ ـلـ ــة رح ـ ـ ـ ـ ــم ،وب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــامـ ــذة
واملالئكة قواسم مشتركة ،وبني
ال ــرس ــل وامل ــائ ـك ــة نـسـيــج عــاقــة
حاكها إله.
أن ــت امل ـع ـلــم ،ذل ــك ال ـخ ـلــوق ال ــذي
إقترب من خالقه ،وسمع النداء،
فحمل الكتاب والقلم مرددًا معه:
إقرأ...
معلمي لــم تــزل عصافير الكالم
تــأكــل م ــن أغ ـص ــان ال ــذاك ــرة .ولــم
تبرح تبني أعشاشها من يابس
العشب ال ــذي نبت على لسانك.
معلمي أنت الــذي زرع القصيدة
الحرة في تربة خصبة .أنت من
كتبت عـلــى ل ــوح الـقـمــر لتبتسم
الـ ـنـ ـج ــوم .أنـ ــت م ــن م ـس ــح غ ـطــاء
الـ ـلـ ـي ــل ،أن ـ ــت مـ ــن أزح ـ ــت ن ـعــاس
صبح جميل.
الغسق من أجل
ِ
ابـ ـ ـ ــي ،أخـ ـ ـ ــي ،مـ ـعـ ـلـ ـم ــي ...ي ـ ــا مــن
حـ ـ ـ ـ ّـول تـ ـ ـ ــراب ج ـ ـسـ ــده ت ـ ـب ـ ـرًا بــن
يـ ّ
ـدي تالميذه .ال أزال أراك واقفًا
ً
وبـ ـش ــرف م ـل ــوح ــا قـ ــائـ ــا :الـعـلــم
كـ ـن ــز ...أري ــدك ــم ح ـم ــاة وطـ ـ ــن ...ال
حـ ــراس م ــواك ــب وقـ ـص ــور .ســام
عليك يوم ولدت ،فأنت ٌّ
حي فينا.
حسن المير بزي
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العد العكسي للتـ ـ
االنتخابات النيابيةّ :
بدأ العد العكسي لصياغة
التحالفات االنتخابية التي
يفرضها قانون االنتخاب
الجديد .الصراع اإلقليمي،
السعودي ـ ـ اإليراني ،سيحدد
شكل هذه التحالفات في
لبنان كما في العراق
هيام القصيفي
ُ
لفتت أحـ َـد السياسيني املصادفة بني
االنتخابات النيابية في لبنان في 6
أيــار من السنة الجارية واالنتخابات
النيابية في العراق في  15من الشهر
نـفـســه .املـصــادفــة ال تتعلق بحصول
االسـتـحـقــاقــن فــي الـشـهــر ذات ــه ،علمًا
ً
بـ ــأن ال ـ ـعـ ــراق ال ي ـ ــزال ي ـش ـهــد س ـج ــاال
داخـلـيــا ح ــول إجــرائ ـهــا فــي مــوعــدهــا.
إال أن اإلطـ ــار الـسـيــاســي ال ـع ــام ال ــذي
يحيط باالستحقاقني ،وارتباطهما
بــال ـتــدخــات اإلقـلـيـمـيــة ،يـفـتــح الـبــاب
أمـ ــام ق ـ ــراءة ال ـحــدثــن م ـعــا م ــن زاوي ــة
تأثير هذه التدخالت على التحالفات
السياسية في البلدين.
ال ش ـ ـ ــك أن م ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل ب ـ ـعـ ــد أزم ـ ـ ــة
رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري مع
الـسـعــوديــة لــم ينته بـطـ ّـي االسـتـقــالــة،
وال بتقديم السفير الـسـعــودي وليد
الـيـعـقــوب أوراق اعـتـمــاده ال ــى رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون.
ال ـق ـض ـي ــة الـ ـع ــالـ ـق ــة ب ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
وخصومها في لبنان ال تزال نفسها،
وحلها متعلق باالنتخابات النيابة
امل ـق ـب ـل ــة ،وم ـص ـي ــر ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـتــي
يبنيها الـحــريــري نفسه ،انطالقًا من
ضـ ــرورة م ــراع ــاة مـصــالــح الـسـعــوديــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،أو ال ــذه ــاب عـكــس الـتـيــار
السعودي.
فــالــريــاض ال ـتــي تـعـيــش ه ــذه األي ــام
اس ـت ـح ـقــاق مــراج ـعــة سـيــاسـتـهــا في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن الـ ـ ــى س ــوري ــا
ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ت ـض ــع أم ــام ـه ــا،
مــن جملة ع ــدة الـشـغــل ،االستحقاق
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ك ـ ـمـ ــا فــي
ال ـعــراق ،إلع ــادة تحقيق ال ـتــوازن مع
إيــران .واالستحقاقان مهمان ،لجهة
إع ــادة تركيب السلطة فــي البلدين،
بمشاركة القوى الحليفة للسعودية
أو ت ـلــك ال ـت ــي تــربـطـهــا ب ـهــا عــاقــات
تطورت تدريجًا في اآلونــة األخيرة،

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

الجانب األساسي الذي ال
يزال يشغل بال معظم
القوى السياسية يبقى
التمويل المالي

بطي االستقالة وال بتقديم السفير السعودي أوراق اعتماده (داالتي ونهرا)
ما أدى الى أزمة الحريري مع الرياض لم ينته ّ
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كاظم الخير :المرشح الثابت للمستقبل
محمد خالد ملص

من المحرر

في مقابل الحضور اإليراني الطاغي
في البلدين ،إضافة الى سوريا.
ه ـ ــذا االهـ ـتـ ـم ــام الـ ـسـ ـع ــودي ب ــال ـع ــراق
ي ـح ـض ــر ب ـ ـقـ ــوة ،فـ ــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،فــي
ك ــل الـ ــدوائـ ــر ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــام ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ن ـت ـي ـجــة م ـت ــاب ـع ــة تـ ـط ــورات
املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ل ــرص ــد ت ــأثـ ـي ــرات
ترتيب العالقة بني الرياض والعبادي
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
مــن ج ـهــة ،وال ـح ـفــاظ عـلــى دور املـكــون
السني واألك ــراد فــي أي سلطة مقبلة.
وم ــن جـهــة ثــانـيــة ال ـك ــام ع ــن مـحــاولــة
الـحـشــد الـشـعـبــي االل ـت ـفــاف عـلــى قــرار
مـنـعــه م ــن امل ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخــابــات،
بما يماثل تجربة دخول حزب الله الى
السلطة السياسية في لبنان ،من خالل
ائ ـت ــاف ــات ان ـت ـخــاب ـيــة ي ـحــق ل ـهــا وفــق
القانون املشاركة في هذا االستحقاق.
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـمـ ـك ــن ف ـ ـهـ ــم الـ ـ ـ ــدور

ال ـس ـع ــودي االس ـت ـب ــاق ــي ف ــي مــواج ـهــة
االحـتـمــاالت الـتــي تضعها طـهــران في
املقدمة للحفاظ ،من خالل االنتخابات
أي ـض ــا ،ع ـلــى مــوقـعـهــا ف ــي الـ ـع ــراق وال
س ـي ـم ــا ب ـع ــد ن ـج ــاح ـه ــا مـ ــع ح ـل ـفــائـهــا
العراقيني وحــزب الله في كسر تنظيم
«داعش» ،وبقاء العراق ساحة مفتوحة
لها مع سوريا ولبنان.
ك ــذل ــك األم ـ ــر ف ــي ل ـب ـن ــان ،ح ـي ــث يـمـكــن
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي أن ي ـك ــون
ساحة املواجهة اإليرانية ـ ـ السعودية،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن لـ ـطـ ـه ــران ال ـ ـيـ ــوم أس ـب ـق ـيــة
ً
عـلــى ال ــري ــاض ،تـتـعـلــق أوال بتركيبة
حــزب الله داخــل السلطة منذ سنوات
طويلة ،وثانيًا بأن ّ
املكونني الشيعيني
متحالفان معًا ،وأض ــاف تفاهم حزب
ال ـ ـلـ ــه مـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة لـبـنــة
أس ــاس ـي ــة الـ ــى ال ـت ـح ــال ــف االن ـت ـخــابــي
ال ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ال ـح ــزب ف ــي معركة

تحقيق األكثرية في املجلس الجديد.
ل ـكــن أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري م ــع ال ـس ـعــوديــة،
وان ـح ـيــازه ال ــى ع ــون ،ب ـقــدر مــا شكلت
عنصرًا مساعدًا في تغليب فوز الحزب
وحـلـفــائــه بــانـتـخــابــات ع ــام  ،2018إال
أنها قد تتحول إلى عنصر استفزازي

ه ـ ـ ـ ــو «اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي
املحظوظ» .هكذا يطلق أهالي املنية
عـلــى نــائــب منطقتهم كــاظــم الخير،
بعدما خلف وال ــده النائب السابق
ص ــال ــح ال ـخ ـي ــر ال ـ ــذي ش ـغ ــل كــرســي
املنطقة الـنـيــابــي الــوحـيــد ألكـثــر من
 ٣٣عامًا.
لم تنتظر عائلة الخير أكثر من خمس
س ـنــوات ون ـيــف ل ــ«اس ـت ـعــادة» مقعد
ال ــوال ــد عـبــر نـجـلــه ،ف ــي االنـتـخــابــات
الفرعية عــام  2010إثــر وفــاة النائب
هاشم علم الدين .ربطت كاظم الخير
لتيار
زمــالــة دراس ــة مــع األمــن الـعــام ّ
املـسـتـقـبــل أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،فـتـبــنــاه
الرئيس سعد الحريري مرشحًا عن
تـيــار املستقبل ،مــا تسبب باستياء

سـ ـي ــاس ــي وشـ ـعـ ـب ــي ي ــومـ ـه ــا ،إذ إن
والـ ــده ،صــالــح الـخـيــر ،كــانــت تربطه
ع ــاق ــات وطـ ـي ــدة م ــع س ــوري ــا أث ـن ــاء
وجـ ـ ــود ج ـي ـش ـهــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وأدى
هــذا االسـتـيــاء الــى تـشــرذم العائالت
ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا اس ـت ـفــاد م ـنــه مـنــافـســه
كمال الخير الذي نال  14ألف صوت
في مقابل  20ألفًا للخير االبن.
أعطى التمديد النيابي الخير مزيدًا
مـ ــن الـ ــوقـ ــت إلث ـ ـبـ ــات نـ ـفـ ـس ــه ،فـبـقــي
ن ــائ ـب ــا ع ــن امل ـن ـي ــة ث ـم ــان ــي س ـن ــوات،
اس ـت ـث ـم ــره ــا جـ ـيـ ـدًا ل ـي ـض ـمــن إع ـ ــادة
تـسـمـيـتــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة .إذ
ّ
يعد ،الـيــوم ،بني الـنــواب «الثابتني»
ّ
ل ــدى الــرئـيــس ال ـحــريــري ال ــذي كلفه
أخيرًا السفر الى القارة األوسترالية
ل ــدع ــوة أبـ ـن ــاء ال ـش ـم ــال وم ـنــاصــري
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــم

وامل ـشــاركــة فــي االن ـت ـخــابــات .وطــرح
ذل ـ ــك ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ـ ــدة ف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط
التيار عن عدم تكليف النائب أحمد
ف ـت ـف ــت ،وكـ ــف يـ ــده ع ــن ال ـع ــدي ــد مــن
النشاطات ،بعدما كــان سابقًا اليد
اليمنى للرئيس الحريري في املنية
والضنية.
ث ـب ــات ال ـخ ـيــر ك ـخ ـيــار أس ــاس ــي لــدى
امل ـس ـت ـق ـبــل ه ــو ن ـت ـي ـجــة ن ـج ــاح ــه فــي
شـ ــرذمـ ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة إبـ ــان
االنـتـخــابــات البلدية ملصلحته .فقد
عـمــل عـلــى تــألـيــف الئ ـحــة انتخابية
ضـ ـ ـم ـ ــت أب ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ،وقـ ـس ــم
الحصص في ما بينها ،ليحظى هو
بـحـصــة األسـ ــد م ــن أع ـض ــاء املجلس
الـبـلــدي ،فـبــات املــرشــح الوحيد على
الساحة النيابية .ورغم أن املرشحني
الطامحني لخالفة الخير فــي املنية

ّثبت الخير موقعه
بعد بقائه في الخط
الداعم للحريري
داخل المستقبل

كـثــر ،وقــد يتخطى عــددهــم العشرة،
يصنفون أنفسهم تحت عباءة التيار
األزرق ،إال أن أح ـدًا منهم لــن يجرؤ،
بحسب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،على
إن ـشــاء تـحــالـفــات ضــد املستقبل في
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تقرير

ــحالفات
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ج ـب ـهــة
معارضة لحزب الله ،ال يبدو حتى اآلن
أن معاملها واضحة.
لـكــن ال ــوق ــت ل ــم يـعــد مـفـتــوحــا لجميع
الذين يعملون على خط بناء تحالفات
تــرســم خريطة املستقبل ،يما يتعدى
تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات الـسـيــاسـيــة ال ـطــارئــة
كـمـثــل م ــا يـحـصــل ال ـي ــوم ب ــن حليفي
حـ ــزب الـ ـل ــه ،حـ ــول م ــرس ــوم األق ــدم ـي ــة.
فـ ـق ــان ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب الـ ـج ــدي ــد ف ــرض
ف ــي م ــادت ــه الـ ـ ـ  52ع ـلــى امل ــرش ـح ــن أن
ينتظموا في لوائح قبل أربعني يومًا
ك ـحــد أق ـصــى م ــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات.
(ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ت ـن ـت ـهــي م ـه ـلــة تـسـجـيــل
التحالفات في  7كانون الثاني الجاري
ب ـح ـســب امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات) .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن أم ــام
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
ثمانون يومًا لــإعــان عــن التحالفات
وتـشـكـيــل ال ـل ــوائ ــح ،بـمــا يـحـتــم عليها
م ــع ك ــل امل ـتــوج ـبــات األخ ـ ــرى املـتـعـلـقــة
ب ــاإلع ــان االن ـت ـخــابــي ،تـســريــع عملية
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـخ ــوض املـ ـع ــرك ــة .وفـيـمــا
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة مـعـنـيــة
ت ـت ـح ــدث عـ ــن أن م ـع ــال ــم ال ـت ـح ــال ـفــات
األول ـي ــة ق ــد ت ـبــدأ بــالـظـهــور م ــع بــدايــة
شـ ـب ــاط ،جـ ــاء الـ ـش ــرخ ال ـس ـي ــاس ــي بــن
املستقبل وحـلـفــائــه فــي ق ــوى  14آذار،
وفــي مقدمهم الـقــوات اللبنانية ،وبني
ال ـق ــوات وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،على
خـلـفـيــة األزم ـ ــة م ــع ال ــري ــاض ،وأزمـ ــات
ال ـث ـق ــة ب ــن ال ـع ـه ــد والـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
ليغير املــواعـيــد
والــرئـيــس نبيه ب ــري،
ومعها التحالفات .وقد ظهرت الحاجة
ال ــى جـهــد مـضــاعــف لـصـيــاغـتـهــا على
ق ــواع ــد ج ــدي ــدة ق ـب ــل االن ـ ـصـ ــراف ال ــى
وضعها أمام الناخبني الذين يقترعون
وفق قانون نسبي جديد عليهم ،علمًا
بـ ــأن ال ــوق ــت داه ـ ــم ل ـتــذل ـيــل ال ـخــافــات
السياسية املستجدة قبل الشروع في
وضع أسماء املرشحني على الطاولة.
ورغ ــم أن املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة بــدأت
عـمـلـهــا م ـنــذ أش ـه ــر قـلـيـلــة ،ف ــي لـبـنــان
ودول االنتشار ،كما مراكز االستطالع
واإلحـصــاءات ،وتسير عمليات غربلة
أسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ــرش ـ ـحـ ــن داخ ـ ـ ــل األح ـ ـ ــزاب
وال ـت ـي ــارات ،إال أن الـجــانــب األســاســي
الــذي ال يــزال يشغل بــال معظم القوى
السياسية يبقى التمويل املالي .وعلى
ه ــذا ال ـجــانــب ال ـح ـســاس يـتـعـلــق جــزء
أســاســي مــن العملية االنتخابية ،كما
دور ال ـع ــوام ــل اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي تــأمـيـنــه
لـتـحــديــد م ـســار الـتـحــالـفــات واملـعــركــة
برمتها.

دائرة الشمال الثالثة ُتحرج تيار المستقبل؟
تنتظر دائرة الشمال الثالثة
منتصف كانون الثاني للبدء
عدد من المعطيات:
بحسم ٍ
ُالمرشحين ،التحالفات...
المعركة ستكون صعبة
ظهر
ومعقدة في دائرة ُت ِّ
ُ
أكثر فأكثر الخالف داخل
«فريق»  8آذار ـ التيار الوطني
الحر ،مقابل ترسيخ التقارب بين
حزبي الكتائب والقوات اللبنانية
ليا القزي
االنتخابات النيابية مصيرية في دائرة
ّ
(بشري ـ ُزغرتا ـ الكورة
الشمال الثالثة
ـ ـ ال ـب ـتــرون) .هــي دائ ــرة «املــرشـحــن إلى
ُ
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ،ال ـت ــي ســت ـحـ ّـدد
ـدد
«الــزعــامــة املــارون ـيــة» (تـضــم أكـبــر عـ ٍ
م ــن امل ــوارن ــة وي ـب ـلــغ ع ــدده ــم  162ألــف
نــاخــب ُمـسـجــل ،مقابل  132ألــف ناخب
ّ
في كسروان ـ جبيل) .كل حزب سياسي
وشخصية فيها ،تخوض معركة «إثبات
الــوجــود» .الصورة في الشمال الثالثة،
لناحية التحالفات وتــوجــه الناخبني،
ّغير واضـحــة كليًا .ولـكــنُ ،يمكن القول
ُ ّ
إنها دائرة انتخابية جديدة تعزز فرص
التحالف االنتخابي بني حزب الكتائب
والقوات اللبنانية ،والتقارب بني التيار
الــوطـنــي الـحــر وتـيــار املستقبل ،مقابل
التشتت ال ــذي ُ
سيصيب أح ــزاب فريق
 8آذار .فحتى الساعة ،وعلى الرغم من
ّ
ك ــل م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن وس ــاط ــات ُيـجــريـهــا
الحلفاء لردم الهوة بني النائب سليمان
فرنجية والوزير جبران باسيل ،ال يزال
تيار املردة يستبعد إجراء أي مصالحة
تـ ــؤدي إل ــى تـحــالــف بـيـنــه وب ــن الـتـيــار
ال ـعــونــي قـبــل ت ــاري ــخ  6أيـ ــار .االخـتـبــار
سيشمل أيضًا الحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ال ـ ـ ــذي ع ـل ـي ــه أن يـحـســم
موقعه :مع باسيل الذي قد ينسج معه
ّ
تحالفًا على مستوى كــل لبنان ،أم مع
فــرنـجـيــة الـحـلـيــف ال ـتــاري ـخــي واألقـ ــرب
س ـي ــاس ـي ــا واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا وش ـع ـب ـي ــا؟
وهناك حزب الله واألصوات التي يمون
عـلـيـهــا (ي ـب ـلــغ ع ــدد ال ـنــاخ ـبــن الشيعة
 1202شـخـصــا ،و 1034في
فــي ال ـك ــورة
ُ
البترون) ،ومــن املــرجــح أن يوزعها بني
ال ـح ـل ـي ـفــن .ولـ ـك ــن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار سـيــف
ذو ح ـ ّـدي ــن :دع ــم بــاس ـيــل ف ــي ال ـب ـتــرون
ي ـع ـنــي ال ــوق ــوف ضـ ـ ّـد الئ ـح ــة فــرنـجـيــة،
ودعــم ُمــرشــح األخـيــر فــي الـكــورة يعني

يتحدث مكاري عن إمكانية ترشيح ابنه ،مع عدم استبعاد ترشحه شخصيًا (مروان طحطح)

التصويت ضـ ّـد ُمــرشــح الـتـيــار العوني
ج ـ ــورج ع ـطــال ـلــه .األم ـ ــر ن ـف ـســه ينطبق
ع ـل ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،الـ ـ ــذي ق ــد يـجــد
نفسه ُمـحــرجــا بــن مــا ُيـحـكــى عــن وعــد
ّ
قدمه لفرنجية بدعمه في االنتخابات
النيابية ،وبــن التحالف الوثيق بينه
وبـ ــن ال ـع ــون ـي ــن .وب ـح ـســب مـعـلــومــات
«األخبار» ،ال يستسيغ تيار املردة كثيرًا
«قصة توزيع األصوات ،ألنه ال ُيمكن أن
يكون املستقبل حليفًا ألحد الطرفني في
قضاء ،وخصمًا في قضاء آخر .وثانيًا،
ّ
ألن ذلك ُ
سيفقد الكتلة الناخبة السنية
(نحو  22ألف ناخب في أقضية الدائرة)
قيمتها املؤثرة» .ومن املتوقع أن يكون
أح ــد ش ــروط ال ـق ــوى ال ـتــي ق ــد يتحالف
م ـع ـه ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ع ـ ــدم تـقـسـيــم
أصواته بينها وبني منافسيها.
ّ
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل إن ـ ــه
«ح ــري ــص عـلــى الـتـحــالــف ب ــن الـطــرفــن
(الـعــونــي واملـ ــردة) .الـحــديــث عــن توزيع
األصوات وسيناريوهات انتخابية ،هو
على مستوى املاكينات وليس القيادة،
الـتــي ستبدأ البحث فــي خياراتها هذا
الـشـهــر» .واألولــويــة هــي «لعقد تحالف
ث ــاث ــي :امل ـس ـت ـق ـبــل ـ ـ ـ ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي ـ ـ
تـيــار املـ ــردة» .أمــا بالنسبة إلــى الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة« ،ف ــاألم ــور مــرهــونــة بنتائج
ال ـح ــوار ب ــن ال ــوزي ــري ــن غ ـطــاس خ ــوري
وملحم رياشي».
العالقة السيئة بني العونيني واملردة ،لن
تكون «اإلحراج» الوحيد الذي سيواجه
ت ـيــار املـسـتـقـبــل فــي «ال ـش ـمــال الـثــالـثــة»،
ُ
تضاف إليها قضية النائب فريد مكاري.

ّ
كان األخير ،قبل أشهر ،يؤكد لسائليه أنه
قـ ّـرر اعـتــزال العمل السياسي ،وسيترك
الخيار لقاعدته الشعبية حتى تختار
م ــن ت ــري ــد .ول ـك ــن ،خ ــال ف ـت ــرة األع ـي ــاد،
ت ـب ـ ّـدل ّخ ـط ــاب مـ ـك ــاري .ب ــدأ ي ـق ــول أم ــام
زواره إن ــه يبحث فــي إمـكــانـيــة ترشيح
ابنه إلى النيابة .أما األوساط السياسية
رئيس
فــي الـشـمــال« ،الـصــديـقــة» لنائب ّ
مجلس النواب ،فال تستبعد أن يترشح
ش ـخ ـص ـيــا« .مـ ـ ـن ـ ــاورة» م ـ ـكـ ــاري ،تـشـمــل

مصادر تيار المستقبل:
األولوية هي لتحالف
المستقبل ــ التيار
العوني ــ المردة
أيضًا الطرف الذي سيتحالف معه :فهل
يـبـقــى صــديـقــا وشــري ـكــا آلل ال ـحــريــري،
ويقبل التحالف مع التيار العوني رغم
مجاهرته بموقفه السلبي مــن األخير؟
أم تـنـجــح امل ـفــاوضــات بـيـنــه وب ــن تيار
امل ــردة والـنــائــب بـطــرس ح ــرب ،وينضم
إل ــى الئـحـتـهـمــا؟ أم يـتـمــاهــى م ــع خـيــار
أك ـثــريــة قــاعــدتــه الـشـعـبـيــة ال ـقــريــب من
القوات اللبنانية ،ويكون حليف القوات
اللبنانية التي لديها ُمرشح في الكورة

(النائب فادي كرم)؟
التحالف األكثر وضوحًا ،حتى الساعة،
ه ـ ــو ب ـ ــن ثـ ــاثـ ــي ت ـ ـيـ ــار املـ ـ ـ ـ ــردة وح ـ ــرب
ووي ـل ـي ــام ج ـب ــران طـ ــوق .ت ـقــول م ـصــادر
ّ
ن ــائ ــب الـ ـبـ ـت ــرون إن «ال ـت ـح ــال ــف بـيـنـنــا
وب ــن فــرنـجـيــة ه ــو امل ـس ــار الـطـبـيـعــي».
ّ
الفائدة منه أن تيار امل ــردة ،الــذي يملك
ُ
حـيـثـيــة ج ـيــدة فــي ال ـب ـتــرون ،لــن يــرشــح
أحدًا في القضاء ،لذلك نستفيد بتبادل
ً
األصـ ـ ـ ــوات» .ال يـنـطـبــق ذل ــك م ـث ــا على
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة« ،ح ـيــث ال مصلحة
في التحالف بينها وبــن حــرب ،بسبب
ّ
الـقــانــون املـلـعــون» .يفترض الـثــاثــي أن
ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االجـتـمــاعــي
ّ
سينضم إليه ،واتكاله على أن القاعدة
القومية «تــرتــاح أكثر لخيار فرنجية».
ال ت ـن ـفــي مـ ـص ــادر الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي في
الشمال ذلك« ،ولكن االحتماالت ال تزال
م ـف ـتــوحــة أم ــام ـن ــا ،وع ـل ـي ـنــا أن ن ــرى إن
كانت التحالفات ستكون على مستوى
ّ
ّ
ك ـ ــل ل ـب ـن ــان أو ك ـ ــل دائـ ـ ــرة ع ـل ــى ح ـ ــدة».
وحـتــى تحسم قـيــادة الــروشــة خيارها،
ّ
يظهر أن حليف الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
الــوحـيــد حــالـيــا هــو تـيــار املستقبل .أمــا
رئيس حركة االستقالل ميشال معوض،
الــذي ِّ
تعول قيادة «الوطني الحر» على
تحالف معه ،فهو ما زال يدرس خياراته
ٍ
لـ ُـي ـحـ ّـدد إن كــانــت مـصـلـحـتــه تـكـمــن في
الترشح مع العونيني أو مع القوات.
«ال ـح ـص ــار» الـ ــذي ت ـعــانــي م ـنــه ال ـق ــوات
اللبنانية في معظم الدوائر االنتخابية
راحتها في الشمال الثالثة .ال
ال يــؤرق
ّ
ُيمكن القول إنها ستخرج «منتصرة»،
لـ ـك ــون ح ـص ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ـت ـك ــون حــال ـيــا
م ــن  4ن ـ ــواب (مـ ــن أصـ ــل  )10ف ــي دائـ ــرة
زغــرتــا ـ ـ بـشــري ـ ـ ال ـكــورة ـ ـ ال ـب ـتــرون ،قد
ّ
تـتـقــلــص وتـنـخـفــض .ول ـك ــن« ،ن ـحــن من
األق ـ ــوى ف ــي ه ــذه الـ ــدائـ ــرة ،ومــرتــاحــون
لشعبيتنا» ،تـقــول م ـصــادرهــا .يتطور
الكالم عن تحالف بني الكتائب والقوات،
ّ
و«خبرية» أن األخيرة ممكن أن تسحب
تــرشـيــح (أمـيـنـهــا ال ـعــام الـســابــق) فــادي
ـرون مل ـص ـل ـحــة ال ـن ــائ ــب
س ـع ــد فـ ــي الـ ـبـ ـت ـ ُ
س ــام ــر س ـ ـعـ ــادة« ،امل ـ ـصـ ــر ع ـل ــى خ ــوض
ّ
امل ـع ــرك ــة وإثـ ـب ــات وج ـ ـ ــوده ،مـه ـمــا كــلــف
األمـ ـ ــر» ،بـحـســب امل ـع ـل ــومــات .الـتـحــالــف
بــن الـحــزبــن ،إن حـصــل ،يعني تــراجــع
الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـ ّـي ــل عـ ــن خ ـطــابــه
«الثوري» السابق ،ونيته تشكيل جبهة
وتحديده موقعه
مع «املجتمع املدني»،
ُ
فــي وج ــه أحـ ــزاب الـسـلـطــة امل ـشــاركــة في
ال ـح ـكــومــة .م ـص ــادر الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
تضع ما ُيحكى عن سحب ترشيح سعد
ّ
«ف ــي إطـ ــار ال ـت ـح ـل ـيــل» ،ألن الـ ـح ــوار مع
حــزب الـكـتــائــب «لــم يـصــل بـعــد إلــى هــذا
املستوى من النقاش».

في المنية
حال عدم تبنيه من قبل األخير.
ب ـعــض كـ ـ ــوادر امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي املـنـيــة
ّ
باتوا يسلمون بــأن التغيير لم يعد
ً
مـحـتـمــا ،وب ــأن «االس ـت ـســام» لـقــرار
الرئيس الـحــريــري صــار أم ـرًا واقـعــا.
وي ـق ــول هـ ــؤالء إن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
حــريــص عـلــى إع ــادة تــرشـيــح الخير
ً
ألسباب عــدة ،أبــرزهــا :أوال عــدم فتح
باب الصراعات بني عائالت املنطقة
وم ــع مــن يـطــرحــون أنفسهم لخالفة
ال ـخ ـي ــر ،وث ــان ـي ــا إثـ ـب ــات ال ـخ ـي ــر فــي
ك ــل ح ــدث س ـيــاســي ،بـ ــدءًا م ــن إع ــان
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ت ـب ـنــي تــرشـيــح
ً
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ـ ــون ،وصـ ـ ــوال الــى
استقالته اإلجبارية في السعودية،
وقوفه في الخط الداعم له.
مــن جهته ،يؤكد الخير لــ«األخـبــار»
أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ح ـســاســة،

وأن «املـعــركــة االنـتـخــابـيــة فــي املنية
ستكون دقيقة .ولكن في ظل القانون
ال ـج ــدي ــد ،أص ـبــح امل ـط ـلــوب الـتـعــويــل
على شعبية املــرشــح وقــوتــه ،بعدما
ّ
ولـ ـ ـ ــى زم ـ ـ ــن امل ـ ـ ـحـ ـ ــادل االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
ودخ ـل ـن ــا ع ــال ــم ال ـن ـس ـب ـيــة وال ـص ــوت
التفضيلي .وبالنهاية أهالي املنية
هم من سيحددون نائبهم».
يبقى السؤال املطروح اليوم من قبل
أه ــال ــي امل ـن ـي ــة ،ه ــل سـيـشـهــد قـضــاء
املـنـيــة الضنية مـفــاجــآت ت ــؤدي الــى
تـغـيـيــر ف ــي ن ــواب ــه ال ـثــاثــة؟ وإذا لم
يـ ـق ــدم تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـل ــى ط ــرح
أس ـمــاء بــديـلــة ،هــل تتمكن الـجـهــات
السياسية األخرى من فرض نفسها
على الـســاحــة االنتخابية للوصول
الـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر؟ أم أن س ـيــر امل ـعــركــة
سيكون كما يرسمه تيار املستقبل؟

المنية األسهل للتيار األزرق
ملنطقة املنية مقعد واحد في املجلس النيابي ،وهي
جزء من دائرة الشمال الثانية التي تضمها إلى الضنية
ُ
(مقعدان) وطرابلس ( 8مقاعد) .وتعد معركة املستقبل
في املنية األسهل ،مقارنة بباقي الدوائر ،بسبب عدم
وجود أكثر من مقعد واحد فيها ،ما يجعل االقتراع فيها
أقرب إلى األكثري في ظل الصوت التفضيلي .وبحسب
استطالعات الرأي املختلفة ،من شبه املستحيل تجاوز
ّ
مرشح تيار املستقبل في هذه الدائرة .وجرى تهريب
جعل املنية دائرة منفصلة عن الضنية في املجلس النيابي،
وهو ما لم ّ
يتنبه له معظم طابخي قانون االنتخابات من
خارج تيار املستقبل ،أو على األقل هذا ما يزعمونه.
يسلمون بأن التغيير مستبعد (مروان طحطح)
كوادر المستقبل في المنية ّ
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مجتمع وإقتصاد
قضية
التملص من تطبيق زيادة ضريبة الفوائد إلى  %7والغاء اإلعفاءات
مجددًا ،تسعى جمعية المصارف إلى
ّ
التي كانت تحظى بها ،عبر اعتبار أن ودائعها لدى مصرف لبنان وسندات اليوروبوندز وفوائد االنتربنك وشهادات
اإليداع مستثناة بقرارات صادرة عن وزير المال السابق فؤاد السنيورة .تحقيق مطلب المصارف يعني حصولها على
إعفاء يشمل  135مليار دوالر كانت ستدفع ضريبتها من أرباحها ،خالفًا لبقية الحسابات التي يدفع ضريبتها الزبائن!

جمعية المصارف تطالب بتكريس «إعفاءات الســـ
محمد وهبة
ل ــم تـنـتــه ب ـعــد م ـعــركــة زي ـ ــادة ضــريـبــة
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد م ـ ــن  %5إل ـ ــى  %7وال ـ ـغـ ــاء
اإلعفاءات التي حظيت بها املصارف
منذ عام  .2003جمعية املصارف سبق
ُ
ان «هزمت» بصدور القانون  64الذي
يــزيــد نقطتني مئويتني على ضريبة
الـفــوائــد ،اضــافــة الــى تــوسـيــع شمول
ضريبة الفوائد لحسابات ونشاطات
مصرفية كانت مستثناة بقرارات من
وزيـ ــر امل ـ ــال ،آنـ ـ ــذاك ،فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة.
ّ
تــأمــل الجمعية الـيــوم أن تنتزع سلة
إع ـفــاءات مماثلة مــن وزي ــر امل ــال علي
ح ـســن خـلـيــل ع ـبــر دف ـع ــه ال ــى تـعــديــل
قراره التطبيقي للقانون املذكور ،بما
يؤدي الى إعفاء سندات اليوروبوندز
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات إيـ ـ ـ ـ ــداع م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
وودائــع املصارف لدى مصرف لبنان
وفوائد االنتربنك من ضريبة الفوائد.
فـبـعــد ن ـشــر خـلـيــل الـ ـق ــرار التطبيقي
رق ـ ــم  1504فـ ــي الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
( ،)2017/12/28شرعت املصارف في
حـمـلـتـهــا .فــأجــرت ات ـص ــاالت مــع عــدد
رئيس الحكومة
من املسؤولني ،بينهم
ّ
سعد الحريري الــذي «جندته للعمل
بــاإلنــابــة عنها» على حـ ّـد تعبير أحد
املـطـلـعــن .كـمــا اجـتـمــع أم ــس مجلس
إدارة جمعية امل ـص ــارف أم ــس ،وق ـ ّـرر
أن يرفع «شـكــواه» إلــى حاكم مصرف
لبنان ري ــاض ســامــة ال ــذي استجاب
سريعًا وحـ ّـدد موعدًا للجمعية اليوم
لالستماع إلى مطالب املصارف بشأن
«ال ـت ـعــديــل» امل ـط ـلــوب م ــن خـلـيــل على
قراره التطبيقي.
وي ـ ـتـ ــرجـ ــم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي رق ــم
 1504بشكل شبه حــرفــي مــا ورد في
الـقــانــون  64املـقـ ّـر فــي مجلس الـنــواب
( )2017/10/20والــرامــي إلــى تعديل
امل ـ ــادة  51م ــن ال ـق ــان ــون  497املـتـعـلــق
بتطبيق ضريبة الـفــوائــد وشمولها.
وجاء في املادة األولى منه أنه «خالفًا
ألي نص آخر ،تخضع ألحكام قانون
ضريبة الدخل وضريبة الباب الثالث
م ـن ــه ب ـم ـع ــدل  %7فـ ــوائـ ــد وعـ ــائـ ــدات
وإي ـ ـ ـ ــرادات رؤوس األم ـ ـ ــوال املـنـقــولــة
الناتجة عــن الحسابات الدائنة كافة
املفتوحة لــدى امل ـصــارف العاملة في
ل ـب ـنــان ب ـمــا فـيـهــا ح ـســابــات الـتــوفـيــر
(االدخار) ،والودائع وسائر االلتزامات
املصرفية بــأي عملة كــانــت بما فيها
تـلــك الـعــائــدة لغير املـقـيـمــن .وتشمل
هذه االلتزامات على األخص :شهادات
إي ـ ـ ـ ـ ــداع مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،شـ ـ ـه ـ ــادات

اإليــداع وسندات الدين على أشكالها
الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـص ــارف الـعــامـلــة في
لبنان ،القروض على مختلف أنواعها
املـمـنــوحــة م ــن امل ـص ــارف الـعــامـلــة في
ل ـب ـنــان ،الـتــأمـيـنــات عـلــى االع ـت ـمــادات
املستندية وعلى الكفاالت ،وحسابات
االئـ ـتـ ـم ــان وإدارة األمـ ـ ـ ـ ــوال ،س ـن ــدات
الـخــزيـنــة اللبنانية ب ــأي عملة كانت
بما فيها تلك التي يكتتب بها مصرف
لبنان ،واملبالغ الناتجة عــن القانون
 520وعـ ــن ال ـق ــان ــون  234وال ـ ـقـ ــرارات
الصادرة عن مصرف لبنان التي تقوم
ب ـه ــا امل ـ ـصـ ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
ومؤسسات الوساطة املالية لصالح
زبائنها».
ووردت استثناءات ّ
محددة في القرار
تشمل الـحـســابــات الــدائ ـنــة املفتوحة
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان بــاســم الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات واتـ ـ ـح ـ ــادات
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة،

وال ـح ـســابــات الــدائ ـنــة املـفـتــوحــة لــدى
املـ ـص ــارف ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان بــاســم
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة والقنصلية
األجنبية.
ُ
ـضــع كــل أنــواع
هــذه التعديالت ال تـخـ ِ
الحسابات لضريبة الفوائد فحسب،
ب ـ ــل ت ـل ـغ ــي أي ـ ـضـ ــا اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ال ـت ــي

مجموع ما تحاول
المصارف إعفاءه من الضريبة
يصل إلى  135مليار دوالر
ص ــدرت بـمــوجــب ق ـ ــرارات الـسـنـيــورة،
وال ـت ــي تـطــالــب امل ـص ــارف بتكريسها
وتطبيقها في قرار خليل .ففي  18آذار
 2003صــدر قــرار عــن السنيورة رقمه
 1/403يستثني مــن ضريبة الفوائد
كل حسابات الودائع املفتوحة باسم

املـ ـص ــارف ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وكــل
الـ ــودائـ ــع ب ــن امل ـ ـصـ ــارف (مـ ــا يـسـمــى
ان ـتــرب ـنــك) .وف ــي  2004/5/11أص ــدر
ال ـس ـن ـيــورة الـ ـق ــرار رق ــم  1/665ال ــذي
يشير إلى أن الضريبة على السندات
بالعمالت األجنبية (سـنــدات خزينة
ُ َ
يوروبوندز) «تحت َسب» ،إال أنه يعاد
«تـســديــد مــا ي ـعــادل مبلغ الـ ــ %5على
الفوائد واإليرادات لحملة السندات».
وه ــذه ال ـقــرارات ليست التفافية على
املادة  51من القانون  497فحسب ،بل
ّ
تشكل مخالفة واضحة لها .إذ أن هذه
املادة التي صدرت في قانون املوازنة
العامة لعام  2003حصرت اإلعفاءات
بـ ــامل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـ ـ ــودعـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى مـ ـص ــرف
لـبـنــان وبــالـتــوظـيـفــات األجـنـبـيــة لــدى
الحكومة اللبنانية ،ولــم تـنـ ّـص على
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء س ـ ـن ـ ــدات ال ـ ـيـ ــوروبـ ــونـ ــدز
وال شـ ـه ــادات اإلي ـ ـ ــداع وال ح ـســابــات
االن ـتــرب ـنــك م ــن ضــري ـبــة ال ـف ــوائ ــد كما

ورد فــي ق ــرارات السنيورة .وبالتالي
فــإن هــدف الجمعية هو إعــادة تفعيل
قـ ــرارات ال ـس ـن ـيــورة ،لكنها ال تجاهر
على هــذا النحو ،بل تستعمل
باألمر ّ
مطلب حق لتكريس هذا الباطل .فهي
ّ
تتذرع بعدم جــواز تحميل االحتياط
االل ــزام ــي املـ ـف ــروض عـلـيـهــا بـمــوجــب
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف ( %15من
الــودائــع بــالــدوالر و %25مــن الــودائــع
بــالـلـيــرة) لتضعها كاحتياط الــزامــي
لدى مصرف لبنان بفائدة  .%1كذلك
ّ
فائدة
ت ـتــذرع بــأنــه ال يـجــوز إخـضــاع ّ
االن ـتــرب ـنــك إل ــى ال ـضــري ـبــة .وتـصــنــف
امل ـصــارف االحـتـيــاطــات االلــزام ـيــة من
ض ـم ــن ب ــاق ــي الـ ــودائـ ــع لـ ــدى م ـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان ،أي إن م ـط ــال ـب ـت ـه ــا ب ــإع ـف ــاء
االحتياط االلــزامــي يضمن لها إعفاء
بــاقــي ال ــودائ ــع .وبـحـســب إح ـص ــاءات
جمعية امل ـص ــارف ،هـنــاك ودائ ــع لــدى
مـصــرف لبنان بقيمة  151781مليار

مصرفان سيدفعان وحدهما أكثر من  200مليون دوالر في حال تطبيق التعديالت (هيثم الموسوي)

تقرير

«مدجنة»
«الصحة»« :أنفلونزا الخنازير» باتت
ّ
هديل فرفور

ل ــم ي ـع ــد فـ ـي ــروس  H1n1امل ـ ـعـ ــروف ب ـ
«أنفلونزا الخنازير» يستدعي الهلع
الذي كان يستدعيه قبل تسع سنوات،
عندما انتشر كــوبــاء خطير أدى إلى
وف ــاة أك ـثــر م ــن  5آالف شـخــص حــول
ال ـع ــال ــم .ف ــال ـف ـي ــروس «ب ـ ــات ج ـ ــزءًا من
الفيروسات املوسمية التي نشهدها
عند بداية فصل الشتاء» ،وفق رئيسة
دائرة مكافحة األمراض االنتقالية في
وزارة الصحة الدكتورة عاتكة ّبري.
وقــد أث ــارت وف ــاة أحــد األشـخــاص في

طرابلس ،نهاية العام املاضي ،بسبب
م ــا تـ ـ ــردد ع ــن إص ــاب ـت ــه ب ــ«أن ـف ـل ــون ــزا
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــازيـ ــر» امل ـ ـخ ـ ــاوف ُم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا مــن
تداعيات هذا الفيروس.
إال أن بـ ـ ــري ل ـف ـت ــت فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخ ـبــار» إلــى أن الـفـيــروس «لــم يعد
ُمخيفًا» .وهو ،كبقية أنواع األنفلونزا،
ي ــؤث ــر ف ــي أشـ ـخ ــاص ُم ـع ـي ـن ــن ،كـمــن
املناعة وعوارض
يعانون من
نقص في ُ ّ
ّ
ّ
وشددت
ضغط أو سكري أو املسنني.
ّ
على أن االسم العلمي لألنفلونزا هو
الـ ـفـ ـي ــروس  ،H1n1وال ص ــواب ـي ــة فــي
اعتماد ُمصطلح «أنفلونزا الخنازير»

بعد اآلن« ،ألن األنفلونزا لم تعد تنتقل
مــن الخنازير إلــى اإلن ـســان ،بــل باتت
تنتقل من اإلنسان إلى اإلنسان».
ّ
وكـ ــانـ ــت ُمـ ـن ــظـ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة
ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي آب  ،2010ان ـت ـهــاء ما
ّ
العاملية الناتجة من
سمته «الجائحة
ً
ف ـيــروس  ،»H1N1الف ـتــة إل ــى أن ــه بــات
«فيروسًا مستوطنًا وموسميًا».
ب ـ ـ ّـري ج ــزم ــت بـ ــأن مـ ـع ــدالت الــوف ـيــات
بــاألنـفـلــونــزا ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ـ ُـي الـعــامــن
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــن ،ت ـ ـقـ ــع ض ـ ـمـ ــن «امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّـدالت
الـطـبـيـعـيــة» ،وال تـسـتــدعــي إع ــان أي
حالة طوارئ أو إجراءات استثنائية.

