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سياسة
قضية اليوم

ّ
زيارة إماراتية سرية مهدت لالستقبال الملكي للحريري:

ّ
طي صفحة االنقالب الفاشل

أسباب كثيرة دفعت السعودية إلى إعادة التواصل مع الرئيس سعد الحريري ،منها الضغوط األميركية واألوروبية،
باإلضافة إلى الوساطة اإلماراتية التي هدفت إلى تصويب الموقف السعودي .يصبح السؤال ماذا بعد لقاء الحريري بالملك
سلمان بن عبد العزيز ،وكيف ستترجم «العودة السعودية» على الواقع االنتخابي بعد عودة الحريري إلى بيروت؟
ميسم رزق
َ
ـوم عـلــى «ضــرب
ب ـعــد أك ـثــر مــن  100ي ـ ٍ
ال ـج ـن ــون» الـ ــذي اق ـتــرف ـتــه ال ـس ـعــوديــة
بـ ـح ــق رئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة لـ ـبـ ـن ــان سـعــد
ال ـحــريــري ،بــاحـتـجــازه وإج ـب ــاره على
تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ،تــرجـمــت ال ــري ــاض،
أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــرارهـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بــال ـس ـعــي
إل ـ ــى ط ـ ـ ّـي ه ـ ــذه ال ـص ـف ـح ــة ،مـ ــن خ ــال
االستقبال امللكي الرسمي للحريري
في قصر اليمامة.
ُ
وإذ يـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـهـ ــن م ـ ـ ـنـ ـ ــذ اآلن
بانعكاسات زيارة الحريري للرياض،
على املشهد االنتخابي ،يمكن القول
إن هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـول اإلي ـج ــاب ــي م ــن ِقـبــل
ُ
يكن ليحصل لوال ّ
تعرضها
اململكة ،لم
لضغوط أميركية ـ أوروبـيــة ،ودخــول
ّ
ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى خ ــط
ُ
«الصلحة» من منطلق «الحرص على

مدير المخابرات اإلماراتي
زار بيروت سرًا لتصويب
الموقف السعودي
ّ
أي محاولة من الحريري إلدارة الظهر لعون قد تكلفه رئاسة الحكومة (هيثم الموسوي)

السعودية قبل أي شيء آخر» ،بحسب
م ـ ـصـ ــادر رسـ ـمـ ـي ــة واس ـ ـعـ ــة االطـ ـ ـ ــاع.
وأك ــدت امل ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» أن هــذه
َ
الزيارة «أتت تتويجًا لدور لعبته دولة
اإلمـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة» .وكشفت
امل ـ ـصـ ــادر أنـ ــه «م ـن ــذ ن ـح ــو ش ـه ــر ،زار
رئ ـي ــس امل ـخ ــاب ــرات اإلم ــاراتـ ـي ــة لـبـنــان
ّ
سرًا والتقى الحريري ساعات طويلة،
وم ــن ث ــم اجـتـمــع ب ـعــدد قـلـيــل جـ ـدًا من
الشخصيات ،مــن بينها الــوزيــر نهاد
املـ ـشـ ـن ــوق» .ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن «ال ـج ـهــد
ّ
اإلم ــارات ــي تــركــز عـلــى إع ــادة تصويب
املوقف السعودي من رئيس الحكومة
الذي نجح خالل زيارته األخيرة إليها
فــي تحسني الـعــاقــة مـعـهــا» .ورأت أن
«اإلم ــارات انطلقت في مبادرتها هذه
مــن منطلق الـحــرص على السعودية،
وال س ـي ـمــا أن م ــا ق ــام ــت ب ــه األخ ـي ــرة
(احـ ـتـ ـج ــاز الـ ـح ــري ــري وإج ـ ـبـ ــاره عـلــى

االستقالة) كــان كبيرًا ج ـدًا ُ
وحـفــر ّفي
ذاكـ ــرة الـلـبـنــانـيــن ،وت ـحــدي ـدًا الـســنــة،
ويحتاج إلى جهد كبير إلزالته».
لكن بعيدًا من الحديث عن هذا الضغط
وهـ ـ ــذه ال ــوس ــاط ــة ،يـ ـب ــدو أن املـمـلـكــة
ع ـ ـ َـادت لـتـتـعــامــل م ــع امل ـل ــف الـلـبـنــانــي
بواقعية سياسية .إذ ُ
تكمن «األهمية
ُ
املضاعفة لتوجيه دعوة إلى الحريري
لزيارة الرياض في أنها اعتراف علني
وص ــري ــح م ــن ِق ـب ـل ـه ــا ب ـ ــأن ال ـح ــري ــري
بــات أم ـرًا واقـعــا ال ُيمكن تجاهله وال
ً
تجاوزه ،بعد فشل االنقالب» .هذا أوال.
ّ
أما ثانيًا ،فتراجعها عن قرار التخلي
عــن م ـشــروع سـيــاســي اسـتـثـمــرت فيه
الـكـثـيــر ،حـتــى لــو اضـطــرهــا األم ــر إلــى
دفـ ــع ك ـل ـفــة ُم ـض ــاف ــة ،إذ ل ــم ي ـث ـبــت أي
طـ ــرف س ـيــاســي آخ ــر الـ ـق ــدرة ع ـلــى أن
ً
يـكــون بــديــا مــن الـحــريــري ،وبالتالي

ال مـنـطــق يـسـ َـمــح ب ـشــراء خـصــومــة أو
تنطلق امل ـ ُصــادر مــن هذا
ع ــداوة مـعــه.
ِ
التمهيد فــي وصـفـهــا ملـجـمــل املرحلة
ُ
الفاصلة بني منتصف ظهر  4تشرين
الثاني  ،2017وفجر  28شباط ،2018
ل ـل ـقــول إنـ ــه ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا اس ـت ـمــرار
«ال ـغ ـ ُض ـب ــة» ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى رئ ـيــس
تيار املستقبل نتيجة ما تراه «تهاونًا
ً
وفـ ـش ــا ف ــي إدارة امل ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي».
تدفع إلى ذلك عدة عوامل :االعتبارات
الداخلية؛ الضغط األوروبي ،وتحديدًا
ّ
الباريسي ،في إشــارة إلى الــدور الذي
ل ـع ـب ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــرن ـس ــوا
م ــاك ــرون خ ــال األزم ـ ــة وب ـع ــده ــا ،ولــم
يـ ـنـ ـت ــهِ بـ ـع ــد مـ ـح ــاولـ ـت ــه ت ــرتـ ـي ــب ل ـق ــاء
ثـنــائــي بــن الـحــريــري واألم ـيــر محمد
بــن سـلـمــان؛ الــدفــع األمـيــركــي باتجاه
إع ـ ـ ـ ــادة احـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــي ظــل

العالقات القوية التي صاغها رئيس
الـحـكــومــة مــع جـهــات أمـيــركـيــة ،وعلى
وجــه الخصوص مع برنارد كوشنير
صـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ترامبُ .ويضاف إلى ما ّ
تقدم ،تحضير
األرض ـيــة لـلـمــؤتـمــرات الـثــاثــة املـقــررة
للبنان في كل من روما لدعم الجيش،
وباريس لدعم االستثمار وبروكسيل
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ف ـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ال ـ ـنـ ــازحـ ــن
ال ـســوريــن .فالحشد لـهــذه املــؤتـمــرات
ال ُيمكن أن يحصل مــن دون الرياض
ال ـت ــي س ـبــق أن أط ـل ـقــت إش ـ ـ ــارات عــدم
الحماسة ملشاركة ّ
فعالة ،ومعها دولة
اإلمارات.
وفيما ينشغل الــوســط السياسي في
ف ـ ّـك ش ـي ـفــرة ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي م ـ ّـه ــد لها
ال ــوف ــد ال ـس ـع ــودي ،وم ــن امل ـف ـتــرض أن
يسمعها ّ
مجددًا الحريري في الرياض،

ّ
يتحدث سياسيون كثر عن أن الهدف
ّ
الرئيسي للسعودية هو إعادة لم شمل
قـ ــوى  14آذار ،ل ـخ ــوض االن ـت ـخــابــات
تحت شعار سياسي موحد .لكن هل
ستسمح التسوية الرئاسية والقانون
االنتخابي الجديد بذلك؟
ُ
من املبكر تكوين صورة كاملة للظروف
ال ـ ـتـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت ب ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت ت ـط ـب ـيــع
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـح ــري ــري وال ـ ــري ـ ــاض،
وتداعيات ذلك على الوضع اللبناني
ّ
بـشــقـيــه الـسـيــاســي واالن ـت ـخــابــي .لكن
إذا صــدقــت الـفــرضـيــات أو املعلومات
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث عـ ــن نـ ـي ــات س ـع ــودي ــة
بإعادة تشكيل جبهة ضد حــزب الله،
فـ ــإن هـ ــذا األم ـ ــر دون ـ ــه ال شـ ـ ّـك عـقـبــات
سيصطدم بها الحريري قبل أي طرف
آخ ــر .وه ــي عـقـبــات ت ـحـ ّـددهــا اإلجــابــة
عـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة اآلتـ ـ ـي ـ ــة :هـ ــل يـسـتـطـيــع

علم
و خبر
عونيون يستغربون «برنامج شامل»
أث ــار إع ــان إط ــاق بــرنــامــج الـعـمـيــد املـتـقــاعــد شــامــل روكــز
االنـتـخــابــي ،فــي  ٦آذار املـقـبــل ،اسـتـغــراب مـســؤولــن داخــل
ّ
التيار الوطني الحر ،العتبارهم أن من املفترض أن يكون
برنامج التيار العوني هو نفسه برنامج روكز.

وليد (ال) يواجه والده
تؤكد مـصــادر فــي تيار املستقبل أن وليد وجيه البعريني
يجزم لقيادة التيار بأنه سيخوض املعركة االنتخابية إلى
َّ
جانب املرش َحني طارق طالل املرعبي ومحمد سليمان ،على
الالئحة الزرقاء في عكار ،ضد والــده النائب السابق وجيه
البعريني .في املقابل ،تقول مصادر في  8آذار إن وليد أبلغ
حلفاء والــده بأنه لن يواجهه ،لكنه لن يساعده في حملته
االنتخابية.

كبارة يريد ترشيح كريم
ُيحاول الوزير محمد كبارة إقناع قيادة تيار املستقبل بتبني
ً
ترشيح ابنه كــريــم ،بــدال منه فــي طرابلس ،إلــى جانب النائب
سمير الجسر والنائب السابق مصطفى علوش وشادي نشابة
ّ
ودي ـمــا جـمــالــي .إال أن «املـسـتـقـبــل» يــرفــض ذل ــك ألس ـبــاب عــدة،
ّ
أهمها أن كريم لن يكون قادرًا على تجيير نسبة األصوات التي
يؤمنها والده لالئحة.

البون :ال مصلحة لي مع افرام
ال يــزال النائب السابق منصور الـبــون يؤكد فــي مجالسه أنه
لــم يحسم انضمامه إلــى الئـحــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،ألنــه ال
مصلحة له في أن يكون على الالئحة نفسها مع رئيس مؤسسة
االنـتـشــار املــارونــي نعمة اف ــرام .لكن مـصــادر العميد املتقاعد
ّ
شامل روكز ،تجزم بأن البون من الثابتني على «الئحة العهد».

ّ
المر يفتش عن موارنة
فــي إط ــار سـعـيــه إل ــى تشكيل الئ ـحــة مستقلة ،يـسـعــى الـنــائــب
ميشال املر إلى التواصل مع شخصيات مارونية ّ
لضمها إليها.
وأولــى مبادراته كانت صوب رجل األعمال سركيس سركيس
الــذي أكــد لــ«األخـبــار» أن األم ــور ليست محسومة مــع املــر ،وال
ً
سيما أنــه تلقى أخيرًا اتصاال من رئيس التيار الوطني الحر
جبران باسيل ،يطلب فيه منه االنضمام إلى الالئحة العونية.
وي ـقــول ســركـيــس إن ــه ي ــدرس الـخـيــار األف ـضــل ،عـلــى أن يحسم
توجهه في اليومني املقبلني .وفي اإلطــار نفسه ،جمع لقاء املر
باملرشح املاروني جان أبو جــودة ،الذي قال بــدوره إنه ال يزال
يدرس أمر انضمامه إلى الئحة «أبو الياس».

ملف نصري ماروني ...انتخابي مجددًا
ّ
قال أحد وجــوه مدينة زحلة إن إعــادة تحريك املجلس العدلي
ّ
مللف مقتل نصري مــارونــي ،شقيق النائب إيلي مــارونــي ،من
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الجيش اإلسرائيلي :قتل نصرالله يحسم الحرب
يحيى دبوق

رئيس الحكومة فـ ّـك ارتباطه برئيس
الجمهورية ميشال عــون الــذي لــه في
َ
ّ
علمه
ذمــة الحريري ديــن تحريره ،مع ّ ِ
أن إدارة الظهر لـ«الجنرال» قد تكلفه
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ك ـث ـمــن .وف ــرض ــا أن
الحريري غامر بتحالفه مع العونيني،
هــل سيتحالف مــع ال ـقــوات اللبنانية
ال ــذي قــال رئيسها سمير جعجع من
السعودي إنه
منزله ،وبــوجــود الوفد
ُ
ي ــري ــد ال ـت ـحــالــف م ــع ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
ولـكــن وف ــق ال ـحـ ّـد االدن ــى مــن التفاهم
السياسي ،أي تشكيل جبهة ضد حزب
الله؟ هل سيقبل الحريري بالتحالف
مع القوات بشروطها في حال ّ
تعرضه
ل ـض ـغ ــط امل ـم ـل ـك ــة ،إذ ت ــؤك ــد م ـص ــادر
مستقبلية بــارزة أن «القوات بالنسبة
إلى الرياض أولوية»؟ وتسأل املصادر
عن «إمكان صياغة تحالفات جدية»،
خصوصًا أن «قانون االنتخابات هو
كـقــانــون قابيل وهــابـيــل ،يـفــرض على
ً
كــل ط ــرف الـبـحــث عــن مصلحته أوال،
حتى لو اضطره األمــر إلــى التضحية
بحلفائه وإخوته ،واملستقبل سيبحث
أين مصلحته ويسعى إلى تحقيقها،
وهو ليس مندفعًا باتجاه القوات وال
ّ
الحر» .أما عن
باتجاه التيار الوطني
امل ــال االن ـت ـخــابــي ،فـتـقــول امل ـص ــادر أن
«ال شيء مؤكدًا من جهة اململكة ،لكن
طبيعة القانون الجديد ال تحتاج الى
مال كثير ،فاملال يستطيع أن ُ
يح ّد من
الخسارة ال أن يزيد الربح».
وف ـي ـمــا كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يــرافــق
املـشـنــوق الـحــريــري فــي زيــارتــه ،أشــار
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـظ ــروف
طــارئــة ّ
تغيب عــن املـشــاركــة» .وأوضــح
ً
أنـ ــه «ت ـل ـق ــى أمـ ــس ات ـ ـصـ ــاال م ــن وزي ــر
الداخلية السعودي األمير عبد العزيز
بــن سـعــود بــن نــايــف بــن عـبــد الـعــزيــز،
للسؤال واالطمئنان .ودعاه إلى زيارة
رسمية للمملكة نهاية الشهر املقبل».
وب ـي ـن ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي
س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ال ـح ــري ــري
أمـ ــس ف ــي م ـك ـت ـبــه ب ــال ــري ــاض ،ت ـطــرق
رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل
لـقــاء األرب ـع ــاء الـنـيــابــي إل ــى مواضيع
عديدة ،ومنها زيارة املوفد السعودي
ن ــزار الـعـلــوال لـلـبـنــان ،إذ أك ــد لـلـنــواب
أن ـهــا «زي ـ ــارة س ــادت خــالـهــا األج ــواء
الودية ،وأنه سمع منه كالمًا إيجابيًا
لـلـغــايــة ع ــن لـبـنــان ودوره الـتــاريـخــي
والـ ـحـ ـض ــاري» .وأش ـ ــار إل ــى أن املــوفــد
ال ـس ـع ــودي سـيـسـتـكـمــل ل ـق ــاءات ــه بعد
عودته مرة أخرى من اململكة.

اس ـتــأن ـفــت إس ــرائ ـي ــل أم ــس تـهــديــداتـهــا
ل ـل ـب ـنــان ع ـلــى ل ـس ــان ك ـب ــار مـســؤولـيـهــا
العسكريني ،في استعراض قوة واقتدار
ُ
ق ـتــال ـيــن ،خ ـصــص ل ـل ـحــرب املـقـبـلــة في
مــواجـهــة حــزب الـلــه ،مــع التشديد على
مسمى «الحسم» وسيناريوهات الغزو
ال ـب ــري ،وكــذلــك ضـ ــرورة اغـتـيــال األمــن
العام لحزب الله ،السيد حسن نصرالله.
وإذا ك ـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا أن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلســرائـيـلـيــة هــي رســالــة ردع موجهة
تحديدًا إلى حزب الله ،إال أنها موجهة
أيضًا إلى كل اللبنانيني ،خاصة أنه ال
يمكن عزلها عن التطورات األخيرة بني
ال ـجــان ـبــن ،وم ــا تخللها م ــن تـهــديــدات
مـتـبــادلــة أنـ ــذرت بــإمـكــان االن ـج ــرار إلــى
س ـي ـن ــاري ــوه ــات م ـت ـط ــرف ــة ،سـ ـ ــواء عـلــى
خلفية االدع ــاءات اإلسرائيلية بملكية
ب ـل ــوك ــات غ ـ ــاز ل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى الـ ـح ــدود
الجنوبية ،أو على خلفية ملفات أخرى،
ّ
قد ال تقل أهمية عنها.
وأهمية التهديدات اإلسرائيلية ليست
في مضمونها .فقد سبق إلسرائيل أن
هـ ــددت بــاالج ـت ـيــاحــات ال ـبــري ــة ،وكــذلــك
ً
باغتيال األمني العام لحزب الله ،فضال
عن التهديدات املتكررة إلى حد اإلفراط
بالتدمير الـهــائــل واسـتـهــداف املدنيني
والـبـنـيــة التحتية فــي لـبـنــان ،بــل سبق
للوزراء اإلسرائيليني أن تسابقوا في ما
بينهم إزاء توصيف الحقبة التي يراد
إع ــادة لبنان إليها بعد اسـتـهــدافــه ،ما
بني إعادته عشرات أو مئات السنني إلى
الــوراء ،أو إلى العصر الحجري ،وكذلك
إلى حياة الكهوف.
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ه ــو تــوق ـي ـت ـهــا وإمـ ـك ــان
ربطها زمانيًا باستحقاقات مقبلة في
الـســاحــة اللبنانية ،إن لجهة التنقيب
واس ـت ـخــراج ال ـثــروة النفطية والـغــازيــة
اللبنانية كما ورد ،وهي بلوكات تريد
إســرائـيــل حصة وازن ــة منها ،أو لجهة
ت ــأك ـي ــد ت ــوث ــب إس ــرائـ ـي ــل وجــاهــزي ـت ـهــا
العسكرية ،كرسالة ردعية ،في مواجهة
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد إس ـ ـقـ ــاط
م ـخ ـطــط ض ـ ــرب مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة عـبــر
البوابة السورية .هذه امللفات وغيرها،
ت ـس ـتــدعــي م ــن إس ــرائ ـي ــل رفـ ــع ال ـصــوت
عاليًا ،وإن بمضمون التهديد املتكرر،
ّ
عــلـهــا تحصل عـلــى النتيجة املـتــوخــاة
مـنـهــا ،مــن دون أث ـمــان قــد تـتـلـقــاهــا إذا
ح ــاول ــت أن ت ـس ـلــك «ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
املتطرفة».
ل ـكــن م ــا ل ـفــت ف ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلعــام ـيــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ربـ ـط ــا بــال ـت ـصــري ـحــات
الصادرة عن كبار املسؤولني العسكريني
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،ه ــو ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى «قـتــل
نصرالله» ،باعتباره رسالة اقـتــدار في
مرحلة ما قبل «حــرب الشمال األولــى».

قبل ُمتهمني محسوبني على الكتلة الشعبية« ،أتــى بضغوط
س ـيــاس ـيــة ،م ــن أج ــل عــرق ـلــة إم ـكــان ـيــة ال ـت ـحــالــف ب ــن الـكـتــائــب
ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف».

ميقاتي يحسم ...ريفي يتأرجح
ّ
ب ـعــد ح ـســم ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي أسـ ـم ــاء م ــرش ـ َـح ـي ــه عن
َ
مقعدي الضنية ،محمد الفاضل وجهاد اليوسف ،خالف نائب
طرابلس كل التوقعات التي كانت تشير إلى تحالفه مع عثمان
ّ
علم الدين في املنية ،إذ يتجه إلى تسمية حليف تيار املستقبل
السابق ،ورئيس بلدية املنية سابقًا ،مصطفى عقل .وفيما لم
ُت َ
حسم بعد خيارات النائب السابق جهاد الصمد (الضنية)
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـيـصــل ك ــرام ــي ب ـعــدمــا قـ ــرر م ـي ـقــاتــي عــدم
التحالف مع ٍّ
أي منهما ،يحاول الــوزيــر السابق أشــرف ريفي
البحث عــن شخصيات قريبة مــن توجهاته السياسية ،وهو
َ
ّ
وسيسمي لهما املرشحني راغــب
مقعدي الضنية،
حسم أمــر
رعد وعبد العزيز الصمد .أما في املنية ،فال يزال ريفي يتأرجح

َ ْ
ورفـ ـ ـ ُـع اإلعـ ــام ال ـع ـبــري ل ـهــذا الـتـهــديــد،
الــذي ال يحمل جــديـدًا فــي ق ــراءة أولية،
يستدعي التأمل في أهدافه ومنطلقاته.
مطلب إسرائيل في اغتيال األمني العام
لـحــزب ال ـلــه ،وكــذلــك ق ــادة ح ــزب ال ـلــه ،ال
ي ـع ـ ّـد مـطـلـبــا ج ــديـ ـدًا .ف ـهــو س ـبــق حــرب
ع ــام  ،2006وأع ـق ـب ـهــا ،وكـ ــان أح ــد أهــم
األه ــداف التي ُوضـعــت للحرب نفسها.
إال أن ال ـع ــدو ف ـشــل ف ــي ك ــل امل ـح ــاوالت
التي قام بها ،رغم كل الجهود املبذولة
استخباريًا وعسكريًا .بعد عــام ،2006
توصلت إســرائـيــل ولـجــان تحقيقاتها
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري
وال ـع ـس ـك ــري ،إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة م ـف ــاده ــا أن
قتل السيد نصرالله هو هدف مطلوب
في كل مرحلة ،وخاصة مع اإلدراك أنه
يشكل أحد أهم عناصر القوة لدى حزب
الله ،وبالتالي مطلوب شطبه وإزاحته
من الساحة.
أص ـب ــح ه ــذا امل ـط ـلــب أك ـث ــر إل ـحــاحــا من
منظور إسرائيلي وأمـيــركــي واألنظمة
العربية املتحالفة معهما ،إذ يأتي بعد
ف ـشــل ك ــل ال ــره ــان ــات ،ت ـح ــدي ـدًا ال ــره ــان
على الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة التكفيرية،
ال ـت ــي ج ــرى ال ـت ـعــويــل عـلـيـهــا لتحقيق
ض ــرب ح ــزب ال ـلــه ،وك ــل جـســم املـقــاومــة

َ
ومحورها في املنطقة .فشل هذا الرهان
أعاد إسرائيل إلى خياراتها البديلة في
كــل ال ـســاحــات ،وف ــي مقدمتها الساحة
اللبنانية ،حيث لديها عــدة أولــويــات،
وعلى رأسها اغتيال السيد نصرالله.
م ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن كـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
اإلســرائـيـلـيــن ورب ـط ـهــم قـتــل نـصــرالـلــه
بهزيمة حزب الله ،يحمل أكثر من داللة.
فإذا كان اغتياله خالل الحرب خسارة،
ال يمكن املجادلة حولها ،وهي خسارة
ق ــد ال تـ ـع ــوض نـ ـظـ ـرًا ل ـ ـ ــدوره ومــوق ـعــه
وتأثيره في مسيرة املقاومة وتناميها
دوره ـ ـ ـ ــا وف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا ،إال أن ت ـشــديــد
إســرائـيــل على أن قتله هــو السبيل في

جيش العدو :حزب الله
ينجح في سحق تفوق
إسرائيل في القتال الليلي

مطلب اغتيال نصرالله يأتي بعد فشل الرهانات في سوريا (هيثم الموسوي)

بني هاني الدهيبي ومحمد نــور الدين أســوم .وفــي طرابلس،
ّ
ً
ُي ّ
رجح أن يرشح ريفي كال من وليد قمر الدين ،عبد املنعم علم
الــديــن ،نظام مغيط ،ناجي غـمــراوي ،ألبير ع ــازار ،وبــدر عيد،
على أن يحسم اسم املرشح األرثوذوكسي في األيام املقبلة.

األحرار يواجه المستقبل واالشتراكي
يستعد ح ــزب الــوطـنـيــن األحـ ــرار إلع ــان الئـحـتــه فــي دائ ــرة
ـزل ع ــن الـتـحــالــف م ــع ت ـيــار املستقبل
عــالـيــه وال ـش ــوف ب ـم ـعـ ٍ
والحزب التقدمي االشتراكي ،للمرة األولى منذ  .2005وتضم
الئحة األحرار في الشوف :كميل دوري شمعون ،غسان نعيم
ّ
مغبغب ،العميد املقاعد نزار شبو ابن بلدة برجا ،مرشحني
املفاوضات مع
درزيــن من آل العماد وحمادة .فيما تستمر
ّ
ّ
ثان
ي
سن
ح
بمرش
اللواء املتقاعد أشرف ريفي لرفد الالئحة
ٍ
في ّ
يسميهّ .أما في عاليهُ ،
ّ
ّ
تضم الالئحة :حياة أرسالن
رجح أن
وراجي السعد.

هزيمة حزب الله ،هو إقرار منها بتعذر
ال ـه ــزي ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة .وه ـ ــذا ت ـح ــدي ـدًا،
مــا دف ــع اإلعـ ــام الـعـبــري إل ــى الـتـســاؤل
ف ــي م ـعــرض تـعـلـيـقــه ع ـلــى تـصــريـحــات
وتـهــديــدات األم ــس ،عــن معنى ومصير
مصطلح الحسم في مواجهة حزب الله،
وع ــن إم ـكــانــات تحقيقه الـفـعـلـيــة ،وعــن
قــدرة الجيش اإلسرايلي على التوصل
إل ـيــه ،وك ــل ذل ــك م ــع تــوجــه واض ــح جـدًا
من قبل املعلقني على التشكيك في حد
أدنى ،إن لم يكن النفي.
وك ــان ــت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـع ـب ــري ــة قــد
ّ
هبت أمــس ،دفعة واحــدة ،للتركيز على
ح ــدي ــث مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة إســرائـيـلـيــة
رفيعة املستوى عن «اغتيال نصرالله»،
وتشديدها على أن اغتياله هدف يحقق
ان ـت ـصــار إســرائ ـيــل فــي ال ـحــرب املـقـبـلــة،
وي ـل ـح ــق ال ـه ــزي ـم ــة بـ ـح ــزب الـ ـل ــه .وق ــال
ضابط رفيع في سالح البر اإلسرائيلي،
الــذي وصفه اإلعــام العبري باملسؤول
عن إعداد الجيش للمناورة واالجتياح
الـبــري للبنان ،إن أح ـدًا ال يملك إجابة
واضـ ـح ــة ح ـ ــول م ـص ـط ـلــح ال ـح ـس ــم فــي
الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة ،ل ـكــن «ي ـم ـكــن اإلش ـ ــارة
إلى أن قتل نصرالله في الحرب ،يعني
هزيمة حزب الله .وإذا تحققت لنا هذه
النتيجة ،فسنكون منتصرين في حرب
الـشـمــال األولـ ــى» (ال ـحــرب املـقـبـلــة التي
يقول العدو إنها لن تكون في مواجهة
ل ـب ـن ــان وحـ ـس ــب ،ب ــل س ـت ـش ـمــل س ــوري ــا
معه).
رسائل التهديد عبر التهويل بالحرب
والتلويح بارتفاع احتماالتها ،وردت
أيضًا على لسان الضابط اإلسرائيلي
ال ــرف ـي ــع ،الـ ــذي ذكـ ــرت اإلذاعـ ـ ــة الـعـبــريــة
أن ــه الـ ـل ــواء ك ــوب ــي بـ ـ ــاراك ،ق ــائ ــد الـ ــذراع
البرية في الجيش اإلسرائيلي .بحسب
باراك ،فإن تقديرات املؤسسة العسكرية
اإلســرائـيـلـيــة تــرى ارتـفــاعــا فــي احتمال
ن ـش ــوب ال ـح ــرب ع ــام  ،2018أمـ ــام عــدو
(حزب الله) متخندق ومسلح جيدًا مع
طــائــرات مـسـيــرة انـتـحــاريــة وصــواريــخ
يحمل كل منها رأســا حربيًا يصل إلى
نصف طن.
ولفت الضابط اإلسرائيلي إلــى أنــه لن
يـكــون هـنــاك خـيــار أم ــام إســرائ ـيــل بعد
أن يـطـلــق ال ـع ــدو آالف ال ـص ــواري ــخ في
اليوم على أراضيها ،ســوى تجنيد كل
الـجـيــش ال ـبــري وامل ـب ــادرة إل ــى امل ـنــاورة
ال ـبــريــة وال ــدخ ــول ال ـب ــري ال ـســريــع إلــى
لـبـنــان .وأضـ ــاف أن ال ـحــرب قــد تستمر
أيامًا طويلة ،وربما أسابيع كي نتمكن
مــن تحقيق اإلن ـجــاز ،لكنها لــن تستمر
أشهرًا ،الفتًا إلى أنها «حرب ستخاض
ضــد عــدو بــات صــاحــب تجربة وخبرة
قتالية واس ـعــة ،مــع نـجــاحــه فــي سحق
تفوق إسرائيل في القتال الليلي ،بعد
أن تــزود (حــزب الله) بمنظومات رؤية
ليلية».

المردة يريد طوق وعيسى الخوري
َ
ينشط تيار املــردة على جبهتي ويليام جبران طوق من جهة،
وروي عيسى الـخــوري مــن جهة أخ ــرى ،إلقناعهما بالترشح
جنبًا إلــى جنب عــن مـقـعـ َـدي قـضــاء بـشــري ،ضمن الئحته في
ّ
ّ
(بشري ،زغرتا ،الكورة ،البترون) .إال أن
دائــرة الشمال الثالثة
العقبة بينهما ال تزال حول كيفية توزيع الصوت التفضيلي.

بكاسيني ينافس جان عبيد
علمت «األخ ـب ــار» أن تـيــار املستقبل قــرر ترشيح عضو مكتبه
الـسـيــاســي الــزمـيــل ج ــورج بـكــاسـيـنــي ،عــن املـقـعــد امل ــارون ــي في
طرابلس (في مواجهة الوزير األسبق جان عبيد املرشح عن املقعد
املاروني في الالئحة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي) ،إال إذا
حصلت تطورات انقالبية بعد عودة سعد الحريري من الرياض،
من شأنها أن ّ
تعدل حساباته االنتخابية .يذكر أن بكاسيني كان
من أبرز مرشحي «املستقبل» عن قضاء البترون.
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سياسة

ّ
مجددًا« ...المقعد» يؤزم «القومي»
تقرير

كان من المفترض ،وفق اتفاق التيار
الوطني الحر والحزب السوري القومي
االجتماعي ،أن ينضم مرشح قومي
(ماروني) إلى الالئحة العونية في
المتن الشمالي ،غير أن رسوب المرشحين
القوميين خالل التصويت الحزبي ّأدى
إلى عدم تزكية أي اسم لغاية أمس،
في انتظار إعادة التصويت الحزبي،
السبت المقبل ،ما يمكن أن يضع الحزب
القومي أمام مأزق دستوري داخلي
جديد في أقل من سنة
رلى إبراهيم
ال يـ ـك ــاد ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ـس ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االجـتـمــاعــي ي ـخــرج مــن أزم ــة حــزبـيــة،
حتى يدخل في أخرى .بعد أزمة تجديد
واليــة جــديــدة (ثانية) لرئيس الحزب
السابق أسعد حردان ،ومن ثم استقالة
رئيس الحزب علي قانصو ،ملخالفته
الدستور بالجمع بــن رئــاســة الحزب
وال ـ ــوزارة (م ــع تـشـكـيــل حـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري) ،ي ــواج ــه ال ـقــوم ـيــون الـيــوم
مــأزقــا جــديـدًا عنوانه :مرشح القومي
ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالــي .ك ــان ي ـف ـتــرض أن
تفضي جلسة املجلس األعلى األخيرة
إلــى اخـتـيــار اســم مــرشــح مــارونــي من
بني أربعة أسماء تقدموا بترشيحهم
هـ ــم :ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق أنـ ـط ــون خـلـيــل،
الــوزيــر الـســابــق ف ــادي ع ـبــود ،العميد
قيصر عبيد (سحب ترشيحه أمــس)
وهـ ـش ــام ال ـ ـخـ ــوري حـ ـن ــا ،وذل ـ ــك عـلــى
ق ــاع ــدة االت ـف ــاق امل ـب ــرم ب ــن الـعــونـيــن
والقوميني بأن يسمي الحزب القومي
مــرشـحــا مــارون ـيــا ألح ــد مـقــاعــد املــن،
علمًا بــأنــه ك ــان قــد اسـ ُـتـبـ ِـعــد االسـمــان
الكاثوليكيان نجيب خنيصر وريشار
ريــاشــي تلقائيًا ،بعدما رســا التفاهم
مع رئيس التيار الوطني الحر على أن
يكون املرشح القومي مارونيًا.
غ ـيــر أن امل ــرش ـح ــن املـ ــوارنـ ــة األرب ـع ــة
سقطوا في التصويت ،ألن أحدًا منهم
لم ينل عدد األصوات املطلوبة للنجاح
وه ـ ــي  ،9فــان ـت ـهــى اج ـت ـم ــاع املـجـلــس
األعـ ـل ــى م ــن دون أن يـ ـك ــون لـلـقــومــي

خليل :المطلوب أن يسمي رئيس الحزب اسمًا جديدًا ليصوت عليه المجلس األعلى (هيثم الموسوي)

يبلغ اسمه رسميًا إلى
مرشح رسمي ّ
التيار الوطني الحر .على األثــرُ ،طرح
اس ـم ــان ج ــدي ــدان ،ه ـمــا بـيـتــر األش ـقــر
ورئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ــوس ــف
األشـقــر؛ اعتذر األول ألسباب خاصة،
ولم يقدم الثاني ترشيحه خطيًا بعد،
علمًا أن التيار الحر ،كان قد تبلغ قبل
ت ـص ــوي ــت اج ـت ـم ــاع امل ـج ـل ــس األع ـل ــى،
أن ف ـ ــادي ع ـب ــود ه ــو م ــرش ــح ال ـح ــزب،
وه ــو م ــا يـ ــرده ال ـب ـعــض إل ــى مـحــاولــة
بعض النافذين في الحزب «تسويقه
وتقديمه على غيره من املرشحني».
لكن سرعان ما وجد القوميون حزبهم
ف ــي م ــواج ــه م ـ ــأزق دسـ ـت ــوري داخ ـلــي
جـ ــديـ ــد .هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـق ــول إن جـلـســة
املـجـلــس األع ـل ــى ،ي ــوم الـسـبــت املـقـبــل،
ستطرح إعــادة التصويت للمرشحني

أنفسهم (بــاسـتـثـنــاء عـبـيــد) ،بــأمــل أن
يـنـجــح أح ــده ــم ف ــي جــولــة الـتـصــويــت
الـ ـث ــانـ ـي ــة .ف ـي ـم ــا ي ـ ــرى آخـ ـ ـ ــرون أن أي
إع ـ ــادة ت ـصــويــت مل ــرش ــح خ ــاس ــر ُت ـ َـع ـ ّـد
مـخــالـفــة دس ـتــوريــة واض ـح ــة؛ ذل ــك أن
أع ـض ــاء املـجـلــس األع ـل ــى ل ــم يـتـغـيــروا
وال املــرش ـحــن ،وبــال ـتــالــي ،أي تـحـ ّـول
في عملية التصويت سيطرح عالمات
استفهام حول صفقة ما أو ضغط ما
تعرض له بعض األعضاء في املجلس
األع ـلــى لتغيير مــوقـفـهــم ،بـمـعــزل عن
نتيجة التصويت.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـقــول فـ ــادي عـبــود
لـ«األخبار» إن الدستور واضح« ،فإما
يعاد التصويت أو يتم تفويض رئيس
الحزب باختيار املرشح بنفسه .ولكن
في األســاس هناك من يتحرك إلدخال

ال ـح ــزب الف ـت ـعــال أزمـ ـ ــة» ،مــوض ـحــا أن
الـتـنــافــس الحقيقي ال ـيــوم لـيــس على
مـقـعــد ح ــزب ــي ،ب ــل ع ـلــى مـقـعــد نـيــابــي
ق ــوم ــي ف ــي امل ـ ــن .ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخـ ــر،

هل تلملم األزمة
ألجل مقعد فادي
عبود ،وماذا إذا ترشح
يوسف األشقر؟

يـ ـن ــاق ــض ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق أنـ ـط ــون
خـلـيــل ك ــام ع ـبــود ،مــؤك ـدًا أن «إع ــادة
التصويت أمر غير دستوري ،حتى لو
كان ملصلحتي» .الدستور الحزبي «ال
يحتمل أيــة اج ـت ـهــادات» ،وفــق خليل،
و«امل ـط ـل ــوب ال ـي ــوم أن يـسـمــي رئـيــس
ال ـح ــزب اس ـم ــا ج ــدي ـدًا ل ـي ـصــوت عليه
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى س ـل ـبــا أو إي ـج ــاب ــا».
ولـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا لـ ــو س ـق ــط اسـ ـ ــم امل ــرش ــح
الجديد أيضًا؟ «يعيد الرئيس تسمية
مرشح آخــر وغيره وغيره حتى ينال
األص ـ ــوات املـطـلــوبــة ،فيصبح عندها
املرشح الرسمي األوحد للحزب».
هـ ــل مـ ــن مـ ـخ ــرج ل ـ ــأزم ـ ــة ،خ ـصــوصــا
فـ ــي ظـ ــل ت ـع ــاظ ــم ال ـت ـش ـك ـيــك ال ـح ــزب ــي
بـ«قومية» فادي عبود؟
ل ـع ــل ت ـق ــدي ــم رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـســابــق

بورتريه

حسين زعيتر :ابن الهرمل وجبيل وطرابلس والمتن معًا
بقرار من قيادة حزب اللهّ ،
تحول الشيخ
ٍ
حسين زعيتر من مسؤول جبل لبنان
والشمال في الحزب ،الذي يعيش
«خلف األضواء» ،إلى ُ
المرشح عن قضاء
ّ
هوجم ألنه من الهرمل
جبيل الذي ِ
ليا القزي
ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة ال ـتــي أع ـ ّـده ــا حــزب
الـلــه عــن الـشـ ّيــخ حـســن زعـيـتــر تبدأ
بالتعريف بــأنــه «يـتـحـ ّـدر مــن أصــول
جبيلية من بلدة أفقا ،حيث عائلته
مــا زال ــت تسكن املنطقة حتى اآلن».
نشر هــذه املعلومة ليس اعتباطيًا،
بــل مـقـصـ ٌ
ـود لقطع الـطــريــق على من
ُ
ُ
رشح حزب الله في قضاء
«يعاير» ّم ْ
جبيل بأنه «غ ِريب».

ابن القصر (الهرمل) ،التي ُولد فيها
ـال» دائــم.
عــام  ،1962عــاش فــي «تــرحـ ٍ
سنة  ،1967كــان انـتـقــال العائلة إلى
طرابلس .بعد ثالث سنوات ،حزموا
ح ـق ــائ ـب ـه ــم وانـ ـطـ ـلـ ـق ــوا صـ ـ ــوب امل ــن
العام
الشمالي .لم يكن «رفيق» األمني ّ
لحزب الله حسن نصراللهُ ،يدرك أنه
سـيـعــود إل ــى هــذيــن ال ـق ـضــاء يــن عــام
ً
 ،2004م ـس ــؤوال لـلـحــزب ف ــي أقضية
جـبــل لـبـنــان وال ـش ـمــال .بـقـيــت عائلة
زعيتر في املنت ،حتى عام  ،1975قبل
أن ي ـق ـفــل ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ــائـ ـدًا إلــى
القصر إثر اندالع الحرب األهلية .هو
أحد رجال الرعيل املؤسس للمقاومة
اإلســام ـيــة .ب ــدأ عمله مــع ح ــزب الله
ف ــي ال ـب ـقــاع ،جـنـبــا إل ــى جـنــب السيد
حسن نصرالله (قبل أن يكون األخير
أمينًا عامًا للحزب)ُ .
«مرتبط روحيًا
ب ـش ـخ ـص ـيــة (األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام ال ـســابــق
ل ـحــزب ال ـلــه الـشـهـيــد) الـسـيــد عـبــاس
املـ ــوسـ ــوي» .دراس ــات ــه ف ــرض ــت عليه

االنتقال ،عــام  ،1985إلــى إيــران حيث
نـ ــال إجـ ـ ــازة ف ــي ال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة
واإلل ـ ُه ـيــات مــن الـجــامـعــة اإلســامـيــة
ّ
فـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــم .ظـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ُ
ّ
اإلسالمية ،بشكل متقطع ،وال سيما
في تسعينيات القرن املاضي ،عندما
انـخــرط تمامًا فــي التنظيم الحزبي.
َّ
ك ــان ــت «الـ ـه ــرم ــل ال ـ ـبـ ــدايـ ــة» ،لـ ُـي ـشــكــل
ً
بعدها إلى بعلبكّ ،
ثم ُيصبح مسؤوال
ع ــن ال ــوح ــدة االج ـت ـمــاع ـيــة املــركــزيــة
ّ
ً
لحزب الله ،وصوال إلى تسلم املنطقة
ال ـح ــزب ـي ــة ال ـخ ــام ـس ــة (جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
والـشـمــال) .دور زعيتر فــي «الـحــزب»
ت ـن ـظ ـي ـم ــي ول ـ ـيـ ــس عـ ـسـ ـك ــري ــا .يـ ــزور
ُ
«م ـع ـس ـكــرات امل ـجــاهــديــن» ،ف ــي إط ــار
عمله «التبليغي».
ّ
الجدية التي
«شخصية مرحة ،رغــم
ُيـ ـظـ ـه ــره ــا» ،هـ ـك ــذا ي ـص ـفــه ع ــارف ــوه.
ُيقابل «اإلط ــراء» بابتسامة خجولة،
ُ
ويـ ـ ـب ـ ــدي مـ ــرونـ ــة فـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،رغ ــم
ّ
ُ
أن ـ ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــاول أن «ي ـ ـ ـ ـ ــوارب» أح ـي ــان ــا

نال تقدير قيادة حزبه على المساهمات
التي قدمها للتيار في االنتخابات

ُ
لـ«الهروب» من الجواب املباشر عبر
ـرح طــويــل .زعـيـتــر هــو ابــن
تـقــديــم ش ـ ٍ
ّ
عــائـلــة فـقـيــرة« ،رات ـب ــه أق ــل مــن 1300
ً
دوالر ش ـه ــري ــا» .ال يـمـلــك م ـن ــزال في
البقاع ،أما «بيته في ضاحية بيروت
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،ف ـ ُـمـ ـسـ ـت ــأج ــر» .ال ـش ـيــخ
بــالـلـبــاس امل ــدن ــي ،ك ــان ي ــواظ ــب على
مـمــارســة ريــاضــة املـشــي عـلــى البحر

ّ
فـ ــي عـ ــن امل ــريـ ـس ــة .إال أن الـ ـظ ــروف
األمنية ،بعد حرب تموز ،منعته من
ُ
ّ
هذه الفسحة .هوايات عديدة تخلى
عنها زعيتر أيضًا ،كلعبة كرة القدم،
لكنه ال يزال ُيتابعهاُ ،
ويشجع فريق
ري ــال مــدريــد .القسم األكـبــر مــن وقته
ُم ّ
خصص لحزب الله ،والتحضيرات
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ف ــرض ــت أن
ُ
«يصبح الدوام  .»24/24مركز زعيتر،
األســاســي ،فــي مكتب قـيــادة املنطقة
الـخــامـســة ف ــي ّالـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
ل ـب ـيــروت ،ولـكــنــه ي ــزور دوري ــا مكتب
«الـ ـح ــزب» ف ــي ك ـفــرســالــة ـ ـ ـ عـمـشـيــت.
وم ـن ــذ إع ـ ــان ال ـتــرش ـي ـحــات رسـمـيــا،
ُيمكن رصده في جبيل يوميًا.
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ـ ـ ــد «ح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء» زع ـ ـي ـ ـتـ ــر
ّ
إن الشيخ ُ
«م ّ
لم بتفاصيل
السياسيني
جبيل بشكل دقيق .يعرف العائالت،
وت ـ ـكـ ــويـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات وخ ــاف ــاتـ ـه ــا،
ُ
ومـطـلــع عـلــى حــاجــات األه ــال ــي» .في
االنتخابات البلدية األخـيــرة ،ساهم
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كيف سيواجه الحريري
عقدة المراعبة في عكار؟

يوسف األشقر ترشيحه خطيًا يعيد
خـلــط األوراق ،وال سـيـمــا أن لألخير
أفضلية بسبب مركزه الحزبي وكونه
من عائلة األشقر املتنية وليس فرعًا
منها كما هي حالة فادي عبود.
فــي هــذا السياق ،يقول رئيس الحزب
ال ـق ــوم ــي ح ـن ــا ال ـن ــاش ــف لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إنــه لم يتلق بعد أي طلب من يوسف
األش ـق ــر ،و ّل ـكــن «م ــن املـحـتـمــل جـ ـدًا أن
يـ ـق ــدم ت ــرش ـي ـح ــه ،ف ــامل ـج ـل ــس األع ـل ــى
طلب مني قبول ترشيحات جــديــدة».
وعـ ّـمــا إذا كــان مـبــدأ إع ــادة التصويت
للمرشحني الـخــاســريــن ُيـ َـعـ ّـد مخالفة
ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور ،يـ ـجـ ـي ــب ال ـ ـنـ ــاشـ ــف بـ ــأن
«املسائل الدستورية يحددها املجلس
األعلى ،وهو ما سيحصل في اجتماع
املجلس املقرر السبت املقبل».

ف ــي رسـ ــم امل ـش ـهــد ف ــي ال ـب ـل ــدات ذات
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة .حـ ــزب ال ـل ــه فــي
سيرته التعريفية عن زعيتر ،يصفه
ّ
بأنه «من البناة األساسيني للعالقة
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ال ـتــي كــان
أهمها فــي االنـتـخــابــات النيابية في
الـ ـ ـ ـ ــ ،2009ح ـيــث نـ ــال ت ـقــديــر ال ـق ـيــادة
على املساهمات الكبيرة التي قدمها
للتيار في هذا املجال» .املقصود هو
ت ــدري ــب ك ـ ــوادر «ال ـت ـي ــار» ومــاكـيـنـتــه
النيابية.
على االنتخابات ُ
إعالن ُاملرشحني ،لم يكن
قبل أيام من ّ
زعيتر يـعــرف أنــه املــرشــح .مل ــاذا هو؟
ح ــزب ال ـلــه اخ ـتــار «م ـس ــؤول املنطقة
الخامسة ،وليس اسم الشيخ حسني
زع ـي ـت ــر» ،ف ــامل ـق ــاوم ــة «م ـع ـن ـيــة بـهــذه
امل ـن ـط ـقــة ،وب ـم ـتــاب ـعــة أحـ ـ ــوال الـبـيـئــة
االج ـت ـمــاع ـيــة الـلـصـيـقــة ب ـه ــا» ،وهــي
ـؤون البلدات ذات
فرصة ملتابعة «شـ ُ
األغ ـل ـب ـيــة الـشـيـعـيــة امل ـه ـم ـلــة ،بشكل
ُم ّ
تعمد».

