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المشهد السياسي

باق
شارع الشهيد مصطفى بدر الدينٍ ...

ّ
لبنان «يتطوع» إلبعاد التنقيب  25كيلومترًا داخل أراضيه

يحاول تيار المستقبل تغطية فشله السياسي ،وتراجع شعبيته،
وضعفه ،وتنسيقه الدائم مع حزب الله ،بافتعال معارك
وهمية ،كتلك التي يقودها اليوم ضد تسمية شارع في
مصطف بدر الدين قبل أكثر من
الغبيري باسم الشهيد
ِ
المقاوم ً
عام .لكن «المستقبل» يبدو جاهال بما تعنيه هذه المعركة
لكل المؤمنين بخيار المقاومة في لبنان ،ويتجاهل أن االنقسام

«شريط حدودي» نفطي إلسرائيل!
ّ
العدو اإلسرائيلي ينقب عن النفط قرب الحدود اللبنانية ،ولبنان يبتعد منها  25كيلومترًا .تلك معادلة تناسب
إسرائيل لكنها حكمًا ال تناسب لبنان .فكيف يمكن الحديث عن خيار تقني لالبتعاد من الحدود والتنقيب شمال
الرقعة اللبنانية رقم  ،9فيما التطورات اإلسرائيلية والتوجه للتنقيب شمال «كاريش» تؤكد أن األولوية التقنية
 السياسية يجب أن تكون للحفر عند الحدود ،خصوصًا في ظل احتمال وجود مكامن مشتركة؟ أال ُيعد ذلكتسليمًا بشريط حدودي بحري يفرضه العدو كأمر واقع؟
إيلي الفرزلي
ّ
عندما حذر الرئيس نبيه بري من
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـجــرى ش ـمــال حقل
«ك ـ ــاري ـ ــش» الـ ـق ــري ــب مـ ــن الـ ـح ــدود
الـلـبـنــانـيــة  -الـفـلـسـطـيـنـيــة ،اعـتـبــر
أن امل ـط ـل ــوب «تـ ـح ــرك س ــري ــع ملـنــع
االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ـح ــق ال ـل ـب ـنــانــي».
فالتنقيب في تلك الرقعة يمكن أن
ي ــؤدي إل ــى االع ـت ــداء عـلــى املـكــامــن
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،فـ ـ ــي غـ ـ ـم ـ ــرة اإلجـ ـ ـ ـ ــازة
اللبنانية الطويلة املرتبطة بعدم
القدرة على تشكيل الحكومة.
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن االسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف ف ــي
«كـ ـ ــاريـ ـ ــش» لـ ـي ــس ج ـ ــديـ ـ ـدًا ،إال أن
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ك ـ ـ ـ ــان إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــركـ ــة
اليونانية «إنــرجـيــان» ،التي تملك
ت ــرخـ ـي ــص الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب ف ـ ــي امل ــوق ــع
املذكور ،أن آذار  2019سيكون موعد

ُ ّ
إسرائيل تنقب عن النفط
عند الحدود مع لبنان...
ولبنان يبتعد إلى الخلف!
ب ــدء الـتـنـقـيــب ش ـمــال ال ـح ـقــل .وقــد
أتــى اإلعــان الجديد بعد أن كانت
بــدأت عمليات التنقيب فــي املوقع
ف ــي الـ ـع ــام  2013م ــن ق ـب ــل تـجـ ّـمــع
«نوبل» األميركي وشركتي «دليك»
و«اف ـنــر» اإلســرائـيـلـيـتــن ،حيث تم
حينها استكشاف نحو  3ترليون
ق ــدم مـكـعـبــة م ــن ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي.
ل ـ ـكـ ــن الحـ ـ ـق ـ ــا تـ ـ ــم ن ـ ـقـ ــل الـ ــرخ ـ ـصـ ــة،
الـتــي تـحــولــت إل ــى رخـصــة تطوير
وإن ـت ــاج ،إل ــى الـشــركــة اإليـطــالـيــة -
ال ـفــرن ـس ـيــة إديـ ـس ــون ،وم ــن ث ــم في
آب  2016إل ــى ال ـشــركــة الـيــونــانـيــة
«إنرجيان» (حجم أعمالها أقل من
 100مـلـيــون دوالر) بـسـعــر بخس
جـدًا ال يتجاوز  100مليون دوالر
(تــدفـعــه الـشــركــة لحكومة الـعــدو)،
علمًا أن مـصــادر مصرية تتحدث
ع ــن أن ال ـع ـق ــد ب ـق ـي ـمــة  60م ـل ـيــون
دوالر ف ـق ــط .وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،فقد
ت ـع ـه ــدت ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
بإيجاد سوق داخلية للغاز املنتج،
بما يلغي أي أخطار في التسويق.
ولم يتم االكتفاء بذلك ،إنما سمح
لــ«إنــرجـيــان» باستكمال التنقيب
ً
والتمدد شماال.
لـ ــم ت ـن ـت ــه قـ ـص ــة «كـ ـ ــاريـ ـ ــش» ه ـن ــا.
ف ـب ـم ـســاعــدة أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـخــاصــة
فــرن ـس ـيــة ،ت ــم ت ـمــويــل «إن ــرج ـي ــان»
الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة وامل ـ ـف ـ ـت ـ ـقـ ــدة لـ ـلـ ـم ــاءة
ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـق ــل ال ـ ـ ــذي ت ـت ـج ــاوز
كلفته املليار ونصف املليار دوالر.
وال ــدور الفرنسي لــم يقتصر على
ذل ــك ،فعمليات تـطــويــر الـحـقــل في
امل ـي ــاه الـعـمـيـقــة ،سـتـتــم بـمـســاعــدة
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اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ

TTW

ﻟﺒﻨﺎن

ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب
ﻧﺼﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ

بحر الشرق
يعتبر شرق البحر املتوسط
من مصر إلى سوريا ،مرورًا
بفلسطني وقـبــرص ولبنان
وري ـثــا لـبـحــر الـشـمــال الــذي
ك ــان ــت الـ ـن ــروج واسـكـتـلـنــدا
رك ـ ـي ـ ــزت ـ ــاه األسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــان
وتليهما هولندا والدنمارك
من حيث األهمية .في «بحر
الشرق» ستكون الركيزتان
ه ـ ـمـ ــا م ـ ـصـ ــر وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل
(م ـص ــر ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى)
فيما يليهما باألهمية لبنان
وقـبــرص .وعمليًا ،فــإن هذا
السيناريو يعني أن أوروبــا
ستعتمد على هــذا الشرق،
ول ــو جــزئ ـيــا ،ملــدهــا بــالـغــاز،
على رغم أن األملان ال يزالون
األقــل حماسة لهذا الخيار،
بسبب رغبتهم باستقرار
طـ ــويـ ــل األم ـ ـ ـ ــد لـ ـ ــإمـ ـ ــدادات
النفطية.

ﻛﺎرﻳﺶ
اﻟﻨﺎﻗﻮرة
ﻣﻮﻗﻊ
ﺻﺨﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ

ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ دون اﺣﺘﺴﺎب
أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ
اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
حماسة فرنسية لدعم التنقيب في إسرائيل ،مقابل تأجيل التنقيب في لبنان (األخبار)

من شركة «تكنيب» الفرنسية ،كما
ستشمل امل ـســاعــدة تــأمــن سفينة
الـتـخــزيــن الـعــائـمــة الـتــي تبنى في
الصني ،بمساعدة القطاع الخاص
السنغافوري ،على ما يؤكد خبير
ّ
نفطي مطلع.
أم ــا عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب ،وبـخــاصــة
تلك التي ستجرى في آذار املقبل،
شـ ـم ــال «كـ ـ ــاريـ ـ ــش» أي عـ ـل ــى بـعــد
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ق ـل ـي ـلــة مـ ــن الـ ـح ــدود
اللبنانية ،وربـمــا تصل إلــى داخــل
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ـس ـت ـقــوم
بـ ـه ــا ش ــرك ــة «س ـت ـي ـن ــا ّدري ـل ـي ـن ــغ»
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــف ـ ـ ــارات م ــن
إسـ ـب ــانـ ـي ــا .وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ــدراس ـ ــات
امل ـن ـج ــزة ،م ــن امل ـتــوقــع اسـتـكـشــاف
نـحــو  1.3تــرلـيــون ق ــدم مكعبة في
ش ـمــال ك ــاري ــش ،ت ـضــاف إل ــى نحو
 0.5ف ــي ش ــرق ــه ون ـح ــو  0.5أخ ــرى
في غربه (إضافة إلى  3ترليونات
تم استكشافها سابقًا) ،مما يرفع
املــوجــودات املؤكدة في الحقل إلى
أكثر مــن  5ترليونات قــدم مكعبة.

وه ــذا يعني عمليًا تصنيف حقل
«كــاريــش» كــأحــد الـحـقــول الثمينة
والهامة بالنسبة للشركات.
ال ـخ ـطــر ال يـقـتـصــر ع ـلــى عـمـلـيــات
ال ـت ـن ـق ـي ــب ب ـح ــد ذات ـ ـهـ ــا .فـبـحـســب
دراس ــة األث ــر البيئي الـتــي أعدتها
ال ـش ــرك ــة ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة بـ ــال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ERM
(ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ق ـ ــراء تـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراب ـ ــط
ال ـتــالــيhttps://www.energean. :
com/corporate-responsibility/
workplace-health-and-safety/
) /e s i a p r i n o s - d e v e l o p m e n t
ُيستنتج أن أي تـلـ ّـوث يحصل في
«كاريش» سينتقل بغضون دقائق
إلــى املـيــاه اإلقليمية اللبنانية ثم
إلى رأس الناقورة ،وخالل ساعات
قليلة إلى صور...
وفي مقابل سير العدو اإلسرائيلي
ب ـخ ـط ــوات ثــاب ـتــة ب ــات ـج ــاه تـطــويــر
حقل «كــاريــش» ،بمواكبة وتغطية
واضحة من دول أوروبية بعضها
َّ
م ـ ـمـ ــثـ ــل فـ ـ ــي الـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل ،ي ـم ـعــن

اللبنانيون باالستهتار وتضييع
الفرص وتعزيز املوقع اإلسرائيلي
ن ـف ـط ـي ــا .فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـت ـج ـم ـيــد
املستمر ملـســألــة التنقيب فــي البر
(بــدأت مرحلة التلزيم في الجانب
اآلخــر من الحدود ،ال سيما مقابل
الناقورة وعند الحدود الجنوبية
الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة) ،بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـخـ ــافـ ــات
السياسية التي تحول دون إقــرار
ق ــان ــون عـ ـص ــري ل ـح ــوك ـم ــة ال ـن ـفــط
بالبر ،ال يبدو التنقيب في البحر
ً
أف ـضــل حـ ــاال .لـكــن أخ ـطــر م ــا يـقــوم
بــه الـجــانــب اللبناني هــو الصمت
املطبق عن كل ما يجري ،وهو أمر
يتكامل عمليًا مــع الغطاء الدولي
غ ـيــر امل ـس ـب ــوق ال ـ ــذي ت ـح ــوز عليه
إس ــرائ ـي ــل ،م ــن دون اك ـت ــراث جــدي
إن ُك ـ ــان فـ ــي امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـت ــي يـمـكــن
أن ت ـســرق أو لـلـتـلــوث ال ــذي يـهــدد
الشواطئ اللبنانية جديًا.
ليس الصمت وحــده مــا يستغربه
خـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراء نـ ـ ـفـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــون م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون
للنشاطات النفطية التي تجرى في

ش ــرق املـتــوســط ،إنـمــا يستغربون
أيـ ـض ــا الـ ــام ـ ـبـ ــاالة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
ت ــأجـ ـي ــل ت ـج ـم ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ــذي
تقوده الشركة الفرنسية «توتال»
االستكشاف في لبنان من الفصل
األول مــن الـعــام ( 2019الرقعة رقم
 )4إل ــى ال ـف ـصــل ال ـثــالــث م ــن ال ـعــام
 .2019وه ــذا يـعـنــي حـكـمــا تأجيل
االس ـت ـك ـش ــاف ف ــي ال ــرق ـع ــة  9حتى
بداية العام  ،2020أي بعد نحو عام
من عمليات التنقيب اإلضافية في
شمال «كاريش» (آذار  .)2019ليس
هــذا فقط ،املشكلة األكبر أن موقع
التنقيب في الرقعة رقم  ،9حدد في
شمالها ،أي على بعد نحو  25كلم
مــن الـحــدود البحرية مــع فلسطني
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة .وه ـ ـنـ ــا ت ـ ـسـ ــأل امل ـ ـصـ ــادر
ً
سـ ــؤاال ال بــد لـلـسـلـطــات اللبنانية
من اإلجابة عليه :هل ثمة من يريد
أن يكرس هذا االبتعاد عن الحدود
الـبـحــريــة كـشــريــط ب ـحــري واق ـعــي؟
وإذا لم يكن ذلــك صحيحًا ،فلماذا
ال ـص ـم ــت ع ــن الـ ـت ــراج ــع ال ـل ـب ـنــانــي

الطوعي عن الحدود ملسافة  25كلم
(أعلنت شركة «توتال» ،في شباط
امل ــاض ــي ،اب ـت ـعــادهــا ع ــن «املـنـطـقــة
َ
املـتـنــازع عليها» مسافة  25كلم)،
مقابل المباالة إسرائيلية تنعكس
في الحفر قرب الحدود اللبنانية؟
وحـ ـت ــى م ــع اف ـ ـتـ ــراض أن لـلـشــركــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة «تـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــال» م ـص ـل ـحــة
ف ــي ذل ـ ــك ،إن كـ ــان ألسـ ـب ــاب تقنية
أو ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة مــرت ـب ـطــة
ب ـم ـصــالــح فــرن ـس ـيــة م ـتــداخ ـلــة فــي
املنطقتني االقتصاديتني اللبنانية
والفلسطينية املحتلة ،فأين تكمن
املـصـلـحــة الـلـبـنــانـيــة ف ــي التسليم
بهذا الواقع؟ وحتى لو كان املوقف
اللبناني الرسمي يقلل من أهمية
ق ــرار ال ـشــركــة الـتـنـقـيــب ف ــي شـمــال
ال ــرقـ ـع ــة رقـ ـ ــم  9ال فـ ــي ج ـن ــوب ـه ــا،
ان ـطــاقــا م ــن أن ه ــذا الـ ـق ــرار تقني
بـ ـح ــت ومـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
ج ـيــولــوج ـيــة ومـ ـس ــوح ــات ثــاثـيــة
األبعاد ،فكيف يمكن تفسير إشارة
خبراء نفطيني إلى معرفة شركات
مهتمة بالتنقيب في لبنان بغنى
املـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،م ـ ــن ص ــور
إل ــى ال ـح ــدود الـبـحــريــة الـجـنــوبـيــة
(الرقعة  )10ومن الشاطئ اللبناني
إلى الحدود القبرصية (الرقعة ،)8
كما فــي الرقعة الوسطى (رقــم ،)9
بالغاز الطبيعي الصافي والبترول
(بخاصة قرب السواحل)؟ أال يعني
ذلك أنه من مصلحة لبنان ،تقنيًا،
الحفر فــي كــل الــرقــع الـحــدوديــة ،ال
سيما فــي املـنــاطــق األكـثــر تعرضًا
للتهديد أي جنوب هذه الرقع؟

ع ـ ــادةُ ،ت ــراس ــل وزارة الــداخ ـلـ ّـيــة بـلـ ّ
ـديــة
ِ
ّ
الـغـبـيــري بــواس ـطــة ال ـبــريــد ،إال أن هــذا
البريد ،البليد ج ـ ّـدًا ،يبقى لــدى ال ــوزارة
ُ
ّ
ّ
البلدية َمن يتسلمه
رسل
أيامًا إلى أن ت ِ
ّ
ّ
ّ
ِ ُمنها .هــذه طرفة مؤسساتية لبنانية.
املـ ـه ــم ،خــافــا لـتـلــك الـ ـع ــادة ،وص ــل إلــى
ّ
البلدية أمس بريد ِمن الــوزارة ّ ،برسالة
ّ
موقعة بتاريخ الـيــوم نفسه .نفذ وزيــر
الــداخـلـ ّـيــة نـهــاد املـشـنــوق مــا أعلنه قبل
ّ
ّ
يتضمن
البلدية
يوم ،أي أرسل كتابًا إلى
ّ
تسمية أحد الشوارع في نطاقها
رفضه
ب ــاس ــم ال ـش ـه ـيــد م ـص ـط ـفــى بـ ــدر ال ــدي ــن.
الـكـتــاب تـحـ ّـدث عــن رفــض تسمية فقط،
ولــم ُيـشــر ،كما كــان قــد أعـلــن ،إلــى طلبه
إزال ــة الــافـتــات .هــذه إش ــارة جـ ّـيــدة (إلــى
التسمية ،بصفته
اآلن)ّ .أمــا عــن
رفضه ُ
ّ
ّ
ُسلطة الرقابة اإلدارية املختصة بحسب
ّ
البلدية األمــر على
القانون ،فقد أحالت
ّ
القانونية لديها لــدراســة األمــر،
اللجنة
ّ
وبحسب مـصــادرهــا ف ــإن هــذه الــدراســة
ُ«يـمـكــن أن ت ـطــول مـ ّـدت ـهــا قـبــل ال ـخــروج
بنتيجة» .هكذا ،الوزير انتظر نحو 15
شـهـرًا ل ـي ـ ّ
ـرد ،وبــالـتــالــي ال ب ــأس اآلن أن
ً
ّ
ينتظر طــويــا ليصله الـ ــرد .عـمــومــا ،ال
ّ
البلدية ،فــي الـقــانــون ،على
يــزال موقف
مــا أعلنته أمــس ،أي أن تسمية الشارع
ّ
ثــاب ـتــة ألن ال ــوزي ــر ُ ل ــم ُي ـع ــل ــق ،ال رفـضــا
ً
وال قـبــوال ،عندما أخـ ِـطــر بأمر التسمية
قبل نحو سنة وثــاثــة أشـهــر (الـقــانــون
ال يـتـيــح ل ـلــوزيــر أك ـثــر ِم ــن شـهــر لـ ُـيـقـ ّـرر
ُ
وبعدها تصبح التسمية ثــابـتــة) .على
أ ّح ــد أن ي ـق ــول ل ــوزي ــر ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـيــوم
إنـ ــه ،هــو شـخـصـ ّـيــا ،يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـ ّـيــة
ّ
البلديات،
إهمال البريد الذي يصله ِمن ّ
ومن
وبالتالي ال ُيمكنه «الفيقة» متأخرًا ِ
ث ـ ّـم االس ـت ـث ـمــار ف ــي لـحـظـتــه الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
البلديات ال
املناسبةُ .يشار إلى أن قانون
ّ
ّ
يتضمن ّ
نصًا يخدم الوزير بعد التنبه
ّ
م ـتــأخ ـرًا أك ـثــر ِم ــن ش ـه ــر ...ب ــل أك ـثــر ِمــن
سنة .هذه نقطة قـ ّـوة تركن إليها ّ
بلدية
ال ـغ ـب ـيــري .ه ــل سـ ُـي ـحــال ال ـخ ــاف الحـقــا
ّ
على مجلس شــورى الــدولــة؟ ّربـمــا .بكل
األح ـ ــوال ،الــاف ـتــات ال ــزرق ــاء املــوضــوعــة
في ذاك الشارع ،باسم الشهيد مصطفى
بــدر الــديــن ،مــا زالــت قائمة فــي مكانها،

ُ
ّ
البلدية إلى إزالتها وال يبدو
ّولم تبادر
ّ
أن ـه ــا ف ــك ــرت ف ــي األمـ ــر أس ــاس ــا .الــافــت
ف ــي ك ـتــاب امل ـش ـنــوق إل ــى ال ـب ـلـ ّ
ـديــة أمــس
ّ
ّ
تضمينه ع ـبــارة «إن مـمــارســة الـبـلــديــة
ُ
لصالحياتها ليست مطلقة ،إذ يشترط
ف ــي م ـمــارس ـت ـهــا م ــا ال ي ـم ـ ّـس بــالـنـظــام
ال ـع ــام» .ه ــذا قـفــز ف ــوق ال ـقــانــون .تــأويــل
شخصي .مــزاج املشنوق الـخــاص .هذه
ّ
ّ
لبنانية أخرى .املشنوق ،أكثر
«دويخة»
ّ ّ
ّ ّ
ِمن ســواه ،يعلم أن كل شــيء ،حرفيًا كل
ش ــيءُ ،يمكن تأويله فــي لبنان ب ـ «مـ ّ ّـس
بــال ـن ـظــام ال ـ ـعـ ــام» .هـ ــذا بـ ــاب ال يـتـمــنــى
أحد فتحه .عندها ،لن يبقى شيء على
مــا هــو عـلـيــه .م ـصــادر وزارة الــداخـلـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
تــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار» أن الــوزيــر «دوره أل
يسمح بالفتنة ،واحتفاظه بكتاب بلدية
الغبيري املرسل إليه كان بغية ّاالبتعاد
عن هذه الفتنة .عمومًا هناك شقان لهذه
ال ـق ـضـ ّـيــة ،إداري وس ـي ــاس ــي .ف ـ ــاإلداري
مفاده أن ال ّ
بلدية في لبنان ،منذ سنوات
ّ
ّ
بعيدة ،لجأت إلى املادة القانونية التي
ل ـجــأت إلـيـهــا ب ـلـ ّ
ـديــة الـغـبـيــري ،لناحية

َّ
َّ
السياسي (حول بدر الدين) يكاد يشمل كل شيء في البالد ،وكل
من حملت شوارع المدن ومنشآتها أسماءهم ،أحياء وراحلين.
وال شرعية لغالبيتهم تفوق شرعية بدر الدين الوطنية ،أو حتى
توازيها .الضجيج المثار حول القضية ال يعني أن شيئًا ما ّ
سيغير
ُ
الواقع على األرض :اسم الشهيد مصطفى بدر الدين أطلق
على شارع في الغبيري ،وال أحد قادر على التراجع عن ذلك
وج ــود م ـ ّـدة شـهــر أم ــام ال ــوزي ــر التـخــاذ
ال ـق ــرار ،وبــالـتــالــي ه ــذا خ ــاف لـلـعــرف...
ّ
ّ
سياسية
قضية
ّأما في السياسة ،فهذه
ّ
إداري ــة ،وتوقيتها ِمــن قبل
أساسًا ،غير
ّ
البلدية سياسي أيضًا».
ّ
إلــى ذل ــك ،ســجــل رئـيــس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ،أم ــس ،أسـفــه لتسمية شــارع
ً
باسم مصطفى بدر الدين ،قائال«ّ :هذه
ه ــي ال ـف ـت ـنــة ب ـ ّ
ـأم ـه ــا وأبـ ـيـ ـه ــا» .ل ـكــنــه لم
ّ
ّ
يتحدث ّ
عمن أيقظها أخيرًا .ربما عليه
أن يسأل املشنوق ،الوزير املحسوب على

ّ
الداخلية
مصادر ّوزارة
ّ
تسمية
قضية
تقول إن
ّ
ّ
الشارع سياسية ال إدارية

الحريري رأى أن ما جرى يمثل «الفتنة ّ
بحد ذاتها» (مروان طحطح)

فريقه السياسي ،عن ّسر هذا «التحريك»
امل ـف ــاج ــئ .أص ـب ـحــت مـسـتـهـلـكــة مـســألــة
لجوء فريق الحريري السياسيِ ،من حني
ّ
«عصبوية»
إلى آخر ،إلى تحريك ملفات
ِمن هذا النوع ،بغية تغطية ضعفه على
ّ
(خاصة
املستوى السياسي والشعبي
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة األخـ ـي ــرة).
ُي ّ
سجل انسجام سياسي ،فــي أكـثــر ِمن
م ـلــف ،بــن ح ــزب ال ـلــه وت ـيــار املستقبل،
ُ
ّ
سجالية مثل
ثـ ّـم تخترع فـجــأة قضايا
تـسـمـيــة ش ـ ــارع ،م ــا يــدفــع إل ــى ال ـس ــؤال:
مل ـص ـل ـحــة َمـ ــن هـ ــذه الـ ـح ــرك ــات؟ ال ـحــزب
يـتـفـهــم وض ــع ت ـ ّـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وحـجــم
الضغط عليه ِمن الخارج ،ولكن ال يعني
هذا القبول بالهزل تجاه رمز للمقاومة
اسـمــه مصطفى بــدر الــديــن .باملناسبة،
عند تسمية ذاك الـشــارع باسم الشهيد
بدر الدين ،قبل أكثر ِمن سنة ،لم يشهد
ّ
كرنفالية ،بل كثيرون،
الشارع احتفاالت
ّ
حتى ِمــن أهــل املنطقة ،لــم يعلموا بأمر
التسمية إال بعدما أثارها املشنوق .هذه
مهمة إلــى حكاية «الفتنة ّ
إشــارة ّ
بأمها
وأبيها».
ّ
فــي س ـيــاق مــتـصــلُ ،سـ ّـجــل أم ــس ظهور
«ن ـ ـ ـ ــادر» ل ـن ــائ ــب ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة
الـســابــق عـمــاد ال ـحــوت ،إذ زار املشنوق
وص ـ ـ ـ ـ ّـرح ِمـ ـ ــن هـ ـن ــاك بـ ـ ــأن ت ـس ـم ـي ــة ذاك
الـشــارع «اسـتـفــزاز ملشاعر اللبنانيني».
ّ
ال ـظــاهــر أن ل ــدى ال ـح ــوت ،ال ـخــاســر في
ّ
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابــيــة األخ ـي ــرة ،وكــا ّلــة
عـ ّ
ـامــة بــاســم جـمـيــع الـلـبـنــانـيــن ...لكنه
ّ
لسبب مــا يحتفظ بـهــذه الــوكــالــة ،ســرًا،
ّ
اللواء
بني أوراقهّ ِ .من جهته ،غرد النائب ّ
جـمـيــل ال ـس ــي ــد ،أمـ ــس ،ب ـت ـغــريــدة تـمــثــل
امل ـخ ــرج ل ـل ـخــاف ع ـلــى م ـســألــة تسمية
الشارع« :شارع باسم الشهيد مصطفى
ب ــدر ال ــدي ــن! س ـعــد ال ـح ــري ــري يعتبرها
فـتـنــة ،املـشـنــوق ي ـهـ ّـدد بــاإلل ـغــاء ،بـلـ ّ
ـديــة
ّ
تتمسك بــه ،وقـ ّـانــون ّاملحكمة
الغبيري
ُ
بريئًا ألن ــه تــوفــي قبل
يعتبره
الــدولـيــة
ّ
ّ
صــدور أي ُحكم بحقه! الـحــل؟ أن يبقى
الـشــارع بــاســم الشهيدُ ،
ويـسـ ّـمــى شــارع
ّ
ّ
الصديق! لكل
لشاهد الزور محمد زهير
ُ
فريق َر ْمز ُه».
(األخبار)

علم
و خبر
سفير الكويت ّ
يقدر موقف «اإلخوة في حزب الله»
خالل استقباله وفدًا مشتركًا من «الهيئات االقتصادية» واالتحاد العمالي
العام ونقابات املهن الحرة ،التي زارته «متضامنة مع الكويت»ّ ،
عبر السفير
الكويتي عبد العال القناعي عن تقديره ودولته لـ«التضامن اللبناني العارم
ُ
ص ــف بــاإلســاءة التي تـعـ ّـرض لها أمير الكويت
و استنكار الجميع» ملــا و ِ
ّ
(مقابلة اإلعالمي سالم زهران على «قناة» املنار األسبوع الفائت) ،وخص
السفير بالذكر «اإلخوة في حزب الله» على ّ
حد تعبيره من بني املتضامنني.

ّ
طرابلسي الحتفال سعودي!
تمويل
ُ
فــي  23أي ـلــول ،ولـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،تـنـظــم الـسـفــارة الـسـعــوديــة ل ــدى لبنان
ً
اسـتـقـبــاال فــي مــديـنــة طــراب ـلــس ،بمناسبة الـعـيــد الــوطـنــي الـسـعــودي،
ّ
بعد يــوم مــن االحتفال باملناسبة نفسها فــي بـيــروت .وكلفت السفارة
مهمة تنظيم الحدث لغرفة الصناعة والتجارة في الشمال ،التي قامت
بدورها ،بحسب املعلومات ،بالطلب من السياسيني في طرابلس تمويل
ّ
االح ـت ـفــال .امل ـفــارقــة ،أن ق ــوى ع ـ ّـدة وزع ـمــاء محليني ،رف ـضــوا دف ــع املــال
ّ
ُ
الحتفال السفارة السعودية ،متذرعني بــأن «هــذا األمــر سيفتح املجال
سفارات أخرى من أجل تنظيم لقاءات وطلب تمويلها من الجهات
أمام
ٍ
املـحـلـيــة» .وهـنــاك سبب آخــر لـعــدم حماسة السياسيني الطرابلسيني

ل ـلــدفــع« ،ه ــو ق ــرار مـعـظــم ال ـق ــوى ،بـعــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،اعـتـمــاد
سياسة تقشفية».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» ّأن الـقــائــم بــاألع ـمــال ال ـس ـعــودي ولـيــد ال ـب ـخــاريّ ،
وجــه
وموظفني في مؤسسات
الدعوات لحضور حفلة االستقبال إلى مواطنني
ً
حزبية ،بنى عالقة معهم من خــال موقع «تويتر» ،إضــافــة إلــى الحضور
استقبال
الرسمي .كذلك طلب البخاري من النائب محمد سليمان ،تنظيم
ٍ
ّ
بمناسبة الـعـيــد الـسـعــودي ،فــي عــكــار أيـضــا .وال ـهــدف مــن هــذه الـلـقــاءات،
ّ
اإليـحــاء بــأن البيئة الشمالية «حــاضـنــة» للسياسة السعودية ولبعثتها
ّ
الدبلوماسية في لبنان ،وال سيما بعد أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد
الحريري في تشرين الثاني املاضي.

استقالة وتعليق عضوية
قبل أسابيع من االنتخابات في نقابة املحامني ،استقال أمني ّ
السر السابق
للتيار الوطني الحر املحامي إبراهيم سمراني من الحزب ،بعد صدور قرار
ّ
تأنيبي بحقه ،من قبل أمانة ّ
سر مجلس التحكيم في «التيار» .كذلك علق
املــرشــح إلــى نقابة املحامني فــي بـيــروت املحامي زاهــر ع ــازوري عضويته
في «التيار» ،بعد صدور قرار مماثل ،في  ١٦آب املاضي .و«التأنيب» بحق
عــازوري صــدر بعد ّ
رد طلب املـعــذرة الــذي تقدم بــه ،وفيه اعـتــذاره عن عدم
حـضــور جلسة املــرافـعــة أم ــام مجلس الـتـحـكـيــم ،بسبب دخ ــول وال ــده إلــى
املستشفى واضطراره إلى البقاء بجانبه.
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سياسة

سياسة
تقرير

ال تقاتل روسيا في سوريا
من دون األخذ باالعتبار
مصالحها مع تركيا
وإسرائيل ،ودوزنة موقف
واشنطن منها (أرشيف)

حين تفسد «الديمقراطية»

بين تركيا وإيران:
إدلب عنوان التحول الروسي
تتوالى التطورات المتعلقة بسوريا سريعًا،
ومعها يتبلور شكل جديد من المفاوضات
الدائرة حول سيطرة النظام السوري على
كامل مناطق الحرب .ويبرز الموقف
الروسي في كل ذلك ،متقدمًا في ظل
كالم غربي عن تحول أساسي فيه
هيام القصيفي
منذ أكثر من أسبوع ،وعشية انعقاد
مــؤتـمــر ط ـه ــران ،وال ـت ـقــاريــر الغربية
التي تصل إلــى سياسيني لبنانيني،
ت ـت ـحــدث ع ــن ت ـح ــول روس ـ ــي مــرتـقــب
ح ـيــال ال ــوض ــع الـ ـس ــوري .واملـقـصــود
لـ ـي ــس ان ـ ـقـ ــابـ ــا ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،ت ـجــاه
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري بــاملـعـنــى ال ـج ــذري
إلط ــاح ـت ــه ،ك ـمــا ك ــان ــت حـ ــال مــواقــف
بـعــض الـ ــدول الـغــربـيــة ،بــل يتمحور
ال ـ ـكـ ــام حـ ـ ــول م ـص ــال ــح روس ـ ـيـ ــا فــي
س ـع ـي ـهــا إل ـ ــى إحـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـت ـ ــوازن بــن
ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،فـ ــي م ـن ـط ـقــة ت ـك ـثــر فـيـهــا
عناصر التدخل اإلقليمي والدولي.
فـ ـف ــي االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـط ــوي ــل نـسـبـيــا
ملعركة إدل ــب ،فــي خـضـ ّـم التحذيرات
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة واألمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة حـ ـي ــالـ ـه ــا
والتلويح بموقف صــارم من روسيا
ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـع ــرك ــة واسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق،
ت ـص ــاع ــدت امل ــواق ــف ع ــن أه ـم ـيــة هــذا
االستحقاق بما سيفرضه من إيقاع
جديد على مجريات الحرب السورية
وت ـع ــزي ــز س ـي ـط ــرة ال ـن ـظ ــام بــال ـكــامــل
على األراضي السورية .وفيما كانت
ال ـت ـح ـض ـي ــرات تـ ـت ــوال ــى ،ع ـق ــدت قـمــة
ثالثية (إيرانية  -روسية  -تركية) في

طهران ،تلتها قمة ثنائية (روسية -
تركية) فــي سوتشي .وبــن القمتني،
ط ـ ـ ـ ــارت مـ ـع ــرك ــة إدلـ ـ ـ ـ ــب .وان ك ــان ــت
التصريحات الرسمية ال تتحدث عن
خالفات في وجهات النظر بني القوى
الـثــاثــة حـيــال مصير إدل ــب والـقــوى
التي تـحــارب فيه ،إال أن ثمة تقارير
غربية تتحدث عن خيط رفيع بني ما
تــريــده روس ـيــا مــن إي ــران وم ــا ترغب
فـيــه م ــن تـمـتــن عــاقــاتـهــا م ــع تركيا
وعدم استفزازها بأي تطور عسكري
ال ي ــرض ــي أنـ ـق ــرة ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل مع
إدل ــب بالتنظيمات امل ــوج ــودة فيها،
امتدادًا لها ولرؤيتها لسوريا.
األك ـيــد أن إدلـ ــب ،بــوصـفـهــا نـمــوذجــا
ح ـي ــا ل ـل ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــات وامل ـص ــال ــح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،س ـت ـتــرك أث ـ ـرًا بــالـغــا
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث
التي تتقاطع مصالحها في سوريا
وم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ال تــريــد
روس ـي ــا أن ت ـقــاتــل م ــن أج ــل مـصــالــح
إيــران وحدها ،وتثبيت نظام األسد،
من دون األخــذ باالعتبار مصالحها
مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وط ـب ـع ــا مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل،
ودوزنة موقف واشنطن منها.
ً
وتـ ــريـ ــد إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ت ــدخ ــا
روس ـيــا واض ـحــا مــن دون التباسات
إلـ ـ ـ ــى جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا ل ـج ـهــة
ال ـقــوة الــروس ـيــة الـجــويــة واملـســاعــدة
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـض ــروري ــة ال ـت ــي لعبت
دورًا جــوهــريــا ف ــي ح ـســم ات ـجــاهــات
م ـ ـعـ ــارك أس ــاسـ ـي ــة .ألن إدلـ ـ ــب تـمـثــل
البقعة االستراتيجية لتثبيت نفوذ
األسد في شكل كامل ،وأيضًا لتأكيد
دورها الحيوي ،ودور حزب الله ،في
ســوريــا ،كمقرر فــي مجريات الحرب
والسلم فيها.
ً
وتريد تركيا التي أدت دورًا فاعال في

الحرب السورية ،أن تكون لها كلمتها
النهائية في مصير سوريا واألكــراد
وحــدودهــا املشتركة ،واأله ــم مصير
الـتـنـظـيـمــات الـعـسـكــريــة ال ـتــي وقـفــت
إلى جانبها طوال السنوات املاضية.
بني ما تريده الدول الثالث ،أصبحت
إدل ـ ـ ـ ــب سـ ــاحـ ــة إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة،
تتشابك فيها مصالح الدول الثالث،
ال ـ ـتـ ــي لـ ـك ــل واحـ ـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــا أزم ــاتـ ـه ــا
الخاصة ،بمعزل عن سوريا :انهيار
ال ـع ـم ـل ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،انـ ـتـ ـظ ــار إيـ ـ ــران
الـ ـعـ ـق ــوب ــات وال ـ ـح ـ ـصـ ــار األمـ ـي ــرك ــي
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة
االقـتـصــاديــة الــداخـلـيــة ،والسياسية
والعسكرية في أوكرانيا وتوتراتها
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة م ـ ـ ــع دول ف ـ ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي .مــن هــذا املنطلق ،لــم يكن
ً
ل ـق ــاء ســوت ـشــي مـ ـع ــزوال ع ــن أج ـنــدة
روسيا تحديدًا ،في فرض خياراتها،
وهــي الـتــي سـبــق أن عــرفــت خــافــات
فــي وجـهــات النظر أكثر مــن مــرة مع
إيـ ــران ح ـيــال بـعــض أحـ ــداث ســوريــا
وت ـط ــورات ـه ــا وتــدخ ـل ـهــا ال ـع ـس ـكــري.
ثـمــة تــرجـيـحــات غــربـيــة ب ــأن روسـيــا
ت ـف ـضــل ال ـخ ـي ــار الـ ـت ــرك ــي ،م ــع ب ـقــاء
تحفظات ســابـقــة عـلــى حــالـهــا ،على
اإليــرانــي ألسـبــاب تتعلق بإسرائيل
وب ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وب ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة مـ ـص ــال ــح
اق ـت ـصــاديــة ون ـق ــاط ال ـت ـقــاء مشتركة
بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوسط فحسب ،بل في آسيا أيضًا،
تتقاطع فيها مصالحهما أكثر مما
تقاطع مصالح روسيا وإيران .وثمة
قراء ات تتحدث عن املصالح التركية
فـ ــي الـ ـتـ ـق ــرب مـ ــن روس ـ ـيـ ــا ألسـ ـب ــاب
تتعلق باملوقف األميركي من أنقرة
فــي مـلـفــات اقـتـصــاديــة وأمـنـيــة عــدة،
لكن األكـيــد أن روسـيــا تــريــد مــراعــاة

عامر محسن

كادت معركة إدلب
أن تعلن االنتصار
السوري اإليراني
الكامل ،لكن روسيا
فرملت هذا االنتصار

ظـ ــروف ك ـث ـيــرة ف ــي ت ـقــارب ـهــا ،س ــواء
مـ ــع إيـ ـ ـ ــران أو مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،واألخـ ـ ــذ
ب ــاالع ـت ـب ــار أن ـه ــا ت ــري ــد ال ـب ـق ــاء ق ــوة
إق ـل ـي ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى املـ ـت ــوس ــط،
وم ـنــاورات ـهــا األخ ـي ــرة م ـثــال واض ــح
ع ـلــى الــرغ ـبــة ف ــي اس ـت ـع ــراض ال ـقــوة
هذه بعيدًا عن موقفها من الدولتني
اإلقـلـيـمـتــن ،وتنسيقها معهما في
ملفات املنطقة.
كــادت إدلــب أن تكون الحجر األخير
في رقعة الشطرنج إلعالن االنتصار
السوري اإليراني الكامل ،لكن روسيا
فــرم ـلــت هـ ــذا االن ـت ـص ــار .وسـتـكـشــف
املــرح ـلــة املـقـبـلــة م ــزي ـدًا م ــن األحـ ــداث
حـ ــول م ـج ــري ــات ال ـت ـح ــول ال ــروس ــي،

إن حـصــل تـحــت تــأث ـيــرات الـضـغــوط
األميركية والتلويح بتصعيد املوقف
ضد روسيا وســوريــا وإي ــران ،أو أنه
جـ ــرى نـتـيـجــة ح ـس ــاب ــات الـتـمــوضــع
الــروســي الـتــركــي الـجــديــد فــي ملفات
مـشـتــركــة .وإذا ك ــان إس ـقــاط الـطــائــرة
ال ــروسـ ـي ــة أول مـ ــن أم ـ ــس قـ ــد حـ ـ ّـول
األن ـظ ــار ع ــن ال ـت ـفــاهــم ال ـجــديــد ال ــذي
ّ
وف ـ ـ ــر ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــرة تـ ــورطـ ــا ع ـس ـكــريــا
مـبــاشـرًا ،إال أن مصير ه ــذا التفاهم
وت ــأث ـي ــره ف ــي وضـ ــع مـسـلـحــي إدل ــب
وتعامل دمشق معه ،سيظل الحدث
األسـ ــاسـ ــي ،بــان ـت ـظــار ت ـب ـلــور مــوقــف
إيــران الحقيقي ،وليس اإلعالمي من
ما بعد سوتشي.

