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سياسة

ّ
«األشباح» تأمر ...والحريري ينفذ!
على الغالف

َ َ
عندما ُيطالب سعد الحريري بالتعامل مع مسار تأليف
حكومته الثالثة ،بأريحية مختلفة ،كأن يجلس ومن
حوله «الكبار» في بلده أو طائفته ،سواء من يختلف
حسين أيوب
ال ُي َ
حسد سعد الـحــريــري على موقفه
أو مــوقـعــه .عـلــى م ــدى  13عــامــا ،خسر
الكثير .خسر وال ــده ،وتـلــك خـســارة ال
تـعـ َّـوض .خسر معظم العائلة ،عندما
فـ ّـرقــت الـثــروة والـحـســابــات املتضاربة
بـ ــن األش ـ ـقـ ــاء وال ـش ـق ـي ـق ــات .مـ ــن ك ــان
ً
ي ـت ـص ـ ّـور م ـث ــا أن مـحـمــد ب ــن سـلـمــان
سيستنجد باألخ األكبر بهاء الحريري،
لــإجـهــاز عـلــى سـعــد ال ـحــريــري؟ حتى
عــائـلـتــه ال ـص ـغ ـيــرة ،ل ــم يـعـطـهــا الــوقــت
الــذي تستحقه ،بني بيروت والرياض
وباريس وأخيرًا لندن.
خسر ثــروة ،وهــو األعــرف بــن أخوته،
كيف جمعها وال ــده ،وم ــاذا كلفته هو
شخصيًا مــن ان ـت ـظ ــارات ،ك ــأن يقضي

ال ُي َ
حس ُد االبن ،ألنه بالغ
في سعوديته ،على
خطى والده من قبله
س ـعــد ش ـه ـرًا أو اث ـن ــن ف ــي ال ـص ـحــراء
ب ــان ـت ـظ ــار ن ـه ــاي ــة رحـ ـل ــة ص ـي ــد ي ـعــود
بعدها «عــزوز» (عبد العزيز بن فهد)،
فيضع توقيعه ـ ـ كلمة السر اإللزامية
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان .ت ــوقـ ـي ــع م ـل ـك ــي جـعــل
«سعودي أوجيه» ،وفي وقت قياسي،
بني كبريات الشركات العاملية في عالم
املقاوالت ،وجعل رفيق الحريري رقمًا

ال يـغــادر قائمة أغنياء العالم .الورثة
تقاسموا الثروة ،فلم يعد القرار واحدًا
كما كــان في زمــن والــدهــم .ليس غريبًا
إن باع أخوة لسعد بضعة عقارات عبر
الهاتف أو خالل رحلة استجمام أو في
سهرة سمر مع أصدقاء .هم ال يعرفون
الكلفة التي دفعها والدهم حتى بلغ ما
ً
بلغه ،لذلك ،ال يعنيهم أصال أن يعودوا
إل ــى لـبـنــان أو أن يـتـمـلـكــوا فـيــه أو أن
يحافظوا على رمزية عقار أو مؤسسة
أو أي شيء آخر.
وحده سعد الحريري ،من بني أخوته،
ت ـ ــورط ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة و«ال ـب ـي ــزن ــس»،
ف ـكــانــت ال ـن ـت ـي ـجــة إف ـ ــاس ال ـك ـث ـيــر مــن
خـ ـي ــارات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدى 13
عامًا ،وإفــاس إمبراطورية «سعودي
أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه» .ن ـ ـهـ ــايـ ــة بـ ــائ ـ ـسـ ــة ل ـل ـش ــرك ــة
وأص ـح ــاب ـه ــا ول ـل ـعــام ـلــن وامل ــوظ ـف ــن
فيها (بلغ عددهم في مرحلة ما حدود
ال ـ ـ  120أل ـف ــا) م ــن أربـ ــع ريـ ــاح األرض،
وبينهم نسبة من جمهور حــريــري ،ال
بــل مــن نــواتــه الصلبة ـ األم فــي صيدا
ع ـ ّـاص ـم ــة الـ ـجـ ـن ــوب .ن ـه ــاي ــة مـ ـق ــاوالت
ً
وفرت له أمواال «أكثر من الرصيد الذي
حظي به والده» ،على ذمة العارفني.

سعد ...والسعودية الجديدة

ال ُي ـح ـ َـســد س ـعــد ع ـلــى إرث س ـيــاســي،
ً
دم ّ
دم وال ــدهٌ .
أوالُ .
ّ
غير
حصله بــالــدم
وج ــه ل ـب ـنــان .أطـ ــاح س ــوري ــا م ــن حيث
لــم تحتسب قيادتها وال الحلفاء وال
الـكـثـيــر م ــن ع ــواص ــم الـ ـق ــرارٌ .
دم ،أع ــاد

ُ َ
المطالب شخصًا آخر ال يشبه
أو يتفق معهمُ ،يصبح
الحريري االبن نهائيًا .لم يعد الرجل سيد نفسه .جاءته
سيفوتها أو ّ
ّ
فوتها ،على
الفرصة (األسر) ،لكنه

االنتخابات شيء
وما بعدها شيء آخر
وقف سعد الحريري على منبر الذكرى
الـثــالـثــة ع ـشــرة لــرحـيــل وال ـ ــده .خاطب
ال ـج ـم ـه ــور امل ـح ـت ـشــد هـ ـن ــاك ب ـصــريــح
العبارة« :ليس لدينا مال لالنتخابات،
ه ــل ه ــذا ج ـيــد؟ ن ـحــن ت ـيــار يــرفــض أن
يتحالف مع حزب الله» .هذه هي ذروة

الحريري ومتالزمة
استوكهولم
حسن عليق

ّ
مضطر إلتقان فن اإليماء .يريد أن يقرأ
ّ
ف ــي ال ـف ـن ـجــان .أن ي ـفــك حـ ــروف محمد
ب ــن س ـل ـمــان ونـ ـظ ــرات ــه .أن ي ــدع ــي أنــه
يفكر فــي مــا يفكرون فيه .أن يستقبل
«الخواجات» بعيد منتصف الليل .أن
ّ
ي ـفــرش لـهــم ال ـس ـجــاد األح ـم ــر .أن يـهــز
برأسه مع كل إيماءة في ّ
أي اتجاه من
اتجاهات السياسة واملال .يكاد البيت
ال ـحــريــري يـعـيــش حــالــة حـظــر تـجــوال
عـنــدمــا يـصــل «هـ ـ ــؤالء» .كـلـمـتــ(هــم) ال
ُ
ت َرد ...هم يمثلون من يمثلون ونفوذهم
بات مترامي األطراف ،و«الخير لقدام»
على ّ
حد تعبير أحد العارفني.
نموذج تعامل سعد الحريري «املتشدد»
مع امللف الحكومي فاقع للغاية .صارت
القوات اللبنانية شريكته في الدفاع عن
اتفاق الطائف .في رفــض أيــة معادالت
عونية «تعيد البلد إلى زمن الجمهورية
األول ـ ــى» .لــذلــك ،لــن يـتـقــدم ع ـنــوان على
«حـ ــرب ال ـص ــاح ـي ــات» .م ــن ه ـن ــا ،يـبــدأ
موسم إطالق النار سياسيًا على العهد
ملحاصرته ومنعه من تحقيق إنجازات
ت ـش ـ ّـج ــع ط ــام ـح ــن مـسـيـحـيــن آخ ــري ــن
ع ـلــى اتـ ـب ــاع خــري ـطــة ال ـط ــري ــق نفسها
التي اتبعها ميشال عون للوصول إلى
بعبدا .استفاقة الحريري املتأخرة على
الصالحيات ستليها «صحوات» أخرى
متتالية!

سعد لم «يبق البحصة»

ُ
ع ـن ــدم ــا اح ــت ـج ــز س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي
ال ــري ــاض ،مل ــدة أس ـبــوعــن ،قـبــل مئتني
ونـحــو أربـعـ ّـن يــومــا ،كــان مــن الصعب
عـلـيــه أن ُي ـك ــذب حـقـيـقــة م ـشــاعــره .في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،لـ ــن يـ ـن ــدم ــل ذلـ ـ ــك الـ ـج ــرح
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ب ـ ـي ـ ـنـ ــه وبـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ــن
سـلـمــان ،ولــن يسهل حتى تجميله أو
إه ـمــالــه .ال ـقــاعــدة نفسها ت ـســري على
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،خ ـص ــوص ــا إذا عــرف ـنــا
أن ه ـن ــاك م ــن يـهـمــس يــوم ـيــا ف ــي أذن
«ال ـ ـحـ ــاكـ ــم» ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن
ح ـق ــدوا عـلــى رف ـيــق ال ـحــريــري والحـقــا
عـلــى نجله سـعــد ،ول ــم ي ـبـ ّـدد حـقـ َـدهــم،
ال تـغـيـيــر مـفــاتـيــح ال ــدي ــوان وال بـلــوغ
املراتب التي يريدونها هناك.
صحيح أن سـعــد لــم «يـبــق البحصة»
ك ـم ــا وع ـ ـ ــد ،ل ـك ــن مـ ــا ق ــال ــه إي ـم ــان ــوي ــل
مــاكــرون يعتبر كــافـيــا وواف ـيــا« :لــو لم
يكن صــوت فرنسا مسموعًا الندلعت
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .أذك ـ ــر أن رئ ـيــس
الــوزراء اللبناني سعد الحريري جرى
التحفظ عليه في السعودية ألسابيع
عدة».
«ال ـت ـح ـفــظ» بــرغــم أن ــه تـعـبـيــر فرنسي
َّ
م ـل ــط ــف بـ ــدل «االع ـ ـت ـ ـقـ ــال» ،ال ب ــد وأن
يدفع سعد ثمنه .بكل األح ــوال ،الزمن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األول ت ـ ـح ـ ـ ّ ٌـول .ال ع ـ ــودة
إل ــى الـ ــوراء .تفتح صـفـحــة جــديــدة مع
سـعــوديــة ابــن سـلـمــان .نجت التسوية
الرئاسية ونجا سعد معها .حمايته
ً
كانت لبنانية أوال ودولية (فرنسية ـ ـ
أميركية) ثانيًا .توليفة مركبة ومعقدة،
ش ــارك فــي حـيــاكــة خيوطها كـثـ ٌـر ،لكن
الراسخ في بيت الحريري الداخلي ،أن
ن ــادر الـحــريــري أحــد أب ــرز ه ــؤالء ،يليه
نـهــاد املـشـنــوق أول املتطوعني للقتال
علنًا في السياسة من أجل عودة سعد
أو استعادته.

مقال

األرجح .هو أسير حسابات «المحمدين» ومن ورائهما
منظومة تقودها واشنطن .حزب الله ليس بمتناول
اليد ،فلتكن المعركة ضد عهد عنوانه :ميشال عون

منفيني وأف ــرج عــن مسجونني .هتفت
ب ـي ــروت وســاحــات ـهــا ق ـبــل ثــاثــة عشر
عامًا ،بما لم يتوقعه عاقل من شعارات.
في املحصلة ،إرث سياسي راكمه رفيق
الـحــريــري ط ــوال أكـثــر مــن ثــاثــة عقود
من الزمنُ ،ب ِّد َد أيضًا بسرعة قياسية.
ال ُيحسد الحريري االبــن ،ألنــه وجد
نفسه قبل ثالثة عشر عامًا ،محاصرًا
ب ــوالة دم كـثــر ،بينهم االنـتـقــامــي أو
الـطــامــح أو املـتـلــون أو الـطــامــع .هــذا
ف ــي ال ــداخ ــل ،أم ــا ف ــي الـ ـخ ــارج ،فـكــان
جـ ـ ــاك ش ـ ـيـ ــراك الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـف ــاض ــح:
مــزيــج مــن الــوفــاء والــريــاء واالنـتـقــام
واملصالح .ال ُي َ
حس ُد االبن ،ألنه بالغ
في سعوديته ،على خطى والــده من
ولي األمر هناك ،ال ُي َر ُّد ُله ٌ
قبلهُّ .
طلب
أو أمـ ٌـر ،فكيف إذا كنا أمــام سعودية
جديدة؟ سعودية محمد بن سلمان
َّ
املزنرة بالخوف والرعب واالرتجال
وال ــرع ــون ــة ،ول ـي ـســت س ـع ــودي ــة فهد
أو ع ـب ــدال ـل ــه ،ال ـت ــي اعـ ـت ــادت تـمــويــل
«الوسطاء» في الحروب والتسويات
واملقاوالت.

استراتيجية سعودية
جديدة في لبنان

الفراغ الكبير يجعل الحريري أسير مكتب من أربعة
جدران في وادي أبو جميل (هيثم الموسوي)

تـحـشـيــده ومـصــارحـتــه لـجـمـهــوره .لم
يذهب أبعد من ذلــك ،حتى عندما كان
ً
نهاد املشنوق يصرخ ليال ونهارًا في
ً
م ــا يــزيــد ع ـلــى تـسـعــن ل ـق ــاء بـيــروتـيــا
على ِّ مدى أسابيع حملته االنتخابية،
مـحــذرًا مــن أن عاصمة لبنان «مهددة
بـ ــال ـ ـس ـ ـقـ ــوط فـ ـ ــي أح ـ ـ ـضـ ـ ــان املـ ـ ـش ـ ــروع
الفارسي» ،لم يسايره سعد الحريري.
ب ــدا وزي ــر داخ ـل ـيــة ل ـب ـنــان ،بـمـحــاولـتــه
إض ـف ــاء ط ــابــع س ـيــاســي لـلـمـعــركــة في
العاصمة ،كأنه يغرد خارج سربه.
أم ــا نـ ــادر ال ـح ــري ــري ،بــوص ـفــه ليس
م ــرش ـح ــا ،ب ــل «م ـه ـن ــدس ت ـحــال ـفــات»
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ـق ــد اخ ـ ـتـ ــار م ـس ـل ـكــا ال
يـبـتـعــد بـمــوجـبــه ال ـت ـيــار األزرق عن
ت ـ ـمـ ــوض ـ ـعـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ــوف ـ ــر لــه
أفـ ـض ــل ن ـت ـي ـجــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة مـمـكـنــة،
ّ
ب ـع ــدم ــا ش ــلـ ـح ـ ُـه الـ ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي
عـشــرة ن ــواب عـلــى األق ــل ،مــن قـبــل أن
تبدأ االنتخابات .هــؤالء كــان يسهل
تـحـصـيـلـهــم ف ــي ال ـق ــان ــون األكـ ـث ــري.
ّ
يصح الحديث عن أخطاء موضعية
وسـيــاسـيــة حــالــت دون ب ـلــوغ الــرقــم
املشتهى أو الواقعي 24 :أو  25نائبًا.
كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن ت ـح ـص ـيــل م ـق ـع ــد سـنــي
إضافي في بيروت لو ارتفعت نسبة
املشاركة .كان بمقدور بهية الحريري
ـان (كاثوليكي) لو
أن تفوز بمقعد ثـ ٍ
ل ــم ت ـت ــرك نـفـسـهــا مـعـلـقــة ح ـتــى آخــر
لـحـظــة عـلــى ح ـبــال أوهـ ــام الـتـحــالــف
مع التيار الوطني الحر .في الكورة،
خيانة موصوفة مــن جـبــران باسيل
أطـ ــاحـ ــت نـ ـق ــوال غـ ـص ــن .فـ ــي عـ ـك ــار،
كــان يمكن تحصيل مقعد مسيحي
إضافي ،وكذا األمر في زحلة.

ِّ
القوات وما تمثل
سعوديًا وأميركيًا
ل ـن ــادر ال ـح ــري ــري خــاص ـتــه ف ــي ضــوء
تـجــربــة «االع ـت ـق ــال» .حتمية االنـفـكــاك
عن السعوديني من جهة ،وفي املقابل،
ال ح ـمــايــة خ ــارج ـي ــة حـقـيـقـيــة أضـمــن
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ت ــأت ــي م ــن األم ـيــرك ـيــن.
مـحـلـيــا ،ال ب ــد م ــن امل ـض ــي بــالـتـحــالــف
مع ميشال عون والتيار الوطني الحر
(على حساب القوات) واستمرار «ربط
النزاع» مع حزب الله .مقاربة سياسية
ن ــاق ـص ــة ال تـ ـ ــدرك ح ـج ــم ال ـت ـقــاط ـعــات
األميركية ـ ـ السعودية .معها ،يصبح
ً
س ـعــد ال ـح ــري ــري ت ـف ـص ـيــا ج ــزئ ـي ــا ،ال
ي ـق ـيــم ال ـط ــرف ــان ل ــه أدن ـ ــى حـ ـس ــاب .مع
هكذا تقاطعات أيضًا ،ال يجوز إغفال
ما تمثل القوات اللبنانية ،للسعودي
واألمـ ـي ــرك ــي ل ـب ـن ــان ـي ــا ،وك ـ ــل ال ــوق ــائ ــع
الــراهـنــة أو تلك اآلتـيــة ،ستؤكد صحة
االستنتاج من عدمه.
ب ـك ــل األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،ان ـت ـه ــت االن ـت ـخ ــاب ــات
وي ـس ـت ـم ــر م ــوس ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد .رئ ـي ــس
ت ـيــار املـسـتـقـبــل يــريــد اب ــن عـمـتــه نــادر
في السياسة على طريقته ،هو ولكنه
ال يــريــده أن يكبر أكـثــر مــالـيــا .إزاحـتــه
ت ـ ـحـ ــرره مـ ــن ج ـه ــة وت ــربـ ـك ــه مـ ــن جـهــة
ً
ثــانـيــة .يــوحــي بالحماسة شـكــا ،بعد
إبعاد ابن عمته ويشعر ضمنًا بالندم.
الفراغ الكبير املتمدد من حوله يجعله
أسير مكتب من أربعة جدران في وادي
أبــو جميل .يقترب بــاســم السبع أكثر
م ـنــه وكـلـمـتــه تـصـبــح م ـس ـمــوعــة ،لكن
ليس في كل امللفات .يعود عقاب صقر
ً
إلى بيت الوسط .الفراغ يبدو ثقيال ال
ً
بل ثقيال جدًا .قد ينجح غطاس خوري

فـ ــي إدارة م ـل ــف الـ ـع ــاق ــة مـ ــع بـعــض
املسيحيني ،وخصوصًا ال ـقــوات ،ومع
وليد جنبالط ،ولكن من يدير العالقة
م ــع م ـي ـشــال ع ــون ون ـب ـيــه ب ــري وح ــزب
الله؟

إنه زمن «األشباح»
«االشـ ـب ــاح» وح ــده ــا ت ـع ـ ّـوض حـضــور
«ابن العمة» في هذه املهمات وغيرها،
مــا دام الـحـفــاظ على الـحــد األدن ــى من
الـ ـع ــاق ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ــن االث ـن ــن
غير متاح .ال ينفي ذلــك وجــوب إعــادة
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ول ـ ــو ب ــال ـش ـك ــل ،إل ـ ــى نـ ــادر

قتيل طعنًا...
بسبب المونديال
ُق ِتل فتى يبلغ من العمر  17عامًا ،ليل
أمس ،في منطقة املريجة في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،إثر ّ
تعرضه للطعن
م ــن قـبــل أح ــد ج ـيــرانــه .وقـ ــال مـصــدر
أم ـنــي ل ــ«األخ ـب ــار» إن سـبــب الـجــريـمــة
مـ ـتـ ـص ــل ب ـت ـش ـج ـي ــع مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات فــي
مــونــديــال روسـيــا  .2018فبعدما كان
الفتى يحتفل بفوز املنتخب البرازيلي
امــس ،هاجمه اثنان من جيرانه ،وهما
من مشجعي املنتخب األملاني ،وطعنه
أحدهما بسكني ما ادى إلى وفاته.
(األخبار)

الـحــريــري .تكريمه املـقــرر فــي الـســرايــا
الـحـكــومـيــة ،بتقليده وســامــا رئــاسـيــا،
بعد تأليف الحكومة ،واجب اجتماعي
بحت.
وحسـنًا فعل املكتب السياسي لتيار
املسـتقبل بأن «فرمل» اندفاعة رئيسه،
من أجل «هضم» ما اتخذ من «قــرارات
عقابية» .األكيد أن الرجل يتجه نحو
مؤتمر جديد سيكرسه رئيسًا مطلق
ال ـص ــاح ـي ــة« .األمـ ـ ــر ل ـ ــي» ف ــي ال ـت ـيــار
س ـي ـس ـحــب ن ـف ـســه ع ـل ــى ك ــل شـ ــيء فــي
ال ـس ـيــاســة وامل ـ ـ ــال .س ـت ـكــون مــواع ـيــده
ـاد فــي ال ــرأس،
مفتوحة مــع وج ــع مـتـمـ ٍ
وأولها تأليف الحكومة ،والبداية من
ّ
قرار فصل الوزارة عن النيابة .قرار لعل
وظـيـفـتــه األبـ ــرز إب ـعــاد نـهــاد املـشـنــوق
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال إلب ـ ـعـ ــاد ن ـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري.
ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك ب ــن «اإلبـ ـع ــادي ــن»،
ُ
تــوس ـيــع ف ـئــة «امل ـط ـ ِّـب ـل ــن» .األص ـ ــح أن
الــرجـلــن يمتلكان الـكـثـيــر مــن النفوذ
وامل ـق ــدرات والـتـقــاطـعــات ،وه ــذه نقطة
قوتهما وربما ضعفهما.
ال يريد سعد الـحــريــري اإلنـصــات إلى
ميشال عون .قال له« :بإبعاد نادر في
ه ــذه الـلـحـظــة ،تـبــدو كـمــن يطلق الـنــار
سياسيًا عـلــى رجـلـيــه» .حـســاب األول
مختلف عن حساب سيد بعبدا .هناك
ق ـصــر آخـ ــر ف ــي ال ــري ــاض كـ ــان ينتظر
«خ ـب ـرًا سـعـيـدًا» مــن ه ــذا ال ـن ــوع ...وإال
فــإن كل رهــان على مشروعية ووجــود
وت ـمــويــل أو دع ــم سـيــاســي مستقبلي
سيكون متعذرًا.

ال لتكرار خطة عون الرئاسية
السوريالي في األمر أن سعد الحريري
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يتحدث السعوديون عن استراتيجية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .مــن
رك ــائ ــزه ــا ال ـت ـعــامــل م ــع م ـي ـشــال عــون
بــوص ـفــه «م ـج ــرد أداة ب ـيــد ح ــزب الـلــه
وإيـ ــران» .سمير جعجع هــو «املعتمد
األول» سياسيًا وماليًا .حزب الله هو
«العدو األول» ،لكن الوسائل التقليدية
ف ــي م ــواج ـه ـت ــه أث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا .ال بــد
أن تـتـضــافــر «ال ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة» الـتــي
يخوضها دونــالــد تــرامــب ضــد إي ــران،
مــع حــرب أكـثــر نعومة ضــد حــزب الله
ً
ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
تثوير بيئته الـحــاضـنــة ،بما فــي ذلك
توسيع الشرخ بينه وبني نبيه بري.
وفـ ــق هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،زار ولـيــد
جنبالط الرياض وعاد منها غير نادم
عـلــى تحييد ح ــزب ال ـلــه ،لكنه سيكون
رأس حربة استهداف العهد ،وبوتيرة
م ـت ـص ــاع ــدة .س ـت ـتــوالــى الـ ــدعـ ــوات إلــى
ّ
الجميل وآخرين
سمير جعجع وسامي
(ف ــارس سعيد أول ـهــم) .الـعـنــوان إعــادة
إحياء قوى  14آذار .عمليًا ،إعادة تكريس
االصطفافات .حاول السعوديون ّ
جس
نبض الرئيس نجيب ميقاتي ،فأتاهم
الجواب :لن أغادر وسطيتي ،ولن أكون
جزءًا من أي اصطفاف قديم ـ ـ جديد.
إنه «هدوء ما قبل العاصفة» .تتصرف
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة «سـ ـتـ ـك ــون ص ـع ـبــة».
الـ ـح ــرب ال ـك ـب ــرى ف ــي امل ـن ـط ـقــة واق ـع ــة
ح ـت ـمــا .األم ـي ــرك ـي ــون ال ي ـم ــزح ــون مــع
اإليــران ـيــن وحـلـفــائـهــم .ه ــذا ك ــام قاله
ج ـع ـجــع .م ـع ــه ،كـ ــان ال ب ــد م ــن رســالــة
إلــى سعد الحريري« :إذا أردت ترتيب
أولــويــاتــك على أس ــاس هــذه املـعــادالت
ّ
املعني أكثر من
تخبز بــاألفــراح» .دقــق
مــرة بمضمون الــرســالــة .كــان الـجــواب
واض ـ ـحـ ــا« :ك ـ ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت س ـت ـكــون
واردة إذا أجهضت نتائج االنتخابات،
بـمــا فـيـهــا رئــاســة الـحـكــومــة ،وإن غـدًا
لناظره قريب».

ال يحتاج األمر طبيبًا نفسيًا .في السياسة ،الرئيس الحريري مصاب
بمتالزمة استوكهولم .هي العارض الذي يصيب املخطوف ،فيقع «في
حب خاطفه» .يتعاطف معه .ويصل هذا التعاطف أحيانًا إلى حد ّ
تبرع
املخطوف بمساعدة الخاطف في مواجهة رجال الشرطة الذين يريدون
تحريره.
إذا استثنينا سمير جعجع وعقاب صقر ونديم قطيش وبوال يعقوبيان
ومــوظ ـفــي ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ف ــإن ك ــل م ــن ل ــه أدنـ ــى إملـ ــام بــالـسـيــاســة
ُ
وتفاصيلها ُي ــدرك أن الـحــريــري خـ ِـطــف فــي الـسـعــوديــة ،عـلــى يــد ولــي
العهد محمد بن سلمان ،في الرابع من تشرين الثاني ( 2017وهو ما
أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الفائت) .بعد عودته،
ّ
تصرف الحريري بصفته مخطوفًا محررًا .في خطابه بعد تحريره،
ّ
وفي مجالسه الخاصة التي كاد يترحم فيها على أيام الوئام بينه وبني
ً
خف أنه كان معتقال .أداؤه السياسي
الرئيس السوري بشار األسد ،لم ُي ِ
ّ
بقي مدموغًا بما قــاســاه فــي أيــام الــريــاض الثقيلة .قــاطــع مــن اتهمهم
ً
بالتآمر عليه ،كسمير جعجع وفارس سعيد وآخرين ،ثم أبعد ،قليال،
ّ
يتحي الفرصة للعودة إلى
من طعنوه .لكن ،رويدًا رويدًا ،بدا كما لو أنه
ّ
مضارب ابن سلمان .من رجل يفكر في نقل عائلته خارج السعودية،
إلبقائها في مأمن من بطش ولي العهد ،إلى رجل ال ّ
هم له سوى إرضاء
ّ
«األم ـيــر مـحـمــد» .ع ــاد الــرئـيــس امل ـحـ َّـرر مــواطـنــا سـعــوديــا ،يـنــفــذ أوام ــر
الرياض بال أن تنطق بها.
كـشـخــص م ـس ـلــوب اإلرادة ،م ـن ـقــاد إل ــى خــاط ـفــه ب ــدف ــع م ــن مـتــازمــة
استوكهولم ،يــديــر حياته السياسيةُ .ي ــدرك تمامًا أن مــن أنـقــذوه من
مصير نزالء «الريتز» ،هم بالدرجة األولــى حزب الله والرئيس ميشال
ع ــون خ ــارج الـعــائـلــة وال ـت ـيــار ،ون ــادر الـحــريــري ون ـهــاد املـشـنــوق .كيف
يـتـصـ ّـرف مــع ه ــؤالء؟ بـعــد أشـهــر مــن الـتـمـنــع عــن ال ـت ـحـ ّـدث مــع سمير
جعجع ،عــادت بوصلته لتنجذب حصرًا من معراب .عالقته مع حزب
ّ
يتصرف كما لو
الله عادت إلى ما كانت عليه قبل االحتجاز .ومع عون،
أنه يريد التحرر من سجن وضعه فيه رئيس الجمهورية ،رغم أن األخير
خاطر بعهده وبعالقة لبنان بالسعودية واإلمــارات لتحرير من وصفه
ّ
بـ«أميرنا املحتجز» .أما نادر الحريري ،فنفذ ما يشبه العمل االنتحاري،
ّ
يتحول إلــى أول ضحايا الشيخ
سياسيًا ،لتحرير ابــن عمته ،فــإذا بــه
سـعــد .يبقى نـهــاد املـشـنــوق .ألجــل إب ـعــاده عــن ســرايــا الـصـنــائــع ،وعن
ّ
سكة البقاء مرشحًا لرئاسة الحكومة (ولو برضى الحريري ال غصبًا
عنه) ،قـ ّـرر رئيس تيار املستقبل فصل النيابة عن ال ــوزارة! املشنوق
الذي غامر أيضًا بحياته السياسية ،لرفض القرار السعودي بمبايعة
بهاء الحريري وليًا لعهد ابن سلمان في لبنان .لم ّ
يعبر عن موقفه في
تشرين الثاني املاضي لفظًا وحسب ،من على باب دار الفتوى ،بل قرر
ً
التحرك إلنقاذ رئيس الحكومة .مما فعله ،مثال ،قصده القاهرة ذات ليل،
إلقناع املسؤولني املصريني بأن الحريري مختطف ،وأن تحريره واجب
وطني وعربي!
ّ
يتعامل الحريري مع محرريه كما يتعامل املصاب بمتالزمة استوكهولم.
«الوعيه السياسي» يجبره على االبتعاد عنهم ،ومساعدة خاطفه على
إزاحتهم .فعوارض متالزمة استوكهولم تصل إلى ذروتها في مرسوم
التجنيس .في الئحة الحريري ،ورد اسم الصحافي السعودي ،الزميل
أحمد عدنان ،كأحد الذين طلب الحريري منحهم الجنسية اللبنانية .وملن
ال يعرف عدنان ،يمكن مراجعة ما يكتبه في الصحف السعودية ،وعلى
مواقع التواصل االجتماعي .وإذا تجاوزنا أن الرجل قــال في ميشال
عون وجبران باسيل ما يمكن أن ُيقطع رأس لبناني في الرياض لو قاله
بحق مسؤول سعودي ،تكفي اإلشــارة إلى ما كتبه السفير اإلماراتي
حمد الشامسي عن عدنان ،في إحدى البرقيات التي بعث بها إلى بالده
(يوم  ،)2017/11/17حني وضع عدنان ،مع عقاب صقر ونديم قطيش
وآخرين ،في جبهة تواجه نادر الحريري الذي كان يسعى إلى تحرير
ابن عمته.
ال تزال تنقص الحريري خطوة واحدة ،لتكتمل نتائج إصابته بمتالزمة
اسـتــوكـهــولــم :اسـتـقـبــال ف ــارس سعيد ورضـ ــوان الـسـيــد ،بــرفـقــة ثامر
السبهان ،وتكريمهم ،والطلب إلى رئيس الجمهورية تقليدهم أوسمة.

باسمه تعاىل
تدعوكم إدارة «مجمع اإلمام املهدي» (عج) الثقايف ملحارضة بعنوان:

الخطاب القرآين يف مواجهة طغيان املال والسلطة
قراءة نقدية يف مناهج املفرسين

يلقيها :أستاذ العلوم القرآنية الدكتور فرح موىس
عميد كل ّية الدراسات اإلسالم ّية يف الجامعة اإلسالمية يف لبنان
الزمان :نهار السبت الواقع فيه  30حزيران  2018الساعة الرابعة عرصا ً.
املكان :لبايا -البقاع الغريب -مجمع اإلمام املهدي الثقايف -قاعة فرح موىس الثقافية
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سياسة

سياسة
على الغالف

حريريون يحتفلون بـ«صحوة سعد»:
عودة التوازن إلى عالقتنا بعون

الحكومة والخيارات الجديدة ـ ـ القديمة:
الحريري يتغير وعون كذلك
معطيات التأليف الكثيرة تتبدل يوميًا ،وتتبدل معها التفاهمات .لكن اإليجابية التي يريد رئيس الجمهورية والرئيس
َّ
المكلف إعطاءها للمشاورات الحكومية لن تترجم قريبًا
هيام القصيفي
ف ـ ــي ج ـع ـب ــة ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف سـعــد
ال ـح ــري ــري اق ـت ــراح ــات ع ــدة يـطــرحـهــا
اليوم أمام رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ،ال ت ـهــدف فـحـســب إلــى
ال ــدف ــع بـمـســار تــألـيــف ال ـح ـكــومــة ،بل
أيضًا إلى الخروج من مأزق سياسي
دخ ـل ـت ــه كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
امل ــرحـ ـل ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـع ــدم ــا ظ ـه ــر أن
خ ــري ـط ــة ال ـت ـح ــال ـف ــات وال ـت ـف ــاه ـم ــات
السياسية تتغير.
ً
ليس سهال أن تتبدل املعطيات بعد
االنـتـخــابــات النيابية ،فتبدو القوى
السياسية قــد عــادت إلــى تموضعها
القديم ،مع بعض التغييرات الطفيفة.
رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران
باسيل ،يتحدث عن انتهاء التفاهم مع
معراب ،ويكاد ينعى اتفاقًا مسيحيًا
مـشـتــركــا ،وي ـص ـ ّـر عـلــى دوره شريكًا
أســاس ـيــا ف ــي الـتــألـيــف م ــن ال ـنــد للند
مــع الــرئـيــس املـكـلــف سـعــد الـحــريــري.
الـقــوات اللبنانية تتمسك بالتفاهم،
وتـ ـتـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
متابعته الخاصة مللف العالقة معها،
والحريري يعود إلى إحياء تفاهماته

تفاهم معراب ينص على
حصول عون على وزيرين في
حكومة من  24وزيرًا و 3وزراء
في حكومة من  30وزيرًا
القديمة مع القوات ومع رئيس الحزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ول ـيــد جنبالط
والــرئـيــس نبيه ب ــري .تغير جوهري
ً
معطى
يضع رئيس الجمهورية أمام
من نوع جديد ،األمر الذي جعله ّ
يعبر
عــن استيائه مــن هــذا التبدل فــي أداء
ّ
وملمحًا إلــى قــدرتــه أيضًا
الـحــريــري،
على التغيير .فالحريري يتحدث بثقة
عن صالحياته في تشكيل الحكومة
ويرفض املساس بها ،ويطرح شروطًا
ال يسهل تأليف الحكومة من دونها.

معارضو رئيس التيار الحر ُيطلقون على الحكومة المقبلة تسمية «حكومة باسيل الرئاسية» (مروان طحطح)

وهــذا أمــر ليس بسيطًا في حسابات
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أو ف ــي م ـعــادلــة
«املاروني القوي».
ال يتغاضى عون عن مسار الحريري،
َّ
املكلف ّ
تغير
يــدرك تمامًا أن الرئيس
ف ــي األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،لـكـنــه ال يــريــد
قطع شـعــرة مـعــاويــة مـعــه ،ألنــه يريد
تسهيل الحكومة ،ساعيًا إلى تدوير
ال ــزواي ــا وتـسـهـيــل ال ـعــراق ـيــل .فعالقة
الـحــريــري مــع ال ـقــوات ليست وحدها
ال ـتــي ت ـبــدلــت ،ب ــل عــاقـتــه بـجـنـبــاط،
وحــرصــه على عــاقــة ودي ــة وتنسيق
ّ
تام مع الرئيس بري الذي ال يكن عون
له الود نفسه.
تبدل أداء الحريري السياسي بعدما
تبدل معظم فريقه املحيط بــه ،وفي
م ـق ــدم ـه ــم ن ـ ـ ــادر ال ـ ـحـ ــريـ ــري امل ـن ـســق
ال ــدائ ــم م ــع بــاس ـيــل .ولـعـلـهــا النقطة
األسـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـتـ ــي أعـ ـ ـ ـ ــادت وص ـ ـ ــل مــا
انقطع مع القوات ،بعدما بقي الوزير
غطاس خــوري على خط االتصاالت
معها ،والــوحـيــد مــن الفريق القديم.

إضافة إلى معطيني مهمني ،أولهما
االنتخابات النيابية التي لم يحقق
ف ـي ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ــل نـ ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة
فــي دوائـ ــر ال ـك ــورة وب ـي ــروت الثانية
وجــزيــن ،وحيث فــاز مرشحو التيار
الوطني ،وثانيهما ،الدور السعودي
الذي يدفع في اتجاه تنسيق تام بني
حلفائها و«اللحمة بني أصدقائها».
ـق سـعــد الـحــريــري ي ــدرك أن
وم ــن يـلـتـ ِ
أداءه وأس ـل ــوب ــه ت ـغ ـيــرا ،ب ـعــدمــا عــاد
إلى لهجته القديمة حيال القوات ،فال
تشبه تلك التي اعتمدها حيالها بعد
عودته من السعودية ،فيتعامل معها
ك ـح ـل ـي ــف اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،خ ـصــوصــا
فــي ضــوء معلومات تحدثت عــن أنه
اط ـل ــع ع ـل ــى رس ــائ ــل وج ـه ـه ــا رئ ـيــس
حــزب الـقــوات الدكتور سمير جعجع
إلى ولي عهد اإلمــارات الشيخ محمد
ّ
ب ــن زاي ـ ــد ،طــال ـبــا ال ـتــدخــل ل ـحــل أزم ــة
ال ـحــريــري واسـتـقــالـتــه م ــن الـحـكــومــة
مــن الـسـعــوديــة (أزم ــة تشرين الثاني
.)2017

وإذا كـ ــانـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
وج ـن ـبــاط ق ــد بـقـيــت عـلــى طبيعتها
فـ ــي ظـ ــل خـ ـط ــوط ات ـ ـصـ ــال وت ـن ـس ـيــق
مستمرين ،فإن الحريري بدوره أحيا
الـ ـع ــاق ــة مـ ـع ــه ،ويـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى إع ـط ــاء
جـنـبــاط مــا يــريــده ،فــي ظــل محاولة
لـ ـكـ ـس ــر ال ـ ـج ـ ـمـ ــود ،بـ ــإح ـ ـيـ ــاء اق ـ ـتـ ــراح
ب ــإع ـط ــائ ــه ث ــاث ــة وزراء ،وان لـيــس
بــال ـضــرورة أن يـكــونــوا جميعهم من
الطائفة الدرزية.
أمر واحد لم يتبدل في كل هذا املسار،
هـ ــو ت ـم ـس ــك عـ ـ ــون ب ـخ ــري ـط ــة ط ــري ــق
يرسمها الــوزيــر جـبــران باسيل ،إلى
تشكيل الحكومة ،رغــم ما تخلقه من
ح ـس ــاس ـي ــات داخـ ـ ــل صـ ـف ــوف ال ـت ـيــار
وداخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـع ــائـ ـل ــة وم ـ ـ ــع ك ـ ــل الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي حـ ــدد حتى
اآلن «حصته الصافية» في الحكومة
التي بــات معارضوه يطلقون عليها
تسمية «حكومة باسيل الرئاسية».
يــرفــض بــاسـيــل إع ـط ــاء ال ـق ــوات أكـثــر
من  3وزراء ،وإذا كــان قد قبل مجددًا

بعشرة وزراء مع حصة الرئيس عون،
فــإنــه مـصــر عـلــى انتقائهم ف ــردًا فــردًا
بالتنسيق مــع الــرئـيــس وح ــده .بهذا
املعنى يريد أن تكون حصته الوزارية
كتيار وتكتل من اختياره ،وهو وضع
«فيتو» واضحًا وصريحًا على أسماء
ط ــرح ــت ل ـل ـت ــوزي ــر م ــن ج ــان ــب فــريــق
رئيس الجمهورية.
ب ــن ك ــل ه ــذه ال ـن ـقــاط كـيــف يـمـكــن أن
تولد الحكومة؟
فــي املـعـطـيــات امل ـتــوافــرة ،أن اقـتــراحــا
جــاء من جانب فريق الحريري حول
ً
وزيرًا ،بدال من ثالثني.
حكومة من َ 24
حـتــى اآلن لــم ي ـلــق االق ـت ــراح تـجــاوبــا
مــن أي ط ــرف ،ألن مــا يـمـكــن حـلــه في
حكومة مــن  24وزيـ ـرًا يمكن أن يحل
بحكومة ثالثينية .وال يبدو أن رئيس
الجمهورية فــي وارد الـقـبــول بسقف
أق ــل مــن  30وزيـ ـ ـرًا ،عـلـمــا أن ــه ك ــان قد
طالب بحكومة من  32وزيـرًا لتمثيل
األقليات (العلويون والسريان).
وبـ ـ ـم ـ ــا أن عـ ـ ـق ـ ــدة تـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـ ـق ـ ــوات

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا تـمـثـيــل
جـ ـنـ ـب ــاط ،ن ـش ـط ــت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت فــي
الساعات األخـيــرة ،وأدت إلــى دخــول
عـ ـ ـ ــون بـ ـ ـق ـ ــوة ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط الـ ـت ــألـ ـي ــف،
وس ـي ـف ـتــح ف ــي ل ـقــائــه م ــع ال ـح ــري ــري،
اليوم ،بــاب الحلحلة الحكومية عبر
اقتراحات إيجابية ،واألرجح تجاوبًا
مع الحريري الذين ينقل إليه مطالب
الـ ـق ــوات بـ ــالـ ــوزارة ال ـس ـي ــادي ــة ،علمًا
أن ال ـق ــوات لـيـســت مـتـمـسـكــة بنيابة
رئاسة الحكومة ،في مقابل تمسكها
ب ـح ـق ـي ـبــة سـ ـي ــادي ــة وثـ ــاثـ ــة وزراء،
(ب ـي ـن ـهــم وزي ـ ــر دول ـ ــة) ب ـعــدم ــا أب ــدى
عون تمسكه بنيابة رئاسة الحكومة.
وتـسـتـنــد ال ـق ــوات فــي ذل ــك إل ــى ورقــة
التفاهم بني القوات والتيار الوطني،
ّ
تصر عليه وتتمسك بتنفيذه،
الــذي
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» فــإن
الورقة نصت على أن القوات والتيار
يـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان الـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة
ال ـخ ــاص ــة بــامل ـس ـي ـح ـيــن وال ـ ـ ـ ــوزارات
الخدماتية فــي كــل حـكــومــات العهد،
عـلــى أن يحصل رئـيــس الجمهورية
ع ـل ــى وزي ـ ــري ـ ــن فـ ــي ح ـك ــوم ــة مـ ــن 24
وزيـ ـرًا وثــاثــة وزراء فــي حكومة من
 30وزيرًا.
لكن بقدر ما يبدي رئيس الجمهورية
ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا واض ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي امل ـ ـح ـ ــاوالت
ال ـجــاريــة لتشكيل الـحـكــومــة ويعمل
عـلــى تسهيل الـتــألـيــف ،إال أن ــه أيضًا
ي ـ ـبـ ــدو مـ ـتـ ـش ــددًا فـ ــي مـ ـق ــارب ــة دوره
ودور رئـيــس الحكومة فــي التأليف،
وكــذلــك فــي تمسكه بـحـصــة الــرئـيــس
والـتـيــار مـعــا .مــن هنا يمكن الـســؤال:
ك ـيــف يـمـكــن رئـ ـي ـ َـس ال ـج ـم ـهــوريــة أن
يقنع الــوزيــر باسيل بإعطاء القوات
م ـ ــا تـ ـ ــريـ ـ ــده ،وأي ح ـق ـي ـب ــة س ـي ــادي ــة
ستأخذها القوات ،وفق اتفاق معراب،
الدفاع أم الخارجية التي يتمسك بها
باسيل؟ فيبقى للقوات وزارة الدفاع،
وهـنــا يـطــرح أيـضــا مــوضــوع تقسيم
الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـس ـي ــادي ــة ب ــن ال ـطــوائــف
وامل ــذاه ــب ،وإل ــى مــن سـتـعــود هــاتــان
ال ـ ــوزرات ـ ــان .وإن ل ــم ي ــواف ــق بــاس ـيــل،
فالحكومة لــن تبصر الـنــور ،بحسب
تــأك ـيــدات ال ـحــريــري وال ـق ــوات ســويــا.
وك ـي ــف ي ـم ـكــن ح ــل م ـش ـك ـلــة ال ـت ــوزي ــر
ال ــدرزي إذا تمسك جـنـبــاط بمطلبه
األساسي بتوزير  3دروز؟
رغم الحديث أمس عن بعض املالمح
اإليجابية في مسار التأليف ،فإن أشد
املتفائلني يتحدث عن مــرور أسابيع
قبل أن تولد الحكومة.

لم ُيعد الرئيس سعد
الحريري قادرًا على ّ
تحمل
ّ
«تدخالت رئيس الجمهورية
ووزير الخارجية في عملية
تشكيل الحكومة» .غياب
مدير مكتبه ،نادر الحريري ،بدأ
ينعكس سلبًا على العالقة
معهما .جملة عناصر
داخلية ضاغطة يتعرض
لها الحريري ،تدفعه لرفض
«الشروط»
ميسم رزق
َ ُ
ـوم استبعد نــادر الحريري عن املشهد
يـ
السياسي ،كــان مــن جملة األسئلة التي
َ
ستقبل التسوية
ُوضعت على الطاولة ُم
الــرئــاسـيــة ،والـعــاقــة بــن الــرئـيــس سعد
الحريري والتيار الوطني ّ
الحر .سرعان
م ــا ّأسـ ــس غ ـي ــاب م ــدي ــر مـكـتــب الــرئـيــس
سـعــد ال ـحــريــري ل ـبــدايــة ال ـت ـص ـ ّـدع .غــاب
ُم ـه ـن ــدس الـ ـع ــاق ــة ،ف ـك ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
ينعكس ذلك سلبًا على عالقة الحريري
برئيس الجمهورية ميشال عون ووزير
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .كـ ــان ن ــادر
األقوى في معادلة التفاهم ،والقادر على
خـيــاطــة الحبكة املـشـتــركــة بــن الطرفني
فــي كــل املـلـفــات ،فــي الحكومة واإلدارات
وكــل الـسـيــاســات .يـقــول مستقبليون إن
ُ
«أح ـدًا غير نــادر لم يكن قــادرًا على فهم
العونيني والتفاهم معهم .حتى الرئيس
الحريري نفسه».
نتيجة الغياب أو االستبعاد ،بات رئيس
الحكومة في املواجهة املباشرة مع طرف
ّ ُ
يؤكد املستقبليون أنه «ال ينظر إلى تيار
املستقبل كطرف قوي في طائفته ،بقدر
ما يرى في الحريري مدينًا بالسلطة له،
ومجبورًا على تسديد الفواتير بالتنازل
َ
تلو اآلخر».
َ
قبل االنتخابات النيابية ،قيل أن الفترة
الـتــي ستليها سـتـكــون أصـعــب مــن تلك
يجب دفعه
التي مضت .ال سيما أن مــا ِ
سيكون باهظًا ،وأول فاتورة ستصرف
فــي الـحـكــومــة .لــم يـنـتـ ِـظــر املستقبليون
ّ
كثيرًا حتى صدقت توقعاتهم .لكن ما لم
ُ
يكن في الحسبان ،هو رد فعل الحريري
الــذي يصفه مقربون منه بـ«الصحوة»
أو ب ــدايـ ـتـ ـه ــا ،ب ـم ـع ـن ــى عـ ـ ــدم ال ــرض ــوخ
ل ـض ـغــوط ال ـعــون ـيــن ف ــي أم ــر الـتـشـكـيــل.

بدأت بالتحقق «األمنية» التي انتظرها
كل معارضي التسوية ،أال وهي «خلخلة
التفاهم ،أو أقله إرســاء نوع من التوازن
ف ــي ال ـعــاقــة الـثـنــائـيــة ،ال ـتــي ل ــم يستفد
م ـن ـهــا ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ـق ــدر م ــا حـقــق
العونيون املكاسب منها».
هـ ــذه «الـ ـصـ ـح ــوة» ال ـت ــي ي ـت ـحــدث عنها
ّ
حريريون ،تجلت في العملية التفاوضية
«ال ـت ــي ل ــم يـقـبــل خــال ـهــا ال ـح ــري ــري بما
ّ
يريده العونيون .تحديدًا في ما يتعلق
بالقوات اللبنانية وحجم تمثيلها في
ال ـح ـك ــوم ــة» .بـ ــات واضـ ـح ــا أن «ال ــرج ــل
مـتـمـلـمــل م ــن ت ــدخ ــات بــاسـيــل ورئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة» ،وإال مل ــا «ان ـت ـقــل الـنـقــاش
من الكالم عن الحقائب والحصص ،إلى
موضوع الصالحيات».
العاملون بخبايا األمور ،بدأوا يتحدثون
عــن «مشكل يـتـ ّ
ـوســع مــع بــاسـيــل» .حتى
ً
إنهم نقلوا استياء واضحًا عند الرئيس
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي س ـمــع ك ــام ــا بــاسـيـلـيــا
م ـف ــاده« :أن ـنــا غـيــر مستعجلني تشكيل
ال ـح ـكــومــة .ول ــن تــؤلــف م ــا دام ــت ليست
ع ـل ــى خ ــاط ــرن ــا» ،م ــع ال ـت ـل ـم ـيــح امل ـب ـطــن
«بعدم التمسك به»!

م ــن ه ـن ــا ،أراد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وضــع
بعض الضوابط .فكالمه أول من أمس أنه
«هو رئيس الحكومة وهو من يؤلفها ،لم
يكن ردًا على النائب عبد الرحيم مــراد.
بل كانت رسالة متعددة االتجاهات إلى
ك ــل م ــن يـتـعــاطــى م ـعــه بـصـفـتــه الـحـلـقــة
األضـ ـع ــف» .ل ـكــن ه ــذه «ال ـص ـح ــوة» كما
يحلو للمستقبليني تسميتها «ليست
مــرتـبـطــة ب ــإش ــارة سـعــوديــة كـمــا يوحي
الـ ـبـ ـع ــض» .ف ــالـ ـسـ ـع ــودي ــون ل ـي ـس ــوا فــي

سمع كالمًا
الحريري ِ
باسيليًا مفاده «أننا
غير مستعجلين والدة
الحكومة ولن تؤلف ما
دامت ليست على خاطرنا»

ُ
يقول مستقبليون إن «أحدًا غير نادر لم يكن قادرًا
على فهم العونيين والتفاهم معهم» (هيثم الموسوي)

حاجة إلطالق إشارات «لقد كان موقفهم
َ
واضحًا حني صنفوا حزب الله إرهابيًا.
وهــذا موقف صريح برفضهم مشاركته
في أي حكومة» .في املقابل يربط هؤالء
موقف الحريري بجملة عناصر ضاغطة
فــي ال ــداخ ــل .أول ـهــا ،نـتــائــج االنـتـخــابــات
ً
التي َ
عكست تملمال واضحًا في صفوف
جـمـهــور الـتـيــار؛ وملـ ِـســه ع ــدم االسـتـفــادة
مــن الـتـفــاهــم مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحـ ّـر،
باستثناء ضمان كرسي الرئاسة الثالثة.
ومن ّ
ثم جاء موقف املفتي عبد اللطيف
َ
دريان ،تعليقًا على ملف النازحني ،حني
ت ـس ــاءل« :ك ـيــف ي ـق ـ ّـرر ف ــرد أو ط ــرف في
مـســألــة خـطـيــرة ك ـهــذه ،كــأنـمــا مــا عــادت
هـنــاك حـكــومــة» ،فــي مـحــاولــة للفت نظر
ال ـح ــري ــري إل ــى كـيـفـيــة إدارة الـ ـب ــاد ،أو
كرسالة حريرية نطق بها املفتي!
م ــا س ـب ــق دفـ ــع ب ــال ـح ــري ــري إلـ ــى فــرمـلــة
األس ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه ن ـ ـ ـ ــادر ،وذلـ ــك
«ف ــي مـحــاولــة مـنــه الس ـت ـعــادة ش ــيء من
ال ـه ـي ـب ــة أو الـ ـ ـت ـ ــوازن» .وه ـ ــي نـصـيـحــة
لطاملا سمعها مــن محيطه املقتنع بأن
«م ـم ــارس ــة االع ـ ـتـ ــدال ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ال
ّ
ّ
ت ــواج ــه ال ـت ـط ـ ّـرف ،ب ــل تـ ــولـ ــده»ُ .ي ـح ــاول
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــون اإلي ـ ـحـ ــاء ب ـ ــأن رئ ـي ـس ـهــم
«ليس في وارد التساهل في حــال ّ
املس
بالطائف وصالحيات رئيس ال ــوزراء».
برأيهم أن مشكلة تأليف الحكومة ليست
عـنــد أحــد «بــل هــي عـنــد الـعــونـيــن فقط.
هم ليسوا متفقني مع املــردة ،وال الوزير
ف ـي ـصــل ك ــرام ــي وم ـ ــن ُي ـ ّـمـ ـث ــل .يـفـتـحــون
مـعــركــة ضــد ال ـق ــوات .عــاقـتـهــم مـتــوتــرة
مــع الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط وحــركــة أمــل
والحزب القومي منذ ما قبل االنتخابات.
وبينهم وبني حزب الله وتيار املستقبل
الكثير من التباينات .فهل ُيعقل أن تكون
كــل األط ــراف السياسية على خطأ وهم
على حق؟».
ُ
االنـ ـتـ ـق ــاد امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي لـ ـع ــون وال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر انـ ـط ــاق ــا مـ ــن كــون ـه ـمــا
«يلتفان على الـصــاحـيــات الدستورية
فــي ات ـفــاق الـطــائــف ،ويـمـ ّـســان بــالـتــوازن
الـ ـسـ ـي ــاس ــي» لـ ــن يـ ـك ــون أسـ ـي ــر الـ ـغ ــرف
املـ ـغـ ـلـ ـق ــة .ص ـح ـي ــح أن أح ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ت ـي ــار
املستقبل ال يستعجل نتيجة الـخــاف،
وال ّ
يتأمل كثيرًا فــي فــرط عقد التفاهم،
لكن من املفيد التذكير بــأن «إدارة البلد
من منطلق الرئيس القوي لن تصل بنا
إال إلــى ال ـخــراب» .نصيحة املستقبليني
حاضرة« :فليرجعوا خطوة إلى الــوراء،
ول ـي ـع ـل ـمــوا أن م ـن ـطــق االسـ ـتـ ـق ــواء حــن
كانت السلطة في يد رؤساء الجمهورية
أطــاحــت بالبلد وبـصــاحـيــات الــرئــاســة
األولى»!