ع ـن ــد ّال ـب ـح ــث ع ــن أسـ ـم ــاء املــرش ـحــن
الـ ـس ــن ــة ال ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
فــي مـحــافـظــة ع ـكــار ،تـتـجــه الـبــوصـلــة
ب ــداي ــة الـ ــى آل امل ــرع ـب ــي ال ــذي ــن ي ـصـ ّـر
البعض على تسميتهم ب ـ «املــراعـبــة»
أو «الـبـكــوات» .كثرة املرشحني ضمن
ال ـعــائ ـلــة ال ــواح ــدة وك ـث ــرة الـشــائـعــات
ط ـغ ــت ع ـل ــى مـ ــا عـ ــداهـ ــا مـ ــن أسـ ـم ــاء؛
فــالـعـقــدة األك ـبــر ل ــدى ت ـيــار املستقبل
تتمثل فــي آل املــرعـبــي وم ــا ينضوي
تحت هذه العائلة من أفخاذ وأجباب.
ي ـص ـعــب إرض ـ ـ ــاء «الـ ـبـ ـك ــوات» بـسـبــب
االنـ ـقـ ـس ــام ــات وال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـك ـب ـيــرة
وتعدد الزعامات .لم يتوحد املراعبة
يومًا ،بالرغم من تأسيس «الجامعة
 ،2005والـ ـت ــي تـضــم
امل ــرع ـب ـي ــة» عـ ــام
ّ
عــددًا منهم ،بــل تـجــذرت االنقسامات
واستفحلت.
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات امل ـت ـت ــال ـي ــة وامل ـف ـتــوحــة
أف ـض ــت ق ـبــل ي ــوم ــن ،ب ـح ـســب األم ــن
ال ـعــام ل ـ «الـجــامـعــة املــرعـب ّـيــة» ،وهيب
ج ـ ــواد امل ــرع ـب ــي ،إلـ ــى ت ـبــنــي تــرشـيــح
امل ـ ـحـ ــامـ ــي وس ـ ـيـ ــم غ ـ ــان ـ ــدي امل ــرعـ ـب ــي
والـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق م ـص ـط ـفــى هــاشــم
املــرعـبــي .األس ـمــاء قــد حـسـمــت ،إال أن
الترشيحات هــي بحسب التحالفات
الـتــي يـتــوالهــا رئـيــس الجامعة ،رجل
األعمال غسان املرعبي.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن االخـتـيــار وقــع
عـلــى هــذيــن االس ـم ــن ،لـقـطــع الـطــريــق
عـلــى الــرئ ـيــس سـ ّعــد ال ـحــريــري وعــدم
ترك أي حجة لتبني مرشح آخر ،فتم
اخ ـت ـي ــار الـ ـش ــاب وس ـي ــم امل ــرع ـب ــي مــن
منطقة الـجــومــة وهــاشــم املــرعـبــي من
ساحل القيطع.
وأف ـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـص ـ ــادر ب ـ ــأن اج ـت ـم ــاع ــات
عقدت بني الرئيس الحريري وغسان
املرعبي ،إال أنــه تعذر االتـفــاق بسبب
رغبة الحريري ترشيح عضو املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ط ـ ـ ـ ــارق املـ ــرع ـ ـبـ ــي (ن ـج ــل
الـنــائــب الـســابــق طــال املــرعـبــي) .عدم
االتفاق ال يعني القطيعة ،ألن غسان
املرعبي ال يمكنه التفاوض ودعم أي
الئـحــة ضــد الئـحــة الـحــريــري ،بالرغم
م ــن س ـع ــي ال ـ ـلـ ــواء أش ـ ــرف ري ـف ــي إل ــى
التنسيق معه.
هناك لغط كبير حــول حجم املراعبة
ف ــي ع ـك ــار وق ــوت ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مــع

االشـ ـ ــارة ال ــى أن ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي
ال ـن ـس ـب ــي وف ـ ــق الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي
سـ ـ ــوف يـ ــزيـ ــد الـ ــوضـ ــع تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ،ألن
ال ـن ــاخ ــب س ـي ـك ــون م ـل ــزم ــا ه ـ ــذه امل ــرة
باختيار مرعبي واحد فقط ،وهو ما
يضيف إلى خسائر املستقبل العامة
خسائر مباشرة.
يتوزع املراعبة على عائالت :املرعبي،
مــرعــب ،الـيــوســف ،ال ـقــدرو ،آل عثمان،
آل صالح ،الرشيد ،الشريف ،درباس،
عبد القادر ،العلي ،آل نجيب.
أك ـب ــر تـجـمــع ل ـل ـمــراع ـبــة ه ــو ف ــي بـلــدة
الـ ـبـ ـي ــرة ( 900مـ ـقـ ـت ــرع م ـ ــن امل ــراعـ ـب ــة
ّ
صوتوا في انتخابات البلدية في عام
 ،)2016ببنني ،حلبا ،الـبــرج ،العيون،
بــزب ـي ـنــا ،ع ــن ي ـع ـق ــوب ،ع ـي ــات ،عـيــون
ال ـغــزالن ،الـعـبــوديــة ،سعدين وداري ــن.
عددهم على لوائح الشطب كــان ُي ّ
قدر
ّ
بـ 10آالف ناخب ،لكن عددًا كبيرًا منهم
م ــوج ــود ف ــي االغـ ـت ــراب .كــذلــك ف ــإن ما
يقارب  3آالف نسمة نقلوا سجالتهم
الى طرابلس.
العقبات التي تواجه توافق املراعبة
وتؤثر سلبًا على تيار املستقبل هي
ّ
تعدد املرجعيات:
ـ ـ «الجامعة املرعبية» التي يترأسها

ّ
يتجه المستقبل
إلى ترشيح عضو مكتبه
السياسي طارق طالل
المرعبي

رج ــل األع ـم ــال غ ـســان امل ــرع ـب ــي ،وهــو
ّ
املتمولني اللبنانيني،
يعتبر أحد ّ أبرز
والـ ــذي تـبــنــى فــي ع ــام  2009ترشيح
النائب معني املرعبي ،لكن عالقتهما
س ـ ـ ـ ــاء ت ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ومــوقــف نــائــب املستقبل منها ،األمــر
الــذي اعتبره غسان املرعبي ُمحرجًا
له بسبب أعماله واستثماراته.
ـ ـ ـ الـ ـن ــائ ــب وال ـ ــوزي ـ ــر م ـع ــن امل ــرع ـب ــي،
ال ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن عـ ـق ــب انـ ـتـ ـخ ــاب ــه نــائ ـبــا
لـلـمــرة األول ــى فــي ع ــام  2009مــن رفــع
رصيد املستقبل في عكار ،إن بسبب

الوزير معين المرعبي ال يزال ّ
مصرًا على عدم الترشح (هيثم الموسوي)

مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة وال ـش ـع ـبــويــة ،أو
ربطًا بتنسيقه املباشر مع البلديات
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات وم ـت ــاب ـع ـت ــه لـ ـع ــدد مــن
املشاريع في املنطقة .لكن عضو كتلة
امل ـس ـت ـق ـبــل ال ي ـ ــزال مـ ـص ـ ّـرًا ع ـل ــى ع ــدم
الترشح مجددًا ،حتى اآلن.
ـ ـ الــدك ـتــور س ـعــود ال ـيــوســف املــرعـبــي
(أكبر مستثمر في عكار) الذي ينطلق
من مؤسسته االستشفائية التي تضم
ما يقارب  400موظف ،وهو تمكن في
كل انتخابات من االستحواذ على ثقة
عدد كبير من املراعبة .وبالرغم من أن
اليوسف لــم يحسم خـيــاره بالترشح
لــانـتـخــابــات املــرتـقـبــة ،إال أن ــه يشكل
قوة تجييرية ال يستهان بها.
ـ ـ النائب السابق طــال املرعبي ،الــذي
ّ
على الترشح لالنتخابات،
يبدو مصرًا ّ
إال في حال تبنى «املستقبل» ترشيح
نجله عضو املكتب السياسي للتيار
األزرق طــارق املرعبي .فهو لــن يغامر
ف ــي أي ح ــال ب ــإغ ــاق بـيـتــه الـسـيــاســي
والـعــزوف عن الترشح ،خصوصًا أنه
لم ينقطع عن قاعدته الشعبية ،بالرغم
من كونه خارج السلطة منذ عام .2005
لــذلــك ي ــدرس ط ــال املــرع ـبــي خـيــاراتــه
ج ـ ـي ـ ـدًا ،ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ق ـ ـنـ ــوات االتـ ـص ــال
مـفـتــوحــة بـيـنــه وب ــن ال ـح ــري ــري ،كما
سائر القوى السياسية.
ـ ـ ـ ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق مـصـطـفــى هــاشــم،
والــذي انضم إلــى نــواب املستقبل في
ع ــام  ،2005وت ــم اس ـت ـبــدالــه بــالـنــائــب
خ ــال ــد ال ـض ــاه ــر ف ــي عـ ــام  2009بـعــد
تــراجــع شعبيته بشكل الف ــت .خــروج
الـ ـ ـض ـ ــاه ـ ــر مـ ـ ــن تـ ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل لــم
ُ
ي ــرف ــع م ــن رصـ ـي ــد ه ــاش ــم ،إذ ت ـظ ـهــر
جـمـيــع اإلح ـص ــاء ات تــراجــع شعبيته
ملصلحة ّ
تمدد حضور طالل املرعبي
ف ــي مـخـتـلــف ب ـل ــدات ســاحــل الـقـيـطــع،
وتحديدًا في ببنني وبرقايل.
ـ ـ ـ ال ـ ـلـ ــواء امل ـت ـق ــاع ــد عـ ــدنـ ــان امل ــرع ـب ــي
وخــالــد عـبــود املــرع ـبــي ،واالث ـن ــان من
ب ـل ــدة ال ـب ـيــرة وم ـت ـمـ ّـس ـكــان بــالـتــرشــح
للمقعد النيابي على الئحة الحريري.
ـ ـ ع ـقــدة املــرشــح املــرعـبــي ال ــذي ســوف
ي ـن ـضــم الـ ــى الئـ ـح ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أشـّـرف ريفي ،إذ تشير املعطيات الى
تبني ترشيح املحامي هاني املرعبي.
(األخبار)

بهية الحريري...
وأسود «االستفزازي»

عقبة «األنا»
في الجنوب 3

جالت النائبة بهية الـحــريــري ،أمــس ،على عــدد مــن الشخصيات الصيداوية
لوضعها في أجواء تحضيرات تيار املستقبل لالنتخابات النيابية في دائرة
صيدا ـ جزين .الجولة شملت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورجل
األعمال محمد زيــدان .مصادر مواكبة للجولة ،نقلت عن الحريري تأكيدها
أن التحالف االنتخابي بني «املستقبل» والتيار الوطني الحر ال يــزال معلقًا.
ونقلت عنها أيضًا أن أحد موانع التحالف هو «إصــرار التيار الوطني الحر
على إعادة ترشيح النائب زياد أسود عن املقعد املاروني في جزين» .واتهمت
املـصــادر األخير بأنه يشكل عنصر استفزاز لجمهور «املستقبل» بسبب
مواقفه الحادة التي طاولت آل الحريري أكثر من مرةُ .
وعلم أن تيار املستقبل
حسم أمر ضم رئيس بلدية صيدا األسبق الدكتور عبد الرحمن البزري إلى
الئحته عن املقعد السني الثاني في صيدا .إلى ذلك ،استكمل نائبا «الوطني
الحر» أمل أبو زيد وزيــاد أســود جولتهما ،أمــس ،على القوى الصيداوية في
محاولة للتوصل مع إحداها إلى تحالف مربح في جزين ،وكانت محطتهما
األبرز ،أمس ،في مقر الجماعة اإلسالمية ،وتحديدًا مع القيادي بسام حمود.

اتـفـقــت الـلـجـنــة املنبثقة مــن «ق ــوى التغيير الــديـمـقــراطــي»
فــي الـجـنــوب ،بعد اجتماعها أول مــن أمــس ،بحضور كل
مكوناتها على تأليف لجنة مصغرة مــن ثمانية أعضاء
مــن غير املــرشـحــن لالنتخابات النيابية ،مهمتها النظر
ف ــي أس ـم ــاء املــرش ـحــن وجــوجـلـتـهــا ب ـهــدف االت ـف ــاق على
الترشيحات النهائية لـقــوى املـعــارضــة فــي الــدائــرة الثالثة
(بنت جبيل ومرجعيون ـ حاصبيا والنبطية).
وإذ تبدي مصادر اللجنة ارتياحها لألجواء التي سادت
االج ـت ـم ــاع ل ـنــاح ـيــة وض ــع ب ـعــض األطـ ـ ــراف تــرشـيـحــاتـهــا
بتصرف اللجنة ،أبــدت تخوفها من إصــرار بعض القوى
عـلــى تـقــديــم أكـثــر مــن مــرشــح عــن ال ــدائ ــرة ،رغ ــم أن حجم
تمثيلها ال يــؤهـلـهــا لــذلــك .وقــالــت« :إن الـعـقـبــة األســاسـيــة
هــي لـغــة «األن ــا» الـتــي ال ت ــزال ســائــدة لــدى الـبـعــض وكـثــرة
امل ــرش ـح ــن ،عـلـمــا أن ـنــا ال نـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة الـتــرشـيـحــات
النظرية».
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سياسة
تقرير

تضيق بالموازنة:
السلطة
ّ

هل تتكفل البواخر بتطييرها؟

هل إقرار مشروع قانون
موازنة  2018ما زال يشكل أولوية
لدى السلطة؟ السؤال مشروع في
ضوء سلوك هذه السلطة سابقًا،
وامتناعها عن إقرار الموازنات ألكثر من
 12عامًا ،لكن ال إجابة واضحة عنه،
بل هناك من يرصد محاولة من قوى
السلطة لـ»فرملة» الموازنة
محمد وهبة
س ـي ـكــون ص ـع ـبــا وم ـح ــرج ــا لـلـحـكــومــة
أن تحمل معها إلــى مؤتمر بــاريــس 4
موازنة يبلغ العجز فيها  12000مليار
لـيــرة .يترك هــذا األمــر انطباعًا سلبيًا
بــأن قــوى السلطة لــم تقم بــأي خطوة
في مجال اإلصالح املالي ،ما قد يعيق
حصول لبنان على مساعدات وقروض
من الدول املانحة ،تبعًا ملنطق املانحني.
هذا األمر واضح لدى اللجنة الوزارية
ال ـتــي ت ـحــاول خـفــض الـعـجــز أك ـثــر من
 3000مليار ليرة ،لكن الشكوك تحوم
حــول إمـكــان بلوغ هــذا الـهــدف فــي ظل
ّ
تسجل على
عدم رغبة قوى السلطة أن
نفسها خفض اإلنفاق قبل االنتخابات
النيابية مباشرة ،مخافة أن يؤثر ذلك
عـلــى الـنــاخـبــن الــذيــن اع ـت ــادوا سخاء
ال ـس ـل ـطــة ،أو م ــا ُي ـع ــرف ب ــ«الــزبــائ ـن ـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،خ ـص ــوص ــا ف ــي مــوســم
االنتخابات.
حتى اآلن ،ال منهجية واضـحــة تحكم
عـمــل اللجنة ال ــوزاري ــة .مــا اتـفــق عليه
ف ــي اجـتـمــاعــاتـهــا ال ـســاب ـقــة ،ال يـنــدرج
ّ
ضمن أي خط ّة حكومية ممنهجة ،بل
هي عملية تقشف محاسبية بامتياز،
ال هــدف اقـتـصــاديــا أو اجتماعيًا لها.
باختصار ،هي عملية سياسية تراعي
ّ
رغبات دولية متصلة بمؤتمر باريس
 ،4امل ـف ـت ــرض ع ـق ــده ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
النيابية.
الـهــدف املـحـ ّـدد لخفض النفقات يقوم
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ات ـف ــق ع ـلــى ب ـع ـض ـهــا ،وأبـ ــرزهـ ــا الـبـنــد
املـتـعـلــق بـخـفــض  %20مــن امل ــوازن ــات،
بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـن ــود ال ــروات ــب واألجـ ـ ــور.

متابعة

الكهرباء
تخذل قارورة
األوزاعي
ّ
ُ
الم ِشعة

الموقف الرافض للبواخر لم يعد مقتصرًا على حركة أمل والقوات اللبنانية ،بل بات يشمل حزب الله (داالتي ونهرا)

ـان اتفق عليه ،وهو أن
وهناك إجــراء ثـ ٍ
تقوم وزارة املــال بالتنسيق مع حاكم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة بــإجــراء
«ســوابــات» على ديــون بالليرة ،مقابل
ديون بالدوالر بقيمة  6مليارات دوالر
بفائدة  ،%1ما يمكن أن يخفض كلفة
الــديــن نـحــو  5ن ـقــاط مـئــويــة وتـحــويــل
ه ــذا ال ـج ــزء م ــن ال ــدي ــن م ــن ال ـل ـيــرة إلــى
الدوالر ،إال أن األرقام لم تنجز في هذا
اإلطــار في انتظار االتفاق مع مصرف
ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـس ـن ــدات ال ـتــي سـيـجــري
استبدالها.
وم ــن أب ــرز الـقـضــايــا الـعــالـقــة ،معالجة

محمد نزال
َ ُمـ ــن وضـ ــع ت ـل ــك الـ ـ ـق ـ ــارورة ال ـح ـم ــراء
امل ـش ـ ّـع ــة م ـكــان ـهــا؟ ه ـن ــاك ،ف ــي منطقة
ّ
الحيز الذي ُع ِثر عليها
األوزاعــي ،في
ف ـيــه ،ال يــوجــد س ــوى كــام ـيــرا مــراقـبــة
واح ـ ــدة .ه ــذا ج ـ ّـي ــد .سـنـعــرف الـفــاعــل.
ّ
األمنيون بيانات تلك الكاميرا،
سحب
َ ّ
ف ـل ــم ي ـ ــروا ش ـي ـئ ــاِ ،لـ ـ ــم؟ ألن ال ـك ـهــربــاء

موضوع الكهرباء وكيفية إدراجــه في
املوازنة ،سواء الكلفة الناتجة من دعم
املـحــروقــات أو الكلفة املتعلقة بــزيــادة
ساعات التغذية عبر العقود مع بواخر
الـكـهــربــاء ،أو اإلي ــرادات الـتــي يمكن أن
ت ـتــأتــى ع ــن زي ـ ــادة ال ـت ـعــرفــة ف ــي حــال
التوصل إلــى تغذية بمعدل  22ساعة
يوميًا.
فــي الــواقــع ،إن مــوضــوع الـكـهــربــاء هو
من أكثر املواضيع الخالفية بني قوى
السلطة؛ فالوزير جبران باسيل ّ
صرح
أمـ ــس ب ــأن ــه ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـق ـ ّـر مـجـلــس
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء خ ــط ــة ب ــواخ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء فــي

كانت مقطوعة .هذه معلومات ّ
أمنية.
مـ ــاذا ع ــن ال ـكــام ـيــرا األخـ ـ ــرى ،األب ـع ــد،
لجهة الـطــريــق ال ـعــام؟ ال ي ــزال البحث
م ـس ـت ـم ـرًا .ع ـمــومــا ،س ـي ـكــون الـتـحــديــد
ّ
«م ــن املــألــوف هـنــاك رؤيــة
صـعـبــا ،ألن ِ
ّ
أش ـ ـخ ـ ــاص ي ـ ـ ـمـ ـ ــرون وه ـ ـ ــم ي ـح ـم ـل ــون
وأشياء»َ .من وضع
أكياسًا وصناديق
تلك الـقــارورة الحمراء ُامل ّ
شعة هناك؟
هذا هو السؤال املركزي اآلن وما عداه

قيادة الجيش تتعامل
بإيجابية مع تعميم
الحريري وخصوصًا
ّ
لجهة خفض ما يسمى
«التدبير رقم »3

ُ ّ
المصنعة
الجهة
معروفة،
للقارورة ّ
واسمها مدون عليها
مع الترميز الخاص

تـفــاص ـيــل .م ـ ّـرت عـلــى خ ـيــر ،عـلــى حـ ّـد
ّ
علم «الذريني» هذه ّ
املرة ،ولكن في ظل
الفلتان اإلشعاعي في سوق التهريب،
الذي ّ
تحدث عنه ّهؤالء إلى «األخبار»
ُ
فــي عــدد أمــس ،فــإنــه ال يمكن ألحــد أن
يضمن ما ُيمكن حصوله الحقًا.
ّ
يــوم أم ــس ،أص ــدرت الهيئة اللبنانية
ل ـل ـطــاقــة ال ـ ـ ّ
ـذري ـ ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـجـلــس
ّ
الوطني للبحوث العلمية ،بيانًا جاء
ّ
امليدانية
فيه« :أظهرت نتائج التحاليل

جلسة مجلس ال ـ ــوزراء املـقـبـلــة ،فــ«لــن
نسير بــاملــوازنــة» .واملــوقــف نفسه ّ
عبر
عنه وزيــر االقتصاد رائــد خــوري أمام
ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة ،ع ـل ـمــا بـ ــأن رئـيــس
الجمهورية ميشال عون كان له موقف
مـمــاثــل قـبــل الـجـلـســة األخ ـي ــرة ملجلس
ال ــوزراءّ ،
ملوحًا بالكشف عن معرقلي
ّ
خطة الكهرباء.
وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن املــوقــف الـعـلـنــي من
رفــض الـبــواخــر لــم يـعــد مقتصرًا على
حركة أمل والقوات اللبنانية ،بل بات
يـشـمــل ح ــزب ال ـلــه الـ ــذي أع ـلــن بـلـســان
نائب األمني العام ،الشيخ نعيم قاسم،

املادة ُامل ّ
ّأن اسم ّ
شعة هو «ِ »Am-Beمن
ن ــوع ن ـيــوتــرونــي ،وتـسـتـخــدم ك ـ ــ»well
 ،»loggingوهـ ـ ــي مـ ـحـ ـص ــورة ُداخـ ــل
املادة امل ّ
تسبب ّ
كبسولة مقفلة .لم ّ
شعة
ت ـس ـ ّـرب ــا ف ــي م ـك ــان ال ـع ـث ــور عـلـيـهــا أو
ّ
ّ
إشعاعيًا ،وقد راوحــت القراءات
تلوثًا
ّ
ّ
اإلش ـعــاعــيــة ال ـص ــادرة عــن ه ــذه امل ــادة
ضمن امل ـعـ ّـدالت املـ ُتـعــارف عليها لهذا
النوع من املصادر امل ّ
شعة» .نجا الناس
ِ
هذه ّ
املرة .كان يكفي أن يعبث بها أطفال
ّ
األوزاعــي ،أو حتى الكبار هناك ،وهذا
أمــر يـحــدث ع ــادة ،فنكون أم ــام ّ
تسرب
«ي ـ ّ
ـؤدي إلــى أض ــرار خطيرة ومميتة».
ّ
عندما جاءت القوى األمنية إلى مكان
الـ ـق ــارورة ،بـعــد اإلب ــاغ عــن وجــودهــا،
كان بعض أهالي املنطقة يطلبون إزالة
ّ
الـطــوق ال ــذي ضــرب حولها ليتمكنوا
ِم ــن الـسـبــاحــة كـمــا يـفـعـلــون دوم ـ ــا .لم
يكن أحــد ِمنهم يعرف مــا يحويه ذاك
الـ ـ ـش ـ ــيء .ي ـ ـ ــروي أحـ ـ ــد األمـ ـنـ ـي ــن ه ــذه
الـتـفــاصـيــل ضــاح ـكــا .أّعـلـنــت «الـهـيـئــة
ال ـ ّ
ـذري ــة» فــي بيانها أن ـهــا ،بالتنسيق
مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني
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مقارنة اعتمادات الموازنة بين عامي  2017و2018
نفقات 2018

نفقات 2017

21.368.368
84.791.000
1.812.759.824
1.873.065
118.329.540

20.385.200
71.682.500
1.544.076.755
1.873.065
107.372.387

181.921.869

175.119.563

1.823.688.013

1.517.860.901

859.336.822

630.263.214

488.925.961

465.307.888

3.321.844.550

2.813.407.600

2.231.220.722

1.708.697.516

716.367.947

708.549.525

85.508.604

29.592.300

111.393.850
8.247.900
469.622.734
52.826.562
430.356.334
28.266.315
51.192.416
15.637.975
8.654.277
16.246.050

74.457.090
7.080.700
416.224.450
45.330.650
387.095.750
25.711.275
46.495.800
14.020.650
7.014.158
15.512.550

230.301.412

226.679.000

10.440.500
11.236.643.966
1.086.000.000
25.503.766.576
105.800.000

8.169.000
11.450.000.000
1.388.042.437
23.906.048.924
115.800.000

94.903.640

45.264.000

2.700.327.353

2.615.996.101

28.404.797.569

26.683.109.025

(قبل الخفض)

أن ال ـح ــزب «م ــع إن ـش ــاء مـعــامــل إنـتــاج
لبنانية ،لكنهم يضعوننا أمام معادلة
إم ــا بــواخــر أو ال ك ـهــربــاء ،وأت ــوق ــع أن
تـمـ ّـر الصفقة فــي مجلس ال ــوزراء رغم
اعتراضنا» .وقال الوزير محمد فنيش
ّ
ال ـ ــذي ي ـم ــث ــل ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ال ـل ـج ـنــة
ال ــوزاري ــة «إن مــوقــف ال ـح ــزب واض ــح،
وهو لن يسير بخطة البواخر».
هكذا ّ
تحول ملف الكهرباء إلــى قنبلة
ّ
مــوقــوتــة تـهــدد امل ــوازن ــة ،وهــي تضاف
إل ـ ــى ق ـن ــاب ــل أخ ـ ــرى ب ـ ــدأت مـ ــع إح ــال ــة
امل ــوازن ــة م ــن وزارة املـ ــال إل ــى مجلس
الـ ـ ــوزراء؛ فـفــي الـجـلـســة األولـ ــى للجنة
الوزاريةّ ،
تبي أن هناك ملحقًا للموازنة
يتضمن زيــادة تعرفة الكهرباء .الحقًا
تـبـ ّـن أن كلفة دعــم املـحــروقــات ملعامل
إنتاج الكهرباء وضعت خارج املوازنة،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـج ـم ـي ــل ال ـح ـس ــاب ــات
وإخـفــاء قسم من العجز ،ثم كشف عن
وجود إنفاق ملؤسسات وإدارات عامة
ّ
لم يــدرج في املــوازنــة ،بل اطلعت عليه
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة م ــن وزيـ ــر املـ ــال في
إح ــدى الـجـلـســات ،ثــم تـبـ ّـن أن األرق ــام
الـتــي تــأتــي مــن بـعــض ال ـ ــوزارات «غير
دقيقة» ،يقول أحد أعضاء اللجنة.
فــي ظــل ه ــذه املـعـطـيــات ،بــاتــت األرق ــام
خــاضـعــة للتغيير ربـطــا بـمــا سيتقرر
الحقًا! هذا األمر يحصل رغم أن رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري حـ ّـدد  5آذار
سقفًا زمنيًا إلحالة املوازنة إلى مجلس
ال ـنــواب ،لتمكني املجلس مــن إقــرارهــا.
اإلقرار يتطلب درس املوازنة في لجنة
املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ث ــم ال ـل ـجــان املـشـتــركــة
فـ ــالـ ــدعـ ــوة إلـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة ع ــام ــة ملـجـلــس
ّ
النواب ،وهذا كله يجب أن يحصل قبل
االنتخابات النيابية خــال شهر آذار،
أي قبل موعد مؤتمر باريس  4املرتقب
في مطلع نيسان.
الـلـجـنــة أن ـج ــزت م ــوازن ــات الــرئــاســات
الثالث و 5وزارات ،ويبقى لها  16وزارة،
باإلضافة إلى بنود :النفقات املشتركة،
اح ـت ـيــاط امل ــوازن ــة ،امل ــوازن ــات امللحقة
التي يندرج فيها اليانصيب الوطني
وال ـح ـب ــوب وال ـش ـم ـن ــدر واالت ـ ـصـ ــاالت.
ال ــاف ــت لــان ـت ـبــاه أنـ ــه خـ ــال مـنــاقـشــة
مــوازنــة وزارة ال ــدف ــاع ،أم ــس ،تـبــن أن
قـيــادة الجيش تتعامل بإيجابية مع
تـعـمـيــم ال ـح ــري ــري ،وخ ـصــوصــا لجهة
خ ـفــض م ــا ي ـسـ ّـمــى «ال ـتــدب ـيــر رق ــم ،»3
ّ
الذي يكلف الخزينة كثيرًا.

ووزارة البيئة ،نقلت تلك القارورة إلى
مختبراتها لتخزينها بـطــريـقــة آمنة
ّ
الدولية .ورد في البيان
وفــق املعايير
مــا كــان رئـيــس الهيئة ،بــال نصولي،
قد ّ
رجحه لـ»األخبار» (أمــس) ،لناحية
ّ ُ
ّ
أن تلك املادة «تستخدم في الصناعات
ّ
النفطية ،وال يتوافر فــي لبنان ّأماكن
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،وه ـ ــي غ ـي ــر مــرخ ـصــة
ُوفق سجالت تراخيص الهيئة للمواد
امل ـشـ ّـعــة ،فـيـبـقــى ،بــذلــك ،م ـصــدر امل ـ ّـادة
ً
مجهوال» .على هامش البيان ،أوضح
ّ
«م ــن حسن
نـصــولــي أن تـلــك ال ـق ــارورة ِ
الـ ـح ــظ ،ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ـل ـي ـهــا ،ل ــم يكن
ّ
أي ّ
تسرب وال هريان» .باملناسبة،
فيها ُ ّ
الجهة املصنعة لتلك القارورة معروفة،
واس ـم ـه ــا م ـ ـ ّ
ـدون عـلـيـهــا م ــع الـتــرمـيــز
الخاص ،باستثناء أن الرقم التسلسلي
ّ
تـ ـ ّـم م ـح ـيــه .ع ـلــى كـ ــل ح ـ ــال ،ي ـب ـقــى ِمــن
امل ـم ـك ــن ل ـل ـم ـع ـن ـيــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـق ــوم ــون
بالتحقيق ،الـتــواصــل مــع تـلــك الجهة
ّ
(األميركية) للمساعدة في تحديد َمن
أي بلد أو ،بالحدّ
كان يستخدمها وفي ّ
األدنى ،تحديد الجهة التي بيعت لها.

رئاسة الجمهورية
مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
املجلس الدستوري
وزارة العدل
وزارة الخارجية
واملغتربني
وزارة الداخلية
والبلديات
وزارة املالية
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة الدفاع الوطني
وزارة التربية والتعليم
العالي
وزارة الصحة العامة
وزارة االقتصاد
والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة االتصاالت
وزارة العمل
وزارة االعالم
وزارة الطاقة واملياه
وزارة السياحة
وزارة الثقافة
وزارة البيئة
وزارة املهجرين
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشؤون
االجتماعية
وزارة الصناعة
النفقات املشتركة
احتياطي املوازنة
مجموع املوازنة العامة
اليانصيب الوطني
املديرية العامة للحبوب
والشمندر
االتصاالت
مجموع اإلنفاق في
املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة
الفرق بني مجمل نفقات
 2017و2018

(بآالف الليرات)

1.721.688.544

قضاء

النيابة بانتظار ّ
خياط
استمع الـنــائــب الـعــام املــالــي الـقــاضــي علي إبــراهـيــم ،أمــس،
إلــى إفــادة شــارل سابا (رئيس املرصد اللبناني ملكافحة
الـفـســاد) كـشــاهــد ،بـعــدمــا كــان اسـتـمــع أول ِمــن أمــس إلــى
ّ
خلفية اإلخـبــار
إف ــادة اإلعــامــي جــونــي مـنـ ّـيــر ،وذل ــك على
الـ ــذي أث ـ ــاره األخ ـي ــر ،ع ـبــر شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،ع ــن رش ــوة
ُع ـ ِـرض ــت عـلــى كــريــم تـحـســن خـ ّـيــاط فــي مـلــف استئجار
ّ
قضائية ذكرت ّأن النيابة العامة
بواخر الكهرباء .مصادر
ما زالت في مرحلة جمع املعلومات ،وليس لديها إلى اآلن
مــا هــو قــاطــع ،ول ــذا ستستمع فــي ّ
األي ــام املقبلة إلــى مزيد
ّ
ِمــن الـشـهــود ،على ّأن تـكــون اإلف ــادة األه ــم واملــركــزيــة هي
لكريم ّ
خياط ،الذي سيعود مطلع األسبوع املقبل إلى لبنان
لتقديم إفادته للقاضي إبراهيم بما حصل معه وبما لديه
ِمن معلومات لم تعلن بعد.

وفاة طالب في فرنساِّ :
الشرطة تنفي الجرم والعائلة تشكك
آمال خليل
لم تكد السلطات الكندية تصدر تقريرها
النهائي بشأن مقتل الطالب اللبناني
حسني خير الدين في سكنه الجامعي في
الرابع عشر من شهر شباط الفائت ،حتى
ّ
حل خبر وفاة هشام مراد في فرنسا يوم
ُ
االثنني الفائت ،في ظروف لم ت َ
حسم بعد.
إذ تلقت عائلته املقيمة في حبوش (قضاء
النبطية) من شقيقته املقيمة في فرنسا،
أنها «طوال يوم االثنني ،حاولت االتصال
بأخيها املقيم في مدينة غرونوبل حيث
تسكن وتدرس هي أيضًا ،من دون جواب،
فتوجهت إلى شقته حيث يسكن وحيدًا
وفتحت الباب باملفتاح الذي تملكه لتجد
بقعًا من الدماء في الشقة وتشاهده ملقى
على األرض تحت املبنى الذي يسكن في
طبقته الثانية» ،بحسب ما ينقل وسام
قانصوه عن صديقه والد هشام.
الصفات املعروفة عن ابن الثالثة
والعشرين عامًا وطالب الفيزياء النووية
املتفوق على مدار الخمس سنوات املاضية
منذ أن ترك لبنان بهدف الدراسة ،جعلت
عائلته وعارفيه يستبعدون فرضية أن
يكون قد ألقى بنفسه من على الشرفة
بقصد االنتحار .ما عزز ظنهم ،العثور
على جثة حسني خير الدين مطعونًا
بخنجر في مسكنه داخل جامعة
هاليفاكس حيث كان يدرس االقتصاد.
ليست حديثة ،نظرية املؤامرة املرتبطة
بوفاة طالب وعلماء لبنانيني .حاالت
عدة من «املوت الغامض» ُس ِّجلت سابقًا
لطالب وعلماء لبنانيني ،من ابن النبطية
ً
حسن كامل الصباح وصوال إلى ابن بلدة
رمال ّ
الدوير (النبطية) ّ
رمال الذي درس
في الجامعة ذاتها التي كان يدرس فيها

ً
مراد ،وصوال إلى حاالت وفاة حصلت
حديثًا لطالب لبنانيني متفوقني في
السنوات األخيرة في «ظروف غامضة»،
وفق عائالتهم .وكانت أصابع االتهام
َّ
توجه نحو العدو اإلسرائيلي وبعض دول
الغرب «التي تفضل التخلص من قدرات
اللبنانيني العلمية».
لكن وزارة الخارجية واملغتربني دحضت
نظرية املؤامرة .في بيان لها ،تبنت الوزارة
تقرير الشرطة الفرنسية في مدينة
غرونوبل حول وفاة مراد ،عازية سبب
الوفاة إلى «سقوط من شرفة منزله».
ونقلت الوزارة عن قنصل لبنان العام في
مرسيليا صونيا أبي عازار تأكيدها «أنه
ال يوجد أي عمل جرمي» .اإلعالم الفرنسي
عزز نظرية الشرطة .صحيفة «لو دوفينيه»
قالت إن مراد «توفي بعد سقوطه من شرفة
منزله في الطابق الثاني من مبنى يقع في
شارع هنري لو شاتولييه .وعندما تفقده
ً
أهله ،كان باب منزله مقفال من الداخل».
إال أن عائلة مراد شككت بتقرير الشرطة.
«ننتظر عودة شقيق هشام وشقيقته من
فرنسا وجالء املزيد من املالبسات لتبيان
الحقيقة .لدينا احتماالت أخرى للوفاة،
نتكلم عنها الحقًا» ،قالت مصادر العائلة.
ّ
وملحت إلى أنه تعرض للطعن قبل أن يلقى
من الشرفة .واستغربت العائلة «عدم رؤية
أحد من جيرانه أو املارة لجثته امللقاة على
األرض في أسفل املبنى!».
الحزب السوري القومي االجتماعي الذي
ينتمي إليه والد هشام ،سليم مراد ،نعاه
شهيدًا «اغتاله العدو الصهيوني الذي
يستهدف الطالب النوابغ من بالدنا» .ممثل
الحزب في الحكومة الوزير علي قانصو،
اتصل بوزارة الخارجية ،طالبًا منها متابعة
التحقيقات لكشف ظروف وفاة مراد.

الحزب القومي نعى مراد شهيدًا «اغتاله العدو الصهيوني»
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مجتمع
على الغالف

 %54من االسر في البقاع محرومة و %51في النبطية

ثلث اللبنانيين محرومون
من حاجاتهم األساسية

ّ
األساسية
أكثر من ثلث األسر المقيمة في لبنان عام  )%36.3( 2015تعيش في الحرمان وتعجز عن إشباع حاجاتها
للعيش ،في حين ان نصف االسر ( )%50.5تعيش في مستوى إشباع متوسط لهذه الحاجات .في المقابل،
ّ
المعيشية،
عال لحاجاتها .هذه الفوارق في المستويات
يتمتع أقل من سدس األسر ( )%13.2بمستوى ّإشباع ٍ
عززها تراجع مستوى المعيشة العام لألسر اللبنانية بين عامي  2004و ،2015إذ «تراجعت نسبة األسر ذات اإلشباع
العالي من  %26.58إلى  ،%13.2مقابل ارتفاع نسبة األسر ذات اإلشباع المتدني من %29.7إلى »%36.3
فيفيان عقيقي
يطلق املركز االستشاري للدراسات
وال ـت ــوث ـي ــق ،ال ـث ــال ـث ــة وال ـن ـص ــف مــن
بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ق ــاع ــة قـصــر
األون ـي ـس ـك ــو ،دراسـ ـت ــه اإلح ـصــائ ـيــة
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «األح ـ ـ ـ ــوال املـعـيـشـيــة
لــأســر ف ــي ل ـب ـنــان  2015ـ ـ ـ ـ الـنـتــائــج
وامل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـع ــام ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة»،
والتي تشمل نتائج مسح ّ األوضــاع
املعيشية لألسر املقيمة ،نفذه املركز
عامي  2014ـ ـ  ،2015وشمل أكثر من
 6آالف أس ــرة لـبـنــانـ ّـيــة ف ــي املـنــاطــق
كافة ،باستثناء الالجئني السوريني
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن واألس ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ــي ال
تـحـمــل جـنـسـيــة لـبـنــانـ ّـيــة واملـقـيـمــن
فـ ــي مـ ـس ــاك ــن جـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــال ـف ـن ــادق
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ونـ ـ ـ ــزالء ال ـس ـج ــون.
ي ـ ــرص ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــح  5أدل ـ ـ ـ ــة أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
(تـتـضـ ّـمــن  24مــؤش ـرًا ثــانـ ّ
ـويــا) هــي:
الوضع التعليمي ،املسكن ،خدمات
ً
املسكن ،الوضع الصحي ،فضال عن
ّ
االقتصادية لألسر.
األوضاع
تـتـضـ ّـمــن ال ــدراس ــة ت ـقــديــرات حديثة
ملــؤشــرات الفقر (الـنـقــدي والبشري)
والحرمان وعدم االنصاف في لبنان،
وتبرز على نحو ال لبس فيه الفوارق
الـ ـت ــي م ــا زالـ ـ ــت واسـ ـع ــة ب ــن ب ـقــايــا
الــريــف اللبناني مــن جهة واملنطقة
امل ـ ــرك ـ ـ ّ
ـزي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ـ ّـم ال ـع ــاص ـم ــة
وأج ــزاء مــن األقـضـيــة املــاصـقــة لها،
ً
فضال عــن ظهور مــؤشــرات واضحة
على ترييف امل ــدن واتـســاع الـفــوارق
ّ
الطبقية داخلها.

المركز واالطراف
بحسب نتائج الدراسة ،يظهر اتساع
هامش الفوارق بني األطراف واملركز،
إذ «ي ـ ـضـ ـ ّـم الـ ـبـ ـق ــاع ال ـن ـس ـب ــة األك ـب ــر
لــأســر املـحــرومــة بنحو  %53.8من
مجمل االس ــر املقيمة فـيــه ،فــي حني
ان بـ ـي ــروت س ـج ـلــت ال ـن ـس ـبــة األقـ ــل،
اذ بلغت  %27.4مــن إجمالي األســر

ّ
التحسن النسبي في
الجنوب يعود إلى
عمليات إعادة اإلعمار
بعد عدوان تموز
املقيمة فـيـهــا .علمًا أن نسبة األســر
املـ ـح ــروم ــة ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ()%50.9
والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ( ،)%46.6ب ــاالض ــاف ــة
ّ
ال ــى ال ـب ـقــاع ،تـتـخــطــى امل ـع ـ ّـدل الـعــام
اإلجمالي لألسر املحرومة (،)%36.3
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــؤش ــرات الــوضــع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ال ـص ـح ــي
ّ
وخ ــدم ــات امل ـس ـكــن ،م ــا يـ ــدل عـلــى أن
هذه املناطق الواقعة في األطراف ما
ّ
املستمر
زال ــت تـعــانــي مــن الـحــرمــان
منذ عقود ،مقابل تسجيل الجنوب
( )%33.1وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ()%31.8
وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت نـ ـسـ ـب ــة أق ـ ـ ــل م ـ ــن املـ ـع ــدل
ّ
التحسن النسبي في
الـعــام .ويعود
الجنوب إلى عمليات إعادة اإلعمار
بعد عدوان تموز ،ما انعكس إيجابًا
ع ـل ــى م ــؤش ــري امل ـس ـك ــن وال ـت ـع ـل ـيــم،
فـ ــي حـ ــن أن األ ّس ـ ـ ــر املـ ـح ــروم ــة فــي
جـبــل لـبـنــان تـتــأثــر بـتــراجــع الــوضــع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وتـ ـ ـ ـ ـ ــردي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ّ
العامة ،واألسر املحرومة في بيروت
ّ
ّ
تتأثر باألوضاع االقتصادية.

ّ
االقتصادية :عامل
األوضاع
دليل
ّ
األشد
اإلفقار

بـ ــاالس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ال ـ ـ ــى دل ـ ـيـ ــل األوض ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية وحده ،الذي ّ
ّ
يعد العامل
ّ
األكثر تأثيرًا على األحوال املعيشية
لألسر في كل املحافظات ،زادت نسبة
األس ـ ــر امل ـتــدن ـيــة اإلشـ ـب ــاع ع ـلــى هــذا
الدليل الفرعي من  %49.1إلى %55.9

ب ــن ع ــام ــي  2004و ،2015ون ـسـبــة
األس ـ ـ ـ ــر املـ ـت ــوسـ ـط ــة اإلش ـ ـ ـبـ ـ ــاع ع ـلــى
الــدلـيــل نفسه مــن  %25.2إل ــى ،%31
فيما تــراجـعــت نسبة األس ــر العالية
االشباع من  %25.6إلى .%13.1
وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى تـ ــأثـ ــر األوضـ ـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة بــال ـت ـق ـل ـبــات ال ـظــرفـ ّـيــة
(الـ ــركـ ــود وال ـت ـض ـخ ــم) ،م ــا يـنـعـكــس
ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ال ـب ـط ــال ــة لـ ــدى ال ـف ـئــات
الـعـمـ ّ
ـريــة الـنــاشـطــة اقـتـصــاديــا (بــن
 15و 64سنة) من  %9.2إلــى %11.9
بني عامي  2007و ،2015وتراجعًا في
دخــل األســر واألف ــراد نتيجة الوضع
األســاســي فــي العمل واإلعــالــة .تبلغ
نسبة اإلعالة  ،%50.4ويتفاوت هذا
املعدل بني حد أعلى قدره  %55.8في
بيروت وحد أدنى قوامه  %37.1في
البقاع ،ما يعني أن نحو ثلث السكان
يعيلون الثلثني الباقيني».

دليل خدمات المسكن إلى تراجع
ب ــات ــت األس ـ ــر تـعـتـمــد ع ـلــى قــدرات ـهــا
الـ ـ ــذاتـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــأمـ ــن حـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــا مــن
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ،ويـظـهــر الـتــراجــع
فـ ــي م ــؤش ــرّ خـ ــدمـ ــات امل ـس ـك ــن الـ ــذي
ي ـق ـيــس ت ــوف ــر م ـي ــاه الـ ـش ــرب وم ـي ــاه
ّ
الكهربائية ووسائل
الخدمة والطاقة
الصرف الصحي والنفايات املنزلية
ووتيرة ّتصريفها ،من خالل مقارنة
نسبة توفر هذه الخدمات بني عامي
 2004و ،2015بـحـيــث زادت األس ــر
ذات اإلشباع املتدني من  %29.8إلى
 ،%48.9وانـخـفـضــت األس ــر العالية
اإلشباع من  %41.1إلى .%7.6
بحسب ال ــدراس ــة «يـتـبـ ّـن أن %41.1
مــن املـســاكــن فـقــط تعتمد عـلــى مياه
الشبكة العامة التي تصل إلى املنازل
بما يعكس حجم تراجع هذه الخدمة.
واألم ـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق ع ـلــى الـطــاقــة
ّ
الكهربائية ،فعلى الرغم من اتصال
 %99.3من املساكن بالشبكة العامة،
ّ
إل أن عــدم كفايتها يدفع األســر إلى
االع ـت ـمــاد عـلــى م ـصــادر أخ ــرى لسدّ
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تبلغ نسبة اإلعالة  %50.4ما يعني
أن نحو ثلث السكان يعيلون الثلثين
الباقيين (بالل جاويش)

توزع األسر متدنية اإلشباع في كل محافظة بحسب الدليل
املحافظة
دليل االقتصاد
دليل خدمات
املسكن
دليل الصحة
دليل املسكن
دليل التعليم
إجمالي األسر
املحرومة في
املحافظة %

الدليل العام
البقاع النبطية الشمال الجنوب جبل لبنان بيروت
لألسر املحرومة %
55.9
52.5
52.9
54.2
59.4
68.1
61.8
61.6

45.5

61

43.4

57.1

13.7

49

49.1
29.1
11.4

45.1
18.7
28.6

38.4
23.6
17.0

44.9
23.7
26.3

24.1
17.2
11.0

27.4
22.5
8.4

33.1
22.3
13.8

53.8

50.9

46.6

33.1

31.8

27.4

36.3

حاجاتها تتراوح بني نسبة %54.5
م ــن اش ـت ــراك امل ــول ــد ،و %35.1م ــن ال ـ
 ،UPSو %6.5م ــن م ــول ــدات خـ ّ
ـاصــة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،يـتـبـ ّـن أن %74.7
م ـ ــن املـ ـس ــاك ــن ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى شـبـكــة
املجاري الخاصة بالصرف الصحي
لكن القسم األكبر منها غير مرتبط
بـمـحـطــات للمعالجة مــا ي ــؤدي إلــى
ت ـص ــري ـف ـه ــا فـ ــي األدويـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـج ــاري
األنهر والبحر».

ثلث األسر غير مكتفية صحيًا
«ثـلــث األســر اللبنانية غير مكتفية
ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــال الـ ـصـ ـح ــي عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـي ــر لـلـمـسـتـشـفـيــات
وامل ــراك ــز الـصـحـيــة واملـسـتــوصـفــات
املستحدثة» ،هــذا مــا تظهره نتائج
الــدراســة عـلــى صعيد دلـيــل الــوضــع
ال ـص ـحــي ،مـشـيــرة إل ــى أن «الـحــاجــة
الفعلية املطلوبة في هذا املجال هي
لتحسني نــوعـيــة وج ــودة الـخــدمــات
امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ولـ ـ ـي ـ ــس إلقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـن ـش ــآت
جديدة».
وي ـت ـب ــن أن ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي فــي
نـ ـسـ ـب ــة حـ ـ ــرمـ ـ ــان األسـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي دلـ ـي ــل
الـصـحــة هــو «ع ــدم كـفــايــة الـخــدمــات
املـقـ ّـدمــة للمعوقني ،وزي ــادة ساعات
الـعـمــل ،وانـتـشــار األمـ ــراض املــزمـنــة.
ً
ف ـضــا ع ــن وجـ ــود نـحــو  %15.2من
األســر التي لديها حرمان في مجال
الـ ـت ــأم ــن الـ ـصـ ـح ــي ،م ـق ــاب ــل %43.6
مــن األســر التي لديها إشـبــاع عــال».
ويـ ـع ــود ذلـ ــك إلـ ــى ان ـت ـش ــار ش ــرك ــات

الـ ـت ــأم ــن ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة ،الـ ـت ــي ارت ـف ـع ــت
ن ـس ـبــة امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا م ــن 7.6
إلــى  ،8.6مقابل تــراجــع املستفيدين
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـض ــام ـن ــة الــرس ـم ـيــة
كــال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي م ــن %52.1
إلى .%51.4

ثلثا المساكن يفوق عمرها 25
سنة

ّ
يـ ـسـ ـج ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـكـ ــن ت ـح ـس ـنــا
مــن  %24.6ع ــام  2007إل ــى ،%22.3
وي ـعــود اإلش ـبــاع املـقـبــول فــي مجال
السكن إلــى انتشار البناء فــي شكل
ّ
العقارية
واســع ،نتيجة للسياسات
ال ـس ــائ ــدة وال ـت ـشــري ـعــات املـتـســاهـلــة
في البناء والتسهيالت في القروض
ّ
ّ
السكنية .إذ تعيش %12.3
املصرفية
م ــن األسـ ـ ــر ف ــي م ـس ــاك ــن أصـ ـغ ــر مــن
حــاجـتـهــا الـفـعـلـ ّـيــة أغـلـبـهــا فــي جبل
لـبـنــان وب ـيــروت وال ـش ـمــال ،وتعيش

أكثر من نصف اللبنانيين
يؤمنون حاجاتهم
الكهربائية من
اشتراكات المولدات

 %2.8مــن األســر فــي مـنــازل أكبر من
حاجتها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـب ـلــغ م ـت ــوس ــط م ـســاحــة
امل ـس ــاك ــن ن ـح ــو  134.5م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع،
ونـ ـح ــو  %67.7مـ ــن األس ـ ـ ــر تـمـتـلــك
مسكنها الرئيسي مقابل  %21.7من
األس ــر تشغله بــاإليـجــار (خصوصًا
ف ــي بـ ـي ــروت بـنـسـبــة  %55.4وجـبــل
لـبـنــان بنسبة  .)%27.7وي ـشــار إلــى
أن أكثر مــن ثلثي املساكن ()%68.3
بنيت منذ  25سنة وما فوق ،و%3.9
منها بنيت قبل  5سنوات.

 %41.3من الطالب في المدارس
ّ
الرسمية

ي ـسـ ّـجــل الـتـعـلـيــم ال ـن ـس ـبــة األقـ ــل من
ال ـ ـحـ ــرمـ ــان ،إذ ت ـح ـ ّـس ــن ل ـ ــدى األسـ ــر
ً
املـ ـح ــروم ــة م ـس ـج ــا ن ـس ـب ــة %13.8
مقارنة مع  %34.7خالل  .2004يأتي
ذلـ ــك نـتـيـجــة اتـ ـج ــاه األس ـ ــر لـتـعـلـيــم
أب ـنــائ ـهــا ح ـتــى م ـس ـتــويــات مـتـقـ ّـدمــة
باعتبارها وسيلة الكتساب مكانة
اجـتـمــاعـ ّـيــة أف ـضــل .أي ـضــا ،تحسنت
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع األس ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ذات
اإلشباع املرتفع وزادت نسبتها عما
كانت عليه عــام  ،2004من  %35إلى
 ،%58.8مــا يـعــد مــؤش ـرًا أول ـيــا على
تحسن أوضاع التعليم ومستويات
املـ ـ ــدارس الــرس ـمـ ّـيــة ال ـتــي تستقطب
 %41.3مــن إج ـمــالــي ال ـط ــاب ،وإلــى
ّ
التعليمية لــدى
ارت ـفــاع املـسـتــويــات
أربـ ــاب األس ــر م ــا دون  45سـنــة (أي
جيل ما بعد الحرب).