تقرير

عين الحلوة المستنفر :بهاء حجير في قبضة الجيش
آمال خليل
حوالى الساعة الثامنة من ليل أمس،
ألـ ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى امل ـف ـت ــي ال ـشــرعــي
لكتائب عبد الله عزام في عني الحلوة،
بـهــاء الــديــن حجير ( 29عــامــا) ،بينما
كان متوجهًا إلى منزل أسرته في حي

الطيرة في عني الحلوة .ويعد حجير
أحـ ــد أب ـ ــرز امل ـت ـه ـمــن بـتـنـفـيــذ تـفـجـيــر
الـ ـسـ ـف ــارة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت فــي
تشرين الثاني مــن عــام 2013؛ إذ ّأدت
تحقيقات األجهزة القضائية اللبنانية
إلى االشتباه في أنه كان الوسيط بني
أح ــد انـتـحــاريــي التفجير وب ــن قـيــادة
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ك ـتــائــب ع ـبــد ال ـل ــه ع ـ ــزام ال ـت ــي تـبـنـتــه.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة
لـ«األخبار» إن أشخاصًا ملثمني كانوا
يرصدون حركة حجير وانقضوا عليه
ع ـنــدمــا كـ ــان ي ـس ـيــر ب ـم ـف ــرده م ــن دون
مرافقة أو سالح في أحد أزقــة الطيرة،
حيث ت ــوارى عــن األنـظــار منذ انتشار
خـبــر تــورطــه فــي التفجير االنـتـحــاري
قـبــل خـمــس س ـنــوات وطـلــب السلطات
األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـس ـل ـمــه .وأك ـ ــدت
املصادر أن املجموعة كانت تنسق مع
اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش الـلـبـنــانــي الـتــي
تسلمته بـعــد الـقـبــض عـلـيــه إث ــر نقله
مباشرة إلــى خــارج املخيم .وبــرز نجم
الشيخ الــذي كــان يــدرس الشريعة بني
مسقط رأســه فــي عــن الحلوة وصيدا
وي ــؤم املـصـلــن فــي مـسـجــد فــي ج ــدرا،
بـعــد جـمــع امل ـع ـلــومــات ع ــن املـتــورطــن
في التفجير الــذي قام به االنتحاريان
معني أبــو ظهر وعدنان املحمد اللذان
ف ـ ّـج ــرا نـفـسـيـهـمــا أمـ ــام م ـقــر ال ـس ـفــارة،
م ــا أودى ب ـح ـيــاة مــواط ـنــن لبنانيني
ومــوظ ـفــن فــي ال ـس ـفــارة .وحـجـيــر ابــن
م ـح ـمــود ح ـج ـيــر ال ـق ـي ــادي ف ــي جـبـهــة
التحرير الفلسطينيةّ ،
تقرب من الجو
اإلسالمي املتشدد حتى أصبح قياديًا
ب ـ ــارزًا ف ــي ج ـنــد ال ـش ــام ث ــم ف ــي كـتــائــب
عبد الـلــه ع ــزام تحت إش ــراف املطلوب
املتواري في املخيم أبو محمد توفيق
تف القيادات
طه .ومنذ ذلك الحني ،لم ِ
الفلسطينية بــالــوعــود الـتــي قطعتها
لـلـمــرجـعـيــات األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة عند
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اشتبه القضاء في
كون حجير الوسيط
بين أحد انتحاريي
السفارة اإليرانية
وقيادة «عبد الله عزام»

طلبها تسليمه .توقيف حجير أعــاد
تجميع «الـشـبــاب املسلم» فــي دقــائــق.
بقايا «جـنــد الـشــام» و«فـتــح اإلس ــام»
ومـ ـن ــاص ــرو ك ـت ــائ ــب ع ـب ــد الـ ـل ــه عـ ــزام
وم ـج ـمــوعــة بـ ــال بـ ــدر اس ـت ـن ـفــرت في
األحياء التي تتمركز فيها من املنشية
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ وال ـ ـط ـ ـيـ ــرة وحـ ـط ــن.
مصادر من داخل املخيم أشارت إلى أن
تلك املجموعات وجهت رسائل شديدة
الـلـهـجــة إل ــى ال ـق ـي ــادات الفلسطينية
داخــل املخيم ،متهمة إيــاهــا بـ«النكث
ب ــال ــوع ــد ال ـض ـم ـنــي ب ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم أي
مطلوب للسلطات اللبنانية» .حركة
ف ـتــح ك ــان ــت أول امل ـت ـه ـمــن بـمـســاعــدة
اسـتـخـبــارات الـجـيــش بــالــوصــول إلــى
ّ
ح ـج ـيــر ال ـ ــذي ذك ـ ــر تــوق ـي ـفــه بـتــوقـيــف
اإلسـ ــامـ ــي عـ ـم ــاد ي ــاس ــن امل ـح ـســوب
على تنظيم داع ــش ،قبل عــامــن ،حني

ُ
قبض عليه فــي عملية أمنية محكمة
م ــن داخـ ــل امل ـخ ـيــم .ورف ـض ــت م ـصــادر
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش اإلفـ ـص ــاح عــن
تفاصيل عملية الـتــوقـيــف« ،ألسـبــاب
أمنية ،وملتابعة أهداف أخرى».
اعـتـقــال حجير خلط األوراق فــي عني
الـحـلــوة ال ــذي كــان مستنفرًا منذ أيــام
بسبب جريمة اغتيال الفتحاوي هيثم
السعدي الــذي قتل بالرصاص مساء
السبت الفائت أثناء مــروره بسيارته
بجانب مسجد الصفصاف ،واالشتباه
بتورط محمد ع ،ابن أحد اإلسالميني
البارزين ،في الجريمة .ومن املنتظر أن
تشهد السفارة الفلسطينية في بيروت
اليوم اجتماعًا للفصائل الفلسطينية
والـقــوى اإلســامـيــة لبحث التداعيات
األمـنـيــة .وك ــان املخيم قــد شهد طــوال
األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة اسـتـنـفــارًا من
قبل قــوات األمــن الوطني الفلسطيني
والـ ـق ــوة األم ـن ـي ــة امل ـش ـتــركــة و«ال ـت ـي ــار
اإلصالحي» في حركة فتح في الشارع
الفوقاني وأحياء طيطبا ّ
(حي القتيل)
والـ ـ ــرأس األح ـم ــر (حـ ـ ّـي املـشـتـبــه فـيــه)
والـطـيــرة والـصـحــون ،استنكارًا ملقتل
الـ ـسـ ـع ــدي .وس ـ ـ ــرت ش ــائـ ـع ــات عـ ــن أن
سبب اسـتـهــداف الـسـعــدي (ك ــان يقيم
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا وم ـ ـتـ ــزوج أوك ــرانـ ـي ــة)،
ت ــواص ـل ــه م ــع أج ـه ــزة أم ـن ـيــة لـبـنــانـيــة
بــالـتـعــاون مــع زوج ـتــه الـثــانـيــة أرمـلــة
أحــد عناصر الـقــوة األمـنـيــة املشتركة
ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد ق ـت ــل ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق.
االستنفار الفتحاوي قابله «استنفار

من املفارقات التي ال يذكرها الكثيرون (ولـهــذا أسـبـ ٌ
ـاب سنعود اليها الحقًا) هي ّأن
ّ
النظام السياسي في العراق هو ،قبل ّأي شيء آخــر ،نتاج الغزو األميركي و«التجربة
ّ
الديمقراطية» فــي البلد .وباملعنى االجــرائــي املؤسسي ،فــإن الـعــراق هــو بالفعل ٌ
نظام
«ديمقراطي» ،والدستور والقوانني رسمها األميركيون وخبراؤهم .قد ال ّ
نحب االعتراف
بــذلــك ،أو نـصـ ّـر على ّأن الديمقراطية فــي ال ـعــراق «ليست حقيقية» ّ
(ألن البلد تحت
ّ ّ
االحتالل ،أو بسبب الطائفية ،أو الفساد ،الخ)؛ ّال ّأن هذا ال ّ
يغير حقيقة أن النظام ،شكليًا
ً
ّ
حقيقية،
واالنتخابات اجماال
وإجرائيًا ،هو «ديمقراطي» :السلطات تنبثق عن انتخابات،
ّ
سلطات ،وأحزاب كثيرة ،وحكومات محلية ،ومليون منظمة ّمجتمع مدني،
وهناك تبادل ّ
ّ
ً
و«هيئات مستقلة» تتمثل فيها مصالح مختلفة (في العراق ،مثال ،رغم كل شيء ،ليس
من السهل على السلطة أن تقتل انسانًا أو أن «تخفيه» السجون من دون أن يعرف
أحد ّ -
ولكن امليليشيات تقدر على ذلك) .في العراق بحسب الدستور الحالي ،في وسع
ً
ّ
محافظات أن تعقد تصويتًا وأن تجعل نفسها ،مباشرة ،اقليما فيديراليًا .بل إنك،
ثالث
ٍ
لو اعتمدت مفهوم عالم السياسة روبرت داهل عن «التعددية السياسية» ()polyarchy
باعتبارها الـشــرط األســاســي للديمقراطية ،فـ ّ
ـإن نظام املحاصصة فــي الـعــراق يخلق
ً
«تعددية سياسية» ال مثيل لها ،وصــوال الى البيروقراطية والجيش ووالءات املوظفني
والضباط.
ً
في الوقت ذاتــه ،فـ ّ
ـإن الدولة في العراق اليوم هي من األكثر فشال وفسادًا في االقليم،
املجتمع السياسي ّ
ممزق ،والقطاعّ العام  -في بلد نفطي  -يعجز عن تقديم الخدمات
األســاس ـيــة لـلـمــواطـنــن .حــن نـتـكــلــم عـلــى نـهــب ث ــروات ال ـع ــراق ،فـهــذا ال يشبه حــاالت
ّ
«الفساد» التي نعهدها في العالم الثالث ،وال حتى دول الخليج املجاورة (في العراق ،هم
ينهبون وكأنهم أمراء خليجيون ،ولكن فيما شعبهم  -على عكس الخليج  -يمكث بال
يجر فيها استثمار حقيقي على
كهرباء أو ٍ
مياه نظيفة ،وهناك محافظات كثيرة لم ِ
عقود كاملة) .الـ ّـدراســات حول املوضوع كثيرة والفضائح مشهورة وباألسماء
مدى
ٍ
واألرق ــام؛ والتطبيع مــع الفساد وصــل الــى درجــة ّأن سياسيًا عراقيًا شهيرًا لــم يجد
ً
غضاضة من االعتراف ،على التلفزيون وأمــام الجمهور مباشرة ،بأنه تلقى رشاوى
واختلس ،مضيفًا ّأن «الجميع» فعل ذلك ،والفارق بينه وبني غيره ،ببساطة ،هو صراحته
و«شفافيته» (منذ أن بدأ العديد من اللبنانيني من حولي ،بعد سنوات من الغزو وبداية
اإلعمار ،بالسفر الى العراق بكثاف ٍة للعمل وعقد الشراكات والتزام املقاوالت ،تشاءمت
وانتابني إحساس داخلي بأن البلد ال يسير على الطريق القويم).
ً
سوف أعطي مثاال واحدًا يختزل بعض املشهد :هل تعلمون ّأن انتاج النفط من حقول
«سقف» منذ زمن ،وأصبح من الصعب أن يزداد؟ املسألة
جنوب العراق قد وصل الى
ٍ
ّ
باختصار هي ّأن الحقول العراقية في حاج ٍة الى كميات كبيرة من مياه البحر ،تضخها
ً
في باطن األرض بديال عن النفط الذي تستخرجه لتحافظ على مستوى الضغط في
ً
مشروع الستجرار مياه الخليج الى
الحقل ،وترفع االنتاج بدال من أن ينخفض .من دون
ّ
اجباري  -لن ّ
ٍّ
يتم تحسني االنتاج،
ّبر البصرة ومناطقها النفطية  -وهو مكلف ولكنه
ّ
وسيتجمد مردود اآلبار في الجنوب ،وقد تتأذى احتياطاتك النفطية على املدى البعيد.
ٌ
عقد على
واقع يعرفه الجميع منذ سنوات
طويلة ،واملشروع موضوع على الورق منذ ٍ
هذا ٍ
ّ
الذي
النفطية
العملية
في
الوحيد
الشيء
ايضًا
ه
ولكن
ومباشرة؛
بسيطة
وفكرته
األقل،
ّ
وتنسيق َمن «القطاع العام» .والنتيجة هي ّأن عقد بناء الخط
وتخطيط
جهد
ٍ
يحتاج ّالى ًٍ
ٍ
ّ
ّ
وسيتجمد انتاج النفط في أكبر حقول
ظل يتأخر سنة بعد سنة وهو لم يعط الى اليوم،
اضافية في االنتظارُ ،ويحرم البلد من عشرات مليارات الدوالرات .هذه
العراق
ٍّ
لسنوات ّ
ّ
للبلد
ـدد
ـ
ج
ـ
ل
ا
الحاكمني
نظر
وجهة
ـن
ـ
م
بها
ر
نفك
وأن
عندها،
ف
التوق
تستحق
حالة
ً
ّ
املنكوب :هــذا النفط هو مصدر الدخل الوحيد لديك ،وانــت ال تحاول أن تخلق تنمية
ً
وبديال؛ وهو الثروة التي ّ
تمول ميزانيتك ّوراتبك ،واختالساتك ورشاويك ،وانت تعتمد
مشروع
بشكل كامل وحصري .ورغم ذلك كله ،فأنت ال تملك القدرة على تنظيم
عليه
ٍ
ٍ
بهذه البساطة ،حتى لكي تنقذ نفسك.

تفسير االنحطاط

إس ــام ــي» ف ــي األح ـي ــاء ال ـتــي تتمركز
ف ـي ـهــا امل ـج ـم ــوع ــات املـ ـتـ ـش ــددة .وب ــن
االستنفارين ،بــادرت عصبة األنصار
اإلسالمية إلى التفاوض بني الطرفني،
ف ــي م ـحــاولــة لـتـهــدئــة ال ــوض ــع األمـنــي
وإق ـنــاع اإلســامـيــن بتسليم املشتبه
فـيــه لـلـقــوة األم ـن ـيــة .لـكــن ع ــدم توصل
اتصاالت العصبة إلى نتيجة أدى إلى
تأزم الوضع ،ما دفع بعض األهالي إلى
النزوح من طيطبا والرأس األحمر إلى
أحياء «بعيدة» نسبيًا عن االستنفار.
لـجـنــة ح ـ ّـي طيطبا ال ــذي يـتـحــدر منه
ال ـق ـت ـيــل ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا أع ـل ـنــت فيه
رفضها دفنه إلى حني تسليم املشتبه
فيه .وأصــدر أهالي رابطة ّ
حي الرأس
األحـ ـم ــر ب ـي ــان ــا ط ــال ـب ــوا ف ـي ــه قـ ـي ــادات
الفصائل والـقــوى اإلسالمية بإخراج
وال ــد املـشـتـبــه فـيــه م ــن ال ـح ـ ّـي تحسبًا
ل ـت ـكــرار س ـي ـنــاريــو م ــرب ــع رف ـي ـقــه بــال
بدر في ّ
حي الطيرة الذي أنهته حركة
فتح باشتباك أدى إلى مقتل عدد من
ال ـض ـحــايــا وتـ ـض ــرر عـ ـش ــرات املـ ـن ــازل.
بــالـتــزامــن ،عـقــدت الـقـيــادة السياسية
لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
فـ ــي م ـن ـط ـقــة صـ ـي ــدا اج ـت ـم ــاع ــا أكـ ــدت
فـيــه ضـ ــرورة تـسـلـيــم ال ـقــاتــل للقضاء
اللبناني وإع ــان الـيــوم األرب ـعــاء يوم
إضـ ــراب ع ــام فــي أرجـ ــاء املـخـيــم .علمًا
ب ــأن وك ــال ــة األونـ ـ ــروا عـطـلــت ال ــدراس ــة
فــي امل ــدارس أمــس على غ ــرار عــدد من
املحال واألس ــواق داخــل املخيم ،خوفًا
من تدهور الوضع األمني.

ّ
ّ
السؤال ،اذًا ،هو ليس حول وجود ّ
الديمقراطية
ديمقراطية ،بل كيف تكون هذه
عملية
ّ
«حقيقية»؛ أو ملاذا هي غير موجودة ،أو ملاذا هي ديمقراطية تم افسادها وتحويلها الى
ـيء آخر (كما يقال في العراق ولبنان ،وتونس ربما ،هذا إن لم يتم  -في السنوات
شـ ٍ
القليلة القادمة  -اعادة «اعادة انتخاب» بن علي رئيسًا) .أكثر التيارات السياسية العربية
«نحتاجه»
ال تنقسم الى «ديمقراطية» و«معادية للديمقراطية» ،بل هي تختلف حول ما
ّ
كي نصل الى هذه الديمقراطية (حتى األنظمة العسكرية في الخمسينيات كانت تنظر
بـ ّ
ـأن حكمها هــو «مرحلة تحضيرية» لبناء مجتمع سياسي ديمقراطي يـقــوم على
ّ
النقاش السياسي العربي يــدور حول
االنتخابات) .في نظري ،فــإن ثمانني باملئة من ّ
هذه النقطة تحديدًا ،وانت تفهم أولويات ورغبات املتكلم ،ومفهومه الفعلي عن السياسة،
بحسب التفسير الــذي يعطيه عن غياب «الديمقراطية الحقيقية» ،والطريق الــذي يراه
ً
موديًا لها .لديك ،مثال ،التيار «الثقافوي» الواسع («ال توجد لدينا ديمقراطية ألن شعبنا
ليست لديه ثقافة ديمقراطية») وهو له تنويعات كثيرة ،ولكنني أعتبر أن من في هذه
الفئة من «الديمقراطيني» هم فعليًا «الشموليون الحقيقيون» .الديمقراطية هنا ليست
كشرط واجــب ،وقبل ّأي شيء
مجرد نظام حكم أو مسألة اجرائية ،بل انت تحتاج -
ٍ
ّ
 بــأن يلتزم الناس بالنص الثقافي الــذي تؤمن بــه ،وأن يزرعوه في رؤوسهم حرفيًاّ
«نقص» آخر يتم اقتراحه
(العلمانية ،الحداثة« ،ثقافة التسامح» ،حب الطبيعة ،أو أي
ٍ
هنا) .ال تعود الديمقراطية مؤسسات واجراءات أو توافقات سياسية على ّ قواعد اللعبة،
بل هي تستلزم إعــادة تثقيف الشعب كما نريد .هل تعرفون مــاذا يتطلب هــذا األمر
حني تأخذه الى نهايته املنطقية؟ وحني تيأس من انعدام «الشرط الثقافي» للديمقراطية
لــدى أهلك ،يصبح من السهل (و ّهــذا الوجه اآلخــر لهذا الخطاب) أن تعلن يأسك ،وأن
الديمقراطية لن تنبت في بالدك ال من الخارج ،حني يأتي بها األجنبي واالحتالل (أي
كما حصل في العراق).
من جه ٍة أخرى ،هناك التفسير «الطبقي» (أي أن الديمقراطية مستحيلة بسبب كثرة
ً
الفقراء والجهلة) ،وهذا ايضًا له أشكال مختلفة .حني أسمع مثقفًا ،مثال ،يردد السردية
الشهيرة عن عدم صالحية «االسالميني» للديمقراطية ،فانني غالبًا ما أفهم هذا القول
تعبير طبقي (كيف ّ
ٌ
تحدد «االســامــي» ،وهل قــررت أنهم ،كلهم ،متشابهون
على أنه
وبشكل جــوهــري ،وهــل «غـيــر االســامـيــن» أثبتوا أنـهــم مخلصون
الناحية
ـذه
مــن هـ
ٍ
للديمقراطية؟) .حني تقصي كائنًا هالميًا اسمه «االسالميون» عن ميدان السياسة،
ّ
فأنت تقصي ايضًا الـ %80من الناس ،غالبية ّ
املتطيرين الذين ال يشبهونك وال
املتدينني
تحبهم وال تعرف أن تتواصل معهم ،وال ّ
يصوتون أبدًا على هواك .هكذا تصبح الحلبة
«الديمقراطية» ،كما تتخيلها ،محصورة بينك وبني اليساريني وجماعة املجتمع املدني
وسعد زغلول ،وهــذا ٌ
مريح أكثر (على سيرة «املجتمع املــدنــي» ،قــرأت مؤخرًا تعريفًا

ّ
«لبنانيًا» يجزم أن املجتمع املدني ّ
مكو ٌن ممن هم «خــارج الطائفة» .حقًا! كيف ّقررت
ّ
ذلك؟ ّ
وممن استوحي هذا التعريف الفذ؟ هيغل أم هابرماس؟ وماذا يبقى من «املجتمع
املدني» إن أقصينا منه من هم «خارج الطائفة» بحسب آخر انتخابات؟ خمسة في املئة
من الشعب؟ وهم ،باملناسبة ،ليسوا أفضل خمس ٍة باملئة ّ
بأي مقياس) .هناك ،من الجهة
األخــرى بالطبع ،من يعتبر أن الديمقراطية هي «الحكم االسالمي» أو ّ العكس ،بمعنى
ّ ّ
ّ
اسالمي ،ولو تحققت دولة تطبق
حكم
أن الناس لو اختارت ديمقراطيًا ،فسنصل الى ٍ
االســام كما يجب ،فإننا سنصل الى «الديمقراطية الحقيقية» التي ننشدها .وهناك
مكان آخر تمامًا.
ايضًا من يعتبر ،مثلي ،أن املسألة الديمقراطية هي في
ٍ
ّ
ً
عودة الى العراقّ ،
أمر ّ
واملأساة ٌ
هي ،ولكن تعلم
فإن استعراض العجز والفشل
من هنا،
الدروس منها هو ّ
الصعب واألساس ،وهنا تدور املعركة حول الواقع والخيارات وكتابة
التاريخ .على سبيل املثالّ ،أيام االحتالل األميركي املباشر ،كانت «الطبيعة الديمقراطية»
للنظام العراقي هــي مــن أبــرز الحجج التي استخدمها األميركيون وأعــوانـهــم لتبرير
مؤسسة االحتالل ،وأن هنالك «عملية سياسية» و«حكومة منتخبة» .كنت تسمع هذه
الكليشيهات يوميا ،لسنوات ،من اإلعالم العربي ومثقفيه ،وهم يدافعون عن «شرعية»
االحتالل .اليوم ،ال أحد يتكلم على هذه «الديمقراطية العراقية» أو يذكرها .باملعنى ذاته،
للفشل السياسي (من لوم الشعب الى لوم «الخارج» الى
هناك ألف
ٍ
تفسير في العراق ّ ٌ
ولكن قلة ترجع ما يجري الى طبيعة النظام ذاته ،والى ّأن هذا
و«األحزاب»)
الطائفية
لوم
ّ
الى األبــد ،والــى ماضي االحتالل
ـات
ـ
م
األز
انتاج
سيعيد
املحتل
وضعه
ـذي
ـ
ل
ا
الدستور
ّ
وحــاضــره (أي التاريخ الحقيقي للبلد ومؤسساته)؛ قلة تطرح الـســؤال الصعب عن
ّ
شرعية ّالنظام من األساس.
ّ
عدد من األوهام ،من الديمقراطية
فإن تجربة العراق يفترض أن تشفينا من ٍ
على األقلٍّ ،
االجرائية كحل سحري الى فكرة «االصالح عبر الغزو» ،الى االنبهار بحكم «التكنوقراط»
ً
ً
بديال عن السياسةّ ،
كأن هناك «دليال» لكيفية ادارة البلد وتحقيق العدل ،ومن درس
في الخارج ويملك هيئة «محترفة» هو من يملك مفتاحه (أحمد الجلبي «تكنوقراط»
وحسني الشهرستاني تكنوقراط ،وحيدر العبادي ايضًا تكنوقراط  -على الهامش،
ّ
مستقبلية
العبادي كتب رسالته في الهندسة في السبعينيات في بريطانيا عن تقنية
لتشغيل املصاعد ،تستغني عن الحبال والكابالت الثقيلة ،وقد بدأ تطبيق هذه التقنيات
ّ
ّ
في أيامنا .واملغزى أنه كان أفضل له ،وللعراق ،لو أنه خدم بالده في اختصاصه ولم
زمن حرج ،فهناك مكان «التكنوقراط»).
يخض غمار السياسة في ٍ

ّ
الحل؟ المواجهة

فــي الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة مـنــذ س ـنــوات ،اب ـتــدأ الـعــديــد مــن الـبــاحـثــن بــاسـتـخــدام مقياس
ً
«استجابة الدولة لحاجات مواطنيها» ( )responsivenessلتقييم اداء الحكم بدال من
الديمقراطية والتمثيل ،الذي من األصعب تعريفه وقياسه ،على اعتبار أن الدولة
معيار
ّ
الديمقراطية حقًا ستستمع ،بديهيًا ،لحاجات الناس وتندفع لتلبيتها .حني تعجز ّالدول
في لبنان والعراق عن جمع القمامة أو توفير الكهرباءّ ،
«فشل» أو
فإن هذا ليس نتيجة
ٍ
ٌ
لدول تعجز عن ادارة مجتمعاتها ،حتى ولو أرادت ذلك (وقريبًا،
فساد ،بل هي عوارض ٍ
الدولة تأمني هذه األساسيات حتى،
من وظيفة ّ
حني تأتي موجة التخصيص ،ال يعود ّ
التي ستتاح للناس بحسب قدراتهم ،ويظل ّالدور املتبقي للدولة هو الحراسة القانونية
لنظام االستغالل) .املشكلة هنا ليست في خسارة التمثيل والحقوق السياسية ،بل في
ً
ّ
ّ
ومجرد املشاركة
طفيلي،
ّأن هذه «الدولة العربية» قد أصبحت وباال على شعبها ،دورها
فيها هو إثم .من بعد ما حصل في العراق ،ليس من الغريب أن يقارن بعض العراقيني
أحوالهم بأيام ّ
بتأس ،بل إن بعضهم أضحى ّ
صدام حسني ٍّ
يحن الى العهد امللكي ،تمامًا
ّ ّ
مثلما ّ
تأسف الكثير من اللبنانيني على انتهاء الحرب األهلية .حني يتم النظر الى النفط
ً
ّ
ّ
في العراق على أنه ليس ثروة وطنية ،بل من «حق» املحافظة التي ينبع من تحت أرضها،
ّ
فإن هذا هو املنتهى املثالي ّملبدأ «املحاصصة».
ّ
في نظري ،ليست وظيفة كــل منا توفير «بــدائــل» ورســم نظام بديل (لـ ّ
ـدي الكثير من
ٍ ً
الخطط ،ولكن هــذه ال معنى لها ،بل يستخدمها من يملك سلطة ويصل الــى الحكم،
«برنامج» أو دعاية انتخابية) ،ولكن من الطبيعي أن يعي املواطن
شكل
ويعرضها على
ٍ
ّ
ّ
بـ ّ
ّ
مستقبل أوالده؛ ومن هنا يبدأ النقاش .مبدأ
ع
ويضي
وينهبه
ه
يستغل
ـأن هناك من
ّ
ّ
بلد كلبنان ،حيث ُينهك ّ
العمال
«أعيدوا ما ّللناس للناس» ليس صعبًا أو معقد ًّا ،وفي
ٍ ّ
ُ
قروض
فوائد
يدفعوا
ى
حت
،
ة
ـور
ـوم ،وتسحب منهم
الضرائب بكل صـ ٍ
ٍ
والفقراء ،كل يـ ٍ
ّ
ٌ
املودعني (وهــي قــروض رتبها علينا أنـ ٌ
ـاس غير منتخبني ،مثل رياض
للبنوك وكبار
ّ
ٌ
أشخاص غير منتخبني ليشكلوا اقتصاد بلدنا على هواهم) فمن
سالمة ،جاء به ،ايضًا،
الرأسمالي وراتب
الطبيعي أن يرفض اللبنانيون أن ينزفوا ،الى األبد ،من أجل تمويل ريع
ّ ُ
ٌ
الضابط وتقاعد والــده (لـ ّ
ـدي صديق تقدمي ويساري في مواقفه ولكن ،كلما ذكــرت
ّ
ٌ
قضية الوضع املالي في لبنان ،فهو ّ
انهيار مالي،
غريب على أنه لن يحصل
بشكل
يصر
ٍ
ٍ
«يخلق الله ما ال تعلمون» .ثم ّ
وال يستخدم حججًا منطقية بل ٌ
تنبهت،
كالم من نمط
ٌ
آخر األمر ،أن املوضوع قد يكون شخصيًا ،فالرجل استاذ في الجامعة الوطنية ،وهذا
يؤمن له  -على خالف أكثر مواطنيه  -راتبًا ّ
ّ
جيدًا وضمانات ومرتبة اجتماعية .هو اذًا
يستطيع أن ّ
ّ
الجذرية ،ولكن ليس من بينها سيناريو تتوقف
يتخيل الكثير من األمور
ّ
استمرت عبودية الشعب
فيه الدولة عن دفع راتبه ،أو يصبح الراتب فيه بال قيمة ،ولو
اللبناني) .حني تواجه املسألة األساس (كبنية النظام ً املالي في لبنان ،أو طبيعة النظام
ّ
في العراق) ،وحني تسأل األسئلة الصعبة ،يبدأ حقيقة «النقاش الديمقراطي»ّ .أما تجنب
ٌ
ممكن من دون أن تعيد
هذه القضايا أو استبدالها بأخرى ،واالعتقاد بأن االصــاح
للناس ما ُسلب منهم ،فهذا يعني التواطؤ مع ّالنظام القائم ،ولو تحت ّ
مسمى «التغيير»
و«محاربة الفساد» (املنزلق الذي تقع فيه الكثير من الحركات الشريفة هو حني ّ
تبرر
ُ
ّ
حتى ،تحت ّ
حجة أنها ًستصلح في
أشكال من الفساد ،أو املشاركة في تمريره
قبول
ٍ
ّ
«تتقبل» الفساد من حولك ،أو «درجة» منه ،فأنت
مكان آخر ،أو تعتمد «التدريج» .وحني
ٍ
على بعد خطو ٍة من املشاركة فيه ،هذا إن لم تكن قد بدأت من غير أن تعلم) .ونحن في
ومجتمعات تنقسم بسرع ٍة الى من يعيش
شرسُ ،يفسد األفــراد أو يسحقها،
سياق
ٍ
ًٍ
ً
حياة صعبة وبــا أمــان ،ال دولــة وال عشيرة ،وبــن هم «فــوق» («وصـلــوا»« ،دخلوا الى
يبتسمون
النظام»« ،نجحوا في السباق املحموم» ،وأصبحوا أثرياء ومحظيني ،وهــم
ّ ٌ
لك دومًا بثقة من نجح في نسج مؤامرة ،ومن يعرف تمامًا كم هو محظوظ ومفضل
بلد كلبنان ،اليوم ،أصبحت أمام طريقني للحياة
عن غيره) .انتبهت مؤخرًا الى انك في ٍ
«الجيدة» ،إن لم تولد ثريًا وكنت تطمح لالرتقاء والــراتــب املرتفعّ :امــا أن تصبح «ابن
بشكل ما  -على وظيف ٍة رسمية ،وبخاصة تلك العليا التي يتنافس
دولة» ،فتحصل -
ٍ
ً
ّ
يصب في
عليها الطامحون؛ أو أن تغدو «عميال»ّ ،فتجد طريقًا الى املال الخارجي الذي
ّ
األجنبية ،وتعرف مسالكه وتجعل نفسك
بلدك ،من السياسة الى اإلعالم الى املنظمات
ّ
مفيدًا لهؤالء .عــدا عن ذلــك ،لو اعتمدت على «االقتصاد الوطني» وقــوة عملك ،وكنت
ُ
ّ
نخب ستخرج من
خــارج دوائــر السلطة والــرواتــب األجنبية ،فأنت ســوف تسحق .أي ٍ
تغيير من األساس.
«اصالح» يمكن أن ترتجيه منه؟ هو يحتاج الى
هذا السياق ،وأي
ٍ
ٍ
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مجتمع

مجتمع
تقرير التنافس على تقديم خدمات االنترنت عبر شبكة األلياف البصرية سيكون في أوجه بين القطاعين العام
والخاص بعدما حصل الطرفان على فرصتهما في تقديم هذه الخدمات انطالقًا من شبكة الفايبر أوبتيك .وبات
وجود كتلة احتكارية واحدة أمرا معلقا على مدى تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات
وإصدار تسعيرات تنافسية

تقرير

ـ«البروشورات»
ب
تكافح
«الشؤون»
ّ
استغالل األطفال المتسولين

«ثورة» الـ«فايبر أوبتيك»

منافسة شرسة بين القطاعين العام والخاص
محمد وهبة
خالل األشهر املاضية ،بدأت شركات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص تـ ـم ــدي ــد ش ـب ـكــات
«ألـ ـي ــاف ب ـص ــري ــة» تـتـيــح ل ـهــا تـقــديــم
ّ
ســلــة مــن الـخــدمــات لـلــزبــائــن ،أبــرزهــا
نقل املعلومات واالنـتــرنــت والصوت
وال ـ ـص ـ ــورة .ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ب ــدأت
«أوجـيــرو» تنفيذ مشروع مماثل ّ
ملد
مــا بــن  11000و 15000كيلومتر من
األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـمــا ي ـت ـيــح للمستهلكني
الــولــوج إلــى شبكة اإلنـتــرنــت بسرعة
 50ميغابيت /ثانية.
ً
اثـ ــارت ه ــذه ال ـخ ـطــوات ج ــدال واسـعــا
حـ ـ ــول ق ــان ــونـ ـي ــة مـ ـن ــح ش ــركـ ـت ــن مــن
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص حـ ـ ــق اس ـت ـع ـم ــال
املسالك الرسمية ّ
ملد خطوط الـ«فايبر
أوبتيك» الخاصة بها واستعمالها.
وص ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرار ع ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ــورى
الدولة بوقف تنفيذ التراخيص بناء
على طعن قـ ّـدمـتــه نقابة مستخدمي
«أوج ـي ــرو» واالت ـحــاد العمالي العام
واملحامي علي كمال عـبــاس ،مــا دفع
بوزير االتـصــاالت جمال الجراح إلى
إصــدار قــرارات بفتح بــاب الترخيص
ألي ش ـ ــرك ـ ــة اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـس ـت ــوف ـي ــة
ل ـل ـشــروط الـقــانــونـيــة لـلـحـصــول على
ح ـ ــق م ـ ـ ّـد ش ـب ـك ــة «ف ــايـ ـب ــر أوبـ ـتـ ـي ــك»
وإدارت ـه ــا واستعمالها بـعــد تسديد
رس ـ ـ ـ ــوم ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ف ـ ــي أي م ـن ـط ـق ــة ال
تـ ـك ــون لـ ـ ــ«أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ش ـب ـك ـتــة ف ـي ـهــا.
وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،سـمـحــت ال ـ ــوزارة
لشركات القطاع الخاص باستئجار
ألـيــاف ضوئية مــن «اوج ـيــرو» ،وبيع
الخدمات للسكان واملؤسسات.
ب ـم ـعــزل ع ــن الـ ـج ــدل ال ـق ــان ــون ــي حــول
ش ــرع ـي ــة الـ ـت ــراخـ ـي ــص ،ف ـ ــإن ق ـ ـ ــرارات
ّ
الجراح ترتب نتائج تجارية واضحة
على ثالثة أطراف« ّ:أوجيرو» بصتفها
ال ـج ـهــة ال ـتــي ت ـمــثــل ا ّل ــدول ــة ،شــركــات
القطاع الـخــاص املــرخـصــة ،وشركات
القطاع الخاص غير املرخصة.
بــالـنـسـبــة ل ــ«أوج ـي ــرو» ،ف ــإن مـشــروع
مـ ـ ّـد ال ـش ـب ـك ــات ان ـط ـل ــق ق ـب ــل أســاب ـيــع
وسـيـسـتـمــر مل ـ ّـدة أرب ــع س ـنــوات حتى
ّ
يغطي كل املناطق اللبنانية .وبحسب
رئـيــس الهيئة ومــديــرهــا الـعــام عماد
كريدية ،فإن هذا املشروع ال ينحصر
بتقديم خدمة انترنت بسرعة كبيرة،
بــل ستكون لــدى الهيئة ال ـقــدرة على

ّ
ت ـق ــدي ــم س ــل ــة م ـك ـ ّـون ــة م ــن  21خــدمــة
مــن بينها دات ــا املـعـلــومــات والـصــوت
وال ـ ـصـ ــورة ل ـك ــل م ـش ـت ــرك ،وس ـت ـكــون
هناك مجموعة واسعة من الخيارات
إلنعاش إيــرادات الهاتف الثابت عبر
ّ
التطور
بعض هــذه الـخــدمــات .وه ــذا
يتوقف على رغبة الــدولــة فــي تعزيز
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ،ألن ال ـت ـس ـع ـي ــر م ــرت ـب ــط
بـصــدور ق ــرارات عــن مجلس ال ــوزراء،
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص الذي لديه مرونة واسعة في
تقديم الخدمات بأسعار منافسة.
رغ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن ال ــوق ــائ ــع ال ـســوق ـيــة ال
تشي بــأن هـنــاك تـغـيــرات واسـعــة في
الحصص السوقية .حتى اآلن تسيطر
«أوج ـي ــرو» عـلــى حـ ّـصــة كـبـيــرة تفوق
 %70مــن مجمل مشتركي االنـتــرنــت

الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــن .وحـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة مــن
املشتركني مشابهة لكبريات الشركات
الــرسـمـيــة مـثــل «دوي ـت ـشــه تـيـلـيـكــوم»
األملانية التي تستحوذ على  %75من
املـشـتــركــن ف ــي ب ــاده ــا ،و«بــريـتـيــش

الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ال تشمل البنية التحتية
التي تعود للدولة وحدها
تيليكوم» البريطانية التي تستحوذ
على  %70مــن املشتركني فــي اململكة
امل ـت ـحــدة ،و«ف ــران ــس تـيـلـيـكــوم» التي
تستحوذ على  %70من املشتركني في
فرنسا« .ال يوجد منطق في الحديث

عن احتكار القطاع الخاص والقدرات
الخارقة على منافسة أوجيرو» وفق
حبيب طــربـيــه ،رئـيــس مجلس إدارة
شركة «غلوبال داتــا سرفيسز» (جي
دي اس) .أمــا مــا يـقــال عــن استحواذ
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى كـ ـب ــري ــات
الشركات التي تستهلك كميات كبيرة
من االنترنت ،فليس دقيقًا ،إذ أن كل
ه ــذه الـشــركــات لــديـهــا اش ـتــراكــات مع
القطاع الخاص واشتراكات إضافية
ً
م ــع أوج ـ ـيـ ــرو فـ ـض ــا ع ــن ان ل ـلــدولــة
حـ ّـصــة مــن اشـتــراكــاتـهــا ل ــدى القطاع
الخاص.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة فــي
السوق ،فإن شركات القطاع الخاص
املعنية ّ
بمد شبكات «فايبر أوبتيك»
تـنـتـظــر ت ـمــديــد ش ـب ـكــات «أوجـ ـي ــرو»

الستئجار «خطوط» منها ،في كثير
من املناطق ،نظرًا الى الكلفة املرتفعة
مل ـ ـ ّـد ش ـب ـك ــات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة وت ــرك ـي ــب
أجهزتها فــي الـسـنـتــراالت .وال يمكن
أي ــا مــن ال ـشــركــات أن تـقــوم ب ــأي عمل
إال بـمــوافـقــة «أوج ـي ــرو» وبــإشــرافـهــا.
ومع تمديد كل خط «فايبر أوبتيك»،
يتوجب على الـشــركــات أن ّ
تمد خطًا
ّ
ل ـ ــ«أوج ـ ـي ـ ــرو» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن مـ ــا ت ـم ــده
ل ــن ي ـكــون مـلـكـهــا ب ــل س ـي ـكــون لــديـهــا
ح ـص ــري ــة اس ـت ـع ـمــالــه م ـق ــاب ــل ب ــدالت
مالية تدفعها للدولة.
ه ــذا ال ــواق ــع يـعـنــي أن الـتـنــافــس بني
ال ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخ ـ ــاص ،وب ــن
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بـعـضـهــا
ّ
الحصة السوقية
بعضًا ،سيكون على
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد م ـش ـتــرك ـي ـهــا

ّ
التنافس سيتركز على نحو  500ألف مشترك يحصلون على االنترنت من السوق غير الشرعية

يـقــدر بنحو  500أل ــف ،أي مــا ي ــوازي
عــدد املشتركني فــي الـســوق الرسمية
بكاملها.
تـظـهــر ه ــذه ال ـت ـط ــورات أن الـتـنــافــس
بني القطاعني العام والخاص لم يعد
ّ
مجرد أقاويل ،بل بات أمـرًا جديًا في
السوق .وبحسب طربيه ،فإن القطاع
الـ ـخ ــاص كـ ــان م ـ ـبـ ــادرًا ل ـت ـطــويــر ه ــذا
ّ
يتحول
الـقـطــاع وال مصلحة لــه ب ــأن
ف ــي أي شـكــل م ــن األش ـك ــال إل ــى كتلة
احـ ـتـ ـك ــاري ــة ،إال أن م ــا ح ـص ــل خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة هـ ــو أن ال ــدول ــة
تـقــاعـســت عــن ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـهــا ما
تـ ــرك ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا ع ـم ـلــت ال ـش ــرك ــات
على سـ ّـده .فعلى سبيل املـثــال ،تأخر
تـطـب ـيــق ت ـقـن ـيــة  DSLع ـشــر س ـنــوات
بسبب التجاذبات السياسية «وكــان
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وراء إقـ ــرارهـ ــا من
خالل شركات مقدمي الخدمات».
وال ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ط ـ ــرب ـ ـي ـ ــه ،أن ـ ــه
باالستناد إلى تقاعس الدولة وجهت
اتهامات للقطاع الخاص باالحتكار
فـيـمــا كــانــت ن ـتــائــج ال ـتــأخ ـيــر ت ـكـ ّـرس
الـقـطــاع غير الـشــرعــي وتــوسـعــه على
ح ـ ـسـ ــاب املـ ــداخ ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
تحققها الخزينة العامة .وفي رأيه أن
الهجوم على القطاع الخاص «لم يكن
ّ
مبررًا» ،ألن كل ما قامت به الشركات
كــان بالتعاون مــع الــدولــة ومــن خالل
اس ـت ـع ـم ــال ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـتــي
بقيت ملكًا لها ،وكان القطاع الخاص
أح ــد زب ــائ ــن ال ــدول ــة مـثـلــه مـثــل بــاقــي
الزبائن .قدرته على تقديم الخدمات،
وامكاناته في التطوير رفعت مكانته
إلــى الــوضــع الـحــالــي« .حــالـيــا ،مــن كل
زبـ ـ ــون لـ ــدى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ه ـنــاك
حـ ّـصــة ل ـلــدولــة مختلفة ع ــن الـحـ ّـصــة
املـ ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا مــن
زبائنها باملفرق .الشركات تدفع على
ك ــل وص ـل ــة اتـ ـص ــاالت ع ـلــى الـشـبـكــة،
ونــدفــع نسبة مـئــويــة عـلــى استعمال
الخطوط ونحصل على االنترنت من
ال ــدول ــة ح ـص ـرًا .م ــن الـخـطــأ أن نضع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ب ـمــواج ـهــة الـقـطــاع
العام فيما هما ال يأكالن من الصحن
نفسه».
ك ــذل ــك ،وج ـهــت ات ـهــامــات ب ــأن الــدولــة
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـخـ ــص الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
ل ـ ــات ـ ـص ـ ــاالت ،عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن «ال ـ ــواق ـ ــع
مختلف كليًا» ،يقول طربيه ،مضيفًا:
«على سبيل املـثــال ،في فرنسا يمكن

ألي م ــن ال ـش ــرك ــات أن ي ـح ـصــل عـلــى
تــرخـيــص .وبـمــوجــب هــذا الترخيص
ي ـم ـك ــن ل ـل ـش ــرك ــات أن ت ـن ـش ــئ شـبـكــة
كاملة مستقلة عن شبكة الدولة وأن
تستعملها بشكل حصري وال تدفع
إال ضريبة األرباح فقط .أما في لبنان
فإن عمل الشركات مشروط بالتعاون
م ــع وزارة االتـ ـص ــاالت ول ـيــس لديها
أي نــوع من االستقاللية ،وهــي تدفع
رسومًا إضافية على ضريبة األرباح.
ندفع اليوم على كل زبون لدينا 3000
ليرة باإلضافة إلى  %20من وارداتنا
اإلجمالية».
وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـ ـعـ ــام
وال ـ ـخـ ــاص ف ــي ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ال
تـشـمــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـتــي تـعــود
ل ـلــدولــة وح ــده ــا ،أي أن ــه لـيــس هـنــاك
أي نوع من الخصخصة ،بل تحصل
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ــق اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال
ش ـب ـكــات ال ــدول ــة وتــرك ـيــب أجـهــزتـهــا
ف ـ ــي س ـ ـن ـ ـتـ ــراالت ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـح ـصــل
عـلــى االنـتــرنــت منها وتـقــدم خــدمــات
لـلــزبــائــن بــاملـنــافـســة م ــع م ــا ت ـقــوم به
الدولة عبر «أوجيرو».
ه ــذه ال ـشــراكــة ب ــدأت مــع خــدمــة DSL
عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ـن ـح ــاس ـي ــة،
وامتدادها اليوم على شبكة الـ«فايبر
أوبتيك» أمر طبيعي للحاق بالتطور
التكنولوجي الذي تأخر عشر سنوات
بني النصف الثاني من التسعينيات
وع ــام  2007حــن أق ــر تطبيق تقنية
 .DSLوال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ثـ ـم ــة ت ــأخـ ـي ــر ب ـضــع
س ـنــوات بــالـنـسـبــة السـتـعـمــال شبكة
«فايبر أوبتيك».
املـشـكـلــة فــي ه ــذا الـقـطــاع أن تقاعس
الـ ــدولـ ــة ع ــن ت ـط ــوي ــره ف ــي ال ـس ـن ــوات
املاضية ،فـ ّـوت على االقتصاد فرصة
كبيرة .فعلى سبيل املثال ،كانت شركة
«أوراك ــل» العاملية تنوي فتح مكاتب
ل ـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي مـنـتـصــف الـعـقــد
امل ــاض ــي ،لكنها أغــرقــت بـمـفــاوضــات
وسـ ـج ــال س ـيــاســي وزب ــائ ـن ــي واس ــع
دفـعـهــا إل ــى ال ـهــرب نـحــو مـصــر حيث
وقـعــت اتـفــاقــا مــع الـحـكــومــة املصرية
خـ ــال أسـ ـب ــوع واح ـ ــد ف ـق ــط .خ ـســارة
االقتصاد اللبناني كانت كبيرة ،ألن
ال ـش ــرك ــة ك ــان ــت سـتـفـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
اكثر من ألفي فرصة عمل في لبنان،
بحسب معنيني بـقـطــاع االت ـصــاالت،
ً
ف ـض ــا ع ــن ح ـج ــم أعـ ـم ــال ك ـب ـيــر ي ـمـ ّـر
بواسطتها انطالقًا من بيروت.
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تقرير

آمال خليل
تـ ــدشـ ــن امل ـص ـل ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ،الـيــوم ،مـشــروع املنصات
العائمة في بحيرة القرعون .املنصات
االحدى عشرة التي ثبتت فوق سطح
البحيرة ،في تموز املاضي ،تأتي في
إطــار هبة هولندية ،بقيمة  400الف
دوالر .وه ــي تـعـمــل ع ـلــى التخفيف
من انتشار الطحالب وحجب أشعة
ال ـش ـمــس واسـ ـتـ ـن ــزاف األوك ـس ـي ـجــن
ّ
والحد من الروائح التي
من البحيرة
ان ـت ـش ــرت فـ ــوق سـطـحـهــا وتـقـلـيــص

إف ـ ـ ــراز امل ـ ـ ــواد ال ـس ــام ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
الـ ـسـ ـي ــان ــوبـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا (الـ ـبـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا
الــزرقــاء ـ ـ الخضراء تنتج وتستهلك
األوك ـس ـجــن عـبــر عـمـلـيــات التمثيل
الضوئي) .وبحسب بيان املصلحة،
تـ ـعـ ـم ــل امل ـ ـن ـ ـصـ ــات بـ ـنـ ـظ ــام الـ ـط ــاق ــة
الشمسية لـلـحـ ّـد مــن نـمــو الطحالب
م ــن خ ــال إص ـ ــدار م ــوج ــات م ــا فــوق
صوتية وتقوم بقياس نوعية املياه.
رئيس مجلس إدارة املصلحة سامي
عـ ـل ــوي ــة كـ ـل ــف ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي امل ــرك ــز
الوطني لألبحاث العلمية األسـتــاذ
فــي الجامعة اللبنانية كـمــال سليم

إجـ ـ ـ ــراء ت ـق ـي ـيــم ل ـن ــوع ـي ــة امل ـ ـيـ ــاه قـبــل
تثبيت املـنـصــات وب ـع ــده .وج ــاء في
التقييم بأنه «بدءًا من تموز املاضي
ظـ ـه ــر تـ ـحـ ـس ــن ف ـ ــي ن ــوعـ ـي ــة امل ـ ـيـ ــاه،
فــان ـخ ـفــض الـ ـل ــون األخـ ـض ــر ال ـنــاتــج
عــن ظــاهــرة الـ ـ  ،BLOOMاو التكاثر
الكثيف للطحالب .كما طرأ خلل على
خاليا السيانوبكتيريا التي فقدت
إمكانية التواجد في الطبقات العليا.
وبـسـقــوطـهــا ال ــى الـطـبـقــات السفلى
تـفـقــد ام ـكــان ـيــة ال ـت ـغــذيــة ع ــن طــريــق
التركيب الضوئي».
لكن ،هل املنصات هي الحل املستدام

لتنظيف بحيرة القرعون؟.
عـلــويــة ق ــال ل ــ«األخ ـبــار» إن املنصات
ه ــي «م ـع ــال ـج ــة مــوض ـع ـيــة م ـح ــدودة
يقتصر مفعولها على تقليص نشاط
الـسـيــانــوبـكـتـيــريــا ،إال أن ــه ال يـعــالــج
ت ـل ــوث امل ـ ـيـ ــاه» .أمـ ــل ال ـح ــل امل ـس ـت ــدام
ف ـي ـت ـم ـثــل ب ـ ــ«وقـ ــف مـ ـص ــادر ال ـت ـلــوث
والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى الـ ـح ــوض األع ـل ــى
لنهر الليطاني الــذي تتجمع مياهه
فــي الـبـحـيــرة .وف ــي ح ــال زادت نسبة
املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات ،ف ـ ــإن مـ ـي ــاه ال ـب ـح ـيــرة
تنظف نفسها بنفسها ،ش ــرط وقــف
ت ــزوي ــده ــا ب ـم ـيــاه م ـل ــوث ــة .ع ـل ـمــا بــأن

املنصات تحتاج إلى مراقبة لضمان
سالمتها بسبب الـصـيــد العشوائي
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه ع ــدد م ــن األش ـخ ــاص
الذين يصطادون طيور البط واإلوز
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــش فـ ــي الـ ـبـ ـحـ ـي ــرة وع ـل ــى
ضفافها».
التلوث في مياه البحيرة بدأ بالظهور
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ب ـش ـك ــل مـ ـح ــدود.
لكن الـتــدهــور البيئي ،بحسب سليم،
سجل عام « 2008عندما بدأ لون مياه
البحيرة يميل الى األخضر القاتم مع
انبعاث روائح كريهة .حينها تبني بأن
ان ــواع ــا م ـحــددة مــن السيانوبكتيريا
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إيلده الغصين
ه ــي ح ـم ـلــة مل ـكــاف ـحــة اس ـت ـغ ــال أط ـفــال
ال ـ ـشـ ــوارع ،ع ـبــر تــوع ـيــة امل ــواط ـن ــن الــى
أهـ ـم ـ ّـي ــة «ع ـ ـ ــدم ت ـق ــدي ــم امل ـ ـ ــال ل ــأط ـف ــال
املـ ـتـ ـس ـ ّـول ــن» م ـن ـع ــا «ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــم» .هـ ـك ــذا أراد «امل ـ ـشـ ــروع
ّ
التسول» التابع لوزارة
الوطني ملكافحة
ّ
الشؤون االجتماعية الحد من استغالل
األطفال في الشوارع!
«الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ــوط ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة» ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـهــا
«امل ـشــروع» الشهر ال ـجــاري ،استكملها
أمـ ـ ـ ــس ب ـ ـتـ ــوزيـ ــع مـ ـلـ ـصـ ـق ــات إع ــانـ ـي ــة
و«فاليرز» و«ستيكرز» في شوارع عدة
في بيروت وجبل لبنان ،ورسائل عبر
الهواتف النقالة.
انبثقت فكرة الحملة بعد األرقــام التي
ّ
بينتها آخــر دراس ــة أعـ ّـدهــا «امل ـشــروع»
ع ــام  ،2016وأظ ـه ــرت أن « 76ف ــي املـئــة
مــن أطـفــال الـشــوارع سـ ّ
ـوريــون ،و 12في
امل ـئــة م ـت ـعـ ّـددو الـجـنـسـيــات ب ـمــن فيهم
ّ
ّ
لبنانيون»
فلسطينيون ،و 8فــي املـئــة
وفق مديرة املشروع سيما منذر  .عدد
األط ـفــال املـتـسـ ّـولــن ال ــذي تـتـحــدث عنه
ّ
منذر يقارب الـ « 15ألفًا» يتوزع معظهم
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ،وه ـ ـ ــو ث ــاث ــة
اضـعــاف مــا الــرقــم الــذي أعلنته منظمة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ف ــي ت ـقــريــر ع ــام 2015
ّ
(خمسة آالف) .إذ أن «رقم املنظمة أحدث
لغطًا ولم يكن دقيقًا» .دراسة «املشروع»
خلصت إلى أن معدل عمل األطفال في
ّ
التسول يقارب «ثماني ساعات يوميًا»،
ّ
وم ـعــدل مــا يجمعه الـطـفــل فــي الساعة
ع ـش ــرة دوالرات .ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ّـاس،
ّ
احـتـ ّسـبــت أن ك ــل «ش ــاوي ــش» (مـشــغــل)
ي ـشــغــل «ن ـحــو ع ـش ــرة أوالد» ،ويـجـنــي
«نـ ـح ــو  800دوالر ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،أي 24
ألــف دوالر في الشهر»! بهذه البساطة
احتسبت الدراسة أرقامها ،واستنتجت
أن األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا امل ــواط ـن ــون
ملــن يـطــرقــون نــوافــذ سياراتهم عند أي
ّ
تقاطع تذهب إلــى «مستغلي األطفال»
الــذيــن يــراكـمــون األم ــوال ويمعنون في
استغالل هؤالء وتشغيلهم.
كيف يقطع «املشروع الوطني ملكافحة
س ـ ّـول» ط ــري ــق «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» عـلــى
الـ ـتـ ـ ّ
امل ـش ــغ ـل ــن؟ ع ـب ــر «ت ــوعـ ـي ــة» امل ــواط ـن ــن
ّ
للمتسول ،واستبداله
بعدم تقديم املال
ّ
عينية مثل الـطـعــام» .هذا
«بتقديمات
ج ـ ّـي ــد ،وك ـثــر ي ـخ ـت ــارون ذل ــك م ــن تـلـقــاء
أن ـف ـس ـه ــم .لـ ـك ــن ،مـ ـ ــاذا ب ـع ــد ف ــي جـعـبــة
اإلدارات امل ـع ـنـ ّـيــة؟ كـيــف نـحـمــي أولـئــك
األطـ ـف ــال م ــن «الـ ـض ــرب املـ ـب ـ ّـرح» إذا لم
ي ـج ـن ــوا امل ـ ــال املـ ـطـ ـل ــوب؟ ال ش ـ ــيء« .ال
ّ
ّ
مخصصة لالهتمام بأطفال
جمعيات ّ
الشوارع ألنهم يحتاجون عناية خاصة،
سـ ــوى ج ـم ـعـ ّـيــة واحـ ـ ـ ــدة» ت ـق ــول م ـن ــذر.
وال ـج ـم ـع ـ ّـيــة املـ ـقـ ـص ــودة ه ــي «جـمـعـيــة
نادر للخدمة االجتماعية املتخصصة»

«تركيب»
المنصات
العائمة في
البحيرة (األخبار)

بدءًا من تموز
الماضي ظهر
تحسن في نوعية
مياه البحيرة

تكاثرت بشكل غير طبيعي وتسببت
بفرز مواد ّ
سامة في البحيرة والقضاء
على كل األحياء املائية ،وسببت حاالت
تـسـمــم خـطـيــرة لـلـحـيــوانــات الــداجـنــة
وح ـ ـ ــاالت ت ـس ـمــم ل ــإن ـس ــان م ــن خ ــال
اإلستعماالت املتنوعة للمياه امللوثة،
خ ـصــوصــا ع ـنــد م ـم ــارس ــة ال ـس ـبــاحــة.
وفــي السنوات األخـيــرة ،ظهرت أنــواع
جــديــدة مــن السيانوبكتيريا جــديــدة
تتغذى مباشرة من االزوت في الجو».
ولفت سليم إلى أن األسباب الرئيسية
ل ـل ـتــدهــور ال ـب ـي ـئــي ال ـح ــال ــي لـلـبـحـيــرة
«ال ــزي ــادة ال ـك ـب ـيــرة مل ـع ــدالت تـصــريــف

مـ ـي ــاه ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي وال ـ ــزراع ـ ــي
املحملة باألسمدة واملبيدات والغنية
ً
ب ـ ـمـ ــركـ ــزات ال ـ ـفـ ــوس ـ ـفـ ــات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ع ــوام ــل ال ـت ـغ ـيــر امل ـن ــاخ ــي وان ـخ ـفــاض
املتساقطات وارتفاع حرارة الجو التي
تساهم في تكاثر البكتيريا.
انشئ سد القرعون سنة  1959وتبلغ
سعة تخزينه حوالي  220مليون متر
م ـك ـعــب ،ي ـس ـت ـخــدم مـنـهــا 160م ـل ـيــونــا
سنويا للري وتوليد الطاقة ،بينها 60
مليونًا كمخزون للموسم الجاف .وفي
الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،تـحـ ّـولــت البحيرة
«خزانًا» للنفايات السائلة والصلبة.

متطوعون في الحملة يوزعون ملصقات (مروان طحطح)

ّ
(مــركــزهــا ال ـبــربــارة ـ ـ جـبـيــل) ،وتتسلم
األطفال بناء على طلب قاضي األحداث.
ّ
أم ــا تـســلـمـهــم م ــن ق ـبــل وزارة ال ـشــؤون
فيكون في حالتني« :بإشارة من قضاء
األح ــداث ،أو إذا كــان الولد مـشـ ّـردًا ّ
كليا
وال أهــل لــه» .علمًا أن «تسعني في املئة
م ــن األوالد ف ــي الـ ـش ــوارع لــديـهــم أه ــل»
ّ
تــؤكــد مـنــذر .ال جمعيات كافية إليــواء
أطفال الشوارع ،وصالحيات «الشؤون»
ّ
تتهرب القوى
تجاههم محدودة .فيما

أزمة أطفال
الشوارع مرشحة للتزايد
بسبب أزمة األونروا

األمنية مــن جمع األطـفــال مــن الـشــوارع
لـغـيــاب الجمعيات الـحــاضـنــة لـهــم ،في
ـادرة ملــاح ـقــة أه ـل ـهــم أو
ح ــن أن ال مـ ـب ـ ّ
العصابات املشغلة لهم (املــادتــان 617
و 618مــن قــانــون الـعـقــوبــات) ،وه ــذا ما
وضعه «املشروع» برسم قوى األمن.
إذًا هي حلقة مفرغة ،تبدأ بعدم إعطاء
ـال ل ـل ـم ـت ـسـ ّـول وال تـنـتـهــي بـمـعــاقـبــة
املـ ـ ّ
مشغليه أو إيجاد املؤسسات الحاضنة
ل ــه .أم ــا فــي مــا يـخـ ّـص تـعــديــل الـقــوانــن
ّ
املـتـعــلـقــة بـتــدخــل وزارة ال ـشــؤون فذلك
«م ـ ـ ـ ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
ل ـل ـط ـفــولــة» ال ـ ــذي وعـ ــد الـ ـع ــام امل ــاض ــي
بالعمل عـلــى «تفعيل مناقشة اقـتــراح
تـعــديــل ال ـقــانــون  2002/ 422الـخــاص
بحماية األحداث».
ّ
بــالـتــزامــن مــع امل ـن ـشــورات الـتــي وزعـهــا

أم ـ ـ ـ ــس م ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـوع ـ ــون ف ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
أه ـل ـ ّـي ــة ب ــال ـش ــراك ــة م ــع وزارة ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة فــي فـ ــردان وع ــن املــريـســة
ومستديرة الكوال ومناطق عـ ّـدة ،تدعو
املــواطـنــن إلــى عــدم «تـقــديــم امل ــال لعدم
املساعدة في استغالل األطفال» ،تسعى
ّ
التسول إلى
الحملة الوطنية ملكافحة
إقامة دورات للمساعدين االجتماعيني
ف ــي مـخـ ّـيـمــات ال ـنــازحــن لـنـشــر الــوعــي
ً
بني النازحني ب ــ«أن الطفل ليس معيال
للعائلة ،وحــول تداعيات الــزواج املبكر
وتعدد الزوجات واإلفراط في اإلنجاب».
أم ــا لـنــاحـيــة أن غــالـبـيــة األط ـف ــال الــذيــن
يـتــم تشغيلهم فــي ال ـت ـسـ ّـول سـ ّ
ـوريــون،
فــإن االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل
الدول املوجودين فيها حمايتهم،
تلزم
ّ
ولـبـنــان وق ــع االتـفــاقـيــة ،لكنها مثل أي
اتفاقية تحتاج إلــى مــراسـيــم تنفيذية
وقوانني .وفي هذا الصدد ،يشير إيلي
مـخــايــل عـضــو مجلس إدارة «املنظمة
الــدول ـيــة لـلـطـفــولــة» ،إل ــى أن «مـكــافـحــة
ظ ــاه ــرة ال ـت ـســول م ـطــروحــة قـبــل تفاقم
األزمـ ــة ال ـســوريــة ،واألرق ـ ــام لــم تختلف
ك ـث ـي ـرًا ب ـع ــده ــا ،إذ أن ال ـ ـحـ ــدود كــانــت
م ـف ـت ــوح ــة س ــابـ ـق ــا وكـ ـ ـ ــان املـ ـتـ ـس ـ ّـول ــون
بغالبيتهم من البدو اآلتني من سوريا».
ويلفت أمني عام املجلس األعلى للطفولة
سابقًا ،إلى أن الظاهرة مرشحة للتزايد
«خصوصًا بــن األطـفــال الفلسطينيني
بعد أزمة تمويل األونروا».
ّ
املعنية بها
بــن الحماية االجتماعية
وزارة ال ـش ــؤون وال ـح ـمــايــة الـقـضــائـيــة
ّ
املعنية بها وزارة الـعـمــل ،يبقى ثابت
واحـ ــد «أن آل ـي ــات االس ـت ـجــابــة لـحـقــوق
ال ـط ـفــل كــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان غ ـيــر فــاع ـلــة».
كما أن اللجنة الــدولـيــة لحقوق الطفل
أبـ ــدت مــاحـظــاتـهــا ح ـيــال ب ــطء امل ـســار
التشريعي في لبنان ،وعدم التزام لبنان
باتفاقية حقوق الطفل الدولية لناحية
عدم انسجام قانون العمل معها.
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مفكرة

ملف المفقودين :لبنان ينأى بنفسه
راجانا حمية
الـسـكــوت لـيــس دائ ـمــا عــامــة رضــى.
فــي أح ـيــان كـثـيــرة ،يـحـمــل الـسـكــوت
ّ
تواطؤًا ،خصوصًا متى تعلق األمر
بقضية بحجم  40عامًا من التناسي،
كقضية املفقودين واملخفيني قسرًا.
قـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة ،احـتـفــل الـعــالــم
بيوم املفقودين ،وفــي لبنان احتفل
أهــالــي ه ــؤالء ب ــ 43عــامــا على غياب
ّ
قضيتهم من جدول أولويات الدولة
ال ـتــي ل ــم تـقــم بــأقــل واج ـبــات ـهــا ،كــأن
ت ـح ـص ــي عـ ــددهـ ــم وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدد ظـ ــروف
اخ ـت ـف ــائ ـه ــم ل ـت ـس ـلــك ال ـط ــري ــق ال ــذي
قـ ــد يـ ـق ــود إلـ ـ ــى مـ ـع ــرف ــة م ـص ـي ــره ــم.
لــم تـفـعــل ول ــن تـفـعــل ذل ــك .والــدالئــل
ً
كثيرة ،مثال ،مشروع قانون «إنشاء
الهيئة الوطنية للكشف عن مصير
املـفـقــوديــن» ال ــذي اسـتـغــرق وصوله
إل ــى ط ــاول ــة الـهـيـئــة ال ـعــامــة ملجلس

النواب  43عامًا!
األدلـ ــة عـلــى تـجــاهــل ال ــدول ــة ملصير
آالف املـفـقــوديــن واملـخـفـيــن كـثـيــرة،
لـ ـ ـي ـ ــس آخ ـ ـ ــره ـ ـ ــا إدارتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا «األذن
ال ـطــرشــاء» ح ـيــال طـلــب فــريــق األمــم
امل ـت ـحــدة امل ـع ـنــي ب ـح ــاالت االخ ـت ـفــاء
الـ ـقـ ـس ــري أو غ ـي ــر الـ ـط ـ ُـوع ــي زي ـ ــارة
لـ ـبـ ـن ــان .هـ ـ ــذا الـ ـطـ ـل ــب ق ـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ــي 27
تشرين الثاني  .2015ثــاث سنوات
مـ ـ ـ ـ ّـرت ،ولـ ـ ــم ي ـح ـص ــل الـ ـف ــري ــق عـلــى
جــواب رسمي من الدولة اللبنانية،
ً
ال رف ـ ـضـ ــا وال ق ـ ـ ـبـ ـ ــوال .فـ ـق ــط «ن ـ ــأي
بالنفس» ،على رغم أن لبنان «ملزم
باستقبال الــوفــد ،كونه ّ
وجــه دعــوة
م ـف ـت ــوح ــة ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـفـ ــرق األم ـم ـي ــة
لــزيــارتــه مــن دون ش ــروط» ،عـلــى ما
يقول عضو اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان ّ
بسام القنطار.
ثــاث سـنــوات وال ج ــواب ،على رغم
تـكــرار الطلب ،أو بــاألحــرى التذكير

بـ ــه ،أك ـث ــر م ــن م ـ ــرة ،ع ـل ــى م ــا يـشـيــر
تـ ـق ــري ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق املـ ـعـ ـن ــي بـ ـح ــاالت
االخـتـفــاء الـقـســري أو غـيــر الطوعي
ال ــذي ع ــرض فــي الـ ــدورة  39ملجلس
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان (ي ـع ـقــد حــال ـيــا فــي
جـنـيــف م ــن  10إل ــى  28أي ـل ــول) ،من
دون أن يـتـلـقــى إج ــاب ــة م ــن ال ــدول ــة
اللبنانية.
ملـ ــاذا؟ ألن األم ــر يـحـتــاج إل ــى «ق ــرار
س ـي ــاس ــي» ،بـحـســب ال ـق ـن ـطــار .وهــو
الـقــرار الــذي لــم تتجرأ السلطة على
اتـ ـخ ــاذه ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة الـعــالـقــة
منذ أربعة عقود.
ع ـلــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،ل ـيــس مـطـلــوبــا
من الدولة سوى الجرأة والشجاعة
التخاذ قرار يسمح بدخول املقررين
الـخــاصــن للقيام بعملهم .ال شــيء
أكثر ذلــك .فالصمت ال يعني سوى
«وضـ ــع ل ـب ـنــان ف ــي م ــوق ــع امل ـتــراجــع
عن التعهدات السابقة أمــام مجلس

الحكومة لم تستجب
منذ  3سنوات لطلب
فريق أممي بزيارة لبنان
لمتابعة الملف

ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان» ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ــا
ي ــورد الـقـنـطــار فــي تـقــريــره الـخــاص
ع ـلــى مــوقــع «االس ـت ـع ــراض الـ ــدوري
الـ ـش ــام ــل» (.)UPR – LEBANON
وه ــي ال ـت ـع ـهــدات ال ـت ــي ك ــان آخــرهــا

قبول لبنان ،في آذار « ،2011بعض
الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت خ ــال
االس ـت ـع ــراض الـ ـ ــدوري ال ـش ــام ــل في
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2010ف ــي مـجـلــس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي األم ــم املـتـحــدة،
وكانت إحدى هذه التوصيات قبول
طلبات زيارات خبراء األمم املتحدة
إلى البالد».
إذًا ،القرار سياسي وليس لوجستيًا.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ،تستغرب رئيسة
لـجـنــة امل ـف ـقــوديــن وامل ـخ ـف ـيــن قـسـرًا
المـ ـب ــاالة الـسـلـطــة ت ـج ــاه قـضـيـتـهــم،
مـطــالـبــة بـمـعــرفــة حقيقة «ع ــدم رد»
الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة .وه ـ ــو تــوض ـيــح
مـطـلــوب مــن ال ــدول ــة ،ممثلة ب ــوزارة
ال ــدول ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .ال ـج ــواب
الــذي أتــى من هناك ،هو التأكيد أن
ال دعوة ّ
وجهت إلى الدولة للموافقة
عليها ،على رغم أن الدعوة موجهة
منذ عام .2015

تقرير

«عاشوراء باألخضر» في الضاحية :فرز من المصدر في مجالس العزاء
هبة سالمة
ّ
ع ـل ــى مـ ـ ــدى أي ـ ـ ــام عـ ـ ــاشـ ـ ــوراء ،تـ ـ ــوزع
ف ــي م ـجــالــس الـ ـع ــزاء ال ـت ــي ت ـق ــام في
الضاحية الجنوبية عـشــرات اآلالف
مــن عـبــوات املـيــاه البالستيكية التي
ُ
تنتهي غالبًا طعمًا لـنـيــران املكبات
ُ
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة أو ت ـط ـم ــر فـ ــي م ـطــامــر
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ...مـ ــن دون فـ ـ ــرز أو مــن
يفرزون.
ّ
و«ألن عاشوراء ليست للندب واللطم
فقط ،بــل هــي مــدرســة فــي اإلص ــاح»،
ب ـ ــدأت جـمـعـيـتــا «حـ ـي ــاة بــاألخ ـضــر»
ً
و«ل ـ ــن» ن ـشــاطــا لـنـشـ ًـر ث ـقــافــة ال ـفــرز
وإعادة التدوير انطالقا من املجالس
ال ـع ــاش ــورائ ـ ّـيــة الـلـيـلـ ّـيــة ف ــي ع ــدد من
مـجـ ّـمـعــات الـضــاحـيــة .امل ـشــروع الــذي
ان ـط ـلــق الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــن «م ـجـ ّـمــع
امل ـج ـت ـبــى» ،ف ــي مـنـطـقــة س ــان تـيــريــز،
ّ
ّ
مجمعات
توسع هذا العام ليشمل 4
ّ
ّ
أخ ــرى ه ــي« :مـجــمــع الــسـيــدة زيـنــب»
فــي بئر الـعـبــد« ،مـجـ ّـمــع الـكــاظــم» في

«مجمع ّ
ّ
سيد األوصياء»
حي ماضي،
ّ
ف ــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة و«م ـجــمــع اإلم ــام
الخميني» في تحويطة الغدير.
ف ــي ش ـهــر م ـح ـ ّـرم م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي،
ّ
تمكن املـشــروع مــن فــرز نحو  15ألف
ّ
قنينة مياه بالستيك فارغة على مدار
ّ
ّ
«مجمع املجتبى»
الليالي التسع من
ّ
وح ـ ــده .ه ــذا ال ـع ــام ،ي ـتــوقــع الـقـ ّـيـمــون
على املشروع أن يصل العدد إلى 200
أل ــف قـنـيـنــة م ــن امل ـجـ ّـم ـعــات الـخـمـســة
ّ
الخاصة.
واملجالس
ّ
ت ـش ــرح آيـ ــة ف ـض ــل الـ ـل ــه ،م ــن جـمـعــيــة
ّ
«ح ـ ـيـ ــاة بـ ــاألخ ـ ـضـ ــر» ،أن األمـ ـ ــر «ل ــم
ً
ّ
ّ
يـكــن س ـهــا ف ــي ال ـيــومــن األول ـ ــن ألن
الـ ـن ــاس غ ـيــر م ـع ـتــاديــن ع ـلــى األم ـ ــر».
وعـ ـ ـ ــن آل ـ ـ ّـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ت ـ ــوض ـ ــح« :م ــع
خــروج الحاضرين من املجلس ،يقف
ّ
م ـت ـطــوعــون ق ــرب امل ـس ـتــوع ـبــات الــتــي
ّ
ق ـ ّـدمـ ـه ــا ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـنــوبـ ّـيــة ،وخـ ّـص ـص ـنــاهــا للقناني
الـبــاسـتـيـكـ ّـيــة ال ـف ــارغ ــة ،ون ــدع ــو إلــى
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـق ـنــانــي بــرم ـي ـهــا فــي

املستوعبات» .تشير الى أن «كثيرين
لم يتعاملوا مع األمــر ،بــدايــة ،بجدية
الفرز بسبب غياب ثقافة الفرز وإعادة
التدوير بشكل شبه كامل عن عــادات
ّ
ّ
اليومية ،لكن األمر أصبح
اللبنانيني
أسـهــل مــع م ــرور األي ــام ،بعدما اعتاد
ّ
رواد املـجـ ّـمـعــات وج ــود املستوعبات
ف ــي م ـكــان ـهــا ،فــأص ـب ـحــوا يـحـتـفـظــون
بالقناني لرميها فيها».
ت ـل ـفــت غ ــدي ــر س ــام ــة ،م ــن الـجـمـعـيــة
ن ـف ـس ـهــا ،ال ــى أن ك ـث ـيــريــن م ــن الـ ــرواد
ي ــأت ــون أح ـيــانــا ب ـق ـنــان ف ــارغ ــة ع ـثــروا
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــم ال ـ ـ ــى ح ـض ــور
امل ـج ـل ــس .ونـ ـ ّـوهـ ــت ب ــال ـت ـع ــاون ال ــذي
ّ
املجمعات
أبدته الجهات املسؤولة عن
وال ـه ـي ـئــات الـنـســائـيــة ف ــي ح ــزب الـلــه،
ّ
بلديات الضاحية
فيما عرض اتحاد
ّ
الجنوبية تقديم كل ما يلزم إلنجاح
ُ
ّ
ّ
املـشــروع .وتـشــدد على أن االستجابة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع الف ـ ـ ـتـ ـ ــة« ،فـ ـ ـق ـ ــد وردتـ ـ ـن ـ ــا
ات ـصــاالت مــن أف ــراد يــرغـبــون فــي ّفــرز
نـفــايــاتـهــم فــي م ـنــازل ـهــم ،كـمــا تلقينا

ّ
ات ـصــاالت مــن جـهــات ع ـ ّـدة تطلب منا
تــوس ـعــة امل ـش ــروع لـيـشـمــل مـجـ ّـمـعــات
أخرى .لذلك نأمل أن تكون ثقافة الفرز
ّ
املجمعات واملجالس
حاضرة في كل
ّ
الحسينية العام املقبل».
بعد االنتهاء من فرز القناني ،تنقل في
أكياس إلــى مستودع خــاص .بحسب
ف ـضــل ال ـل ــه« ،واج ـه ـن ــا ال ـع ــام املــاضــي
مـشـكـلــة ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـق ـنــانــي.
إذ إن شــركــات تعمل فــي مجال إعــادة
ً
الـتــدويــر طلبت مـقــابــا مــاديــا لنقلها
إلـيـهــا (!) ،فيما رفـضــت أخ ــرى نقلها
بحجة أنـهــا ال تــدخــل ال ــى الضاحية.
وهذا العام اتفقنا مع شركة على نقل
القناني مجانًا».
ّ
ورغ ــم الـنـجــاح ال ــذي يحققه املـشــروع
على صعيد نشر ثقافة الفرز وإعــادة
ّ
ّ
ً
يتيما فــي ظــل غياب
الــتــدويــر ،يبقى
ّ
خ ــط ــة ب ـي ـئـ ّـيــة رس ـم ـ ّـي ــة ش ــام ـل ــة ل ـفــرز
ّ
املخلفات من املصدر وتقليص حجم
ّ
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـش ــوائ ــي ــة الـ ـت ــي تــأخــذ
ًّ
يوميا إلى محارق املوت.
طريقها

تقرير

ّ
دوار الكفاءات «يدور» ...ويعود إلى سيرته األولى
رحيل دندش
ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا ،اس ـت ـفــاق أهــالــي
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت ّعلى
ُ
ّ
دوار الـ ـكـ ـف ــاءات ال ـش ـه ـيــر وقـ ــد زف ـ ــت.
هـيـئــة الـ ـ ــدوار األخـ ـي ــرة أث ـ ــارت مــوجــة
مــن الـسـخــريــة واالس ـت ـيــاء عـبــر مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إذ لـ ــم يـكــن
متوقعًا أن ينتهي ال ــدوار األشـهــر في
املنطقة إلــى الهيئة التي شبهه فيها
أحــدهــم ب ـ «صينية كـنــافــة مـحــروقــة»،
بعد أن استغرقت األش ـغــال فيه أكثر
من ثالث سنوات.
ُ
ّ
الدوار الذي استحدث قبل نحو خمس
سنوات لحل أزمــة السير بات عنوانًا
لألزمة .إذ ال تكاد تنتهي األشغال فيه
حتى تبدأ من جديد ،من دون أن تصل
في أي مرة إلى خاتمة مرضية ،حتى
اقتنع كثيرون بأنه املثال األبــرز على
األش ـغــال «عـلــى الـطــريـقــة اللبنانية»:
حـ ـف ــر ،فـ ـتـ ـم ــدي ــدات ،ف ـت ـع ـب ـيــد ،فـنـبــش
للطريق من جديد ...وهكذا.