ُ
َ
«الكتائب» األكثر واقعية تبادر تجاه العهد؟
ليا القزي
ك ـ ـ ــان ح ـ ـ ــزب ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب ،م ـ ــن أوائ ـ ـ ــل
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي افـتـتـحــت
ّ
ـس
ال ـ ـس ـ ـجـ ـ
ـال ح ـ ـ ــول مًـ ــلـ ــف ال ـت ـ ُج ـن ـي ـ ً
األخ ـي ــرُ ،م ـع ـتــرضــة عـلـيــه ومـطــالـبــة
رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية
بـكـشــف أس ـمــاء املـجـنـســن كـلـهــم .إال
ّ
أن ال ـح ــزب بــرئــاســة ال ـنــائــب ســامــي
ّ
ُ
ّ
الـجـمــيــل ،لــم ي ـقــدم طعنًا بــاملــرســوم،
ك ـمــا ف ـعــل ح ــزب ــا الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي .ال ـس ـب ــب
األس ــاس« ،ال ـحــرص على عــدم املـ ّـس
ـات رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ب ـص ــاح ـي ـ ّ
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــق ل ـ ــه أن ُيـ ـ ـص ـ ــدر ه ـك ــذا
م ــراسـ ـي ــم .رف ـع ـن ــا ال ـ ـصـ ــوت ،بـسـبــب

ّ
الغموض الذي لف املرسوم ،وأردنا
االط ــاع على تفاصيل فـيــه ،لــم تكن
ّ
واضحة» .ولكن الالفت للنظر ،كان
«حـ ـ ـ ــرص» حـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ع ـل ــى أن
ِ
يــوصــل ،إل ــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر،
رس ـ ــال ـ ــة ع ـ ـ ــدم الـ ـطـ ـع ــن بـ ــاملـ ــرسـ ــوم،
ّ
ُ
وي ـق ـ ّـدم ـه ــا ك ـم ـب ــادرة إي ـجــاب ـيــة ت ــدل
ّ
ع ـلــى ح ـســن ن ــي ــة «ال ـك ـت ــائ ــب» تـجــاه
فريق رئاسة الجمهورية في املرحلة
امل ـق ـب ـلــة .ه ــذه امل ـع ـلــومــة ،تــوضـحـهــا
ّ
مـ ـ ـص ـ ــادر «ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب» ب ــالـ ـق ــول إن
ّ
ّ
القصة ال تتعلق بشخص الرئيس
م ـي ـشــال ع ـ ــون« ،بـ ــل ب ُـمــوقــع رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال ـ ــذي ن ــري ــد ال ـح ـفــاظ
عليه وعـلــى صــاحـيــاتــه» .أال يعني
ّ
ذل ـ ــك أن «الـ ـكـ ـت ــائ ــب» مـ ــع «ال ـع ـه ــد»

ّ
ب ـم ـف ـهــومــه ال ـ ــواس ـ ــع؟ ّ
رب ـ ـمـ ــا .ول ـك ــن
ّ
املصادر ،تعتبر أنه «لو كان ّالهدف
ُمسايرة التيار الوطني ّ
الحر ،ملا كنا،
منذ البداية ،بادرنا قبل غيرنا إلى
ً
ـوال إلــى ّ
حد
فتح هــذا الـسـجــال ،وص ـ
«تلزيم» األمن العام ،مهمة التدقيق
باألسماء الواردة في املرسوم».
ُ
ّ
تـ ـص ـ ّـر ال ـق ـي ــادة ال ـك ـتــائ ـب ـيــة ع ـلــى أن
املوقف الحزبي لم يكن ليتغير مهما
ك ــان ــت ال ـعــاقــة م ــع ال ـت ـيــار ال ـعــونــي،
ّ
ول ـت ــدع ـي ــم ك ــام ـه ــا ،ت ــذك ــر امل ـص ــادر
بـتـجـ ّـدد الـنـقــاش داخ ــل أروق ــة البيت
املركزي في الصيفي «حول الطريقة
ال ـت ــي سـنـتـعــامــل ب ـهــا م ــع امل ــرس ــوم،
ّ
ب ـع ــد أن ش ـع ــرن ــا أن ه ـن ــاك ات ـجــاهــا
لعدم إج ــراء تعديالت عليه» .ولكن،

ُ
خــافــا ملــا يـقــولــه «ال ـك ـتــائــب» ،تشير
ّ
امل ـع ـلــومــات إل ــى أن ق ـي ــادة الصيفي
بدأت «استدارتها» السياسية ،بغية
ال ـت ـق ـ ّـرب أك ـثــر م ــن ال ـع ـهــد الــرئــاســي،
بعد أن ّ
جربت ُمعارضته ومعارضة
ُ
عتبر حزب
السلطة القائمة (التي ال ي ُ
ال ـك ـتــائــب غــري ـبــا ع ـن ـهــا) و«خ ــذل ــت»
خالل االنتخابات النيابية األخيرة.
ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحـ ّـر
وحـ ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب ،ل ـ ــم ت ـب ـل ــغ ي ــوم ــا
ح ـ ّـد الـحــديــث عــن «ت ـفــاهــم» .االلـتـقــاء
ل ــم ي ـت ـب ـلــور م ـ ـ ّـرة واح ـ ـ ــدة ،ع ـلــى رغــم
«العالقة الخاصة» بني الرئيس عون
ورئـيــس «الكتائب» سامي الجميل،
كما كان ُيشيع األخير .بدأ التواصل
يتخذ منحى «أكثر ّ
جدية» ،مع تسلم
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ّ
ال ـنــائــب ال ـي ــاس ب ــو صـعــب «امل ــل ــف»،
بعد تعيينه وزي ـرًا للتربية فــي عام
ّ
 .2014وع ـنــد ك ــل اس ـت ـح ـقــاق ،كــانــت
ّ
االت ـ ـصـ ــاالت ت ـت ـج ــدد ب ــن ال ـفــري ـقــن.
ّ
وك ــلـ ـم ــا ح ـص ــل تـ ـب ــاع ـ ٌـد بـ ــن ال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
ب ـع ــد ات ـ ـفـ ــاق م ـ ـعـ ــراب ،ك ـ ــان ال ـتــاقــي
«ال ـت ـل ـقــائــي» ي ـت ـجــدد ب ــن «ال ــراب ـي ــة»
ّ
وق ـ ـيـ ــادة الـ ـصـ ـيـ ـف ــي ...إ ُل ـ ــى أن حــلــت
االنتخابات النيابية ،وفتحت جبهة
متنية «شرسة» بني سامي الجميل
مــن ج ـهــة ،وال ـنــائــب إبــراه ـيــم كنعان
ّ
ُ ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،لــتـقــطــع ك ــل جسور
التواصل بني الحزبني.
ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـي ــة ،ب ــدأت
الــرســائــل تـصــل إل ــى الـتـيــار الوطني

مصادر الكتائب:
قد نكون الخطة
البديلة للتيار الحر
بعد أن تراجعت
عالقته بالقوات

ال ـ ـح ـ ـ ّـر ،ت ـت ـض ـمــن ط ـل ــب «ال ـك ـت ــائ ــب»
مواصلة الـحــوار الثنائي ،الــذي كان
قد توقف .أتى ذلك ،بعد أن ّ
قيم حزب
ُ
الكتائب نتائجه «املـخـيـبــة لــآمــال»
خالل انتخابات أيــار املاضي ،وبعد

ّ
أن وجــد أن السياسة القديمة التي
ُ
اتـ ـبـ ـعـ ـه ــا ،ل ـ ــم تـ ـثـ ـم ــر عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الــرأي العامُ .مخاصمة قوى السلطة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ورئ ـ ــاس ـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
واسـتـمــرار وج ــود «الـكـتــائــب» خــارج
ّ
مجلس الوزراء بعد أن تقلصت كتلته
الـنـيــابـيــة ،أم ــور مــن شــأنـهــا أن تزيد
«مـصــائــب» الـحــزب العتيق لبنانيًا.
انطالقًا من هنا ،وجد سامي الجميل
مصلحة في إعادة تدوير الزاويا مع
«الـتـيــار» ،فـكــان اللقاء الثنائي ،قبل
أي ــام ،مــع ال ـيــاس بــو صـعــب .العالقة
ب ــن ال ـحــزبــن ك ــان ــت ه ــي ال ـحــاضــرة
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة .أم ـ ــا فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
ّ
املـ ــلـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــيَ ،ف ـ ــاألرج ـ ــح أن ال
ُ َ ً
يكون «الكتائب» ممثال ،كون كتلته

ّ
النيابية ال تضم أربعة نــواب .إال أن
ّ
املـصــادر املعنية ،تؤكد أن «مشاركة
ُ
الكتائب مــن عدمها لــم تحسم بعد.
وق ـبــول ـنــا حـقـيـبــة وزاريـ ـ ــة ال يــرتـبــط
ب ُـنــوع ـهــا ،ب ـق ــدر م ــا يـتـعـلــق بــالـنـهــج
ّ
املتبع وكيفية إدارة امللف» .ما الذي
ق ـ ــد ي ـت ـغ ـي ــر وهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى نـفـسـهــا
جربتموها قبل سنة ونصف السنة،
ورفـضـتــم ُمقاسمتها الـطــاولـ ُـة؟ ترد
ّ
املصادر بـ«واقعية» أن القوى املكونة
للسلطة «موجودة ،فإما أن نبقى في
السلطة إلى أن يتم تغييرها،
خــارج
وإما أن ُن ّ
قرر التعامل معها ُبحسب
امللفات ،التي على أساسها نعارض
أو نوافق».
ي ـن ـفــي ال ـك ـتــائ ـب ـيــون أن ي ـك ــون ــوا هم

ُ
املـ ـب ــادري ــن إلـ ــى إعـ ـ ــادة ف ـتــح ق ـنــوات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع «ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ،وتـ ـق ــول
ّ
م ـ ـصـ ــادر ك ـتــائ ـب ـيــة إن ال ـع ـك ــس هــو
ـان
ال ــذي حـصــل« ،وق ــد نـكــون فــي مـكـ ٍ
مـ ـ ــا ،الـ ـخـ ـط ــة الـ ـب ــديـ ـل ــة ل ـل ـت ـي ــار بـعــد
أن تـ ــراج ـ ـعـ ــت ع ــاقـ ـت ــه بـ ــال ـ ـقـ ــوات».
ت ـس ـت ـح ـضــر املـ ـ ـص ـ ــادر ،زيـ ـ ـ ــارة كـتـلــة
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـشــال
عـ ــون ،خ ــال االسـ ـتـ ـش ــارات لتسمية
رئيس الحكومة« ،حيث سمعنا منه
كــامــا إيجابيًا عــن نظرته للمرحلة
امل ـق ـب ـلــة ،ورغ ـب ـت ــه أن يـحـظــى الـعـهــد
ب ــدع ــم ال ـج ـم ـي ــع .فـ ـق ـ ّـررن ــا م ـن ــح ه ــذه
الـ ـف ــرص ــة» .ه ــو الـ ـك ــام ن ـف ـســه ال ــذي
أع ـل ـنــه «ال ـك ـت ــائ ــب» ب ـعــد ان ـت ـخــابــات
رئــاســة الجمهورية ،وخ ــال تشكيل

ح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـثــان ـيــة،
ُ
ويعيد تـكــراره حاليًا على رغــم عدم
ّ
ت ـبــدل أي مــن املـعـطـيــات السياسية.
ال ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس« ،األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء»
التي تؤخذ على العهد ترتفع ،و«٨
آذار» ه ــي ال ـت ــي ح ـص ــدت الـغــالـبـيــة
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،فـ ـم ــاذا يــريــد
«الكتائب»؟ «كنا معارضة ،والناس
اختارت أن تتركنا وتنتخب من ّّأمن
لها الخدمات واملــال .وبالتأكيد أننا
سنتخذ املــواقــف نفسها لــو تـكــررت
ال ـ ـظ ـ ــروف .وح ــالـ ـي ــا لـ ــن ن ـس ـك ــت عــن
املشبوهة .ولـكــنُ ،مــن املمكن
امللفات ُ
أي ـضــا أن ن ـع ـ ّـدل مــوقـعـنــا امل ـع ــارض،
ونتعامل مــع امللفات على القطعة»،
تقول املصادر الكتائبية.
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سياسة
على الغالف

المشهد السياسي

القوات «متهمة» وجعجع في بعبدا قريبًا «للتــوضيح»!
داود رمال
وضـ ـع ــت رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ن ـقــاط
ال ـص ــاح ـي ــات ع ـلــى ح ـ ــروف الـتــأل ـيــف
ال ـح ـكــومــي« .إذا ك ــان ال ـه ــدف تطويق
الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد واالن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـت ــائ ــج
االنـتـخــابــات النيابية والـهـجــوم على
الرئاسة األولــى ،فقد ولى الزمن الذي
يتم التعاطي مع رئيس كل املؤسسات
عبر الهجوم عليه ملنعه مــن ممارسة
دوره الــدسـتــوري وولــى زمــن الهجوم
على رئيس الجمهورية لتعطيل موقع
الرئاسة األولى».
هذا ما يردده زوار القصر الجمهوري،
غداة البيان الذي أصدره مكتب اإلعالم
في رئاسة الجمهورية ،أول من أمس،
وأك ــد فـيــه تـمـســك رئ ـيــس الجمهورية
العماد ميشال عــون بصالحياته من
جهة وتمسكه باحترام اتفاق الطائف
الــذي أصبح دسـتــورًا مــن جهة ثانية.
يقول زوار عون إن النقاط التي وصفت

زيارة رياشي لبعبدا:
مراجعة العالقة بين
التيار والقوات
ب ــأن ـه ــا ع ـق ــد ت ـم ـن ــع والدة ال ـح ـكــومــة
ال ـع ـت ـيــدة «م ــا زالـ ــت ت ـ ــراوح مـكــانـهــا»،
وأض ـ ــاف ه ـ ــؤالء« :ال ي ـج ــوز امل ـســاس
ب ــآل ـي ــة وأس ـ ـ ــس ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــات
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب ون ـت ــائ ــج
االنتخابات النيابية ،خصوصًا أنها
أج ــري ــت ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى وف ـ ــق ق ــان ــون
انتخابي جديد اعتمد قاعدة النسبية
وحـ ـ ــددت ف ــي ش ـكــل واض ـ ــح األح ـج ــام
للقوى والشخصيات السياسية».
واملـ ــاحـ ــظ غـ ـ ــداة ال ـب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــي،
اسـتـقـبــال رئـيــس الـجـمـهــوريــة مــوفـدًا
مــن م ـعــراب هــو وزي ــر اإلعـ ــام ملحم
ري ــاش ــي .ف ــي ال ـش ـك ــل ،ج ـلــس رئـيــس
الـجـمـهــوريــة وراء مكتبه ولـيــس في
ال ـصــالــون ال ــذي يستقبل فـيــه زواره
الرسميني .تعمدت الدوائر اإلعالمية
ف ــي ب ـع ـب ــدا ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــورة ري ــاش ــي
جالسًا قبالة عون .في املضمون ،خرج
رياشي للقول إن اللقاء «كان إيجابيًا
ج ـ ـ ـدًا» .إنـ ــه ل ـق ــاء م ـص ــارح ــة وتـقـيـيــم
للعالقة بــن الـقــوات والعهد ،و«هــذه
ال ـ ــزي ـ ــارة س ـت ــؤس ــس لـ ــزيـ ــارة قــري ـبــة
يقوم بها رئيس حزب القوات سمير
جعجع إلى القصر الجمهوري قريبًا
مــن أج ــل إزال ــة كــل االلـتـبــاســات التي

سياسة

تعمد عون الجلوس وراء مكتبه خالل استقباله رياشي (داالتي ونهرا)

ت ـش ــوب ع ــاق ــة ال ـط ــرف ــن ،خـصــوصــا
فـ ــي ضـ ـ ــوء مـ ـس ــار ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــأل ـي ــف
الحكومي وأثــره السلبي على تفاهم
م ـع ــراب الـ ــذي ي ـصــر ال ـجــان ـبــان على
إبقائه طي الكتمان» بحسب مصادر
مطلعة على اللقاء.
من جهته ،يعطي رئيس الجمهورية
مـ ـل ــف الـ ـت ــألـ ـي ــف حـ ـيـ ـزًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
اهتمامه وهو مستمر في ذلك من أجل
تسهيل والدة الحكومة« ،ولكن هناك
أمورًا ال يمكن التنازل عنها أو التفريط
ب ـه ــا ،ال سـيـمــا تـسـمـيــة ن ــائ ــب رئـيــس

الحكومة الــذي ال نقاش فيه ،ففي كل
الـعـهــود الــرئــاسـيــة ك ــان نــائــب رئيس
الحكومة يختاره رئيس الجمهورية،
وحصل استثناء أول في عهد الرئيس
مـيـشــال سـلـيـمــان عـنــدمــا أع ـلــن تكتل
التغيير واإلصــاح أنهم نواب العهد،
ويومها اختير عصام أبو جمرة نائبًا
لرئيس الحكومة وال ــذي اصـطــدم مع
رئيس الحكومة في مسألة الدور الذي
يـمـكــن أن يـضـطـلــع ف ـيــه ،واالسـتـثـنــاء
ال ـثــانــي عـنــدمــا أع ـطــى الــرئ ـيــس عــون
هــذا املــوقــع للقوات اللبنانية (غسان

حاصباني) في بــادرة حسن نية إزاء
الـ ـق ــوات ك ــان ي ـف ـتــرض أن تــوظــف في
عـمـلـيــة ت ـكــامــل ف ــي األداء الـحـكــومــي
ملــزيــد مــن االنـتــاجـيــة وإي ـجــاد لحلول
للملفات العالقة وهذا ما لم يحصل».
وي ـش ـي ــر زوار ب ـع ـب ــدا إل ـ ــى أن وزراء
القوات اللبنانية «كانوا في كل أدائهم
الحكومي ضد العهد ،وتكفي اإلشارة
إل ـ ــى مــوق ـف ـهــم م ــن م ـل ـف ــات ال ـك ـهــربــاء
واملستشفيات الحكومية والتعيينات
ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي ومـ ــن اسـتـقــالــة
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري مــن الـخــارج

(الـ ـ ــريـ ـ ــاض) وك ـي ـف ـي ــة ت ـع ــاط ـي ـه ــم مــع
ظ ــروف ه ــذه االسـتـقــالــة الـتــي لــم تعد
خافية على أحد ،واملوقف من موضوع
امل ــادة  49مــن قــانــون امل ــوازن ــة العامة
لعام  ،2018فهم لــم يقفوا إلــى جانب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة إن ـم ــا ك ــان ــوا في
ً
موقع الضد ،وصوال إلى االنتخابات
الـنـيــابـيــة حـيــث اسـتـبـقــت ال ـق ــوات كل
إمكانية للتعاون مــع التيار الوطني
الـ ـح ــر وفـ ـ ــق روح ـ ـيـ ــة إع ـ ـ ــان ال ـن ـي ــات
وعمدت إلى تسمية نواب في الدوائر
املشتركة بمعزل عن التيار في رسالة

واضحة لعدم التعاون ،وعندما وقع
رئيس الجمهورية مرسوم التجنيس،
تولت القوات قيادة الحملة ضد العهد
ً
وصوال إلى الطعن باملرسوم».
يوضح زوار بعبدا أن «إعالن النيات»
أو ما عرف بـ«إعالن معراب» ال يقول
باملناصفة في الحقائب الــوزاريــة ،بل
التمثيل في حكومات وفــق األحجام،
«وه ــذا ينطبق عـلــى الجميع ومنهم
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،أم ــا مــوقــع نائب
رئيس الحكومة «فهو خارج أي بحث
أو نقاش ،وهذا ينطبق على التمثيل
الدرزي إذ حصل كالم في شأن الوزير
ال ــدرزي الثالث بحيث يكون توافقيًا
ب ــن ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـي ــد جـنـبــاط
والــوزيــر طــال أرس ــان ولـكــن الحزب
التقدمي االشتراكي رفض هذا الطرح،
علمًا أن تمثيلهم ال يعطيهم هذا الحق
ف ــي ح ـصــر الـتـمـثـيــل الـ ـ ــدرزي ب ـهــم أو
نيل ثالثة وزراء ،أمــا التمثيل السني
مــن خ ــارج تـيــار املـسـتـقـبــل ،فيفترض
بــالــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري أن ي ـعــالــج هــذا
املوضوع بروحية إيجابية».
ويـقــول زوار بعبدا إنــه فــي الساعات
األخ ـي ــرة حـصــل أخ ــذ ورد ح ــول عــدد
مــن األف ـك ــار وامل ـخ ــارج «ول ـكــن األم ــور
م ــا زال ــت ج ــام ــدة ول ــن يـتـبـلــور تــوجــه
ل ـح ـل ـح ـل ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
الرئيس عــون منفتح على كل األفكار
ض ـمــن الـ ـث ــواب ــت ،وال ــدسـ ـت ــور واض ــح
فــي مــوضــوع تشكيل الحكومة لجهة
شراكته مع الرئيس املكلف ،وعــون ال
يقبل أن يصادر دور رئيس الحكومة
وبـ ــذات املـسـتــوى ال يـقـبــل أن يـصــادر
األخير دوره ّ
املكرس بنص الدستور».
وينقل ال ــزوار عــن رئيس الجمهورية
قوله« :من يوزع اتهامات كيفما اتفق،
بـ ــأن ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ي ـخ ــرق ال ـطــائــف،
فليقل أين خرقه ،هل التمثيل العادل
خرق لدستور الطائف؟ وهل الحفاظ
على الـصــاحـيــات الــدسـتــوريــة ومنع
الـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ع ـل ـي ـه ــا ب ــالـ ـهـ ـج ــوم ت ـ ــارة
وبالتهويل تارة أخرى خرق للطائف،
وهــل الحفاظ على قسمه الدستوري
وهو الوحيد الذي يقسم اليمني على
الــدسـتــور قبل اعتالئه ســدة الرئاسة
خرق للطائف»؟ ويختم« :ولــى الزمن
ال ــذي ت ـصــادر فـيــه صــاحـيــات رئيس
الجمهورية ومن يظن ذلك سيكتشف
أنه عبثًا يحاول».
يــذكــر أن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة تلقى،
ً
أم ــس ،ات ـص ــاال مــن رئ ـيــس الحكومة
امل ـك ـلــف ال ـ ــذي سـ ـي ــزور ق ـصــر بـعـبــدا
اليوم.

مرسوم التجنيس
 ...القرار للعهد ال لـ«الشورى»
إذا ك ـ ــان الـ ـه ــدف م ــن إدخـ ـ ـ ــال األم ــن
ال ـعــام إل ــى مـلــف مــرســوم التجنيس
هــو االستعانة بسمعة هــذا الجهاز
الم ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـنـ ـقـ ـم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وال ـش ـع ـب ـي ــة ع ـل ــى م ــن م ـ ــرر م ــرس ــوم
التجنيس ،بالطريقة التي ُمـ ِّـر َر بها،
فهو على األرج ــح قــد تحقق .خطوة
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عـ ـ ــون امـ ـتـ ـص ــت حـ ــالـ ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــم تـ ـفـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش
حــول طبيعة املعايير الـتــي أعطيت
الـجـنـسـيــة الـلـبـنــانـيــة عـلــى أســاسـهــا
لهذه الكتلة من املجنسني.
وقــال املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم لــ«األخـبــار» إن األمن
العام «قام بواجباته بسرعة قياسية،
وضميرنا مرتاح ،لكن قرار التجنيس
تتخذه السلطة السياسية عادة ،وهذا
حقوق رئــاســة الجمهورية».
حــق مــن
ّ
وأوضح أنه سلم تقرير األسماء التي
ِّ
ُدقــق بها لكل من رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس حكومة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق،
رافضًا الخوض في عدد األسماء التي
وضعها األمن العام في خانة الشبهة
أو التي عرض نزع الجنسية عنها.
وب ـعــدمــا ق ــام األمـ ــن ال ـع ــام بـمــا طلبه
رئـيــس الجمهورية ،يصبح الـســؤال:
هـ ـ ــل ت ـ ـل ـ ـت ــزم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
بالتدقيق الذي قام به األمن العام؟
ال أحد يملك الجواب عن هذا السؤال
إال رئيس الجمهورية الــذي سيلتقي
ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم فــي الـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة ،ل ـكــن األك ـي ــد الـ ــذي ت ـج ــزم به
أوس ــاط سياسية واسـعــة االط ــاع أن
أي ت ـجــاوز مــن قـبــل ٍّ
أي مــن املعنيني
مل ــا رف ـعــه األم ــن ال ـع ــام «س ـي ــؤدي إلــى
حصول مشكلة سياسية كبيرة وإلى
اهـ ـت ــزاز ج ــدي ــد لـ ـص ــورة ال ـع ـهــد أم ــام
الرأي العام اللبناني».
يذكر أن وزير الداخلية نهاد املشنوق،
بعد لقائه رئيس الجمهورية ،أمس
األول ،أعلن أن «البت بمصير مرسوم
ال ـت ـج ـن ـي ــس م ــرت ـب ــط ب ـ ـقـ ــرار مـجـلــس
شورى الدولة بشأن الطعنني ّ
املقدمني
فيه» .هذا اإلعالن يطرح السؤال اآلتي:
أمـ ــا وقـ ــد ح ـصــل االن ـت ـظ ــار (تـجـمـيــد
تـنـفـيــذ امل ــرس ــوم ف ــي دائـ ـ ــرة األح ـ ــوال

الشخصية في وزارة الداخلية) ،فهل
صحيح مــا يـتــردد عــن أن «الـشــورى»
س ـي ـ ّ
ـرد الـطـعـنــن بــالـشـكــل ،إم ــا لـعــدم
االخ ـت ـصــاص أو ل ـعــدم صـفــة املــدعــن
(ح ـ ــزب الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـح ــزب
التقدمي االشتراكي)؟
االحتمال الثاني يبدو األكثر ترجيحًا،
انطالقًا من أن حق الطعن محصور،
م ـب ــدئ ـي ــا ،ب ــامل ـت ـض ــرري ــن امل ـب ــاش ــري ــن.
فـمــن ي ـحــدد ه ــؤالء امل ـت ـضــرريــن؟ هنا
االستنساب يكون سيد املوقف .علمًا
أن لـ ــ«الـ ـش ــورى» ســابـقــة ق ـبــول صفة
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ون ـقــابــة أوج ـي ــرو،
فـ ــي دع ـ ـ ــوى ت ـت ـع ـلــق بـ ــإدخـ ــال وزارة
االتـ ـص ــاالت لـلـشــركــات ال ـخــاصــة إلــى
ق ـطــاع ال ـفــاي ـبــر أوب ـت ـي ــك ،بــالــرغــم من
أن الـضــرر ليس مباشرًا على هــؤالء.
في حالة مرسوم التجنيس املتضرر
املـبــاشــر هــو عمليًا أي أجـنـبــي تقدم
بطلب للحصول على الجنسية ولم
يحصل عليها فــي املــرســوم الحالي.
ه ــل ث ـمــة م ــن ه ـ ــؤالء م ــن ي ـج ــرؤ على
تقديم طعن بمرسوم موقع من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،فـيـفـقــد أم ـل ــه بـ ــأن يــرد
اسمه في أي مرسوم الحق؟
ال ـت ــوس ــع ف ــي تـفـسـيــر ال ـن ــص وح ــده
ي ـس ـم ــح بـ ـقـ ـب ــول ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،ف ـغ ـي ــاب

ّ
ال ـع ــدال ــة أو االس ـت ـن ـســاب ـيــة ف ــي ســن
املراسيم يعني عمليًا أن كل املجتمع
سيكون متضررًا.
ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال ،ثـمــة م ــن يــراهــن
على تمرير املرسوم في غمرة تشكيل
الـحـكــومــة فيتلهى الجميع بــأمــرهــا،
وينسون املرسوم.
كــل ذلــك جــائــز ،لكن ال ـســؤال ال ــذي لن
تـنـتـهــي صــاح ـي ـتــه سـيـبـقــى واحـ ـ ـدًا:
م ـ ــا املـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل املـ ـئ ــات
بموجبها على الجنسية اللبنانية؟
حكمًا ال إجــابــة عند السلطة فــي ظل
االسـتـنـســابـيــة واألس ـم ــاء غــب الطلب
وامل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـهــا
الـجـمـيــع ،وال سـيـمــا مــن وق ـعــوا على

خطوة األمن العام
َّ
منسقة مع المفوضية
والسلطات السورية

امل ــرس ــوم ...إال إذا حـســم الـنـقــاش بــأن
ً
املعيار ليس من يستحقها فعال ،بل
هو ٌ
أمر آخر يدركه الجميع!
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،أع ـلــن ال ـل ــواء عـبــاس
إبــراهـيــم أن دفـعــة جــديــدة تضم نحو
 400م ــواط ــن سـ ـ ــوري م ــن ال ـن ــازح ــن
املقيمني في عرسال سيعودون اليوم
إلى بالدهم .وقال إبراهيم لـ«األخبار»
إن معظم العائدين سيتوجهون إلى
ب ـل ــدة فـلـيـطــا ف ــي ال ـق ـل ـمــون ب ـم ـحــاذاة
ال ـح ــدود اللبنانية ال ـســوريــة ،بعدما
أصـبـحــت ه ــذه املـنـطـقــة آمـنــة وخالية
من اإلرهابيني.
وأوضــح إبراهيم أن الخطوة منسقة
مع املفوضية العليا لالجئني ،وكذلك
م ــع ال ـس ـل ـطــات الـ ـس ــوري ــة ،وبــال ـتــالــي
سيعود ه ــؤالء ومعهم آلياتهم وكل
ما يملكونه بصورة قانونية.

نصر الله يطل غدًا
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ي ـطــل األم ـ ــن ال ـعــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،عند
الخامسة والنصف من بعد ظهر غد
(الجمعة) عبر شاشة «املـنــار» ،حيث
سـيـتـنــاول آخ ــر ال ـت ـطــورات فــي لبنان
واملنطقة.
(األخبار)

إبراهيم لـ«األخبار» 400 :نازح يعودون اليوم إلى فليطا في القلمون (هيثم الموسوي)

تقرير

محمود بركات :ضحية جديدة لالعتداءات األميركية على االغتراب اللبناني
الباراغواي ُم ّ
جددًا« .اعتداء»
أميركي آخر ،في أقل من ستين يومًا،
ُس ّجل هذه المرة ضد اللبناني محمود
بركات ،في ّأسونسيون .هو تاجر هواتف
سجله العدلي في الباراغواي
خليويةّ ،
األميركية هناك
نظيف ،إال أن السفارة
ُ
ّ
قررت إصدار األوامر باعتقاله .التهمة
الجاهزة هي تبييض أموال ،على رغم
انتفاء أي دليل ،سوى إرساله األموال إلى
أحد األميركيين في الواليات المتحدة ثمنًا
لهواتف خليوية
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ليا القزي
«ض ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة» جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ل ـل ـت ـع ـس ــف
األمـيــركــي فــي ال ـبــاراغــواي ،اسمها
مـحـمــود بــركــات ،اب ــن بـلــدة بعلول
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي .ف ـبـعــد قــرابــة
الشهر والعشرة أيــام على اعتقال
(بناء على
السلطات في باراغواي
ً
أوامر من سفارة الواليات املتحدة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي أسـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــون)
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـ ـ ــادر فـ ــرحـ ــات بـتـهـمــة
تبييض أموال املخدرات والتعامل
مع حزب اللهُ ،ألقي القبض أول من
أمس على محمود بركات .األخير
ي ـم ـل ــك م ــؤسـ ـس ــة ل ـب ـي ــع الـ ـه ــوات ــف
ال ـخ ـل ـيــويــة ،ال ـت ــي ي ـس ـتــوردهــا من
ُ
سدد
الواليات املتحدة األميركية .ي ّ

بــركــات ثـمــن الـهــواتــف لـلـ ُـتـجــار في
«أميركا» ،من خالل إرسال األموال
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل،
وإح ــداه ــا «مــركــز ص ــرف الـعـمــات
( ،»)Unique SAالذي تملكه عائلة
زوج ــة ن ــادر فــرحــات (األخ ـي ــرة من
أص ــول تــايــوان ـيــة) .تـقــول املـصــادر
فــي ال ـبــاراغــواي ّإن ــه «يـتــم القبض
ع ـلــى عـ ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا يـ ـ ـت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون م ـ ـ ــع ن ـ ـ ــادر
ف ـ ــرح ـ ــات» .وأثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـق ـب ــض عـلــى
م ـ ـح ـ ـمـ ــودُ ،
«وجـ ـ ـ ـ ــد لـ ــديـ ــه م ـب ـل ــغ ٧
آالف دوالر ،ف ـج ــرى ن ـشــرهــا على
ص ـ ــوي ـ ــره ـ ــا ب ـش ـك ــل
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة وتـ ـ ـ ٌ
يوحي ّأنـهــا مبلغ كبير ،ناتج من
تـبـيـيــض األم ـ ـ ـ ــوال» .ع ـلــى رغـ ــم أن
ّ
ِسجل محمود بركات العدلي ،في

أس ــون ـس ـي ــون« ،ن ـظ ـيــف وال يــوجــد
ب ـحـ ّـقــه أي م ـ ّـل ــف» .ت ـق ــول امل ـص ــادر
إن «أم ــر الـتــوقـيــف ص ــدر ،كـمــا في
ّ
حــالــة ن ــادر ف ــرح ــات ،ع ــن الـسـفــارة
األمـيــركـيــة فــي أســون ـس ـيــون .وهــو
اآلن محتجز ،وقد ّ
توجه بعد ظهر
ُ
الـ ـي ــوم (أم ـ ـ ــس) الـ ـق ــائ ــم ب ــاألع ـم ــال
بــالــوكــالــة ف ــي س ـف ــارة ل ـب ـنــان لــدى
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي ،املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ح ـســن
ح ـجــازي ،ملـتــابـعــة مـ ّـلــف مـحـمــود».
وال تستبعد امل ـصــادر وج ــود دور
س ـل ـب ــي ل ــوك ــال ــة «إدارة م ـكــاف ـحــة
املخدرات األميركية ،»DEA ،حيث
إن أحد ُاملحامني الباراغوايني أبلغ
ّ
املـصــادر أن «أعـضــاء هــذه الوكالة
ّ
ُيـ ـح ــاول ــون إلـ ـص ــاق ُت ـه ــم تبييض
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال أو ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات

بــال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ل ـي ــوح ــوا إلدارتـ ـه ــم
املركزية في الواليات املتحدة أنهم
نــاشـطــون وال يـتــم اسـتـبــدالـهــم كــل
ّ
ثــاث أو أربــع سـنــوات» .ومــا ُيعزز
هذه الشكوك ،أن الــ DEAهي ّ
التي
ّ
ت ـ ـقـ ــوم ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــع م ـح ـم ــود،
ـواال
وتـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــه عـ ـ ــن تـ ـح ــويـ ـل ــه أمـ ـ ـ ـ ـ ً
ألش ـخــاص فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
بملف مكتمل
من دون أن تواجهه ّ
وبتهم واضحة .في حني
العناصر،
ُ ٍ
أن امل ـصــادر تــؤكــد أن األمـ ــوال هي
ّ
ّ
«لقاء شرائه الهواتف الخليوية».
ُ
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـخـ ـب ــر وال ـ ـ ـ ــد زوج ـ ــة
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،عـ ـ ــدنـ ـ ــان بـ ـ ــركـ ـ ــات ك ـيــف
ج ــرت ُم ــداه ـم ــة م ـنــزل م ـح ـمــود في
أســونـسـيــون الـســاعــة ال ــواح ــدة من
بـعــد ظـهــر أول م ــن أمـ ــس« ،بـ ُـحـجــة

إدارة مكافحة
ُالمخدرات األميركية
تحقق ّ مع بركات من
ُدون ملف مكتمل وال
تهم واضحة

حـيــازة العناصر األمـنـيــة ألمــر من
ال ـقــاض ـيــة .ك ــان بــرفـقـتـهــم شخص
أميركي ،وفي الخارج كانت توجد

سيارات للدبلوماسية األميركية».
ق ـيــل ل ـل ـعــائ ـلــة ّإن ـ ــه ي ــوج ــد أمـ ــر مــن
«االنـ ـت ــرب ــول» إلل ـق ــاء ال ـق ـبــض على
م ـح ـم ــود بـ ــركـ ــات« ،ف ـت ـش ــوا امل ـن ــزل
لنحو الخمس ساعات ،من دون أن
يجدوا شيئًا ،ولكنهم أخذوا صورًا
عن جوازات السفر وأوراقــا ال قيمة
ل ـه ــا» .مـحـمــود ك ــان ق ــد ت ـق ـ ّـدم ،قبل
سنة ،بطلب الحصول على تأشيرة
دخـ ـ ـ ــول إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
م ــن دون أن ُي ـق ـبــل ط ـل ـبــه ،ك ـمــا ّأن ــه
ك ــان يتحضر أم ــس لــزيــارة لبنان.
يــؤكــد ع ــدن ــان ب ــرك ــات ل ــ«األخ ـب ــار»
أن ص ـهــره «ي ـش ـتــري ال ـهــواتــف من
ّ
ُ
سدد ثمنها .وحني يكون
أميركا ،وي ّ
فــي ضــائـقــة مــالـيــة ،يطلب قــروضــا

م ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي.
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك إث ـ ـ ـبـ ـ ــاتـ ـ ــات ب ـ ـ ــن أي ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا،
تدحض فرضية تبييض األم ــوال،
والـسـلـطــات فــي أســونـسـيــون تؤكد
عدم وجود نقطة سوداء في ّ
سجل
محمود».
أم ـ ــا والـ ـ ــد م ـح ـم ــود ،ع ـل ــي ب ــرك ــات،
ف ـي ـقــول لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن الـسـلـطــات
ّ
الـ ـب ــاراغ ــوانـ ـي ــة «أم ـه ـل ــت ال ـس ـف ــارة
األميركية في أسونسيون  ٦٠يومًا
مــن أجــل تقديم أوراق ُتثبت التهم
ُّ
املــوج ـهــة إل ــى م ـح ـمــود .ه ـنــاك ُتـهــم
ك ـب ـي ــرة ،غ ـســل أمـ ـ ــوال وت ـع ــام ــل مع
حــزب الـلــه» .ينفي الــوالــد أي عالقة
ـا نحن
ل ــول ــده ب ـح ــزب الـ ـل ــه« ،أصـ ـ ـ ً
مــن طائفة أخ ــرى .وللعلم ،هناك ٧

ُ
عتقلون
أشخاص غير محمود سي َ
فــي املــرحـلــة املقبلة .القصة ليست
ط ــائ ـف ـي ــة أو س ـي ــاس ـي ــة ،بـ ــل ه ـنــاك
اس ـت ـه ــداف لـلـبـنــانـيــن ف ــي أمـيــركــا
الجنوبية».
حـ ــال ـ ـيـ ــاُ ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أس ــون ـس ـي ــون مـنــع
اس ـت ــرداد مـحـمــود بــركــات مــن قبل
إضافة
الواليات املتحدة األميركية،
ً
إل ــى نـ ــادر ف ــرح ــات« ،امل ـع ـ ّـل ــق مـ ّـلـفــه
بــانـتـظــار أن ُت ـق ـ ّـدم الـجـهــة ُاملــدعـيــة
األدلــة ،خالل مهلة  ٦٠يومًاّ .
مر ٤٠
يومًا تقريبًا ،من دون وجــود دليل
ضد نادر».
واحد ّ
ن ـ ـ ــادر فـ ــرحـ ــات ومـ ـحـ ـم ــود ب ــرك ــات
(مــن الجائز ،لبنانيًا ،اإلش ــارة إلى

ّأن ـه ـم ــا ال ي ـن ـت ـم ـيــان إلـ ــى ال ـطــائ ـفــة
نفسها) ،ليسا حالتني فريدتني في
ُمسلسل العدوان األميركي ُاملستمر
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي االغـ ـ ـت ـ ــراب،
وتحديدًا في أميركا الجنوبية .في
الـبــاراغــواي ،وجــد فرحات وبركات
بعثة لبنانية ُتتابع ملفهما ،على
رغـ ـ ــم غـ ـي ــاب أي سـ ـي ــاس ــة ل ـل ــدول ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـ ـج ــاه ه ـ ــذا امل ــوض ــوع.
يطلب عــدنــان بــركــات أن «تتوقف
الدولة عن بهدلتنا .ملاذا يأتي إلينا
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة وي ـق ــول لـنــا أهــا
وسهال بكم فــي لبنان؟ يضحكون
علينا من أجل أن نستثمر أموالنا
فــي لبنان ،فــي وقــت ال توجد دولــة
تحمينا».
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مجتمع

مجتمع
قضية ماالذي ُي ّ
عد لبحر صيدا؟ مخطط توجيهي جديديستهدف الواجهة الجنوبية المتأرجحة بين النكبة والمصير
المجهول .بعد أن «صار الحلم حقيقة» بإزالة جبل النفايات ،ارتفع جبل آخر من العوادم في ظل تعثر مستمر

ّ
جبل العوادم يحل محل جبل النفايات...
والمدينة «تفقد» واجهتها البحرية

9

في تشغيل معمل الفرز .التعثر يصيب أيضًا محطة تكرير الصرف الصحي المجاورة ،بينما تردم البحيرة بالنفايات
والمياه اآلسنة .وبين هذا وذاك ،توضع المدينة المختنقة بالروائح الكريهة على خط التنقيب عن النفط

صيدا منطـقة منكوبة

آمال خليل

«وثائقي» عن الكارثة البيئية

تـنـظــم هـيـئــة مـتــابـعــة قـضــايــا البيئة
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة زي ـ ـ ـ ــارة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ،ملــن
ي ـ ــرغ ـ ــب ،مل ـع ـم ــل ف ـ ـ ــرز الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
صيدا والبحيرة املحاذية له .الدعوة
تـ ـ ــأتـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ت ـ ـحـ ــركـ ــات
عــاج ـلــة ت ـق ــوم ب ـهــا الـ ـق ــوى الــوط ـن ـيــة
فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ون ـ ــاش ـ ـط ـ ــون وبـ ـع ــض
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد ت ـف ــاق ــم
أزم ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات وت ـص ــاع ــد ال ــروائ ــح
الكريهة والغازات السامة مع ارتفاع
درجـ ــات الـ ـح ــرارة .واق ـع ـيــا ،أصبحت
واج ـ ـهـ ــة صـ ـي ــدا ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـنـطـقــة
منكوبة بيئيًا .عـلــى نـحــو تــدريـجــي،
ارت ـفــع فــي األش ـهــر املــاضـيــة جـبــل من

سعد :حمولة  5آالف شاحنة
نقلت من داخل المعمل وطمرت
في موقع مجاور من دون فرز
العوادم في الباحة الخلفية للمعمل.
إدارة ال ـشــركــة املـشـغـلــة ل ــه قــالــت إنــه
نـ ـت ــج عـ ــن ت ــوق ــف أحـ ـ ــد املـ ـع ــام ــل عــن
اس ـت ـق ـبــال ـهــا الس ـت ـخ ــدام ـه ــا ك ــوق ــود.
تــراك ـمــت الـ ـع ــوادم ف ــي وق ــت يستقبل
فيه املعمل ما يتراوح بني  500و600
طن من النفايات يوميًا (نصفها من
قضاء صيدا وغالبية النصف اآلخر
م ــن ن ـفــايــات ب ـي ــروت وج ــزء قـلـيــل من
نفايات جزين) بحسب تقرير للخبير
البيئي ناجي قديح (الشركة املشغلة
وات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ـيــدا ـ ـ ـ ـ الــزهــرانــي
املشرف على عملها أشارا إلى أن قدرة
اس ـت ـي ـعــاب امل ـع ـمــل  500ط ــن يــوم ـيــا).
عـ ـل ــى بـ ـع ــد أم ـ ـتـ ــار مـ ــن املـ ـعـ ـم ــل ،تـقــع
البحيرة التي تبلغ مساحتها حوالى
 500ال ــف م ـتــر م ــرب ــع ،وال ـت ــي نتجت
عن استحداث حاجز مائي بني جبل
ال ـن ـفــايــات امل ـ ــزال وال ـب ـح ــر .م ـنــذ أكـثــر
من عامني ،تلقى في البحيرة أطنان
مــن بقايا املسالخ والــدبــاغــات واملــدن
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ــردمـ ـي ــات وال ـن ـفــايــات
وال ـعــوادم ،بعضها يأتي مــن املعمل،
وف ـ ــق مـ ــا وث ـ ــق ع ـ ــدد مـ ــن ال ـنــاش ـطــن

ّ
أقرت الشركة المشغلة للمعمل بعد إنكار بأنها كانت تلقي العوادم في البحيرة المجاورة (علي حشيشو)
بالصور لشاحنات تخرج من املعمل
إلــى البحيرة إللقاء حمولتها .ولكي
يـكـتـمــل امل ـش ـهــد ،ت ـصـ ّـب ف ــي الـبـحـيــرة
بقايا املياه الناتجة عن غسل نفايات
امل ـع ـمــل وع ـم ــل ال ــدب ــاغ ــات املـ ـج ــاورة،
إضافة إلى مياه مجرور نهر البرغوث
الذي ربطت بمجراه شبكات الصرف
الصحي لـقــرى قـضــاء صـيــدا .ومثله،
ن ـهــر سـيـنـيــق ال ـ ــذي رب ـط ــت ب ـم ـجــراه
مياه الصرف الصحي ومياه األمطار
في شبكة واحدة .كما ال تبعد محطة

تـكــريــر امل ـيــاه املـبـتــذلــة س ــوى عـشــرات
األم ـ ـتـ ــار ،ع ـل ـمــا بـ ــأن دورهـ ـ ــا يقتصر
على ّتجميع جــزء مــن املـيــاه املبتذلة
وضــخ ـهــا بــأنــاب ـيــب ف ــي ع ـمــق الـبـحــر
على بعد حوالى  200متر.
النائب أسامة سعد أشار إلى حمولة
 5آالف شاحنة نقلت من داخل املعمل
وط ـم ــرت ف ــي مــوقــع م ـج ــاور م ــن دون
فــرز« .حيثما توجهنا ،نجد نفايات
مردومة» ،ما يخنق صيدا وجوارها
يــومـيــا بــالــروائــح الـكــريـهــة ويــؤســس

لضرر صحي وبيئي مستدام.
شــركــة «أي بــي س ــي» ،مشغلة املعمل
أحــد مـصــادر التلوث ،أق ـ ّـرت فــي بيان
قبل أي ــام بأنها كــانــت تلقي الـعــوادم
في البحيرة بعدما أنكرت ذلك مرارًا.
لكنها أكدت أنها «توقفت عن ذلك منذ
مطلع  2016وتتخلص منها بطرق
بيئية سليمة عن طريق إدخالها مع
صـخــور فــي كـســارة وطحنها لتنتج
عنها مواد تصلح ألعمال الردميات».
إال أن م ــن الـ ــواضـ ــح أن الـ ـكـ ـس ــارة ال

تـسـتـطـيــع اس ـت ـي ـع ــاب ط ـح ــن كـمـيــات
ال ـع ــوادم الـنــاتـجــة عــن مـئــات األطـنــان
ً
التي يستقبلها املعمل يوميًا ،فضال
عن الجبل الرابض خلفه .بالنظر إلى
وعــود الشركة السابقة ،قد ال تصدق
وعـ ــودهـ ــا الـ ـج ــدي ــدة بــال ـت ـخ ـلــص مــن
الـعــوادم بطرق بيئية .سابقًا ،وعدت
الشركة بتحويل العوادم إلى حجارة
تستخدم في البناء وإلى طاقة تضيء
ب ـهــا الـ ـش ــوارع املـحـيـطــة بــامل ـع ـمــل .لم
يحصل شيء من هذا القبيل.

توزيع الملك العام؟
في الناحية املنكوبة ،ال يقتصر الفساد
على البيئة والصحة فقط .العقار الذي
يقع فوقه معمل فرز النفايات ومحيطه
تــؤول ملكيتهما إلــى أصحاب الشركة
املشغلة بموجب أحد بنود العقد املبرم
بـيـنـهــم وب ــن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة .تبلغ
مساحته  50الــف متر مــربــع .التجمع
الوطني الديموقراطي في صيدا تقدم
بــدعــوى قضائية ضــد الــدولــة وبلدية

صيدا إلبطال بند التمليك .أحد رافعي
ال ــدع ــوى ال ـنــاشــط عـبــد ال ـ ــرزاق حـمــود
أوضــح لــ«األخـبــار» أن تمليك الشركة
هــو ت ـجــاوز لـلـقــانــون الـلـبـنــانــي ،إذ إن
أك ـثــر مــن نـصــف أص ـحــاب الـشــركــة من
غ ـيــر الـلـبـنــانـيــن ،ف ــي ح ــن أن الـعـقــار
امل ـع ـنــي ه ــو مـنـطـقــة ب ـحــريــة م ــردوم ــة
ب ــاإلس ـت ـن ــاد إل ـ ــى الـ ـخ ــرائ ــط ال ـج ــوي ــة.
وقـ ـب ــل ه ـ ــذا وذاك ،ي ـن ــاق ــض الـتـمـلـيــك
ق ــان ــون ال ـحــق ف ــي ال ــوص ــول إل ــى املـلــك
العام والبحر وقانون حماية البيئة».

وارت ـكــزت الــدعــوى على الـثـغــرات التي
شابت عمل الشركة منذ بدء تشغيلها
للمعمل.
ما مصير الدعوى؟ .لفت حمود إلى أن
الرد ّ
األولي ملجلس شورى الدولة على
الدعوى كان أن العقد ّ
مر عليه الزمن،
ألن تاريخه يعود إلى ما يزيد على 15
عامًا .لكن أصحاب الدعوى يستندون
إلــى أن ق ــرار تمليك الـشــركــة لــم يصدر
في الجريدة الرسمية ،ما يجعله غير
ً
نافذ وقابال للطعن.

من اعتصام
المتعاقدين
امام مبنى االدارة
المركزية للجامعة
أمس (األخبار)

تقرير

متعاقدو «اللبنانية» بال أجر :من المسؤول؟
 93مليار ليرة هو قيمة
العجز المتراكم من
مستحقات المتعاقدين
في الجامعة اللبنانية
للسنوات الثالث الماضية .إدارة
الجامعة تطلب فتح اعتماد
الرساء التوازن المالي ووزارة
المال ترمي الكرة في ملعب
الجامعة لجهة التأخير في
إعداد الموازنة ،وسط استمرار
التوظيف السياسي والتعاقد
العشوائي والمنفوخ

فاتن الحاج
هـ ــذه املـ ـ ــرة ،ت ــأخ ــر س ـ ــداد مـسـتـحـقــات
امل ـت ـعــاقــديــن ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ون ـ ـصـ ــف س ـ ـنـ ــة .ك ــان
يفترض أن يتقاضى املتعاقدون في
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ح ـقــوق ـهــم عن
ال ـع ــام الـجــامـعــي  2015ـ ـ ـ ـ  ،2016بما
ُ
أن عـقــود املـصــالـحــة تـقـبــض كــل سنة
ونـ ـص ــف س ـن ــة ت ـق ــري ـب ــا .ل ـك ــن ذلـ ــك لــم
ي ـح ـصــل ،فـي ـمــا سـ ــرى كـ ــام ع ــن كسر
مــالــي ه ــو ع ـب ــارة ع ــن ت ــراك ــم مجموع
امل ـس ـت ـح ـقــات ع ــن األع ـ ـ ــوام الـجــامـعـيــة
الـثــاثــة 2015 :ـ ـ  2016 ،2016ـ ـ 2017
و 2017ـ ـ  2018يالمس  93مليار ليرة.
الجامعة طالبت ،كما تقول مصادرها،

بــالـتــوازن واالس ـت ـقــرار املــالــي وتقديم
ح ــل نـهــائــي مل ــرة واحـ ــدة وس ــد فـجــوة
ال ـتــراك ـمــات ال ـقــدي ـمــة ،وت ـل ـقــت وع ــودًا
قــاطـعــة بــذلــك فــي آخ ــر جلسة ملجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ل ـج ـهــة م ـط ــال ـب ــة ال ـح ـكــومــة
بفتح اعتمادات بقيمة العجز يصدر
ّ ّ
بقانون في مجلس النواب .إال أن ذلك
لم يتحقق وبقي العجز قائمًا ،بحسب
املصادر« ،ما سيضطرنا ّإلى العودة
لتجزئة الــدفــع ،باعتبار أن ــه ال يمكن
تضمني موازنة الجامعة للعام ،2018
سوى مستحقات هذا العام الجامعي،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن املـتـعــاقــديــن سينالون
مستحقات سنة واحــدة فور تصديق
وزارة املـ ـ ـ ــال لـ ـلـ ـم ــوازن ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
واملتوقع في آخر تموز املقبل».