¶ ال يؤثر التقدم في المستوى التعليمي على توفير فرص العمل في لبنان
¶ يتصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات اإلقتصادية
¶ يهاجر حملة الشهادات بحثًا عن فرص عمل

عشرة اختصاصات ّ
تخرج النسبة األعلى
من العاطلين عن العمل
االختصاص
إلكترونيك مهني
موارد بشرية
غرافيك ديزاين
هندسة ديكور مهني
كيمياء حياتية
الفنون واآلثار
العلوم االقتصادية
علوم الحياة
هندسة اتصاالت
هندسة كومبيوتر – جامعي

ً
أكثر األمراض انتشارا
بين اللبنانيين
¶ ضغط الدم املرتفع،
السكري ،أمراض القلب،
الكوليسترول ،أمراض
التهاب املفاصل
¶ يعاني من أحدها
 %67.6من األفراد
¶ تصيب أمراض القلب
وضغط الدم املرتفع
الذكور أكثر من اإلناث
¶تصاب اإلناث
بالتهاب املفاصل
وترقق العظم أكثر من
الذكور

نسبة البطالة %
66.7
50
50
37.5
33.3
33.3
33.3
28.6
28.6
26.7

تمركز الخدمات الطبية
في المحافظات ذات طابع
المديني
املحافظة

نسبة املصابني
بأمراض

بيروت

%23.5

جبل
لبنان

%31.2

الجنوب
الشمال
النبطية
البقاع

%45.2
%45.9
%41.3
%43.3
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«قدامى األنصار» :الملعب البلدي خيمتنا األخيرة

ُ
ّ
ُينفذ عدد من «قدامى األنصار»
اعتصامًا يوم األحد ُ
المقبل أمام ساحة
الملعب البلدي في طريق الجديدة،
احتجاجًا على مشروع البلدية لهدم
الملعب إلنشاء مرأب للسيارات
هديل فرفور

«كــرة الـقــدم اللبنانية تدحرجت على
هــذا امللعب» .بهذه العبارة ،يختصر
كابنت نادي «األنصار» السابق ناصر
بـخـتــي مــوقـفــه ال ــراف ــض ل ـهــدم امللعب
البلدي في طريق الجديدة .يستعرض
ت ــاري ــخ امل ـل ـعــب الـ ــذي «كـ ــان جـ ــزءًا من
هـ ــويـ ــة األنـ ـ ـص ـ ــار وبـ ـقـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ــوادي
اللبنانية» منذ  ،1926تــاريــخ بنائه،
ً
وص ــوال إلــى  ،2008تــاريــخ إقفاله .في
هذا امللعب ،احتفل اللبنانيون بجالء
القوات األجنبية عن لبنان عام ،1946
ُ ّ
ونــظ ـمــت م ـهــرجــانــات ح ــاشــدة دفــاعــا
ُعن القضية الفلسطينية .وفيه أيضًا،
ّ
نظمت «صالة االجتياح» عام .1982

ب ـ ـخ ـ ـتـ ــي والـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــن ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان ب ـل ـي ــق
وال ـكــابــن ج ـهــاد مـحـجــوب والـكــابــن
عمر إدلبي التقوا ،أمــس ،في ُ
«ملتقى
قدامى األنـصــار» ،لـ«الدفاع عن إرثنا
ال ـث ـقــافــي» .ف ــي مــؤتـمــر ص ـحــافـُـي ،في
ال ـط ـب ـقــة ال ـثــان ـيــة م ــن امل ـب ـنــى امل ـقــابــل
للملعب ،أعلن هؤالء موقفهم الرافض
ملشروع نقل امللعب البلدي الى منطقة
امل ــزرع ــة الـعـقــاريــة (بــال ـقــرب مــن حــرج
ب ـ ـيـ ــروت) إلن ـ ـشـ ــاء م ـ ـ ــرأب ل ـل ـس ـي ــارات
مـ ـك ــان ــه .ودعـ ـ ـ ــوا األنـ ــديـ ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ون ـ ـ ـ ـ ــادي األن ـ ـ ـصـ ـ ــار وأهـ ـ ــالـ ـ ــي ط ــري ــق
ـروت الــى
ا ُل ـجــديــدة وع ـمــوم أهــالــي ب ـيـ ُ
امل ـشــاركــة فــي اعـتـصــام األح ــد املـقـبــل،
«لـلـ ُـمـطــالـبــة بــالـحـفــاظ عـلــى أح ــد أهــم
معالم نادي األنصار وبقية النوادي»،
على ّ
حد تعبير بليق .املؤتمرون أكدوا
مطلبهم «رياضي بحت» ،محاولني
أن ُ
«شـبـهــة» السياسة عــن ّ
تحركهم
درء
الذي «ال يندرج ضمن مطالب املواسم
االنتخابية».
وكـ ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ق ــد وافـ ــق في
ّ
 2014/12/18على خطة مجلس بلدية
بيروت الستثمار نحو  540ألــف متر
مــربــع مــن األم ــاك الـعـ ّ
ـامــة فــي منطقة

املزرعة العقارية ،تشمل حرج بيروت
فــي قـصـقــص وم ـي ــدان س ـبــاق الـخـيــل،
إضــافــة إلــى ُامللعب الـبـلــدي .وبحسب
ّ
الـخــطــة ،مــن امل ـقـ ّـرر هــدم امللعب ونقله
(جزئيًا) إلى حرج بيروت ،واستبداله
ّ
ُ
ستتمدد على
بمنشآت «استثمارية»
مـســاحــة  30أل ــف مـتــر مــربــع (مساحة
امل ـل ـع ــب) ،وت ـت ـض ـمــن ص ــال ــة م ـت ـعــددة
األهـ ـ ــداف (ص ــال ــة أف ـ ــراح وغ ـي ــره ــا،)...
ومكتبة ّ
مزودة بأدوات البحث العلمي
وقــاعــة إنترنت ،وملعب تــدريــب كبير

لكرة القدم ومالعب لكرة السلة والكرة
الطائرة والتنس (« )...لتأمني الفرص
ملختلف األنــديــة والـجـمـ ُعـيــات» ،على
أن ُيقام في أسفل هذه املنشآت مرأب
ّ
يتسع لنحو  2500سيارة.
بحسب الباحثة ُاملدينية يارا حمادة،
ّ
فــإن الــدراســات املتعلقة بتقويم األثــر
البيئي للمشروع والدراسات الالزمة
ل ـحــركــة ال ـس ـي ــر ف ــي ط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة
ُ
«لــم تنجز بعد» .وتوضح أن البلدية
لــم تنشر حـتــى اآلن الـتـعــديــات على

كلفة تأهيل الملعب البلدي عام  1997بلغت  20مليون دوالر (هيثم الموسوي)

خـطـتـهــا األس ــاس ـي ــةُ ،م ـش ـي ــرة ال ــى أن
الـخـطــط ال ـتــي ت ـكــون فـيـهــا الـسـيــارات
هي «الزبون» ،تؤدي الى استقطابها
الـ ــى املـ ـك ــان ال ال ـع ـك ــس ،م ــا ي ـع ـنــي أن
ّ
ذريـعــة حــل زحـمــة السير فــي املنطقة
بإنشاء مرأب للسيارات «غير منطقية
علميًا».
ب ـح ـســب ب ـخ ـتــي ،ب ـل ـغــت ك ـل ـفــة تــأهـيــل
امل ـل ـعــب ال ـب ـل ــدي عـ ــام  1997ن ـحــو 20
م ـل ـي ــون دوالر« ،ف ـم ــن أيـ ــن س ـيــأتــون
بـمـلـعــب عــريــق وم ــؤه ــل مـثـلــه؟ ومل ــاذا
ً
يدفعون أمــواال إضافية إلقامة ملعب
في حرج بيروت؟».
نحو عـشــرة أع ــوام مضت على إقفال
املـلـعــب أم ــام أهــالــي طــريــق الـجـ ُـديــدة،
بحجة «الظرف األمني» .برأي «قدامى
األنصار» ،اإلقفال «كان متعمدًا لجعل
األهــالــي يـنـســون أهـمـيــة ه ــذا امل ـكــان».
وأبـ ــرزوا ق ــرارًا ملجلس بـلــديــة بـيــروت
ّ
بـتــاريــخ  2009/1/15يتعلق بالقيام
بدراسات حول مشروع إنشاء موقف
ع ــام لـلـسـيــارات ضـمــن م ـشــروع النقل
الحضري ملدينة بيروت ،ما يعني أن
نية القضاء على امللعب «نبتت» منذ
تسع سنوات!

تقرير

التنزه ممنوع في حومال!
نور سليمان
ال م ـســاحــات عــامــة ف ــي بـ ـي ــروت ،وال
فــي ضواحيها .صــار األم ــر معروفًا.
يـخـتــرع ال ـنــاس «مـســاحــاتـهــم» هربًا
م ــن االزدح ـ ـ ــام .آخ ــر ه ــذه امل ـســاحــات
ك ـ ــان ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة ال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة بــن
بــدادون ووادي شحرور ،على طريق
ال ـق ـمــاط ـيــة .م ـســاحــة خـ ـض ــراء ،على
ّ
املدخل الجنوبي لقرية حومال ،تطل
على منطقة حرجية واسعة .اكتشفها
سكان املناطق القريبة ،الذين ضاقت
بـهــم ال ـض ــواح ــي ،ف ــراح ــوا يجلسون
هناك ،بال صخب .لكن املساحة باتت
ممنوعة على قاصديها ،بقرار تشير
إل ـي ــه الفـ ـت ــات امل ـن ــع ال ـت ــي وضـعـتـهــا

البلدية فــي امل ـكــان ،بــن عشب ينمو
ً
«على راحته» ،ويشكل دليال واضحًا
َ
دوري.
على عدم االعتناء به بشكل
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ك ــان ــت
«مـ ـهـ ـج ــورة» .ب ـل ـغــة «الـ ـح ــق الـ ـع ــام»،
ي ـم ـك ــن أن نـ ـق ــول «مـ ـس ــاح ــة ع ــام ــة».
يبعد هذا «املرتفع» ،في حومال ،عن
بيروت نحو ربع ساعة .وقاصدوها،
ال ــذي ــن ل ــم يـمـلـكــوا خ ـيــار االع ـت ــراض
على «الـقــرار البلدي» ،غاضبون من
حرمانهم من مساحتهم .لكن البلدية
تعلل رفـضـهــا ،بما تقوله البلديات
ً
ـادةّ :
«زوار امل ـك ــان ي ـتــركــون بقايا
عـ ـ
ّ
ّ
طعامهم ونفاياتهم فيه مما يشوه
م ــدخ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة» .وعـ ـ ــن س ـب ــب ع ــدم
ّ
ً
ق ـيــام الـبـلــديــة م ـثــا بتعيني مــوظــف

توكل إليه ّ
مهمة الحفاظ على حسن
استخدام املكان ونظافته ،يقول أحد
امل ـصــادر فيها إنــه ال إمكانية لذلك:

ّ
ّ
«م ـ ــا ف ــي ع ــن ــا غ ـي ــر ث ــاث ــة مــوظــفــن
َ
وشرطيي مسؤولني عن املنطقة».
ال ن ـ ّـي ــة لـ ــدى ال ـب ـل ــدي ــة ب ــالـ ـع ــودة عــن
ق ــراره ــا قــري ـبــا« ،مـسـتـحـيــل الــرئـيــس
يقبل حدا بس يوقف باملكان» ،يقول
أح ــد سـ َـكــان ال ـب ـلــدة ّال ــذي ــن ّ
يحملون
ّ
زواره ــا «املهملني» مسؤولية املنع.
للزوار رأي آخر ،ولكن يبدو أن ال أحد
مـسـتـعـ ٌّـد لـسـمــاعــه .ك ــل م ــا يـطــالـبــون
ب ــه ه ــو م ـجــرد «م ـســاحــة ع ــام ــة» .في
امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـص ــر أهـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،عـلــى
أن األمـ ــر ي ـت ـجــاوز الـنـظــافــة الـعــامــة،
ـق قد
ويصل إلــى خطر إشـعــال حــرائـ
ّ ً ّ
ـاصــة أن
تـهـ ّـدد األح ــراج امل ـجــاورة ،خـ
البلدة شهدت الـعــام املــاضــي حريقًا
كـبـيـرًا ك ــاد يــامــس املـ ـن ــازل .بحسب

ّ
البلدية ،املنع يطال الجميع« :سكان
حومال والوافدين إليها».
املنطقة الـتــي كــانــت تـعـ ّـج بالزائرين
في أيام العطل تحديدًا باتت خالية.
مجرد طريق للعبور .ينسحب ذلك
على شوارعها ومحالها ومطاعمها
املتواضعة .أحد الــزوار «السابقني»،
يـ ـق ــول إن ـ ــه ك ـ ــان ي ـم ـك ــن ل ـل ـب ـلــديــة أن
«تستعيض عن الفتات املنع بالفتات
ت ـح ـ ّـدد شـ ــروط االس ـت ـخ ــدام الـسـلـيــم
للمكان» ،تفاديًا لحرمان الناس من
َ ّ
ّ
ـس آخ ــر ،فــي بـلـ ٍـد تتقلص فيه
مــتـنــفـ ٍ
ّ
املساحات العامة الخضراء ،لصالح
ّ
أخرى ّ
العامة.
خاصة مقفلة في وجه
ولكن ،البلدية ،ال نية لها بالتراجع:
التنزه ممنوع!

تقرير

تلقيح الحيوانات بـ«الهليكوبتر»!
زينب اسماعيل

ّ
محال التكاثر التي تزوج الكالب تعمل
من دون ترخيص (هيثم الموسوي)

املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي دع ــت اليه
وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ع ــن «إدارة
مـجـمــوعــات ال ـك ــاب» بــال ـت ـعــاون مع
ج ـم ـع ـيــة  ،Animals Lebanonب ــدأ
بكلمة للمدير الـعــام لـلــوزارة لويس
لـ ّـحــود .وصــف األخـيــر وزارت ــه ،مــرات
ع ــدة ،بــ«الـسـ ّـبــاقــة» فــي مـجــال وضــع
الخطط وب ــدء العمل على تفعيلها،
قبل أن يـقــدم الـتـعــازي ألهــل وأق ــارب
ـاب» (إيـ ـل ــي ن ــاف ـع ــة ،م ــن شـكــا)
«ال ـ ـشـ ـ ّ
الــذي توفي من جــراء داء الكلب منذ
مـ ـ ّـدة ،مــن دون تسميته .الـ ــداء الــذي
ت ـع ـ ّـددت ح ــاالت اإلص ــاب ــة ب ــه أخ ـي ـرًا،
كان محور حديث املدير العام .ولكن
هــل يمكن الحديث عــن مكافحة هذا
املــرض باللقاحات من دون الرجوع
إلى األسباب الرئيسية؟
فــي ال ــواق ــع ،قـتــل ال ـكــاب ال ـش ــاردة ال
ّ
يحل املشكلة ،ال بل يزيد األمر سوءًا.
فهي تعيش في مجموعات ،وفي حال
ّ
ّ
قتلت مجموعة كاملة ،تحل محلها
أخـ ـ ـ ــرى .وال ـ ـحـ ــديـ ــث ،هـ ـن ــا ،لـلـطـبـيــب
ال ـب ـي ـطــري ف ـ ــؤاد الـ ـح ــاج .ل ـ ــذا ،يجب

ال يبدو أن لدى
الوزارة نية
لمعالجة األسباب
الحقيقية للظاهرة
الـ ـع ــودة إل ــى أس ـب ــاب املـشـكـلــة وهــي
ثالثة :محال بيع الحيوانات األليفة،
وم ــن يـشـتــريـهــا ،وم ـحــال الـتـكــاثــر أو
« .»breedersواألطـ ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ال
يتعرضون للمالحقة القانونية في
حال قيامهم بأي مخالفة.
يتعارض حديث الخبراء مع ما دار
في املؤتمر تعارضًا كبيرًا .ال ــوزارة،
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان لـ ـ ـح ـ ــود ،ت ـع ـت ـب ــر ب ـق ــاء
الكالب في الشارع «ظاهرة يجب أن
تتوقف» ،فيما يؤكد الحاج العكس
ت ـم ــام ــا« :بـ ـق ــاء الـ ـك ــاب ف ــي ال ـش ــارع
حـ ــالـ ــة ص ـ ّـحـ ـي ــة ،شـ ـ ــرط إخ ـض ــاع ـه ــا

للخصي لتحويل سلوكها من شرس
وعدواني إلى لطيف وودود».
مـحــال بيع الـحـيــوانــات األلـيـفــة تبيع
ع ـم ــوم ــا ال ـق ـط ــط وال ـ ـكـ ــاب وال ـط ـي ــور
ً
وبعض أنواع القوارض ،فضال عن بيع
حيوانات برية كالقردة والتماسيح
ال ـص ـغ ـيــرة ،وغ ـيــرهــا م ــن الـحـيــوانــات
التي ال ّ
تعد أليفة وصالحة سلوكيًا
للعيش مع اإلنسان .تترك هذه املحال
الحيوانات في ظــروف ّ
سيئة للغاية:
يترك الكلب (أو أي حـيــوان آخــر) في
قفص ضيق ال يستطيع الوقوف فيه
على قــوائـمــه األرب ــع داخ ـلــه ،ويقضي
حاجته ويـنــام فـيــه ،إلــى أن يــأتــي من
يـشـتــريــه .ه ــذه البيئة الـسـ ّـيـئــة تــؤدي
إل ــى إصــاب ـتــه ب ــأم ــراض وف ـيــروســات
معدية ،ويمكن أن تكون قاتلة .األسوأ
م ــن ذلـ ــك أن ص ــاح ــب امل ـت ـجــر عـنــدمــا
يــاحــظ امل ــرض عـلــى أح ــد حـيــوانــاتــه
يرميه في الشارع« .الـشــاري» ،أيضًا،
ال ُتـلـقــى عـلــى عــاتـقــه ّ
أي مسؤوليات
أو قيود .يدفع مئة ألف ليرة لبنانية
ّ
ليتسلى بالكلب لعدة أيام أو شهور،
ّ
وعندما يمل منه أو يكتشف مرضه،
يرميه في الشارع.

أم ــا م ـحــال ال ـت ـكــاثــر ،ال ـتــي تـلـجــأ إلــى
تــزويــج الـكــاب (أو حـيــوانــات أخــرى)
ل ــزي ــادة عــددهــا وبـيـعـهــا ،فتعمل من
دون الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ح ـ ـيـ ــازة رخ ـصــة
مــن وزارة الــزراعــة لضمان املستقبل
ال ـ ــذي سـ ـت ــؤول إل ـي ــه ال ـك ــائ ـن ــات الـتــي
ت ــول ــد نـتـيـجــة ال ـ ـتـ ــزواج ب ــن ال ـك ــاب.
تتم هــذه العملية مــن دون األخــذ في
االعتبار عــدد املواليد والبيوت التي
ّ
التشوهات
ستحتضنها الحـقــا ،وال
ّ
تتطور بسبب الفوضى
التي يمكن أن
املسيطرة .إن لــم يجد صاحب املحل
مــن يشتري الـكــاب الـصـغـيــرة ،الحل
يكون غالبًا برميها في الشارع.
ً
كـ ــل هـ ـ ــذه األفـ ـ ـك ـ ــار ت ـت ـص ــل مـ ـب ــاش ــرة
بـقـضـيــة الـ ـك ــاب ال ـ ـشـ ــاردة وان ـت ـشــار
داء الكلب ،وهــي التي يجب أن تهتم
الوزارة بإيجاد حلول لها .لكن ال داعي
للهلع أو الخوف .وقد طمأننا ّ
لحود
وأخبرنا بــأن الــوزارة «ستتعاون مع
الجيش إللـقــاء أق ــراص لـقــاحــات لــداء
الكلب للحيوانات ال ـشــاردة والبرية
ف ــي األحـ ـ ــراج وال ـغ ــاب ــات ال ـقــري ـبــة من
امل ـن ــاط ــق امل ــأه ــول ــة م ــن ال ـ ـجـ ــو ...عـبــر
الهليكوبتر»!
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مجتمع

مفكرة

منبر
(هيثم الموسوي)

 25ثانية
لسالمة
األطفال
على اإلنترنت

أعد املركز التربوي للبحوث واإلنماء فيديو قصيرًا توجيهيًا من نوع «سبوت» ،عن سالمة األطفال على اإلنترنت .ويهدف
الفيلم ،الذي بلغت ّ
مدته  25ثانية إلى نشر الوعي حول ضرورة التصرف بمسؤولية حيال املنشورات املتداولة عبر الشبكة
العنكبوتية ،والتفكير مليًا قبل مشاركتها وعدم النقر والنشر والرد على كل ما يرد عبر مواقع التواصل االجتماعي لدى
املواطنني .وفي هذا الصدد ،طلبت رئيسة املركز الدكتورة ندى عويجان من وزارة اإلعالم بصورة رسمية «املساعدة في
توزيع نسخ أصلية من هذا السبوت على وسائل اإلعالم ،وخصوصًا املرئية واملسموعة والرقمية ،من أجل بث السبوت
خمس مرات يوميًا على األقل وملدة ثالثة أسابيع» ،وذلك «حرصًا على إيصال الرسالة املطلوبة من هذه النشرة اإلعالمية
اعتبار «أن هذه
التربوية» .وجاءت ّخطوة املركز للحفاظ على سالمة مستخدمي اإلنترنت واألطفال ّ بشكل خاص على ّ
األهمية وتشغل تفكير األهل والتربويني في كل عائلة ومدرسة ،وتشكل هاجسًا وطنيًا يتعلق بكل فئات
املسألة بالغة
ّ
ّ
املجتمع» .وألجل هذه الغاية ،دعم املركز التربوي «السبوت» الخاص به بلغة اإلشارة املخصصة للصم والبكم .ولفت بيان
املركز إلى «أهمية الحياة الرقمية في يومياتنا ودورهــا في حصولنا على املعلومات ،والتواصل مع اآلخرين» ،إنما من
الضروري «عدم تصديق كل شيء يصل عبر الشبكة».

«ذوو االحتياجات الخاصة» يعتصمون في بعبدا
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سعد ال يعرف
سعر رغيف الخبز
ّ ّ
نيابية تمثل الشعب
أعلمنا رئيس وزرائنا ـ رئيس أكبر كتلة
ـ ـ بـصــراحــة وعـفـ ّ
ـويــة تـ ّـامــة بــأنــه ال يـعــرف ثمن ربـطــة الخبز.
هو نفسه ،رجل األعمال اللبناني ،صاحب شركة سعودي
تصريح لجريدة
أوجيه ،والذي فوجئ منذ بضعة أشهر ،في
ٍ
«لوموند» الفرنسيةّ ،
بأن موظفي شركة أوجيه ال يقبضون
رواتبهم!
ّ
«املتفاجئ» نفسه أذهلنا جميعًا ،قبل يومني ،بأنه ال يعلم
ّ
بعفوية «ما
ثمن ربطة الخبز! نعم رئيس وزراء لبنان قالها
بيعرف» ،بعدما طرح عليه أحد األطفال في برنامج تلفزيزني
ً
ُ
ّ
الخبز .ترى هل هو بعيد عنا إلى هذه
سؤاال عن سعر ربطة
ّ
ً
ّ
الدرجة؟ وهل فعال ال يعلم إل بما ينبئه به مستشاروه؟ لكن
من هو ذلك الناشط على تويتر؟!
إذن ،سعد الحريري ،صاحب األيــادي «البيضاء» في زيادة
ال ـضــرائــب األخ ـي ــرة ،األم ــن واملـسـتــأمــن عـلــى اقـتـصــاد هــذه
الـبــاد ،ال يـعــرف ثمن ربـطــة الـخـبــز .الــرغـيــف ال ــذي هــو قــوام
حياة املواطن وتأمينه هو الشاغل األساسي لهمومه اليومية،
خارج حسابات رئيس وزرائه ورئيس أكبر كتلة نيابية ،التي
ّ
يفترض أنها تمثل أولئك املواطنني!
ماري أنطوانيت لم تعلم أن البسكويت أغلى من الخبز .قالت
للشعب الفرنسي يومًا «إن لم تجدوا الخبز كلوا البسكويت»،
وها هو رئيس وزراء لبنان ورئيس أكبر كتلة نيابية ال يعرف
ً
ّ
قليل ّ
ظن ّأن سعرها 500
سعر ربطة الخبز .وعندما فكر
ليرة لبنانية! لكن ،لألمانة ،هو يعرف سعرها في سويسرا
ّ
يتسوق!
حيث
رب ـطــة ال ـخ ـبــز ،ال ـتــي ه ــي الـسـلـعــة األبـ ــرز عـلــى قــائـمــة السلع
سعرها وتخفيض وزنها
اللبنانية ،والتي لطاملا كان ارتفاع ّ
وتقليل أو زيــادة عدد أرغفتها محط أخـ ٍـذ ورد ،يغفل سعد
الحريري عن سعرها .فهل يا ترى يغفل أيضًا عن قيمة ّ
الحد
األدنى لألجور أيضًا؟
ّ
ماذا يأكل هؤالء؟ ماذا يعرفون عنا؟
ّ
مما ال شك فيه أن للرئيس الحريري فريق عمل نجح في
«الـتـســويــق» لشخصية الرئيس بشكل عـصــري وشعبوي
ّ
قريب من الناس .لكنهم لم ينجحوا في إعالمه بما يعانيه
املواطنون في بلده.
ّ
كـيــف يــؤتـمــن ه ــؤالء عـلــى اقـتـصــاد ال ـب ــاد؟ كـيــف يـفــكــرون
بهموم املواطن؟ أسوأ ما في األمر أن البرنامج ليس مباشرًا،
والواضح ّأن األسئلة ّ
معدة سلفًا .كان يمكن ألحد املحيطني
موقف كهذا .لكن على ما يبدو هذه
به أن يخبره وينقذه من
ٍ
ّ
السياسية ،بمن يحيط بها ،ال يعيرون الرغيف ّأي
الطبقة
أهمية.
ُترى هل سيكون الرغيف جزءًا من الخطاب االنتخابي ّ
لنواب
ّ
املستقبل؟ هل سيعدون فقراء صيدا وعكار بتأمينه؟
إيناس القادري

النسخة األولى من «إيديكس» للتعليم

تخريج دفعة جديدة من مفتشي األمن العام

تطلق مؤسسة «بروموفير» النسخة األولى من معرض التعليم
والتوجيه ،Edex expo 2018الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
ّ
ويخصص املعرض
اليوم في «سيسايد أرينا» (البيال سابقًا).
ّ
نشاطاته للطالب واألهل واملعلمني واملدارس والجامعات ،حيث يقدم
عروضًا لالتجاهات املهنية الحديثة واالختصاصات التعليمية،
بمشاركة خبراء عامليني .ويستمر املعرض ،الذي افتتحه رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري ،حتى عصر األحد املقبل.

تقيم املديرية العامة لألمن العام ،عند التاسعة من صباح اليوم ،في
معهد قوى األمن الداخلي في عرمون ،حفل تخريج دورة مفتشني
متمرنني ـ درجة ثانية.
ويرعى الحفل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم واملدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،بحضور ممثلني عن
قيادات األجهزة العسكرية واألمنية ،وملحقني أمنيني لدى السفارات
العربية واألجنبية ،وشخصيات ديبلوماسية.

«أيام مفتوحة» في األلبا

«ال فساد» تراقب اإلنفاق االنتخابي

«يوم التصميم اإليطالي» في بيروت

ّ
تنظم األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة« ،ألبا» ،أيامها املفتوحة
السنوية لتالمذة الصفوف الثانوية.
أمام التالمذة االختصاصات الفنية املتاحة
وتستعرض األكاديمية ّ
غد
لديها والفرص املهنية املتعلقة بها .وتستمر تلك األيام حتى بعد ٍ
السبت.

تطلق «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ ال فساد» ،الفرع
اللبناني لـ «منظمة الشفافية الدولية» ،مشروع مراقبة اإلنفاق
مؤتمر صحافي
االنتخابي لالنتخابات النيابية لعام  ،2018في
ٍ
تعقده عند العاشرة والنصف من صباح اليوم ،في نادي الصحافة
ـ فرن الشباك.

ملناسبة «يوم التصميم اإليطالي» ،يعقد السفير اإليطالي في لبنان
ماسيمو ماروتي مؤتمرًا صحافيًا عند الخامسة ّ والنصف من عصر
اليوم ،في فيال ليندا سرسق في األشرفية .ويتخلل املؤتمر عرض
لسفير التصميم اإليطالي جاكوبو فوجيني بعنوان «إعطاء املواد
الصناعية روحًا جديدة».

ّ
ينظم االتحاد الوطني لذوي االحتياجات الخاصة في لبنان اعتصامًا أمام
القصر الجمهوري في بعبدا ،عند التاسعة والنصف من صباح اليوم،
بيان أصدره أمس ،رفض
بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء .وفي ٍ
االتحاد املساس بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة ،والتي طالها تخفيض
موازنة وزارة الشؤون االجتماعية ،معتبرًا أن هذا األمر ّ
«يهدد استمرارية
املؤسسات الرعائية في تقديم خدماتها لهم» ،كما أنذر باإلضراب املفتوح
لكل الجمعيات واملؤسسات املنضوية تحته إلى حني تحقيق املطالب.
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رياضة

السلة اللبنانية

انفجرت بين اتحاد كرة
ّ
السلة واألندية

خالفات
قد «تطيح»
بالبطولة
ً
ّ
ٌ
أربع وعشرون ساعة ماراتونية عاشتها كرة
ّ
ّ
السلة اللبنانية .اتهامات ّمتبادلة بين أندية الدرجة
األولى واالتحاد اللبناني للعبة على ّ
خلفية
األحداث التي جرت في آخر جولتين من البطولة
ـ قبل فترة التوقف الدولي ـ وما رافقها من
تصريحات وتراشق كالمي عبر وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي .بعد هذه «الجولة» من
جاءت قرارات اتحاد اللعبة ليل أول
االتهاماتّ ،
من أمس ،كالضربة القاضية ،والذي ّ
قضى ّ
بفرض «الئحة» من العقوبات .األكيد أن كل ما
جرى ليس وليد الساعة ،بل هو نتيجة تراكمات
عمرها من عمر االتحاد أو ربما أكثر .أو كما ُيقال،
ّ
القصة «ليست ّرمانة بل قلوب مليانة»

حسين ّ
سمور
ّ
ً
ّ
طويال بالنتائج
لم يهنأ اللبنانيون ّ
اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي حــق ـق ـهــا مـنـتـخــب
ّ
ك ــرة الـســلــة فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة من
تصفيات كأس العالم ،بعد الفوزين
ّ
الـ ـكـ ـبـ ـي ــري ــن عـ ـل ــى ك ـ ـ ــل م ـ ــن س ــور ّي ــا
والهند ،فاألمور عادت إلى التشنج
على املستوى الداخلي بني األندية
م ــن ج ـهــة وات ـح ــاد الـلـعـبــة م ــن جهة
ثانية .خرج االتحاد من جلسة ليل
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ال ـطــوي ـلــة (ام ـت ــدت
م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة والـ ـنـ ـص ــف
ح ـت ــى الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة وال ـن ـ ّص ــف)
بـ ـ ـق ـ ــرارات لـ ــم ي ـك ــن أح ـ ــد يـ ـت ــوق ــع أن
ت ـك ــون ب ـه ــذا املـ ـسـ ـت ــوى ،ح ـي ــث غ ـ ّـرم
نــادي الحكمة بيروت ومـ ّ
ـدربــه فؤاد
أب ـ ــو شـ ـق ــرا واإلداري دانـ ـ ــي شـقـيــر
ب ـ ــ 250وح ــدة «بـسـبــب سـلــوكـهــم في
مـ ـب ــاراة ال ـشــان ـف ـيــل» .وه ــي امل ـب ــاراة
الـتــي شـهــدت بعض اإلش ـكــاالت بني
ال ـج ـم ـه ــور ،واع ـ ـتـ ــراضـ ــات م ــن قـبــل
الـجـهــاز الفني لـنــادي الحكمة على
ال ـح ـك ــام وط ــري ـق ــة إدارت ـ ـهـ ــم لـبـعــض
فـتــرات اللقاء الــذي احتضنه ملعب
غزير ـ معقل نــادي الحكمة بيروت.
وطالت عقوبات االتحاد أيضًا نادي

(مروان
طحطح)

اللويزة ،على خلفية اعتبار األخير
ّ
ّ
أن «ت ـخ ــل ـي ــه ع ــن الع ـب ـي ــه األج ــان ــب
واتخاذ إدارته قرارًا بإكمال البطولة
بالالعبني اللبنانيني فقط هــو أمر
مخالف للقانون» ،ومن املحتمل أن
تصل قيمة العقوبة إلــى  25مليون

َ َ
سلم ّ
مدرب
ليرة لبنانية .كذلك ،لم ي
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ونـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـي ــروت
ونادي هومنتمان للسيدات باتريك
سابا من العقوبات ،فجرى تغريمه
ّ
ماليًا بسبب اعتراضه على الحكام
في مباراة الهومنتمن واألنترانيك

ّ
السيدات.
في بطولة
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أع ـلــن االت ـح ــاد عن
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـحـ ـك ــام ت ـض ـ ّـم
فـ ـ ـ ــوزي عـ ـشـ ـق ــوت ــي وم ـ ـ ـ ـ ــروان إي ـغ ــو
وزي ــاد طـنــوس لتقييم أداء الحكام
ف ــي جـمـيــع ال ــدرج ــات وال ـع ـمــل على
تطويره.
ّ
وقــد القــت ق ــرارات االت ـحــاد املتعلقة
ّ
مالية على األندية
بفرض عقوبات
واملـ ـ ّ
ـدربـ ــن ردود ف ـعــل غــاض ـبــة فــي
ّ
ّ
الوسط السلوي ،خصوصًا في ظل
األزم ـ ــات املــالـ ّـيــة ال ـتــي يـعــانــي منها
الجميع ،وعلى رأسهم أندية الحكمة
والـ ـل ــوي ــزة ،إض ــاف ــة الـ ــى ال ــري ــاض ــي
وال ـت ـض ــام ــن ال ـ ـ ــزوق .وب ـع ــد أقـ ــل مــن
أرب ــع وع ـشــريــن ســاعــة عـلــى ق ــرارات
االتحاد ،خرجت إدارة نادي الحكمة
ب ـيــروت بـبـيــان «نـ ــاري» طــالـبــت فيه
رئيس االتحاد بيار كخيا واللجنة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ــة ،كـ ـم ــا دع ــت
ّ
الجمعية الـعـمــومـ ّـيــة إلــى االجـتـمــاع
ّ
وان ـ ـت ـ ـخـ ــاب إدارة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ــب ــة.
وذهبت إدارة الحكمة أبعد من ذلك،
م ــؤك ــدة أن ـهــا ل ــن تـسـمــح بـعــد الـيــوم
ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ب ــال ــدخ ــول إل ـ ــى مـلـعــب
غزير ،حيث ستكتفي بتركيز شاشة
عمالقة على مداخل امللعب ،لكي ال

يستفيد االت ـح ــاد مــن ب ــدالت أم ــوال
ب ـطــاقــات ال ــدخ ــول إل ــى امل ـل ـعــب .كما
بإمكانية ّ
ّ
االدعاء على رئيس
ّلوحت
االت ـح ــاد ب ـيــار كـخـيــا أم ــام املحكمة،
ب ـعــدمــا اع ـت ـب ــرت أن ــه «م ـ ــارس بحق
ال ـن ــادي ال ـقــدح ّوالـ ــذم خ ــال مقابلة
ّ
تـلـفــزيــونـ ّـيــة م ــؤخ ـرًا» .وذك ــرت إدارة
الـحـكـمــة كـخـيــا بــأنـهــا انـتـخـبـتــه في
معركة الوصول إلى رئاسة االتحاد،
ولكنه اليوم ينتهج سياسة «الكيل
بمكيالني» ويتغاضى عن اإلساء ات
ال ـتــي ي ـت ـعـ ّـرض ل ـهــا الع ـبــو الـحـكـمــة
ف ــي م ـب ــاري ــات ســاب ـقــة م ــن ال ـ ــدوري،
وخ ـص ــوص ــا م ــا ت ـع ــرض ــوا ل ــه خــال
م ـبــاراة هومنتمن فــي ملعب مزهر
وبيروت في مجمع الشياح.
تقاطعت اعـتــراضــات ن ــادي الحكمة
مــع ك ــام مــديــر األنـشـطــة الــريــاضـ ّـيــة
فــي ن ــادي الــريــاضــي بـيــروت ،جــودت
ّ
شــاكــر ،ال ــذي أك ــد مــؤخ ـرًا فــي حديث
مــع «األخ ـبــار» وبعدها فــي إطــاالت
تـلـفــزيــونـ ّـيــة ،أن االت ـح ــاد «ال يــراعــي
ّ
مصالح األندية وأن سياساته تؤثر
سلبًا على أندية الدرجة األولى التي
ً
مالية ّ
فعال من أزمات ّ
حادة».
تعاني
ّ
كما ّ
حمل شاكر االتحاد «مسؤولية
كبيرة ،فهو ال يعطي األندية حقوقها
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(مروان بو حيدر)
(هيثم
الموسوي)

(مروان بو حيدر)

م ــن أرب ـ ـ ــاح ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،أو
بطاقات الدخول إلى املالعب ،والتي
تذهب إلى صندوق االتحاد كاملة».
ّ
ّ
من جهتها ،أكــدت مصادر «سلوية»
أن ف ـتــرات الـتــوقــف الــدولــي الطويلة
تؤثر سلبًا على األندية التي تواصل
خ ـ ــال ه ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ـ ــات دف ـ ــع روات ـ ــب
العـبـيـهــا األج ــان ــب واملـحـلـيــن ،فيما
ال يـقــوم االت ـحــاد بــدعــم األنــديــة بأية
أموال .واعتبرت املصادر أن استمرار
الــوضــع على مــا هــو عليه الـيــوم من
ّ
املالية
شأنه أن يفاقم أزمــات األندية
أكـ ـث ــر ،والـ ـت ــي أص ـب ــح بـعـضـهــا غـيــر
قـ ـ ــادر ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ــوس ــم
املقبل بــدوري األض ــواء .كذلك اعتبر
الـبـعــض أن ــه لـيــس م ــن ح ــق االت ـحــاد
ّ
ّ
املالية على حساب
يسوي أمــوره
أن
األن ــدي ــة ،وم ــن حـقــوقـهــا ال ـتــي يجب
أن تتقاضاها من اإلعــانــات والنقل
التلفزيوني وأسعار البطاقات.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإل ّط ـ ـ ـ ــار ،خ ــرج ــت أص ـ ــوات
ت ـطــالــب ب ـت ــدخ ــل االتـ ـح ــاد واإلدارات
التي ال تعاني مشاكل مـ ّ
ـاديــة إليجاد
حلول من أجــل تحديد سقف لرواتب
الــاعـبــن األج ــان ــب وب ـعــض املحليني
الــذيــن يـتـقــاضــون أرقــامــا عــالـيــة ج ـ ّـدًا،
وه ــو األم ــر ال ــذي لــم تـعــد الـعــديــد من

األندية قادرة على تحمله.
وعلى وقع هذه التطورات املتسارعة،
ّ
خــرجــت بـعــض األوسـ ــاط «الـســلــويــة»
ّ
لتذكر بالخالفات التي حصلت خالل
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن داخـ ـ ــل االتـ ـح ــاد،
وال ـت ــي كـ ــادت أن «ت ـف ـ ّـج ــره» ،معتبرة
ّ
أنــه منذ حــل الخالفات ووصــول أكرم
الحلبي إلــى رئاسة لجنة املنتخبات
ّ
الوطنية ،وخروج املدير السابق ياسر
الـ ـح ــاج ون ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس رام ـ ــي ف ــواز
مــن ال ـص ــورة ،اخـتـفــى تـمــامــا الحديث

ّ
أندية كرة السلة
تطالب
ّ
االتحاد بحصتها من حقوق
النقل التلفزيوني وبطاقات
دخول المالعب
ع ــن امل ـل ـي ــون ون ـص ــف م ـل ـيــون دوالر.
وهي األموال الذي كان البعض داخل
االتـ ـح ــاد ي ـطــال ـبــون ب ـه ــا ،ويـعـتـبــرون
أن ـ ـهـ ــا اخـ ـتـ ـف ــت م ـ ــن دون إث ـ ـبـ ــاتـ ــات،
إضــافــة ال ــى االت ـهــامــات بــالـهــدر خــال
استضافة بطولة آسيا للمنتخبات،
مــع مــا رافــق تلك املرحلة مــن خالفات

داخل االتحاد .وتعتبر معظم األندية
ُ ّ
ّ
أن الخالفات تحل اليوم داخل االتحاد
عـلــى حـســابـهــا وح ـس ــاب اسـتـقــرارهــا
املـ ــادي الـ ــذي يــؤمــن دي ـمــومــة الـلـعـبــة.
وي ـع ـيــد ال ـب ـعــض امل ـشــاكــل إل ــى والدة
االتـ ـح ــاد ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن سـلـيـمــة حني
فــازت الئحة كخيا ب ـ  8أعـضــاء ،فيما
خـ ــرقـ ــت ال ــائـ ـح ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
الحلبي بخمسة أعضاء مع عضوين
ك ــان ــا م ــوج ــودي ــن ع ـل ــى ال ــائ ـح ـت ــن،
وب ــدأت الـخــافــات منذ األي ــام األول ــى،
َ
و«كأس آسيا تشهد».
م ـشــاكــل ج ــدي ــدة ال ي ـم ـكــن الـتـعــامــل
ّ
معها بسهولة ،أطلت برأسها على
ّ
ك ــرة الـســلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وي ـبــدو أنها
ّ
س ـت ــأخ ــذ م ـ ـسـ ــارًا تـ ـص ــاع ــدي ــا خ ــال
ال ـف ـت ــرات امل ـق ـب ـلــة ،وس ـي ـك ــون امل ــؤث ـ ّـر
األول فـ ـيـ ـه ــا هـ ـ ــو الـ ـ ــوضـ ـ ــع املـ ــالـ ــي
ال ـص ـع ــب ألنـ ــديـ ــة ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى،
وتباعد وجهات النظر بشكل كبير
ُ
ّ
جدًا بني األندية واالتحاد .وتضاف
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
امل ـس ـت ـم ــرة ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة ،إض ــاف ــة
إل ــى الـشـحــن امل ــوج ــود عـلــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
والـ ـ ـ ــذي مـ ــن شـ ــأنـ ــه ،فـ ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة،
«تفجير» البطولة.

المرحلة الثانية من البطولة تبدأ الجمعة
من املقرر أن تنطلق املرحلة الثانية من بطولة الدرجة األولــى للرجال
بعد فترة التوقف الدولي نهاية األسبوع ،بمباراتني غدًا ،تجمع األولى
التضامن ال ــزوق «الـجــريــح» مــع «ال ـلــويــزة» ،فيما يلتقي «األنـطــونـيــة»
مــع «املـتـحــد» .ويستقبل ن ــادي «ب ـي ــروت» ،يــوم غ ـ ٍـد ،ن ــادي «املريميني
الشانفيل» في مجمع الشياح الرياضي ،على أن تكون مباراة القمة
عندما يحل هومنتمن بيروت على نــادي الرياضي في قاعة صائب
الخامسة من عصر األحــد املقبل .ويتبع هذه
ســام باملنارة الساعة ّ
املباراة كالسيكو كرة السلة اللبنانية بني الحكمة والرياضي ،الثالثاء
املقبل ،في ملعب غزير .وهي مباراة سيلعبها الحكمة من دون أجانبه،
املعتكفني بسبب عدم تقاضيهم لوراتبهم.

14

الخميس  1آذار  2018العدد 3408

رياضة

بوندسليغا

ً
ّ
ليفاندوفسكي يعين وكيال «إسرائيليًا»

ُ ّ
محتل آخر في المالعب العالـ
يشتهر البولوني روبرت
ليفاندوفسكي العب بايرن
ميونيخ بكراته التي تصيب
الشباك ،لكنه أخطأ هذه المرة
تسجيل هدفه عبر قراره
بتعيين وكيل أعمال إسرائيلي
له هو بيني زاهافي ،فمن
يكون هذا الوكيل؟
حسن زين الدين
ي ـبــدو م ـق ــززًا بــالـتــأكـيــد ظ ـهــور اســم
إسرائيلي في الكرة األوروبـيــة .هذا
ّ
أقل ما يقال مذ كان بعض الالعبني
اإلسرائيليني في السنوات األخيرة
يلعبون فــي األنــديــة األوروب ـيــة كما
الحال مع يوسي بنعيون وتــال بن
حاييم وغيرهم .رغم أن هؤالء كانوا
الع ـبــن أق ــل مــن عــاديــن فــي مالعب
«ال ـ ـق ـ ــارة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،إال أن م ـجــرد
وجودهم هناك يثير االشمئزاز.
لكن نظرة العدو إلى الكرة األوروبية
أبعد من ذلــك .هو يعتبرها وسيلة
ّ
إلظـ ـ ـه ـ ــار «تـ ـ ـح ـ ــض ـ ــره» عـ ـل ــى ع ـكــس
وج ـهــه اإلج ــرام ــي ف ــي ب ــادن ــا .على
عـ ـ ـك ـ ــس ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
ال ـعــرب ـيــة أخـ ـيـ ـرًا ،مـنـتـخـبـهــم فــاشــل
دومًا في املناسبات األوروبية التي
يخوضها في تصفيات كأس أوروبا
وكــأس العالم ،لكنهم في مكان آخر
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ي ـحــرصــون على
رفع العلم اإلسرائيلي في مدرجات
املالعب األوروبية رغم أن منتخبهم
أو فــريـقــا لـهــم ال ي ـكــون طــرفــا فيها.
فــي هــذا املشهد غــايــة .غايته إخفاء
قـ ـب ــح إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــالـ ــم عــن

التعاون بين زاهافي االسرائيلي
والرئيس القطري لسان جيرمان لن
يكون في صفقة نيمار فقط
ط ــري ــق ال ــري ــاض ــة والـ ـت ــروي ــج ل ـهــذا
الـ ـكـ ـي ــان املـ ـحـ ـت ــل .األم ـ ـ ــر ال ي ـتــوقــف
ً
ه ـنــا ،ب ــل يــأخــذ أش ـك ــاال أخ ــرى مثل
مـ ّـد جسور العالقة مــع أنــديــة كبرى
كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلس ـب ــان ــي ون ـجــومــه إل ــى األراضـ ــي
املحتلة أو كما فــي حــرص الرئيس
اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز
عـلــى زي ــارة مـقـ ّـر ري ــال مــدريــد خــال
زي ـ ـ ـ ــارة ل ـ ــه ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ــرات إل ــى
إسـبــانـيــا .ال ـهــدف واض ــح :إســرائـيــل
تستثمر ال ـكــرة األوروب ـي ــة وم ــا لها
من تأثير وشعبية في العالم خدمة
لصورتها.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ي ـم ـكــن وضـ ــع رجــل
األعمال ووكيل الالعبني اإلسرائيلي
بيني زاهافي .قبل أيام قليلة ،ظهر
اسم هذا الرجل بعد أن قرر البولوني
روبــرت ليفاندوفسكي العــب بايرن
ً
م ـي ــون ـي ــخ األملـ ــانـ ــي ت ـع ـي ـي ـنــه وك ـي ــا
ً
ألعماله بــدال من مواطنه تشيزاري
كورشارسكي .يريد «ليفا» االنتقال
إلى ريال مدريد رغم نفيه ذلك ،وقد
وجـ ــد أن هـ ــذا ال ــوك ـي ــل اإلســرائ ـي ـلــي

هو سبيله لتحقيق هذا األمــر نظرًا
لعالقته القوية بالنادي امللكي.
لـكــن اس ــم ه ــذا الــوكـيــل لـيــس جــديـدًا
ع ـلــى ال ـك ــرة األوروب ـ ـيـ ــة .ب ــن الـفـيـنــة
واألخ ـ ــرى يـظـهــر اس ـم ــه .الـصـحــافــي
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ي ــديـ ـع ــوت
أحــرنــوت» اإلســرائـيـلـيــة وال ــذي كــان
مـ ـق ـ ّـرب ــا مـ ــن شـ ـمـ ـع ــون بـ ـي ــري ــز ،كـمــا
ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـرف ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة الـ ـغ ــاردي ــان
ّ
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أق ـ ـ ــل ش ـ ـهـ ــرة ب ـك ـث ـيــر
مـ ــن ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ــوك ـ ــاء امل ـع ــروف ــن
وف ــي مـقـ ّـدمـهــم الـبــرتـغــالــي خــورخــي
مـيـنــديــش واإلي ـطــالــي مينو راي ــوال،
ل ـك ـن ــه لـ ـع ــب دورًا فـ ــي الـ ـخـ ـف ــاء فــي
الـعــديــد مــن االن ـت ـقــاالت مـثــل انتقال
ريو فرديناند والهولندي ياب ستام
واألرج ـن ـت ـي ـنــي خ ــوان سـيـبــاسـتـيــان
ف ـ ـيـ ــرون إل ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي والعاجي ديدييه دروغبا
والتشيكي بتر تشيك إلى تشلسي.
اس ـ ــم زاه ـ ــافـ ـ ــي ،ال ـ ـبـ ــالـ ــغ  73ع ــام ــا،
سيظهر أكـثــر إلــى العلن فــي صفقة
انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،إذ رغ ــم

أنــه ليس وكيل أعـمــال الــاعــب لكنه
دخ ـ ـ ــل وسـ ـيـ ـط ــا ب ـ ــن املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن مــن
ن ـي ـم ــار وم ــال ــك ال ـ ـنـ ــادي ال ـبــاري ـســي
ال ـق ـط ــري ن ــاص ــر ال ـخ ـل ـي ـفــي إلن ـج ــاز
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ،بـ ـحـ ـس ــب ص ـح ـي ـف ــة «إل
مـ ــونـ ــدو» اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة .ب ــن زاه ــاف ــي
حـصــل فــي الـنـهــايــة عـلــى  35مليون
ي ــورو كـعـمــولــة عـلــى الـصـفـقــة ،علمًا
أن ــه ك ــان وس ـي ـطــا أي ـضــا ف ــي انـتـقــال
نـ ـيـ ـم ــار ن ـف ـس ــه مـ ــن س ــانـ ـت ــوس إل ــى
برشلونة اإلسباني وقد تقاسم مع
والــد الالعب ووكيله فاغنر ريبيرو
مبلغ  40مليون يورو لم ّ
يتم اإلعالن
عـنــه لـلـسـلـطــات الـضــريـبـيــة لتنتقل
ال ـص ـف ـق ــة إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي.
قذارة موصوفة.
التعاون بني زاهافي وسان جيرمان
ل ــن ي ـك ــون ف ــي ص ـف ـقــة ن ـي ـم ــار ف ـقــط،
إذ بـ ـحـ ـس ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ـيـ ـكـ ـي ــب»
الــريــاض ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــإن الــوك ـيــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ص ـ ــدد ل ـع ــب دور
الوسيط في انتقال عــدد من العبي
أكاديمية الـنــادي الباريسي .هكذا،
فإن عالقة زاهافي مع الباريسيني ال
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ّ
المرحلة المقبلة األهم والتي يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن من دون فرانك ريبيري (أ ف ب)

قد ال يعرف ليفاندوفسكي الكثير أو ربما ال يعرف شيئًا عن القضية الفلسطينية (أ ف ب)

تتوقف على املدير الرياضي لسان
ج ـيــرمــان ،أنـتـيــرو هـنــريـكــي ،بــل إنــه
التقى الخليفي أيـضــا .مــا يهم هنا
ً
أن ــه بـ ــدال م ــن دع ــم الــاع ـبــن ال ـعــرب
وت ـح ــدي إس ــرائ ـي ــل ع ـبــر االس ـت ـفــادة
مــن ال ـكــرة األوروب ـي ــة لـتـقــديــم الــدعــم
للقضية الفلسطينية وعدم االكتفاء
ً
مـثــا ب ــأن تـقــوم الـجـمــاهـيــر الــرائـعــة
لـنــادي سلتيك االسكوتلندي بهذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة وح ـ ــده ـ ــا وآخـ ـ ــرهـ ـ ــا رف ــع
شـ ـع ــار :الـ ـق ــدس عــاص ـمــة فـلـسـطــن،
فـ ــإن ش ـخ ـص ـيــة ع ــرب ـي ــة ل ـه ــا وزن ـه ــا
فــي ال ـكــرة األوروب ـي ــة مـثــل الخليفي
ال ت ـت ــوان ــى ع ــن االس ـت ـع ــان ــة بــوكـيــل
إسرائيلي لـضـ ّـم العــب ،مهما كانت
نجومية هذا الالعب.
غ ـيــر أن ال ـت ـق ــارب ب ــن هـ ــذا الــوك ـيــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وش ـخ ـص ـي ــات عــرب ـيــة
ف ــي ال ـك ــرة األوروبـ ـي ــة لـيــس جــدي ـدًا.
إذ فــي عــام  2010لعب زاهــافــي دورًا
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـل ـك ـي ــة ب ــورتـ ـسـ ـم ــوث
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي إل ـ ـ ـ ــى رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـم ـ ــال
اإلم ـ ــارات ـ ــي س ـل ـي ـمــان ال ـف ـه ـيــم حـيــث
ك ـ ـ ــان عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـش ـق ـي ــق األخـ ـي ــر

أح ـمــد الـفـهـيــم ،كـمــا ت ـقــول صحيفة
«الـ ـت ــايـ ـم ــز» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .ث ــم لـعــب
زاهــافــي دورًا فــي امـتــاك السعودي
علي الـفــرج لبورتسموث نفسه من
خ ـ ــال ع ــاق ـت ــه ب ــامل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـنــادي وق ـت ـهــا بـيـتــر سـ ـت ــوري .إذًا
هذا الوكيل اإلسرائيلي وإلى جانب
ع ـم ـلــه وت ـح ـص ـي ــل الـ ـف ــائ ــدة امل ــادي ــة
ّ
يمد جسور العالقة مع شخصيات
عربية .هذا دوره اآلخر .إنه التطبيع
م ــع كـ ـي ــان الـ ـع ــدو م ــن ب ــواب ــة ال ـك ــرة
األوروبية.
م ـج ــددًا ع ــودة إل ــى لـيـفــانــدوفـسـكــي.
قــد ال يـعــرف هــذا الــاعــب الكثير أو
رب ـم ــا ال ي ـع ــرف شـيـئــا ع ــن الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـص ــراع ال ـع ــرب ــي –
اإلسرائيلي ،لكن من املفيد في حال
إع ــان ــه ع ـبــر ص ـف ـحــاتــه الـشـخـصـيــة
ع ـ ـلـ ــى «االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت» عـ ـ ــن ت ـع ـي ـي ـن ــه
لـ ــزاهـ ــافـ ــي أن يـ ـق ــوم مـ ـت ــابـ ـع ــوه مــن
املـشـجـعــن ال ـع ــرب بـنـشــر تـعـلـيـقــات
تـ ـع ـ ّـرف ــه ف ـي ـه ــا ب ـح ـق ـي ـق ــة إس ــرائـ ـي ــل
وجــرائـمـهــا ،وال ـقــول لــه :لقد اخترت
الخيار األسوأ.
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جعفر البكلي *
«البرقية .)¹( 8095
مــن الـسـفــارة األميركية فــي جــدة ،إلــى وزيــر
الخارجية األميركي  -واشنطن ،دي سي.
ّ -1
سري.
 - 2األزم ـ ــة ف ــي م ـكــة درامــات ـي ـك ـيــة وعـنـيـفــة،
ويبدو أنها قد انتهت .الطياران األميركيان
املتعاقدان لقيادة طائرات هيلكوبتر الدفاع
املدني السعودي ،أخبرا الضابط السياسي
ّ
أنهما حلقا فــوق املسجد الـحــرام ،واملنطقة
املحيطة بــه مــا بــن الساعة  ،13:15و13:35
بتوقيت غرينتش ،في  24نوفمبر ،والحظا
ما يعتقدان أنه مرحلة التمشيط (التطهير)
في الهجوم األخير على املسجد الحرام.
 - 3الحظ الطياران ناقلتي جنود مدرعتني
(من نوع  )M113تطوفان في صحن املسجد
الـحــرام ،وتطلقان أسلحتهما بسرعة على
األروق ــة املحيطة بــه .وشــاهــدا أيضًا دخانًا
أسود يتصاعد من جزء من الجانب الشرقي
للمسجد ،ودخانًا آخر أشد كثافة يتصاعد
من الجزء الشمالي الشرقي للمكان .الدمار
األك ـبــر لـحــق بــالـجــزء الـشـمــالــي مــن املسجد
الـحــرام .ومــا زال حريق ضخم جـدًا يشتعل
من األرض حتى الطابق الثاني في املنطقة
بني املئذنتني .عربات اإلطفاء خارج املسجد
تحاول احتواء الحريق كما أن بعض املآذن
ال ـس ـب ــع ف ــي امل ـس ـج ــد أص ــاب ـه ــا دمـ ـ ــار كـبـيــر
نتيجة نيران املدرعات.
 -4ق ــال ال ـط ـي ــاران األم ـيــرك ـيــان إن الـضــابــط
ال ـس ـع ــودي امل ــراف ــق ل ـهـمــا أخ ـبــره ـمــا ب ـسـ ّـر.
بدأ الهجوم الحاسم بعد الظهيرة ،بقيادة
جنرال سعودي .وال توجد تقديرات عن عدد
الـضـحــايــا ،رغ ــم االف ـت ــراض ب ــأن ال ـعــدد كــان
كبيرًا .وكمؤشر على ه ــذا ،علمت السفارة
في وقــت مبكر اليوم أنــه في الساعة 11.00
ب ـتــوق ـيــت غ ــري ـن ـت ــش ،ف ــي  24ن ــوف ـم ـب ــر ،تــم
إبــاغ كل األطباء املسلمني والطاقم الطبي
في مستشفى جــدة العسكري (بــن  20و25
شخصًا) بالتوجه إلى مكة ،وأن ُيحضر كل
فرد منهم حقيبته ،للمبيت فيها.
 - 5قــال الطياران إنهما قبل عودتهما إلى
قاعدتهما في جدة بقليل ،أخبرهما الضابط
ً
السعودي املرافق لهما أن عددًا مجهوال من
املتمردين اإلسالميني تمكنوا مــن الهروب
من املسجد الحرام ،ويعتقد أنهم مختبئون
ف ــي أن ـح ــاء م ـكــة .وذك ــر ال ـط ـي ــاران أنـهـمــا لم
ي ـشــاهــدا أش ـخــاصــا مــري ـبــن ،وأن الـجـنــود
الـسـعــوديــن كــانــوا منتشرين فــي كــل مكان
بمكة تقريبًا.
 - 6حــاولــت االستراتيجية الـسـعــوديــة ،في
الـبــدايــة ،أن تـجـ ّـوع املتحصنني فــي املسجد
الحرام .لكن هذه السياسة فشلت ،مما دفع
الحكومة التـخــاذ إج ــراءات عنيفة لتطهير
ه ـ ــذا امل ـس ـج ــد املـ ـ ـق ـ ـ ّـدس .وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن
ي ـكــون ال ـه ـجــوم ال ـس ـعــودي الـعـنـيــف ناتجًا
ع ــن الـ ـق ــدرات الـتـسـلـيـحـيــة ال ـتــي تـمـتــع بها
املتمردون ،وبسبب وصــول عدد اإلصابات
بــن الجنود السعوديني إلــى حـ ّـد ال يطاق.
ولعل السعوديني وقعوا ضحية لدعايتهم
أيضًا .فقد دأبــت بياناتهم الرسمية ،خالل
اليومني املاضيني ،على االدعــاء أن املسجد
ص ـ ــار ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
ب ــال ـك ــام ــل .ول ـك ــن م ــن ال ــواضـ ــح أن ال ــوض ــع
لــم يـكــن كــذلــك .ألج ــل ه ــذا شـعــرت الحكومة
ال ـس ـع ــودي ــة أن ـه ــا سـ ــوف ت ـخ ـســر أك ـث ــر مما
تـكـســب إذا ل ــم تـتـخــذ اإلج ـ ـ ــراءات الـعـنـيـفــة،
وتسيطر على املسجد الحرام بسرعة.
«السفير وست».