ما هي قصة «دورة األشغال» األخيرة
في الدوار َ
ولم جرى تزفيته؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات
الـ ـض ــاحـ ـي ــة م ـح ـم ــد درغ ـ ـ ـ ـ ــام« ،ق ــري ـب ــا
سـيـعــود ّ
دوار ال ـك ـف ــاءات ال ــى سـيــرتــه
األولـ ــى تـقــاطـعــا للسير كـمــا ك ــان قبل
أربع سنوات ،وسيعود له اسمه األول:
ت ـقــاطــع الـ ـكـ ـف ــاءات» .ل ـك ــن ،ه ــذه امل ــرة،
ّ
«بـشـكــل مـنــظــم وم ـت ـطـ ّـور» وف ــق خطة
ال ـس ـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي نفذتها
شــركــة «خطيب وعلمي» وتـنــدرج في
ما بات يعرف بمشروع «ضاحيتي».
قبل نحو  5سـنــواتّ ،
بينت الــدراســات
أن حـ ــل أزم ـ ـ ــة ال ـس ـي ــر ال ـخ ــان ـق ــة عـنــد
ت ـقــاطــع الـ ـكـ ـف ــاءات ي ـف ـتــرض تـحــويـلــه
إل ـ ــى ّ
دوار ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـص ــل .اح ـتــل
ال ــدوار مـســاحــة كـبـيــرة ،ف ـقــررت بلدية
املــريـجــة االس ـت ـفــادة منها وتحويلها
إلى حديقة صغيرة ،لكنها سرعان ما
تــراجـعــت بـعــدمــا تـقــاســم أب ـنــاء إحــدى
العائالت النافذة في املنطقة الدوار في
ما بينهم بهدف استغالله لبناء مقاه

و«اكسبرسات» ومــواقــف للسيارات...
عندها ّ
سيجت البلدية ال ــدوار ،وبات
يـسـتـعـمــل م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـنـفــذ
ً
أشـ ـغ ــاال ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ــرك ــن مـعــداتـهــا
وآلـيــاتـهــا« ،وه ــذا مــا دف ــع ال ـنــاس إلــى
ً
االعتقاد بأن أعماال تجري في الــدوار
تـجــري وتـتــوقــف ثــم تـسـتــأنــف» ،يقول
درغـ ـ ـ ــام ،م ـق ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ب ــأن

خطة السير الجديدة
ّ
ستحول كل
المستديرات في
الضاحية الى تقاطعات

يسقط حكم المصرف

«كفرشخنا خضرا وسطوحها حمرا»
«ك ـفــرش ـخ ـنــا خ ـض ــرا وس ـط ــوح ـه ــا حـ ـم ــرا» هــو
ّ
ع ـ ـنـ ــوان ح ـم ـل ــة نـ ـظ ــاف ــة ن ــظ ـم ـه ــا شـ ـب ــاب ق ــري ــة
ك ـفــرش ـخ ـنــا (قـ ـض ــاء زغـ ــرتـ ــا) ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي.
َ
ّ
الرئيسي وشــارك
شملت الحملة طريق القرية
َ
فـيـهــا حــوالــى  ٣٥ش ـ ًّ
ـاب ــا وش ــاب ــة ،قـ ـ ِـدم بعضهم
خـ ّـصـُيـ ًـصــا مــن ب ـيــروت لـلـمـشــاركــة فــي الحملة.
وق ــد أرس ـلــت الـنـفــايــات الـتــي ُجـمـعــت إل ــى الـفــرز
ّ
أهميتها من
وإعادة التدوير .وتكتسب الحملة
ّ
ّ
ّ
مستقلة ،وهي تثبت أن
شبابية
كونها مبادرة
ّ
ّ
الـحـلــول مــوجــودة مـتــى تــوفــرت الـنــيــة والــوعــي
ُ َْ
ّ
العامة .وستستتبع الحملة
وااللتزام باملصلحة
بحمالت أخــرى تشمل مدخل القرية وترافقها
حملة تشجير وتوعية حول ّ
أهم ّية الفرز طرق
ّ
ّ
ّ
املنزليةُ .يذكر أن كفرشخنا،
الحد من النفايات
ّ
ّ
ً
وهــي مــن األصـغــر ســكــانــيــا فــي لبنان ،معروفة
بــزي ـتــون ـهــا وط ـب ـي ـع ـت ـهــا الـ ـخـ ـض ــراء وم ـنــاخ ـهــا
ال ـع ـل ـيــل ،وه ـ َـي ث ـ ــروات بــاتــت م ـه ـ ّـددة بــاملـعــامـ ًـل
ِّ
ّ
امللوثة ُّ
العشوائية التي ال تقيم وزنا
والرخص
ّ
ّ
ّ
لهوية املكان الطبيعية والزراعية.
(تصوير طوني الخوري)

« %6فقط هي الفجوة في األجــور في لبنان بني
الرجال والنساء لصالح الرجال طبعًا» .الفجوة
غـيــر واس ـع ــة إذًا .إال أن رئـيـســة «نـ ــادي سـيــدات
األعمال واملهن في لبنان» كارمن زغيب ،ال ترى
ّ
ايجابيًا بــالـضــرورة .إذ أن الفجوة تتسع
األمــر
ّ
مع ارتـفــاع املنصب ،وهــذا يعود فعليًا الــى عدد
النساء القليل في املناصب العليا.
مــن هـنــا أطـلــق ال ـنــادي أم ــس «الـحـمـلــة الــوطـنـ ّـيــة
ل ـل ـم ـس ــاواة ف ــي األجـ ـ ـ ـ ــور» ،ف ــي م ــرك ــزه ف ــي ســن
الـفـيــل ،بــرعــايــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون امل ــرأة جان
أوغــاس ـب ـيــان .الـحـمـلــة ال ـتــي انـطـلـقــت عــاملـ ّـيــا من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ــام  ،1960وص ـلــت بـعــد 58
عامًا إلى لبنان حيث ال تزال القوانني قاصرة عن
فرض األجر املتساوي بني الجنسني.
ّ
«وألن ال ـت ـغ ـي ـيــر ي ــأت ــي م ــن ال ـن ـس ــاء أن ـف ـس ـه ــن»،

ً
رفضا للضرائب الجائرة على
البنزين والقيمة المضافة ،TVA
ولكل الضرائب غير المباشرة،
ّ
تصاعدية على
ومن أجل ضرائب
واألرباح المرتفعة،
الريوع والفوائد
ّ
دعا قطاع الشباب والطلب في
الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد
ّ
للتحرك
الشباب ًالديمقراطي اللبناني
احتجاجا أمام المقر الرئيسي
لمصرف لبنان المركزي ،الحمرا،
الخامسة والنصف من عصر يوم
الجمعة المقبل.
¶¶¶

«خلي قلبك ع عيلتك»
ينظم «مركز الخدمات اإلنمائية»
(صور) ،بالتعاون مع جمعية
«أبعاد» ،وضمن الحملة الوطنية
لوزارة الشؤون اإلجتماعية «خلي
قلبك ع عيلتك» ،جلسة بعنوان
«المهارات الحياتية والقيم االسرية»
(اللغة المسلكية للشباب) في مركز
الخدمات في صور.

المساواة في األجور بين الجنسين:
لسنا أسوأ من سويسرا!
ريم طراد

ّ ّ
تـهــدف الحملة إلــى توعية الـنـســاء حــول حقهن
ف ــي تـقــاضــي األجـ ــر نـفـســه بــامل ـقــارنــة م ــع الــرجــل
لقاء العمل نفسه وبتوافر الكفايات نفسها لدى
الـجـنـســن .علمًا أن مـنــافــع امل ـس ــاواة فــي األج ــور
ليست حكرًا على النساء« ،إذ أن من شأنها زيادة
االنتاجية والـقــدرة التنافسية وخلق بيئة عمل
ّ
إيجابية» ،بحسب زغيب.
رئيسة منطقة ايغل السويسرية باتريسيا الشا
شــرحــت ،فــي كـلـمــة لـهــا ،كـيــف ي ـبــدأ التمييز في
ّ
األجــور فــي بلد مثل سويسرا منذ لحظة تولي
رجــل وام ــرأة بــاملــواصـفــات نفسها املــركــز نفسه،
إذ يختلف األجــر بداية بنسبة بسيطة ملصلحة
الرجل .وترتفع هذه النسبة مع ارتفاع املنصب.
ّأم ــا إذا ق ـ ّـررت امل ــرأة اإلن ـجــاب وتقليص ساعات
عملها للعناية بالطفل فستخسر إمـكــانـ ّـيــة أن
تتبوأ مــراكــز عليا على غ ــرار الــرجــل .وفــي حال
أرادت ال ـعــودة إل ــى س ــوق الـعـمــل بـعــد اإلن ـجــاب،

ّ
ّ
فإنها ستكون في مركز أقل مما تستحقُ .يضاف
ّ
ذلــك إلــى أن للرجل حظوظًا أعـلــى مــن امل ــرأة في
ّ
املستمرة فــي العمل.
الحصول على التدريبات
ّ
األهم فهو التصنيف التلقائي للرجل
ّأما التمييز
في املراكز القيادية وللمرأة في املراكز الخاضعة
ّ
حتى ولو كانا يتمتعان باملواصفات ذاتها.
هذا في سويسرا ،فماذا عن لبنان؟ ّ
ب ـح ـس ــب أوغـ ــاس ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــن ــى أن ت ـع ـ ّـن
ً
ّ
ـوزاريــة الـجــديــدة وزي ــرة مكانه ،ال
التشكيالت الـ
وجود لتمييز جندري في القطاع العام اللبناني
بــاعـتـبــار ّأن «جـ ــدول األجـ ــور واض ــح وم ـ ّ
ـوح ــد»،
ّ
ّ
الخاصة ،العائلية
حاصرًا التمييز «في
الشركات ّ
ّ
منها تحديدًا» .ورغم أن لبنان ُصنف سابع أسوأ
ّ
ّ
العامة بني الجنسني
عامليًا لجهة املـســاواة
بلد
ـادي الـعـ ّـاملــي
ـ
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ّ
عــام  ،2017شــدد أوغاسبيان على «أنـنــا حققنا
ّ
تقدمًا»!

¶¶¶

أزمة السكن في لبنان
«أزمة السكن في لبنان مشكلة
ضاغطة ّ تبحث عن حل» ،عنوان
ندوة تنظمها «رابطة اصدقاء

كمال جنبالط» ،في مركزها في
كليمنصو ،بمشاركة وزير الشؤون
االجتماعية في حكومة تصريف
االعمال بيار بو عاصي.
¶¶¶

األش ـ ـغـ ــال األخ ـ ـيـ ــرة اس ـت ـغ ــرق ــت وق ـتــا
ً
ط ــوي ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار ن ـتــائــج دراس ـ ــات
«خطيب وعلمي» التي انتهت في آب
املاضي.
ي ــؤك ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد أن ال عــاقــة
لـتــزفـيــت الـ ــدوار بـمـسـيــرة الـعــاشــر ّمن
م ـحــرم غ ـ ـدًا ،م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ــه سـ ُـيــزفــت
بطبقة أخ ــرى قــريـبــا ليصبح تقاطع
سير بعد تثبيت اإلشــارات الضوئية.
وأكــد أن هــذا لن يكون ال ــدوار الوحيد
الذي سيتحول إلى تقاطع ،إذ سيلغي
االتـ ـح ــاد امل ـس ـت ــدي ــرات ف ــي الـضــاحـيــة
ويـحـ ّـولـهــا إل ــى تـقــاطـعــات بـعــد إنـجــاز
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة الـ ــازمـ ــة ل ــإش ــارات
الضوئية .حل لن ُينهي ،على األرجح،
أزمة السير املستعصية في الضاحية،
لكنه «ع ــاج مــؤقــت فــي انـتـظــار الحل
ال ـج ــذري الـ ــذي ي ـفــوق طــاقــة االت ـح ــاد،
واملـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ـبـ ـن ــاء نـ ـف ــق م ـ ــن ال ـج ـه ــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة إل ـ ــى ج ـنــوب ـهــا،
وف ــوق ــه ج ـســر ي ـصــل ال ـج ـهــة الـشــرقـيــة
بالغربية».

وفد التضامن األوروبي ـ ـ اآلسيوي زار الخيام
زار وفــد التضامن األوروب ــي – اآلسـيــوي الــذي
حضر إلــى لبنان إلحـيــاء الــذكــرى ال ــ 36ملجزرة
صبرا وشاتيال بلدة الخيام ومعتقلها الشهير،
ّ
وتفقد «مركز عامل التنموي ـ ـ الصحي» الذي
ّ
يــوفــر ّ ألبـنــاء املنطقة الرعاية الصحية ورعاية
امل ـســنــن وح ـمــايــة األطـ ـف ــال وال ـت ــدري ــب املـهـنــي
للشباب والنساء منذ أكثر من  30عامًا .وكان في
استقبال الوفد رئيس «مؤسسة عامل الدولية»
ّ
كامل مهنا الذي ألقى كلمة ذكر فيها بأن العدو
االســرائ ـي ـلــي ّ
«دمـ ــر ه ــذه ال ـب ـلــدة مــرتــن وانـتـقــم
منها مرات عدة» .وزار الوفد أيضًا مخيم سردة
لـلـنــازحــن ال ـســوريــن ال ــذي يـضــم حــوالــي 150
نــازحــا ،واط ـلــع عـلــى نـشــاطــات الـعـيــادة الطبية
املـتـنـقـلــة ال ـتــي ت ـقــدم الــرعــايــة وال ـخ ــدم ــات لـهــم،
إضافة إلــى بــاص التعليم النقال الــذي يساهم
ف ــي تــوف ـيــر الـتـعـلـيــم ل ــأط ـف ــال ال ـس ــوري ــن غير
القادرين على االلتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

9

قبعيت تشكو نفايات
نهر وادي موسى
شكا أهالي بلدة قبعيت (عكار)
من أكوام النفايات التي يحملها
نهر وادي موسى ،وأكدوا في بيان
«أن هذه النفايات تأتي من مكب
مشمش ،ما أدى إلى تلوث مياه
النهر بالكامل ،علما أن مياهه كانت
تستخدم قبل حوالي ثالث سنوات
في الري والشرب» .وأشاروا الى «أن
مياه المجارير اكتسحت مجرى
النهر واختلطت مع مياهه» ،وطالبوا
محافظ عكار عماد لبكي بالتدخل
لوقف «هذه الجريمة».
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يوفنتوس
بوابة
من
«األبطال»
إلى
يعود
رونالدو
ّ

فالنسيا من ضحاياه المفضلين
حسن رمضان

حقق بايرن بداية مميزة في الدوري األلماني (غوينتر شيفمان ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ× بنفيكا

كلينسمان لم يعد هنا!
ينطلق مشوار بايرن
ميونيخ في دوري أبطال
أوروبا اليوم أمام بنفيكا.
مباراة مهمة تحديدًا
للبافاريين للوقوف عند
استعدادات فريقهم
للمنافسة على لقب
البطولة األهم ،كما أن
مواجهتهم بنفيكا
تحمل ذكريات تعود
لعام 1996
حسن زين الدين
ال ت ـ ــزال م ــواج ـه ــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األملـ ــانـ ــي وب ـن ـف ـي ـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي فــي
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ــام 1996
ح ـ ــاض ـ ــرة ف ـ ــي أذه ـ ـ ـ ــان الـ ـب ــاف ــاري ــن.
حـيـنـهــا ل ــم ي ـت ــواج ــه ال ـف ــري ـق ــان على
اللقب بل في دور الـ  .16كان عامذاك
الـنـجــم ال ـســابــق ي ــورغ ــن كلينسمان
مــع بــايــرن .فــي م ـبــاراة الــذهــاب على
ملعب «أوملـبـيــا شـتــاديــون»ّ السابق
للبافاري سجل املهاجم الفذ رباعية
الـ ـف ــوز .ل ــم يـكـتــف كـلـيـنـسـمــان بــذلــك
بــل فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب فــي الـبــرتـغــال
سجل هــدفــن مــن بــن ثالثية الـفــوز.
في الحقيقة ،فإن بنفيكا ال يمكن أن

ينسى كلينسمان .ال يمكن أن ينسى
العبًا سجل في شباكه  6أهــداف في
مـبــاراتــن .ذلــك أصبح املــاضــي ،لكنه
ـاض ال ّبد من التذكير به باعتبار
مـ ٍ
أن م ــا حــق ـقــه كـلـيـنـسـمــان ال ي ـت ـكـ ّـرر
دائ ـمــا .هـكــذا ف ــإن تـلــك املــواجـهــة قبل
 22ع ــام ــا تـحـضــر إل ــى ال ــذاك ــرة عند
ال ـح ــدي ــث ع ــن تـ ـج ـ ّـدد امل ــواجـ ـه ــة بــن
الفريقني في البطولة ذاتها لكن في
دورهـ ــا األول ال ـي ــوم .ب ــاي ــرن ال ي ــزال
بايرن .كبير أملانيا .وبنفيكا ال يزال
بنفيكا .واحد من بني الثالثة الكبار
فـ ــي الـ ـب ــرتـ ـغ ــال إلـ ـ ــى ج ــان ــب ب ــورت ــو
وسبورتنغ لشبونة .وبالحديث عن
ّ
بورتو فإن البافاري يتذكره أكثر من
بنفيكا عـنــدمــا خـســر أمــامــه نهائي
ّ
بمسماها القديم كأس
دوري األبطال
األنــديــة األوروبـيــة البطلة عــام 1987
ف ــي فـيـيـنــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي سـ ّـجــل
فيها أس ـطــورة الـجــزائــر راب ــح ماجر
هدفه الشهير بالكعب والذي أصبح
ّ
مسجلة» له.
«ماركة
ذلك أيضًا أصبح من املاضي .اآلن ،في
أيلول  ،2018يتواجه بايرن وبنفيكا
على ملعب «استاديو دا لوز» .األول،
كالعادة ،في صدارة «البوندسليغا»،
وال ـث ــان ــي أي ـضــا ف ــي ص ـ ــدارة تــرتـيــب
دوري ب ــاده ،وكــالـعــادة فــي منافسة
مـ ــع بـ ــورتـ ــو وسـ ـب ــورتـ ـن ــغ ل ـش ـبــونــة.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن الـ ـف ــوارق
الحالية والتاريخية تبدو كبيرة بني
الفريقني األملــانــي والبرتغالي .على
األرج ــح سيكتفي بنفيكا بمنافسة
أيــاكــس أمـسـتــردام الهولندي وربما

آي ــك أث ـي ـنــا ال ـيــونــانــي ع ـلــى الـبـطــاقــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ّامل ــؤهـ ـل ــة إلـ ـ ــى دور الـ ـ ـ ـ 16
فيما ُيـتــوقــع ،فــي حــال عــدم حصول
مـفــاجــآت ،أن يحسم بــايــرن البطاقة
األولـ ــى والـ ـص ــدارة .إذًا ف ــإن األن ـظــار
ّ
تــت ـجــه ،بطبيعة ال ـح ــال ،إل ــى بــايــرن
فــي هــذه امل ـب ــاراة .الـبــافــاري يخوض
م ـب ــارات ــه األول ـ ــى ف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
أح ــرز لقبها  5مـ ــرات .هــو واح ــد من
كـبــار أوروب ــا وبالتالي فــإنــه يحظى
بجانب مــن االهـتـمــام خصوصًا مع
صافرة االنطالق.
صحيح أن بايرن حقق بداية مميزة
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األمل ـ ــان ـ ــي بـ ـتـ ـص ـ ّـدره ب ـ
ً
 9ن ـق ــاط م ــن  3م ـب ــاري ــات م ـس ـجــا 9
أهداف بواقع  3أهداف في كل مباراة،
إال أن هذا ال يعني الكثير للبافاريني،
إذ ليس بجديد على ه ــؤالء صــدارة
«البوندسليغا» ولقبها في النهاية.
قــد تعني هــذه الـبــدايــة امل ــدرب نيكو
كــوفــاتــش فــي انـطــاقـتــه مــع الـفــريــق،
ل ـكــن م ــا ي ـهـ ّـم ال ـبــافــاريــن ه ــو الـلـقــب
األوروبـ ـ ـ ــي« .الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ال
غير ذل ــك .فــي الحقيقة ،فقد ّ
تعرض
بــايــرن لخيبات كثيرة منذ تتويجه
باللقب األخير عام  2013على حساب
بوروسيا دورتموند .مذذاك اإلنجاز
ب ـ ــإح ـ ــراز ال ـث ــاث ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة املـ ـ ــدرب
ال ـقــديــر ي ــوب هــايـنـكــس ت ــوال ــى على
تــدريــب ال ـبــافــاري كــل مــن اإلسـبــانــي
ج ــوسـ ـي ــب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال واإليـ ـط ــال ــي
كارلو أنشيلوتي وفــي العام األخير
هاينكس مجددًا ،لكن في كل مرة كان
يـخـســر بــايــرن فــي األم ـت ــار األخ ـيــرة.

يخسر أمام اإلسبان تحديدًا.
حـصــل التغيير ه ــذا الـصـيــفُ .حكي
عــن أس ـمــاء كـثـيــرة قــد تـتــولــى املهمة
الـثـقـيـلــة ب ـتــدريــب فــريــق ك ـبــايــرن من
بينها تــومــاس تــوخـيــل واإلسـبــانــي
ل ــوي ــس إنــري ـكــه ل ـيــرســو ال ـخ ـيــار في
الـنـهــايــة عـلــى كــوفــاتــش .ره ــان نظر
إل ـيــه ال ـب ـعــض ف ــي مـقــاطـعــة بــافــاريــا
بخشية ذلك أن الكرواتي ليس اسمًا
ك ـب ـي ـرًا ك ـب ــاق ــي ن ـج ــوم الـ ـت ــدري ــب فــي
أوروبـ ــا .صحيح أنــه قــاد أينتراخت
فرانكفورت للقب الكأس على حساب
بايرن بالذات ّ
ودرب منتخب كرواتيا

الفوارق الحالية والتاريخية
تبدو كبيرة بين الفريقين
األلماني والبرتغالي
وأوصله إلى مونديال البرازيل ،2014
إال أن األمور تختلف كثيرًا في فريق
مثل بايرن .لكن ثمة في البافاري من
كــان ينظر إلــى كــوفــاتــش مــن ناحية
اعـ ـتـ ـب ــاره الع ـب ــا س ــاب ـق ــا ف ــي ب ــاي ــرن،
وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ي ــول ـي ـه ــا ال ـب ــاف ــاري ــون
ً
أهمية كبيرة ،فضال عن كونه مدربًا
ّ
ومتحمسًا وقد أظهر عن كفاءة
شابًا
في أسلوبه التدريبي مع فرانكفورت.
بالفعل فإن كوفاتش يبدو حتى اآلن
ّ
تحملها.
على قــدر املـســؤولـيــة الـتــي
هو قبل كل شيء يعلم بايرن ميونيخ
ّ
وملمًا بكل شؤونه وعلى عالقة
جيدًا
ً
جيدة بمسؤوليه .فضال عن ذلك ،فإن

معظم الــاع ـبــن ،حـتــى اآلن ،يـقـ ّـرون
بـكـفــاء تــه الـتــدريـبـيــة وجـ ّ
ـديـتــه وعــدم
تهاونه في التدريبات القاسية .كما
ل ـف ـتــت األن ـ ـظـ ــار ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـقــويــة
وثـ ـقـ ـت ــه ب ـن ـف ـس ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ــرض ــه
قــراراتــه على نـجــوم الـفــريــق تحديدًا
وهذا ما بدا واضحًا في املباراة أمام
شتوتغارت عندما استبدل الثنائي
ال ـهــول ـنــدي أريـ ــن روبـ ــن والـفــرنـ َســي
فــرانــك ريبيري ليخرجا ممتعضني
لـكـنـهـمــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ت ـقـ ّـبــا ال ــواق ــع
الـجــديــد واع ـت ـمــاد املـ ــدرب الـكــرواتــي
على مـبـدًا امل ــداورة وإعـطــاء الفرصة
ً
أك ـث ــر ل ـل ـش ـبــاب ،ف ـض ــا ع ــن ذل ــك فــإن
ّ
كــوفــاتــش لــم يكن متطلبًا فــي سوق
االنـتـقــاالت بــل اكتفى بـقــدوم الشاب
امل ــوه ــوب ل ـيــون غــوريـتـسـكــا وع ــودة
الشاب اآلخر سيرج غنابري ،معتبرًا
أن بــاسـتـطــاعـتــه إصــابــة الـنـجــاحــات
مــع التشكيلة الحالية وه ــذا مــا بدا
واضحًا على سبيل املثال من خالل
إع ــادت ــه ت ــوم ــاس مــولــر ل ـل ـبــروز وقــد
سجل األخير الهدف األول لفريقه في
املوسم الجديد ثم أضاف هدفًا ثانيًا.
رغم األفضلية «على الــورق» لبايرن
أمام بنفيكا ،فإن البافاريني يريدون
االطـمـئـنــان عـلــى فريقهم مــع مــدربــه
الجديد من خالل املسابقة األبرز أي
دوري األبـ ـط ــال ،وه ــذا م ــا سيحظى
باهتمامهم اليوم .إذًا ،بايرن يواجه
بنفيكا في «استاديو دا لوز» اليوم.
يورغن كلينسمان لم يعد هنا .األكيد
ّ
أن التاريخ لن ّ
يسجل العب
يتكرر .لن
آخر من بايرن  6أهداف.

بـعــد ان ـت ـظــار دام  320دق ـي ـقــة ،أخـيـرًا
س ـ ّـج ــل ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو ّأول
أهــدافــه مع فريقه الجديد يوفنتوس
فــي امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة لـفــريــق الـسـيــدة
الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة «آل ـ ـيـ ــانـ ــز
سـ ـت ــادي ــوم» أم ـ ــام س ــاس ــول ــو .لـحـظــة
كانت بكل معنى الكلمة «تاريخية»
بالنسبة إل ــى رون ــال ــدو ويــوفـنـتــوس
ـاد في إيطاليا على
وجماهير أكبر نـ ٍ
ال ـص ـع ـي ــد املـ ـحـ ـل ــي .وقـ ـف ــت ال ـح ـشــود
بأكملها في امللعب وبدأت الجماهير
بالتصفيق للـ«دون» الذي انتظر هذه
اللحظة كثيرًا .لقطة مشابهة للقطة
ت ـص ـف ـيــق ال ـج ـم ــاه ـي ــر لـكــريـسـتـيــانــو
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا س ـ ـ ّـج ـ ــل أف ـ ـض ـ ــل ه ـ ـ ـ ــدف ف ــي
دوري األبـ ـط ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
مـ ــرمـ ــى ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـحـ ــالـ ــي وب ـق ـم ـيــص
فــريـقــه الـســابــق ري ــال م ــدر ّي ــد .احتفل
«ص ــاروخ مــاديــرا» كما يلقب بهدفه
على طريقته املعتادة ،وبدأ الالعبون
ّ
يـهــنـئــون الـصـفـقــة األغ ـلــى فــي تــاريــخ
الـ ـن ــادي ع ـلــى اف ـت ـتــاح س ـ ّـج ــل أه ــداف ــه
م ــع «الـ ـي ــوف ــي» .ه ــدف ــان س ــاه ــم بهما
رونــالــدو بفوز فريقه على ساسولو
بـنـتـيـجــة  ،1-2لـيـصـبــح ال ـفــريــق على
ق ـ ّـم ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري ب ــأربـ ـع ــة انـ ـتـ ـص ــارات
مـتـتــالـيــة م ــن أصـ ــل أربـ ـع ــة م ـبــاريــات
ّ
يخب ظن
في الــدوري حتى اآلن .ولــم ِ
مــدرب الفريق ماسيميليانو أليغري
حـ ــن قـ ـ ـ ــال« :س ـي ـل ـع ــب كــري ـس ـت ـيــانــو
أس ــاسـ ـي ــا أم ـ ـ ــام سـ ــاسـ ــولـ ــو ،وسـ ــوف
ّ
يسجل أول أهدافه» .بالطبع لن تقف
«ماكينة الدون» التهديفية عن العمل،
خـصــوصــا أن بـطــولـتــه املـحـبـبــة على
قلبه والـتــي يـتـصـ ّـدر قائمة هدافيها
ال ـتــاري ـخ ـيــن بـ ـ ــ 120هــدفــا ب ـع ـي ـدًا عن
أق ــرب مالحقيه األرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي بـ ـ ـ ــ 20ه ــدف ــا سـ ـتـ ـب ــدأ الـ ـي ــوم.
هــي بطولته ال ـخـ ّ
ـاصــة ،بــل إن ــه عــادل
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي رق ــم األس ـط ــورة
اإليطالية وقائد نادي ميالن السابق
باولو مالديني بخمسة ألقاب لدوري
األب ـط ــال لـكــل مـنـهـمــا .سـيـكــون فــريــق
الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة
ّ
ّ
تحديات
بالسهلة ،وستحمل
ليست
صعبة للفريق اإليطالي ،إذ سيكون
إلى جانب كل من فالنسيا اإلسباني
وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاتـ ـي ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق ال ـس ــوي ـس ــري

لن تتوقف آلة رونالدو التهديفية (ميغيل ميدينا ــ أ ف ب)

«يونغ بويز» الذي تأهل ألول ّ
مرة في
تاريخه للبطولة.
لـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
م ــاس ـي ـم ـي ـل ـي ــان ــو أل ـ ـي ـ ـغـ ــري ت ــول ـي ـف ــة
مـ ـم ـ ّـي ــزة م ــن ال ــاعـ ـب ــن ،م ـ ّـم ــا يـجـعـلــه
األوف ــر حظًا لـتـصـ ّـدر املجموعة نظرًا
إل ــى ع ــدم ث ـب ــات ال ـفــري ـقــن اإلس ـبــانــي
واإلنكليزي في دورياتهما .انتقاالت
كــإمــري ج ــان الع ــب لـيـفــربــول السابق
وعـ ـ ـ ــودة لـ ـي ــون ــاردو ب ــون ــوت ـش ــي إل ــى
خ ــط ال ــدف ــاع ب ـعــد أن ق ـضــى مــوسـمــا
وحيدًا في «السان سيرو» مع ميالن،
تـبـ ّـن مــدى إص ــرار إدارة الـفــريــق على
ت ــوازن التشكيلة فــي كــامــل الخطوط.
ف ــي الـ ـخ ــط األمـ ــامـ ــي ي ــوج ــد الع ـب ــون
ّ
مميزون وق ــادرون على صنع الفارق
كــدوغــاس كوستا البرازيلي وخــوان
كـ ـ ـ ـ ــوادرادو ال ـك ــولــوم ـب ــي إض ــاف ــة إل ــى
اإليطالي فيديريكو بيرناردسكي وال

نـنـســى طـبـعــا نـجــم يــوفـنـتــوس األول
امل ــوس ــم امل ــاض ــي األرجـنـتـيـنــي بــاولــو
ديـ ـب ــاال .أس ـم ــاء تـجـعـلـنــا ن ـثــق ب ـقــدرة
«البيانكو نـيــري» فــي الحصول على
ص ـ ـ ــدارة امل ـج ـم ــوع ــة .امل ـ ـبـ ــاراة األولـ ــى
س ـت ـك ــون أمـ ـ ــام فــال ـن ـس ـيــا ف ــي املـلـعــب
ال ـ ّـص ـع ــب «امل ـي ـس ـت ــايــا» ال ـ ــذي يصبح

لدى مدرب الفريق
اإليطالي أليغري توليفة
ّ
مميزة من الالعبين
فيه «الخفافيش» فريقًا مختلفًا عن
الفريق الذي يلعب خارج هذا امللعب.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـمـ ــر رجـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ــدرب
اإلسباني مارسيلينيو بفترة صعبة
م ــع ب ــداي ــة الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .حيث
ّ
يـحـتــل ال ـفــريــق امل ــرك ــز الـ ـ ــ 17ف ــي ســلــم

ميندي يغيب ألسابيع
أكــد اإلسـبــانــي بيب غــوارديــوال م ــدرب ن ــادي مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،أن العـبــه الفرنسي بنجامان مندي
سيبتعد عــن املــاعــب لفترة غير مـحــددة قــد تصل إلى
أســابـيــع بسبب إصــابــة فــي الــركـبــة ،مــا يعني غيابه عن
مباراة ليون في الجولة األولــى من دوري أبطال أوروبــا.
وغاب مندي ( 24عامًا) لفترة طويلة املوسم املاضي عن
صفوف فريقه بسبب إصابة في أربطة الركبة اليمنى
تعرض لها في أيلول/سبتمبر ،وعــاد في نيسان/أبريل،
ما ّأدى إلى التحاقه بتشكيلة املنتخب الفرنسي الذي توج
بلقب كأس العالم  2018في روسيا .وبعد مشاركته في
املباريات األربع األولى لفريقه في الدوري اإلنكليزي هذا
املــوســم ،غــاب مندي عــن مـبــاراة الفريق األخـيــرة السبت
املــاضــي أم ــام فــولـهــام فــي الـجــولــة الـخــامـســة وال ـتــي فــاز
فيها «السيتيزنس بنتيجة  ،0-3قبل أن يؤكد غوارديوال
اإلصــابــة .وقــال بيب« :مندي تعرض إلصــابــة ،في األيــام
املــاضـيــة كــان يعاني مــن مشكلة فــي إح ــدى ركبتيه ،ال
أع ــرف عــدد األي ــام الـتــي سيغيب خــالـهــا ،قــد يـكــون ذلك
ألسابيع ،أليام ،أو ربما أكثر» ،موضحًا في الوقت عينه أن
اإلنكليزي فابيان ديلف سيكون بديله خالل فترة غيابه.
وكان مندي قد خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى
في أيلول/سبتمبر  2017بسبب إصابته السابقة ،قبل أن
يعود تدريجيًا منذ نيسان/أبريل.

ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .ث ــاث
ـاط مــن أص ــل  12نـقـطــة م ـعـ ّـدل غير
نـقـ ّ
متوقع من الفريق الــذي خـ ّـرج الكثير
م ــن الــاع ـبــن امل ـم ـيــزيــن ف ــي تــاري ـخــه.
ع ـلــى رغ ــم م ــن ال ـث ـبــات ع ـلــى تشكيلة
املــوســم املــاضــي وال ـح ـفــاظ عـلــى أبــرز
نجوم الفريق كالبرتغالي غونسالو
ّ
عملية
غــويــديــس ال ــذي أكـمــل الـفــريــق
شــرائــه مــن الـفــريــق الـفــرنـســي بــاريــس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان م ـق ــاب ــل م ــا ي ــزي ــد عــن
 40مـلـيــون يـ ــورو .إل ــى جــانـبــه يــوجــد
الفرنسي جــوفــري كوندوغبيا العب
اإلن ـت ــر ال ـســابــق والـ ــذي يـعــد م ــن أبــرز
العبي الفريق نظرًا إلعطائه التوازن
فــي خــط الــوســط ،إضــافــة إلــى املهاجم
اإلسباني األول فــي املنتخب الحالي
رودريغو مورينو الذي ّ
ألح مدرب ريال
ّ
مــدريــد جولني لوبيتيغي على ضمه
في فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة
ّإل أن إدارة «الخفافيش» ّ
أصرت على

االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـن ـج ـم ـهــا .كـ ــل ف ــري ــق مــن
ّ
«التخبط»
املمكن أن يمر في فترة من
م ــع ب ــداي ــة امل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــدّ ،
وربـ ـم ــا
ستكون هذه البداية السيئة لفالنسيا
على الصعيد املحلي دافعًا لتحسني
األداء فـ ــي بـ ـط ــول ــة دوري األب ـ ـطـ ــال
وأمــام فريق كبير كيوفنتوس .عادت
«الخفافيش» من جديد للمشاركة في
دوري األب ـط ــال بـعــد غ ـيــاب موسمني
م ـت ـتــال ـيــن عـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة .وس ـت ـعــود
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا فـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
األوروبية األكبر بفائدة مالية كبيرة
على النادي ،حيث سيضمن الحصول
على  15مليون يورو بسبب املشاركة
في دور املجموعات .بينما تعود آخر
مـ ـب ــاراة لـفــالـنـسـيــا ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبا إلى دور املجموعات في موسم
 ،2016-2015حيث خسر فيها الفريق
اإلسباني أمام ليون الفرنسي بهدفني
دون رد على ملعب املستايا.