وك ـ ــان ـ ــت أربـ ـ ـ ــع وفـ ـ ـي ـ ــات ب ـس ـب ــب ه ــذا
ال ـف ـيــروس ق ــد ُسـجـلــت ع ــام  2016في
لبنان .وأعلنت وزارة الصحة حينها
أن عدد الوفيات مماثل لنسبة وفيات
الـعــام الــذي قبله .ووصـفــت الفيروس
ب ــأن ــه «ك ـ ــأي إص ــاب ــة بــال ـكــريــب لجهة
ع ـ ــوارض املـ ــرض والـ ـع ــاج وأســال ـيــب
الوقاية».
ّ
وب ـح ـســب ُم ـنــظ ـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة،
تـُحــدث أوبـئــة األنـفـلــونــزا فــي املناطق
امل ـع ـتــدلــة امل ـن ــاخ ك ــل ع ــام أث ـن ــاء فصل
ُالشتاء ،ولفتت إلــى أن حــاالت دخــول
املستشفيات وحاالت الوفيات ُت َّ
سجل

لم يعد الفيروس
ُمخيفًا كما كان
عام 2009

الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

مجتمع وإقتصاد

7

تحقيق

السيارات «ما بتتك ّلمش عربي»!
لوحات ّ

ـنيورة»
ليرة ( 100.6مليار دوالر) .وبالتالي
ف ـ ــإن االحـ ـتـ ـي ــاط ــات االلـ ــزام ـ ـيـ ــة تـصــل
إلــى  48ألــف مليار لـيــرة ( 32.1مليار
دوالر) ،ما يعني أن املصارف تحاول
تهريب أكثر من  104آالف مليار ليرة
( 69مليار دوالر) من ضريبة الفوائد.
كذلك تحمل املصارف شهادات إيداع
صادرة عن مصرف لبنان بقيمة تصل
إلــى  70ألــف مليار لـيــرة ( 46.4مليار
دوالر) ،وتحمل سـنــدات يــوروبــونــدز
بقيمة تزيد على  30ألــف مليار ليرة
( 20مليار دوالر) .مجموع ما تحاول
املـصــارف إعـفــاءه مــن الضريبة يصل
إلى  135مليار دوالر.
وال ـ ــاف ـ ــت فـ ــي م ـط ـل ــب امل ـ ـص ـ ــارف ،أن
ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ـنـ ـش ــاط هـ ــو الـ ــذي
يحقق لها أرباحًا خالفًا ملا هي عليه
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة لـحـســابــات االدخ ــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــروض وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ي ــدف ــع
ضريبتها الزبائن!
في املقابل يؤكد أحد أعضاء مجلس
إدارة جـمـعـيــة املـ ـص ــارف أن الـنـقــاش
الـ ــدائـ ــر الـ ـي ــوم ال ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـ ــاالزدواج
الـضــريـبــي فـحـســب ،ب ــل أي ـضــا بــاألثــر
ال ـنــاتــج ع ــن تـطـبـيــق ه ــذه الـتـعــديــات
على امل ـصــارف .إذ أن هناك مصرفني
س ـي ــدف ـع ــان وح ــده ـم ــا أك ـث ــر م ــن 200
ّ
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،ف ـي ـم ــا الـ ـقـ ـط ــاع ك ــل ــه
سـيــدفــع أك ـثــر م ــن  500مـلـيــون دوالر
بسبب عدم إقرار هذه اإلعفاءات .وهذا
ّ
املحصل من
املبلغ يضاف إلــى املبلغ
الضريبة على فوائد باقي الحسابات
وامل ـق ــدرة بــأكـثــر مــن  450مـلـيــار ليرة
( 300م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر) .وي ـض ـي ــف
امل ـص ــرف ــي أن املـ ـص ــارف ت ــدي ــر ال ـيــوم
 200مليار دوالر ،أي أكـثــر مــن ثالثة
أض ـع ــاف ال ـنــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي،
والسبب يكمن في تحويلها إلى أداة
لتمويل ال ــدول ــة« ،ال بــل ينطبق على
املـ ـص ــارف تـسـمـيــة ال ــواج ـه ــة املــزي ـفــة
للبنان» بكل مــا يعنيه هــذا األمــر من
فـ ـس ــاد س ـي ــاس ــي ومـ ــالـ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي
«ال يـمـكــن أن ي ـكــون ه ــذا ال ــوض ــع من
مــؤشــرات الربحية املنخفضة والتي
س ـت ـت ــدن ــى إل ـ ــى ( %5املـ ـ ـ ـ ــردود نـسـبــة
إل ــى رأس امل ــال) قـيــاســا مــع  %10قبل
هــذه التعديالت الضريبية ،وهــذا ما
سيدفعنا إلى مواجهة خيارين :األول
أن ندفع فوائد أقــل للمودع ّ ،وعندها
سيتراجع نمو الــودائــع ليؤثر بشكل
واض ــح على تمويل الــدولــة ،والثاني
أن نــزيــد الـفــوائــد عـلــى املـقـتــرضــن ما
س ـت ـك ــون ل ــه ان ـع ـك ــاس ــات اق ـت ـصــاديــة
سلبية جدًا».

الوطنية
العربية «هي اللغة
ّ
ّ
الرسمية» في لبنان ،بحسب
ّ
المادة  11من الدستور .رغم
المشرع،
وضوح مقصد
ّ
قفز «نواب األمة» فوق
هذه المادة في قانون السير
الجديد عبر حصر النموذج
الجديد للوحات السيارات
بالحروف واألرقام الالتينية!
محمد نزال
تـبــدأ الـفـقــرة «ب» ِم ــن مـقـ ّـدمــة الــدسـتــور
ال ـل ـب ـنــانــي ع ـلــى ال ـن ـحــو اآلتـ ـ ــي« :ل ـب ـنــان
ّ
ّ
ّ
الهوية واالنتماء» .قيل إن الحرب
عربي
ّ
األه ـل ــي ــة ق ـف ـلــت ع ـلــى ذل ـ ــك .ل ـكــن أخ ـي ـرًا،
وبالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي
ل ـل ـغــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ،ق ـب ــل ن ـح ــو أس ـب ــوع ــن،
كــان ُ
للسلطة فــي لبنان «اجـتـهــاد» آخــر.
ّ
لوحات تسجيل الـســيــارات ،بنموذجها
ّ
عربية .لن نــرىّ ،
عما
الجديد ،لن تكون
ّ
قريب ،لوحات بصيغتي ترميز ،عربية
والت ـي ـنـ ّـيــة ،كــاملـنـتـشــرة حــالـ ّـيــا .ستكون
مـ ّ
ـرمــزة بالحرف الالتيني فقط .هــذا ما
ظهر فــي اللوحة الـنـمــوذج الـتــي كشفت
عـنـهــا «ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـيــر» أخـ ـيـ ـرًا ،إذ
أعلنت ِمــن وزارة الــداخـلـ ّـيــة ،فــي مؤتمر
ّ
رسميًا.
صحافي ،انطالق حملة التبديل
ً ّ
ه ـك ــذا ،س ـنــرى م ـثــا أن ح ــرف «م» على
لــوحــة س ـ ّـي ــارة ق ــد أص ـبــح "( "Pاألحـ ــرف
ُ
الـتــي ستستخدم هــي كــاآلتــيB, G, J, :
 ,M, N, O, R, S, T, Z, P, D, Cإضافة
ّ
سيارة لم تكن ّ
لكل ّ
مرمزة
إلى الحرف A
ّ
«العروبية»
ســابـقــا) .بعيدًا عــن الجملة
الواردة في ّ
مقدمة الدستور ،وهي قاعدة
عامة ـ ـ سامية ،كيف أمكن للمسؤولني،
وعلى رأسهم ّ
شرعوا ّ
النواب الذين ّ
نص
هــذا الـقــانــون ،أن يـقـفــزوا فــوق امل ــادة 11
ّ
ِمن الدستور ،التي ّ
تنص على أن «اللغة
ّ
ّ
ّ
اللغة الوطنية الرسمية»؟
العربية هي ّ
ُ
أال يـعـنــي ه ــذا أنـ ــه ي ـم ـكــن ال ـط ـعــن ،أم ــام
امل ــراج ــع املـخـتـصــة ،بــال ـنـ ّـص ال ـ ــوارد في
قــانــون الـسـيــر ال ـجــديــد؟ ه ـكــذا «عـ ّـيــدت»
الـ ُـسـلـطــة فــي لـبـنــان باللغة الـعــربـ ّـيــة في
ي ــوم ـه ــا الـ ـع ـ ّـامل ــي .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،اآلن ب ــدأ
ال ـت ـط ـب ـيــق ،إنـ ـم ــا ال ـت ـشــريــع ح ـصــل عــام
ّ
باملادة 154
 2012ولحقه تعديل (خاص
ّ
املعنية باللوحات) عام ّ .2016أما القرار
ّ
ّ
التنفيذي (املتعلق بالتفاصيل الشكلية
واأللـ ـ ــوان) فـقــد أصـ ــدره وزي ــر الــداخـلـ ّـيــة
السابق م ــروان شــربــل .دار آن ــذاك نقاش
ّ
الخاصة
حــول إلـغــاء «الـلــوحــة الــزرقــاء»
ّ
بــالـنــواب ،ومــا شــاكــل ِمــن تفاصيل ،أمــا
م ــوض ــوع ال ـل ـغ ــة ،ف ـلــم ي ـش ـغــل أحـ ـ ـدًا ِمــن
املـ ـش ـ ّـرع ــن ،ب ـم ــن ف ـي ـهــم أقـ ـح ــاح الـنـطــق
بالضاد.
ســألـنــا الــوزيــر شــربــل عــن ه ــذه املـســألــة،
أقرها هو ،بعد إقرارها من ّ
التي ّ
النواب،
ِ

بناء على الدستور قد يجوز الطعن بالقانون الجديد (داالتي ونهرا)

فقال« :ال أعتقد أن هناك في لبنان َمن ال
يعرف قراءة الحرف الالتيني ،فاللبناني
مشهور بمعرفة اللغات ،وعمومًا نحن
ب ـلــد س ـيــاح ــي ،وهـ ــذا م ــا ُح ـك ــي يــومـهــا،
واألجنبي السائح يحتاج أن يقرأ» .هذه
ً
هي .ثقافة «الخواجة أوال» ّإياها .ال ُيالم
شربل على ذلك ،باألصل ،فهو كان وزير
تـنـفـيــذ ،بــل ُي ــام «نـ ـ ّـواب ّ
األم ـ ــة» .عمومًا
ُ
هـ ــذه م ـســألــة ُي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ــدرك اآلن،
بطريقة ما ،إن كان هناك َمن «يسهر على
ً
احـتــرام الدستور» فعال ،وإن كــان هناك
أي ـضــا َم ــن ي ــرى أن ه ــذه م ـســألــة ليست
ع ــاب ــرة ،إذ ت ـطــال ثـقــافــة ال ـب ــاد الـعــامــة،
ّ
خـ ّ
بصرية (الـسـ ّـيــارات)
ـاصــة فــي مسألة
تمأل الفضاء العام .الحديث عن مشهد
ّ
«الهوية» إن لم تكن في مثل ذلك؟
عام .ما
ّ
ليس لــدى هــدى ســلــوم ،وهــي على رأس
إدارة «هيئة إدارة السير» التابعة لوزارة
الــداخـلـ ّـيــة ،مــا تقوله حــول املــوضــوع إال
بــأن تحيل األمــر إلــى قــرار الوزير شربل
س ــاب ـق ــا (ق ـ ـ ــرار  ،)401إض ــاف ــة إلـ ــى دور
مـجـلــس ال ـن ــواب بــالـتـشــريــع ( ّبــالـقــانــون
 61وقانون السير) .تخبرنا أنها ّ
تطبق
الـ ـق ــان ــون ،واألم ـ ـ ــر ل ـي ــس ب ـي ــده ــا ،وه ــذا
ّ
صحيح .يشغلها هــذه ّ
األي ــام تـفــلــت ،أو
فساد ،بعض املعتمدين الذين يتقاضون
ِمن املواطن أكثر ِمن املبلغ املحدد لتبديل
الـلــوحــات (التكلفة ،نحو  50ألــف ليرة،
على نفقة املواطن) .الالفت أن قرار اللغة
ً
ـأت سهوًا ،أو ارتجاال،
في اللوحات لم يـ ِ
إذ نجد في قانون السير الجديد ،الذي
أشبع بحثًا ونقاشًا على مدى سنوات،

ّ ّ
ّ
«يتكون رقم اللوحة ِمن حرف
حرفيًا أنه:
التيني ِمن جهة اليسار».
ّ
املسألة ال تتعلق فقط باستبدال الحرف
العربي بالحرف الالتيني ،فاألمر عينه،
وإن بـتـخــريــج مـخـتـلــف ،يـنـسـحــب على
الرقم أيضًا .لن تحوي اللوحات الجديدة
ش ـك ـلــن ِمـ ــن رسـ ــم األرق ـ ـ ـ ــام ،كــاملـنـتـشــرة
حــالـ ّـيــا ،ال ـتــي يـعــرفـهــا ال ـش ــارع بــاألرقــام
ال ـعــربـ ّـيــة واألرقـ ـ ــام األج ـن ـب ـ ّـي ــة .سـيـكــون
هناك الرقم «األجنبي» فقط .هذه مسألة
ّ
م ـعــقــدة نــوعــا م ــا .ف ــي ال ــواق ـ ّـع ه ــو ليس
ّ
أجنبيًا ،باملعنى التاريخي ،إنما هذا هو
الـشــائــع بــن ال ـنــاس راه ـنــا .لـفــت الــوزيــر
املشنوق ،في مؤتمره الصحافي أخيرًا،
إلى هذه املسألة ،فقال ّ
ردًا على استفسار:
«هـ ـي ــدا ال ــرق ــم ال ـع ــرب ــي األص ـ ـلـ ــي ،إل ـلــي
ّ
بسموه الهندي ،فرجعنا إلــى األســاس.
ّ
هذا هو الرقم العربي األصلي ،وعمليًا ال
أعتقد أن هناك صعوبة في قراءته عند

شرعون
قفز ُ
الم ّ
بأن
نص الدستور ّ
عن ّ
العربية هي اللغة
ّ
الرسمية في لبنان
ّ

أحــد» .هنا ّ
ثمة ما يحتاج إلى توضيح.
ّ
صحيح أن الــرقــم املستخدم فــي الغرب،
في عصرناُ ،يطلق عليه الحرف العربي،
ّ
وأنــه انتقل إلــى أوروبــا عبر العرب بعد
الخوارزمي (بواسطة البابا سيلفستر
ّ
الثاني وسواه) ...إال أن ذاك الرسم للرقم
لــم ُيعتمد فــي املـشــرق الـعــربــي ،بــل شاع
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـغ ــارب ـ ّـي ــة ق ـبــل أن ينتقل
إلــى الغرب عبر األنــدلــس .لــذا ،فــإن رسم
الحرف كما نعرفه في بالدنا ،الذي أخذه
ال ـع ــرب ب ــدوره ــم ع ــن ال ـه ـنــود وط ـ ـ ّـوروه
وأضافوا الصفر ،هو الذي جرى اعتماده
ّ
ّ
عربيًا منذ بغداد
املشرقية
فــي املنطقة
ّ
املنطقة.
ـذه
ـ
ه
ضمن
لبنان
العباسيني.
ّ
هذا بحث تاريخي فيه كالم كثير ،إنما
ّ
يبقى ،في الوعي العام املتصل ِمن قرون
ّ
ّ
إلى الحاضر ،أن هذه أرقام عربية وتلك
ّ
أجنبية ،وبالتالي مــا هــذه الرجعة إلى
األصول اآلن ،فجأة ،التي تجعل لوحات
السيارات في الشارع كلوحات ّ
ّ
سيارات
أوروبا وأميركا في الحرف والرقم!
ُ
تلك املــراسـلــة الـتــي ع ـ ّـدت ،فــي تقريرها،
ّ
ـوة عـلــى سكة
ال ـلــوحــات ال ـجــديــدة «خ ـطـ ّ
األص ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ت ـ ـلـ ــخـ ــص ك ـيــف
الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة ّ
سيكون التلقي الـعــام .حــداثــة فــي اللغة
أي ـ ـضـ ــا! ب ـم ـس ـح ـهــا واس ـت ـب ــدال ـه ــا بـلـغــة
ّ
أخرى! فهمها ابن خلدون قديمًا ،في أن
«املغلوب مولع أبـدًا باالقتداء بالغالب،
في شعاره ّ
وزيه ونحلته وسائر أحواله
وع ــوائ ــده« .حـسـنــا ،هــذه فهمناها ،لكن
فلتترك لنا لغتنا .إحدى خيمنا األخيرة،
ّ
أقله كخيار ،كوعاء لتراثنا وأفكارنا.

تقرير

ّ
التعرض للخطر.
لدى الفئات الشديدة
ّ
وعـلــى الصعيد الـعــاملــي ،تـســبــب هــذه
األوب ـئــة الـسـنــويــة وف ــاة بــن  250ألفًا
و 500ألــف حــالــةُ .
وي ـعـ ّـد التطعيم من
«أن ـج ـ ّـح وس ــائ ــل الــوقــايــة م ــن امل ــرض،
وت ـج ــن ــب ن ـتــائ ـجــه ال ــوخـ ـيـ ـم ــة» .وم ــن
الفئات التي توصيها منظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة بــال ـت ـط ـع ـيــم :الـ ـح ــوام ــل فــي
ج ـم ـيــع م ــراح ــل ال ـح ـم ــل ،األطـ ـ ُف ــال ّ في
ّ
ســن  6أشهر إلــى  5سـنــوات ،املسنون
الذين يتجاوزن ُالــ 65عامًا ،العاملون
الـ ـصـ ـحـ ـي ــون ،واملـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــون بـ ـح ــاالت
مرضية ُمزمنة.

«االقتصاد والتجارة»
السلة الغذائية األساسية
الـ  TVAال تشمل ّ
بـعــد دخ ــول قــانــون ال ـضــرائــب حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ مطلع
ُالسنة الـجــاريــة ،ورفــع مـعــدل الضريبة على القيمة
املضافة الى  ،%11أصدر وزير االقتصاد والتجارة
ـوري ،أم ــس ،تعميمًا ح ــول ُ«مـكــافـحــة غــاء
رائ ــد خ ـ ّ
من «اللجوء الى أساليب
التجار
فيه
ر
حذ
األسعار»
ُ
غـيــر قــانــونـيــة بـ ّهــدف خ ــداع ُاملـسـتـهـلـكــن» .وأك ــد أن
الـ ـ ــوزارة «س ـت ـكــثــف أع ـم ــال امل ــراق ـب ــة ع ـلــى األس ـعــار

ّ
للتأكد من ُحسن تطبيق زيادة ُم ّ
عدل الضريبة على
ُ
القيمة املضافة للحؤول دون تحميل املواطنني أي
أعباء مادية إضافية».
ُ
ولفت التعميم الــى أن الضريبة على القيمة املضافة
ارتفاع
غير تراكمية و«لن تؤثر بصورة كبيرة على
ّ
أسعار السلع االستهالكية» .كما أشار ّالى أن السلة
ال ـغــذائ ـيــة األســاس ـيــة كــالـلـحــوم ُ
وم ـش ـتــقــات الحليب

والـحـبــوب والـ ُـزيــوت غير خاضعة أســاســا للضريبة
على القيمة املـضــافــة« ،وبــالـتــالــي ف ـ ّ
ـإن أسـعــار بيعها
ّ
ُ
للم ّستهلكني يجب أن ال تتأثر ُمطلقًا بهذه الزيادة».
وحــذرت الــوزارة التجار من اللجوء إلى أساليب غير
قــانــونـيــة ل ـخــداع املستهلكني «وسـتـتـخــذ اإلجـ ــراءات
الـقــانــونـيــة ال ــازم ــة بـحــق املـخــالـفــن وإحــال ـت ـهــم أم ــام
القضاء املختص»...
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أمن غذائي
على الحافة

القاتلة الصامتة
حبيب معلوف
تــاريـخـيــا وص ــف م ــرض ارت ـف ــاع ضـغــط ال ــدم ب ــ"ال ـقــاتــل الـصــامــت"
ألنــه يقتل من دون ضجيج .أمــا ترسبات املبيدات الكيميائية في
النظام الغذائي وفي التربة واملياه الجوفية والطبيعة ،فكانت أول من
فضحت قتلها الصامت على نطاق واسع في العالم راشيل كارسن
في كتابها "الربيع الصامت" الصادر عام  .1962تم محاربة آراء
كارسن من كبريات شركات املبيدات الحشرية في الواليات املتحدة
االميركية آنذاك كشركة "مونسنتو" ،التي ال تزال تحارب حتى اليوم
كل القرارات التي ّ
تحد أو تضبط منتجاتها العاملية القاتلة ،مثل ما
حصل مع مبيد األعشاب الضارة مؤخرًا ("غليفوسات") ،مستعينة
بمراكز أبحاث وهيئات علمية وادارات رسمية معنية ...الخ.
قيل في محاربتها إن كارسن التي حاربت مبيد ال ـ "دي تي تي"،
األشهر عامليًا آنذاك ،اختصاصها (املاجستير في علوم الحياة) ال
يخولها الحكم على تقنيات معقدة ،إال أن الزمن فيما بعد أنصفها
وقد تم منع هذا املبيد على املستوى العاملي.
اال أن شركات االدوية لم تستسلم ،وقد انتجت مبيدات بديلة أكثر
ّ
سميت كالدايالدرين والـبــاراثــون واملــاالثـيــون وتــم قتل الكثير من
الكائنات الحية في الطبيعة ...وال تزال هذه الحرب دائرة حتى اآلن.
وكلما أثبتت األيام والتجارب والوقائع ،أن املبيدات قاتلة لكل شيء
وان الحشرات واآلفات ،املقصودة بـ"اإلبادة" ،هي وحدها التي تقاوم
وتتأقلم ،وان الناس والكثير من الكائنات الحية يموتون ،تحاول هذه
الشركات أن تخترع البدائل االكـثــر خـطــورة حتى دخلنا اآلن في
مشاريع تعديل جينات النباتات التي يمكن أن تسرع في انقراض
األنواع!
اخطر ما في هذه املعركة العاملية وفي االسلحة التي تستخدمها
الشركات العمالقة النتاج املبيدات الكيميائية والبذور املعدلة جينيًا
مؤخرًا ،أن هذه الشركات العمالقة املشكو من منتجاتها الخطرة،
ه ــي نـفـسـهــا ت ـمــول م ــراك ــز اب ـح ــاث وجــام ـعــات وخ ـب ــراء وبــاحـثــن
ودور نشر علمية واعــامـيــن ووســائــل اعــام وسلطات مرجعية
متخصصة كبرى مهمتها حماية املجتمعات والبيئة عبر تقييم
هــذه املـبـيــدات والحكم على صالحية استخدامها أم ال! مــا يفتح
عالمات استفهام كبيرة حول أكثر من مئة الف مادة كيميائية باتت
تعيش بيننا وتحيط بكل ما نفعل وتهددنا ،من دون أن يكون هناك
مرجعيات محايدة ّ
تبت بسالمتها ومعاييرها وتحمينا.
ّ
تتعدد السلطات الـتــي تقيم املـبـيــدات حــول الـعــالــم وأهـمـهــا الهيئة
األوروبية لسالمة األغذية (كذلك الخبراء وسلطات تقييم املخاطر
في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي) ووكالة حماية البيئة في
الواليات املتحدة األميركية والوكالة الكندية ملكافحة اآلفات والهيئة
األسـتــرالـيــة ملـبـيــدات اآلف ــات واألدوي ـ ــة الـبـيـطــريــة والـلـجـنــة اليابانية
لسالمة األغذية ووكالة حماية البيئة في نيوزيلندا ومنظمتي األغذية
والزراعة والصحة العاملية … والتي تعنى جميعها بشأن مخلفات
مبيدات اآلفات .إال أننا في لبنان ،نعتمد بشكل كبير وشبه حصري،
كمرجعية في املواصفات واملقاييس واملعايير ،على وكاالت االتحاد
االوروبي ،بعد أن بينت التجارب أن وكالة حماية البيئة في الواليات
املـتـحــدة االمـيــركـيــة تخضع بشكل غير مباشر للهيمنة العلمية
لكبريات الشركات األميركية (كمونسنتو) التي تمول الكثير من
مراكز االبحاث العلمية ودوريــات النشر والجامعات ،كما أسلفنا.
أبـصــرت "الهيئة األوروب ـيــة لسالمة األغــذيــة" الـنــور فــي عــام 2002
عقب أزمة جنون البقر في أوروبا وتلوث الدجاج بالديوكسني في
بلجيكا .وجــاءت كنتيجة لزعزعة ثقة املستهلكني بلجان االغذية
الوطنية ،عندها قرر االتحاد االوروبي تعزيز مؤسساته باملشورة
العلمية التي ال يرقى الشك إلى مصداقيتها ،مع محاولة الفصل بني
تقييم األخطار بصورة تقنية وما بني القرارات السياسية.
ت ـع ــددت اخ ـت ـصــاصــات ه ــذه الـهـيـئــة م ــا ب ــن االمـ ـ ــراض الـحـيــوانـيــة
واالض ــاف ــات الـغــذائـيــة وتقييم االخ ـطــار الـبـيــولــوجـيــة الـنــاجـمــة عن
ً
م ـب ـيــدات ال ـح ـشــرات وصـ ــوال ال ــى األغ ــذي ــة امل ـعــدلــة جـيـنـيــا ...إال أنــه
سرعان ما تم التشكيك بمصداقية هذه الهيئة أيضًا بعد أن تبني
أن معظم اركانها على ارتباط بشركات كبرى تستثمر في الكثير
من مفاصل الحياة!
فــإذا كانت هذه مشكلة اعلى هيئة اوروبية تعنى بشؤون سالمة
الغذاء ،فكيف ستكون الحال مع هيئات وطنية في البلدان النامية
مثل لبنان يتداخل فيها التجاري مع السياسي والعلمي والتقني...
والـ ــذي فــي ح ــال ال ـشــك يـفـتــرض ان يـطـبــق م ـبــدأ االح ـت ـيــاط ومـنــع
دخــول املــواد التي تصنف في خانة املحتمل أن تكون مسرطنة؟
وكيف يمكن أن نعتبر معايير هــذه الهيئات مرجعية في نظامنا
ومواصفاتنا وتشريعاتنا ،بعد تشكيك  11وزير بيئة أوروبيًا بها
في أكثر من محطة تابعناها منذ أكثر من عشر سنوات؟!
ثم كيف نوكل مراقبة املبيدات التي تدخل الى لبنان بشكل شرعي
(من دون أن نفتح ملف التهريب) الى لجنة املبيدات الزراعية مؤلفة
من  6تجار والتي يفترض بأن تكون تقنية وال يتمثل فيها إال ممثل
واحد عن التجار؟! وماذا نقول عن املواد املعدلة جينيًا التي تدخل
الى لبنان من دون أي رقابة؟ وأين القضاء من تلك الجرائم البيئية
التي يرتكبها قتلة صامتون؟

كيف تم تمديد ترخيـ
أثار تصويت المفوضية األوروبية مؤخرًا لصالح تمديد ترخيص مادة «الغليفوسات» خمس سنوات
إضافية بالرغم من تصنيفه بأنه «مسبب محتمل للسرطان» ،جد ًال واسعًا في أوساط المجموعات
الخضراء :الناشطون البيئيون ،والجماعات المناهضة للمنتوجات المعدلة وراثيًا ،والمنظمات غير
الحكومية ودعاة الصحة العامة هؤالء جميعًا هبوا للحديث عن هذا الموضوع البالغ األهمية.
فما هي حيثيات هذه المشكلة؟ وهل صحيح أنها تعبر عن مشكلة كل المبيدات والكيميائيات
وحول إشكاليات تصنيفها والسماح بها والقوى المتصارعة حول العلم والمصالح وحولها؟
د .ديمة فاعور *

األوروبية لسالمة األغذية!

يعتبر "الـغـلـيـفــوســات" عنصرًا نشطًا
فـ ــي م ـب ـي ــد رونـ ـ ـ ـ ــداب (اس ـ ـ ــم تـ ـج ــاري)
وي ـع ــود اك ـت ـشــافــه ال ــى ع ــام  1970من
ق ـبــل كـيـمـيــائـيــي شــركــة "مــونـســانـتــو"
ال ـتــي قــامــت فــي ع ــام  1974بتسويقه
وبـيـعــه لـلـمــزارعــن عـلــى ن ـطــاق واســع
بعدما تبني بأنه مفيد جدًا للتخلص
م ــن األعـ ـش ــاب الـ ـض ــارة ال ـت ــي تصيب
املزروعات .ومنذ أواخر السبعينيات،
زاد حـجــم مـبـيــدات األع ـش ــاب القائمة
عـلــى الغليفوسات مــا يـقــرب مــن 100
ضعف ،الــى أن أصبح واح ـدًا من أكثر
املبيدات استخدامًا فــي جميع أنحاء
ّ
املرجح أن ترتفع معدالت
العالم .ومن
استخدامه استجابة لالنتشار الواسع
لألعشاب املقاومة للغليفوسات ،ومن
هنا ال زالت "مونسانتو" (التي تعتبر
م ــن ك ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات االح ـت ـك ــاري ــة
في العالم) تواجه مطالبات قانونية
م ـت ـع ــددة ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مــن
املدعني الذين يزعمون أن الغليفوسات
قد تسبب لهم بالسرطان ،أو ألعضاء
من أسرهم.
وفــي هــذا السياق ،خلصت الوكالة
الــدولـيــة لبحوث الـســرطــان التابعة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة م ــؤخ ـرًا
إل ــى أن الـغـلـيـفــوســات "رب ـم ــا تـكــون
مسرطنة لإلنسان" هــذا ما تضمنه
ت ـق ــري ــر ل ـه ــا ص ـ ــدر فـ ــي آذار .2015
وهذا ما يعارض القرارات الحديثة
ومنها تلك التي صدرت عن الوكالة
األميركية لحماية البيئة ،والهيئة

الفوارق وأسبابها
قــامــت الــوكــالــة الــدولـيــة لـلــوقــايــة من
ال ـســرطــان (إيـ ـ ــارك) الـتــابـعــة ملنظمة
ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ومـ ـق ــره ــا ل ـيــون
(فرنسا) ،بتشكيل فريق عمل مكون
مـ ــن  16خ ـب ـي ـرًا ل ـت ـق ـي ـيــم وم ــراج ـع ــة
جميع األدل ــة العلمية الـتــي بينتها
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـب ـش ــري ــة وال ـح ـي ــوان ـي ــة
واملخبرية بـشــأن املـخــاطــر املحتملة
للغليفوسات في التسبب بالسرطان
وذلك منذ ما يقرب من عام قبل إصدار
تـقــريــرهــا فــي آذار ع ــام  .2015وكــان
االس ـت ـن ـتــاج أن الـغـلـيـفــوســات "م ــادة

ما نجح في مكافحة
األعشاب الضارة قد
ينجح في قتلنا
تناقضات التقارير
العلمية حول
الكيميائيات مخيفة
ومكلفة

المحتمل يعني مؤشرًا خطيرًا
على مــدى العامني املاضيني حــاول االتـحــاد األوروب ــي إعــادة تفويض استعمال
الغليفوسات ولكنه جوبه بمعارضة مــن قبل السياسيني فــي ال ــدول األعضاء
الذين تــأثــروا بالحملة الشرسة ضد هــذه امل ــادة .من الناحية األخ ــرى ،من شأن
قرار حظر استخدام الغليفوسات أو التخلص التدريجي منه أن ّ
يضر باملزارعني
واملستهلكني على حد ســواء عن طريق خفض غلة املحاصيل وزيــادة تكاليف
اإلنتاج وهذا قد يدفعهم للعودة الى مبيدات األعشاب التي تشكل مخاطر صحية
أكبر.
وبانتظار صدور القرار النهائي للهيئة األوروبية ،ال بد أن نشير أخيرًا الى رأي
مجموعة من الباحثني في جامعات أوروبية مختلفة توصلوا من خالل دراساتهم
األخيرة التي قاموا بها مقارنة بتقرير الهيئة األوروبـيــة وايــارك الــى أن التقييم
األنسب والقائم على أسس علمية
لــأمــراض السرطانية عند البشر
والحيوانات املختبرية وكذلك على
أسس البيانات اإلحصائية الداعمة
هو أن الغليفوسات مادة مسرطنة
ب ـشــريــة مـحـتـمـلــة .واس ـت ـن ــادًا إلــى
ه ـ ــذا االس ـت ـن ـت ــاج وف ـ ــي غـ ـي ــاب أي
دلـيــل يناقضه مــن املـعـقــول الـقــول
بأن تركيبات الغليفوسات ينبغي
أيضا اعتبارها مسرطنة محتملة
ل ــإن ـس ــان الـ ــى أن ت ـك ـت ـمــل جـمـيــع
املثبتات عكس ذلك.

مـســرطـنــة مـحـتـمـلــة" .تـصـنـيــف هــذه
املــادة كان قد تم استنادًا إلى نتائج
دراس ـ ـ ــات أج ــري ــت ع ـلــى ال ـح ـيــوانــات
ولــم تكن لها صلة مـبــاشــرة بصحة
اإلنـ ـس ــان .ال ـش ــق األس ــاس ــي ف ــي هــذا
امل ــوض ــوع يتعلق بتثبيت إمكانية
أن ه ــذه املـ ــادة ق ــد تـسـبــب الـســرطــان
فــي بعض الـظــروف املحتملة ،ولكن
في غياب أدلة عن الخطر الفعلي أي
عن تقييم احتمال التعرض الفعلي
لــإنـســان ل ـهــذه املـ ــادة ول ـهــذا املــرض
ً
ال ـع ـضــال .م ـثــا مــن املـمـكــن ان يكون
للتعرض البشري الفعلي ملستويات
م ـن ـخ ـف ـضــة جـ ـ ـدًا م ــن ال ـغ ـل ـي ـفــوســات
آثــار صحية ضــارة ولكن للتأكد من
ذل ــك ي ـجــب ت ــوف ــر م ـع ـلــومــات علمية
دقـ ـيـ ـق ــة تـ ــأخـ ــذ بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار ع ــوام ــل
مختلفة قد تكون لها تأثيرات على
العالقة السببية (بــن الغليفوسات
ً
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان) ك ـ ــالـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــن مـ ـثـ ــا
واألم ــراض ونسبة التعرض للمادة
املذكورة عند املزارعني إلخ.