ٌّ ّ
كل يغني على لياله

ل ــم ت ـك ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي فــي
الـسـعــوديــة ج ــون ك ــارل وس ــت ال ـتــي بعثها
إل ــى رئـيـســه س ــاي ــروس فــانــس ،دقـيـقــة .ولــم
ي ـكــن ه ـج ــوم الـ ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي يــوم
 24ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر  ،1979على
امل ـت ـم ــردي ــن ال ــوه ــاب ـي ــن ح ــاس ـم ــا .واألزمـ ـ ــة،
ف ــي الـ ـح ــرم املـ ـك ـ ّـي ،ل ــم ت ـن ـت ــهِ  .وفـ ــي ال ــواق ــع،
فـقــد ب ــرز تـخـ ّـبــط ظــاهــر فــي بـعــض بــرقـيــات
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عــن
ً
ـا ،فقد ّ
خمن
وقــائــع مــا جــرى فــي مـكــة .ومـثـ
بعض الدبلوماسيني األميركيني (وبعض
امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـع ــودي ــن أيـ ـض ــا) أن حـكــام
الـيـمــن الـجـنــوبــي قــد يـكــونــون ضــالـعــن في
ّ
ق ـض ـيــة ج ـه ـي ـم ــان ،وت ــوقـ ـع ــوا أن قـ ـ ــادة فــي
ّ
«ال ـحــزب االش ـتــراكــي الـيـمـنــي» ربـمــا زودوا
م ـت ـمــردي «ال ـج ـمــاعــة الـسـلـفـيــة املـحـتـسـبــة»

بــالـســاح .ولـقــد كــانــت تلك السيناريوهات
األمـيــركـيــة ،مـجــرد «تخبيصات» .وبحسب
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ال ـ ـتـ ــي أدلـ ـ ـ ــى بـ ـه ــا عـ ـب ــد ال ـع ــزي ــز
التويجري ،نائب رئيس «الحرس الوطني
الـ ـسـ ـع ــودي» لـلـبــاحـثــة األم ـي ــرك ـي ــة س ــان ــدرا
ّ
مـ ــاكـ ــي ( ،)²فـ ـ ـ ــإن بـ ـع ــض زمـ ـ ـ ــاء ج ـه ـي ـمــان
القدامى في «الحرس الوطني» متواطئون
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب األس ـل ـح ــة وال ــذخـ ـي ــرة.
من
فـقــد وض ــع رف ــاق جهيمان تـحــت مـئــات َ
أكـيــاس التمر والحليب والخبز ،صناديق
ال ـع ـتــاد الـعـسـكــري ال ـتــي جـلـبــوهــا م ــن قلب
مخازن «الحرس الوطني» ،وفي شاحناته،
وأوصـ ـل ــوه ــا م ــن داخـ ـ ــل ن ـف ــق ض ـخ ــم حـفــر
أسـفــل ال ـحــرم إل ــى داخ ــل الـقـبــو فــي املسجد
ال ـحــرام .وكــانــت شــركــة بــن الدن للمقاوالت
ال ـتــي تـتــولــى عـمـلـيــة تــوسـيــع ال ـح ــرم املـكــي
وتعميره قد حفرت ذلك النفق الكبير الذي
يمتد إلــى قبو املسجد الـشــاســع ،لتستعني
ب ــه ف ــي إدخ ـ ــال مـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،ول ـك ــي ال تتم
عرقلة أداء الحجاج أو املعتمرين ملناسكهم.
وحــدثــت عملية تهريب الـســاح قبل موعد
ظهور «املهدي» بأيام ،وبالتواطؤ مع أحد
ال ـحـ ّـراس الــذي تلقى رشــوة قــدرهــا أربعون
ألف ريال سعودي (.)³
ل ــم ي ـكــن تــوج ـيــه ال ـت ـهــم إل ــى ال ـج ـهــة الـخـطــأ
مقتصرًا على السفارة األميركية في جـ ّـدة،
فــالـقــائـمــون عـلــى وكــالــة األن ـبــاء الفرنسية،
ً
مثال ،أظـهــروا بــدورهــم كمية غباء مدهشة.
ّ
ومـ ـن ــذ أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن
ّ
املتحصنني في الحرم «خارجون عن الدين
اإلس ــام ــي» ،ذه ــب فــي ظــن بـعــض جـهــابــذة
ّ
«ف ــران ــس بـ ــرس» أن امل ـع ـتــديــن ع ـلــى ال ـحــرم
ّ
ينتمون إلــى فرقة «ال ـخــوارج» .وأعــد أولئك
الصحافيون تقريرًا وافيًا نشروه عن هذه
الفرقة اإلسالمية القديمة التي قتلت اإلمام
علي بــن أبــي طالب فــي صــدر اإلس ــام ،وما
زال بعض أتباعها «اإلباضية» يعيشون في
تونس والجزائر وسلطنة عمان وتنزانيا.
وكـ ــان ه ـنــاك أي ـضــا ب ـعــض امل ـت ــذاك ــن ،ممن
ح ــاول ــوا االص ـط ـيــاد فــي امل ـيــاه ال ـع ـكــرة .فقد
ّ
صرح هودنغ كارتر ،املتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية األميركية ،لوسائل اإلعالم
ال ــدول ـي ــة ،م ـنــذ ال ـي ــوم األول ألزمـ ــة املـسـجــد
ّ
الحرام ،بأن اإليرانيني هم الذين يقفون وراء
ّ
خـطــف الـكـعـبــة .ول ــم يـكــن هـنــاك شــك فــي أن
إدارة كارتر ،من خالل تحريضها املتسرع،
تريد أن تنال من خصمها الخميني ،وتلطخ
ُ
السبل.
سمعته فــي الـعــالــم اإلســامــي ،بكل
َ
وبــال ـط ـبــع ،ل ــم تـ ـت ــوان ال ـق ـن ــوات واإلذاعـ ـ ــات
ّ
والـصـحــف الـغــربـيــة عــن ش ــن حملة منسقة
«لّـلـتـنــديــد ب ــاإلي ــران ـي ــن اإلره ــاب ـي ــن الــذيــن
دنسوا حرمات البقاع املقدسة للمسلمني».

ّ
خمن بعض الدبلوماسيين
األميركيين أن حكام
اليمن الجنوبي قد
يكونون ضالعين
في قضية جهيمان
ً ّ
وفــي إي ــرانّ ،
رد آيــة الـلــه الخميني قــائــا إن
ّ
أميركا هي من تقف وراء أحداث الحرم ،وأن
على املسلمني االنتقام منها .وبالفعل ،نجح
الخميني فــي ّ
رد ال ـصــاع ألعــدائــه صــاعــن.
ف ـق ــد أحـ ـ ــرق املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون
س ـفــارة ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي إس ــام أب ــاد،
ّ
ودمر البنغاليون مبنى سفارة واشنطن في
ّ
دكــا ،وأمــا الليبيون فقد حــاصــروا السفارة
في طرابلس ،وأجبروا طاقمها على الهرب
ب ـج ـلــودهــم خ ــارج ـه ــا ،واالح ـت ـم ــاء بـسـفــارة
اململكة املتحدة.
وفــي العالم الـعــربــي ،كــان كــل نـظــام يحاول
أن يقذف تهمة املشاركة في أحــداث الحرم،
في اتجاه خصومه .وسارع حسني مبارك،
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،ف ــي ل ـق ــاء جمعه
مــع السفير األمـيــركــي بالقاهرة ،إلــى اتهام
س ــوري ــا ب ــأن ـه ــا ه ــي الـ ـت ــي ه ـ ّـرب ــت ال ـس ــاح
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ( ،)4وحـ ـ ـ ــاول م ـ ـبـ ــارك أن
يـسـتـعــرض أم ــام الـسـفـيــر األم ـيــركــي ألفريد
أثرتون معلوماته ،فزعم أن انتفاضة الحرم

اعتمدت الخطة الفرنسية على تثقيب أرضية الحرم إلنشاء ّ
كوات في سقف القبو السفلي

ام ـتــدت إل ــى خـمــس م ــدن سـعــوديــة جــديــدة:
مكة ،واملــديـنــة ،والــريــاض ،ومدينتني نسي
ّ
مبارك اسمهما .وفي دمشق ،شن التلفزيون
واإلذاعة وصحيفة «البعث» هجومًا كاسحًا
ع ـل ــى «ق ـ ـ ــوى اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة
والرجعية وكــامــب ديفيد التي تسعى إلى
تفجير الخالفات والتناقضات في املنطقة
العربية ،بهدف إعاقة القوى الوطنية التي
ت ـقــف ف ــي وج ــه ت ـلــك امل ـ ــؤام ـ ــرات» ( .)5وفــي
األردن ،ذكــر امللك حسني للسفير األميركي
ّ
فيليوتس أن «ال ـقــوى الـشــريــرة الشيوعية
هــي الـتــي تـقــف وراء ح ــادث م ـكــة» .وعــرض
األردنـيــون أن يرسلوا إلــى السعودية فرقة
ك ــوم ــان ــدوس م ــن ق ــوات ـه ــم امل ـس ـل ـح ــة ،لـكــي
ت ـس ـت ــرج ــع ال ـ ـحـ ــرم ( ،)6ل ـك ــن ال ـس ـع ــودي ــن
رف ـضــوا ق ـبــول ال ـعــرض الـهــاشـمــي .واعـتـبــر
ّ
املـ ـل ــك ح ـس ــن أن ال ـس ـب ــب األرجـ ـ ـ ــح لــرفــض
مساعدته عائد إلــى الحساسيات القديمة
بني العائلتني املالكتني في ّ
عمان والرياض.
وفــي الــربــاطّ ،
عبر امللك الحسن الثاني عن
تـضــامـنــه مــع األس ــرة الـسـعــوديــة الـحــاكـمــة،
وع ــرض هــو اآلخ ــر إرس ــال مـئــات مــن جنود
الكوماندوس للمشاركة في تحرير الكعبة
ّ
( ،)7ولكن السعوديني اعتذروا بلطف ،مرة
أخرى ،عن عدم قبولهم خدمات املغاربة.

القتل السعودي بالكيماوي الفرنسي
ك ــان ــت ع ـي ــون ال ـس ـع ــود ّي ــن شــاخ ـصــة نحو
ح ـل ـف ــاء آخـ ــريـ ــن ،ال ي ـم ــث ـل ــون ل ـه ــم إح ــراج ــا
كاألردنيني ،وال يطالبون بثمن ملساعداتهم
كاملغاربة .واختار حكام الرياض االستعانة
بــأصــدقــائـهــم الـبــاكـسـتــانـيــن والـفــرنـسـيــن.
ولعل سبب هذا االختيار عائد ،في ظن أمراء
ً
ّ
آل سعود ،إلى أن هذين الحليفني ُعرفا طويال
بالكفاءة وال ـتــزام الصمت .وواف ــق الرئيس
الـفــرنـســي فــالـيــري جيسكار ديـسـتــان ،على
املطلب السعودي ،وأرسل فريقًا متخصصًا
في مكافحة اإلرهاب ،إلى الطائف ،على منت
طــائــرة خــاصــة مــن نــوع «فــالـكــون  ،»20لكي
يعمل أفراده مستشارين للقوات السعودية.
ّ
وتكون الفريق الفرنسي من ثالثة ضباط من
وحــدة التدخل في الــدرك الوطني (،)GIGN
وه ــم ال ـك ــاب ــن ب ــول ب ــاري ــل (ق ــائ ــد ال ـفــريــق)،
وم ـس ــاع ــداه كــريـسـتـيــان الم ـب ــرت وإيـنـيــاس
ّ
ويديكي .واطـلــع الفرنسيون على مصاعب
ال ـس ـع ــودي ــن ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـت ـمــرديــن

ّ
املتحصنني داخــل شبكة األنـفــاق الشاسعة
واملـتـشـعـبــة تـحــت املـسـجــد ال ـح ــرام .واق ـتــرح
الفرنسيون اللجوء إلــى أحــد خيارينّ :
فإما
امل ـض ــي ق ــدم ــا ف ـ ّـي ال ـخ ـطــة ال ـس ـعــوديــة الـتــي
تسعى إلــى ضــخ املـيــاه بـغــزارة فــي األنـفــاق،
ثم وصل املاء باألسالك الكهربائية العارية
لصعق املـتـمــرديــن؛ وه ــذه خـطــة قــد تقضي
على األع ــداء ،لكنها ستحرم األمــراء من لذة
القبض على خصومهم أحياء ،واستخالص
اعترافاتهم ،ثم قطع رؤوسهمّ .
وإما اللجوء
إلى خطة بديلة تعتمد على استخدام غازات
ك ـي ـم ــاوي ــة س ــام ــة ت ـج ـبــر امل ّـت ـح ـص ـنــن عـلــى
ال ـخ ــروج مــن مـخــابـئـهــم .ومل ــا ك ــان االق ـتــراح
الثاني يشفي غيظ آل سعود ،فقد قبلوا به
راضني.
اع ـت ـم ــدت ال ـخ ـط ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـل ــى تـثـقـيــب
أرضية الحرم إلنشاء ّ
كوات في سقف القبو
السفلي الــذي يختبئ فيه املتمردون ،وعن
طــريــق ه ــذه ال ـث ـقــوب ي ـتــم رم ــي ع ـب ــوات من
ال ـغ ــاز (ي ـس ـمــى عـلـمـيــا «كـلــوروبـيـنــزلـيــديــن
م ــال ــون ــون ـي ـت ــري ــل») ،ف ــي ش ـكــل اس ـط ــوان ــات
موصولة بسلك تفجير .وهذا الغاز مهمته
إعاقة عملية تنفس من يستنشقه (هو غاز
مـشــابــه ل ــذاك ال ــذي اسـتـعـمـلــه الـ ــروس لــدى
اقتحامهم ملسرح «دوبروفكا» في موسكو،
ف ــي س ـن ــة ّ ،2002
وأدى إل ـ ــى مـ ـص ــرع 170
ّ
شـخـصــا اخ ـت ـنــاقــا) .ل ـكــن مشكلة اعـتــرضــت
الفرنسيني ،تمثلت فــي قلة خـبــرة الجنود
السعوديني فــي استعمال ال ـغــازات السامة
فــي القتال .وح ــاول الفرنسيون أن يــدربــوا،
ف ــي بـضـعــة أيـ ــام مـ ـع ــدودة ،مـجـمــوعــات من
نخبة جنود «الـحــرس الوطني السعودي»
على استخدام السالح الكيماوي ،ولم يجد
ذل ــك نفعًا كـثـيـرًا .وق ـ ّـرر أم ــراء آل سـعــود أن
يـسـتــوردوا خـبــرات الـجـنــود الباكستانيني
لـلـقـيــام بــاملـهـمــة ال ـخ ـط ــرة .وبــال ـف ـعــل ،شــرع
ّ
الباكستانيون في تثقيب أرض الحرم .لكن
مفاجأة قاتلة كانت في انتظارهم ،فبمجرد
أن ي ـن ـج ـح ــوا فـ ــي ف ـت ــح ك ـ ـ ـ ّـوة ص ـغ ـي ــرة فــي
سقف الـقـبــو ،كــان املتحصنون فــي األسفل
يطلقون عليهم الرصاص ،من خاللها .وبدأ
املتمردون ينقعون قطع القماش بماء زمزم،
ويضعونها حول وجوههم لتعطيل مفعول
ال ـغــاز امل ـخــدر أط ــول ف ـتــرة مـمـكـنــة ،وأخ ــذوا
يبتعدون إلى الحجرات البعيدة في القبو.
وارتــدى الباكستانيون األقنعة الواقية من

الخميس  1آذار  2018العدد 3408

رأي

17

شذرات

ال ـغــاز ،وب ــدأوا يتسللون إلــى أعـمــاق القبو
ألســر كــل مــن يـحــاول االسـتـســام ،أو الـفــرار
من الغازات السامة .كانت تلك مهمة شاقة،
ف ــأت ـب ــاع ج ـه ـي ـمــان ال يـسـتـسـلـمــون بــالــرغــم
مما نالهم من اإلرهاق والجوع وقلة النوم.
واضطر السعوديون إلى التفكير في إدخال
الخبراء الفرنسيني في العملية العسكرية
الجارية في الحرم .وللحفاظ على املظاهر
اإلس ــامـ ـي ــة ،ط ـل ـبــوا م ــن ال ـن ـق ـيــب ب ــاري ــل أن
ّ
يصح ادخاله
يعتنق اإلس ــام شكليًا ،لكي
إلى الحرم ،بحسب ما تنص عليه الشريعة.
وكان ذلك مظهرًا جديدًا للحذلقة السعودية
ال ـ ـجـ ــوفـ ــاء .وب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
ال ـع ـم ــال ف ــي ش ــرك ــة ب ــن الدن ،وخــرائ ـط ـهــم
عــن الـقـبــو ال ــذي تبلغ مـســاحـتــه اإلجـمــالـيــة
قرابة  65ألــف متر مربع ،أمكن إعــداد خطة
سريعة القتحامه .وطلب الكابنت باريل من
رئيسه األعلى وزير الدفاع الفرنسي إيفون
بورجيه أن يزوده بكميات كبيرة من الغاز
ال ـك ـي ـمــاوي السـتـعـمــالـهــا ف ــي ال ـق ـضــاء على
املـعــارضــن السعوديني املختبئني فــي قبو
املـسـجــد ال ـح ــرام .كـمــا طـلــب بــاريــل خمسني
مرش غاز ،وخمسمائة رطل من املتفجرات،
وكمية من الصواعق والفتائل وثالثة آالف
قناع واق .وقبلت طلبات الكابنت باريل ،بعد
أن أذن بتصديرها إل ــى الـسـعــوديــة رئـيـ ُـس
ال ـج ـم ـهــوريــة الـفــرنـسـيــة بـنـفـســه .واش ـت ــرط
ال ـقــادة الـفــرنـسـيــون عـلــى فريقهم أن يبقوا
أدوارهـ ــم فــي العملية س ـ ّـرًا مـحـضــا ،لـكــي ال
ّ
يعرضوا أمــن بالدهم القومي للخطر .كما
أصدروا أوامر جازمة للكابنت باريل بالذات،
لـكــي ال يـسـمــح لـنـفـســه تـحــت أي ظ ــرف من

برز ّ
تخبط ظاهر في
بعض برقيات السفارة
األميركية عن وقائع
ما جرى في مكة

الظروف ،بالدخول إلى قلب املسجد الحرام،
خـصــوصــا بـعــد أن اق ـت ــرح ف ــي خـطـتــه الـتــي
قدمها لرؤسائه في باريس ،أن يدخل ليقود
العملية بنفسه.
وفــي يــوم  1كــانــون األول /ديسمبر ،1979
وصلت املــواد التي طلبها بــول باريل على
منت طائرة «كارافيل» خاصة .وبدأت عملية
تــدريــب تسعني عـنـصـرًا مــن نخبة عناصر
«الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي الـ ـسـ ـع ــودي» ،والـ ـق ــوات
الخاصة الباكستانية ،على مهام الهجوم
األخير .وتم تقسيم الجنود إلى مجموعات
م ـن ـف ـص ـل ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ــون كـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــن ث ــاث ــة
عناصر ،يكلف أحد الجنود الثالثة بإجراء
االت ـصــاالت مــع غــرفــة الـقـيــادة ،بينما يقوم
اآلخ ــر بمهمة إط ــاق ال ـغــاز ،فــي حــن ينفذ
الضابط عملية تفجير أبواب حجرات القبو
املـغـلـقــة .وت ـقــاســم ال ـفــريــق الـفــرنـســي مهمة
التأهيل ،فـ ّ
ـدرب باريل الضباط على تنفيذ
ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،بـيـنـمــا قـ ــام زمـ ـي ــاه ب ـتــدريــب
الجنود على عملية االتصاالت ،وعلى رش
ال ـغ ــاز .وك ــان عـلــى الـجـنــود الـسـعــوديــن أن
يحمل كــل واح ــد منهم على ظـهــره أنابيب
تحتوي على عشر كيلوغرامات من بــودرة
«دايـ ـكـ ـل ــوراي ــد» وت ـت ـصــل ب ـضــاغــط تنطلق
منها البودرة السامةّ .
وحدد املوعد النهائي
لتنفيذ عملية اقـتـحــام الـقـبــو ،فــي الساعة
العاشرة صباحًا من يوم الرابع من ديسمبر
 .1979وب ــدأت املجموعة املكلفة باالقتحام
ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ــى آخ ـ ــر م ـع ـقــل ل ـل ـم ـت ـمــرديــن.
ّ
وخالل ساعات قليلة شلت قدرات املتمردين
على املـقــاومــة .وقـتــل بــواسـطــة الـغــاز السام
كـثـيــر م ــن املـتـحـصـنــن ف ــي ال ـق ـبــو ،واضـطــر
آخـ ـ ــرون إلـ ــى الـ ـخ ــروج واالسـ ـتـ ـس ــام ،وهــم
يرتجفون على نحو ال إرادي .وكان آخر من
ّ
سلم نفسه هو جهيمان العتيبي.
■■■
في  9كانون الثاني /يناير  ،1980اقتيد ثالثة
وستون من املتمردين إلى ساحات اإلعدام،
في ثماني مدن متفرقة في السعودية .وكان
أول من قطع رأسه هو جهيمان قائد الثوار،
فــي مـكــة .وفــي الــريــاض كــان األمـيــر سلمان
بــن عـبــد الـعــزيــز يـشــرف بنفسه عـلــى حفلة
قطع األعناق .وأمسك أمير الرياض في يده
ورق ــة فيها أسـمــاء املــدانــن ،والـقـبــائــل التي
ينتمون لـهــا .وق ـ ّـرر سـلـمــان أن ُيـقـطــع رأس
كل مذنب بواسطة واحــد من أفــراد قبيلته،
وأم ـ ــام ع ـي ــون أس ــرت ــه .وك ــان ــت ت ـلــك طــريـقــة
سلمان في التشفي واإلذالل .ونــال الجنود
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــون م ـك ــاف ــآت م ــال ـي ــة م ـجــزيــة،
وأمــا الجنود السعوديون فقد نــالــوا املــال،
وحـظــوا بمساكن جــديــدة أهــداهــا لهم امللك
خالد .وظفرت الحكومة الفرنسية بصفقات
أسلحة سخية .وأم ــا فــريــق «الـجــي إي جي
أن» فقد عادوا إلى بالدهم ،وفي يد كل واحد
منهم ساعة «روليكس» ذهبية نقش عليها
شعار اململكة السعودية :سيفان مسلوالن
يتقاطعان حول نخلة.

الهوامش:
 -1انـ ـظ ــر امل ـل ـح ــق رق ـ ــم  6ال ـ ـخـ ــاص بــال ـبــرق ـيــات
الدبلوماسية األميركية عــن حــادثــة الـحــرم املكي،
ف ــي ك ـت ــاب «ح ـت ــى ال ي ـع ــود ج ـه ـي ـمــان :ح ـفــريــات
أيــديــولــوجـيــة ومــاحــق وثــائـقـيــة ن ـ ــادرة»  -إع ــداد:
حمد العيسى (منشورات منتدى املعارف ،بيروت،
 )2013ص.237 -235 :
2- Sandra Mackey - The Saudis: Inside the
)Desert Kingdom (W .W. Norton - 2002
p: 231
 -3مقابلة مطولة مع ولي العهد السعودي فهد بن
عبد العزيز ،نشرتها جريدة «السفير» اللبنانية
في عدد يوم  9كانون الثاني /يناير .1980
 -4انظر برقية السفير األميركي في مصر ألفريد
أث ــرت ــون ،عــن نـظــريــة حـسـنــي م ـبــارك بخصوص
أحــداث مكة ،ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية
األميركية ،في كتاب «حتى ال يعود جهيمان» ،ص:
.229
 -5انـظــر برقية السفير األمـيــركــي ديفيد نيوتن
من دمشق ،ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية
األميركية ،في املصدر السابق ،ص.231 :
 -6انظر برقيتي السفير األميركي في األردن ،عن
لقائه مع امللك حسني ،ومع ولي العهد األمير حسن،
ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية األميركية ،في
املصدر السابق ،ص 227:و.268
 -7ان ـظــر بــرق ـيــة الـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي م ــوف ــات من
ال ــرب ــاط ،ض ـمــن مـلـحــق ال ـبــرق ـيــات الــدبـلــومــاسـيــة
األميركية ،في املصدر السابق ،ص.350 :
* كاتب عربي

العالمية الثانية
الحرب
جرائم
ّ
ّ
الخفية وجزاروها
زياد منى
يقال إن التاريخ يكتبه املنتصر ،لكن في هذا العصر الذي صار فيه كثير من املراجع
واملؤلفات والوثائق ...ذات العالقة بموضوع ما متوافرة على نحو شبه مجاني لكل من
يبحث عنها ،فإن الحقائق ،املفجعة حقًا ،الخفية واملخفية واملسكوت عنها ،من املمكن أن
تجد طريقها إلى النشر واالنتشار.
من حقائق الحرب العاملية الثانية ،التي كانت إلى حد كبير حرب اللصوص اإلمبرياليني
مستعمري الشعوب الضعيفة ،أنها انتهت بمحاكمات نرمبرغ وطوكيو ،التي أطلق
ِ
«الحلفاء» عليها تسمية «آخر معارك العدالة» حينما خضع بعض قادة أملانيا واليابان
للمحاكمة وحكم باملوت على بعضهم ،وبالسجن على آخرين ،بينما حظي كثر بعناية
ّ
أميركية خاصة ،إذ أعيد االعتبار إليهم وتسنموا مواقع قيادية مهمة في الدولة األملانية
الغربية التي أعلن قيامها في السابع من أيلول .1949
مرت مدة زمنية طويلة قبل أن يكتشف الغرب االستعماري مناسبة جديدة لتقديم أفراد
ً
معادين له إلى املحاكمة بتهم جرائم حرب ،فقد أعلنت محكمة الجنايات الدولية أن كال
من الجنرال رادكــو مالدتش وسلفوبودان ِم ُلسفتش جــزاران؛ األول «جــزار البوسنة»
والثاني «جزار البلقان» .املسألة هنا ليست البحث في صحة التهم ،إذ تتوافر مؤلفات
مهمة عن املوضوع ،وهي ليست موضوعنا على أي حال ،وإنما الحديث في مرشحني
أكثر جدارة بالحصول على هذا النعت.
لنعد اآلن إلــى ليلة الرابع عشر من شباط 1945؛ لنتذكر أن الحرب في أوروبــا انتهت
عمليًا في منتصف نيسان  ،1945ورسميًا في التاسع من أيــار من العام نفسه .في
تلك الليلة ،انطلقت مئات من قاذفات القنابل البريطانية ( 805قاذفات) إلى فضاء مدينة
درسدن األملانية لتبدأ دكها بقنابل حارقةّ ،
عدت في تلك األيام من أسلحة الدمار الشامل.
النتيجة أنه في تلك الليلة دمرت قاذفات القنابل البريطانية نحو  30ألف مبنى ،وقتلت
ً
ً
ً
ونساء وأطفاال ،وفي تقديرات أخرى،
أكثر من مئة ألف روح بشرية من املدنيني ،رجاال
وصل عدد القتلى إلى نحو نصف مليون ،والرقمان تجاوزا عدد ضحايا هيروشيما.
درسدن ،تلك املدينة الجميلة لم تكن ذات أي أهمية استراتيجية أو تكتيكية ،وسقوطها
من عدمه لم ليكن ليؤثر في مسار الحرب في أوروبا التي كانت على وشك االنتهاء .على
العكس ،كانت درسدن مدينة لقاء الحضارات األوروبية ،مدينة املتاحف واملباني الجميلة
واإلبداع الفني .والغرب عدها متحفًا مفتوحًا ،وأهم مركز ملباني عشر ُ
البارك في العالم.
ودرسدن لم تكن تضم أي معمل أو مركز حربي استراتيجي أو حتى تكتيكي.
رئيس وزراء بريطانيا ،ونسنت تشرشل ،هو من أمر بتدمير املدينة على رؤوس أهلها
وسكانها ،وكان يعلم أن الضحايا من املدنيني ،وخصوصًا أنها كانت مكتظة بالالجئني
املطرودين من مدنهم وقراهم في شرق أملانيا ،وفق وعــده لبولونيا بتسليمهم أرضًا
مطهرة عرقيًا من األملان.
في نهار اليوم التالي ،نفذ سالح جو الواليات املتحدة غارات إضافية على املدينة ضاعفت
أعداد الضحايا وزادت الخراب .من األملان الذين عاصروا ذلك اليوم الرهيب ،أخبروني أنه
كان بإمكانهم قراءة الكتب على ضوء وهج القنابل الحارقة ،مع أن بيتهم كان يبعد نحو
خمسني كيلومترًا عن املدينة.
ال يهمنا هنا من خطط ونفذ هذه الجريمة التي هي إبادة جماعية موصوفة ،ألن قرار
التدمير لم يكن عسكريًا وإنما سياسيًا .لقد كانت مجزرة بكل ما في النعت من معان.
الجزار األول هو تشرشل .فهو الذي أصدر األمر بإحراق املدينة بمن فيها وما عليها،
عاملًا مسبقًا بأن الضحايا هم من املدنيني .وتشرشل صاحب تاريخ حافل بالجرائم
بحق اإلنسانية ،من األمر باستعمال الغازات السامة ضد املدنيني في العراق إلى جرائم
املجاعة في أفريقيا ،التي أجبرت حتى الرئيس بــاراك أوباما على تذكره وأمــره بإزالة
تمثال له من املكتب البيضاوي في البيت األبيض (أعاد دونالد ترامب التمثال إلى مكانه).
الجزار الثاني هو الرئيس األميركي فرنكلني دي .روزفلت الذي شارك في اتخاذ القرار،
وهو من أرسل آالت القتل األميركية لتقضي على ما تبقى في املدينة من حيوات .أما
الجزار الثالث ،فهو قائد قوات الحلفاء في أوروبا ،الجنرال دوايت آيزنهاور ،الذي انتخب
ملنصب الرئاسة في البيت األبيض.
ومع أن الجنرال الجزار لم يكن سياسيًا وقت ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية املوصوفة،
فإنه كان يدرك أن دك املدينة سيؤدي إلى خسائر هائلة بني املدنيني .وقد علمنا من قبل،
ً
وفي هذا املنبر تحديدًا ،أن ذلك الجنرال كان مسؤوال مباشرأ عن موت نحو مليوني
أسير حرب أملاني تضورًا وبسبب األمراض واألوبئة في معسكرات االعتقال ،على ما
يرد في املراجع والوثائق األميركية وغيرها.
ترفس هريز قائد أساطيل القاذفات البريطانية
يضاف إلى قائمة الجزارين الجنرال آرثر ِ
الذي قبل تنفيذ مهمة تحويل املدينة «املتحف في الفضاء املفتوح» ()open air museum
إلى «محرقة في الفضاء املفتوح» ( )open air crematoriumوفق وصف أحد املؤرخني
ً
األمـيــركـيــن .مــن يعد ه ــؤالء الـجــزاريــن أب ـطــاال قوميني ال يحق لــه الـحــديــث عــن جرائم
اآلخرين .قوائم جزاري الغرب االستعماري طويلة ،وسنعود إليها في مناسبة أخرى.
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سوريا

جدل حول تطبيق «هدنة» مجلس األمن

الجيش يتقدم في الغوطة على محورين

لم تتوقف عمليات الجيش في
الساعات التي تفصل بين مواعيد التهدئة
اليومية التي حددتها «الهدنة اإلنسانية»
الروسية ،وتمكنت قواته من التقدم
على جبهتي شرق الشيفونية وغرب
دوما .وبالتوازي ،يتواصل الخالف بين
األطراف الدولية حول تفسير قرار مجلس
األمن الذي ّ
أقر «هدنة شاملة» في سوريا،
وآلية تطبيقه ومراقبته المنتظرة
ّ
تستمر امل ــداوالت بــن ال ــدول األعضاء
في مجلس األمن حول آلية تنفيذ قرار
مـجـلــس األمـ ــن املـتـضـمــن إق ـ ــرار هــدنــة
عامة في سوريا ،فيما تدخل «الهدنة»
الــروس ـيــة املــؤق ـتــة يــومـهــا ال ـثــالــث ،من
دون تحقيق ّ
أي خــروقــات .فكما كانت
ساعات اليوم األول الخمس في معبر
مخيم الوافدين ،لم يغادر أحــد غوطة
دمـ ـش ــق ال ـش ــرق ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،بــاس ـت ـث ـنــاء
م ــواط ــن ب ــاك ـس ـت ــان ــي وزوجـ ـ ـت ـ ــه ،كــانــا

ّ
كذبت أنقرة ما جاء في
بيان الرئاسة الفرنسية عن اتصال
أردوغان وماكرون

يعيشان هناك منذ نحو ثالثني عامًا.
التطور الالفت أتى في الساعات التي
فصلت بــن الـهــدن ،فقد حقق الجيش
تـ ـق ــدم ــا م ـه ـم ــا عـ ـل ــى ج ـب ـه ـت ــي ح ــوش
الـ ـض ــواه ــرة وشـ ـم ــال ح ــرس ـت ــا .وب ـعــد
ت ـم ـه ـيــد ن ـ ــاري ك ـث ـيــف ع ـل ــى األط ـ ــراف
الـشــرقـيــة للجيب ال ــذي تسيطر عليه
الفصائل املسلحة ،تمكن الجيش من
اختراق الخطوط الدفاعية في محيط
ً
حوش الضواهرة ،وتقدم غربًا وصوال
إلـ ـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات «سـ ـيـ ـفـ ـك ــو» ال ـط ـب ـيــة

ومـفــرق الشيفونية الـشــرقــي .وتــراجــع
املسلحون في هذه الجبهة نحو املواقع
املـمـتــدة بــن الشيفونية وال ـفــوج ،274
فيما عملت قوات الجيش على تثبيت
النقاط التي كسبتها خالل معارك فجر
أمـ ــس .أم ــا ع ـلــى م ـح ــور حــرس ـتــا ،فقد
تمكنت القوات من السيطرة على جزء
مــن امل ــزارع الــواقـعــة غــرب مدينة دومــا
وشمال حرستا ،وهي املنطقة املوازية
ملستشفى الشرطة من الجهة الشرقية،
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـف ــاص ــل ال ــرئـ ـي ــس بـ ــن دومـ ــا
والطريق الدولية دمشق ـ حمص.
مــوس ـكــو صــاح ـبــة مـ ـب ــادرة «ال ـهــدنــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» أك ـ ـ ــدت م ـ ـجـ ــددًا ،أمـ ــس،
أن امل ـس ـل ـح ــن اسـ ـتـ ـه ــدف ــوا مـنـطـقــة
«املـ ـعـ ـب ــر اآلمـ ـ ـ ــن» فـ ــي م ـح ـيــط مـخـيــم
ال ــواف ــدي ــن ،مل ـن ــع امل ــدن ـي ــن ال ــراغ ـب ــن
ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ال ـغ ــوط ــة الـشــرقـيــة
م ــن مـ ـغ ــادرتـ ـه ــا ،م ـحـ ّـم ـلــة ال ـف ـصــائــل
املسلحة ،وخاصة «جبهة النصرة»،
م ـس ــؤول ـي ــة «تـ ـعـ ـث ــر» الـ ـه ــدن ــة .وأت ــى
ذلـ ــك رغـ ــم ال ـت ـح ـض ـيــرات الـحـكــومـيــة
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة مل ـ ــراك ـ ــز إيـ ـ ـ ـ ــواء ونـ ـق ــاط
طبية تستهدف مساعدة الخارجني
ّ
امل ـف ـت ــرض ــن .وركـ ـ ـ ــزت ال ـت ـصــري ـحــات
ّ
الروسية أمس على أحقية الحكومة
ال ـســوريــة فــي «م ـحــاربــة التنظيمات
اإلرهابية» التي تستهدف العاصمة
دمـشــق يوميًا .وبينما رأى الرئيس
فالديمير بوتني أن مــن غير املقبول
التغاضي عن القصف اليومي الذي
ي ـط ــاول أح ـي ــاء دم ـشــق يــوم ـيــا ،شــدد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ــروف
على أن بالده ماضية في دعم القوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة «الجـ ـتـ ـث ــاث اإلره ـ ـ ـ ــاب»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى «ع ـ ـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة تـقـسـيــم
اإلره ـ ـ ــاب إلـ ــى ج ـ ّـي ــد وسـ ـ ّـيـ ــئ» .وق ــال
في كلمة خــال انعقاد دورة مجلس
األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـحـقــوق اإلن ـس ــان في
ج ـن ـي ــف ،إن «روس ـ ـيـ ــا م ــع ال ـح ـكــومــة
السورية أعلنت بالفعل إقامة ممرات
إنسانية فى الغوطة الشرقية ...غير
أن املسلحني واألط ــراف الداعمة لهم

بقي معبر مخيم الوافدين خاليًا من الخارجين أمس إال من زوجين باكستانيين (أ ف ب)

يـعــوقــون تسليم املـســاعــدات وإخــاء
املـ ــواط ـ ـنـ ــن الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ــي م ـ ـغـ ــادرة
املنطقة ،ويواصلون قصف دمشق».
ومــن غير املـعــروف إن كــانــت «الهدنة»
املــؤق ـتــة س ــوف ت ـم ـ ّـدد ف ــي ض ــوء غـيــاب
ّ
أي مغادرين عبر «املعبر اآلمــن» ،لكون
األولـيــة ّ
صيغتها ّ
تحدد مدتها بثالثة
أي ــام (تـنـتـهــي ال ـي ــوم) قــابـلــة للتجديد.
وبـيـنـمــا نـفــى امل ـت ـحــدث بــاســم «جـيــش
االسـ ـ ــام» ،ح ـمــزة ب ـيــرقــدار ،اسـتـهــداف

امل ـع ـب ــر ،وأوضـ ـ ــح أن «أه ــال ــي الـغــوطــة
يرفضون هذه املسألة (الخروج) جملة
ً
وتفصيال» ،أعلن مساعد األمــن العام
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة،
مارك لووكوك ،أن نحو أربعني شاحنة
محملة باملساعدات اإلنسانية جاهزة
ومستعدة للتوجه إلى الغوطة الشرقية
قرب دمشق .ومن جانبه ،طالب االتحاد
ً
األوروبي كال من روسيا وتركيا وإيران
(كجهات ضامنة في محادثات أستانا)

بــالـتــدخــل لــوقــف امل ـع ــارك ف ــي الـغــوطــة
الشرقية والسماح بدخول املساعدات.
وبـ ــدورهـ ــا ،دع ــت فــرن ـســا روس ـي ــا إلــى
م ـمــارســة «ض ـغ ــوط ق ـص ــوى» الح ـتــرام
الـهــدنــة فــي ال ـغــوطــة .وقــالــت املتحدثة
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة ،انـيـيــس فــون
دير مول« :تعهدت املجموعات املسلحة
امل ــوج ــودة ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة أم ــام
مجلس األم ــن الــدولــي بــاحـتــرام الـقــرار
 2401وقـبــول الهدنة ،لكن نظام بشار

تحليل إخباري

ّ
إسرائيل تخشى التصعيد ...ومصرة على االعتداء
علي حيدر
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،يــوحــي مــوقــف وزي ــر
األمـ ـ ـ ــن أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان عـ ــن أن
إس ــرائ ـي ــل «ال ت ــري ــد ت ــده ــور الــوضــع
(عـلــى الجبهة الـشـمــالـيــة) ،أو التخلي
ع ــن أي مـصـلـحــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ...عــدم
التسليم بتمركز إيــرانــي في سوريا،
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ع ـ ــدم ال ـت ـس ـل ـيــم بـنـصــب
صواريخ موجهة ضد إسرائيل» ،كما
لو أنه مجرد تكرار للموقف التقليدي،
وهو في جانب منه ،كذلك .لكن توقيته
وسياقه يؤشران إلى أكثر من رسالة
ومعنى يتصالن باملرحلة التي بلغتها
استراتيجية «املـعــركــة بــن ال ـحــروب»
الـتــي تنفذها إســرائـيــل على الساحة
ال ـس ــوري ــة ،وي ـطــرحــان ت ـس ــاؤالت عن
املدى الذي بات بوسع إسرائيل الذهاب
إليه ،في الجمع بني هذين الحدين.
ي ــأت ــي م ــوق ــف ل ـي ـب ــرم ــان ب ـع ــد نـشــر
«ف ــوك ــس نـ ـي ــوز» ت ـق ــري ـرًا ع ـ ّـم ــا قــالــت
إن ــه «قــاعــدة صــواريــخ إيــرانـيــة يجري
بـنــاؤهــا ق ــرب دم ـشــق» ،وه ــو مــا نفته
طهران .ويدفع نشر مثل هذا التقرير
إلــى التساؤل ّ
عما إذا كــان ذلــك جــزءًا

من التمهيد العتداء إسرائيلي الحق،
س ــواء ضــد ه ــذه األم ــاك ــن أو غـيــرهــا.
وس ـب ــق أن ق ــام ــت إس ــرائ ـي ــل بـخـطــوة
مماثلة عندما استهدفت بلدة الكسوة
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،بـ ـع ــد تـ ـق ــري ــر إع ــام ــي
مشابه .مع ذلك ،أوضح معلق الشؤون
العربية إيهود يعري (فــي القناة )12
في التلفزيون االسرائيلي ،بأنه «لسنا
متأكدين حاليًا من أنه يجري الحديث
ع ــن ق ــاع ــدة إي ــران ـي ــة أو شـ ــيء آخ ــر»
شمال دمشق ،في مكان يسمى جبل
الشرقي.
يــأتــي مــوقــف لـيـبــرمــان بـعــد الـصــدمــة
التي تلقتها إسرائيل في أعقاب إطالق
عشرات الصواريخ السورية في أجواء
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،وب ـع ـض ـه ــا عـبــر
أجواء تل أبيب باتجاه البحر ،وأخرى
أسقطت طائرة «اف –  ،16سوفا» ،ردًا
على اعـتــداء على مطار  .t4ومــن هذه
الزاوية ،يؤكد ليبرمان ،بهذا املوقف من
جديد ،الخيار الذي تنتهجه إسرائيل،
وأنه مسقوف بحدين :منع بناء قدرة
ّ
صــاروخـيــة تشكل تهديدًا إلسرائيل
على األراضي السورية ،وعدم التدهور
نحو مواجهة كبرى .وأهمية التعبير

عن هــذا املوقف ،بالنسبة إلــى القيادة
اإلسرائيلية ،تنبع من ضرورة الكشف
والتأكيد على أنها ما زالــت متمسكة
ب ـخ ـي ــاره ــا الـ ـع ــدوان ــي ع ـل ــى ال ـســاحــة
السورية ،وأنها لم تتنازل عن ثوابتها
في هــذا املجال رغــم الضربة القاسية
التي تلقتها.
ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة امل ـس ـت ـج ــدة بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـ ـ ــى ص ـ ــن ـ ــاع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي ت ـ ــل أب ـي ــب
دف ـعــت الـصـحــافــي اإلســرائ ـي ـلــي الــذي
ك ــان ي ـح ــاور لـيـبــرمــان إل ــى مقاطعته
ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ت ــرج ـم ــة ذل ــك
عمليًا .وينبع هذا التساؤل من إدراك
للقيود واملخاطر التي باتت ماثلة أمام
مواصلة هــذا الخيار ،خاصة في ظل
تقدير ومخاوف تسود تل أبيب على
نطاق واسع ،من أن يكون ما جرى في
العاشر من شباط نتيجة قرار اتخذته
القيادة السورية بالتصدي ومواجهة
االع ـتــداءات اإلسرائيلية التي تواصل
تنفيذها منذ مطلع عام ّ .2013
في السابق ،كــان اإلسرائيلي يخطط
العـ ـت ــداءات ــه ان ـطــاقــا م ــن ت ـقــديــر بــأن
ظـ ـ ــروف الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ال تـسـمــح
ل ـهــا بــال ـت ـصــدي والـ ـ ــرد ت ـف ــادي ــا لفتح

جـبـهــة ثــان ـيــة .لـكــن بـعــد االن ـت ـصــارات
التي تحققت فــي مواجهة الجماعات
االرهــاب ـيــة والـتـكـفـيــريــة ،وإب ـعــاد شبح
الخطر ال ــذي تشكله هــذه الجماعات،
أث ـب ـتــت دم ـش ــق أن ـه ــا م ــا زال ـ ــت تـمـلــك
قــرار التصدي والــرد ،بشكل مدروس
وه ــادف .والنتيجة الـفــوريـ ِّـة واملــؤكــدة،
ُ
لـهــذه الـصــدمــة ،أنـهــا ســتـعــقــد املـعــادلــة
ال ـت ــي طــرح ـهــا ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ـج ـمــع بني
سـيــاســة االسـت ـهــداف املــوضـعــي وفــي
الوقت نفسه منع حصول تدهور ،بل
يــدرك اإلسرائيلي أنــه ما بعد العاشر
مــن شـبــاط لــن يـكــون كما قبله ،حتى
لو لم يتم التصدي لكل اعـتــداء بذاته.
بمعنى أن عــدم ّ
رد الجيش الـســوري
على ضربة إسرائيلية ،ما ،موضعية
الحقة ،لن يعني ،بالضرورة ،أنه تراجع
عــن هــذا الـخـيــار ،ولكن قــد يـنــدرج في
إطار سياسة واستراتيجية مدروسة
تـحـ ّـدد الــوتـيــرة والـسـقــف واألهـ ــداف...
ويـفـتــرض ،بــل املـ ّ
ـرجــح ،أن يـكــون هذا
املـفـهــوم حــاضــر بـقــوة لــدى القيادتني
السياسية واألمنية في تل أبيب ،وهو
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى ب ـق ــاء ه ــاج ــس ال ــرد
حاضرًا مع كل ضربة يخططون لها.