ّ
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ت ـ ــوض ـ ــح أن «الـ ـج ــامـ ـع ــة
حـ ــاولـ ــت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـس ــاب ـق ــة حــث
ال ـس ـل ـطــات ودع ــوت ـه ــا لــال ـت ـفــات إلــى
املــؤس ـســة املـلـتــزمــة بــأســاتــذة عملوا
ل ــديـ ـه ــا ويـ ـ ــريـ ـ ــدون ح ـق ــوق ـه ــم وذلـ ــك
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع وزي ـ ــر
التربية ،وانـتـظــرت أن تتفهم الدولة
لـهــذا االل ـت ــزام ،إال أن امل ـش ــروع سقط
مع استقالة الحكومة ،وإن كنا ّ
نعول
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة إلم ـ ـ ــراره
مجددًا هذا العام».
فــي املـقــابــل ،سـمــع املـتـعــاقــدون كالمًا
آخر في وزارة املال يقول إن التأخير
فــي الــدفــع سببه املـمــاطـلــة فــي إع ــداد
موازنة عــام  2018وورود أخطاء في
اح ـت ـســاب املـسـتـحـقــات ف ــي امل ـش ــروع

ف ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـط ــارئ ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي ن ــادي
خــريـجــي امل ـقــاصــد ف ــي ص ـيــدا لــوضــع حد
الس ـت ـف ـحــال ال ـك ــارثــة الـبـيـئـيــة ع ـلــى شــاطــئ
صيدا الجنوبي ،عرضت هيئة قضايا البيئة
في صيدا فيلمًا وثائقيًا عن الكارثة البيئية
عـلــى ش ــاط ــىء ص ـيــدا ال ـج ـنــوبــي .وتضمن
الشريط صورًا عن جبل النفايات والعوادم
الجديد داخل حرم معمل املعالجة ،والطريق
الـتــي تــوصــل مــن داخ ــل املعمل إلــى األرض
املردومة قربه حيث يقوم املعمل بالتخلص
مــن النفايات الــزائــدة لــديــه ،كما ترمى فيها
ك ــل أنـ ــواع ال ـن ـفــايــات ،ومـنـهــا ن ـفــايــات امل ــدن
الصناعية واملسلخ والدباغات بموافقة بلدية
صيدا .وتضمن الفيلم مشاهد من الحوض
الـبـحــري وامل ـيــاه املـلــوثــة بــالـنـفــايــات ،إضــافــة
إل ــى مـصـ ّـبــات مـجــاريــر سينيق والـبــرغــوث
وعني زيتون التي تتدفق مياهها اآلسنة إلى
البحر.
املخطط الجديد :قسم للنفط وقسم للمرفأ؟
لم يحسم مسار الطعن في تمليك «أي بي
سي» لجزء من ملك صيدا العام ،حتى وضع
الـصـيــداويــون أمــام اختبار جديد لعالقتهم
التاريخية مع البحر الذي يفقدونه تدريجيًا.
فعليًا ،فقدت املدينة معظم شواطئها العامة.
شــاطــئ الـقـمـلــة ب ـج ــوار قـلـعــة ص ـيــدا تـحــول
ّ
مصب ملجرور نهر القملة الــذي يحمل
إلــى
ال ـصــرف الـصـحــي مــن ق ــرى شــرقــي صيدا
إلى البحر .أما خليج اسكندر عند الواجهة
الجنوبية ،فتحول من بركة سباحة ومزارع
لتكاثر السمك إلــى حــوض للمرفأ التجاري
الجديد (أنجز منذ ثالث سنوات ولم يشغل
ب ـع ــد) ،عـلـمــا ب ــأن شــاطــئ املـسـبــح الشعبي
أصبح البديل الوحيد ،رغم تعرضه لتيارات
ق ــوي ــة ت ـت ـس ـبــب ف ــي ح ـ ـ ــوادث غ ـ ــرق بـشـكــل
متكرر.
لم يكتف املخطط التوجيهي لصيدا بفصلها

األول الذي قدمته إدارة الجامعة في
آذار امل ــاض ــي ،والـ ــذي رفـضـتــه وزارة
املال ،قبل أن تتسلم املشروع الثاني،
أول مــن أمــس ،وهــي تعكف منذ يوم
أمس على دراسة أرقام املوازنة التي
تبلغ  451مليار ليرة .وفي ما يخص
ّ
فتح االعتمادات ،ينقل املتعاقدون أن
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل انتظر
مــرتــن أن يـطــرح وزي ــر التربية األمــر
ّ
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء إال أن ذلـ ــك لم
يحصل.
هكذا يدخل ملف املتعاقدين «دويخة»
وت ـ ـق ـ ــاذف م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ،فـ ــا ي ـع ــرف
املراقب فعليًا من املسؤول عن تأخير
دفع الحقوق ،في حني ثمة من يجب أن
يتحمل مسؤولية التوظيف السياسي

المتعاقدون لوحوا
بمقاطعة العام
الدراسي المقبل ما لم
يدخلوا متفرغين

وال ـت ـع ــاق ــد ال ـع ـش ــوائ ــي وغـ ـي ــر امل ـب ــرر
الــذي «ينفخ» تكاليف ملف التعاقد،
إذ ي ـجــري إدخـ ــال مــا ال يـقــل عــن 500
متعاقد سنويًا في كليات والجامعة
وف ــروعـ ـه ــا ،م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى س ــوء
تقدير في احتساب أموال التعاقد في
امل ــوازن ــة ك ــأن ي ـفــوق ع ــدد املـتـعــاقــديــن
املـبــالــغ املــرصــودة ملستحقاتهم ،فهل
تتحمل إدارة الجامعة مسؤولية هذا
التعاقد غير املــدروس؟ وهل الجامعة
ً
تـ ـحـ ـت ــاج فـ ـع ــا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد مــن
املتعاقدين سنويًا؟
املتعاقدون وعددهم نحو  1200أستاذ،
أعلنوا أنهم لن يبدأوا العام الدراسي
ّ
املقبل إال وهم متفرغون في الجامعة.
ورأى حـ ــامـ ــد ح ـ ــام ـ ــد ،عـ ـض ــو ل ـج ـنــة

املـتـعــاقــديــن ،خ ــال وقـفــة احتجاجية
أمــام اإلدارة املركزية للجامعة أمــس،
أن املتعاقد املستثنى من ملف التفرغ
في عام  2014واملستحق للتفرغ حتى
ع ــام  2016يـتـقــاضــى ب ــدل  250ساعة
ً
تعاقد على األقــل ،وهــو سيحل بديال
مــن اسـتــاذ تمت احالته إلــى التقاعد،
ّ
وبــال ـتــالــي ل ــن ي ـكــلــف ال ـجــام ـعــة عبئًا
ماليًا إضافيًا ،بل سيكون ملزمًا بدفع
بــدل ضمان صحي واجتماعي وهــذا
يغني الخزينة وال يضرها.
وب ـي ـن ـم ــا أوص ـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــة
ف ــي جـلـسـتــه م ـنــذ أس ـب ــوع ــن ب ــاع ــادة
الـنـظــر ف ــي مـلــف ال ـت ـفــرغ عـلــى طــاولــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل لـ ـجـ ـن ــة تـ ــراعـ ــي
ال ـتــوازن الــوطـنــي ،ينتظر املتعاقدون

املستوفون للشروط أن تنجز دراســة
س ــرع وقــت ممكن.
املـلــف الـجــديــد فــي ا ّ
وتـ ّحــدث هــؤالء عــن أنـهــم أخ ــذوا وعـدًا
ب ــأن ــه س ـت ـتــم امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــ568
أستاذًا الذين درست ملفاتهم سابقًا.
في كل مرة ،يجد املتعاقدون أنفسهم
يقبعون فــي الـشــارع حيث ي ــروون ما
س ـم ــوه ق ـصــص ال ـ ــذل امل ـت ـص ـلــة بـعــدم
اإليـفــاء بالتزاماتهم الشهرية نتيجة
حجب مستحقاتهم .فقال أحدهم إنه
طرد من منزله ألنه لم يسدد اإليجار
مل ــدة  5أش ـهــر ،وآخ ــر ح ــرم أوالده من
االمتحانات املدرسية النهائية ألنه لم
يدفع القسط وثالث اضطر لالنتظار
 4س ــاع ــات ع ـلــى ب ــاب املـسـتـشـفــى كي
يدخل ابنته املريضة.

عن توأمها البحر باملشاريع اإلنشائية من
األوتوستراد والكورنيش إلى املرفأ .املخطط
الجديد الذي نشر في في الجريدة الرسمية
فــي  31أي ــار املــاضــي ،نــص على الترخيص
لبلدية صـيــدا بــإشـغــال أم ــاك عــامــة بحرية
في منطقة الدكرمان العقارية .تلك األمالك
العامة ليست سوى املنطقة املردومة ضمن
الواجهة الجنوبية املنكوبة التي نتجت عن
ردم أكثر من  505آالف متر مربع في محيط
مـعـمــل ف ــرز الـنـفــايــات عـنــد إن ـشــاء الـحــاجــز
امل ــائ ــي ب ــن ج ـبــل ال ـن ـفــايــات امل ـ ــزال وال ـب ـحــر.
الرخصة التي «أعطيت ملدة سنة واحدة قابلة
للتجديد ضمنًا ،يمكن إلغاؤها إذا اقتضت
املـصـلـحــة ال ـعــامــة» .حـتــى ذل ــك ال ـحــن ،طلب
املرسوم من البلدية وضع مخطط توجيهي
فــي غـضــون تسعة أشـهــر (ب ــدءًا مــن تاريخ
ص ـ ـ ــدوره) وع ــرض ــه ع ـلــى وزارة األش ـغ ــال
العامة والنقل (الوصية على األمــاك العامة
البحرية) .الالفت أن املرسوم استبق مخطط
الـبـلــديــة واش ـتــرط أن يتضمن «احـتـيــاجــات
مــرفــأ صـيــدا الـتـجــاري مــن مـســاحــات برية
متاخمة لـلـمــرفــأ ،وأن يــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
تحديد نشاطات وأعمال من شأنها أن تعود
باملنفعة على االقتصاد الوطني».
ح ـ ـمـ ــود أوض ـ ـ ـ ــح أن  200أل ـ ـ ــف مـ ـت ــر مــن
امل ـســاحــة امل ــردوم ــة سـتـسـتـخــدم إلن ـش ــاءات
تابعة للمرفأ الـجــديــد .أمــا ال ـ  300الــف متر
امل ـت ـب ـق ـيــة ،فـسـتـسـتـخــدم لـتـشـيـيــد مـنـشــآت
لشركات التنقيب عن النفط .هذا هو املخطط
التوجيهي ال ــذي توصلت إلـيــه البلدية وفق
حمود ،قبل أن تتبادل النقاش مع املواطنني
والناشطني والجمعيات املتخصصة .تجيير
ال ــ 500الف متر للمنشآت ،يحجب الشاطئ
عــن الـنــاس .فــي هــذا اإلط ــار ،تـســاءل حمود:
«هــل تلك املنشآت ّ
تلبي حاجة الصيداويني
التنموية واالقتصادية؟».
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مجتمع

مجتمع
تحقيق

ّ
تجارة الدم ...بالجملة والمفرق!
سعر الوحدة يصل إلى  100دوالر ووحدة الصفائح إلى  600ألف ليرة

مفكرة

11

تبدأ التاسعة والنصف صباح اليوم أعمال
مؤتمر «نحو حماية وطنية لعامالت املنازل
األجنبيات في لبنان» ،تنظمه «مؤسسة
عامل الدولية» ،في الجامعة األميركية ـ ـ
ويست هول ،قاعة املحاضرات .A
¶¶¶
تحيي بلدية الغبيري بالتعاون مع
املستشارية الثقافية االيرانية الذكرى الـ
 37الستشهاد الدكتور مصطفى شمران،
في مركز البلدية للمعارض  Ghobexـ ـ بئر
حسن ،الحادية عشرة صباح اليوم.

ً
يصل سعر وحدة الدم في لبنان الى  100دوالر ووحدة الصفائح الى  400دوالر .تبدو األرقام مخيفة ،وهي كذلك فعال ُ ،ما يجعل هذه «السلعة»
ً
بعيدة عن متناول كثيرين .في ظل غياب «دعم» الدولة وعدم وجود «بنك رسمي» للدم ،ينشط نوع من «سوق الدم» ت ّ
قدم فيها أسعار تنافسية،
من دون أن تراعى فيها بالضرورة المعايير العلمية والصحية

¶¶¶

أنواع
ّ
المتبرعين

ّ
تكرم مؤسسات أمل التربوية ـ ـ ثانوية
الشهيد حسن قصير التالمذة املتفوقني
في االمتحانات املدرسية والنشاطات
العلمية واالدبية والرياضية للعام الدراسي
 ،2018/2017برعاية املدير العام لوزارة
التربية فادي يرق ،في الثانوية ،الرابعة
والنصف بعد ظهر اليوم.

يـصـنــف امل ـت ـبــرعــون ف ــي لـبـنــان
ض ـمــن ف ـئ ــات ثـ ــاث :مـتـبــرعــون
متطوعون؛ متبرعون ألحد أفراد
عائالتهم؛ ومتبرعون يتقاضون
أجـرًا ماليًا .ال إحصاءات دقيقة
تحدد نسبة كل فئة من هــؤالء،
لكن بحسب مالحظات عاملني
في املجال ،فإن املتطوعني الذين
يتبرعون ألحــد أفــراد عائالتهم
أو أص ـ ــدق ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم ه ـ ـ ــم األك ـ ـثـ ــر
ح ـضــورًا« ،وه ــم املـحــرك األقــوى
لعملية التبرع بالدم في لبنان».
ّ
فيما يشكل املتبرعون لقاء بدل
مالي الفئة األقل.

¶¶¶

تقيم اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة
ً
حفال تكريميًا للدكتورة فاديا كيوان،
ملناسبة توليها منصب األمينة العامة
للمرأة العربية في الجامعة العربية ،في فيال
ليندا سرسق ـ ـ األشرفية ،السادسة مساء
اليوم.

بنك افتراضي
للدم

حسن بليبل

زينب اسماعيل

«االحتياطي»
األوروبي
ب ـح ـســب م ــوق ــع م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ال ـعــامل ـيــة ،ي ـق ـ ّـدر ح ـجــم الـتـبــرعــات
بــالــدم حــول العالم ب ـ  11.5مليون
وحــدة سنويًا ،نصفها في الــدول
امل ـت ـطــورة ال ـتــي تـضــم  %19فقط
م ــن سـ ـك ــان الـ ـع ــال ــم ،أي أن ه ــذه
الـ ـ ــدول ت ـم ـلــك ف ــائ ـض ــا ،ف ــي حــن
ت ـع ــان ــي دول أخ ـ ـ ــرى (م ـع ـظ ـم ـهــا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وأم ـي ــرك ــا
الالتينية وأفــريـقـيــا) نقصًا حــادًا
ف ــي احـت ـيــاطــي ال ـ ــدم ،عـلـمــا بــأنـهــا
تضم القسم األكبر من السكان.
وبحسب مجلة «إيكونوميست»،
فإن معدالت التبرع بالدم في دول
ال ـشــرق األوس ــط أقــل بـمــرتــن إلــى
ثالث من تلك التي تسجل في دول
أوروبية.

«مريض في مستشفى ( )...بحاجة ّ
ماسة
إلــى دم مــن فئة ( .»)...عـبــارة االستغاثة
هــذه تظهر ،بشكل يومي ،على مختلف
وسائل اإلعــام والتواصل االجتماعي.
ّ
«يتحرقون»
غالبًا ما ُيطلقها أشخاص
ل ـت ــأم ــن وح ـ ـ ــدات دم وص ـف ــائ ــح إلن ـق ــاذ
مريض مــن ذويـهــم وأقــاربـهــم .إذ ال ّبنك
ّ
يضم «احتياطيًا» ُيجنب
للدم في لبنان
ال ـن ــاس ال ـل ـجــوء ال ــى اس ـت ـخــدام وســائــل
االستغاثة ُ واالستنجاد.
املسؤولة املعتمدة من قبل وزارة الصحة
العامة عن إدارة بنك الــدم ،ريتا فغالي،
ُ ّ
«متعلق بخصوصية كل
تقول إن األمر
دولة ،وللبنان خصوصيته التي تجعله
ًّ
فــي ح ــل مــن اتـبــاع مــا ُيعمل بــه فــي دول
أخ ـ ـ ــرى» .م ــا ه ــو ال ـب ــدي ــل م ــن ب ـنــك ال ــدم
الــذي تفرضه «الخصوصية اللبنانية»
إذًا؟ ب ـح ـســب ف ـغ ــال ــي ،أوكـ ـل ــت ال ـ ـ ــوزارة
مـلــف تــأمــن وح ــدات ال ــدم ال ــى الصليب
األحمر اللبناني و«مستشفيات ال يملك
بعضها ترخيصًا للقيام بعمليات نقل
الـ ــدم» ،عـلــى حــد تعبير فـغــالــي نفسها!
بـمـعـنــى آخ ـ ــر ،ي ـتــولــى حــال ـيــا الـصـلـيــب
األحـ ـم ــر ب ـف ــروع ــه ال ـث ــاث ــة ع ـش ــر ،مهمة
إدارة ه ــذا املـلــف بشكل شـبــه كــامــل ،في
ح ــن يـقـتـصــر دور وزارة الـصـحــة على

إط ــاق حـمــات الـتــوعـيــة لـلـتـبـ ّـرع بــالــدم
ُ ّ
ُالتي تنظمها اللجنة ُالوطنية للدم التي
ّ
ّ
أطلقت عــام  ،2011واملكلفة وضــع خطة
«واض ـحــة ودقـيـقــة لـلـمـلــف» .نـحــو سبع
سـنــوات مضت على إطــاق اللجنة ،من
ّ
تتوصل حتى اآلن الــى اعتماد
دون أن
ّ
خطة واضحة تقضي بإنشاء بنك للدم
ّ
التبرع
أو تنجح حتى في تفعيل حمالت
وزيادة أعداد املتبرعني.
أ ُح ــد امل ـســؤولــن ع ــن بـنــك ال ــدم ف ــي أحــد
ّ
يحمل مسؤولية النقص
املستشفيات
الفاضح وغياب ثقافة التبرع بالدم لدى
اللبنانيني الى وزارة الصحة ،كون هذه
القضية «خارج حساباتها» .فـ«املشكلة
األســاسـيــة تكمن فــي غياب بنك رسمي
لـلــدم ،فــي ظــل الطلب الــذي يفوق بكثير
ّ
التبرع بها»ُ ،مشيرًا
الكميات التي يتم
ّ
ال ــى أن الـنـقــص ال ـحــاد غــالـبــا مــا يتعلق
بتأمني وحدات دم سلبية.

ّ
تنافسية!
أسعار

فــي جــولــة ســريـعــة عـ ُلــى أس ـعــار وح ــدات
ُ
ّ
يتبي
الــدم التي تباع في املستشفيات،
أن مـ ـت ــوس ــط سـ ـع ــر وحـ ـ ـ ــدة ال ـص ـف ــائ ــح
(بالكيت الدم) يبلغ نحو  550ألف ليرة
لـبـنــانـيــة .سـعــر ال ــوح ــدة ف ــي ُمستشفى
ً
الـ ــزهـ ــراء ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـث ــا ،ي ـصــل الــى
 500ألــف ليرة ،وتصل «التسعيرة» في

مستشفى الرسول األعظم الى  590ألفًا،
وفي ُمستشفى قلب يسوع الى  506آالف.
ستشفيات تبيع وح ــدات
فيما هـنــاك ُم
ُ
ال ـص ـفــائــح ل ـل ـمــرضــى امل ـس ـج ـلــن لــديـهــا
فقط ،وقد رفضت التصريح لـ«األخبار»
ع ــن «ت ـس ـع ـي ــرت ـه ــا» .أمـ ــا وح ـ ـ ــدات الـ ــدم،
فـتـتــراوح أسـعــارهــا بــن  100و 150ألف
ليرة للوحدة ،علمًا بأن بعض الحاالت
ّ
الصحية تحتاج الى ُأكثر من وحدة.
في مقابل «تجارة» املستشفيات ،نشأت
«ت ـجــارة دم بــاملـفــرق» يلجأ اليها أفــراد
يبيعون دمهم لقاء أسعار «تنافسية».
ي ـت ـقــاضــى م ـح ـمــد ( 27ع ــام ــا) ن ـحــو 30
دوالرًا لقاء ّ
تبرعه بوحدة من دمه .يقول
ّ
ُ
لــ«األخـبــار» إن «ال ــدم غــالــي»ُ وإنــه يقدم
«سـعـرًا أفـضــل مــن أسـعــار املستشفيات
الـتــي تطلب بــن  50و 100دوالر»ّ .لكن
خطر هــذا النوع من «الـتـجــارة» يتمثل،
بـحـســب م ـص ــدر ط ـب ــي ،ف ــي خ ـلــق ســوق
سوداء ال تراعى فيها املعايير الصحية
وت ـغ ـي ــب ف ـي ـهــا ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى آل ـي ــة نـقــل
ال ــدم .إذ ُي ـعـ ّـد إج ــراء فـحــوصــات عينات
ّ
الـ ــدم لـلـ ُـمـتـبـ ّـرعــن ض ــروري ــا ل ـل ـتــأكــد من
صالحية ّ
العينة ُوحـفــاظــا على سالمة
َّ
كل من ُامل ِّ
تبرع واملتبرع له .وتشمل هذه
ً
الفحوصات إجماال فحوصات جرثومة
نقص املـنــاعــة البشرية والـتـهــاب الكبد
الوبائي والزهري.

ان ـت ـش ــر م ـن ــذ ن ـح ــو س ـن ــة عـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت م ــوق ــع «بـ ـن ــك الـ ـ ــدم»،
وهـ ــو م ــوق ــع م ـس ـت ـخــدم ف ــي كل
الــدول العربية ،يهدف الى تأمني
وح ــدات دم مــن كــل الـفـئــات لكل
مـ ـحـ ـت ــاج ب ـ ــأس ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت .وك ــل
م ــا ه ــو م ـط ـلــوب م ــن الـشـخــص
املحتاج تحديد املدينة املوجود
فـيـهــا وف ـئــة الـ ــدم ،لتظهر الئحة
بأرقام هواتف (غالبًا ما يشار
إلــى صاحبها بــ«فــاعــل خـيــر»)،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـس ــاع ــات الـتــي
يستطيع صــاحــب الــرقــم التبرع
خ ــالـ ـه ــا .املـ ــوقـ ــع ل ـي ــس شــائ ـعــا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وتـ ــديـ ــره مـجـمــوعــة
مــن الشباب مــن مختلف الــدول
العربية ،هدفهم «خدمة من هم
في ّ
أمس الحاجة إلى قطرة دم».

أخفقت اللجنة
الوطنية للدم منذ
سنوات في إنشاء بنك
للدم وفيّ تفعيل
حمالت التبرع

¶¶¶

أول «شارجير»
للسيارات في لبنان!

أطلق وزير الطاقة واملياه في حكومة تصريف االعمال سيزار ابي خليل اول محطة «شاحن للسيارات الكهربائية» في لبنان ،في احتفال اقامته
شركة «مدكو» في محطتها في منطقة مار مارون ـ ـ الجميزة .أبو خليل أشار الى أن هذه الخطوة «تصب في خانة املحافظة على البيئة ،وتأتي
بعد قرار مجلس الوزراء اعفاء السيارات الكهربائية املستوردة من الرسوم الجمركية لخفض الفاتورة النفطية»( .تصوير مروان طحطح)

يعقد مركز االبحاث في معهد العلوم
االجتماعية ـ ـ الجامعة اللبنانية ندوة بعنوان
«االعالم وتنشئة الطفل العربي» ،يديرها
عميد املعهد العالي للدكتوراه في اآلداب
والعلوم االنسانية واالجتماعية البروفسور
محمد محسن ،في مقر املركز (سن الفيل)
الخامسة بعد ظهر اليوم.
¶¶¶
يفتتح السادسة والنصف من مساء
اليوم معرض «هوم بيروت» ،بدعوة من
املركز الثقافي االيطالي وبرعاية السفارة
االيطالية ،في فيلال عوده.

عيد الموسيقى في صيدا

تكريم متعافين من المخدرات

تركيا ّ
ترمم محطة سكك طرابلس

ثالث حفالت موسيقية وغنائية أحيتها
فرق  PEACE OF ARTو«أرجوان» و«روى
صعب» في الوسط التجاري ملدينة
صيدا ،وقدمت خاللها معزوفات ولوحات
موسيقية كالسيكية وحديثة لبنانية
وشرقية وغربية ،في حضور جمهور من
محبي املوسيقى من الجنوب وبيروت
ُوبعض رواد السوق التجاري .هذا الحدث
ّ
نظم في اطار أنشطة عيد املوسيقى املتنقلة
بني املناطق اللبنانية ،بدعوة من املركز
الثقافي الفرنسي في صيدا وجمعية
«انجز» ،وبالتعاون مع املجلس البلدي
وجمعية تجار صيدا وضواحيها.

ّ
ّ
املخدرات ،نظمت
ملناسبة اليوم العاملي ضد
ُ
بلدية الغبيري احتفاال تكريميًا لعدد من
املتعافني من االدمان على املخدرات بحضور
حشد من الفعاليات الدينية والتربوية
والكشفية والرياضية ،وبرعاية وزير الشباب
والرياضة محمد فنيش .وألقيت كلمات
باملناسبة أثنت على الخطوات الجريئة
التي اتخذها املدمنون السابقون .وسبقت
االحتفال مسيرة راجلة إنطلقت من مركز
املعارض الخاص ببلدية الغبيري باتجاه
القصر البلدي ،شارك فيها النائب علي املقداد
واملتعافون من االدمان ووفود من جمعيات
كشفية وشبابية.

وقع املدير العام ملصحة السكك الحديد والنقل
املشترك زياد نصر ونائب املدير العام لالثار
والثقافة واملتاحف في تركيا يلتشن كورت ،في
مقر املصلحة في مار مخايل أمس ،بروتوكول
تعاون لتقديم مساعدات فنية وتقنية تركية
لترميم محطة السكك الحديد في امليناء ـ ـ
طرابلس واملباني القائمة عليها .وأوضح كورت
ان مديرية االثار التركية وافقت على طلب
بلدية طرابلس «وصدر مرسوم بتخصيص
االموال الالزمة للمخطط والترميم لتصير
املحطة واحة للفنون ومركزا ثقافيا» ،الفتًا الى
ان «بدء التنفيذ ينتظر موافقة الجهات املعنية
اللبنانية».

¶¶¶
بدعوة من بلدية نهر ابراهيم ،يفتتح
السابعة والنصف من مساء اليوم يفتتح
نادي املتقاعدين« ،بيت البركة» ،برعاية
الوزير السابق سليم الصايغ ،قرب كنيسة
مار جرجس في البلدة.
¶¶¶
«تغييرات دماغ املراهق وصلتها باالدمان
على السرعة واملخدرات» ،عنوان ندوة
دعا اليها رئيس اللجنة االسقفية لوسائل
االعالم املطران بولس مطر ،في املركز
الكاثوليكي لالعالم  -جل الديب ،العاشرة
والنصف من صباح غد.
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المستحيل
ليس
كوريًا

كازان بعد ستالينغراد :ألمانيا «تتقهقر» في روسيا
حسن رمضان
خــرجــت أملــانـيــا .نعم خــرجــت أملانيا.
ومـ ــن ال ـ ــدور ّ
األول .خــرجــت مـتـ ّ
ـذيـلــة
ِ
ل ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة.
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات قـ ـ ّ
ـويـ ــة.
م ـج ـم ــوع ــة ف ـي ـهــا امل ـك ـس ـي ــك وك ــوري ــا
وامل ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ــدي .األخ ـي ــر فعل
فعلته باملنتخب اإليطالي في مباراة
ّ
امللحق املؤهل لكأس العالم .السويد
ف ــي الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،إي ـطــال ـيــا خ ــارج
املــونــديــال ،كما هــي حــال «املاكينات
األمل ــان ـي ــة» .أملــانـيــا خ ــارج املــونــديــال.
املكسيك خسر مــن الـســويــد بثالثية
نظيفة .الـفــريــق ال ــذي هــزمـتــه أملانيا
الـتــي انـهــزمــت بــدورهــا مــن املكسيك.
«ال ـج ـم ـيــع هـ ــزم ال ـج ـم ـي ــع» ،هـ ــذا هو
ش ـع ــار امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة األك ـثــر
ح ـمــاســة ب ــن م ـث ـيــات ـهــا ح ـتــى اآلن.
ّ
إذًا أملــانـيــا ب ــرأس مــتـكــئ تـقــف خلف
املنتخبات الـثــاثــة فــي مجموعتها.
ب ــدأت امل ـب ـ ّـاراة «الـتــاريـخـيــة» بضغط
أملاني متوقع ،ودفاع كوري لم يسمح
لهذه «املاكينات» التي لم تعمل طوال

اللقاء من الــوصــول إلــى شباكهم .لم
تكن هـنــاك فــرص محققة للتسجيل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أمل ــانـ ـي ــا ،ع ـل ــى عـكــس
ّ
الـ ـك ــوري ــن ال ــذي ــن اس ـت ـغ ــل ــوا هـجـمــة

كان نوير مهزوزًا في روسيا
(سعيد خان ــ أ ف ب)

م ــرت ـ ّـدة حـ ــاول س ــون تــرجـ ّمـتـهــا إلــى
هــدف عند الدقيقة  24لكنها ذهبت
إل ــى ج ــان ــب ال ـقــائــم األي ـس ــر ل ـحــارس
املــرمــى «امل ـهــزوز» فــي هــذا املــونــديــال
م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر .ش ـ ــوط ّأول ان ـت ـهــى
سلبي النتيجة وسلبي األداء من قبل
لوف ورجاله.
ّ
يتحمل لوف مسؤولية خياراته .فأن
ت ـبــدأ بـمـسـعــود أوزيـ ــل الــاعــب الــذي
لــم «ي ــرك ــض» فــي امل ـب ــاراة بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى س ــام ــي خ ـض ـي ــرة اآلخ ـ ـ ــر الـ ــذي
ّ
كـ ــان ق ــد ش ــك ــل ع ـب ـئــا ع ـل ــى مـنـتـخـبــه
أك ـثــر م ــن اإلض ــاف ــة ،ف ـهــذا يـعـنــي أنــك
والعناد مكلف .في الشوط
«عنيد».
ِ
الثاني ،شاهدنا «سيناريو» الشوط
ّ
األول يتكرر .بــدأت عالمات االنهزام
ّ
واضحة على املشجعني واملشجعات
األمل ـ ـ ــان .لـ ــوف ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرك .م ــن ال ــذي
ّ
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك؟ اه ـ ـ ـتـ ـ ــزت ش ـ ـبـ ــاك امل ـن ـت ـخــب
املـكـسـيـكــي ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة في
م ـن ــاس ـب ـت ــن .ال ـن ـت ـي ـجــة صـ ـ ــارت 0-2
لـلـســويــد أمـ ــام امل ـك ـس ـيــك :أملــان ـيــا في
ّ
«سجل تربح يا لــوف».
وضــع حــرج.
ولكن الهدف املنتظر لم يكن أملانيًا،

بل ّ
تحول إلى اللون األحمر ،إلى لون
الكوريني ،وجاءت كرة لم يحتسبها
حكم امل ـبــاراة األمـيــركــي مــارك غيغر،
ول ـك ــن لـ ـ ـلـ ـ ــ« »VARكـ ــان ل ـه ــا الـكـلـمــة
ال ـفــاص ـلــة .ه ــدف ل ـكــوريــا .م ــا صـ ّـعــب
األم ـ ـ ــر ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ــان ـ ــي هــو
الفوز السويدي في املـبــاراة الثانية.
ك ــان ت ــون ــي ك ــروس ــي ص ــاح ــب هــدف
«املستحيل ليس أملانيًا» في املباراة

كان توني كروسي
شبحًا في وسط الميدان
ولم يظهر
ال ـس ــاب ـق ــة أم ـ ــام ال ـس ــوي ــد ش ـب ـحــا فــي
وس ــط املـ ـي ــدان .ل ــم يـخـلــق ن ـجــم آخــر
ي ـن ـقــذ األمل ـ ـ ــان مـ ـ ـ ّـرة جـ ــديـ ــدة .انـتـهــت
املقولة وانتهت معها املباراة بهدف
ث ــان ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع لنجم
توتنها ال ـكــوري هـيــونــغ مــن ســون،
ب ـعــد ه ـف ــوة «س ــاذج ــة» م ــن مــانــويــل

نــويــر .اآلن الحــت مقولة أخ ــرى فوق
سـ ـم ــاء م ـل ـع ــب كـ ـ ـ ـ ــازان« ،امل ـس ـت ـح ـيــل
أصبح أملانيًا».
ب ـ ـكـ ــى م ـ ــولـ ـ ـي ـ ــر ،وبـ ـ ـك ـ ــى دراكـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــر،
وغـيــرهـمــا الكثير الكثير فــي برلني
وبقية امل ــدن األملــانـيــة .أملــانـيــا تبكي
ُ
فــي روسـيــا ،وتـهــزم فــي روسـيــا ولن
تـفــوز فــي روس ـيــاّ .
رب ـمــا ـ ـ وم ــن بــاب
املزاح ـ إلى نهاية العالم .ومن يعلم؟
ّ
رب ـم ــا الـنـتـيـجــة رس ـم ــت االب ـت ـســامــة
ّ
في قلب ضحية العنصرية األملانية
إل ـكــاي غــونــدوغــان ال ــذي لــم يـشــارك
سوى في بعض الدقائق في املباراة
ال ـث ــان ـي ــة .فـ ــاز غ ــون ــدوغ ــان ال ـتــركـ ّـي
على غوندوغان األملاني ،اآلن الكفة
ّ
مـتـعــادلــة .تركيا لــم تـتــأهــل وأملانيا
خـ ــارج امل ــون ــدي ــال م ــن الـ ـ ـ ّ
ـدور األول.
وهذا األمر بالنسبة إلى املنتخبات
ال ـك ـب ـي ــرة ي ـ ـعـ ــادل ع ـ ــدم الـ ـت ــأه ــل مــن
األس ــاس .ك ــازان حـفــرت فــي داخلها
وع ـلــى أرض ـهــا تــاريـخــا جــدي ـدًا بعد
ستالينغراد ،تاريخ خروج املنتخب
األمل ــان ــي ألول م ـ ّـرة مــن ال ـ ـ ّـدور األول
لكأس العالم منذ .1938

لوف يدفع الثمن
جاد طويل
م ــن الـ ـب ــاب ال ـض ـ ّـي ــق خ ــرج ــت ّأمل ــان ـي ــا.
أكـثــر املتشائمني لــم يكن يتوقع هذه
النتيجة ال ـكــارثـ ّـيــة .األس ـب ــاب كثيرة،
ول ـكــن أب ــرزه ــا يـبـقــى خ ـي ــارات امل ــدرب
يواكيم لوف «الغريبة» قبل املونديال
وخالل مباريات الدور ّ
األول .قبل بداية
املونديال ّ
بأيام ،استبعد لوف مهاجم
نـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي وأفـ ـض ــل
العب ناشئ في إنكلترا لوروا سانيه
ع ــن تـشـكـيـلــة املـنـتـخــب ،بـحـجــة «ع ــدم
انـضـبــاطــه خ ــال مـعـسـكــر املـنـتـخــب».
ق ــرار مـفــاجــئ الق ــى اسـتـهـجــان جميع
املــراق ـبــن ،وع ـشــاق املنتخب األملــانــي.
أراد لــوف إيـصــال رســالــة للجميع أن
االنضباط هو الشيء األهم في كتيبة
األمل ـ ـ ــان .دفـ ــع املـ ـ ــدرب األمل ــان ــي الـثـمــن
غاليًا منذ املباراة األولى التي خسرها
بـهــدف دون رد مــن املكسيك .فــي ذلك
ال ـل ـق ــاء ك ــان ل ــوف ب ـحــاجــة إل ــى العــب

صاحب مهارة يمكن أن يصنع الفارق
م ــع ال ــدف ــاع املـكـسـيـكــي امل ـح ـكــم .خسر
ل ـ ــوف وربـ ـ ــح س ــانـ ـي ــه .ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الهجوم أيضًا ّ
أصر يواكيم لوف على
تــومــاس مــولــر فــي املـقــدمــة ،واستبعد
امل ـهــاجــم ال ـش ــاب س ــان ــدرو فــاغـنــر من
ً
تشكيلة املـنـتـخــب .فـشــل مــولــر فـشــا
ذريـ ـع ــا أم ـ ــام امل ـك ـس ـي ــك ،وك ــذل ــك أم ــام
السويد .وهنا أيضًا خسر لوف وفاز
فاغنر.
ّ
رفـ ــض لـ ــوف ال ـت ـخ ــلــي ع ــن ال ـع ـنــاصــر
الــذيــن فــاز معهم بـكــأس الـعــالــم 2014
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل .أص ـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى م ـس ـعــود
أوزي ـ ــل وس ــام ــي خ ـض ـيــرة ف ــي وســط
امللعب بمباراة املكسيك ،وأبقى على
إلكاي غوندوغان وسبستيان رودي
وبعض الخيارات الجاهزة أكثر ّ
بدنيًا
وفنيًا ،فخسر بهدف دون ردّ .
ّ
غير من
ً
فلسفته قليال في مباراة السويد تحت
ضغط االنتقادات التي ُو ّجهت ألوزيل
وخـضـيــرة ،خــاصــة مــن نجم املنتخب

األملاني التاريخي لوثر ماتيوس .فاز
على السويد في املباراة الثانية بهدف
الــدق ـي ـقــة األخ ـي ــرة م ــن تــونــي ك ــروس،
ف ــي ت ـل ــك امل ـ ـبـ ــاراة أي ـض ــا كـ ــان ه ـجــوم
«املانشافت» غائبًاّ .املفاجأة كانت أمام
ّ
كوريا الجنوبية ،إنها مباراة التأهل،
أشرك
عاد لوف إلى تشكيلة املكسيك.
ّ
أوزيل وخضيرة في خط الوسط كأنه
ّ
لــم يتعلم مــن أخـطــائــه ،تيمو فيرنير
غير مقنع فــي املقدمة .ظهر املنتخب
األمل ــان ــي ب ـ ــأداء ه ــزي ــل ،م ــن دون روح
وال ج ــوع لــان ـت ـصــار ،ال ح ــول لــه وال
ّ
ّ
قوة .تألق الحارس الكوري الجنوبي
ف ــي مـنــاسـبـتــن أو ث ــاث ل ـيــس أك ـثــر،
ّ
التكتيكية ،كما على
فـخـيــارات لــوف
مستوى العناصر ،فشلت في تحقيق
فوز ثان والعبور إلى دور الـ.16
فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم وال ـ ــوس ـ ــط وكـ ــذلـ ــك فــي
حـ ــراسـ ــة املـ ــرمـ ــى ،اع ـت ـ ّم ــد ل ـ ــوف عـلــى
م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ،رغـ ــم أن ـ ــه ل ــم ي ـشــارك
طيلة املوسم املاضي مع ناديه بايرن

ّ
ميونيخ بداعي اإلصابة .فضل نوير
ّ
ع ـل ــى املـ ـت ــأل ــق ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن حـ ــارس
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ـظ ـهــر ب ـ ــأداء
ضـعـيــف ف ــي مـ ـب ــاراة ك ــوري ــا .تـصــدى
لركلة ّ
حرة على دفعتني ،وترك مرماه
في الدقائق األخيرة ،حــاول أن يراوغ
العـ ــب ك ــوري ــا ف ــي ال ـث ـلــث األخـ ـي ــر مــن
مـلـعــب ال ـك ــوري ــن ،خ ـســر نــويــر ال ـكــرة
وأط ـل ــق امل ـه ــاج ــم الـ ـك ــوري «رص ــاص ــة
الرحمة» على لــوف ومنتخبه .حاول
االتحاد األملاني تخفيف الضغط عن
مدرب املنتخب قبل املباراة ،وأعلن ّ أن
لوف سيبقى على رأس الجهاز الفني.
ّ
سلبية
محاوالت ربما جاءت بنتائج
على لــوف .أصـ ّـر على خـيــاراتــه ،وهي
خـيــارات ربـمــا تعتبر «عــاطـفـ ّـيــة» غير
ّ
عقالنية ،فلوف ّ
أحب أن يكرر اإلنجاز
مع العبيه السابقني ،ال مع من أحرز
معهم كــأس الـقــارات قبل حوالي عام.
خـســر ل ــوف ال ــره ــان ،وخ ـســرت أملانيا
كل شيء.

(جويل ساماد ــ أ ف ب)

البرازيل «الواقعية» تضرب موعدًا مع المكسيك

(بنجامين كريميل ــ أ ف ب)

ل ــم ت ـش ــرب الـ ـب ــرازي ــل م ــن ذات ال ـكــأس
الذي شرب منه البطل السابق .تعامل
مـنـتـخــب «الـسـيـلـيـســاو» بــواقـعـيــة مع
صربيا «ال ـقـ ّ
ـويــة» على أرضـ ّـيــة ملعب
س ـ ـبـ ــارتـ ــاك م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الــروسـ ّـيــة .وف ــاز بـهــدفــن مــن دون ّ
رد،
ل ـت ـت ـص ـ ّـدر امل ـج ـم ــوع ــة أمـ ـ ــام ســوي ـســرا
الثانية ،وتعبر إلى الدور الثاني حيث
ستالقي منتخب املكسيك فــي مـبــاراة
الت ـي ـن ـيــة خ ــال ـص ــة .بـ ــدأ أبـ ـن ــاء املـ ــدرب
إديـ ـن ــور لـ ـي ــون ــاردو ب ــات ـش ــي «ت ـي ـتــي»
ب ــالـ ـهـ ـج ــوم مـ ـن ــذ الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األولـ ـ ـ ــى،
ّ
الصربية
تـ ّـوغــل نـيـمــار بــن الـخـطــوط
ّ
ف ــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة ل ـكــن فــرصـتــه لم
ت ـن ـجــح .ع ـنــد الــدق ـي ـقــة ال ـســاب ـعــة وفــي
شكل مفاجئ رمــى الظهير البرازيلي
مــارسـيـلــو ال ـكــرة خ ــارج املـلـعــب وطلب
التبديل السريع بعدما شعر بألم في
ّ
ال ـظ ـهــر .خ ــرج مــارسـيـلــو حــزيـنــا وح ــل

اكتفى نيمار بمراوغات غير مجدية
(يوري كورتيز ــ أ ف ب)

ً
ب ـ ـ ــدال م ـن ــه ف ـي ـل ـي ـبــي ّلـ ــويـ ــس .اس ـت ـغــل
ّ
ال ـب ــرازي ـل ــي ــون ال ـت ـحــفــظ ال ـص ــرب ــي في
الشوط ّ
األول ،خلقوا عــددًا من الفرص
أب ــرزه ــا ع ـنــد الــدق ـي ـقــة  29ع ــن طــريــق
غــابــريـيــل خـيـســوس ،ال ــذي لــم يستفد
مــن تـمــريــرة «عـلــى امل ـقــص» مــن نيمار
ك ـســر ف ـي ـهــا م ـص ـيــدة ال ـت ـس ـلــل .أفـضــل
العب برازيلي في املونديال حتى اآلن
فيليبي كــوتـيـنـيــو صـنــع ال ـف ــارق عند
الــدقـيـقــة  ،35أرس ــل ك ــرة «مـيـلـمـتـ ّ
ـريــة»
لباولينيو ،لــم يـتــردد األخـيــر برفعها
ف ـ ــوق الـ ـ ـح ـ ــارس الـ ـص ــرب ــي فــادي ـم ـيــر
سـتــويـكــوفـيـتــش واض ـعــا منتخبه في
املـقــدمــة .االنــدفــاع الـبــرازيـلــي «الـحــذر»
قــابـلــه فــوضـ ّ
ـويــة بـ ــاألداء مــن املنتخب
ال ـص ــرب ــي ف ــي م ـع ـظــم فـ ـت ــرات ال ـش ــوط،
ولــم يتمكن رفــاق ألكساندر كــوالروف
م ــن خـلــق ف ــرص حـقـيـقـ ّـيــة عـلــى مــرمــى
الـحــارس ألـيـســون .فــي الـشــوط الثاني

ب ــدأ ال ـص ــرب بــانــدفــاع أك ـب ــر ،وتنظيم
عـلــى مـسـتــوى خــط ال ــوس ــط ،هــاجـمــوا
مرمى املنتخب البرازيلي من الدقيقة
ّ
 60حتى الدقيقة  ،67إل أن كراتهم لم
تجد طريقها ملرمى الحارس أليسون.
بعكس مجريات اللقاء ّ
حول قلب دفاع
ّ
«السيليساو» تياغو سليفا كرة ركنية
إل ــى امل ــرم ــى ال ـصــربــي راف ـع ــا النتيجة
إلى هدفني من دون ّ
رد .حاول الصرب
ّ
ّ
التدارك إل أن كراتهم لم تكن بالفعالية
ال ــازم ــة ،وكــانــت الـفــرصــة األخ ـطــر في
الــدقـيـقــة  61بـعــد ك ــرة عــرضـ ّـيــة أخـطــأ
ّ
بصدها ولكن الدفاع
الحارس أليسون
كان حاضرًا إلبعادها.
أخـ ـط ــاء امل ـ ـ ــدرب ت ـي ـتــي تـ ـك ــررت أي ـضــا
خ ــال مـ ـب ــاراة صــرب ـيــا ،ف ـكــان ويـلـيــان
نـقـطــة ال ـض ـعــف ع ـلــى ال ـج ـهــة الـيـمـنــى،
كما لم يبدأ بفرناندينيو في الوسط،
وروبيرتو فيرمينيو كمهاجم صريح،

ً
خصوصًا أن األخير ّيكون عادة أخطر
من خيسوس ،حيث أنه قادر على خلق
املـســاحــات فــي دفــاعــات الخصم .وكما
فــي املـبــارتــن السابقتني أيـضــا اكتفى
نيمار بـمــراوغــات غير مجدية ،وفشل
ّ
حقيقية إل ــى أه ــداف.
بتحقيق ف ــرص
ّ
وأثبت لقاء صربيا أن واقعية كوتينيو
تـســاعــد املـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي أك ـثــر من
اس ـت ـع ــراض ــات ن ـي ـمــار ال ـت ــي ال تسمن
وال تـغـنــي م ــن ج ــوع .ع ـبــرت ال ـبــرازيــل
إلــى الــدور الثاني بهدفني نظيفني في
مــرمــى صــربـيــا ،وعـلــى الـجـهــة املقابلة
ت ـع ــادل ــت س ــوي ـس ــرا م ــع كــوس ـتــاري ـكــا
بـ ـه ــدف ــن مل ـث ـل ـه ـم ــا .ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ت ــاق ــي
امل ـك ـس ـيــك ،بـيـنـمــا ت ـص ـطــدم ســوي ـســرا
«الـ ــواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة» ب ــامل ـن ـت ـخ ــب الـ ـس ــوي ــدي
ّ
املنظم ،في مباراة ال يمتلك فيها أي من
ّ
املنتخبني أفضلية على اآلخر.
(األخبار)
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جولة الموت في مجموعة الموت

خلف المرمى

ألنه مارادونا

حسن رمضان

علي زين الدين
ّ
س ـج ــل مـ ــاركـ ــوس روخ ـ ـ ــو ه ـ ــدف ت ــأه ــل
األرجـ ـنـ ـت ــن إل ـ ــى دور ال ـ ـ ـ ــ 16مـ ــن ك ــأس
العالم .صعد ليونيل ميسي على ظهر
زم ـي ـل ــه ،صـ ــارخـ ــا ،ت ـل ــك ال ـص ــرخ ــة ال ـتــي
ّ
تفهمها املتابعون ،والـتــي ربما تحكي
ّ
ضغط نفسي كبير تعرض له نجم
عن
ٍ
ـي» .ب ـك ــى امل ـش ـج ـعــون
ـ
ت
ـ
س
ـ
ي
ـ
ل
ـ
ي
ـ
س
ـ«ال
ال ـ ـ ـ ـ
ّ
ال ـن ـي ـج ـي ــري ــون .تـ ــأثـ ــر العـ ـب ــو مـنـتـخــب
«الـنـســور ال ـخ ـضــراء» .كــل ه ــذا ،والـعــالــم
ٓ
ان ـش ـغــل ب ـش ــيء اخ ـ ــر ،ل ـيــش ب ـع ـي ـدًا عــن
الـحــدث ،إال أنــه فـجــأة ،بــات هــو الـحــدث.
دي ـ ـي ـ ـغـ ــو مـ ـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ــرف ـ ــع اإلص ـ ـبـ ــع
الــوسـطــى لـحـظــة تسجيل ه ــدف الـفــوز.
ـص أو م ـج ـمــوعــة .ال
يــوج ـهــه إلـ ــى ش ـخ ـ ٍ
يهم فهذا مــارادونــا .بعد دقــائــق ،تظهر
الـشــاشــة أيـقــونــة األرج ـن ـتــن ،نــائــم على
املـ ــدرجـ ــات ،أو رب ـم ــا م ـغ ـمــى ع ـل ـيــه ،في
حني يقاتل الالعبون على أرض امللعب
ـدف منتظر ،ثــم ُينقل مــن امللعب إلى
لـهـ ٍ
ّ
صحية سيئة.
املستشفى ،وهــو بحالةٍ
مارادونا هو مارادونا.
ُ َّ
لــم يــؤكــد مــا إذا كــان م ــارادون ــا «سقط»
بسبب انـفـعــالــه بـعــد ال ـهــدف ،أو لسبب
ٓ
ص ـحــي اخ ـ ــر ،إال أن ح ــام ــل ل ـقــب كــأس
العالم  ،86الذي كان قريبًا من املوت قبل
نحو عشر س ـنــوات ،لــم يكن «طبيعيًا»
ليلة أول من أمس .الطبيعي ،هو مشهد
رف ــع م ــارادون ــا إص ـب ـعــه الــوس ـطــى .أم ـ ٌـر
ّ
تقبله الجمهور ،ألنه مارادونا ،ولو كان

يعلم األسطورة
أن الكاميرات دائمًا
مصوبة نحوه

مارادونا أيقونة األرجنتين (جوسيبي كاكاشي ــ أ ف ب)

ٓ
شخصًا اخــر ،ملا كانت ردود الفعل هي
عينها .الـفـيــديــو ال ــذي يظهر فـيــه وهــو
يـخــرج مــن املنصة ليتلقى الـعــاج قبل
نقله إلى املستشفى بعد نهاية املباراة،
يــوضــح أن ديـيـغــو رب ـمــا ك ــان مـخـمــورًا.
ـص مـتــأثـ ٍـر
ه ــذه لـيـســت ان ـف ـع ــاالت ش ـخ ـ ٍ
م ــن فـ ــوز م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ف ــي ال ــدق ــائ ــق
مارادونا،
األخيرة ،لكن مرة جديدة ،ألنه
ّ
ستتخطى الجماهير املــوضــوع وكــأنــه
لم يكن .هذا مارادونا الشغوف ،والعالم

شغوف بمارادونا أيضًا.
شـــــ ٌ
ـيء م ـ ــا ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــاب ــن
ٌ
األرجـنـتــن .ش ــيء مــن الـ«نوستالجيا»
ل ــاع ـ ٍـب ق ــاد مـنـتـخــب بـ ــاده إل ــى ال ـفــوز
بكأس العالم ،وجاء بلقب الـ«سكوديتو»
لنابولي االيطالي .شـ ٌ
ـيءُ ،يجبرنا على
ّ
أن ال نكره مارادونا الالعب ،الذي تحول

إل ــى م ــدم ــن ب ـع ـيــون امل ـي ــدي ــا ،وأسـهـمــت
الدعاية األميركية بتشويه صورته ألنه
يحب غيفارا وفيديل واألرجنتني ،انتظر

ال ـفــرصــة أول م ــن أمـ ــس ،ورفـ ــع إصـبـعــه
الوسطى فــي امللعب .يـقــول عنه بيليه،
ٌ
إن ــه م ـثــال سـيــئ لـلـشـبــاب ـ ـ لـكــن لبيليه
أم ــراض ــه فـهــو «حــديــث نـعـمــة» ـ ـ ويـقــول
عــن نفسه أي ـضــا ،أن ــه ال يـجــب أن يكون
ً
م ـثــا أع ـلــى لــاع ـبــن .وألنـ ــه م ــارادون ــا،
ستكون الصورة التي التقطت له لحظة
تسجيل الهدف ،مادة لطيفة ،وسيتمنى
الجمهور عودته إلى امللعب في املباراة
امل ـق ـب ـلــة ،مل ـشــاهــدة جــديــد ال ــرج ــل ،ال ــذي

طـبـعــا ،سـيــرقــص ،وسـيـحـمــل ص ــورة له
أو لــأرج ـن ـتــن أو مل ـيـ ّـســي ،وسـيـنـفـعــل،
ّ
وهــو يعلم أن الكاميرات مسلطة عليه،
ثــم سيعود إلــى حيث يمكث ،ليفعل ما
يفعله مارادونا.
الـجـمـهــور يـحــب الـبـطــل ،بعيوبه أيـضــا،
ط ــامل ــا أنـ ــه ب ـط ـل ـهــم ال ـ ـخـ ــاص .مـ ــارادونـ ــا
أيقونة األرجنتني ،كان وسيبقى ،مهما
فـعــل ،حتى وإن الـتــف حــولــه مساعدون
ملنعه من السقوط من على حافة املنصة
ّ
الرئيسية .م ــارادون ــا هــو املـخــلــص« ،يد
ّ
الـلــه» الـتــي ســطــرت تاريخًا لألرجنتني،
وأبـ ـن ــاء هـ ــذا ال ـب ـلــد ال ــات ـي ـن ــي ،ي ــري ــدون
البطل ،أو أكثر من بطل ،كرسمة لتشي
ً
وسواء
غيفارا يرتدي قميص مارادونا.
رف ــع م ـيـ ّـســي ك ــأس ال ـعــالــم أو ل ــم يـفـعــل،
دييغو أرماندو مارادونا سيبقى أيقونة
األرجـنـتــن الــريــاضـيــة .وليسعد العالم
ّ
بميسي وبالكأس الذي جاء به «إلدييز»
ٓ
إلى بيونس ايرس منذ  32عامًا.