تعديالت لمصلحة من؟
كانت مـســودة وثيقة "اي ــارك" املتعلقة
ب ـت ـق ـي ـي ــم غـ ـلـ ـيـ ـف ــوس ــات ق ـ ــد خ ـض ـعــت
لتغييرات كبيرة قبل وضع اللمسات
األخ ـي ــرة عـلــى الـتـقــريــر ون ـش ــره وذل ــك
لـ ـتـ ـع ــزي ــز اس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـ ــاجـ ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة.
وبــال ـت ـفــاص ـيــل ،ل ـقــد ت ـبــن أن الــوكــالــة
ك ــان ــت ق ــد رفـ ـض ــت وع ــدل ــت ال ـن ـتــائــج
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع
اس ـت ـن ـت ــاج ـه ــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـ ــأن امل ـ ــادة
الـكـيـمـيــائـيــة رب ـم ــا تـسـبــب ال ـســرطــان.
تم تحديد تلك التعديالت في الفصل
املـ ـك ــرس لـ ـل ــدراس ــات ال ـح ـي ــوان ـي ــة مــن
التقرير ،والذي أصبح متاحًا كجزء من
الــدعــاوى القضائية ضــد مونسانتو.
وف ـ ــي م ـق ــارن ــة امل ـ ـسـ ــودة م ــع ال ـت ـقــريــر
النهائي املنشور حيث تم تحديد 10
ح ــاالت مـهـمــة فـيـهــا اسـتـنـتــاج سلبي
حــول الغليفوسات املــؤديــة إلــى أورام
وت ـل ــك إم ــا ت ــم حــذف ـهــا أو اسـتـبــدالـهــا
بمحايدة أو إيجابية .وتشير نتائج
كـيــانــد وه ــو صـحــافــي لــروي ـتــرز إلــى
أن املسودة األصلية وجدت القليل من
األدلة الحيوانية على أن الغليفوسات
مادة مسرطنة وكان هذا الفصل مهمًا
فــي ق ــرار "اي ـ ــارك" األخ ـي ــر .مــن الـجــديــر
ب ــال ــذك ــر أن ال ـت ـق ــري ــر أع ـ ـ ــاه قـ ــد دف ــع
ب ـن ــزاع ــات دولـ ـي ــة ودع ـ ـ ــاوى قـضــائـيــة
بماليني الدوالرات.

احتماالت ال يؤخذ بها
بناء على ذلك ،قام العديد من الخبراء
وال ـب ــاح ـث ــن ب ـف ـحــص ت ـقــريــر "إي ـ ـ ــارك".
وب ـعــد إجـ ــراء الـتـقـيـيـمــات الـخــاصــة به
باستخدام أساليب معيارية معترف
بـهــا دول ـيــا تــوصـلــت جميع السلطات
املعنية بالتقييم في أوروبا كذلك أولئك
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه
البيانات األصلية إلى استنتاج مفاده
أن ــه ال ينبغي تصنيف الغليفوسات
كمسرطن بناء على الــداتــا والبيانات
الـعـلـمـيــة ال ـحــال ـيــة .م ــن امل ـهــم اإلشـ ــارة
ال ــى أن تصنيف الغليفوسات كـمــادة
مسرطنة لإلنسان يعتمد اعتمادًا كليًا
على أدلــة كافية وعلى األدلــة الوبائية
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إعداد حبيب معلوف

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

ــص مبيد «غليفوسات» المسرطن؟
نسب التعرض للغليفوسات وغيرها.
أم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص أدلـ ـ ــة الـ ــدراسـ ــات
ال ـح ـيــوان ـيــة ف ـقــد خ ـلــص اس ـت ـعــراض
الـ ـب ــاحـ ـث ــن مـ ــن االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
إل ــى أن ــه ل ــم يـلـحــظ زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة في
األورام عـ ـل ــى أي م ـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـعــال ـجــة م ــن ال ـح ـي ــوان ــات وذلـ ــك في
تـســع دراس ـ ــات عـلــى ال ـف ـئــران أجــريــت
على املدى الطويل .من ناحية أخرى،
أخذت "ايــارك" دراستني تظهران آثارًا
مسرطنة كبيرة على الفئران وهذا ما
اعتبره أقرانهم في االتحاد األوروبي
بمثابة تغيير ضئيل إحصائيًا.

مناهج مختلفة وغياب الشفافية

التي لم تكن قوية أيضًا.
تقول الوكالة األميركية لحماية البيئة،
التي قامت بتقييم الغليفوسات ألول
مــرة فــي الثمانينيات ،واستعرضتها
مــرات عــدة منذ ذلــك الحني ،أن املشكلة
التي نتحدث عنها ذات "خطر منخفض
ل ــإن ـس ــان" وأن ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـن ـهــائــي لــم
يــؤكــد وج ــود أي مـخــاطــر عـلــى صحة
اإلن ـس ــان عـنــد اس ـت ـخــدام امل ـن ـتــج .ومــع
ذلك ،يشير تقييم املخاطر البيئية إلى
ً
أن هناك احتماال للتأثيرعلى الطيور،
والثدييات ،والنباتات البرية واملائية.
وخالل العامني املاضيني قدمت أيضًا
ال ـه ـي ـئــة األوروب ـ ـيـ ــة ل ـســامــة األغ ــذي ــة
والوكالة األوروبية للمواد الكيميائية
التي تقدم املشورة إلى  28دولة عضوًا
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـق ـي ـي ـمــا عــن
مــادة الغليفوسات مرتكزة إلى األدلة
العلمية وتـقــريــر "ايـ ــارك" .وفــي تقرير
أعده املعهد االتحادي األملاني لتقييم
امل ـخــاطــر (ب ـف ــر) خـلـصــت الـهـيـئــة إلــى

أن "الـغـلـيـفــوســات مــن غـيــر املــرجــح أن
يشكل خطرًا مسرطنًا على البشر ،وال
تدعم األدل ــة التصنيف فــي مــا يتعلق
بإمكاناته املسرطنة.

انحياز في األبحاث
أم ــا فــي مــا يتعلق ب ــاألدل ــة البشرية
ف ـق ــد أش ـ ـ ــارت ال ـه ـي ـئــة إل ـ ــى أن ه ـنــاك
أدل ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة جـ ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى وج ـ ــود
ارتـبــاط بني التركيبات القائمة على
الـغـلـيـفــوســات واألورام الـســرطــانـيــة،
وهي غير حاسمة بشكل عــام لجهة
وجود عالقة ارتباط سببية واضحة
ب ــن ال ـغ ـل ـي ـف ــوس ــات والـ ـس ــرط ــان فــي
الدراسات البشرية ،كذلك فإن ملحق
"بـ ـف ــر" حـ ــول ت ـق ــري ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـل ـب ـي ـئ ــة ل ـ ــم يـ ــؤكـ ــد وجـ ـ ـ ــود ارت ـ ـبـ ــاط
إيجابي ثابت.
وبــالـعــودة الــى تقرير "اي ــراك" فــاألدلــة
عن اإلصابة بالسرطان في الدراسات
البشرية كانت محدودة وهــذا معناه

من يراقب
ترسبات
ّ
المبيدات
الكيميائية
المسرطنة؟
(أرشيف)

أنه لم يالحظ "وجود ارتباط إيجابي
بــن الـتـعــرض لـلـمــادة امل ــذك ــورة وبــن
ال ـس ــرط ــان" ،وه ــذا مــا اعـتـبــره الـفــريــق
الـعـلـمــي تـفـسـيـرًا سببيًا مــوثــوقــا بــه،
ومــع ذلــك لــم يكن بــاإلمـكــان استبعاد
عـ ـ ــدة عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى قـ ــد ت ــؤث ــر عـلــى
موضوعية األدل ــة كعامل الصدفة أو
أنــه "لـيــس هـنــاك اتـجــاه ثــابــت لنتائج
األبحاث" ،عالوة على احتمال حصول
انحياز التجاه معني في األبحاث .رغم
أن مـجـمــوعــة ع ـمــل "إي ـ ـ ــارك" اسـتـنــدت
إلــى دراســات عالية الجودة من حيث
الـتـطـبـيــق واألس ـ ـلـ ــوب م ـمــا ي ـق ـلــل من
اح ـت ـمــال بـعــض الـتـحـيــزات عـلـمــا بــأن
ب ـعــض م ــن ت ـلــك الـ ــدراسـ ــات ك ــان ــت قد
صنفت من قبل هيئة سالمة األغذية
األوروبـيــة على أنها غير موثوق بها
لـعــدم تقييمها عــوامــل مــؤثــرة أخــرى
تعتمد دراستها غالبًا على األبحاث
املتعلقة باألمراض الوبائية كالتدخني
واألمــراض السابقة وباملعلومات عن

خــاصــة الـقــول هــو أنـنــا أم ــام واقـعــن:
األول أن إيـ ـ ــارك واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
يتخذان نهجني مختلفني في تصنيف
املـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة .فـ ــاألول يـنـظــر الــى
الـغـلـيـفــوســات ك ـمــادة اســاسـيــة نشطة
والــى املبيدات القائمة على تلك املــادة
كمجموعة واح ــدة بـصــرف الـنـظــر عن
ت ـك ــوي ـن ــات ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا ي ـن ـظ ــر االتـ ـح ــاد
األوروبــي الى املادة نفسها باعتبارها
م ـ ــادة كـيـمـيــائـيــة مــرك ـبــة م ــن عـنــاصــر
مختلفة وال ــى هــذه العناصر كــل على
ح ــدة .وه ــذا أم ــر مـهــم ألن ــه عـلــى الــرغــم
م ــن أن ب ـع ــض ال ـ ــدراس ـ ــات ت ـش ـيــر ال ــى
أن ب ـع ــض ال ـت ــرك ـي ـب ــات ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
الغليفوسات سامة للجينات (أي تضر
بــالـحـمــض الـ ـن ــووي) ،فــالـبـعــض اآلخــر
الـ ــذي ي ــرك ــز ف ـقــط ع ـلــى امل ـ ــادة الـفـعــالــة
الغليفوسات ال يظهر هذا التأثير .ومن
املرجح ،بالتالي ،أن اآلثار السامة على
الجينات كانت قد لوحظت في بعض
الصيغ القائمة على الغليفوسات وأن
أسبابها تعود الــى مكونات أخــرى أو
مشتركة.
والـ ـث ــان ــي ه ــو أن املـ ـج ــري ــات األخـ ـي ــرة
املتعلقة بتقرير "ايارك" والفوارق بينه
وبــن الهيئة األوروبـيــة يعتبرانتهاكًا
للشفافية املطلقة في تناول هكذا قضية
من أجــل الحفاظ على الصحة العامة.
لست بصدد التعمق في مجريات هذا
امل ــوض ــوع وع ـ ــرض ال ـ ـفـ ــوارق الـعـلـمـيــة
األخرى في هذه العجالة ،ولكن ما أريد
قوله هو أن ما تم تداوله أخيرًا للدفاع
أو لـتـبــريــر ه ــذه امل ـجــريــات ف ــي قضية
ذات طــابــع ع ــام إن ـســانــي بــامـتـيــاز وال
يمكن اعـتـبــارهــا مـجــرد قضية محلية
أو ح ـتــى إقـلـيـمـيــة ،ان ـمــا يـعـكــس مــدى
حساسية هــذه املسألة وبالتالي مدى
َ
أهـمـيــة وجـ ــود تـلــك املـنـظـمــات املــوكـلــة
اليها مسؤولية كبيرة تتعلق بالصحة
الـعــامــة لــانـســان أيـنـمــا ك ــان وقــدرتـهــا
ع ـلــى ال ـت ـجــرد م ــن امل ـص ــال ــح الـخــاصــة
أو مــن ت ـضــارب مـصــالــح فـيـمــا بينها.
ولذلك فعندما نقرأ ما نشر حــول هذا
املــوضــوع ال بــد أن يصيبنا بعض من
الشكوك والخوف.
* باحثة وأخصائية في سالمة األغذية،
هانوفر  -أملانيا

تمديد أوروبي
الستخدام
مبيد مسرطن!
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي
ب ـق ـل ـيــل ص ــوت ــت  18دولـ ــة
مــن األع ـض ــاء فــي االت ـحــاد
االوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،خ ـ ــال جـلـســة
خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدت فـ ــي
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،عـ ـل ــى ت ـم ــديــد
اسـتـعـمــال "الـغـلـيـفــوســات"،
ب ـي ـن ـمــا ص ــوت ــت  9ضـ ــده،
بـمــا فــي ذل ــك بلجيكا التي
كانت اكثر املتحمسني ملنع
اس ـت ـخــدام ه ــذا املـبـيــد .وقــد
عبر وزير الزراعة البلجيكي
دونيس دو كارم عن أسفه
لقرار الدول األوروبية تمديد
اسـتـعـمــال مبيد األع ـشــاب
ال ـ ـضـ ــارة (ال ـغ ـل ـي ـفــوســات)
ملــدة خمس سـنــوات قادمة.
وأش ـ ــار ال ــوزي ــر البلجيكي
إل ــى أن ال ـقــرار ج ــاء مخيبًا
ل ـ ــآم ـ ــال" ،خـ ــاصـ ــة أنـ ـ ــه لــم
ي ـت ـض ـمــن أي ح ــدي ــث عــن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خـ ـ ــروج من
الغليفوسات ،ولم يخصص
أي موازنة للبحث عن بدائل
ل ــه" ،حسب كــامــه .وأع ــرب
ع ــن م ـخ ــاوف ــه م ــن أن يـتــم
تمديد املــدة لفترة إضافية
بعد خمس س ـنــوات ،األمــر
الذي يشكل خطرًا مستدامًا
على الصحة العامة.
وط ــال ــب ال ــوزي ــر الـسـلـطــات
الفيدرالية في البالد البحث
ع ــن ط ــرق م ــن أج ــل تقنني
وت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الغليفوسات في البالد من
أجـ ــل اس ـت ـب ــدال ــه تــدريـجـيــا
بمستحضرات أقــل خطرًا
على النباتات واالنسان.
وكانت العديد من التقارير
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ق ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن
اس ـت ـع ـم ــال ال ـغ ـل ـي ـفــوســات
يـ ـتـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـ ــي إص ـ ــاب ـ ــات
بــالـســرطــان ل ــدى املــزارعــن
الذين يستخدمونه وأيضًا
لـ ــدى امل ـس ـت ـه ـل ـكــن بسبب
وجـ ـ ــود ج ــزئ ـي ــات م ـن ــه في
الخضراوات والفواكه.

ائتالف إدارة النفايات يرفض توسيع المكبات
رف ـ ــض ائـ ـت ــاف ال ـن ـف ــاي ــات امل ـســاعــي
الــرسـمـيــة االخ ـي ــرة لـتــوسـيــع مـكـبــات
ّ
النفايات البحرية التي إن دلــت على
ّ
شيء فهي تدل على الفشل الذريع في
إع ــداد وتنفيذ خطط بيئية سليمة.
ورأى االئـ ـت ــاف ف ــي م ــوق ــف مـتـشــدد
لــه أمــس أن العجلة فــي توسيع هذه
املكبات البحرية وراءها هلع رسمي
م ــن ع ـ ــودة ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى الـ ـش ــوارع
تــزام ـنــا مــع االن ـت ـخــابــات التشريعية

فــي أي ــار  .2018معتبرًا أن التقصير
واإله ـمــال املـتـعـ ّـمــديــن فــي إدارة ملف
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة وع ـ ــدم تــوسـيــع
وت ــأه ـي ــل م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ
ل ــه ط ــاب ــع اس ـت ـث ـم ــاري عـ ـق ــاري عـلــى
حساب طبيعة لبنان وصحة شعبه،
ّ ً
محمال املسؤولية اآلنية واملستقبلية
ّ
لـكــل مــن ســهــل وســاهــم واسـتـفــاد من
ارت ـك ــاب ه ــذه ال ـج ــرائ ــم الـبـيـئـيــة ذات
كلفة تدهور بيئي عالية جـدًا والتي

س ـت ـك ـلــف س ـن ــن ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـج ـهــد
وال ـع ـم ــل ومـ ـئ ــات م ــاي ــن ال ـ ـ ــدوالرات
مل ـعــال ـجــة ال ـت ـل ــوث ال ـب ـح ــري وإعـ ـ ــادة
ال ـح ـيــاة الـبـحــريــة إل ــى طـبـيـعـتـهــا في
ح ــال لــم يـكــن ال ـضــرر الـبـيـئــي نهائيًا
وغير قابل للتصحيح.
وطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــب االئـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
ب ــاالل ـت ــزام بــال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ــوان ــن
الوطنية والــدولـيــة ال سيما مرسوم
" 2012/8633ت ـق ـي ـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي"

والقانون رقم  1977/ 126وتعديالته
و"اتـفــاقـيــة بــرشـلــونــة لحماية البيئة
البحرية واملنطقة الساحلية للبحر
املـتــوســط" وتـقـيـيــم آث ــار أي ــة خـيــارات
إلدارة النفايات الصلبة من الناحية
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـص ـح ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية.
ك ـم ــا ط ــال ــب ب ــاس ـت ـك ـم ــال الـ ــدراسـ ــات
ال ـت ــي اق ـتــرح ـت ـهــا وزارة ال ـب ـي ـئــة فــي
خطتها املـقــدمــة إلــى مجلس ال ــوزراء

فــي آب  2017بــاألخــص إج ــراء مسح
م ـ ـيـ ــدانـ ــي ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ج ـي ــول ــوج ـي ــة
وهيدروجيولوجية وغيرها لتحديد
إلدارة
املواقع املحتملة إلنشاء مرافق
ً
ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة ال ـص ـل ـبــة خــاصــة
مــواقــع املـقــالــع وال ـك ـســارات واملـكـبــات
العشوائية التي يمكن إعادة تأهيلها
واستخدامها .وإطــاق حملة وطنية
للتخفيف من إنتاج النفايات والفرز
من املصدر.
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العالم

سوريا يواصل الجيش السوري معركته لفك الطوق المفروض على عناصره في مبنى إدارة المركبات في حرستا ،شمالي شرقي دمشق.
عملية معاكسة بدأها ،أمس ،أفضت إلى استعادته مباني عدة ،شرقي مبنى محافظة ريف دمشق

سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا:
عناصر الحامية صامدون
دمشق ــ مرح ماشي
م ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـنـ ـيـ ـف ــة تـ ـشـ ـه ــده ــا م ــدي ـن ــة
حرستا ،على املدخل الشمالي الشرقي
للعاصمة السورية ،بهدف السيطرة
عـلــى مـحـيــط إدارة امل ــرك ـب ــات ،بعدما
فـ ــرض م ـس ـل ـحــون م ــن ف ـص ــائ ــل ع ــدة؛
بينها «هيئة تحرير الشام» و«حركة
أح ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» ط ــوق ــا ع ـل ــى الـقـطـعــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـت ــي ي ـت ـمــركــز داخ ـل ـهــا
ع ــدد م ــن ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش ال ـس ــوري.
الـ ـحـ ـص ــار أتـ ـ ــى ب ـع ــد هـ ـج ــوم قـ ـ ــام بــه
ثان من «معركة
املسلحون ضمن جزء ٍ
بأنهم ظلموا» ،بدأ في آخر أيام العام
املنصرم .ومــع دخــول حرستا يومها

فشلت محاولة المسلحين
التوغل نحو الطريق
الدولي وأطراف القابون
امل ـش ـت ـعــل ال ـ ـسـ ــادس ،بـ ــدا أن الـجـيــش
السوري احتوى الهجوم أخيرًا ،وبدأ
ي ـع ـ ّـد ال ـع ــدة ل ـلــوصــول إل ــى عـنــاصــره
ال ـص ــام ــدي ــن داخـ ـ ــل إدارة امل ــرك ـب ــات.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـحـمـلــة اإلعــام ـيــة
الواسعة التي رافقت هجوم املسلحني
على نقاط تمركز الجيش في حرستا،
مـنــذ ســاعــاتــه األولـ ــى ،غـيــر أن مالمح
حملة إعالمية مضادة اتضحت أمس،
م ــع إعـ ــان م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة وص ــول
وحدات الجيش إلى محيط جامع أبو
بكر ،وسيطرتها على عدة كتل أبنية،
شــرقــي مبنى مـحــافـظــة ري ــف دمـشــق،
إضافة إلى أسر عدد من املسلحني من
الفصائل املهاجمة .وفي مقابل غزارة
تصريحات مصادر الجيش امليدانية،
الـ ـت ــزم إع ــام ـي ــو ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
ال ـص ـم ــت ،مـكـتـفــن ب ـن ـفــي ح ـ ــدوث أي
ت ـق ــدم لـلـجـيــش ع ـلــى أي م ـح ــور ك ــان.
التحرك السريع للقوات املقاتلة ،بعد
وص ــول ت ـعــزيــزات مــن ق ــوات النخبة،
ي ــوض ــح أن أم ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة

«خــط أحـمــر» ،وفــق الــرؤيــة العسكرية
للمعارك الدائرة .يوم دمشق الشتوي
بدا مختلفًا بصورة أعنف من املتوقع.
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـح ــرب ــي لـ ــم يـ ـت ــوق ــف عــن
االسـتـهــداف املتكرر ملــواقــع املسلحني
املهاجمني على جبهة إدارة املركبات،
فــي مـحــاولــة لـتـعــزيــز ص ـمــود ال ـقــوات
داخـ ـلـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـح ــدث ــت م ـع ـلــومــات
ميدانية عن مقتل عشرات من مسلحي
«تحرير الشام» ،إضافة إلى استشهاد
وإص ــاب ــة عـ ــدد م ــن م ـقــات ـلــي الـجـيــش
الـ ـس ــوري .وت ـق ــدر املـ ـص ــادر املـيــدانـيــة
مساحة السيطرة الجديدة للمسلحني
في املنطقة الفاصلة عن إدارة املركبات،
بنحو  800مـتــر ،وتشمل مناطق من
ح ـيــي الـعـجـمــي والـ ـح ــدائ ــق .وتـعـتـبــر
هــذه املنطقة خط إمــداد القوات داخل
اإلدارة ،ان ـطــاقــا م ــن امل ــراك ــز املـقــابـلــة
باتجاه الطريق الدولي ،ومنها مبنى
فرع األمن الجنائي .وحاول املسلحون
ع ـب ــر ال ـه ـج ــوم ب ــاس ـت ـخ ــدام سـ ـي ــارات
مـفـخـخــة ،ال ــدخ ــول إل ــى مـبـنــى امل ــوارد
امل ــائ ـي ــة ،ح ـيــث وص ـل ــت االش ـت ـبــاكــات
ح ـت ــى األس ـ ـ ـ ــوار ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـلـمـبـنــى،
خــال األي ــام الفائتة .ومنذ اللحظات
األولـ ــى لـلـهـجــوم الـعـنـيــف ،توضحت
مالمح املعركة القادمة وأهدافها في
الــوصــول إلــى الطريق الــدولــي املــؤدي
إلى العاصمة دمشق ،ليبدو أن مبنى
إدارة امل ــركـ ـب ــات وع ـن ــاص ــر حــامـيـتــه
حـ ـج ــر عـ ـث ــرة فـ ــي فـ ــي وجـ ـ ــه تـحـقـيــق
ه ــذا الـ ـه ــدف ،ب ــاالش ـت ــراك م ــع حــامـيــة
األم ـ ــن ال ـج ـنــائــي وع ـن ــاص ــر امل ـ ـ ــؤازرة.
وت ــرك ــزت عـمـلـيــة ال ـج ـيــش املـعــاكـســة،
بـعــد وص ــول ال ـت ـعــزيــزات إل ــى مـحــاور
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف نـ ـ ـ ــاري س ــري ــع
ألم ــاك ــن ت ـم ــرك ــز ال ـق ـن ــاص ــن وم ــراك ــز
توزع القوات املهاجمة ،ما أتاح فرصة
للوحدات وخــرق الطوق الذي
التقدم
ً
فرض بداية على فرع األمن الجنائي.
ويشير مصدر ميداني إلى أن سرعة
ش ـ ــق طـ ــريـ ــق عـ ـسـ ـك ــري نـ ـح ــو إدارة
امل ــرك ـب ــات أتـ ـ ّـاح االط ـم ـئ ـنــان وص ـمــود
العناصر ووفــر سبل مقاومتهم ،رغم
الـ ـغ ــزارة ال ـن ــاري ــة م ــن ق ـبــل املـسـلـحــن.

فـ ــرق االسـ ـتـ ـط ــاع ع ـم ــدت إلـ ــى كـشــف
مواقع تــوزع القناصني واملجموعات
املـ ـه ــاجـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــوط األولـ ـ ـ ــى،
لـيـقــوم س ــاح الـجــو بالتعامل معها،
استنادًا إلــى دوره املركزي في عرقلة
امل ـهــاج ـمــن ع ــن ال ــوص ــول إلـ ــى داخ ــل
املبنى .كما تم رصد مناطق العمليات
على الخطوط الخلفية واستهدافها،
لـعــزل املـجـمــوعــات املـهــاجـمــة بعضها
عــن بـعــض .وتــرافـقــت امل ـعــارك الــدائــرة
م ــع ه ـج ــوم ب ــال ـق ــذائ ــف ال ـصــاروخ ـيــة
على ضاحية حرستا السكنية ،والتي
وص ــل ع ــدده ــا إل ــى  120قــذيـفــة خــال
يــومــن ،مــا أفـضــى إلــى تعليق ال ــدوام
الرسمي فيها إلــى يــوم األحــد املقبل،
نظرًا إلــى استهداف امل ــدارس املتكرر،
م ــن ق ـبــل امل ـس ـل ـحــن .ويـعـتـبــر مـصــدر
مـيــدانــي أيـضــا أن م ـحــاوالت «تحرير
الـشــام» أخفقت فــي التأثير على حي
ال ـقــابــون ،ليغلق فــي وجـهـهــا مـجــددًا
بــاب الدخول إلــى دمشق من مدخلها
ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
نجاحها في تغيير خطوط التماس.
ووفــق املـصــدر ،فــإن مــن شــأن الهجوم
األخير أن يدفع العمليات العسكرية
للجيش السوري في محيط العاصمة،
ب ـه ــدف «ح ـص ــر جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» في
مواقع من الغوطة الشرقية ،والحد من
تأثيرها على شن هجومات مماثلة.
وقـ ـ ــد تـ ــزامـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى مـ ـح ــاور
حــرسـتــا مــع تـقــدم الـجـيــش فــي محيط
الـنـشــابـيــة (شـ ــرق ال ـغــوطــة) والـتـعـمــق
داخلها ملسافة تصل إلى نحو كيلومتر
ً
واح ـ ـ ـ ــد ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ـح ـي ــط ج ــام ــع
اإلح ـســان ،لتتم سيطرة الجيش على
مفارق طرق عدة يعتمدها املسلحون،
وال ـت ـم ــرك ــز ال ـع ـس ـكــري ف ـي ـهــا ،وتـفـشــل
م ـح ــاوالت مسلحي «ج ـيــش اإلس ــام»
املتكررة ،إلحداث أي خرق في دفاعات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري امل ـت ـم ــرك ــز حــدي ـثــا،
وسط نفي متواصل لتقدم الجيش ،من
قبل الناطقني باسم «جيش اإلســام».
وي ـش ـي ــر اشـ ـ ـت ـ ــداد ع ـن ــف املـ ـ ـع ـ ــارك فــي
املنطقة إلــى أن العملية العسكرية لن
تتوقف في الوقت الحالي.

العراق

تتخطى «كمين» البرلمان :االنتخابات قائمة؟
ضية» ّ
«المفو ّ
ّ
تحاول بعض القوى السياسية تأجيل
المقررة ،إذ كانت آخر
االنتخابات البرلمانية ّ
محاوالتها ،أمس ،في جلسة لـ«المفوضية
مسعى منهم
العليا لالنتخابات» ،في
ً
موقف منها يدعو إلى التأجيل ،إال
إلصدار
ٍ
أن األخيرة أعادت الكرة إلى ملعب البرلمان،
والذي ينتظر منه حسم الموعد ،والقانون
المعتمد ،لينطلق «عمليًا» السباق
»االنتخابي في «بالد الرافدين
(أ ف ب)

ي ـت ـصـ ّـدر ال ـحــديــث ع ــن االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة وامل ـح ـلـ ّـيــة واًج ـه ــة املـشـهــد
ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وخ ـ ـ ـ ّ
ـاص ـ ـ ــة أن األروق ـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة «ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــج» بـ ــأحـ ــاديـ ــث
تساؤالت؛
متوازية ،تقود إلى جملة
ٍ
بدءًا من إمكانية إجــراء االنتخابات
في موعدها ّ
املقرر في ّ 12أيار املقبل،
مـ ــع إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ــأج ـي ـل ـه ــا ألس ــاب ـي ــع
ّ
م ـ ـع ـ ــدودة ،وف ـ ــق م ـ ـصـ ــادر م ــط ـل ـع ــة،
ـت تـجــاهــد فـيــه بـعــض الـقــوى
فــي وق ـ ٍ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،فـ ــي تــرج ـمــة
ً
قوى إقليمية ودولية بتأجيل
إرادة
االنتخابات لفتر ٍة تصل الــى حدود
السنتني.
وإذ ي ـت ـهــم رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ـ ّـواب
س ـ ـل ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوري بـ ـ ـت ـ ــرويـ ـ ـج ـ ــه
لـ ـ ـ «مـ ــؤامـ ــرة» ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات،
ب ـ ــذري ـ ـع ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــزوح املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ع ــن
منازلهم شمال البالد وغربها ،فإن
إع ــان «املـنـظـمــة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة»
أم ــس ،عــن أن ع ــدد ال ـنــازحــن الــذيــن
عــادوا إلى منازلهم فاق عدد أولئك
الــذيــن لــم يتمكنوا مــن الـعــودة بعد،
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ «تـ ـم ـ ّـدد تنظيم
ّ
داعش» صيف  ،2014شكل «سحبًا»

ّ
لـلــذريـعــة ال ـتــي يــتـكــأ عـلـيـهــا الــرجــل
وم ــن م ـع ــه ،األمـ ــر الـ ــذي دف ـع ــه أمــس
إلى نفي مسعاه إلى التأجيل .وقال
ف ــي ك ـل ـمــةٍ أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان ،أمـ ــس ،إن
«مجلس النواب وهيئة الرئاسة فيه
ال يسعيان إلى التأجيل االنتخابات
واصفًا ما يشاع
البرملانية املقبلة»ٌ ،
عن ذلــك ب ـ «أنــه تحريض مرفوض».
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ــد أن «مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
حـ ــريـ ــص عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام امل ــواعـ ـي ــد
املحددة لالنتخابات ،مع اتخاذ كل
األسباب الالزمة إلنجاحها وضمن
الدستورية» ،فإن «املنظمة»
املواعيد
أوضحت ّأنه في نهاية كانون ّ
األول
 ،2017عاد حوالى  3.22ماليني نازح
إلــى منازلهم ،في حني ال يــزال 2.61
مليون نازخ خارج ديارهم.
وج ــاء ك ــام ال ـج ـبــوري خ ــال جلسة
ّ
املخصصة لالستماع إلى
الـبــرملــان
«مجلس املفوضية العليا املستقلة
ـات» ،والـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
ل ــان ـت ـخ ــاب ـ ً
الخروج «ساملة» من كمني سياسي
هــدفــه إل ـقــاء «ل ــوم الـتــأجـيــل عليها،
ب ـح ـ ّـج ــة ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى إج ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا امل ـحـ ّـدد»،

ّ
مصدر مطلع.
وفق
ٍ
ّ
وأك ـ ــد رئ ـي ــس «م ـج ـلــس امل ـفــوض ـيــة»
ّ
ـان من
مـعــن ال ـه ـي ـتــاوي ،أن «أي إع ـ ٍ
ِقبل الحكومة ملوعد االنتخابات هو
إلـ ـ ٌ
ـزام ل ـنــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «تــأجـيــل
االنتخابات للمجالس املحلية يجب
أن ي ـكــون بــال ـت ـشــاور م ــع الـحـكــومــة،
وه ـ ــو أم ـ ــر ال ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ــواف ـق ــه
مجلس الـنـ ّـواب» .أما عضو اللجنة،
م ـع ـت ـمــد املـ ــوسـ ــوي ،ف ـق ــد أعـ ـ ــرب فــي
ـح ص ـح ــاف ــي ع ــن «اس ـت ـع ــداد
ت ـص ــري ـ ٍ
املـفــوضـيــة إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ّ
موعدها
املحدد ،إذ كانت إجاباتنا

واضحة خالل جلسة البرملان».
ّ
ن ـ ـجـ ــاح «امل ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي ت ـخ ــط ــي
ال ـ ـفـ ــخ الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـن ـ ـصـ ــوب ل ـ ّه ــا،
وتحميلها القوى السياسية املمثلة
في البرملان مسؤولية عــدم «حسم»
موعد االنتخابات والقانون املعتمد
(م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح اعـتـمــاد قــانــون سانت
ّ
ُ
ليغو املـعــدل  ،)1.7حتى يـصــار إلى
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ف ــؤاد مـعـصــوم،
والذي بدوره يصادق عليه ليصبح
مـ ـ ــوع ـ ـ ـدًا ن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـذًا ،ي ـ ــدف ـ ــع ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد
«قــانــون االنـتـخــابــات ال ـنــافــذ» ،وفــق

املوسوي .والقانون «النافذ» ُيعتبر
إح ـ ــدى أب ـ ــرز ال ـن ـق ــاط ال ـخــاف ـيــة فــي
الـبــاد ،إذ ترفضه الـقــوى واألحــزاب
ّ
تتمسك به األحزاب
الصغيرة ،فيما
الكبيرةً ،إال أنه «بحاجة إلى تعديل،
وخـ ـ ـ ّ
ـاصـ ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ـقـ ــرة ع ـم ـل ـي ــة ال ـع ــد
وال ـ ـف ـ ــرز ،وت ـق ـل ـيــص أع ـ ـ ــداد أع ـض ــاء
مجلس النواب واملحافظات» ،يقول
املوسوي.
ـواز ،ح ـم ــل اج ـت ـمــاع
ـ
ـ
ـ
م
ـاق
ـ
ي
ٍ
وفـ ــي سـ ـ ٍ
«التحالف الوطني» أمــس ،أكثر من

تحمل «المفوضية»
ّ
القوى السياسية
مسؤولية عدم حسم
موعد االنتخابات
والقانون المعتمد

الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

العالم

11

بريد دمشق

حيطان الحرب ...حكاية ما انحكت
عملت فرق
االستطالع على
كشف مواقع
القناصين
ليقوم سالح
الجو بالتعامل
معها (أرشيف ــ
أ ف ب)

ّ
خاصة لجهة ّ
تمسكه بإجراء
رسالةٍ
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا املـ ـق ــرر،
ودع ـ ــوت ـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى م ـعــال ـجــة
قـضــايــا ال ـنــازحــن م ــن ج ـهــةٍ أخ ــرى.
وأصـ ـ ـ ــدر «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ـي ــان ــا عـقــب
اج ـت ـم ــاع ق ـي ــادت ــه ف ــي مـكـتــب األم ــن
ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ــدع ــوة اإلســامـيــة»
رئـ ـي ــس «ائـ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون»
نوري املالكي ،قال فيه إن «االجتماع
تـ ـ ـن ـ ــاول بـ ـشـ ـك ـ ٍـل مـ ـف ـ ّـص ــل األوضـ ـ ـ ــاع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى مـســالــة اإلعـ ــداد لــانـتـخــابــات»،
م ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـددًا عـ ـل ــى «ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـت ـ ــزام
بالدستور ،وإجــراء االنتخابات في
مــوعــده املـقـ ّـرر» .وطــالــب املجتمعون
«مـفــوضـيــة االنـتـخــابــات باستكمال
إجراء اتها الفنية والعملية إلنجاح
العملية االنتخابية» ،داعيًا حكومة
حيدر العبادي إلى «معالجة قضايا
النازحني من أجل اإلدالء بأصواتهم
ّ
بحرية».
ّ
وعـ ـل ــى خ ـ ــط أزمـ ـ ــة بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ أربـ ـي ــل،
استقبل أمــس رئيس ال ــوزراء حيدر
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،وف ـ ـ ـ ـدًا يـ ـض ــم عـ ـ ـ ــددًا مــن
ّ
األح ـ ـ ــزاب الـ ـك ــردي ــة ،م ــؤكـ ـدًا «وحـ ــدة

ال ـع ــراق مــع ض ـمــان الـتـنــوع الـعــرقــي
واملذهبي» .وأضــاف أن «املسؤولية
املـلـقــاة عـلــى عاتقنا تتمثل برعاية
جميع املواطنني العراقيني» ،واعـدًا
ّ
زواره ٌبـ ــأن «ال ـح ـك ــوم ــة االت ـح ــادي ــة
مــاضـيــة فــي تــأمــن روات ــب املوظفني
في اإلقليم ،بصورة واضحة وعادلة
ووفق آلية دقيقة».
وع ـلــى الـصـعـيــد ع ـي ـنــه ،دع ــا رئـيــس
ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة «إقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ك ـ ـ ــردسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان»
ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــرزان ــي ،ت ــرك ـي ــا إل ــى
امل ـســاه ـمــة ف ــي ال ـت ـقــريــب ب ــن ب ـغــداد
وأربـ ـ ـي ـ ــل ل ــوض ــع حـ ــد لـ ــأزمـ ــة غـيــر
املسبوقة ،وذلك خالل لقائه القنصل
ال ـتــركــي ال ـجــديــد فــي أرب ـي ــل ،هــاكــان
كاراجاي والوفد املرافق له.
ك ــذل ــك ،اس ـت ـق ـبــل ال ـع ـب ــادي ال ـق ـيــادي
في «االتحاد الوطني الكردستاني»
بافيل الطالباني ،حيث جرى خالل
ال ـل ـق ــاء ب ـحــث األوضـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى وحـ ــدة
ال ـ ـب ـ ــاد ،وتـ ــأمـ ــن روات ـ ـ ـ ــب مــوظ ـف ــي
ّ
«اإلق ـل ـيــم» وح ــل اإلش ـكــاالت العالقة
بني «املركز واإلقليم عبر الدستور».
(األخبار)