وال يخفى أن خصوصية هذا املوقف
ت ـن ـب ــع مـ ــن ك ــون ــه يـ ـص ــدر عـ ــن وزيـ ــر
األم ــن ب ــال ــذات ،أي امل ـس ــؤول املـبــاشــر
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ــن امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة .وبــالـتــالــي فـهــو يـعـ ّـبــر عن
التوجه الرسمي .ويكشف تحديد هذه
الـضــوابــط على لـســانــه ،عــدم التدهور
ومنع بناء الـقــدرات الصاروخية ،عن
ّ
رؤي ـ ــة وت ـق ــدي ــر ت ـت ـبــنــاه ـمــا املــؤس ـســة
اإلسرائيلية إزاء البيئة االستراتيجية
ال ـت ــي تـشـكـلــت ب ـعــد االن ـت ـص ــار على
«داعش» وأخواته في الساحة السورية.
من جهة ،يؤكد رأس الهرم السياسي
للمؤسسة العسكرية أن التهديد األكبر
على إسرائيل من جبهتها الشمالية
يتمثل بـمــا تـقــول إنــه قــواعــد إيــرانـيــة،
وبناء قــدرات صاروخية استراتيجية
تـهــدد العمق اإلســرائـيـلــي ،فــي نسخة
مماثلة ملا هو في لبنان الذي استطاع
أن يـفــرض مـعــادلــة ردع استراتيجي
وع ـمــانــي م ــع ال ـع ــدو طـ ــوال ن ـحــو 12
عــامــا .فــي املـقــابــل ،ت ــدرك تــل أبـيــب أن
ش ـ ّـن ح ــرب واس ـعــة السـتـئـصــال هــذا
التهديد مكلف جدًا لها ،وينطوي على
أثـمــان ال تتحملها .ومــن هنا ،تحاول
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هنية يعود إلى غزة «خالي الوفاض»؟
األسد لم يتعهد بذلك» .وطالب املندوب
الفرنسي لــدى األم ــم املـتـحــدة فرنسوا
دوالت ـ ــر ،قـبـيــل اج ـت ـمــاع ملـجـلــس األم ــن
أمــس لبحث امللف الـســوري ،بـ«إيجاد
آلـ ـي ــة م ــراقـ ـب ــة» ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ص ـمــود
وقف إطــاق النار .أما نظيره الروسي
فاسيلي نيبينزيا ،فقد استنكر حصول
الـفـصــائــل املسلحة فــي الـغــوطــة «على
العناوين اإللكترونية لجميع ّ
املنسقني
الـسـيــاسـيــن» للبعثات الدبلوماسية
فــي مـجـلــس األمـ ــن .وأك ــد أن ه ـنــاك من
يحاول تفسير قرار املجلس  2401وفق
أهوائه وبشكل انتقائي.
ً
ال ـق ـض ـيــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي أث ـ ــارت ج ــدال
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـقـ ــرار األم ـ ـمـ ــي ،كــانــت
عمليات تركيا العسكرية فــي عفرين
ووج ـ ــوب وق ـف ـهــا وف ــق قـ ــرار الـتـهــدئــة؛
ف ـقــد اس ـت ـن ـكــرت أنـ ـق ــرة ال ـت ـصــري ـحــات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي خ ــرج ــت حـ ــول ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة .وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
ّ
الخارجية التركية حامي أقصوي ،إن
مــا قــالـتــه وزارة الـخــارجـيــة األميركية
ح ــول وجـ ــوب قـ ــراءة بـ ــاده ن ــص ق ــرار
مجلس األم ــن بشكل جـيــد ،ال يستند
إل ــى أسـ ــاس ،وه ــو م ـحــاولــة لتحريف
م ـ ـحـ ــور ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار .ولـ ـ ـ ــم ي ـق ـت ـصــر
االن ـت ـق ــاد ال ـت ــرك ــي حـ ــول هـ ــذه الـنـقـطــة
على الواليات املتحدة ،فقد نفت وزارة
الـخــارجـيــة التركية بعض املعلومات
ال ـ ـت ـ ــي وردت ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفرنسية ،بشأن املكاملة الهاتفية التي
جـ ــرت ب ــن الــرئ ـي ـســن ال ـت ــرك ــي ،رجــب
طيب أردوغ ــان ،والفرنسي ،إيمانويل
مــاكــرون ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي .وشــرح
أق ـ ـصـ ــوي أن م ـ ــاك ـ ــرون لـ ــم يـ ـش ــر إل ــى
الـعـمـلـيــات ال ـجــاريــة فــي عـفــريــن أثـنــاء
حديثه عــن ق ــرار مجلس األم ــن ،2401
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ذك ـ ــره ب ـي ــان الــرئــاســة
الـفــرنـسـيــة .وأضـ ــاف أن ب ــاده أبلغت
ال ـس ـل ـطــات ال ـفــرن ـس ـيــة رف ـض ـهــا «ع ــدم
إمداد الرأي العام بحقيقة األمور ،رغم
أن املكاملة مسجلة».
(األخبار)

زيارة أخرى لـ«حماس» للقاهرة
تنتهي دون أن يعلن أي
من الطرفين أنه أحدث
خرقًا على ّصعيد المصالحة
أو حتى فك حصار غزة.
الوفود فجأة وتعود
تغادر ُ
كذلك ،وال تقال في اإلعالم
نتائج اللقاءات بقدر ما تصدر
تصريحات نفي .أما الوفد
المصري في غزة ،فال يزال
يواصل لقاءاته االستكشافية
عاد وفد حركة «حماس» من العاصمة
املـصــريــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة أم ــس ،وذلــك
بـعــد نـحــو ثــاثــة أســاب ـيــع عـلــى زي ــارة
تـ ـ َـعـ ـ ّـد األط ـ ـ ـ ــول ن ـس ـب ـي ــا ل ـل ـح ــرك ــة مـنــذ
تحسن العالقات مع نظام عبد الفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـب ــر دوائـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـخـ ــابـ ــرات،
وال ـث ــان ـي ــة إلس ـم ــاع ـيــل ه ـن ـيــة بـصـفـتــه
رئيس املكتب السياسي.
ُ
وف ـ ـتـ ــح م ـع ـب ــر رفـ ـ ــح ب ـ ـصـ ــورة مــؤق ـتــة
لعبور الوفد خصوصًا ،دون أي خبر
ع ــن إعـ ـ ــادة فـتـحــه ب ـعــد إغ ــاق ــه ملــرتــن
مـتـتــالـيـتــن رغ ــم إعـ ــان فـتـحــه جــزئـيــا
لـعــدة أي ــام .ووف ــق مـصــادر فلسطينية
وأخرى مصرية ،لم يعلن موعد العودة
س ـل ـفــا تـحـسـبــا ل ـل ـظ ــروف األم ـن ـي ــة في
سيناء ،فيما قالت «حماس» إن الزيارة
هــدفــت إل ــى مـعــالـجــة م ـلــف املـصــالـحــة
وإنها «تأتي أيضًا ضمن الجهود التي
تبذلها لحماية القضية الفلسطينية
وم ــواجـ ـه ــة ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي األخ ـي ــر
بشأن القدس ومواجهة االستيطان».
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن هـ ــذه ال ــزي ــارة
الـتــي تـنــاولــت مـلـفــات حـســاســة ،سعى
ال ـ ـطـ ــرفـ ــان إلـ ـ ــى إخـ ـف ــائـ ـه ــا بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
اإلعالم ،كذلك شهدت اجتماعًا موسعًا
لـلـمـكـتــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس» ،لــم
تثمر تقدمًا نوعيًا في ملف املصالحة،
إذ ال ت ــزال حــركــة «فـتــح» الـتــي أرسلت
مندوبني منها إلــى القاهرة في األيــام

األخ ـي ــرة« ،تـمــاطــل وت ـنــاور فــي تنفيذ
البنود املتعلقة باملوظفني».
وال ـجــديــد فــي املـقـتــرحــات الـفـتـحــاويــة
ك ــان الـعـمــل مـبــدئـيــا عـلــى حــل مشكلة
ن ـص ــف امل ــوظـ ـف ــن امل ــدنـ ـي ــن ك ـمــرح ـلــة
أول ـ ـ ــى ،وه ـ ــو م ــا ت ــرف ـض ــه «حـ ـم ــاس»،
وتــرفــض ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه تسليم الجباية
امل ــالـ ـي ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع لـ ــرام
الـلــه كاملة إال بحل مشكلة املوظفني
املدنيني كافة ،خاصة أن رام الله تريد
ّ
أي ـض ــا ت ـس ــل ــم ال ـص ــاح ـي ــات اإلداري ـ ـ ــة
ال ـع ـل ـيــا ك ــاف ــة ف ــي وزارات غ ــزة كـلـهــا،
وهـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ال ي ـ ـ ــزال ال ــوف ــد
املـصــري األمـنــي ال ــذي ي ــزور غــزة منذ
أي ـ ــام ي ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ات مــع
معظم األطراف.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،اسـتـغـلــت «ح ـمــاس»
وج ـ ــود ال ــوف ــد املـ ـص ــري ،ل ـتــوجــه عبر
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب األول لـ ــرئ ـ ـيـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـت ـشــري ـعــي» (الـ ـب ــرمل ــان) أح ـم ــد بـحــر،
ات ـهــامــات إل ــى حـكــومــة «ال ــوف ــاق» بما

وصفه «التجاوزات غير الدستورية».
وقال بحر في مؤتمر أمس تعقيبًا على
إقـ ــرار الـحـكــومــة امل ــوازن ــة املــال ـيــة لعام
 ،2018إن «إقــرار املوازنة دون عرضها
على التشريعي صاحب الصالحية في
إقــرارهــا يشكل فـســادًا سياسًا وماليًا
وال يخدم املصالحة الفلسطينية ،بل
يزيد االنقسام».
وأضــاف بحر أن «الــوفــاق تحرم قطاع

شنت «حماس» هجومًا
على «الوفاق» بحضور
الوفد األمني المصري

ّ
تصر «فتح» على «صالحيات إدارية كاملة» (أ ف ب)

غزة حقه الطبيعي وحصته املفترضة
ف ــي امل ــوازن ــة ال ـعــامــة واملـ ـق ــدرة بـ ــ،%40
ف ــي ح ــن أن م ــا صــرفـتــه عـلــى الـقـطــاع
خـ ــال  2017ل ــم ي ـت ـج ــاوز  %19فـقــط،
م ــع أن ـهــا تـجـبــي م ــن غ ــزة  100مليون
دوالر شهريًا» .وكان بحر قد استقبل
ً
الوفد املصري قبيل املؤتمر ،قائال إن
«ح ـمــاس» «ات ـخــذت سلسلة إج ــراءات
مـ ــن أج ـ ــل دع ـ ــم جـ ـه ــود م ـص ــر إلت ـم ــام
املصالحة».
في شأن آخــر ،استقبل رئيس السلطة
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،عـ ـ ــددًا م ــن ال ـس ـف ــراء
وال ـق ـن ــاص ــل امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـض ـفــة،
وحملهم رسالة خطية تستنكر فرض
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ض ــرائ ــب على
مـمـتـلـكــات ال ـك ـن ــائ ــس .وح ـض ــر ال ـل ـقــاء
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي م ـقــر ال ــرئ ــاس ــة ف ــي رام
ال ـلــه  15سـفـيـرًا م ــن :األردن ،وروس ـيــا
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة ،واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وقـ ـ ـب ـ ــرص ،وال ـ ـيـ ــونـ ــان ،واألرجـ ـنـ ـت ــن،
واالتحاد األفريقي ،وتركيا ،وتشيلي،
وإي ـط ــال ـي ــا ،وفـ ــق وك ــال ــة أنـ ـب ــاء «وفـ ــا»
الرسمية.
يشار إلى أن األمني العام لجامعة الدول
العربية ،أحمد أبــو الغيط ،قــال أمــس،
إنه ال تمكن «إقامة عالقات طبيعية مع
إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية
بصورة عادلة ودائمة» ،مضيفًا خالل
ل ـق ــاء م ــع م ـب ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
للشرق األوسط ،ميخائيل بوغدانوف،
ً
في القاهرة ،أن دوال عربية قدمت إلى
األوروبيني مسارات لتحريك التسوية
بني فلسطني وإسرائيل ،وكــي تساعد
ب ــروكـ ـس ــل فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـت ـب ـعــات
السلبية للقرار األميركي ...إلى جانب
أهمية االعتراف بالدولة الفلسطينية
في هذه املرحلة».
إلــى ذلــك ،اقتحم  118مستوطنًا أمس
باحة املسجد األقصى من باب املغاربة
بحراسة مـشــددة مــن شــرطــة االحـتــال
الخاصة ،وبرفقة عنصري مخابرات،
وت ـجــولــوا ف ــي بــاحــاتــه وس ــط تلقيهم
شروحًا عن «الهيكل» ،وذلــك في وقت
دعت فيه جماعات «الهيكل» أنصارها
إلــى املشاركة الواسعة فــي اقتحامات
م ـك ـث ـف ــة ل ـل ـم ـس ـج ــد ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـعـيــد
«املساخر» اليهودي.

من صحافة العدو

أن تجمع بني ّ
تمسكها بمواجهة هذا
التهديد ،وع ــدم الــذهــاب نحو الـحــرب.
لـكــن مـ ــاذا سـتـفـعــل إســرائ ـيــل إذا ما
اكتشفت الحـقــا أن هـنــاك مــزي ـدًا من
الـقـيــود فــرضــت عـلــى االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـتــي تتبعها فــي ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
وأن عليها أن تـخـتــار أح ــد خـيــاريــن،
إما الكف عن االعتداءات أو ّ
تحمل دفع
أثـمــان مــواجـهــة كـبــرى ،أو عـلــى األقــل
تـحـ ّـمــل دف ــع أث ـمــان الـ ــردود املــدروســة
والحازمة التي قد تبادر اليها دمشق.
ال يـعـنــي مــا ت ـقــدم أن ال ـص ــورة بــاتــت
واضحة إزاء مسار التطورات املقبلة
على الساحة السورية ،لكن يكفي عدم
وضوحها للداللة على مدى تعقيدات
املشهد .وعلى هــذه الخلفية يأتي ما
أوضحه ليبرمان أيضًا ،حول مساعي
إسرائيل على املستوى الدولي َّملواجهة
هــذا التهديد .وهــو تعبير ُملطف عن
مساعي لالستعانة بــالــدول العظمى
مــن أج ــل كـبــح ه ــذا امل ـســار التعاظمي
ملـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة .وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـك ـ ّـرره
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو مرارًا،
م ــن خـ ــال اتـ ـص ــاالت ــه م ــع واش ـن ـطــن
وموسكو والعواصم األوروبية.

هذه ليست أف  ...16إنها إله
ُ
أسقط عدد ال يحصى ُ من الطائرات الحربية منذ
الحرب العاملية األولــى .أسقطت طائرات بريطانية
وأملــانـيــة ويابانية وسوفياتية وأميركية وغيرها
مــن الـجـيــوش ،فــوق أوروب ــا وفيتنام وأفغانستان
واملحيط الهادئ ،وفي كل ساحة قتال أخــرى في
قارة .لم يقتصر ذلك على السقوط نتيجة خلل
كل ُ
تـقـنــي؛ أسـقـطــت ال ـطــائــرات أيـضــا نتيجة مواجهة
ب ــن طـ ــائـ ــرات ،وك ــذل ــك نـتـيـجــة ت ـعــرض ـهــا ل ـنـيــران
املنظومات الدفاعية ،وذلك كله رغم أنها كانت من
ً
أفضل الطائرات الحربية في زمانها ،فضال عن أن
ّ
طياريها هم من أفضل الطيارين لدى البشر الذين
خلقوا على وجه األرض ،وهم ال يقلون مهارة عن
طياري ســاح الجو اإلسرائيلي ،حتى ولــو كانوا
من األغيار (غير يهود).
يبدو أنه لم يسبق أن أعقب إسقاط طائرة حربية
هــذا املستوى من الصدمة والهلع ،كاللذين حدثا
فــي أعـقــاب إعــان الـعــدو إسـقــاط الطائرة الحربية
اإلسرائيلية بواسطة الدفاع الجوي السوري ،قبل
أس ـبــوع .تعامل الـيـهــود اإلســرائـيـلـيــون وكــأنـهــم ال
يـعــرفــون أنـفـسـهــم ،وج ــاء موقفهم بـعــد مشاهدة
حـطــام الـطــائــرة ،وك ــأن ال ـحــادثُ هــو تدنيس السم
الرب ،وكأن فخرهم الوطني قد أخصي.
من املشكوك فيه أنه خالل كل تاريخ القتال الجوي،

ج ــرى الـتـعــامــل بــرؤيــة وتـعــابـيــر ديـنـيــة مــع طــائــرة
مقاتلة جرى إسقاطها .كأنها صنم ّ
خيب آمال من
يعبدوه وانكشف أنه إله فان ،وأنه سوبرمان سقط
من السماء ،بخالف كل التوقعات.
بالنسبة إلى اليهود اإلسرائيليني ،طائرات سالح
وتفوقها في السماء هو ّ
الجو إلهية الهوتيةّ ،
تفوق
إلهي يمنحها الـقــدرة االلهية على فعل كل شيء
وض ـم ــن صــاح ـيــات وقـ ـ ــدرات اآلل ـه ــة ال ـقــاهــريــن.
هــي طــائــرة ال يفترض أن تـكــون عــرضــة للخطر،
وط ـي ــاروه ــا مــائـكــة س ـم ــاء ،ال يــرتـكـبــون أخ ـطـ ًـاء
بشرية.
صور اإلصابات املباشرة التي ينفذها سالح الجو
اإلسرائيلي ،حتى وإن كانت ضد أهداف صغيرة
وب ـع ـيــدة ،تـثـيــر إع ـجــاب امل ـشــاهــديــن ،وتـشـيــر إلــى
الـقــدرة الكبيرة والهائلة للطائرة اإللــه ،ولطياريها
من املالئكة .ال شيء ينفلت أو قادرًا على الهروب،
مهما كــان صغيرًا ومـمـ ّـوهــا ،مــن نيرانهم اإللهية
االنتقامية.
مثلها مثل اآللهة .الطائرة اإلسرائيلية تصل إلى
كــل م ـكــان .هــي الـ ــذراع الـطــويـلــة وج ـهــة االف ـتــراس
وملكة الفضاء .أمــا أعــداء إســرائـيــل ،مــن إيرانيني
وعرب ،فهم مجرد جرذان وأرانب ،عليهم فقط أن
ّ
يفروا مذعورين ،إلى جحورهم وأوكارهم.

كــم تثير الـطــائــرة الحربية اإلســرائـيـلـيــة مــن هيبة
وإج ـ ــال ف ــي ق ـلــوب ال ـي ـهــود االســرائ ـي ـل ـيــن ،إنـهــم
يركعون لها .لهذا يتساءلون ،كيف يمكن ،كيف،
ّ
وتحول إلــى أشــاء؟ هــذه إهانة وإذالل
أن تتحطم
وطني يشعر بــه كــل ّ اليهود فــي إســرائـيــل .الذعر
ساد الجميع ،لدى تلقي النبأ الرهيب عن الكارثة.
الشعب ال يريد ،ويرفض التصديق.
قــائــد أرك ــان ســاح الـجــو ،العميد تــومــر ب ــار ،كان
لديه تفسير حول حدث اإلسقاط ،الذي جاء حدثًا
مــا وراء الطبيعة بــأن نجحت ســوريــا فــي إسقاط
طائرة حربية إسرائيلية .قال بار إنها «وقاحة من
السوريني أن أطلقوا صواريخ نحونا» .هذا يعني
أنه كان يفترض بالسوريني أن يسجدوا للطائرة
الحربية اإلســرائـيـلـيــة واالمـتـنــاع عــن استهدافها،
إذ على البشر واجــب والتزام إجــال ّ
تفوق اآللهة.
ّ
لبشري أن يتحدى اإللــه «زي ــوس»؟
وكيف يمكن
لقد خرق السوريون النظام الكوني ،وهذه وقاحة
منهم.
ّ
هــذا تـحــد أللــوهـيــة الـطــائــرة الحربية اإلسرائيلية:
لـيــس م ــن امل ـف ـتــرض بــال ـســوريــن أن يــداف ـعــوا عن
أنفسهم ،بل الصالة كي ترحمهم الطائرة الحربية
اإلسرائيلية.
(روغير الفر« ،هآرتس»)
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ّ
تقرير
تستعد الحكومة البريطانية
الستقبال ولي العهد ،محمد بن
سلمان ،في السابع من آذار المقبل،

مساع محمومة تبذلها
وسط
ٍ
لندن لالستحواذ على أسهم شركة
«آرامكو» التي ُينتظر طرح حصة

منها في االكتتاب العام في النصف
الثاني من  .2018وفي انتظار موعد
الزيارة ،بدأت حكومة ماي حملة

عين حكومة ماي على أسهم «أرامكو»

ً
بريطانيا تتجاهل االنتقادات :أهال بـ«رائد اإلصالح» في
ابن سلمان :معالجة
التطرف بـ«الصدمة»!
ل ــم ي ـن ـكــر ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،فــي
م ـقــاب ـل ـتــه م ــع «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،أن
األوامر امللكية األخيرة املتصلة باملجال
الـعـسـكــري تـسـتـهــدف «تـحـقـيــق نتائج
أفضل لإلنفاق العسكري السعودي»،
إال أنه قال إنه «جرى التخطيط لذلك منذ
عدة سنوات» ،في تناقض مع حديثه عن
أن الغاية من حركة اإلعفاءات والتعيينات
الجديدة اإلتيان بأشخاص ذوي «طاقة
عــال ـيــة» يـسـتـطـيـعــون تـحـقـيــق األه ــداف
ال ـت ــي تـشـتـمــل عـلـيـهــا «وث ـي ـق ــة تـطــويــر
الــدفــاع» .والظاهر أن األمير الشاب وقع
فــي هــذا التناقض (ال ــذي ال يـبــدو كذلك
لـلــوهـلــة األولـ ــى بــالـنـظــر إل ــى أن ال ــرواي ــة
الــرسـمـيــة تعيد الــوثـيـقــة إل ــى عـهــد امللك
عبد الـلــه) للتهرب مــن ربــط التعيينات
الجديدة بالحرب الــدائــرة في اليمن .إال
أن ذلك لم يمنع إقراره املبطن بعجز تلك
الـحــرب ،إلــى اآلن ،عــن تحقيق أهدافها،
مــن خ ــال حــديـثــه عــن «خـطــط طموحة
لحشد القبائل اليمنية ضــد الحوثيني
وداعميهم اإليرانيني في اليمن» .وفي ّ
رد
على القائلني إن خطواته تثير سخطًا
داخـ ـ ــل ال ـع ــائ ـل ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وال تـحـظــى
بتأييد شعبي واســع النطاق ،ادعــى أنه
«يـحـظــى بــدعــم شـعـبــي ،لـيــس فـقــط من
ِقبل الشباب القلق ،بل أيضًا من أفــراد
العائلة املالكة» .وإزاء التحذيرات من أن
التغييرات الـتــي يجريها تشكل خطرًا
على البنية االجتماعية في اململكة ،غير
املـهـ ّـيــأة لنقلة بـهــذا الـحـجــم ،طلع الرجل
بـمـصـطـلــح «ال ـص ــدم ــة» ،ال ـتــي ق ــال إنـهــا
«ك ــان ــت ض ــروري ــة لـقـطــع ال ـطــريــق على
التطرف اإلسالمي».
(األخبار)

عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ال ـت ــي
أطـلـقـتـهــا مـنـظـمــات حـقــوقـيــة تتخذ
مــن العاصمة البريطانية مـقـرًا لها
إللـغــاء الــزيــارة امل ـقــررة لــولــي العهد
ال ـس ـعــودي ،مـحـمــد بــن سـلـمــان ،إلــى
امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،أص ـ ـ ـ ّـرت ح ـكــومــة
تيريزا مــاي على استقبال مــن بات
ُيـعـ ّـد فــي أدبـيــاتـهــا «رائ ــد اإلص ــاح»
فــي املـمـلـكــة ،فــي مــؤشــر واض ــح إلــى
أن م ـص ــال ــح ل ـن ــدن ت ـت ـق ــدم ع ـل ــى كــل
م ــا ع ــداه ــا م ــن اع ـت ـب ــارات ،ول ــو كــان
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـج ــريـ ـم ــة املـ ـت ــواصـ ـل ــة
تكتف حكومة
املرتكبة في اليمن .لم
ِ
آذار /مارس
من
ماي بإعالن السابع
ّ
املقبل موعدًا للزيارة ،بل دشنت مع
اإلع ــان مــا ب ــدا أنـهــا حـمـلــة لتلميع
صـ ـ ــورة ابـ ــن س ـل ـم ــان ،وخـ ـط ــب وده
قـبـيــل ط ــرح أس ـهــم شــركــة «أرام ـك ــو»
النفطية السعودية في اكتتاب عام
أول ــي سـيـكــون األك ـب ــر ف ــي ال ـتــاريــخ،
وتتطلع الحكومة البريطانية إلى
ّ
يصب سوى في بورصتها.
أن ال
وت ــول ــى وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،بــوريــس
جــونـســون ،أم ــس ،مهمة «التلميع»
تـ ـل ــك عـ ـب ــر م ـ ـقـ ــال ل ـ ــه ف ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
ال ـ ـ «ت ــايـ ـم ــز» ،أش ـ ــاد ف ـيــه ب ـمــا سـمــاه
«اإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـح ـق ـي ـق ــي فـ ــي غ ـض ــون
ب ـ ـضـ ـعـ ــة أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ـقـ ـ ــود م ــن
الـجـمــود» فــي املـمـلـكــة .ورأى أن ابــن
س ـل ـمــان «ي ـس ـت ـحــق ال ــدع ــم لــوضـعــه
ن ـ ـهـ ــايـ ــة مل ـ ـنـ ــع ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــادة
ال ـس ـيــارات ،وتخفيفه التمييز على
أســاس النوع االجتماعي ،ووضعه
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة إلدخ ـ ـ ـ ــال
ّ
متوجهًا
النساء فــي ســوق الـعـمــل»،
إل ــى راف ـض ــي ال ــزي ــارة بــال ـقــول« :إذا
كنت تميل لتجاهل هذه التطورات،
فإنني أقول بكل احترام إنك ترتكب
خ ـ ـطـ ــأ ك ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا» .ي ـ ـت ـ ـجـ ــاهـ ــل ع ـم ـي ــد
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة فــي
حديثه هذا أعمال القمع والترهيب
املتواصلة بحق املعارضني ونشطاء
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،لـكـنــه يـسـتــذكــرهــم
بــأمــل «ي ـت ـيــم» فــي أن ت ـبــذل الـقـيــادة
ال ـس ـعــوديــة م ــزي ـدًا م ــن ال ـج ـهــود في
امل ـجــال الـحـقــوقــي .أم ــل ال يستهدف
جــون ـســون م ــن ورائ ـ ــه س ــوى تـبــريــر

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال «امل ـ ـلـ ــك غـ ـي ــر املـ ـنـ ـص ــب»؛
بالنظر إلى أن «تسليم هذه الرسالة
لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،أو ح ــل
الـ ـخ ــاف ــات ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،يـتـطـلــب
لقاء ات شخصية بني زعيميهما».
بالطريقة نفسها يـعـ ّـرج جونسون
على التورط البريطاني في الجرائم
املرتكبة فــي الـيـمــن ،بفعل استمرار
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي تـ ــزويـ ــد ال ـس ـع ــودي ــة
بأسلحة بلغت قيمتها ،منذ اندالع
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي آذار /مـ ـ ـ ــارس ،2015
 6.4م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر .يـ ـ ـب ـ ـ ّـرر ذل ــك
ب ــأن الـسـعــوديــة «م ــن أق ــدم أصــدقــاء
بريطانيا في املنطقة» ،مشددًا على
ضـ ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي مـعـهــا
بالنظر إلى أن الحكومتني «تعمالن
جنبًا إلى جنب اليوم على التصدي
لتصرفات إيــران املــدمــرة في الشرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ونـ ـ ــزع ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب فــي
ال ـي ـم ــن» ،ف ــي م ـحــاولــة لــإي ـهــام بــأن
الـ ــريـ ــاض ل ـي ـســت الـ ـط ــرف امل ـس ــؤول
ع ــن إشـ ـع ــال ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب .غ ـيــر أن
جــون ـســون ال ي ـجــد بـ ـدًا م ــن ال ــدع ــوة
إلـ ــى ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة ل ــأزم ــة فــي
اليمن ،وإيـصــال املـســاعــدات إلــى كل
مــن يحتاج إليها هـنــاك ،فــي موقف
مكرر ال يزال ،إلى اآلن ،رهن األقوال
من دون األفعال.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،يـ ـ ــريـ ـ ــد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول
البريطاني إبطال جميع الحجج التي
معارضو الزيارة ،تالفيًا
يتسلح بها
ِ
ألي تشويش على مساعي حكومة
م ــاي ل ـش ـ ّـد ال ـس ـعــوديــة إل ــى بــورصــة
ً
لندن بدال من بورصة نيويورك ،التي
كانت اتهمت منافستها بأنها «تفعل
املـسـتـحـيــل» الج ـت ــذاب ال ـط ــرح الـعــام
األولـ ــي ل ــ«أرام ـك ــو» .وه ــذا هــو عينه
ما فعلته رئيسة الوزراء البريطانية،
أول مــن أم ــس ،عقب إع ــان املتحدث
باسمها موعد الزيارة ،التي قال إنها
«ستدشن حقبة جديدة من العالقات
الثنائية ،ترتكز على شــراكــة تحقق
م ـص ــال ــح واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ـك ــل مــن
املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وامل ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» .إذ رأت م ـ ـ ــاي ،ال ـت ــي
تتطلع إلى تعزيز مكانة لندن كمركز
مــالــي عــاملــي ،أن «الـسـعــوديــة تتغير،

ماي :لن نوافق على قوانين جمركية أليرلندا الشمالية مختلفة عن بريطانيا (أ ف ب)

تحاول حكومة
ماي إبطال الحجج
التي يتسلح بها
رافضو الزيارة

وق ــد الحـظـنــا تـطــويــر ق ـطــاعــات مثل
الـصـحــة والتعليم والـبـنــى التحتية
والـسـيــاحــة ،واململكة املـتـحــدة رائــدة
عامليًا في هــذه القطاعات ،ما يخلق
فرصًا للعمل معًا».
وفي رد مبطن على انتقاد منظمتي
«ال ـ ـع ـ ـفـ ــو الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«ريـ ـ ـب ـ ــري ـ ــف»
تغاضي لندن عن «سجل السعودية
الفظيع فــي مجال حقوق اإلنـســان»،
ودعوتهما إياها إلى «تعليق مبيعات
األس ـل ـحــة الـبــريـطــانـيــة لـلـسـعــوديــة»

تقرير

األردن يحامي عن إسرائيل من «داعش» :إحباط عمليات مفترضـ ـ
مرة جديدة تصدر السلطات
األردنية بيانات تفصيلية تتضمن لوائح
اتهام بحق خاليا إرهابية كانت قد
أعلنت إلقاء القبض عليها سلفًا .ال
شك في أن المملكة شهدت أحداثًا
العامين الماضيين ،لكن
ساخنة خالل
ُ
ّ
خاليا «المناصرين» تحمل تهمًا تفوق
في وقت يأفل
قدراتها وإمكاناتهاّ ،
ّ
فيه نجم «داعش» ،لكن ما صعد
الالئحة األخيرة ورود رجال أعمال
إسرائيليين والسفارة األميركية في
قائمة األهداف المفترضة

عمان ــ األخبار
صدرت الئحة االتهام التفصيلية بحق
«خ ـل ـيــة إره ــاب ـي ــة» أع ـل ـنــت امل ـخ ــاب ــرات
األردن ـي ــة أن ـهــا ضبطتها بــدايــة الـعــام
الـ ـج ــاري ب ـعــدمــا ك ــان ــت ت ـن ــوي تنفيذ
عـمـلـيــات فــي املـمـلـكــة «ن ـصــرة لتنظيم
داعـ ـ ـ ــش» فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي .2017
ووف ـ ـ ــق ال ــائـ ـح ــة ،الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت قـبــل
يــومــنُ ،وجـهــت االتـهــامــات إلــى سبعة
ِّ
عشر شخصًا ،تأثر املخطط ( 34سنة)
بالعملية «الفردية» التي نفذها محمد
املـشــارفــة فــي مكتب مـخــابــرات البقعة
ف ــي ح ــزي ــران  2016وأدت إلـ ــى مـقـتــل
خمسة ،فيما كان االتهام األبرز نيتهم
اس ـت ـهــداف أع ـم ــال رجـ ــال إســرائـيـلـيــن
والسفارة األميركية داخل اململكة.
تلك الخلية بدأ تشكيلها ،وفق الالئحة،
ِّ
في  ،2016حينما أبلغ املخطط (املتهم

 )1أحد املشاركني (املتهم  )13أن يخبر
شخصًا آخر (املتهم  )17بنيتهم تنفيذ
عـمــل عـسـكــري ف ــي املـمـلـكــة ،فـيـمــا كــان
األخ ـي ــر ق ــد بـ ــارك عـمـلـيــة ستستهدف
قـنــاة «رؤي ــا» والـعــامـلــن فيها بقنابل
املولوتوف اليدوية الصنع ،ثم عــادوا
وأخ ـب ــروه بــأنـهــم سـيـنـفــذون عمليات
«سـ ـ ـط ـ ــو» ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـن ـ ــوك ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
ال ــرص ـي ـف ــة (ش ـ ـمـ ــال شـ ـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة
عـ ـ ّـمـ ــان ،وه ـ ــي إح ـ ـ ــدى م ـ ــدن م ـحــاف ـظــة
الزرقاء) للحصول على األموال الالزمة
لـلـعـمـلـيــات وش ـ ــراء الـ ـس ــاح ،ك ـمــا كــان
املتهم  1و 13يتوجهان إلــى « ،»17كل
على حدة لتلقي دورات أمنية.
وفــي وقــت الحــق ،تــواصــل املتهم  1مع
« »16إلشراكه في العمليات ،وعلى ما
يبدو أن األخير أراد من يفتي له بجواز
ذلـ ــك ،فـتــوجـهــا إل ــى « »17الـ ــذي ب ــارك
لـهـمــا مــا ي ـنــويــان فـعـلــه .وق ـســم املتهم

أعلنت السلطات أن
الخلية كانت تنوي أيضًا
استهداف السفارة
األميركية

 1امل ـش ــارك ــن ع ـلــى ثـ ــاث م ـج ـمــوعــات
حرص على فصل بعضها عن بعض،
وكذلك وجهت إليها اتهامات مختلفة.
ومن األهــداف األخرى التي كان منويًا
استهدافها :مركز املبادرات الفرنسي،
وأنفاق شركة الفوسفات بجانب مبنى

مخابرات الرصيفة ،كما كان مخططًا
لسرقة أسلحة مــن مركز أمــن ياجوز
(غــرب الرصيفة) ،وسرقة سالح أحد
أفراد الدفاع املدني في الرصيفة .أما
األمــوال ،فخططت إحدى املجموعات
للحصول عليها من سرقة أحد فروع
املــوالت التجارية في الرصيفة ،ومن
سـ ـي ــارات ش ــرك ــة «ب ـي ـب ـســي» (ج ـنــوب
غرب الرصيفة) ،ومن سيارات توزيع
السجائر.
أمــا املجموعة األخ ـطــر ،فهي الثالثة
الـتــي تشكلت مــن خـمـســة أشـخــاص،
مــن بينهم املتهم  ،1وكــانــت مهمتها
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط ل ـ ـل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى
واالنـ ـتـ ـح ــاري ــة ،ووجـ ـه ــت إل ـ ــى جـمـيــع
أعضائها تهمة املؤامرة بقصد تنفيذ
أعـ ـم ــال إره ــابـ ـي ــة ،والـ ـت ــروي ــج ألف ـك ــار
جماعة إرهــابـيــة (داعـ ــش) ،عــدا املتهم
 14ال ـ ــذي وج ـه ــت إل ـي ــه م ـن ـف ــردًا تهمة
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العالم
«تلميعية» لسياسات ابن سلمان الداخلية
والخارجية ،ردًا على االنتقادات المتواصلة
لتغاضي المملكة المتحدة عن «جرائمه»

السعودية!

الـ ـت ــي ُ
«ي ـح ـت ـم ــل أنـ ـه ــا تـسـتـخــدمـهــا
ف ــي قـصــف املــدن ـيــن بــال ـي ـمــن» ،وفــي
رفـ ــض غ ـي ــر م ـب ــاش ــر أي ـض ــا ملـطــالـبــة
تحالف «أوقفوا الحرب» وبرملانيني
بريطانيني بإلغاء زيارة ابن سلمان،
اع ـت ـبــرت م ــاي أن «عــاقــاتـنــا الـقــويــة
مــع السعودية تسمح لنا بالحديث
صراحة ،وفي شكل بناء ،في قضايا
أم ـن ـي ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة ،وف ـ ــي الـ ـص ــراع ــات
وال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي» ،مـضـيـفــة ،في
بيان ،أن «زيــارة ولي العهد ستكون

ف ـ ــرص ـ ــة ل ـ ـنـ ــا ولـ ـلـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
السعودية ملصلحة شعبينا».
عـلــى املـقـلــب ال ـس ـع ــودي ،ب ــدأ محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،قـبـيــل زي ــارت ــه املــرتـقـبــة
إلى اململكة املتحدة والتي ستعقبها
زيـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فــي
ال ـ ـ ــ 19م ــن آذار امل ـق ـبــل وف ـق ــا مل ــا أف ــاد
ب ــه م ـص ــدر س ـع ــودي أم ـ ــس ،تكثيف
م ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه إل ـ ـ ـ ــى تـ ـبـ ـيـ ـي ــض «حـ ـمـ ـل ــة
التطهير» التي أطلقها مطلع تشرين
الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي ،وال ـتــي ال
ت ــزال تثير الكثير مــن الـشـكـ ًـوك لدى
رادع ــة إياهم
املستثمرين األجــانــبِ ،
عن االنــدفــاع إلــى السوق السعودية.
دافـ ـ ــع ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ف ــي م ـقــاب ـ ُلــة مــع
صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» نشرت
ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ع ــن تـلــك
الحملة بالقول إنها «جزء من العالج
بالصدمة» بسبب تفشي الفساد في
اململكة ،مضيفًا أن «معظم املعتقلني
يدركون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة،
وق ــد قــامــوا بــالـتـســويــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة «لـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون قـ ـ ــادرة
على تحقيق أه ــداف موازنتها دون
وق ــف ه ــذا ال ـن ـهــب» ،م ــن دون تقديم
إجــابــة شافية على الـســؤال الرئيس
املتمحور حول كيفية جعل «النزاهة»
منهجًا مستديمًا ،إذا ما تم التسليم
ً
أصــا بــأن حملة ابــن سلمان تندرج
في إطار مكافحة الفساد.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت يـ ـجـ ـتـ ـه ــد ف ـ ـيـ ــه الـ ــرجـ ــل
ف ـ ــي «ت ـ ـغـ ــريـ ــب» ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ً
ـاوال
واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي املـمـلـكــة ،م ـح ـ ِ
احـ ـت ــذاء مـعــايـيــر «الـ ـ ــدول املـتـقــدمــة»
في ما يطرحه من خطط ومشاريع،
تنكسر لــديــه الـقــاعــدة لــدى الــوصــول
إلى مجال حقوق اإلنسان ،إذ تصبح
«املعايير السعودية مختلفة عن تلك
األمريكية» وفقًا ملا ورد في مقابلته
مع ديفيد إغناتيوس .إجابة تنطوي
ع ـلــى مــؤشــر ج ـلــي إل ــى اعـ ـت ــزام ولــي
العهد املضي في سياسة التضييق
ـارض ــن والـ ـنـ ـشـ ـط ــاء ،وإن
ع ـل ــى املـ ـع ـ ِ
اس ـتــدرك مساعد لــه بــأن الــرجــل «قد
ينظر في إدخــال إصــاحــات في هذا
املجال».
(األخبار)

األزمة الخليجية

دول المقاطعة :قطر أزمة ثانوية
 ...ال تستحق االنتباه!
ت ـح ـ ّـول ــت الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ 37مل ـج ـلــس ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،وال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ي ــوم اإلث ـنــن
فـ ــي م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،إل ــى
م ـن ـبــر ل ـل ـتــراشــق ب ـ ٌـن ق ـطــر وبـ ــن الـ ــدول
املقاطعة لها .تراشق بلغ ذروته أمس مع
ِ
إص ــدار األخ ـيــرة بيانًا «شــديــد اللهجة»
رأت فـيــه املـنــابــر املــوالـيــة لقطر محاولة
لـقـطــع الـطــريــق عـلــى م ـح ــاوالت الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،جمع الزعماء
الخليجيني في واشنطن بحلول الربيع
املقبل .لكن البيان لــم يغاير ،عمليًا ،ما
دأبـ ـ ــت ع ــواص ــم امل ـق ــاط ـع ــة ع ـل ــى تـ ـ ــرداده
م ـنــذ ش ـه ــور ،م ــع ت ـشــديــد إض ــاف ــي على
«ه ــامـ ـشـ ـي ــة» األزم ـ ـ ـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــا،
واسـتـعــدادهــا للمضي فــي املقاطعة إلى
مــا ال نـهــايــة ،فــي مــوقــف متطابق مــع ما
اجتهدت السعودية أخيرًا في تكريسه.
والظاهر ،على ضــوء ما جــاء في البيان،
أن نـجــاح قطر فــي إيـصــال قضيتها إلى
مجلس حقوق اإلنسان ،بعد استضافتها
بـعـثــة فـنـيــة مــن مـكـتــب امل ـفــوض الـســامــي
أكدت وجود انتهاكات لحقوق القطريني
ّ
بفعل «الـحـصــار» ،استفز دول املقاطعة،
وخصوصًا منها السعودية الـتــي تريد
دف ــن الـقـضـيــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلع ــام ــي.
هذا ما أوحت به الفقرة األولى من البيان
الــذي تــاه املـنــدوب الــدائــم لــإمــارات لدى
األمم املتحدة ،عبيد سالم الزعابي ،حيث
اتهم وزير الخارجية القطري ،محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،بأنه «سعى للمرة
الثانية إلشـغــال مجلس حقوق اإلنسان
بأزمة دبلوماسية هم من بادروا بإشعال
فتيلها» ،مضيفًا أن «مــا يقومون به من
مساع لتسويق هذه األزمــة الثانوية في
ٍ
امل ـحــافــل الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة عـلــى أنها
أزمة دولية كبرى تستحق انتباه املجتمع
الدولي ،ال ينبغي االلتفات إليها».
وك ــان وزي ــر الخارجية القطري قــد دعــا،
اإلث ـنــن ،فــي كلمة لــه أم ــام املـجـلــس ،إلــى
«ال ـع ـم ــل ع ـل ــى وق ـ ــف ان ـت ـه ــاك ــات ح ـقــوق
اإلنسان الناجمة عن الحصار املفروض»
على بالده ،مطالبًا بمحاسبة املسؤولني
عن ذلــك .وأشــار آل ثاني إلــى أن التقرير
ال ــذي صــدر عــن بعثة املـفــوض السامي،
عقب زيــارتـهــا قطر فــي تشرين الثاني/
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي« ،ت ـ ـض ـ ـمـ ــن وصـ ـف ــا
م ــوض ــوعـ ـي ــا وم ـن ـه ـج ـي ــا ل ــان ـت ـه ــاك ــات
الجسيمة والـصــارخــة لـحـقــوق اإلنـســان
م ــن ق ـبــل دول الـ ـحـ ـص ــار»« .ان ـت ـه ــاك ــات»
رف ــض ب ـيــان ال ـ ــدول األرب ـ ــع اإلقـ ـ ــرار بـهــا،
الفتًا إلــى أنــه تــم الــرد على «االدع ــاءات»
ّ
القطرية بشأنها بـ«بيان تفصيلي ُسلم
للمفوضية» ،مـجــددًا دع ــوة قطر إلــى أن

«تختار بني أن تكون دولــة تؤمن بمبدأ
حـ ـس ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ،وبـ ـ ــن أن ت ـس ـت ـم ــر فــي
انتهاك القانون الدولي».
وإذ شدد البيان على ضــرورة «حل هذه
األزم ـ ـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ف ــي إطـ ـ ــار ال ــوس ــاط ــة
الكويتية» في موقف بــات تـكــراره الزمة
ال تـجــد أي ان ـع ـكــاس عـمـلـيــاتــي ،أك ــد أن
«دولـ ـن ــا سـتـسـتـمــر ف ــي م ـم ــارس ــة حقها
الـ ـسـ ـي ــادي ف ــي م ـقــاط ـعــة ح ـك ــوم ــة ق ـطــر»
م ــن دون ال ـت ـلــويــح بـ ــإجـ ــراءات إضــافـيــة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد .وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــد أن
دول املقاطعة ،وعلى رأسها السعودية،
ارتأت التوقف عن اإلجراءات «العدائية»

حضور الدوحة في
«مجلس حقوق
االنسان» في جنيف
يستفز الرياض

املعلنة ،لصالح خطوات أكثر «نعومة»،
مـ ـ ــع مـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــه ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة
ت ـض ـع ـي ــف امل ـ ـسـ ــألـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة .وع ـل ــى
الــرغــم مــن أن رد الـعــواصــم األرب ــع اتسم
بالتصعيد ،خـصــوصــا لناحية االتـهــام
املـ ـتـ ـج ــدد لـ ـل ــدوح ــة بـ ـ ــ«دع ـ ــم امل ـن ـظ ـم ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،و«احـ ـتـ ـض ــان شـخـصـيــات

ب ـيــع أس ـل ـحــة وذخ ــائ ــر الس ـت ـخــدام ـهــا
فــي أع ـمــال إرهــاب ـيــة ،وذل ــك فــي قضية
منظورة أمام محكمة أمن الدولة.
ووفـ ـ ـ ــق الـ ــائ ـ ـحـ ــة ،فـ ـ ــإن املـ ـتـ ـه ــم  1هــو
مـ ـح ــور ك ــل ال ـخ ـل ـي ــة ،وه ـ ــو ن ـف ـســه مــن
أق ـ ـن ـ ــع امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــن وخ ـ ـط ـ ــط وعـ ــايـ ــن
أي ـض ــا ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة وكـنـيـســة
ف ــي مـنـطـقــة م ــارك ــا (عـ ــام  2008خطط
ثالثة تكفيريني لتفجير كنيسة الروم
ال ـك ــاث ــول ـي ــك بـ ـسـ ـي ــارة م ـف ـخ ـخ ــة ،لـكــن
ق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ق ـب ــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ) .وب ـعــد
ذل ــك ،رص ــد رج ــال أع ـمــال إسرائيليني
كـ ــانـ ــوا ي ـت ــوج ـه ــون إل ـ ــى م ـص ــان ــع فــي
املـنــاطــق املــؤهـلــة فــي الــرصـيـفــةّ ،
وقسم
املجموعات الثالث وفق املهمات ،ونفذ
دراسة أمنية لجميع األهداف من أجل
ضمان التنفيذ دون اكتشاف األمر من
ال ـس ـل ـطــات ،ووضـ ــع خـطـطــا لـلــوصــول
والدخول إلى األهداف مع تحديد طرق

وك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو ،تـ ـنـ ـع ــدم ل ـ ـ ــدى غــال ـب ـيــة
املعتقلني الـخـبــرة ،وهــم لــم ينفذوا أيًا
م ــن أه ــداف ـه ــم ،ح ـتــى أن امل ـت ـهــم  1كــان
مكشوفًا مــع اآلخــريــن ،وهــو مــا يطرح
ً
س ـ ـ ــؤاال ع ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـخ ـط ـيــط لـعـمــل
ع ـس ـكــري م ــع م ـم ــارس ــة ت ــروي ــج علني
ـدرج
ل ـج ـم ــاع ــة إره ــابـ ـي ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة ت ـ ـ ِ
الجماعة املذكورة في الئحة املنظمات
اإلره ــاب ـي ــة ل ــدي ـه ــا .وب ـم ـقــارن ــة قـ ــدرات
الـجـمــاعــة مــع األه ــداف الـتــي اخـتـيـ َـرت،
وم ــن أبــرزهــا الـسـفــارة األمـيــركـيــة ذات
الـتـحـصــن ال ـعــالــي ،فـيـبــدو ضــربــا من
الـخـيــال تنفيذ عملية حـتــى لــو كانت
انتحارية.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى قـ ـن ــاة «رؤي ـ ـ ـ ـ ــا» ،يـقــع
مـبـنــاهــا أي ـض ــا ض ـمــن م ـبــانــي املــديـنــة
اإلعالمية األردنـيــة ،وهــي منطقة حرة
خ ــاص ــة ،وهـ ــي بـ ـمـ ـح ــاذاة ال ـت ـل ـفــزيــون
األردنـ ـ ــي ال ـخــاضــع ل ـحــراســة م ـش ــددة،

إرهــابـيــة» ،و«احـتـضــان األيديولوجيات
ينطو على ما يمكن
املتطرفة» ،إال أنه لم
ِ
اعـ ـتـ ـب ــاره ن ـس ـفــا مل ـس ــاع ــي واش ـن ـط ــن فــي
عـقــد قـمــة أمـيــركـيــة  -خليجية تعتبرها
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ضـ ــرورة ول ــو شكلية
ب ـم ــواج ـه ــة إيـ ـ ـ ــران ،خ ـص ــوص ــا أن إدارة
تـ ــرامـ ــب ال تـ ـم ــان ــع ،ب ـح ـس ــب املـ ــؤشـ ــرات
املعلنة ،اسـتـمــرار األزم ــة تحت السقوف
هذه .وسبق إصدار دول املقاطعة بيانها
اتصاالن هاتفيان منفصالن بني ترامب،
وب ــن ول ــي عـهــد ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد بن
سلمان ،وولي عهد أبو ظبي ،محمد بن
زاي ــد ،شكر خاللهما الرئيس األميركي
األم ـي ــري ــن ع ـلــى إس ـهــام ـه ـمــا ف ــي اق ـت ــراح
السبل الكفيلة بـ«التصدي بشكل أفضل
ألن ـش ـط ــة إي ـ ـ ــران امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار،
وهــزي ـمــة اإلره ــاب ـي ــن وامل ـت ـط ــرف ــن» ،ما
يـشــي ب ــأن واشـنـطــن ال ت ــزال تتطلع إلــى
جعل «التركيز على شؤون استراتيجية»
م ـظ ـلــة ل ـج ـمــع ال ــزع ـم ــاء ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،ال
س ـي ـمــا وأن االتـ ـص ــال ــن ل ــم يـتـخـلـلـهـمــا
تـشـنـيــع ع ـلــى الـ ــدوحـ ــة ،ب ــل وأع ـق ـب ـه ـمــا،
مـ ـس ـ ً
ـاء ،ات ـص ــال ب ــن ت ــرام ــب وب ــن أمـيــر
قطر ،تميم بن حمد ،أكد خالله الطرفان
حــرص ـه ـمــا ع ـل ــى «ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون فــي
مختلف امل ـجــاالت ،خصوصًا فــي مجال
مكافحة اإلرهاب» .وكانت قطر ردت ،عبر
وفــدهــا الــدائــم ل ــدى األم ــم املـتـحــدة ،على
بيان عواصم املقاطعة ،بمطالبة مجلس
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ب ــ«ال ـع ـم ــل ع ـلــى إن ـهــاء
ان ـت ـهــاكــات دول ال ـح ـصــار ضــدهــا ف ــورًا،
ومحاسبة املسؤولني عنها ،وتعويض
املتضررين منها».
(األخبار)

طالبت قطر مجلس حقوق اإلنسان بوقف «انتهاكات دول الحصار» ضدها (أ ف ب)