صالح ومانيه «حبايب»
نفى النجم املصري محمد صــاح العــب ليفربول
اإلنكليزي كل ما تدوالته وسائل اإلعــام املختلفة
حول وجــود خالف بينه وبني السينيغالي ساديو
مــان ـيــه زم ـي ـلــه ف ــي ال ـف ــري ــق .وف ــي حـ ــوار صـحــافــي
ل ـصــاح م ــع مـجـلــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول» الـفــرنـسـيــة،
قــال« :ال يوجد أي خــاف بيني وبــن مانيه ،نحن
أصــدقــاء ونتحدث كثيرًا ،نجلس فــي نفس املكان
في غرفة املالبس ،الجميع يساعد الجميع من أجل
التسجيل ،ال يهم من يسجل أكثر من اآلخر» .وعن
عــاقـتــه ب ـم ــدرب لـيـفــربــول األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
قــال صــاح« :عالقتي بــه جـيــدة ،منذ وصــولــي إلى
ليفربول وهــو يعاملني كصديق لــه ،يـعــرف كيف
يتعامل مع الالعبني ،الجميع يشعر باالرتياح معه».
جاءت تصاريح الفرعون املصري «أبو صالح» بعد
أن أشــارت تقارير صحافية إلى وجود خالف بني
الالعبني في الفريق اإلنكليزي ليفربول حول إحراز
األهداف ،خصوصًا بعد اللقطة األخيرة في مباراة
توتنهام ،حيث لم يمرر مانيه الكرة لصالح في أكثر
من مناسبة .ما ّأدى إلى غضب كبير من جماهير
الفريق على مواقع التواصل االجتماعي.
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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

ك ـ ـشـ ــف أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة نـ ـ ــادي
رومـ ـ ـ ــا ،الـ ــاعـ ــب اإلي ـط ــال ــي
فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي ،عن
رف ـض ــه ع ــرض ــا م ــن ري ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي عــامــي
 2004و ،2005وذلــك قبيل
انطالق املباراة املرتقبة بني
رومـ ـ ــا وريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد فــي
دور املجموعات من دوري
ّ ً
أبطال أوروبــا .وأوضــح توتي ّأنه كان من ّ
خاصة
الصعب عليه رفض العرض،
ـال مدريد ،فلورنتينو بيريز ،قميصًا لريال
بعد أن أرســل إليه رئيس نــادي ريـ ّ
ّ
مدريد يحمل اسم توتي والرقم  ،10إل ّأن الالعب فضل البقاء في روما وقتها،
ّ
نظرًا إلى عشقه للمدينة والنادي .وأشار توتي إلى عدم ّ
تقبل بيريز األمر حتى
ّ
ّ
ّ
يلتقيان أنــه الالعب الوحيد الــذي قــال ال لريال
اليوم ،إذ إنــه يبلغه في كــل مـ ّـرة
ّ
ّ
مدريد ،طالبًا منه في إحدى ّ
املرات أن يوقع قميص النادي بهذه العبارة .هذا وأكد
أيقونة روما ّأن باستطاعة فريقه السابق إحراج ريال مدريد وتسبيب املتاعب
ً
ّ ّ
ّ
تاريخيًا ،وأكد توتي ثقته
اإليجابية لروما أمام ريال مدريد
له ،مستدال بالنتائج
ّ
ّ
الكاملة بالالعبني الحاليني ،وإمكانية الفوز على الريال بالرغم من امتالكه العبني
من ّ
«املريخ».

الدفاع عن
اللقب يبدأ اليوم
المجموعات من دوري أبطال ّأوروبا اليوم
تستأنف مباريات دور
ّ
األربعاء ،بمباراة من العيار الثقيل ،تجمع بين حامل اللقب ريال مدريد،
مع ضيفه اإليطالي نادي روما ،على ملعب ّ
انتياغو بيرنابيو وذلك في
الس
ّ
ّ
ّ
تمام ّ
الساعة العاشرة ً
أوروبيًا للوبيتيغي،
تشكل االختبار األول
مساء .مباراة
ّ
خبطات ّ
فيما ّ
يتأمل نادي روما إنهاء سلسلة الت ّ
محليًا في ميدان
الميرينغي ،وتكرار إنجاز السنة الفائتة
حسين فحص
ّ
ّ
في ّ
السنوات الثالث املاضية ،تمكن
ّ
نادي ريال مدريد من السيطرة على
ّ
ّ
أوروب ـ ـ ــا .ف ــاز خــال ـهــا بــالــلـقــب ثــاث
ّ
سنوات متتالية ،جاءت كلها في عهد
املـ ـ ّ
ـدرب الـفــرنـســي زي ــن ال ـ ّـدي ــن زي ــدان
ٌ
وق ـب ـلــه ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي .سـيـطــرة
تـ ّ
ـامــة قــد تنتهي مــع نهاية البطولة
ّ
ّ
ّ
ّ
الـحــالــيــة ،نـظـرًا إل ــى الــت ـغــيــرات الـتــي
عصفت بقلعة ّ
بيرنابيو،
السانتياغو
ّ
ّ
ّ
والتي بدأت بالخبر الصاعق املتمثل
ّ
ّ
باستقالة امل ــدرب زيــن الــديــن زيــدان.
خ ـ ـبـ ـ ٌـر أثـ ـ ـ ــار ال ـب ـل ـب ـل ــة فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
ّ
امل ــدري ـ ّ
ـدي ــة ،إذ إن االس ـت ـقــالــة ج ــاءت

تقابل الفريقان  10مرات انتصر
الريال في  6وفاز روما في 3
عقب موسم ناجح ّ
للريال ،بعد ّ 5أيام
ٍ
ٍ ّ
ّ
األوروب ــي
فقط مــن تتويجه باللقب
ٌ
ّ
ّ
ّ
مدوية
صاعقة
الثالث على التوالي.
ّ
تبعها إعصار ّ
مدمر ،تمثل بانتقال
أسـطــورة ريــال مدريد ونجم الفريق
ّ
األول كريستيانو رونالدو إلى نادي
ـوس اإلي ـط ــال ــي ،وس ــط ذه ــول
يــوفـنـتـ ّ
أنصار النادي امللكي ملا يحدث خلف
ّ
الستار.
ّ
ج ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي غ ــول ــن

فالش باك

توتي :ريال من المريخ

لوبيتيغي تحت المجهر

ّ
للمدرب الفرنسي
لوبيتيغي ،خلفًا
ّ
زيـ ــن الـ ـ ّـديـ ــن زيـ ـ ـ ــدان .ت ــوق ـي ــع امل ـ ــدرب
ل ـ ـلـ ـ ّـريـ ــال ت ـب ـع ــه إق ــالـ ـت ــه مـ ــن ت ــدري ــب
املنتخب ،قبيل بدء املونديال بأسبوع
ّ
على
واحـ ــد .اعـتـمــد امل ـ ــدرب ال ـجــديــد ّ
نفس الـحــرس القديم ،فأعطى الثقة
ّ
لكل من غاريث بايل وكريم بنزيما،
في املناسبة األولــى لخروجهما من
ّ
ّ
ظل رونالدو ،فيما تخلى عن ماتيو
ك ــوف ــاس ـي ـت ــش ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ــارة
لنادي تشيلسي ،واستقطب حارس
البلوز تيبو كــورتــوا .صفقات ّ
نبأت
بموسم صعب على امليرينغي ،في
ّ
ظل عدم تعويض رحيل كريستيانو
ّ
رونـ ــالـ ــدو .ك ـســب امل ـ ـ ـ ّـدرب اإلس ـبــانــي
ّ
ّ
رهانه حتى اآلن ،إذ إنه تمكن في ّ ّأول
ّ
أربــع مباريات لــه على الـ ّـدكــة الفن ّية
ّ
ّ
للريال ،من الفوز في ثالثّ والتعادل
ًّ
في واحدة ،محتل املركز الثاني خلف
ّ
املتصدر بالعالمة الكاملة.
برشلونة
وت ـع ـ ّـد املـ ـب ــاراة املــرتـقـبــة أمـ ــام روم ــا،
االختبار ّ
األول لكتيبة ّ
الريال بغياب
رونــالــدو ،يأمل رومــا مــن خاللها أن
ّ
إيجابية.
يحصل على نتيجةٍ
ع ـل ّــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ي ــدخ ــل روم ــا
الـ ــنـ ــزال وهـ ــو ج ــري ــح ،ف ـب ــال ـ ّـرغ ــم مــن
إبـ ــرامـ ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ّـص ـف ـق ــات فــي
ّ
الـ ّـصـيــف ،لــم يتمكن ن ــادي روم ــا من
ّ
حصد أكثر من  5نقاط في ال ــدوري،
ـوز فــي الـجــولــة األول ــى
ج ــاءت بـعــد ف ـ ٍ

نافاس أم كورتوا؟

بـعــد أن ت ـحـ ّـرر كــورتــوا من
ت ـش ـي ـل ـس ــي ،وج ـ ــد ن ـف ـســه
حبيسًا على مقاعد بــدالء
ريــال مــدريــد ،فــي املباريات
األول ــى مــن املــوســم الجديد.
جلس كــورتــوا على مقاعد
ال ـبــدالء فــي م ـبــاراة السوبر
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــام ف ــري ـق ــه
ال ـســابــق أتـلـيـتـيـكــو مــدريــد،
ّ
أساسيًا
إضافة إلى ّأول مباراتني في الدوري اإلسباني ،حيث لعب كيلور نافاس
في هذه املباريات ،في حني لعب كورتوا أساسيًا في املباراة الثالثة والرابعة من
ّ
الدوري اإلسباني .أداء الالعبني الكبيرين يضع ّ
املدرب الجديد في مأزق ،إذ إنه لم
ّ ّ
حتى اآلنّ ،
ّ
لكن لوبيتيغي قد يستفيد من تكرار نفس
يقرر من سيلعب أساسيًا
السيناريو مع كارلو أنشيلوتي ،الــذي وجــد نفسه ّ
مخيرًا بني إيكر كاسياس
ّ
أساسيًا في الدوري ،فيما يدفع
ودييغو لوبيز ،فارتأى حينها أن يشرك لوبيز
ّ
أساسيًا في دوري األبطال نظرًا إلى خبرته ،وهو ما قد يحدث اليوم،
بكاسياس
حيث قد يبدأ نافاس املباراة فيما يشارك كورتوا بباقي مباريات الدوري.
سيعاني ريال مدريد في غياب رونالدو (لويس جين ــ أ ف ب)

ـدف دون
ع ـلــى مـضـيـفــه تــوري ـنــو ب ـه ـ ٍ
م ـقــابــل ،ت ــاه ّــا ت ـع ــادل م ــع أتــاالن ـتــا،
ُ
ٌ
خـســارة مـتــأخــرة مــن ميالن وتـعــادل
مـ ـخ ـ ّـي ــب أمـ ـ ـ ــام ك ـي ـي ـف ــو فـ ــي ال ـج ــول ــة
الـ ّـســاب ـقــة .لــم يـجــد روم ــا نـفـســه بعد
أرب ـ ـ ــع ج ـ ـ ــوالت ّ فـ ــي ا ّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري ،ورغـ ــم
ذل ــك ،فـهــو يـمــنــي الــنـفــس بـفــوز على
ً
كبير إسبانيا ،مـعـ ّـوال على إقصائه
برشلونة مــن دور الـ ّـربــع نهائي في
ّ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ث ـقــة ال ــاع ـب ــن من

ّ
خالل تصريحاتهم ،تفيد أن الفريق
لــن يكون لقمة سائغة ،أمــام الفريق
ّ
األمرين بغياب ّ
ّ
هداف
الذي سيعاني
ّ
ال ـب ـط ــول ــة ال ــت ــاريـ ـخ ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
ّ
رونــالــدو ،وال ــذي لعب دورًا أساسيًا
ّّ
فــي تحقيق إن ـجــازات الـ ّـريــال محليًا
ّ
وأوروبيًا.
ب ـعــد ّإن ـج ــاز رومـ ــا امل ــوس ــم امل ــا ّض ــي،
املـتـمــثــل بــوصــولــه إل ــى دور النصف
ن ـه ــائ ــي ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا،

ّ
واح ـت ــال الـفــريــق املــركــز الــثــالـ ّـث في
ّ
الدوري اإليطاليّ ،
عول أنصار الذئاب
ّ
على تدعيم الصفوف ،لتثبيت أقدام
ّ
ال ــاع ـ ًب ــن ف ــي ال ـب ـطــولــة األوروبـ ـ ّـيـ ــة،
ّ
ّ
إضــافــة إلــى الـفــوز بــالــدوري املحلي،
ّ
ّإل ّأن ميركاتو الفريق ّ
ماهية
ينم عن
ّ
اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ل ـلــنــادي ،أك ـثــر مــن كونه
مشروع بناء فريق قوي ينافس على
كـ ّـل الجبهات ،إذ تتمحور ّ
السياسة
ال ـجــديــدة لــرومــا ح ــول األمـ ــوال أكثر

ّ
م ــن امل ـج ــد ،ح ـيــث اسـتـ ّقـطــب ال ــن ــادي
ّ ّ
ـابــة الـتــي ال
الكثير مــن األس ـمــاء الــشـ
ّ
يتخطى أعمارها الـ ،22فيما باع أحد
ّ
أهم العبيه ،وهما رادجــا ناينغوالن
و بيكر أل ـي ـســون .لوبيتيغي تحت
املجهر ،الجميع ينتظر مــا سيفعله
ـدرب ف ــي اخ ـت ـب ــاره ّ
امل ـ ـ ـ ّ
األول ،وم ــدى
ّ
ّ
جــاهــزيــة ّ الـفــريــق املـلـكــي ل ـلــدفــاع عن
ألقابه الثالثة ،وقد يستبشر املـ ّ
ـدرب
ال ـج ــدي ــد خ ـي ـرًا ب ــال ـ ّـت ـح ـ ّـدي ّ
األول له

أوروب ـ ّـي ــا بــرفـقــة ال ـ ّـري ــال ،ك ــون روم ــا
نـفـســه ،ك ــان الـ ّـت ـحـ ّـدي ّ
األول أوروبـ ّـيــا
ّ
ّ
ل ــزي ــدان ،فــي مــوسـمــه األول ك ـمـ ّـدرب،
تبعه بعدها ّ
قصة مجد لم يتوقعها
أحد.
ّ
الفوز لروما قد يشكل بداية موسم
جديد لذئاب دي فرانشيسكو ،فيما
ّ
سيمثل فــوز امليرينغي دفعة ّ
مهمة
ّ
ّ ّ
للتأهل إلــى دور الـ ــ ،16كــون الــنــادي
ّ
اإلي ـط ــال ــي ي ـع ــد امل ـن ــاف ــس الـ ّـرئ ـي ـســي
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ّ
ل ـلــنــادي املـلـكــي فــي ه ــذه املـجـمــوعــة،
حيث يقع الفريق امللكي في املجموعة
ال ـت ــي ت ـض ـ ّـم فـ ــرق سـيـسـكــا مــوسـكــو
ّ
الروسي ،روما اإليطالي وفيكتوريا
ب ـلــزن الـتـشـيـكــي .وت ـقــابــل الـفــريـقــان
معًا في  10مباريات سابقة ،انتصر
الريال في  6مواجهات وفاز روما في
 3ل ـق ــاءات بينما ت ـعــادال فــي م ـبــاراة
واحدة ،وسجل ريال مدريد  19هدفًا
في حني أحرز روما  9أهداف.

بوغبا والحنين
ما زال الحديث مستمرًا عن مستقبل نجم خط وسط نادي مانشستر
يونايتد اإلنجليزي بول بوغبا برفقة الشياطني الحمر ،وذلك في ظل عدم
سعادة الالعب مع الفريق بسبب عالقته املتوترة مع املدرب جوزيه مورينهو.
وكشفت تقارير صحافية إيطالية ،أخيرًاّ ،أن مينو رايوال وكيل أعمال الالعب
الفرنسي ،سيقوم بعقد جلسة مع مسؤولو نادي يوفنتوس اإليطالي من
أجل عودة الالعب الفرنسي إلى صفوف الفريق في الصيف املقبل.

كافاني النابوليتاني
رغم كثرة الشائعات التي انتشرت أخيرًا حول عودة العب باريس سان
جرمان إدينسون كافاني إلى نابولي ،إال ّأن رئيس النادي االيطالي حسم
املوقف وأكد أنه ال يريد التوقيع مع الالعب األوروغوياني .وبالفعل بقي
كافاني في النادي الباريسي ،إال أنه أشار إلى أنه لن يعود إلى اللعب
في ايطاليا إال مع فريقه السابق نابولي ،الذي «عاش معه أفضل فترات
حياته».

رونالدو الشيطان
هي ليست املرة األولى التي يواجه فيها كريستيانو رونالدو فريقه
السابق مانشستر يونايتد ،الذي فاز معه بأول كرة ذهبية من كراته
الخمس .فقابل رونالدو «الشياطني الحمر» في البطولة األوروبية عندما
كان العبًا في ريال مدريد .وسجل في أحد لقاءات الفريقني عام 2014
رأسية ال تنسى ،حني ارتقى البرتغالي بارتفاع  89سنتيمترًا ،ليسجل
بذلك هدف التعادل في املباراة التي أقيمت على ملعب السنتياغو برنابيو.

فالكاو قلبه أحمر
اعترف مهاجم موناكو رادميل فالكاو ّأن مواجهة أتليتكو مدريد في
دوري األبطال ستكون أمرًا مميزًا للغاية بالنسبة إليه ،ألنه سيواجه فيها
ّ
مدريد» ،إال
فريقه السابق .وكشف فالكاو أن «قلبه ما زال مع أتلتيكو ً
أنه سيقاتل مع فريقه الحالي موناكو .فالكاو الذي عاش فترة مميزة مع
أتليتيكو مدريد ،ساعد األتليتي في الفوز بلقب الدوري األوروبي وبطولة
كأس امللك في موسمني له مع النادي بني عامي  2011و.2013

ليمار الجديد
يعتبر نادي موناكو الفرنسي من بني أبرز الفرق األوروبية إنتاجًا لالعبني.
الذين خرجوا من أسوار ملعب لويس الثاني في اإلمارة
قائمة الالعبني ّ
الفرنسية طويلة ،لعل أبرز هؤالء الالعبني :بيرناردو سيلفا (مانشستر
سيتي) ،أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) وكيليان مبابي (باريس
سان جرمان) .سيلعب اليوم توماس ليمار أحد هؤالء الالعبني أمام فريقه
السابق موناكو ،بعد أن انتقل في «امليركاتو» الصيفي إلى أتلتيكو مدريد.

فرناندينيو المتعدد المراكز

غوارديوال أمام االمتحان األصعب مجددًا
زهراء رمال
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي
مانشستر سيتي في مجموعة تعد سهلة نسبيًا مع
ليون الفرنسي ،شاختار دونتسك األوكراني وهوفنهايم
األملاني .ويستهل «السيتيزينز» مشوارهم في دور
املجموعات بلقاء أوملبيك ليون ،في مواجهة هي األولى
بني الفريقني في البطولة األوروبية .يسعى النادي
اإلنكليزي ،الذي يظهر للسنة الثامنة تواليًا في مرحلة
املجموعات ،لتحقيق النجاح في أوروبا ،إذ ّإن أفضل أداء
له في البطولة كان الوصول إلى الدور نصف النهائي
في موسم  .2016/2015مدرب الفريق بيب غوارديوال
يطمح ّ
بشدة لحمل «ذات األذنني» مجددًا ،فهو لم يفز
ببطولة دوري أبطال أوروبا مذ كان مدربًا لبرشلونة.
ولم يتمكن اإلسباني من العبور بالنادي اإلنكليزي أبعد
من مرحلة دور الثمانية ،لذلك فهو يسعى للحصول
على بداية قوية وناجحة بالتغلب على خصمه الفرنسي
ُّ
وتصدر املجموعة .سيدخل «السيتيزنز» اللقاء اليوم
بثالثية نظيفة في
وهم منتشون بالفوز على فولهام
ٍ
ُ
الجولة الخامسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز ،ليصبحوا

بذلك في املركز الثالث برصيد  13نقطة خلف تشيلسي
وليفربول صاحبي العالمة الكاملة واملحتلني للمركزين
األول والثاني برصيد  15نقطة.
إال ّأن تشكيلة غوارديوال ستشهد عددًا من الغيابات،
مما قد يشكل املتاعب للمدرب اإلسباني أمام ليون الذي
يشارك بقائمة تضم القوة الضاربة للفريق .واختار
املدير الفني للفريق الفرنسي ،برونو جينسيو 21 ،العبًا
ملواجهة السيتي ،لم تشهد أي غيابات مؤثرة ،إذ تخلف
عنها فقط الثنائي املصاب أمني غويري وفرناندو ماركال.
في حني أثار غوارديوال املخاوف بشأن إمكانية مشاركة
سيرجيو أغويرو ،إذ لم يتمكن املهاجم األرجنتيني من
املشاركة في مباراة السبت أمام فريق فولهام بشكل
بسبب تعرضه إلصابة
كامل حيث خرج في الدقيقة 54
ً
في الكاحل .إلى جانب ذلكّ ،
فإن إصابة في الركبة أيضًا
ستبعد الظهير األيسر الفرنسي بنجامني مندي لفترة
غير محددة قد تصل إلى أسابيع ،ما سيؤدي بالتالي
إلى غيابه عن مباراة ليون ،وسيكون اإلنكليزي فابيان
ديلف بديله خالل فترة غيابه .وكان النادي اإلنكليزي
قد تعرض لضربة موجعة أيضًا بعدما تعرض النجم
البلجيكي كيفني دي بروين إلصابة على مستوى الركبة

في تدريبات فريقه الشهر املاضي ،خضع إثرها لعملية
جراحية ستضطره للغياب عن املالعب ملدة تتراوح بني
شهرين ونصف إلى ثالثة شهورً .
وعلى عكس السيتي الذي حقق بداية خالية من الهزائم
في «البريميرليغ» ،يعيش ليون موسمًا صعبًا في
ّ
الدوري الفرنسي .يحتل النادي الفرنسي املركز السابع
في جدول الترتيب ،إذ لم يفز إال في مباراتني فقط من
أصل خمسة ،كانت األولى على أميان في االفتتاحية
بهدفني نظيفني ،والثانية على ستراسبورغ بهدفني
نظيفني أيضًا ،أما الثالث مباريات األخرى ،فقد تعادل
في واحدة هي األخيرة له التي كانت ضد كان ،وخسر
االثنتني األخريني من ستاد ريمس ونيس .إال ّأن الفريق
يسعى لوضع أزماته املحلية جانبًا وتقديم األفضل
أمام اإلنكليز .وكان ليون قد أصبح أكثر تنظيمًا في
دوري أبطال أوروبا في السنوات األخيرة ،إذ تأهل إلى
دور املجموعات في ثالثة من املواسم األربعة األخيرة،
لكنهم فشلوا في التقدم إلى أبعد من ذلك في كل من
مشاركتيهما األخيرتني في املسابقة .وال يملك رجال
ً
برونو غينسيو سجال سيئًا في أوروبا ،فقد حققوا
ً
أداء مثيرًا لإلعجاب ضد الفرق اإلنكليزية في السنوات

األخيرة .ويملك النادي األبيض عدة العبني قادرين
على صناعة الفارق أمام كتيبة غوارديوال .ويأتي على
رأس قائمة ليون ،كل من قائده ونجمه نبيل فقير،
والوافد الجديد موسى ديمبلي ،الذي خاض أول مباراة
له بقميص الفريق الفرنسي بعد انضمامه من سيلتيك
االسكتلندي أمام كان السبت في بطولة الدوري.
وإلى جانب تحقيق الفوز على النادي الفرنسي ،يسعى
بحجر واحد
مدرب «السيتيزنز» إلى ضرب عصفورين
ٍ
خالل مواجهة ليونّ .
فيود غوارديوال استغالل مواجهة
الفريق الفرنسي اليوم بطريقة مختلفة .فقد ذكرت
صحيفة «مترو» اإلنكليزية ّأن املدرب اإلسباني مهتم
بثنائي ليون «لوكاس توسارت» و«تانجوي ندومبيلي».
كذلك أشارت إلى ّأن مدرب برشلونة السابق يود
استغالل مواجهة ليون املرتقبة في دوري األبطال من
أجل متابعة الثنائي املذكور عن كثب قبل التقدم بأي
عرض لضمهما .إذًا ،يواجه رجال غوارديوال اختبارًا
ً
سهال نسبيًا ،يأملون تخطيه دون مفاجآت والوصول
إلى أدوار متقدمة من البطولة ،بعدما تم إقصاؤهم مبكرًا
من ليفربول في دور الثمانية في املوسم املاضي.

يعود من جديد الالعب البرازيلي فيرناندينيو ،الذي وصفه مدرب الفريق
اإلسباني بيب غوارديوال بـأنه «متعدد املراكز»ّ ،
مرة أخرى إلى ملعب فريقه
ّ
السابق األوكراني شاختار دونيتسك (دومباس آرينا) ،وهي املرة الثانية التي
يلتقي فيها العب االرتكاز بفريقه السابق ،حيث كانت آخر مباراة جمعتهما
في بطولة دوري األبطال املوسم املاضي ،والتي انتهت بفوز أصحاب األرض
بنتيجة  .0-2وتلك كانت أول خسارة للـ«ستيزينز» في املوسم املاضي.

كوتينيو الصغير
اعترف العببرشلون ةفيليبي كوتينيو ّ
بأن الفترة التي قضاها مع نادي
انتر ميالن و االيطالي كانت مرحلة صعبة في حياته ،ولم يكن ليتخطى
األمر لوال وجود العائلة إلى جانبه .وانتقل كوتينيو إلى «النيراتزوري» فقط
في عمر الـ 16عامًا  ،ولكن املهاجم البرازيلي شارك في  46مباراة فقط في
السان سيرو ،وأصبح منذ ذلك الحني هدفًا لبرشلونة بعد خمس سنوات
ناجحة مع ليفربول.

سانشيز :أيام اإلعارة
تحد كبير إلثبات نفسه حني يواجه
يقف البرتغالي ريناتو سانشيز أمام ٍ
فريقه السابق بنفيكا .فسانشيز الذي انضم إلى صفوف البافاري قبل
موسمني مقابل  35مليون يورو ،فشل في موسمه األول مع بايرن ،قبل
أن يخرج املوسم املاضي لإلعارة في سوانزي سيتي اإلنجليزي ،وأيضًا
لم ينجح .سانشيز يملك فرصة جديدة في البايرن ،وإذا فشل في إقناع
املدرب الجديد نيكو كوفاتش ،فمن املمكن أن يعود إلى صفوف بنفيكا.
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سوريا

سوريا

على الغالف

روسيا و«طائرتها» :ال نبحث عن أخصام
حالة االستنفار الدبلوماسي واإلعالمي الروسية بعد تحميل موسكو تل
أبيب مسؤولية إسقاط مروحيتها مقابل شواطئ الالذقية خفتت ّ
حدتها
ّ
أمس .روسيا التي توظف طاقاتها وعالقاتها لحماية ما
ّمع مرور نهار ّ
أسست له منذ تدخلها في سوريا في أيلول من عام  2015ال تبحث عن
خصم جديد .تدير العالقة مع أعداء دمشق وأخصامها على نحو يبقي
كعبها العالي في الساحة السورية من دون تحطيم هؤالء .هذا المسار
ّ
تظهر على نحو واضح مع تركيا ما بعد إسقاط طائرة السوخوي فوق

ً
ريف الالذقية ،وصوال إلى تفاهمات أستانا .هذه العالقة
أبقت على دور أنقرة ،لكنها أضحت العبًا ثانويًا مقارنة
بموسكو .ومع إسرائيل أيضًا ،لم تقف موسكو في وجه ما
تعتبره تل أبيب خطوطًا حمرًا في ما يخص «التمركز اإليراني»
و«نقل سالح كاسر للتوازن إلى لبنان» .لكنها ّ
حصلت ،بالتعاون
مع حلفائها ،خطوطًا حمرًا لم تكن مواتية في السنين
األولى من الحرب :إسقاط الرئيس السوري ودمشق .كذلك،
استطاعت دمشق أن ترسم مسار تحرير جزء ضخم من المدن
واألرياف رغم التهديدات األميركية واإلسرائيلية والتركية.
عمليًا ،وبالعودة إلى عدوان أول من أمس وتداعياته ،فإن

ّ
حملت موسكو إسرائيل مسؤولية
إسقاط الطائرة الروسية ومقتل من
كان على متنها خالل اعتدائها األخير
على مدينة الالذقية ،في موازاة
تأكيد روسي على حق الرد تجاه
الفعل اإلسرائيلي غير المسؤول ،األمر
الذي ّ
عد خطابًا قد يفضي إلى ّ
تطور
خطير الحق ،وإن كان التقدير في
نظرة ابتدائية ،ال يشير إلى تأزم وإمكان
االشتباك ،بل وأي تغيير جدي ،في
العالقة بين الجانبين
يحيى دبوق
أسـ ـئـ ـل ــة مـ ــا بـ ـع ــد إس ـ ـقـ ــاط الـ ـط ــائ ــرة
الــروس ـيــة ،مــن نــاحـيــة نـظــريــة ،قــد ال
تـنـتـهــي .لـكــن األه ــم وال ـحــاضــر على
طاولة كل األطــراف املؤثرة واملتأثرة
فـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ي ـت ـع ـلــق
بـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـ ـحـ ــادثـ ــة وم ـس ـت ــواه ــا
وحــدودهــا :هل تفضي الحادثة إلى
التأزيم واالشتباك بني الجانبني أو
إل ــى نـهــايــة الـتـغــاضــي ال ــروس ــي عن
االعتداءات اإلسرائيلية في سوريا؟
أو إل ــى مـجــرد تـغـيـيــرات نسبية ،قد
ال تزيد عــن إل ــزام إســرائـيــل ،بهامش
أضـيــق مــن «حــريــة الـحــركــة» الجوية
والصاروخية ،فوق السماء السورية؟
ـان إس ـق ــاط ال ـطــائــرة م ــن شــأنــه
إذا ك ـ ّ
أن ي ـع ــق ــد الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن،
ل ـك ـن ـهــا ل ـي ـس ــت س ـب ـب ــا ل ـل ـق ـط ـي ـعــة أو
لالحتراب .في ذلك ،تتحمل موسكو
أي ـضــا ج ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة ،كونها
ت ـت ـغــاضــى ع ــن اع ـ ـتـ ــداءات إســرائ ـيــل
إل ــى الـحــد ال ــذي بــاتــت يــدهــا «رخ ــوة
على الزناد» .مسؤولية جزئية ،وإن
ّ
تتحمل الجزء األكبر
كانت إسرائيل
واملباشر منها .مــع ذلــك ،ال يستقيم
ّ
التطور
أي تقدير لآلتي ،نتيجة لهذا
م ــن دون ال ـع ــودة إل ــى ال ـعــاقــة الـتــي
ت ـج ـمــع وت ــدي ــر م ـص ــال ــح ال ـجــان ـبــن.
عـ ــاقـ ــة م ـن ـع ــت تـ ـص ــادمـ ـهـ ـم ــا ح ـتــى
األمـ ــس ،كـمــا تــدفـعـهـمــا الح ـت ــواء أي
تصادم عرضي ،نحو األسوأ.
الـ ـع ــاق ــة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة هـ ــي عــاقــة
تفاهم تفضي إلــى تمكني كــل جانب
تحقيق مصالحه ســوريــا ،مــن دون
أن يتعرض ملصالح الجانب الثاني.
ً
تـفــاهــم خ ــدم الـجــانـبــن ط ــوي ــا ،وإن
كـ ــان األكـ ـث ــر اسـ ـتـ ـف ــادة ه ــو ال ـجــانــب
الروسي ،على رغم االنطباع الخاطئ
حول االستفادة اإلسرائيلية األكبر،
نتيجة صورة الهجمات وضجيجها
املفضية إلى خطأ في التقديرات.
وكـ ــانـ ــت إس ــرائـ ـي ــل قـ ــد راه ـ ـنـ ــت ع ــام
 ،٢٠١٥كما غيرها في املحور اآلخــر،
أن روسـيــا سـتـســارع إلــى الـهــرب من

جاءت الحادثة
ضمن سياقات
التفاهم الثنائي الذي
لم تنته وظيفته

ستعمل إسرائيل وروسيا على مزيد من اإلجراءات الوقائية لمنع تكرار الحادثة (وزارة الدفاع الروسية)

كانت أيضًا معنية بدفع «اإلزع ــاج»
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وت ـ ـحـ ــري ـ ـضـ ــه ،وم ـن ــع
التسبب بأضرار للمكاسب الروسية
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا .عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،الـ ـت ــزم ــت
بالحياد بــن الـصــديــق الحليف ،أي
س ــوري ــا وإي ـ ـ ــران وح ـ ــزب الـ ـل ــه؛ وبــن
الصديق غير الحليف ،أي إسرائيل.
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع إل ـ ــى ت ـف ــاه ــم غـيــر
مكتوب بني الجانبني :كل يقوم بما
يريد ،وبما ال يتعارض ،مع مصالح
اآلخر.
ف ــي ال ـت ـفــاهــم ،امل ـب ـنــي ع ـلــى التسليم
اإلسرائيلي بمصالح روسيا ،تراجع
ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
وال ـس ـعــي إلس ـقــاط ـهــا ،وه ــو م ــا كــان
خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
األس ــاس ،وتـحــديـدًا مــا بعد التدخل
الـ ــروسـ ــي ف ــي س ـ ــوري ـ ــا ...ف ـي ـمــا ج ــاء
ت ــأك ـي ــده ــا ف ــي ال ـت ـف ــاه ــم ن ـف ـســه عـلــى
الـ ـفـ ـص ــل ب ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وح ـل ـف ــائ ـه ــا.
وال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات كـ ــانـ ــت خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة

امل ــاض ـي ــة ،مـبـنـيــة عـلــى ه ــذه األس ــس
واملنطلقات والـشــروط ،ومــع مراعاة
املحظورات واملوانع الروسية.
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،والـ ـ ـص ـ ــورة ال ـظ ــاه ــري ــة
للمشهد الـســوري والتشابك حوله،
تعامل األطراف مع واقع جديد ،حتى
األمس ،كل بحسب تكيفه ومصالحه
ورب ـطــا بــأهــدافــه الــرئـيـسـيــة ورؤي ـتــه
لــآتــي ،وإن تخللت الـفـتــرة املاضية
ردود ع ـم ــدت إلـ ــى فــرم ـلــة إســرائ ـيــل
وم ـن ـع ـهــا م ــن تـ ـج ــاوز ح ــد زائـ ـ ــد فــي
هـجـمــاتـهــا ،ف ــي ان ـت ـظــار الـتـغـيـيــرات
وتطور املوقف امليداني في سوريا.
على ذلك ،بات باإلمكان اإلشارة إلى
اآلتي:
ً
أوال ،مـبــانــي الـتـفــاهــم بــن إســرائـيــل
وروسيا مبان صلبة نسبيًا ،مبنية
ع ـلــى س ـيــاســات م ــدروس ــة وه ــادف ــة،
وت ـ ـف ـ ـضـ ــي إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـغـ ـ ــاض م ـ ـت ـ ـبـ ــادل
ع ـ ــن املـ ـص ــال ــح ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ـس ـع ــي
لتحقيق املصالح الذاتية ،حتى تلك

امل ـت ـع ــارض ــة م ـن ـهــا .ح ــادث ــة إس ـقــاط
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم الـ ـخـ ـس ــارة
الــروسـيــة الـكـبـيــرة جــرائـهــا ،لــم تــأت
في مرحلة تأزم عالقات أو تعارض
مـصــالــح حـتــى الـتـشــابــك ،أو نتيجة
التجاسر اإلسرائيلي على روسيا،
كـ ــي ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع إسـ ـق ــاط
ال ـطــائــرة بــاعـتـبــارهــا ال ـش ــرارة الـتــي
تـشـعــل االح ـ ـتـ ــراب .جـ ــاء ت ال ـحــادثــة
ضمن سياقات التفاهم نفسه الذي
لــم تنته وظيفته بـعــد .الـضــربــة في
ذاتـهــا ال تحمل إمكانية التصعيد.
ه ـ ـ ــذا م ـ ــا يـ ـف ـ ّـس ــر تـ ـش ــدي ــد ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،أن
ال ـحــادثــة لـيـســت شـبـيـهــة وال يمكن
الـتـعــامــل مـعـهــا ،مــع حــادثــة إسـقــاط
ت ــرك ـي ــا طـ ــائـ ــرة «ال ـ ـسـ ــوخـ ــوي» ع ــام
.2015
ّ
ثانيًا ،على رغم عدم توقع التصعيد
والـ ـت ــأزم ،إال أن إســرائ ـيــل وروس ـي ــا،
ستعمالن على مزيد مــن اإلج ــراءات

مطلقًا «حادثًا عرضيًا» ،لكنها أيضًا لن
موسكو لن تعتبره
ّ
ستظهر ردّ
ّ
تتعامل معه كاعتداء يولد توترًا وخصومة .هي
فعلها في غير اتجاه وال يتصل فقط بتل أبيب .هذه األخيرة
ستبقي (كما أكد رئيس وزرائها أمس) على طبيعة عملها
العدواني في األجواء السورية ،أما موسكو فهي ستستفيد
من فرصة تعزيز حضورها العسكري «وهذه الخطوات
سيالحظها الجميع» حسب قول فالديمير بوتين أمس .وفي
هذا السياق ستكون الرسالة مسموعة في واشنطن على
نحو أكبر ،فاإلدارة الروسية ّأمامها اليوم «حائط» أساسي تجاه
مخططاتها في سوريا يتمثل بالواليات المتحدة.