سناء إبراهيم
«يا جدراننا املسكونة بأملنا وآالمنا ال ترحلي ،فنحن أيتام
جدار نجا من السقوط
بال جدران» .ركبت هذه العبارة ظهر ٍ
في مدينة داريا جنوب دمشق ،أما بقية الجدران الصامدة
فحالها لم يكن أقل بؤسًا من ساكنيها الذين رحلوا عنها،
فحملوها ما عجزوا عن حملهّ .
ّ
حملوها الغضب الذي
انحبس في داخلهم ،والخوف والحب ،فخرجت مكنوناتهم
ُ
وشرود
شعارات كتبت على عجل في غفل ٍة من القناص
ٍ
ٍ
من الرصاصة ،وهم يرددون« :لو وجدنا من يسمعنا لتركنا
صحيفة الجدران».
بدأ املوت في  ،2011وبدا أن الحقيقة لن تنفجر إال من
عال
الجدران الخرساء ،نطقت الجدران! ولكن
ٍ
بصوت ٍ
هذه املرة ،فجاءت عباراتها تعويضًا عن سنوات الجفاف
«أبجورات» يمكن
السياسي وانحباس املاء .لم يعد
هناك َ
َ
لتصل عتمة الليل بالنهار
السلطات أن تنزلها على الجدران ِ
وتحجب العبارات التي ّ
مدت يديها وساقيها وأطلقت لسانها.
نقية صافية ّ
في مقابل ذلك ،لم تأت الشعارات ّ
طيبة ّ
تعبر
ِ
ّ
عن مشروع يجمع السوريني في مجملها ،جاءت لتعبر عن
ّ
ّ
وتحزب من كتبها ،وفي بعضها اآلخر جاءت لتعيد
تبعية
موال ومعارض؛ وآخر لديه بقية من حلم وحب
الفرز بني ٍ
ّ
أيقظه الواقع ،فأخذ يرمم حلمه وينعش حبه على جدران
املدينة التي اغتالها الرصاص .بعضهم ترك توقيعه واسمه
املستعار ،آخرون تركوا اسم املنطقة أو املدينة ،البعض
اآلخر اكتفى بالعبارة فقط يقينًا منه أن االسم لم يعد مهمًا،
ّ
ّ
كنا نمزح ونقول يا رب ّ
وانهدت»،
تنهد املدرسة
«فباألمس
فهل بقي بعض من جدوى لالسم والهوية؟ هذا ما تقوله
ُ
عبارة ن ِقشت على أحد الجدران في برزة.
ُ
في وضوح الحرب وزرقة صراحتها ،نقرأ على جدران مدينة
دمشق وحاراتها بعضًا من شعارات املعارضة التي نقشت
خالل السنوات األولى للحرب« :لرائحة الدماء سيغضب
البحر ـ الثورة :تذكرة دخول وليست تذكرة خروج ـ ما بني
زرقة السما وعتمة الزنازين وطن يتسع ألحالمنا ـ ذهب
الذين تحبهم ذهبوا فإما تكون أو ال تكون» .للموالني أيضًا
عباراتهم املؤلفة غالبًا من كلمتني أو ثالث ُدججت بالتأييد
والذهاب إلى األبدي ،نقرأ منها« :صغيرة يا كبير ـ األسد
أو نحرق البلد ـ والله لنمحيها ـ نموت ليحيا األسد ـ سوا
بنعمرها ـ األسد أو ال أحد».
من نجا من السياسة كتب عن الحب وبعضًا من األمنيات
التي لم ُ
تنج ،نقرأ منها« :بحبك يا مقصوفة العمر ـ أحبيني
بعيدًا عن بالد القهر والكبت وبعيدًا عن مدينتنا اللي شبعت
من املوت ـ لن نألف املوت وسنبقى نحب الحياة ونبني
موسم عشق بني قذيفتني ـ إذا خايف من بكرا ...نام وفيق
بعد بكرا ـ أحبوها فهي سوريا ـ عندما تختفي الطائرات...
تطير الحمامات بيضاء بيضاء».
ُ َّ
في سوريا ،لم ت َوثق ظاهرة الكتابة على الجدران التي عرفت
في القرن السادس عشر باسم «الجدران تتكلم»ّ .
وعبرت
في ذلك الوقت عن بشاعة الحروب الدينية ،لتتحول الجدران
الحقًا إلى وسيلة للتعبير عن الرأي ،وبرزت بشكلها القوي
على جدران باريس إبان الحركة الطالبية عام  .1968في
لبنان أطلقت عليها الصحفية ماريا شختورة «جدران
العار» .مع ذلك ،هناك من يؤيد هذه الظاهرة ،وهناك من يقف
ضدها .تمام ضو (طالب طب بشري) هو من مشجعي
هذه الكتابات ،ويرى أنها «قريبة من الواقع والشارع ،ألنها
تعبر أكثر بكثير مما ّ
ببساطة ّ
تعبر الصحافة أو التلفزيون».
ويضيف أن «من يكتب على الجدران ،يكتب بشكل مجرد
من دون لف أو دوران أو مثاليات أو مجاملة ،هنا تكون
الجدران للجميع وليست حكرًا على مجموعة معينة من
الناس .فهو يكتب على الجدران رأيه مباشرة؛ بشجاعة من
دون أن يستطيع أحد محاسبته أو مجادلته على ما كتب».
عن رأيه بهذه الظاهرة ،يقول سعد القاسم (دبلوم دراسات
عليا في الفنون الجميلة)« :قد يبدو رأيي متعاليًا بالنسبة
إلى املتحمسني للكتابة على الجدران ،أجد أنها في املبدأ
عمل غير حضاري ألنها بالنتيجة ّ
تشوه األبنية واملدن،
وتخلق تلوثًا بصريًا يزيد أو ينقص تبعًا لحال املكان».
ويضيف أنه «إذا كانت الغاية هي التعبير عن الرأي فهي
أيضًا وسيلة متخلفة ،خاصة في زمن مثل زمننا ال يعدم
وسائل التعبير األكثر فاعلية وانتشارًا ،وأعني وسائل
التواصل االجتماعي» .ويرى أنه «إذا انطلقنا من التاريخ

الحديث إلى الواقع املعاصر ،فإن هذه الكتابات كانت إحدى
وسائل خلق رأي عام انفعالي وسطحي بدءًا من ثورة
الطالب املشبوهة في فرنسا ،مرورًا بثورات املخابرات
ً
األميركية امللونة في أوروبا الشرقية ،وصوال إلى كارثة
الربيع العربي» .ويشير القاسم إلى الظاهرة التي انتشرت
خالل الثورة الروسية كما يوثق جون ريد في كتابه
الشهير ،ومثلت البديل الحضاري لظاهرة الكتابة على
الجدران ،وهي ظاهرة البيانات السياسية املطبوعة على
الورق التي كانت تلصق على الجدران وتطرح من خاللها
القوى السياسية املختلفة آراءها املتباينة التي تهدف إلى
مخاطبة عقل املتلقي ،ال إثارة انفعاالته ومشاعره وغرائزه
العصية.
ارحلوا ...عودة إلى القواعد الطائفية
ُ
في وجهها اآلخر ،لم تكن الجدران مجرد صحيفة ك ِتب
عليها في لحظة ضجر ،بل سجلت في بعض أدوراها عودة
الناس إلى قواعدها الطائفية خوفًا من بريد نقلته الجدران.
لطاملا كانت أحياء املدينة ّ
تعج بساكنيها ،وتفاصيلها،
ولطاملا كانت شيماء تعلن تذمرها الدائم من ضجيج
األطفال على عتبة باب بيتها في املعضمية (ريف دمشق).
عال تصرخ في وجوه األطفال:
تفتح الباب بغضب وبصوت ٍ

كان للعبارات على الجدران
أثرها في عام 2012

«أريد أن أنام» .تعلن شيماء اليوم ندمها وتقول« :اشتقت
للضجيج» .هي كتبت في أعلى عتبة باب جيرانها« :عودوا».
عبارة شيماء كتبتها بما يشبه نداء استغاثة ،أكثر منه
نداء عودة .تروي لنا كيف أدى الخوف من حوادث االنتقام
الطائفية بداية األزمة  2011إلى رحيل الكثير من جيرانهم،
لكن هذا الرحيل لم يكن عفويًا ،كان مسبوقًا بعبارات تهديد
ُ
ك ِت َبت على جدران منازلهم .تقول شيماء« :في عام ،2012
وصل الناس إلى ذروة االحتقان واالنقسام السياسي الذي
ُع ّبر عنه في كثير من األحيان بعبارات طائفية كان يكفي
أن تقرأها على الجدران حتى تعلم أنه بات عليك الرحيل».
ما ترويه شيماء تؤكده أميرة ،فقد كان للعبارات أثرها في
عام  ،2012تقول األخيرة« :ما بني إخوتي املتطوعني في األمن
وجيراننا املعارضني ،كانت تكفي عبارة (ارحلوا) على جدار
منزلنا في كفرسوسة حتى نستعد للرحيل» .وتضيف« :ما
حدث لنا كان ّ
تصرفًا فرديًا أكثر منه جماعيًا ،كان إخوتي
يأتون من شعبة املخابرات العسكرية ،لم يقتربوا يومًا من
متظاهر َأو يرفعوا رؤوسهم في مواجهة مظاهرة ،لكنه
َ
الخوف .فق َد أبي قدرته على البقاء ،كان يصاب بالهيستيريا
من فكرة أن يستيقظُ صباحًا على خبر الفجيعة بأحد
أبنائه» .وتتابع« :لم تخل صداقتنا مع جيراننا وعمرها 20
ّ
بدم
عامًا من الود يومًا ،لكن القصة تحولت إلى قصة أبناء ٍ
حام ،تتحرك مشاعرهم كلما علت أصوات التظاهرات ،فهذا
سيخرج في تظاهرة يهتف بسقوط النظام ،وذلك سيخرج
ليمنع التظاهرة ألنه مع النظام ،مواالة ومعارضة والباب
عالباب ،أحدهم سيؤذي اآلخر ،لم يعد هناك من مجال
للبقاء ،ما زلت أذكر ذاك اليوم».
«عندما قررنا الرحيل ،كانت القيامة بال مبالغة ،جاء الجيران
لوداعنا وهم يبكون ،مطلقني شتائمهم على من أطلق
شرارتها» تضيف .وبعد ذلك؟ نسألها وتجيب« :بعد ذلك،
أقفل أبي األبواب وهو يخاطبها :رح تحكي حكايتنا وتقولي
ّ
بالسر وما
أنو كلمة عالحيط رحلتنا ،وتقولي أنو نزفنا
قدرنا نصرخ ،ممكن نرجع بكرا ونكسر هالقفل؟» .تختم
أميرة« :وكأننا في غفلة من النيام وسكون الليل وقبل أن
تستيقظ شمس املدافع وتطلق طلقتها األولى وصلنا إلى
مشارف قريتنا في ريف جبلة».
ُيقال إن باريس غسلت وجهها ،وإن بيروت مسحت جبينها
ومعها الشعارات التي مات من أجلها كثيرون ،ماذا عن
سوريا؟ متى ستغسل املدينة جدرانها؟ تجيب املدينة:
عندما ّ
نغير فرش الذاكرة.
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العالم

على الغالف

الجدار المضاد لألنفاق :المقاومة
يمثل الجدار على عمق  40مترًا تحت األرض تحديًا جديدًا للمقاومة في الحرب المستمرة مع العدو،
ّ
تحولت إلى «دولة» بين جدران ،بناء
التي
إسرائيل،
مواصلة
أن
في
شك
ال
وبينما
واألدمغة.
األمن
حرب
ّ
تعميق لهزيمة عقيدة الهجوم والهجمات االستباقية ،مقابل تعزيز الردع
المزيد منها حول نفسها،
ٌ
تبد قلقًا حيال الجدار الجديد ،المختلف كليًا عن كل ما بناه االحتالل
والحالة الدفاعية ،فإن المقاومة لم ِ
سابقًا ،إذ تؤكد إيجادها حلو ًال تقنية ،وذلك بجانب إقرارها بأن ما اكتشف من أنفاق في الشهور الماضية
كان نتيجة «خرق أمني تجري معالجته» ،ومن جانب آخر نفيها نجاح أي تقنيات لكشف األنفاق
غزة ــ هاني إبراهيم

مختلف عن جدار
الضفة والجدار
المصري
تـ ــرى مـ ـص ــادر ف ــي امل ـق ــاوم ــة أن ال ـج ــدار
ال ـجــديــد ـ ـ تـحــت األرض وفــوق ـهــا ـ ـ حــول
قطاع غزة «ليس له مثيل في أي مكان في
الـعــالــم» ،ألنــه مختلف حتى عــن الـجــدران
اإلسرائيلية التي ُبنيت في الضفة املحتلة
أو على الحدود مع مصر واألردن ،وكذلك
عن الجدار الفوالذي الذي بنته السلطات
املصرية على حدود قطاع غزة عام 2010
بعمق  25مترًا ،علمًا بأن املشروع األخير
الذي تقرر في عهد حسني مبارك كان قد
ُ
ُج ّمد واستبدل به ضخ مياه البحر لتدمير
األنـفــاق بــن رفــح املصرية والفلسطينية
في عهد عبد الفتاح السيسي.
ومن الفروق بني هذه الجدران أن الجدار
املـضــاد لــأنـفــاق حــول غــزة عمقه داخــل
األرض أضعاف مضاعفة عما هو ظاهر
فــوقـهــا ،وهــو مبني مــن أل ــواح خرسانية
ُ
ولـيـســت حــديــديــة ،ت ـصــب داخ ــل األرض
ب ـس ـمــك  70سـ ــم .ك ــذل ــكُ ،ي ــرك ــب أس ـفــل
الجدار حساسات إلكترونية كي تلتقط
االه ـتــزازات واألص ــوات فــي باطنها ،لكن
هذه املجسات التي ركبت في املناطق التي
أنـجــز فيها ال ـجــدار ليست فـعــالــة حاليًا،
ويبدو أن إكمال تركيبها سيكون خالل
العام الجاري كي تعمل بصورة منظومة
متكاملة.

م ـنــذ ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـثــالـثــة
ع ـلــى ق ـطــاع غ ــزة ع ــام  ،2014وبـعــد
تـنـفـيــذ امل ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ست
ُعمليات نوعية باستخدام األنفاق
أطلق عليها «عمليات ّ اإلنزال خلف
خـ ـط ــوط ال ـ ـعـ ــدو» وم ــث ـل ــت م ـفــاجــأة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدو وس ـ ـ ّـبـ ـ ـب ـ ــت ق ـ ـتـ ــل عـ ـ ـ ــدد م ــن
ج ـنــوده ،ش ــرع االح ـتــال فــي العمل
ع ـلــى «ح ـل ــول دف ــاع ـي ــة» ،مـسـتـعـيـنــا
في ذلك بشركات دولية للمساعدة
فــي ابـتـكــار تقنيات لكشف األنـفــاق
ت ـح ــت األرض ،وه ـ ــو م ــا ل ــم تـثـبــت
نجاعته منذ ثالث سنوات.
ب ـع ــد إخـ ـف ــاق هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ،لـجــأ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ح ــل
مفترض ،وهــو أكثر كلفة ،ويتمثل
في بناء جدار تحت األرض بأعماق
كبيرة (أكـثــر مــن األعـمــاق املتوقعة
ألن ـف ــاق امل ـقــاومــة ال ـتــي ت ـكــون ع ــادة
 25ـ ـ  35م ـت ــرًا) ع ـلــى ط ــول ال ـحــدود
م ــع ال ـق ـطــاع ،وذل ــك ب ـهــدف تـخــريــب
األنـ ـف ــاق امل ــوج ــودة ف ــي ح ــال م ــرور
ال ـج ــدار ع ـبــرهــا ،وأي ـض ــا م ـنــع ُ بـنــاء
أخــرى في السنوات املقبلة ،وأطلق
على املشروع اسم «زوهر هدروم»،
أي «توهج الجنوب».
وم ـن ــذ عـ ــام ت ـقــري ـبــا ( )2016يـعـمــل
ال ـعــدو عـلــى إن ـجــاز املــرحـلــة األول ــى،
الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت آثـ ـ ــار ال ـع ـم ــل ب ـه ــا فــي
ال ـح ــدود عـيــانــا ل ـل ـمــزارعــن وسـكــان
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ــاص ـ ـقـ ــة ل ـ ـهـ ــا .وأجـ ـ ــرى
مراسل «األخبار» جولة على بعض
تـلــك امل ــواق ــع بــرفـقــة مـجـمــوعــات من
ع ــدة ف ـصــائــل ،وال ـت ـقــى ع ـنــاصــر من
وحـ ـ ـ ـ ــدات «ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــد» وآخـ ـ ــريـ ـ ــن مــن
الوحدات الهندسية .وكــان مالحظًا
أنه على طول حدود القطاع ،البالغة

المغرب

إسقاط الجنسية عن مغاربة
إسرائيل يثير «عاصفة»
قانونية وسياسية
حالة من «القلق» تقابلها حالة تأييد بشأن مشروع إسقاط
الجنسية المغربية عن مغاربة إسرائيل ،الذين لم تحسم المملكة
رقمهم الحقيقي ،بعد ثالث موجات هجرة طوعية أو جبرية من
وو ّجهت في سبيل ذلك رسائل إلى
بالدهم إلى فلسطين المحتلةُ .
الملك لمنع مرور المشروع في مجلس النواب ،فيما يدفع كل طرف
بحججه التي يراها دامغة

 65ك ـلــم (شـ ـم ــال وش ـ ــرق وجـ ـن ــوب)،
تنتشر عشرات اآلليات اإلسرائيلية
داخل فلسطني املحتلة ،وهي تجري
عـمـلـيــات الـحـفــر عـلــى م ــدار ســاعــات
اليوم كله تقريبًا.
فـفــي إح ــدى مـنــاطــق ش ـمــال الـقـطــاع،
ّ
تـظـهــر ثــاثــة آل ـي ــات تـشـبــه ح ــف ــارات
آبـ ـ ــار امل ـ ـيـ ــاه ،وت ـع ـم ــل أذرع اآلل ـي ــات

الضخمة للوصول إلى أعماق كبيرة
فـ ــي ع ـم ــق األرض .وم ـ ــن ح ـ ــول تـلــك
املعدات ،تحيطها تالل رملية بنتها
جرافات إسرائيلية منذ بداية العمل
ب ـهــدف حـمــايــة الـعـمــال واملـهـنــدســن
مــن الـصــواريــخ املــوجـهــة والقناصة،
وتوجد بقرب اآلليات أدوات عسكرية
دفاعية وهجومية.
يـ ـ ـق ـ ــول «أب ـ ـ ـ ــو م ـ ـح ـ ـمـ ــد» ،وه ـ ـ ــو أح ــد
عـ ـن ــاص ــر ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ،إنـ ـ ـه ـ ــم الحـ ـظ ــوا
م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة إج ــراء
سلسلة مــن ال ـت ـجــارب عـلــى الـحــدود
اسـتـخــدمــت فيها مـجـســات وأجـهــزة
خاصة للكشف داخــل األرض ،ذاكـرًا
أنـهــم فــي املنطقة الشمالية رص ــدوا
«أكثر من  10تجارب بهذه األجهزة
الحديثة» .وأضاف« :نؤكد أن جميع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أخ ـ ـف ـ ـقـ ــت ،ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
الجيش اإلسرائيلي الوصول إلى أي

نفق تابع للمقاومة ...لكن في 2016
ب ــدأت عمليات الـحـفــر لـبـنــاء الـجــدار
األرضي».
أمـ ـ ـ ــا «أ ب ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف» ،وهـ ـ ـ ــو أحـ ــد
أعـ ـض ــاء ال ــوح ــدات ال ـه ـنــدس ـيــة فــي
إح ـ ــدى ال ـف ـص ــائ ــل ،ف ـق ــال إن ق ــوات
الـ ـ ـع ـ ــدو بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـ ــد أج ـ ــرت
العمليات االستكشافية وفحصت
تــربــة املـنـطـقــة وجـغــرافـيـتـهــا داخــل
غ ــزة ،ب ــدأت الـحـفــر وإدخـ ــال شـبــاك
م ــن ال ـح ــدي ــد ف ــي ا ل ـع ـمــق امل ـح ـفــور،
ث ـ ـ ــم ت ـ ـس ـ ـكـ ــب اإلس ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت فـ ــوق ـ ـهـ ــا،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :وفـ ـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــراتـ ـن ــا هــم
وص ـل ــوا إل ــى ع ـمــق  40م ـت ــرًا داخ ــل
األرض» .وي ــذك ــر ه ــذا املـ ـق ــاوم أنــه
ب ـع ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات األولـ ـ ـي ـ ــة ،وإقـ ـ ــرار
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة إكـ ـم ــال
الـجــدار ،استقدمت قــوات االحتالل
عـ ــددًا أك ـب ــر وأضـ ـخ ــم م ــن اآللـ ـي ــات،

تصميم سنان عيسى

اﳉﺪار اﻷرﺿﻲ اﳌﻀﺎد ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣ

ﺗﻘﺮر ﺑﻨﺎء اﳉﺪار ﺑﻌﺪ اﳊﺮب
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎم 2014

ﻓﻲ أﻳﻠﻮل  2016ﺑﺪأ اﳉﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﲡﺎرب
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود

ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﺸﺮوع

 3.34ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴ
)ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﻓﻲ ﺷﺒﺎط  2017أﻗﺎم اﳉﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻣﺼﻨﻌﺎ ً ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ ﻗﺮب اﳊﺪود
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:

1

ﺑﻨﺎء ﺟﺪار داﺧﻞ اﻷرض ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار  20ﻛﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

2

ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻓﻮق اﻷرض ﺑﻄﻮل  6أﻣﺘﺎر
وإﻛﻤﺎل اﳉﺪار داﺧﻞ اﻷرض
وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳊﺪود

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﳒﺎز  21ﻣﻮﻗﻌﺎ ً

الرباط ــ عبيد أعبيد
أث ــار م ـق ـتــرح ق ــان ــون ت ـقــدم ب ــه أكـبــر
األحزاب املعارضة في املغرب ،وهو
ً
حــزب «األصــالــة واملـعــاصــرة» ،جدال
واسـ ـع ــا ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـه ـي ـئــات
املــداف ـعــة عــن األق ـل ـيــات الــديـنـيــة في
امل ـم ـل ـك ــة ،وذلـ ـ ــك إثـ ــر زي ـ ـ ــارة رئ ـيــس
املـكـتــب الـسـيــاســي ال ـســابــق لـحــركــة
«ح ـمــاس» ،خــالــد مـشـعــل ،ووف ــد من
ال ـح ــرك ــة ،ل ـل ــرب ــاط ن ـهــايــة األس ـب ــوع
امل ــاض ــي .األمـ ــن ال ـع ــام لـ ـ «األص ــال ــة
واملـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة» ،إل ـ ـيـ ــاس الـ ـعـ ـم ــاري،
أعـ ـل ــن فـ ـج ــأة عـ ـق ــب لـ ـق ــائ ــه م ـش ـعــل،
أن ح ــزب ــه «س ـي ـت ـق ــدم ف ــي ال ـب ــرمل ــان
ب ـم ـسـ ّـودة قــانــون ُيـسـقــط الجنسية
امل ـغ ــرب ـي ــة ع ــن م ـغ ــارب ــة إس ــرائ ـي ــل»،
وهو ما ّ
رحب به مشعل في معرض
تـصــريـحــاتــه لـلـصـحــافــة ع ـقــب لـقــاء
االثنني.
مــا زاد حــدة الـسـجــال فــي األوس ــاط
السياسية حول القانون هو خروج
رئيس كتلة «األصــالــة واملعاصرة»
فــي مجلس الـنــواب (الـغــرفــة األولــى
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان) ،م ـح ـم ــد أش ـ ـ ـ ــرورو،
لـتــأكـيــد أن حــزبــه سـيـبــدأ إج ــراء ات
تقديم مقترح القانون املــذكــور إلى

ل ـج ـنــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي امل ـج ـلــس مــن
أج ــل مـنــاقـشـتــه .وأوض ــح أش ــرورو،
في حديث إلــى «األخـبــار» ،أن فكرة
امل ـق ـت ــرح «جـ ـ ــاء ت خـ ــال االج ـت ـم ــاع
الـ ــذي ج ـمــع األمـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب،
إل ـيــاس ال ـع ـمــاري وم ـش ـعــل» .كــذلــك،
كـشــف رئـيــس بــرملــانـيــي ال ـحــزب عن
عــزمــه على تقديم مـســودة القانون
إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـسـ ـتـ ـه ــل األس ـ ـبـ ــوع
امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك رغـ ــم ض ـغــط هـيـئــات
حقوقية للعدول عن ذلك.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ت ــدف ــع م ـجــوعــة
ّ
أخ ـ ـ ــرى إلـ ـ ــى سـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وذلـ ــك
ب ـم ـبــرر «ف ـصــل الـجـنـسـيــة املـغــربـيــة
ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي» .وم ــن
ه ـ ـ ــؤالء رئـ ـي ــس «م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـمــل
الــوط ـن ـيــة م ــن أج ــل الـ ـق ــدس» ،خــالــد
الـسـفـيــانــي ،ال ــذي ق ــال لـ ـ «األخ ـبــار»،
إن ه ــذا ال ـق ــان ــون س ـي ـكــون م ــن أجــل
«ت ــأك ـي ــد ف ـص ــل ك ــل م ــا ه ــو م ـغــربــي
ع ــن إج ـ ــرام ال ـص ـهــاي ـنــة ،ول ـي ــس مــن
أجــل سـحــب الجنسية املـغــربـيــة من
م ـغ ــارب ــة اخـ ـت ــاروا اإلق ــام ــة ف ــي بـلــد
غير بلدهم األم» .وعــن الصعوبات
ال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ــواج ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،أف ـ ــاد
السفياني بأنها تكمن في «تحديد
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـحـ ـمـ ـل ــون
الجنسية املغربية ،كما مــن الــوارد

اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  65ﻛﻠﻢ ﺑﺸﻜ

3

ﺑﻨﺎء ﻛﺎﺳﺮ ﻟﻸﻣﻮاج
ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻠﺴﺎن ﺑﺮي ﺻﻨﺎ
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﺸﻒ و
اﻟﻌﺎﻟﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ

اقترح حزب
«األصالة والمعاصرة»
مشروع القانون بعد
لقائه خالد مشعل

جدًا أن يكون اليهود املغاربة الذين
ّ
يـسـكـنــون امل ـس ـتــوط ـنــات ق ــد تـخــلــوا
عــن جنسيتهم األصـلـيــة» .ورأى أن
املـنــاهـضــن للتطبيع سـيـقـفــون مع
هـ ــذا امل ـق ـت ــرح «ألن ـ ــه ي ـع ــزل ال ـهــويــة
املـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
صـهـيــونـيــة بــاتــت تـتـبـجــح بـكــونـهــا
ع ــرب ـي ــة مـ ـغ ــربـ ـي ــة» .أم ـ ــا عـ ــن رف ــض
األق ـل ـيــة ال ـي ـهــوديــة ل ـل ـقــانــون ،فـقــال
ال ـس ـف ـيــانــي إن «املـ ـغ ــارب ــة ي ـعــرفــون
ج ـ ـيـ ــدًا كـ ـي ــف ي ـف ـص ــل ب ـ ــن ال ـي ـه ــود
كــديــانــة كـبــاقــي الــديــانــات ،والـكـيــان
الصهيوني العنصري اإلجرامي».
م ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـي ـ ـهـ ــود
املـ ـغ ــارب ــة ع ــن ان ـت ـق ــاده ــم ال ـق ــان ــون،
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أمام «حرب األدمغة» مجددًا
ثـ ـ ــم فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاط املـ ـ ــا ضـ ـ ــي أ قـ ــا مـ ــت
مصنعًا لإلسمنت قرب مستوطنة
« سـ ـ ـي ـ ــد ي ـ ــروت» ،ش ـ ـمـ ــال ا لـ ـقـ ـط ــاع،
لتسهيل عـمـلـيــات الـبـنــاء ولتقليل
تكلفة النقل.
بالعودة إلى وحدة «الرصد» ،يقول
«أبو محمد» إن وحداتهم على طول
الـ ـقـ ـط ــاع رصـ ـ ــدت عـ ـش ــرات امل ــواق ــع،
وأم ــاك ــن ال ـح ـفــر حــال ـيــا ه ــي تـقــريـبــا
فــي  21موقعًا مختلفًا .ويـشــرح أنه
فــي كــل مــوقــع تـعـمــل مــا بــن آليتني
إل ــى أرب ـ ــع ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ـشــرات
ال ـع ـمــال ،مــع وج ــود لـحــراســة دائـمــة
مــن الجيش وج ــدران مصفحة أمــام
ً
ب ـع ــض امل ـ ــواق ـ ــع ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ــال
الــرم ـل ـيــة .وي ـض ـيــف« :ف ـ ّـي منتصف
الـعــام املــاضــي ،2017 ،كثف الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي عـمـلــه ف ــي م ــواق ــع بـنــاء
الـ ـ ـج ـ ــدار ،وصـ ـ ــار ي ـع ـمــل ع ـل ــى م ــدار

ﺣﺪود ﻏﺰة

الساعة في املواقع التي يتوقع أن ّ
تمر
مـنـهــا أن ـفــاق امل ـقــاومــة ،وخــاصــة في
املناطق املقابلة للمواقع العسكرية
اإلسرائيلية واملستوطنات املنتشرة
فـيـمــا يـسـمـيــه غ ــاف غـ ــزة» .أم ــا عن
أقصى عمق قدرت وحدات «الرصد»
و«ال ـه ـنــدســة» أن ال ـعــدو وص ــل إلـيــه
في األرض ،فهو ال يتجاوز  70مترًا.
وكانت املقاومة ،بعد تفجير العدو
أحد أنفاقها (يتبع لحركة «الجهاد
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي») ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ت ـش ــري ــن
األول امل ــاض ــي ج ـن ــوب ق ـط ــاع غ ــزة،
ق ــد اس ـت ـهــدفــت ب ـعــد ذلـ ــك بــأســابـيــع
أحــد مواقع عمل الحفر في الجدار،
لـ ـك ــن الـ ـ ـص ـ ــاروخ املـ ـ ـض ـ ــاد ل ـ ـلـ ــدروع
اص ـط ــدم آنـ ــذاك بــالـكـثـبــان الــرمـلـيــة،
فـيـمــا أصــابــت قــذائــف ال ـه ــاون عــددًا
مــن الـجـنــود والـعـمــال .وفــي العاشر
من الشهر املــاضــي ،أعلن العدو أنه

أكدت المقاومة
أنها تواجه المشروع بطرق
وحققت نجاحات
هندسية ّ
م ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة ي ـجــري الـتـحـقـيــق
ب ـش ــأن ـه ــا ،وقـ ــد أسـ ـف ــرت ع ــن نـتــائــج
س ـت ـع ـل ـن ـهــا املـ ـق ــاوم ــة فـ ــي م ــوع ــده ــا
املناسب».
وي ـع ـم ــل ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
بـ ـن ــاء ال ـ ـجـ ــدار ع ـل ــى ثـ ــاث م ــراح ــل،

زﻳﻜﻴﻢ

«دولة» محاطة بالجدران

ﻧﺘﻴﻒ ﻫﻌﺴﺮا

اﻳﺮﻳﺰ

ﻴﻜﻞ

اسـتـطــاع تفجير نـفــق آخ ــر (لـحــركــة
«ح ـ ـمـ ــاس») ج ـن ــوب ال ـق ـط ــاع أي ـضــا.
ل ـكــن ف ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ل ــم ي ـث ـبــت لــدى
املقاومة ،وفــق مـصــادر ،أن اكتشاف
ال ـن ـف ــق كـ ــان ب ـس ـبــب ت ـق ـن ـيــات ادع ــى
االح ـتــال امـتــاكـهــا ،بــل «ب ـنــاء على

تـشـمــل األول ــى ج ــدارًا تـحــت األرض
ع ـل ــى ط ـ ــول  20ك ـل ــم مـ ــن أص ـ ــل ،65
وتحديدًا في املناطق التي يقابلها
م ـس ـتــوط ـنــات أو م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة،
أمـ ــا ف ــي ال ـث ــان ـي ــة ،فـسـيـبـنــي جـ ــدارًا
فـ ـ ــوق األرض ارت ـ ـفـ ــاعـ ــه  6أم ـ ـتـ ــار،
وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـه ــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـيـ ـه ــا ت ـ ـحـ ــت األرض ،ثــم
ي ـك ـمــل ال ـب ـن ــاء ف ــوق األراضـ ـ ــي الـتــي
َ
لــم ُي ــن ج ــدار تحتها .وفــي املرحلة
الـثــالـثــة ،سيبنى «كــاســر لــأمــواج»
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة ل ـل ـق ـطــاع،
ويتصل هذا «الكاسر» بلسان بري
ص ـنــاعــي ث ــم م ــع م ـن ـظــومــة الـكـشــف
والجدار العالي داخل البحر ،وهو
أمـ ــر مــرت ـبــط ب ــرص ــد/م ـن ــع الـتـسـلــل
الـ ـبـ ـح ــري (ال ـ ـض ـ ـفـ ــادع الـ ـبـ ـش ــري ــة).
ووفق رصد املقاومة ،ال يزال العدو
يعمل في املرحلة األولى ،إذ لم يبدأ

ﻧﺤﺎل ﻋﻮز

ﺣﺪود ﻏﺰة
ﻜﻞ ﻣﺘﻔﺮق
ﻛﻴﺴﻮﻓﻴﻢ

ﻧﻴﺮﻳﻢ

ﻟﻠﻘﻄﺎع
ﺎﻋﻲ
واﳉﺪار

اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء

وم ـ ـن ـ ـهـ ــم س ـ ـي ـ ـمـ ــون س ـ ـك ـ ـيـ ــرا ،وهـ ــو
األمـ ــن ال ـع ــام لـ ـ «ف ـيــدرال ـيــة الـيـهــود
املـغــاربــة» فــي فــرنـســا ،ال ــذي قــال إن
القرار ستكون له «عواقب كارثية»،
مـ ــؤكـ ــدًا أن الـ ـيـ ـه ــود املـ ـغ ــارب ــة عـبــر
ال ـع ــال ــم ي ـل ـتــزمــون إرسـ ـ ــال ش ـكــاوى
إل ــى ال ــدي ــوان املـلـكــي لـلـتـنــديــد بـهــذا
ال ـقــرار ،وذلــك عــن طــريــق مستشاره
م ــن أص ــل ي ـه ــودي ،أنـ ــدري أزوالي.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،كـ ـش ــف س ـ ـيـ ــون أسـ ـ ـي ـ ــدون،
وه ـ ـ ـ ــو نـ ـ ــاشـ ـ ــط حـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــي يـ ـ ـه ـ ــودي
مـغــربــي مـنــاهــض لـلـصـهـيــونـيــة ،أن
«فـيــدرالـيــة الـيـهــود املـغــاربــة» أعـ ّـدت
ع ــريـ ـض ــة ت ــوقـ ـيـ ـع ــات تـ ــرفـ ــض ســن
ال ـقــانــون مــن أج ــل تسليمها للملك
م ـح ـم ــد الـ ـ ـس ـ ــادس .وقـ ـ ــال أسـ ـي ــدون
إن «الـعــريـضــة تـضــم أك ـثــر مــن 120
يهوديًا مغربيًا يقيمون في فرنسا،
وه ــم يــرف ـضــون ال ـقــانــون ألن ــه وجــه
م ــن أوج ـ ــه اإلق ـ ـصـ ــاء ب ـح ــق األق ـل ـيــة
ال ـي ـهــوديــة املـغــرب ـيــة ،وق ــرار طــائــش
وم ـت ـه ــور» .وأضـ ــاف« :ال ـي ـهــود لهم
الـحــق فــي الـحـفــاظ عـلــى جنسيتهم
املغربية أينما كــانــوا ،ســواء داخــل
امل ـس ـتــوط ـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة أو فــي
مناطق أخرى».
وض ـمــن حـمـلــة االعـ ـت ــراض ،ت ـســاء ل
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ـيـ ـه ــود فــي

ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ

امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ع ـ ـ ــن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ف ـ ـتـ ــح هـ ــذا
امل ـل ــف وح ــال ــة آالف ال ـي ـه ــود الــذيــن
اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروا إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة امل ـ ـغـ ــرب
م ـك ــره ــن ت ـح ــت ضـ ـغ ــوط وت ــواط ــؤ
ع ــدد م ــن األحـ ـ ــزاب ال ـت ــي دع ــت إلــى
ط ــرده ــم آنـ ـ ــذاك .أم ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
ّ
الرسمي ،فظلت السلطات الرسمية
ت ـ ـضـ ــرب جـ ـ ـ ــدار الـ ـصـ ـم ــت إزاء أي
م ـع ـط ـيــات ت ـه ــم األق ـل ـي ــة ال ـي ـهــوديــة
وع ــدد املــوجــوديــن مــن املـغــاربــة في
امل ـس ـت ــوط ـن ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،لـكــن
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،خـ ــرج وزي ــر
الــداخـلـيــة الـســابــق ،مـحـمــد حـصــاد،
ألول مــرة في البرملان ،وكشف عدد
املوجودين في املستوطنات .ورغم
أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـك ـش ــف أرق ـ ــام ـ ــا واضـ ـح ــة،
فــإنــه أكــد أن عــددهــم يـقــدر بـ «مئات
اآلالف ...وي ـ ـتـ ــراوح ب ــن  700أل ــف
و 800أل ــف» .وج ــاء ذل ــك الـتـصــريــح
بعد ضغط أحزاب سياسية إلنشاء
مـكــاتــب تـصــويــت انـتـخــابـيــة خــارج
املـمـلـكــة ،األم ــر ال ــذي وج ــده الــوزيــر
ال ـس ــاب ــق «ص ـع ـب ــا ل ـل ـغ ــاي ــة» بـسـبــب
إشكالية مغاربة إسرائيل.
ّ
وي ـلــف كـثـيــر مــن ال ـغ ـمــوض أسـبــاب
ه ـ ـ ـجـ ـ ــرة ال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارب ـ ـ ــة إل ـ ــى
فـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة وب ــداي ـت ـه ــا ،لـكــن
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون ل ـ ـي ـ ـفـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـسـ ــاري

ـدار ال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري الـ ــذي
ب ـج ــان ــب جـ ـ ـ ّ
اس ـت ـق ـطــع وق ــط ــع أراضـ ـ ــي ال ـض ـف ــة املـحـتـلــة
وم ـحــاف ـظــة الـ ـق ــدس ،ت ـفــاخــر رئ ـي ــس وزراء
العدو ،بنيامني نتنياهو ،أول من أمــس ،بأن
«نسبة التسلل إلى أراضينا هي اآلن صفر
ب ـف ـضــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ق ـم ـنــا ب ـه ــا ،وم ــن
ضـمـنـهــا إق ــام ــة الـ ـج ــدار األم ـن ــي ع ـلــى طــول
الحدود اإلسرائيلية ـ املصرية» .وهذا الجدار
ب ــدأت إســرائ ـيــل ب ـن ــاءه أواخـ ــر  ،2013فيما
كشفت صحف عبرية في آب املاضي العزم
على «اسـتـكـمــال ج ــدار تحت األرض بطول
الحدود مع مصر خالل عام ونصف بتكلفة
تصل إلــى قرابة  980مليون دوالر ،ليكون
ً
مماثال للحاجز اإلسمنتي الذي تقيمه تحت
األرض على طول الحدود الشرقية مع قطاع
غزة».
وبـجــانــب التجهيز اإلســرائـيـلــي لبناء جــدار
آخر مع لبنان في القطاعني الشرقي والغربي

مـغــربــي يــديــر «امل ـت ـحــف ال ـي ـهــودي»
في الــدار البيضاء ،كشف في حوار
مـ ــع م ـج ـل ــة «زمـ ـ ـ ـ ــان» (م ـت ـخ ـص ـصــة
ف ــي ال ـت ــاري ــخ) ث ــاث م ـح ـطــات لتلك
ً
الـ ـهـ ـج ــرة ،قـ ــائـ ــا إنـ ـه ــا ج ـ ــرت عـلــى
دفـعــات وألسـبــاب مختلفة ،الدفعة
األول ــى كــانــت سنة « 1948مباشرة
بعد قيام الكيان الصهيوني ،وعدد
هؤالء نحو  90ألفًا ،وكان معظمهم
يزاولون حرفًا بسيطة» .أما الدفعة
الثانية ،فهاجرت ،وفــق ليفي ،بعد
ح ـص ــول املـ ـغ ــرب ع ـل ــى االس ـت ـق ــال،
لكن معظم هؤالء لم تكن لهم رغبة
ف ــي ال ـه ـج ــرة ،وإن ـم ــا ت ــم تـهـجـيــرهــم
رب ـم ــا ب ـق ــرار م ــن ال ــدول ــة ن ـظ ــرًا إلــى
الصراع السياسي في تلك املرحلة
مــن تــاريــخ ال ـب ــاد .لـكــن تـبـقــى أكـبــر
محطة هي التي وقعت بعد هزيمة
سنة  ،1967وفيها خرج عشرات أو
مئات اآلالف.