أرقام المونديال

كرواتيا وآيسلندا
 3أرقام

¶ حققت كرواتيا ثالثة انتصارات متتالية في كأس
العالم ملرة األولى في تاريخها
¶ نجح ميالن باديلي في تسجيل أول هدف له مع
كرواتيا في املونديال.
¶ سجل اآليـسـلـنــدي غيلفي سـيـغــوردســون ركلة
ال ـجــزاء رق ــم  17فــي مــونــديــال روس ـيــا كــأكـبــر عــدد
تشهده بطولة كــأس عالم بالتساوي مــع مونديال
فرنسا .1998

األرجنتين ونيجيريا
 8أرقام
¶ عادل ليونيل ميسي رقم دييغو أرماندو مارادونا
بالتسجيل في ثالث نسخ من بطولة كأس العالم.
¶ نجح ميسي فــي إح ــراز أول أهــدافــه فــي النسخة

سنكون اليوم على موعد مع الجولة
األخ ـي ــرة «ال ـحــاس ـمــة» م ــن املـجـمــوعــة
الثامنة واألخيرة .ملن ال يعلم بماهية
هذه املجموعة ،فتلك كانت «مجموعة
املـ ــوت» حـتـمــا .تـمـتـلــك املـجـمــوعــة في
صـفــوفـهــا أرب ـعــة منتخبات متقاربة
املستوى .يمكن ألي منتخب من هذه
املنتخبات تحقيق الفوز في أي مباراة
تجمع بينها .وج ــود كــل مــن اليابان
وكــولــومـبـيــا والـسـنـغــال وبــول ـنــدا في
مـجـمــوعــة واح ــدة يكفينا لـنـعــرف كم
قوية هذه املجموعة وكم من التقلبات
التي يمكن أن تشهدها .األمر الوحيد
ّ
الذي ُحسم حتى اآلن فيها ،هو تأكيد
خــروج املنتخب البولندي من بطولة
كأس العالم رغم بقاء مباراة لم تلعب
بعد .منتخب «البولسكا» على الورق،
وق ـب ــل ب ــداي ــة امل ــون ــدي ــال ،ك ــان يعتبر
امل ـن ـت ـخــب األفـ ـض ــل واألق ـ ـ ــوى م ــن بني
باقي املنتخبات في مجموعته ،وأكبر
دل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــاملــي
لـبــولـنــدا وال ـتــي تـحـتــل املــركــز الـثــامــن
عــامل ـيــا .م ــا ك ــان مـفــاجـئــا ه ــو خ ـســارة
ليفاندوفسكي أحد أبرز املهاجمني في
العالم وقائد املنتخب بأول مباراتني
له في املجموعة أمام كل من السنغال
وكــولــومـبـيــا ( 0-3 ،1-2تــوال ـيــا) .لكن
م ـ ــا ق ـ ـ ّـدم ـ ــه ه ـ ـ ــذا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ف ـ ــي ك ـل ـتــا
املباراتني لم يعطنا الحق لنعتبر بأن
الخسارات كانت ظاملة ،وأن كرة القدم
ال تـعـطــي دائ ـم ــا ال ـف ــوز مل ــن يستحق.
عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،لــم ت ـقـ ّـدم بولندا
ّ
نصدق أنها تحتل
األداء الذي يجعلنا
ّ
املركز الثامن عامليًا .أداء سيئ وعدم

خـلــق ف ــرص وك ــرات مبعثرة مــن دون
وجــود خطة محكمة وضعها املــدرب
البولندي نفالكا.
أداء املنتخب البولندي أمام املنتخب
الـسـنـغــالــي ك ــان مـتــواضـعــا ،وت ـحـ ّـول
إلى أداء كارثي في مباراة كولومبيا.
ث ــاثـ ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ت ـل ـق ــاه ــا ت ـش ـيــزنــي
ح ــارس مــرمــى يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي
ل ــم ول ــن يـنـســاهــا الـشـعــب الـبــولـنــدي
وال حـ ـت ــى الـ ــاع ـ ـبـ ــن الـ ـب ــولـ ـن ــدي ــن.
اآلن املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة بــالـنـسـبــة إلــى
ب ــول ـن ــدا ،وأمـ ـ ــام م ـف ــاج ــأة املـجـمــوعــة
املنتخب الياباني ،من املمكن أن ّ
يقدم
«الـنـســور» مـبــاراة تحت شعار حفظ
مــاء الــوجــه ،ويـفــوزوا بنقاط املـبــاراة.
ولكن عزيمة منتخب «الـســامــوراي»
ال ـتــي رأي ـنــاهــا فــي امل ـبــاراتــن األول ــى
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن ت ـف ــرض
س ـي ـطــرت ـهــا م ــن ج ــدي ــد وفـ ــي م ـب ــاراة
جديدة .املنتخب الياباني حقق الفوز
على منتخب «الـكــاكــاو» الكولومبي
بـنـتـيـجــة  ،1-2ل ـك ــن األم ـ ـ ــور ل ــم تـكــن

لم تعد المباراة
الثالثة واألخيرة
مهمة بالنسبة إلى
ليفاندوفسكي
ورفاقه البولنديين

طبيعية بالنسبة إلى فالكاو ورفاقه.
طرد العب االرتكاز كارلوس سانشيز
في الدقيقة الرابعة واحتسبت ركلة
ج ــزاء ّ
سجلها شنجي كــاغــاوا العــب
دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ال ـ ـحـ ــارس
أوسبينا .فــاز اليابانيون بــاملـبــاراة،
مستغلني النقص العددي في صفوف
املنتخب الكولومبي بنتيجة .1-2
فــي الـجــولــة الـثــانـيــة ،اختلفت األم ــور،
ت ـعــادل سـنـغــالــي يــابــانــي بـعــد م ـبــاراة
ح ـم ــاس ـي ــة بـ ــن االثـ ـ ـن ـ ــن ،ي ـق ــاب ـل ــه فــي
امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ف ــوز ســاحــق بثالثية
نظيفة للمنتخب الكولومبي وأداء كان
منتظرًا مــن رفــاق جايمس رودريغيز
الذي كان نجمًا للمباراة برفقة كل من
خ ــوان كوينيتيرو وخ ــوان كـ ــوادرادو.
إذًا ،لــم تعد امل ـبــاراة الثالثة واألخـيــرة
مـهـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى لـيـفــانــدوفـسـكــي
وكريتشوفياك وزيلينسكي ،فالذهاب
والـعــودة إلــى وارســو باتا محسومني.
ّأمـ ــا ع ـلــى ال ـ ــورق ،ونّ ـظ ـرًا إل ــى تــرتـيــب
هــذه املجموعة «املعقدة» ،فــإن الجولة
األخيرة ستكون حاسمة للفرق الثالثة
األول ـ ــى .ستلعب ال ـيــابــان مــع بــولـنــدا،
بـيـنـمــا س ـت ـكــون املـ ـب ــاراة األخ ـ ــرى هي
األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة واألك ـ ـثـ ــر «نـ ـ ّ
ـديـ ــة» بــن
املـنـتـخـبــن ال ـكــولــوم ـبــي والـسـنـغــالــي.
ّ
اآلخ ــران سيلعبان على ورقــة التأهل،
ّ
وال ـف ــائ ــز يـضـمــن ال ـت ــأه ــل إل ــى دور ال ـ
 .16م ـن ـت ـخــب ال ـس ـن ـغ ــال ي ـع ـت ـمــد عـلــى
ال ـ ّـس ــرع ــة الـ ـت ــي ل ــدي ــه (سـ ــاديـ ــو مــانــي
ومباي نيانغ) ،باإلضافة إلــى العامل
ال ـبــدنــي ال ــذي ت ـف ـ ّـوق ب ــه الـسـنـغــالـيــون
عـلــى املنتخبني الـبــولـنــدي والـيــابــانــي
ف ــي املـ ـب ــارات ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن .ل ـك ــن ّفــي
الـجـهــة املـقــابـلــة ،يـلـعــب الـعــامــل الـفــنــي

واملهاري دورًا مهمًا في تشكيلة املدرب
األرجنتيني خوسيه بيكرمان .فوجود
كل من جايمس رودريغيز وكوينتيرو
وكوادرادو في التشكيلة يرفع من كعب
املـنـتـخــب ال ـكــولــوم ـبــي .ل ـكــن ه ــذه كــرة
القدم وليس الفوز دائمًا لألفضل.
دائمًا ما تحمل الجولة األخيرة في دور
املجموعات املفاجآت والحسم معها،
كما غيرها مــن املـجـمــوعــات .املنتخب
ّ
األرجـنـتـيـنــي تــأهــل إل ــى ال ــدور الثاني

بـعــدمــا ف ــاز عـلــى املـنـتـخــب النيجيري
وانتظار نهاية املباراة الثانية بني كل
من آيسلندا وكرواتيا .فهنا ،وفي هذا
الوقت من املجموعة ،ستكون املباراتان
ّ
متعلقتني إحداهما باألخرى .فإذا فاز
املـنـتـخــب الـكــولــومـبــي عـلــى الـسـنـغــال،
ستظل حظوظهم قائمة بالتأهل ،في
حالة واحدة فقط .خسارة «الساموراي
الـيــابــانــي» مــن أب ـنــاء «ن ـســور وارس ــو»
املكسورة األجنحة.

كان للعامل
المهاري دور
مهم في
فوز كولومبيا
(لويس
أكوستا ــ
أ ف ب)

لعنة الدقيقة األخيرة
الحالية للمونديال الروسي.
¶ ليونيل ميسي أول العــب يسجل هــدفــا كالعب
م ــراه ــق وك ــاع ــب ف ــي ال ـعـشــري ـن ـيــات وك ــاع ــب في
الثالثينيات في تاريخ كأس العالم.
¶ ّ
يعد انتصار اليوم هو الخامس لألرجنتني على
نيجيريا في تاريخ املواجهات املباشرة بينهما في
املونديال.
¶ فــرانـكــو أرمــانــي ال ـحــارس رق ــم  17ال ــذي يحمي
عرين األرجنتني في نهائيات كأس العالم ،وال يوجد
منتخب لديه عدد أكثر من ذلك.
¶ تجاوزت األرجنتني مرحلة املجموعات من كأس
الـعــالــم للمرة الــرابـعــة على الـتــوالــي (،2010 ،2006
 2014و.)2018
¶ نيجيريا ودعت دور املجموعات من كأس العالم
للمرة الثالثة في آخــر  4نسخ من املونديال شارك
فيها ( 2010 ،2002و.)2018
¶ مــاركــوس روخــو سجل هدفه الــدولــي الثالث مع
األرجنتني ،هدفان منها كانا أمام نيجيريا في كأس
العالم ( 2014واليوم).

فرنسا والدنمارك
 6أرقام

ظهوره األول في التشكيل األساسي للديوك خالل
بطولة كأس العالم.
¶ خ ــاض ديــديـيــه ديـشــامــب املــديــر الـفـنــي لفرنسا
املباراة رقم  79ليعادل رقم ريمون دومينيك ،مدرب
الديوك السابق.

بيرو وأستراليا
 4أرقام

ُ
¶ بعد  38مباراة لعبت في كأس العالم  2018انتهت
مـبــاراة فرنسا والــدنـمــارك بالتعادل السلبي للمرة
األولى في هذه النسخة.
¶ ستيف مانداندا أصبح أكبر العب بتاريخ فرنسا
يشارك في نهائيات كأس العالم ،بعمر  ٣٣عامًا و٣
أشهر.
¶ فرنسا دفعت بحارسني مختلفني في مونديال
روسيا هما هوغو لوريس وستيف مانداندا ،وذلك
للمرة األولى في نسخة واحدة من كأس العالم منذ
بـطــولــة  1986عـنــدمــا ش ــارك الـثـنــائــي جــويــل باتس
وألبيرت روست في عرين الديوك.
¶ كاسبر دولبيرج بات ثالث أصغر العب دنماركي
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم بـ ـع ــد ج ــون ــي مــول ـبــي
وكريستيان إريكسن في عمر  20سنة و 263يومًا.
¶ بريسنيل كيمبيمبي رابع العب في تاريخ الكرة
الفرنسية خــال القرن الحادي والعشرين يتزامن

¶ غيريرو أول مهاجم يحمل رقم ( )9يسجل لبيرو
في تاريخ املونديال
¶ حققت بيرو انتصارها األول في نهائيات كأس
العالم منذ الفوز على إيران بأربعة أهداف لهدف في
بطولة .1978
¶ أندري كاريلو أحرز أول هدف لبيرو منذ مونديال
 1978والتي كانت أمام إيران.
¶ غـيــريــرو أكـبــر العــب مــن ق ــارة أمـيــركــا الجنوبية
يسجل فــي املــونــديــال بعمر  34عــامــا و 176يومًا،
بعد األوروغــويــانــي أوبــولــو غاسينتو فاريال بعمر
 36عامًا و 276يومًا ،واألرجنتيني مارتن باليرمو
بعمر  36عامًا و 227يومًا.

لصافرة حكم المباراة الكلمة الفصل،
وحدها التي تحدد نهاية زمن
المباراة .الدقائق األخيرة بما فيها
الوقت المحتسب بدل الضائع ،هي
األكثر حرجًا وحساسية وربما خطورة.
تحاول الفرق فيها تحقيق الفوز أو
تجنب الخسارة .وطالما تغيرت فيها
مسارات النتائج ،الهدف نصب األعين.
إرادة الفوز .منهم من بكى ،ومنهم
من ضحك أخيرًا وكثيرًا
ياسمين عبيد
ش ـك ـلــت ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة م ــن زمـ ــن املـ ـب ــاري ــات في
مــونــديــال روسـيــا ظــاهــرة تستحق ال ــدراس ــة .دروس
«كروية» حفلت بها املبارياتّ ،
ومادة دسمة للمدربني،
ّ
يعلمون عبرها الــاعـبــن كيفية التمسك ببصيص
األمل حتى النهاية .عدد من الحاالت تستحق التوقف
عندها .فــي مـبــاراة أوروغ ــواي ومـصــر ،بقي التعادل
الـسـلـبــي مـسـيـطـرًا حـتــى الــدقـيـقــة قـبــل األخ ـي ــرة من
الزمن األصلي للمباراة ،حتى تمكن األوروغــوايــانــي
خوسيه خمينيز مــن تسجيل هــدف الـفــوز ملنتخب
بالده .وفي اليوم نفسه خسر املنتخب املغربي بهدف
أمام نظيره اإليراني ،تحقق في الدقيقة الخامسة من
الوقت املحتسب بدل الضائع وسجله بالخطأ املغربي
عزيز بوهدوز .في اليوم ذاته ،بقي املنتخب اإلسباني

مـتـقــدمــا عـلــى نـظـيــره الـبــرتـغــالــي  2-3حـتــى الدقيقة
 ،88ليتمكن كريستيانو من تسجيل هــدف التعادل
ملنتخب ب ــاده .هــذه الـحــاالت الـثــاث الـتــي حــدثــت في
ّ
يــوم واحــد ،لم تتعظ منها املنتخبات ،فوقع املنتخب
التونسي ضحية لعنة الدقيقة األخـيــرة بعدما مالت
امل ـبــاراة أمــام اإلنكليز فــي طريقها الــى الـتـعــادل ،1-1
لكن النجم هاري كاين سجل هدف الفوز في الدقيقة
األولى من الوقت بدل الضائع.
ُ
حالتان جديدتان تسجالن .فاملنتخب البرازيلي كان
فــي طــريـقــه لـفـقــدان نقطتني جــديــدتــن أم ــام منتخب
كــوسـتــاريـكــا ،بـعــدمــا سـيـطــر ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي على
الزمن األصلي للمباراة ،لكن الدقيقة األولى من الوقت
املحتسب بدل الضائع شهدت هدفًا برازيليًا بإمضاء
النجم كوتينيو ،ومــا لبث النجم اآلخ ــر نيمار إال أن
سجل الهدف الثاني عند الدقيقة  .7+90ومع انتهاء
الزمن األصلي ملباراة سويسرا وصربيا إلى التعادل
 ،1-1كانت الدقيقة األول ــى مــن الــوقــت املحتسب بدل
ال ـضــائــع تـشـهــد ه ــدف ال ـف ــوز ال ـســوي ـســري بــإمـضــاء
شـ ـي ــردان ش ــاك ـي ــري .م ـضــت ً 94دق ـي ـقــة م ــن ال ـلـقــاء
بهدف ملثله أمام
وكانت أملانيا ،حاملة اللقب ،متعادلة
ٍ
السويد وعلى مـشــارف الـخــروج املبكر مــن البطولة،
لكن ك ــروس كــان يمتلك رأي ــا آخ ــر .لعب العــب ريــال
ً
مدريد دور البطولة في منتخبه ،مسجال هدفًا رائعًا
من ركلة حرة لتتويج انتفاضة األملــان والحفاظ على
فرص املنتخب الذي يديره لوف في التأهل في الجولة
األخ ـيــرة ضــد كــوريــا الـجـنــوبـيــة .وف ــي م ـبــاراة الـعــرب
التي من املفترض أن تكون شرفية لحفظ مــاء وجه
املنتخبات العربية ،تمكن سالم الدوسري من تسجيل
هدف قتل املباراة في الدقيقة  94ضد نظيره املصري،
ً
مسجال في تاريخه فوزًا وثالث نقاط في كأس العالم.
ّ
وفي العودة الى املاضي ،ثمة أهداف عدة قاتلة شهدتها

الـبـطــوالت الـعــاملـيــة ،فـفــي نـصــف نـهــائــي ك ــأس العالم
 2006واجـهــت مستضيفة البطولة أملانيا «عقدتها
الدائمة» إيطاليا على ملعب «سيغنال ايــدونــا بــارك»
في دورتـمــونــد .كــان الفريقان متعادلني سلبًا وعلى
بعد لحظات من لعب ركالت الترجيح لتحديد املتأهل
لـلـنـهــائــي .الـظـهـيــر األي ـســر اإلي ـطــالــي فــابـيــو غــروســو
«قــرر» عدم الدخول في معاناة ركالت الحظ وسجل
ً
هدفًا قاتال صعق األملان في معقلهم .وبينما يحاول
األمل ــان مـعــادلــة النتيجة ،أطـلــق دي ــل بـيـيــرو رصــاصــة
الرحمة وسجل الـهــدف الثاني إليطاليا ،صــادمــا كل
أملانيا.
فــي  ،1990كــانــت امل ـب ــاراة بــن املنتخبني اإلنـكـلـيــزي
والبلجيكي واحــدة من أكثر املباريات الحماسية في
األدوار الفاصلة بتلك النسخة املونديالية .استمرت
املباراة  120دقيقة ،ورغــم تفوق املنتخب البلجيكي،
حسم املنتخب اإلنـكـلـيــزي امل ـبــاراة ملصلحته بهدف
متميز لالعب البديل دايفيد بالت في الدقيقة األخيرة

مــن الــوقــت اإلض ــاف ــي .إل ــى أوروب ـ ــاُ :فــي نـهــائــي يــورو
 2000بــن فرنسا وإيطاليا وال ــذي أقـيــم فــي هولندا.
إيطاليا متقدمة بهدف نظيف .وقبل النهاية بقليل،
س ـجــل وي ـل ـت ــورد ه ــدف ال ـت ـع ــادل ل ـلــديــوك الـفــرنـسـيــة
لتذهب املباراة إلى األشــواط اإلضافية .وفي األشواط
اإلض ــاف ـي ــة ،س ـجــل تــريــزي ـغــول ه ــدف ال ـف ــوز الــذهـبــي
لفرنسا .كما واجـ ُهــت فرنسا نظيرتها إنكلترا في
ي ــورو  2004ال ــذي أقـيــم فــي الـبــرتـغــال .إنكلترا كانت
متقدمة بهدف أحرزه فرانك المبارد .وفي الدقيقة ،90
عادل زيدان النتيجة لفرنسا من ركلة حرة مباشرة.
وفي غفلة من الدفاع اإلنكليزي تحصلت فرنسا على
ركلة جزاء وسددها زيدان أيضًا ،لتنتهي املباراة بفوز
الفرنسيني بهدفني مقابل هدف .أهداف ال تدل سوى
على أن اإلثارة ستبقى في مباريات مونديال روسيا
حتى اللحظات األخـيــرة وتبقى النتائج معلقة حتى
الرمق األخير من املعركة ،ويبقى األمل موجودًا لدى
كــل املنتخبات حتى صــافــرة الحكم النهائية لتغيير
نتيجة املواجهة مهما كان اسم املنافس.

شر ّ
البلية ما يضحك

شهدت مواقع التواصل االجتماعي على مــدار األيام
امل ــاض ـي ــة سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ال ـس ــاخ ــرة بحق
املنتخبات العربية ،بعدما خرجت بشكل رسمي مع
نهاية الجولة الثانية ،بعدما تذوقت مرارة الخسارة في
أول مباراتني لها وأصبحت املباراة املتبقية لكل منها
بمثابة «تحصيل حاصل» .خيبة أمل عربية لم تمنع
رواد مواقع التواصل االجتماعي من إطالق التعليقات
والـصــور الساخرة ،رغــم أن الجماهير العربية كانت
ّ
تمني النفس فــي مشاهدة ولــو منتخب عــربــي يبلغ
الـ ــدور ال ـثــانــي ،وه ــو أق ـصــى حــد وص ـلــه أو يـمـكــن أن
يصله منتخب عربي.
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معركة صغيرة داخل الحرب الكبيرة

ّ
كاين ولوكاكو في أقسى نزاالت «الجالدين»
ليس مفاجئًا أن يكون
هاري كاين وروميلو
لوكاكو في طليعة
المنافسين على لقب
الهداف في نهائيات كأس
العالم  .2018هما سبق
أن أطلقا هذا النزال في
الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وبال شك لن يكون هناك
أي فرصة لمنتخبيهما
للذهاب بعيدًا في المشوار
المونديالي من دون
أهدافهما
شربل ّ
كريم
بغض النظر عن شكل األهداف التي
ٌّ
سجلها كل من املهاجمني اإلنكليزي
ه ـ ــاري ك ــاي ــن وال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـلــو
ل ــوك ــاك ــو .وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن هــويــة
الخصوم (أقوياء كانوا أم ضعفاء)،
الذين اهتزت شباكهم بسبب نيران
ه ــذي ــن امل ـه ــاج ـم ــن ،فــإن ـه ـمــا األبـ ــرز
ه ـجــوم ـيــا (إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـبــرت ـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو) ل ـنــاح ـيــة
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي ن ـت ــائ ــج مـنـتـخـبـيـهـمــا
وبشكل مــن األشـكــال من
حتى اآلن،
ٍ
األس ـبــاب األســاسـيــة لتأهلهما إلــى
دور الـ .16
الليلة تبدو األمــور أبعد مــن مجرد
ص ـ ـ ـ ــراع ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ــدارة املـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـس ــاب ـع ــة ب ــن إن ـك ـل ـت ــرا وب ـل ـج ـي ـكــا،
فـهـنــاك ن ــزال مــن الـعـيــار الثقيل بني
ك ــاي ــن ول ــوك ــاك ــو ،ي ـح ـمــل «تـصـفـيــة
حـســابــات» بــن االثـنــن ويحمالنها
من مالعب إنكلترا حيث اعتادا على
سرقة األضواء وممارسة هوايتهما
ّ
املفضلة بهز الشباك.
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم ّ األخ ـ ـيـ ــر فــي
«ال ـب ــري ـم ـي ـي ــر ل ـ ـيـ ــغ» رشـ ـ ـ ــح ال ـن ـق ــاد
كــايــن ولــوكــاكــو للتنافس على لقب
ال ـ ـه ـ ــداف ،ل ـك ــن فـ ـج ــأة ظ ـه ــر ال ـن ـجــم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح وقـ ـض ــى
عليهما بـتـصــدره لالئحة الهدافني
فــي نهاية املـطــاف برصيد  32هدفًا

لوكاكو يعرف اإلنكليز ويعرفونه جيدًا (أدريان دنيس ــ أ ف ب)

سـجـلـهــا بـقـمـيــص ل ـي ـف ــرب ــول .كــايــن
ل ــم ي ـكــن ب ـع ـي ـدًا ع ـن ــه ،إذ إن مـهــاجــم
توتنهام هوتسبرّ سجل  30هدفًا،
مقابل  16هدفًا وقــع عليها لوكاكو
ف ــي م ــوس ـم ــه األول م ــع مــانـشـسـتــر
يونايتد.
اآلن ي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق
املونديالي أيضًا بأهدافه الخمسة،
ّ
ـدف واح ـ ـ ــد عــن
م ـت ـق ــدم ــا ب ـ ـفـ ــارق ه ـ ـ ـ ٍ
لوكاكو الذي يتشارك املركز الثاني
م ــع رونـ ــالـ ــدو .ل ـكــن شـيـئــا ل ــم يـنـتــهِ ،
وق ــد تـكــون مـبــاراتـهـمــا الليلة نوعًا
مــن ال ـن ــزال الـحــاســم ال ــذي سيعطي
أح ــده ـم ــا وم ـن ـت ـخ ـبــه طــري ـقــا أسـهــل
نحو لقب الهداف والذهاب إلى أبعد
مكان ممكن في املونديال ،وذلك من
ٍ
خالل القبض على صدارة املجموعة
ح ـي ــث قـ ــد تـ ـك ــون أهـ ـ ـ ــداف أح ــده ـم ــا
الكلمة الفصل في هذا اإلطار.
الـ ــواقـ ــع أن امل ـه ــاج ـ َـم ــن امل ــذك ــوري ــن
يتشابهان كثيرًا من حيث األسلوب
ٍّ
وال ـف ـع ــال ـي ــة إلـ ــى حـ ـ ٍّـد مـ ــا ،ل ـك ــن ل ـكــل
منهما ميزته التي تجعل منه واحدًا
ّ
مــن أفـضــل «ال ـج ــادي ــن» فــي الـعــالــم.
وفـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة م ــذه ــل م ــا ي ـق ــوم به
كــايــن حــالـيــا وطـ ــوال مــواســم خـلــت،
فــاملـهــاجــم األش ـقــر لــم يـتـجــاوز ال ــ24
مــن الـعـمــر ،لكنه عـلــى رغ ــم ذل ــك هو
الـنـجــم األول فــي فــريـقــه ،واأله ــم أنــه
ي ـح ـمــل شـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة لـ ــواحـ ـ ٍـد مــن
أعـ ـ ــرق امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـع ــامل ـي ــة .كــايــن

ما يقدمه كاين حتى اآلن مذهل (مارتين بيرنيتي ــ أ ف ب)

أنـضــج مــن عـمــره ويـمـلــك كــل ال ــروح
القيادية املطلوبة ليكون على رأس
طـ ــابـ ــور العـ ـب ــي م ـن ـت ـخــب «األس ـ ــود
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة» ،ل ـك ــن أه ـم ـي ـت ــه أبـ ـع ــد مــن
ذل ــك ،فـهــو مـمـتــاز ف ــي ك ــل الـنــواحــي
ال ـه ـجــوم ـيــة :م ـهــاجــم س ــري ــع يـجـيــد
الجري بالكرة ،وممرر ذكي ومقاتل
في
مجتهد ،وقوي البنية ويتمركز ً
شكل رائــع داخــل الصندوق ،إضافة
ٍ
إلى إجادته التسديد بالقدمني بدقة
ك ـب ـيــرة ،ت ـمــامــا ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال في
الكرات الهوائية .وكاين الساعي إلى

ّ
تفوق كاين على لوكاكو
على الئحة ترتيب هدافي
الدوري اإلنكليزي

أن يكون على صورة غاري لينيكر،
وهو آخر إنكليزي أحرز لقب هداف
املـ ــونـ ــديـ ــال ع ـ ــام ( 1986ل ـل ـم ـف ــارق ــة
لعب مع توتنهام أيضًا) ،يمكنه أن
يـعـيــد الـقـيـمــة الـحـقـيـقـيــة لـلـمـهــاجــم
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـكــاس ـي ـكــي م ــن خ ــال
حصوله على الـحــذاء الذهبي .ففي
دوري م ـلــيء بــاملـهــاجـمــن األجــانــب
لــم يعرف منتخب إنكلترا مهاجمًا
ح ـق ـي ـق ـيــا فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرقـ ــم  9مـنــذ
اعـ ـت ــزال أل ــن ش ـي ــرر ،الـ ــذي ك ــان آخــر
ال ـهــدافــن الــذيــن يـجـيــدون كــل شــيء

ّ
الكل كيف ّ
تميز
بامتياز ،حيث يذكر
حـتــى فــي ال ـكــرات الـثــابـتــة وتـحــديـدًا
ركالت الجزاء.
وشيرر يذكره ّ
جيدًا املــدرب الحالي
إلنكلترا غــاريــث ســاوثـغــايــت ،حيث
ّ
سويًا في كأس أوروبا 1996
تواجدا
التي استضافتها بالدهما وخرجت
ف ـي ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
أمـ ـ ـ ــام أمل ــانـ ـي ــا حـ ـي ــث سـ ـج ــل ش ـي ــرر
ه ــدف االف ـت ـتــاح وأه ــدر ســاوثـغــايــت
الركلة الترجيحية الحاسمة .وعلى
رغ ــم ه ــذه ال ــذك ــرى الـسـيـئــة يتمنى
س ــاوث ـغ ــاي ــت أن ي ـع ـيــد ك ــاي ــن رس ــم
ّ
املشاهد التي خطها شيرر (هــداف
«ي ــورو  »1996ب ـ  5أه ــداف) وإع ــادة
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار إلـ ـ ــى ال ـق ـم ـي ــص الـ ــرقـ ــم 9
ومركز رأس الحربة ،وتأثير املهاجم
ً
فعال في نتائج إنكلترا بعدما ذهبت
ال ـن ـج ــوم ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـقـ ـي ــادي فــي
ـرات سابقة إلــى العبني يشغلون
فـتـ ٍ
مراكز أخرى ،من ديفيد بيكام مرورًا
بستيفن جيرارد ،وقبل أن يستلمها
واين روني وتتنقل بني العبني عدة
حتى وصولها إلى ساعد كاين.
وبالحديث عن املهاجمني األجانب
وتأثيرهم في الكرة اإلنكليزية ،فإن
هــذا التأثير قــد يحضر إلــى مالعب
روس ـيــا لـيـضــرب إنـكـلـتــرا مــن خــال
لوكاكو.
«م ـه ــاج ــم وح ـ ــش» ي ـع ــرف اإلنـكـلـيــز
ويعرفونه جـ ّـيـدًا .ربما هــذه النقطة

ف ــي مـصـلـحـتـهــم ،ل ـكــن ه ــم يـعـلـمــون
أي ـض ــا أن أول ـئ ــك امل ـهــاج ـمــن الــذيــن
يشبهون لــوكــاكــو يصعب كبحهم،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـن ــدم ــا يـ ـلـ ـعـ ـب ــون بــن
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــةٍ م ـ ـ ــن الع ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط
ّ
ال ـخــاقــن ،أم ـثــال كـيـفــن دي بــرويــن
وإيدين هــازار .انتهازي من الدرجة
موسم
األولى يثأر لنفسه حاليًا بعد
ٍ
عادي مع مانشستر يونايتد (سجل
 25هدفًا مع إفرتون في املوسم الذي
س ـب ـقــه) ،وي ـب ــدو ك ـمــن ي ـت ـصــارع مع
وحش آخر على طريدته ،فاملنافسة
ٍ
على تسجيل األه ــداف تـتــوزع على
العبني عدة في املنتخب البلجيكي،
حيث ّ
قدم ميتشي باتشواي ودريس
مرتنس نفسيهما أيضًا كمهاجمني
حـ ــاس ـ ـمـ ــن .ه ـ ــو م ـ ــرت ـ ــاح أك ـ ـثـ ــر مــن
وج ــوده فــي يونايتد حيث استقدم
لتعويض الـنـجــم الـســويــدي زال ّت ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،فــالـخـطــة املـعــقــدة
ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا امل ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو ّ
صعبت األمور في
بـعــض األح ـي ــان ،خـصــوصــا فــي ظل
ّ
غ ـيــاب أي العـ ـ ٍـب خـ ــاق ف ــي الــوســط
ي ـم ـك ـن ــه إمـ ـ ـ ـ ــداده بـ ــال ـ ـكـ ــرات بـعـكــس
مـ ــا هـ ــي ع ـل ـيــه ال ـ ـحـ ــال فـ ــي مـنـتـخــب
«الشياطني الحمر» .اذًا هــي معركة
خــاصــة داخــل الـحــرب الكبيرة ،فمن
يـ ـحـ ـسـ ـمـ ـه ــا ملـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ي ـح ـس ـم ـهــا
ملـصـلـحــة منتخبه وي ــواص ــل الحلم
نحو الذهب :الكأس وحذاء الهداف.

تونس تبحث عن انتصارها األول
ت ـت ـج ــه أن ـ ـظـ ــار م ـت ــاب ـع ــي ك ـ ــرة ال ـق ــدم
العربية ،اليوم الخميس ،صوب ملعب
«مــوردافـيــا أريـنــا» بمدينة سارانسك
مل ـشــاهــدة مـ ـب ــاراة ت ــون ــس وب ـن ـمــا في
ال ـجــولــة الـثــالـثــة لـلـمـجـمــوعــة الـســابـعــة
لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وت ـعــد ه ــذه ه ــي املــواج ـهــة األولـ ــى في
ال ـت ــاري ــخ ال ـت ــي تـجـمــع ب ــن املـنـتـخـبــن
سواء على الصعيد الدولي أو الودي.
وت ــأم ــل تــونــس ف ــي ت ــودي ــع املــونــديــال
بـفــوز مـعـنــوي ،ليحقق ال ـفــوز الثاني

لـلـعــرب فــي املــونــديــال ال ــروس ــي ،بعد
ف ــوز الـسـعــوديــة عـلــى مـصــر بهدفني
لـهــدف فــي الـجــولــة الثالثة للمجموعة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .وتـ ـطـ ـم ــح تـ ــونـ ــس ب ـت ـعــديــل
صورتها خالل املونديال خاصة بعد
هزيمتني أمام إنكلترا ( )2-1وبلجيكا
( ،)5-2وسـتـكــون ه ــذه امل ـب ــاراة آخــر
ظهور للعرب فــي املــونــديــال الروسي
بعد خروجهم جميعًا.
وفيما يمتلك نبيل معلول املدير الفني
لنسور قرطاج مجموعة من الالعبني

املـمـيــزيــن ،تــدخــل بنما امل ـبــاراة بحالة
كـبـيــرة مــن ال ـت ـفــاؤل رغ ــم خسارتها
األخـ ـي ــرة م ــن إن ـك ـل ـتــرا ب ـه ــدف لستة
أهداف ،لنجاحها في إحراز أول هدف
لها في التاريخ باملونديال .وال تمتلك
بـنـمــا تــاريـخــا كـبـيـرًا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
وهي أحد املنتخبات التي تأهلت على
حساب فرق كبرى في قارتها نسبيًا،
م ـثــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
ولـكـنـهــا فـشـلــت فــي تـقــديــم ك ــرة قــدم
جيدة وذلــك نظرًا ملواجهتها فريقني

قــويــن هما بلجيكا وانكلترا تواليًا.
وي ـم ـت ـلــك املـ ـ ــدرب ال ـكــولــوم ـبــي لبنما
هيرنان غوميز العبني ليسوا أصحاب
شهرة كبيرة في عالم الكرة ،ولكنهم
يـلـعـبــون ب ـقــدر االم ـكــان ـيــات املـتــاحــة،
أبرزهم ،جايمي بينيدو ومايكل أمير
موريللو وفيديل أسـكــوبــار وأدولـفــو
ماتشادو ولويس أفال وفيليبي بالوي
وإدغــار بارسيناس وأنيبال جودوي
وغابرييل توريس وفالنتني بيمنتيل
ولويس تيغادا.

ّ
مدرجات

يالعـب الكـرة خلـف لوحـة مـن الموازييـك للقائـد الشـيوعي فالديميـر لينيـن ،فـي كازان .التقطـت الصـورة فـي  26حزيران/يونيـو
الحالـي ،أي خلال منافسـات كأس العالـم التـي تجـري فـي روسـيا (بنجاميـن كريميـل ـــ أ ف ب)

ترتيب المجموعات

فان مارفيك يغادر أستراليا

المجموعة الخامسة
الفريق

البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط
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المجموعة السادسة
الفريق

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط

السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
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أعلن الهولندي برت فان مارفيك املدير الفني ألستراليا رحيله عن تدريب الفريق بعد خروج
الفريق من مرحلة املجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا .وفي تصريح ملوقع
االتحاد املحلي للعبة ،قال مارفيك« :أحببت الفترة التي عملت فيها مع هؤالء الالعبني وتعلمت
منهم الكثير ،وروحهم القتالية ولكنني رأيت أنهم لم يصلوا ملستوى تسجيل األهداف في
املنافس» .وأضاف« :الطريقة التي عملنا بها ،أظهرنا للجميع أنه إذا لم يكن لديك أفضل الالعبني
في العالم ،ال يزال بإمكاننا التنافس مع فرنسا والدنمارك وبيرو»ّ .
يقيم فان مارفيك التجربة
ً
بهدوء ،ويعتقد أن أستراليا لعبت على نفس املستوى وحتى في بعض األحيان أعلى قليال
من منافسيها« ...ما يعني أن أستراليها بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك» .واصطحبت بيرو
نظيرتها أستراليا خارج املونديال الروسي ،في مباراة كنت مهمة للكنغرو في ظل مساعيه
للتأهل لثمن النهائي ،ولكن البيرو تفوقت وفازت .وبهذه النتيجة ،تجمد رصيد أستراليا عند
نقطة واحدة في املركز الرابع واألخير.
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جعفر البكلي *
ت ـ ـقـ ــدم مـ ــوشـ ــي دايـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات واثـ ـق ــة
واب ـت ـس ــام ــة ع ــري ـض ــة ن ـح ــو املـ ـل ــك ال ـح ـســن
الثاني ،وتبعه مرافقه جوزيف بورات ،مدير
محطة «املوساد» في املغربّ .
مد دايان يده
ّ
إلى امللك ليصافحه ،فسلم العاهل املغربي
ّ
على ضيفه اإلسرائيلي بمودة .ومد دايان
يــده ،من جديد ،نحو نائب رئيس الــوزراء
املصري حسن التهامي الــذي وقف بجوار
امللك الحسن ،فامتنع التهامي العابس عن
مـصــافـحـتــه .لــم يـبـ ُـد عـلــى وزي ــر الـخــارجـيــة
اإلسرائيلي دايان أنه يبالي كثيرًا باملوقف
الجاف الــذي اتخذه رســول أنــور الـســادات.
وابتسم داي ــان ،مــن جــديــد ،ثــم قــال لنظيره
امل ـص ــري ،بـلـغــة عــرب ـيــة فـصـيـحــة« :ال ـســام
عليكم» .وأجــاب التهامي بصوته الغليظ
البارد« :وعليكم ما قلتم».

«بمثل هذا السيف ،أخضع أجدادي
أجدادكم»
التفت موشي دايــان نحو مرافقه جوزيف
ّ
بورات ،وتسلم منه صندوقًا أنيقًا ،وفتحه
أم ــام امل ـلــك ،فظهر فــي داخ ـلــه سـيــف أث ــري.
أعـطــى داي ــان السيف إلــى الحسن الثاني،
ثم قال بلغة عربية ذات لكنة شاميةّ :
«أقدم
لكم ،يا جاللة امللك ،هذا السيف الكنعاني
ك ـه ــدي ــة ،وه ــو ق ـط ـعــة م ــن األل ـف ـي ــة الـثــانـيــة
ق ـبــل املـ ـي ــاد» .ت ــأمــل امل ـل ــك هــديــة ال ـج ـنــرال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ،فـ ــأضـ ــاف داي ـ ــان
ً
قــائــا« :يــوم خــرج أجــدادنــا اإلسرائيليون
مــن مـصــر نـحــو أرض املـيـعــاد ،استطاعوا
أن ُيـ ـخـ ـضـ ـع ــوا م ـم ـل ـك ــة كـ ـنـ ـع ــان واملـ ـم ــال ــك
املجاورة لها بمثل هذه السيوف» .ابتسم
الحسن الثاني وهو يتلقى تلك الغمزة في
كــام داي ــان ،فــأضــاف األخـيــر ضاحكًا« :لم
تكن الفانتوم وامليغ قد اخترعت ُ
بعد ،يا
صــاحــب الـجــالــة» ( .)1شـكــر املـلــك ضيفه،
ودع ــاه إل ــى الـجـلــوس بـجــانـبــه ،ثــم ق ــال لــه:
ّ
«إن هـ ــذه األس ـل ـح ــة ه ــي ذك ــري ــات ح ــروب
قــديـمــة ،وقــد حــان اآلن الــوقــت لكي نصنع
ً
السالم بدال من الحروب» .ثم أضاف امللك،
وهـ ــو يـ ـ ــوزع ن ـظ ــرات ــه ب ــن ض ـي ـف ـيــه دايـ ــان
وال ـت ـه ــام ــي« :أردت م ــن خ ــال ه ــذا الـلـقــاء
أن أجـمــع الـطــرفــن امل ـصــري واإلســرائـيـلــي
مـ ـع ــا ،ألول مـ ـ ـ ــرة» .ومـ ـض ــى املـ ـل ــك يـ ـق ــول:
ّ
«إن ال ــدكـ ـت ــور ال ـت ـه ــام ــي (لـ ــم ي ـك ــن ال ــرج ــل
دك ـتــورًا ،فــي الحقيقة) قــريــب مــن الرئيس
الـ ـس ــادات ،وم ــوض ــع ث ـق ـتــهّ .
وأمـ ــا ال ـج ـنــرال
داي ـ ـ ــان ،ف ـم ـكــان ـتــه ف ــي إس ــرائ ـي ــل م ـعــروفــة.
ّ
وإن كليكما يستطيع التمهيد للقاء بني
الرئيسني أنور السادات ومناحيم بيغن».
ً ّ
ثــم اسـتـطــرد املـلــك قــائــا« :إن بـنــاء الـســام
يستلزم التالقي والتحاور والتفاهم .وأنا
آمل أن َيكسر لقاؤكما هنا حواجز العداء،
وأن يؤسس اتصالكما عوامل اللقاء ،وأن
يسهم حواركما في التوصل إلى حل دائم
للصراع القائم في الشرق األوســط» .بادر
حـســن الـتـهــامــي إل ــى إجــابــة امل ـلــك املـغــربــي
ً
قــائــا« :مــا كـنــت أتــوقــع أب ـدًا أن أقــابــل هــذا
الرجل إال في ميدان القتال ،فإما أن أقتله

أو أن يقتلني .ولوال أن هذا االجتماع يقع
ُ
كنت
تحت مظلة امللك الحسن بــالــذات ،ما
ُ
أقبل أن ألقاه» ( .)2ابتسم دايان وقال« :أنا
م ــا ج ـئــت إل ــى ق ـصــر ج ــال ــة امل ـل ــك الـحـســن
ّ
الثاني إال لكي أسمع ما تطرحه الحكومة
امل ـص ــري ــة ع ـل ــى دول ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ،م ــن أج ــل
السالم» .عندئذ سحب التهامي من جيبه
مظروفًا ،وأخــرج منه ورقــة مطوية ،وقــال:
«ه ــذه رس ــال ــة م ــن الــرئ ـيــس الـ ـس ــادات لـكــم،
وف ـي ـهــا ت ـص ــوره لـصـلــح مـعـكــم ي ـقــوم على
شرطني اثنني .والشرط األول ،هو أن تقبل
حكومتكم تسوية شاملة للصراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ول ـي ــس ات ـف ــاق ــا م ـن ـف ــردًا مــع
مصر وحدها .والشرط الثاني هو أن تنفذ
إســرائ ـيــل ال ـق ــراري ــن األم ـم ـيــن  242و،338
بـحـيــث تـسـتــرجــع م ـصــر وال ـ ــدول الـعــربـيــة
كل أراضيها وسيادتها التي انتزعت بعد
عام  .1967وفي املقابل ،تقبل مصر بإنهاء
حالة الحرب مع إسرائيل ،وتقيم عالقات
طـبـيـعـيــة م ـع ـهــا ،وت ـن ـفــذ اإلجـ ـ ـ ــراء ات الـتــي
تحقق أمنها وأم ــن ال ــدول امل ـجــاورة لها».
كــان التهامي يتكلم بطريقة أراد منها أن
تبرز ثقته الكبيرة بنفسه ،وأنهى رسالة
ً
رئيسه قائال بصوت إمالئي ،وهو يضغط
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــروف ل ـت ـح ــدث وقـ ـع ــا فـ ــي نـفــس
الـجـنــرال اإلســرائـيـلــي« :هــذا كــل مــا عندنا،
ول ـك ــم أن ت ـق ـب ـلــوه أو أن ت ــرف ـض ــوه .ولـكــن
ليس هناك سبيل إلى املساومات» .سكت
دايــان ،ولم يحاول أن يقول شيئًا لنظيره
امل ـص ــري .وب ــدا لــه (وق ــد ّ
دون ذل ــك ،فــي ما
بـ ـع ــد ،ف ــي ال ـص ـف ـحــة ال ــرابـ ـع ــة واألرب ـ ـعـ ــن،
ّ
مــن كتابه «االخ ـتــراق») أن أسـلــوب الوزير
املصري كان استعالئيًا ومتوترًا.

«الواجب علينا هو أن نضمن أمن
إسرائيل»

ّ
أح ـ ّـس امل ـلــك امل ـغــربــي ب ّ ــأن ج ـ ّـو ال ـل ـقــاء أخــذ
ي ـن ـح ــو م ـن ـح ــى م ـت ـش ــن ـج ــا ،مـ ـن ــذ ب ــدايـ ـت ــه،
فــاق ـتــرح أن يــذهــب م ــع ض ـيــوفــه إل ــى قــاعــة
ال ـط ـعــام م ــن أج ــل ت ـن ــاول ال ـع ـش ــاء ،وه ـنــاك
يـمـكــن أن يـتـحــدثــوا بـشـكــل مستفيض عن
املشاكل وحلولها .تقدم امللك نحو مائدة
ضخمة مـسـتــديــرة عــامــرة ،ودع ــا التهامي
إلى الجلوس بجانبه ،وعلى يساره جلس
دايــان وب ــورات ،وفــي الطرف املقابل للملك
جلس رئيس وزرائــه أحمد عصمان ،وإلى
ج ــان ـب ــه وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـغ ــرب ــي أح ـمــد
ّ
العراقي .وبــادر امللك إلى الكالم ،فقال« :إن
األراضي العربية املحتلة من طرف إسرائيل
هي صلب املشكلة .ونظر امللك إلى التهامي،
وق ـ ـ ــال لـ ـ ــه« :أرضـ ـ ـك ـ ــم اآلن تـ ـح ــت س ـي ـطــرة
إســرائـيــل .وهــي لــن تــرضــى بــإرجــاعـهــا لكم
ّ
مــن دون ضـمــانــات أمــن كــافـيــة .وهـكــذا فــإن
املــوضــوع الــذي يجب علينا مناقشته هو
كيف نضمن أمــن إسرائيل» .وواصــل امللك
ً
ّ
قــائــا« :إن ـنــي أع ــرف أن الفلسطينيني هم
خ ـطــر ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل ،وع ـلــى امل ـلــك حسني
ّ
الفلسطينية،
أيـضــا .وأعـتـقــد ب ــأن املشكلة
ّ
باعتبارها قضية عربية ،يمكن أن يتدخل
ّ
ف ـي ـهــا الـ ـع ــرب م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول إلـ ــى حــل
لـهــا يــرضــي إس ــرائ ـي ــل» .ثــم اس ـت ـطــرد املـلــك

املغربي ،فمضى يذكر توقعاته وتصوراته،
ّ
فقال« :إنني أعتقد أن الرئيس األســد ،رغم
كــل تصريحاته املعادية إلســرائـيــل ،سوف
يجيء إلــى الـســام .ولكن مجيئه لن يكون
ً
إال ب ـع ــدم ــا ت ـع ـقــد م ـص ــر أوال ال ـص ـل ـ َـح مــع
إسرائيل».
ان ـت ـقــل ال ـك ــام إل ــى ح ـســن ال ـت ـهــامــي ،ف ـقــال:
«أنا جئت إلى هنا ألبحث إمكانية السالم
ب ــن مـصــر وإس ــرائ ـي ــل .وبــالــرغــم م ــن أنـنــي
ل ــم أك ــن أت ـص ــور أن أل ـت ـقــي ب ــداي ــان إال في
ّ
ســاحــة الـقـتــال ،ف ــإن هــذا الـلـقــاء فــي حضرة
ً ّ
امللك الحسن يرضيني» .وأردف قائال« :إن
الرئيس السادات يريد سالمًا مع إسرائيل،
وال يـ ـقـ ـب ــل اس ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــا لـ ـ ـه ـ ــا .وه ـ ـ ــو ي ـثــق
بمناحيم بيغن أكثر مما كــان يثق بسلفه
إسحاق رابني .ويثق كذلك بوزير الخارجية
موشي دايان» .ابتسم دايان ،وقال« :ونحن
أيضًا ،في حكومة إسرائيلّ ،
نقدر الرئيس
الـســادات كثيرًا ،ونثق بــه» .أكمل التهامي
كالمه ،فقال« :أقترح أن نجري جــوالت من
املباحثات املكثفة بيننا ،هنا فــي املـغــرب،
لكي نصل إلى حل لكل القضايا بيننا .ثم
بعد الوصول إلى حلول ،ننتقل إلى جنيف
ل ـع ـقــد م ــؤت ـم ــر دولـ ـ ــي ل ـل ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق
األوسط تشارك فيه كل األطــراف اإلقليمية
والــدول ـيــة» .بــدا على وجــه داي ــان االهتمام
بما كــان يقوله التهامي .فتشجع األخير،
وق ـ ـ ــال وهـ ـ ــو ي ـ ـحـ ــاول أن يـ ـغ ــري الـ ـجـ ـن ــرال
اإلسرائيلي« :أنا واثق من أن حافظ األسد،
وكــذلــك امل ـلــك ح ـســن ،س ــوف يــوق ـ ّعــان على
اتفاقية سالم معكم ،بمجرد أن توقع مصر
عـلـيـهــا» .وأض ــاف الـتـهــامــي ،وه ــو يبتسم:
«وفــي ظــرف أربــع سـنــوات أو خـمــس ،كحد
أق ـص ــى ،سـتـحــل ك ــل امل ـش ـك ـلــة بـيـنـكــم وبــن
الـ ـ ـع ـ ــرب» .وتـ ــدخـ ــل املـ ـل ــك ال ـح ـس ــن ال ـث ــان ــي
ليكبح جموح خيال الوزير املصري ،فقال
لــه« :لـيــس باستطاعتك أن تـحــدد مواعيد
دقيقة للسالم الشامل».
ّ
ل ــم يـ ـح ــاول م ــوش ــي دايـ ـ ــان أن ي ـعــلــق عـلــى
املقترحات املصرية واملغربية التي استمع
إليها بانتباه .وحينما ّ
ألح عليه التهامي
ّ
لـيـسـمــع مـنــه أج ــوب ــة عـلــى م ــا ق ــدم ــه ل ــه من
ّ
ع ــروض ،ق ــال دايـ ــان ،وه ــو يـبـتـســم« :تــذكــر
أنـ ـن ــي مـ ـج ــرد رسـ ـ ــول م ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ب ـي ـغــن ،ول ـي ــس م ــن ح ـقــي أن أب ـ ــدي وج ـهــة
نـظــر فــي مــا ت ـعــرضــه .لـكـنـنــي ســأعــود إلــى
إس ــرائ ـي ــل ،وأب ـل ــغ أع ـض ــاء حـكــومـتـهــا بما
سمعته الليلة» .لم ُ
يبد على حسن التهامي
ّ
االطمئنان إلى هذه اإلجابة ،فأحب دايان أن
ّ
يشجعه ،وقال له« :أعتقد ،في كل األحوال،
أن كافة القضايا بيننا قابلة للتفاوض».
ارتـ ــاح الـتـهــامــي إل ــى ه ــذه اإلج ــاب ــة ،وظـهــر
عليه بعض االنشراح .وصمت دقائق ،وبدا
ّ
عليه أنــه يفكر فــي أمــر مــا ،ثــم قــال لــدايــان:
«ل ـ ـ ّ
ـدي سـ ــؤال شـخـصــي أريـ ــد أن تجيبني
ع ـل ـيــه ب ـص ــراح ــة تـ ــامـ ــة» .واب ـت ـس ــم دايـ ـ ــان،
وق ــال« :اسـ ــأل» .ف ـجــأة ،بــاغــت نــائــب رئيس
وزراء مصر الـجـنــرال اإلســرائـيـلــي الشهير
بسؤال عجيب ،إذ قال له« :قل لي :هل كان
ً
جـمــال عبد الـنــاصــر عميال لـكــم؟ وهــل كان
متآمرًا معكم ،في حرب 1967؟» ( .)3فوجئ

داي ــان مفاجأة كبيرة بهذا الـكــام الصادر
عن حسن التهامي .وكــان يعرف أنه واحد
مــن «الـضـبــاط األح ــرار» الــذيــن راف ـقــوا عبد
الـنــاصــر فــي الـقـيــام بــالـثــورة املـصــريــة عــام
ّ
 .1952ث ــم إن ــه ك ــان يـعـلــم أن الـتـهــامــي ظــل
م ـقـ ّـربــا م ــن ع ـبــد ال ـنــاصــر الـ ــذي عـ ّـي ـنــه ،في
آخر عهده ،أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية
ب ــدرج ــة وزي ـ ــر .ول ــم ي ـجــد داي ـ ــان م ــا يـقــولــه
لزميل الزعيم املصري الراحل .ولم ينتظر
التهامي إجابة دايان ،فأكمل كلماته بحق
ً ّ
رئيسه السابق قــائــا« :إن هــذا الرجل كان
ً
مجنونًا ،وأنا سأكتب كتابًا كامال عنه».