ـة لخاليا «هشة»
ل ـل ـخــروج اآلم ــن واالخ ـت ـب ــاء ف ــي بـيــوت
آمنة ،منها مبنى مهجور تابع لسلطة
املـيــاه واق ــع على أوتــوس ـتــراد الــزرقــاء،
وأنفاق الفوسفات في الرصيفة.
ب ـق ــراءة ال ـت ـفــاص ـيــل ،يـظـهــر أن تـمــركــز
الـخـلـيــة فــي ال ــزرق ــاء ،وه ــي مــن معاقل
ال ـس ـل ـف ـي ــن الـ ـجـ ـه ــادي ــن فـ ــي األردن،
ومنها انطلق «أبو مصعب الزرقاوي»
أح ــد أب ــرز قـيــاديــي تنظيم «ال ـقــاعــدة»،
مــا يعني أن الـفـكــر التكفيري وجـنــاح
السلفية الجهادية مــا زال لــه أنصاره
املنتشرون ،كذلك فإن املتهمني الــ 17ال
ينتمون إلى «داعش» ،بل هم متأثرون
بأفكارها ومناصرون لها .وكان الفتًا
أنــه لم يقبض عليهم إال بعد اكتشاف
مخطط الخلية ونيتها تنفيذ أعمال
هـ ـج ــومـ ـي ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـب ــن أن ه ـن ــاك
خمسة مــن الخلية كــانــوا عـلــى قائمة
االنتحاريني.
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بــاإلضــافــة إلــى وج ــود مكتب للجمرك
داخلها ،وفي مكان ليس بعيدًا يوجد
م ـب ـنــى قـ ـي ــادة حـ ــرس الـ ـب ــادي ــة ،أي إن
م ـكــاتــب ال ـق ـن ــاة ف ــي م ــوق ــع م ـح ـصــن ال
يضمن انسحاب املنفذين بــأمــان كما
خ ـط ــط .أمـ ــا اسـ ـتـ ـه ــداف رج ـ ــال أع ـم ــال
إســرائـيـلـيــن ،فـهــو أيـضــا هــدف صعب
التحقيق ،وال بد أن تكون هناك مراقبة
لـلـهــدف وتـحــديــد ص ــات صــداقــة بهم
وم ــواع ـي ــد وج ــوده ــم ،وه ــو م ــا يجعل
املخطط أقــرب إلــى «أمـنـيــات» منه إلى
عمل حقيقي ومنظم.
وق ــد سـبـقــت خـلـيــة ال ـ ــ 17ع ــدة أح ــداث
ش ـب ـي ـهــة ف ــي امل ـم ـل ـك ــة ،خ ـص ــوص ــا فــي
 ،2016منها اكتشاف خلية إربد (شمال
األردن) ف ــي آذار ،وك ــان ــت نـتــائـجـهــا
مقتل  7من أعضاء الخلية ورجــل أمن
وإع ــدام  5فــي وقــت الحــق .أيضًا حدث
هجوم آخر استهدف مكتب مخابرات

ُ ِّ
الـبـقـعــة فــي بــدايــة حــزيــران (نــف ــذ حكم
اإلعـ ــدام بــاملـنـفــذ فــي آذار  ،)2017وفــي
ال ـش ـهــر نـفـســه هــوجــم مـخـيــم الــرك ـبــان
الـ ـح ــدودي م ــع س ــوري ــا وق ـتــل ه ـنــاك 6
عسكريني أردنـيــن مــن حــرس الحدود
واالنـتـحــاري الــذي كــان يقود السيارة
املفخخة.
لكن أقــوى العمليات كانت فــي كانون
األول  2016حينما تـحـ ّـصــن ع ــدد من
اإلره ــابـ ـي ــن ف ــي ق ـل ـعــة الـ ـك ــرك ق ـبــل أن
يقتلوا ،كما قتل في العملية  3من قوات
ال ــدرك و 4مــن األم ــن الـعــام و 3مدنيني
منهم سائحة كندية .وقبل نهاية العام
نفسه ،لوحق شخص آخر في الشوبك
(محافظة معان جنوب األردن) وقتل،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه كـ ــان غ ـيــر أردن ـ ـ ــي .أمـ ــا في
 ،2017فقبض على شاب عشريني من
مروجي «داعش» وقيل إنه كان بصدد
تنفيذ عمليات في األردن وإسرائيل.
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العالم

ُ
ّ
ّ
طالبية يتنافس فيها مئات
تشهد تونس اليوم انتخابات
شبابي تصاعد في األسابيع األخيرة،
تونس عقب زخم
ّ
المرشحين على أصوات أكثر من  240ألف طالب ــ ناخب محتمل ،في  200مؤسسة جامعية

ّ
االنتخابات الطالبية «تحتدم» اليوم

ّ
ّ
صراع بين «اإلسالميين واليساريين»
تونس ــ مالك الزغدودي
ّ
تونسية هــذه األيــام
ال تخلو جامعة
ّ
م ــن م ـظ ــاه ــر ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ــي ــة.
امللصقات التي تحمل صور املرشحني
على الجدران ،واألغاني ذات الخلفيات
والـ ــدالالت املختلفة ترتفع أصواتها
في ساحات الكليات واملعاهد العليا
اسـتـعــدادًا النتخابات ممثلي الطلبة
ف ــي امل ـجــالــس الـعـلـمـ ّـيــة ،وال ـت ــي ت ــدور
ال ـي ــوم الـخـمـيــس وس ــط تـنــافــس حــاد
مــرت ـقــب ب ــن االتـ ـح ــادي ــن (اإلس ــام ـ ّـي
ّ
واليساري) ،األكبر في البالد.
رغ ــم ت ـعـ ّـدد املـحـطــات االنـتـخــابـيــة في
تــونــس بـعــد ال ـث ــورة ،مــن االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
واالن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة املــرت ـق ـبــة في
 6أي ــار/م ــاي املـقـبــل ،إل ــى االنـتـخــابــات
الـ ـقـ ـط ــاع ـ ّـي ــة ضـ ـم ــن «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــام
ّ
التونسي للشغل» و«عماد املحامني»
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـه ـن ـ ّـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ال ـتــي
تشهد بدورها انقسامًا عامًا بني من
ّ
«اإلسالميني
يمكن تصنفيهم تجاوزًا
ّ
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــانـ ـ ّـيـ ــن» ،ف ـ ـ ـ ــإن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ُ
«املـ ـج ــال ــس ال ـع ـل ـم ـيــة» ت ـح ــاف ــظ عـلــى
ّ
ّ
الخصوصية والـجــاذبـ ّـيــة .ولعل
نــوع
ّ
امل ـي ــزة األبـ ــرز لــانـتـخــابــات الـطــابــيــة
هي في كونها أولى تجارب املمارسة
الديموقراطية ضمن إطار مؤسساتي،

ّ
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ـ ّـي ،الـ ـ ـ ــذي ي ــتـ ـس ــم ب ـح ـ ّـدي ــة
ق ــد ت ـصــل إلـ ــى ح ـ ــدود تـ ـب ــادل الـعـنــف
بــن ال ـحــن واآلخ ـ ــر ،رمــزي ـتــه ،خــاصــة
ل ـن ــاح ـي ــة دوره فـ ــي ت ـق ـي ـي ــم ح ـض ــور
ّ
السياسية في صفوف «نخبة
القوى
املستقبل».
وتـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـط ــاب ـ ّـي ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات:
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـب ــة ت ــون ــس»،
أعـ ـ ــرق ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ،ويـ ـض ـ ُّـم ش ـبــاب
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار وال ـ ـقـ ــومـ ـ ّـيـ ــن ،و«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
العام التونسي للطلبة» العائد إلى

النشاط بعد حظره في فترة بن علي
الرتـ ـب ــاط ــه ب ــاإلس ــام ـ ّـي ــن ،و«صـ ــوت
الـ ـط ــال ــب ال ـت ــون ـس ــي» وه ـ ــي مـنـظـمــة
ج ــدي ــدة ل ـهــا تــأث ـيــر مـ ـح ــدود ،ع ــاوة
على املستقلني .وقد ُع ِقدت انتخابات
«املجالس العلمية» للمرة األولى عام
 ،1971وذلـ ــك ب ـعــدمــا ك ــان «االت ـح ــاد
ال ـع ــام لـطـلـبــة ت ــون ــس» ال ــذي تـ ّ
ـأســس
ّ
الذراع الطالبية
عام  1952ولعب دور
للحركة الــوطـنـ ّـيــة ،املـمـ ّـثــل الـحـصـ ّ
ـري
ل ـل ـط ـل ـب ــة داخـ ـ ـ ــل الـ ـهـ ـي ــاك ــل املـ ـس ـ ّـي ــرة
للجامعة.

لــم تـكــن الـغــايــة مــن تـلــك االنـتـخــابــات
األولى تكريس العمل الديموقراطي،
ّ
تحول «االتحاد» إلى مركز ّ
إن ّ
قوة
إذ
لليسار ،دفع نظام بورقيبة إلى فرض
االنـتـخــابــات ليتمكن طلبة «الـحــزب
االشـ ـت ــراك ـ ّـي ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري» (ال ـحــاكــم
حينها) ،من املنافسة .كــان ذلــك زمن
ّ
ال ـح ــزب ال ــواح ــد ،وب ـمــا أن الـجــامـعــة
ّ
ظــلــت الفضاء الوحيد املـتــوافــر على
ّ
ّ
ح ــري ــة نـسـبــيــة ل ـل ـن ـشــاط ،ف ـقــد كــانــت
االنتخابات أشبه بـ«محرار» لتقييم
ّ
الشعبية.

ٌ
حدث بمعايير الماضي؟

ب ـعــد غ ـي ــاب طـلـبــة «حـ ــزب الـتـجـ ّـمــع»
الحاكم وسقوط نظام بن علي ،عاد
ّ
الطالبي إلى ما ُيشبه ما كان
الصراع
عليه فــي سـنــوات الثمانينيات :بني
ال ـي ـســاريــن واإلس ــام ـ ّـي ــن .وال ت ــزال
آثـ ــار م ـع ــارك ذل ــك ال ـج ـيــل الـجــامـعـ ّـي
ّ
ّ
السياسيني
حاضرة في البالد؛ فجل
ال ـب ــارزي ــن الـ ـي ــوم ،سـ ــواء م ــن «حــركــة
ّ
الشعبية»،
النهضة» ،أو من «الجبهة
الـتـكـتــل املـ ـع ــارض ال ـي ـس ـ ّ
ـاري األك ـبــر

ّ
ّ
التونسية ثالث منظمات (عن الويب)
الطالبية
تعمل على الساحة

ٌ
ُ
تحمل قائمة لالتحاد اليساري اسم:
القدس عاصمة أبدية لفلسطين
جـمـهــوره وفــاعـلــوه مــن الـشـبــاب الــذي
تشير األرقام إلى عزوفه عن املشاركة
ّ
في ّ
االنتخابية.
بقية املحافل
ُ ِّ ُ
ويـ ـم ــث ــل «امل ـج ـل ــس ال ـع ـل ـم ــي» سـلـطــة
ت ـشــاركـ ّـيــة ،م ـكـ ّـونــة م ــن عـمـيــد الكلية
ونائبه ،إضافة إلى جملة من األساتذة
امل ـن ـت ـخ ـب ــن عـ ــن أقـ ـس ــامـ ـه ــم ،وث ــاث ــة
ممثلني عن الطلبة .يتخذ هذا املجلس
ّ
القرارات التي ُت ّ
العلمية
سير الشؤون
واإلداريـ ــة داخــل أس ـ ّـوار الجامعة ،في
ُ
ُ
صـ َـيــغ
م ــا ي ـم ـكــن وص ـفــه ب ــأن ــه إحـ ــدى ِ
الـتـعــدديــة فــي «تــونــس ال ـحــاملــة» بعد
ّ
ال ـثــورة .ورغ ــم أن دور ممثلي الطلبة
داخــل املجلس يقتصر على االقـتــراح
واالس ـت ـش ــارة ،ولـكــن يـبـقــى للتنافس

مصر

القيود تصل لـ«اإلعالم الدولي»
القاهرة ــ جالل خيرت
ب ـعــدمــا وص ـلــت ال ـق ـيــود ع ـلــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـلـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــورة غ ـيــر
م ـس ـبــوقــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـعــامــل
م ــع م ــوض ــوع ــات مـ ـح ــددة ،م ــن بينها
االخ ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـ ـق ـ ـسـ ــري ،بـ ــاتـ ــت ج ـه ــات
سيادية تــديــر مسألة تحسني صــورة
مصر في الخارج في العمل باستكمال
الـضـغــوط لتصل إلــى وســائــل اإلعــام
العاملية خالل الفترة املقبلة .تحرك ال
يتوقف فقط على تأخير إنهاء اعتماد
أسماء بعض املراسلني ووضع عراقيل
فـ ــي عـ ـم ــل وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـع ــامل ـي ــة

وم ـن ـح ـهــا حـ ـق ــوق الـ ـب ــث امل ـب ــاش ــر مــن
الـ ـش ــارع وت ـع ـمــد ت ــأخ ـيــر ال ـت ـصــاريــح
الـ ـت ــي ي ـح ـص ـل ــون ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـع ـمــل فــي
ال ـ ـش ـ ــارع ،ل ـك ــن ام ـ ـتـ ـ ّـد أيـ ـض ــا لـيـشـمــل
امل ـح ـتــوى ال ــذي ُيـ ــذاع وت ــرى األج ـهــزة
أن فيه إساءة للدولة املصرية الراغبة
فــي تـصــديــر اإلن ـج ــازات الـتــي يعلنها
الــرئ ـيــس ووزراء حـكــومـتــه والـتــركـيــز
على مواجهة اإلرهاب دون النظر إلى
تبعات ذلك على حياة املواطنني.
فــي األشـهــر األخ ـيــرة زادت اإلج ــراءات
الــروت ـي ـن ـيــة ال ـت ــي تـحـصــل بـمــوجـبـهــا
ع ــدد م ــن الـفـضــائـيــات عـلــى تـصــاريــح
التصوير فــي ال ـشــارع ،تــأخــر بعضها

وطـلــب مــزيــد مــن اإلجـ ــراءات لبعضها
اآلخر ،مع التأكيد أنه في حال مخالفة
سي َ
الـقــواعــد الـعــامــة ُ
سحب التصريح
َ
ويوقف حتى إشعار آخر.
استغلت الهيئة العامة لالستعالمات
الـ ـت ــي ي ــرأسـ ـه ــا ن ـق ـي ــب ال ـص ـحــاف ـيــن
األسـ ـب ــق ض ـي ــاء رشـ ـ ــوان واملـ ـق ــرب من
النظام تقرير بثته قناة «بي بي سي»
ع ــن اخ ـت ـف ــاء ق ـس ــري ل ـف ـتــاة وأصـ ــدرت
بـيــانــا ف ـنــدت فـيــه األخ ـط ــاء اإلعــامـيــة
الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ف ـي ـه ــا م ــراسـ ـل ــة ال ـق ـن ــاة
البريطانية الـشـهـيــرة .تفنيد لــم يكن
كافيًا للجهات السيادية التي اختارت
اإلعالمي عمرو أديب املقرب من النظام

ل ـ ُـي ـس ـ ِّـج ــل لـ ـق ـ ً
ـاء آخـ ــر م ــع األم ويـظـهــر
الفتاة التي قال التليفزيون البريطاني
إنها تعرضت لالختفاء القسري ،وقد
تزوجت وأنجبت ،لكن ثمة تشكيكات
خرجت في رواية األسرة بعد ظهورها
ع ـلــى ت ـل ـي ـفــزيــون م ــدع ــوم م ــن ال ــدول ــة
ويتردد أنها تعرضت لضغوط لتغير
من حديثها.
ال ــاف ــت ف ــي األم ـ ــر ل ـيــس املـ ـح ــاوالت
املضنية التي بذلت لتكذيب «بي بي
سي» ،لكن دعوة هيئة االستعالمات
وهي الجهة املنوط بها التعامل مع
اإلعالم العربي واألجنبي في مصر
ملقاطعة القناة البريطانية الشهيرة

حتى تعتذر.
دعـ ــوة أطـلـقـتـهــا الـهـيـئــة إلج ـب ــار «بــي
ب ــي س ــي» ع ـلــى االع ـ ـتـ ــذار ،ل ـكــن املـثـيــر
للسخرية أن بيان الهيئة الداعي إلى
املـقــاطـعــة اعـتـبــر أن ه ــذه الـخـطــوة «ال
ت ـش ـمــل وال تـ ـم ـ ّـس ح ــق ب ــي ب ــي س ــي،
وغيرها من وسائل اإلعــام األجنبية
امل ـع ـت ـم ــدة فـ ــي مـ ـص ــر ،فـ ــي ال ـح ـص ــول
ع ـلــى امل ـع ـلــومــات وال ـب ـيــانــات الــازمــة
لعملها ،فهذا حق أصيل لها ،وواجب
على االستعالمات تسهيل حصولها
عليه».
لم تمرر األجهزة السيادية رغبتها عبر
تكليفات وقرارات غير قانونية ،لكنها
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مقالة

تركيا في الذاكرة الجزائرية
الجزائر ــ ناصر الدين السعدي

فــي ال ـب ــاد ،ان ـت ـمــوا ســابـقــا إل ــى أحــد
ّ
ّ
الرئيسيني.
الطالبيني
االتحادين
ّ
ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاب ّال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــيـ ـ ــة
والـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ت ـم ــث ــل ان ـت ـخ ــاب ــات
«املجالس العلمية» حدثًا مهمًا على
املستوى الجامعي الطالبي فحسب،
ب ــل أي ـض ــا ع ـلــى امل ـس ـت ــوى الــوط ـنــي.
فنتائج االنتخابات تعكس في غالب
األحيان الخطوط العامة لتوجهات
ّ
ال ـط ـل ـب ــة ،ف ـي ـمــا إم ـك ــان ـي ــة ت ــأث ـي ــر ك ــل
ّ
نقابي على املشهد السياسي
توجه
غ ـيــر خ ــاف ـي ــة .ح ـتــى أسـ ـم ــاء ال ـقــوائــم
لها دالالت سياسية مباشرة ،حيث
تـحـمــل ال ـقــائ ـمــة املـمـثـلــة ل ــ«االت ـح ــاد
ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــة تـ ــونـ ــس» فـ ــي «ك ـل ـ ّـي ــة
ال ـع ـلــوم االن ـســانـ ّـيــة واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة»،
امل ـح ـســوبــة تــاري ـخـ ّـيــا ع ـلــى ال ـي ـســار،
اس ــم «ال ـق ــدس عــاصـمــة أبــديــة لــدولــة
ّ
التاريخية».
فلسطني
ول ـشــرح رمــزيــة ه ــذا االس ــم وم ـغــزاه،
تقول املرشحة خلود طرابلسي ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار»« :ن ـح ــن فــي
االتحاد العام لطلبة تونس ال ننفي
ع ــن أن ـف ـس ـنــا ص ـفــة ال ـت ـسـ ّـيــس ،فكما
يعلم الجميع ال يمكن فصل السياسة
ّ
النقابي» .وتضيف« :نحن
عن العمل
ّ
العمومية وقيمة
ندافع عن الجامعة
ّ
العلمية ،ونعتبر أن سلطة
الشهادة
اإلش ــراف الـتــي صــادقــت على منوال
جديد للتعليم العالي نرفضه بشدة،
ه ــي ن ـف ـس ـهــا م ــن م ــاط ــل ف ــي ت ـمــريــر
قانون تجريم التطبيع ،ونحن بهذا
االسم نساند ولو رمزيًا حق الشعب
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
والقضية
الفلسطيني
عـمــومــا ،وه ــذه مــن مـبــادئـنــا ال ـتــي ال
تقبل القسمة».
ّ
اليساري املهيمن
على عكس االتحاد
فــي ّ
كليات العلوم االنـســانـ ّـيــة ،غالبًا
مــا ي ـفــوز «االت ـح ــاد ال ـعــام التونسي
للطلبة» ،الــذي يغلب على عناصره
الـ ـت ــوج ــه اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـي ،فـ ــي ال ـك ـل ـيــات
ّ
«العلمية» .وفي هذا الصدد ،يكتفي
ّ
املــرشــح زي ــاد خ ـض ــراوي ،فــي «كلية
العلوم» في العاصمة التي ُت ُّ
عد أحد
أهـ ــم امل ـع ــاق ــل ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة ملـنـظـمـتــه،
ّ
بالقول في حديث إلى «األخـبــار» إن
قــائـمـتــه «ال تـحـمــل ّ
أي اسـ ــم ،إذ هي
ّ
مجرد قائمة تعمل من أجل مصلحة
ـروف
الطالب وفــي سبيل تحسني ظـ ّ
البحث للباحثني الشبان» ،متجنبًا
بذلك تناول مسألة تسميات القوائم.

استعانت أيضًا بالنائب العام ،نبيل
صـ ــادق ،ال ــذي ق ــرر تـكـلـيــف مـســاعــديــه
«متابعة ما ينشر فى وسائل اإلعــام
ومـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــى مــن
أكاذيب وأخبار غير حقيقية تستهدف
أمـ ـ ــن الـ ــوطـ ــن وسـ ــام ـ ـتـ ــه» ،و«ضـ ـب ــط
م ــا ي ـبــث وي ـص ــدر ع ــن ه ــذه الــوســائــل
واملواقع عمدًا من أخبار أو بيانات أو
شائعات كاذبة من شأنها تكدير األمن
العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد
املجتمع أو يترتب عنها إلحاق الضرر
بــاملـصـلـحــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة امل ـصــريــة،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية».
(كامل التقرير على موقعنا)

تركيا لدى قطاع واسع من الجزائريني
ه ــي هـ ــذه «االنـ ـتـ ـف ــاض ــة» االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـن ــاجـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــارت م ـن ـت ـجــات ـهــا
ت ـك ـت ـســح أس ـ ـ ــواق الـ ـب ــاد م ــن أ ّق ـصــاهــا
إلــى أقـصــاهــا .وهــي هــذه «الـجــنــة» التي
تـنــاديـهــم لــاسـتـمـتــاع بعطل راق ـيــة في
منتجعات وفنادق اسطنبول وبودروم
وأزم ـي ــر وب ــورص ــة وط ــراب ــزون وأوردو
وأن ـ ـقـ ــرة وأن ـط ــال ـي ــا وم ــرم ــري ــس وم ــدن
وأم ــاك ــن س ــاح ــرة كـثـيــرة أخ ــرى ص ــارت
وجهة لعشرات اآلالف منهم في رحالت
ّ
الربيع والصيف .وهي األسواق واملحال
الـكـبــرى واملـطــاعــم الـفــاخــرة والصفقات
املربحة .وهي لدى آخرين ،ذكرى قاتمة
ّ
مرت بالبلد وعاثت فيه فسادًا ألكثر من
ّ
ثــاثــة ق ــرون ،ث ــم سلمته عـلــى طـبــق من
محتل آخــر .وتركيا بالنسبة
ذهــب إلــى
ٍ
إلـ ـ ــى ف ــري ــق ث ــال ــث هـ ــي أمـ ـ ــل امل ـس ـل ـمــن
فــي ال ـع ــودة ال ــى واج ـهــة ال ـعــالــم بعدما
حكمتها قوة متجذرة في املجتمع تأتي
تدريجيًا على قيم العلمانية.
لــم تـمـ ّـر ال ــزي ــارة الـتــي ق ــام بـهــا الرئيس
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،أخ ـي ـرًا للجزائر،
(وانـتـهــت أم ــس) مــن دون نـشــوب حرب
بني وجهات النظر على أعمدة الصحف
واس ـتــديــوات ق ـنــوات الـتـلـفــزيــون وعلى
منصات التواصل االجتماعي ،شبيهة
بـتـلــك ال ـت ــي خـلـفـتـهــا زي ـ ــارة إي ـمــانــويــل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون األول/
ديسمبر املــاضــيُ .يعطي هــذا السجال
ّ
ـأن ال ـت ــاري ــخ ال ـ ــذي ُي ـ ـ ّ
ـدرس
االن ـط ـب ــاع ب ـ ـ
بــاملــدرســة مــن األقـســام االبتدائية حتى
ال ـج ــام ـع ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـخـصـصــات
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ل ـ ــم ي ـ ـكـ ــن لــه
مـفـعــول بالنسبة إل ــى قـطــاع واس ــع من
ال ـجــزائ ــري ــن ،وخ ــاص ــة ال ـش ـبــاب منهم.
ف ـك ـتــب ال ـت ــاري ــخ امل ـع ـت ـمــدة رس ـم ـيــا فــي
مـنــاهــج الـتـعـلـيــم تـعـتـبــر  132عــامــا من
ً
الــوجــود الفرنسي فــي الجزائر احتالال
ُ
واس ـت ـع ـم ــارًا اس ـت ـي ـطــان ـيــا ،وت ـم ـعــن في
نقل األحداث املأسوية الناجمة عنه من
قتل ونفي عن الديار وتفقير وتجهيل،
وال تـشـيــر بـتــاتــا إل ــى جــوانــب الـعـمــران
الـ ــذي زرعـ ــه ه ــذا ال ــوج ــود ب ـب ـنــاء امل ــدن
وش ــق ال ـط ــرق وال ـس ـكــك ال ـحــديــد ونـشــر
قـيــم الـعـمــل وال ـفــن والـتـعـلـيــم الـعـصــري
وال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـقــابــي وال ـس ـي ــاس ــي ومــا
إل ـي ـهــا م ــن ج ــوان ــب ال ـح ـيــاة الـعـصــريــة،
ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن لـتـصــل دون وجـ ــود قــوم
بلغوا مستوى حضاريًا آخر غير الذي
ك ــان ــت ع ـل ـيــه الـ ـج ــزائ ــر ق ـب ـل ـهــم .وتـنـقــل
ل ــأج ـي ــال أي ـض ــا بـ ـط ــوالت ال ـجــزائــريــن
م ـنــذ أن وطـ ــأت أق ـ ــدام ج ـيــش االح ـت ــال
بالدهم ،من مقاومة األمير عبد القادر،
إل ــى ال ـث ــورات الـشـعـبـيــة املـتـعــاقـبــة ،إلــى
( 1954ـ ،)1962
حرب االستقالل الكبرى
ً
وجــاءت تلك الــدروس مرصعة بأسماء
كـبــار املـقــاومــن واملـجــاهــديــن والشهداء
ومـ ـلـ ـيـ ـئ ــة بـ ـم ــآث ــر تـ ـضـ ـحـ ـي ــات ال ـش ـع ــب
ال ـج ــزائ ــري بـمـخـتـلــف ف ـئــاتــه .بــاملـقــابــل،
بحث مـعـ ّـدو الـكـتــاب املــدرســي الرسمي
ً
طويال إليجاد تسمية ّ
يعبرون بها عن
ف ـتــرة الـحـكــم الـعـثـمــانــي ،واهـ ـت ــدوا الــى
توظيف عـبــارة مـحــايــدة هــي «الــوجــود
العثماني فــي الـجــزائــر» بــدل االحـتــال،
ً
ّ
علمًا بأن ما جرى فعال هو سيطرة بأتم
معنى الكلمة .فــاألتــراك هم الحكم وهم
الـقــرار وهــم الجيش وهــم الـقـضــاء وهم
اإلدارة وهم من يجمع الثروة ،يعاقبون
م ــن ي ـ ـشـ ــاؤون وي ـ ـجـ ــزون م ــن ي ـش ــاؤون
خــال أكـثــر مــن ثــاثــة قــرون مــن دون أن
يقدموا ّ
أي إضافة حضارية للبلد .وكان
دافع هذا التمييز بني االحتاللني دينيًا
بالدرجة األولــى ،فالعثمانيون بحسب

ما ُي ِّ
كر ُسه الخطاب الرسمي استنجدت
ّ
بـهــم الـجــزائــر فــي زم ــن ضعفها ،فهبوا
ل ـن ـجــدت ـهــا مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات اإلس ـب ــان ـي ــة
املتكررة بعد سقوط غرناطة وانكماش
ّ
وسجلوا بطوالت ومالحم
العرب شرقًا،
وه ــم يـ ـ ّ
ـردون ال ـع ــدوان عــن م ــدن وه ــران
والـجــزائــر وبـجــايــة ،ولــوالهــم الستولى
األوروبيون على البالد ومسخوا هوية
العباد.
هذه هي الصورة النمطية التي ّ
كرستها
كـتــب ال ـتــاريــخ الــرسـمـيــة ال ـتــي تضعها
املــدارس في متناول الطالب بالجزائر،
ّ
حـتــى إن مــولــود قــاســم نــايــت بلقاسم،
وزي ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـس ـت ـش ــار
السابق لدى الرئيسني هواري بومدين
والشاذلي بن جديد ،دعا في خطاباته
وك ـت ـبــه إل ــى ال ـكــف ع ــن اس ـت ـخ ــدام كلمة
االس ـت ـق ــال لـلـتـعـبـيــر ع ــن ن ـهــايــة حقبة
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،وت ـع ــوي ـض ـه ــا
بعبارة «استرجاع السيادة الوطنية»،

لم ّ
تمر زيارة
أردوغان للجزائر
من دون نشوب
حرب بين وجهات النظر
وإل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام ع ـب ــارة «االس ـت ــدم ــار»
م ـحـ ّـل «االس ـت ـع ـم ــار» ك ــي ي ـتـ ّ
ـرســخ لــدى
ّ
األج ـيــال أن الـجــزائــر كــانــت لـهــا سـيــادة
حتى وهــي خاضعة للحكم العثماني.
ّ
وأن الـفــرنـسـيــن ّ
دمـ ـ ــروا ول ــم ُي ـع ـ ِّـم ــروا.
ُ
ّ
وظـ ــل ب ـع ــض ال ـج ــزائ ــري ــن م ــن أس ــات ــذة
وإعــامـيــن ون ــواب فــي الـبــرملــان ووزراء
ي ـس ـت ـخــدمــون هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارات الـبــديـلــة
حتى اآلن كما تضمنتها كتب تاريخية
صدرت في العقود األخيرة .ويلقى هذا
االت ـج ــاه حــالـيــا رواجـ ــا كـبـيـرًا مــع غلبة
ال ـت ـي ــار اإلسـ ــامـ ــي ع ـل ــى ت ــوج ــه مـعـظــم
املعلمني واألساتذة.
ْ
لكن مع انتشار التكنولوجيا الحديثة
واتـســاع رقـعــة املطالعة وتــوفــر وسائل
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ب ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدود ح ـ ـ ــول م ـخ ـت ـلــف
ّ
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،اكـ ـتـ ـش ــف الـ ـ ـن ـ ــاس أن ه ــذه
الـ ــدروس ال ـغــارقــة فــي الـتـمـجـيــد مـجـ ّـرد

ّ
في ظل الحدث ،خرجت
من دهاليز الذاكرة حكايات
ومرويات (أ ف ب)

ف ـ ـقـ ــاعـ ــات وب ـ ـه ـ ـت ـ ــان .ف ـ ـ ــال ـ ـ ــداي ح ـســن
ّ
العثماني ،سلم مفتاح مدينة الجزائر
بعدما خسر جيشه املتهالك فــي ظرف
أيام أمام ّ
قوة فرنسية متواضعة ال يزيد
تـعــدادهــا على  30ألــف ضــابــط وجندي
دخلت من البحر .وسائل التكنولوجيا
وقنوات الحوار أدت إلــى تعزيز القدرة
على التفكير والشك ،وفي سياق النقاش
والرد على من يمتدحون حتى اآلن فترة
ُ
الحكم العثماني للجزائر ،طرح السؤال
الكبير :ملاذا انتصر الفرنسيون واحتلوا
ال ـجــزائــر وأه ــان ــوا اإلم ـبــراطــوريــة ،على
الــرغــم مــن قلة عــددهــم ومــوقــع ضعفهم
كونهم كانوا في البحر وخصمهم على
ال ـيــاب ـســة؟ مل ــاذا لــم ي ـقــاوم ال ـجــزائــريــون
دفاعًا عن مدينتهم؟ ...وسيل من األسئلة
ُ
األخرى ط ِرحت في أيام زيارة أردوغان
وناقشها املئات ،بل اآلالف ،على مواقع
الـ ـت ــواص ــل وف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــف ...ك ـث ـيــرون
ّ
أجابوا ببساطة :ألن الجزائريني وقتها
ّ
كــانــوا تحت ظلم وحـيــف ال يتصورون
وج ــود أف ـظــع مـنـهـمــا ،ل ـهــذا ل ــم ُيقلقهم
دخ ـ ـ ــول م ـح ـت ــل آخ ـ ـ ــر .وصـ ـ ـ ــدرت «ك ـتــب
م ـ ـضـ ــادة» تـ ـ ــروي ف ـظ ــائ ــع الـعـثـمــانـيــن
وح ـك ـم ـهــم ال ـج ــزائ ــر بــال ـحــديــد والـ ـن ــار.
ورفــع الستار عن ثــورات شعبية كثيرة
في مختلف مناطق البالد ضد ظلمهم،
قــادهــا عـلـمــاء وفـقـهــاء مـثــل انتفاضات
أحمد اث القاضي ،أمير «مملكة كوكو»
فــي منطقة الـقـبــايــل ،ومـحـمــد بلحرش
ف ــي شـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد ،وأحـ ـم ــد ال ـتـي ـجــانــي
وس ـط ـهــا ،وع ـبــد الـ ـق ــادر الـ ــدرقـ ــاوي في
ّ
الغرب .ووظف العثمانيون في الجزائر
جـيـشــا م ــن امل ــرت ــزق ــة ،نـسـبــة عــالـيــة منه
غريبة ،من أوروبا الشرقية وآسيا ،يقتل
وي ـن ـه ــب ،ويـ ـت ــداول ال ـج ــزائ ــري ــون كتبًا
وب ـيــانــات ووث ــائ ــق يكتشفونها للمرة
األولــى حــول النظام الضريبي القاسي
زمن الحكم العثماني والعقوبات التي
ّ
يتهرب
تطاول من يتأخر عن الدفع أو
ّ
مـ ــن الـ ـض ــريـ ـب ــة ،رغ ـ ــم أن ال ـس ـل ـط ــات ال
تقدم ّ
أي خدمات مقابل تلك الضرائب.
وفـتـحــت ص ـنــاديــق ال ــذاك ــرة الـجـمــاعـيــة
على حكايات موروثة عن أجيال تحكي
اضطهاد العلماء وزعماء قبائل وقادة
فكر .هــرب كثيرون منهم من مواطنهم
ولجأوا الى مناطق جبلية وعرة ،حيث
الـقـبــائــل العصية عـلــى األتـ ــراك .وكــانــت
أراض
تلك املناطق الجبلية عـبــارة عــن
ٍ
مـحــررة ،ال يدخلها العثمانيون لبأس
ّ
وشدتهم ...مئات من العائالت
سكانها

الـشــريـفــة نــزحــت ال ــى ال ـج ـبــال .ونـشــرت
أخـ ـيـ ـرًا وث ـي ـقــة ع ــن ع ــال ــم ج ـل ـيــل اس ـمــه:
سيدي ناصر الخلفي بن عمر الشريف،
مــن أس ـيــاد زمــانــه ،ط ــارده العثمانيون
ف ـهــرب م ــن بـلــدتــه «ع ــن ال ـ ــروى» غــربــي
مدينة سطيف إلى منطقة جبلية ،تاركًا
حقول القمح وبساتني الفاكهة ومئات
الـ ـ ــرؤوس م ــن امل ــواش ــي ال ـت ــي صــادره ــا
األتراك .مطاردة هذا العالم كانت بسبب
فـتــوى أصــدرهــا تقضي بـجــواز الحرب
على األت ــراك النهم ظــاملــون ...وتضمنت
ّ
الفتوى أن الظالم يجب محاربته ألنه
ظــالــم ،بصرف النظر عــن دينه ونسبه.
وم ــن ال ــرواي ــات املـنـقــولــة عـبــر األج ـيــال،
ّ
ّ
أن أح ــد الـحـكــام الـطـغــاة ك ــان يـ َّـدعــي أن
ُ ّ
ق ــرارات ــه م ـن ــزل ــة تــأت ـيــه ف ــي امل ـن ــام ،حني
ّ
يعلمه جـنــوده أن قبيلة أو بـلــدة ثــارت
عـلــى ق ــرارات الـسـلـطــات أو رفـضــت دفــع
ال ـضــرائــب ،يـقــول لـهــم «أمـ ِـهـلــونــي ثالثًا
بلياليها سيأتيني حتى أرى في املنام
ما عسانا نفعل» ،وبعد ثالثة أيام ،يأمر
بزحف جيش ّ
جرار على البلدة أو القرية
املتمردة لقتل عشرة أو أكثر من شبابها
عقابًا لها على عصيان رسالة املنام.
وخـ ــرجـ ــت مـ ــن ده ــالـ ـي ــز الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ه ــذه
ّ
األيـ ـ ــام ح ـكــايــة م ـف ــاده ــا أن «مـجـمــوعــة
مــن الـجـيــش الـتــركــي نــزلــت فــي ضيافة
كبير قوم بإحدى املناطق شرق البالد.
أع ـ ّـد صــاحــب البيت غ ـدًاء بحسب عــادة
فرضها الجيش التركي ،بحيث يتناول
كل جندي دجاجة كاملة .وملا جاء موعد
األكل ،وزعت الدجاجات وكانت إحداها
ً
ناقصة ِرجال .سأل الجندي عن السبب،
فــاب ـت ـســم ص ــاح ــب ال ـب ـي ــت وق ـ ــال لـ ــه :يــا
سيدي ،عندنا طفل مريض بكى ملا رأى
الدجاج ،فأعطوه ما نقص من دجاجتك.
ّ
رد الجندي االبتسامة بأخرى أعــرض،
ً
وقال :أين هذا الطفل؟ أريد أن أراه .فرح
ص ــاح ــب ال ـب ـي ــت ،وج ـ ــاء ُم ـس ــرع ــا وأخ ــذ
ً
الطفل إلى الجندي ،أمال بأن ُيكرمه .أخذ
ّ
الجندي الطفل إلى فناء البيت ،واستل
سيفه وبتر له رجله بنفس طريقة نزع
رجل الدجاجة».
ويوجد في قسنطينة منحدر صخري
سـ ـحـ ـي ــق ُي ـ ـس ـ ـمـ ــى ح ـ ـتـ ــى اآلن «ك ـ ـ ــاف
الشكارة» ،أي منحدر الكيس .ولقد أخذ
ّ
امل ـك ــان ه ــذه الـتـسـمـيــة ألن العثمانيني
ك ــان ــوا ُيـ ـق ـ ِّـي ــدون م ــن ي ـح ـك ـمــون عليهم
باملوت ويضعونهم داخل أكياس مغلقة
عل ليصلوا الى األسفل
ويلقون بهم من ٍ
وقد مزقتهم الصخور املسننة وصاروا
عبارة عن عجينة حمراء.
وب ـ ـشـ ــأن ت ــركـ ـي ــا الـ ـح ــالـ ـي ــة ،فـ ـق ــد نـبـ ّـش
الجزائريون في التاريخ ووجــدوا أنها
ك ــان ــت ت ــدع ــم ف ــرن ـس ــا ف ــي ح ــرب ـه ــا ضــد
ّ
الثوار من خالل حلف شمالي األطلسي،
ّ
ّ
وأنـ ـه ــا ص ــوت ــت ض ــد اس ـت ـق ــال بـلــدهــم
ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة .ل ـكــن امل ــداف ـع ــن عن
ن ـظــام أردوغـ ـ ــان ،وه ــم م ــن اإلســام ـيــن
ّ
خ ـص ــوص ــا ،ي ـ ـ ّ
ـردون بـ ــأن ال ـن ـظ ــام ال ــذي
وق ــف ضــد اسـتـقــال الـجــزائــر هــو نظام
ال ـع ـس ـكــر ال ـع ـل ـمــانــي ،وال ـح ـك ــم ال ـحــالــي
ش ـع ـبــي وم ــدن ــي ،ولـ ــو كـ ــان ه ــو وقـتـهــا
لوقف مع الثورة .وهاجم هؤالء الوزير
أويحيى،
األول (رئـيــس ال ــوزراء) أحمد
ّ
حــن طلب ذات مــرة مــن أردوغ ــان الكف
عــن اسـتـخــدام معاناة الجزائريني زمن
االحتالل ملواجهة االتهامات الفرنسية
بشأن مذابح األرمن ...أردوغان هو زعيم
تــركـيــا اآلن ،لــم يـكــن فــي الخمسينيات
ّ ْ
يتبي إن كــان سيقف مــع الـثــورة
حتى
ّ
الجزائرية أو ضــدهــا ،ولـكــن دور بــاده
بــارز فــي تخريب البلدان العربية التي
أرجـعـهــا «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ع ـقــودًا إلــى
الوراء.
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ّ
ً
الحدث
في خبر لم يجد له مساحة في اإلعالم المصري ،على وجه الخصوصّ ،سلمت الحكومة اإلثيوبية ،بصورة
ّ
رسمية قبل أسبوع ،مصر ،خطتها لملء خزان سد النهضة ،وذلك بعد مسارات معقدة من المفاوضات الفنية والسياسية،
ّ
المعنية
استمرت طوال السنوات األربع الماضية ،وتمحورت حول ما يثيره األمر من اعتراضات واسعة داخل اإلدارات المصرية
التي تؤكد أهمية االلتزام باتفاق إعالن المبادئ (في  )2015الذي يشترط إجراء دراسات ّ
فنية لتحديد سيناريوات الملء

إثيوبيا تفرض األمر الواقع

ّ
«سد النهضة» :اللعبة انتهت؟
أديس أبابا ــ األخبار
ّ
سلمت الحكومة اإلثيوبية مصر خطة
ّ
ملء خزان سد النهضة ،والسيناريوات
املـخـتـلـفــة ،وذل ــك فــي «خ ـطــاب رسـمــي»
أعربت فيه عن الترحيب ّ
بأي مقترحات
ل ــدى م ـصــر أو الـ ـس ــودان ع ـلــى الـخـطــة
املـنـتـظــر ال ـب ــدء ف ــي تـنـفـيــذهــا .وعلمت
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـخـ ـط ــاب ن ـ ـ ّـص عـلــى
التأكيد على الـتــزام الجانب اإلثيوبي
بإعطاء املعلومات وأي خطط تتعلق
بالسد في محاولةٍ للوصول إلــى آلية

للملء ال تتسبب في أي تأثير ذي ضرر
على مصر والسودان.
ً
وت ـض ـم ـنــت ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة جـ ــدوال
ّ
زمنيًا ملــلء ال ـخ ــزان ،يـبــدأ ب ـ  5سنوات
يـ ـت ـ ّـم ت ـح ــدي ــده ــا وفـ ـق ــا ل ـس ـي ـن ــاري ــوات
ال ـج ـفــاف وال ـف ـي ـضــان ووف ـق ــا لـلـنـمــاذج
الرياضية والتنبؤ بكميات املياه التي
ُ ّ
ت ـغــذي النيل األزرق سـنــويــا .وتضمن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ع ـ ـ ــدة خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات أو ب ــدائ ــل
يطرحها الجانب اإلثيوبي على كل من
مصر وال ـســودان ،حتى يمكن تحقيق
«املنفعة املشتركة» للدول الثالث خالل

ّ
«أول حرب على المياه»

في تقرير نشرته «بــي بي ســي» ،قبل أيــام ،بعنوان «سـ ّـد النهضة اإلثيوبي قد يشعل
أول حــرب على املياه في العالم» ،تقول ّإن هــذا ّ
السد «قــد يــؤدي إلــى انــدالع حــرب على
ّ
املياه ،ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان» .هذا األمر يتخوف
منه الجميع ،باألخص في مصر ،منذ بداية الحديث عن ّ
السد .ولكن إذا َ
ثبت ّأن أديس
أبابا فرضت جديًا «األمــر الواقع» املشار إليه في التقرير الــذي تنشره «األخـبــار»ّ ،
فإن
الخشية قد تزيد أكثر حيال احتماالت كهذه .من الجدير ذكرهّ ،أن مصر كانت قد أعلنت
في  18من الشهر الجاري ،تأجيل االجتماع الثالثي مع السودان وإثيوبيا بشأن ّ
السد،
ّ
إخطارًا من السودان بـ«تأجيل االجتماع
وقالت وزارة
الخارجية ،في بيان ،إنها تلقت ً
الوزاري الثالثي ً
بناء على طلب من إثيوبيا» ،معربة عن أملها أن يحصل االلتزام باإلطار
الزمني لهذه االجتماعات لحل الخالفات الفنية القائمة .وكــان من املقرر أن يعقد هذا
االجتماع في الخرطوم يومي  24و 25من الشهر الجاري .أيضًا ،كرر سفير إثيوبيا لدى
القاهرة ،أول من أمس ،في مقابلة مع صحيفة «الوطن» املصريةّ ،أن بالده «لن تستخدم
ّ
السد في ّ
الري ...نحتاج من املياه أن تصطدم بالتوربينات ّ
وتمر إلى دول املصب (مصر
والسودان) ،لذلك لن يكون هناك نقص في املعدل الطبيعي لجريان املياه باستثناء فترة
ملء بحيرة السد».
(األخبار)

سنوات املــلء ،من دون التسبب في أي
أضرار بالغة.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة اإلث ـي ــوب ـي ــة بتسليم
خطة املــلء بعد تقدمهم بطلب رسمي
مــن خــال وزارة الخارجية اإلثيوبية،
ب ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع وزراء املـ ـ ـي ـ ــاه
والخارجية ورؤساء أجهزة املخابرات
في الــدول الثالث ،والــذي كــان قد اتفق
عليه الرؤساء في قمة جمعتهم بأديس
أبابا في نهاية كانون الثاني /يناير
ّ
امل ــاض ــي ل ـح ــل ال ـخ ــاف ــات ال ـعــال ـقــة في
مهلة أقصاها شهر ،وذلك على خلفية
االضـطــرابــات السياسية الداخلية في
إثيوبيا والتي ّأدت في نهاية املطاف
إلــى استقالة رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي
هيالماريام ديسالني.
وس ـبــق لــرئ ـيــس ال ــوف ــد اإلث ـي ــوب ــي إلــى
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــاثـ ـي ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ج ــدي ــون
أصـ ـ ـف ـ ــاو ،أن كـ ـش ــف فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
صـحــافـيــة ع ـلــى ه ــام ــش «يـ ــوم الـنـيــل»
ّ
ال ـ ـ ــذي ن ــظ ـم ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة
ّ
األسـبــوع املــاضــي ،أن القاهرة «لــم ترد
ً
رسميًا على الخطاب اإلثيوبي» ،فضال
عن «رفــض الجانب املصري» التعليق
أو إرسـ ـ ـ ـ ــال أي ردود رسـ ـمـ ـي ــة ع ـلــى
التقرير االستهاللي لدراسات املكاتب
االستشارية.
وكــانــت املـفــاو ّضــات الفنية بــن الــدول
الثالث قد تعثرت ،حيث أعلنت مصر
رسـمـيــا فــي تـشــريــن ال ـ ّثــانــي /نوفمبر
مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،تــوقــف املـبــاحـثــات
لـ ـع ــدم الـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ص ـي ـغ ــة ت ـفــاهــم
مشتركة العتماد التقرير االستهاللي
ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه امل ـك ـت ـبــان االس ـت ـش ــاري ــان
الفرنسيان حول دراسات تأثيرات سد
الـنـهـضــة ،وه ــو مــا اسـتــدعــى الــرؤســاء

مصدر مصريّ :
تسلمناها
الخطة التي ً
لم تذكر صراحة
الجدول الزمني للملء

إل ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/
ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـلــدفــع
ب ــامل ـف ــاوض ــات ال ـف ـن ـيــة واالت ـ ـفـ ــاق على
ّ
صـيـغــة ت ـفــاهــم ل ـح ــل ال ـن ـق ــاط الـعــالـقــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى آلـ ـي ــات مــلء
خزان السد وقواعد التشغيل.
ّ
البند الخامس في اتفاق إعالن
وينص
ّ
املـبــادئ املــوقــع في آذار /مــارس ،2015
ال ـخــاص بــال ـت ـعــاون فــي «املـ ــلء ّ
األول»
ْ
وإدارة السد ،على أن «تستخدم الدول
الـ ـث ــاث ،ب ـ ــروح الـ ـتـ ـع ــاون ،امل ـخــرجــات
النهائية للدراسات املشتركة املوصى
بها فــي تقرير لجنة الـخـبــراء الدولية
واملـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ـهــا مـ ــن ج ــان ــب ال ـل ـج ـنــة
ال ـث ــاث ـي ــة ل ـل ـخ ـب ــراء ،ب ـغ ــرض االت ـف ــاق
على الخطوط اإلرشادية وقواعد امللء
ّ
األول لسد النهضة والتي ستشمل كل
السيناريوات املختلفة ،بــالـتــوازي مع
عملية بناء السد ،وكذلك االتفاق على
الخطوط اإلرشادية وقواعد التشغيل
الـسـنــوي لسد النهضة ،والـتــي يجوز
ملالك السد ضبطها من وقت إلى آخر».
إال ّأن خالفًا في تفسير ّ
نص هذا البند
أدى إلى استهالك الوقت في مفاوضات

ل ــم ت ـن ـتــهِ إل ــى أي ن ـتــائــج ،ح ـتــى اتـجــه
الجانب اإلثيوبي نحو فرض سياسة
مصر
األمـ ــر ال ــواق ــع م ــن خ ــال إب ــاغ ــه ّ
والـســودان بخطته للملء ،علمًا بأنها
السياسة التي بدأها منذ اليوم ّ
األول
ل ــإع ــان ع ــن إن ـش ــاء س ــد الـنـهـضــة في
أعـقــاب ث ــورة «يـنــايــر  »2011وانشغال
ال ـق ــاه ــرة بــال ـت ـطــورات واالض ـط ــراب ــات
الداخلية.
وع ـ ــن ت ـع ـث ــر املـ ـ ـس ـ ــار الـ ـفـ ـن ــي ،أوض ـ ــح
ا ّمل ـس ــؤول اإلث ـيــوبــي ،جــدويــن أص ـفــاو،
أنـ ـ ـ ــه مـ ــن «الـ ـن ــاحـ ـي ــة اإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ك ــان
ُ
عـلــى ال ــدول أن ت ـقـ ِّـدم تعليقاتها على

مقالة

فلسطين ال تنتظر «غودو»
عبدالله السناوي *
خلف الغيوم شيء ما يطبخ باسم «مشروع سالم
ُ
جديد» تتبناه اإلدارة األميركية ،من دون أن تشير
إلى ّأي مرجعيات دولية ،أو أطر زمنية .كانت تلك
إشارة أولى من واشنطن .وكانت اإلشارة الثانية
من بروكسل ،حيث مقر االتحاد األوروبي.
بحسب مــا توصل إليه اجتماع مشترك لــوزراء
الخارجية العرب املكلفني بــإدارة امللف املــأزوم مع
نظرائهم األوروبينيّ ،
فإن «الواليات املتحدة شريك
ال غنى عنه فــي اسـتـعــادة مسيرة الـســام ،وفقًا
ملرجعيات ومـقــررات الشرعية الدولية» ،كما قال
وزير الخارجية املصري سامح شكري.
ال ـكــام الــدبـلــومــاســي املـشـتــرك يـعـنــي كــل شــيء،
وال يـعـنــي أي ش ــيء بــالــوقــت ن ـف ـســه .ال ـخ ـيــارات
شبه مغلقة واألوض ــاع شبه معتمة والتساؤالت
الجوهرية معلقة في الفضاء بال إجابات عليها
ُ
تـقـنــع ب ــأن هـنــاك مــا ي ــردع اإلدارة األمـيــركـيــة عن
املضي قدمًا في إنهاء القضية الفلسطينية باسم
ن ــوع مــن ال ـســام يحصد فـيــه اإلســرائـيـلـيــون كل
شيء ويخسر فيه الفلسطينيون كل شيء.