يرى يهود مغاربة أن
القانون يستهدفهم،
وخاصة أن جزءًا من
التهجير كان جبريًا (أ ف ب)

على الخط األزرق ،تواصل إسرائيل تشييد
ج ــدار كـبـيــر عـلــى ال ـح ــدود مــع األردن يبلغ
ارتفاعه  30مترًا وطــولــه  5كيلومترات من
املـقــرر بـنــاؤه قبالة مطار جديد يعمل على
إنشائه ويحمل اسم «تمناع» .ومن املتوقع أن
تنتهي عمليات تشييد الجدار التي وصلت
تكاليفها إلــى  85مـلـيــون دوالر ،بــدايــة هــذا
العام ،وذلك بعدما أخلى العدو مئات األلغام
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـلـمــا ب ــأن ه ــذا الـ ـج ــدار ،ال ــذي
تسنده عـشــرات األعـمــدة ،هــو امـتــداد لجدار
بـطــول  30كـلــم بــن منتجعات «إي ــات» في
أقصى الجنوب ،ووادي عربة .وقالت مواقع
إعالمية إسرائيلية إن «قرار بناء الجدار لم
يتخذ مــن بــاب حماية املـطــار ال ــذي سيبنى
ه ـن ــاك ،ب ــل ف ــي إطـ ــار اسـتــراتـيـجـيــة دفــاعـيــة
وضعها نتنياهو ،وفي محورها الدفاع عن
إسرائيل عبر بناء جدران على حدودها».
(األخبار)

بعد ببناء الجدار فوق األرض.
وع ــن الـجـهــات الـتــي تعمل فــي بناء
ات شــركــات
ال ـج ــدار ،ف ــازت بــالـعـطــاء ّ
ً
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـش ــغ ــل ع ـم ــاال
وخـبــرات أجنبية ،وهــم مــن إريتريا
وم ــول ــدافـ ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا وإي ـط ــال ـي ــا
وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ودول أخ ـ ـ ــرى ،وهـ ــؤالء
الـعـمــال والـخـبــراء خضعوا لفحص
أمـنــي مـسـبــق ،وال يعني ذل ــك أن ــه ال
يــوجــد ع ـمــال إســرائـيـلـيــون أو عــرب
م ــن ال ــداخ ــل امل ـح ـت ــل .وت ـق ــدر تكلفة
الـ ـج ــدار بــأك ـثــر م ــن ث ــاث ــة م ـل ـيــارات
شيكل (نحو مليار دوالر أميركي)،
إذ يكلف كــل كيلو متر أكـثــر مــن 42
مـلـيــون شـيـكــل ،فيما تـقــدر ميزانية
ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ُ
ست َ
نصب داخ ــل األرض مــع الـجــدار
بقرابة  1.2مليار شيكل.
وح ـ ـ ـ ــول األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـتـ ــي اك ـت ـش ـف ـه ــا
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي خ ــال األشـهــر
املاضية وعمل على تفجيرها ،يقول
قيادي في املقاومة ،إن «التقديرات
وامل ـع ـلــومــات لــديـنــا تــؤكــد أن كشف
ه ــذه األنـ ـف ــاق ل ـيــس بـسـبــب ال ـج ــدار
األرضي (خاصة أنه لم يكتمل) ،لكنه
يستند إلــى مـعـلــومــات استخبارية
حصل عليها الـعــدو عبر العمالء».
كــذلــك نـفــى االدع ـ ــاء ات اإلســرائـيـلـيــة
بالتوصل إلــى تكنولوجيا جديدة
الكـتـشــاف األن ـف ــاق ،م ـشــددًا عـلــى أن
هذا الحديث «يأتي في إطار الدعاية
والحرب النفسية ضد املقاومة» .أما
عن مواجهة املقاومة هــذا املشروع،
فكشف عن ابتكار املقاومة أساليب
هندسية ومـيــدانـيــة ،لكنه لـفــت إلــى
أن ــه رغ ــم تحقيق نـجــاحــات فــي هــذا
اإلطار« ،فلن نكشف تفاصيل كثيرة
لدواع أمنية».
ٍ
وعن حجم اإلنجاز في الجدار ،تفيد
ت ـق ــدي ــرات امل ـق ــاوم ــة ب ــأن ال ـع ــدو أتــم
البناء تحت األرض ـ املرحلة األولى
ـ ـ ـ فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـش ـم ــال ـي ــة بـنـسـبــة
ت ـ ـفـ ــوق  %60م ـ ــن م ـج ـم ــل ال ـ ـحـ ــدود
هـ ـ ـن ـ ــاك ،ويـ ـ ـع ـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى أن ت ـلــك
املـنـطـقــة هــي األك ـثــر كـثــافــة فــي عــدد
امل ـس ـتــوط ـنــات وامل ــواق ــع الـعـسـكــريــة
ً
اإلسرائيلية ،إذ توجد شـمــاال تسع
مـسـتــوطـنــات أك ـبــرهــا وأقــرب ـهــا إلــى
غزة «سيديروت» ويستوطنها أكثر
من خمسة آالف إسرائيلي.
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تقرير واصلت الواليات المتحدة إطالق تصريحاتها التحريضية ضد إيران ،مستثيرة مزيدًا
من ردود الفعل المنددة ،إقليميًا ودوليًا .يأتي ذلك في وقت أكدت فيه طهران،
«معارضة
مجددًا« ،إخماد الفتنة»ُ ،مع ِل ًنة القبض على «خلية إرهابية» ،ومتهمة
َ
الخارج» و«دعاة الملكية» بالتعاون مع الواليات المتحدة الستقدام «الدواعش» عبر
أفغانستان والعراق

رفض روسي ـ فرنسي ـ تركي لـ«نهج واشنطن»

إيران« :غرفة عمليات»
أميركية لدعم االضطرابات
لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي ،شهدت
إيـ ـ ــران ت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة لـقـيــادتـهــا
ورافضة لـ«الفتنة» ،في وقت ّ
سجلت
فيه االحتجاجات املناوئة للحكومة
مــزيـدًا مــن الـتــراجــع .تــراجـ ٌـع لــم تفلح
دع ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
الخارج و«محبي الشاه» ،إلى اآلن ،في
تبديل معطياته ،على الرغم من نيلها
تـشـجـيـعــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ِق ـب ــل ال ــوالي ــات
املتحدة ،التي لقيت مواقف رئيسها
«ال ـت ـحــري ـض ـيــة» م ــزيـ ـدًا م ــن الــرفــض
الـ ـ ــدولـ ـ ــي واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وخ ـص ــوص ــا
م ــن ِق ـب ــل روسـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا وتــرك ـيــا،

حض بهلوي شركات
ّ
التكنولوجيا األميركية على
توفير خدمات لإليرانيين
مـ ــن دون أن ي ـم ـن ــع ذلـ ـ ــك واش ـن ـط ــن
م ــن م ــواص ـل ــة إطـ ـ ــاق ال ـت ـصــري ـحــات
امل ـعــاديــة إلي ـ ــران ،وال ـتــي ك ــان آخــرهــا
ادعاء وزارة الخارجية األميركية ،أن
لديها «صالحيات واسعة ملحاسبة
املسؤولني عن أعمال عنف أو مراقبة
أو سـ ــرقـ ــة» ب ـح ــق امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فــي
مخاطبة من ّ
سمتهم «ضحايا
إيران،
ِ
النظام» بقولها« :لن ننساكم» .وفيما
تواصلت ردود الفعل الرافضة لبحث

التطورات اإليرانية في مجلس األمن
ال ـ ــدول ـ ــي ،كـ ـ ــررت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
إصرارها على االقتراح املتقدم ،آملة
األخــذ به «خــال اليومني القادمني».
تــرافــق ذلــك مــع إعــان وزارة الخزانة
فــرض عقوبات على خمسة كيانات
(مــركــز أب ـحــاث وأرب ــع شــركــات) على
«صلة ببرنامج إيران لألسلحة».
وخـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت ،ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي مـ ــدن
وم ـح ــاف ـظ ــات ذات أه ـم ـي ــة ،كـمـشـهــد
وشـ ـي ــراز وقـ ــم وأص ـف ـه ــان ،مـسـيــرات
داع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة «الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» ،وراف ـ ـضـ ــة ل ــ«ال ـت ــدخ ــل
الخارجي» و«إثارة الشغب».
ُ
ول ــم ت ـس ـ ّـج ــل ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تجمعات
احتجاجية بــارزة ،في وقت أعاد فيه
القائد العام للجيش اإليراني ،اللواء
ع ـبــد الــرح ـيــم م ــوس ــوي ،ال ـتــأك ـيــد أن
ب ــاده تمكنت مــن «إخ ـم ــاد الـفـتـنــة»،
م ـبــديــا ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،اسـتـعــداد
قواته للتدخل «إذا لزم األمــر» ،وذلك
بـعــدمــا أع ـلــن قــائــد ال ـحــرس ال ـثــوري،
محمد عـلــي جـعـفــري ،أول مــن أمــس،
«انـتـهــاء الفتنة» .بــالـتــوازي مــع ذلــك،
أعـلـنــت وزارة األم ــن واالسـتـخـبــارات
اإليرانية إلقاء القبض على عناصر
«مـجـمــوعــة إرهــاب ـيــة» كــانــت تخطط
لتنفيذ عمليات تفجير وقتل داخــل
الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف «اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى حــالــة
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة» .وأشـ ـ ــارت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إلـ ــى أن عـمـلـيــة

االعـ ـتـ ـق ــال ،الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ف ــي مــديـنــة
بـيــرانـشـهــر ف ــي مـحــافـظــة أذرب ـي ـجــان
ال ـغ ــرب ـي ــة (شـ ـم ــال غ ـ ـ ــرب) ،تـخـلـلـتـهــا
مواجهات أدت إلى مقتل  3من رجال
االسـتـخـبــارات ،و«أح ــد اإلرهــابـيــن»،
وإصــابــة آخــريــن ،وم ـصــادرة أسلحة
وقنابل كانت في حوزتهم .وأوضحت
أن «هذا الحدث سبقته عملية تفكيك
لـ ـ  3خــايــا إرهــاب ـيــة أخ ــرى فــي غــرب
ال ـب ــاد ،واع ـت ـقــال الـعـنــاصــر الـتــابـعــة
ل ـه ــا» .وإلـ ــى جــانــب اإلعـ ــان املـتـقــدم،
برزت تصريحات الفتة للمدعي العام
اإلي ــران ــي ،محمد جـعـفــري منتظري،
ك ـش ــف ف ـي ـهــا ع ــن «غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات»،
يقودها أميركي وتضم ممثلني عن
منظمة «خلق ودعــاة امللكية وبعض
الـ ـق ــومـ ـي ــن والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــن» إلثـ ـ ـ ــارة
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران .وت ـح ــدث
مـ ـنـ ـتـ ـظ ــري ،خـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء فـ ــي مــدي ـنــة
قـ ـ ــم ،عـ ــن أن ت ـل ــك «ال ـ ـغـ ــرفـ ــة خـطـطــت
لـتــأسـيــس غــرفــة عـمـلـيــات ف ــي أربـيــل
العراقية وهيرات األفغانية ليتم من
ّ
خاللها تسلل التكفيريني الدواعش،
بالتزامن مع هــذه االضـطــرابــات ،إلى
داخل األراضي اإليرانية» ،مضيفًا أنه
كــان الـهــدف مــن وراء ذلــك «السيطرة
على املراكز املهمة وحسم األمر خالل
شهر شباط /فبراير القادم».
ّ
ويــوم أمــس ،حــث نجل الشاه املخلوع
رضـ ــا م ـح ـمــد رضـ ــا ب ـه ـل ــوي ش ــرك ــات
التكنولوجيا األمـيــركـيــة عـلــى توفير

شهدت إيران ،لليوم الثاني على التوالي ،مسيرات حاشدة رفضًا لـ«إثارة الفتنة» (أ ف ب)

خ ــدم ــات ات ـ ـصـ ــاالت ل ــإي ــران ـي ــن .وإذ
أشاد بمواقف الرئيس دونالد ترامب،
مـمــا ي ـجــري ف ــي بـ ــاده ،أش ــار بهلوي
إل ــى «(أن ـن ــا) نـحـتــاج إل ــى مــا هــو أكثر
م ــن مـ ـج ــرد كـ ـ ــام .ن ــري ــد رؤيـ ـ ــة أف ـع ــال
ملموسة .يجب أن يكون هذا فوريًا.»...

ـارضــة اإليــرانـيــة ،شيرين
وحضت املـعـ ِ
عبادي ،من جهتها ،املتظاهرين على
الـبـقــاء فــي ال ـش ــارع ،داع ـيــة اإليــرانـيــن
إل ــى «ال ـتــوقــف عــن دف ــع فــواتـيــر املـيــاه
وال ـغ ــاز وال ـك ـهــربــاء وال ـضــرائــب دعـمــا
للمحتجني» ،وعلى «سحب أرصدتهم

األردن

موازنة « :2018العرض» انتهى و«الرسالة» صدقت
منذ تبني األردن برنامج
«اإلصالح االقتصادي» ،لم
يرفض مجلس النواب أي
مشروع للموازنة ،ولذلك لم
استثناء،
تكن موازنة 2018
ً
بعد،
إذ ال أصداء شعبية ُ
رغم رفع سعر الخبز ،ونية
الحكومة زيادة األسعار
والضرائب ،وهي بعض
الوعود التي قدمتها إلى
البنك الدولي .كان بإمكان
«اإلخوان» عرقلة مشروع
الموازنة في مجلس
النواب ،لكنهم اختاروا
تجنب المواجهة في أمر
محسوم ،واكتفوا بمشهد
المقاطعة

عمان ــ أسماء عواد
في األسبوع األول من أيلول املاضي،
وأثناء عطلة مجلس النواب األردني
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء دورتـ ـ ــه االس ـت ـث ـنــائ ـيــة،
وأيضًا قبل دعوته لـلــدورة العادية،
ُ
ك ـ ـشـ ــف الـ ـنـ ـق ــاب ع ـ ــن رس ـ ــال ـ ــة ب ــاس ــم
حكومة رئيس الوزراء ،هاني امللقي،
موجهة إلى البنك الدولي« .النيات»،
التي أعربت عنها السلطة التنفيذية
ف ــي رســالـتـهــا ال ـتــي ج ــاءت م ــن ّوراء
ظـهــر الـسـلـطــة الـتـ ُشــريـعـيــة ،تلخص
موازنة  2018التي ق ّدمت إلى اللجنة
املالية في مجلس النواب في نهاية
تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2017ودار نـقــاش
حــولـهــا وس ــط رف ــض ع ــام ملقترحات
تـتـعـلــق بــرفــع ال ــدع ــم ع ــن سـلــع ع ــدة،
أب ــرزه ــا ال ـط ـحــن امل ــرت ـب ــط بــأس ـعــار
ال ـخ ـب ــز ،وأيـ ـض ــا ت ـق ـل ـيــل اإلع ـ ـفـ ــاءات
ال ـضــري ـب ـيــة وال ـج ـم ــرك ـي ــة وتــوس ـيــع
قاعدة الدخل الخاضع للضريبة.
ّ
لكن الحكومة بدت ،عبر تصريحاتها
عـ ــن األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ووج ـ ــوب
تبني حلول صعبة إثر ارتفاع الدين
الـ ـع ــام وت ــراك ــم امل ــدي ــون ـي ــة ،مقتنعة
تمامًا بمشروع املوازنة الذي صاغته
وف ــق رؤيـ ــة مـشـتــركــة م ــع «ص ـن ــدوق

ال ـن ـق ــد» ال ــدول ــي ال ـ ــذي ت ـ ــزور بعثته
عـ ّـمــان ع ــدة م ــرات سـنــويــا ،بــل يمكن
متسقة أيضًا مع
القول إن الحكومة
َ
رسالتها املذكورة ،إذ وفت بوعودها
واس ـت ـعــدادهــا الت ـخ ــاذ أي إجـ ــراءات
ـاسـ ـب ــة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة وصـ ـفـ ـتـ ـه ــا «ب ــاملـ ـن ـ ِ
لـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ّـ ــج اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
االقتصادي» الذي تبناه األردن قبل
ربع قرن.
وب ــاألرق ــام ،تبلغ املــديــونـيــة نحو 38
ّ
مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي ،فـيـمــا يشكل
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام مـ ــا ي ــرب ــو ع ـل ــى %95
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي .أمــا
اإليرادات العامة ،فتبلغ ما يقارب 12
ّ
مليار دوالر ،تشكل اإليرادات املحلية
م ـن ـهــا ( %92ت ـع ـت ـم ــد فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
ثالثة أرباعها على الضرائب) ،فيما
ّ
ت ـشــكــل امل ـنــح ال ـخــارج ـيــة م ــا نسبته
ّ
 ،%8وال ت ـصــب ه ــذه امل ـنــح مـبــاشــرة
فــي الـخــزيـنــة ،بــل تـكــون على صــورة
مشاريع تنموية تشرف عليها الدول
املانحة.
ه ــذه امل ـن ــح امل ـف ـتــرضــة (وامل ـتــراج ـعــة
كما ورد مــن الحكومة) فــي مشروع
امل ــوازن ــة امل ـص ـ ّـدق عـلـيــه أخ ـي ـرًا تقدر
بـنـحــو  978مـلـيــون دوالر ،والــافــت
أنها تخلو من منح خليجية جديدة

استعملت كتلة «اإلخوان» المقاطعة لجلسة الموازنة
لتتجنب التصادم المباشر مع النظام (أ ف ب)
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من البنوك الحكومية».
وفيما يغلب على خطاب الشخصيات
املعارضة املوجودة في الخارج حديث
ِ
ّ
تصعد
«استجداء التدخل األجنبي»،
الرافضة
إي ــران مواقفها وتحركاتها
ً
ألي تدخل مــن هــذا الـنــوعُ ،
ستقطبة
م
ِ

في ذلك تأييد أطراف إقليمية ودولية.
وب ـع ــث ال ـس ـف ـيــر اإليـ ــرانـ ــي لـ ــدى األم ــم
امل ـت ـحــدة ،غ ــام عـلــي خ ــوش ــرو ،أم ــس،
َ
َ
بــرســال ـتــن مـتـطــابـقــتــن إل ــى مجلس
األمـ ــن واألمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـط ــون ـي ــو غ ــوتـ ـي ــري ــش ،دان فـيـهـمــا
محاوالت «التدخل الصارخة» من قبل
الواليات املتحدة في الشؤون الداخلية
اإليرانية ،واصفًا تلك املحاوالت بأنها
«تتناقض مع قواعد القانون الدولي».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـق ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،جـ ـ ــددت
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،رف ـ ـض ـ ـهـ ــا اقـ ـ ـت ـ ــراح
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـقــد اجـتـمــاع غير
عـ ــادي ملـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي لبحث
التطورات األخيرة في إيــران ،واصفة
ذل ــك االقـ ـت ــراح بــأنــه «ضـ ــار وم ــدم ــر».
وقال نائب وزير الخارجية ،سيرغي
ريابكوف ،في تصريحات صحافية،
«(إنـ ـن ــا) ال ن ــرى دورًا ملـجـلــس األم ــن
التابع لألمم املتحدة في هذا الشأن»،
الفتًا إلى أنه «رغم املحاوالت العديدة
ً
لتشويه مــا يـجــري فـعــا فــي إي ــران»،
إال «(أنـ ـ ـن ـ ــا) ع ـل ــى ث ـق ــة ب ـ ــأن جــارت ـنــا
وصديقتنا ستتغلب على صعوباتها
ال ـح ــال ـي ــة» .أم ــا ت ــرك ـي ــا ،ف ـك ــررت على
لسان رئيسها ،رجب طيب أردوغــان،
أم ــس ،رفضها «تــدخــل أشـخــاص من
الـ ـخ ــارج ف ــي شـ ــأن داخ ـل ــي إي ــران ــي».
ونقل أردوغان ،في مقابلة تلفزيونية،
عن نظيره اإليــرانــي ،حسن روحاني،
تــأكـيــده أن «الــوضــع سيستقر خــال
يــوم أو اثـنــن» ،وأنــه «ليس هناك ما
يدعو إلى القلق» .واعتبر أن «بعض
األشـخــاص مــن الـخــارج يثيرون هذا
الــوضــع فــي إي ـ ــران» ،مــؤك ـدًا أن «مثل
ت ـلــك االسـ ـتـ ـف ــزازات لـيـســت مـقـبــولــة».
بدوره ،رفض املتحدث باسم الرئاسة
الـتــركـيــة ،إبــراهـيــم قــالــن« ،أي تدخل
ي ـس ـت ـهــدف س ـل ــم امل ـج ـت ـمــع اإلي ــران ــي
واستقراره» .وحذر قالني ،في مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ،عـ ـق ــده ف ــي أن ـ ـقـ ــرة ،م ــن أن
«ال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي ف ــي إي ـ ـ ــران ،من
خـ ــال ت ـصــري ـحــات وتـ ـغ ــري ــدات على
تويتر يصدرها مـســؤولــون فــي دول
أخرى ،سيكون له رد فعل عكسي».
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ،إيـمــانــويــل
مــاكــرون ،قــد دعــا إلــى «تبني نــوع من
ال ـ ـتـ ــوازن» إزاء إي ـ ــران «ف ــي م ـثــل هــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف» ،م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن «ال ـن ـه ــج
الرسمي الذي تبنته الواليات املتحدة
وإسرائيل واململكة العربية السعودية،
وهــم حلفاؤنا في كثير من النواحي،
يكاد يكون نهجًا يقودنا إلى حرب».
(األخبار)

ب ـعــد ن ـف ــاد امل ـن ـحــة الـخـلـيـجـيــة الـتــي
حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا األردن عـ ـل ــى م ـ ــدار
خمس سـنــوات على شكل مشاريع.
أيضًا ،جــاء هــذا الرقم قبل تهديدات
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
بمعاقبة ال ــدول الـتــي سـتـصــوت مع
ق ــرار مجلس األم ــن «بــإبـقــاء الــوضــع
في القدس على ما هو عليه» ،وكانت
اململكة مع املصوتني.
وفي موسم املوازنة املقلق ،تصدرت
تصريحات تــرامــب املشهد الداخلي
على املستويني الرسمي والشعبي،
إذ ان ـ ـش ـ ـغـ ــل مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب فــي
الـ ـتـ ـح ــرك ــات امل ـح ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لدعم الـلـقــاءات الديبلوماسية التي
يجريها امللك عبد الله الثاني بنفسه،
ك ــذل ــك أعـ ـلـ ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
الـنـيــابـيــة مـنـتـصــف ال ـش ـهــر املــاضــي
أن ـهــا س ـتــراجــع االت ـف ــاق ــات الـثـنــائـيــة
مع إسرائيل ،وهذا سيشمل معاهدة
وادي عــربــة ،مــن أجــل رصــد الخروق
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وفـ ـ ــي آخـ ـ ــر ج ـل ـســات
امل ـج ـلــس 31 ،ك ــان ــون األول املــاضــي،
التي ّ
أقرت فيها املوازنة ،ظهر النواب
والـ ـف ــري ــق الـ ـ ـ ـ ــوزاري وه ـ ــم ي ـض ـعــون
صــورة للملك مع جملة «خــادم أولى
القبلتني وثالث الحرمني الشريفني»،
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التدخل المباشر
واشنطن تدرس
ّ
في الحرب على اليمن
لقمان عبداهلل
تدرك الواليات املتحدة األميركية أن املجازر السعودية بحق الشعب
وتحدث ضررًا كبيرًا في ادعاءاتها
اليمني تسيء إلى سمعتها ً
ً
راعية لحقوق اإلنسان ومدافعة عن املعاهدات والقوانني العاملية
التي تفرض على الدول تحييد املدنيني زمن الحرب ،ورفض
استخدامهم كأوراق سياسية للضغط مثلما تفعل الرياض مع
صنعاء .وهي ،أي واشنطنّ ،
تغض النظر عن حلفيتها السعودية
في فرض الحصار املطبق في خطة منسقة مع لندن لتجويع
الشعب اليمني كأداة من أدوات الحرب.
فانسداد األفق السياسي واإلخفاق امليداني للقوات السعودية
واإلماراتية في الحرب على اليمن ،وال سيما بعد فشل املشروع
األميركي في كل من العراق وسوريا فرضا على واشنطن التصدي
املباشر عن حلفها املعادي لليمن مقابل األصوات املعارضة
الستمرار الحرب .وهذا اقتضى أن تخلع قفازاتها وتكشف عن
أنيابها .وعلى أي حال ،إن تطور الصراع إلى مستوى متقدم
ودخول القوة الصاروخية اليمنية في ميزان الردع االستراتيجي
وتشكيلها تهديدًا خطيرًا لالستثمارات األجنبية وضربًا لهيبة
ّ
املنظومة الخليجية التابعة لواشنطن يحتم على األخيرة االنتقال
إلى مرحلة تختلف عن املرحل السابقة ،إذ لم يعد الستاتيكو
الحالي يتالءم مع املصالح األميركية ،كذلك فإنه ُيكسب صنعاء
ثباتًا واستقرارًا على املستوى الداخلي ،أو االعتراف بهم أمرًا
واقعًا سيفرض نفسه على الجميع .في هذا اإلطار ،ال تدفع اشنطن
ضريبة عن الرياض ،بل هي تدفع عن نفسها ّ
شر الهزيمة .وما
التبني الكامل للغلو السعودي من قبلها إال دليل على التصاقها
والتحامها باهداف الرياض ،واالنطالق من أن خسارة األخيرة له
تأثير مباشر على مصالح واشنطن في اليمن خصوصًا واإلقليم
بالعموم .يظهر ذلك في كل مرة ،وليس آخرها الضجة السياسية
واإلعالمية التي افتعلتها واشنطن على أثر سقوط الصاروخني
اللذين أطلقهما الجيش اليمني على الرياض ،لدرجة أن املتابعني
اعتقدوا أن واشنطن املهددة بالصواريخ ال الرياض.
ذهاب اإلدارة األميركية إلى التبني الكامل لألساليب الوحشية التي
يمارسها النظام السعودي بحق املدنيني اليمنيني ،باعتبار اململكة
«املفتاح األميركي» األساسي في املنطقة وال تستطيع االستغناء
عنه ،أو إيجاد بديل مناسب يحفظ مصالحها من دونها .ومشكلة
واشنطن في هذا اإلطار أن حليفيها (الرياض وأبو ظبي) غير
قادرين على تحقيق النصر الحاسم ،وأقل من النصر في
الحرب اليمنية ّ
يعد هزيمة نكراء .وأمام عجز «الحلفيني» عن
تحقيق القضاء على «أنصار الله» في جبهات القتال وفشل
الرهان على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ،لجأوا إلى زيادة

ً
وهو لقب لم يكن متداوال في اململكة
قبل ذلك.
ورغـ ــم أن أزمـ ــة ال ـق ــدس ك ــان ــت فــرصــة
استعراضية للكثير مــن ال ـنــواب ،فإن
مـ ــوضـ ــوع املـ ـ ــوازنـ ـ ــة خـ ـط ــف األن ـ ـظـ ــار
لـبـضــع ال ــوق ــت ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي آ َخــر
ي ــوم مــن ا ُلـسـنــة املــاض ـيــة ،إذ نــوقــشــت
املوازنة وأقـ َّـرت في اليوم نفسه ،وذلك
على غير عــادة املجلس .ففي الجلسة
التي حضرها  99نائبًا من أصل ،130
جــرت املــوافـقــة على «مـشــروع املــوازنــة
الـعــامــة وال ــوح ــدات الحكومية »2018
بتصويت  58نائبًا مع املشروع ،فيما
حجب الباقون أصواتهم.
وقاطع عدد من النواب الذين يشكلون
«ك ـت ـل ــة اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،امل ـح ـس ــوب ــة عـلــى
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــون» ( 14ن ــائ ـب ــا)،
وم ـس ـت ـق ـل ــون ،ال ـج ـل ـس ــة .وه ـ ــذا يـعـنــي
أن الـنـتـيـجــة الـضـعـيـفــة إلقـ ــرار قــانــون
املـ ــوازنـ ــة ك ــان ــت س ـت ـت ـغ ـيــر إذا حـضــر
املقاطعون لجلسة التصويت وحجبوا
أص ــواتـ ـه ــم ،وهـ ــو م ــا أث ـ ــار ان ـت ـق ــادات
واسـعــة ل ــ«اإلصــاح» التي دافـعــت عن
نفسها بــالـقــول إنـهــا الـتــزمــت املــذكــرة
النيابية التي وقعت في مطلع كانون
األول املاضي ملقاطعة جلسات مناقشة
امل ــوازن ــة .وع ـلــى اخ ـت ــاف ق ــوة وج ــود

املجازر بحق املدنيني ،في محاولة للهروب إلى األمام للتغطية عن
مآزقهم املتالحقة .يأتي ذلك ،كعقاب جماعي يهدف إلى إدماء
الشعب اليمني ،ودفعه إلى الوقوف بوجه «أنصار الله» من جهة،
والضغط على واشنطن التخاذ قرار باملشاركة البرية املباشرة
في الحرب .وقد لوحظ الغياب التام لتعليقات كل من واشنطن
ولندن عن مجموعة املجازر املتنقلة في األيام األخيرة في اليمن،
إذ إن الدولتني لم تعودا تنأيان بأنفسهما عن الحصار املفروض
على اليمن ،أو االكتراث بوجود خطة تسهم في امتصاص
غضب املنظمات اإلنسانية ونقمتها حيالهما ،وفي إخفاء حقيقة
تورطهما العميق في حرب اليمن.
مع اإلشارة إلى ّأن الواليات املتحدة واململكة املتحدة تشاركان في
الحرب عبر تقديم الخدمات اللوجستية والفنية واالستخبارية،
والتحديث الدائم لبنك األهداف ،باإلضافة إلى وجود خبراء
أميركيني وبريطانيني في الحدود بني البلدين ،وغرف العمليات
واملختلفة.
وتعتبر اإلدارة األميركية أن وظيفتها منع سقوط السعودية في
الهاوية ،وحمايتها من هزيمة محققة عنها حتى لو تطلب األمر
إطالة أمد الحرب .تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن إدارة دونالد ترامب
غير مكترثة البتة بالرأي العام العاملي وتلوث سمعة البالد وفقدان
صدقيتها ،وإن وجد حرج في بعض املؤسسات األميركية ّ
يعبر
عنه بالتصريحات والتعبيرات الهامشية.
إلى ذلك ،كثرت التسريبات في نهاية العام املاضي عن طلب
إماراتي سعودي من واشنطن بالتدخل املباشر في الحرب
على اليمن ،أهمها الوثيقة السرية املرسلة من سفير الرياض
في واشنطن األمير خالد بن سلمان ،إلى أخيه ّ
ولي العهد وزير
الدفاع األمير محمد بن سلمان ،حول لقاءات يعقدها السفير
السعودي في الواليات املتحدة ،بمشاركة سفير اإلمارات في
واشنطن يوسف العتيبة ،مع سفراء الدول الدائمة العضوية في
مجلس األمن ،من أجل إقناعهم بضرورة املوافقة واإلجماع على
عقد جلسة طارئة ملجلس األمن إلصدار قرار أممي بالتدخل
العسكري املباشر في األراضي اليمنية دعمًا للتحالف العربي
وفرض وصاية األمم املتحدة على باب املندب واملوانئ اليمنية،
وذلك بذريعة الحرص على تأمني سالمة املالحة الدولية من
التهديدات اإلرهابية مليليشيات الحوثي حسب زعمه.
كذلك كشفت مصادر دبلوماسية وأخرى صحافية أن اإلمارات
طلبت من األميركيني التدخل العسكري املباشر في اليمن ،وأن
طلبها حظي بقبول من قبل الرئيس دونالد ترامب ،مع اشتراطه
تمويل العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ،ولكن بعد
موافقة الكونغرس األميركي.

«اإلخـ ــوان» فــي عمر املجلس النيابي
ع ـلــى مـ ــدار سـ ـن ــوات ،ف ــإن اآلل ـي ــة الـتــي
انتهجتها الـكـتـلــة للضغط «املــزمــع»
بـ ــات ـ ـجـ ــاه «ضـ ـ ـ ـ ـ ــرب» نـ ـ ـص ـ ــاب ج ـل ـســة
ّ
التصويت على املوازنة يذكر بموقف
ن ــواب الـجـمــاعــة ال ــذي ــن انـسـحـبــوا من
جلسة التصويت على إق ــرار معاهدة
وادي ع ــرب ــة .وهـ ــذا «ال ـت ـك ـت ـيــك» ،وفــق
مراقبني ،ما هو إال مخرج آمن يحفظ
مـ ـ ــاء الـ ــوجـ ــه ل ـ ـ ـ ــ«اإلخـ ـ ـ ــوان» الـ ــذيـ ــن ال

خلو المنح الخارجية في
من الالفت ّ
هذه الموازنة من المال الخليجي
يــريــدون التصادم املباشر مــع النظام
على موضوع «محسوم» مسبقًا مثل
املوازنة.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ــدخ ــل امل ــواطـ ـن ــون
ال ـعــام الـجــديــد مـكـشــوفــي الـظـهــر ،لكن
مــن الـخـطــأ االع ـت ـقــاد أن ه ــذه املــوازنــة
ه ـ ــي األصـ ـ ـع ـ ــب ،ألن ـ ـهـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ـت ــوائـ ـم ــة مــع
الـنـهــج االق ـت ـصــادي البعيد كــل البعد
ع ــن خ ـطــط تـنـمــويــة ق ـ ــادرة ع ـلــى بـنــاء
اق ـت ـص ــاد وط ـن ــي يـسـتـطـيــع الـتـصــدي

لـ ـلـ ـتـ ـح ــدي ــات ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــع ع ــدم
إيـفــاء ال ــدول املــانـحــة بــوعــودهــا تجاه
الالجئني السوريني ،وهو ما ّ
عبر عنه
حتى رأس النظام حني قال إن اللجوء
ال ـســوري يكلف األردن رب ــع مــوازنـتــه.
وب ــال ـت ــوازي مــع مـضـمــون الـتــوجـهــات
الـحـكــومـيــة املـقـبـلــة ،ه ـنــاك ارت ـف ــاع في
أسعار املحروقات والكهرباء ال يبدو
له أفــق ،وقد يبدو الحديث عن توزيع
دعم للخبز «للفئات املستحقة» طريفًا
بعد تصريحات رئيس اللجنة املالية
في املجلس ،عن قيمة الدعم الذي يبلغ
 14سنتًا أميركيًا للفرد الواحد عن كل
يوم.
حـتــى اآلن ال ردود فـعــل شعبية على
ارتفاع سعر كيلو الخبز من  23سنتًا
إل ــى  ،44عـلـمــا أن «ه ـبــة ال ـخ ـبــز» عــام
 1996أس ـق ـطــت ح ـكــومــة ع ـبــد الـكــريــم
ال ـك ـب ــاري ـت ــي حـ ــن ط ـ ــرح ال ـس ـي ـنــاريــو
نفسه ،كذلك فــإن الـحــراك الــذي انطلق
ف ــي  7ك ــان ــون األول  2011بــال ـتــزامــن
مــع امل ـظــاهــرات فــي الــوطــن الـعــربــي لم
يؤسس آن ــذاك لحامية شعبية قــادرة
ع ـلــى ال ـت ـصــدي ل ـس ـيــاســات حـكــومــات
ـة» ،رغ ــم ن ـجــاحــه جــزئ ـيــا في
«ال ـج ـب ــاي ـ ُ
تأجيل ما أقـ ّـر عبر موازنة  2018حني
انتهى «العرض» وصدقت «الرسالة»!
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العالم
تقرير

الجارين؟
أولمبياد «الجنوبية» يجمع ْ

واشنطن :حوار الكوريتين جيد ...لكن ال تبالغوا باآلمال
ِخالفًا للعام الماضي ،بدأت سنة 2018
بأجواء من التهدئة ،ودعوات حوارية
جدية بين بيونغ يانغ وسيول .فيما
نسب دونالد ترامب فضل إجراء هذه
المحادثات إلى نفسه ،معتبرًا أنها جاءت
نتيجة «حزمه حيال بيونغ يانغ»!