«الراجل ده فضيحة!»
كـ ــان ح ـس ــن ال ـت ـه ــام ــي ،هـ ــذا ال ـ ــذي اخ ـت ــاره
أنـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،ف ــي  16أيـ ـل ــول /سبتمبر
 ،1977لـيـكــون رســولــه إل ــى مــوشــي داي ــان،
صـن ـفــا عـجـيـبـ ّـا م ــن ال ـ ّب ـش ــر .ول ـق ــد ب ــدا لكل
الناس رجــا أفــاقــا ،كــذابــا ،غريب األطــوار...
ّ
ّ
ل ـك ــن ع ـبــد ال ـنــاصــر ظ ــل ي ـثــق ب ــه! وحـيـنـمــا
تولى أنور السادات الحكم ،بعد وفاة عبد
الـنــاصــر ،مضى أكثر مــن سلفه فــي تقريب
َ
سميره ونديمه.
التهامي إليه ،حتى صار
وكـ ـ ــان ال ـت ـه ــام ــي ي ـ ّـدع ــي ال ـع ـل ــم واإلي ـ ـمـ ــان،
ويــرخــي لحيته الـبـيـضــاء ،وي ــرت ــدي ربطة
عـنــق سـ ــوداء ال يـغـ ّـيــرهــا أب ـ ـدًا .وك ــان يــزعــم
ّ
ّ
أن له «اتـصــاالت مع الجن واألنـبـيــاء ،وأنه
ّ
يـتـحــدث مــع املــوتــى» ( .)4ومــن الـغــريــب أن
الـســادات آمــن بما كــان ّ
يدعيه صاحبه من
«ق ــدرات عجائبية خــارقــة» .وكثيرًا ما كان
الــرئـيــس املـصــري يصف صديقه التهامي
ّ
ً
قــائــا« :فـيــه شــيء لــلــه ،وان ــه مـكـشــوف عنه
يكتف السادات باتخاذ
الحجاب» ( .)5ولم ّ ِ
التهامي صاحبًا ،بل رقاه فجعله مستشارًا
ل ــه ،ونــائ ـبــا لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،وع ـض ـوًا في
مجلس األم ــن الـقــومــي امل ـصــري ،ومبعوثًا
خ ــاص ــا يــرس ـلــه إلـ ــى رؤسـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول .وزاد
ف ـعـ ّـي ـنــه م ـف ــاوض ــا ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن ...ث ــم لــم
حسن
ِ
يكتف السادات بكل هذا ،فأنعم على ّ
التهامي ،بعد حــرب أكـتــوبــر  ،1973ورقــاه
دفعة واحدة من رتبة صاغ إلى رتبة فريق
في الجيش املصري!
ولـ ـق ــد روى وزراء الـ ـ ـس ـ ــادات وج ـل ـس ــاؤه
قصصًا طــريـفــة عــن «راسـبــوتــن املـصــري»
الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن أحـ ــد أق ــرب
الــرجــال إلــى قلب وعقل «الرئيس املؤمن».
وي ـ ــذك ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ـ ــام ـ ــل ،وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــري األس ـ ـبـ ــق ،أن ـ ــه كـ ــان،
ف ـ ــي يـ ـ ــوم  8ت ـ ـمـ ــوز  ،1978ي ـ ـقـ ــوم ب ــرح ـل ــة
رسـمـيــة مــع الــرئـيــس ال ـس ــادات إل ــى مدينة
س ــال ــزب ــورغ ،ف ــي ال ـن ـم ـســا ،وكـ ــان الـتـهــامــي
عضوًا فــي الــوفــد املـصــري .وأخــذ التهامي
يـســدي النصح إلــى محمد إبــراهـيــم كامل
حــول كيفية التعامل مــع وزيــر الخارجية
اإلسرائيلي موشي دايان الذي كان يحلو
ل ــه أن ي ـسـ ّـم ـي ــه «األعـ ـ ـ ــور ال ـ ــدج ـ ــال» .وق ــال
ال ـت ـهــامــي ل ـك ــام ــل ،وهـ ــو ي ـت ـحــدث ب ـجــديــة:
«عندما تقابله ،إذا الحظت أنــه يــراوغ في
ال ـح ــدي ــث م ـع ــك ،ف ـمــا ع ـل ـيــك إال أن تـقـبــض
يــدك اليمنى وأنــت تنظر إلـيــه ،ثــم ترفعها

أمام وجهه ،وتصيح" :يا تهامي" .وستجد
أنــه سيعود إلــى رشــده على الـفــور .وبذلك
تستطيع التفاهم معه» ( .)6ويذكر بطرس
غــالــي ،وزي ــر ال ـشــؤون الـخــارجـيــة املـصــري
األس ـ ـبـ ــق ،فـ ــي ك ـت ــاب ــه «طـ ــريـ ــق م ـص ــر إل ــى
ّ
الـ ـق ـ ّـدس» ،أن «ال ـت ـهــامــي ك ــان مــؤمـنــا بــأنــه
ـات خــاصــة من
يـتـلــقــى فــي األحـ ــام تـعـلـيـمـ ٍ
الرسول ،وكان يتصور نفسه صالح الدين
املـ ـص ــري ال ـ ــذي ي ـح ـمــل رس ــال ــة الـ ـ ــذود عــن
اإلسالم .وكان السادات يرتاح إلى وجوده
وي ـس ـت ـم ـتــع ب ـص ـح ـب ـتــه ،غ ـيــر أن ـن ــا جـمـيـعــا
ّ
كنا نــراه إنسانًا غير متسق» ( .)7ويروي
ب ـطــرس غــالــي حــادثــة وق ـعــت أث ـنــاء مــأدبــة

عشاء في مقر وزارة الخارجية الفرنسية،
ف ــي أي ـل ــول /سـبـتـمـبــر  ،1978حـيـنـمــا أخــذ
ح ـســن ال ـت ـهــامــي ي ـت ـحــدث م ــع الـفــرنـسـيــن
ّ
عــن اتصاالته مــع الـجــن إلطــاحــة الحكومة
األف ـغــان ـيــة الـشـيــوعـيــة .وك ــان الـفــرنـسـيــون
ي ـس ـت ـم ـعــون إل ـي ــه ب ــان ــده ــاش .وأسـ ـ ـ َّـر أحــد
الــدب ـلــومــاس ـيــن ف ــي أذن غ ــال ــي« :هـ ــل هــو
حقيقة نائب رئيس وزراء مصر؟» .وخجل
غــالــي م ــن أن يـعـتــرف ل ــه بــالـحـقـيـقــة امل ـ ّـرة،
وبــأنــه ع ـ ّـراف الــرئـيــس امل ـصــري ،وسـمـيــره،
وراف ـ ـ ــع م ـع ـن ــوي ــات ــه ،و«ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـب ــرك ــة» ـ ـ
كـمــا ك ــان يسميه ال ـس ــادات .وأج ــاب غالي
ب ـ ــأن «ال ـت ـه ــام ــي مـ ـج ــرد م ـس ـت ـش ــار خ ــاص

رغب التهامي
في أن ينفرد
بمقابلة
اإلسرائيليين
من دون
مرافقه رئيس
المخابرات

السادات والتهامي يقيمان الصالة في المسجد األقصى المحتل

لـلــرئـيــس» .وحـيـنـمــا غ ــادر الــوفــد املـصــري
مقر ال ـ «كــي دورس ـي ــه» ،بعد الـعـشــاء ،أسـ َّـر
السفير أحمد ماهر في أذن بطرس غالي
بـكـلـمــة «فـضـيـحــة» ،مـشـيـرًا إل ــى الـتـهــامــي.
وأن ـهــى غــالــي الـفـقــرة ال ـســاخــرة فــي كتابه
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :لـ ـق ــد أزعـ ـجـ ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا ال ــوج ــود
السريالي للتهامي في الوفد» ( .)8وروى
الكاتب املصري الراحل أحمد بهاء الدين،
ّ
فــي كـتــابــه «م ـحــاوراتــي مــع ال ـس ــادات» ،أن
ال ـت ـهــامــي حـيـنـمــا يـجـلــس ب ــن أصــدقــائــه،
ي ـن ـهــض فـ ـج ــأة ،ويـ ـق ــول بـ ـص ــوت مــرت ـف ــع:
«وعـلـيـكــم ال ـســام ورح ـمــة الـلــه وبــركــاتــه».
وأما السبب فسريعًا ما ّ
يفسره هو بقوله:
الخضر قد مـ ّـر أمامكم ،وألقى
«إن سيدنا ِ
السالم ،ولكن ال يراه ،وال ّ
يرد عليه السالم
ُ
إال من كان مثلي ،ك ِشف عنه الحجاب» (.)9

ّ
ُ«كنا سنستسلم لكم ،في مقابل أن
تبقونا أحياء فقط»

عاد حسن التهامي إلى القاهرة ،بعد لقائه
السري مع دايــان ،برفقة رئيس املخابرات
ال ـعــامــة امل ـصــريــة ك ـمــال حـســن ع ـلــي .وك ــان
الـســادات قــد بعث األخـيــر ليرافق التهامي
ف ــي املـهـمــة ال ـخــاصــة ف ــي امل ـغ ــرب ،م ــن دون
ّ
أن يـعـلـمــه بـطـبـيـعـتـهــا .وم ــن ال ـع ـج ـيــب أن
التهامي أخفى عن مرافقه تفاصيل املهمة
ّ
أي ـض ــا ،ول ــم يـبـلـغــه ب ــأن مــوشــي دايـ ــان هو
م ــن سـيــاقـيــانــه ف ــي قـصــر الـحـســن الـثــانــي
في إفــران .ثم ملا قابال امللك ،رغب التهامي
في أن ينفرد وحــده بمقابلة اإلسرائيليني
من دون مرافقه رئيس املخابرات املصرية.
وكــذلــك ع ــاد كـمــال حـســن عـلــي مــن املـغــرب،
مثلما جــاء ،ال يـعــرف مــاذا جــرى فــي قصر
امللك الحسن ،وال مــاذا حصل ،وال ما قيل.
ولـقــد سـجــل الـفــريــق كـمــال حـســن عـلــي ،في
كـتــابــه «م ـحــاربــون وم ـفــاو ّضــون» ،ب ـمــرار ٍة،
هـ ــذه «اإلسـ ـ ـ ــاء ة» ال ـت ــي ت ـلــقــاهــا م ــن حـســن
ّ
التهامي .بل إن األخير لم يتورع عن الكذب
ُ
عليه حتى وهما يـغــادران املغرب عائدين
إلى مصر .فزعم التهامي لرئيس املخابرات
ّ
املصرية أن ما جرى في قصر إفران يتعلق
بـ «صفقة سالح فرنسية» (.)10
ّ
على أن كــذب التهامي وخــداعــه بلغا حـ ّـدًا
أخطر حينما قابل الـســادات ،فــي القاهرة.
ّ
فـلـقــد ق ــال لــه إن اإلســرائـيـلـيــن مستعدون
لــان ـس ـحــاب م ــن س ـي ـنــاء م ــن دون تــأخ ـيــر،
وإن ـهــم يقبلون كــذلــك االنـسـحــاب مــن كافة
األراض ـ ــي الـعــربـيــة املـحـتـلــة ع ــام  .1967ثم
أخــذ التهامي يـ ّ
ـزيــن لـلـســادات عقد السالم
مـ ــع م ـن ــاح ـي ــم ب ـي ـغ ــن .وب ـل ـغ ــت بـ ــه الـ ـج ــرأة
ح ـ ـ ّـدًا ج ـع ـلــه ي ـن ـســج ق ـصــة مـخـتـلـقــة تـمــامــا
عـلــى ل ـســان مــوشــي داي ـ ــان .ف ـقــال الـتـهــامــي
للسادات ـ وهو متأكد من أن كالمه سوف
يــاقــي ح ـبــورًا فــي نـفــس الــرئـيــس املـصــري
ـ ـ إن داي ــان أخـبــره عندما الق ــاه فــي املغرب
ّ
بأن «حرب أكتوبر  1973أصابت إسرائيل
ً
ّ
ب ــزل ــزال» .وإن داي ــان ســألــه قــائــا (حسبما
ي ــزع ــم الـ ـتـ ـه ــام ــي)« :مل ـ ـ ــاذا أوق ـف ـت ــم ال ـت ـقــدم
فــي سيناء فــي الـيــوم الــرابــع مــن هجومكم
علينا؟ لـقــد كـنــا عـلــى اسـتـعــداد لنستسلم
ً
أحياء فقط! وكان
لكم ،في مقابل أن تبقونا

أخذ التهامي ّ
يزين للسادات عقد السالم مع مناحيم بيغن

ّ
ج ـن ــودن ــا ي ـعــط ـلــون دب ــاب ــات ـه ــم وآل ـيــات ـهــم،
ويختبئون بها فــي مقابر الـعــريــش ،وبني
ال ـن ـخ ـي ــل ،ح ـت ــى ال ي ــواجـ ـه ــوا املـ ـ ــوت عـلــى
أي ـ ــدي امل ـص ــري ــن .ولـ ــم ي ـكــن ه ـن ــاك ج ـنـ ٌ
ـدي
واحد يريد أن يقاتلكم .وبقينا كذلك حتى
جــاء تـنــا اإلم ـ ــدادات األمـيــركـيــة بالجسرين
الجوي والبحري تحمل املدرعات بأطقمها
ً
وتنزل في ميدان القتال مباشرة» (.)11
ّ
ُ
ّ
وال شـ ّـك فــي أن الرئيس املـصــري ســر كثيرًا
ب ـمــا سـمـعــه م ــن م ـس ـت ـشــاره الـ ـخ ــاص .ففي
اجتماع عقده مع أعضاء املكتب السياسي
لـلـحــزب الــوط ـنــي ال ـحــاكــم ،ي ــوم  12تشرين
ّ
الـثــانــي /نوفمبر  ،1977قــال ال ـســادات« :إن
الـلـقــاء ال ــذي جـمــع الـتـهــامــي مــع دايـ ــان ،في
ّ
املـ ـغ ــرب ،كـ ــان نــاج ـحــا جـ ـ ـدًا ،وإن إســرائ ـيــل
قبلت باالنسحاب من كل األراضــي العربية
ً
امل ـح ـت ـل ــة» .ث ــم أضـ ـ ــاف قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد ص ــدق
ّ
هنري كيسنجر حينما قال لي إن «الصراع
العربي اإلسرائيلي ليس إال مشكلة نفسية
قبل كل شــيء .ولــو انكسر الحاجز النفسي
ّ
بيننا وبني اإلسرائيليني ،فإن قضية الشرق
األوس ــط ستنحل تـمــامــا» .هـكــذا أخ ــذ أنــور
الـ ـس ــادات ي ـع ـ ّـد نـفـســه ل ـكــي ي ـفــاجــئ الــدنـيــا
بــأســرهــا بـ«خبطة درام ـيــة مــذهـلــة» ،تجعل
العالم يفتح ُ
فاه إعجابًا بما سيصنعه.
(يتبع)
* كاتب عربي
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ل ـيــس ف ــي األم ـ ــر غ ــراب ــة .ل ـقــد اعـ ـت ــادت قــوى
امل ـع ــارض ــة الــوط ـن ـيــة أن ت ـب ــادر إل ــى دراس ــة
ال ــواق ــع وت ـقــديــم خ ـطــاب إص ــاح ــي إن ـقــاذي
يـصـ ّـر على وطنية الـحــل .ذلــك أنـهــا رأت أن
املنهج األمـنــي املتصاعد ّ
كبل السلطة كما
ّ
كبلها ،وجعل من معاناة البحرينيني معنى
هامشيًا في أولويات محور صقور الخليج.
ك ـمــا وج ـ ــدت أن خـ ـي ــارات ال ـس ـل ـطــة تـضــرب
خبط عـشــواء فــي سياساتها االقتصادية،
حتى بات اللجوء إلى املزيد من االستدانة
ط ـ ــوق الـ ـنـ ـج ــاة ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ت ـل ـج ــأ إل ـيــه
ال ـس ـل ـطــات لـتـغـطـيــة ال ـع ـجــز ال ـض ـخــم ال ــذي
يــزداد ثالثة مليارات كل عامني .عجز مالي
يوازيه عجز عن ابتكار الحلول ،حتى بات
إعــان إن ـجــازات غير واقعية إلنـتــاج النفط
الصخري الفتة يتعلق بها املسؤولون.
ق ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـج ــز ه ـ ـ ــذه ت ـ ـكـ ــاد تـ ـقـ ـض ــي ع ـلــى

ال ـح ــاض ــر ،وصـ ـ ــارت ت ـه ــدد امل ـس ـت ـق ـبــل .فلم
يستطع صندوق احتياطي األجيال القادمة
الـصـمــود ،وأص ــدرت السلطة بحقه ق ــرارات
ّ
حولته إلــى صـنــدوق مــرن لالستدانة ،بعد
سـحـبـهــا ث ـلــث قـيـمـتــه ب ـم ـقــدار  200مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،وإيـ ـق ــاف ال ـض ــخ إل ـي ــه ف ــي الـسـنـتــن
املاليتني  2017و .2018كذلك ،تمضي روحية
العجز نفسها بخطى واثقة نحو االستيالء
ع ـل ــى ص ـ ـنـ ــدوق ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وأم ــوال املتقاعدين ،مــا ينذر بكارثة ّ
تمس
آالف ال ـب ـحــري ـن ـيــن .وأم ـ ــام ع ـجــز املــؤسـســة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ــرق ــاب ـي ــة الـ ـص ــوري ــة ،تتجه
الـسـلـطــة ن ـحــو مــزيــد م ــن الـتـهـمـيــش ل ـلــدور
الشعبي ،وفـكــرة التمثيل الفاعل ،ليس من
خــال تكبيل البرملان فحسب ،وإنـمــا بمنع
الشخصيات القيادية املعارضة من الترشح
ّ
لالنتخابات البرملانية بعد حل جمعياتهم
السياسية ،ومنعهم من اإلدالء بآرائهم عبر
املنابر العامة.

هنا ،يبرز «إع ــان البحرين» ،الــذي تطرحه
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ج ـم ـع ـي ــة «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» اإلس ــامـ ـي ــة
املعارضة ،كأرضية مبدئية ملقاربة املشتركات
ِ
السياسية ،وكفكرة خارج الصندوق إلعادة
االعـ ـتـ ـب ــار ل ـل ـم ـن ـهــج ال ـس ـي ــاس ــي امل ـغ ـ ّـي ــب فــي
غياهب العجز املكتظة بأكثر من  4700سجني
سياسي .يعود اإلعالن بالتواصل السياسي
بني املعارضة والنظام إلى املبادئ األساسية
ال ـتــي يـمـكــن االرتـ ـك ــاز عـلـيـهــا إلعـ ــادة هيكلة
الواقع السياسيً ،
بناء على تجارب إنسانية
يمكن اعتبارها خالصة إنتاج الفكر البشري
امل ــؤم ــن ب ـم ـش ــروع الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ــدول ــة
امل ــدن ـي ــة وال ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـع ـقــد االج ـت ـمــاعــي
الـ ـت ــوافـ ـق ــي .وه ـ ــو بـ ـ ـ ــادرة ت ـض ـع ـهــا قـ ـي ــادات
«ال ــوف ــاق» فــي سـيــاق الـسـعــي إل ــى مصالحة
عميقة ،تـتـجــاوز تــأثـيــرات االنـفـعــال بــاألزمــة
ّ
ومــا ولــدتــه مــن تشنجات وقطيعة فرضتها
ت ـطــورات األحـ ــداث فــي الـبـحــريــن .إال أن هــذا
اإلعــان يحتاج إلــى تأمل حــذر في سياقاته

وظـ ـ ــروف إع ــان ــه ،وخ ـص ــوص ــا أن تـحــويـلــه
ّ
إلى أطر تفصيلية وخطوات عملية يتطلب
اإلرادات السياسية ألط ــراف األزمــة
اجتماع
ً
كــافــة ،معارضة ونظامًا ،وهــو مــا لــم يتوافر
حتى اللحظة.
وفي الوقت الذي يبدو فيه خطاب املعارضة
إيجابيًا ،تغيب روح التفاؤل في األوساط
السياسية التي رأت أن تصديق امللك على
منع القيادات السياسية من الترشح رسالة
جــواب ـيــة لـيــس عـلــى ه ــذا اإلعـ ــان فـحـســب،
وإنما على دعوات السيد عبد الله الغريفي
الذي أعلن تبنيه فكرة تنقية املناخات ،بما
ّ
يمكن الـنـظــام واملـعــارضــة مــن اإلق ــدام على
خ ـطــوات جــريـئــة فــي بـحــث م ـخــارج األزم ــة.
ورغـ ــم صـ ــدور ح ـكــم أولـ ــي يـقـضــي ب ـب ــراء ة
األم ــن ال ـعــام لجمعية «ال ــوف ــاق» ،سماحة
الشيخ علي سلمان ،مــن تهمة «التخابر»
على خلفية املبادرة األميركية ـ ـ الخليجية
عام  2011م ،ال تلوح في األفق بوادر عملية

ترجمة ّاإلعالن
تتطلب
اجتماع
اإلرادات
السياسية ً
سلطة
كافة
ً
ومعارضة

ت ـجـ ّـر األم ــر إل ــى ان ـف ـتــاح سـيــاســي إيـجــابــي
تجاه املعارضة.
ع ـم ـل ـي ــا ،يـ ـك ــاد ص ـم ــت ال ـن ـظ ــام ي ـع ـلــن ع ــدم
امتالكه قرارًا سياسيًا يسمح له بالتحرك.
كما ال تلوح في األفق اإلماراتي ـ ـ السعودي
فـ ـك ــرة الـ ـسـ ـم ــاح ب ــإنـ ـت ــاج ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة
إصالحية في الداخل البحريني .واقع تبدو
مــؤشــراتــه جـلـيــة فــي اسـتـبـعــاد املـنــامــة من
التفاهمات امللكية الخليجية حــول أزمــات
املـنـطـقــة .وه ــو م ــا يـعـنــي إل ـح ــاق الـبـحــريــن
وأزمتها السياسية كملف مساومة ثانوي
ض ـمــن أجـ ـن ــدة ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات فــي
املنطقة ،متأخرًا عن أولوياتهما في حرب
االستنزاف املستمرة على اليمن ،ومعركة
االح ـ ـتـ ــواء ال ـخ ـط ـي ــرة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وح ـتــى
مشروع فرض الوصاية الذي بدأ على قطر
ضمن قائمة ال تستثني الكويت وعمان.
دول ـي ــا ،ورغـ ــم مـطــالـبــات أمـيــركـيــة صريحة
بــإزالــة الـعــوائــق مــن طــريــق املـصــالـحــة ،يجد

ال ـن ـظــام ف ــي الـبـحــريــن نـفـســه مــرتــاحــا تحت
الـغـطــاء الـخـلـيـجــي ،مــدعــومــا مــن بريطانيا
وإدارة ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض .وهـ ـ ـ ــو ي ـح ـســن
االتـكــاء على ذلــك ملحاصرة الـحــراك الــدولــي
للمعارضة ،التي تستعد لحراك دبلوماسي
ي ـس ـعــى إلـ ــى دعـ ــم أط ــروح ـت ـه ــا ف ــي ضـ ــرورة
إعــادة إحياء امللف السياسي في البحرين،
حلها
باعتباره أزمة سياسية داخلية يجب َ َ
ضـمــن األط ــر الــوطـنـيــة .غـيــر أن ه ــذا الــنــفــس
يــواجــه الـتـحــدي الـقــديــم ذات ــه فــي عــدم توفر
شريك داخل السلطة ذي مواصفات سياسية
تـجـعـلــه ج ــاه ـزًا ل ـل ـثــورة ع ـلــى ق ـي ــود الـعـجــز
ً
والــوصــايــة .وه ــو تـحـ ٍّـد لـيــس مـجـهــوال لــدى
املعارضة التي تواجهه بالتبشير بخطوات
س ـي ــاس ـي ــة إض ــافـ ـي ــة ت ـح ـم ــل روح «إعـ ـ ــان
البحرين» بمبادئه الثالثة عشر ،ومساحاته
التسع ،كنقاط اتصال فكرية ُم ّ
وجهة للنظام
وداعميه اإلقليميني والدوليني.
* كاتب بحريني
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سوريا

حراك شعبي نحو «التسويات»

الجيش يتقدم شرق درعا
بينما بدأ أهالي بعض
البلدات تحركات تطالب
بدخول القوات الحكومية
وإجراء «مصالحات» من دون
التقدم
قتال ،يتابع الجيش
ً
في الريف الشرقي ،وصوال
إلى أطراف الحراك والكرك
ل ــم ي ـتــوقــف ت ـق ــدم ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
عـقــب الـسـيـطــرة عـلــى منطقة اللجاة
وب ـل ــدة بـصــر ال ـحــريــر ،الـلـتــن كانتا
خ ــط دفـ ـ ــاع ع ـ ّـول ــت ع ـل ـيــه ال ـف ـصــائــل
املسلحة إلنـهــاك ق ــوات الجيش قبل
وصولها إلى عمق بلدات ريف درعا
الشرقي .بل استكمل السيطرة على
ب ـلــدات نــاحـتــة واملـلـيـحـتــن الشرقية
والـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ل ـي ـص ـبــح خ ــط ال ـت ـمــاس
مــع الفصائل املسلحة ،على أطــراف
بلدات الحراك ورخم والكرك وأم ولد.
ه ــذا ال ـت ـق ــدم ال ـس ــري ــع لـلـجـيــش على
امل ـحــور ال ـشــرقــي ،تــرافــق مــع تكثيف
ال ـق ـص ــف امل ــدفـ ـع ــي وال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ،عـلــى
مواقع ونقاط املسلحني جنوب درعا
ً
املدينة ،وصــوال إلى محيط الجمرك
القديم على الحدود األردنية .ويراهن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـهـ ـ ــاك امل ـس ـل ـح ــن
وتدمير تحصيناتهم هناك ،تمهيدًا
لـ ـع ــزل امل ــدي ـن ــة ع ــن ري ـف ـه ــا ال ـشــرقــي
وق ـ ـطـ ــع خ ـ ـطـ ــوط إمـ ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـح ــن
داخلها ،وكذلك عزل الريفني الغربي
والـشــرقــي ،إلــى جــانــب الــوصــول إلى
معبر نصيب الحدودي .ولم تصمد
خـ ـ ـط ـ ــوط دف ـ ـ ــاع ـ ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فــي
الريف الشرقي ،على عكس رهانات
ق ــادة الفصائل وتصريحاتهم التي
سبقت تحرك الجيش .وأظهرت تلك
ال ـت ـطــورات ،حجم وتــأثـيــر الخالفات
ال ـســاب ـقــة ب ــن ت ـلــك ال ـف ـص ــائ ــل ،الـتــي
اك ـت ـف ــت بـ ـمـ ـح ــاوالت صـ ــد ال ـج ـي ــش،
مــن دون أن تـحــاول (تستطيع) فتح
جبهات أخــرى ،وبخاصة في الريف
الغربي.
ه ــذا الـتـخـبــط والـضـعــف فــي مــواقــف
قادة الفصائل وعملها امليداني ،دفع

أهالي عدد من بلدات درعا إلى إطالق
ت ـح ــرك ــات ش ـع ـب ـيــة ت ـط ــال ــب ب ــإج ــراء
اتفاقات تسوية تتيح دخول القوات
الحكومية وانسحاب املسلحني من
دون ق ـت ــال ،عـلــى غـ ــرار م ــا ج ــرى في
ب ـع ــض م ـن ــاط ــق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة.
وتـ ـظ ــاه ــر عـ ـ ــدد مـ ــن أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدات
إب ـط ــع وداع ـ ـ ــل والـ ـغ ــاري ــة ال ـشــرق ـيــة،
حــام ـلــن ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري ،ع ـلــى رغــم
ال ـض ـغــط املـ ـم ــارس ض ــده ــم م ــن قبل
امل ـس ـل ـحــن .وش ـه ــدت ن ـقــاط الـجـيــش
ش ــرق ب ـل ــدة داع ـ ــل ،وصـ ــول ع ــدد من
أهالي البلدة ،الراغبني في الخروج
ّ
وتجنب تبعات املواجهة العسكرية
التي تصر عليها الفصائل املسلحة،

حتى اآلن .والــافــت أن البلدات التي
خ ــرج أه ـل ـهــا ف ــي ت ـحــركــات شـعـبـيــة،
كــانــت قــد ش ـهــدت اغـتـيــال املسلحني
مل ـ ـسـ ــؤولـ ــي امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ق ـبــل
وقــت قصير ،وآخ ــر عملية فــي داعــل
ن ـف ـس ـهــا ت ـم ــت أول مـ ــن أم ـ ــس حـيــث
جرى تصفية عضو لجنة املصالحة
جمال الشحادات بعد اختطافه لعدة
أيــام ،غير أن ذلك لم يمنع املطالبات
بدخول القوات الحكومية .ومع بقاء
قـ ـن ــوات الـ ـت ــواص ــل والـ ـتـ ـف ــاوض بــن
ممثلي «مــركــز املـصــالـحــة» الــروســي
وعدد من الفعاليات الشعبية ولجان
«امل ـص ــال ـح ــة» ،فـ ــإن م ــن امل ـح ـت ـمــل أن
ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ــات محلية

على غــرار ما جرى في بعض بلدات
ّ
ال ـل ـج ــاة ح ـي ــث س ــل ــم عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
املـسـلـحــن ،أسـلـحـتـهــم إل ــى الـجـيــش،
وبدأ نحو  1000منهم أمس «تسوية

شهد مجلس األمن جولة كباش
جديدة حول الجنوب السوري
أوضــاعـهــم» ،في قــرى شعارة وكريم
الجنوبي وإي ــب وج ــدل والــرويـســات
والشرائع.
وف ــي مـ ـ ــوازاة ال ــزخ ــم ال ـع ـس ـكــري على
األرض ،شهدت جلسة مجلس األمن

نازحون من ريف درعا يتجهون إلى بلدة الرفيد قرب حدود الجوالن (أ ف ب)

أمـ ـ ـ ــس ،جـ ــولـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن ال ـ ـجـ ــدل،
اف ـت ـت ـحــت ب ــإش ــارة امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
ستيفان دي ميستورا ،إلــى قلقه من
أن «ت ـص ـب ــح ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ج ـن ــوب غ ــرب ــي س ــوري ــا ،شـبـيـهــة
بعمليات الـغــوطــة الشرقية وحـلــب».
وت ــرافـ ـق ــت اإلشـ ـ ـ ــارة ب ـ ّت ـحــذيــر م ــن أن
التصعيد الـجــاري يمثل «عقبة أمــام
إحــراز تقدم في ملف تشكيل اللجنة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة» ،ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرز ت ـقــدمــا
خالل الفترة املاضية ،على حد قوله.
وخالل الجلسة نفسها ،شدد املندوب
الــروســي فاسيلي نيبيزيا ،على أنه
«ال ي ــوج ــد وقـ ــف ل ــأع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة
يـسـهــم فــي تــأجـيــل مـكــافـحــة اإلره ــاب
واإلرهــابـيــن» ،منتقدًا مــواقــف الــدول
الـغــربـيــة ت ـجــاه الــوضــع فــي الـجـنــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ب ـع ــد م ـط ــال ـب ــات م ـت ـعــددة
لروسيا بـ«احترام تعهداتها» هناك.
إذ قـ ـ ــال م ـس ــاع ــد س ـف ـي ــرة الـ ــواليـ ــات
املتحدة لدى األمــم املتحدة جوناثان
ك ــوه ــن ،إن «ال ـع ـم ـل ـي ــات الـعـسـكــريــة
األح ـ ــادي ـ ــة ل ـن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار)
األسـ ـ ــد وروس ـ ـيـ ــا ف ــي جـ ـن ــوب غــربــي
ســوريــا تشكل انتهاكًا لــوقــف إطــاق
الـ ـن ــار» ،مـضـيـفــا أن بـ ــاده «مصممة
على احترام تعهداتها في سبيل وقف
إطــاق الـنــار هــذا .ونطالب شركاءنا
الـ ـ ـ ــروس ب ــال ـق ـي ــام ب ــاملـ ـث ــل» .وج ـ ــاءت
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الـ ـغ ــربـ ـي ــة مل ــوسـ ـك ــو فــي
مجلس األم ــن بــالـتــوازي مــع حصول
«منظمة حظر األسلحة الكيميائية»
ع ـل ــى ت ـف ــوي ــض ي ـت ـيــح ل ـه ــا «ت ـحــديــد
املسؤولني» عن الهجمات الكيميائية
ً
فضال عن صالحية تحديد استخدام
ه ــذه األس ـل ـحــة ،وذلـ ــك خ ــال املــؤتـمــر
ال ـط ــارئ ال ــراب ــع ل ـل ــدول األع ـض ــاء في
املـنـظـمــة املـنـعـقــد ف ــي مــدي ـنــة اله ــاي.
ومن بني الدول التي عارضت مشروع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،روسـ ـ ـي ـ ــا وإي ـ ـ ـ ــران
وسـ ــوريـ ــا ،م ـقــابــل م ــواف ـق ــة ال ــوالي ــات
املتحدة واالتحاد األوروبي.
وفي سياق آخر ،وبالتوازي مع تأكيد
امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي إل ــى «الـتـحــالــف
الدولي» بريت ماكغورك ،أن التعاون
ب ــن تــرك ـيــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة في
سوريا تطور في شكل إيجابي خالل
الفترة األخيرة ،بحث رئيس األركان
ال ـتــركــي خـلــوصــي أكـ ــار ،ف ــي اتـصــال
ه ــاتـ ـف ــي أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــع قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ك ــورت ـي ــس
س ـ ـك ـ ــاب ـ ــاروت ـ ــي ،خـ ــري ـ ـطـ ــة الـ ـط ــري ــق
الخاصة بمدينة منبج .وبينما أكد
«ال ـت ـحــالــف» ت ــواص ــل عـمـلـيــاتــه ضد
«داع ــش» شــرق ال ـفــرات ،أكــد الجيش
ال ـســوري أن ــه استكمل تـحــريــر كامل
بــاديــة دي ــر الـ ــزور الـجـنــوبـيــة مــن يد
التنظيم ،بمساحة تقدر بنحو 5800
كيلومتر مربع.
(األخبار)

اليمن

غريفيث يغادر عدن بال نتائج

ّ
هجوم إماراتي لفك الحصار عن الغزاة
بدأت القوات الموالية
لـ«التحالف» ،أمس ،هجومًا
جديدًا في محافظة
الحديدة ،بهدف استعادة
خطوط إمدادها .جاء
ذلك في وقت أنهى فيه
المبعوث األممي إلى اليمن
زيارة سريعة لعدن لم تفلح،
على ما يبدو ،في تحقيق
تقدم على خط تنفيذ
مقترح المنظمة الدولية
بشأن ميناء الحديدة
ل ــم ي ـكــد امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
ّ
مـ ــارتـ ــن غ ــري ـف ـي ــث ،يـ ـح ــط فـ ــي مــدي ـنــة
عـ ـ ــدن (جـ ـن ــوب ــا) ح ـت ــى غ ـ ــادره ـ ــا بـعــد
ل ـق ــاء س ــري ــع م ــع ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل،
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي .ســرعــة قــرأ
ف ـي ـهــا م ــراق ـب ــون م ــؤشـ ـرًا سـلـبـيــا على
م ــا دار خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء بـ ـش ــأن امل ـق ـتــرح
األمـمــي لوقف الهجوم على الحديدة.
وه ــو مــا أك ــده وزي ــر خــارجـيــة حكومة
الرياض ،خالد اليماني ،بنفسه ،عقب
الـ ـلـ ـق ــاء ،ح ـي ــث ط ــال ــب بـ ــ«االنـ ـسـ ـح ــاب
الكامل للحوثيني من مدينة الحديدة
وم ـي ـنــائ ـهــا ،ودخ ـ ــول قـ ــوات م ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة إل ــى امل ـن ـط ـقــة» ،فـيـمــا نقلت
وكــالــة «سـبــأ» التابعة لحكومة هــادي
عــن األخـيــر قــولــه ،خــال مباحثاته مع
غريفيث ،أن «معركة الحديدة هي جزء
من معركتنا الوطنية مع االنقالبيني».
وال يعدو موقف هادي وحكومته كونه
انعكاسًا للتشدد اإلماراتي  -السعودي
في رفض املقترح األممي ،الــذي يعني
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ب ـ ــه ع ـم ـل ـي ــا إسـ ـ ـق ـ ــاط ذريـ ـع ــة
تهريب األسلحة عبر ميناء الحديدة،
واإلقــرار بشرعية وجود «أنصار الله»
فــي املــديـنــة ومـيـنــائـهــا (إذ إن املقترح
ّ
ينص على استمرار املوظفني التابعني
لحكومة اإلنـقــاذ فــي مــزاولــة مهماتهم
ً
داخــل امليناء) ،فضال عن أن اتفاقًا من
هــذا الـنــوع يمكن أن يــؤســس لتسوية
ش ــام ـل ــة لـ ــن تـ ـك ــون وال ـ ـحـ ــال ه ـ ــذه فــي
مصلحة أبو ظبي والرياض.

يعني قبول المقترح األممي بشأن الحديدة اإلقرار بشرعية وجود «أنصار الله» في المدينة (أ ف ب)
م ــن ه ـن ــا ،ال ي ـب ــدو أن أم ـ ــام اإلم ـ ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة م ــن خ ـي ــار س ــوى الـعـمــل
عـ ـل ــى ف ـ ـ ّـك الـ ـحـ ـص ــار امل ـ ـف ـ ــروض ع ـلــى
قـ ــوات ـ ـه ـ ـمـ ــا امل ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة فـ ـ ــي الـ ـش ــري ــط
الـ ـس ــاحـ ـل ــي غ ـ ـ ــرب ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .ورغ ـ ـ ـ ــم مــا
يـنـطــوي عليه املـضــي فــي ه ــذا الخيار
من تكلفة باهظة ،وما سيستغرقه من
وقت ،إال أن جبهة «التحالف» تواصل
الـتـلــويــح ب ــه ،بــل وب ــدأت أم ــس تنفيذه
عمليًا ،بإطالقها هجومًا على منطقة
الفازة جنوب مديرية التحيتا ،سعيًا
السـتـعــادة خـطــوط إمــدادهــا امل ــارة من
هناك .وادعــت وسائل اإلعــام املوالية
لـ«التحالف» أن امليليشيات املدعومة
إم ــارات ـي ــا تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة نفت
صحة تلك االدعاءات ،قائلة إن «معارك
كـ ّـر وفـ ّـر ضــاريــة تــدور منذ فجر اليوم
(أم ـ ــس)» .ويــأتــي ه ــذا الـهـجــوم بعدما
ت ـق ـط ـع ــت الـ ـسـ ـب ــل بـ ــال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة
لــ«الـتـحــالــف» فــي أكـثــر مــن نقطة على
الـســاحــل الـغــربــي ،حـتــى بــاتــت عــاجــزة
عن الحركة ،وهو ما تتتالى االعترافات
به على املقلب اإلمــاراتــي  -السعودي،
ح ـتــى م ــن ش ـخ ـص ـيــات رف ـي ـعــة كــوزيــر
الــدولــة للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي،
أن ــور قــرقــاش ،ال ــذي أع ــاد أم ــس عقرب
العمليات إلى نقطة السعي في «تأمني
م ـطــار ال ـح ــدي ــدة» ،ع ــازي ــا ب ــطء الـتـقــدم
إل ــى «(ان ـت ـش ــار) الـقـنــاصــة الـحــوثـيــن،
واملــدافــع الــرشــاشــة ،وإط ــاق الـنــار من

املناطق املدنية».
بالتوازي مع ذلــك ،نقلت مواقع يمنية
موالية لــإمــارات عــن مـصــادر ميدانية
ق ــول ـه ــا إن  1250ج ـن ــدي ــا مـ ــن «أل ــوي ــة
الـ ـعـ ـم ــالـ ـق ــة» و«املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ال ـت ـه ــام ـي ــة»
مـ ـح ــاص ــرون فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ــدري ـه ـم ــي
القريبة من مطار الحديدة« ،األمر الذي
ي ـهــدد بــإبــادتـهــم عـبــر الـقـصــف بسالح
الهاون فقط» ،وإن «هــؤالء املحاصرين
استقبلوا منذ يــومــن إمــدادات ـهــم عبر
ال ـب ـح ــر» .ون ـق ـلــت ع ــن ت ـلــك املـ ـص ــادر أن
«ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة لـلـحــوثـيــن تمكنت

تتدرج جبهة «التحالف»
في االعتراف برواية الجيش
واللجان لمعارك الساحل
م ــن قـطــع ط ــرق إمـ ــداد ثــاثــة أل ــوي ــة من
قـ ــوات الـعـمــالـقــة ب ـعــد سـيـطــرتـهــا على
ّ
مـنـطـقـتــي ال ـ ـفـ ــازة وال ـ ـج ـ ــاح» .وت ـشــكــل
ً
هذه األنباء استكماال العتراف متدرج
ب ــرواي ــة ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة،
ال ـتــي تــؤكــد أن املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
على
إمــاراتـيــا لــم تتمكن مــن
السيطرة ً
تقر به األخيرة ُ
املطار ،وهو ما ّ
رجعة
م
ِ
األمر إلى «شبكة األلغام والتحصينات
ـاجـمــن
الـعـسـكــريــة املـحـكـمــة» ،وأن املـهـ ِ
ب ــات ــوا م ـح ـصــوريــن ب ــن ف ـكــي كـمــاشــة
وال مـنـفــذ أمــام ـهــم س ــوى ال ـب ـحــر ،وأن

القوات املنتشرة على الشريط الساحلي
تتعرض لعمليات استنزاف متواصلة
كبدتها إلى اآلن خسائر بشرية ومادية
كـبـيــرة ،تـمــامــا مثلما ك ــان تــوقــع زعيم
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،ع ـب ــد املـ ـل ــك ال ـح ــوث ــي،
ال ـ ــذي ت ــوع ــد بـجـعــل ال ـس ــاح ــل الـغــربــي
«مستنقعًا يغرق فيه الغزاة» .وقد أدت
آخــر تلك العمليات ،في منطقة الفازة،
إلــى مصرع قـيــادي فــي الـقــوات املوالية
لـ«التحالف» ومرافقيه ،و«تدمير طقم
عسكري للمرتزقة ومـصــرع مــن كانوا
ً
على متنه فــي املنطقة نفسها» ،فضال
عــن «اسـتـهــداف مخزن أسلحة ملرتزقة
العدوان في منطقة النخيلة بالدريهمي،
ما أدى إلى احتراقه بالكامل» بحسب ما
أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية التابعة
لـحـكــومــة اإلن ـق ــاذ .وي ــوم أم ــس ،أطلقت
القوة الصاروخية في الجيش واللجان
صــاروخــا باليستيًا من نــوع «قاهر M
 »2على «تجمعات الغزاة واملرتزقة في
الساحل الغربي».
ّ
وولـ ــد تـصــاعــد حــالــة االس ـت ـنــزاف هــذه
خ ــاف ــات داخـ ــل مـعـسـكــر «ال ـت ـحــالــف»،
خصوصًا بعدما آثر مقاتلون كثر تحت
لواء نجل شقيق الرئيس السابق ،طارق
محمد صالح ،االنكفاء عن القتال ،فيما
التهامية»
رفضت ما تسمى «املقاومة
ِّ ً
التقدم إلى الجبهات األماميةُ ،مفضلة
العمل في حراسة املواقع العسكرية في
املخا والخوخة .وهــذا ما جعل «ألوية
العمالقة» السلفية ،التي ينتمي معظم
الجنوبية،
عناصرها إلــى املحافظات
َ َ
ودفعها
وحيدة في صــدارة املواجهة،
إلـ ــى اتـ ـه ــام ش ــرك ــائ ـه ــا ف ــي الـعـمـلـيــات
َ
ب ــ«ال ـت ـق ــاع ــس» .وإل ـ ــى ج ــان ــب خـيـبــتــي
االستنزاف والتخاذل ،جاء فشل رهان
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة  -ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلــى
معلومات مغلوطة قدمها إليهما طارق
صــالــح وجــوق ـتــه اإلع ــام ـي ــة الخصبة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
التابعة لـ«ألوية الجمهورية»  -بأن أهل
ال ـحــديــدة سينتفضون عـلــى «أن ـصــار
الـ ـ ـل ـ ــه» ،وس ـي ـس ـت ـق ـب ـلــون الـخـلـيـجـيــن
ب ـ ــال ـ ــورود بــوص ـف ـهــم ف ــات ـح ــن .ره ــان
أثبت الواقع زيفه ،وال سيما أن تجارب
«الـتـحــالــف» املـخــزيــة فــي عــدن وتـعــز ال
ت ــزال مــاثـلــة أم ــام الـجـمـيــع ،بـمــن فيهم
أبناء تهامة.
(األخبار)

مجزرة جديدة
في الحديدة
ارتكبت مقاتالت تحالف
ال ـ ـعـ ــدوان ،أم ـ ــس ،م ـجــزرة
جــديــدة بحق املدنيني في
م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة ،بعد
ســاعــات مــن اسـتـهــدافـهــا
نـ ـ ـ ــازحـ ـ ًـ ــن مـ ـ ـ ــن املـ ــدي ـ ـنـ ــة
ُمـسـ ِّـبـ ّبــة مقتل وج ــرح ما
ال ي ـقــل عــن  20شخصًا
م ـن ـهــم .وأفـ ـ ــادت م ـصــادر
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــأن ط ـ ــائ ـ ــرات
«ال ـت ـحــالــف» أغ ـ ــارت على
مدنيني من قرية الربصة
فــي مديرية الـحــوك ،أثناء
اج ـت ـمــاع ـهــم حـ ــول خ ــزان
م ـ ـي ـ ــاه ج ـ ـ ّـه ـ ــزت ـ ــه إح ـ ـ ــدى
ّ
ليسد
املنظمات اإلنسانية
ح ــاج ــة أبـ ـن ــاء ال ـق ــري ــة من
املـيــاه .وأضــافــت املصادر
أن ال ـغــارة أدت إلــى مقتل
 7مدنيني بينهم  3أطفال،
وج ـ ــرح  5آخ ــري ــن منهم
 3أط ـفــال وام ـ ــرأة .وكــانــت
م ـ ـقـ ــاتـ ــات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان قــد
أول
اس ـت ـه ــدف ــت ،ص ـب ــاح ّ
مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ح ــاف ـل ــة ت ـقــل
نازحني على طريق زبيد
 ال ـجــراحــي ،مــا أدى إلــىمقتل  9مدنيني بينهم 3
أطفال وجرح  12آخرين.
ف ــي م ـســاء ال ـي ــوم نـفـســه،
نفذت طائرات «التحالف»
خ ـ ـ ـمـ ـ ــس غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ـ ًـى
لحقة
مديرية جبل رأسُ ،م ِ
أضـ ـ ــرارًا ف ــادح ــة بـمـنــازل
املواطنني وممتلكاتهم.
(األخبار)

تحليل إخباري

ميناء ليبرمان القبرصي ...مولود ميت
يحيى دبوق
ّ
سجل أفيغدور ليبرمان على اسمه اقتراحًا
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا جـ ــدي ـ ـدًا ي ـ ـهـ ــدف ،ك ـم ــا ي ـ ــرد فــي
ديباجته ،إلى التخفيف اقتصاديًا على قطاع
غزة (تخفيف الحصار) ،عبر إنشاء رصيف
ب ـحــري مـخـصــص لـفـلـسـطـيـنـيــي ال ـق ـطــاع في
قبرص ،مقابل إطــاق االســرى اإلسرائيليني
لــدى حركة حماس .اقتراح ينضم الــى جملة
اقـتــراحــات أطـلـقــت فــي الـعــامــن املــاضـيــن من
دون أن يبصر أي منها النور ،أو يجد مسلكًا
ع ـم ـل ـيــا ،ي ـخ ـفــف م ــن م ـع ــان ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وحصارهم الدائم.
بحسب ما يرد في االقتراح ،تنشئ إسرائيل،
ب ـعــد أن «وافـ ـق ــت» ق ـب ــرص ،رص ـي ـفــا بـحــريــا
م ــن ال ـســاحــل ال ـق ـبــرصــي إل ــى غ ــزة لتسهيل
األوضاع االقتصادية في القطاع .وكما يؤكد

ليبرمان ،فإن االقتراح «الدراماتيكي» ،حسب
الوصف العبري ،طــرح أمــام القبارصة ولقي
مــوافـقــة مـبــدئـيــة مـنـهــم ،عـلــى أن يـجــد تعبيرًا
عمليًا له خالل األشهر القليلة املقبلة.
ك ــي ال ي ـقــع الـ ـق ــارئ ف ــي ت ـج ــاذب ــات الـتـحـلـيــل
والتنبؤات والتطرف في التوقعات ،ال بد من
اإلشارة والتشديد على اآلتي:
ال جديد في اقتراح وزير األمن اإلسرائيلي.
مــا ي ــرد فــي اق ـتــراحــه ،هــو مــن نــاحـيــة فعلية
استنساخ ،مع تعديالت بسيطة ،القتراحات
إسرائيلية ســابـقــة ،أضيفت إليها هــذه املــرة
موجبات فلسطينية مقابلة تتعلق باألسرى
االســرائـيـلـيــن ،لكن مــع االبـقــاء على إمكانية
وواق ــع الـحـصــار كـمــا هــو ،بـعــد تــأكـيــد سلطة
تل أبيب املطلقة في اإلشــراف على الرصيف
البحري القبرصي ومساره املمتد من ساحل
الـجــزيــرة إلــى غــزة .أعـطــت إســرائـيــل لنفسها

الحق ،بحسب االقتراح ،في إغالق الرصيف
ومنع استخدامه ،عندما ترتئي ذلــك ،لسبب
أمـنــي وغ ـيــره ،وه ــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى أنــه
ليس حقًا دائـمــا ال رجعة فيه للفلسطينيني
في استخدام الرصيف.
ك ـ ــان لـ ــوزيـ ــر االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
مماثال وما زال حيًا
يسرائيل كاتس ،اقتراحًا
ً
وموضوعًا على طاولة القرار في تل أبيب من
يتلقى ق ــرارًا .الـفــارق الـجــوهــري بني
دون أن ّ
االق ـتــراحــن أن كــاتــس يـقـتــرح جــزيــرة خــارج
ال ـق ـطــاع تــوكــل إل ـي ـهــا ن ـفــس مـهـمــة الــرصـيــف
الـقـبــرصــي ،مــع لـســان يمتد إلــى ســاحــل غزة
بــإشــراف أمـنــي إســرائـيـلــي مـبــاشــر ،مــع سلة
من املوجبات الفلسطينية املقابلة .املفارقة أن
مــن يقف مانعًا ومعارضًا القـتــراح الجزيرة
هو ليبرمان نفسه ،األمر الذي يؤكد مروحة
ت ـســاؤالت ح ــول األه ــداف الحقيقية الكامنة

وراء اقتراحه املفاجئ.
تبني إسرائيليًا رسميًا القتراح ليبرمان،
ال ّ
وهو ما أكده عدد من الوزراء االسرائيليني ،مع
التشديد على أن اقتراحًا كهذا لم يطرح على
طاولة النقاش في املجلس الــوزاري املصغر،
مع اإللفات إلى الصفة الشخصية لالقتراح،
وأنــه لم يصل إلــى حـ ّـد املوافقة الرسمية .في
الــوقــت نفسه ،تؤكد السلطات القبرصية أن
االق ـت ــراح ع ــرض أم ــام الــرئ ـيــس خ ــال زي ــارة
ليبرمان األخـيــرة للجزيرة ،حيث وعــد األول
بدراسة مقترح الثاني والــرد عليه الحقًا ،ما
تبني إسرائيليًا وال قبرصيًا له،
يعني أن ال ّ
مــع تشديد نيقوسيا ،حسب إعــامـهــا ،على
أن ق ـبــرص لــم ُت ـعـ ِـط كـلـمـتـهــا ب ـعــد ،مــع تأكيد
رد منها ،بمعنى
أنها ّ
تلقت االقتراح من دون ّ
أنها استمعت إلى ليبرمان ،بوصف اقتراحه
رأيًا يستدعي دراسة ،لم يدخل ّ
حيز الدراسة
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الفعلية القبرصية إلى اآلن.
ال ـج ــان ــب األهـ ــم إزاء اقـ ـت ــراح ل ـي ـبــرمــان ،ال ــذي
م ــن ش ــأن ــه م ـنــع ت ـب ـل ــوره ع ـم ـل ـيــا ،ه ــو ف ـقــدانــه
املوافقة الفلسطينية املتعذرة ربطًا بالشروط
امل ــوض ــوع ــة ل ـل ــرص ـي ــف ال ـق ـب ــرص ــي وك ـي ـف ـيــة
إدارتـ ــه والـتـسـلــط اإلســرائ ـي ـلــي عـلـيــه ،إضــافــة
إلــى تـجــاذب مرتقب حــولــه بــن غــزة ورام الله
والـقــاهــرة ،مــن شأنه أن يمنع تطور االقـتــراح
من ناحية فعلية ،إلى واقع عملي.
األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة ف ــي اق ـ ـتـ ــراح ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ــذي
تـقــابـلــه ص ـعــوبــة ،إن ل ــم ت ـكــن اس ـت ـحــالــة لــدى
الجانب الفلسطيني ،أن أحــد أهــم أهــداف هذا
االقـ ـت ــراح ه ــو «ن ـس ــف» امل ـط ـلــب الـفـلـسـطـيـنــي
الثابت في إطــاق أســرى فلسطينيني مقابل
أس ــرى إســرائـيـلـيــن .ت ـنــازل كـهــذا مــن جــانــب
الفلسطينيني مــن شــأنــه أن يـشـ ّـكــل انـكـســارًا
كـبـيـرًا ج ـدًا ال تـقــوى الـفـصــائــل الفلسطينية

ع ـل ــى ال ـت ـع ــاي ــش مـ ـع ــه ،م ـه ـم ــا ك ــان ــت ب ــدائ ـل ــه
االقتصادية املشروطة ،املعروضة إسرائيليًا
على القطاع.
يمثل اقتراح ليبرمان ،وغيره من االقتراحات
التي وضعت في التداول وتلك التي لم توضع
بـ ـع ــد ،أف ـ ـكـ ــارًا تـ ـه ــدف إلـ ــى «ت ـق ـط ـي ــع ال ــوق ــت»
وت ــأج ـي ــل االن ـف ـج ــار األم ـن ــي ف ــي ج ــول ــة قـتــال
جديدة ،من شأنها أن تكون مغايرة ملا سبقها
م ــن جـ ــوالت ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي سـيــاق
املـكــابــرة واالم ـت ـنــاع عــن الـتـنــازل عــن حصار
تلقيها
الفلسطينيني في القطاع ،إال في حال ّ
أثمانًا فلسطينية ثبت استحالة فرضها في
ظل ميزان قوى مغاير عن املراحل السابقة.
الجولة القتالية املقبلة ،بسبب الحصار ،هي
تحذر
العامل األكثر حضورًا وخشية ،الــذي ّ
مـنــه املــؤسـســة األم ـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة وتـشــدد

ع ـل ـيــه وع ـل ــى ض ـ ــرورة الـ ـح ــؤول دون ـ ــه ،ربـطــا
بمروحة واسعة من األسباب ،وفي مقدمتها
ال ـخ ـش ـيــة م ــن ال ـي ــوم الـ ــذي ي ـلــي امل ــواج ـه ــة مــع
القطاع ،في حال وقعت هذه املواجهة بالفعل.
خ ـش ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل وتـ ـح ــذي ــره ــا واض ـ ـحـ ــان،
وتحديدًا ما يتعلق بمحذور العودة إلى املربع
األول بعد القتال العسكري من دون تحقيق
تـغـيـيــرات جــذريــة ذات معنى لـلـتـعــذر ،قياسًا
بالواقع امليداني املوجود اآلن حيال غزة.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ل ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ،وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
االق ـتــراحــات ال ـتــي تـتــزاحــم فــي ه ــذه املــرحـلــة،
تلمس إسرائيلي أن حصار
يشير إلى وجود ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ـمــا ه ــو عـلـيــه اآلن ف ــي غ ــزة،
قابل لالشتعال وبقوة ،مع ضــرورة منع هذا
االشتعال لتعذر تحقق املصالح اإلسرائيلية
ع ـبــر ال ـق ـت ــال ال ـع ـس ـك ــري .ل ـي ـب ــرم ــان ،وغ ـي ــره،
مــع التأكيد على املصالح الشخصية أيضًا،

يـهــدف مــن خــال اقـتــراحــه إلــى ال ـحــؤول دون
األس ـ ــوأ ،أي املــواج ـهــة الـعـسـكــريــة املـقـبـلــة مع
غ ــزة ،بــا أث ـمــان حقيقية تــدفـعـهــا إســرائـيــل.
واضــح أن تــل أبـيــب بمؤسستيها السياسية
والعسكرية ،تخشى اليوم الذي يلي املواجهة
امل ـق ـب ـلــة ،وه ــو يـضـغــط عـلـيـهــا ويــدف ـع ـهــا إلــى
االمتناع عن التمادي في اعتداءاتها واالبتعاد
قدر االمكان عن املواجهة املقبلة.
يـ ـض ــاف إل ـ ــى كـ ــل ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــو مـ ــا ال تـخـفـيــه
إس ــرائ ـي ــل ،وج ــوب أن يـتـمـحــور الـتــركـيــز في
ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة مــع
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ،ح ـيــث ال ـخ ـطــورة وال ـت ـهــديــد،
ك ـم ــا تـ ـق ـ ّـدر امل ــؤس ـس ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،خ ــاص ــة مــع
تـطــورات تتسارع نحو األســوأ مــن ناحيتها،
وهــي تشي بـخـســارة مرحلة مــا بعد الحرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ك ــان ــت خ ـس ــارت ـه ــا،
وخسارة حلفائها ،للحرب نفسها.
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المرحب الــذي ّ
السعودية أعــاد الموقف ّ
سجلته «هيئة كبار
العلماء» السعودية ،إزاء دخول قرار قيادة النساء حيز التنفيذ،
تسليط الضوء على العالقة الشائكة بين المؤسسة الوهابية
وبين السلطة السياسية بقيادة محمد ّبن سلمان .وعلى رغم
ماحمله موقف «الهيئة» من مرونة تجلي قابليتهاللتطويع،
إال أن ابن سلمان بات يحاذر في خطواته الماسة بها ،في وقت
ّ
تتحسب هي ليوم تقترب فيه الموسى من أسس عقيدتها

وم ــا ال ـس ـخــاء الـ ــذي ُس ـ ّـج ــل إبـ ــان عهد
امل ـ ـلـ ــك فـ ـه ــد ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ن ـشــر
ال ــوه ــابـ ـي ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم  -ب ـت ــواط ــؤ
غربي  -ضمن «استراتيجية مواجهة
امل ــد ال ـث ــوري اإلي ــران ــي» ،وف ــي املـقــابــل
ال ـت ـح ـفــظ الـ ــذي أبـ ـ ــداه امل ـل ــك ع ـبــد الـلــه
عـلــى تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة ،خصوصًا
عقب أحداث  11أيلول  ،2001حيث بدأ
ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات مل ـحــاصــرة املــؤسـســة
الدينية ،إال دليالن واضحان على ذلك
الترابط .لكن ما يقدم عليه ابن سلمان،
راهـنــا ،يتجاوز حــدود كل ما انتهجه
أســافــه فــي لعبهم عـلــى املتناقضات
التي أسس لها الشيخ واألمير (محمد
بــن عبد الــوهــاب ومحمد بــن سعود).