روسيا وإسرائيل« :حق الرد» ثم أسف
في تل أبيب ...فترطيب أجواء

خسارة روسية ال تلغي التفاهمات
املستنقع الـســوري ،مع إمكان تكرار
مـشـهــد م ــا ب ـعــد ال ـغ ــزو الـســوفـيــاتــي
ال ـســابــق ف ــي أفـغــانـسـتــان .م ــع فـســاد
هــذا الــرهــان ،حافظت إسرائيل على
تــوقـعــات مــع ت ـعــديــات ،مــن التأكيد
على إمـكــان السيطرة عبر حلفائها
على سوريا كاملة ،إلى إمكان تشظي
ال ـج ـغــراف ـيــا ال ـس ــوري ــة إل ــى دويـ ــات،
ل ــروس ـي ــا إحـ ــداهـ ــا ،ف ـي ـمــا إلســرائ ـيــل
إحداها أيضًا.
م ـ ــع ت ـ ـب ـ ـ ّـدل ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي فــي
سوريا وسقوط الرهانات ،اضطرت
إسرائيل إلى التراجع عن التوقعات
والرهانات الزائدة في إسقاط الدولة
ّ
التكيف االضطراري
السورية ،نحو
ّ
م ــع الـنـتـيـجــة ال ـت ــي ت ـب ــدت مـيــدانـيــا،
وإن عـمــدت فــي املـقــابــل إل ــى تحويل
التهديد إلى فرصة ،ما أمكنها ذلك.
ج ــزأت تــل أبـيــب الـتـهــديــدات وعملت
ع ـل ــى ف ـص ـل ـهــا بـ ــن م ــركـ ـب ــات ثـ ــاث:
ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ال ــذي
ال ي ـم ـك ــن م ـع ــارضـ ـت ــه أو ال ـت ـص ــدي
ألهدافه؛ والدولة السورية التي باتت
جزء ال يتجزأ من املصالح الروسية
املحصنة؛ أمــا الـجــانــب الـثــالــث ،فهم
حلفاء سوريا ،وتحديدًا إيران وحزب
الله ،حيث بــات التركيز اإلسرائيلي
ع ـلــى ت ـهــديــده ـمــا وت ـم ــرك ــزه ـم ــا ،مع
م ـح ــاول ــة ال ـف ـصــل بـيـنـهـمــا وال ــدول ــة
السورية.
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه روس ـيــا
ّ
كـ ــان م ــركـ ـب ــا .م ــن ن ــاح ـي ــة ،رأت وم ــا
زالت ،أن الوجود العسكري الروسي
ت ـه ــدي ــد ي ـف ـضــي ف ــي ح ــد أدنـ ـ ــى إل ــى
تضييق هــامــش الـحــركــة العسكرية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ضـ ـ ــد أع ـ ــدائـ ـ ـه ـ ــا فــي
سوريا ،كما أنه ينهي رهانات كانت
ح ــاض ــرة ح ـتــى األمـ ــس ح ــول إم ـكــان
اس ـت ـب ــدال ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة بــأخــرى
طيعة و«معتدلة» .من ناحية ثانية،
تعاملت إســرائـيــل مــع موسكو على
إم ـ ـكـ ــان ال ـت ـف ــاه ــم م ـع ـه ــا ،مـ ــن خ ــال
الـ ـتـ ـن ــازل عـ ــن ج ـ ــزء مـ ــن ال ــره ــان ــات،
والتسليم لها ببقاء الدولة السورية،
فيما ّ
تلمست في املقابل حرية عمل
ضد أعدائها اآلخــريــن :إيــران وحزب
الله.
في الجانب الروسي ،لم يكن املوقف
ً
س ـه ــا .مــوس ـكــو إل ــى ج ــانــب الــدولــة
ال ـس ــوري ــة وح ـل ـفــائ ـهــا ،ت ـقــاتــل ضمن
م ـه ـمــة وأهـ ـ ـ ــداف م ـش ـت ــرك ــن؛ لـكـنـهــا
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الــوقــائـيــة الـحـمــائـيــة ال ـتــي ال تسمح
ب ـت ـك ــرار ال ـح ــادث ــة أو م ــا يـشــابـهـهــا.
اإلجــراءات التي ستفرضها موسكو
لن تجد أي معارضة إسرائيلية ،إن
لجهة اإلج ــراءات التقنية العسكرية
الوقائية أو لجهة املديات الجغرافية
وال ـح ــزام ــات األم ـن ـيــة حــول ـهــا .تـكــرار
الخطأ مــرفــوض مــن قبل الجانبني،
وقد يفضي إلى ما ال يريدانه ،وهو
ما ستحرص عليه إسرائيل ،إلى حد
التطرف في تطبيقه.
ثالثًا ،الواضح ،تأسيسًا على النقطة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،أن هـ ــامـ ــش حـ ــريـ ــة ال ـع ـمــل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـت ـكــون م ـق ـ ّـي ــدة ،وفــي
حـ ــد أدن ـ ـ ــى جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ،مـ ــع تـقـلـيــص
فــي ال ـق ــدرة عـلــى اس ـت ـخــدام ج ــزء من
وســائـلـهــا الـقـتــالـيــة ال ـتــي تـحـمــل في
ذاتـهــا خـطـرًا وتـهــديـدًا على الــوجــود
ال ـ ــروس ـ ــي ،وإن ن ـظ ــري ــا .ه ـ ــذا يـعـنــي
ت ـق ـل ــص إم ـ ـكـ ــانـ ــات إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وإن
نسبيًا ،في القدرة على فرض إرادتها

ع ـل ــى أع ــدائـ ـه ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وال ـت ــي
ه ــي فــي األسـ ــاس مـقـلـصــة م ــن حيث
النتيجة .هــذا مــا تخشاه إســرائـيــل،
ّ
وعبرت عنه باألمس ،بل وكــان مدار
أبحاث ودراسات صدرت في العامني
املاضيني في تل أبيب ،حيال النقطة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدفـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ــى ت ـحــويــل
وتغيير سياساتها تجاه إسرائيل.
قــد تـكــون ظــاهــريــا بــدت هــذه النقطة
قريبة جـدًا في األمــس ،لكنها جاءت
ف ــي تــوق ـيــت ومــرح ـلــة م ــا زال «شـبــه
الـ ـتـ ـخ ــادم» ضـ ـ ــرورة ل ـل ـطــرفــن ،على
تفصيل يطول.
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا شـ ـب ــه ال ـص ـم ــت
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ومـ ـح ــاول ــة االك ـت ـف ــاء
بــال ـب ـيــان ال ـع ـس ـكــري ك ـمــا صـ ــدر عن
جيش العدو من دون إضافات تذكر.
أي االكـتـفــاء بــاإلعــراب عــن «األس ــف»
ولـيــس االع ـت ــذار ،عـلــى سـقــوط قتلى
روس ،والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ض ـ ـمـ ــن ديـ ـب ــاج ــة
و«تـ ـش ــاط ــر» ك ــام ــي ،ع ـل ــى تـحـمـيــل
سوريا وإيران وحزب الله ،املسؤولية
الـكــامـلــة عــن إس ـقــاط ال ـطــائــرة ،حتى
م ــع اإلث ـب ــات أن الـفـعــل ال ـعــدائــي هو
إسرائيلي.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ح ـ ـ ــراك ،قـيــل
أن ــه فــاعــل ج ـدًا مــن وراء الـكــوالـيــس،
الح ـت ــواء ال ـحــادثــة والـتـطـلــع إل ــى ما
بعدها .ال خالف أن إسرائيل معنية
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـع ـ ــاودة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف األجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدة املـ ــوضـ ــوعـ ــة
للساحة ال ـســوريــة ،فيما ال ـكــرة اآلن
في امللعب الروسي الذي بإمكانه أن
يبقي أو يقلص أو ينهي التفاهمات
بــن الـجــانـبــن ،وإن ك ــان الـتـقــديــر أن
املــوقــف اإلسرائيلي فــي «مفاوضات
م ــا وراء ال ـك ــوال ـي ــس» ف ــي تـمــوضــع
دف ــاع ــي ،ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع تقليص
هامش مناوراتها في سوريا ،مقابل
تموضع هجومي روس ــي ،يـقــدر أنه
سيعمد إل ــى ال ـحــد مــن هــامــش هــذه
امل ـن ــاورة وال ـحــد مـنـهــا ،لـكــن مــن غير
امل ـتــوقــع إن ـهــائ ـهــا بــاملـطـلــق ف ــي هــذه
املرحلة.
خــامـســا ،يـتــوقــع أن تكثف إســرائـيــل
رســائـلـهــا الـتـهــديــديــة ض ــد أعــدائـهــا
في سوريا ،أي ضد الدولة السورية
وإيران وحزب الله ،عبر تصريحاتها
وم ــواق ـف ـه ــا وت ـح ـل ـيــات ـهــا وك ـتــابــات
م ـع ـل ـق ـي ـه ــا ،ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن رأس الـ ـه ــرم
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـكــري ح ـتــى أدن ــى
امل ـع ـل ـق ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي اإلعـ ـ ــام
العبري .التهديد اإلسرائيلي مطلوب
ل ــذات ــه ف ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ،وهـ ـ ــذا مــا
ستحرص عليه تل أبيب ،إذ إنه يخدم
مــوق ـف ـهــا ف ــي ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـث ـبــات
ف ـ ــي فـ ـ ــرض الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــر ضــد
تمركز األعداء ومنابع مقدراتهم في
الساحة السورية ،في إيحاء إلزامي،
أن حادثة الطائرة الروسية لن تؤثر
في التموضع اإلسرائيلي الهجومي،
وثباته واستمراره بالوتيرة املتبعة
من دون تغييرات ،وإن كانت نتيجة
هــذا املسعى ،مــوضــع تـســاؤل فعلي،
وشكوك.

بـ ـع ــد س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة عـ ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــداء
الصاروخي الذي طاول مواقع عسكرية
في محيط مدينة الالذقية أول من أمس،
تـ ـح ـ ّـول االه ـت ـم ــام ن ـحــو أنـ ـب ــاء اخ ـت ـفــاء
طائرة استطالع روسية كانت في أجواء
الـســاحــل ال ـس ــوري .الـخـبــر ال ــذي نقلته
بداية وسائل إعالم روسية عن مصادر
عسكرية ،أش ــار إلــى وج ــود  4مقاتالت
حربية إسرائيلية قرب الطائرةَ ،
صد
ور ِ
إط ــاق ص ــواري ــخ مــن فــرقــاطــة فرنسية
متمركزة في شرق البحر املتوسط ،من
دون تـحــديــد طـبـيـعــة تـلــك ال ـصــواريــخ.
ط ـي ــف م ــن ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ــذي لــم
تطورات ليلة السابع عشر
ينم متابعًا ّ
مــن أيـلــول ،تلقف خبر سقوط الطائرة
الروسية ،بمزحة عن إصابتها بواحد
من صواريخ الدفاع الجوي التي أطلقت
بـكـثــافــة غـيــر اعـتـيــاديــة وقـتـهــا ،قـبــل أن
يـ ـخ ــرج ت ـع ـل ـي ــق مـ ــن مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
أميركي (غير محدد االســم) عبر شبكة
« »CNNيـ ـق ــول إن الـ ـط ــائ ــرة أس ـق ـطــت
بـنـيــران «مــدفـعـيــة م ـضــادة لـلـطــائــرات»
خاصة بالجيش الـســوري .التحليالت
ّ
الـكـثـيــرة ألس ـبــاب ال ـحــادثــة غــطــت على
أخ ـب ــار االعـ ـت ــداء نـفـســه وامل ــواق ــع الـتــي
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا بـ ــوجـ ــود 15
ع ـس ـكــريــا روسـ ـي ــا ع ـل ــى م ــن ال ـط ــائ ــرة.
وب ـقــي ه ــذا ال ـجــدل حـتــى ص ـبــاح أمــس،
ح ــن حـسـمـتــه وزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
عبر بيان أكد سقوط الطائرة بصاروخ
من منظومة « »200-Sالسورية ،بعدما
استغلت املقاتالت الحربية اإلسرائيلية
(م ـ ــن ط ـ ــراز  )16-Fوجـ ــودهـ ــا لـتـنـفـيــذ
ال ـغــارات .البيان الــروســي كــان واضحًا
ف ــي تـحـمـيــل إس ــرائ ـي ــل م ـســؤول ـيــة هــذه
ال ـحــادثــة ،مــؤك ـدًا أن امل ـقــاتــات احتمت
بــال ـطــائــرة هــربــا م ــن ص ــواري ــخ الــدفــاع
الجوي ،وهو ما أدى إلى إصابة الطائرة
وسقوطها في البحر خالل استعدادها

لـلـهـبــوط فــي قــاعــدة حميميم الـجــويــة،
ليبقى سبب وجود الفرقاطة الفرنسية
وذكرها في البيان األول لوزارة الدفاع،
غير معروف حتى اآلن.
االعـ ـت ــداء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ال ــاذق ـي ــة،
الذي يهدف  -بجانب أهدافه العسكرية
امل ـب ــاش ــرة  -إل ــى رس ــم م ـعــادلــة جــديــدة
ت ـت ـي ــح اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ك ــام ــل ال ـج ـغ ــراف ـي ــا
الـ ـس ــوري ــة ب ـح ـجــة م ـكــاف ـحــة «ال ــوج ــود
اإلي ــران ــي» ،جــاء غـيـ َـر سابقاته مخالفًا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا روس ـ ـيـ ــا

أكدت روسيا أن
إسرائيل أبلغتها بالغارات
قبل دقيقة واحدة
على بدئها

وإســرائـيــل لتنسيق العمليات الجوية
ف ــوق س ــوري ــا .إذ أكـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع
الــروسـيــة أن الجانب اإلســرائـيـلــي أبلغ
قــوات ـهــا بــال ـه ـجــوم ق ـبــل دق ـي ـقــة واح ــدة
ً
فقط من بدئه ،وهــو ما لم يترك مجاال
إلب ـع ــاد ال ـطــائــرة م ــن أجـ ــواء العمليات
املفترضة .سوء التنسيق هذا ،املقصود
أو غ ـي ــر املـ ـقـ ـص ــود ،اس ـت ــدع ــى سـلـسـلــة
طويلة من االتصاالت بني موسكو وتل
أبيب ،بعد بيان للمتحدث باسم وزارة
الدفاع الروسية اعتبر أن ما جــرى هو
«تـصــرف عــدائــي وممارسة ال مسؤولة
من قبل الطيارين اإلسرائيلينيّ ،
سببت
مقتل  15عسكريًا روسـيــا» ،مضيفًا أن
بــاده «تحتفظ بحق الــرد بــاإلجــراءات

دعم واسع لـ«اتفاق إدلب»
لقي إعالن االتفاق الروسي  -التركي على إنشاء منطقة «منزوعة السالح»
في إدلب ومحيطها ،ترحيبًا من كل من دمشق وطهران واألمم املتحدة.
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية أن «االتفاق كان حصيلة
مشاورات مكثفة بني الجمهورية العربية السورية
واالتحاد الروسي ،وبتنسيق كامل بني البلدين».
وأشار املصدر إلى أن االتفاق «مؤطر زمنيًا
بتواقيت محددة ،وهو جزء من االتفاقيات السابقة
حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت من
مسار أستانا» .بدوره ،رحب املبعوث األممي
باالتفاق خالل إحاطة قدمها أمس خالل اجتماع
في مجلس األمن ،موجهًا الشكر إلى الرئيسي
التركي والروسي على «التزامهما الشخصي
بشأن إدلب» .أما تركيا ،فقد تعهدت على لسان
وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو ،بأنه «سيجري إخراج املجموعات
اإلرهابية فقط من املنطقة املنزوعة السالح ،وإخالؤها من األسلحة الثقيلة،
لكن األسلحة الخفيفة ستبقى بأيدي بعض قوات املعارضة املعتدلة».
(األخبار)

املناسبة» .وحضرت اللهجة ذاتها في
ك ــام وزيـ ــر ال ــدف ــاع س ـيــرغــي شــويـغــو،
ف ــي م ـكــاملــة هــات ـف ـيــة م ــع وزي ـ ــر ال ـحــرب
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،إذ أكد أن
روسيا «لــن تترك مثل هــذه التصرفات
دون ّ
رد» .وب ـ ـعـ ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء وزارة
الخارجية الروسية للسفير اإلسرائيلي
لدى موسكو ،لبحث تطورات الحادثة،
ن ــاق ــش ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن مع
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامــن
نتنياهو ،مالبسات الحادثة وتبعاتها
ع ـبــر ال ـه ــات ــف .ووفـ ــق امل ـع ـلــومــات الـتــي
نـقـلـتـهــا وك ــال ــة «ت ـ ــاس» ،أك ــد نتنياهو
ض ـ ــرورة ت ـعــزيــز «الـتـنـسـيــق امل ـيــدانــي»
ب ـ ــن روس ـ ـي ـ ــا وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ل ــ«ت ـج ـن ــب
ال ـخ ـســائــر ل ــدى ال ـط ــرف ــن» ،م ـعــربــا عن
أسـ ـف ــه ل ـس ـق ــوط ض ـح ــاي ــا فـ ــي ص ـفــوف
العسكريني الــروس .التوجه نفسه ورد
في حديث بوتني ،الــذي قال في مؤتمر
صحافي مــع رئيس ال ــوزراء الهنغاري
أمس ،أن رد موسكو على حادثة سقوط
الـ ـط ــائ ــرة س ـي ـك ــون ع ـب ــر «تـ ـع ــزي ــز أم ــن
األفــراد واملنشآت الروسية في سوريا،
وهـ ــذا م ــا سـيـلـحـظــه ال ـج ـم ـيــع» ،مشيرًا
إل ــى أن ـهــا جـ ــاءت «نـتـيـجــة سـلـسـلــة من
األحداث املأساوية» وال يمكن مقارنتها
بـحــادثــة إسـقــاط تركيا ملقاتلة روسية
في عام  .2015غير أن الرئيس الروسي
أش ــار خ ــال االت ـص ــال ،إل ــى أن عمليات
سالح الجو اإلسرائيلي في سوريا تعد
«انتهاكًا لسيادة الدولة».
الـ ــافـ ــت فـ ــي ردود ال ـف ـع ــل أم ـ ــس عـلــى
الـ ـح ــادث ــة ،كـ ــان تـ ـس ــاوق الـتـصــريـحــات
األم ـي ــرك ـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي إق ـحــام
«الـ ـنـ ـش ــاط ــات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة» عـ ـل ــى رأس
قــائـمــة األس ـب ــاب .فـمــع تــأكـيــد نتنياهو
أن إسرائيل مصممة على وقف ّ
ترسخ
إي ــران عسكريًا فــي ســوريــا» ،جــاء بيان
ً
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـيـحـ ّـمــل ك ــا من
إيران وحزب الله املسؤولية عن إسقاط
الطائرة ،مبررًا ذلك بأن مقاتالته كانت
تـسـتـهــدف «م ـن ـشــأة لـلـجـيــش ال ـســوري
ُ
تنتج أسلحة دقيقة وفتاكة كانت ت َع ّد
بالنيابة عن إيران لتنقل إلى حزب الله».
وب ــال ـت ــوازي أع ــرب ــت وزارة الـخــارجـيــة
األميركية في بيان أصــدرتــه أمــس ،عن
أسـفـهــا مل ــوت طــاقــم ال ـطــائــرة الــروسـيــة،
م ـع ـت ـبــرة أن الـ ـح ــادث ــة ت ــؤك ــد ض ـ ــرورة
«إنهاء النزاع السوري ضمن إطار قرار
مـجـلــس األم ــن  ،2254وإن ـه ــاء الـنـشــاط
اإليراني في نقل منظومات أسلحة عبر
ســوريــا ،بشكل يـهــدد املـنـطـقــة» .كــذلــك،
زعم بيان الجيش اإلسرائيلي أنه «حني
أط ـل ـق ــت ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة ال ـس ــوري ــة
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـت ــي أصـ ــابـ ــت الـ ـط ــائ ــرة
الروسية ،كانت املقاتالت اإلسرائيلية
قـ ــد وص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى أج ـ ـ ـ ــواء إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
وهــو مــا يناقض الــروايــة الــروسـيــة عن
مــابـســات إصــابــة الـطــائــرة وسقوطها
فــي الـبـحــر .وأف ــادت وكــالــة «ت ــاس» بأن
أحد القادة في سالح الجو اإلسرائيلي
ً
س ـي ـت ــوج ــه إل ـ ــى م ــوس ـك ــو ح ــام ــا مـعــه
كامل التفاصيل حــول النشاط الجوي
ملقاتالته في ليلة  17أيلول.
(األخبار)
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العالم

العالم

اليمن

العراق

ّ
العامري يؤكد سحب ترشحه :حظوظ عبد المهدي تتراجع؟

ّ
استماتة إماراتية شرق الحديدة« :كيلو  »16عصية على السقوط
نجحت القوات اليمنية المشتركة ،مجددًا،
في إفشال محاولة الميليشيات الموالية
لـ«التحالف» السيطرة على خطوط إمداد
الجيش واللجان ما بين صنعاء والحديدة.
وفي وقت كانت تلك الميليشيات ّ
ترتد إلى
المناطق الصحراوية شمال شرقي المطار،
كانت فصول جديدة من مجازر رعاتها
ّ
تتكشف في مديرية ّالخوخة ،حيث ارتكب
اإلماراتيون مذبحة مروعة بحق الصيادين
بعد أيام قليلة على إعالنها السيطرة
ع ـلــى مـنـطـقــة كـيـلــو  16ش ــرق مــديـنــة
الـحــديــدة ،والـتــي ّ
تمر عبرها خطوط
إم ـ ـ ـ ــداد الـ ـجـ ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي والـ ـلـ ـج ــان
الشعبية مــن الـعــاصـمــة صـنـعــاء إلــى
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،أط ـل ـق ــت قـ ــوات
تحالف العدوان ليل االثنني  -الثالثاء
مـ ـ ــا س ـ ّـمـ ـتـ ـه ــا «ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق ف ــي اتـ ـج ــاه مـنــاطــق

غادر مارتن غريفيث
صنعاء من دون
التوصل إلى نتائج
س ـي ـط ــرة م ـي ـل ـي ـش ـيــات الـ ـح ــوث ــي» فــي
املدينة .إعالن سرعان ما أعقبه البدء
ب ـه ـج ــوم م ـت ـج ــدد بـ ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة
على «كيلو  ،»16والتقدم منها نحو
مــركــز امل ـحــاف ـظــة ،إال أن املـيـلـيـشـيــات
املــدعــومــة إمــاراتـيــا فشلت مــرة أخــرى
ف ــي تـحـقـيــق ه ــدف ـه ــا .وص ــاح ــب هــذا
َ
ٌ
استنفار في األوساط األممية
الفشل
ال ـعــام ـلــة ف ــي ص ـن ـعــاء ب ـغــرض فــرمـلــة
اندفاعة «التحالف» ،وهو ما ُيستبعد

ً
ـاعـدًا فــي تهدئة
أن يشكل عــامــا مـسـ ِ
األوض ــاع بالنظر إلــى الفشل األممي
ّ
املتكرر في ذلك ،والــذي تجلى مجددًا
أمـ ـ ــس فـ ــي تـ ـع ــرق ــل ان ـ ـطـ ــاق رحـ ــات
ُ
الجسر الجوي الطبي الذي كان اتفق
عـلـيــه بــن حـكــومــة اإلن ـق ــاذ واملنظمة
الدولية.
وكـ ّـررت القوات املوالية لـ«التحالف»،
أم ـ ــس ،ال ـح ــدي ــث ال ـ ــذي ك ــان ــت ســاقـتــه
عـقــب فـشــل هـجـمــاتـهــا األخ ـي ــرة على
م ـن ـط ـقــة ك ـي ـل ــو  ،16مـ ــن أن األخـ ـي ــرة
أض ـح ــت م ـح ـ َ
ـاص ــرة وســاق ـطــة ن ــاري ــا.
إذ نـقـلــت وســائــل اإلعـ ــام الـسـعــوديــة
واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر فـ ــي تـلــك
ال ـ ـقـ ــوات أن ـ ــه «تـ ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
جميع املناطق املحيطة بمثلث كيلو
 ،»16وأن «امليليشيات املتمركزة في
َ
محاصرة
مدينة الـحــديــدة أصبحت
جهات الشرق والغرب والجنوب،
من
ّ
ولــم يتبق لها إال مدخل واحــد فقط،
هو خط الصليف الرابط بني الحديدة
َ
ومـحــافـظــتــي املـحــويــت وح ـجــة» .لكن
م ـص ــادر مـطـلـعــة ن ـف ــت ،لـ ــ«األخـ ـب ــار»،
صحة االدعــاءات املتقدمة ،مؤكدة أن
ـاجـمــة تــراجـعــت إلــى
امليليشيات املـ َهـ ِ
مــا وراء منطقتي كيلو  7وكيلو ،10
وارتـ ـ ـ ـ ّـدت إلـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـص ـحــراويــة

الــواق ـعــة ج ـنــوب «كـيـلــو ( »16ش ـمــال
شرقي املطار) .وأوضحت املصادر أن
الهجوم اإلمــاراتــي بــدأ فجر أمــس من
محاور عدة بعد وصول تعزيزات إلى
مــا ُت ّ
سمى «ألــويــة العمالقة» املوالية
ألبـ ــو ظ ـب ــي ،م ـض ـي ـفــة أن اش ـت ـبــاكــات
انــدلـعــت فــي مـحـيــط «كـيـلــو  »16ملــدة
ُ
ساعتني ،واستخدمت فيها مختلف
أن ـ ــواع األس ـل ـح ــة ،م ــن دون أن تسفر
عــن أي تـقــدم للميليشيات املــدعــومــة
إماراتيًا.
هــذه النتيجة أكــدهــا ،كــذلــك ،مصدر
عسكري رسمي نفى لوكالة «سبأ»
التابعة لحكومة اإلنقاذ حديث قوى

حضر المرضى من محافظات بعيدة إلى صنعاء ليتم إبالغهم بتأجيل الرحلة (أ ف ب)

العدوان عن الوصول إلى «كيلو »10
و«كـيـلــو  ،»16مـعـتـبـرًا إي ــاه «نتيجة
الفشل الذريع لتلك القوى وعجزها
ع ــن تـحـقـيــق أي تـ ـق ــدم» ،و«م ـحــاولــة
ل ـك ـس ــر ثـ ـب ــات ال ـجـ ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان»،
م ــؤك ـدًا أن «أحـ ـ ــرار ت ـهــامــة جــاهــزون
لـتـلـقــن قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان ومــرتــزقـتـهــا
دروس ـ ــا قــاس ـيــة ،وت ـحــويــل الـســاحــل
الغربي إلى مستنقع لهم» .جاهزية
تقابلها قــوات «التحالف» باإلمعان
في ضــرب املدنيني واملــرافــق املدنية،

وآخر فصوله قصف الكلية البحرية
ف ــي م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة ،واس ـت ـه ــداف
مديرية الدريهمي جنوب املدينة ما
أدى إل ــى مـقـتــل مــدنـ َـيــن اث ـنــن على
األقــل .وفي مديرية الخوخة ،جنوب
املـحــافـظــة ،عـثــر ص ـي ــادون مــن أبـنــاء
املديرية ،أمس ،على جثث  17صيادًا
كانت قتلتهم القوات اإلماراتية األحد
املــاضــي .ووفقًا لــروايــة شاهد عيان،
هو الناجي الوحيد من املجزرة ،فإن
ق ــوات بحرية إمــاراتـيــة اختطفت 18

صيادًا من عرض البحر ،واقتادتهم
إلى إحــدى بــوارج «التحالف» ،حيث
أخضعتهم للتحقيق لـســاعــات قبل
أن ت ــأم ــره ــم ب ــال ـع ــودة إلـ ــى قــارب ـهــم.
وب ـ ـعـ ــد ت ـج ـ ّـم ـع ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارب ،تــم
اسـتـهــدافـهــم ب ـص ــاروخ مـبــاشــر أدى
إلــى مقتل  17منهم ،وإصــابــة واحــد
ب ـجــروح ،ليعثر رفــاقـهــم الحـقــا على
جثثهم ،وينقلوها إلى قرية الكدحة
ّ
حيث ووريت الثرى .وعلقت حكومة
اإلنـقــاذ ،على لسان الناطق باسمها

وزير اإلعالم عبد السالم جابر ،على
الواقعة ،معتبرة إياها مؤشرًا إلى أن
«تـحــالــف ال ـع ــدوان ب ــات يـضــع نفسه
فوق األمم املتحدة واملجتمع الدولي،
وما ارتكابه لهذه الجرائم الوحشية
بالتزامن مع تواجد املبعوث األممي
في صنعاء إال خير دليل على ذلك».
وعلى رغــم مـغــادرة املبعوث األممي،
مــارتــن غــريـفـيــث ،الـعــاصـمــة اليمنية
مــن دون نـتــائــج ،بــل وت ــراف ــق انـتـهــاء
زيارته إليها مع تجدد الهجوم على
الحديدة ،إال أن منسقة األمم املتحدة
ل ـل ـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي ال ـي ـمــن ،ليز
غ ــران ــدي ،ال ت ــزال تــأمــل فــي أن يفلح
ضغط املنظمة الــدولـيــة فــي تجنيب
الـسـهــل الـتـهــامــي «ك ــارث ــة إنـســانـيــة».
وب ـح ـســب م ـصــدر أم ـمــي ت ـحــدث إلــى
«األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» ،ف ـ ــإن غ ـ ــران ـ ــدي ،ال ـتــي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ق ــد وص ـل ــت إل ــى
مديرية باجل في محافظة الحديدة
ف ــي زي ـ ـ ــارة ه ــي األول ـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا،
ستحاول حشد موقف دولي مناهض
للمعركة ،ملنع «كارثة ستلحق بواحد
مــن أكـثــر املجتمعات ف ـق ـرًا» .محاولة
ال ي ـبــدو ،إل ــى اآلن ،أنـهــا ستفلح في
تحقيق ّهدفها ،خصوصًا أن غراندي،
ُ
ومن تمثل ،أخفقوا في البدء بتطبيق
ات ـف ــاق ت ــم تــوقـيـعــه أخ ـي ـرًا ب ــن األم ــم
املتحدة وحكومة اإلنقاذ على تسيير
رح ـ ــات ج ــوي ــة ط ـب ـيــة ل ـل ـمــرضــى من
أصحاب الـحــاالت الحرجة واملزمنة،
كــان مـقــررًا أن تنطلق أم ــس .وأف ــادت
وزارة الصحة في حكومة اإلنقاذ بأن
الكثير مــن املــرضــى تــوافــدوا ،صباح
الـثــاثــاء ،مــن محافظات بعيدة ،إلى
مقر ال ــوزارة ً
ّ
بناء على دعــوة ُو ّجهت
إل ـي ـهــم م ــن األخـ ـي ــرة ،إال أن املـنـظـمــة
ال ــدول ـي ــة أبـلـغـتـهــم ب ـتــأج ـيــل الــرحـلــة
بـعــدمــا امـتـنــع تـحــالــف الـ ـع ــدوان عن
منحها ترخيصًا.
(األخبار)

من محافظة البصرة،
بدأ رئيس مجلس النواب
الجديد نشاطه ّفي انطالقة
«حماسية» تظل نتائجها
مرهونة بتأليف الحكومة.
ّ
تستمر
وفي االنتظارّ ُ ،
بورصة األسماء المرشحة
لرئاسة الوزراء
بالتحركِّ ،
ُ
مع بروز مواقف مقللة
من حظوظ عادل عبد
المهدي
يـ ـب ــدو أن االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى اسـ ـ ــم رئ ـي ــس
ال ــوزراء العراقي املقبل لن يكون بعيدًا
ّ
م ــن ال ـص ـع ــوب ــات والـ ـع ــراقـ ـي ــل ،ف ــي ظــل
ال ــ«ف ـي ـتــوات» املـتـضــادة املــوضــوعــة من
ِق َبل القوى السياسية ،وتعدد األسماء
امل ـطــروحــة لـشـغــل امل ـن ـصــب .وم ــع ذل ــك،
يمكن النظر إلــى إعــان رئيس تحالف
«الفتح» ،هادي العامري ،أمس ،سحب
ت ــرش ـح ــه ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــؤش ـرًا
إيـجــابـيــا يمكن أن «يـفـتــح امل ـجــال أمــام
ال ـ ـح ـ ــوارات ال ـ ـجـ ــادة الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
مـجـلــس وزراء وح ـك ــوم ــة وف ـق ــا لــرؤيــة
امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة ال ـع ـل ـيــا (آيـ ـ ــة ال ـلــه
ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي) ،وال ـ ـشـ ــروط الـتــي
ّ
حددتها» ،وفق ما قال.
ه ــذه ال ـش ــروط ال ت ــزال إل ــى اآلن تشكل
العنصر الـجــامــع بــن مــواقــف مختلف
املكونات ،وآخرها ما ّ
شدد عليه تحالف
«سائرون» ،املدعوم من مقتدى الصدر،
من ضــرورة «اختيار شخصية تحظى
بمقبولية الشعب الـعــراقــي واملرجعية
ً
الدينية أوال» ،بحسب ما دعا إليه أمس
رئ ـيــس الـتـحــالــف ف ــي مـحــافـظــة ديــالــى
بــرهــان املـعـمــوري ،الــذي حــذر كذلك من

فلسطين

أثمرت ضغوط السلطة الفلسطينية من
جهة ،ونفور «حماس» من جهة أخرى،
في تحييد نيكوالي مالدينوف عن دوره،
لتتسلم بعده المنصب سفيرة هولندية
سبق لها العمل في إيران .أيًا كانت الحال،
تبقى غزة معلقة بشأن التهدئة ،فيما
يستمر تواصل سقوط الشهداء في كل
من الضفة والقدس وغزة
في إجراء لم يكشف االتحاد األوروبي
أسبابهّ ،
تقرر تعيني سفيرة هولندا
السابقة في إيران ،سوزانا تيرستال،
مبعوثًا جديدًا لـ«عملية السالم» في
ً
الشرق األوس ــط ،بديال عن البلغاري
ن ـي ـكــوالي م ــادي ـن ــوف ،وذل ــك ف ــي ظل
ن ـفــور فـلـسـطـيـنــي م ــن األخـ ـي ــر ،تمثل
بتقديم رام الله شكوى رسمية ضده
في األمم املتحدة ،قبل نحو أسبوعني،
ساعية آنذاك إلى عرقلة ملف التهدئة
فـ ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ـ ــزة ،والـ ـتـ ـه ــدي ــد بـقـطــع
الـتـمــويــل كليًا عــن الـقـطــاع .وبجانب
ذلــك ،أبــدت حركة «حماس» انتقادها
ألداء مالدينوف ،على رغــم أنــه أرسل
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ن ــائ ـب ــه إلـ ــى غـ ــزة م ــع وع ــد
بتقديم صيغة مكتوبة وواضحة ،إذ
انتقد قائد «حماس» في غزة ،يحيى
السنوار ،دور الرجل وأداءه.
أي ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــن ،غ ـ ـ ـ ــادر م ـ ــاديـ ـ ـن ـ ــوف إل ــى
«م ـن ـص ــب أع ـ ـلـ ــى» ،ك ـم ــا ت ـف ـيــد بــذلــك
م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،ع ـلــى أن تـبــاشــر
املـبـعــوثــة ال ـجــديــدة مـهــامـهــا «ف ــورًا»

وف ــق ب ـيــان ص ــدر أم ــس ،وسـتــواصــل
عملها حتى  29شباط /فبراير .2020
وق ــال الـبـيــان األوروب ــي إن «املهمات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـب ـع ــوث ــة الـ ـج ــدي ــدة
امل ـســاه ـمــة ف ــي ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي من
امل ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي ل ـت ـســويــة نـهــائـيــة
قائمة على حــل الــدول ـتــن» ،مضيفًا
أن ـه ــا «س ـت ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مع
جميع الجهات ذات العالقة بالعملية
الـسـيــاسـيــة واألطـ ـ ــراف امل ـشــاركــة في
العملية ،واألمــم املتحدة واملنظمات
األخ ــرى ذات العالقة لتقوية عملية
السالم».
ي ــذك ــر أن ت ـي ــرس ـت ــال ش ـغ ـلــت ســاب ـقــا
منصب سفير لـبــادهــا فــي وأنـغــوال،
وهــي على قيد الخارجية الهولندية
م ـن ــذ  ،1994وك ــان ــت ن ــائ ـب ــا لـلـمـمـثــل
الــدائــم لبالدها فــي األمــم املتحدة في
جنيف .أما مالدينوف ،فكان قد سبقه
ف ــي ه ــذا املـنـصــب ال ـهــول ـنــدي روب ــرت
س ـيــري الـ ــذي واجـ ــه أي ـضــا ان ـت ـقــادات
حادة بعد حرب غزة األخيرة ،وأنهى
مهماته مطلع .2015
في هذا الوقت ،قالت مصادر سياسية
وإعــامـيــة إن «ح ـمــاس» تلقت دعــوة
جديدة من «االستخبارات املصرية»
لزيارة القاهرة من أجل «البحث في
قضايا عدة» ،في وقت كانت أوساط
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة قـ ــد ق ــال ــت إن ال ـح ــرك ــة
قررت تأجيل الرد على دعوة سابقة
حتى نهاية الشهر الجاري ،فيما لم
يتضح موقفها من الدعوة الحالية.
وي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب
ال ـس ـيــاســي لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل
ه ـن ـيــة ،إن «م ـس ـي ــرة الـ ـع ــودة وكـســر

ال ـح ـص ــار ل ــن ت ـت ــوق ــف ح ـت ــى تـحـقــق
أهدافها وفي مقدمها إنهاء الحصار
كليًا» عن غــزة ،مضيفًا خــال أعمال
مــؤتـمــر أم ــس ،أن «شـعـبـنــا لــن يقبل
أرباع الحلول وال أنصافها» .وتابع:
«أي ت ـفــاه ـمــات إلنـ ـه ــاء ال ـح ـص ــار ال
ي ـجــب أن ت ـكــون بـثـمــن س ـيــاســي وال
ج ـ ــزءًا م ــن ص ـف ـقــة ال ـ ـقـ ــرن ،ف ــا فـصــل
للضفة عــن غ ــزة ،وال مـســاومــة على
ســاح املـقــاومــة» ،لكنه أقــر أن الربط
بــن املصالحة وإنـهــاء الحصار «ما
زال متعثرًا».
مـيــدانـيــا ،استشهد ش ــاب فلسطيني
ف ــي مـنـطـقــة ب ــاب ال ـع ـمــود ف ــي مــديـنــة
الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة إث ـ ــر إطـ ـ ــاق ج ـنــود
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي الـ ـن ــار عـلـيــه
مساء أمــس بــدعــوى محاولته تنفيذ

عـمـلـيــة ط ـعــن ،فـيـمــا َم ـن ـعــت ال ـطــواقــم
الـطـبـيــة م ــن ال ــوص ــول إل ـي ــه .وصـبــاح
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـش ـ ــاب م ـح ـم ــد
زغـلــول الخطيب ( 24سـنــة) مــن بلدة

يواصل خضر
عدنان إضرابه عن
الطعام لليوم
الـ 17على التوالي

أن «الـشـعــب الـعــراقــي سيقلب الـطــاولــة
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن فـ ــي حـ ـ ــال اخ ـت ـي ــار
حكومة بعيدة عن املواطن».
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـج ـم ـي ــع ي ــرف ــع الف ـتــة
«ش ـ ـ ــروط امل ــرجـ ـعـ ـي ــة» ،إال أن ال ـخ ــاف
بـ ـش ــأن ك ـي ـف ـيــة إس ـ ـقـ ــاط ت ـل ــك الـ ـش ــروط
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ي ـب ــدو أنـ ــه ال ي ــزال
قائمًا .في هذا اإلطــار ،بدت الفتة أمس
ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن م ـق ـلـ َـبــي
ـح» (الـتـحــالــف الــذي
«ســائــرون» و«الـفـتـ
ُ ِّ
يـقــوده الـعــامــري) ،واملـقــلـلــة مــن حظوظ
املــرشــح عــادل عبد املـهــدي ،الــذي كانت
امل ـع ـط ـيــات ق ــد أف ـ ــادت ب ــوج ــود تــوافــق
كـبـيــر عـلــى اس ـم ــه .إذ رأى الـعـضــو في
«سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» ،ريـ ـ ـ ــاض ال ـ ـب ـ ـهـ ــادلـ ــي ،أن
«مــواصـفــات رئـيــس الحكومة املقبل ال
ّ
تنطبق على عبد املهدي ،لكونه تسلم
عدة مناصب في الحكومات املتعاقبة»،
ف ـي ـمــا وص ـ ــف الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي ال ـت ـحــالــف
ن ـف ـســه ،أي ـمــن ال ـش ـم ــري« ،األنـ ـب ــاء الـتــي
ت ـحــدثــت ع ــن ت ـقــديــم اس ــم ع ـبــد امل ـهــدي
مــرشـ َـح تـســويــة بــدعــم مــراجــع النجف»

ْ
ب ــأن ـه ــا «غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«ال يــوجــد أي تــوجــه (م ــن ه ــذا ال ـنــوع)
ع ـلــى اإلطـ ـ ـ ــاق» .وفـ ــي االتـ ـج ــاه نـفـســه،
رأى الـ ـن ــائ ــب عـ ــن تـ ـح ــال ــف «الـ ـبـ ـن ــاء»
(«ال ـف ـت ــح» و«دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون» بــزعــامــة
ن ــوري املــالـكــي) ،مــوحــان الـسـعــدون ،أن
عـبــد امل ـه ــدي «ال تـنـطـبــق عـلـيــه ش ــروط
املرجعية ورؤيتها» ،الفتًا إلى أن الرجل
ً
«تابع لجهة سياسية وليس مستقال،

نفى نواب في
ّ
«سائرون» وجود توجه
لطرح عبد المهدي
ّ
كمرشح تسوية

رفض الحلبوسي تأخير صرف مستحقات البصرة (أ ف ب)