عشية مباحثات محتملة بني سيول
وبـيــونــغ يــانــغ ،أعلنت بكني اقـتــراب
توجه مبعوث خاص لها إلى كوريا
الجنوبية ،لبحث الــوضــع فــي شبه
ال ـج ــزي ــرة الـ ـك ــوري ــة .وق ـ ــال مـتـحــدث
باسم الخارجية الصينية إن «نائب
وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ك ــون ــغ شــوان ـيــو،
سيجري الجمعة (الـيــوم) والسبت،
ً
تـبــادال لوجهات النظر مع املبعوث
الكوري الجنوبي ملباحثات السالم،
ـت
لــي دو-ه ــون» .ويــأتــي ذلــك فــي وقـ ٍ
كشفت فيه كوريا الجنونبة ّ
نيتها
إلج ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات مـ ـ ــع ج ــارتـ ـه ــا
الـشـمــالـيــة عـلــى مـسـتــوى رف ـيــع هــذا
األس ـ ـب ـ ــوع ،والـ ـ ـه ـ ــدف هـ ــو م ـش ــارك ــة
بـيــونــغ يــانــغ فــي األل ـع ــاب األوملـبـيــة
الـ ـشـ ـت ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا سـ ـي ــول،
وأيـ ـ ـض ـ ــا «ق ـ ـضـ ــايـ ــا أخـ ـ ـ ــرى م ــوض ــع
اهتمام مشترك».
في السياقّ ،
صرح الرئيس األميركي،
دونــالــد تــرامــب ،أن «املـحــادثــات بني
كوريا الشمالية وكــوريــا الجنوبية
أمـ ـ ــر ج ـ ـيـ ــد» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ـه ــا جـ ــاء ت
نتيجة «حزمه حيال بيونغ يانغ».
وأض ـ ـ ــاف فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى مــوقــع

كوريون جنوبيون يقفون في «المنطقة المعزولة» (أ ف ب)

ق ـبــل ي ــوم ــن ت ـح ـف ـظــا واضـ ـح ــا عـلــى
هذه املحادثاتّ .
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ح ـ ـ ـ ــذر ق ـ ــائ ـ ــد الـ ـ ـق ـ ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
فنسنت بــروكــس ،مــن «املـبــالـغــة في
اآلم ــال املتعلقة بـمـفــاتـحــات الـســام
الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة» وس ـ ــط ح ــرب
كالمية بني واشنطن وبيونغ يانغ
ب ـس ـبــب ب ــرن ــام ــج األخ ـ ـيـ ــرة ال ـن ــووي
والصاروخي .ونقلت «وكالة األنباء
الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة» (ي ــونـ ـه ــاب)
عــن بــروكــس قــولــه« :يـجــب أن نبقي
تــوقـعــاتـنــا عـنــد مـسـتــوى مـنــاســب».
ّأم ــا فــي إط ــار املـ ـن ــاورات العسكرية
الـتــي كــانــت مــن املـفـتــرض أن تجري
ب ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ــول وواش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر
املقبل ،فقد أعلنت الرئاسة الكورية
ـان ل ـهــا أمـ ــس ،أن
ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ب ـي ـ ٍ
«تــرامــب ورئـيــس ال ـبــاد ،مــون جاي
إن ،اتفقا على تأجيل املناورات إلى
ما بعد إجــراء األلـعــاب األوملبية في
بيونغ تشانغ» .وأض ــاف البيان أن
«الــرئ ـي ـســن اتـف ـقــا عـلــى ع ــدم إج ــراء
الـ ـتـ ـم ــاري ــن ال ـع ـس ـك ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ـ ـ ـ الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة خـ ــال ف ـتــرة

«تويتر» أن «مــع كل هــؤالء الخبراء
الفاشلني الذين يعطون آراء هم ،هل
يـعـتـقــد أح ــد أن م ـح ــادث ــات وحـ ــوارًا
كان يمكن أن يجري بني الكوريتني
لــو لــم أك ــن حــازمــا وقــويــا ومستعدًا
الس ـت ـخ ــدام قــوت ـنــا ض ــد ال ـش ـم ــال؟».
وتابع« :إنهم أغبياء ،لكن املحادثات
أمر جيد» .ورغم تصريحات ترامب،
إال أن املـنــدوبــة األمـيــركـيــة فــي األمــم
امل ـت ـحــدة ،نـيـكــي هـيـلــي ،رأت أن هــذا
الـحــوار سيكون مجرد «ترقيع» إذا
لم يبحث حظر «كافة أسلحة كوريا
الشمالية النووية» ،وكانت قد أبدت

نيكي هيلي:
هذا الحوار سيكون
مجرد ترقيع

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
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6
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8

9

12 29 28 25 15 7 4
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كلمات متقاطعة 2 7 6 6
2

األل ـ ـعـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن ت ـبــذل
القوات املسلحة في البلدين جهدها
لضمان سالمة األلعاب».
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ــان
املـشـتــركــة الـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،أنها
«لـ ـ ـ ــم ت ـ ــرص ـ ــد أيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ع ـلــى
ت ـح ـض ـي ــر بـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ الخـ ـتـ ـب ــار
ص ــاروخ ــي وش ـي ــك» .وج ــاء ذل ــك ردًا
عـلــى تـقــاريــر إعــامـيــة وتصريحات
مـ ـس ــؤول ــن أم ـي ــرك ـي ــن رجـ ـح ــت فــي
وقــت سابق أمــس «احتمالية إجــراء
بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ تـ ـج ــرب ــة ص ــاروخـ ـي ــة
جديدة».
أمــا الـيــابــان ،فـقــد أعـلـنــت أمــس على
لسان رئيس وزرائـهــا ،شينزو آبي،
أنه «ينبغي لكوريا الشمالية إجراء
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي سـيــاســاتـهــا م ــن أجــل
إغـنــاء شعبها» .وأض ــاف أن «بــاده
ستفعل كــل مــا بوسعها للعمل مع
الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية،
من أجــل فــرض ضغوط على بيونغ
ي ــان ــغ إلنـ ـه ــاء ب ــرن ــام ـج ـه ــا الـ ـن ــووي
وت ـجــارب ـهــا ال ـص ــاروخ ـي ــة ،وتـغـيـيــر
توجهها».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1576وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 29 - 28 - 25 - 15 - 7 - 4 :الرقم
اإلضافي12 :
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

7

2

3

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 3,330,862,929ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 : قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة,284 : عدد الشبكات الرابحة7 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة40,704,494 :

8
4

7

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 90,668,250ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 42 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,158,768 :ل.ل.
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8

6

1

9

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

8

3

9

3

10

4

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 90,668,250ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,918 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47,272 :ل.ل.
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8

4

9

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 250,576,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31,322 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 3,568,867,085 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :

أفقيا

 -1صحافي لبناني راحل أنشأ جريدة بيروت عام  -2 – 1886عاصمة زيمبابواي –
خالف جديد –  -3حيوان قطبي – مرأة زانية فاجرة – تقال على الهاتف –  -4أكبر
مدن واليــة ميريالند األميركية –  -5من أبــرز شخصيات امليثولوجيا اإلغريقية
ّ
الحيات – رجل
وهو إله السماء والرعد – أعلى الجبل –  -6من الحبوب – نوع من
دين –  -7ما ُر ّ
كب من أربعة – من أسماء القلم –  -8ضد ضار – خصم شديد – -9
سرب من الطيور – وكالة أنباء عربية –  -10ممثل فلسطيني راحل عاش في لبنان

عموديًا
 -1فنان وشاعر وعــازف ربابة لبناني –  -2قتال بني الــدول – يمشي على اليدين
والرجلني كالطفل – ثغر –  -3إسم موصول – صوص باألجنبية –  -4من أسماء
ِ
األســد – صاحب املعرفة والنبوغ والعلم –  -5نسر باألجنبية – ظلم وجــور – -6
ّ
يعرف عدة لغات أجنبية – آلة موسيقية شرقية –  -7قرع الباب – ينقل قدميه من
مكان الــى مكان بــإرادتــه – عكسها ّ
حية زعــم الـعــرب أنها تطير –  -8حــزن وأســف
ّ
وتحسر – سفلة الناس –  -9مدينة قديمة في روسيا شهدت انتصار غير
وتوبة
حاسم أحرزه نابليون األول ضد الروس عام  – 1807مشى أمام جنوده –  -10شاعر
لبناني

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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جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1576
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح46189 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 49,391,951 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة29,695,976 :ل.ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6189 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.189 :
 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

مشاهير 2766

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1طوكيو – محرم –  -2استانا –  -3قطر – رس – ميم –  -4آرام – فولفو –  -5ليكرا – سد
–  -6حفاء – برم –  -7كاشر –  -8ان – سر – عانس –  -9مونتيفيديو –  -10بيت الوسط

عموديًا

 -1طوق الحمامة –  -2طريف – نو –  -3كاراكاس – نب –  -4يس – مرء – ستي –  -5وتر – كريت – -6
اسف – ما – فا –  -7من – وا – شعيل –  -8حامل – برادو – ّ -9
يفسر – نيس –  -10محمود مبسوط

حل الشبكة 2765

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.89 :
8

9

10

11

موسيقار سوري معاصر درس املوسيقى في أملانيا في مدينة اليبزغ.
إسـتـعـمــل األل ـح ــان الـفــولـكـلــوريــة الـعــربـيــة وط ـ ّـوره ــا بـشـكــل سيمفوني
وقدمها في حفالت أمام جمهوره
ّ = 3+9+6+8
ربــان السفينة ■  = 5+7+1+4يضيء املكان ■ = 2+11+10
جديد باألجنبية

حل الشبكة الماضية :هيالري مانتل

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 499
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة702 :
• يومية أربعة2482 :
• يومية خمسة15636 :

الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

العالم
◄ وفيات ►

مطالبات بتقييد قراره
ترامب يمتلك «كرة قدم» نووية
يفيد التدقيق في تعبير «الزر النووي» الذي استخدمه الرئيس
األميركي بأن سيرورة البدء بهجوم نووي ليست بالسهولة التي
عبر عنها ترامب ،لكنها في الوقت نفسه ال تمنعه من إصدار
ّ
أمر من هذا النوع من دون الرجوع إلى أي كان .صالحية تحمل
العديد من أعضاء الكونغرس على تزخيم مطالباتهم بتعقيد
تلك السيرورة ،وإلزام الرئيس بأخذ موافقة جهات أخرى

أثارت ردود ترامب على كيم جدالً بشأن ما يمتلكه الرئيس من صالحيات «نووية» (أ ف ب)

واشنطن ــ محمد دلبح
أعادت تغريدة للرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،ادعى فيها امتالكه «زرًا نوويًا أكبر
وأق ــوى» مما لــدى زعيم كوريا الشمالية،
ك ـي ــم ج ــون ــغ أون ،إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـجـ ــدل داخـ ــل
الواليات املتحدة بشأن صالحية البدء في
هجوم نــووي ،في وقت تقدم فيه عدد من
أعضاء الكونغرس بمشروع قانون يقترح
الحد من قــدرة الرئيس على إطــاق حرب
نووية ضد بيونغ يانغ.
ويشترط مـشــروع القانون على الرئيس
الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الـكــونـغــرس قبل
إعـ ـط ــاء األمـ ـ ــر ب ـت ــوج ـي ــه ض ــرب ــة ن ــووي ــة.
وق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،إدوارد
ماركي ،وعضو مجلس النواب ،تيد ليو،
عـقــب نـشــر تــرامــب تـغــريــدتــه بـشــأن «ال ــزر
ال ـن ــووي» ،إن ــه «ال ينبغي أن يـكــون لــدى
أي شـخــص سـلـطــة تـقــريــر مـتــى ستكون
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة أول مـ ــن ي ـس ـت ـخــدم
األسـلـحــة ال ـنــوويــة» ،فــي مـحــاولــة لحشد
التأييد ملشروع القانون.
وس ـ ـب ـ ــق ل ـ ـل ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس أن ن ـ ــاق ـ ــش هـ ــذا
امل ــوض ــوع ،ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  40عــامــا،
ف ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر امل ــاض ــي.
وت ـخ ـل ـلــت امل ـن ــاق ـش ــة ،ح ـي ـن ـهــا ،م ــداخ ــات
لـخـبــراء اع ـت ـبــروا أن مــن املـمـكــن االمـتـنــاع
عــن تنفيذ أوام ــر الرئيس إذا كــانــت «غير
قانونية» .وفي عام  ،2016أعربت العضو
الــديـمـقــراطــي فــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ديــان
فــايـنـشـتــايــن ،ع ــن خشيتها امل ـت ــزاي ــدة من
«ح ــدوث خطأ كبير يـقــوم بــه شخص ما،
رج ــل واح ــد ،الــرئ ـيــس ...وم ــن ي ــدري؟ إنها
هرمجدون (املعركة الفاصلة)».
لكن ،كيف يمكن لترامب أن يصدر أوامــر
مــن ه ــذا ال ـن ــوع؟ تــوحــي تـغــريــدة الــرئـيــس
ردًا ع ـلــى الــزع ـيــم الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي بــأن
األول يمتلك «زرًا» يفجر من خالله القنبلة
النووية متى شــاء ،لكن األمــر ليس كذلك
ً
ف ـعــا ،إذ إن ــه ال وج ــود حقيقة ملــا يسميه
ت ــرام ــب «ال ـ ــزر الـ ـن ــووي» .يـتـطـلــب تــوجـيــه
ضــربــة ن ــووي ــة ســريــة وم ـع ـقــدة اسـتـخــدام
«ك ـ ــرة ق ـ ــدم» نـ ــوويـ ــة ،تـحـمـلـهــا مـجـمــوعــة
متناوبة مــن الـضـبــاط العسكريني ترافق
الــرئ ـيــس فــي كــل م ـكــان يــذهــب إل ـيــه« .كــرة
الـقــدم» هــذه هي حقيبة يبلغ وزنها نحو
 20كيلوغرامًا ،يحملها في جميع األوقات
واح ـ ــد م ــن خـم ـســة م ـســاعــديــن عـسـكــريــن
يمثلون فــروع الـقــوات املسلحة األميركية
كافة .وهي مجهزة بــأدوات اتصال ودليل
إرش ــادي يتضمن خطط حــرب معدة ،بما
ف ــي ذلـ ــك ق ــائ ـمــة م ــن امل ــواق ــع ال ـت ــي يـمـكــن
أن تـسـتـهــدفـهــا م ـئــات األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
التي تشكل الترسانة األميركية .وتشمل
الحقيبة أيضًا جهاز اإلرسال واالستقبال
الراديوي والرموز املوثقة.
وإذا أراد الرئيس التوجيه بإطالق هجوم
ن ــووي ،سـيـكــون عليه تـعــريــف املـســؤولــن
الـعـسـكــريــن ف ــي الـبـنـتــاغــون بـنـفـســه عبر
رموز سرية تخصه ،محفوظة على بطاقة
ُ
تعرف باسم «البسكويت» يحملها الرئيس

فــي جميع األوق ــات ،ليصدر بعد ذلــك أمر
اإلط ـ ــاق إل ــى قــائــد ال ـج ـيــوش األم ـيــرك ـيــة،
ومنه إلى القيادة االستراتيجية ،وعبرها
إل ــى ال ـق ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة .م ــن ه ـنــا ،يتبني
أن «الــزر الـنــووي» عبارة عن كناية ُيشار
ب ـهــا إلـ ــى سـ ـي ــرورة إصـ ـ ــدار األوام ـ ـ ــر لـبــدء
هجوم نووي .وقد سبق لكاتب الخطابات
ال ــرئــاس ـيــة ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
والـكــاتــب فــي « ّن ـيــويــورك تــايـمــز» ،ويليام
ســافــايــر ،أن تعقب أصــل عـبــارة «اإلصـبــع
ع ـلــى زر» ،ل ـي ـجــدهــا ف ــي م ــا ك ــان يــوصــف
بـ«أزرار الذعر» في القاذفات األميركية في
فـتــرة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،حـيــث كــان
يمكن للطيار أن يــرن جرسًا إلبــاغ أفــراد
الطاقم اآلخرين بأن عليهم أن يقفزوا من
الطائرة كونها تضررت بشكل كبير .ولكن
تلك األزرار غالبًا ما كان ُيضغط عليها من
قبل الطيارين الغاضبني قبل األوان أو من
داع.
دون ٍ
وبـ ـحـ ـس ــب سـ ــافـ ــايـ ــر ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ال ـت ـع ـب ـيــر
ُيـس ـت ـخــدم عـ ــادة ل ــإش ــارة إل ــى ش ــن حــرب
ن ــووي ــة ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـمـكــن أن
ي ـكــون أي ـضــا «عـ ـب ــارة ت ـخــويــف تـسـتـخــدم
في مهاجمة املرشحني» أثناء االنتخابات
الرئاسية ،مثلما فعلت املرشحة السابقة
للرئاسة األميركية ،هيالري كلينتون ،عام
 ،2016عندما شــددت على أنــه «ال ينبغي
أن يضع تــرامــب إصبعه على ال ــزر ،أو أن
يسيطر على اقتصادنا».
وقـ ـ ــد نـ ـب ــه ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ــراحـ ــل،
لـيـنــدون جــونـســون ،خصمه الـجـمـهــوري،
ب ــاري غــولــدووتــر ،فــي ع ــام  ،1964إل ــى أن
ع ـلــى ال ـقــائــد «أن يـفـعــل أي ش ــيء مـشــرف
لتجنب سحب هذا الزناد ،والضغط على
هــذا الــزر الــذي سيفجر العالم» .أمــا خلفه
الجمهوري ،ريتشارد نيكسون ،فقد أبلغ
مستشاريه خالل حرب فييتنام أنه يريد
دفع قــادة فييتنام الشمالية إلى االعتقاد
بأنه «مجنون» ،وال يمكنه ضبط النفس
«ع ـنــدمــا ي ـكــون غــاض ـبــا ،ويـ ــده ع ـلــى ال ــزر
ال ـ ـنـ ــووي» .ووفـ ـق ــا لـصـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك
ت ــاي ـم ــز» ،ف ــإن ال ـج ـن ــرال ه ـن ــري شـيـلـتــون،
رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان امل ـش ـت ــرك ــة خ ــال
السنوات األخـيــرة لرئاسة بيل كلينتون،
كـتــب ف ــي سـيــرتــه الــذات ـيــة ل ـعــام  ،2010أن
كلينتون فـقــد «الـبـسـكــويــت» لـعــدة أشهر
دون إبالغ أحد .ووصف الجنرال شيلتون
ذلك بأنه «قضية كبيرة ،ومسألة صارمة».
فــي الـخــاصــة ،وبمعزل عما أراده ترامب
مــن وراء تغريدته ،يتبني أن أمــر «الحرب
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة» يـ ـم ــر عـ ـب ــر س ـ ـ ـيـ ـ ــرورة ل ـي ـســت
بالسهولة التي عبر عنها الرئيس ،لكنها
في الوقت نفسه ال تمنعه من اتخاذ قرار
من هذا النوع؛ كونه ال يحتاج إلى موافقة
أي شـخــص أو جـهــة أخـ ــرى ،بـمــا فــي ذلــك
الكونغرس والجيش .ولعل هذا هو ما دفع
وال يــزال العديد من املشرعني األميركيني
إلى املطالبة بأن تمر قرارات على قدر كبير
مــن الـخـطــورة ،مثل ه ــذه ،عبر الـعــديــد من
الـجـهــات ،وخــاصــة الـكــونـغــرس ،للموافقة
عليها.
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بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي
املرحوم املربي
محمد رياض نجيب عويدات
زوجته :سميرة إبراهيم عويدات.
أوالده :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـع ـق ـي ــد غـ ــازي
(زوجته بارعة حمدان)
الدكتور حسان (زوجـتــه الدكتورة
سهيلة الحسيني)
األسـتــاذ رض ــوان (زوجـتــه القاضي
فــاط ـمــة ال ـصــايــغ – رئ ـيــس مجلس
الخدمة املدنية).
بناته :شهناز زوجة األستاذ فاروق
شحادة
نهى أرملة املرحوم الحاج إبراهيم
عويدات
ح ـك ـم ــت أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم األسـ ـت ــاذ
محمد عثمان أمني
نـجــوى زوج ــة السيد محمد بهيج
عويدات.
ش ـق ـي ـقــه :امل ـح ــام ــي م ــال ــك ع ــوي ــدات
وعائلته.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـك ـم ــت،
امل ــرح ــوم ــة ن ـع ـم ــت ،حـ ـي ــاة ،ث ـ ــروت،
املرحومة هالت ،آسيا ،فدوى.
ِّ
ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر بعد
صالة ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2كانون الثاني 2018
وقد ووري الثرى في جبانة بلدته
شحيم – حي البيادر
ن ـســأل ال ـلــه تـعــالــى للفقيد الــرحـمــة
واملغفرة ولكم األجر والثواب
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة 5
كـ ــانـ ــون األول  2018فـ ــي مـسـجــد
الخاشقجي – قاعة البرغوث
مــن الـســاعــة الثانية لغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله
آل عويدات – آل شحادة – آل أمني
آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه – آل ح ـ ـم ـ ــدان – آل
الحسيني
آل الصايغ
وعموم أهالي شحيم

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضائه تـعــالــى ننعى الـيـكــم وفــاة
فقيدتنا الغالية
هيام ابراهيم علي أحمد
امل ـن ـت ـق ـلــة ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فــي
الواليات املتحدة االميركية في 30
كانون االول 2017
زوجة :الدكتور زياد نيازي
ابنها :علي زوجته ليندا سمود
ب ـن ــات ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــورة سـ ـه ــاد زوج ــة
ال ــدكـ ـت ــور س ـت ـي ــف ف ـي ـل ـيــب ول ـي ـلــى
زوجة ربيع شلهوب
اشقاؤها :املرحوم املهندس محمد
زوجـ ـ ـت ـ ــه مل ـ ـيـ ــا صـ ـ ـب ـ ــاح ,امل ـ ــرح ـ ــوم
املـهـنــدس ح ـيــدر زوج ـتــه املــرحــومــة
كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن جـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــان ,املـ ـ ــرحـ ـ ــوم
املهندس كامل زوجته الهام الزين
واملــرحــوم حسني زوجته املرحومة
نجوى سرحان.
شقيقاتها :املرحومة روحية زوجة
املرحوم الحج حسن كامل همداني،
وغـ ـ ـ ـ ــادة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
االستاذ عماد جابر.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ف ــي مـنــزل
والدها املرحوم ابراهيم علي احمد،
طــريــق مـيـفــدون  -النبطية للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر.
ونـهــار السبت فــي  6كــانــون الثاني
 2018فــي مقر "جمعية التخصص
والتوجيه العلمي" الرملة البيضاء
مـ ــاصـ ــق "أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة" ب ـ ـيـ ــروت،
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات :ع ـل ــي أح ـم ــد،
نـ ـي ــازي ،ف ـي ـل ـيــب ،ش ـل ـه ــوب ،جــابــر،
هـمــدانــي,سـمــود ,صـبــاح ,جوليان,
الزين وسرحان.

بقلوب ملؤها الرضا بقضاء ﷲ

تنـــعى
جمعية املربات الخريية ومستشفى بهمن
رجل الخري والعمل الصالح

الحاج عبد الحسني بهمن

الذي وافته املنیة يف الكویت
ويف هذه املناسبة األلیمة سوف تقیم جمعیة املربات الخیریة
(الحقاً)
مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة
بعد االنتهاء من مراسم الدفن والعزاء يف النجف األرشف والكویت
للفقيد عظيم الرحمة وألبنائه وعائلته ومحبيه الصرب والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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الـ ـفـ ـن ــان م ـع ــن ش ــري ــف ي ـن ـعــي ال ــى
ج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء وال ـ ــدة
زوجته املرحومة
زينب راجح شريف
حــرم األسـتــاذ الـحــاج غــازي شريف
(املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ال ـش ـي ـع ــي
األعلى)
وري ـ ــت الـ ـث ــرى األح ـ ــد امل ـن ـص ــرم في
مسقط رأسها اليمونة.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الجمعة  ٥كانون الثاني في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة،
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،مــع تــاوة
آيات قرآنية عن روحها الطاهرة.

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج رشيد حسني فياض
أبناؤه  :النائب د .علي – د .حبيب –
محمد – محمود – صقر.
أص ـهــرتــه  :مـحـمــد نـحـلــة – ال ـحــاج
م ــاج ــد م ـن ـصــور – والـ ـح ــاج نــاصــر
حيدر.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ف ــي ب ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة ي ــوم ــي الـجـمـعــة
وال ـس ـب ــت ,وي ـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـيــه  2018-1-10فــي مـقــر الجمعية
االس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص الـعـلـمــي –
ب ـئــر ح ـســن قـ ــرب م ـقــر أمـ ــن ال ــدول ــة
من الساعة الثانية وحتى الساعة
الخامسة بعد الظهر.
ت ـقــام ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على
وف ــاة املــرحــوم فــي حسينية بلدته
ال ـط ـي ـب ــة عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا مــن يــوم االح ــد الــواقــع فيه
2017-1-7
الــراضــون بقضاء الله :آل فياض –
مــدلــج – أبــو زيـنــب – بيضون – آل
ن ـح ـل ــة – آل م ـن ـص ــور – آل ح ـيــدر
وعموم أهالي بلدة الطيبة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

◄ذكرى ►
ذكرى ثالث
ت ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت 2018/1/6
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسن سليمان َد ُاو َد رمال
(ابو حسان)
أوالده :العقيد املتقاعد في الجمارك
ح ـســان ،امل ـعــاون املـتـقــاعــد فــي قــوى
األم ــن الــداخـلــي ب ـســام ،الــرقـيــب اول
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك ع ـ ـلـ ــي ،اس ـم ــاع ـي ــل،
ومحمد رمال
أصـهــرتــه :املــرحــوم رضــا عيساوي,
الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـ ــاح ال ـ ـعـ ــس ،ال ــدكـ ـت ــور
ابــراه ـيــم اب ــو دي ــة ،الــدك ـتــور حسني
سالمي
أشقاؤه :املرحومون احمد ،محمد،
َد ُاو َد وحسني رمال
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
الـحـكـيــم ومـجـلــس عـ ــزاء ع ــن روح ــه
الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
ل ـب ـل ــدت ــه الـ ـ ــدويـ ـ ــر -ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـنــد
الساعة الثانية من بعد الظهر
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ال ـثــاثــاء
 9كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي-
بيروت ،الرملة البيضاء  -قرب مقر
أمن الدولة ،من الساعة الثالثة من
بعد الظهر وحتى السادسة مساء
اآلس ـف ــون :آل رم ــال ،وع ـمــوم أهــالــي
بلدة الدوير.
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ "تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 ."2018يمكن االط ــاع على ملف التلزيم
وت ـس ـل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدوام فــي
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط ،4لـقــاء مبلغ
 /1.000,000/ل.ل .ن ـق ـدًا إلـ ــى ص ـنــدوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ــى
القلم املركزي حتى ظهر يــوم االثنني في
 ،2018/01/22وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 31
بيان
تـ ــدعـ ــو نـ ـق ــاب ــة م ـس ـت ـخ ــدم ــي م ــؤس ـس ــات
غ ـن ــدور إل ــى إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات تكميلية
لستة اعضاء وعضو سابع لسنتني وذلك
نهار االربعاء الواقع في  ،2018/1/24من
الـســاعــة الثانية حتى الـســاعــة الخامسة
بعد الظهر في مركز النقابة داخل معمل
غندور.
• يقفل باب الترشيح قبل ثالثة أيام من
موعد االنتخابات.
• وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـص ــاب
القانوني تجري االنتخابات بعد اسبوع
من تاريخه في نفس الزمان واملكان وبمن
حضر.
بيروت في 2018/1/2
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسات
غندور
أمني السر الرئيس
ابراهيم درة علي العطار
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1107
امل ـن ـفــذة :أول جــريــس بــو حـبـيــب وكيلها
املحامي أنطوان الخوري.
املنفذ عليه :ايلي جريس بو حبيب وكيله
املحامي فادي الحاج.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
الغرفة الثالثة عشرة قرار رقم 2016/232
ت ــاري ــخ  2016/12/13ال ـق ــاض ــي بـقـبــول
االستئناف اساسًا بصورة جزئية وفسخ
البند اوال عن الفقرة الحكمية من الحكم
االب ـتــدائــي ون ـشــر الـطـلــب املـقــابــل مـجــددًا
ً
ً
ورؤي ـت ــه ان ـت ـقــاال وال ـح ـكــم بـقـبــولــه شـكــا
ورده اساسًا وتصديق الحكم االبتدائي
لـ ـب ــاق ــي جـ ـه ــات ــه والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ب ـ ـ ــدوره
بــاع ـت ـبــار ان ال ـع ـقــار  /323/م ــن منطقة
ب ـصــال ـيــم ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـشــركــاء وب ــازال ــة الـشـيــوع
فيه بينهم عن طريق طرحه للبيع باملزاد
الـعـلـنــي لـلـعـمــوم لـصــالـحـهــم امـ ــام دائ ــرة
التنفيذ املختصة وعلى ان يعتمد اساسًا
لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االول ــى املـبـلــغ املـقــدر

مــن الخبير بعد اع ــادة التخمني والبالغ
/2434400/د.أ .وب ـت ــوزي ــع نــاتــج الـثـمــن
والرسوم واملصاريف بني الشركاء بنسبة
ملكية كل منهم بحسب قيود الصحيفة
العينية.
تاريخ محضر الوصف.2017/2/7 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/2/18 :
العقار املـطــروح للبيع /323/ :بصاليم.
قطعة ارض عليها بناء مؤلف من سفلي
ث ــان ــي م ــوق ــف سـ ـي ــارات وغ ــرف ــة ش ــوف ــاج
وسفلي اول صالة العاب رياضية وطابق
ارضي مؤلف من مدخل وصالون وطعام
ومـطـبــخ وح ـم ــام ض ـيــوف وش ــرف ــة مطلة
عـلــى الـبـحــر ويــوجــد درج داخ ـلــي يــؤدي
الى الطابق االول الذي يحتوي على غرفة
جلوس وثــاث غــرف نــوم ومطبخ يــؤدي
الى الطابق االول الذي يحتوي على غرفة
جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ صغير
وحـ ـم ــام ــان وش ــرف ــة م ـط ـلــة ع ـل ــى ال ـب ـحــر
وشرفة يسار البناء وشرفة صغيرة قرب
غــرفــة الـنــوم الرئيسية ،أمــا سطح البناء
فـهــو عـلــى شـكــل شــاحــط غـيــر مكتمل وال
يوجد قرميد والبناء من الخارج بكامله
ب ـحــاجــة ال ــى تـلـبـيــس ح ـجــر ل ـكــي يكتمل
ويوجد حديقة وبعض االشجار والزهور
ويوجد في الطابق السفلي االول مسبح
صغير مساحته /875.5/م 2يحده غربًا
ً
طريق عــام ،شرقًا  ،/325/شـمــاال /320/
وطريق عام جنوبًا  /324/وطريق عام.
أفــرز عن هــذا العقار قطعة اعطيت الرقم
 /1219/ومـ ــا ب ـقــي م ـنــه اح ـت ـفــظ بــرقـمــه
واص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه قـ ـطـ ـع ــة ارض
بــاملـحـضــر الـفـنــي  85/681ض ـ ّـم ال ــى هــذا
الـعـقــار الـعـقــار  /1219/واحـتـفــظ برقمه
وم ـح ـتــويــاتــه امل ـح ـضــر ال ـف ـنــي .85/681
مرتفق بحق اعطاء املياه من النفق الكائن
ضـمـنــه ل ـل ـع ـقــارات رق ــم  /316/و/310/
ومـنـتـفــع بـحــق الـفــائــض مــن مـيــاه الشفة
من نبعة عني الجديدة .تصديق تخطيط
وب ــراح املــرســوم  91/1097بملف /223/
بصاليم ووضع يد بالقرار  91/147على
مساحة  /100/م 2بملف  /310/بصاليم.
قيمة التخمني والطرح/2434400/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2018/1/26ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء أن ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم

كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تــأمــن
طباعة أجندة عن العام 2018
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2018/1/12م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
طباعة أجندة للعام  2018في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 4 :كانون الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 48
إعالن
إجـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تقديم
مطبوعات لعام 2018
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2018/1/12م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة
بـطــريـقــة ال ـظــرف املـخـتــوم لـتـلــزيــم تقديم
مطبوعات لعام .2018

يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 4 :كانون الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 49
إعالن قضائي
تــدعــو مـحـكـمــة اج ـ ــارات ب ـيــروت بــرئــاســة
الـقــاضــي مـحـمــد ش ـهــاب املــدعــى عليهما
منى مقبل وجــون فيليب نخلة لحضور
ج ـل ـس ــة  2018/2/13واسـ ـ ـت ـ ــام اوراق
الــدعــوى  2017/141واملقامة مــن املدعني
ن ـق ــوال وول ـي ــم وروج ـ ــا وش ــارل ــي جــرجــي
ك ــرم وال ــرام ـي ــة ال ــى اس ـق ــاط ح ــق املــدعــى
عليهما من التمديد القانوني والزامهما
اخــاء املأجور الكائن في القسم 4990/4
االش ــرفـ ـي ــة وب ـت ـس ــدي ــد ال ـ ـبـ ــدالت ال ـبــال ـغــة
 17.000.000ل.ل .والــزامـهـمــا بـبــدل املثل
املقدر مؤقتًا  10.000.000ل.ل.
رئيس القلم
سامر طه

عبدالله شحاده شهادة قيد بــدل ضائع
للعقار  2172جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي جابر جابر ملوكله جابر بهيج
جــابــر سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع للقسم 5
بلوك  Cمن العقار  2871زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عبدالله نبيل االخــرس بوكالته عن
ياسر علي املسلم بصفته من ورثــة علي
ح ـس ــن امل ـس ـل ــم مل ــورث ــه ح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
املسلم شهادة قيد بدل ضائع للعقار 603
ارنون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب احـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــد مـ ــرت ـ ـضـ ــى ص ـفــي
الــديــن بوكالته عــن حسن رشيد قبيسي
ملورثيه رشيد عبدالرسول قبيسي وامنه
عـبــدالــرســول قبيسي ش ـه ــادات قـيــد بــدل
ضائع للعقارين  2620 - 28زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في
ب ـع ـبــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستدعيان نشأت شوقي
ط ــرابـ ـلـ ـس ــي وام ـ ـيـ ــل ت ــوفـ ـي ــق ط ــراب ـل ـس ــي
بــاالس ـت ــدع ــاء  2017/8007يـطـلـبــان فيه
تـصـحـيــح ال ـخ ـطــأ امل ـ ــادي ف ــي رق ــم سجل
املرحومة انجلو فايق طرابلسي ليصبح
ً
 850باب الدريب  -حمص بدال من 245/11
باب الدريب  -حمص وذلك للعقار /1852
بعلشميه.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته امام قلم
هــذه املحكمة ضمن مهلة عشرة أيــام من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب اح ـمــد مـحـمــد ص ــادق بــوكــالـتــه عن
محمد علي اليمن وبوكالته عن ابراهيم
دي ــاب جــابــر وبــوكــالـتــه عــن سـمـيــر ديــاب
جــابــر بصفته مـشـتــري مــن الـبــائــع فــادي
زك ــري ــا ع ـق ـيــل س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
للقسم  6بلوك  Aمن العقار  1006قاقعية
الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسن جزيني ملوكله محمد

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب املـحــامــي روب ـيــر كــريــم تــومــا وكيل
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إعالنات

روزت ع ـبــده ال ـخ ــوري اح ــد ورث ــة تمامه
سـلـيـمــان ل ـبــوس وع ـبــده مـلـحــم ال ـخــوري
س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ض ــائ ــع ملــورث ـي ـهــا
ل ـل ـع ـق ــارات  97و 385و 496و 303بـيــت
الدين.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن نجيب سابق ملوكله سلمان
محمد شميس بصفته احد ورثــة محمد
سلمان شميس شهادات قيد بدل ضائع
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات  307و 309و 6471و8022
حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يــوســف حسني ضــريــر وكـيــل اميرة
احمد برو سند ملكية بدل ضائع للعقار
 A 13/6829الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
تصحيح خطأ

في إعالن بيع
في املعاملة رقم 2015/87
ل ـ ـقـ ــد س ـ ـقـ ــط س ـ ـه ـ ـوًا ف ـ ــي اع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـب ـي ــع
امل ـح ــدد ب ـتــاريــخ  2018/1/25ذك ــر نـهــار
االث ـن ــن والـصـحـيــح ه ــو ن ـهــار الخميس
.2018/1/25
فإقتضى التصحيح
رئيس قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة السيرلنكية
AYANTHA ANNEST GARTH
Pass #: 144N-5799355
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/219122
غادر العامالن البنغالدشيان
Masud rahman rana
Babul hossain
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/321794
غادرت العاملة األثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادت العاملة األثيوبية
RUKYA SHIFA
م ـ ـنـ ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم  01/345532أو 03/637690
غ ــادر الـعــامــل امل ـصــري رام ــي فهيم
محمد ابو عاصي من عند مخدومه,
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن يـ ـع ــرف عـ ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 09/946431
غادرت العاملة اإلثيوبية
TAYITU SEYOUM
من مكان عملها في النبطية الفوقا,
يرجى ممن يعرفها اإلتـصــال على
الرقم07/760981 :

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -دائرة تحصيل النبطية املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية  -مبنى
حرب  -الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ــام ,وإال يعتبر التبليغ حــاصــا ب ـصــورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ,علما انه سيتم نشر هذا االعــام على
		
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb :
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RT000117257LB

984910

غازي رائف ابو مراد

RT000117496LB

1414192

باديه هاني فحص

RT000117275LB

2502981

ابراهيم محمد مصطفى

RT000117292LB

3161934

الياس جوزف نجم

RT000117294LB

3243689

احمد وجيه عوض

RT000116845LB

87597

شركة سبيتي شوز لصناعة االحذية
الوالدية

158428

شركة الضحى للتجارة العامة ش.م.م
رضا عبد الرضا منتش

رقم البريد املضمون

رقم املكلف

اسم املكلف

RT000116922LB

224912

سامية يحيا عز الدين

RT000116930LB

242909

شركة الجنوب للصناعات املعدنية ش.م.م

RT000116871LB

RT000116979LB

334744

نجوى محمد علي فران

RT000116882LB

172630

RT000117014LB

413898

حسني محمد اخضر

RT000117062LB

548951

حكمت محمد باجوق

RT000117022LB

452752

هال خليل حمزة

RT000117071LB

642958

محمد علي فياض سبيتي

RT000117075LB

674113

عقل محمد ياغي

RT000117115LB

484722

عبد الله عبد الكريم دباجه

RT000117208LB

797262

يوسف منير بربيش

RT000117159LB

2537472

مصطفى محمد مصطفى

RT000117221LB

1003228

علي مالك فرحات

RT000117178LB

3117148

يوسف حسن اسماعيل

RT000116862LB

124743

بشير رشيد املقدم

RT000117186LB

3237317

محمد حسني دقيق

RT000116877LB

169366

ابراهيم محمد سرور

RT000117251LB

453617

فؤاد مالك بكار

RT000116880LB

171332

قاسم شوقي غندور

RT000117254LB

560115

روني عبد الله ضاهر

RT000116888LB

177758

احمد توفيق وهبي

RT000117260LB

1291428

ايلي ناصيف ابو مراد

RT000116891LB

178849

عبد الكريم محمد علي الشيخ علي

RT000117511LB

1647074

محمود علي معتوق

RT000117026LB

490613

علي زين العابدين فقيه

RT000117794LB

2452277

احمد وفيق مشيمش

RT000117067LB

602805

عباس محمود لحاف

RT000117811LB

2480380

محمد حسني مشيمش

RT000117068LB

623262

قاسم نمر قاسم

RT000117813LB

2539829

محمود علي قاسم

RT000117818LB

2576641

نزيه حمد الخلف

RT000117074LB

672199

علي محمد قليط

RT000117825LB

2629035

زكريا علي زيعور

RT000117077LB

700797

عبد الله محمد جمعة

RT000116836LB

13392

شركة وفيق صباغ للصناعة والتجارة

RT000116866LB

157896

شركة نهيل ش.م.م

RT000117139LB

1494312

حسني علي عباس

RT000117523LB

1775414

شركة اس.تي.سي الشاعر للتجارة العامة
ش.م.م.