ك ـ ــان إع ـ ــان دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
إلسرائيل والـشــروع في نقل السفارة األميركية
إليها من ضمن استراتيجية معلنه أطلق عليها
«ال ـس ــام ب ــال ـق ــوة» .بـ ـ ّ
ـأي مــراج ـعــة مل ــا ج ــرى منذ
ذل ــك اإلع ـ ــان ،فــإنـنــا ب ـصــدد تـطــويــر ل ــه رغ ــم كل
االحـتـجــاجــات واالع ـتــراضــات وال ـق ــرارات العربية
واإلسالمية والدولية.
كانت قــرارات االجتماع الطارئ لــوزراء الخارجية
ال ـعــرب بــالـقــاهــرة ،كـمــا قـ ــرارات الـقـمــة اإلســامـيــة
ال ـط ــارئ ــة أي ـض ــا ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،ت ـحــت األس ـقــف
املنخفضةّ .
سجلت اعتراضاتها على قرار ترامب
من دون اتخاذ ّأي إجراءات لها صفة الجدية مثل
سحب السفراء من واشنطن ،أو خفض مستوى
التمثيل الــدبـلــومــاســي ،أو الـتـلــويــح بــإعــادة النظر
فــي طبيعة الـعــاقــات مـعـهــا .كــان ذلــك داعـيــا إلــى
االستهتار األميركي بما صدر من قرارات.
أفضل ما جرى ـ تحت الشعور بالصدمة والخطر
معًا ـ ـ املــدى الــذي وصلت إليه تظاهرات الغضب
داخ ــل األراضـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة ،وخــاصــة
القدس ،وفي كثير من العواصم العربية واألوروبية

وأمام البيت األبيض نفسه .غير ّأن زخم الغضب
جرى تطويقه ،وأوقفت االنتفاضة داخل األراضي
امل ـح ـت ـلــة ،وت ـع ـثــرت امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة بني
حركتي «فتح» و«حماس» .كان ذلك داعيًا آخر إلى
اإلمعان في االستهتار ومواصلة الضغوط لتليني
ّأي ممانعة في نوع السالم الذي تطلبه واشنطن.
ـأي مــراج ـعــة أخ ـ ــرى ،فـ ـ ّ
بـ ـ ّ
ـإن ال ـضــربــة الـسـيــاسـيــة
الحقيقية الـتــي تلقتها إدارة تــرامــب ج ــاءت من
الجمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية  ١٢٨صوتًا
ـ ـ بـعــدمــا حــالــت بـحــق الـنـقــض دون ص ــدور قــرار
مماثل من مجلس األمــن حصل على  ١٤صوتًا
ـ ـ يمنع املــس بالوضع القانوني للمدينة املقدسة
باملخالفة للقوانني والقرارات الدولية.
كانت الهزيمة السياسية موجعة ،لكنها لم تكسر
ن ــوع ال ـســام ال ــذي يطلبه تــرامــب بــالـقــوة بسبب
الـشـلــل الــربــاعــي ،ال ــذي أص ــاب الـعــالــم الـعــربــي في
همته وحركته .لــم يحدث ّأي استثمار سياسي
للنصر الدبلوماسي في األمم املتحدة ،فيما كان
ً
الـهـجــوم املـضــاد مـتــواصــا وشــرســا .فــي أعقاب
ّ
ق ـ ــرار ت ــرام ــب ،أص ـ ــدر الـكـنـيـســت ق ــان ــون ــا يــؤكــد

وحدة «القدس اإلسرائيلية» الكاملة ويصادر أي
مفاوضات بشأنها ،أو أي انسحاب منها ،ما لم
يحظ بموافقة ثلثي نوابه ـ وهذا شرط مستحيل
بــالـنـظــر إل ــى ال ـتــوازنــات الــداخـلـيــة وطـبـيـعــة الــدولــة
العبرية.
كــان ذلــك الـقــانــون ـ ـ ّ
بنصه وم ـغــزاه ـ ـ حــالــة حرب
مـعـلـنــة تـطـلــب الـتـسـلـيــم الـنـهــائــي بـكــل م ــا يطلبه
املـشــروع الصهيوني رهــانــا على أوض ــاع اإلقليم
املنشغل بــاضـطــرابــاتــه ونـيــرانــه واس ـت ـعــداد دول
عربية عــدة للمضي فــي التطبيع االستخباراتي
والعسكري واالقـتـصــادي ،مــن دون أن تــأبــه بما
نصت عليه املبادرة العربية من مقايضة التطبيع
الكامل باالنسحاب الشامل من األراضي العربية
املحتلة منذ عام  .١٩٦٧هكذا تمضي عملية تهويد
املدينة املقدسة إلى آخر الشوط مهما كانت حجة
القانون الدولي ،أو بالغة بيانات اإلدانة.
مــن غير املستبعد فــي مــدى قريب هــدم املسجد
األق ـص ــى ،وال ـح ـفــريــات حــولــه وتـحـتــه ال تـتــوقــف.
وقــد كــان إغــاق كنيسة القيامة ،التي ّ
يحج إليها
املسيحيون فــي الـعــالــم ،للمرة األول ــى منذ مئات
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ال ـت ـق ــري ــر االس ـت ـه ــال ــي ع ـق ــب تـقــديـمــه
من االستشاريني ،لكن الجانب الفني
امل ـصــري املـمـثــل فــي الـلـجـنــة الـفـنـيــة لم
ُي ِّ
قدم هذه التعليقات ،وهذا إجراء جاء
ّ
عـلــى غـيــر ال ـع ــادة ،علمًا ب ــأن ال ـســودان
وإث ـيــوب ـيــا كـ ــررا طـلـبـهـمــا بــأه ـمـيــة أن
ت ــرس ــل م ـصــر تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى الـتـقــريــر
ّ
االس ـت ـه ــال ــي لـ ـح ــل ال ـق ـض ــاي ــا الـفـنـيــة
الخالفية ،ومــن ثــم النظر فــي إمكانية
استكمال الدراسات».
وك ــان الطلب املـصــري فــي املـفــاوضــات
ُ
ـص ـ ُّـر ع ـلــى ت ـض ـمــن املـنـطـقــة
ال ـف ـن ـيــة ي ـ ِ
الواقعة خلف السد العالي حتى الدلتا

ضمن نطاق الدراسات التي ُ
سينفذها
املـكـتــب االس ـت ـشــاري لـلـخــروج بنتائج
حـ ــول ت ــأث ـي ــرات ال ـس ــد املـحـتـمـلــة على
األراضي املصرية في الدلتا ،وبخاصة
ملف ملوحة التربة نتيجة انخفاض
م ـن ـس ــوب امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي ال ـن ـي ــل وارت ـ ـفـ ــاع
مـ ـنـ ـس ــوب م ـ ـيـ ــاه ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،حـ ـي ــث ك ــان
مـحــور ال ـخــاف ال ــذي أدى إل ــى توقف
املفاوضات الفنية هو الخط األســاس
ومرجعية اإلسناد للدراسات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاو ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــاتـ ــه:
ـاف هي
«املرجعية فــي حسم هــذا الـخـ ّ
فــي الـعــودة إلــى نــص العقد املــوقــع مع

السنني على خلفية مضايقات إسرائيلية ،حدثًا
ً
جلال ،لكنه لم يثر ردات الفعل التي يستحقها.
وهكذا وصل االستخفاف إلى مداه بإعالن اإلدارة
األميركية نقل سفارتها إلى القدس يوم  ١٥أيار
/مــايــو املـقـبــل ف ــي ال ــذك ــرى الـسـبـعــن لــ«تــأسـيــس
إس ــرائـ ـي ــل» ،ال ـت ــي تـعـنــي ذك ـ ــرى نـكـبــة فلسطني
ونكبتنا.
عندما تراجعت مستويات الغضب وهمة العمل
الــدب ـلــومــاســي ،انـفـســح امل ـجــال واس ـعــا ملــزيــد من
التنكيل بأي حق فلسطيني ،كالسعي لضم الكتلة
االستيطانية في الضفة الغربية للدولة العبرية.
وم ـض ــت ال ـض ـغ ــوط إلـ ــى آخ ــره ــا لـتـلـيــن املــوقــف
الفلسطيني ،الذي أعلن أن الواليات املتحدة لم تعد
صالحة ألن تكون راعية لعملية التسوية.
ك ــان وق ــف ت ـمــويــل ال ـج ــان ــب األك ـب ــر م ــن م ــوازن ــة
ُ
«األونـ ـ ـ ــروا» ـ ـ مـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـتــي تـعـنــى
بغوث الالجئني ـ ضمن تلك الضغوط حتى يعود
الفلسطينيون إلى مفاوضات بال مرجعيات وال
إطار زمني تحت الرعاية األميركية.
وك ــان مــن تلك الـضـغــوط التضييقات األميركية

املـكـتــب االس ـت ـشــاري ح ــول ال ــدراس ــات،
ّ
ح ـيــث إن الـ ـش ــروط املــرج ـع ـيــة لـنـطــاق
ّ
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـع ـقــد ل ــم تــذكــر أن قضية
َ ُّ
تـمــلــح الـتــربــة ضمن تقويم التأثيرات
الـعــابــر لـلـحــدود ولــم ينص عليها في
العقد ،لكن هناك بعض القضايا التي
ذك ــرت مـثــل الـتــأثـيــر عـلــى ال ــري ومــدى
ح ــدوث أي ت ـغ ـيــرات هـيــدرولـيـكـيــة في
املصب».
وك ــان وزي ــر امل ـيــاه اإلث ـيــوبــي قــد أعلن
ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ب ــأدي ــس أب ــاب ــا
ّ
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،أن اإلنـ ـش ــاءات
في جسم السد عملية متكاملة ،حيث

من الحرارة:
قال بقدر كبير ّ
ال تنتظروا أن يطل عليكم
«غودو» من البيت األبيض

ع ـل ــى م ـك ــات ــب م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة
باعتبارها «ضــد ال ـســام» و«إرهــاب ـيــة» فــي قلب
للحقائق واستهتار جديد بالقانون الدولي.
ً
كل ذلك كان محتمال ،لكنه أخذ مدى غير متوقع
بمستوى أداء عــربــي ،تطبيعه يكسر ممانعته،
وتهافته يسبق تخاذله.
فــي نفس الـيــوم الــذي دعــا فيه ال ــوزراء الـعــرب من
بــروكـســل إلــى ع ــودة ال ــدور األمـيــركــي فــي عملية
ّ
التسويةّ ،
كأن طبخة ما قد استوت ،حذر اثنان من
كبار الشخصيات املتداخلة فــي ملفات الصراع
الـعــربــي اإلســرائـيـلــي هـمــا ميخائيل بــوغــدانــوف،
ممثل الرئيس الــروســي فالديمير بوتني للشرق
األوس ـ ــط ،ومـيـغـيــل أن ـخ ـيــل م ــورات ـي ـن ــوس ،وزي ــر

يرى مراقبون
أن تصريحات
المسؤولين
اإلثيوبيين
ّ
تعني أن كل
المفاوضات
التي تجري
مع مصر
مجرد «تحصيل
حاصل» (أ ف
ب)

ّ
إن اإلنـ ـش ــاءات الـخــرســانـيــة واألع ـمــال
امليكانيكية في جسم السد تتم خطوة
بخطوة مــع امل ــلء ،مضيفًا أن مستوى
ُ
مستويات
البناء في جسم السد تقابله
ّ
م ـحــددة لـلـمـيــاه فــي الـبـحـيــرة ،لـكــنــه ال
يوجد أي تأثيرات تذكر حتى اآلن على
دولتي املصب «لذلك نحن بحاجة إلى
التفاوض والجلوس معًا لدراسة مدى
تأثر خطة التخزين».
وي ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون أن تـ ـص ــريـ ـح ــات
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــن ح ـ ــول م ــلء
ّ
خ ــزان الـســد تعني أن كــل املـفــاوضــات
وامل ـب ــاح ـث ــات الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـتــم مع
مصر مجرد «تحصيل حاصل» ،وأنه
مـهـمــا ك ــان االت ـف ــاق ال ــذي سـيـنـتــج من
هذه املفاوضات املعقدة ،فلن تلتزم به
إثيوبيا ولن تتأثر به خطة اإلنشاءات
في موقع السد وال سنوات ملء الخزان
امل ـحــددة سلفًا مــن الـجــانــب اإلثـيــوبــي،
ً
ّ
فـ ـض ــا عـ ــن أن ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات لــن
ت ـ ـكـ ــون إال ع ـم ـل ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـخ ــدم
إثيوبيا دوليًا بحصولها على اعتراف
م ـص ــر ب ــإق ــام ــة الـ ـس ــد ،دون االه ـت ـم ــام
بــالـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة الـتــي تخرج
مــن الـقــاهــرة بــن حــن وآخ ــر وتتحدث
ع ــن خ ـط ــورة ال ـســد ع ـلــى األمـ ــن املــائــي
املـصــري أو تهديده للسلم واألم ــن في
املنطقة نتيجة آثاره السلبية املحتملة،
والتي ستكون عبئًا كبيرًا على مصر
التي تعتمد على مياه النيل في تأمني
 95في املئة من احتياجاتها املائية.
ّ
وبــالـحــديــث مــع مـصــدر مـصــري مطلع
ّ
على ملف حوض النيل ،أكد أن الخطة
ـن ال ـج ــان ــب
الـ ـت ــي ت ـس ـل ـم ـت ـهــا م ـص ــر مـ ـ ً
األث ـي ــوب ــي ل ــم تــذكــر ص ــراح ــة ال ـجــدول
الـ ــزم ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـم ــلء وال كـ ـمـ ـي ــات املـ ـي ــاه
ال ـت ــي سـيـتــم تـخــزيـنـ ّهــا س ـنــويــا خــال
ف ـتــرة ال ـف ـي ـضــان ،لـكــنـهــا كــانــت م ـجـ ّـرد
سيناريوات مختلفةّ .
وش ــدد امل ـصــدر ،ال ــذي فــضــل ع ــدم ذكــر
ّ
ملتزم
اسـمــه ،على أن املــوقــف املـصــري ّ
تمامًا باتفاق إعالن املبادئ الذي وقعه
ال ــرؤس ــاء والـ ـ ــذي ش ــدد ع ـلــى االل ـت ــزام
ب ــال ــدراس ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بـهــا
املكاتب االسـتـشــاريــة مــن أجــل االتـفــاق
على قواعد امللء والتشغيل ،وال يمكن
ت ـص ــور االتـ ـف ــاق ع ـلــى خ ـطــة امل ـ ــلء من
دون انـتـظــار نتائج ال ــدراس ــات الفنية
ُ
ال ـت ــي ســت ـظ ـهــر ال ـت ــأث ـي ــرات املـحـتـمـلــة
للسد على مـعــدالت تدفق املـيــاه ملصر
والـســودان والتي يمكن على أساسها
تحديد معدالت الضرر واختيار بدائل
للتخزين تقلل من هذه املعدالت.
وتبقى كل املسارات التي تتحرك فيها
ُ ِّ ُ
ال ـقــاهــرة خ ــال ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة تــركــز

خ ــارجـ ـي ــة إس ـب ــان ـي ــا األسـ ـب ــق وم ـم ـث ــل االتـ ـح ــاد
األوروبي في الشرق األوسط لسنوات طويلة ،من
أي تسوية خارج املرجعيات الدولية.
كان ذلك أثناء ندوة في القاهرة نظمتها «مؤسسة
يــاســر عــرفــات» ،الـتــي يترأسها وزي ــر الخارجية
الفلسطيني السابق ناصر القدوة.
ّ
وفــق بــوغــدانــوف ،فــإنــه «ال يمكن تهميش أولــويــة
القضية الفلسطينية ،أو أن تتراجع أهميتها ،حتى
على خلفية النزاعات الحادة التي تجتاح الشرق
األوس ــط وشـمــال أفــريـقـيــا» .ووف ــق مــوراتـيـنــوس،
ّ
فإنه «ال خرائط جديدة وال استقرار في الشرق
األوسط إذا لم تحل القضية الفلسطينية».
رغــم اخـتــاف زواي ــا الـنـظــر بــن الــرجـلــن ،فــاألول
مسؤول أمام قيادته عن كل حرف يقوله ...والثاني
ال تحكمه سوى رؤيته السياسية واألخالقية دون
ّأي الـتــزامــات يفرضها منصب ،إال أنهما اتفقا
على أن إنهاء االنقسام الفلسطيني مسألة مصير
للقضية كلها.
قبل أن تبدأ الندوة التي أدارها األمني العام للجامعة
العربية األسبق عمرو موسى ،وحضرها خلفه
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ع ـل ــى رفـ ــض أي م ـخ ـط ـطــات إث ـيــوب ـيــة
ّ
ملـ ــلء خـ ـ ــزان الـ ـس ــد ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ه ــذه
ال ـخ ـط ــط قـ ـ ـ ــرارات أحـ ــاديـ ــة وت ـت ـجــاهــل
امل ـفــاوضــات واملـبــاحـثــات الـتــي امـتــدت
لسنوات منذ  ،2015بينما تحاول في
الــوقــت نفسه إي ـجــاد وســائــل للضغط
على إثيوبيا للتعاون مــن أجــل إتمام
دراس ـ ــات تــأث ـيــرات ال ـســد ،بــاعـتـبــار أن
هذه الدراسات هي طوق النجاه ملصر
إلثـبــات مخاطر الـســد وتــأثـيــراتــه على
األمــن املــائــي املـصــري ،وستكون أيضًا
الضمانة للحصول مــن إثيوبيا على
التعويضات الالزمة في حال انخفاض
منسوب املياه في مصر أو حــدوث أي
انخفاض في إمدادات املياه.

في مقالة أخيرة للصحافي
الفرنسي الذي يعرف مصر ّ
جيدًا،
بعنوان
غراش (الصورة)،
ّ
آالن َ
َ
«من خسر النيل؟» ،يقول إنه
ّ
«عند االنتهاء من سد النهضة
العمالق على النيل األزرق،
والمقرر هذا العام ،ستصبح
تدفق
في قرار ً
إلثيوبيا اليد العليا ّ
المياه» .ويضيف أن مسؤوال
مصريًا «قال لنا على مضض:
لقد خسرنا .لم نستطع أن نحول
دون تشييد ّ
السد ،ولم نتمكن
من تحصيل التعديالت على
المشروع ،وخصوصًا في ما
تخزينه .أملنا
يتعلق بخفض سعة ُ
الوحيد ،والضعيف ،أن ت َع ّبأ بحيرة
السد على فترة زمنية تتجاوز
الثالث سنوات التي أعلنتها أديس
أبابا» .يتابع« :هنا في القاهرة،
تتبادل األلسنة من جديد قصة
الملك اإلثيوبي دويت الثاني
الذي هدد سالطنة المماليك في
مطلع القرن الخامس عشر بحجز
مياه النيل عنهم».

فــي نـفــس املـنـصــب الــدك ـتــور نـبـيــل ال ـعــربــي ،مــال
ً
نحوي موراتينوس متسائال عما سوف أقوله في
وضع حرج وصعب ومن أسوأ ما رأى في حياته
الدبلوماسية الطويلة .أجبته« :سوف أقول ،ويقول
غيري ،لكن املشكلة في العالم العربي من يقرر
وينفذ».
ع ـنــدمــا اس ـت ـش ـعــر م ــورات ـي ـن ــوس م ــن امل ــداخ ــات
الرئيسة وال ـحــوارات التي جــرت بعدها ،نفس ما
كان يراه هو نفسه ،خشي أن تفضي تلك األجواء
بــن النخبة الفلسطينية الـتــي حـضــرت ال ـنــدوة ـ
مــن بينهم عــزام األحـمــد والــدكـتــور نبيل شعث ـ
إلــى شبه يــأس مــن أي أم ــل .قــال بـقــدر كبير من
الحرارة« :ثقوا في أنفسكم ،ال شيء سوف يحدث
ّ
من دون موافقتكم ،وال تنتظروا أن يطل عليكم
غــودو مــن البيت األبـيــض» ـ ـ ُمستلهمًا مسرحية
صـمــويــل بيكيت الـشـهـيــرة «ف ــي انـتـظــار غ ــودو»،
يأت أبدًا .كانت تلك رسالة ثقة ـ من موقع
الذي لم ِ
خبرة دبلوماسية دولـيــة ـ ـ تحتاج إليها القضية
الفلسطينية.
* كاتب وصحافي فلسطيني
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إعالنات
◄ وفيات ►

العالم

تقرير

لندن لالتحاد األوروبي :لن تحاصرونا باحتضان أيرلندا «جمركيًا»!
عرض كبير املفاوضني األوروبيني
فـ ــي م ـل ــف «الـ ـب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،م ـي ـشــال
بــارن ـي ـيــه ،أمـ ــس ،م ـس ــودة قــانــونـيــة
ل ــ«م ـعــاهــدة خـ ــروج» بــريـطــانـيــا من
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،أث ــارت خالفات
جـ ــديـ ــدة مـ ــع لـ ـن ــدن بـ ـش ــأن م ـســائــل
ع ـ ــدة ،خ ــاص ــة أن املـ ـس ــودة امل ـكــونــة
م ـ ــن  120صـ ـفـ ـح ــة تـ ـتـ ـغ ــاض ــى عــن
مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،بـشــأن
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود األيـ ـ ــرل ـ ـ ـنـ ـ ــديـ ـ ــة وح ـ ـقـ ــوق
املــواط ـنــن واملــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة ما
بعد «البريكست».
وت ـش ـمــل ه ــذه امل ـع ــاه ــدة مـضـمــون
ات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــروج ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ــرى
ال ـت ــوص ــل إل ـي ــه ب ــن مـ ــاي ورئ ـيــس
امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة ج ــان كـلــود
يونكر ،بعد محادثات ماراثونية
ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي .وك ــان
ب ــارن ـي ـي ــه قـ ــد أك ـ ــد أول مـ ــن أمـ ــس،
أن ـ ــه «ال مـ ـف ــاج ــآت» فـ ــي م ـض ـمــون

امل ـســودة الـتــي سيتبناها أعـضــاء
مـفــوضـيــة االت ـح ــاد األوروبـ ــي قبل
إحالتها على سائر الدول الـ 27في
االتحاد ،ومن ثم إلى بريطانيا.
وفي حني أن أكثر املسائل الحساسة
في املعاهدة تتعلق بأيرلنداّ ،
نصت
املسودة على أن «أيرلندا الشمالية
الـخــاضـعــة لـحـكــم املـمـلـكــة املـتـحــدة،
ستبقى ضـمــن ات ـحــاد جـمــركــي في
حال عدم التوصل إلى حل أفضل»،
وذلـ ــك لـتـجـنــب ق ـي ــام حـ ــدود فعلية
مــع جـمـهــوريــة أيــرلـنــدا الـعـضــو في
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .ووف ــق مـســودة
ُاالتفاق ،فإنه في غياب خطة أخرى،
ت ـق ــام «مـنـطـقــة تـنـظـيـمـيــة مشتركة
ت ـض ــم االت ـ ـحـ ــاد وامل ـم ـل ـك ــة امل ـت ـحــدة
ف ــي م ــا يـخــص أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة»
ويـشــرح االتـفــاق أن ذلــك سيتضمن
«م ـن ـط ـقــة م ــن دون ح ـ ــدود داخ ـل ـيــة
تـ ـضـ ـم ــن حـ ــريـ ــة حـ ــركـ ــة ال ـب ـض ــائ ــع
وحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـ ــن ال ـش ـم ــال

والجنوب» ،وهو األمر الذي رفضته
رئيسة الحكومة البريطانية بشدة،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــن ت ـس ـم ــح لـلـكـتـلــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة «ب ـت ـق ــوي ــض ال ـس ـي ــادة
الدستورية» لبالدها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ـ ــاي أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان إن
«املـ ـس ــودة الـقــانــونـيــة لــات ـفــاق ،في
ح ــال تـطـبـيـقـهــا ،س ـت ـقــوض ال ـســوق
املشتركة للمملكة املـتـحــدة وتهدد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة لـلـمـمـلـكــة
امل ـت ـح ــدة ب ــإق ــام ــة حـ ـ ــدود جـمــركـيــة
وتنظيمية عند البحر األيــرلـنــدي،
وليس هناك رئيس وزراء بريطاني
ي ـم ـك ـنــه امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك أب ـ ـ ـدًا»،
م ـض ـي ـفــة أنـ ـه ــا «سـ ـت ــوض ــح ت ـمــامــا
لـلــرئـيــس يــونـكــر وآخ ــري ــن أن ـهــا لن
ت ـ ــواف ـ ــق عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون ألي ــرلـ ـن ــدا
الشمالية قوانني جمركية مختلفة
عــن بـقـيــة املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة»( .كــامــل
التقرير على موقعنا)
(األخبار ،أ ف ب)

المسودة القانونية
ستقوض السوق
المشتركة للمملكة
المتحدة

استراحة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

إنا لله وإنا اليه راجعون
يتقبل د .جـهــاد بـنــوت ـ ـ أم ــن سر
إتحاد الكتاب اللبنانيني ـ ـ وعائلته
التعازي بوفاة والدته املرحومة
الحاجة نجالء ابراهيم الشاب
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروت ،يـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 ،2018/3/1قـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
العلمي ـ ـ الجناح قرب امن الدولة ـ ـ
من س  3حتى س  6عصرًا.
ّ
عظم الله أجوركم
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أفقيا

جمهورية إيراني راحل –
 -1ولد األسد – أكبر جزر ماريانا األميركية –  -2عائلة رئيس
ّ
 -3برج معدني من معالم فرنسا السياحية – هرب من السجن – حل العقدة –  -4ضمير
متصل – للندبة – نهر بني منشوريا وكوريا –  -5رطوبة ونداوة – نوتة موسيقية –
خليج صغير –  -6املوضع الذي ّ
تهب منه الريح – عاصفة بحرية –  -7ضرر وخسارة
وجور – عالمة سيارات فاخرة يابانية األصل وهي أحد أقسام شركة تويوتا –  -8ود
– عاصمة أرخبيل كيريباتي وهي دولة ّ
مكونة من  33جزيرة صغيرة في وسط املحيط
الهادىء –  -9عملة آسيوية – نهر ّ
يمر في روما –  -10رائعة ليوناردو دافنتشي

عموديًا

 -1حــركــة عسكرية هــي اإلسـتـلـقــاء على الــوجــه –  -2مــاركــة غ ــاالت عاملية – مدينة
لبنانية –  -3من شعار الجيش اللبناني – بدا وظهر في األفق – وشى –  -4مدينة
ّ
املشبهة بليس وتعمل عملها –  -5أكل
أميركية في والية نيويورك – من الحروف
الطعام – السحر والجمال والجاذبية عند املــرأة –  -6بــذر األرض – للتأوه – ريح
ّ
طيبة –  -7صفة إنسان متشرد في الـشــوارع – طيور حسنة الصوت –  -8للندبة
ّ
وتلهب – نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -9فيروس شديد العدوى
– إضطرم
ّ
التنفسي وينتشر من شخص آلخر بواسطة رذاذ العطس والسعال
يصيب الجهاز
–  -10من جزر اليونان الجميلة – ماركة صابون أو نوتة موسيقية

شروط اللعبة
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مشاهير 2811

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1شارل ديغول –  -2وصف – فنلندا – ُ -3نبحر – هاش – ّ -4
كع – ينزف – سم –  -5منعم – ميغ
ّ
–  -6نالوت – سالت –  -7ريح – قمر – آر –  -8يل – بهو – زنب –  -9الزماني –  -10شفيق الوزان
عموديًا

 -1شون كونري –  -2اصبع – إيالف –  -3رفح – ملح – لي –  -4رينو – بزق –  -5دف – نعتقهما
–  -6ينهزم – ّ
موال –  -7غالف – سر – نو –  -8ونش – ما – زيز – ّ -9لد – سيالن –  -10املغتربون

حل الشبكة 2810

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ش ــاع ــرة روس ـي ــة ( )1966 -1889تـعــرفــت عـلــى األدب األوروبـ ـ ــي وب ــدأت
كتابة الشعر وهي ال تزال صغيرة .ترجمت أعمالها واعتبرت من أشهر
الشعراء الروس في القرن العشرين
 = 8+4+9+5+3شقيقات ■  = 11+10+9+7عاصمة بشكيريا الروسية ■
 = 2+6+1إعتقد بالله

حل الشبكة الماضية :بشير السباعي

رقد على رجاء القيامة
جوني دميان دميان
زوج ـت ــه املـحــامـيــة بــاس ـكــال الـيــاس
أبي حبيب
إبنته جويا
والده دميان زعيتر دميان
والدته لودي نجيب رعيدي
شـقـيـقــه امل ـحــامــي زع ـي ـتــر وزوج ـتــه
هال بيطار وعائلتهما
وانسباؤهم ينعونه اليكم
يـنـطـلــق م ــوك ــب ال ـج ـث ـمــان الـ ّـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ق ـبــل ظ ـهــر الـخـمـيــس
ّ
األول م ــن آذار م ــن مـسـتـشـفــى مــار
يوسف (ال ــدوره) إلــى بلدته مجدل
املـ ـع ــوش ح ـي ــث ُي ـح ـت ـفــل بــال ـصــاة
عــن نفسه ّ
الساعة الرابعة مــن بعد
ال ـظ ـه ــر فـ ــي ك ـن ـي ـســة م ـ ــار جــرجــس
الرعائية  ،مجدل املعوش.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
األول م ــن آذار ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
من الحادية عشرة لغاية السادسة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـس ــة م ــار
جرجس الرعائية  ،مجدل املعوش
ويــوم الجمعة  2آذار  2018ابـتـ ً
ـداء
من الحادية عشرة لغاية الخامسة
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة ســانــت
ريتا ،سن الفيل ويــوم األحــد  4آذار
 2018م ــن الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة لـغــايــة
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
م ـ ــار ج ــرج ــس ال ــرع ــائـ ـي ــة  ،م ـجــدل
املعوش.

بـمـنــاسـبــة مـ ــرور أس ـب ــوع عـلــى وف ــاة
فقيدنا وكبيرنا املرحوم
القاضي
أمني علي اسماعيل الحركة
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة سـعــدى
محمد كنج
زوجته :ليلى توفيق رعد
أوالده :امل ــرح ــوم امل ـه ـنــدس رض ــوان،
املهندسة دنيا زوجــة الدكتور أيمن
الحركة،
املحامي طارق زوجته نانسي وجيه
ح ــاط ــوم وك ــري ــم زوج ـت ــه دي ـمــة نــزيــه
كركي.
أش ـقــاؤه :املــرحــومــون املختار الحاج
محمود ،الحاج نور ،الحاج عارف،
الحاج محمد ،الحاج كامل ،املحامي
خضر والحاج أحمد الحركة.
ش ـق ـي ـق ـتــاه :امل ــرح ــوم ــة كــام ـلــة زوج ــة
املرحوم املختار محمد خليل فرحات
واملرحومة نمرة زوجة املرحوم منير
أحمد الحركة.
ش ـق ـي ـقــات وش ـق ـي ـقــا زوجـ ـت ــه :س ـنــاء،
نزار ،ميرل ،ريما ورضوان رعد.
ع ــدالؤه :عـبــد الحميد زاه ــد ،النائب
الـ ـس ــاب ــق املـ ــرحـ ــوم ع ــدن ــان عــرق ـجــي
ّ
وفيصل فتاح باشا.
ُ
تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت  -جمعية
ّ
التخصص والتوجيه العلمي ،اليوم
الـخـمـيــس  1آذار  2018م ــن الـســاعــة
ً
مساء.
الثالثة حتى السابعة
كما تقبل التعازي في حسينية برج
البراجنة – مبنى الوقف ،يوم األحد 4
آذار  2018من الساعة التاسعة حتى
الحادية عشرة قبل الظهر.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ــرك ــة وك ـن ــج ورع ــد
وح ــاط ــوم وكــركــي وف ــرح ــات وعـمــوم
أهالي ساحل املنت الجنوبي.

الخميس  1آذار  2018العدد 3408

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا  :هـ ــانـ ــي زوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـشــريــف  -س ــام ــي زوج ـت ــه فــريــدا
خروبي
أشـ ـق ــاؤه ــا  :املـ ــرحـ ــومـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملرحومات
زينب زوجــة املرحوم محمد حرب
– راقـ ـي ــة زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ح ـمــدي
الـ ـح ــاج  -ن ــزي ـه ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
جميل قصير .
أحـفــادهــا  :حسني – رجــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة الــى رحمته تعالى مساء
ي ــوم األحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9جـمــادي
اآلخـ ــرة سـنــة  1439هـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ال ـي ــوم الـثــالــث
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـبــاحــا
ولـ ـغ ــاي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــرا  ،وم ــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
السابعة مـسـ ً
ـاء فــي قاعة الدكتور
فـ ـ ـ ــؤاد عـ ـسـ ـي ــران فـ ــي دار ال ـي ـت ـيــم
العربي.
وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي ب ـي ــروت في
قــاعــة جمعية متخرجي الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت – الــورديــة
– ال ـح ـمــراء م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحا ولغاية السادسة
الر ْح َ ٰمـن َّ
ب ْسم َّ َّ
الر ْ ِ
ح ِ
يم َّ ُ
اللـهِ َّ ْ ُ ِ ُْ
ِ َِ ُ
َ
ْ
َيــا أ َّيــتـ َـهــا الــنــفـ ًـس الــطـ ًـمـ ِـئَــنــة ُار ِجـ ِـعــي
إ َلى َر ِّب ِك َر ِ َ َ ْ
ض َّية ف ْادخ ِلي ِفي
اضية مر َ ِ َّ
ُ
ِ َ
ـادي َو ْادخ ـ ِـل ــي جــنـ ِـتــي صــدق الله
ِعــبـ ِ
العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Dept. of
Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني محمد علي يوسف
بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى أيوب خليل
أوالده :م .رندلى زوجــة السيد علي
هاشم
د .علي وزوجته د .كارول فخري
م .ميسون زوجة م .أنكور رونغتا
د .محمد وزوج ـتــه م .سلمى صفي
الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ع ـب ــاس
سلمان ،نعمات زوجة علي شامي
شقيقات زوجته :د .سلوى زوجة د.
عماد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشلي
م .بشرى خليل ،لبنى زوجــة السيد
حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
Four Seasons
إ َّنا ِل ّلهِ َوإ َّنـا إ َل ْيهِ َ
اجعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وش ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جورج جوزيف الياس بوكالته عن
ان ـ ــدره ك ـن ـعــان نـ ــادر الــوك ـيــل ع ــن مـيـشــال
و وسـ ــام روب ـي ــر طـ ــراد مــالـكــي ال ـع ـقــارات
 /1210/و  /1219/و /1221/و/1241/
الخنشارة سندات تمليك بدل عن ضائع
بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت سيدي عازار مارون وكيلة منتهى
س ـع ـيــد ابـ ــو س ـل ـي ـمــان اح ـ ــدى ورث ـ ــة منى
سعيد ابو سليمان مالكة القسم  /9/من
العقار  /839/الزلقا سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورثة .
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عبدو يوسف غصوب وكيل خليل
راجـ ــي الـ ـخ ــوري اح ــد ورثـ ــة راجـ ــي اي ــوب
ال ـ ـخـ ــوري املـ ــالـ ــك فـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات /894/
و /897/و /912/ال ــدوار سـنــدات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب انـ ـط ــوان الـ ـي ــاس ب ــو ع ـب ـســي مــالــك
العقار  /590/قنابة برمانا سند تمليك
بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب انـتــرانـيــك دي ــران شـيــريـنـيــان وكيل
امل ـ ـطـ ــران جـ ــورجـ ــي امل ـ ـعـ ــروف ب شــاهــي
ان ـط ــران ـي ــك ب ــان ــوس ـي ــان ب ـص ـف ـتــه ال ــول ــي
والقيم على اموال وامالك مطرانية االرمن
االرث ــوذك ــس فــي لـبـنــان سـنــد تمليك بــدل
ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم رق ــم  /5/م ــن الـعـقــار
 /374/برج حمود باسم مطرانية االرمن
االرثوذكس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام يوسف بعقليني مالك القسم
 /5/مــن العقار  /3479/بيت مــري سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب اي ـل ــي ح ـم ـيــد م ـع ـلــوف وك ـي ــل رن ــدا
ت ــوف ـي ــق اب ـ ــو ن ــاض ــر امل ــال ـك ــة ف ــي ال ـع ـقــار
 /2055/ال ـشــويــر س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في حلبا
الناظرة في الدعاوى العقارية
رقم االوراق2017/366 :
من املدعي :مخائيل وديع حيدر
وكيله املحامي ربيع الطويل
ال ــى املــدعــى عـلـيـهـمــا :دي ـبــة يــوســف ديــب
وم ـي ـش ــال تــوف ـيــق الـ ـص ــراف  -مـجـهــولــي
محل االقامة
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا من
املدعي ميخائيل وديــع حيدر بموضوع

ت ـص ـح ـي ــح ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
 2004/450بـ ـحـ ـي ــث يـ ـصـ ـب ــح ت ـس ـج ـيــل
املقاسم  /39/و /40/و /41/الكائنة في
الطابق العلوي الــرابــع مــن البناء القائم
ً
على العقار  /934/منيارة بدال من االرقام
 /7/و /8/و /9/ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـع ـلــوي
الـثــانــي وتضمينهما (امل ــدع ــى) الــرســوم
واملصاريف كافة.
ف ـي ـق ـت ـض ــي حـ ـض ــوركـ ـم ــا ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم ه ــذه
ً
املـحـكـمــة او ارس ـ ــال وك ـي ــا قــانــون ـيــا من
ق ـب ـل ـكــم ب ـم ــوج ــب س ـن ــد رس ـم ــي الس ـت ــام
اوراق ال ــدع ــوى ومــربــوطــات ـهــا ف ــي خــال
عشرين يومًا من تاريخ النشر وااللصاق
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ م ـق ــام ــا لـ ــك ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
ً
املحكمة ،واذا لم تحضرا او ترسال وكيال
عنكما في املهلة املحددة تجري املعاملة
القانونية بحقك وفقًا لالصول واال فكل
تبليغ لكما فــي قلم هــذه املحكمة يعتبر
قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة  -العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
رقم االوراق2018/80 :
الجهة املستدعية :ناجي نصار مفرج
االوراق امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ـه ــا :االس ـت ــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2018/2/16تحت الرقم  2018/80والذي
ت ـط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه ت ـق ــري ــر ش ـط ــب اش ـ ــارة
الحجز االحتياطي ذات الرقم 1980/224
عــن صحيفة الـعـقــار  /1003/مــن منطقة
االشرفية العقارية لكون املعاملة متروكة
مـنــذ اك ـثــر م ــن  /35/س ـنــة ول ـك ــون املـلــف
مـفـقــودًا وذل ــك وفـقــا لــاصــول املنصوص
عـلـيـهــا ب ـمــوجــب ال ـف ـق ــرة  /4/م ــن املـ ــادة
 /512/أ.م.م.
فعلى من لديه اي اعتراض أو مالحظات
ع ـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم ب ـهــا ال ــى ق ـلــم املحكمة
وذلــك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  23شباط 2018
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية القاضيني روني داكسيان
وريشار السمرا املستدعى ضدهم :فوزية
علي رح ــال وثـنــاء وفــاطـمــة وبهية كاظم
عـسـيــران السـتــام نسخة عــن ال ـقــرار رقم
 2018/9ت ــاري ــخ  2018/01/11امل ـقــامــة
من حــرب محمود حــرب بوكالة املحامي
ح ـس ــن ص ـب ـحــي ق ــرق ـم ــاز وال ـ ـ ــذي قـضــى
بــاع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم  /96/م ــن منطقة
ك ـفــرح ـتــى ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر ق ــاب ــل للقسمة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـشــركــاء مــالـكـيــه ،وطــرحــه
للبيع باملزاد العلني امــام العموم ،وذلك
امام دائرة التنفيذ في صيدا ،وذلك خالل
مهلة شهر من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ب ـش ــاره جــرجــي صـلـيـبــا اح ــد ورث ــة
جــرجــي عـبــد ال ـنــور صليبا مــالــك العقار
 /157/بـتـغــريــن س ـنــدي تمليك ب ــدل عن

ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ان ـطــوان الـيــاس روحــانــا احــد ورثــة
سعيد روحــانــا روحــانــا مــالــك العقارين
 /504/و /678/الدوار سندي تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ادغ ــار قــديــر مـخــول مــالــك الـعـقــارات
 /785/و /726/والقسم  /14/من العقار
 /725/عني الخروبة سندات تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال سند تمليك بدل عن ضائع
بـحـصــة ب ـســام حـســن صـقــر بــالـعـقــار رقــم
 3082الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال سند تمليك بدل عن ضائع
لضاهر حمد ضاهر حميه بالعقار رقم
 1079طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عبده جرجي نعمه سند تمليك بدل
عن ضائع عن حصته بالقسم واحــد من
العقار  714منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/31بالقرار  2017/95بالدعوى
 2015/1044امل ـق ــام ــة م ــن م ـح ـمــد خضر
يـمــوت ،اسـقــاط حــق املــدعــى عليه عاطف
س ـل ـي ـم ــان ي ـح ـيــى ب ــال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي
وإل ـ ــزام ـ ــه ب ــاخ ــاء املـ ــأجـ ــور ف ــي ال ـطــابــق
الـثــانــي فــي الـعـقــار /32املـصـيـطـبــة وبــأن
يــدفــع لـلـمــدعــي مـبـلــغ /3.311.328/ل.ل.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  15ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه

تصحيح إعالن
ورد فــي جــريــدة األخـبــار فــي الـعــدد 3373
تاريخ  2018/1/18اعالن صادر عن دائرة
تنفيذ كسروان باملعاملة رقم 2014/142
وقد ذكر أن "بدل تخمني القسم 17/1298
البوار /121.500/د.أ.
وبـ ــدل طــرحــه /72900/د.أ ،.والـصـحـيــح
هــو بــدل تخمني القسم  18/1298الـبــوار
/121500/د.أ .وبدل طرحه /72900/د.أ.
فإقتضى التصويب
رئيس القلم
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Tigist dache aymalo
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 70/206661
غادرت العاملة االثيوبية
Bilile Kebede Deresu
م ـمــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/233700
غادر العامل البنغالدشي
Md abdus jolil
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
142255/71
غادرت العاملة البنغالدشية
Ayesha bibi
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
685393/70
غادر العمال البنغالدشيون
SUMAN MIAH
MD SAIDUL ISLAM
AKRAM
MOHAMMAD MIZAN
SHAHJAHAN BEPARI
NAZMUL HASAN
MOYNUL ISLAM
EKBAR HUSSEN
BISNU CHANDRA BHOMIK
MOHAMMAD JASHIM UDDIN
م ــن مــؤسـســة مـسـتـخــدمـيـهــم ,الــرجــاء
ممن يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/454146
غادرت العاملة الفليبينية
myra sibbaluca maddagan
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/670082
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad imran hossain
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
71/551553
غادر العامل البنغالدشي
Sirajil islam late mubarak ali
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/468846

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
BIZUNESH TESFAYE GADISA
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/388789
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد للتخلص مــن الـتـلــوث
بــاملــواد النفطية فــي األقـنـيــة وفــي بعض
امل ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11951/ت ــاري ــخ  ،2017/11/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 470
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـ ـ ـ ــزوم شـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ـ ــوازل ك ــومـ ـب ــوزي ــت 220
ك.ف ،.مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض رقــم
ث4د 10114/ت ــاري ــخ  ،2017/10/5قــد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 469
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك -
غــرفــة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة2016/85 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل- .
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهم :حمزه طالل رباح  -اللبوة -
الشارع الرئيسي  -بملكه
طـ ــالل ح ـســني رب ـ ــاح  -الـ ـلـ ـب ــوة  -الـ ـش ــارع
الرئيسي  -بملكه
عـ ـل ــي طـ ـ ــالل رب ـ ـ ــاح  -الـ ـلـ ـب ــوة  -ال ـ ـشـ ــارع
الرئيسي  -بملكه
الـ ـسـ ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وقـ ـيـ ـم ــة الـ ــديـ ــن:
ع ـقــد قــرض مــوثــق بتأمني مــن الــدرجــة
ً
االولــى تـ ـحـ ـصـ ـي ــال ملـ ـبـ ـل ــغ $/38.888.64/
ع ــدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
تاريخ قرار الحجز2016/5/4 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/4/21 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/15 :
تاريخ تسجيله2016/7/2 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 - 1العقار رقم  /301/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة فوق البيادر
قطعة أرض مثلثة الشكل ويــوجــد على
هـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار أشـ ـج ــار تـ ـف ــاح م ـث ـمــرة عمر
ال ـش ـجــرة  10س ـنــوات ت ـقــري ـبــًا واالش ـجــار
ج ـيــدة وم ـع ـت ـنــى ب ـهــا وكــانــت فــي االصــل
 1000شجرة جرى قلع  250شجرة منها
ليبقى منها  750شجرة حاليًا.
مساحته/16010/ :م2
ً
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده ش ـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــار /299/
وجنوبًا مجرى مياه عــام وشرقًا طريق

عام وغربًا العقار ./300/
الحقوق العينية:
 يومي  3886تــاريــخ  2011/11/1تأمنيدرجـ ـ ــة اولـ ـ ـ ــى ،ال ـ ــدائ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل .املـ ــديـ ــن ط ـ ــالل ح ـســني
رباح ،قيمة التأمني خمسة وعشرون ألف
دوالر أميركي.
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع أو ال ـتــأمــني أو
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي حـ ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الفريق الدائن.
 يومي  1873تــاريــخ  2016/5/18حجزت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز
ال ـب ـنــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل.
املـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــوز عـلـيـهــم طـ ـ ــال حـســن ربـ ـ ـ ــاح
وح ـمــزه طالل ربـ ـ ــاح وعـ ـل ــي ط ـ ــالل ربـ ـ ــاح
ع ـ ــدد االسـ ـه ــم املحجوزة  2400سهم.
 يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضروص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/290150/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/157116.22/
 - 2العقار رقم  /406/اللبوة
أميري  -في محلة سهالن القدرون
أرض ج ـب ـل ـيــة غـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة ويـ ـق ــع فــي
منطقة الجرد.
مساحته/2813/ :م2
ً
حـ ـ ـ ـ ـ ــدوده :ي ـحــده شـ ـم ــاال ق ـنــاة م ـيــاه
عــامــة وج ـنــوبــًا وشـ ـ ــرقـ ـ ــا طــريــق عــام
وغــربــًا قناة مياه عامة.
الحقوق العينية:
 يــومــي  1755تــاريــخ  2012/6/7تأمنيدرج ـ ــة أول ـ ــى م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ،ال ــدائ ــن
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .املدين
طالل حسني ربــاح ،قيمة التأمني خمسة
وسبعون ألف دوالر أميركي.
ت ـع ـهــد املـ ــديـ ــن بـ ـع ــدم الـ ـبـ ـي ــع أو ال ـتــأمــني
أو التأجير أو ترتيب أي حــق عيني اال
بموافقة الفريق الدائن.
 يــومــي  933تــاريــخ  2016/3/17حجزاحتياطي رقــم  2016/14مصدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح.
 يومي  1548تــاريــخ  2016/4/21حجزت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
 يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضروص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/14065/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/7616.19/
مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد جـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـ ـك ـ ـ ــان
إجــرائ ـهــا :نـ ـه ــار الخميس الـ ــواقـ ــع ف ــي
 2018/3/22ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـحــاديــة عشر
ظ ـ ـه ـ ـرًا أمـ ـ ـ ــام حـ ـض ــرة القاضي املنفرد في
بعلبك رئيس دائــرة التنفيذ.
ش ــروط ال ـب ـيــع :النفقات امل ـتــوجــب دفعها
عــالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الــداللــة للبلدية  5%وعلى راغــب الشراء
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد امل ـ ـعـ ــني وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
باملزايدة لــدى صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا
ل ـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القامته ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة
ايــام من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه فــي خ ــالل ع ـشــريــن
يومًا من تاريخ صــدور قــرار االحالة دفع
املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/330 :
املنفذ :كــونـتــوار التسليف الـتـجــاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية  -طاريا

السند التنفيذي وقيمة الدين سند دين
موثق بعقد تأمني وشهادة قيد تأمني من
الدرجة االولى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/10/25 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 28/10/2016و18/11/2016
تاريخ قرار الحجز2016/11/16 :
تاريخ تسجيله2016/11/18 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/1/13 :
تاريخ تسجيله2017/1/23 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته2400 :
س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا ـ ـ أم ـيــري
ـ ـ ـ ـ مــوقــع عــني ال ـت ـفــاح .ي ـقــع العقار في
سـهــل طـلـيــا لـلـجـهــة الـغــربـيــة ولـلــوصــول
ال ـيــه بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام فــرعــي مــزفــت
ارضه مستطيلة مسطحة وتربته حمراء
يوجد ضمنه بنائني.
أ  -البناء األول :طابق أرضــي مؤلف من
أربعة غرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
يــؤدي الى السطح .مساحته حوالي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغير مبلط .وتسكن فيه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب  -بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر
لــن  3 * 3م 2ويــوجــد ضمنه  75شجرة
كرز و 14ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة
و 13ش ـجــرة سـ ـ ــرو وب ــاق ــي ارض الـعـقــار
سليخ مفالحة.
مساحته 52950 :متر مربع.
حـ ـ ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه وطريق
وال ـع ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــًا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  18تاريخ
 2015/1/21تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل.
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.
املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
يــومــي  4278تــاريــخ  2016/11/18حجز
تنفيذي رقــم  2016/330م ـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ بـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــز
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـفــا
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
يــومــي 265 :تــاريــخ  2017/1/23محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .2016/330
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك
ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
التخمني بالدوالر األميركي.$ 368105 :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض .$ 188838 :10%
موعد جلسة املــزايــدة وم ـكــان إجرائها:
ن ـهــار الخميس ال ــواق ــع ف ــي 2018/4/19
الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمــام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
 شروط البيع:ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دف ـع ـهــا عــاوة عن
ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  5%وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خالل ع ـشــريــن يــومــًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