ابن سلمان أكثر حذرًا تجاه الوهابية:

المساكنة ال
تزال مطلوبة
دعاء سويدان
ل ــو أريـ ــد إس ـق ــاط ال ـف ـت ــاوى املـتـقــادمــة
فــي الـسـعــوديــة فــي ش ــأن ق ـيــادة امل ــرأة
للسيارة على الواقع اليوم ،لكان ولي
العهد ،محمد بن سلمان ،هو املقصود
ب ـحــديــث أج ـ ــاب ب ــه أحـ ــد أملـ ــع تــامــذة
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،مفتي
عـ ــام امل ـم ـل ـكــة م ـنــذ عـ ــام  1992وحـتــى
 ،1999ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ب ــاز،
ٌ
ً
ســؤاال بهذا الشأن ،حيث أورد« :دعاة
على أب ــواب جهنم ،مــن أجابهم إليها
ق ــذف ــوه ف ـي ـه ــا» .وفـ ــق امل ـن ـط ــق نـفـســه،
وطـبـقــا لـفـتــوى املـفـتــي ال ـعــام الـحــالــي،
ع ـبــد ال ـعــزيــز آل ال ـش ـيــخ ،قـبـيــل أشـهــر
قليلة فقط مــن قــرار ابــن سلمان كسر
الحظر املـفــروض على قـيــادة النساء،
يـ ـك ــون األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب ق ــد ف ـت ــح عـلــى
السعوديني «باب الشرور» .لكن «هيئة
كبار العلماء» ،التي استمات رجالها
فــي مــا مضى فــي الــدفــاع عــن رفضهم
تشريع هــذا الحق ،سرعان ما بــادرت
إلى الترحيب بدخول قرار ابن سلمان
حيز التنفيذ ،معتبرة إيــاه «مصلحة
ّ
راج ـحــة» .تقلب يجلي بــوضــوح كيف
يـجــري الـعـمــل عـلــى تـطــويــع املؤسسة
الدينية السعودية ،بشقيها الرئيسني
(ه ـي ـئ ــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء وه ـي ـئ ــة األم ــر
باملعروف والنهي عن املنكر) ،في وقت
ّ
يروج فيه نجل امللك لكون معركته هي
مــع «ت ـيــار الـصـحــوة ال ــذي غ ــزا الـبــاد
أواخـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـنــات» ع ـقــب ان ـت ـصــار
الثورة اإلسالمية في إيران.

لـيــس ال ـغــرض مــن ه ــذه امل ــزاع ــم ،فقط،
ت ـب ــرئ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ل ــوث ــة ال ـف ـكــر
امل ـت ـش ــدد ،وإلـ ـص ــاق األخـ ـي ــرة ب ــإي ــران.
ول ـيــس ال ـغــرض مـنـهــا أي ـضــا ،حـصـرًا،
التأصيل لحرب شاملة ضد التيارات
«اإلخوانية» داخل اململكة وخارجها،
إنما كذلك التغطية على حرب من نوع
آخر يخوضها ابن سلمان ضد التيار
الديني األقوى في بالده ،والذي يعود
إل ـيــه الـفـضــل األك ـب ــر ف ــي ق ـيــام الــدولــة
الـسـعــوديــة ،وامل ـق ـصــود بــه الــوهــابـيــة.
ي ـقــول األم ـي ــر ال ـش ــاب ،ف ــي مـقــابـلــة مع
مجلة «تــايــم» األميركية فــي نيسان/
أبــريــل امل ــاض ــي ،إن ــه «ال وج ــود لشيء
بـهــذا االس ــم (الــوهــاب ـيــة) .إنـهــا مجرد
أف ـك ــار روج لـهــا امل ـت ـطــرفــون بـعــد عــام
 ،1979فقط من أجل جعل السعوديني
ج ــزءًا مــن ش ــيء ال يـنـتـمــون إل ـي ــه» .لن
ي ـك ــون ابـ ــن س ـل ـم ــان أول م ــن سـيـنـكــر
وجود الوهابية من آل سعود؛ إذ سبقه
إل ــى ذل ــك امل ـلــك امل ــؤس ــس عـبــد الـعــزيــز
بن سعود نفسه بقوله إن «تسميتنا
ب ــال ــوهــاب ـي ــن خ ـط ــأ ف ــاح ــش ن ـش ــأ عــن
ال ــدع ــاي ــات ال ـك ــاذب ــة ال ـت ــي ك ــان يبثها
أهــل األغ ــراض» ،ومــن بعده امللك فهد
الــذي شــدد على أن «الوهابية ليست
مذهبًا» ،وأن «الشيخ محمد بــن عبد
الــوهــاب لــم يـقــم إال بــالــدعــوة لتطهير
العقيدة من البدع والضالالت».
ال ـف ــارق ب ــن اب ــن سـلـمــان وأس ــاف ــه أن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن لـ ــم يـ ـك ــون ــوا فـ ــي م ـعــرض
الـتـبــرؤ مــن الــوهــابـيــة بـقــدر مــا كــانــوا
ُ
يحاولون تنزيهها مما اتهمت به ،في

الحملة على
«اإلخوان» و«السروريين»
ّ
تهيئ األرضية
لنشوء حركات تمرد

وصفت «هيئة كبار العلماء» قرار ابن سلمان بشأن «القيادة» بأنه «مصلحة راجحة» (أ ف ب)

حني أن األمير الـشــاب ،الــذي سبق أن
جارى جده وعمه بإبدائه استهجانه
م ــن ال ــرب ــط ب ــن الــوهــاب ـيــة واإلره ـ ــاب
(«فورين أفيرز» ،كانون الثاني /يناير
 ،)2017ســرعــان مــا أوقـعـتــه زالت ــه في
ً
االنكشاف ،عندما أجاب ســؤاال ملجلة
«واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» (آذار /م ــارس
 )2018ورد فـيــه مـصـطـلــح الــوهــابـيــة

ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن «ج ـ ـ ـ ـ ـ ــذور االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس وامل ـس ــاج ــد
تعود إلى فترة الحرب الباردة ،عندما
طالب الحلفاء السعودية باستخدام
مواردها ملنع االتحاد السوفياتي من
تحقيق نـفــوذ فــي ال ــدول اإلســامـيــة».
ّ
يقر ابــن سلمان ،بطريقة أو بأخرى،
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـت ـصــريــح ،ب ــأن ج ــزءًا

رئيسًا مما يقوم به اليوم من تغييرات
داخــل اململكة إنما هو من مقتضيات
«االن ـقــاب» املطلوب أميركيًا ،بعدما
أضحى التكفير بالنسبة إلى الواليات
املتحدة بضاعة كاسدة.
ل ـطــاملــا كــانــت ال ـعــاقــة ب ــن آل سـعــود
والـ ــوهـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـح ـس ــاب ــات
سياسية متصلة بالداخل والـخــارج.

صحيح أن ملوك آل سعود لم يتورعوا،
فــي مــا مـضــى ،عــن البطش بالتيارات
«اإلخــوان ـيــة» مثلما فعل عبد العزيز
بمقاتلي «إخـ ــوان مــن أط ــاع ال ـلــه» في
أواخ ــر عشرينات الـقــرن املــاضــي (إثــر
استغالله إياهم في حروب التوحيد)،
أو ك ـم ــا ف ـع ــل خ ــال ــد ب ــن ع ـب ــد ال ـعــزيــز
(بتوجيه من فهد ،ولي العهد حينها)
بحركة جهيمان العتيبي فــي أواخــر
سبعينات القرن املاضي ،إال أن ذلك لم
يكن إال بعدما قاد هؤالء عمليات تمرد
مسلحة ضد النظام السعودي ،بينما
ّ
يشن ولي العهد الحالي حملة تطهير
ابـتــدائـيــة ضــد الـتـيـ َـاريــن «ال ـس ــروري»
ً
و«اإلخــوانــي» ،شامال بها وجوههما
ّ
الـ ـب ــارزة ال ـتــي كــانــت تـشــكــل ج ــزءًا من
«ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة» امل ـ ـشـ ــائـ ــخ ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة
(سـلـمــان ال ـع ــودة ،عــائــض ال ـق ــرن ــي.)...
حـمـلــة م ــن شــأنـهــا تـغــذيــة الـخـصــومــة
ً
املوجودة أصال بني السلفية الجهادية
والسلفية الوهابية ،وتهيئة األرضية
ّ
تصب عملية
لنشوء حركات تمرد ال
«التغريب» الجارية في اململكة إال في
مصلحة مضاعفة تهديدها.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــا ه ـن ــا ال ـخ ـطــر
األك ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــواجـ ـه ــه اب ـ ــن س ـل ـمــان
(خالفًا لكل ما يدعيه في شــأن منشأ
التطرف فــي الـسـعــوديــة) ،وال ــذي بات

يـ ـب ــدي فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه ح ــرص ــا أك ـب ــر
م ـمــا ك ــان ي ـظ ـهــره أوائ ـ ــل ت ـبــوئــه ســدة
واليـ ــة ال ـع ـهــد ،ي ـح ــاول األم ـي ــر الـشــاب
ترويض املؤسسة الوهابية بما يالئم
رؤيـتــه لـ«السعودية الـجــديــدة» .وهي
م ـح ــاوالت لـيـســت األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
فــي تــاريــخ املـمـلـكــة ،إذ سـبــق ألســافــه
(وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـنـ ـه ــم ع ـ ـبـ ــد الـ ـع ــزي ــز
وفهد) أن مارسوا هذه اللعبة ،لكنهم
جميعًا كــانــوا ي ـحــرصــون عـلــى حفظ
مـســاحــة ن ـفــوذ ال يـسـتـهــان بـهــا لتلك
املؤسسة ملا تلعبه من دور في حماية
شــرعـيــة ال ـن ـظــام .أم ــا ال ـي ــوم ،ف ــإن ولــي
العهد يشعر أنــه ّ
مكبل بمعادلة جده
وأع ـم ــام ــه ،ولـ ــذا ف ـهــو يــريــد االنـع ـتــاق
مـنـهــا ،إال أن ــه ال ي ــزال يخطو فــي هــذا
الطريق بحذر ،على رغم ما يقابله به
مـشــائــخ الــوهــاب ـيــة مــن مــرونــة تجلت
مجددًا في مواقفهم إزاء سريان قرار
الـسـمــاح لـلـمــرأة بــالـقـيــادة .وم ــع ذلــك،
يمكن إيــراد جملة معطيات ّ
تبي ذلك
ال ـح ــذر :ف ــي ن ـي ـســان /أب ــري ــل املــاضــي،
زار ابــن سلمان بنفسه الشيخ صالح
الـفــوزان (أحــد أبــرز الــوجــوه املتشددة
ً
ف ــي ه ـي ـئــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـ ُم ــاء) ق ــائ ــا ل ــه:
«أنت والد لي» ،في ما قرئ استرضاءً
ّ
ـاسـ ــة
لـ ــ«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» إث ـ ــر الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات املـ ـ ّ
بهيبتها .بعدها بأسابيع فقط ،شنت
السلطات السعودية حملة اعتقاالت
ض ـ ــد نـ ــاش ـ ـطـ ــات ن ـ ـسـ ــويـ ــات ت ـح ـس ـبــا
ملحاولتهن تصوير «القيادة» إنجازًا
ل ـهــن .وف ــي ال ـ ــ 19م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري،
أصدر امللك سلمان قرارًا بإقالة رئيس
مجلس إدارة «هيئة الترفيه» ،أحمد
الخطيب ،على خليفة ظـهــور العبات
روس ـيــات فــي الــريــاض بــ«لـبــاس غير
الئـ ــق» .وق ـبــل ي ــوم ــن ،ق ــررت «الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ــإع ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»
إحالة اإلعالمية شيرين الرفاعي إلى
التحقيق بعد ظهورها بـ«مالبس غير
محتشمة».
ك ـل ـه ــا أم ـث ـل ــة ت ـظ ـه ــر ح ـج ــم ال ـت ـح ــدي
ال ـ ــذي ي ــواج ـه ــه األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب ،وفــي
الــوقــت نفسه تضع املؤسسة الدينية
وام ـ ـ ـتـ ـ ــدادات ـ ـ ـهـ ـ ــا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــام
ّ
أسـئـلــة عــدة لـعــل أهـمـهــا :م ــاذا لــو قــرر
اب ــن س ـل ـمــان اق ـت ـحــام م ـنــاطــق ال ت ــزال
محفوظة (إلــى حــد كبير) للوهابيني
من قبيل النظام التعليمي ،أو الثقافة
الدينية ،أو اإلفـتــاء في أمــور حساسة
كنظام الــواليــة؟ شيئًا فشيئًا ،تقترب
مــوســى «ال ـت ـغــريــب» و«ال ـت ــرف ـي ــه» من
راسمة
أساسيات العقيدة الوهابيةِ ،
ـول مــا
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام كـ ـب ــرى ح ـ ـ َ
ستؤول إليه العالقة بني «الحليفني»،
خصوصًا أن استمرار املساكنة يزداد
صعوبة كلما خطا ولي العهد خطوة
إضافية في طريق االنفتاح واللبرلة
بنموذجها السعودي.
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الجبوري عائد إلى البرلمان
 ...لرئاسة كتلة «االتحاد»؟
بالتوازي مع محاوالت إحياء
«التحالف الوطني» تجرى
محاوالت مماثلة داخل «البيت
السني» ،لتشكيل تحالف آخر
برئاسة سليم الجبوري ،العائد
من خسارته االنتخابية على
«فرس» العد والفرز اليدوي
بغداد ــ محمد شفيق
على رغــم موقف السلطتني القضائية
والـتـنـفـيــذيــة ،الــرافـضـتــن أي مـحــاولــة
تـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــد ل ـ ـع ـ ـمـ ــر املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي
ً
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا «أمـ ـ ـ ـ ـ ـرًا ب ـ ــاط ـ ــا ي ـض ــرب
دسـ ـت ــور ال ـ ـبـ ــاد» ،ي ـص ـ ّـر ال ـبــرملــان ـيــون
عـلــى املـضــي قــدمــا فــي خطوتهم هــذه،
خ ـصــوصــا أن ث ـمــة  -ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو -
ً
غطاء سياسيًا ممنوحًا لهؤالء بهدف
مـنــع رئـيــس ال ـ ــوزراء ،حـيــدر الـعـبــادي،
م ــن «االس ـت ـف ــراد بــال ـح ـكــم» ،بــال ـتــوازي
مع تأجيل «املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات» إعــان النتائج النهائية
لــانـتـخــابــات التشريعية حـتــى إتـمــام
عملية العد والفرز اليدوي.
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـع ــود الـ ـب ــرمل ــان إلـ ــى االل ـت ـئ ــام
مستأنفًا الجلسة املؤجلة منذ
مجددًا،
ِ
األحــد املاضي ،بهدف مناقشة مقترح

ق ـ ــان ـ ــون يـ ـن ــص عـ ـل ــى تـ ـم ــدي ــد واليـ ـت ــه
(ينتهي عمر البرملان في  30حزيران/
يونيو ال ـج ــاري) ،حتى تتم املصادقة
عـ ـلـ ــى نـ ـتـ ــائـ ــج االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات (ت ـن ـش ــر
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
م ـس ــودة ال ـقــانــون امل ـق ـت ــرح)« .الـجـلـســة
الـحــاسـمــة» ،بتعبير عــدد مــن الـنــواب،
س ـت ـش ـهــد ان ـق ـس ــام ــا ح ـ ـ ــادًا بـ ــن مــؤيــد
ومعارض للقانون .وبحسب ما نقلته
وســائــل إعــامـيــة عــراقـيــة عــن ع ــدد من
ال ـن ــواب ،ف ــإن هـنــاك «ات ـفــاقــا بــن أغلب
الكتل السياسية على إكمال النصاب
ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـج ـل ـســة» بـ ـه ــدف ت ـمــريــر
الـقــانــون .لكن ،حتى وإن نجح النواب
فــي إطــالــة عـمــر مـجـلـسـهــم ،ف ــإن عائقًا
ً
قانونيًا سيواجههم ،متمثال في قرار
«امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة ال ـع ـل ـيــا» (أع ـلــى
سـلـطــة قـضــائـيــة فــي ال ـب ــاد) الــرافـضــة
ل ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي سـيــدفــع
ّ
املمد ِدين إلى االستئناف ،في محاولة
الن ـت ــزاع ال ـغ ـطــاء الـقــانــونــي لقانونهم
َ
الجديد ،وهو أمر ال تستبعد حصوله
مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،أكـ ـ ـ ــدت فــي
حديثها إلى «األخبار» أن «املحكمة إن
ّ
تعرضت لضغوطات سياسية لتمرير
التعديل ،سترضخ لذلك على اعتباره
أم ـ ـرًا ال مـفــر م ـن ــه» ،مـتــوقـعــة اسـتـمــرار
األزمة السياسية التي تمر بها البالد،
حتى االنتهاء مــن عملية العد والفرز
اليدوي ،وإعالن نتائج االنتخابات في
شكل نهائي ومصادقتها.

ُ
أطلقت أمس مهمة إزالة األنقاض في الجزء الغربي من مدينة الموصل (أ ف ب)

وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـتــوجــه األن ـظ ــار
إلــى رئيس البرملان ،سليم الجبوري،
بــاع ـت ـبــاره ع ــراب قـضـيــة ال ـعــد وال ـفــرز
ال ـ ـيـ ــدوي وت ـم ــدي ــد ع ـم ــر الـ ـب ــرمل ــان .إذ
كشفت م ـصــادر مطلعة ،فــي حديثها
إلى «األخبار» ،عن وجود قرار «سني»
ب ـم ـن ــح ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،الـ ـخ ــاس ــر حــال ـيــا
واملتوقعة عودته إلى امليدان النيابي
بـ ـع ــد إت ـ ـمـ ــام الـ ـع ــد والـ ـ ـف ـ ــرز ال ـ ـيـ ــدوي،
رئ ــاس ــة كـتـلــة نـيــابـيــة ج ــدي ــدة ،تحمل
اس ــم «االت ـح ــاد» (الــوري ـثــة السياسية
لـكـتـلــة «ت ـحــالــف الـ ـق ــوى») ،م ــن امل ـقــرر
اإلعـ ـ ـ ـ ــان عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة.
وتضيف املعلومات أن اسم الجبوري
مطروح كـ «مرشح رقم واحد» لرئاسة
ال ـب ــرمل ــان ل ــوالي ــة ثــان ـيــة ،أم ــا «مــرشــح
رقـ ـ ــم اثـ ـ ـن ـ ــان» فـ ـه ــو مـ ـح ــاف ــظ األن ـ ـبـ ــار
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي .وي ـض ــم الـتـكـتــل
ً
الـ ـج ــدي ــد ،وف ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ك ـ ــا مــن
«تحالف القوى الوطنية» ( 13مقعدًا)
ب ـق ـيــادة ج ـمــال ال ـكــربــولــي ،و«تـحــالــف
ال ـقــرار الـعــراقــي» ( 14مـ ًقـعـدًا) بزعامة
خميس الخنجر ،إضــافــة إلــى «جبهة
الـحــوار الوطني» ( 5مقاعد) برئاسة
صالح املطلك ،إلى جانب ستة مقاعد
للجبوري نفسه.
وت ــذه ــب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ــي حــدي ـث ـهــا إل ــى
«األخبار» ،إلى أن التكتل الجديد ،وطرح
اسم الجبوري لرئاسة البرملان ،يأتيان
ضمن «تسوية» هي نتاج الحراك الذي
قـ ــاده ال ـج ـب ــوري داخـ ــل ال ـب ــرمل ــان ،على
اعـتـبــار أن الـكـتــل «الـسـنـيــة» هــي أكثر
امل ـت ـضــرريــن م ــن «ض ـي ــاع بــوصـلـتـهــا»،
وخـ ـ ـس ـ ــارة أص ــواتـ ـه ــا مل ـص ـل ـحــة كـتـلــة
الكربولي التي ُو ِّجهت إليها اتهامات
من مختلف القوى بتزوير االنتخابات.
أما عن أهداف التكتل ،فتشير املصادر
إلى أن «توحيد رؤى القوى السنية في
مـفــاوضــات تشكيل الحكومة املقبلة»
ُ ّ
أن يمثل تشكيل
يعد هدفها األول ،على َ
تحالف في مقابل تحالفي «سائرون ـ
ال ـن ـص ــر» و«سـ ــائـ ــرون ـ ـ ـ ال ـف ـت ــح» هــدفــا
ثانيًا للملمة شتات «البيت السني».
وفــي وقــت يتسارع العمل على إحياء
تلك التحالفات التقليدية ،يبقى زعيما
ائتالفي «دولة القانون» نوري املالكي،
و«الــوط ـن ـيــة» إي ــاد عـ ــاوي ،حـتــى اآلن
خ ـ ــارج خــري ـط ـت ـهــا ،م ــا ُي ـ ّ
ـرج ــح إم ـكــان
تحالفهما معًا ،والبحث عن «حلفاء»
داخل البيوتات األخرى.

مقالة

نتنياهو يلعب آخر أوراقه اإليرانية :الفصل بين النظام والشعب
علي حيدر
لم يتمالك رأس الهرم السياسي في تل أبيب
نفسه عن التحريض العلني واملباشر للشعب
اإليــرانــي ضــد نظامه على خلفية االحتجاج
الشعبي فــي ط ـهــران نتيجة تـفــاقــم التضخم
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة .وك ـش ـفــت
مسارعة رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ومعه وزيــر أمنه أفيغدور ليبرمان،
ل ـهــذه ال ـخ ـطــوة ع ــن أك ـثــر م ــن ت ـقــديـ ّـر خــاطــئ،
يتصل بـقــراءة الــواقــع اإليــرانــي وتـجــذر النظام
اإلسالمي فيه.
مع ذلك ،ينبغي القول إن املسؤولني اإلسرائيليني
يتعاملون مع الساحة الداخلية اإليرانية على
أنـهــا ســاحــة االشـتـبــاك املـيــدانــي األكـثــر أهمية
ال ـتــي تــراقـبـهــا وت ــراه ــن عـلــى مـفــاعـيـلـهــا ،منذ
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب الخروج

م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وفـ ــرض ع ـقــوبــات على
إيــران .ويعود ذلك إلى خالصة وعبرة انتهى
إليها صـنــاع ال ـقــرار فــي واشـنـطــن وتــل أبيب،
أنه ما دام العمق االستراتيجي ملحور املقاومة
– إيــران – مستقرًا ويحقق املزيد من التقدم
ع ـلــى امل ـس ـتــويــات االق ـت ـص ــادي ــة والـسـيــاسـيــة
والعسكرية ،فستتضاءل فرص االنتصار في
املعركة الدائرة في سوريا والعراق.
ف ــي ضـ ــوء ف ـشــل ك ــل ال ــره ــان ــات وال ـخ ـي ــارات
التي انتهجوها خالل السنوات السابقة ضد
إيــران ،تقرر العودة إلى تركيز الضغوط على
الداخل اإليراني ،على أمل أن يؤدي ذلك ـ على
أقــل تقدير ـ إلــى إخضاع النظام أو دفعه إلى
امل ـســاومــات اإلقـلـيـمـيــة ،أو ال ـس ـقــوط .لــذلــك ،لم
ـف نـتـنـيــاهــو ف ــي رســال ـتــه املـ ـص ــورة عبر
ُي ـخ ـ ِ
حسابه على شبكات التواصل االجتماعي ،أن
خلفيته في هذا التحريض تكمن في الخيارات

االستراتيجية اإليرانية« :إلى الشعب اإليراني
أقول :هل تتصورون ماذا كان سيحصل لو أن
الحكومة في إيران ،وبدل أن تهدر أموالكم في
حروب غير ضرورية
سوريا وفي اليمن وفي
ٍ
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،اس ـت ـث ـمــرت ـهــا ف ــي حل
املشاكل الحقيقية في إيران؟».
في املقابل ،يبدو أن اآلمال الكبيرة التي تراود
مؤسسات الـقــرار السياسي واألمـنــي فــي تل
أبيب ،ومحدودية خياراتهم بعد فشل العديد
م ــن الـ ـب ــدائ ــل ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،فــي
مواجهة الجمهورية اإلسالمية وحلفائها في
املنطقة ّ
سببت دفعهم إلى الخلط بني الوقائع
واآلم ـ ــال .وي ـعــود ذل ــك أي ـضــا إل ــى أن تــل أبيب
لــم يـعــد أمــامـهــا س ــوى ال ــره ــان عـلــى مفاعيل
ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي ع ـلــى ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي،
إلبعاده عن النظام ،خاصة أن كافة املسؤولني
السياسيني واألمنيني يــدركــون أن فشل هذا

الــرهــان هــو آخــر األوراق التي ستترتب عنها
تــداعـيــات إقليمية هــائـلــة ،عـلــى األم ــن القومي
اإلســرائـيـلــي والـنـفــوذ األمـيــركــي فــي املنطقة.
ص ـح ـيــح أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــادرة عـلــى
التسبب إليــران بأزمات اقتصادية ،وصحيح
أن ت ــل أبـ ـي ــب ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه ض ــرب ــات
عسكرية هنا أو هناك ،لكن هناك فرق دقيق
ّ
ومهم بني القدرة على فرض هذه الوقائع وبني
َّ
مفاعيلها املؤملة منها .وبالتالي هناك فرق
بني القدرة على التسبب باألزمات االقتصادية،
وبــن تداعياتها السياسية الدراماتيكية التي
يــأمـلــونـهــا ويـسـعــون إلـيـهــا ،خــاصــة فــي حــال
وجـ ــود أرض ـي ــة داخ ـل ـيــة تـمـكــن م ــن الـصـمــود
االقتصادي ،وهــو أمــر أثبتته إيــران بالتجربة
في مواجهة عقوبات دولية شاملة .بل هو من
ضمن ما تستند إليه القيادة العليا في إيران
ف ــي مــواقـفـهــا املـتـصـلـبــة بـمــواجـهــة اإلمـ ــاءات

والـضـغــوط األميركية .وأيـضــا نتيجة أن خيارات
إيران في مواجهة إسرائيل ،وبما يتصل بالقضية
الفلسطينية ،لها منطلقاتها العقائدية إلى درجة ّأن
قائد «الثورة» السيد علي خامنئي ،اعتبر ّ
ردًا على
دعــوات تغيير سلوك إيــران في ما يتعلق بقضية
فلسطني في أكثر من محطة ،أن «تغيير السلوك
هو تغيير للنظام» .ومشكلة الخطأ في هذا النوع
من املفاهيم ً أن مفاعيله ال تقتصر عليه ،بل يكون
أيضًا منشأ لتقديرات ورهانات خاطئة وفاشلة،
قد يحتاج اكتشافها إلى مراحل ومحطات وفترات
زمنية متتالية.
مــع أن نتنياهو حــاول مخاطبة الــوجــدان الشعبي
ً
اإليراني عبر لعبة كرة القدم ،قائال ّإن «من الصعب
ال ـت ـصــدي ل ــ(كــري ـس ـت ـيــانــو) رون ــال ــدو وم ـن ـعــه من
تسديد ه ــدف ،ولـكــن املنتخب اإليــرانــي فعل ذلــك،
وأظهر شجاعة في امللعب» ،لكن الخطأ الجوهري
اآلخــر الــذي ارتكبه أنــه لم يلتزم الصمت إزاء هذا

الحراك ،عندما اعتبر أن «الشجاعة ذاتها» أظهرها
ً
اإليرانيون في شــوارع إيــران ،متجاهال حقيقة أن
أي محاولة خارجية معادية تحاول استثمار حراك
داخـلــي إيــرانــي ،ستكون لها ارتــدادات ـهــا السلبية،
بعكس ما يأملونه في تل ابيب .وهي حقيقة تتسم
بها الساحة الشعبية اإليرانية.
في اإلطار نفسه ،المس نتنياهو أيضًا صعوبات
وت ـحــديــات فعلية تــواجـهـهــا إي ــران عـلــى املستوى
االقتصادي واملياه ...إال أن مشكلة أعداء إيران أنهم
لم يفهموا االمـتــداد الشعبي الــواســع للنظام ،الذي
تتعدد عوامله ومنطلقاته ،ومن ضمنها أن إيران
في ظل نظام الجمهورية اإلسالمية ،حققت الكثير
على املستويات العلمية واالقتصادية واالجتماعية
والـصـنــاعـيــة .وعـلــى املـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،تتعامل
إيران مع محيطها على أنه جزء ال يتجزأ من أمنها
ً
ال ـقــومــي ،فـضــا عــن أن خـيــاراتـهــا فــي مــا يتعلق
بفلسطني واملـقــاومــة يتصل بهويتها العقائدية.

ومما يفاقم مشكلة الطرح األميركي – اإلسرائيلي،
أنه ال يقدم وال يملك نموذجًا على مستوى املنطقة،
يـشـ ّـجــع الـشـعــب اإلي ــران ــي عـلــى تقليده عـلــى كافة
املستويات الداخلية والخارجية .بل إن اجــراء أي
مقارنة بسيطة في هــذا املجال سيصب فــورًا في
مصلحة الـنـظــام اإلي ــران ــي .وال يـتـعــارض ذل ــك مع
حقيقة أن إيران تواجه وستواجه تحديات قاسية
وصعبة ،وستكون أمــام املــزيــد منها الحـقــا .وقد
يشهد هذا الكباش املزيد من املنعطفات ومحطات
التصعيد...
رغ ــم م ــا ت ـق ــدم ،الـحـمــاســة ال ــزائ ــدة ل ــدى املـسـتــوى
الرسمي اإلسرائيلي إزاء التظاهرات في إيران ،التي
ً
قد تعطي انطباعًا خاطئًا ومستعجال ،كما لو أن
طهران على وشك تحوالت دراماتيكية داخلية أو
إقليمية ،تزامنت مع تقديرات معلقني وخـبــراء لم
يقعوا في الفخ الــذي سقطت فيه قيادتهم .بل بدا
أنهم رأوا في ذلك محاولة إسرائيلية دعائية فاشلة

لتضخيم ما يجري في إيران ،ومنها ما ورد على
لـســان املعلق العسكري فــي الـقـنــاة « ،»13تعليقًا
على رسالة ليبرمان إلى الشعب اإليراني ،بالقول:
«املحاولة اإلسرائيلية هنا هي دق إسفني بني النظام
والشعب ...وهي محاولة لركب املوجة» ،مستبعدًا
أن يـكــون هـنــاك شــيء درامــاتـيـكــي ،ومــؤك ـدًا «أننا
سنبقى مع املعادلة نفسها» .وفي السياق نفسه،
رفض الباحث املتخصص في «الشؤون الشيعية»
فــي مــركــز «هرتسيليا» الــدكـتــور أوري غولدبرغ
ما ّ
سماه االنجرار وراء التعليقات ،والتفاؤل عبر
الحديث عن تغيير استثنائي .ومع أنه أكد صعوبة
الوضع االقتصادي في إيران ،إال أنه أكد أن شيئًا
دراماتيكيًا لــم يحصل بعد انسحاب تــرامــب من
االتـفــاق الـنــووي .وعلى الخلفية نفسها ،استبعد
معلق ال ـشــؤون الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة فــي صحيفة
«هآرتس» تسفي برئيل ،أن تهدد التظاهرات النظام
اإلسالمي في إيران.
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إقالة القائد العام للشرطة:

ُ
الكوكايين يشعل
«حرب السرايا»
أشعلت حاوية تحتوي على 701
كيلوغرام من الكوكايين ضبطتها
المخابرات العسكرية الجزائرية قبل شهر
البالد ،حربًا بين
في مطار وهران ،غرب ّ
أقطاب النظام الحاكم ،تجلت بدايتها منذ
أيام وال أحد يعرف نهايتها
الجزائر ــ مراد طرابلسي
م ـســاء أول م ــن أمـ ــس ،أقـ ــال الــرئـيــس
عبد العزيز بوتفليقة ،القائد العام
لـلـشــرطــة ال ـل ــواء ع ـبــد الـغ ـنــي هــامــل،
وهـ ـ ــو أي ـ ـضـ ــا رئ ـ ـيـ ــس «األفـ ــري ـ ـبـ ــول»
ً
(ش ــرط ــة أف ــري ـق ـي ــا) ،وعـ ـ ّـن بـ ــدال منه
املدير العام للحماية املدنية (الدفاع
املـ ــدنـ ــي) م ـص ـط ـفــى ل ـه ـب ـي ــري .حـمــل
خبر اإلقالة والتعيني بيان صدر عن

رئــاســة الـجـمـهــوريــة ووزع ـت ــه وكــالــة
األن ـ ـبـ ــاء الـ ـج ــزائ ــري ــة ال ــرس ـم ـي ــة ،مــن
دواف ــع
دون إع ـطــاء تــوضـيـحــات عــن ّ
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة .ل ـكــن ال ــواض ــح أن ـهــا
على عالقة بشحنة الكوكايني ،على
ّ
اعتبار أن األمر جاء بعد تصريحات
أدلــى بها الــرجــل وصفتها األوســاط
الـسـيــاسـيــة واإلع ــام ـي ــة بــالـخـطـيــرة
جدًا ،إذ اتهم فيها أطرافًا في السلطة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ـ ــوضـ ـ ــوع امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
لتصفية الحسابات مع خصومها.
وانتقد اللواء املقال مسار التحقيق
ّ
الذي تقوده املخابرات ،مؤكدًا أن فيه
ظـلـمــا وت ـ ـجـ ــاوزات ال يـمـكــن تقبلها
وال ـس ـكــوت عـنـهــا ،مـعــربــا عــن دخــول
جـهــاز الشرطة ال ــذي يـقــوده املعترك
بتحقيق م ــواز للتحقيق الــرسـمــي.
وبـ ـلـ ـغ ــت امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة مــع
ال ـج ـيــش م ــداه ــا ح ــن قـ ــال« :يـنـبـغــي
على من يقود حربًا على الفساد أن
يكون نظيفًا» ،وهي إشارة إلى فساد

ليبيا

واشنطن ترفض سيطرة حفتر «النفطية»
أعلنت واشنطن في بيان مشترك أمس مع روما وباريس ولندنّ ،أن إدارة املنشآت النفطية التي
باتت تحت سيطرة السلطات املوازية في شرق ليبيا ،يجب أن تعود وبشكل حصري لسلطة
حكومة الوفاق الوطني (غرب) املعترف بها دوليًا ،وهذا ما ُيعاكس توجهات املشير خليفة
حفتر .وجاء في البيان ّأن «منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي ...هذه
املوارد الحيوية لليبيا يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية ملؤسسة النفط الليبية املعترف
بها قانونيًا وتحت اإلشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني ،كما تنص عليه قرارات مجلس
األمن الدولي».
واعتبرت هذه الدول األربع في البيان الذي أصدرته واشنطن ّأن «أي محاولة لاللتفاف على نظام
عقوبات مجلس األمن الدولي ستؤثر سلبًا في شكل كبير على االقتصاد الليبي وتعمق األزمة
اإلنسانية وتقوض في شكل أعم استقرار البالد» ،وحذرت من ّأن «املجتمع الدولي سيطالب
بمحاسبة من يقوضون سلم ليبيا واستقرارها».
(أ ف ب)

نافذة على الجزائر

الجزائر ــ ناصر الدين السعدي
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور أن ت ـل ــك
امل ـ ـنـ ــاوشـ ــات ال ـط ــاب ـي ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
ذات ربـ ـي ــع م ـن ـت ـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـنــات
بكلية الحقوق فــي جامعة الجزائر،
س ـت ـت ـحــول إلـ ــى حـ ــرب شــام ـلــة تــأتــي
على األخضر واليابس وتبقي ندوبًا
عميقة فــي جـســم املـجـتـمــع .فــي ذلــك
ال ـي ــوم م ــن ش ـهــر أيـ ـ ــار /م ــاي ــو 1975
تجمع ال ـطــاب داخ ــل الكلية فــي بن
عكنون بانتظار فتح مركز االقتراع
النـ ـتـ ـخ ــاب م ـم ـث ـل ـي ـهــم إل ـ ــى «ال ـ ـنـ ــدوة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـش ـبــاب» امل ــزم ــع عـقــدهــا
ف ــي ال ـتــاســع ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ــذي
يـصــادف ذك ــرى م ــرور  19عــامــا على
مـ ـغ ــادرة ط ــاب ال ـجــام ـعــة وامل ـ ــدارس
الثانوية مقاعد الــدراســة لاللتحاق
جماعيًا بمعاقل الكفاح املسلح في
الجبال.
كان نشيد «نحن طالب الجزائر ،نحن
للمجد بناة /نحن آمال الجزائر ،في

كوشنير والخريف :صفقة غزة
عبدالله السناوي*

ال ـج ـهــات ال ـتــي تـحـقــق ف ــي مــوضــوع
شحنة املخدرات.
مـ ـ ــأ ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ك ـمــا ن ـش ــرت الـصـحــف
ُ
محتواه ،واعت ِبر ذلك بداية ملواجهة
ق ــوي ــة ب ــن الـ ـق ــوى امل ـت ـن ــاح ــرة داخ ــل
جـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـحـ ـك ــم قـ ـب ــل أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ع ــام
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة املــزمــع
إجراؤها في نيسان /أبريل .2019
ج ــاء ق ــرار اإلق ــال ــة مـفــاجـئــا ول ــم يكن
أحــد يتوقعه ،ال فــي الجزائر وال في
الخارج ،كون اللواء ينتمي إلى النواة
الصلبة في النظام التي كان يقودها
الرئيس بوتفليقة شخصيًاُ ،
ويقال
ّ
إن رع ــاي ـت ـه ــا ت ـح ــول ــت ال ـ ــى شـقـيـقــه
سعيد بوتفليقة ،كبير مستشاري
الرئاسة .وتضم هــذه النواة قيادات
متنفذة عسكرية ومدنية ،تتحكم في
ً
ـاال وقـضـ ً
ـاء.
مفاصل الــدولــة أمـنــا وم ـ
وف ــي اآلونـ ــة االخ ـي ــرة ،أص ـبــح هامل
املرشح األبــرز للجلوس على كرسي
الـ ــرئـ ــاسـ ــة خ ـل ـف ــا ل ـب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة .فـهــو
ينحدر من نفس منطقته (نــدرومــة)
عـلــى ال ـح ــدود م ــع امل ـغ ــرب ،وه ــو من
كان سيقود عملية «إبقاء الحال على
حاله».
وف ـ ــي ش ـه ــر آذار /مـ ـ ــارس امل ــاض ــي،
أشارت جريدة «لو موند» الفرنسية
ّ
إلى أن السلطات في الجزائر وفرنسا
ت ـت ـشــاوران ح ــول خليفة بوتفليقة،
ورشحت عبد الغني هامل بامتياز،
فـيـمــا رش ـح ــت ال ـج ـن ــاح امل ـق ــاب ــل إلــى
مــزيــد م ــن الـضـعــف بــإقــالــة محتملة
لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر األول أحـ ـ ـم ـ ــد أوي ـ ـح ـ ـيـ ــى،
وإض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـقـ ــائـ ــد الـ ـ ـع ـ ــام ألرك ـ ـ ــان
الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وكان عبد الغني هامل قد ُع ِّي على
رأس جهاز الشرطة عــام  2010على
أث ــر اغ ـت ـيــال قــائــد ال ـشــرطــة الـســابــق
ع ـل ــي ت ــون ـس ــي ،ف ــي م ـك ـت ـبــه ب ـســاح
أحــد أعــوانــه .وك ــان تــونـســي ينتمي
إلــى جناح مدير املخابرات السابق
الفريق محمد مدين (توفيق) ،الذي

انتقد اللواء المقال مسار التحقيق الذي تقوده المخابرات (عن «نيوز برس»)

ينتمي اللواء
ُ
المقال إلى نواة
النظام الصلبة وكان
يقودها بوتفليقة

كان بدوره اقوى رجل في البالد قبل
ّ
أن يشن عليه محيط الرئيس حربًا
ش ـع ــواء أت ــت ع ـلــى م ـعــاون ـيــه واحـ ـدًا
ت ـلــو اآلخـ ــر ب ــاإلب ـع ــاد وال ـس ـج ــن ،ثم
انتهت إلى التخلص منه في خريف
.2015
وم ـ ـنـ ــذ ت ـع ـي ـي ـن ــه عـ ـل ــى رأس ج ـه ــاز
الشرطة وهو برتبة عقيد ،سعى عبد
الغني هامل إلى تحويل هذا الجهاز
الـ ــى ج ـيــش م ـ ــواز لـلـجـيــش الــوطـنــي
الشعبي من حيث العدد الذي قفز إلى
أكـثــر مــن  250أل ــف شــرطــي بتجهيز
عال ،بما في ذلك قوة طيران ،ما أثار
حفيظة قيادات في الجيش.
ّ
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـج ـي ــش ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ق ــام
بعملية بحرية كبيرة آخر شهر أيار/

م ــاي ــو امل ــاض ــي ع ـلــى أثـ ــر مـعـلــومــات
وصـلــت إل ــى وزارة ال ــدف ــاع مــن جهة
أمنية إسبانية تفيد بوجود باخرة
مـحـمـلــة بــالـلـحــم امل ـس ـتــورد آت ـيــة من
البرازيل ،وفي إحدى حاويات اللحم
أكثر من  700كيلوغرام من الكوكايني.
ّ
طوق الجيش السفينة وأجبرها على
دخ ــول مـيـنــاء وهـ ــران ،وت ــم اكتشاف
الكمية الكبيرة من املخدرات الصلبة
التي قدرت قيمتها بنحو  45مليون
دوالر .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،اعـتـقـلــت
امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ص ــاح ــب
ال ـشــركــة امل ـس ـت ــوردة وقــدم ـتــه بــاســم
«كـمــال .ش ».املــدعــو «كـمــال البوشي
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزار» وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ح ــاس ــوب ــه
وهواتفه النقالة فوجدت ارتباطاته
بـعــدد كبير مــن األش ـخــاص هــم على
ص ـل ــة ب ــال ـش ـح ـن ــة .وم ـ ــن بـ ــن هـ ــؤالء
السائق الخاص باللواء عبد الغني
ه ــام ــل وأب ـ ـنـ ــاء وأش ـ ـقـ ــاء م ـس ــؤول ــن
عسكريني ومدنيني .ووجد املحققون
وث ـ ــائ ـ ــق ل ـ ـ ــدى املـ ـتـ ـه ــم األول ت ـث ـبــت
ّ
ت ـ ــورط ك ـث ـيــريــن ف ــي ال ـف ـس ــاد ،تـمــكــن
بـعـضـهــم م ــن مـ ـغ ــادرة الـ ـب ــاد هــربــا
مــن الـتـحـقـيــق ،فـيـمــا تـجـنــب ال ـعــودة
م ــن ك ــان ــوا خ ــارج ـه ــا .وكـ ــان ال ـس ــؤال
الكبير الذي طرح وقتها :ملاذا اتصل
ال ـجــانــب اإلس ـب ــان ــي بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
الجزائرية وليس بــوزارة الخارجية
أو الــداخـلـيــة؟ ومل ــاذا لــم يمر التبليغ

عبر األنـتــربــول أو ال ـيــوروبــول؟ لكن
بعد حادثة إقالة عبد الغني هامل،
ربما ّ
تبي غرض اإلسبان من التوجه
مباشرة الى الجيش.
وي ـب ـح ــث امل ـح ـق ـق ــون خ ـص ــوص ــا عــن
وج ـهــة شـحـنــة الـكــوكــايــن الضخمة
ال ـت ــي تـكـفــي ل ـت ـمــويــل ح ــرب أو قلب
نظام أو تثبيت آخــر .وبينما تجرى
«ح ــرب الـقـمــة» ،يـتـفــرج الـجــزائــريــون
عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث وتـ ـنـ ـق ــل ال ـص ـحــف
أخـبــارًا ،بعضها يستند إلــى حقائق
وب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر م ـحــض شــائ ـعــات.
وك ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الساخنةّ ،
عبر كثيرون عن مواقفهم
بــال ـت ـه ـكــم وال ـت ـن ـك ـي ــت ،ونـ ـش ــر رواد
مـ ـنـ ـص ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
«بوستات» و«تغريدات» ،من بينها
«ال ـب ـل ــد ي ـح ـتــاج إلـ ــى أك ـث ــر م ــن رجــل
إطفاء لتصويب وضعه» ،في إشارة
إل ــى تـعـيــن مــديــر «ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ـ ـ
امل ـطــافــئ» ف ــي مـنـصــب ال ـقــائــد الـعــام
للشرطة.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف املـ ـتـ ـهـ ـكـ ـم ــن ،ي ـط ــرح
ً
ك ـث ـي ــرون آخ ـ ـ ــرون س ـ ـ ــؤاال ج ــدي ــا :مــا
الذي سيكون عليه الوضع بعد إقالة
ه ــام ــل؟ فــالــرجــل يـنـتـمــي إل ــى جـنــاح
ً
قــوي ج ـدًا ،أمنًا ونـفــوذًا وم ــاال ،يملك
«جـيـشــا» علنيًا وآخ ــر ســريــا ،يخرج
في «األوقات الحرجة» لقيادة عملية
«الدولة الفاشلة».

بوجه للمصالح وآخر للعبث
حرب
ٍ
ال ـل ـيــالــي ال ـح ــال ـك ــات» ي ـ ــدوي ويـمــأ
أركـ ــان الـكـلـيــة ،وك ــان ال ـطــاب بشكل
مـ ـجـ ـم ــوع ــات صـ ـغـ ـي ــرة م ـت ـف ــرق ــة فــي
كامل الفناء ،بعضها يناقش مسائل
سياسية وبعضها اآلخ ــر غ ــارق في
ح ـك ــاي ــات ال ـي ــوم ـي ــات وال ـن ـك ــت الـتــي
كانت أيضًا في معظمها سياسية.
فـ ـج ــأة عـ ـل ــت أص ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـلـ ــه أكـ ـب ــر»
وبـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـ ــن ال ـش ـب ــاب
امل ـل ـت ـح ــن تـ ــركـ ــض ب ــاتـ ـج ــاه مـكـتــب
االقـ ـت ــراع ث ــم ان ـط ـلــق رم ــي ال ـح ـجــارة
من كل جانب على املكتب الزجاجي
وهشم في ثوان .واندلعت مواجهات
بني الطالب استعملت فيها العصي
وال ـس ــاس ــل وال ـق ـض ـب ــان ال ـحــديــديــة
والـخـنــاجــر وك ــل مــا يمكن ان ُيلحق
ال ـضــرر بــالـطــرف اآلخ ــر .املـهــاجـمــون
مــن التيار اإلســامــي حــديــث النشأة
مــدعــومــا بــأنـصــار مـجـمــوعــة تسمى
«صوت التعريب» وتتشكل من طالب
ّ
من األقسام املعربة ترى أن الجزائر ال
تزال في قبضة فرنسا ما دامت اللغة
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الفرنسية منتشرة فــي كــل األوســاط
ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم واإلدارة والـ ـقـ ـض ــاء
واالقـتـصــاد وغـيــرهــا مــن القطاعات.
وت ـطــالــب بتعميم الـتـعــريــب بــإعـفــاء
ك ــل م ــن ت ـك ـ ّـون ــوا بــال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة
م ــن مـنــاصـبـهــم وإحـ ـ ــال «م ـعــربــن»
مكانهم.
كــانــت كلية الـحـقــوق فــي بــن عكنون
هـ ـ ـ ــي أهـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ــرك ـ ــز لـ ــإسـ ــام ـ ـيـ ــن
و«ص ـ ــوت ال ـت ـعــريــب» ،وصـ ـ ــاروا في
مــا بعد يلقبون بالبعثيني بالنظر
لـ ـت ــوجـ ـهـ ـه ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروبـ ـ ــي وك ــرهـ ـه ــم
للجزائريني من غير العرب .وكانت
السلطات في الجزائر تمنع رسميًا
ق ـي ــام أي تـنـظـيــم ب ـع ـثــي ف ــي ال ـبــاد
وي ـ ـن ـ ـشـ ــط األت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاع ب ـ ـش ـ ـكـ ــل سـ ــري
مرتبطني بفرع «البعث» في تونس.
توسع الحلف اإلسالمي  -العروبي
وأس ـ ـ ـ ــس م ـ ــركـ ـ ـزًا آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
قسنطينة ،ومن بني أهم الوجوه فيه
أبو جرة سلطاني ،الرئيس السابق
لـ «حركة مجتمع السلم» (اإلخــوان)

وعبدالله جاب الله ،مؤسس «حركة
النهضة» (الـجــزائــر) ثـ ّـم «اإلصــاح»
وأخـيـرًا «جبهة الـعــدالــة والتنمية».
ل ـك ــن ال ـت ـي ــار كـ ــان ش ـب ــه م ـن ـع ــدم فــي
بقية املجتمع باستثناء بؤر ضيقة
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة .وق ـ ـ ــد كـ ـشـ ـف ــت ت ـلــك
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق عــن
وجود مساندين للتيار داخل جهاز

تمكن التيار
اإلسالمي من البروز
مباشرة بعد وفاة
هواري بومدين

الحكم خصوصًا من املسؤول األول
فــي جبهة التحرير محمد الشريف
مساعدية ،واتـبــاعــه ،ووزيــر اإلعــام
أح ـم ــد ط ــال ــب اإلب ــراه ـي ـم ــي ،ووزيـ ــر
ال ـع ــدل ب ــوع ــام ب ــن حـ ـم ــودة .ه ــؤالء
س ــان ــدوا ال ـت ـيــار اإلس ــام ــي الـنــاشــئ
فقط ملواجهة اليسار عمومًا والتيار
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ال ـ ـقـ ــوي خـ ـص ــوص ــا فــي
ال ـجــام ـعــات وامل ـص ــان ــع ،ال ـتــي كــانــت
ت ـن ـب ــت كـ ــل ي ـ ــوم فـ ــي ش ـت ــى م ـنــاطــق
الـ ـب ــاد .وع ـل ــى ق ـل ـتــه ع ـ ــددًا ون ـف ــوذًا
تمكن الـتـيــار اإلســامــي مــن الـبــروز
مباشرة بعد وفــاة الرئيس هــواري
ب ــوم ــدي ــن ،ح ـيــث ب ــاش ــرت الـجـمــاعــة
الـتــي خلفته إح ــداث تـغـيـيــرات على
نمط الحكم وقـلــب األولــويــات رأســا
على عقب .وكانت بحاجة لتوظيف
ه ــذا ال ـت ـيــار ف ــي مــواج ـهــة الـخـصــوم
من املدافعني عن استمرارية النهج
الثوري.
جـ ـ ــاءت أح ـ ـ ــداث ال ـع ـن ــف ف ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أبـ ـ ــريـ ـ ــل 1980

ل ـت ـك ـ ّـرس ت ـحــال ـفــا ب ــن ج ـن ــاح مـحــافــظ
قوي في النظام واإلسالميني لتحييد
ال ـج ــام ـع ــات وال ـن ـق ــاب ــات ع ــن ال ـص ــراع
ال ـحــاصــل .وحـ ــدث ف ــي ال ـجــزائــر م ــا لم
يـحــدث فــي أي بلد باملنطقة العربية،
ح ــن ت ـحــالــف ال ـت ـي ــار ال ـع ــروب ــي ال ــذي
ُينسب تنظيمًا في الـعــادة لـ«البعث»،
م ــع ال ـت ـيــار اإلس ــام ــي امل ـت ـشــدد بــاســم
ح ـمــايــة «ال ـث ــواب ــت الــوط ـن ـيــة» ،وص ــار
التنسيق بني خاليا إسالمية  -عروبية
م ـش ـت ــرك ــة س ـم ـيــت «كـ ـت ــائ ــب» وج ـه ــاز
الـشــرطــة نشاطًا يــومـيــا .وشكلت هذه
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» م ـح ــاك ــم ت ـف ـت ـيــش زرعـ ــت
الــرعــب فــي األحـيــاء الجامعية بتأييد
م ـبــاشــر م ــن ال ـش ــرط ــة ،تـجـلــد وتعتقل
الطالب وتسلمهم إلى مخافر الشرطة
لـحـبـسـهــم ب ــدع ــوى ال ـك ـفــر أو تشكيل
الخطر على مقومات الـبــاد .والتحق
فــي مــا بـعــد ط ــاب كـثـيــرون مــن هذين
الـ ـتـ ـي ــاري ــن ب ـ ـحـ ــزب ج ـب ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر
ً
وب ــأج ـه ــزة األمـ ـ ــن ،ع ـم ــا ع ـلــى إي ـجــاد
ال ـن ـفــوذ لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام م ــن ال ــداخ ــل.