RT000116870LB

158114

ابراهيم حسن امني

RT000117534LB

1906263

مصطفى ابراهيم ابراهيم

RT000116874LB

158863

شركة غولدن موتور ش.م.م

RT000117778LB

2268992

شركة سمارت للتجارة العامة و االستثمار
ش.م.م

RT000116890LB

177883

حسني علي فحص

RT000117780LB

2310726

حسن عبدالعزيز ديراني

RT000117011LB

411609

محمد قاسم ريحان

RT000117784LB

2371330

نضال حسني عليق

RT000117233LB

294531

وليد قاسم دلة

RT000117876LB

3086531

حسني محمد سعادة

RT000117235LB

660531

عبد الرحمن محمد عطوي

RT000117893LB

3253745

حسني محمد يونس

RT000117242LB

2496881

اسامة فؤاد السعدي

RT000116839LB

87530

RT000117263LB

1511094

بنوا شامخ الطيار

شركة الجنوب للورق والقرطاسية
والكرتون

RT000117271LB

2267995

شادي غسان الدبغي

RT000117498LB

1422716

عباس حسني داود

RT000117273LB

2455150

خليل كرم الله سعيد

RT000117793LB

2448514

Royal Import Export S.A.R.L

RT000117276LB

2519376

زمزم محمد بركات

RT000117861LB

2802895

ياسر عبد العزيز بيطار

RT000117279LB

2601857

حسني العبد مرعي

RT000117862LB

2817879

غسان محمد ياغي

RT000116865LB

126416

شركة الحبيب وشومان للتجارة
واملقاوالت ش م م

RT000117864LB

2833926

ياسر عبد العزيز بيطار

RT000117894LB

3277108

عبد النبي عاصي عاصي

RT000116885LB

173873

حازم راشد حشوش

RT000117528LB

1826882

عفاف سعيد مهنا

RT000116892LB

178957

حسني عبدالله مشيمش

RT000117541LB

1974373

احمد جمال الشويخ

RT000116893LB

179191

علي زهير مهدي

RT000117775LB

2227037

عباس احمد مقداد

RT000117222LB

1049604

علي عارف حيدر

RT000117812LB

2507800

شركة سوالرنا ش.م.م

RT000117246LB

134182

نعمي احمد حيدر

RT000117250LB

450921

نجيب عبد الحليم الغول

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية
التكليف 12
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الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

رياضة
يعاني الدوري االيطالي وتاليًا
المنتخب من وجود مدربين
محليين أكفاء بامكانهم
تطوير الالعبين (أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

«أزمة عقول» في إيطاليا
منذ اليوم األول لفشل إيطاليا في التأهل إلى
مونديال  ،2018بدأ الحديث عن األسباب ،التي ال شك
في أن أحدها هو تراجع نوعية المدربين اإليطاليين،
إذ يبدو نادرًا هذه األيام أن تجد مدربًا إيطاليًا عالميًا
في الدوري اإليطالي أو خارجه
نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (مؤجلة من المرحلة )21
توتنهام – وست هام 1-1
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي س ــون هـيــونــغ – مني
( )84ل ـت ــوت ـن ـه ــام ،واإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــدرو
أوبيانغ ( )70لوست هام.
كأس إسبانيا (ذهاب دور الـ )16
سلتا فيغو – برشلونة 1-1
الدنماركي بيوني سيستو ( )31لسلتا
فـيـغــو ،وأرن ــاي ــز خــوسـيــه مــانــويــل ()15
لبرشلونة.
نــومــانـسـيــا (درج ــة ثــانـيــة)  -ريــال
مدريد 3-0
الويلزي غاريث بايل ( 35من ركلة جزاء)
وإيسكو ( 89مــن ركلة ج ــزاء) وبورخا
مايورال (.)90

ليغانيس  -فياريال 0-1
إسبانيول  -ليفانتي 2-1
إيطاليا (المرحلة )20
 الجمعة:كييفو × أودينيزي ()19,00
فيورنتينا × إنتر ميالنو ()21,45
 السبت:تورينو × بولونيا ()13,30
نابولي × فيرونا ()16,00
بينيفينتو × سمبدوريا ()16,00
جنوى × ساسوولو ()16,00
سبال × التسيو ()16,00
ميالن × كروتوني ()16,00
روما × أتاالنتا ()19,00
كالياري × يوفنتوس ()21,45

كريم
شربل ّ
يعلم املتابعون عن كثب لكرة القدم
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــرون لـ ـه ــا أن
امل ــدرب السابق للمنتخب اإليطالي
جــان ـب ـي ـيــرو ف ـي ـن ـت ــورا ل ـي ــس املـ ــدرب
السيئ الوحيد في بالد «الكالتشو».
تـلــك ال ـبــاد الـتــي خـ ّـرجــت «فــاسـفــة»
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أريـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ــاك ـ ــي
ومارتشيلو ليبي وفابيو كابيللو،
ال تـحــوي بطوالتها شبيهًا ألولئك
أو ح ـت ــى مل ــدرب ــن ع ــامل ـي ــن حــالـيــن
يسرقون األضواء أكثر من الالعبني،
أمثال اإلسباني جوسيب غوارديوال،
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي جـ ـ ــوزيـ ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو،
واألمل ــان ـي ــن ي ــواك ـي ــم ل ــوف وي ــورغ ــن
كلوب وغيرهم...
وح ـ ــده أن ـطــون ـيــو ك ــون ـت ــي ،ونـسـبـيــا
كـ ــارلـ ــو أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي ،خـ ــرقـ ــا ال ـن ـفــق
األس ــود ،قبل أن يخفت نــورهـمــا في
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،إذ ص ـ ـ ّـوب ال ـن ـقــاد
واملـ ـحـ ـلـ ـل ــون عـ ـل ــى ن ـق ـط ــة م ـش ـتــركــة
بـيـنـهـمــا ،ه ــي أن أف ـك ــاره ـم ــا ن ـفــدت،
وب ــال ـت ــال ــي ل ـي ــس لــدي ـه ـمــا أي ش ــيء
إضافي ليقدماه.
ل ـكــن رفـ ــض أن ـش ـي ـلــوتــي (ك ـم ــا قـيــل)
لتدريب املنتخب اإليطالي ،قد يكون
م ــرت ـب ـط ــا ب ــال ــوض ــع الـ ـعـ ــام ال ـخ ــاص
باملدربني أجمعني في بالد الطليان.
وه ـنــا ال ـك ــام ع ــن اخ ـت ـفــاء ال ـن ـمــوذج
اإليطالي في تخريج مدربني أكفياء
كـمــا كــانــت عـلـيــه ال ـحــال فــي املــاضــي
ال ـب ـع ـي ــد ،ح ـت ــى ب ــات ــت ه ـ ــذه الـعـمـلــة
اإلي ـط ــال ـي ــة غ ـيــر م ـط ـلــوبــة ف ــي أق ــوى

البطوالت األوروب ـيــة الوطنية .ومع
بـقــاء ه ــؤالء املــدربــن فــي إيطاليا لم
ول ــن يـتـمـكـنــوا بـقــدراتـهــم وأف ـكــارهــم
املـ ـ ـح ـ ــدودة م ـ ــن تـ ـط ــوي ــر ال ــاعـ ـب ــن،
ـادم لتدريب
وبالتالي إن أي مدرب قـ ٍ
«اآلزوري» سيفكر فــي ه ــذه النقطة
قبل أي شيء ،فوجود مدربني أكفياء
س ـي ـف ــرز الع ـب ــن م ـح ـل ـيــن م ـم ـيــزيــن،
وب ــال ـت ــال ــي مـنـتـخـبــا م ـم ـي ـزًا ،بـشـكـ ٍـل
يـشـبــه م ـعــادلــة دوري ق ــوي يـســاوي
منتخبًا قويًا.
املـ ـ ـه ـ ــم أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــا ل ـل ـم ــدرب ــن
املــوجــوديــن فــي الـ ـ «سـيــري أ» حاليًا
ي ـح ـك ــي كـ ــل الـ ـقـ ـص ــة ،إذ إن املـ ـ ــدرب
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ت ـم ـي ـي ــزه عــن
أق ــران ــه اآلخ ــري ــن ه ــو م ــدرب نــابــولــي
م ــاوري ـت ـس ـي ــو س ـ ـ ــاري ،ف ـه ــذا ال ــرج ــل
ّ
يعد مظلومًا إعالميًا ،ال ألنــه وضع
الفريق الجنوبي في صدارة الدوري،
بـ ــل ألن ـ ــه دأب ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر فــري ـقــه
موسمًا بعد آخــر ،حتى أصبح أكثر

وحده ساري مدرب
نابولي يمكن تمييزه
عن المدربين اآلخرين
في الدوري اإليطالي

ً
الـفــرق متعة فــي إيطاليا ،بعيدًا من
ال ـف ــوز بـ ـ «ال ـس ـكــودي ـتــو» أو أي لـقـ ٍـب
آخر .وهنا يمكن تأكيد هذا الكالم من
خالل متابعة أي مباراة لنابولي ،إذ
تبرز الكرة الهجومية املمتعة ،والتي
أقلقت الكثير مــن الـفــرق فــي أوروب ــا
ل ــدى مواجهتهم «ورث ــة م ــارادون ــا».
واألهــم أن ســاري ،بعقليته املنفتحة
كـ ــرويـ ــا ،ع ـ ــرف ك ـي ـف ـيــة دم ـ ــج الع ـبــن
قادمني من مدارس مختلفة في فريق
واحــد بــدا متجانسًا ومتماسكًا إلى
أبعد الحدود.
ّ
ومسألة التطوير هذه أساسية بغض
الـنـظــر عـ ّـمــا إذا ك ــان الـفــريــق ناجحًا
أو الـعـكــس ،وه ــو األم ــر ال ــذي يعيب
مـ ـ ــدرب ي ــوف ـن ـت ــوس مــاسـيـمـيـلـيــانــو
قسم كبير من جمهور
أليغري برأي
ٍ
«اليوفي» ،إذ رغــم األلقاب والنتائج
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي حـصــدهــا
ّ
وسطرها الــرجــل مــع فريق «السيدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،ال ي ــؤم ــن كـ ـثـ ـي ــرون فــي
إي ـط ــال ـي ــا ب ــأن ــه س ـي ـك ــون ي ــوم ــا عـلــى
ص ــورة ســاكــي أو ليبي أو كابيللو،
بل إنه بمحدوديته لن ينجح إال في
الـ «سيري أ» وملدة محدودة.
وإذ ي ـم ـك ــن إع ـ ـطـ ــاء بـ ـع ــض ك ـل ـمــات
اإلطراء ملدرب إنتر ميالنو لوتشيانو
سباليتي ونظيره في روما أوزيبيو
دي فرانشيسكو ،فإن الرجلني ليسا
ً
بـ ـج ــودة سـ ـ ــاري مـ ـث ــا ،إذ يـسـتـبـعــد
كثيرون أن يرتقيا ليكونا أسطورتني
تدريبيتني يومًا ما ،حتى إن أحدًا لم
ّ
يفكر فــي إدراج اســم أحدهما ضمن
الئ ـحــة املــرشـحــن لـتــدريــب املنتخب
الوطني.
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ق ــد ت ـك ــون إح ــدى
ّ
املسببة ألزم ــة تـطـ ّـور الكرة
املـشــاكــل
اإليـطــالـيــة ،وبــالـتــالــي مــدربـيـهــا ،هي
فـ ــي م ـن ــح ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ــدرب ـ ــن م ـه ـمــات
ص ـع ـب ــة بـ ـ ــاإلشـ ـ ــراف عـ ـل ــى فـ ـ ــرق فــي
ٍّ
الدرجة األولى في سن مبكرة ،تمامًا
كما يحصل مــع سيموني إينزاغي
حــال ـيــا رغ ــم اح ـت ــال الت ـس ـيــو مــرك ـزًا
ّ
متقدمًا نسبيًا على الئحة الترتيب.
ل ـكــن ال ــواق ــع أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون مـفــاجـئــا
أن ي ـل ـقــى ال ـف ـش ــل ك ـش ـق ـي ـقــه فـيـلـيـبــو
أينزاعي الذي «حرقه» ميالن عندما
نقله من تدريب «ميالن بريمافيرا»
الـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ـ ّ
ـدرج ف ـي ــه ال ــاعـ ـب ــون نـحــو
الفريق األول في النادي اللومباردي
فلقي الـفـشــل ال ــذري ــع .وه ــذه املسألة
ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـتـ ـك ــرر م ـ ــع امل ـ ـ ــدرب
الحالي جينارو غــاتــوزو الــذي سار
على نفس الخط ليخلف مدربًا شابًا
آخر صـ ّـوره كثيرون على أنه األسوأ
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ «ال ـ ــروس ـ ــونـ ـ ـي ـ ــري» ،هــو
يعط
فينتشنزو مــونـتـيــا ،ال ــذي لــم
ِ
مؤشرات على أنه يملك فلسفة كروية
كغيره من الالعبني السابقني الذين
تــركــوا ال ـكــرة نـجــومــا واس ـت ـمــروا في
تألقهم فيها من ساحات التدريب.
ّ
ك ــل هـ ــؤالء ي ــذك ــرون ب ـم ــدرب اختفى
ٍّ
ف ـج ــأة ب ـعــدمــا ظ ـهــر ب ـس ــن ص ـغ ـيــرة،
وه ــو روب ــرت ــو دون ــادون ــي ال ــذي بــدأ
مـ ـش ــواره ال ـتــدري ـبــي وه ــو ف ــي ال ـ ـ 38
م ــن ال ـع ـم ــر ،ووص ـ ــل ل ــإش ــراف على
املنتخب اإليـطــالــي ،لكن بعدها بدا
فريق كبير لإلشراف
يائسًا إليجاد
ٍ
عليه ،فانتهى بــه الـحــال مــديـرًا فنيًا
لبولونيا.
إذًا« ،أزم ـ ــة ع ـق ــول» فـعـلـيــة تعانيها
الكرة اإليطالية ،ومــا املستوى الذي
يـظـهــر فــي بـعــض م ـبــاريــات ال ــدوري
اإليطالي ،أو نتائج الفرق اإليطالية
على الساحة القارية ،إال دالئل دامغة
على هذه األزمة املتعاظمة.
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رياضة
سوق االنتقاالت

جوائز

زيدان يتخلى عن «تبنّي» بنزيما
َ
ل ـ ــم ت ـ ـ ـتـ ـ ــوان جـ ـم ــاهـ ـي ــر ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة عــن
املطالبة بـضـ ّـم مهاجم جــديــد للفريق
فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة،
وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مستوى
الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــا ال ــذي اكتفى
بتسجيل هدفني في ذهاب «الليغا».
هــذا األمــر يمكن أن يتحقق ،إذ ذكــرت
صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مدرب
الريال زين الدين زيدان ،عرض املسألة
مــع إدارة ال ـن ــادي ،رغ ــم أن ــه يـعـ ّـد أكثر
املدافعني عن بنزيما.
وبحسب الصحيفة ،فإن األنظار تتجه
ن ـحــو األرج ـنـتـي ـنــي م ـ ــاورو إي ـك ــاردي،
مـ ـه ــاج ــم إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
واألملاني تيمو فيرنر ،مهاجم اليبزيغ،
لـكــن تبقى مـعــرفــة إن ك ــان أح ــد هذين
ال ــاع ـ َـبــن س ـيــوافــق ع ـلــى ال ـق ــدوم إلــى
ملعب «ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو» ليكون
ً
بــديــا لبنزيما ،إذا استمر زي ــدان في
اعتماده أساسيًا.

إيكاردي احد المرشحين لالنضمام
إلى الريال (ماركو برتوريللو ــ أ ف ب)

إسـبــانـيــا أي ـضــا ،أعـلــن فالنسيا ضم
األرجنتيني لوتشيانو فييتو العب
أتلتيكو مــدريــد على سبيل اإلع ــارة
ح ـتــى ن ـهــايــة امل ــوس ــم ،م ــع إمـكــانـيــة
شــرائــه نـهــائـيــا .وف ــي إنـكـلـتــرا ،يبدو
أن تألق هاري كاين في الـ «بريميير
لـ ـي ــغ» بـ ـ ــدأ ُيـ ـقـ ـل ــق نـ ــاديـ ــه ت ــوت ـن ـه ــام
هوتسبر ،إذ إن الـعــديــد مــن األنــديــة
ال ـك ـبــرى بــاتــت مـهـتـمــة بـضـمــه ،وفــي
مقدمها ري ــال مــدريــد ال ــذي اخـتــارت
ج ـم ــاه ـي ــره ه ـ ــذا الـ ــاعـ ــب لــان ـت ـقــال
إل ــى فريقها فــي تـصــويــت لصحيفة
«مـ ـ ــاركـ ـ ــا» .ل ـ ـ ــذا ،ي ـس ـع ــى «الـ ـسـ ـب ــرز»
لإلبقاء على نجمه في صفوفه عبر
تقديم عقد جديد له.
وبـحـســب الـصـحــف اإلنـكـلـيــزيــة ،يريد
توتنهام أن يجعل كاين الالعب األعلى
أج ـ ـرًا ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي بــراتــب
أسـبــوعــي يبلغ  225ألــف ي ــورو ،علمًا
أنه يتقاضى حاليًا  125ألف يورو.
وت ــأل ــق ك ــاي ــن ف ــي ال ـن ـصــف األول من

محمد صالح ملك افريقيا
امل ــوس ــم ،إذ أن ـهــى ع ــام  2017كأفضل
هـ ــداف ف ــي ال ـعــالــم .كــذلــك كـســر الــرقــم
الـقـيــاســي للنجم اإلنـكـلـيــزي السابق
آلــن شيرر فــي عــدد األه ــداف املسجلة
فــي عــام واحــد فــي ال ـ «بريميير ليغ»،
وه ــو يـتـصــدر حــالـيــا تــرتـيــب هــدافــي
البطولة.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
سـ ـي ــواص ــل ال ـن ـج ــم األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
امل ـخ ـضــرم ديـيـغــو فـ ــورالن ( 38عــامــا)
مسيرته في مالعب هونغ كونغ بعد
أن انـتـقــل إل ــى صـفــوف فــريــق كيتشي
بطل الدوري.
وعـلــى صعيد املــدربــن ،أق ــال تورينو
اإلي ـطــالــي م ــدرب ــه ال ـصــربــي سينيسا
م ـي ـهــاي ـلــوف ـي ـتــش غ ـ ـ ــداة خـ ــروجـ ــه مــن
مسابقة الكأس املحلية أمام يوفنتوس
وتحقيقه فــوزًا واح ـدًا في آخــر ثماني
مباريات في الدوري.
والح ـق ــا أع ـل ــن ت ــوري ـن ــو تـعـيــن وال ـتــر
ماتزاري مدربًا لفريقه حتى عام .2020

الكرة اللبنانية

الدقة باقٍ في الصفاء والشوم يتسلّم األنصار
عبد القادر سعد
انـشـغــل ال ـش ــارع ال ـك ــروي أم ــس بخبر
تـ ّ
ـوج ــه إدارة ال ـص ـفــاء إلق ــال ــة مــدربـهــا
محمد الــدقــة قبل يومني على انطالق
إياب الدوري اللبناني لكرة القدمٌ .
خبر
ب ــدا مـسـتـغــربــا عـلــى أك ـثــر م ــن صعيد.
فـمــن نــاحـيــة امل ـب ــدأ ،ك ــان مـسـتـغــربــا أن
تفكر إدارة الصفاء باستبدال مدربها
ب ـعــد ال ـن ـتــائــج امل ـم ـت ــازة ال ـت ــي حققها
ف ــي مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،قـبــل أن تـتــراجــع
في آخــر ثــاث مباريات ،إذ إن الصفاء
تـ ـص ـ ّـدر ال ـتــرت ـيــب ألك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع،
وهــزم النجمة واألن ـصــار ،وكــان أداؤه
مميزًا رغم الضائقة املادية والظروف
الصعبة التي ّ
يمر بها النادي .صحيح
أن الصفاء يحتل املركز الرابع برصيد
 18نقطة ،وهــو بعيد خمس نقاط عن
ال ـع ـهــد امل ـت ـص ــدر ،ل ـكــن ال ـقـ ّـي ـمــن على
ال ـ ـنـ ــادي ي ـع ـل ـم ــون ت ـم ــام ــا أن أس ـب ــاب
التراجع ليست فنية ،وهــذا ما يؤكده
أمـ ــن س ــر الـ ـن ــادي ه ـي ـثــم ش ـع ـبــان في

اتصال مع «األخبار».
ّ
شعبان أكد تمسكه باملدرب الدقة مديرًا
ِّ
فنيًا ،مجددًا الثقة به وبجهازه الفني،
ومشيرًا إلى أن خبر إقالته ليس سوى
كالم على مواقع التواصل االجتماعي
ال أكثر وال أقلّ .
وعبر شعبان عن كامل
رضـ ــى اإلدارة ع ــن أداء الـ ــدقـ ــة ،الف ـتــا
إلــى أن ظــروفــا معينة أدت إلــى تراجع
الفريق في آخر مرحلة اإلياب ،وهي ال
تتعلق بــأمــور فنية .أمــا بالنسبة إلى
ال ـجــانــب املـ ـ ــادي ،ف ــأش ــار ش ـع ـبــان إلــى
أن األم ــور شأنها شــأن معظم األنــديــة
التي تعمل فــي ظــل ظــروف اقتصادية
صعبة ّ
يمر بها البلد .لكنه أشــار إلى
أن هذه األمور ستتحلحل هذا الشهر،
الفتًا إلى أن الالعبني سيحصلون على
رواتبهم ومستحقاتهم كاملة ،ومؤكدًا
أن ال ـضــائ ـقــة املــال ـيــة لـيـســت بــالـحـجــم
ال ـ ــذي ُي ـ ـصـ ـ ّـوره ال ـب ـع ــض ،فــالــاع ـبــون
لديهم مستحقات وروات ــب مكسورة،
لكنها ال تتخطى الشهر ،وهذه األمور
ُ َ
ستعالج في القريب العاجل.

وعن رئيس النادي وليد غنام ،ومدى
اس ـت ـمــراره بــرئــاســة الـصـفــاء وا ّلـتــزامــه
ّ
وعوده املالية ،أكد شعبان أن غنام هو
ُّ
رئيس الـنــادي وملتزم مــا اتـفــق عليه،
وكل األمور على ما يرام .في األنصار،
ّ
ت ــوض ـح ــت األمـ ـ ــور ب ــن العـ ــب ال ـفــريــق
عباس عطوي «أونيكا» ومدربه سامي
الشوم ،بعد سوء التفاهم الذي حصل
قبل أيــام على خلفية كالم قاله الشوم
في غرفة املالبس قبل اللقاء الودي مع
طرابلسّ ،
وعده «أونيكا» إساءة له.
أم ــس ج ـلــس ال ــاع ــب واملـ ـ ــدرب وج ــرى
تــوض ـيــح الـ ـص ــورة ،إذ ك ــان «أون ـي ـكــا»
ح ــاضـ ـرًا ف ــي ال ـت ـم ــاري ــن ،ع ـل ـمــا أنـ ــه لم
ليوم واحــد بسبب عملية في
يغب إال
ٍ
أسنانه ،ولم يقاطع التمارين كما قيل.
وعـلــى صعيد الجهاز الفني ،حسمت
إدارة األن ـصــار أمــرهــا وعـ ّـيـنــت الـشــوم
مـ ــدي ـ ـرًا ف ـن ـي ــا ومـ ـع ــه امل ـ ــدرب ـ ــان ج ـهــاد
م ـح ـ َج ــوب ون ـب ـي ــل ب ـع ـل ـب ـكــي ،ع ـل ــى أن
ُ
تـســنــد مـهـمــة جــديــدة فــي ال ـن ــادي إلــى
املدرب محجوب.

ّأكدت إدارة الصفاء تمسكها بمدربها
الدقة ورضاها عن عمله (أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن وغولدن ستايت يعزّزان صدارتهما
ّ
أك ــد بوسطن سلتيكس تـفـ ّـوقــه على
ضيفه كليفالند كافالييرز ،وصيف
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ع ـن ــدم ــا أل ـح ــق بــه
ال ـهــزي ـمــة ب ـف ــارق  14نـقـطــة بنتيجة
 ،88-102فــي قـمــة م ـبــاريــات املنطقة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ف ـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وع ــزز بــوسـطــن رص ـيــده فــي ص ــدارة
املـنـطـقــة الـشــرقـيــة إل ــى  31ف ــوزًا و10
خـ ـس ــارات ،ب ـف ــارق  5ان ـت ـص ــارات عن
وصيفه تورونتو رابتورز.
وكان البديل تيم روزيــر ،صاحب 20
نقطة ،أفضل مسجل لــدى بوسطن،
وأضاف جايسون تاتوم ،وماركوس
سمارت  15نقطة ،وجايلني براون 14
ّ
نقطة ،وكل من نجم كليفالند السابق
ك ــاي ــري ايــرف ـي ـنــغ وآل ه ــورف ــورد 11
نقطة.
ولدى الخاسر (ثالث املنطقة الشرقية
 25ف ـ ــوزًا و 13خ ـ ـسـ ــارة) ،ال ـ ــذي سجل
أدنى معدل له هذا املوسم ،كان النجم
ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس أفـ ـض ــل م ـس ـجــل مــع
 19نـقـطــة و 7مـتــابـعــات و 6تـمــريــرات
حاسمة ،وأضــاف البديل كايل كورفر
 15نقطة.
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ي ــذك ــر أن ال ـل ـق ــاء ش ـه ــد إص ــاب ــة الع ــب
كليفالند كيفن لــوف بكاحله األيـمــن،
بعد تسجيله سلة وحيدة من أصل 11
محاولة.
وف ــي املـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة ،ل ـعــب ستيفن
كـ ــوري دورًا حــاس ـمــا ف ــي ف ــوز غــولــدن
س ـت ــاي ــت ووريـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب عـلــى
مضيفه داالس مافريكس .112-125
وسجل كــوري  32نقطة ،بينها ثالثية

ـوان ع ـل ــى نـهــايــة
ح ــاس ـم ــة ق ـب ــل  3,4ث ـ ـ ٍ
الوقت ،ليرفع غولدن ستايت رصيده
فــي ص ــدارة الغربية والـ ــدوري إلــى 30
ف ـ ــوزًا و 8خ ـ ـسـ ــارات .وأض ـ ــاف ك ــل مــن
كيفن دورانـ ــت وك ــاي طــومـبـســون 25
نقطة للفائز ،إلى  18نقطة و 11متابعة
لدريموند غرين.
ُ
ومني لــوس أنجلس اليكرز العريق
بـخـســارتــه الـثــامـنــة تــوال ـيــا ،وج ــاءت

أمام ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر
 .133-96وبـ ــرز م ــن ال ـفــائــز الــربــاعــي
بول جــورج وتيرانس فيرغيسون بـ
 24نقطة لكل منهما ،والنجم راسل
وسـتـبــروك ب ـ  20نقطة و 12تمريرة
حــاس ـمــة و 6م ـت ــاب ـع ــات ،وكــارم ـي ـلــو
أنطوني بـ  21نقطة.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ف ــاز بــروكـلــن
نـتــس عـلــى مـيـنـيـســوتــا تـمـبــروولـفــز
 ،97-98وميامي هيت على ديترويت
بيستونز  ،104 - 111ودنفر ناغتس
على فينيكس صنز  ،111-134ونيو
أورل ـيــانــز بيليكانز عـلــى يــوتــا جــاز
 ،98-108وت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز على
شيكاغو بولز  ،115-124وميلووكي
باكس على إنديانا بايسرز ،101-122
وه ـيــوســن روك ـت ــس عـلــى أورالنـ ــدو
ماجيك  ،98-116وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز على سان أنطونيو سبرز
 ،106-112وواشـنـطــن ويـ ــزاردز على
نيويورك نيكس .103-121
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
هيوسنت روكتس × غولدن ستايت
ووريـ ـ ـ ــرز ،لـ ــوس أن ـج ـلــس ك ـل ـي ـبــرز ×
أوكالهوما سيتي ثاندر.

ّتوج النجم املصري محمد صالح،
هداف ليفربول اإلنكليزي واملنتخب
املصري سنة ذهبية بتتويجه بجائزة
أفضل العب في إفريقيا لعام 2017
خالل الحفل الذي أقامه االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم «كاف» ،مساء
امس ،في مدينة أكرا الغانية.
ّ
وحل العب ليفربول اآلخر السنغالي
ساديو مانيه في املركز الثاني ،بينما
جاء هداف الدوري االملاني ،الغابوني
بيار ايميريك أوباميانغ في املركز
الثالث.
واصبح صالح ثاني العب مصري
في التاريخ ّ
يتوج بهذه الجائزة ،بعد أن
حصدها النجم السابق ورئيس النادي
االهلي الحالي محمود الخطيب.
وتألق صالح مع املنتخب املصري
وقاده الى نهائيات كأس العالم ،2018
اضافة الى تقديمه مستوى خارق مع
ليفربول ،إذ سجل  17هدفًا في الدوري
االنكليزي املمتاز ،ليحتل املركز الثاني
على الئحة ترتيب الهدافني .علمًا انه قاد
مصر الى نهائي كأس االمم االفريقية
في الغابون.
وكان صالح قد فاز بجائزة هيئة
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ألفضل
العب في القارة السمراء ايضًا.
وعلى هامش الحفل ،اختير مدرب
منتخب مصر االرجنتيني هكتور
كوبر افضل مدرب في افريقيا.

أخبار رياضية

التضامن يستضيف المتحد اليوم
تنطلق اليوم مباريات املرحلة الرابعة عشرة
من بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة وحيدة
تجمع التضامن الزوق مع ضيفه املتحد عند
الساعة  20.30على ملعب مجمع نهاد نوفل.
ويلعب غدًا بيبلوس مع ضيفه بيروت في
جبيل عند الساعة  ،17.00واللويزة مع ضيفه
الحكمة في التوقيت عينه .وتختتم املرحلة
األحد عند الساعة  17.00بلقاءي الرياضي مع
ضيفه الشانفيل ،واملعهد األنطوني مع ضيفه
هومنتمن.

 400العب في دورة
الشتاء لألكاديميات
ّ

نظم نادي بيروت لكرة القدم «،»FC Beirut
بالتعاون مع بلدية بيروت ،دورة الشتاء
ألكاديميات كرة القدم على مالعب قصقص،
بمشاركة أكثر من  400العب من مختلف
الفئات العمرية يمثلون  8أكاديميات .وخاضت
الفرق  45مباراة ،وانتزعت فرق نادي بيروت
معظم األلقاب ،في مختلف الفئات.
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ثقافة وناس ميديا

حريات

مارسيل «نجم» قصر العدل ...فصل جديد من المواجهة
زكية الديراني
سواء كنت من ّ
مؤيدي االداء االعالمي ملارسيل
غانم أو من معارضيه ،ال يمكن إال أن تقف إلى
جانبه في قضية ّ
تمس الحريات االعالمية في
لبنان .هذا ما أجمع عليه كثيرون خالل الوقفة
التضامنية التي أقيمت أمس أمام قصر العدل
في بعبدا ،تزامنًا مع مثول اإلعالمي اللبناني
أمام قاضي التحقيق األول في جبل لبنان نقوال
منصور .بعد حضور ّ
مقدم «كالم الناس» إلى
قصر العدل ،أعلن عن تأجيل الجلسة إلى 2

شباط (فبراير) املقبل ّ
للبت بالدفوع الشكلية بعد
رفضها سابقًا من قبل قاضي التحقيق األول.
وكانت القضية قد تفاعلت بشكل واسع وسريع،
ّ
على خلفية حلقة «كالم الناس» التي بثت قبل
شهرين على ( lbciاألخبار .)2017/11/18
في ّ
عز االزمة التي ترافقت مع احتجاز رئيس
الحكومة سعد الحريري في الرياض ،استضاف
غانم صحافيني سعوديني كاال الشتائم لرئيس
الجمهورية وشخصيات وزارية عدة .الحقًا،
ّ
تحولت القضية إلى تصفية حسابات بني غانم،
ووزير العدل سليم جريصاتي الذي رفع سقف

التصريحات والتهديدات.
وبالعودة إلى الوقفة التضامنية ،لم يسعف
الطقس املاطر وصول العديد من الصحافيني
إلى قصر العدل لتقديم الدعم لغانم .في املقابل،
وصل عدد كبير من موظفي  lbciباكرًا ،إضافة
إلى صحافيني من قنوات أخرى على رأسها
«الجديد» .وقفت مديرة األخبار مريم البسام إلى
جانب زميلها في «محنته» .ومن بني الحضور
أيضًا جورج غانم وزوجته دوللي اللذان رفضا
الكالم أمام االعالم .كما حضرت مي شدياق
ّ
ووزير االعالم ملحم رياشي ،ليؤكدا على أهمية

الحريات االعالمية .بإبتسامة عريضة ،حضر
غانم (ومحاميه النائب بطرس حرب) إلى الجلسة،
ّ
يتحدى أحدًاّ .
تحول إلى «نجم
مؤكدًا أنه ال
السيلفي» بني الحضور ،من أجل دعمه على
صفحات السوشال ميديا حيث تدور املعركة
الكبرى! لكن ما هو ّ
رد غانم على االنتقادات التي
ً
ّ
اعتبرت أنه ضخم املوضوع؟ ينفي ذلك ،قائال لـ
«األخبار»ّ :
«مر على القضية أكثر من أسبوع ولم
ّ
أتحدث فيها إال بعدما كبرت كرة الثلج .ليس هدفي
ّ
الشهرة ،بل أرادناها وقفة ضد محاولة السلطة
ّ
لكم أفواه االعالميني 25 .سنة على الهواء كي

وقفة

سامي كليب محاورًا السيد ،أو كيف تقارب األسطورة بطريقة «حيادية»
فراس خليفة
«هل تعبت سماحة السيد من املهمات
امللقاة على عاتقكم؟» كان هذا السؤال
األخ ـيــر ال ــذي طــرحــه اإلعــامــي سامي
َّ
املطولة
كليب أول من أمس في مقابلته
مـ ــع الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ضـمــن
ب ــرن ــام ــج «ل ـع ـب ــة األم ـ ـ ــم» ع ـل ــى شــاشــة
َ
«املـ ـي ــادي ــن» .م ـقــاب ـلــة ل ــم يـ ـت ــوان فيها
ع ــن ط ــرح األس ـئ ـلــة «غ ـي ــر الـتـقـلـيــديــة»

فــي ح ــوار كــان واضـحــا منذ اللحظات
ّ
األولى ّأن َّ
ومقدمه أراد أن ّ
يحوله
معده
ً
َّ
إل ــى «ف ــرص ــة» قــد ال تـتـكــرر مستقبال.
نـجــح كليب فــي جـعــل الـلـقــاء مــن أكثر
نصرالله
املقابالت التلفزيونية للسيد
ّ
رسوخًا في ذهن املشاهد رغم أنه تلقى
ً
ّ
كمًا هائال من االنتقادات التي وجهها
إلـ ـي ــه «جـ ـمـ ـه ــور الـ ـسـ ـي ــد» ن ـف ـس ــه عـبــر
ّ
بحجة
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أنه قاطع «ضيفه الكبير» مرارًا!

ّ
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ،أطـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــد ن ـص ــرال ـل ــه
ً
ّ
بتوقيت القدس أوال .وللمرة الثالثة،
ّ
يطل الرجل عبر قناة «امليادين» التي
َ
ْ
وض ـع ــت وس ـ ـ ــم «ال ـ ـقـ ــدس عــاصـمـتـنــا
إلــى األب ــد» فــي أعلى يسار شاشتها.
نـجـحــت الـقـنــاة ال ـتــي احـتـفـلــت أخـيـرًا
ب ـ ـمـ ــرور ألـ ـف ــن وس ـب ـع ــة ع ـش ــر يــومــا
على انطالقتها ،في تكريس ّ
هويتها
ومــوقـعـهــا فــي ال ـص ــراع مــع إســرائـيــل
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تــت ـجــه ف ـيــه ق ـنــوات

كتاب عن نصراهلل
يــرى اإلعالمي سامي كليب (الـصــورة) أن مقابلته مع
األمني العام لحزب الله هي محطة أساسية في مسيرته
الطويلة فــي عالم اإلع ــام التي بــدأهــا قبل ثالثني سنة
تـقــريـبــا .ي ـقــول فــي حــديــث مــع «األخـ ـب ــار» إن «املـقــابـلــة
م ــع ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ت ـح ـ ٍّـد م ــع نفسي
حيث تــركـ ُـت قناعاتي خــارج االستديو ومــارسـ ُـت دور
الصحافي احترامًا للمهنة مع الحفاظ في الوقت ذاته
على احترامي الشديد لرجل أعــاد كثيرًا مــن كرامتنا
العربية املفقودة» .ويضيف« :كانت فرصة هائلة للقاء
ّ
مــع رجــل يحلم كثيرون بمقابلته ،لكني ال أجــامــل بل

مارست في املقابلة كل تقنيات عملي بغض النظر عن
الجبل الجالس أمامي» .إلى ما قبل حلقة السيد نصرالله
أول من أمــس ،فـ ّ
ـإن املقابلة األهــم في «لعبة األمــم» برأي
كليب «كانت مع السفير األميركي ّ
السابق في سوريا
روبرت فورد» ،الفتًا إلى أهمية املقابلة التي أجراها مع
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون وال ـتــي «كــانــت آخ ــر مقابلة معه
قبل انتخابه رئـيـســا» .يكشف كليب ل ـ «األخ ـب ــار» أنه
بصدد إعداد كتاب عن السيد حسن نصرالله ،متمنيًا
أن يجري قريبًا مقابالت مع الرئيسني السوري بشار
األسد والروسي فالديمير بوتني!