إعالن مزايدة
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحله  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :جوزف اميل روميه
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :يـ ـعـ ـق ــوب جـ ـ ـ ــورج مـلــو
وجورج يعقوب ملو
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/38ينفذ
طالب التنفيذ سند دين بقيمة /13000/
دوالر أم ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
 - 1امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـق ـس ــم رق ــم
 A/4من العقار رقــم  1344حــوش االمــراء
اراضي.
م ـســاح ـتــه /141/ :م م وهـ ــو ك ـنــايــة عــن
م ـ ـح ـ ـلـ ــن م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ب ـع ـض ـه ـم ــا
ويـسـتـعـمــان كـمـسـتــودع ومستأجرهما
السيد وسيم ملو
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم رق ــم  1ارض
ً
العقار وشرقًا القسم رقــم  A / 5وشماال
القسم رقم  1ارض العقار وجنوبًا القسم
رقم  1ارض العقار.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
الـ ـقـ ـسـ ـم ــن  1و A/3ل ـ ــه ث ـ ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بـمـلـكـيــة ال ـطــريــق ال ـخ ــاص رق ــم /1345/
لــه حــق الــري مــن مياه الـبــردونــي يشترك
بملكية الطريق الخاص  /681/وان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي رقم  2014/109صادر عن دائرة
تنفيذ زحله ملصلحة الحاجز طوني عقل
شعيا ضد املحجوز عليه جورج يعقوب
ملو بملف  /274/معلقة اراضــي اراضي
حجز تنفيذي ومحضر وصف العقار رقم
 2015/ 38صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحله
رقم  2015/38بملف  /274/معلقة اراضي
مل ـص ـل ـحــة ال ـح ــاج ــز جـ ـ ــوزف رومـ ـي ــه ضــد
جورج يعقوب ملو ويعقوب جورج ملو.
حجز احتياطي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ
زح ـ ـلـ ــه رق ـ ـ ــم  2015/62بـ ـمـ ـل ــف /678/
ملصلحة الـحــاجــز بـنــك بـيـبـلــوس ش م ل
ضد املحجوز عليه جورج يعقوب ملو.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن  /98700/ :ث ـمــان ـيــة
وتسعون الف وسبعماية دوالر اميركي
بــدل ال ـطــرح /59220/ :تسعة وخمسون
الف ومئتان وعشرون دوالر اميركي
 - 2املطروح للبيع :كامل القسم  A /6من
العقار رقم  /1344/حوش االمراء اراضي.
مساحته /50/ :م م وهو كناية عن كاراج
ل ــده ــان الـ ـسـ ـي ــارات وم ـس ـت ــأج ــره الـسـيــد
وسام داوود
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـق ـســم رقـ ــم A/ 5
وش ــرق ــا ال ـق ـس ـمــن رق ـ ــم  3و A / 7درج
ً
وشماال القسم رقم  1ارض العقار وجنوبًا
القسم رقم  1ارض العقار.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
ال ـق ـس ـم ــن  1و A / 3لـ ــه ث ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بملكية الطريق الخاص رقــم  /1345/له
حق الري من مياه نهر البردوني يشترك
بملكية الطريق الخاص  /681/وان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي  2014/109بملف  /274/معلقة
اراضـ ـ ــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ زحـلــه
ملصلحة الحاجز طوني عقل شعيا ضد
املحجوز عليه جــورج يعقوب ملو حجز
تنفيذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار صــادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــه رق ــم 2015 /38
بـمـلــف  /274/مـعـلـقــة اراضـ ـ ــي ملصلحة
ال ـ ـحـ ــاجـ ــز جـ ـ ـ ــوزف رومـ ـ ـي ـ ــه ض ـ ــد ج ـ ــورج
يعقوب ملو ويـعـقــوب ج ــورج ملو حجز
احتياطي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحله
رقـ ــم  2015 /62ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز بنك
ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .ض ــد امل ـح ـج ــوز عـلـيــه
جورج يعقوب ملو.
قيمة التخمني /35000/ :خمسة وثالثون
الف دوالر اميركي.
بدل الطرح /21000/ :واحد وعشرون الف
دوالر اميركي.
 - 3املـطــروح للبيع :كــامــل القسم رقــم /7
 Aم ــن ال ـع ـقــار رق ــم  1344ح ــوش االمـ ــراء
اراضي.
مساحته /82/ :م م وهو كناية عن كاراج
ونصف ك ــاراج مفتوحني على بعضهما
الـ ـبـ ـع ــض ويـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــان مـ ـح ــل ك ـه ــرب ــاء
س ـي ــارات ومـسـتــأجــرهـمــا الـسـيــد ج ــوزف
الكايد.
وان الـعـقــار رق ــم  /1344/ح ــوش االم ــراء

اراض ــي يقع على يمني طــريــق عــام زحله
 كفرزبد ويبعد عنه حوالي  /50/مترًا.حـ ــدوده :يـحــده غــربــا القسمني  3وA/ 6
ً
درج وشرقًا القسم  A / 8وشماال القسم
 1ارض العقار وجنوبًا القسم رقم  1ارض
العقار والقسم رقم  A /3درج.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
ال ـق ـس ـم ــن  1و A/ 3ل ـ ــه ثـ ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بـمـلـكـيــة ال ـطــريــق ال ـخ ــاص رق ــم  1345له
حــق ال ــري مــن م ـيــاه ال ـبــردونــي ويـشـتــرك
بملكية الـطــريــق الـخــاص  /681/ان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي رقــم  2014/109بملف /274/
معلقة اراضــي صادرين عن دائــرة تنفيذ
زحله ملصلحة الحاجز طوني عقل شعيا
ضــد املـحـجــوز عليه ج ــورج يـعـقــوب ملو
حـجــز تـنـفـيــذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار
صادر عن دائرة تنفيذ زحله.
رق ـ ــم  2015 /38ب ـم ـلــف  /274/مـعـلـقــة
اراض ــي ملصلحة الـحــاجــز ج ــوزف روميه
ضد جورج يعقوب ملو ويعقوب جورج
م ـلــو ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
تنفيذ زحله رقم  2015 / 62بملف /678/
حــوش االم ــراء اراض ــي ملصلحة الحاجز
بنك بيبلوس ش.م.ل .ضد املحجوز عليه
جورج يعقوب ملو.
قيمة التخمني /57400/ :سبعة وخمسون
الف واربعماية دوالر اميركي
بدل الطرح /34440/ :اربعة وثالثون الف
واربعماية واربعون دوالر اميركي
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الواقع  15/3/2018ال ـســاعــة الثانية عشر
ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ زحله في
قاعة املحكمة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحله ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح
ف ــي ص ـنــدوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تقديم كفالة م ـعــادلــة أو ش ــك م ـصــرفــي
وع ـل ـيــه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائـ ـ ــرة تنفيذ زح ـلـه اذا لــم يـكــن لــه مــن
م ـقــام فيه وعليه خــال ثــالثــة ايـ ــام مــن
صـ ــدور قـ ــرار االحــالــة ايـ ـ ــداع ال ـث ـمــن
ً
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـتـ ـب ــاره نــاكــال واعــادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يــومــا مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة دفــع رسم
الداللة بمعدل  %5من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحله
محمد أبو حمدان
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املـ ـنـ ـف ــذ :الـ ـك ــونـ ـت ــوار الـ ـش ــرق ــي ل ـل ـت ـجــارة
والتسليف وكيله :املحامي بيار الرياشي.
املـنـفــذ عـلـيـهــا :عـفـيـفــة مـ ــوراد دوال ـي ـبــي -
زحلة املعلقة.
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/789
ينفذ طالب الكونتوار الشرقي للتجارة
وال ـت ـس ـل ـيــف سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـق ــد تــأمــن
بقيمة  /20657.13/دوالر امـيــركــي عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2352/
معلقة أراضي.
مساحته/489/ :م 2يقع في محلة الغنامة
ٌ
بالحمار وتصل إليه عبر طريق
املعروفة
معبدة بالباطون وهــو عـبــارة عــن قطعة
أرض يوجد عليها بناء مؤلف من ثالث
طوابق.
 الطابق السفلي :مؤلف من كاراج سيارةمع بــاب جــرار الــى جانبه غرفة تستعمل
محل سمانة صغير والى جانبهما حمام
خارجي مع مجلى صغير.
 الطابق االرض ــي :فــوق الطابق السفليمؤلف من مدخل وغرفة شتاء وصالون
وغ ــرف ــة ط ـع ــام وش ــرف ــة وحـ ـم ــام ضـيــوف
ومـطـبــخ وارب ــع غ ــرف ن ــوم وح ـمــام ودرج
يؤدي الى الطابق االول.
 الطابق االول :مؤلف من مدخل وغرفةش ـت ــاء وص ــال ــون وغ ــرف ــة ط ـع ــام وشــرفــة
وحمام ضيوف ومطبخ واربع غرف نوم
وحمام ودرج يؤدي الى السطح.
حدوده :يحده غربًا العقارين رقم /3543/
و /3544/وش ــرق ــا ال ـع ـقــار رق ــم /2357/
ً
طريق خاص وشماال العقار رقم /2351/
وجنوبًا العقار رقم ./2353/
ال ـح ـقــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :مــرت ـفــق ب ـحــق امل ــرور

الخميس  1آذار  2018العدد 3408

إعالنات

للعقار  /1434/له حق املرور على العقار
 /2357/طريق خاص تأمني عقاري درجة
اولى مع حق التحويل تدفع حسب شروط
العقد ملصلحة الدائن الكونتوار الشرقي
للتجارة والتسليف املدين عفيفة مورؤاد
دوالـ ـيـ ـب ــي  /800/س ـه ــم ق ـي ـمــة ال ـتــأمــن
/33350/دوالر أم ـي ــرك ــي نـ ــوع ال ـفــائــدة
حسب شروط العقد ،مالحظة إن الكاراج
الوارد في محتويات هذا العقار هو معد
للهدم كما ورد في خرائط اإلسكان تعهد
املدين بعدم البيع أو التأمني أو التأجير
أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال ب ـمــواف ـقــة
الفريق الــدائــن ،حجز تنفيذي صــادر عن
دائرة تنفيذ زحلة رقم  2015/789ملصلحة
ال ـح ــاج ــز ال ـك ــون ـت ــوار ال ـش ــرق ــي لـلـتـجــارة
والتسليف ضــد املـحـجــوز عليها عفيفة
م ـ ــوراد دوال ـي ـب ــي ،حـجــز تـنـفـيــذي ص ــادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة رق ــم 2015/790
مل ـص ـل ـحــة ال ـح ــاج ــز ال ـك ــون ـت ــوار ال ـشــرقــي
للتجارة والتسليف ضد املحجوز عليها
عفيفة مـ ــوراد دوال ـي ـبــي ،مـحـضــر وصــف
العقار صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة رقم
 2015/789ملصلحة الـكــونـتــوار الشرقي
للتجارة والتسليف.
قيمة التخمني/294000/ :مـئـتــان واربعة
وتسعون الف دوالر أميركي.
وبـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح/176400/ :مـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة وس ـتــة
وسبعون الف وأربعماية دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع  10/5/2018الـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زحلة في قاعة املحكمة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحلة ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح
ف ــي ص ـنــدوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تقديم كفالة م ـعــادلــة أو ش ــك م ـصــرفــي
وع ـل ـيــه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائــرة تنفيذ زح ـلـة اذا لــم يكن لــه م ـقــام
فيه ،وعليه خالل ثــالثــة ايـ ــام مــن صدور
قـ ـ ـ ـ ــرار االحـ ـ ــالـ ـ ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت
ً
طــائ ـلــة اعـ ـتـ ـب ــاره نــاكــال واعــادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا
من صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة
بمعدل  %5من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
إسماعيل سجل  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل اقامته بريتال بملكه والدته
زينب عمره  1987اوقــف غيابيًا بتاريخ
 2017/5/4بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/13
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زه ـي ــر
زع ـي ـتــر س ـجــل /16ال ـب ــوش ــري ــة جنسيته
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه الـ ــدكـ ــوانـ ــة ق ــرب
 wooden bakeryفي محل عصافير والدته
زينب عمره  1986اوقــف غيابيًا بتاريخ
 2015/7/7بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/15
الرئيس

رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12على املتهم علي منذر زعيتر
سجل /24ري ـحــا جنسيته لبناني محل
اقامته الفنار الزعيترية قــرب مستشفى
بيطار والــدتــه إعـتــدال عمره  1980اوقــف
غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ  2017/7/7بــالـعـقــوبــة
الـتــالـيــة أش ـغ ــال شــاقــة مــؤب ــدة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/15
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12ع ـلــى امل ـت ـهــم أح ـم ــد محمد
الخطاب سجل /325الـبــاشــورة جنسيته
لبناني محل اقامته مار تقال قرب نادي
ري ــاض ــي الب ــوزرع ــا وال ــدت ــه ف ــري ــدة عـمــره
 1983اوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/1/26
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة أش ـغــال شــاقــة مــؤبــدة
وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/13
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب قواطع
 66ك.ف .ل ــزوم محطتي ال ـغــاز والـشـبــاك
الرئيسيتني ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 11156/تــاريــخ ،2017/10/31
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 487
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم العروض العائد لتنفيذ اعمال
تغيير أغطية الباطون في معمل الــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رق ــم ث4د 310/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر

وذلك لقاء مبلغ قدره  /75 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 485
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ب ـعــد الـظـهــر
من يــوم الثالثاء الواقع فيه 2018/3/27
تـ ـج ــري م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عائدة لــ" حفر وتجهيز آبــار في
محافظة جـبــل لـبـنــان لـلـعــام  "2018وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول  -مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
 الحازمية  -قــرب مستشفى قلب يسوعلـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض ،ويعفى من دفع هذا املبلغ كل من
سبق وسدده.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 479

الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــإدارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعقيل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/27
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 477
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
في البقاع املستدعى ضده حبيب الياس
ح ـ ــوران ـ ــي املـ ـقـ ـي ــم س ــابـ ـق ــا فـ ــي الـ ـق ــرع ــون
واملجهول محل االقــامــة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا إلى قلم
املحكمة فــي زحلة لتبلغ الحكم الصادر
ع ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 2017/12/27
ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن ق ــاس ــم اح ـم ــد
عـمـيــص بــوكــالــة االس ـت ــاذ ع ـيــاض فــارس
امل ـس ـجــل ب ــرق ــم أس ـ ــاس  2017/371ق ــرار
2017/219
مضمون الحكم:
ً
أوال :اعتبار العقار رقم /73القرعون غير
قابل للقسمة عينًا بني الجهة املستدعية
وال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدعــى بــوج ـه ـهــا ،وطــرحــه
للبيع باملزاد العلني للعموم وفقًا للثمن
املحدد من قبل الخبير والبالغ ،$79950
وعلى ان يعتمد هذا الثمن اساسًا للطرح
ف ــي امل ـ ــزاي ـ ــدة االولـ ـ ــى وان يـ ـ ــوزع ال ـث ـمــن
بالنتيجة على الشريكني بنسبة حصة
كل منهما في العقار املذكور.
ثانيًا :تــدريــك الجهة املستدعية والجهة
املستدعى بوجهها النفقات كافة بنسبة
ح ـصــة ك ــل م ــال ــك ف ــي امل ـل ـك ـيــة ف ــي الـعـقــار
املذكور.
وللمستدعى ضــده املــذكــور مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تقديم اس ـعــار ،بـنـ ً
ـاء ملــوافـقــة املــديــر العام
ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة بـتــاريــخ
 ،2018/2/23لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
ان ـشــاء مـحـطــة تـحــويــل هــوائـيــة فــي بلدة
زحل  -قضاء كسروان.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/3/28
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــن فـ ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن أخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت  26شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
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إعالن قضائي
تـبـلـيــغ دعـ ــوى مــوجـهــة ألمل ــاس ــه ابــراهـيــم
العمار
من القرعون  -مجهولة محل االقامة
ق ــررت رئـيـســة الـغــرفــة ال ـســادســة ملحكمة
استئناف البقاع املدنية في زحلة القاضي
ك ـل ـنــار س ـمــاحــه ب ـتــاريــخ  2018/2/8في
ال ــدع ــوى رق ــم مـ ــدور  2018/250املـقــامــة
من املستأنف ابراهيم علي حجازي ضد
املستأنف عليها اعتبار املــاســه ابراهيم
الـ ـعـ ـم ــار املـ ــذكـ ــور اعـ ـ ــاه م ـج ـه ــول ــة مـحــل
االقــامــة وابــاغـهــا بواسطة النشر اوراق
هذه الدعوى التي طلبت بموجبها الجهة
املستأنفة فسخ الحكم الصادر عن الغرفة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع ق ـ ــرار 2016/76
تاريخ .2016/4/5
فيقتضي حـضــورك بــالــذات أو مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا ال ــى قـلــم املـحـكـمــة فــي زحلة
لـتـبـلــغ اوراق ه ــذه ال ــدع ــوى خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
ف ــي ال ـجــريــدة وتـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه على
لوحة االعالنات في إيوان املحكمة وعليك
ات ـخ ــاذ م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــك ض ـمــن نـطــاق
ه ــذه املـحـكـمــة واال سـيـصــار ال ــى ابــاغــك
هذه االوراق بواسطة رئيس قلم املحكمة
ووفقًا للقانون.
كاتب املحكمة
علي أبو شاهني

مناقصة عامة
رقم /635م ع إ/م م3/
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/3/27ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أشغال إستحداث غرف إستشفاء في فرع
األطفال في قسم املعاينات الخارجية في
ثكنة جوزيف الطرابلسي  -بدارو.
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/203م ع إ/م ه ـ تاريخ 2018/2/20
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط

اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
بموجب محضر جمعية عمومية عادية
تــاريــخ  2018/2/19ت ـقــرر تـعــديــل االســم
التجاري للشركة املعروفة باسم:
شركة العامر للتجارة العامة  -ابراهيم
احمد جلول وشركاه (توصية بسيطة).
املسجلة تحت رقم  2015/4005704البقاع
ليصبح:
"AHD FOR GENERAL TRADING
إبــراهـيــم أحـمــد جـلــول وشــركــاه (توصية
بسيطة)".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
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امني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نصير تقدم املستدعون الياس وجوزيف
وط ــون ــي ع ـبــده ع ـ ــازار بــواس ـطــة وكيلهم
امل ـحــامــي ول ـيــد ع ـ ــازار بــاس ـتــدعــاء سجل
ب ــال ــرق ــم  2018/1870ب ــوج ــه املـسـتــدعــي
ضــدهــا ادم ــا يــوســف الـصـيــاح املجهولة
محل االقــامــة يطلبون فيه ازال ــة الشيوع
فــي العقار  /1870/عينطورة العقارية،
ع ـل ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا ال ـح ـض ــور ال ــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء وفــي حال
ً
تـخـلـفـهــا يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا ويـعــد
ك ــل تـبـلـيــغ ال ـي ـهــا بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاحـ ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة ع ـي ـتــا الـ ـفـ ـخ ــار عـ ــن اج ـ ــراء
مناقصة عمومية ملرة ثانية لشراء عقار
إلنشاء ملعب رياضي وفق دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه من
قلم البلدية مقابل  150000ل.ل.
ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة تقديم
عــرضــه ال ــى الـبـلــديــة خ ــال خـمـســة عشر
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ـ ــان .تـفــض
العروض الساعة الحادية عشرة من اليوم
الذي يلي آخر موعد لتقديم العروض.
رئيس البلدية
حنا السكاف
إعالن
يعلن مـعــرض رشـيــد كــرامــي الــدولــي في
طــراب ـلــس ،ع ــن إجـ ــراء مـنــاقـصــة بــالـظــرف
املختوم لتلزيم صيانة االعمال الزراعية
ونظام الري في منشآت املعرض.
وق ـ ــد ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط بـمـبـلــغ
مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
يمكن لـلــراغـبــن االش ـت ــراك فــي املناقصة
االط ــاع على دفتر الـشــروط لــدى مكاتب
ادارة امل ـع ــرض  -شـ ــارع امل ـع ــرض ،ضمن
اوقات الدوام الرسمي.
 ي ـ ـجـ ــري فـ ــض ال ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ال ـس ــاع ــةالـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم االثـنــن الــواقــع
في .2018/3/19
وتـقـبــل ال ـعــروض لـغــايــة الـســاعــة الثانية
عشرة مــن قبل ظهر يــوم الجمعة الواقع
في .2018/3/16
رئيس مجلس االدارة
أكرم عويضة
إعالن تبليغ
صادر عن محكمة العجلة في جزين
تــدعــو ه ــذه املحكمة كــل مــن ال ـســادة رلــى
وه ـشــام أس ـعــد يــونــس وسـهـيــل وســامــي
وس ـل ـي ـم ــان س ـل ـيــم خ ـل ـيــل وف ـ ـ ــؤاد ون ـه ــاد
وجهاد ورشــاد محمد خليل واملجهولي
ّ
محل االقــامــة للحضور الــى قلمها لتبلغ
وإستالم أوراق اإلستدعاء رقم 2018/64
واملقدم من د .حسان علي بو ملحم وذلك
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت لــوســن ن ـظــرت كــوي ـلــويــان مالكة
القسم  /7/من العقار  /3050/برج حمود
سند تمليك بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب جـ ــورج نــزيــه غ ـطــاس وك ـيــل رسـتــم
جـ ـب ــران ح ـب ـيــب م ــال ــك ال ـع ـق ــاري ــن /711/
و /968/بصاليم سندي تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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ّ
مشهدية
فنون

شهريار صار الراوي في «المديــ

تجربتها
مع غابريال يمين ،وطوني معلوف ،وفؤاد يمين ،وطارق تميم وجوزيف زيتوني ،تقدم المخرجة اللبنانية ً
الجديدة بدءًا من الليلة في «مسرح المدينة» .بعد «حكي نسوان» ،تدخل لينا خوري إلى عوالم الرجال :هل فعال يشكل

كل ما ال تعرفونه عن غابريال وطوني وفؤاد وطارق وجوزيف

خلف األسطورة يختبئ عالم من الهشاشة
سعاد عبد الله
بعد مرور عشرة أعوام على مسرحية
«حكي نسوان» التي غاصت بحميمية
فــي عــالــم الـنـســاء وطــرحــت مشاكلهن
وهــواج ـس ـهــن ،ه ــا ه ــي امل ـخــرجــة لينا
خـ ــوري ت ـق ـ ّـدم عـمـلـهــا ال ـجــديــد «حـكــي
رج ـ ــال» ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـي ــوم ف ــي «م ـســرح
املــديـنــة» .عمل جــاء بعد غــوص طيلة
أعـ ـ ـ ــوام فـ ــي خ ـف ــاي ــا ع ــال ــم ال ـ ــرج ـ ــل .لــم
تقتبس لينا خوري النص ولم تكتبه
بـمـفــردهــا كــال ـعــادة ،بــل بــالـتـعــاون مع
الـجـنــس اآلخ ـ ــر ...ه ــذه املـ ــرة ،مــع فــؤاد
ي ـم ــن ،ورام ـ ـ ــي ط ــوي ــل .أمـ ــا ال ــرج ــال/
املمثلون الخمسة ،فهم غابريال يمني،
طوني معلوف ،فؤاد يمني ،طارق تميم
وجوزيف زيتوني.
املـطـلــوب رج ــال ،والـسـبــب غير محدد.
ً
هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـق ـطــب رج ـ ـ ـ ــاال مــن
أع ـمــار وخـلـفـيــات اجتماعية ومهنية
مختلفة إلى املكان نفسه ،حيث تدخل
عليهم لينا خوري وتستهل بسؤالها
ً
االس ـت ـفــزازي« :مــن منكم رجـ ــا؟» .هي
تلعب دور املخرجة أيضًا في العرض.
«الــرجــال فيكن يحكي» ،هكذا تفصح
عن رغبتها في تقديم عرض مسرحي
ـرؤون عـ ـل ــى ال ـت ـك ـل ــم
ع ـ ــن رج ـ ـ ـ ــال ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ً
والـتـعـبـيــر ،مــوضـحــة سـبــب وجــودهــم
هـنــا واآلن .أم ــا ا ّل ــرج ــال ،فيمتعضون
مــن الفكرة ويسخفون فكرة املخرجة
وي ــره ـب ــون ـه ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن لـيــس
لديهم ما يتكلمون عنه ألنهم ليسوا
كالنساء ،فـ «الرجل فارغ ،وتافه ،ليس
لــديــه م ـخ ــاوف أو م ــا يـتـكـلــم ع ـنــه ،إال
الجنس» وفــق مــا جــاء فــي املسرحية.
لـكــن لـيـنــا م ـص ـ ّـرة ،ومقتنعة ب ــأن لكل
رج ــل م ـخــاوفــه وهــواج ـســه ومـشــاكـلــه
وأح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه ،وت ـ ـع ـ ـمـ ــل ج ـ ــاه ـ ــدة ع ـلــى
اس ـت ــدراج ـه ــم لــإف ـشــاء ع ــن خـفــايــاهــم
وأس ــراره ــم الدفينة الـتــي تختلف من
رجـ ــل إلـ ــى آخ ـ ــر ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـصــل إلــى
هــدف ـهــا إال ب ـعــد انـسـحــابـهــا م ــن على
الخشبة.
تـتــداخــل مـسـتــويــات الــواقــع فــي حبكة
اإلخراجية .إذ أن
النص وفي التركيبة
ّ
لينا خ ــوري امل ـخــرجــة ،تـمــثــل رحلتها
الـشـخـصـيــة ف ــي ال ـع ــرض ومـعــانــاتـهــا
ّ
للتوصل إلى حث الرجال على التكلم.
ال ــرج ــال /امل ـم ـث ـلــون ،مـنـهــم م ــن ي ــروي
قـصــة شخصية مــن حـيــاتــه الــواقـعـيــة،
ومـنـهــم مــن أض ــاف بـعــض التفاصيل
م ــن ح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة ع ـلــى قـصـتــه،
ومـنـهــم مــن يـجـ ّـســد شـخـصـيــة نمطية
مــن مجتمعنا :مدير مـصــرف ،ماكينة
أموال ،مثلي الجنس ،الرجل الذي أحب
وبنى عائلة وانتهى به املطاف بالعمل
ً
ليال نهارًا وال يكفي احتياجات عائلته
التي ال تراه وال يراها...
ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـسـ ـيـ ـك ــودرام ــي ل ـل ـع ــرض
وال ـت ـفــريــغ ال ـت ـصــاعــدي الـ ــذي يحصل
بعد اضمحالل الرقابة الذاتية ورقابة
املـ ـخ ــرج ــة /املـ ـ ـ ــرأة (بـ ـع ــد خ ــروجـ ـه ــا)،
يـضـفــي طـبـقــة مــن الــواق ـع ـيــة ،فيحظى
الطرح بتعاطف املشاهدين ويدفعهم
إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ن ـظ ــرت ـه ــم تـ ـج ــاه ال ــرج ــل
وإع ـ ــادة تـقـيـيــم أول ـئ ــك املـحـيـطــن بهم
يوميًا؛ باملختصر تشكيل رؤية جديدة
إلى هذا الواقع.
الـلـغــة املحكية واقـعـيــة وغـيــر مبتذلة،
لغة املسرح الطبيعي للرجال .التمثيل
عـ ـف ــوي وغـ ـي ــر مـ ـب ــال ــغ بـ ـ ــه ،مـ ــا ي ـخ ــدم
السياق العام للعرض.

واق ــع لينا املـخــرجــة كــامــرأة ال يثنيها
عن التخلي عن حياديتها في مواجهة
اآلراء واملــواقــف الــذكــوريــة ،لكنها ترى
بـ ــأن «ال ــرج ــل وامل ـ ـ ــرأة م ـخ ـت ـل ـفــان ،لكن
االثنني بشر يستحقان االحترام نفسه
وال ـح ـقــوق نـفـسـهــا .ال بــد مــن تخفيف
ع ـ ــبء املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن الـ ــرجـ ــل ،إذ أن
امل ـ ــرأة ه ــي ال ـت ــي تـبـنــي ه ــذا املـجـتـمــع،
ف ـه ــي ال ـت ــي ت ــرب ــي الـ ــرجـ ــال وال ـن ـس ــاء.
مجتمعنا ال ـحــالــي بـتـطــرفــه الـنـســوي
يخصي الرجال» ،والتزام موقع يعدل
بني طرفني متضادين ،هو املنبر الذي
اخ ـتــارتــه لـيـنــا لـتـقــول إن الــرجــل ليس
مستبدًا وال مخيفًا وال مسيطرًا.
ل ـل ـس ـي ـنــوغــراف ـيــا ح ـ ّـي ــز م ـه ــم فـ ــي ه ــذا
الـعــرض :وســط الخشبة ،هناك شاشة
ك ـب ـي ــرة ف ـي ـهــا أربـ ـع ــة إطـ ـ ـ ـ ــارات ،تــأخــذ
م ـك ــان ــة درام ـ ـيـ ــة رويـ ـ ـ ـدًا رويـ ـ ـ ـ ـدًا ،حـيــث
ن ـت ـع ــرف إل ـ ــى «عـ ــزيـ ــز» أب ـل ـي ـكــاي ـشــن/
شخصية رقـمـيــة ،يستعملها الــرجــال
كـ ـمـ ـه ــرب مـ ــن أج ــوبـ ـتـ ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ل ـ
«ل ـل ـت ـع ــري ــف عـ ــن ال ـ ــرج ـ ــل» .اس ـت ـخ ــدام
الـشــاشــة خ ــال ال ـعــرض مــن اللحظات
املنتظرة الشاهدة على ّ
تحول .بعدما
ّ
تمكنوا مــن ّ
تقبل صورتهم الحقيقية
بأوجاعها وشوائبها ،يلتقط الرجال
ص ــورة ألنفسهم بـكــامـيــرا ـ هــي أيضًا
ش ــاه ــد ورق ـ ـيـ ــب .ي ــذه ـب ــون وي ـت ــرك ــون
وراء ه ـ ـ ـ ـ ــم صـ ــورت ـ ـهـ ــم ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ع ـلــى
الـشــاشــة ،رسـمــوه وح ــددوه بأنفسهم.
إط ــار مـخـتـلــف ع ــن ذل ــك ال ــذي يسقطه
املجتمع عليهم ويضعهم فيه.
أمـ ــا ال ــرم ــوز ال ــذك ــوري ــة ،ف ـتــأخــذ عـلــى
الـخـشـبــة ح ـض ــورًا مـبــالـغــا فـيــه بعض
الـ ـش ــيء .ه ـن ــاك تـ ـف ــاوت ف ــي األحـ ـج ــام،
وأكـبــرهــا ليس بحالة انتصاب كاملة
ً
كــأن هناك ثقال ما يردعه عن ذلــك .وال
يشكل ذلك هاجسًا للرجال فحسب ،بل
للنساء أيضًا ،إذ أن الرجولية مرتبطة
بانتصاب القضيب ،وهنا على الرجل
أن ينجح في هذه املهمة املحتمة عليه
بطبيعته .ربما أرادت لينا خــوري أن
تـعـبــر بــانـكـســار رم ــز الـعـضــو الــذكــري
وعدم انتصابه الكامل ،عن تعب الرجل
في مجتمعنا .مجتمع يضعه في موقع
مسؤولية كبيرة تنهكه وتطحنه.
ال ـت ـطــرق ال ــى مـشــاكــل ال ــرج ــل ف ــي هــذه
الفترة من الزمن ،في ظل النسوية التي
تـعـلــو وت ـق ــوى ف ــي ال ـعــالــم واس ـت ـمــرار
الشوائب االجتماعية وجــرائــم العنف
التي ترتكب بحق املــرأة ،يشكل طرحًا
جريئًا .هنا ،تختار لينا خوري موقعًا
حساسًا هذه املرة ،أكثر مما كان عليه
الوضع في «حكي نسوان».
«حكي رج ــال» 20:30 :بــدءًا من اليوم حتى
 10آذار (مارس) ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم01/753010 :

تتداخل مستويات
الواقع في حبكة
النص وفي
التركيبة اإلخراجية
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ـنة» ...رجال لينا خوري إن حكوا

ّ
الجنس الهاجس األوحد في أحاديثهم كما تروج الصورة المتداولة؟ ما هي همومهم؟ مشاكلهم؟ أحالمهم؟ وماذا
عن األدوار االجتماعية والجندرية التي ّ
تقيدهم حتى اإلنهاك؟

ُ
ّ
ّ
َ
إمرأة تمسرح «جرح الهوية» الذكورية
رجل عدائي تجاه المرأة ،كاره
«ما من ٍ
رجل قلق حيال
مزدر لها ،أكثر من ٍ
أو ٍ
رجولته».

(سيمون دو بوفوار ـ «الجنس اآلخر )»1

جوي سليم
ٌ
ّ
إشكالي اختارته لينا خــوري
توقيت
ل ـعــرض مسرحيتها ال ـجــديــدة «حكي
رجال» (كتابة لينا خوري ،رامي طويل
وفـ ـ ـ ــؤاد ي ـم ــن ـ ـ ـ س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا حـســن
ـت يـشـهــد فـيــه الـعــالــم
ص ـ ــادق) .ف ــي وق ـ ٍ
ذروة الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـنـ ـس ــوي ،ال سـيـمــا
ب ـعــد بـ ــروز حـمـلــة « »me tooملكافحة
ال ـت ـح ـ ّـرش ال ـت ــي ت ــراف ـق ــت م ــع فـضــائــح
ـال ذوي نفوذ في
طالت سلوكيات رجـ ٍ
هــول ـيــوود بـحــق املـ ـ ــرأة ...تـجــد بـيــروت
موعد مع مسرحية تطالب
نفسها على
ٍ
الرجل بالكالم.
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ق ــد يـجـعـلــك الـعـنــوان
امل ــرتـ ـب ــط ب ـث ـي ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل األس ــاسـ ـي ــة
تخشى أن تـكــون أم ــام عـمــل اع ـت ـ ّ
ـذاري
ٍ
يتبنى خطابًا مــن ذلــك ال ــذي نواجهه
ّ
يومي ،ال سيما على السوشال
بشكل
ٍ
م ـيــديــا ،مـثـلـمــا نـسـمـعــه عـلــى شــاشــات
ال ـت ـل ـفــزيــون وفـ ــي أم ــاك ــن ال ـع ـمــل وفــي
ٌ
متذاك
خطاب اختزالي
سيارات األجرة.
ٍ
عــن «حـقــوق الــرجــل» يشهره املتحدث
في وجه من يتكلم عن «حقوق املرأة»،
املوضوع الذي ال يزال في بالدنا وعلى
ّ
مـسـتــويــات واس ـعــة ،مـحــط استخفاف
ّ
وتندر ،ألسباب كثيرة ال يسعنا املجال
هنا للخوض فيها.
م ـ ــا سـ ـنـ ـش ــاه ــده ف ـ ــي «ح ـ ـكـ ــي رج ـ ـ ــال»
يـ ـن ــاق ــض هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع .امل ـس ــرح ـي ــة
ال ـخــام ـســة لـلـيـنــا خـ ــوري ال ـت ــي تــرتـكــز
ّ
(التطهر)،
إلــى عملية «الكاثارسيس»
َ
متناولة كثيرًا
تضيء على زاويــة غير
من قبل ،ال سيما على الخشبة .زاوية
ّ
نسميها :الـ ُـجــرح النرجسي
يمكن أن
للذات الذكورية.
ف ــي ال ـع ــرض الـ ــذي ي ــأخ ــذ م ــن أس ـلــوب
ً
«املـ ـس ــرح داخ ـ ــل املـ ـس ــرح» م ــدخ ــا لــه،
ّ
تبحث املخرجة عن «رجال يتكلمون».
قــد يـتـســاءل املـشــاهــد إذا ك ــان ينقص
ّ
الرجل أن يتكلم ،خصوصًا في بالدنا.
ّ
ومل ـ ـ ــاذا ت ــري ــده أن ي ـت ـكــلــم هـ ـن ــا ،حـيــث
ّ
يتصدر الكالم ُ واللغة (ومعظم األمور
األخــرى) منذ قــرون ،فيما تتخذ املــرأة
فــي الـعــالــم ،شيئًا فشيئًا ،امل ـبــادرة في
الكالم .ما يتضح من أحداث املسرحية
أن لـيـنــا تـبـحــث ع ــن رجـ ــال لـيـبــوحــوا،
ال لـيـتـكـلـمــوا .هـ ــذا م ــا يـنـقــص الــرجــل
مــن وج ـهــة نـظــر املـســرحـيــة .أن ُيـخــرج
مـشــاعــره املـقـمــوعــة ،أن يكسر حــواجــز
املـ ـق ــاوم ــة ب ــامل ـع ـن ــى ال ـ ـفـ ــرويـ ــدي ،وأن
ّ
يتطهر من مخاوفه العميقة.
فــي كـتــابــه «دوائـ ــر ال ـخ ــوف ،ق ــراءة في
خ ـط ــاب امل ـ ـ ــرأة» ،ي ــرب ــط امل ـف ـكــر ال ــراح ــل
نـصــر حــامــد أب ــو زي ــد ،بــن اإلح ـســاس
بالعجز الــذي هيمن على الـعــرب بعد
ـود
ن ـك ـســة ح ــزي ــران  ،1967وبـ ــن صـعـ ً
الخطاب الذكوري املتخذ من الدين لغة
ً
وبنية أساسية .يرى أبو زيد أن العنف
ُ
ّ
املتزايد الذي وجه تجاه املرأة العربية
في الحقبة التي أعقبت النكسة ،وفي
مصر على وجــه خــاص ،ناتج عن ذلك
ال ـج ــرح الـعـمـيــق ف ــي صـ ــورة «ال ــرج ــل»
أم ـ ـ ــام ن ـف ـس ــه .يـ ـق ــول امل ـف ـك ــر املـ ـص ــري:
«ت ـعــوي ـضــا ع ــن ال ـع ـجــز ف ــي املــواج ـهــة،
ل ـجــأت ال ـ ــذات ال ـجــري ـحــة ل ـل ـهــروب إلــى
امل ــاض ــي ،إل ــى هــويـتـهــا األص ـل ـيــة ،إلــى
ّ
الــرجــولــة فــي بقائها امل ـتــوهــم» .حــاول
الــذكــر امل ـهــزوم إذًا االحـتـمــاء بصورته
عن نفسه في الدين والتاريخ لتجاوز
ُ
فشله الـحــاضــر ،األم ــر ال ــذي تــرجــم في

ً
غالبية األحيان عدائية تجاه املرأة.
انطالقًا مــن هــذه املـقــاربــة ،يبدو رجــال
املسرحية شخصيات مهزومة ،عاجزة.
ال ـهــزي ـمــة ه ـنــا لـيـســت م ـطــاب ـقــة ملعنى
الهزيمة الــذي يقصده أبــو زيــد والـ ّـذي
يتخذ بـعـدًا قــومـيــا وسـيــاسـيــا ،لكنها
هزيمة ناتجة عن املواجهة مع النظام
االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي امل ـه ـي ـمــن،
ٌ
ّ
ورب ـم ــا ع ــن دورة ال ـح ـيــاة ك ـك ــل .حـيــاة
كفيلة بـ «طحن» من تعبر عليه ،لتترك
مــرارة قــادرة على صناعة شخصيات
جـ ــاهـ ــزة لـ ـلـ ـص ــدام مـ ــع اآلخـ ـ ـ ــرُ .
«ج ـ ــرح
الـهــويــة» ظــاهـ ٌـر للغاية فــي املسرحية،
ّ
الطبقية،
ال سـيـمــا فــي املــونــولــوغــات.
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،األدوار
الـ ـجـ ـن ــدري ــة امل ـ ـقـ ــررة س ـل ـف ــا ،م ـح ــوري ــة
ال ـج ـن ــس وأس ـ ـطـ ــرتـ ــه ،الـ ـت ــوقـ ـع ــات فــي

يبدو رجال
المسرحية شخصيات
مهزومة ،وعاجزة

«فلسفة» السينوغرافيا

ّ
العمل والعائلة ،األحالم املحطمة ،كلها
أع ـب ــاء ت ــرك ــت ج ــراح ــا غ ــائ ــرة ف ــي هــذه
الهوية.
قــد تــدعــو ّهــذه املعالجة إلــى التساؤل
ع ـمــا إذا كــنــا أمـ ــام ع ـمـ ٍـل ي ـقــول ل ـنــا إن
ال ــرج ــل واملـ ـ ـ ــرأة س ــواس ـي ــة ت ـح ــت ه ــذا
النظام ،ويتجاهل أن هــذا النظام ّأمن
للرجل مكتبسات ،ال تزال املرأة تناضل
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا .وه ـ ــل ن ـح ــن أمـ ــام
عـمـ ٍـل يـقــول لنا «لـيــس هـنــاك فــرقــا بني
ّ
ّ
تمامًا.
الضحية وال ـجــاد»؟ ليس ذلــك
ّ
في الواقع ،إن املسرحية لم تقع في فخ
«الـهــروب إلــى األم ــام» عبر إلـقــاء اللوم
عـلــى «الـسـيـسـتــام» فـقــط ،مثلما يفعل
كثيرون عند إثــارة النقاش حــول هذه
ال ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـه ــدف «ت ـج ــري ــد» املـشـكـلــة
واتـهــام طـ ّـرف ثالث ال يمكن محاربته
فـعـلـيــا .لـكــنـهــا ،بــالــرغــم مــن حساسية
امل ـ ــوض ـ ــوع وض ـ ـيـ ــق ال ـ ـهـ ــوامـ ــش ف ـي ــه،
و«العسكرة» السائدة حياله في العالم
الـيــوم بــالـتــزامــن مــع ف ــورة «الصوابية
الـسـيــاسـيــة» (،)Political correctness
ّ
تـخــرج بـخــاصــات ذكـيــة تـقـ ّـدم حججًا
تخدم الخطاب النسوي أيضًا.
فــال ـعــرض ال ــذي تــرمــز الـسـيـنــوغــرافـيــا
ال ـخ ــاص ــة ب ــه إلـ ــى ذكـ ـ ــور ٍة م ـت ـصـ ّـدعــة،
بشكل أساسي على كون
يلقي الضوء
الهوية الجندرية ٍهــي بـنـ ٌ
ـاء اجتماعي

ّ
أيام قليلة ورشة عمل في السينوغرفيا نظمها السينوغراف حسن صادق
انتهت قبل ٍ
في «مسرح املدينة» ضمن التحضير ملسرحية «حكي رجال» .التجربة هي األولى خارج
الجامعة «اللبنانية ـ األميركية» ( )LAUحيث ّ
أعد صادق بالتعاون مع لينا خوري ورش
ّ
عمل مماثلة اقتصرت على طــاب الجامعة« .أحببنا هــذه املــرة أن نـشــارك التجربة مع
املهتمني بالتعرف إلى السينوغرافيا من لحظة بدايتها تاريخيًا حتى اليوم ،وهذا الشق
النظري من الورشة ،ثم االنتقال إلى قراءة النص وتحليله دراماتورجيًا ثم تكوين عناصر
السينوغرافيا وهذا الشق العملي الذي يؤدي إلى تنفيذها» .يؤكد صادق أن السينوغرافيا
هي فلسفة تقوم على «تشييء الجوهر» عبر تحويل رؤيا إخراجية إلى عناصر مادية
ّ
نراها أمامنا على الخشبة .أي أن ما قد نظنه مجرد «ديكور» هو في الحقيقة ناتج عن
مخاض طويل من فهم النص وفكرته النهائية لتجسيده عبر بناء هوية بصرية للمشهد،
وذلــك ينطبق على املسرح والسينما والتلفزيون .باإلضافة إلى «حكي رجــال» ،اشتغل
صادق على أعمال مسرحية وسينمائية ودرامية عدةّ ،أولها سينوغرافيا لحفلة لفيروز
في وسط بيروت عام  ،1994وآخرها سينوغرافيا فيلم «نار من نار» لجورج هاشم.
( ،)social constructأي أنها ٌ
دور يفرضه
ّ
ليتلبس اإلنسان منذ والدته،
املجتمع
ذكرًا كان أم أنثى.
ُ
تـ ـب ــرز هـ ــذه الـ ــزاويـ ــة ش ـخ ـص ـيــة م ــارك
ٌ
وجانب من حديث
(جوزيف زيتوني)،
ّ
فؤاد (فؤاد يمني) يركز على دور املرأة
في تكريس العقلية الذكورية ،ال سيما
عبر التربية ...فالذكوريون في النهاية
ّربتهم نساء.
«ال نولد امرأة ،بل نصبح كذلك» .إنها
ً
جملة سيمون دوبوفوار األكثر شهرة

ال ـتــي غــالـبــا م ــا تـفـ ّـســر بـغـيــر مـعـنــاهــا.
ال ـف ـي ـل ـســوفــة ال ــوج ــودي ــة ان ـط ـل ـقــت من
ن ـظــريــة شــري ـك ـهــا س ــارت ــر ال ـت ــي تـقــول
ل ـنــا ،بــاملـخـتـصــر إن اإلن ـس ــان «يـصـيــر،
ال ي ـ ـك ـ ــون» .ه ـ ــذا تـ ـم ــام ــا م ـ ــا ي ـن ـط ـبــق
ـدور
عـلــى «ال ــرج ــل» أي ـض ــا ،كتسمية ل ـ ٍ
اج ـت ـمــاعــي م ـب ـنــي ،ال كـمـصـيــر ُمـعـطــى
سلفًا .على خشبة مسرح «املدينة» في
ب ـي ــروت ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـلـيـلــة ،سنشاهد
ونـسـتـمــع لـ ـ «حـكــي رج ــال» لــم يــولــدوا
ً
«رجاال» ،بل أصبحوا كذلك!

المخرجة مع
غابريال يمين
وفؤاد يمين خالل
البروفات

في جوابه عن سؤال حول هدف ّ
النص في هذا التوقيت
بــالــذات ،يلفت الــروائــي والسيناريست ال ـســوري رامــي
طــويــل ،ال ــذي ش ــارك فــي كـتــابــة الـعـمــل ،إل ــى جــانــب لينا
خ ــوري واملـمـثــل ف ــؤاد يـمــن ،إلــى مـفــارقـ ٍة ســاخــرة ال بد
من االعـتــراف بها .برأيه إن «السلطة الذكورية وحدها
من ّ
تؤمن املساواة بني الرجل واملــرأة ،من خالل قمعها
لهما كأفراد .وهذه إحدى اإلشكاليات التي يحاول العمل
البحث فيها» .يتساءل طويل إذا كانت السلطة الذكورية
وهــي تمنح الــرجــل امـتـيــازات تضمن تفوقه وسيطرته
على املجتمع على حساب امل ــرأة ،تتيح للرجل التعبير

هدف ّ
النص
عن نفسه كفرد؟ ليعود ويؤكد أننا بوقفة حقيقية أمام
ذواتـنــا «سنكتشف ّأن النظام الــذكــوري لــم يكن قامعًا
لـلـمــرأة فـقــط ،بــل لــإنـســان عـ ّـامــة بــاخـتــاف جنسه .إنه
أقرب ما يكون إلى األنظمة الديكتاتورية التي تمنح فئة
تفوقها ،وفي اآلن ذاته ّ
من الناس أوهامًا تعزز ّ
تحولها
إل ــى قطيع يسعى لتكريس سلطة الـقــائــد بـمـعــزل عن
حاجاته (كأفراد)».
أما بالنسبة لفؤاد يمني الذي كتب بدوره جزءًا من النص،
فـ «هناك أعمال فنية كثيرة تاريخيًا تكلمت عن املــرأة
وأملـهــا ،ألن التاريخ ُيكتب من وجهة نظر املنتصر ،أما

ّ
الفن فيتكلم بلسان الخاسر أو الضعيف» ،وفيما يؤكد
ّ
تتحسن فــي العالم
أن «هـنــاك شـعــورًا بــأن أحــوال املــرأة
برغم أن وضعها فــي لبنان مــا زال يحتاج إلــى الكثير
من النضال ،هناك حاجة إلى االستماع إلى الرجل الذي
ّ
وقت طويل من دون أن يسأله ٌ
مر ٌ
ّ
يستفز
أحد «كيفك؟».
ُ
يمني التعميم في حالة املرأة والرجل ،فكما ال يمكننا أن
نقول إن هناك نموذجًا واح ـدًا للمرأة ،ال يمكننا القول
إن هناك نموذجًا واح ـدًا لــ«الــرجــل الــذي تسبب بــرداءة
وضع املرأة» ،كما أن «العمل ُيظهر أن صورة الرجل التي
تضايق املرأة ،تضايق الرجل أيضًا».

الخميس  1آذار  2018العدد 3408

صورة
وخبر

َ
َ
ّ
المسـتمر فـي «متحـف
افتتـح فـي مدينـة نيويـورك ،أمـس األربعـاء معـرض «الممالـك الذهبيـة :الرفاهيـة واإلرث فـي األمريكت ْيـن القديمت ْيـن»
أنجليس الذي
المتروبوليتـان للفنـون» حتـى ّ 28أيـار (مايـو) المقبـل .الحـدث مـن تنظيم «معهـد غيتي لألبحـاث» و«متحف جان بـول غيتي» في لـوس
َ
ْ
احتضنـه العـام الماضـي .يضـم المعـرض  300قطعـة فاخـرة (زينة ،وأقنعـة جنائزية ،وكـؤوس ،)...صنعتهـا الحضارات األصليـة فـي األميركيتين ،من
البيـرو إلـى المكسـيك ،بـدءًا مـن العـام العاشـر قبـل الميلاد إلـى بداية القرن السـادس عشـر للميالد .واسـتغرق اإلعـداد له سـنوات مـن المفاوضات مع
 53مصـدرًا فـي  12بلـدًا مختلفـا( .أنجيلا ويس ـــ أ ف ب)

حملة المقاطعةّ :
منصة  AppsVillageإسرائيلية

رائدة طه...
حيفا جارة صيدا
ّ
ّ
مسرحية «36
للمرة األولى ،تحط
شارع عباس حيفا» (إخراج جنيد
سري الدين) في  15آذار (مارس)
الحالي ،في صيدا ،وتحديدًا في
«جمعية رعاية اليتيم»« .بعد
أالقي ّ
زيك فني يا علي» (،)2015
تستكمل رائدة طه (الصورة) في
هذا العرض املونودرامي الحكواتي
توثيق ّ
القصة الفلسطينية عبر
الخشبة .يتناول العمل جدلية
الشتات والعودة لعائلة «أبو
ُ
غيدة» الفلسطينية التي طردت من
مدينتها حيفا بعد النكبة ،وعائلة
«الرافع» التي بقيت في فلسطني
وأصبحت أسيرة قدرها وحملت
الجنسية اإلسرائيلية .بالنسبة
للعائلتني 36« ،شارع عباس» هو
الوطن.
« 36شارع عباس حيفا» :الخميس 15
آذار ـ  20:30ـ «جمعية رعاية اليتيم»
(صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
ّ 07/722788
(مقسمات .)103/108/112

يسعى املسؤولون اإلسرائيليون
منذ إنشاء الكيان الصهيوني
إلى جذب االستثمارات األجنبية
والنخب اليهودية من
واألدمغة
ّ
أنحاء العالم كافة .وفي العقد
األخير ،تنامى قطاع تكنولوجيا
املعلومات في الكيان ،ونشأ عدد
كبير من الشركات في هذا القطاع،
ّ
وحقق بعضها ّ نجاحًا وانتشارًا
ْ
عامليي بعد تلقي دعم املستثمرين.
لقد سبق لنا في حملة مقاطعة
داعمي «إسرائيل» في لبنان أن
ّ
حذرنا من منصة  Wixلبناء مواقع
اإلنترنت الشخصية واملهنية.
ّ
ومؤخرًاّ ،
تحرينا عن وجود شبيه
لها ،هو ّ
منص ّة ،AppsVillage
ّ
ً
فتحققنا من أنها إسرائيلية فعال،
مقرها تل أبيبّ ،
ُّ
وتقدم خدمة بناء
تطبيقات للهواتف الذكية بطريقة
ّ
ّ
األهم عن  Wixهو أن
سهلة .الفارق
خدمات  AppsVillageمدفوعة؛ فبعد
ّ
تجريبية ألسبوع ،ينبغي على
فترة

املستخدم أن يدفع اشتراكًا شهريًا
ّ
يستمر في الحصول
أو سنويًا كي
ّ
عليها .وعليه ،فإن حملة املقاطعة
تدعو إلى مقاطعة هذه الشركة
الناشئة قبل رواجها خارج الكيان
اإلسرائيلي .وبهذه الطريقة ُ ُيقطع
الدعم املادي املباشر عنها ،وتحفظ
ّ
املعلومات الشخصية واملهنية لكل
مستخدم محتمل.
ُر ّب سائل :ما البديل؟ فال ّ
شك في
ّ
أن بناء تطبيقات الهواتف الذكية
ضروري أحيانًا لكثير من األعمال
والشركات .لذا نلفت النظر إلى
منصات عديدة أخرىّ ،
وجود ّ
تقدم
ّ
نوعية جيدة ،شبيهة بما تقدمه
 ،AppsVillageوبكلفةٍ معقولة ،ومن
دون ّ
دعم للكيان اإلسرائيلي.
أي
ّ ٌ ُ َ
أن لشبكة اإلنترنت
يكفي تصفح مت ٍ
للعثور على البديل املناسب.
حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان
 /بيروت في 2018/02/28