ال يوجد موعد محدد تعلن فيه اإلدارة األميركية خطة ما
تطلق عليه «صفقة القرن» .أرجح التوقعات أن يتم مثل
هذا اإلعالن من طرف واحد في الخريف املقبل.
باستثناء تسريبات إسرائيلية متواترة ،بعضها لجس
النبض باختبار ردود الفعل املحتملة وبعضها اآلخر قيد
الشروع الفعلي في تنفيذها ،تكاد تغيب حقائق ما يجري
في الكواليس الدبلوماسية من اتصاالت معلنة وغير
معلنة مع دول عربية .ما طبيعة الضغوط األميركية؟...
وما حجم التفاهمات الجارية؟ ...وأين التباينات بالضبط؟
بصياغة أخرى لألسئلة القلقة :ما مدى استعدادها
لالنخراط في صفقة تقضي نهائيًا ـ ـ حسب التسريبات
اإلسرائيلية ـ ـ على املشروع الوطني الفلسطيني ،تفرغه
من قضاياه وحقوقه املنصوص عليها في قرارات دولية،
ٍّ
وتغير طبيعته من حركة تحرر إلى متلق لإلعانات
واملشروعات اإلنسانية التي تخفف من الحصار القاسي
على غزة؟
كانت تلك األسئلة املوضوع الحقيقي لجولة صهر
الرئيس األميركي وكبير مستشاريه في الشرق األوسط
جاريد كوشنير ،وممثله الخاص جيسون غرينبالت،
شملت األردن ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل.
بطبيعة توجهات كوشنير ،فهو «ليكودي» أكثر من
«الليكود» ،يسهل استنتاج أن اجتماعه مرتني مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،أقرب إلى تبادل
مستجدات املعلومات والتنسيق في الخطوات التالية
على عكس ما قد يكون مارسه من ضغوط في لقاءاته
األخرى.
من جهته ،أبدى نتنياهو حماسة بالغة لخلق واقع جديد
على األرض بإعالن الخطة من طرف واحد إذا ّ
أصرت
السلطة الفلسطينية على عدم استقبال أي وفد أميركي،
على خلفية نقل سفارتهم إلى القدس املحتلة ،وهو ما
جرى مع كوشنير وغرينبالت ،أو عدم االستجابة ألي
تدخالت عربية بإغواء مالي ،أو تهديد سياسي بفرض
العزلة عليها تمهيدًا لعزل رئيسها محمود عباس.
كوشنير أبدى قدرًا من التريث انتظارًا لتليني املواقف
بالضغوط ،إدراكًا أنه ال يمكن أن ّتكون هناك صفقة
ناجحة من دون شريك فلسطيني يوقع باسم شعبه على
التزاماتها املجحفة.
الذين استقبلوا
العرب،
القادة
بعض
يدرك
في الوقت ذاته،
ّ ُ
عما طرح عليهم
كوشنير وحاوروه من دون أن يفصحوا
أو التزموا به أو اختلفوا عليه ،أن ال أحد بوسعه أن ينوب
عن الفلسطينيني ،فهم أصحاب القضية ومفتاح املوقف،
وأنه ال يمكن تمرير ّأي صفقة ما لم يوافقوا عليها.
في البيانني املقتضبني اللذين صدرا في عمان والقاهرة،
ُ
ظالل قلق ال تخفى ،حيث أكدا بصياغة واحدة ـ ـ تقريبًا ـ ـ
«دعم الجهود واملبادرات الدولية الرامية إلى تسوية عادلة

ّ
فكلما حـقـقــوا مـكـسـبــا ،اع ـت ـقــدوا أنـهــم
أقدر على تحقيق املزيد .ولم يدم لعب
ً
ّ
ال ـن ـظــام بــال ـنــار طــويــا حـتــى ت ـ ُبـ ّـن أن
اإلسالميني ال يقنعون بجني «الفتات»،
بل يحملون قضية يريدونها انتصارًا
لنهجهم ال ــذي ي ـت ـجــاوز ح ــدود البلد
ويــرتـبــط بــأجـنــدات أوس ــع مما تعتقد
السلطات ،وهــي إقــامــة دولــة إسالمية
على غــرار دولــة الجنرال ضياء الحق
في باكستان .فهو كان يمثل وقتها ما
يمثله أردوغ ــان اليوم لــدى «اإلخــوان»
واإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــومـ ــا .ول ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرض ،رفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا س ـ ـقـ ــف امل ـ ـطـ ــالـ ــب
وج ـســدوا ذل ــك أيـضــا فــي خـطــط عمل،
من أبــرزهــا إرســال دفعات من الطالب
إلى السعودية للتزود بمنهج الكفاح
اإلس ــام ــي ،واالس ـت ـيــاء عـلــى مساجد
ف ــي م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ل ـفــرض
خ ـطــاب مـسـجــدي يــوافــق توجهاتهم،
وفـ ـ ــي أكـ ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــراض ل ـل ـق ــوة عـلــى
اإلطــاق أقاموا صالة الجمعة يوم 12
تشرين الثاني /نوفمبر بحضور كل

وشاملة للقضية الفلسطينية طبقًا للمرجعيات الدولية
وعلى أساس حل الدولتني وفقًا لحدود  ١٩٦٧تكون فيها
القدس الشرقية عاصمة لفلسطني» ،خشية الوقوع تحت
طائلة االتهامات بالتفريط.
الظالل ال تنير كامل الصورة ،لكنها تعطي فكرة عن
تعقيدات ال يمكن تجاوزها وألغام مرشحة لالنفجار
حتى ال تبقي حجرًا على حجر.
من اآلن إلى الخريف سوف تزداد الضغوط األميركية
لدفع دول عربية حليفة إلى تمويل مشروعات توصف
بـ«اإلنسانية» في قطاع غزة بحدود مليار دوالر /دعمًا
للخطة ،قبل الكشف عن تفاصيلها واتخاذ مواقف
تؤيدها باسم السالم والواقعية ورفع املعاناة عن القطاع
املحاصر.
هناك خطان رئيسيان متداخالن في التفكير
االستراتيجي األميركي الذي يطرح نفسه اآلن بقوة
الضغوط استثمارًا ألوضاع بائسة في العالم العربي.
أولهما ،يعمل على تصفية نهائية للقضية الفلسطينية
باسم «سالم القوة» ،وفق تعبير الرئيس األميركي دونالد
ترامب نفسه ،يلغي الحق العربي في القدس ويضم الكتل
االستيطانية في الضفة الغربية للدولة العبرية ،ويبقي
على غور األردن تحت السيطرة اإلسرائيلية وينزع أي
سالح ثقيل من الدولة الفلسطينية املفترضة.
يلفت االنتباه ـ ـ حسب التسريبات اإلسرائيلية ـ ـ أن ّ
مصمم
الخطة يحاول القفز بالخديعة فوق ملف القدس امللغم
حتى يمكنه أن يقول إن البلدة القديمة ضمت وانتهى
أمرها ،وإن بوسع الفلسطينيني والعرب معهم أن يطلقوا
ما شاءوا من أوصاف على عاصمة مقترحة خارج
أسوار القدس تضم عدة أحياء وبلدات أهمها أبو ديس.
وهذه فكرة قديمة طرحت أثناء مفاوضات أوسلو وما
بعدها لتجاوز أزمة القدس.
رغم أن خطة كوشنير تتسق بالكامل مع الرواية
الصهيونية وتؤكدها في أدق التفاصيل ،إال أن نتنياهو
احتفظ لنفسه مقدمًا بحق التحفظ على بعض تفاصيلها،
بينها ـ ـ بطبيعة الحال ـ ـ مقترح «القدس البديلة» وبنود
أخرى تضيق أو تتسع حسب مدى استعداد الشريك
املفترض لتقديم التنازالت .هذا أسلوب تفاوضي
إسرائيلي معتاد ومتكرر منذ «كامب ديفيد» قبل أربعني
سنة بالضبط.
وثانيهما ،يعمل على فصل القطاع عن الضفة الغربية
إلحداث اختراق في وحدة الشعب والقضية يمهد ملا يمكن
تسميته «صفقة غزة» ـ ـ رفع الحصار باسم «االحتياجات
اإلنسانية» في مقابل إنهاء الجوهر السياسي للقضية
كلها.
تهدئة الوضع األمني في غزة هدف مباشر للتفكير في
تخفيض معاناة أهلها وفق اشتراطات مسبقة.
بمعنى آخر ،فإن الذين أحكموا الحصار عليها تجويعًا
ً
وإذالال ،وارتكبوا جرائم حرب بشعة في حماية اإلدارات

صعد اإلسالميون إلى السطح وأسسوا
«الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»

قياداتهم ،في أكبر شــارع بالعاصمة،
بعدما أوقفوا حركة املرور ليوم كامل
تقريبًا مــن دون أن تـحــرك قــوى األمــن
ساكنًا.
فــي «خـطـبــة الـجـمـعــة» رفـعــت قـيــادات
الـ ـتـ ـي ــار ع ــري ـض ــة مـ ــن  14ن ـق ـط ــة إل ــى

األميركية املتعاقبة ،يتحدثون اآلن عن تخفيف معاناتها
باسم «اإلنسانية» ،التي ال عالقة لهم بها.
ً
مثل هذا الحديث يرون أنه قد يساعد ،أوال ،على تحسني
صورة دولة االحتالل من التقتيل املنهجي ملتظاهرين
سلميني في «مسيرات العودة» بالقرب من السياج العازل
مع غزة ،التي شاهدها العالم على الهواء مباشرة ولفتت
إلى وحشيتها املفرطة ،إلى تبني مشروعات تبشر بإنهاء
كل معاناة إنسانية.
كما أنه قد يساعد ،ثانيًا ،على تخفيض مخزون الغضب
في القطاع املحاصر وما يستدعيه من مقاومة بالسالح،
أو بالتعبئة السياسية ،تهدد «األمن اإلسرائيلي».
األخطر عزل غزة عن قضيتها بأقل التكاليف.
نقطة البداية في «صفقة غزة» حل أزمة الكهرباء املتفاقمة،
التي تجعل الحياة شبه مستحيلة ،حيث االنقطاع هو
األصل.
هناك تسريبات إسرائيلية ال يمكن تجاهلها ،أو غض
البصر عنها ،من أن الخطة تتضمن مشروعات في
شمال سيناء إلنشاء محطة كهرباء ،وأخرى بالطاقة
الشمسية ،ومحطات تحلية مياه ،وميناء بحري لنقل
البضائع وخدمة سكان غزة ،ومنطقة صناعية بني رفح
املصرية والعريش لتشغيل آالف من الفلسطينيني.
ما حقيقة التسريبات الخطيرة التي من شأنها اإلضرار
املزدوج بمصرية سيناء على املدى البعيد والقضية
الفلسطينية التي يجب حلها في فلسطني ال في سواها
من أراض عربية؟
في أي تقدير موضوعي ،هناك فارق بني رفع الحصار
عن غزة ،غير اإلنساني وغير املحتمل ،والتورط في
مشروعات وظيفية تنهي أي حقوق سياسية ووطنية
فلسطينية.
وفي أي تقدير موضوعي آخر هناك احتمال أن يكون
ذلك التسريب جسًا للنبض في مدى االستعداد ّ
لتقبل
مثل هذا التورط.
ُت ِّ
رجح فرضية جس النبض تسريبات إسرائيلية أخرى
عن محطات الكهرباء عند معبر بيت حانون ،داخل
إسرائيل وليس في شمال سيناء.
كما ّ
يرجح الفرضية نفسها ما أعلنه وزير الدفاع
اإلسرائيلي املتطرف إفيغدور ليبرمان ،بعد أيام من
التسريب الخطير ،أنه قد توصل إلى تفاهمات رسمية
على ً
بناء رصيف خاص بقطاع غزة في ميناء قبرص.
املشروع نفسه في مكان آخر ،فإذا ما تحفظت مصر فإن
قبرص جاهزة.
الشروط مسبقة ،وأهمها ضمان األمن اإلسرائيلي ـ ـ
ّ
كأن الخيار في «صفقة غزة» بني «العصا والحذاء» ال
بني «العصا والجزرة» حسب تعبير األستاذ محمد
حسنني هيكل ،في معرض الحديث عن األزمات العربية
املستحكمة.
*كاتب وصحافي مصري

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،فـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــا ت ـط ـب ـيــق
ال ـشــري ـعــة اإلس ــامـ ـي ــة .وهـ ــو م ــا رأت ــه
ال ـس ـل ـطــة م ـح ــاول ــة ان ـق ــاب وع ـص ـيــان
عـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ــأدخـ ـ ـل ـ ــت بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـس ـج ــن
وزادتهم قوة ونفوذ .فشكلوا «الحركة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» م ـن ـت ـص ــف
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــات بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ب ــوي ــاعـ ـل ــي
م ـص ـط ـف ــى ،وه ـ ــو ض ــاب ــط س ــاب ــق فــي
ال ـج ـيــش اخ ـت ـلــف م ــع ق ــادت ــه ألس ـبــاب
ظـ ـل ــت حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم مـ ـجـ ـه ــول ــة .وق ــد
ق ـتــل مـصـطـفــى م ــع أع ــوان ــه منتصف
ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات بـ ـض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة
بـعــدمــا ارت ـك ـبــوا جــرائــم ع ــدة فــي حق
قـ ــوى األم ـ ـ ّـن وامل ــدنـ ـي ــن .ول ـك ــي ُي ـب ـ ّـن
ّ
الـ ـنـ ـظ ــام أن ـ ـ ــه ع ـ ـ ــادل وم ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ،ش ــن
حملة غير مسبوقة على الشيوعيني
ف ــي م ـقــابــل إخـ ـم ــاد ح ــرك ــة الـعـصـيــان
اإلس ــام ــي .وع ـلــى وق ــع أحـ ــداث عنف
عـ ّـمــت ك ــل ال ـب ــاد ف ــي ل ـح ـظــات ضعف
النظام بفعل األزمة الناجمة عن انهيار
أسعار النفط ،صعد اإلسالميون إلى
السطح كأكبر قوة فأسسوا «الجبهة

اإلس ــامـ ـي ــة ل ــإنـ ـق ــاذ» ،اسـ ـت ــول ــوا مــن
خــال عملها الـقــانــونــي عـلــى الـشــارع
وامل ـس ــاج ــد وك ـس ـب ــوا أول ان ـت ـخــابــات
محلية صـ ّـوت فيها الجزائريون ضد
الـنـظــام قـبــل تـصــويـتـهــم ملـصـلـحــة من
يخلف النظام .بعدها بأقل من عامني
كـسـبــوا ان ـت ـخــابــات بــرملــانـيــة تـحـ ّـولــت
إل ــى ح ــرب ك ــان الـجـمـيــع يتوقعونها
هــذه امل ــرة على خــاف مــا كــانــت عليه
الـحــال فــي  .1975حــرب عبثية ،كانت
نـتـيـجــة ال ـل ـعــب بــال ـنــار وسـ ــوء تـقــديــر
قــوة تـحـ ّـول الـخـطــاب العنيف إلــى آلة
ّ
مدمرة ،خلفت أكثر من  200ألف قتيل
بحسب التصريحات الرسمية ونحو
 20أل ـ ــف اخـ ـتـ ـف ــاء قـ ـس ــري ألش ـخ ــاص
ً
ل ــم يـظـهــر ل ـهــم أث ــر ح ـتــى اآلن ،فـضــا
ع ــن خ ـســائــر ب ـع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات مــن
الدوالرات وتعطيل االقتصاد ،وجراح
يـحـتــاج عــاجـهــا إلــى وقــت طــويــل .ما
حدث بالجزائر يمكن أن يكون درسًا
مل ــن ي ـس ـت ـخ ـفــون ب ــأخ ـط ــار ت ـك ـبــر عـلــى
هامش أحقاد على الطرف ثالث.
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قد يكون حلم تركيا األوروبي منتهيًا:
هل السلطان مستعد ألوراسيا؟
بـلــغ أرص ــن املــدافـعــن عــن «الـقـيــم الـغــربـ ّـيــة»
مرحلة القنوط ،فبالنسبة لهم صارت أوروبا
ّ
ّ
شعبويتني على حدودها
أوتوقراطيتني
تعاني من
ّ
الشرقية :روسيا  -بوتني وتركيا  -أردوغان.
ّ
بالنسبة لزعماء االتـحــاد األوروب ـ ّـي السياسيني ال
تــوجــد س ــوى سـ ّ
ـرديــة واح ــدة مـقـبــولــة ،وه ــي اإلدان ــة
ّ
ّ
ال ـشــام ـلــة وال ـه ـس ـت ـيــريــة ل ــ«ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ــات غير
الـلـيـبــرالـ ّـيــة» الـتــي يـشــوبـهــا الـحـكــم ال ـف ـ ّ
ـردي وال ـعــداء
لألجانب وقمع ّ
حرية التعبير .وينطبق ذلــك أيضًا
على حـكــام هنغاريا ،النمسا ،صربيا ،سلوفاكيا
والتشيك.
ّ
األوروبي واملؤسسات الداعمة لهم -
زعماء االتحاد
ّ
ّ
الجماهيري
السياسية ،األكاديميا ،اإلعالم
األحزاب
 ال يمكنهم فهم كيف وملاذا ال تعكس الفقاعة التيّ
صنعوها حقيقة ما يفكر ويشعر به الناخبون.
ب ــدل ذل ــك ،يــوجــد مـثـقـفــون غـيــر مــؤثــريــن يقيمون
ّ
ّ
الحداد على تآكل ّ
الحضارية النبيلة،
الغربية
املهمة
فلسفية تشمل إحــاالت تاريخيةّ
ّ
ويوظفون دوامــة
ّ
ّ
إنجيلية لبيان قلقهم.
وحتى
ترعبهم شخصيات شبيهة بدارث فادر [من سلسلة
حرب النجوم]  -من بوتني وأردوغــان إلى شي جني
بينغ وخامنئي .وبدل فهم الصبغة الجديدة ّ
لتبصر
األصلي  -التاريخ يسير ّ
ّ
مرة أخرى
أرنولد توينبي
ّ
ّ
 ّيتمرغون في وحل مقولة «الغرب ضد البقية» .ال
ّ
ّ
األوراسي الهائل،
يمكنهم فهم مسار إعادة التشكل
ّ
الشعبية الكبيرة التي
ويشمل ذلك العجز عن فهم
يحظى بها رجب ّ
طيب أردوغان في تركيا.

ّ
تنفيذي
سلطان ومدير

مستفيدًا من نسبة مشاركة وصلت إلى  85في املئة
ونسبة أصوات بلغت  52.5في املئة  -أي بال املرور
إلى جولة ثانية  -صار أردوغــان اآلن جاهزًا لحكم
تركيا ،جامعًا على نحو آســر بني َ
دوري السلطان
ّ
التنفيذي.
واملدير
ّ
ّ
الرئاسي الجديد في تركيا  -وهو
في ظل الترتيب
مــن بـنــات أف ـكــار أردوغـ ــان  -ألـغــي منصب رئيس
ال ــوزراء الــذي شغله أردوغ ــان نفسه لثالث دورات
قبل انتخابه رئيسًا ّ
للمرة األولــى في  .2014وفي
ّ
ّ
والقضائي،
حني يمكن له إدارة الجهازين التنفيذي
ّ
ال ينطبق األم ــر عـلــى الـجـهــاز الـتـشــريـعــي ،إذ بعد
حصوله على  42.5في املئة من األصوات ،ما يعني
ّ
الغالبية
 295مقعدًا ،خسر حزب العدالة والتنمية
ّ
البرملانية ّ
للمرة األولى خالل  16عامًا ،ويجب عليه
اآلن تــأسـيــس تـحــالــف مــع ح ــزب الـحــركــة الـقــومـ ّـيــة
املنتمي إلى أقصى اليمني.
يمكن لتأويل متشائم القول ّإن ذلك تحالف مسموم
ّ
السياسي غير املتسامح وأقصى اليمني
بني اإلسالم
ّ
متشدد .لكنّ
الفاشستي  -وكالهما بالطبع قوميّ
الحقيقة مع ذلــك مختلفة بعض الـشــيء .فباعتبار
ّ
معاد للغرب أكثر حتى من
ّأن حزب الحركة
القومية ٍ
ّ
حزب العدالة والتنمية ،فإن خريطة الطريق قد تشير
ّ
الجيوسياسية إلى اتجاه وحيد :االندماج
من الناحية
ّ
األوراسي .في نهاية املطاف ،لن ّيصل مسار التحاق
تركيا باالتحاد األوروبـ ّـي ،املعطل بصفة دائمة ،إلى
أي مكان؛ بالنسبة لبروكسيل ،أردوغــان ليس أكثر
ديموقراطي ُم ّ
ّ
ٍّ
ليبرالي وغير مرحب
زيف ،غير
من
به.
ب ـ ـمـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ـع ــرض ــت ن ــزع ــة أردوغ ـ ـ ـ ــان «ال ـن ـيــو
 ع ـث ـم ــان ـ ّـيــة» إلـ ــى اخ ـت ـب ــار واق ـ ـعـ ـ ّـي ،ح ـي ــث فـشـلــتّ
استراتيجيته هو ورئيس وزرائــه داوود أوغلو في
ســوريــا .لكن مــع ذلــك ،لــم يختف الهاجس الـكـ ّ
ـردي،
خصوصًا بعد نجاح ّ
عمليات درع الفرات وغصن
ال ــزي ـت ــون ضـ ـ ّـد وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب املــدعــومــة
أم ـيــركـ ّـيــا ،ال ـتــي يـعـتـبــرهــا أردوغ ـ ــان ام ـت ــدادًا لحزب
ّ
الكردستاني .تسيطر أنقرة اآلن على عفرين
العمال
ّ
التي كانت سابقًا تحت السيطرة الكردية ،وبعد عقد
ّ
صفقة ّ
أميركية ،يجب على وحدات حماية
تركية -
الـشـعــب م ـغــادرة منبج أي ـضــا .وحـتــى بـعــد التخلي

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

كيوسك الصحافة
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عن شعار «يجب على األسد أن يرحل» ،فألسباب
ُ
ّ
عملية ستبقي أنـقــرة مــوطــئ قــدم لها فــي ســوريــا،
وهي منخرطة في مسار أستانة للسالم إلى جانب
روسيا وإيران.

اجعلها جسرًا

ّ
التركية منحصرة بني يمني الوسط
كانت السياسة
ّ
ويسار الوسط ،لكن كان الجيش العلماني يحركهم
ّ
الديني
دائمًا كالدمى .كان يتم دائمًا احتواء اليمني
ّ
شعبية على امتداد
 فقد كــان الجيش يرتعب مناألناضول.
عندما بدأ حزب العدالة والتنمية سلسلة انتصاراته
ف ــي  ،2002ك ــان يـمـيــل ملـصـلـحــة أوروب ـ ــا عـلـنــا (لــم
ت ـحــدث الح ـقــا ّأي مـعــامـلــة ب ــامل ـث ــل) .غـ ــازل ال ـحــزب
غالبيتهم املطلقة ّ
ّ
ريفيني
األكراد أيضًا ،الذين كانت
محافظني ّ
دينيًا ،وتقارب الحزب وأردوغان حتى مع
«الغوالنيني» ،لكن بعد ترسيخ قبضتهم االنتخابيةّ
ّ
صارت مواقفهم أكثر خشونة.
ّ
التحول هي حركة منتزه جيزي في
وقد تكون نقطة
 .2013وفي  2015بدأ حزب الشعوب الديموقراطيّ،
ال ـي ـسـ ّ
ـاري وامل ـســانــد ل ــأك ــراد ،فــي ال ـب ــروز وان ـتــزاع
االنتخابية من حزب العدالة والتنمية .ردّ
ّ
األصــوات
ّ
أردوغ ــان من خــال وضــع استراتيجية للخلط بني
ّ
الكردستاني ووصفه
حزب الشعوب وحزب العمال
ّ
ـ«اإلرهابي» ،وهو أمر مناف للعقل.
ب
ّ
ّ
تم وضع قادة الحزب في السجن على نحو متكرر،
وفي االنتخابات األخيرة ،قاد زعيم الحزب صالح
ال ــدي ــن دم ـي ــرت ــاش ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة م ــن داخ ــل
السجن ،محذرًا« :ما نعيشه هذه األيــام ليس سوى
مقدمة نظام الــرجــل الــواحــد .الـجــزء املــرعــب لــم يبدأ
بعد» .وعلى رغم مواجهة عدد كبير من العراقيل،
فاز حزب الشعوب بـ 11.7في املئة من األصوات ،ما
يساوي  67مقعدًا.
«ن ـظــام الــرجــل ال ــواح ــد» ج ــرى تمتينه مـنــذ عــامــن،
بـعــد إط ــاق «ال ـغــوالنـ ّـيــن» داخ ــل الـجـيــش االن ـقــاب
الفاشل .ويحمل أردوغــان وقيادة حزبه قناعة ّ
بأن
ّ
«الغوالنيني» تلقوا مساعدة ّ
مهمة من حلف شمال
ّ
األطلسي (الناتو) .وقد كانت حملة التطهير الالحقة
ُمدمرة ،حيث طاولت عشرات اآلالف من الناس .أيّ
شخص ،في ّأي مكان ،من األكاديميا إلى الصحافة،
ينتقد أردوغــان أو الحرب القذرة الجارية في شرق
األناضول ،يتم إسكاته.
ي ـشـ ّـدد املـ ــؤرخ ال ـتــركـ ّـي ك ــام إري ـم ـتــان ،عـلــى طريقة
ّ
دفاع أردوغــان عن ضرورة إجراء انتخابات مبكرة
مــن خ ــال اسـتـحـضــار «ال ـت ـط ـ ّـورات الـتــاريـخـ ّـيــة في
ّ
األهمية بمكان أن
العراق وسوريا» التي جعلت «من
تتجاوز تركيا حالة الاليقني» .ويصف إريمتان ما
ُيسمى «تحالف الشعب» بني حزب العدالة والتنمية
ّ
ّ
بأنه «توليفة ّ
إسالمية»
تركية
وحزب الحركة القومية
للقرن الواحد والعشرين ،مشيرًا إلى «الحجم الكبير
لقاعدة حــزب العدالة والتنمية واقتناعها التام ّ
بأن
التغيير الجاري في النظام صائب ّ
ّ
وأن عودة اإلسالم
ّ
إلى الحياة التركية العامة قد تأخرت كثيرًا».
ّ
ليبرالي» أو شيئًا آخر ،يبقى
إذن ،سواء كان «غير
ّ
الواقع ّأن الناخبني األتراك ُيفضلون أردوغــان .ربما
انـتـهــى الـحـلــم األوروب ـ ـ ّـي لــأبــد ،تتخذ الـعــاقــات مع
ّ
عثمانية» حقل ألغام،
«الناتو» منحى سيئًا« ،النيو -
ّ
األوراسي الوجهة املعقولة.
لذلك يبدو االندماج
ال ـعــاقــات م ــع إيـ ــران م ـس ـت ـقـ ّـرة ،ال ـعــاقــات الـطــاقـ ّـيــة
ّ
ّ
األهمية .يمكن
والعسكرية مع روسيا على غاية من
ّ
لتركيا االستثمار في الخطط االقتصادية املوجودة
على امـتــداد آسيا الوسطى ،خصوصًا ّأن روسيا
وال ـصــن تـغــريــانـهــا لــانـضـمــام ملنظمة شانغهاي
ّ
للتعاون .قد يتمكن أردوغان أخيرًا من جعل تركيا
ّ
الرئيسي الرابط بني طرق الحرير الجديدة،
الجسر
أو مبادرة الحزام والطريق ،وبني الغرب .تلك صفقة
ـاد ال
أف ـضــل بـكـثـيــر م ــن م ـحــاولــة االن ـض ـمــام إل ــى ن ـ ٍ
يــريــدك أن تـكــونــا ع ـض ـوًا ف ـيــه« .دي ـمــوقــراطـ ّـيــة غير
ّ
ليبرالية»؟ من يأبه؟
* عن موقع «»AsiaTimes

ان ش ــرك ــة MSC Mediterranean
)shipping company (Lebanon
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شـ�ركـ�ة �3F Fast Freight For
warders
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Container stevedoring
services
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة
شركة التفريغ اللبنانية ش.م.ل.
ينعون بمزيد من األسف واللوعة
الفقيد الغالي املرحوم
حسن ابراهيم الجارودي
ت ـغ ـمــده ال ـل ــه بــرح ـم ـتــه ورض ــوان ــه
ول ـ ـل ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة امل ـ ــرفـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة الـ ـصـ ـب ــر
وال ـس ـلــوان ولعائلته الـكــريـمــة من
بعده طول البقاء.

إن شركة إبراهيم ياسني القيسي
وشركاه
تنعى بمزيد مــن األســى والرضى
بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه فـ ـقـ ـي ــده ــا الـ ـغ ــال ــي
املرحوم
حسن إبراهيم الجارودي
وتـ ـتـ ـق ــدم مـ ــن األخ الـ ـع ــزي ــز مـنـيــر
وذوي ـ ـ ـ ــه ال ـ ـك ـ ــرام ب ــأح ــر الـ ـتـ ـع ــازي
وألهمهم الله الصبر والسلوان.

رئ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء ن ـق ــاب ــة ش ــرك ــات
الـ ـت ــران ــزي ــت والـ ـنـ ـق ــل الـ ــدولـ ــي فــي
لبنان
ت ـن ـعــى ال ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واالسى فقيدها املرحوم
حسن ابراهيم جارودي
راجـ ـ ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع
رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما نـشــارك عائلته بـهــذا املصاب
األلـيــم ونتقدم منها ومــن العائلة
املرفئية بخالص العزاء.

ان شــركــة Lebanese Stevedoring
company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

ان شرك ة �International Stevedor
ing company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي ش.م .ل
باملعاملة 2017/273
ب ــوج ــه ب ــول ــس فـيـلـيــب اده ك ـشــف حـســاب
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــات م ـص ــرف ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 / 1200000 /د.أ اض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على  1200سهم في العقار
 6015كفردبيان حصة بولس اده مساحته
 / 630 /م.م وهو بموجب االفادة العقارية
قطعة ارض بور مفرز عن العقار رقم . 80
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه مؤلف
من مرآب مسقوف بمساحة  45م.م تقريبا
على مستوى الطريق العام.
 طابق سفلي يحتوي على غرفة للشودياروغرفة كبيرة ما زالت على الباطون ولها
شـبــابـيــك م ــن خـشــب وب ــاب امل ــدخ ــل خشب
بمساحة  53,2م.م تقريبا.
 طــابــق ارضـ ــي م ـش ـغــول م ــن امل ـن ـفــذ عليهجـ ــرى خ ـلــع الـ ـب ــاب وت ـب ــن انـ ــه م ــؤل ــف من
مدخل ودار وسفرة مفتوحة على املطبخ
والشرفة الحقت بالصالون واربـعــة غرف
ن ــوم بـيـنـهــم حـمــامــن واحـ ــدى ال ـغــرف لها
حـ ـم ــامـ ـه ــا م ـ ــع ح ـ ـمـ ــام ض ـ ـيـ ــوف وف ـس ـح ــة
خارجية لجهة الـغــرف ومنها درج يــؤدي
الــى فسحة بمستوى ادنــى ضمنها شجر
أرز .االب ــواب خـشــب ،الـبــاط بــاركـيــه ،وفي
الغرف فوباركيه اما في املطبخ والحمامات
سيراميك وبــورســان .بــار عــريــض خشب
قاعدته حديد يفصل بني املطبخ والسفرة،
املـجـلــى سـتــانـلــس ان ـكــاس ـتــري م ــع خــزائــن
خ ـش ـب ـي ــة وفـ ـ ــي املـ ـطـ ـب ــخ بـ ـ ــاب يـ ـ ــؤدي ال ــى
الفسحة الخارجية .وفي الصالون مدخنة
حــائــط حــديــد وف ــي الـسـقــف دي ـكــور خشب
وض ـم ــن الـ ـغ ــرف ح ــائ ــط وك ــذل ــك ف ــي املـمــر
املؤدي اليها .وهذا الطابق بمساحة 181,4
م.م تقريبا.
 الـطــابــق االول مــأهــول مــن الــدكـتــور بيارفــرح املالك في الشيوع وقــد تم فتح الباب
من قبل الناطور .وهــذا الطابق مؤلف من
مــدخــل ودار وس ـفــرة ب ــاط رخ ــام ،وضمن
الدار مدخنة حائط من حجر رملي وغرفة
خ ــادم ــة م ــع ح ـم ــام ـه ــا ارضـ ـه ــا م ــوزاي ـي ــك
والحمام سيراميك ودرج داخلي يؤدي الى
شاحط ارضــه باطون ولــه ثالثة شبابيك.
اما في الغرف الثالثة خزانة حائط وكذلك
ف ــي امل ـم ــر م ــع ح ـم ــام ب ــن الـ ـغ ــرف وح ـمــام
ضيوف.
االب ــواب الداخلية معاكس واحــدى الغرف

ل ـهــا ح ـمــام ـهــا الـ ـخ ــاص .ال ـش ـبــاب ـيــك دوب ــل
فيتراج الومنيوم ولها شبابيك خارجية.
ل ـل ـب ـن ــاء م ــدخ ـل ــن م ـن ـف ـص ـلــن ك ـن ــاي ــة عــن
درجني وللبناء حائط كبير لجهة الطريق
وال ـ ـجـ ــدران تـلـبـيــس م ــع رش وي ـقــع ضمن
م ـشــروع الـجـمــال فــي كـفــدردبـيــان ومجهز
بشوفاج .هــذا الطابق مساحته  181,4م.م
م ــع وجـ ــود درج داخ ـل ــي يـ ــؤدي ال ــى ثكنة
القرميد.
تاريخ قرار الحجز 2013/11/19
وتاريخ تسجيله2013/11/29 :
بـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1200سـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــار
6015كفردبيان حصة بولس اده 672400 /
 /د.أ
وبدل طرحها  / 403440 /د.أ او ما يعادله
بالعملة الوطينة.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 10/7/2018الساعة  11,00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء دفع
ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شــك مـصــرفــي منظم
ألمــر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن اح ــد املـصــارف
املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها
مقاما مـخـتــارا لــه كما عليه االط ــاع على
قـيــود الصحيفة العينية الـعــائــدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب جان عبد الله أبو رجيلي أحد ورثة
عبد الله نعوم أبو رجيلي سند ملكية بدل
ضائع للعقارين  517سرجبال و 64وادي
الدير.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/1296
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل -
وكيله املحامي ميشال مراد
املنفذ عليهما :يوسف حسني جبور وفاتن
سري الدين
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة األول ــى س ـيــارة املـنـفــذ عليه يوسف
ح ـس ــن ج ـب ــور م ــن نـ ــوع ب ـي ـجــو  107رق ــم
ل ــوحـ ـتـ ـه ــا /380986ج م ـ ــودي ـ ــل 2008
واملـحـجــوزة فــي مــرآب رزق أمـهــز الـحــدث -
الليلكي على أساس  60باملاية من قيمتها
التخمينية البالغة /2755/دأ بعد حسم
رسـ ــم امل ـي ـكــان ـيــك ال ـب ــال ــغ /545/دأ وذل ــك
تحصيال لــديــن املنفذ البالغ /15030/د.أ
عدا الفوائد واللواحق وذلك نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/12ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر .فعلى الراغب بالشراء
الحضور في املوعد واملكان املحددين اعاله
مصحوبا بالثمن نقدا و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

استراحة
2903 sudoku
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

خرج ولم يعد
غادرت العاملة االثيوبية
DESTA FENTAW MELESE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 76/818588
غادر العمال البنغالدشيون
ALAMGIR HOSEN
DELOWAR
ALI HOSSAIN
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 76/896856

مطلوب

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

Seeking for a Hotel in
Iraq - Karbalaa٬ financial
controller & general
manager٬ minimum 4-5
years experience
in Hospitality or similar
fields. Send CV e-mail:
recruitnow333@gmail.com
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أفقيا
 -1أمني عام سابق لجامعة الدول العربية –  -2من أمراء لبنان حكموا إمارة الشوف
–  -3قائد الطائرة – حقد وغش – متشابهان –  -4خدع وخان – خالف ليلي –  -5لدن
ودبق – مكان إستخراج املعادن من باطن األرض –  -6قلق وحزن – مدينة مغربية –
ِ
في الطليعة –  -7التدريب على إستعمال آالت رياضية – ُ -8يستخرج من األشجار
للصناعة – نهار وليل – طائر وهمي كبير أو قطعة من أحجار لعبة الشطرنج –
 -9نعم باألجنبية – عائلة مطرب لبناني شعبي مشهور – إحدى اإلمارات العربية
ّ
شمالي البحر األحمر بني شبه جزيرة سيناء والسعودية
املتحدة –  -10خليج يقع
واألردن ويبلغ طوله حوالي  200كلم

عموديًا

 -1إمام في النحو من العراق من تالميذ ْ
ثعلب – من الفاكهة –  -2خالف كريم – عائلة
رئيس جمهورية موزامبيقي توفي بحادث تحطم طائرة – ُ -3يكاتب – قلب الثمرة –
 -4مدينة إيرانية – مادة تستعمل في تبليط الشوارع والطرق – زار األماكن املقدسة
–  -5للتعريف – عاصمة أفريقية – َ -6
لس َع ُه العقرب – لباس يستر النصف األسفل
من الجسم –  -7أحد أوالد سام كما جاء في التوراة – بحر –  -8قرع الجرس – صفة
ّ
وحولها الى مسحوق –  -9ماركة سيارات
العود كآلة موسيقية – جرش الحبوب
– ماء كثير –  -10فوالذ – من األطباق واألكالت املعروفة في لبنان والدول العربية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1يوسف ستالني –  -2أنــوار – مع –  -3سيناء – بر –  -4فاخر – وهم –  -5الهدنة
–  -6عدسات – زاد –  -7بنها – كان –  -8اك – الشر – دو – ّ -9
نرس – يم – رنا – -10
كميل شمعون

عموديًا
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مشاهير 2903

حلول الشبكة السابقة

 -1يوسف شعبان –  -2يا – دنكرك –  -3سان خوسه – سم –  -4فنار – ا ا ا –  -5سوء – آت – ليل –
 -6تا – فل – كشمش –  -7أرب – هزار –  -8رودان – رع –  -9يم – هند – دنو –  -10نعامة – صوان

حل الشبكة 2902

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فنان أميركي ومنتج وكــاتــب كلمات أغانيه حققت مبيعات ألبوماته
الرقم القياسي .إشتهر بأغنية « مرحبا أو هيلو « وتتميز أغلبية أعماله
بالرومانسية والكلمات املعبرة عن الحب
 = 4+3+5+4+2+10ن ــوع تـســريـحــة شـعــر ■  = 7+9+8+1وح ــدة قياس
السوائل ■  = 7+11+6عملة ايطالية

حل الشبكة الماضية :زكريا عرداتي

28

الخميس  28حزيران  2018العدد 3501

الخميس  28حزيران  2018العدد 3501

إعالنات

إعالنات

29

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات  -املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
– دائــرة التحصيل  -املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
زحلة – السراي الحكومي ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

ناديا عبد الله التنوري

646427

2018/05/02 RT000133238LB

2018/05/14

شركة مخازن البقاع لالدوات
الصحية والتجارة العامة
ش.م.م.

13262

2018/05/16 RT000134340LB

2018/05/24

شركة الربيع لالنتاج والتوزيع
الفني ش.م.م.

13344

2018/05/12 RT000134344LB

2018/05/23

محمد نجيب حسني اللقيس

14501

2018/05/14 RT000134350LB

2018/05/24

امال نقوال فرج

45167

2018/05/16 RT000134352LB

2018/05/23

جهاد يوسف اعزان

45419

2018/05/18 RT000134354LB

2018/05/24

توفيق قزحيا التنوري

45830

2018/05/16 RT000134356LB

2018/05/23

رزق قزحيا التنوري

45851

2018/05/16 RT000134358LB

2018/05/23

خليل ابراهيم عالولي

46629

2018/05/16 RT000134362LB

2018/05/24

اسعد كامل صليبي

47335

2018/05/16 RT000134364LB

2018/05/24

ديبو محمد حاجو

126008

2018/05/14 RT000134367LB

2018/05/23

ليبراس التجارية ش.م.م.

173919

2018/05/15 RT000134374LB

2018/05/23

شركة الوفاق والتضامن
ش.م.م.

180470

2018/05/14 RT000134378LB

2018/05/24

السالم كومباني ش.م.م.

208992

2018/05/14 RT000134381LB

2018/05/24

رضا يوسف هزيمة

209902

2018/05/17 RT000134382LB

2018/05/24

شركة ميماسي للتجارة العامة 213678

2018/05/14 RT000134384LB

2018/05/23

شركة ابو نعوم للباطون
الجاهز ش.م.م.

238050

2018/05/15 RT000134388LB

2018/05/23

جميل سعد ريشا

283911

2018/05/17 RT000134444LB

2018/05/23

ناجي جورج ابو زيد

289571

2018/05/16 RT000134449LB

2018/05/24

سامر جان معلوف

423549

2018/05/14 RT000134463LB

2018/05/23

جانيت نجيب جبرا

555837

2018/05/17 RT000134476LB

2018/05/23

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
1
2

الرقم الضريبي

ادمون جميل بالل 860302
ب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام رش ـ ـ ـيـ ـ ــد 1391425
حموضه

رقم البريد املضمون
RR182036700LB
RR182036815LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

هجيمه محمد
مرعب

1551957

RR182036894LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة
الثانية
2018/05/04

تاريخ اللصق
2018/06/05

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
1

الرقم الضريبي

جورج ميالد كنعان 2928361

رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2018/06/01 2018/04/30 RR182036850LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

1

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1268

تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2018/06/01 2018/04/24
2018/06/01 2018/04/24

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ
واملواعيد املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم وتركيب وتشغيل آالت
وتجهيزات ومعدات مخبرية لزوم مختبر
البكتيريا النباتية في محطة الفنار
التابعة للمصلحة

2018/7/24

الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء.

2018/7/25

الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء.

 .2تلزيم تقديم وتركيب وتشغيل اجهزة
مخبرية وقطع غيار لجهاز  SAAلزوم
مختبر املعادن الثقيلة في محطة الفنار.

فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام
الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع
خالل الــدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ
اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  25حزيران 2018
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1363

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء Thermocouples
و  Thermoresistancesلزوم معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/7/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/6/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1342
إعالن
إن محافظ مدينة بيروت يعلن عن وضع
جداول التكليف األساسية للرسم البلدي
على االعــان وامكنة االجتماع ومحالت
ومحطات تــوزيــع املـحــروقــات ومحركات
امل ــؤس ـس ــات امل ـص ـن ـفــة واشـ ـغ ــال االمـ ــاك
العمومية لعام  2017قيد التحصيل في
كافة املناطق العقارية في مدينة بيروت.
كما يلفت النظر إلى أنه:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رق ـ ـ ــم  ،88/60ع ـلــى
املكلفني ان يـبــادروا إلــى تسديد الرسوم
البلدية املتوجبة عليهم خــال شهرين
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ف ــي عــدد
الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ
.2018/7/26
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
 ،88/60ت ـفــرض غ ــرام ــة تــأخـيــر وقــدرهــا
 %2إثنان باملئة عن كل شهر تأخير عن
املبالغ التي ال ّ
تسدد ضمن املهلة املشار
اليها إعاله.
ثــال ـثــا :ت ـســدد ال ــرس ــوم ال ــى ج ـبــاة دائ ــرة
ت ـح ـص ـيــل الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات او ال ـ ــى ص ـن ــادي ــق
الدائرة في مركز البلدية.
العنوان :مبنى بلدية بيروت  -العقار رقم
 243مرفأ  -خلف جريدة النهار  -شارع
األورغواي.
بيروت في  14حزيران 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1307
مناقصة عامة
رقم /2392م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء الواقع
ف ــي  2018/7/24ت ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــادارة -
مصلحة الهندسة فــي قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال اقامة انشاءات مبنى قيادة فوج
املــدفـعـيــة الـثــانــي و /8/م ـخــازن ذخـيــرة،
س ــور للثكنة مــع ابـ ــراج مــراق ـبــة وخ ــزان
مياه في ثكنة نهرا الشالوحي  -البترون.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /986م ع إ /م هـ ـ تاريخ .2018/6/18
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/6/26
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 1360
مناقصة عامة
رقم /2397م ع إ /م م3/

الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار االربـ ـع ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/25ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال استحداث محطة محروقات في
ثكنة سعيد الخطيب  -حمانا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /2481م ع إ /م هـ ـ تاريخ 2016/12/15
وتعديله.
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/6/26
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 1362
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة  10.00مــن يــوم الـثــاثــاء املــوافــق
في  24من شهر تموز .2018
تجري وزارة االعــام في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
اسـ ـع ــار لـ ـش ــراء اجـ ـه ــزة ك ـم ـب ـيــوتــر ل ــزوم
وزارة االعالم.
الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ث ــاث ــة م ــاي ــن ل ـي ــرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
الذين يتعاطون تجارة املواد املطلوبة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الشروط الــذي يمكن الحصول عليه من
قسم الـلــوازم في ال ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 23من شهر تموز .2018
بيروت في 26 :حزيران 2018
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1364
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يـ ـعـ ـل ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـشـ ـع ــار
والـحـضـيــرة عــن وضــع ج ــداول التكليف
األس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2018قـيــد الـتـحـصـيــل ع ـمــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ الـتــي لم
ّ
تسدد خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول
ً
اعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة
أديب سلمون ميالد
التكليف 1301
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2018
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـح ــدث  -سـبـنـيــه -
حــارة البطم عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2018قيد التحصيل عمال بنص املــادة
 104م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( 88/60ق ــان ــون
الرسوم والـعــاوات البلدية وتعديالته)
ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن

املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
البلدية وتعديالته) تفرض غرامة تأخير
وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل شهر
تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم تـسـ ّـدد خالل
امل ـه ـل ــة امل ـب ـ ّـي ـن ــة ف ــي ال ـب ـن ــد األول اعـ ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدت في 2018/06/07
رئيس بلدية الحدت  -سبنيه  -حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 1270
إعالن مزايدة
ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن ص ـب ــاح يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه ،2018/7/26
تـ ـ ـج ـ ــري فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـعـ ـق ــاري ــة  -م ـص ـل ـحــة أمـ ــاك
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة غـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة
الـكــائـنــة فــي ال ـطــابــق ال ـتــاســع مــن مبنى
م ـكــرزل الــواقــع عـلــى جـســر ف ــؤاد شـهــاب،
مزايدة علنية بالظرف املختوم ،لتلزيم
اس ـت ـئ ـجــار ال ـطــاب ـقــن الـسـفـلـيــن الـثــانــي
والثالث ضمن شــروط خاصة من مبنى
املــدرســة رق ــم  14عـلــى الـعـقــار رق ــم 4365
من منطقة االشرفية العقارية ،محافظة
بيروت ،الذي حدد اساس طرحه باملزاد
مبلغ ( /267.358.000/مايتان وسبعة
وسـ ـت ــون م ـل ـيــونــا وث ــاث ـم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وخ ـم ـس ــون الـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يمكن
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
املــوضــوع لـهــذه الـغــايــة واملــوقــع بتاريخ
 ،2018/6/8اثناء الدوام الرسمي في:
 املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون ال ـع ـقــاريــة -مصلحة أمالك الدولة الخصوصية ،غير
املنقولة.
 أمانة السجل العقاري في بيروت. املكتب العقاري املعاون في بيروت.مدير عام الشؤون العقارية
جورج املعراوي
التكليف 1353
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
فــي الـبـقــاع  -زحـلــة املـسـتــدعــى ضدهما:
ف ــاط ـم ــة ح ـس ــن ع ـم ـي ــري وم ــري ــم حـســن
عـمـيــري املـقـيـمـتــان ســابـقــا فــي ب ـلــدة الال
البقاع الغربي واملجهولتي محل االقامة
حاليًا للحضور شخصيًا أو مــن ينوب
عنهما قانونًا إلى قلم املحكمة في زحلة
لتبلغ أوراق االستدعاء املقدم من تغريد
عبد املنعم عميري بوكالة االستاذ تركي
عراجي املسجل برقم اســاس 2018/537
والـ ـت ــي ت ـط ـلــب ب ـمــوج ـبــه إزالـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /1101/مـ ــن مـنـطـقــة
الال ال ـع ـق ــاري ــة ،ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ضــدهـمــا
املذكورتني مهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر إلب ــداء مالحظاتهما على الطلب
واال يصار الــى ابالغهما جميع االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
لصقًا على باب ردهة املحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن رقم ()1
تـ ـج ــري ب ـل ــدي ــة زغ ــرت ــا  -إهـ ـ ــدن م ــزاي ــدة
ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـش ـغ ـيــل واس ـت ـث ـم ــار مــوقــف
عمومي للسيارات في مدينة إهدن.
ي ـم ـكــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـخ ــاص ب ــامل ــزاي ــدة م ــن م ـكــاتــب الـبـلــديــة
ضمن اوقات الدوام الرسمي.
تقدم عروض املشتركني الى قلم البلدية
ف ــي زغ ــرت ــا ف ــي م ـه ـلــة اق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
فيه .2018/7/13
تــرفــض ال ـع ــروض املـقــدمــة بـعــد الـتــاريــخ
املحدد اعاله.
تفض العروض عند الساعة الثالثة عشر
من يوم الجمعة الواقع فيه .2018/7/13
زغرتا في 2018/6/20
رئيس بلدية زغرتا  -إهدن
الدكتور قيصر حنا باسيم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
اسـتـنــابــه م ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رقــم

2016/943
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
ال ـسـنــد ال ـتـن ـفـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـشــف
ح ـس ــاب ب ـق ـي ـمــة " "2.317.20د.أ .ال ـف ــان
وثالثماية وسبعة عشر دوالرًا أميركيًا
وعشرون سنتًا.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ع ـل ــى اسـ ـ ــاس س ـت ــن ب ــامل ــاي ــة م ــن ضـمــن
تـخـمــن امل ــوج ــودات امل ـح ـج ــوزة الـتــالـيــة
خاصة املنفذ عليه:
غــرفــة جـلــوس زاوي ــة 1500 :د.أ/ .خــزانــة
تلفزيون  420د.أ.
تلفزيون  40آل سي دي 300 :د.أ / .برداية
عدد  420 -2 -د.أ.
فرشة اسفنج مضغوط 30 :د.أ/ .تكايات
اضافية  +طاوالت خشب صغيرة  60د.أ.
غــرفــة ن ــوم كــامـلــة 900 :د.أ / .غــرفــة نــوم
رئيسية  1200د.أ.
ب ــرداي ــة ل ــون اص ـفــر وف ـض ــي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خزانة خشب مع جوارير 90 :د.أ / .خزانة
أحذية  60د.أ.
كونسول مع مرآة 120 :د.أ / .كنبه مقعد
واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
ط ــاول ــة خ ـشــب ص ـغ ـيــرة 15 :د.أ / .ثــريــا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غـ ــاز م ــع ف ـ ــرن 210 :د.أ / .ب ـ ــراد ســاخــن
وبارد  45د.أ.
طــاولــة خـشــب مــع  6كــراســي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.
غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية برم
 300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعليه يكون مجموع تخمني املحجوزات
 8.268د.أ.
ثمانية االف ومـئـتــان وثمانية وستون
د.أ.
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور نهار
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/7/10عند
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا ال ــى مكان
وجود املحجوزات في منزل املنفذ عليه
محمد سليمان فتوني الكائن في بلدة
الحلوسية /حــي الـجــامــع /ملك فتوني
مصطحبًا مـعــه ب ــدل ال ـطــرح اضــافــة الــى
خمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
زينب أيوب
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/55
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم :حـنــا
ودانيال ومريم وكوكب جرجس مخايل
عـســاف وجــولــن زوج ــة دان ـيــال جرجس
ً
مخايل عساف  -مــن وجــه الحجر اصــا
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضدكم من املستدعي
رواد عصام الصافيتي بوكالة املحامي
بطرس نصر الله ،بدعوى ازالة الشيوع
امل ـق ــام ــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  596مـنـطـقــة
وجه الحجر العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتكم الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عـشــر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
انتقال حصص باالرث
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع تـ ــاريـ ــخ
 2016/9/2وقـ ـ ــرار ح ـصــر ارث رقـ ــم 46
تـ ــاريـ ــخ  2015/11/17ان ـت ـق ـل ــت حـصــة
الشريك املوصي السيد عبد الله محمد
ح ـ ـمـ ــزة الـ ـحـ ـس ــن بـ ــوفـ ــاتـ ــه ال ـ ـ ــى ورثـ ـت ــه
ال ـس ـيــديــن :ربـ ــاح مـحـمــد ح ـمــزة الـحـســن
وربيع محمد حمزة الحسن في الشركة
املعروفة بــاســم" :رب ــاح الحسن وشريكه
لـلـصـيــرفــة  -تــوصـيــة بـسـيـطــة" املسجلة
تحت رقم  2009/4001823البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة

ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
دعــوة لحضور اجتماع مشاركة العامة
ف ــي اط ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ـ ــر الـبـيـئــي
مل ـ ـش ـ ــروع ان ـ ـش ـ ــاء وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ـس ـت ـن ـقــع
ملعالجة املياه املبتذلة املنزلية في عيون
ال ـغــزالن  -عـكــار ،يــوم االرب ـعــاء  11تموز
الساعة  10:30صباحًا فــي بلدية عيون
الغزالن.
إعالن
دعـ ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـح ـ ـضـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـش ــارك ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي اطـ ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ــر
الـبـيـئــي مل ـشــروع ان ـشــاء مجمع سياحي
فــي املصيطبة  -بـيــروت يــوم الـثــاثــاء 3
تـمــوز الـســاعــة  10:00صـبــاحــا فــي فندق
.Lancaster Raouche Hotel
إعالن
دعــوة لحضور اجتماع مشاركة العامة
ف ــي اط ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ـ ــر الـبـيـئــي
ملـشــروع انـشــاء مسلخ مــؤسـســة الـهــادي
لـلـفــروج فــي الـشــويـفــات ي ــوم االرب ـع ــاء 4
تـمــوز الـســاعــة  10:00صـبــاحــا فــي كينج
تشيكن ،شارع البركات ،الشويفات.
إعالن
تـعـقــد لـجـنــة املـنــاقـصــات اجـتـمــاعـهــا في
ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة صـبــاحــا
ب ـتــاريــخ  2018/7/17بـطــريـقــة امل ــزاي ــدة
العمومية:
* تـلــزيــم اسـتـثـمــار إس ـتــراحــة فــي مبنى
بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل.
ُيـ ـمـ ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ــزاي ــدة ان يـطـلــع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ املحدد لهذه املزايدة.
زحلة في 2018/6/20
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
تـعـقــد لـجـنــة املـنــاقـصــات اجـتـمــاعـهــا في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ
 2018/7/17بطريقة املناقصة العمومية:
* تـلــزيــم تـجـهـيــز املـبـنــى ال ـب ـلــدي الـقــائــم
على العقار رقم  352من منطقة ما الياس
الـعـقــاريــة بــاملـكــاتــب وال ـكــراســي املكتبية
والطاوالت.
ُيـ ـمـ ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ان يطلع عـلــى دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب نـعـمــان خليل ال ــزح ــاوي بوكالته
عــن دولــي اسكندر شكور بصفتها احد
ورثـ ـ ــة اسـ ـكـ ـن ــدر ال ـ ـيـ ــاس شـ ـك ــور س ـنــدي
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مورثها
 /اسكندر الياس شكور بالعقارين 751
و 752منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طـلــب حـمــزه عـلــي مــرتـضــى سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار رقــم
 1530تمنني الفوقا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

تخطيط مدني

ٌ
المرسوم،
قراءة في التشريعات الشاطئية ،وفي
ِ
 3362تاريخ ( 1972/5/26الجزء األول)

تنظيم الشواطئ الـشمالية أم خصخصة األمالك البحرية؟
ُقــد سبقتها إلــى ذلــك املـجـ َّـمـعــات البحرية التي
ش ِّيدت على الشاطئ ،من حدود بيروت اإلدارية
جنوبًا ،حتى األوزاعي ،في أواخر الخمسينيات
وأوائل الستينيات.