عــربـيــة ك ـبــرى إل ــى ال ـتــرويــج لخطاب
ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـ ـعـ ــدو .ف ــي «ال ـ ـكـ ــادر»
الـقــريــب ،ظـهــر وج ــه الـسـيــد نصرالله
باسمًا وهــادئــا معظم الــوقــت وخلفه
ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـحـ ـش ــود نـ ـص ــر آب ،2006
ف ـي ـمــا ظ ـه ــرت ف ــي «الـ ـ ـك ـ ــادر» الـبـعـيــد
ّ
السي َد ْين
للكاميرا صورتان لكل من
الخميني والخامنئي وسـتــارة ّ
بنية
اللون وباقتان من الــورد فوق طاولة
ود ّ
ـام كثير َّ
أنيقة وكـ ٌ
مقدم البرنامج
ّ
ل ــو أن ـ ــه ل ــم ي ـن ـت ــهِ رغ ـ ــم مـ ـ ــدة «ال ـل ـق ــاء
االسـتـثـنــائــي» الـطــويـلــة ال ـتــي قــاربــت
ســاع ـتــن وأربـ ـع ــن دق ـي ـق ــة! م ــن دون
م ـق ـ ّـدم ــات أو «م ـ ـطـ ـ ّـوالت» ،ب ــدأ كليب
الحلقة فــي محاولة لطرح أكبر عدد
مـمـكــن م ــن «األس ـئ ـلــة الـصـعـبــة» على
ّ
حد قول السيد نصرالله نفسه .وبدا
صــاحــب الـتـجــربــة االعــام ـيــة الغنية
والـحــائــز أخـيـرًا شـهــادة دك ـتــوراه في
علوم اإلعــام واالتـصــالُ ،م ِّ
تحررًا من
وهــم االسـتـعــراض فــي مقابلة «يحلم
كثيرون بها» ويتابعها عدد قياسي
مـ ــن املـ ـش ــاه ــدي ــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـق ــرار
السياسي في عواصم العالم.
ل ـل ـقــدس امل ـس ــاح ــة األكـ ـب ــر م ــن املـقــابـلــة
ُ
مـ ــع الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي لـ ــم تـ ـخ ــل إط ــاالت ــه
تاريخيًا من اإلشارة إلى قضية القدس
ّ
وفلسطني الـتــي شكلت رافـ ـدًا أساسيًا

لخطاب «املقاومة اإلسالمية» في لبنان
منذ انطالقتها .كــان ُيفترض بالحلقة
أن تـبــدأ مــن الـقــدس تـحــديـدًا كما أشــار
ّ
كليب نفسه .لكن التطورات في الشارع
اإليــرانــي فرضت نفسها على «أجندة»
ّ
املسجل قبل ساعات قليلة من
الـحــوار ّ
موعد بثه فكانت البداية من سؤال« :هل
احتفلت برأس السنة كما يحتفل العالم
أو انك قلقت على ايران؟».
ف ـ ــي ال ـح ـل ـق ــة طـ ـ ـ ـ َـرح ك ـل ـي ــب عـ ـ ـ ــددًا مــن
األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي ي ـع ــرف ب ـح ـكــم خـبــرتــه
الطويلة أن «ال جواب عليها» ،لكنه مع
ذلــك أصـ ّـر على طرحها «ألنــه يريد أن
ً
ّ
السيد
يقوم بواجبه املهني ّأوال» .قال
ـاوره ُم ــاطـ ـف ــا فـ ــي مـ ـع ــرض الـ ــرد
مل ـ ـح ـ ـ ِ
عـلــى أح ــد اسـئـلـتــه« :ح ـقــك ت ـســأل بس

كسر الصورة النمطية
لمقابالته التلفزيونية
المليئة غالبًا بـ «الرهبة»

يحدث في القاهرة اآلن

من أحمد أبو هشيمة إلى «سابع جار» تأميم الخسارة في االعالم المصري!
القاهرة ــ عصام زكريا
كما لو أن التراجع املهني واالقتصادي
الــذي مر به االعــام املصري في 2017
ال يكفي ،حتى شهدت األيــام األخيرة
مــن الـعــام املنصرم ضــربــات متتالية،
تبشر بعام أكثر صعوبة على املهنة
وحرية التعبير بشكل عام.
لــم يتوقف املـتــابـعــون ملــا يـجــري على
ســاحــة اإلع ــام ،عــن مناقشة الصفقة
الغريبة التي تم بموجبها بيع حصة
رج ــل األع ـم ــال أح ـمــد أبــوهـشـيـمــة في
شركة «اعــام املصريني» (تملك عددًا
م ــن ال ـص ـحــف وم ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــون
واالذاع ـ ـ ـ ـ ــة) ،إلـ ــى ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
ظـ ـه ــرت أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة بــاســم
«ايـجــل كــابـيـتــال» .واض ــح مــن اسمها
وأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء م ــاكـ ـه ــا (وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة س ــاب ـق ــة
مـتــزوجــة مــن مـحــافــظ الـبـنــك املــركــزي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق) أن ـ ـهـ ــا ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــات
املـصــريــة ،وهــي غالبًا واجـهــة إلحــدى
املؤسسات األمنية .لم يكن املتابعون
قد توقفوا بعد عن التعليق والتحليل
والتعبير عــن تـشــاؤمـهــم ،حتى خرج

خ ـب ــر ج ــدي ــد ع ــن قـ ـي ــام م ــا ي ـس ـمــى ب ـ
«املـجـلــس األع ـلــى لتنظيم االع ـ ــام» ـ ـ
ّ
الــذي تشكل منذ حوالى عــام برئاسة
ال ـص ـح ــاف ــي امل ـخ ـض ــرم مـ ـك ــرم مـحـمــد
أحـ ـ ـم ـ ــد ،امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ـ ــوالئ ـ ــه ال ـش ــدي ــد
لـلـسـلـطــة وع ــدائ ــه لـ ـ «ث ـ ــورة ي ـنــايــر» ـ ـ
بـمـنــع ب ــث إعـ ــان ت ـل ـفــزيــونــي إلح ــدى
شــركــات الـهــواتــف الخليوية بعنوان
«ح ـ ـقـ ــا ال ـ ـنـ ــت ظ ـ ــال ـ ــم» م ـ ــن «بـ ـط ــول ــة»
الشخصية الخيالية «أبـلــة فاهيتا».
ج ــاء ذل ــك بـحـجــة أن ــه «ي ـح ـتــوي على
ألفاظ ومشاهد ال تليق بالذوق العام،
وتـ ـج ــاف ــي كـ ــل الـ ـقـ ـي ــم ،وتـ ـح ــض عـلــى
السلوك السيئ وتخدش الحياء».
الـخـبــر ج ــاء بـعــد ي ــوم واح ــد مــن خبر
ت ـح ــوي ــل املـ ـخ ــرج عـ ـم ــرو س ــام ــة إل ــى
النائب العام بعد بالغ ضده بــازدراء
األدي ــان فــي فيلمه «شـيــخ جاكسون»
ب ـس ـب ــب م ـش ـه ــد خـ ـي ــال ــي ي ـظ ـه ــر فـيــه
شبح املغني األميركي الراحل مايكل
جاكسون داخــل مسجد .وأيـضــا جاء
قبل يوم واحد من قيام أحد املحامني
برفع دعوى ضد البرنامج الكوميدي
الساخر «من الدوبلكس» الذي تقدمه

أبلة فاهيتا ،ويومني من اعالن إحدى
الـ ـقـ ـن ــوات ع ــن وق ـ ــف ع ـ ــرض مـسـلـســل
«س ــاب ــع ج ـ ــار» ب ـش ـكــل م ــؤق ــت بحجة
موسم األعـيــاد ،بينما يؤكد عاملون
داخــل القناة بــأن السبب هو ما أثــاره
العمل من انتقادات «أخالقية»!
م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،ت ـت ــاح ــق أخـ ـب ــار مــن
نـ ــوع ـ ـيـ ــة ق ـ ـي ـ ــام ش ـ ــرك ـ ــة «ف ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون»
امل ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــن وال ـت ــاب ـع ــة
لألجهزة األمنية بشكل غير مباشر،
ب ـ ـشـ ــراء ش ـب ـك ـتــي ق ـ ـنـ ــوات «الـ ـحـ ـي ــاة»
و«ال ـعــاص ـمــة» فــي صـفـقــات مشابهة
ل ـص ـف ـقــة شـ ـ ــراء «ايـ ـج ــل ك ــاب ـي ـت ــال» ل ـ
«اع ــام املـصــريــن» ...فــي الــوقــت الــذي
تـ ـت ــواص ــل ف ـي ــه األخ ـ ـبـ ــار ي ــوم ـي ــا عــن
م ـش ــروع ق ــان ــون «ت ـن ـظ ـيــم الـصـحــافــة
واالع ــام» ال ــذي تقدمت بــه الحكومة
ل ـت ـمــريــره م ــن ال ـب ــرمل ــان ،وال ـت ـخــوفــات
التي يثيرها بسبب مخالفته العديد
من بنود الدستور الحامية للحريات،
وم ــن امـكــانـيــة اسـتـخــدامــه ـ ـ فــي حــال
تـ ـم ــري ــره ـ ـ ـ لـ ـف ــرض م ــزي ــد مـ ــن ال ـق ـمــع
وتقييد حرية التعبير.
وم ـنــذ أش ـه ــر ،ي ـت ــردد تـعـبـيــر «تــأمـيــم

الـ ـصـ ـح ــاف ــة واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي أوسـ ـ ــاط
االعـ ــام ـ ـيـ ــن واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن وص ـف ـح ــات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي م ـص ــر،
ل ــوص ــف مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــن مـ ـم ــارس ــات
ح ـك ــوم ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر
مباشرة ،ليس فقط ملراقبة املضمون
ال ــذي تبثه وســائــل االع ــام والتحكم
ف ـيــه ،بــل أي ـضــا لــاسـتـحــواذ «مــاديــا»
على املؤسسات االعالمية من صحف
ومحطات تلفزيونية وإذاعية.
وم ـ ــع أن الـ ــذيـ ــن ي ـط ـل ـق ــون ال ـت ـع ـب ـيــر،
يـسـتـخــدمــونــه غــالـبــا كــوصــف بــاغــي
يقارن بني املمارسات الحالية والقرار
ال ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذه ال ــرئـ ـي ــس جـ ـم ــال عـبــد
الناصر قبل  57عامًا بتأميم الصحافة
ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام اش ـت ــراك ــي تـخـلــت عنه
ال ــدول ــة م ــع ح ـلــول الـسـبـعـيـنـيــات ،إال
أن امل ـق ــرب ــن م ــن دوائـ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
والوسط االعالمي يعرفون أن املسألة
لـيـســت م ـج ــرد اس ـت ـع ــارة وب ــاغ ــة .ما
يحدث في مصر هو بالفعل «تأميم»
يـ ـت ــم وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات عـ ـلـ ـي ــا وخ ـط ــة
مدروسة ومعدة سلفًا.
ه ــذه الـعــاقــة «الـثــاثـيــة» بــن االع ــام
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ثقافة وناس ميديا

أقول للناس إننا تحت القانون ،لكن بعضهم إستعمل
القضاء للنيل من االعالم» .ما مصير الدعوى واملثول
مجددًا أمام القضاء؟ يجيبّ :
«تم تأجيل القضية إلى 2
شباط .عندي شغل كتير وعم يلهونا بأمور تافهة».
من جانبه ،كان بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة lbci
ّأول الحاضرين إلى الجلسة ،بعدما كان قد ّ
صرح أن
القضية «ال تهدف للتعرض إلى غانم بشخصه ،إنما
تهدف ّ
للمس باملؤسسة اللبنانية لإلرسال» .ولفت
الضاهر لـ «األخبار» إلى أن الهدف هو توعية الناس
حول القضية« :لقد تحدثت قبل يومني عن تلك األزمة،
وإكتشفت أن بعض املتابعني ال يعرفون أسسها.

بعضهم يقول إن مارسيل ّ
مكبر راس ،لكن بالعكس،
هو ال يمانع املثول أبدًا أمام القضاء شرط تبليغه
بشكل قانوني ،وليس كما كان يحصل على أيام رستم
ّ
غزالةّ ،أي عبر الهاتف» .من جانبه ،فضل الوزير سليم
جريصاتي إعالن موقفه عبر تويترّ ،
مغردًا «إنتصر
ّ
القانون في ظل قضاء حيادي ومستقل ،وإنتصر
اإلعالم ّ
الحر بإمتثاله للقانون والقضاء .أثبتت التجربة
مجددًا أن االستغالل السياسي ال ُيفيد عندما يتعلق
األمر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء
وحدهما» .إذًا ،حضر غانم الجلسة في قصر العدل،
ولكن القضية لم تطو بعد ،في انتظار الجلسة املقبلة.

رافي وهبي في مشهد من العمل

على النت

أول مسلسل رقمي من إخراج أمين درة

الدراما السورية تنهض «بدون قيد»!
دمشق ــ وسام كنعان

ّ
بتتوقع تاخد جواب؟» .وعندما تحدث
نصرالله عــن أن «نقطة الـقــوة اآلن في
امل ـح ــور ه ــي م ـئــات اآلالف الـجــاهــزيــن
لخوض املعركة الكبرى» ،قاطعه كليب
بالقول« :مــع إسقاط الـطــائــرات؟» ،فما
ك ــان م ــن «ال ـس ـيــد» إال أن ّ
رد ضــاحـكــا:
ّ
ُ
«إن ــت الحـقـنــي عــال ـطــائــرات؟» .يسجل
ّ
لسامي كليب أنه تمكن بمهارة وحرفية
أن «ينتزع» من السيد نصرالله إقرارًا
بوجود «مقاومة شعبية سورية وغير
س ـ ّـوري ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــوالن» رغ ــم
تحفظ نصرالله على اإلجابة في بادئ

األم ــرُ .يـحـ َـســب للرجل أيـضــا أنــه طرح
ُ
أسـئـلــة ت ـطـ َـرح لـلـمــرة األول ــى مــن قبيل
«ملاذا لم تقاتل حركة أمل إلى جانبكم
فــي ســوريــا» و«ه ــل شـكــركــم الـحــريــري
بـعــد عــودتــه مــن ال ــري ــاض» وغيرهما،
ً
وص ــوال إل ــى ســؤالــه للسيد عــن راتـبــه
الـشـهــري حيث لــم يجد األخـيــر حرجًا
ف ــي اإلج ــاب ــة عـلــى سـ ــؤال ل ــم ي ـ َّ
ـوج ــه له
من قبل أبدًا .وحتى عندما طرح كليب
ً
«ســؤاال قد يبدو غريبًا» عن «إمكانية
ّ
الصلح مع إسرائيل» وعاد ليكرره مرة
أخ ــرى ،بــدا كمن يــريــد أن يــوثــق كالمًا

للتاريخ بصوت السيد حسن نصرالله
ف ــي ب ــرن ــام ــج «ل ـع ـب ــة األم ـ ـ ــم» ب ــال ــذات،
فحصل عـلــى مــا يــريــد أن يسمعه من
الرجل« :لن نعترف بإسرائيل حتى لو
اعترف بها كل العالم»!
هـ ـك ــذا إذًا ان ـت ـه ــت ال ـح ـل ـق ــة رق ـ ــم 250
م ــن «ل ـع ـبــة األم ـ ــم» ب ــإث ــارة ج ــدل كبير
وواس ـ ـ ـ ــع فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط املـ ـت ــابـ ـع ــن مــن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور و«أهـ ـ ـ ـ ـ ــل االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص»
استطاع من خاللها سامي كليب كسر
ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة ملـقــابــات «الـسـيــد»
التلفزيونية املليئة غالبًا بـ «الرهبة».
ّ
لكن «حلقات» لعبة األمم الفعلية خارج
«األسـتــديــو» لــم ولــن تنتهي قريبًا مع
إشـ ـ ـ ــارة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه فــي
املقابلة ذاتـهــا إلــى «احـتـمــاالت الحرب
الكبرى في املنطقة» .ال يجد «الضيف
ّ
االستثنائي» متسعًا من الوقت ليقرأ
ّ
هذه األيام« :مش عم نحمل كتب» .يركز
أكـثــر عـلــى ق ــراءة ال ــدراس ــات وامل ـقــاالت
وال ـتــرج ـمــات م ــن الـلـغــة الـعـبــريــة على
ّ
ح ــد ق ــول ــه ف ــي امل ـقــاب ـلــة .م ــا ه ــو مــؤكــد
ّ
أيـضــا أن «دوائ ــر الــرصــد وال ـقــرار» في
«ال ـك ـيــان اإلســرائ ـي ـلـ ّـي» نـقـلــت املـقــابـلــة
إلــى «الـعـبــريــة» لـتــدقــق كثيرًا فــي كالم
الرجل الذي ال يخطئ في اللغة العربية
ُ
ويـفــاخــر بهويته العربية باعتبارها
«انتماء ومجموعة قيم».

ورج ـ ــال األع ـم ــال والـسـلـطــة الـحــاكـمــة
م ـع ــروف ــة م ــن أيـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس مـ ـب ــارك.
وخــال الـسـنــوات األخـيــرة مــن حكمه،
كـ ــانـ ــت م ـع ـظ ــم الـ ـصـ ـح ــف وم ـح ـط ــات
التلفزيون وال ــرادي ــو مملوكة لرجال
أع ـمــال مـقــربــن مــن الـسـلـطــة وأج ـهــزة
املخابرات املختلفة ،ولكن بشكل غير
معلن حتى لو كان معروفًا.
ال ـفــرق اآلن أن األمـ ــور مـعـلـنــة .ال أحــد
يـ ـح ــاول إخـ ـف ــاء ه ــا ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ي ـت ـبــاهــون ب ـه ــا ،ح ـتــى ال ـص ـحــاف ـيــون
واالعــام ـيــون الـصـغــار يـجـلـســون في
امل ـق ــاه ــي وي ـت ـح ــدث ــون ع ــن عــاقــاتـهــم
ول ـقــاءات ـهــم بــال ـض ـبــاط .كـمــا أن كـبــار
املـســؤولــن يتحدثون بــوضــوح حول
ن ـجــاحــات ـهــم لـلـسـيـطــرة ع ـلــى االعـ ــام
ومصادرته و«تأميمه».
آخر هذه النجاحات صفقة شراء حصة
أب ــي هـشـيـمــة ف ــي «اع ـ ــام امل ـصــريــن»
الـ ـت ــي ت ـم ــت ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل بـ ــدايـ ــة مــن
الـضـغــط عـلــى ق ـنــوات «أون .ت ــي .فــي»
ملنع بــث بعض امل ــواد ،والتخلص من
بعض املــذيـعــن ،ثــم قيام رجــل أعمال
(واجـهــة) بشراء قنوات «أون» ،وعدد
من وسائل االعالم األخرى ،ثم بيع كل

هذا لشركة أخرى أكثر قربًا من صناع
القرار .وبذلك ،تنضم كل هذه القنوات
وال ـ ـص ـ ـحـ ــف إلـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة ال ــوس ــائ ــل
االعــامـيــة الـتــي بــاتــت تملكها الــدولــة
مــن خــال أجهزتها األمنية وأذرعـهــا
االقتصادية.
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ورجـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
عـلــى وســائــل االعـ ــام ليست جــديــدة،
وليست خــاصــة بمصر ،لكن املشكلة
األك ـبــر هــي الـخـســائــر املـتــاحـقــة التي
تعانيها الكيانات االعالمية الحالية،
حتى باتت معظمها غير قــادرة على
االن ـفــاق عـلــى املـحـتــوى ال ــذي تبثه أو
حتى دفــع مستحقات العاملني فيها
خ ـســائــر ت ـتــزايــد م ــع ت ــوال ــي صـفـقــات
الـبـيــع والـ ـش ــراء ،وعـ ــدم وجـ ــود خـبــرة
أو سياسة واضـحــة أو حرية تعبير،
داخ ــل مــؤسـســات مهترئة غير قــادرة
ح ـت ــى ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة تــرفـيـهـيــة
ل ـل ـم ـشــاهــديــن .ك ـمــا ي ـبــرهــن م ــا حــدث
م ــع «أبـ ـل ــة ف ــاه ـي ـت ــا» ـ ـ ـ أحـ ــد ال ـب ــرام ــج
الـقـلـيـلــة جـ ـدًا ال ـنــاج ـحــة ال ـتــي وج ــدت
لنفسها صيغة كوميدية تعتمد على
االي ـ ـحـ ــاءات الـجـنـسـيــة الـخـفـيـفــة ـ ـ ـ أن
الكوميديا السياسية أصبحت غير

مقبولة منذ االطاحة ببرنامج باسم
يوسف.
حـ ـت ــى م ـس ـل ـس ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــي خ ـف ـيــف
م ـث ــل «س ــاب ــع ج ـ ــار» ن ــال ـت ــه ات ـهــامــات
بالحض على الرذيلة وتشويه سمعة
البلد ،مما دفــع «ســي .بــي .ســي» التي
تبثه إل ــى وق ــف عــرضــه بشكل مؤقت
قـبــل أي ــام مــن نـهــايــة ال ـع ــام .وتــواصــل
مـسـلـســل امل ـنــع م ــع مـسـلـســل االنـهـيــار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مل ـن ـظ ــوم ــة االع ـ ـ ـ ــام فــي
مـصــر فــي وق ــت نسمع فـيــه عــن أرق ــام
باملاليني واملليارات يتم ضخها داخل
ه ـ ــذه ال ـك ـي ــان ــات ال ي ـظ ـهــر ل ـه ــا ن ـتــاج
عـلــى ال ـشــاشــات أو ج ـيــوب الـعــامـلــن
فـيـهــا .ويـتــوقــع أن ي ــزداد األم ــر ســوءًا
م ــع إن ـش ــاء «لـجـنــة ال ــدرام ــا» املنبثقة
ع ــن «امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ــاع ــام» .وقــد
ت ــم االعـ ـ ــان ع ــن تـشـكـيـلـهــا م ـنــذ أي ــام
برئاسة املخرج محمد فاضل ،بهدف
مراقبة املسلسالت .مرة أخرى املسألة
ال تتعلق بخسارة حرية التعبير فقط،
ل ـكــن ت ـنــذر بـخـســائــر ب ـم ـئــات املــايــن
ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـ ــدرامـ ـ ــا امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،ال ـت ــي
خ ـســرت بــالـفـعــل مـبــالــغ طــائـلــة خــال
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ّ
غــال ـبــا م ــا يـ ـح ــاول ب ـعــض ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
االح ـت ـي ــال ع ـلــى ال ــرق ـي ــب م ــن خ ــال تـمــريــر
أفكارهم بطريقة غير مباشرة .لكن املعركة
اليوم لم تعد تقتصر على الجهات الرقابية
فحسب ،بــل ّ
تعدتها ،لتصبح مــع القنوات
التلفزيونية ،والجهات املنتجة .فالقائمون
على غالبية املـحـطــات ،ال يــريــدون للدراما
أن تشتبك مع الظرف الــراهــن ،وتقدم مادة
واقـ ـعـ ـي ــة .ه ــي ت ــري ــد مل ـش ــاه ــده ــا أن يـبـقــى
سطحيًا مهتمًا بــأفـضــل حــاالتــه بقصص
رج ـ ــال امل ـ ــال ،ون ــوع ـي ــة الـ ـسـ ـي ــارات ،وقـ ــوام
م ـم ـث ــات ج ـم ـي ــات ع ـل ــى ه ـي ـئــة ع ــارض ــات
ً
أزي ـ ــاء .ه ــؤالء بـكــل األح ـ ــوال ال يـلـقــون ب ــاال
ل ـل ـمــرح ـلــة الـ ـت ــي وص ـل ـه ــا ال ـت ـل ـف ــزي ــون فــي
املـطـلــق ،وه ــي غــالـبــا مــرحـلــة أف ــول نهائية
لصالح اليوتيوب والتلفزيون الرقمي .هذا
الفضاء يمكن أن يقدم بميزانية أقل عمومًا،
وه ـ ــوام ـ ــش حـ ــريـ ــة واس ـ ـع ـ ــة ،واحـ ـتـ ـم ــاالت
مفتوحة تتيح إمـكــانـيــات أكـبــر للتجريب
وخــوض املـغــامــرات ،فــي حــال ُوج ــدت النية
لدى صانع العمل بذلك.
ُ
ّ
صحيح أن تجارب سورية عــدة قدمت في
املاضي عبر شبكة االنترنت ،لكنها كانت
متواضعة جدًا ،لناحية املساحة اإلبداعية،
واإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي خـلـقـهــا.
فــي النهاية ،لــم تحقق تلك التجارب الحد
األدنى من النتائج املرجوة .لكن هذه ّ
املرة،
راح املـمـثــل والـسـيـنــاريـســت ال ـســوري رافــي
وهبي ،نحو تجربة مسلسل سوري رقمي
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،بـحـيــث يـمـكــن مل ـشــاهــده أن
يختار الطريقة التي تناسبه في املتابعة.
طرح وهبي قبل ّ
مدة إعالن مسلسل «بدون
قـيــد» (تــألـيــف راف ــي وهـبــي وبــاســم بريش،
األخـيــر ّأعــد السيناريو ،وإخ ــراج اللبناني
املعروف أمني درة ،وإنتاج راي بركات وإيلي
الـصــويـبــي ،وب ـطــولــة :راف ــي وه ـبــي وعبير
ح ــري ــري ،وي ـنــال مـنـصــور ،ونــديــن تحسني
بيك ،ومحسن عباس ،وخالد حيدر ،وعالء
الــزع ـبــي ،وخــالــد أب ــو ب ـكــر) .بـعــدهــا بــأيــام،
ً
ط ــرح الـعـمــل كــامــا عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي .بدا واضحًا حتى قبل العرض،
ً
واستهالال من العنوان بأن املسلسل يمرر
ج ــرع ــة ن ـق ــدي ــة ع ــال ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة رب ـمــا
ال ـس ـل ـطــة ،وامل ــواضـ ـي ــع فــائ ـقــة الـحـســاسـ ّيــة
واإلشـكــالـيــة .يـعـ ّـرف العمل عــن نفسه بأنه
ّ
املتجدد ،البدايات املختلفة.
«قصة عن األمل
ينطلق برفقة ثــاث شخصيات فــي رحلة
اكتشاف الذات ،والتعامل مع َمجهول ّ
يغير
حياتهم التي كانت باألمس عادية .العمل
ثمرة تعاون لبناني  -ســوري ،أنجزت أول
مسلسل رقـمــي ترفيهي يسمح للمشاهد
أن يـخـتــار بـنـفـســه طــريـقــة امل ـشــاهــدة الـتــي
تناسبه» .يبرر كاتب القصة وبطلها املمثل
ال ـس ــوري رافـ ــي وه ـبــي ان ـحــرافــه نـحــو هــذا
البديل الفني املعاصر بالقول« :مع إصرار
املحطات الفضائية التقليدية على تجاهل
األعـ ـم ــال ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول ال ــواق ــع،
صــار البحث عــن أشـكــال جــديــدة ومبتكرة
للسلعة الــدرامـيــة ضــروريــا .وكــذلــك البحث
عن بدائل ومنصات جديدة ،خصوصًا في
ظل توافر مثل هذه املنصات ،ال بل تفوقها
عـلــى ال ـشــاشــات الـتـقـلـيــديــة وقــدرت ـهــا على
الوصول إلى شريحة كبيرة من املشاهدين
والتفاعل معهم بـشــروط رقابية أقــل حدة
من تلك التي باتت تالحق الدراما الواقعية،
فتعيق وصولها إلى املشاهدين ،وبالتالي
تـمـنــع إن ـتــاج ـهــا بـحـجــة اف ـت ـقــادهــا لـجــرعــة
الـتــرفـيــه املـطـلــوبــة .فــي تـجــربـتــي الـجــديــدة
«ب ــدون قـيــد» ،محاولة جــادة لتقديم درامــا

ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة سـ ــوريـ ــة واقـ ـعـ ـي ــة وج ــريـ ـئ ــة،
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ال ت ـت ـنــازل ع ــن مهمتها
األساسية وهي التسلية والترفيه».
يـ ـق ــدم ال ـع ـم ــل ح ـك ــاي ــة ب ـس ـي ـطــة عـ ــن ث ــاث
شـخـصـيــات س ــوري ــة ي ـمـ ّـهــد ل ـهــا م ــن خــال
دقائق قليلة .ثم يترك فرصة للمشاهد كي
يـخـتــار ال ـخــط ،أو روايـ ــة الـشـخـصـيــة الـتــي
ً
يريد أن يبدأ بمشاهدتها أوال .يتم ذلك من
خالل مقاطع موزعة على دقائق (ال تتجاوز
مـ ّـدة كــل واحــد  5دقــائــق)ّ .
تمر فــي الحكاية
شخصية ثانوية ،في سياق األحداث ،ليجد
أنـهــا بطلة الـخــط الـثــانــي مــن الـعـمــل .وفــي
خـتــام حـكــايــة الشخصيات ال ـثــاث ،تسدل
الـقـصــة سـتــارهــا بمقطع خـتــامــي ،بـمــدة ال
ت ــزي ــد ع ــن  5دق ــائ ــق أيـ ـض ــا ،تـجـتـمــع فيها
شخوص العمل كاملة وتذهب بهدوء نحو
نـهــايــاتـهــا .يمكن ملتتبع أخ ـبــار وكــوالـيــس
ال ــوس ــط ال ـف ـنــي الـ ـس ــوري م ـعــرفــة أن كــاتــب
«سنعود بعد قليل» أخذ هذا املشروع على
عاتقه ،وطلب من زمالئه العمل بأقل األجور
امل ـم ـك ـنــة ،ك ــي ي ـخ ــرج بـنـتـيـجــة ت ــؤك ــد على
إمكانية تقديم دراما مختلفة ،غير ّ
مفصلة
على مقاس املحطات واملنتجني ،ويمكن لها
ً
أن تجلب دخال دوريًا ملدة معينة من خالل
حجم املشاهدات املتزايدة على اليوتيوب.
ّ
عـلــى أن ي ــوزع ه ــذا الــدخــل بــال ـتــوازي على
ص ـنــاع الـعـمــل ،أو ي ـعــود للمنتج فــي حــال
دف ــع أج ـ ــورًا ج ـي ــدة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـحـكــايــة
ً
ال ـت ـق ـل ـيــديــة املـ ـط ــروق ــة أصـ ـ ــا ف ــي خ ـطــوط
األع ـم ــال ال ـســوريــة ،عــن الـشـخـصـيــات التي
حاصرتها الحربّ ،
وتجار األزمات ،تتوقف
الحكاية عند ريــم املهندسة الزراعية التي
تعيش في درعا مستسلمة لعقلية محافظة
بائدة ،تفقد هويتها عند سرقة محفظتها،
وتحاصر بجشع خالها والــروتــن األمني
امل ـح ـب ــط .وهـ ـن ــاك وف ـي ــق ض ــاب ــط ال ـشــرطــة
ال ـن ــزي ــه ال ـ ــذي ي ـف ـقــد اب ـن ــه ال ــوح ـي ــد نتيجة
تـصـفـيــة ح ـس ــاب ــات م ــاف ـي ــات ف ـس ــاد تليها
خـســارتــه زوجـتــه منتحرة على اثــر فقدها
الـهــائــل ،فيأخذ خـيــاره بــاالنـتـقــام .وأخـيـرًا،
هناك كريم املـ ّ
ـدرس الشاب والبسيط الذي
يـنـخــرط أح ــد أصــدقــائــه بــالـعـمــل اإلعــامــي
ّ
فيتعرض لالعتقال .يحقق العمل
املعارض،
ط ـمــوح املـتـلـقــي بـمـشــاهــدة درامـ ــا تشبهه،
وش ـخ ـص ـيــات قــري ـبــة م ـن ــه ،وربـ ـم ــا عــايــش
ّ
بعضها في حياته .كذلك يتخلص من كل
أنــواع الثرثرة الــزائــدة ،ويقدم وجبة كاملة
ال ــدس ــم ،م ـع ــاف ــاة م ــن ت ــداع ـي ــات ال ـت ـطــويــل،
وثقل الثالثني والستني حلقة ،إضافة إلى
األس ـل ــوب ال ــذي يـتـ ّـســم بــال ـجــدة والــرشــاقــة
والتكثيف بأعلى درجــاتــه .ساعة ونصف
الساعة كحد أقصى ،كافية ألن يأخذ املتلقي
جرعة درامــا كفيلة بعدل مزاجه وصياغة
متعته وتسليته فــي الــدرجــة األول ــى ،ومن
ثم صدمته بالنهايات الحتمية التي بات
يسير إليها السوريون مرغمني.
«ب ـ ـ ــدون ق ـي ــد» ت ـج ــرب ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ت ـهــدم
الـ ـق ــواع ــد ال ـت ـق ـل ـيــديــة بـتـكـثـيـفـهــا ل ـل ـحــدث،
وت ـت ـم ـ ّـرد ع ـلــى ق ــوال ــب مـسـبـقــة ال ـص ـنــع من
ناحية الوقت املقترح للحلقة وللعمل ككل،
روح الـعـصــر
م ــن خ ــال زم ــن يـنـسـجــم م ــع ّ ً
ـوذجــا
ـ
م
ـ
ن
ـة
وت ـغــريــدة ال ـ ـ  140ح ــرف ــا ،م ـقــدمـ
ّ
لـلـسـهــل امل ـمـت ـنــع ف ــي الـ ــدرامـ ــا .ورغـ ــم أن ـهــا
كانت تحتمل الكثير من الجرأة اإلضافية
فــي الـخــوض فــي مــوضــوعــات ممنوعة ،إال
أن التجربة افتتحت ،ولــن تتوقف حاليًا،
ف ـغــالــب ال ـظ ــن بــأن ـهــا سـتـكـمــل م ــع ممثلني
ً
ّ
مكرسني مستفيدة من حالة الحفاوة التي
حصدتها على السوشال ميديا واإلعــام،
وص ـف ـح ــات ب ـع ــض ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ــوس ــط
الفني.
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بعد زيارته التطبيعية إلى تل أبيب
سياسيون ومثقفون عرب :سعد الدين إبراهيم «خائن»!

اس ـت ـن ـك ــارًا ل ــزي ــارة رئ ـي ــس «م ــرك ــز ابــن
خلدون للدراسات» أستاذ علم االجتماع
والناشط الحقوقي املصري سعد الدين
إبراهيم (الصورة) لـ «إسرائيل» ،أصدر
ع ــدد مــن الـسـيــاسـيــن واملـثـقـفــن الـعــرب
ب ـيــانــا اس ـت ـن ـكــاريــا ب ـم ـب ــادرة م ــن أحـمــد
بهاء الدين شعبان ورفعت سيد أحمد،
ّ
مؤكدين أنها خطوة «مشبوهة وجريمة
ّ
نكراء في حق الــوطــن ،ال سيما في هذا
الــوقــت العصيب الــذي تــواجــه فيه مصر
ّ
ومتعددة تمس وجودها
تحديات خطيرة
ّ
وم ـص ـيــرهــا» .واع ـت ـبــر هـ ــؤالء أن ذه ــاب
إبراهيم إلى تل أبيب ُليحاضر في مركز
«موشيه ديان لدراسات الشرق األوسط
وأفريقيا» حول «االضطرابات السياسية

في مصر» ،يعتبر طعنة ملئات املاليني من
العرب والفلسطينيني بعد بضعة أسابيع
فقط من إعالن الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ق ــراره بنقل الـسـفــارة األميركية
إل ــى ال ـقــدس املـحـتـلــة ،وبـعــد ســاعــات من
تصديق الكنيست على قانون «القدس
ّ
املوحدة»...
ّ
ّ
ورأى الـ ـبـ ـي ــان أن إب ــراهـ ـي ــم «ش ـ ـ ــذ عــن
اإلرادة الــوط ـن ـيــة ال ـتــي ج ـ ّـرم ــت التطبيع
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،وخ ـ ـ ــرج عـلــى
إج ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ــاع ــة ال ــوط ـن ـي ــة امل ـص ــري ــة،
ّ
وجموع املثقفني والكتاب والصحافيني
واألكاديميني واملهنيني ،ونقاباتهم ،الذين
ّ
حرموا التعامل مع األفــراد واملؤسسات
الصهيونية ،بــأي وسيلة من الوسائل»،

الفـ ـت ــن إل ـ ــى ّأن أسـ ـل ــوب ــه «م ـت ـس ــق مــع
سلوكه السابق في الترويج للسياسات
األميركية الـعــدوانـيــة ،وتجسير العالقة
بينها وبني جماعات اإلسالم السياسي،
والـتــرويــج للسياسات القطرية املعادية،
وغيرها من املمارسات املشبوهة ،التي
َ
ّ
الوطني ْي».
أضرت باملصلحة واألمن
ّ
فــي الـسـيــاق نفسه ،حــيــا املــوقـعــون على
البيان «كفاح الشعب الفلسطينى األبي»،
مثمنًا «عطاءه وتضحياته» ،كما ّ
وجهوا
نداء لـ «أبناء وطننا الغالي :مصر ،ليعلنوا
رف ـض ـه ــم ّامل ـط ـل ــق ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـش ـب ــوه ــن،
َ
ال ــذي ــن ُي ــغ ــل ـب ــون مـصــالـحـهــم املـشـبــوهــة
ع ـل ــى امل ـص ـل ـحــة الـ ـع ــام ــة ،وأن ُيـ ـج ــددوا
العهد على استمرار النضال ضد العدو
الـصـهـيــونــي ،وال ـتــواطــؤ األم ـيــركــي الــذي
ُيشكل وجودهما تهديدًا وموضوعيًا ،ال
لفلسطني وحسب ،وإنما ملصر ولسائر
أقـ ـس ــام ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،ح ـت ــى إل ـح ــاق
الـهــزيـمــة الـكــامـلــة ب ــه ،واس ـت ـع ــادة شعب
فلسطني كــامــل حـقــوقــه ،عـلــى كــل تــرابــه
الوطني».
ومــن بني املوقعني على البيان نذكر من
م ـص ــر ال ـص ـح ــاف ــي أي ـم ــن ال ـش ـنــدوي ـلــي،
واألك ــاديـ ـم ـ َـي ـ ْـن ج ـم ــال زهـ ـ ــران وج ـمــال
شقرة أستاذ جامعي ،والباحث والكاتب
السياسي محمود جــابــر ،والصحافية
ن ــور ال ـه ــدى زكـ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى الـكــاتــب
والـ ـن ــاش ــط الـفـلـسـطـيـنــي أح ـم ــد ال ــدب ــش
وامل ـن ــاض ــل واملـ ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ الـفـلـسـطـيـنــي عبد
ّ
القادر ياسني ،واملفكر القومي والناشط
الـسـيــاســي األردنـ ـ ــي مـحـمــود ال ـح ــارس،
واملفكر والـبــاحــث الـعــراقــي أسـعــد تركي
سواري ،واملفكر والباحث العراقي كاظم
ّ
امل ــوس ــوي ...يــذكــر أن ــه يتم حاليًا تنظيم
اجـتـمــاع ســريــع ُ
سيعلن عـنــه قــريـبــا بني
مناهضي الصهيونية والتطبيع لترتيب
خطط العمل في املرحلة ملقبلة.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الغفران
يستحق
ما ال
ْ
ُّ
كما لو أنهم لم يفعلوا شيئًا...
ْ
ً
َ
إزهاق حياة،
لم يزهقوا حياة ولم َيـت َس َّـببوا في
ِ
ُ َْ
ـفعـل:
بل كما لو ّأن شيئًا لم ي
َ َ
َ ُّ
كف َ
ون عن القول
الذين ذ َبحوا ال ي
«ما َ
حدث هو ما حدث.
ُ
ما َ
يحدث دائمًا.
حدث هو ما
ما َ
حدث هو ما ال َّبد من حدو ِثه.
ُ
ما َ
حدث هو ما لم ْ
حدوث غيره.
يكن ممكنًا
َ ٌّ
ولهذا ما َ
حدث ُمست ِحق للغفران».
َ
ّأما أنا (أنا نزيه بن سليمان الخليل أبو عفش)
ْ
ُ
أبصرت الذبيحة
ألنني
َ
ْ
ُ
سالت صيحتي
أبصرت الذبيحة،
وألنني ،حني
ودموعي...
ُ
ُ
الصراخ:
جرؤت على
أبصرت،
أنا الذي ،حني
ِ
ْ
«ذبيحة!»...
َ َ
َ ِّ
ُ
عتبون عل َّي ُويؤنبونني
فالجميع َي
ُم َؤ ِّك َ
دين لي:
ّ
ما َ
حدث ليس إال ما حدث.
ّ ُ
ما َ
حدث ليس إال ما ق ِّد َر ُله ْأن يحدث.
ُ
ْ
َ
َ
ولهذاَ ،
وسالت دمعتك،
وصرخت
أبصرت
ألنك
َ
فـ ...أبدًا وأبدًا
َ
ْ
الغفران.
ال سبيل إلى
2017/12/26

«البحث عن أم كلثوم» انطلق في «متروبوليس»

احتفاء بالتجربة المنسية
ً
إ ّنه شهر نهاوند
سيكون «متروفون» في شهر
كانون الثاني (يناير) الحالي
مخصصًا لنهاوند (الرا عبدالله
كيروز 1933 ،ـ  /2014الصورة)،
ً
احتفاء بتجربتها الغنية
واملنسية ،ضمن ثالث أمسيات
يحتضنها «مترو املدينة» في
 16و 23و 30من الشهر الحالي.
هكذا ،ستؤدي الفنانة الشابة
شانتال بيطار مختارات من
اللبنانية الراحلة،
أعمال املطربة
ّ
من بينها «يا فجر ملا تطل»،
و«أنا عصفورة» ،و«ملا عيونك
شافوني» وغيرها .وسيرافقها
املوسيقيون :سماح بو املنى
(أكورديون) ،وسام ّ
دبول
(قانون) ،وبهاء ضو (إيقاع)،
وأسامة خطيب (باص) ،على
يتولى هشام جابر ّ
مهمة التقديم.
«متروفون» ّ
يقدم نهاوند 16 :و23
و 30ك  2ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

بدأت «سينما متروبوليس أمبير
صوفيل» ،أمس الخميس عرض فيلم
«البحث عن أم كلثوم» ( 2017ـ 90
د) الذي أخرجته الفنانة البصرية
والسينمائية اإليرانية املقيمة في
الواليات املتحدة ،شيرين نشأت
( ،)1957وكتبه اإليراني ـ األميركي
شوجا أزاري .الشريط الذي ُعرض
في مهرجانات سينمائية بارزة مثل
«البندقية» و«تورنتو» ،من بطولة
املصرية ياسمني رئيس ( 1985ـ
الصورة) التي تؤدي دور «أم كلثوم»،
إلى جانب ندى رحمنيان ،ومهدي معني
زاده ،وقيس ناشف .الشريط إنتاج
مشترك بني مجموعة من الشركات
من أملانيا والنمسا وإيطاليا واملغرب،

ّ
وصور بني املغرب والنمسا .يغوص
العمل في حياة «كوكب الشرق» ،أشهر
مطربات الوطن العربي ،مستعرضًا
قوتها كامرأة ّ
ّ
تحدت املنظومة الذكورية
ّ
وتحولت إلى أيقونة ،بعدما اجتازت
كل الحواجز االجتماعية ،والدينية،
والسياسية في مجتمعها الشرقي.
سيجري ذلك من خالل مخرجة إيرانية
تحاول صنع فيلم عنها ،وتبحث عن
ممثلة مناسبة للقيام بالدور حتى
تجد ضالتها املنشودة في «غادة» التي
ّ
تجسدها رئيس.
فيلم «البحث عن أم كلثوم» :حتى  10كانون
الثاني (يناير) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم01/204080 :
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