ـدم شـيـئــا إيـجــابـيــا للبلد طــوال
ول ــم يـقـ ّ
فترة تسنمه املناصب».
م ــواق ــف تـشــي ب ــأن ال ـطــرفــن («ال ـف ـتــح»
و«ســائــرون») ربما كانا قد طرحا اسم
عبد املهدي على سبيل املناورة ،بهدف
جـ ّـس أحــدهـمــا نبض اآلخ ــر ،والــوقــوف
على ّ
رد فعل الجهات املعنية بتسمية
رئيس الوزراء .وبمعزل عن الشخصية
ّ
ستستقر عليها بورصة األسماء،
التي
املؤكد أن املنصب لن يشغله إال مرشح
َ
متوافق عليه بني «الفتح» و«سائرون»،
ّ
ومحظي بقبول حلفاء كل منهما .وفي
هــذا اإلط ــار ،أشــار الـعــامــري ،أمــس ،إلى
أن «العراقيني بــدأوا مرحلة التوافقات
في ما بينهم للتوصل إلى رئيس وزراء
مـتـفــق عـلـيــه ب ـق ــرار ع ــراق ــي بــام ـت ـيــاز»،
م ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن «ي ـح ـظ ــى
املــرشــح لرئاسة ال ــوزراء بتوافق الكتل
السياسية ،وإذا ما دعمته كافة القوى،
فسيكون النجاح نصيبه بالتأكيد».
ـواز ل ـل ـم ـشــاورات الــدائــرة
وع ـلــى خــط مـ ـ ٍ
ب ـش ــأن اخ ـت ـي ــار رئ ـي ـ َـس ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
والـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــدأ رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ال ـجــديــد ،مـحـمــد الـحـلـبــوســي ،نـشــاطــه
الـبــرملــانــي مــن محافظة الـبـصــرة ،التي
كــانــت قــد شـهــدت احتجاجات مطلبية
واسعة النطاق ،في انطالقة «حماسية»
ّ
ّ
ّ
املحك إلى أن تتشكل
تظل نتائجها على
الحكومة .وأعلن الحلبوسي ،في بيان
بشأن زيارته التي قام بها أمس برفقة
وفــد برملاني وحـكــومــي« ،تأليف لجنة
ُ
ً
ســت ـعـ ّـد ت ـقــري ـرًا م ـف ـصــا ع ــن األوضـ ــاع
ف ــي ال ـب ـصــرة واملـ ــدن امل ـح ــررة لتقديمه
إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي أقـ ــرب ُ وق ـ َـت»،
الف ـتــا إل ــى أن «م ــوازن ــة  2018ضـ ِّـمــنــت
تخصيصات ملحافظة البصرة» ،رافضًا
ص ــرف تـلــك الـتـخـصـيـصــات».
«تــأخ ـيــر ُ
وف ــي وق ــت أع ـلــن فـيــه إط ــاق س ــراح 13
شخصًا من معتقلي التظاهرات ،وعد
الحلبوسي بالعمل على «تسريع إخالء
سبيل بقية املعتقلني».
(األخبار)

مقالة

األوروبيون يستبدلون مالدينوف ...و 6شهداء في الضفة وغزة
ب ـيــت ري ـم ــا (شـ ـم ــال غ ــرب ــي رام ال ـلــه)
ب ـعــد ت ـعــرضــه ل ـل ـضــرب امل ـب ــرح أث ـنــاء
اعتقاله على يد الوحدات اإلسرائيلية
الـخــاصــة ،إذ اقتحم قــرابــة  40جنديًا
منزل العائلة فجرًا واعتقلوا محمد
واع ـت ــدوا عـلـيــه بــال ـضــرب ،ثــم أبلغت
العائلة باستشهاده ،األمر الذي يرفع
عدد شهداء الحركة األسيرة إلى .217
فاستشهد مـســاء أمــس
أم ــا فــي غ ــزة،
ُ
فلسطينيان اثنان وأصيب  46آخرون
جراء قمع العدو تظاهرة قرب حاجز
«بيت حانون  -إيريز» شمال القطاع،
فيما نجح عشرات الشبان في اجتياز
الحاجز والوصول إلى الجدار األمني.
وقبل ذلــك ،أعلنت وزارة الصحة في
غــزة استشهاد شــابــن على الـحــدود
الجنوبية للقطاع نتيجة استهداف
طائرات االحتالل لهم في وقت مبكر
أم ـ ــس ،م ـض ـي ـفــة أن ال ـش ـه ـيــديــن هـمــا
ناجي جميل أبــو عاصي ( 18سنة)،
وعالء زياد أبو عاصي ( 21سنة).
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت م ــؤس ـس ــة «مـهـجــة
الـ ـ ـق ـ ــدس لـ ـلـ ـشـ ـه ــداء واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» فــي
ت ـص ــري ــح أم ـ ــس ،بـ ــأن األسـ ـي ــر خـضــر
عــدنــان ( 40س ـنــة ،مــن ج ـنــن) مــا زال
يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
ل ـل ـيــوم ال ـس ــاب ــع ع ـشــر ع ـلــى ال ـتــوالــي
«رفضًا العتقاله التعسفي» ،مضيفة
أنــه «ممتنع عــن الفحص الطبي بما
فيه الوزن والضغط والسكري واملرارة
منذ اليوم األول إلضرابه وهو يشرب
املــاء فقط» .وسبق لعدنان أن خاض
في األعــوام املاضية إضرابني فرديني
طويلني تحرر بموجبهما.
(األخبار)
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أي سياسة صحة عمومية في الجزائر؟
لينا كنوش
بعد تحديد عشرات الحاالت في مناطق شمال ووسط البالد (البويرة،
البليدة ،تيبازة ،العاصمة ،املدية ،عني الدفلى) خالل شهر آب /أغسطس
املاضي ،أحيا تأكيد وجود إصابة جديدة بالكوليرا في مدينة وهران،
في الـ 8من أيلول /سبتمبر ،النقاش حول فاعلية السلطات العمومية
في الوقاية من األخطار الصحية وإدارتها.
انهال النقد من كل حدب وصوب للتنديد بجمود وال مباالة السلطات،
التي لم تطلق  -إال في شكل متأخر  -حملة وقاية وطنية تهدف لوقف
الوباء .األزمة الصحية ألقت الضوء مرة أخرى على الضعف الهيكلي
للنظام الصحي العمومي في الجزائر ،املبني على املجانية ،لكن املتميز
بضعف سياسات الوقاية واألنشطة الصحية األساسية.
وف ــي مــا يـخــص اهـتـمــامــات الـسـلـطــات ،فـهــي تعطي األول ــوي ــة لتقديم
الرعاية الصحية على حساب التثقيف حول الصحة ،واألخطار البيئية،
والوقاية ،وكذلك دعم البحث ،بصفته أحد أعمدة الصحة العامة .وفي
سياق ارتـبــاط وبــاء الكوليرا بضعف النظافة البيئية ،يجب التنديد
أيضًا بغياب تدخل الدولة في مجال الحماية الصحية للسكان.
بعد  56عامًا على االستقالل ،ال يــزال بلد ثري مثل الجزائر ،يعاني
صعوبات في تطوير سياسات صحية تستجيب لحاجات الجزائريني
من ناحية اإلنصاف والنفاذ للرعاية الوقائية والعالجية على امتداد
امل ـجــال الــوط ـنــي ،وه ــي مـســألــة تــرتـبــط أســاســا بــالـهــوة الـفــاصـلــة بني
التحديات الصحية املطروحة ،والوسائل املوضوعة ملجابهتها ،بحسب
ما يقول الطبيب واألستاذ فريد الشاوي.
صحيح أن تجربة الجزائر ،التي خرجت من االستعمار بنظام صحي
ُم ــدم ــر ،ش ـهــدت إرادة سـيــاسـيــة ك ـبــرى لـنــاحـيــة ب ـنــاء أنـظـمــة الصحة
وتـطــويــرهــا ،لكن فــي املــرحـلــة الـحــالـيــة ،الـتــي تـطــرح على البلد تحديًا
ّ
مضاعفًا يتمثل في التحولني الوبائي والديموغرافي ،يعتبر الشاوي أن

املوارد البشرية واملادية واملالية ،ال تزال بعيدة عن مستوى الحاجات.
ّ
خالل مقابلته مع «األخبار»ُ ،يذكر املسؤول السابق عن إصالح النظام
الصحي والتأمني االجتماعي ،في حكومة مولود حمروش ،بأن تفشي
وباء الحصبة األخير ،ووباء الكوليرا الحالي ،يشهدان على االستمرار
الوبائي لبعض األمــراض املعدية (املنقولة عبر املياه السل ،األمــراض
ذات املنشأ الحيواني) ،التي لم يتم القضاء عليها بعد ،عــاوة على
ظهور أم ــراض معدية جــديــدة مرتبطة بنمط العيش ،كالتهاب الكبد
الفيروسي والسيدا.
من جهة أخرى ،يقول الشاوي إن «الجزائر شهدت تغيرًا ديموغرافيًا
هامًا خالل األعوام الخمسني املاضية على مستوى قاعدة الهرم ،وال
يزال األطفال والرضع يمثلون نسبة هامة من السكان (نحو  )%25في
حني أن نسبة الشيخوخة ،أي من سنهم  60سنة فأكثر ،ستمثل قبل
عام  2030نحو  %12من السكان ،مقارنة مع  %6خالل الثمانينيات».
ووفقًا للشاوي ،سوف ُيترجم هذا التحول الديموغرافي على املستوى
الصحي في زيــادة األم ــراض غير املعدية ،مثل السرطان أو أمــراض
األيض ،على غرار السكري وأمراض القلب والشرايني.
يعيش البلد إذًا في وضع صحي يفرض اتباع برامج تقليدية ملقاومة
األمراض املعدية وحماية األم والطفل ،وفي الوقت نفسه ،وضع وسائل
معقدة ومكلفة ملقاومة األمراض غير املعدية «في مواجهة هذا التحدي
املضاعف ،فإن اإلمكانات الحالية بالكاد تكفي :نعاني من عجر في
ّ
أسرة املستشفيات ( 1.7على كل ألف ساكن ،في حني يجب أن يكون
املعدل األدنــى  3أســرة) ،وعجز في املــوارد البشرية ،وبخاصة اإلطار
شبه الطبي وأطباء االختصاص ،واألهم ،هو نقص املوارد املالية ،ألن
اإلنفاق الصحي العام ال يتجاوز  380دوالرًا في العام لكل ساكن (في
مقابل  3آالف دوالر في بلدان «منظمة التعاون والتنمية االقتصادية»)!
نحن نسير إذًا في اتجاه وضع صحي مشابه للبلدان املتقدمة ،لكن مع
عبء األمراض املعدية ومع إمكانات أقل بكثير».

في الوضع الحالي ،ال تستجيب السياسة الصحية لحاجات السكان
األساسية من ناحية اإلنصاف والنفاذ للرعاية ،وال تزال التفاوتات في
توزيع اإلمدادات الصحية والنفاذ إلى املرافق مهمة في سياق تصاعد
مطالب املواطنني بتوفير خدمات صحية فعالة .ويتأسف البروفيسور
ً
ال ـشــاوي قــائــا« ،فــي هــذا الــوضــع املـعـقــد ،تعجز السلطات العمومية
لألسف عن تحديد ووضــع سياسة صحية واقعية ،صائبة وفعالة
تضع في الحسبان حاجات السكان الصحية واإلمكانات املتوافرة،
وتحشد جميع امل ــوارد فــي برنامج يتخذ مــن املــواطــن مــركـزًا لجميع
االهتمامات .وعلى عكس ذلــك ،يقوم كبار املسؤولني باالستعراض،
ويملي كل منهم سياسة مرحلية ،مفروضة في أغلبها من مجموعات
ً
ضغط ،بدال من أن تفرضها املشكالت الحقيقية لصحة املواطنني».
يجب أال تقتصر سياسات الصحة بعد اآلن على املؤسسات الصحية،
بل يجب التفكير في مقاربة مشتركة بني عديد القطاعات ،تكون في
ارتباط مع مجموع السياسات العمومية .كما أن التربية املواطنية على
إدارة املـيــاه ،واستغالل امل ــوارد املائية ،ونوعية الصرف الصحي في
الفضاء املدني ،ومراقبة نوعية السلع واملواد الغذائية األساسية ،تمثل
جميعها عوامل مؤثرة في الصحة ،ويجب أخذها في االعتبار أثناء
صياغة سياسة صحية.
يخلص فريد الـشــاوي إلــى أن «مــا ينقص بــادنــا هــو برنامج وطني
للصحة ،مستلهم حـصــريــا مــن حــاجــات صـحــة املــواط ـنــن ،ويقسم
أهــدافــه على املــدى القصير واملتوسط والبعيد ،مع تحديد األولــويــات
واالسـتـخــدام العقالني لإلمكانات املـتــوافــرة .ولتمويل هــذا البرنامج،
نرجو أن يشهد اقتصاد البالد تطورًا إيجابيًا في املستقبلُ ،يرفع
الثروة الوطنية في شكل ملحوظ ،ألن الجزء املخصص للصحة من
تلك الثروة ،ليس إال نسبة من إجمالي الناتج املحلي (يمثل حاليًا قرابة
 %5منه) .يجب علينا إذًا العمل أكثر ،واإلنتاج في شكل أفضل ،حتى
نوفر في املستقبل اإلمكانات الضرورية لنظام صحي جيد».
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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

ّ
الرباط تقدم ورقة «البوليساريو» لترامب:

لنتعاون ضد إيران
جدد المغرب ،عبر زيارة وزير
خارجيته لواشنطن ،االتهامات
إليران بدعم جبهة «البوليساريو».
وفيما ترى الرباط في إدارة ترامب
فرصة لتحقيق مكاسب في
قضة الصحراء الغربية ،نفت طهران
بشدة تجديد االتهامات

بوريطة:
حل مشكلة
الصحراء
سيساعد على
التصدي إليران
(أ ف ب)

ب ـ ــدت لـ ـ ـق ـ ــاءات وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
امل ـ ـغـ ــربـ ــي نـ ــاصـ ــر ب ـ ــوريـ ـ ـط ـ ــة ،فــي
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،مــع
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مايك
بومبيو ،ومستشار األمن القومي
ج ـ ـ ــون ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون ،وت ـص ــري ـح ــات ــه
عـشـيــة ال ــزي ــارة ،قـ ــرارًا مــن الــربــاط
باالنخراط في التصعيد األميركي
ض ـ ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران .تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ت ـس ـع ــى
واشـنـطــن فــي تفعيله عـبــر أوســع
مروحة من الحلفاء ،بهدف زيادة
الـ ـضـ ـغ ــوط مـ ــن جـ ـه ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام
ال ـ ـصـ ــارم ل ـل ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة
املقبلة ،لجعل فاعليتها أمضى.
منذ مدة ،يبدو املغرب على مسافة
من الصراعات الدائرة في املنطقة،
وخصوصًا حرب اليمن التي جمد

مشاركته فيها دون إعــانــه ذلــك،
إثــر توتر في العالقة مع الرياض
بــدأ منذ رفــض الــربــاط االنضمام
إلــى السعودية فــي مقاطعة قطر.
ل ـكــن ال ــرب ــاط ،م ـنــذ أيـ ــار امل ــاض ــي،
ب ــدأت حملة عـلــى إيـ ــران ،لــم تفهم
خلفيتها بــوضــوح ،بعد أن أعلن
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـغ ــرب ــي قـطــع
العالقات مع طهران بعد ساعات
ف ـقــط م ــن زيـ ـ ــارة قـ ــام ب ـهــا إلي ـ ــران.
ح ـي ـن ـهــا ق ـ ــال ب ــوريـ ـط ــة إن بـ ــاده
س ـح ـبــت س ـف ـيــرهــا ل ـ ــدى طـ ـه ــران،
وإن ـ ـهـ ــا ت ـم ـل ــك أدل ـ ـ ــة دام ـ ـغـ ــة عـلــى
ت ــورط إي ــران وح ــزب الـلــه فــي دعم
«البوليساريو» من طريق إحدى
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي دولـ ــة
عــربـيــة لــم يـسـمـهــا .ك ــان املـقـصــود
بــالــدولــة الـعــربـيــة ال ـج ــزائ ــر ،الـتــي
س ـ ــارع ـ ــت إلـ ـ ــى خـ ـف ــض تـمـثـيـلـهــا
الــدب ـلــومــاســي ردًا عـلــى اتـهــامــات
جارتها املغربية .يومها قــرأ كثر
التحرك املغربي في إطار استثمار
اسم إيران في الصراع والخالفات
م ــع الـ ـج ــار الـ ـج ــزائ ــري ،لـتـحـقـيــق
مكاسب في ملف صراع الصحراء
الغربية.
ال يـنـفــي ل ـج ــوء املـمـلـكــة املـغــربـيــة
ال ـي ــوم إل ــى إدارة دون ــال ــد تــرامــب
ل ــ«امل ـس ــاع ــدة» ف ــي الـ ـن ــزاع ،الـبـعــد

جددت إيران نفيها
التهامات الرباط بدعم
«البوليساريو»

ال ـ ــذي ذك ـ ــر إب ـ ــان انـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ــة.
لكنه يــوضــح أكـثــر حــاجــة الــربــاط
إلــى تـعــاون مـتـبــادل مــع واشنطن
عبر ورق ــة «الـبــولـيـســاريــو» .هكذا
يستغل النظام املغربي االستنفار
الـ ـت ــرامـ ـب ــي ضـ ــد ط ـ ـه ـ ــران ،لـيـعـلــن
اسـتـعــداده للتجاوب مــع مشروع
ال ـب ـيــت األب ـي ــض لـلـتـصـعـيــد .فكل
ورق ـ ــة ت ـض ــاف إلـ ــى امل ـل ـف ــات الـتــي
يعدها فريق ترامب بوجه إيــران،
ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد م ـك ـس ـب ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـت ـك ـث ـيــف
الضغوط .ومهما كان دور الرباط
محدودًا في التأثير بالحملة ،فهو
بالحد األدن ــى يسهم فــي تطويق
طهران إعالميًا ودبلوماسيًا .من
جانبها ،ال تجد اململكة املغربية
فرصة أفضل من اإلدارة األميركية

ّ
تنكب على مواجهة
الحالية التي
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،لـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج اسـ ـ ـ ــم إي ـ ـ ـ ـ ــران فــي
م ـل ــف «الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» ال ـش ــائ ــك
والحساس بالنسبة إلــى املغرب،
ً
أمــا فــي إح ــداث اخـتــراق فــي ملف
ص ــراع الـصـحــراء الغربية املعقد.
وبـحـســب مـصــدر دبـلــومــاســي في
الرباط ،تحدث إلى وكالة «فرانس
بـ ـ ــرس» ،فـ ــإن ب ــوري ـط ــة وبــومـبـيــو
ب ـح ـثــا «ف ـ ــرص تــوس ـيــع ال ـت ـعــاون
األم ـنــي ال ـقــوي بــن الـبـلــديــن ،بما
في ذلك الجهود املشتركة الرامية
لــوضــع حــد لــدعــم إي ــران لــإرهــاب
وال ـت ـصــدي لـتــأثـيــرهــا ال ـض ــار في
املنطقة».
وحـ ـ ــاول ال ــوزي ــر امل ـغ ــرب ــي إع ـطــاء
زخـ ـ ـ ــم أكـ ـ ـب ـ ــر لـ ـلـ ـمـ ـل ــف ،مـ ـ ــن خـ ــال
وضـعــه االتـهــامــات لـطـهــران بدعم
«ال ـبــول ـي ـســاريــو» ف ــي إطـ ــار نـفــوذ
طهران في شمال أفريقيا .إذ قال
ب ــوريـ ـط ــة فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع مــوقــع
«بــرايـتـبــارت» األمـيــركــي اليميني
املتطرف ،عشية الــزيــارة ،إن «حل
مشكلة الصحراء سيساعد أيضًا
على االستقرار في شمال أفريقيا.
وه ــذا سيساعدنا عـلــى التصدي
لهجوم إيران» ،طالبًا من الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة «م ـ ـسـ ــاعـ ــدة» ب ـ ـ ــاده فــي
امللف.
املـ ــواقـ ــف امل ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي جـ ــددت
االت ـهــامــات إليـ ــران ،ع ــادت طـهــران
أم ــس ملــواجـهـتـهــا بــال ـن ـفــي .ورأى
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلي ــران ـي ــة ب ـه ــرام قــاس ـمــي ،أن ما
أدلـ ــى ب ــه بــوري ـطــة «ل ـي ــس ف ـقــط ال
ي ـت ـســم ب ــال ـص ـح ــة ،ب ــل ه ــو ت ـك ــرار
م ـ ــن جـ ــديـ ــد ل ـل ـت ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ــدم
س ـي ــاس ــة ال ـ ـعـ ــداء إلي ـ ـ ــران وت ــرم ــي
إلـ ــى ب ــث ال ـت ـفــرقــة وال ــوق ـي ـع ــة بني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي» .ووض ـ ـ ــع
قاسمي املــوقــف املغربي فــي إطــار
«ال ـت ـنــاغــم» مــع اإلدارة األمـيــركـيــة
الحالية «املناوئة ألفريقيا» ،نافيًا
االت ـه ــام ــات ب ـشــأن «ج ـه ــود إي ــران
لبسط النفوذ في أفريقيا» .وشدد
على أن عالقات طهران مع الــدول
األفــريـقـيــة «كــانــت وال ت ــزال قائمة
ع ـل ــى أسـ ـ ــس االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام امل ـت ـب ــادل
للسيادة الوطنية وتعزيز ظروف
التعاون املشترك».

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدتنا الغالية املرحومة
سلمى مصباح بك سالم
أوالده ــا صــائــب عبد الـكــريــم الزين
زوجته دورين خان أميريان
امل ــرح ــوم بــاســم عـبــد ال ـكــريــم الــزيــن
زوجته رنده أبي شاهني
أحفادها كريم ودانا باسم الزين
رامي وداني صائب الزين
شقيقها وليد سالم زوجته عائشة
الكيخيا
شقيقتاها يـســر س ــام أرم ـلــة أكــرم
اليوسف
املرحومة يمنى سالم
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر
الـيــوم األرب ـعــاء  19أيـلــول  2018في
جامع البسطا التحتا حيث توارى
الثرى في جبانة الباشورة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
والـثــانــي والـثــالــث يــومــي الخميس
والجمعة  20و 21أيـلــول  2018في
منزل الفقيدة الكائن في كليمنصو،
ش ـ ـ ــارع املـ ـي ــر عـ ـم ــر ،ن ــزل ــة م ــدرس ــة
الحكمة ،بناية  450املير عمر وذلك
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة والنصف
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره آل
سالم ،الزين وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

قمة «الكوريتين» :حفاوة تنتظر النتائج
أجواء إيجابية ّ
خيمت على اليوم
األول لمحادثات كيم جونغ أون
ومون جاي إن ،حيث استقبلت
بيونغ يانغ الضيف الجنوبي بحفاوة
بالغة وسط هتافات شعبية
لـ«إعادة التوحيد»
أن ـ ـ ـهـ ـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـك ـ ــوري ـ ــان
الشمالي والجنوبي ،كيم جونغ
أون ،ومـ ــون ج ــاي إن ،مـحــادثــات
الـيــوم األول مــن قمتهما الثالثة.
هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ال ـت ــي ت ـهــدف
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ــى إنـ ـع ــاش
املحادثات التي تراوح مكانها بني
بيونغ يــانــغ وواشـنـطــن فــي شأن
ن ــزع األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة فــي شبه
الجزيرة الكورية ،ومسألة إعالن

ن ـهــايــة رس ـم ـيــة ل ـل ـحــرب ال ـكــوريــة
( )1953-1950التي توقفت بهدنة
ت ــرك ــت ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ف ــي حــالــة
ح ـ ـ ــرب ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ـت ــن ع ــام ــا،
إض ــاف ــة إل ــى م ـشــاركــة «ال ـش ـمــال»
في املشاريع االقتصادية وإعــادة
الربط بني الجارين .وفي مستهل
مـ ـح ــادث ــاتـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـم ــرت
ساعتني فــي مقر «حــزب العمال»
الحاكم ،قال مون لكيم« :أنا مدرك
جدًا للثقل الذي نحمله» ،مضيفًا
أن ــه يـشـعــر «بـمـســؤولـيــة كـبـيــرة».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «الـ ـعـ ــالـ ــم ب ــأس ــره
يــراقــب ،وأرغــب في إظهار نتيجة
ال ـ ـسـ ــام واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـل ـن ــاس فــي
أنـحــاء الـعــالــم» .فــي املـقــابــل ،أشــاد
ك ـيــم ب ـج ـهــود مـ ــون ف ــي ال ـتــوســط
للقمة التاريخية التي عقدت في
سنغافورة مع الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .وك ـ ــان الــرئ ـيــس
الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ف ــي اسـتـقـبــال

مون الذي وصل أمس إلى بيونغ
ي ــان ــغ وس ــط اح ـت ـفــال ش ـع ـبـ ّـي ،إذ
اص ـ ـطـ ــف آالف املـ ــواط ـ ـنـ ــن ع ـلــى
ج ــان ـب ــي الـ ـط ــرق ح ــام ـل ــن ب ــاق ــات
زه ـ ـ ـ ــور وهـ ـ ـ ــم يـ ـهـ ـتـ ـف ــون ب ـص ــوت
واح ــد «لتوحيد الـبـلــد» ،وانطلق
الــرئ ـي ـســان ف ــي س ـي ــارة مـكـشــوفــة
مـ ــرت أم ـ ــام ق ـصــر «ك ــوم ـس ــوس ــا»،
ح ـ ـيـ ــث دفـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـيـ ــم وجـ ـ ـ ــده.
ووصفت وكالة «األنـبــاء الكورية

يستكمل كيم
اليوم محادثاته مع
نظيره الجنوبي

الشمالية الرسمية» ّ
القمة بأنها
«ف ــرص ــة م ـه ـمــة ل ـت ـســريــع تـطــويــر
ال ـعــاقــات بــن الـكــوريـتــن اللتني
تـ ـفـ ـتـ ـح ــان صـ ـفـ ـح ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
ال ـت ــاري ــخ» ،ب ــدوره ــا قــالــت وكــالــة
«ي ــونـ ـه ــاب» ال ـج ـنــوب ـيــة ،إن مــون
سـيـسـعــى لـتـحـقـيــق «س ـ ــام دائ ــم
ال رج ـع ــة ف ـي ــه» خـ ــال االج ـت ـمــاع
ال ـث ــال ــث هـ ــذا الـ ـع ــام ،وأول زيـ ــارة
يـقــوم بـهــا رئـيــس ك ــوري جنوبي
لبيونغ يانغ خالل  11عامًا.
وسيستكمل كيم اليوم محادثاته
م ـ ـ ــع نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي ال ـ ـ ــذي
يسعى إل ــى إق ـنــاع األول باتخاذ
خ ـ ـطـ ــوات م ـل ـم ــوس ــة نـ ـح ــو «نـ ــزع
األسلحة» ليعرضها أمــام ترامب
ال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـل ـت ـق ـي ــه عـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة
ـت الحــق من
في نيويورك ،في وقـ ٍ
الشهر الجاري.
(األخبار ،أ ف ب)

رقد على رجاء القيامة
مارون سليمان عون
(أبو سمير)
أبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاؤه :األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ سـ ـمـ ـي ــر ع ـ ــون،
ّ
الفنية في الصندوق
رئيس اللجنة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
زوجته لودي بوعقل وعائلتهما،
سيمون عون ،زوجته ليلى الجمال
وعائلتهما،
وال ــدكـ ـت ــور ريـ ـم ــون عـ ـ ــون ،زوج ـت ــه
الدكتورة يوال كرم وعائلتهما،
واملـ ـهـ ـن ــدس إدم ـ ـ ــون ع ـ ــون ،زوج ـت ــه
زينة موسى وعائلتهما،
ابـنـتــه جــورج ـي ـنــا ،زوجـ ــة الــدكـتــور
روجيه ّ
رحيم وعائلتهما
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم األرب ـع ــاء 19
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
ّ
الرعائية  -جزين من الساعة
مارون
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وال ـج ـم ـعــة  21الـ ـج ــاري في
صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـس ــة الـ ـقـ ـل ــب األقـ ـ ــدس
سامي الصلح  -ب ــدارو مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
انتقل إلى رحمة الله تعالى
السيد الحاج جواد عبد الله بدر الدين
(أبو عماد)
زوج ـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسن صالح
أوالده :السيد عماد ،السيد جهاد،
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن ،الـ ـسـ ـي ــد عـ ـب ــد ال ـل ــه
والسيد علي
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ،امل ــرح ــوم
ع ـب ــاس ،امل ــرح ــوم وف ـيــق وامل ــرح ــوم
علي
أصـهــرتــه :محمود الخنسا ،الحاج
م ـ ـح ـ ـمـ ــود مـ ـنـ ـع ــم والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ح ـســن
الخنسا
يقام مجلس فاتحة وعزاء حسيني
عــن روحــه الـطــاهــرة الـيــوم األربـعــاء
 19أي ـل ــول ،الـســاعــة الــراب ـعــة عصرًا
فــي قاعة الــزهــراء ،مسجد اإلمامني
الحسنني (ع) الغبيري.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
بــدر الــديــن ،صــالــح ،الخنسا ،منعم
وعموم أهالي جبشيت.

بقلوب ملؤها الرضا بقضاء الله
تنعى
ّ
ّ
جمعية ّ
الخيرية
املبرات
املايسترو محمد مسلماني
قائد الفرقة الفنية في ّ
املبرات
ف ــي ه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األل ـي ـم ــة تـقـيــم
جـمـعـ ّـيــة املـ ـب ـ ّـرات ال ـخ ـيـ ّ
ـريــة وعــائـلــة
الفقيد
ذكرى أسبوع عن روحه الطاهرة
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ع ـص ــر ي ــوم
الجمعة الواقع في  21أيلول 2018
ف ــي ق ــاع ــة ال ـس ـي ــدة الـ ــزهـ ــراء (ع) –
مـسـجــد اإلم ــام ــن الـحـسـنــن (ع) –
حارة حريك.
لـلـفـقـيــد عـظـيــم ال ــرح ـم ــة ولـعــائـلـتــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

تقرير

◄ شكر تعزية ►
تتقدم عائلة املرحومة
من جميع الذين واسوها بمصابها
األليم
بوفاة املرحومة
الحاجة لواحظ جميل كسرواني
ســائـلــن ال ـلــه أن يـمــدهــم بالصحة
والتوفيق.
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◄ مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن قضائي
ل ــدى املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة بــالــدعــاوى
العقارية ،برئاسة القاضي سيلفر ابو شقرا
 ،تـقــدم املستدعي حنا جــرجــس قسطنطني
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي فـ ـ ــراس نـعـيـمــه
باستدعاء سجل بالرقم  2018/2132يطلب
فيه شطب اشارة دعوى عدد  78/280مقامة
مــن ليندا ابــي نجم ضــد سـعــاد عـبــود جهة
ال ــدع ــوى ازالـ ــة ت ـعــدي مسجلة بــرقــم يومي
 159ت ــاري ــخ  1978/3/9ورقـ ــم ي ــوم ــي 241
ت ــاري ــخ  1978/4/7وش ـطــب اش ـ ــارة دع ــوى
مقدمة للقاضي املنفرد مــن املــن بــاالحــوال
الـشـخـصـيــة ع ــدد  983/169م ــن املـعـتــرض
ملحم عـبــود وس ــواه ضــد ورث ــه حـنــا عبود
املسجلة برقم يومي  103تاريخ 1983/2/16
عن صحيفة العقار  2363سن الفيل العقارية
س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة  512أ.م.م .مـهـلــة املــاحـظــات
واالعـ ـت ــراض خ ــال عـشــريــن يــومــا ت ـبــدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
اعالن قضائي
تــدعــو محكمة االي ـج ــارات فــي صـيــدا ،غرفة
الرئيس ج ــورج ســالــم املــدعــى عليهم ،عزت
ومحمد وروال غــازي ق ــدورة ،للحضور الى
قلم املحكمة واستالم نسخة عن استحضار
الــدعــوى رقــم  ،1018/179املـقــدمــة مــن كامل
ون ـس ـي ـم ــة خ ـي ــر الـ ــديـ ــن قـ ـ ـ ــدورة ضـ ــد ورثـ ــة
املرحوم غازي قــدورة بموضوع اسقاط من
حق التمديد ،وعن القرار تاريخ ،2018/5/14
والـ ـج ــواب خ ــال مـهـلــة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
تـلــي الـنـشــر واال ي ـصــار ال ــى ابــاغ ـكــم كــافــة
اوراق الدعوى بواسطة اللصق على لوحة
اعالنات املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
تبليغ فقرة حكمية
م ــن امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان،
امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة بــالــدعــاوى
الـعـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الـقــاضــي سيلفر ابــو
شقرا والقاضيني محمد فــرحــات واوجينا
ن ـص ـي ــر ال ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم روزي ـ ــت
وم ـ ــوري ـ ــس خـ ـلـ ـي ــل بـ ـشـ ـي ــر غـ ــالـ ــب مـ ـك ــرزل
واول ـي ـف ـيــة ف ــرن ــان ام ـيــل ان ـط ــوان ل ــو باييف
وتيري جــورج كلود آن لو باييف وبرنارد
جــورج مــاري غالب وباتريك لويس بشاره
غ ــال ــب وآن ف ــرن ـس ــواز مـ ــاري غ ــال ــب ونــزهــه
ماري بول غالب وسلمى ماري شارل غالب
ومـهــى جــايــن م ــاري مــرغــريــت غــالــب وجــان
فرونسوا وبرنار كلود وجاك أندريه وبينو
فيليب وبرونو لوك وفابيان دومنيك ماري
وم ــاري جــوزيــف وج ــان كـلــود وبيير وبــول
اسـكـنــدر غــالــب وج ــان وف ــرن ــان ومــارغــريــت
وم ـ ـ ـ ــاري ل ــوي ــز اسـ ـكـ ـن ــدر ع ـب ــدال ـل ــه ب ـش ــاره
غــالــب م ـك ــرزل وجــان ـيــت امل ـع ــروف ــة بــاالخــت
جــان اسكندر عبدالله بـشــاره غالب مركزل
ونزهة خليل غالب مكرزل واسكندر وبول
وشـ ــارل وه ـنــري ومـ ــارت واوج ـي ـنــي وريـنــه
بشاره عبدالله بشاره غالب مكرزل وماري
وسلمى واميلي خليل بشاره غالب مكرزل
ونـظـلــة خليل ب ـشــاره غــالــب ولــويــس بشير
غــالــب م ـكــرزل املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،انــه
بــاسـتــدعــاء ازال ــة الـشـيــوع رقــم 2018/1692
امل ـق ــدم م ــن امل ـس ـتــدعــي حـلـيــم تـمـيــم عقيقي
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي مـ ـ ــارون صــافــي
ص ــدر الـحـكــم رق ــم  2018/275قـضــى بــازالــة
الشيوع فــي العقارين  239و 412عــن علق
العقارية عن طريق طرحهما للبيع باملزاد
العلني للعموم ولصالح الـشــركــاء على ان
يعتمد اســاســا لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االول ــى
املبلغ املـقــدر مــن الخبير والـبــالــغ 2289300
د.أ .العقار  239ومبلغ  1318400د.أ .للعقار
 412وتضمينهم النفقات والرسوم بنسبة
حصة كــل منهم فــي امللك مهلة االستئناف
خالل ثالثون يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فــوزي محمود صايغ ملوكله محمود
م ـح ـمــد ص ــاي ــغ ش ـه ــادت ــي ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  757 – 687قصيبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه جميل سليم جعفر
مجهول محل االقــامــة عـمـاًا باحكام املــواد

 408و 409أ.م.م .تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة بــأن
لديها في املعاملة التنفيذية رقم 2018/239
ان ـ ـ ــذارًا اج ــرائ ـي ــا مــوج ـهــا ال ـي ـكــم م ــن طــالــب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن تنفيذ
عقد فتح حساب وعقد قرض وكشف حساب
وجدول سندات بقيمة /50.980.29/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيا أو بواسطة وكـيــل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا بأن
التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة عشرين
يــومــا على نشر هــذا االع ــان وعـلــى تعليق
نسخة عنه وعن االنــذار املذكور على لوحة
االعالنات لدى دائــرة تنفيذ بيروت ليصار
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ه ــذه امل ـه ـلــة االنـ ـ ــذار الـبــالـغــة
ع ـش ــرة ايـ ــام ال ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلبت باتريسيا ميشال خياطة سند تمليك
بدل ضائع بحصة مورثتها مادلني مسعود
روفايل في العقار  3077صغبني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يوما
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
اعالن
طـلــب أح ـمــد صــالــح الـحـمـصــي رق ـمــه املــالــي
 717892سند تمليك بدل عن ضائع ملوكله
محي الدين أحمد عراجي بحصته بالعقار
رقم  378منطقة برالياس العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط
اعالن
طلب موسى ابــراهـيــم رحيمي سند تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ملـ ــورثـ ــه اب ــراهـ ـي ــم حـســن
رح ـي ـمــي بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار رق ــم  1104من
منطقة سعدنايل العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب طــه محمد مــوســى بــوكــالـتــه عــن امنه
خليل موسى وملورثها محمد احمد موسى
ش ـه ــادت ــي ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 1375
عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت مــريــم حـســن قـمــح ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  776زوطر الشرقية .
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم ح ـســن ح ــرب بــوكــالـتــه
عن امني عبد الحليم بدر الدين ملورثه عبد
الحليم محمد بــدر الــديــن شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  2969حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ب ــاس ــم ك ـح ـي ــل مل ــوك ـل ـت ــه ســالــي
يوسف ظاهر شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 721كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب فـضـيـلــة ال ـش ـيــخ ع ـلــي ي ــوس ــف حــرب
ملوكله عبد املنعم وعبد اللطيف محمد بدر
الدين شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 2969
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاتن محمد علي حجيج شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  712ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاطمة علي سليم كمون شهادات قيد
بدل ضائع للعقارات  410كفرفيال و– 2063
 3135جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد علي محسن شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  529ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن رشـ ـي ــد مـ ـه ــدي مل ــوك ـل ــه حـســن
ابراهيم سعد شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1140بريقع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املحامي حسني محمد طنانه بوكالته
ع ــن رق ـي ــه وب ـت ــول ــه م ـح ـم ــود ح ـم ــود ال ــذي ــن
ب ــدوره ــم مـشـتــريــن م ــن ش ـمــس ح ـســن بــدر
الــديــن شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 410
نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عماد منير الجردي ملورثه منير رشيد
الـ ـج ــردي س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 A 9 /511القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
Muna bedaso balcha
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا االت ـصــال على
الرقم ٦٤٨٥٧٣/٠٣
غادرت العامله االثيوبيه
Berolu meseret ketema
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا االت ـصــال على
الرقم ٦٧٣٣٣٨/٠٣
غادر العامل البنغالدشي
RABIULLAH
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/292482
غادرت العاملة األثيوبية
ZENEBECH ACHEMO MENORE
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/766150
غادرت العاملة األثيوبية
Yematawork assefa mekuriya
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/881621
غادر العامل البنغالدشي
MD LITON KHAN
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/292482
غادرت العاملة البنغالدشية
KARIMA BEGUM
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/767979

20

األربعاء  19أيلول  2018العدد 3568

األربعاء  19أيلول  2018العدد 3568

إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـعــروض العائد لشراء وتركيب كاميرات
م ــراقـ ـب ــة ف ـ ــي بـ ـع ــض مـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 150/تــاريــخ  ،2018/1/11قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2018/10/19عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة مـ ـج ــان ــا م ـ ــن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/9/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1904
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اسـ ـت ــدراج لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـل ــوث ب ــامل ــواد
النفطية في االقنية وفي بعض املواقع في
معمل الذوق الحراري.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/10/19عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/9/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1893
تصحيح
ب ـت ــاري ــخ  2018/8/27جـ ــرى ن ـش ــر إع ــان
بـيــع ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان في
جريدة االخبار بالعدد رقم  3549باملعاملة
التنفيذية الرقم 2017/931
وقد صدر خطأ بإسم املنفد لوسي شلهوب
وك ـ ـ ــرم أب ـ ــي ك ـ ــرم وال ـص ـح ـي ــح هـ ــو لــويــس
شلهوب وكرم أبي كرم
فإقتضى التصويب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/205
طالب التنفيذ :بنك مصر لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي حسني صباح ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
بيروت رقم  2014/2471تاريخ 2015/6/15
لـب ـيــع اس ـه ــم امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ف ــي ال ـع ـق ــارات
ً
موضوع االستنابة تحصيال للدين البالغ
 198.241د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/11/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/27 :
تاريخ قرار الحجز 2015/11/14 :بالنسبة
للعقارات ذات الرقم القسم  A4و  A5و A8
و  A9و  A12و  B6و  B7و  B8و  B9من
العقار رقــم /529النبطية التحتا وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/11/12
و  2015/3/24لـلـعـقــار رق ــم /161م ــزرع ــة
ك ـف ــرج ــوز وتـ ــاريـ ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل
العقاري 2015/4/8
تاريخ محضر الوصف 2015/7/20 :للعقار
/161م ــزرع ــة ك ـفــرجــوز وت ــاري ــخ تسجيله:
 2015/8/12و  2016/2/10لباقي العقارات
وتاريخ تسجيلهم .2016/3/9
العقارات املوصوفة 2400 :سهمًا من القسم
 A4مــن العقار /529النبطية التحتا وهو
عـ ـب ــارة ع ــن م ـك ـتــب م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث غــرف
ومطبخ وحمام وهــو باشغال املنفذ عليه
علي حسني صباح.
مساحته 46 :م2

التخمني 59800 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 26.231 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A5من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وهو حاليًا باشغال علي صباح.
مساحته 22 :م2
التخمني 330000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 144.743 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A8من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وهـ ــو ب ــاش ـغ ــال امل ـس ـت ــأج ــر راتـ ـ ــب قـبـيـســي
(تجارة لأللبسة).
مساحته 21 :م2
التخمني 315000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 138.164 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A9من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وه ــو بــاشـغــال املـسـتــأجــر قيصر مصطفى
(تجارة لأللبسة).
مساحته 21 :م2
التخمني 315000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 138.164 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم  A12م ــن الـعـقــار
/529ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـت ـح ـتــا وهـ ــو عـ ـب ــارة عــن
ط ــاب ــق ث ــان ــي وي ـح ـتــوي ع ـلــى ش ـقــة مــؤلـفــة
م ــن ص ــال ــون ــن وط ـع ــام وم ـط ـبــخ وج ـلــوس
وغــرف ـتــي ن ــوم وم ــدخ ــل ومـ ــوزع وحـمــامــن
وت ــراس ــن وش ــرف ــات بــاش ـغــال ورثـ ــة كـمــال
حسني صباح.
مساحته 217 :م2
التخمني 184450 :د.أ.