المرسوم رقم 4810

أما املرسوم رقم  ،4810الذي َّ
َ
نظام إشغال
حدد
َّ
البحرية ،فقد سمح بخصخصة
األمالك العامة
َ
َ
َ
ال ـش ــاط ــئ ،ع ـنــدمــا ت ـ ـجـ ــاوز امل ـ ـ ــادة األولـ ـ ــى فـيــه،
الـتــي تــؤكــد عـلــى بـقــاء األم ــاك الـعــامــة البحرية
باستعمال العموم .وسـمـ َـح فــي امل ــواد الالحقة،
ـراد
«بتخصيص جـ ٍ
ـزء مــن الشاطىء إلشـغــال أفـ ٍ
وحـ ـص ـ َـر ه ــذا «االن ـت ـف ـ َ
أو م ـج ـمــوعــات»َ .
ـاع بهم
دون س ــواه ــم» ،ضـمــن شـ ــروط ،ك ــان مــن السهل
ُ
تجاوزها ،عندما سمح أيضًا« ،ببناء إنشاءات
دائـ ـم ــة ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة ت ـع ــودُ
ومللحقات
للتجهيزات الرياضية والتنظيمية،
ِ
اإلنـ ـش ــاءات ال ـتــي يـتـ َّ
ـوجــب إي ـجــادهــا قــريـبــة من
ِ
الشاطئ».

 -3تــنــظــيــم ال ــش ــواط ــئ الــشــمــالــيــةوالجنوبية
ـاه زي ــاد ِة
فــي ظــل ه ــذه الــرؤيــة الـتــي تــدفــع بــاتـجـ ِ
الشاطئ ،باالستثناءات
االستثمار على
عوامل
ِ
ِ
ً
ملفهوم ال يرى
استجابة
الخاصة،
بالقرارات
أو
ٍ
َ
تشجيع السياحةِ الشاطئية ،إال فــي زي ــاد ِة ما
ِّ
ُيـبـنــى عـلــى الـشــاطــئ ،وف ــي ظ ــل ال ـقــدرة الفعلية

أكوا مارينا المعاملتين :جبل من البنيان ،التهم الموقع شاطئًا وبحرًا ،وزرع مكانه أحواض السباحة

رهيف
فياض*

 -1بعض المحطات التشريعية فيمجالي التنظيم المديني والبناء

ِّ
ينظم الـشــواطــئ الشمالية الـيــوم ،املــرســوم رقم
 3362الـصــادر في  .1972/5/26وقــد تم تعديله
م ـنــذ صـ ـ ــدوره ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ف ــي أقـ ـس ــام كـثـيــرة
مــن ال ـشــاطــئ ،نــذكــر مـنـهــا عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ال
الـحـصــر ،املــرســوم رق ــم  1412ال ـصــادر فــي شهر
شباط من عام  ،2015وقد تناول مناطق البترون
وكفرخلص وبسبينا وكوبا (قضاء البترون).
واملــرســوم رقــم  3478الـصــادر فــي شهر أيــار من
عام  ،2016وقد تناول منطقتي الحريشة وأنفه
(قضاء الكورة) واملرسوم رقم  4598الصادر في
شهر تشرين الثاني مــن عــام  2016أيـضــا ،وقد
تناول منطقة شكا (قضاء البترون).
ٍّ
وقــد يـكــون مــن املفيد قبل ق ــراءة ُّ املــرســوم بتأن
( 3362تاريخ  ،)1972/5/26التوقف عند بعض
امل ـ َّـحـ ـط ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ف ــي م ـج ــال ــي الـتـنـظـيــم
املديني ،والبناء عندنا.
ن ــاح ــظ ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،أن مـفــاهـيــم التنظيم
املــدي ـنــي املـ ّـس ـمــى «ح ــدي ـث ــا» ،وال ـت ــي سـ ــادت في
الغرب الصناعي طيلة ما يزيد عن قرن (–1860
 ،)1970وصلت إلينا في بداية القرن العشرين،
مــع َّ
رو ٍاد كـثـ ٍـر مــن عـنــدنــا ،درس ــوا فـي العواصم
َ
الكبرى للغرب الصناعي آنــذاك .كما زرعها في
َ
ُ
ُّ
طوته.
ِ
ثقافتنا االنتداب ُالفرنسي بكل س ً
نقل
 -ظهرت بصمات هــذه املفاهيم بــدايــة ،في ِ

َّ
منطقة
فـي
ضخمة
عات
تجم
المعاملتين ـ طبرجاَّ ،
غيرت معالم
خليج جونيه بكامله

ـار الـهــوسـمــانـيــة ،مـ ــن ســاحــة الـنـجـمــة فـي
األف ـك ـ ِ
ً
بــاريــس إل ـ ــى ســاحــة الـنـجـمــة فــي ب ـي ــروت ،نقـال
حرفيـًا ،طمس ُ
ويـةَّ ،
اله َّ
ودمــر النسيج التقليدي
امل ـ ـ ـ ــوروث .ث ــم ُظ ـه ــرت م ـ ـجـ ــددًا ،ف ــي امل ـخ ـط ـطــات
املتالحقة التي أ ِع َّدت ملدينة بيروت ،مع دانجيه،
ثم مع الضابط في الجيش الفرنسي إيكوشار،
ومــع إيـغـلــي ،ثــم مــع املـعـمــار واملـنـظــم إيـكــوشــار،
ّ
مجددًا .وقد تجلت في قانون البناء الذي صـدر
فـي ظل االنتداب الفرنسي باملرسوم االشتراعي
ُ
العهد
رقم /61ل ،تاريخ  .1940/8/30وقد عـ َّـدل
َ
َ
ُّ
ـون
االسـتـقــالــي الثانـي املــرســوم املــذكـ ــور ،بقان ٍ
صـ ـ َـدر فـ ـ ـ ـ ــي ،1954/1/20وق ـ َّـس ــم مــديـنــة ب ـيــروت،
بــاملــرســوم رقــم  6285ال ـصــادر فــي ،1954/9/11
ِّ
متعددة بأنظمة ارتفاقية مختلفة،
إلى مناطق
وفــق املفاهيم التي أشــرنــا إليها سابقًا .الــى أن

عـلــى خصخصة األمـ ــاك الـعــامــة الـبـحــريــة كما
ِّ
نــص املــرســوم  …4810فــي ظــل كــل ذل ــك ،أصبح
ِّ
املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  ،4809الـ ـ ــذي ي ـن ــظ ــم ال ـش ــواط ــئ
ُّ
اللبنانية انطالقًا مــن جملةِ ثــوابـ َـت نستشفها
فيه وأهمها:
• إن الثروة ،إن القيمة الحقيقية ،هي في الشاطئ
كمعطى طبيعي واحد متواصل .وكل بناء على
ُّ
الشاطئ عليه أن يتكامل معه ،فيدل على قيمته
الحقيقية ُ
ويبرزها .ويحمي عناصر الجذب فيه
ُ ِّ
َ
ـران
ويفعلها ،مــن مــواقــع طبيعيةٍ وأثــريــةٍ  ،وعـمـ ٍ
ٍّ
تـ ــراثـ ــي ،وأراض ٍ زراعـ ـي ــة وح ــرج ـي ــة ،وم ـ ــوارد
طـبـيـعـيــة ،يـسـتـخــدمـهــا بـطــريـقــة ال تستنزفها.
ُ
األمالك
والثروة ،من هذا املنظار ،هي في حمايـةِ
ِ
َّ
العامـة البحريـة وليست أبدًا فـي خصخصتها.
ِّ
في ظل كل ذلك ،أصبح مرسوم تنظيم الشواطئ
الـلـبـنــانـيــة رق ــم  ،4809عــائ ـقــا يـلـجــم الـسـيــاحــة
َ
الشاطئي ،كما زعموا ،ومن ّ
َّ
امللح
ويلجم العمران
اسـتـبــدالـ ــه .فــاسـتـبـ ــدل عـلــى عـجــل بـمــرســومــن،

ُ َ
اســت ـبـ ِـدل بـعــد تـعــديــات كـثـيــرة ،بــالـقــانــون رقــم
 646الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ  2004/12/11املـعـمــول
ب ــه ح ــال ـي ــا .وب ــامل ــرس ــوم الـتـطـبـيـقــي امل ــرف ــق بــه،
الصادر باملرسوم رقم  15874في ،2005/12/12
وبتعديل املرسوم التطبيقي املذكور ،باملرسوم
رقم  617بتاريخ .2007/7/8
 في ضوء مفاهيم «التنظيم املديني الحديث»كما عرفناه ،صــدر قــانــون التنظيم املديني في
العهد االستقاللي الثالث ،باملرسوم االشتراعي
املـ ـ ــؤرخ ف ــي  ،1962/9/24والـ ـ ــذي ُعـ ـ ـ ِّـدل ب ــدوره
ب ــامل ــرس ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي رق ـ ــم  69ال ـ ـصـ ــادر فــي
.1983/9/9

ك ــي ال تـحـجـ َـب األب ـن ـيـ ُـة ال ـب ـحـ َـر .وكـ ــان امل ــرس ـ ُ
ـوم
َ
َّ
َّ
الخاصة،
السياحية
املؤسسات
بالغ القسو ِة مع
ِ
ِ
فاشترط لبنائها مساحة ال تقل عن  30000م2
دون تعديل في عامل االستثمار .إال أنــه ،سمح
فــي مـنــاطــق املــؤس ـســات الـفـنــدقـيــة والـسـيــاحـيــة،
ب ــرف ــع ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار إل ـ ــى  ،0,4إذا بـلـغــت
مـســاحــة ال ـع ـقــارات بـعــد ال ـضــم  60000م .2وقـ ٌـد
ُ
ٌ
َ
ـرارات خـ َّ
ـاصــة،
ـانـ ُـده ق ـ
سمح هــذا االستثناء ،تـسـ ِ
َّ
َّ
ـات ب ـحــريــةٍ ضـخـمــةٍ فـ ــي منطقـة
بــإقــامــة مـجــمـعـ ٍ
املعاملتني– طبرجاَّ ،
غيرت معالم خليج جونيه
َّ
َ
معالم الشاطئ هناك .وكانت
وشوهت
بكامله،
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التعديات المتتابعة القبيحة الوقحة .أين الحفاظ على الثروة الوطنية؟

يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إذًا ،إن ال ـن ـصــوص التشريعية
عـنــدنــا ،فــي مـجــالــي الـبـنــاء والـتـنـظـيــم املــديـنــي،
اكتملت خــال عقد من الزمن ( )1962-1954هو
الـعـقـ ُـد األول مــن س ـنــوات االزده ـ ــار ،كـمــا ُيـحـ ُّـب
ال ـب ـعــض أن يـسـ ِّـمـيـهــا .وك ــان تـنـظـيــم الـشــواطــئ
اللبنانية من املواضيع الرئيسة ،التي استرعت
ُ َ ْ
ـوء قانون
االهـتـمــام الــرسـمــي ،وعــولــجــت فــي ض ـ ِ
ـدر الـتـصـمـيــمُ
الـتـنـظـيــم امل ــدي ـن ــي ال ـج ــدي ــد .ف ـص ـ َ
ـوم
الـتــو ُجـيـهــي ل ـل ـشــواطــئ الـلـبـنــانـيــة ف ــي مــرسـ ٍ
يحمل الــرقـ َـم  4809تاريخ  ،1966/6/24متبنيًا
املتقدمة في َ
ِّ
ذلك الزمنُ ،
ومرفقًا
األفكار الغربية
َّ
بــاملــرســوم رقــم  4810املـخــصــص لنظام ِإشـغــال
َ
صدر في اليوم
ـاك العامةِ البحريةِ  ،والــذي
األمـ ِ
ذاته.
صدر املرسومان معًا:

مرسوم تنظيم الشواطئ اللبنانية رقم
4809
مــرســوم تنظيم الـشــواطــئ اللبنانية رقــم 4809
َ
ال ـ ــذي اع ــت ـ َـب ـ َـر ال ـش ــاط ــئ ح ـ ِّـيـ ـزًا طـبـيـعـيــا واح ـ ـدًا
ً
ٌ
ٌ
ال ي ـت ـج ــزأ ،م ـت ــواص ــا ،وه ــو م ـل ــك عـ ــام لجميع
ٌ
ال ـل ـب ـن ٌــان ـي ــن ،ي ـص ـل ــون ــه بـ ـح ــري ــة .وهـ ـ ــو ثـ ـ ــروة
ٌ
ُ
ُ
وطنية ،الحفاظ عليها ضــرورة ،وحمايتها من
ٌ
التعديات ومن البناء العشوائي واجب .ففرض
َ
املـ ــرسـ ـ ُ
ـوم ،ف ــي م ـع ـظــم أقـ ـس ــام ال ـش ــاط ــئ ع ــوام ــل
َ
استثمار منخفضة ( .)0,3وألزم البناء بالتراجع
 20مترًا عن حدود األمالك العامة البحرية .وكان
ألنواع
صارمًا لجهـة املساحات الدنيا الصالحةِ
ِ
ـال املختلفة 2500 :م 2للمطاعم والسكن
اإلشـغـ ِ
ال ـ ـخـ ــاص ،و 7500م 2ل ـل ـم ـطــاعــم وال ـح ـم ــام ــات
ال ـب ـحــريــة ،و 10000م 2لـلـمــؤسـســات الـفـنــدقـيــة
ـق حيث
والـسـيُــاحـيــةُ .واش ـتــرط ُ فــي ه ــذه امل ـنــاطـ ِ
املنشآت الكبيرة ،أن ال تتعدى الواجهة
ستقوم
 %30مــن واجـهــة العقار على الطريق الرئيس،

31

رأس الشقعة ،موقع استثنائي فريد ،حمايته ضرورة وطنية

ِّ
مــرسـ ٌ
ـوم ينظـم الـشــواطــئ الشماليـة ،رقــم 3362
ٌ ِّ
صدر في  ،1972/5/26ومرسوم ينظم الشواطئ
.1973/4/17
صدر في
ٌ
الجنوبية ،رقم ٌ 5450
ٌ
ن ـ ـ ٌـص واحـ ـ ـ ـ ٌـدُ ،وأنـ ـظـ ـم ــة ارت ـف ــاق ـي ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة فــي
ِّ
املــرســومــن .وأب ـ ِقـ َـي على املــرســوم ُ ،4810يـنظم
َ
َ
األمالك العامةِ البحرية ،دون أي تعديل.
إشغال
ِ

ُ
مرسوم تنظيم الشواطئ
 -4كيف نقرأُ
كيف نقارنه بالمرسوم رقم
الشمالية؟
َّ
4809؟ الــذي نظم الشواطئ اللبنانيـة
لمـدة ست سنـوات؟

في القراءة املتأنية للمرسوم يمكننا استخالص
ثالثة عناوين رئيسة:
األول ،تشجيع الـسـيــاحــة ،وت ـعــزيــز دورهـ ــا في
االقتصاد الوطني.
الثاني ،تنظيم السكن َّ
املميز ،جارًا للسياحة في
كل األمكنة.
الثالث ،تنظيم البلدات على الشاطئ وفق النمط
املعتمد فـي مدننا الكبيرة.
 ف ــي ال ـع ـن ــوان األول ،ثـ ــاث آلـ ـي ــات اعـتـمــدهــااملرسوم لتحفيز السياحة ،وفق تصور واضعيه:
• اآللـ ـ ـي ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ه ـ ــي ف ـ ــي ت ـع ـم ـي ــم امل ـن ــاط ــق
الـسـيــاحـيــة ،املـخـ َّـصـصــة لـلـمـطــاعــم والـحـمــامــات
الـبـحــريــة ،واملــؤس ـســات الـسـيــاحـيــة والـفـنــدقـيــة،
في الشاطئ الشمالي بكامله دون أي استثناء،
مــن طـبــرجــا حـتــى ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة فــي سهل
العريضة .ودون االهتمام بخصـائص الشاطئ
وم ـيــزات ـ ــه ،واخ ـتــاف ـهــا م ــن مـنـطـقــة إل ــى أخ ــرى.
تلك
ودون الـتــأكــد مــن مــاء مــة ُ ه ــذه املـنـطـقــة أو ً
لإلشغال السياحي الذي خ ِّصصت له .وخاصة
دون ِّ
أي م ــراع ــا ٍة لـلـمــواقـ ِـع الـطـبـيـعـيــة ،واملــواقــع
األثرية ،واألراضي الزراعية ،والثروات ُ
الح َّ
رجية،
َ
َّ
الصخرية النادرة.
صاط ِب
وامل
ِ
ُ
َ
باختصـار ،إبــاحـ ــة كــل الـشــاطــئ للبناء ،وكــامــل
ـاك ال ـع ــام ــةِ ال ـب ـحــريــة لـلـخـصـخـصــة ،وفــق
األم ـ ـ ـ ِ
استثناءات املرسوم  4810كما ذكرناها.
ـ األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي طـ ـب ــرج ــا وح ـ ـ ــاالت
وع ـم ـش ـيــت ،وخ ــاص ــة ف ــي مـسـتـيـتــا وق ــرط ـب ــون،
حامية الخاصرة الجنوبية للمنطقة األثرية في
جبيل ،هي للمؤسسات السياحية.
ـ ووادي ن ـه ــر اب ــراهـ ـي ــم ب ـق ـي ـم ـتــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة،
وب ـثــرواتــه الـطـبـيـعـيــة ،بـمـصـ ِّـبــه وبـشــاطـئــه ،هو
للمؤسسات السياحية.
ـ والـشــريــط الشاطئي الـضـ ِّـيــق املـشـطــور مرتني،
ب ــال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ال ـق ــدي ــم وب ــاالوت ــوسـ ـت ــراد،
ـات
م ــن املـنـصــف حـتــى ال ـب ـت ــرون ،ه ــو لـلـمــؤسـسـ ِ
السياحية.
ـ وسـ ـف ــوح رأس ال ـش ـق ـعــة الـ ـف ــري ــد ،ف ــي ش ـك ـ ِـل ــهِ ،
ومــوق ـعــه ،وقـيـمـ ِـتــه الـجـمــالـيــة والـطـبـيـعـيــة ،هي
َّ
للمؤسسات السياحية.
َّ
ـ واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة األث ـ ــري ـ ــة فـ ــي أن ـ ـفـ ــه ،وم ــاح ــاتـ ـه ــا،
وأحـ ُ
ـراج الزيتون فيها ،كل ذلك هو للمؤسسات
السياحية.
ـ وال ـش ــاط ــئ بـكــامـلــه ش ـم ــال ط ــراب ـل ــس ،م ــن ديــر
عمار حتى الحدود الشمالية ،هو للمؤسسات
السياحية.
ِّ
إن ــه الـبـنــاء امل ـتــواصــل ،يـغــطــي الـشــاطــئ بكامله.
ُّ
إنه طوفان َّ
تصور واضعي
السواح علينا وفق
املــرســوم ،يأتون من كل صــوب ،يسكنون عندنا
في كل قفرُ ،
ويغرقوننا جميعًا ودون استثناء،
ِّ
نعيم ثرو ٍة متجددة ،ال تنضب.
في
ِ
• اآللية الثانية ،هـي فـي رفـع معدل االستثمار
السطحي في هذه املناطق ورفع عامل االستثمار
العام فيها .من  %15إلى َّ %20
ملعدل االستثمار
السطحي ،ومن  0,30إلى  ،0,4لعامـل االستثمار
ال ـ ـعـ ــام .وبـ ـع ــد ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات ،س ـم ــح ال ـق ــان ــون
رقـ ــم  ،80/6ب ــزي ــادة ُط ــاب ــق وفـ ــق آل ـي ــة خــاصــة،
ِّ
ـق
ســمـ ــي «ط ــاب ـ ٌـق املـ ــر» ،أض ـي ـٌـف إل ـيــه ف ــي املـنــاطـ ِ
املنحدر ِة طابق آخر معروف «بالطابق السفلي
ُ
االستثمار في
املكشوف» .وهكذا تضاعف عامل
ِ
املناطق السياحيةِ على الشاطئ فصار عمليًا
 .0,8وقفز عــدد الطوابق من طابقني إلــى أربعة.
وحجبت
فـ ــازدادت املـبــانــي ضـخــامــة وارت ـفــاعــا،
ِ
ـت ال ـشــاطــئ ،وأغـلـقـتــه بــإ َحـكــام.
ال ـب ـحـ َـرَ ،وا ْلـتـهـمـ ِ
َّ
وتـضــاعــفــت الكثافة السكانية فــي مناطق غير
م ـج ـ َّـهــزة الس ـت ـي ـعــاب ـهــا ،ب ـكــل م ــا ل ـه ــذه الـكـثــافــة
َّ
الـســكــانـيــة املـضــاعـفــة مــن تــأث ـيــرات سـلـبـيــة ،في
البيئة املحيطة وفي مواردها الطبيعية.
َّ
يتغير الوضع نسبيًا ،بعد وقف العمل بما
ولم
ُس ِّ
املر».
«طابق
ي
م
ُ
• أم ــا اآلل ـيــة الـثــالـثــة ،فـهــي تـخـفـيــف ال ـشــروط
االرتفاقية ،املفروضة على البناء في هذه املناطق
ـوات بــالـغــة اإلسـ ـ ــاء ِة إل ــى ال ـشــاطــئ ،وإل ــى
ب ـخ ـطـ ٍ

حاالت على البحر ،المجمع الشهير :أين الشاطئ؟ أين األمالك البحرية العامة؟ أين الحيز الطبيعي الواحد الذي ال يتجزأ؟

نسأل مجددًا عن الحيز الطبيعي الواحد الذي ال يتجزأ!؟ الثروة الوطنية؟ الحفاظ عليها ضرورة؟

األمالك العامة البحرية .وأهم هذه الخطوات:
ِ
ـ خـفــض ال ـتــراجــع اإلل ــزام ــي عــن األم ــاك العامة
أمتار.
البحرية من  20مترًا إلى ُ 10
ـ تـخـفـيــض امل ـس ــاح ــة ال ــدن ـي ــا امل ـ ـعـ ـ َّـدة لــإش ـغــال
السياحي املتنوع.
 وفــي العنوان الثاني ،هاجس َتـجـ ُـاو ِر منطقة
املنشآت السياحية والفندقية ،مــع نمط ُم َّ
ميز
ٍ
للسكن.
ً
ُ ً
َ
املرسوم آلية واضحة ملحاولة تحقيق
فقد لحظ
املرسوم،
هذا الهدف .فعلى امتداد الشاطئ ،لحظ
ً
ش ــرق ً املنطقة السياحية وب ـمــوازات ـهــا ،منطقة
سكنية َّ
سماها منطقة اإلمتداد السكني الثانية
ُ
َّ
ٍّ
ـام ارتـفــاقــي يـنـ ِـتــج نسيجًا
( ،)D2وخــصـهــا بـنـظـ
ٍ ُ
ينجسم مع املنشآت السياحية
مبنيًا متجانسًا،
التي ستقوم أمامه ،على امتداد الشاطئ.
 وفي العنوان الثالثنشير ،إلــى إ َص ــرار املــرســوم على تنظيم بلدات
الشاطئ ،وفق النمط التنظيمي املعمول به في
ً
مدننا (بيروت ُوطرابلس مثال) .فإذا استثنينا
ال ـب ـل ــدات ال ـت ــي أ ِعـ ـ ـ َّـد ل ـهــا مـخـطـطــات توجيهية
وت ـف ـص ـي ـل ـيــة خ ــاص ــة بـ ـه ــا( ،ج ـب ـي ــل وعـمـشـيــت
ً
مـثــا) ،فــإن املــرســوم  3362تــاريــخ ،1972/5/26
َّ
قد نظم معظم البلدات األخرى مثل أنفه ،وشكا،
وال ـب ـتــرون ،وال ـب ــوار ،والـعـقـيـبــة ،وغ ـيــرهــا ،على
امتداد الشاطئ.
ف ـف ــي الـ ـبـ ـت ــرون وشـ ـك ــا ك ـم ـث ــال ــن ل ـب ـل ــدت ــن ،أو
فيهما
ملدينتني صغيرتني ،يتراوح عدد السكان ُ
بني  12000و 16000نسمة ،وتتراوح مساحة كل
املنطقتني العقاريتني بني  5كلم 2و ِّ 8كلم،2
من
ً
َُ
َّ
البلدتني يصنفها
أراضي
كل
بأن
،
بداية
اجأ
نف
ُُ
ُ
ُ
املرسوم أراضي صالحة للبناء ،تفرز وتباع على
ُ
ألرض زراعـيــةٍ تحمى،
هــذا األســاس .فال وجــود
ٍ
وال ملـســاحــةٍ حــرجـيــةٍ ُيـحــافــظ ُعليها للنزهة أو
للتنفس ،أو ُت َ
ختار لتكون احتياطًا للمستقبل.
َ
واملرسوم ُي ُ
البناء في أراضي البلدتني في
بعثر
وبتصميم غير مفهومني،
كل
االتجاهات ،برغبةٍ
ٍ
ِّ
ف ــي ظـ ــل األفـ ـك ــار الـتـنـظـيـمـيــة ال ـت ــي س ـ ــادت في
الغرب ،في بداية السبعينيات ،وهي ملهمتنا.
ثــم نفاجأ أيضًا أن التنظيم يـقـ ُ
ـوم أســاســا على
ُ
ـظ منطقةٍ تـجــاريــة ت ـحــوط الـطــريــق الــدولــي
لـحـ ِ
ً
مثال) ،لها نظامٌ
الــذي يخترق البلدة (البترون
ارت ـف ــاق ـ ٌّـي خـ ـ ٌّ
ـاص ب ـعــامـ ِـل اس ـت ـث ـمــار مــرت ـفــع ()2
ـدد لـلـطــوابــق مــرتـفــع أيـضــا (أرب ـعــة طــوابــق
وب ـعـ ٍ

ت ـص ـبــح خ ـم ـســة ط ــواب ــق م ــع ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
املضاف).
ويعتبر املرسوم املنطقة التجارية كما َّ
حددها
ِّ
ً
َ
قلب البلدة ،متجاهال ُ قلبها التاريخي .ثم ُ ُيـنظم
ِّ
قلبها املـفـتــرض ه ــذا ،كـمــا نظمت
الـبـلـ
ـدة ح ــول ِ
ُ
وسطها ،في أربع أو خمس مناطق
بيروت حول
ِ
سكنية بـعــوامــل اسـتـثـمــار مـخـتـلـفــة ،وبأنظمة
ارت ـف ــاق ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة .م ــع ت ـخ ـص ـيــص ال ــواج ـه ــة
الـبـحــريــة للمنشآت الـسـيــاحـيــة والـفـنــدقـيــة ،من
دون أن ننسى الــوجــود شـبــه ال ــدائ ــم ،للمنطقة
الصناعية.
فنستغرب كل هذه البعثرة في إشغال األراضي،
وك ــل ه ــذه «ال ـع ـج ـقــة» م ــن األن ـظ ـم ــة االرت ـفــاق ـيــة
املعقدة ،في مثل هذه البلدات الصغيرة ،والتي
ُ
ُ
َ
ُ
وتفقدها ِس َ
حرها وهويتها.
طابعها،
تف ِقدها

ً
 -5البناء في الشواطئ الشمالية عمالبالمرسوم  3362وفي زمن الحرب

ً
ُ
علينا أن نـ ِقـ َّـر بــدايــة ،بعد هــذه املقاربة النقدية
ِّ
لـلـتـشــريـعـ ُـات ال ـتــي تـنــظــم ال ـشــواطــئ الشمالية،
علينا أن ن ـ ِق ـ َّـر ،أن األوضـ ــاع الـعــامــة فــي الـبــاد،
باملرسوم
العمل
نتائج
اختبار
لم تساعد على
ِ
ُِ
ِ
ِ
ـرب
داهمتنا الـحـ
إذ
طبيعية.
ـروف
 3362فــي ظ ـ
ٍ
ٌ
ُ
حالة غير طبيعية
والحرب
صدوره.
بسرعةٍ بعد
ُّ
ـوق ـف ـهــا ،س ـنـ ُ
ـوات
بــالـتــأكـيــد .ث ــم داهـمـتـنــا بـعــد تـ
ـار )1996-1992( ،وكــانــت هــي األخ ــرى في
اإلع ـمـ ِ
مجال انتشار البناء غير طبيعية .ثــم تبعتها
ٌ
تقلبات متعددة ،من الركود ومن طفرات البنيان،
ً
وصوال إلى سنوات الركود ،املستمرة حتى اآلن.
ُّ
إال أننا نستطيعُ ،رغم هذه التقلبات املتسارعة،
َّ
أن نتكلم عــن طـفــرتــن فــي انـتـشــار الـبـنـيــان في
ال ـش ــواط ــئ ال ـش ـم ــال ـي ــة .األولـ ـ ـ ــى ،أثـ ـن ــاء س ـنــوات
الحرب ،والثانية ،أثناء سنوات اإلعمار.
 كيف تجلت الطفرتان ،فــي منطقة الشواطئالشمالية؟
َ
أقفل ْ
املجم ُ
َّ
عات
ت
طبرجا،
حتى
الكلب
ـ ـ من نهر
َ
َ
الـبـحــريــة ،ونــواديـهــا املغلقةِ الــواجـهــة البحرية
ب ــإحـ ـك ــام .ف ــاح ـت ـ َّـل ــت األمـ ـ ـ ـ َ
ـاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـحـ َّ
ـريــة
باملرسوم رقم  4810أو بالتعديات .وخصخصت
ال ـشــاطــئ وج ـ َّـزأت ــه ،م ـ ِّ
ـدم ــرة وح ــدت ــه الطبيعية.
َّ
َّ
َّ
ـزر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـس ـت ـق ــل ــةٍ
وحـ ــول ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ً ٍ
البحر
ومـتــاصـقــة ،جــاعـلــة الــوصــول إل ــى مـيــاه ِّ
حكرًا على البعض ،مانعة اللبنانيني من حقهم

ُ
الطبيعي بالوصول إليها ،هناك .وبدت الطفرة
باعتبار
شاملة حتى تجمع املعاملتني طبرجا،
َّ
مـنـطـ ًقــة جــون ـيــة ف ــي ح ـي ـنــه ،ل ــدى ال ـب ـعــض ًمــنــا،
َ
بــديــلــة مــن بـيــروت أثـنــاء الـحــرب ،وضــاحـيــة لها
ُ
بعد توقفها .وبدا تشويه الشاطئ كليًا.
َ
بقاق الدين ،ثم حتى حاالت
ـ ـ ـ ومن ط َبرجا حتى
ِ
َّ
ُ
متناقصًا كلما ابتعدنا
– الفيدار ،بدا فعل الطفر ِة
ِ
عن جونيه أي عن ضاحيةِ بيروت .ليتوقف َّفي
ح ــاالت ال ـفــدار عـلــى أب ــواب جـبـيــل ،الـتــي يتعذر
اع ـت ـبــارهــا ضــاح ـيــة ملــدي ـنــة بـ ـي ــروت ،ن ـظ ـرًا إلــى
املسافة التي تفصلها عنها ،وربما أيضًا نظرًا
والثقافية.
إلى
قيمتها بذاتها ،التاريخية ُ ُ
ُ
َ
البحر هناك
فالفجوات في الـجــدار الــذي َيغلق
ُ
الكثيف إلــى هذا
ـزوح
ِ
كـثـيــرة ،وكـبـيــرة ،رغ ــم ال ـنـ ِ
ُ ُ
ـزء م ــن ال ـش ــاط ــئ أثـ ـن ــاء الـ ـح ــرب .وت ــواص ــل
الـ ـج ـ ِ
ـج امل ـب ـن ـ ِّـي ،ال ـ ــذي ُي ــوح ــي ب ــه اس ـت ـم ــراره
ـ
ي
ال ـن ـس ـ ِ
ّ
الشريطي على جانبي الطريق الدولي القديم،
ٌ
إيحاء كــاذبٌ،
جانبي االوتوستراد ،هو
أو على َ
ً
البناء،
ألن التدقيق املـيــدانـ َّـي ُيـظـ ِـهـ ُـر بعثرة فــي
ِ
وهـ ــدرًا كـبـيـرًا فــي إش ـغــال األراض ـ ــي ،واخـتــاطــا
للبناء مع الزراعةِ الناجحةِ  ،في البيوت
واضحًا
ِ
وخارجها.
البالستيكية
ُ
ُ
وتنتصر الزراعة في حاالت ومستيتا وقرطبون.
ُ
َ
وكأنها تريد أن تجعل من ثباتها هناك ،حاجزًا،
ُ
ُّ
ـاء
ي ـحــول دون ت ـمــدد ال ـب ـنــاء املـبـعـثــر ،ودون بـنـ ِ
ِّ
َّ
َّ
ـق مجمع
املجمعات البحرية املــدمــرة ،على نـسـ ِ
حاالت الشهير.
َ
ُ
أو كأنها تريد أن تحمي مدينة جبيل التاريخية،
ِّ
ِّ
زحف االستثمار الشاطئي املتوحش.
من
ِ
ٌ
ُ
مشابه
الوضع
ـ ـ ـ ومن القلمون حتى طرابلس،
ملا هو عليه بني نهر الكلب وطبرجا .فقد احتلت
ُ ّ
َّ
املجمعات البحرية الكبيرة كل الواجهة البحرية.
َّ
فاعتدت ،وخصخصت ،وشوهت ،كزميالتها في
الشمالية.
ضاحية بيروت ُ
ولكن أين السياحة في كل هذا؟
أين املؤسسات الفندقية والسياحية التي َّ
نص
عليها املرسوم 3362؟

 -6كخاتمة لــهــذا الــجــزء مــن البحث،مقوالت ثالث:

أ -ال ت ـشـ ِّـكـ ُـل امل ـجـ َّـم ـعــات ال ـب ـحــريـ ُـة ال ـتــي نـشـ ْ
ـأت
ُ
ُ
َ
ـرب وطـفــرة اإلعـمــار،
خــال الطفرتني ،طـفــرة الـحـ ِ
ـات سـ ـي ــاحـ ـي ــة ،تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
مـ ــؤس ـ ـسـ ـ ٍ
نموه .إنها ٌ
االقتصاد الوطني وفي ِّ
نوع من قرى
ـاف عـلــى ال ـشــاطــئ ،يـمـلـ ُـك اللبنانيـون
االص ـط ـيـ ِ
 %60منها ،ويـسـتــأجــرون موسميًا  %20منها
أيضًا.
َ
ي ـع ـي ـشــون ف ــي داخ ـل ـه ــا ط ـي ـل ــة ف ـص ــل ال ـص ـيــف،
َ
املناطق
منغلقني على أنفسهم ،يشاركون أهــل
َ ِ
ـاء ،وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ـ َ
حـ ـي ـ ُـث ت ـ ـقـ ــوم ،املـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ،وال ـ ـهـ ــاتـ ــف،
والطرقات.
ي ـلـ َـوثــون الـبـحـ َـر بـمـجــاريــرهــم ،وال ـه ـ َ
ـان
ـ
خ
ـد
ـ
ب
ـواء
ِ

األراضي الزراعية في طبرجا وحاالت
وعمشيت ،وخاصة في مستيتا
وقرطبون ،حامية الخاصرة الجنوبية
للمنطقة األثرية في جبيل ،هي
للمؤسسات السياحية
َ
سياراتهم ،واألرض بنفاياتهم.
َ
البحر دون أن يستعملوه ،إذ تجرى
يحتكرون
ُّ
ك ــل نـشــاطــاتـهــم الـبـحــريــة ،سـبــاحــة وتسلية في
األحواض وحولها ،ويحتكرون الشاطئ دون أن
ُ
أقدامهم.
تدوسه
ُّ
ِّ
مناطق اصطيافهم
إلى
موا
يقد
أن
دون
ذلك
كل
ِ
ُ
ُ
ُ
ساعدها ويساهم في نموها.
على الشاطئ ،ما ي ِ
ب -وامل ـج ـ َّـم ـع ــات ال ـب ـح ـ َّ
ـري ــة ل ـي ـســت مــؤس ـســات
ف ـنــدق ـيــة ،ول ـي ـســت م ـج ـ َّـه ــزة ل ـت ـقــديــم ال ـخــدمــات
َّ
ُ
ـار
الـفـنــدقـيــة امل ـعــروفــة.
واألقـ ـس ــام امل ـع ـ َّـدة لــإيـجـ ِ
ال ـق ـص ـيــر املـ ـ ـ ـ َّـد ِة لـ ـلـ ـس ـ َّـواح ،ال ت ـت ـع ــدى ال ـ ـ ـ %10
ُ
منها ،هــذا مــا تظهره التحقيقات امليدانية في
َّ
املجمعات– الطفرة ،أينما ُوجدت.
َّ
َّ
البحرية القائمة أو التي ستقوم،
ج -إن
املجمٌعات ٌ
يقوم بها ٌ
َّ
ُ
أفراد قالئل
ات عقارية صرف،
عملي
هي
بهدف الــربــحَ ،عـ ْـبـ َـر املتاجرة بالعقارات ،يبنون
ِ
عـلـيـهــا ب ـعــد شــرائ ـهــا أو ب ـم ـشــاركــة أصـحــابـهــا.
ـارات امل ــواج ـه ــة
ف ـي ـت ـح ــول ب ــذل ــك م ــال ـك ــو ال ـ ـع ـ ـقـ ـ ِ
للشاطئ ،إلى نواطير على عقاراتهم ،ينتظرون
من يأتي لشرائها ،أو لبنائها بمشاركتهم.
* معمار لبناني
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دورته التاسعة تنطلق في أيلول
«بيروت آرت فير» يذهب «ما وراء الحدود»

ّ
يوجه الحدث هذه السنة ّ
تحية إلى بول غيراغوسيان
في ذكرى رحيله الـ 25

روان عز الدين
في أحد الفنادق الفخمة ،وسط العاصمة اللبنانية ،عقد
أم ــس مــؤتـمــر صـحــافــي ل ــإع ــان ع ــن ال ـ ــدورة الـتــاسـعــة
لـ«بيروت آرت فير» الذي يستمر من  20حتى  23أيلول
(سـبـتـمـبــر) امل ـق ـبــل .تـ ّ
ـوس ـعــت مـحـطــات بــرنــامــج ال ــدورة
ّ
التاسعة وأقسامه ،كما أكد املتحدثون أمس ،أولهم املديرة
واملـ ّ
ـؤس ـســة ل ــور دوتـفـيــل ،بــاإلضــافــة إل ــى وزي ــر الثقافة
ّ
اللبناني غطاس خــوري ،وجامع الصور طــارق نحاس،
ـاصــة ل ـلــدورة الـحــالـ ّـيــة ّ
واملـسـتـشــارة الفنية الـخـ ّ
املنسقة
جــوانــا أبــو سليمان شوفالييه ،واملــديــر الفني باسكال
أوديل واملشرفة على قسم الفوتوغرافيا مارين بوغاران.
ّ
ّ
تـســلـمــت دوت ـف ـيــل دفـ ــة ال ـك ــام وال ـت ـعــريــف بــاملـتـحـ ّـدثــن
ّ
طوال املؤتمر .اندفعت مـ ّـرات عدة إلى إسكات الحضور
من دون أن تمنع نفسها من الهمس بجانب
بفجاجةّ ،
من كان يتكلم بجوارهاّ .تم اإلعالن عن برنامج املعرض
ال ــذي تـ ّ
ـوس ـع ّــت مـســاحـتــه بـنـسـبــة  .%45وج ــوه كثيرة
دع ـيــت لـتـتـكــلــم فــي املــؤت ـمــر ،بـحـضــور بـعــض أصـحــاب
الغاليريهات الفنية ،من بينهم املعمار اللبناني باتريك
بستاني ال ــذي عـ ّـرفـنــا عـلــى تصميمه لـفـضــاء املـعــرض
وسينوغرافيته في «بيال» الذي صار اسمه «سيسايد
أرينا» .وفي خطوة غريبة ،أعطي بعض الداعمني وممثلي
الـبـنــوك متسعًا مــن الــوقــت ،للتسويق للمصارف أكثر
مــن ال ـت ـطـ ّـرق إل ــى ال ـفــن .وه ــذا مــا يــدفـعـنــا إل ــى الـتـســاؤل
ّ
يتوجه إليه القائمون على املعرض،
عن الجمهور الــذي
وخ ـصــوصــا أن تـ ّ
ـوج ـهــا اق ـت ـصــاديــا ك ـّهــذا يـتـقــاطــع مع
بعض اآلراء التي ّ
عبر عنها أحــد املتكلمني عن «حاجة
الفنان إلــى جامعي القطع الفنية كــي يظهر» .هــذا واقــع

ّ
كل الحاالت ،فإن هذا الحدث ،الذي ّ
يعد
في النهاية .وفي
ّ
سوقًا لجامعي القطع الفنية والغاليريهات ،يشكل فرصة
ّ
للتعرف إلــى تجارب عاملية وعربية
للجمهور اللبناني
ّ
ومحلية ،ولو بشكل سريع .منذ انطالقته ،اتجه «بيروت
ّ
آرت فير» إلى دعوة غاليريهات من العالم تقدم مختلف
األنماط الفنية املعاصرة والحديثة مثل الرسم والنحت
والتجهيز والفوتوغرافيا .هكذا ستشارك حــوالــى 50
غاليري من الجزائر ،وأرمينيا ،والبحرين وبيالروسيا،
وفرنسا وإي ــران وإيطاليا واألردن وبلجيكا واملكسيك
وفلسطني وتونس ولبنان .وفــي سعيه إلــى املــوازنــة بني
التجارب املعاصرة والحديثةّ ،
يوجه الحدث هــذه السنة
ّ
تحية إلــى بــول غيراغوسيان فــي ذك ــرى رحيله ال ـ .25
ووف ــق مــا كشفت ابـنـتــه مــانــويــا ،سيتضمن املـعــرض
أرشيفات ووثائق ّ
متنوعة حول الفنان اللبناني الراحل،
إلــى جانب استعادة أعمال ولوحات ضمن إطــار زمني
ً
ّ
يمتد من الخمسينيات ،وصوال إلى التسعينيات .يمكن
القول إن هــذه الــدورة هي دورة التصوير الفوتوغرافي
ّ
يضم أكثر
مــن خــال معرض «مــا وراء ال ـحــدود» الــذي
ً
من مئة عمل لبناني من التسعينيات ،وصوال إلى اليوم،
من مجموعات فردية ّ
خاصة ،باإلضافة إلى مؤسسات
و«املؤسسة العربية
مثل «الجامعة األميركية في بيروت» ّ
محطات كثيرة ّ
تتفرع
للصورة» و«الجامعة اليسوعية».
مــن البرنامج الــذي يدعو تـجــارب معاصرة لحوالى 18
فنانًا شابًا .هناك مساحة مخصصة للفنان األميركي
ب ــري ــان دونـيـلـلــي امل ـع ــروف بــاســم كـ ــاوس ،ومـجـمــوعـتــه
الفنية الـتــي ت ــراوح بــن الغرافيتي والتماثيل (تنسيق:
ن ـي ـل ـلــي ش ـق ـي ــر زي ـ ـ ـ ـ ــدان) .س ـي ـح ـت ـضــن ال ـ ـحـ ــدث أي ـضــا
ال ــدورة السابعة مــن «مسابقة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي» ،ومؤتمرات ومحادثات حول الفن الحديث
واملعاصر ،والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من الثيمات
واإلشكاليات الفنية .وقبل إطالق املعرض ،سيتم افتتاح
«بيروت آرت ويك» للفن املعاصر بني  18و 25أيلول ،حيث
أعمال فنية معاصرة في املساحات العامة في
ستعرض ّ
املدينة ،وستنظم معارض خارجها في طرابلس ومدن
لبنانية أخرى.
«بيروت آرت فير ـ  :»9ابتداء من  20حتى  23أيلول
(سبتمبر) ـ «سيسايد أرينا» (بيال سابقًا ـ بيروت).
لالستعالم03/386979 :

أحمد سعد ...السيسي «غضبان منو»

القاهرة ـــ فيصل العربي
س ـي ـغ ـيــب امل ـغ ـن ــي أحـ ـم ــد س ـع ــد ورب ـم ــا
ً
زوج ـت ــه املـمـثـلــة سـمـيــة ال ـخ ـشــاب طــويــا
عــن الـشــاشــات واألض ــواء خــال املرحلة
ّ
املـقـبـلــة .فـقــد أكـ ــدت م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
النجمني املصريني لــ«األخـبــار» أن قــرارًا
غير رسمي صدر بإبعادهما عن دائرة
ال ـضــوء ،عـقــابــا لسعد ال ــذي أطـلــق أغنية
أغضبت النظام« .إعمل ضريبة» كلمات
ل ـشــاعــر م ـع ــارض يــدع ــى غـ ــازي ســامــي
ّ
(شهرته غازي حبيبة) غناها سعد بدون
ّ
موسيقى في فيديو (ال تزيد مدته عن 60
ثانية) أطلقه قبل عشرة أيام فور اإلعالن
عن زيــادة جديدة في أسعار املحروقات
تطبيقًا لـ «برنامج اإلصالح االقتصادي»
الــذي يلقى معارضة شديدة في مصر.
ال ـك ـل ـمــات الق ــت رواج ـ ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي وقــت
سكت فيه اإلعــام املصري عن مناقشة
ال ـق ـض ـيــة ،أو ال ـس ـمــاح ألص ـح ــاب ال ــرؤى

األخ ـ ـ ــرى ب ـط ــرح وجـ ـه ــات ن ـظ ــره ــم عـلــى
الجمهور .وحده صوت سعد في األغنية،
ّ
عبر عن احتجاج ماليني املصريني على
ّ
ال ـقــرارات الـتــي أدت إلــى مــزيــد مــن الغالء
ليس في أسعار املحروقات فحسب ،بل
أيضًا في الكثير من السلع التي ترتبط
ّ
بها .حقق مقطع الفيديو عبر الفايسبوك
قرابة  10ماليني مشاهدة ،وإن كان من
الـصـعــب ال ــوص ــول إل ــى رق ــم دق ـيــق كــون
املـئــات ّ
حملوا األغنية وأع ــادوا إطالقها.
أم ــر دف ــع امل ـحــامــي أشـ ــرف ف ــرح ــات إلــى
تقديم بالغ للنائب العام املستشار نبيل
ّ
صادق ّ
ضد سعد يتهمه بـ «إحداث فتنة
ّ
بني طوائف الشعب» .رد املغني بتكليف
محاميه بــالــدفــاع عـنــده إذا طلب للمثول
أم ــام الـنـيــابــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي سيحدث
على األرج ــح ،ألن الـجـهــات الرسمية في
مـصــر لــم تـعـتــد عـلــى تـجــاهــل ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ـب ــاغ ــات ولـ ــو ك ــان ــت م ـق ـ ّـدم ــة ضـ ّـد
فنانني ومثقفني .بالطبع ،لــم تسمح ّأي
صـحـيـفــة أو ق ـنــاة تــابـعــة ل ـلــدولــة بظهور
سـعــد والـتـعـبـيــر عــن وج ـهــة ن ـظــره ،وهــو
مــا سينسحب أيـضــا على زوجـتــه وفق
ما ّ
يتردد في الكواليس .غير أن األغنية
فتحت امل ـجــال للحديث عــن موضوعني
ّ
آخــريــنّ :
األول هــو مؤلفها غــازي سامي
حبيبة وشـهــرتــه «شــاعــر املـغـتــربــن» ،إذ
اتضح أنه في السجن منذ أشهر بعدما
صدر أمر بالقبض عليه بسبب قصائده
ال ـتــي يـهـجــو فـيـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
السيسي ،وكان يطلقها عبر فيديوهات
ي ـصـ ّ
ـورهــا عـلــى الـفــايـسـبــوك ويــوت ـيــوب.
أم ــا القضية الـثــانـيــة ،فترتبط بمواصلة
تضييق الخناق على الفنانني املعارضني
آخــرهــم سـعــد .مــع الـعـلــم أن ــه مــن املغنني
القالئل الذين انضموا لـ «ثورة  25يناير»
 ،2011عكس موقف شقيقه املمثل عمرو
سعد الذي انحاز لنظام مبارك.

من بيروت ...تحية إلى أسيمة درويش

العالم كما رآه
سامي كليب
ّ
يوم الخميس  12تموز ،يوقع
اإلعالمي سامي كليب كتابه
ّ
«الرحالة ...هكذا رأيت
الجديد
العالم» (هاشيت أنطوان /نوفل)
في مكتبة «أنطوان» (مجمع
 - ABCفردان) .الكتاب عبارة عن
سرد ألسفار اإلعالمي اللبناني،
التي بدأت منذ دخوله عالم
الصحافة ،وتحديدًا في الجزائر
إبان الحرب اللبنانية .خالصة
عمر جال فيه العالم يرويها كليب
في كتابه ،وينقل عبر صفحاته
انطباعاته عن هذه البلدان ،وأبرز
املواقف التي ّ
تعرض لها هناك،
مع سرد لبعض املفاجآت التي
سيتركها للقارئ بغية اكتشافها.
العالم كما رآه كليب ،تكثيف
سردي ،يرصد املدن والحضارات
والصحارى بعني صحافي حظي
بمتعة االحتكاك بها.
توقيع ّ
«الرحالة..هكذا رأيت العالم»:
الخميس  12تموز  -الساعة 17:00
في «مكتبة أنطوان» (مجمع - ABC
فردان)  -لالستعالم03/354875 :

َمن يفوز بجائزة
جهينة بدورة؟
تركت جهينة بدورة (الصورة)
بصمة مميزة في املشهد
الثقافي والتشكيلي اللبناني،
قبل أن يخطفها املوت باكرًا.
الجائزة اليتيمة التي أطلقها
وزير الثقافة السابق ميشال
ّ
وسماها تيمنًا
إده في ،2011
بالشابة الراحلة ،تعود في
موعدها السنوي ،عبر لقاء
ّ
إعالمي سيقام غدًا في متحف
«ميم» في «جامعة القديس
يوسف» .ستتوج الجائزة أفضل
األعمال التشكيلية لهذا العام
(قيمتها خمسة ّآالف دوالر
أميركي) ،علمًا أنه من بني
الفائزين في الدورات املاضية
سمر مغربل ،وتيو منصور،
وآني كوركدجيان...
لقاء إعالمي لإلعالن عن الفائز (ة) بـ
«جائزة جهينة بدورة» :غدًا الجمعة ـ
الساعة الـ 11صباحًا ـ متحف «ميم»
في حرم ّ
«مجمع االبتكار والرياضة»
في «جامعة القديس يوسف» (طريق
الشام ـ بيروت).

«قليلون هم من تماثل كتاباتهم
حياتهم ،وأسيمة درويش تنتمي إلى
هذه القلة» .هكذا يصف ناشر «دار
نلسن» الكاتب اللبناني سليمان بختي
األديبة والناقدة السورية الراحلة أسيمة
ّ
متخرجة الجامعة األميركية في
درويش.
بيروت «املتمردة دائمًا» كانت «لها اليد
الطولى في الحراك الثقافي الذي اجتاح
بيروت في سبعينيات القرن املاضي
وثمانينياته» على حد تعبير بختي،
قبل أن تغادر العاصمة اللبنانية إلى
الرياض .وفي  25تموز (يوليو) من العام
الفائت ،انطفأت بعد معاناة طويلة مع
املرض .بعد تجربتني لها في نقد الظاهرة
األدونيسية (كتاباها «تحرير املعنى»/
 ،1997و«مسار التحوالت» ،)1992 /عمدت

عمل
للسعودية
منال ّ
الضويان

درويش في باكورتها الروائية «شجرة
الحب غابة األحزان» (دار اآلداب ـ ـ )2000
إلى نبش التناقضات التي يعيشها
مجتمع خليجي مثقل باملوروثات
و«الخصوصية» الثقافية.
واليومّ ،
يوجه «تجمع باحثات» مع َ
داري
ً
«اآلداب» و«نلسن» تحية إلى روح الكاتبة
الغائبة ،ضمن ندوة يديرها بختي،
وتجمع الناقدات واألكاديميات :خالدة
سعيد ،يمنى العيد ،نجالء حمادة ورولى
بعلبكي التي تولت ترجمة رواية درويش
إلى اإلنكليزية (دار نلسن).
«تحية إلى األديبة الراحلة أسيمة درويش»:
 18:00مساء اليوم ـ ـ «دار الندوة» (شارع بعلبك ـ ـ
خلف مسرح البيكاديللي ـ ـ الحمرا).

ملتقى األدب الوجيز:
ليلة الشعر
للمرة السابعة ،يعود «ملتقى
األدب الوجيز» ليجمع
باقة من الشعراء واملثقفني
اللبنانيني .اليوم ،تقام
أمسية شعرية ،يديرها مكرم
غصوب (الصورة) الذي آثر
الشعر على تخصصه األولي
في إدارة األعمال والهندسة
املعلوماتية ،وتعقبها
مناقشة نقدية لألكاديمي
واملترجم محمود شريح،
صاحب كتاب «توفيق صايغ:
سيرة شاعر ومنفى» (دار
الريس ـ ـ  .)1989املناسبة
ً
املرتقبة ،ستضم كذلك كال
من اإلعالمية والشاعرة
لوركا سبيتي ،باإلضافة إلى
الشاعر واألكاديمي كامل
صالح الذي يمتلك رصيدًا
وافرًا في الرواية والنقد ،كما
في الشعر.
أمسية شعرية :اليوم الساعة
ً
مساء ـ ـ فندق
السابعة والنصف
( The J hotel& Spaالحمرا).