الطرح بعد التخفيض 80.904 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B6من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ثالث يحتوي على شقة مؤلفة من صالون
وجلوس ومطبخ وموزع وثالث غرف نوم
وثالث حمامات وشرفات وهي شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B7من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
رابــع يحتوي على شقة مؤلفة من صالون
وجلوس ومطبخ وموزع وثالث غرف نوم
وثالث حمامات وشرفات وهي شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B8من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
خ ــام ــس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مــن
صــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وم ــوزع وثــاث
غــرف نــوم وثــاث حمامات وشــرفــات وهي
شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B9من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
س ـ ـ ــادس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مــن
صــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وم ــوزع وثــاث
غــرف نــوم وثــاث حمامات وشــرفــات وهي
شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.

بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من العقار /161مزرعة كفرجوز
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق سـفـلــي مــؤلــف من
ملجأ وغــرفــة كهرباء وحـمــام ومطلع درج
وطابق ارضــي واول (دوبلكس) ويحتوي
على اشـجــار الصنوبر والنخل والزيتون
والـ ـ ـس ـ ــروة وبـ ـع ــض اشـ ـج ــار ال ــزي ـن ــة وه ــو
باشغال املنفذ عليه سهيل صباح.
مساحته 840 :م2
التخمني 773500 :د.أ .لالرض والبناء
الطرح بعد التخفيض 339270 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
اسهم العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب

إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم املعاملة2010/427 :
املنفذ :فرست ناشونال بنك ش.م.ل .وكيله
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أفقيا

 -1شعب آري هــاجــر مــن جنوبي سكانديناڤيا واسـتـقـ ّـر فــي سـهــول أوروب ــا وغــزا
إيطاليا منذ القرن الثاني –  -2خالف خسر – أمير معني والد فخر الدين الثاني – -3
مجلس النواب والسلطة التشريعية في روسيا –  -4تعب وشقاء في سبيل العيش
– كأس من املاء – مجاز ومسلك – ّ -5
لس الطعام – بشر وقوم – خالف طاعة الوالد
–  -6سيدة باألجنبية – سفينة أو باخرة –  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية –
جرذ باألجنبية – ّ -8
تهيأ للحملة في الحرب – بلدة لبنانية بقضاء عاليه –  -9بسط
قدميه – عالمة على الجلد من وخز اإلبر – مقدار عمري –  -10مطرب لبناني شهير
ّ
خريج برنامج ستديو الفن

عموديًا
 -1زعيم نروجي إكتشف غرونلند –  -2قلب الثمرة – حانوت – نعم باللغة الروسية
–  -3رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة وإليه تنسب نوادر وفكاهات – جزيرة
إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن األدرياتيك –  -4خاصتك وملكك – سمني من
كل شيء –  -5منطقة قديمة في شبه جزيرة البلقان سيطرت على اليونان في عهد
والد اإلسكندر الكبير – بيت العنكبوت –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر
ّ
ونكد –  -7إستنكر وعاقب – لنب
بمصافي نفط تعمل لحساب فنزويلال – نشتغل
مخلوط باملاء –  -8من الطيور – يحتوي على سموم –  -9للندبة – نوع من الطعام
اإليطالي واملعروف في املطبخ اللبناني –  -10شاعر سوري راحل

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.
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مشاهير 2969

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما – -5
رطل – او – كسل –  -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي
–  -10كالكوتا – ان

عموديًا
ّ
 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4حراك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
حير – كابول –  -9أمس – كندا –  -10برج املر – ين

حل الشبكة 2968

إعداد
نعوم
مسعود
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4

5

6

7
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10

11

التاريخية
كــاتــب وروائ ــي فرنسي شهير (ُ )1870-1802يـعــرف بقصصه
ّ
املـلـيـئــة ب ــاإلث ــارة وامل ـغــامــرة وال ـتــي جـعـلــت مـنــه واح ـ ـدًا مــن أشـهــر الـكــتــاب
الفرنسيني في العالم
 = 11+10+9+6+2+1مجلس النواب الروسي ■  = 5+6+4+7+8مدينة أملانية
■  = 3+2خاصتك وملكك

حل الشبكة الماضية :ناي البرغوثي

املحامي سمير سعاده
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ع ـب ــد الـ ـل ــه رغـ ـ ـ ــدان الـ ـب ــدوي
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ طرابلس
السند التنفيذي :عقد تأمني وسندين دين
الـبــالــغ /93.177/د.أ .إضــافــة ال ــى الـفــوائــد
والنفقات
تــاريــخ قــرار الحجز ،2012/10/29 :تاريخ
تسجيله.2013/9/21 :
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
املقاسم املدرجة ادناه وفقًا ملندرجات دفتر
الشروط املنظم بتاريخ .2014/9/9
مــوضــوع ال ـطــرح :كــامــل املـقـســم  3ـ ـ ـ العقار
 671ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 158
م.م.
قيمة التخمني/155.400/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة

التخمني/83.916/ :د.أ .بعد التخفيض
مــوضــوع الـطــرح :كــامــل املقسم  4ـ ـ العقار
 671ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 118
م.م.
قيمة التخمني/123.900/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة
التخمني/66.906/ :د.أ .بعد التخفيض
مــوضــوع ال ـطــرح :كــامــل املـقـســم  5ـ ـ العقار
 671ـ ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 118
م.م.
قيمة التخمني/123.900/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة
التخمني/66.906/ :د.أ .بعد التخفيض
مكان وتــاريــخ وش ــروط املــزايــدة :الخميس
 2018/10/4ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا بقصر

العدل ـ ـ دائرة تنفيذ طرابلس غرفة الرئيس.
للراغب باالشتراك باملزايدة ان يعني مكانًا
مختارًا له ضمن نطاق الدائرة وعليه قبل
املباشرة بجلسة املــزايــدة دفــع بــدل الطرح
بموحب شيك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ طرابلس وعليه زيادة عن الثمن دفع
رسوم التسجيل ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/673
غرفة الرئيس فيصل مكي
طــالـبــي الـتـنـفـيــذ :انـطــوانـيــت ال ـيــاس زخيا
 جــوانــا ان ـطــوان االسـمــر  -ج ــورج انـطــواناالسمر
م ـي ــراي انـ ـط ــوان االس ـم ــر  -ج ـه ــاد ان ـط ــوان
االسمر  -مارلني جورج االسمر
اس ـع ــد جـ ـ ــورج االسـ ـم ــر  -جـ ـ ــوزف جــرجــي
سماحة  -انطوان جرجي سماحة
وكيلهم املحامي ميشال سعد
املنفذ عليه :غسان فيليب بسترس وكيلته
االستاذة ردينة شهاب.
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع قرار رقم
 2017/24تاريخ .2017/1/23
تاريخ التنفيذ2017/3/23 :
تاريخ تبليغ االنذارات2017/4/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــم وفـ ـق ــا مل ـض ـم ــون ــه:
2017/4/26
تاريخ محضر الوصف2017/6/7 :
تاريخ تسجيله2017/7/4 :
بـيــان الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار 553
الرميل محتوياته اصبحت كما يلي:
جـنـيـنــة ضـمـنـهــا ب ـيــت مــؤلــف م ــن طــابـقــن
السفلي يحتوي على خمس غرف بجانبه
اربــع غرف صغيرة من حديد وفي الطابق
االول غ ــرف ـت ــن وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــر وحــدي ـق ــة
صغيرة امام املنزل.
مساحته 489 :م( 2املـســاحــة املتبقية بعد
التخطيط  258م)2
حـ ــدود ال ـع ـق ــار :غ ــرب ــا :امـ ــاك ع ــام ــة ،شــرقــا
ً
ال ـع ـقــار رق ــم  /1176/ش ـم ــاال امـ ــاك عــامــة
جنوبًا العقارين رقم  /554/و./555/
قـيـمــة ال ـطــرح والـتـخـمــن بـعــد التخفيض:
 2.106.000د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
الــواقــع فــي  2018/10/3الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ف ــي م ـك ـتــب رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
بيروت.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار  /553/ال ــرم ـي ــل
املوصوف اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الحـكــام
املواد  /973/و /978/و / 983/من االصول

امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او يـقــدم كفالة
مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
لــه مقام فيه او لــم يسبق لــه ان عــن مقامًا
م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مـخـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه اي ـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحــالــة ،ايــداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او اح ــد امل ـص ــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللــة خمسة باملاية من دون حاجة النــذار
او طلب وذل ــك فــي خــال عشرين يــومــا من
تــاريــخ صــدور الـقــرار باالحالة للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
ص ــدر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـيــدا بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رق ــم  2017/796غــرفــة الرئيس
ال ـق ــاض ــي ران ـ ــي ص ـ ــادق ل ـب ـيــع ال ـع ـق ــار رقــم
/2157حارة صيدا باملزاد العلني.
املنفذ :محمد قاسم فرحات وكيله املحامي
مصطفى فرحات
املنفذ عليه :حسان احمد الزين
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :تـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد بـ ـقـ ـيـ ـم ــة
/105.000.000/ل.ل .ع ـ ـ ـ ــدا ال ـ ــرس ـ ــوم
واملصاريف.
تاريخ تبليغ االنذار2017/12/26 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2017/11/3 :تــاريــخ
تسجيله 2017/11/7
تاريخ محضر الوصف 2018/4/16 :تاريخ
تسجيله 2018/5/17
محتويات العقار  /2157حــارة صيدا :هو
عـبــارة عــن قطعة ارض بعل سليخ ال بناء
عليها بمحاذاة الطريق.
مساحته/1328/ :م2
بدل التخمني /464800/ :د.أ.
بدل الطرح  :بعد التخفيض  /278.880/د.أ.
ً
حــدود العقار  /2157حــارة صيدا :شماال:
العقار رقم  /2169/وطريق خــاص ،شرقًا:
ال ـع ـقــار رق ــم  /2158/ج ـنــوبــا :ال ـع ـقــار رقــم
 ،/112/غربًا :العقار رقم ./2156/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان الـ ـبـ ـي ــع :ل ـق ــد تـ ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الواقع في  2018/10/25الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ان
ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قبل

املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
او فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة فــي الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان يتخذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
اذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا فـيــه واال اعـتـبــر قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
ايداع كامل الثمن ورسم الداللة خالل مهلة
ثالثة أيــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحالة
واال تعاد املزايدة بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ صغبني
الرئيس وسيم التقي
بــاالس ـت ـنــابــة امل ـس ـج ـلــة ل ــدى دائ ـ ــرة تنفيذ
صغبني برقم  2016/25واملرسلة من دائرة
تنفيذ زح ـلــة فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
2012/76
املـ ـنـ ـف ــذة :ش ــرك ــة ج ـ ــوزف ف ـي ـك ـتــور غ ـطــاس
وشركاه وكيلها املحامي اسعد حداد.
املنفذ عليهم :حسني وخليل وزينة ونايف
وس ـعــدى ونــاي ـفــة وع ـبــاس ومـحـمــد وعلي
وح ـس ــن وفــاط ـمــة وج ـم ـيــل وجـمـيـلــة ورث ــة
موسى حسني العمار.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـقــدي
تــأمــن وزي ـ ــادة قـيـمــة تــأمــن وش ـه ــادة قيد
ت ــأم ــن ق ـي ـمــة الـ ــديـ ــن /70000000/ :ل.ل.
(سبعون مليون ليرة لبنانية) عدا الفوائد
واللواحق.
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل /2400/
سهمًا في العقار  /1505/مشغرة.
م ــوق ــع ال ـع ـقــار وم ـح ـتــويــاتــه :ي ـقــع الـعـقــار
 /1505/ش ـ ـمـ ــال ش ـ ـ ــرق ب ـ ـلـ ــدة م ـش ـغ ــرة،
وه ــو ع ـبــارة عــن ارض سـقــي سليخ تبلغ
مـســاحـتـهــا /15804/م ،2وي ـح ـتــوي على
غرفتني قديمتني تستعمالن زريـبــة وفي
ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ــوي م ــن ه ـ ــذا ال ـع ـق ــار يــوجــد
اش ـجــار حــرجـيــة وه ــو ع ـبــارة عــن اراض ــي
صخرية باغلبيتها وشديدة االنحدار.
ً
حدوده :يحده شماال العقار  1503وجنوبًا
ال ـع ـق ــارات  1520و 1514و 1506وشــرقــا
ال ـع ـق ــاران  1520و 1502وغ ــرب ــا ال ـع ـقــاران
 1506و.1508
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :حـ ــق ال ـ ــري مـ ــن م ـيــاه
مشغرة مــن نبع الـتـنــور ،على هــذا العقار
حــق االرت ـف ــاق ب ــامل ــرور بـعــرض مـتــر واحــد
بمحاذاة القناة العامة املجاورة لهذا العقار
وذلك لصيانة القناة املذكورة – يومي 386
ت ــاري ــخ  2000/4/17وي ــوم ــي  446تــاريــخ
 2001/4/30تــأمــن وزيـ ــارة تــأمــن الــدائــن
ج ـ ــوزف ف ـي ـك ـتــور غ ـط ــاس وش ــرك ــاه قـيـمــة
التأمني مئة مليون ليرة لبنانية – يومي
 1375تاريخ  2004/10/25استمالك على
 620م 2مــن هــذا الـعـقــار بــاملــرســوم 12479
ت ــاري ــخ  2004/5/19مل ـش ــروع ري الـبـقــاع
الجنوبي – يومي  813تــاريــخ 2012/6/2
حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
ً
بالقرار  2012/76تحصيال لدين الحاجز
شــركــة ج ــوزف غـطــاس وشــركــاه املحجوز
عليه مــوســى حسني عـمــار – يــومــي 1471
تاريخ  2016/8/27محضر وصف العقار
رقم القرار  2016/25الحاجز شركة جوزف
فـيـكـتــور غ ـطــاس وش ــرك ــاه املـحـجــوز عليه
موسى حسني العمار.
قيمة التخمني/316080000/ :ل.ل .ثالثماية
وس ـتــة ع ـشــر مـلـيــونــا وث ـمــانــون ال ــف لـيــرة
لبنانية ).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح/189648000/ :ل.ل( .م ــاي ــة
وتـ ـسـ ـع ــة وث ـ ـمـ ــانـ ــون م ـل ـي ــون ــا وس ـت ـم ــاي ــة
وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
ف ــي  2018/10/08ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عشر
ظهرًا أمام رئيس دائــرة تنفيذ صغبني في
قاعة املحكمة.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى راغ ــب ال ـشــراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـغ ـبــن ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او م ـصــرف م ـق ـبــول او
تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ،اذا لم
يكن لــه مـقــام فـيــه ،وعليه خــال ثــاثــة ايــام
من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واع ــادة املــزايــدة على
عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة
والرسوم.
الكاتبة
مونيانا شرف
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عمل فذ يقدم تجارب قراءة ديناميكية

أمارانث بورسوك :قليل من الخيــال يعيد زمن «الكتاب»

الكتاب األميبي

المؤلفة شاعرة وفنانة وأستاذة مساعدة في كلية الفنون والعلوم في جامعة واشنطن

زياد منى
أثــار «الـكـتــاب» ألمــارانــث بــورســوك ( The bookـ ـ
ميت بريس ـ ـ  ،)2018انتباهي ألسباب عديدة،
فــي مقدمتها أنــه يرتبط بعملي األس ــاس الــذي
من أجله غــادرت أملانيا حيث قضيت نحو ربع
ُ
وقدمت إلى سوريا تحديدًا ،لتأسيس «دار
قرن،
نـشــر َق ـ ْ
ـدم ــس» .ان ـطــاقــا م ــن م ـعــارفــي املكتسبة
بأحوال الكتاب في عاملنا العربي وتراجع دوره
في الحياة الثقافية ،بسبب انحطاط الذوق العام
ف ــي املـ ـج ــاالت ك ــاف ــة ،وت ــده ــور نــوع ـيــة املــؤل ـفــات
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ــى «ب ـق ــاي ــا ال ـ ـقـ ــراء» ف ــي مـخـتـلــف
بالدنا ـ ـ وهي ظاهرة عاملية كما نقرأ ـ ـ فإنني ال
أخفي دهشتي من نشر هذا املؤلف الثمني .لكن
ال ـقــارئ سيتفق معي بعد قــراء تــه بــأن الدهشة
ُ
سمحت لنفسي بذكر بعض
غير مسوغة .كما
تجاربي بني أسطر هذا العرض.
ٌ
بحار كثيرة من الحبر عند الحديث
لقد صبت
عن نهاية الكتاب .قيل إنه انتهى عندما ظهرت
الـصـحــف ثــم اإلذاع ـ ــة .وقـيــل األم ــر نفسه عندما
انتشر التلفزيون ،واألم ــر ذاتــه يتكرر اآلن بعد
انتشار اإلنـتــرنــت .لكن الحقيقة أن الكتاب أفــاد
م ــن األخـ ـي ــرة لـيـنـتـشــر ع ـلــى ش ـكــل رق ـم ــي ،يـقــدم
للقارئ طريقة جديدة وإمكانات كثيرة تتفوق
على الكتاب الورقي .كمل قيل إن الكتاب الرقمي

سيقضي عـلــى نـظـيــره ال ــورقــي ،وهــو مــا حصل
أخيرًا في بــاد الغرب عندما تجاوزت مبيعات
النسخ الرقمية تلك الورقية .لكن األمر كان عابرًا
وعـ ــادت األخ ـي ــرة لـتـصــدر املـبـيـعــات فــي ال ـغــرب.
تـجــربـتــي مــع ال ـك ـتــاب الــرق ـمــي ،اس ـت ـمــرت سنني
ع ــدي ــدة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة ل ـب ـنــان ـيــة ،لكنها
لــم تستمر بـسـبــب إعـ ــراض ال ـق ــارئ الـعــربــي عن
اإلصـ ـ ــدارات الــرقـمـيــة ألس ـبــاب لـيــس هـنــا مجال
ذكرها.
َ
كـمــا كــانــت لـنــا فــي «ق ـ ْـد ُم ــس» تـجــربــة فــريــدة مع
شــركــة «ص ـخ ــر» الـكــويـتـيــة ع ـنــدمــا اق ـت ــرح عـلـ ّـي
صــاح ـب ـهــا األخ ال ـع ــزي ــز م ـح ـمــد الـ ـش ــارخ وضــع
إصداراتنا على موقع مرتبط بشركته ،للقراءة
مجانًا .خضنا التجربة معه سنني عديدة وتبني
لـنــا أن مـبـيـعــاتـنــا ازدادت بـعــد ذلـ ــك ،إذ تسنى
للقارئ العربي االط ــاع على محتوى املؤلفات
التي تهمه ومستواها وما إلى ذلك.
رب ـم ــا ي ـت ـســاءل س ــائ ــل :م ــا ال ـك ـتــاب ف ــي عـصــرنــا
ال ــرق ـم ــي؟! ه ــل ه ــو غ ــرض مـعـبــأ ب ــن غ ــاف ــن ،أم
ج ـه ــاز م ـح ـمــول يـمـنـحـنــا مـ ـق ــدرة ال ــدخ ــول إلــى
مكتبات؟
على أي ح ــال ،الكاتبة أمــارانــث بــورســوك وهي
شــاعــرة وفـنــانــة وكــاتـبــة وأس ـت ــاذة مـســاعــدة في
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون وال ـع ـل ــوم ف ــي ج ــام ـعــة واش ـن ـطــن
وم ـ ِّ
ـدرس ــة الـكـتــابــة اإلبــداع ـيــة والـشـعــر فــي كلية
الفنون الجميلة ،تتناول الكتاب من زوايا عديدة،
ربما لم تخطر ألحد من قبل .تقول« :وجب النظر
إلــى الكتاب على أنــه موضوع أو غــرض ،object
ومحتوى  contentوسطح بيني  interfaceوفكرة
.»Idea
ب ــداي ــات الـكـتــاب كــانــت حــوالــى ع ــام  150ت س،
عندما ظهر على النحو القياسي الذي نعرفه ،أي
صفحات مجلدة .لكن قبل ذلــك ،ظهرت مكتبات
كاملة ومنها العائدة إلى البابليني واآلشوريني،
وكـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى إيـ ـب ــا وأوغ ـ ـ ــاري ـ ـ ــت وغـ ـي ــره ــا مــن
الحضارات .مكتبات تلك املــدن /ال ــدول ،والــدول
ُ
ظ ـه ــرت ل ـنــا ع ـلــى هـيـئــة ل ــوح ــات طـيـنـيــة كـتـبــت

عليها نصوص .يضاف إلى ذلك اللفائف ،scrolls
فهل يمكن عد تلك اآلثار كتبًا ،باملعنى القياسي
الذي نعرفه؟! واملصريون أنتجوا أوراق البردى
فكتبوا عليها ،لكن من دون أن تكون مجلدة.
لــذلــك ،فــإن الكاتبة تستعرض الكتاب مــن زوايــا
ع ــدي ــدة ،وك ــذل ــك ارتـ ـب ــاط بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،في
ال ـش ـكــل وامل ـح ـت ــوى ض ـمــن إط ـ ــار تـ ـط ــوره .وهــي
بالتالي تربط بني تاريخ الكتاب وفنون الكتاب
والكتاب الرقمي.
تــوضــح أن املـصـطـلــح «ك ـت ــاب» يـشـيــر ع ــادة إلــى
الــوسـيــط ( )mediumواملـحـتــوى ،وهــو مصطلح
لني ومطواع ،آخذة في االعتبار تطوره تاريخيًا.
ّ
وترى الكاتبة أن هذا التطور ،منذ البدايات حتى
الكتاب الرقمي ،يوضح على نحو جلي أن شكله
املــادي ّ
تغير عبر التاريخ ،وهــذا يعني ضــرورة
النظر إلى األشكال الحالية على أنها استكمال

تجاهل اإلمكانات المتميزة
لوسائل اإلعالم الرقمية في
عملية قراءة الكتاب
لــأش ـكــال الـســابـقــة وال تـعـنــي انـقـطــاعــا بينها.
فمؤهالت الكاتبة األكاديمية والفنية اإلبداعية
منحتها املـقــدرة على التعامل مــع مــادة املؤلف
من منظورات عديدة .الكتاب ـ وفق املؤلفة ـ وجب
وضعه ضمن إطار التقانة دائمة التغير ،ما دفع
فناني الـقــرنــن العشرين وال ـحــادي والعشرين
إل ــى الـنـظــر إل ـيــه م ــن زوايـ ــا مـخـتـلـفــة ،وبــالـتــالــي
أجبرونا على إعــادة النظر في تعريفنا للكتاب
ووضع بديل جديد على نحو دائم.
كون الكاتبة مبدعة فنية ،فإن املؤلف يتعامل
أيضًا مع أسئلة عديدة ذات صلة منها :ما فن
الـكـتــاب؟ ومــا كـتــاب الـفـنــان؟ وتـتــذكــر العديد
ُ َّ
من الكتاب الذين تعاملوا مع هــذا املوضوع
في القرن املاضي.

كمن سبقها من الفنانني الذين تناولوا املوضوع
بالبحث والتعليق ،تــدرك املؤلفة أزمــة الكتاب،
وبــالـتــالــي أزم ــة فـنــانــي الـكـتــب وكـتــب الـفـنــانــن،
ما يدفع لخلق إبــداع مثل «الكتاب األميبي» أو
«البكتيري» ( )bio-art miniatureإلى «الكتاب ذي
الحجم الضخم» (ألسن نولز  -الكتاب الكبير)،
إلى تدمير الكتب ( )biblioclasticوما إلى ذلك.
في ما يخص الكتاب الرقمي ،تقول الكاتبة إننا
بــدأنــا بــالـقــراءة أفقيًا بعدما كنا نـقــرأ عموديًا.
تتطرق في مؤلفها إلى طبيعيته (،)physicality
أي إلى:
 شكله :لفيفة ،أكورديون ،مخطوط. مادة الكتاب :بردى ،رق ،ورق ،فحم أو لون مائيطبيعي ،وحبر.
 ال ـت ـص ـن ـي ــع :الـ ـنـ ـس ــخ ،ال ـط ـب ــاع ــة ع ـل ــى خ ـشــب،ال ـت ـص ـم ـيــم والـ ـطـ ـب ــاع ــة ،والـ ـط ــي إل ـ ــى ص ـف ـحــات
وكيفية التجليد.
 مـكــونــاتــه ومـنـهــا ال ـغ ــاف وصـفـحــة املـحـتــوىوترقيم الصفحات واملسرد.
ال تحدد املؤلفة في املقدمة ،موقع الكتاب على
خط زمني أنثروبولوجي-تاريخي فحسب ،بل
ّ
يتصدر
تحدد موقعه أيضًا على مسار تجريبي
الـ ـ ـ ــدور األسـ ـ ـ ــاس ل ـل ـك ـتــب ف ــي تـ ـط ــور ال ـك ــائ ـن ــات
ال ـب ـش ــري ــة فـ ــي وق ـت ـن ــا الـ ـح ــال ــي .يـ ـق ــدم ال ـك ـت ــاب
بوصفه أحــد «األل ـعــاب األول ــى الـتــي نجدها في
مواجهتنا» (من حيث أن اللعبة توفر لنا مصدرًا
واف يعتمد على أكـثــر مــن حــاســة مــن أجل
غير ٍ
«مـغــايــرة األلـ ــوان واألش ـك ــال الــواض ـحــة… بغية
تحريض الرؤية ،ومغايرة أنواع األنسجة بغية
تفعيل حاسة اللمس) .إضافة إلى أن «الكتاب»
ّ
ي ــرى أن ال ـق ــراء وال ـكــتــاب قــد ال يـحـيــدون تمامًا
عــن تلك األشـكــال األولــى القوية مــن التناغم مع
تجربة الكتاب؛ كونها ال تتمايز كثيرًا من عوالم
االن ـغ ـمــار /االن ــدم ــاج الـتـطــابـقــي (identifactory
 )immersion/ incorporationالذي عادة ما يرتبط
أكثر مع ،ولنقل ،الدين والسحر واألم وجسدها.
ف ــي م ــا ي ـخــص ع ـقــد م ـقــارنــة الــرق ـمــي بــالــورقــي،

َ
عـ ـم ــدت ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــة أص ـ ـ ــول ك ـل ـمــتـ ْـي
«صفحة» و«شاشة» وتبني لها أنهما ترتبطان
في الــواقــع بالعديد من الصالت الكامنة بعمق
في اسميهما ،رغم التعارض الظاهري بينهما.
لكن االكـتـشــاف األكـبــر هــو معرفة مــدى الطابع
األدائ ــي ال ــذي يتسم بــه فعل ال ـق ــراءة .إذ أدركــت
أن الـ ـق ــارئ ه ــو م ــن ي ـص ــوغ ال ـك ـت ــاب ،ل ـكــن مــدى
ظهور معنى املصطلح لحظة لقائنا بــه ماديًا؛
لــم يتضح لها تمامًا إلــى أن رأت جسدها على
الشاشة تحمل كتابًا مفتوحًا وتقرأ نصًا يظل
ث ــاب ـت ــا ف ـق ــط ط ــامل ــا ظ ـل ــت ت ـح ـمــل ص ـف ـحــاتــه بــن
يديها .لقد َّ
غيرت رؤيتها لتفاعل القراء اآلخرين
مــع كتابها  Between Page and Screenأسلوبَ
مقاربتها للكتابة تغييرًا جذريًا ،وصارت تكتب
آخـ ــذة ف ــي االع ـت ـبــار ج ــذب ال ـق ــارئ والــرغ ـبــة في
وضــع فــي الــواجـهــة الخاصيات املــاديــة للسطح
البيني الذي تمثله القراءة ،التي غالبًا ما تعتبر
أمرًا بديهيًا.
بـ ــرأي ال ـكــات ـبــة ،يـنـبـغــي ل ـل ـ «امل ـع ــرف ــة األسـ ــاس»
ـاب م ــا ،أن تفسر تـفــاعــل الـشـكــل واملـضـمــون
لـكـتـ ٍ
الــذي يحصل فــي كــل مــرة نقرأ فيها؛ ســواء كنا
ننظر إلى كتاب للصلوات الخاصة بكل ساعة،
يعود إلى القرن الخامس عشر ،أو إلى كتاب ذي
غــاف ورق ــي مصنوع مــن عجينة ال ــورق .لذلك،
فكي نفهم كتابًا ما ،علينا أن نضع في الحسبان
ً
أنـ ــه كـ ــان ق ــد ات ـخ ــذ أشـ ـك ــاال ع ــدي ــدة ق ـبــل ظـهــور
ُ
املخطوطة التي تعد مألوفة لنا ،وأن عالقتنا به
قد جرى تكييفها وتسليعها ،لدرجة أننا لم نعد
نرى فيه أي سمة مادية على اإلطالق.
وكي نعرف ماهية الكتب ونــدرك إلى أين يتجه
م ـســارهــا ،علينا ـ ـ دوم ــا وف ــق الـكــاتـبــة ـ ـ الـعــودة
لرؤية جسد الكتاب ثانية ،ونفكر في األساليب
السطوح البينية الخاصة
التي تظل بها حتى ً
ّ ً
ومجسدة وتقدم أداء؛
بالقراءة الرقمية ،مــاديــة
أي إنها تصوغنا بقدر ما نصوغها.
ما مقدار الدقة التي يمكن أن نتوصل إليها لدى
وض ــع تـعــريــف واف عمليًا لـلـكـتــاب؟ هــل يمكن
ً
ذلك مثال من خالل التمييز املؤقت بني الكتاب،
بـمــا هــو فـكــرة م ـجــردة ،ونـســخ مــن كـتــاب محدد
ب ـمــا ه ــي م ــوض ــوع ــات م ـت ـف ــردة ف ــي ال ـع ــال ــم ،و/
أو مــن خ ــال فـهــرســة بـعــض خـصــائــص الكتاب
أو وظــائـفــه الـنـمــوذجـيــة (ولـنـقــل ،تخزينًا جيدًا
ً
لـلـمـعـلــومــات واس ـتــرجــاعــا س ـهــا لـلـمـعـلــومــات)،
و/أو عــن طــريــق تـقــديــم ُع ــرض مــوجــز للكيفية
التي تساعد بها منظومة الكتاب الظاهراتية/
العالئقية /املعرفية /الفلسفية /وتلك الخاصة
ب ـع ـلــم االجـ ـتـ ـم ــاع ،ف ــي ص ـيــاغــة «ط ـب ـي ـعــة الـفـكــر
نفسه» (بـمــا أن الكتاب يـحـ ّـرض ويــركــب ويقدم
طرقًا محددة للتعبير /التفكير البشري ،وبما أن
بعض األشكال امللحة للتعبير /التفكير البشري
تـعـيــد تــرك ـيــب إم ـكــان ـيــات ال ـك ـت ــاب)؟ ه ــل يمكن
ِّ
يصور
إعطاء القول الفصل حــول الكيفية التي
بها «الكتاب» الكتاب؟
ِّ
ً
تـقــول الكاتبة :أوال وقـبــل أي ش ــيء ،تسلم هذه
الـ ــدراسـ ــة بــال ـط ـب ـي ـعــة الــزئ ـب ـق ـيــة ل ـك ـل ـمــة ك ـت ــاب،

ما قبل الكتاب القياسي
ال ـتــي يستخدمها معظمنا لــوصــف املــوضــوع
وامل ـض ـم ــون .ع ـنــدمــا ي ـس ــأل أح ــده ــم إن ك ــان قد
ق ــرأ كـتــابــا م ــا ،فــإنـنــا ال نـعـنــي نـسـخــة بعينها،
بــل الـنــص نفسه .عملية تقرير ماهية الكتاب،
تتب ْ
اسـتـغــرقــت مــن الـكــاتـبــة أرب ـعــة ف ـصــولّ .
عت
ً
هــذه العملية ســرديــة فضفاضة تتضمن :أوال،
الغوص في تاريخ ُّ
تغير أشكال الكتاب السابقة
ل ـظ ـهــور امل ـخ ـطــوطــة .ث ــان ـ ُي ــا ،دراسـ ـ ــة األســال ـيــب
ال ـت ــي فـصـلــت ب ـهــا ع ـم ـل ـيــة مـكـنـنــة ال ـك ـت ــاب بني
الشكل واملـضـمــون .ثالثًا ،ســرد األســالـيــب التي
ُ
َ
أش ـ ـعـ ــل ب ـه ــا ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول ث ـ ــورة فـ ــي ص ـفــوف
الـشـعــراء والفنانني فــي الـقــرن العشرين ،الذين
ً
ب ــدأوا يـنـفــذون أع ـمــاال فنية تــأخــذ شـكــل كـتــاب.
أعـمــال جذبت االنتباه إلــى الخصائص املادية
للكتاب ،التي تشير إلى وظيفته ،واستغلت تلك
الخصائص .رابـعُــا ،االلتفات إلــى الكيفية التي
َ
جسد
جعلت بها عملية الترقيم الجماهيرية،
الكتاب يختفي ويعاود الظهور في ذات الوقت،
ع ــن طــريــق إس ـب ــاغ مـعـنــى حــرف ـيــا ع ـلــى مـفـهــوم
ال ـس ـطــح الـبـيـنــي ل ـل ـق ــراءة (ك ــان ــت ال ـك ـتــب دائ ـمــا
ّ
وتكيفت
سـطــوحــا بينية ،لكننا تكيفنا معها
هي معنا بسرعة ،مع أننا ننسى هذه الحقيقة).
املوضوع واملضمون والفكرة والسطح البيني:
هذه هي البنية ذات الفصول األربعة التي قدم
بها «الكتاب».
ّ
تذكر الكاتبة بقول ديك هغنز ،الناشر والعضو
ّ
ف ــي «ح ــرك ــة ت ـجــمــع ال ـف ـنــانــن» « :Fluxusيـمـكــن
لألعمال الفنية التي تأخذ شكل كتاب أن تكون
موسيقى أو تصويرًا ضوئيًا أو فنًا تصويريًا
أو أدبًا يعتمد على وسائل إعــام .تجربة قراءة
الـعـمــل ،رؤي ـتــه ،تــأط ـيــره؛ ه ــذا مــا يــؤكــده الفنان
عندما يـبــدعــه .تعجبني الطريقة الـتــي يذكرنا
بها هــذا التعريف بــأن الكتاب هو مناسبة ،هو
تجربة ،هو أداء ،وليس شيئًا جــامـدًا .إنــه ليس
مجرد نــص يمنحه املــؤلــف للقارئ (وربـمــا كان
كذلك في كثير من األحيان)».
ننهي عرضنا هــذا املــؤلــف اإلبــداعــي الـفــذ بذكر
رأي املؤلفة في الكتب الرقمية .إذ تقول« :معظم
ناشري الكتب اإللكترونية حاليًا يــرون الكتاب
ب ـه ــذه ال ـ ـصـ ــورة؛ بــوص ـفــه «م ـض ـم ــون ــا» ينبغي
تقديمه من خالل أجهزة ،ال تجربة ينبغي للقارئ
خ ــوض ـه ــا .وهـ ــم ب ــذل ــك ي ـت ـخ ـلــون ع ــن الـتـصـمـيــم
لصالح النص الذي يمكن أن ينساب على نحو
سـهــل امل ـنــال إلــى أي سـطــح بـيـنــي ،ويتجاهلون
اإلم ـك ــان ــات املـتـمـيــزة لــوســائــل اإلع ـ ــام الــرقـمـيــة
(كالصوت والرسوم املتحركة واللمسة وتحديد
املوقع الجغرافي ،التي يمكن استخدامها جميعًا
ل ـخ ـلــق تـ ـج ــارب قـ ـ ــراءة دي ـنــام ـي ـك ـيــة) .وإذا كــان
«الكتاب» يقدم نوعًا ما من «الــدفــع» ،فهو يدفع
ّ
إلى اهتمام مركز بما يمكن لهذه الوسيلة القيام
بها ،وكيف يمكن لها صياغة رواي ــة القصص.
في الفصل األخير ،أقــدم بعض مصممي برامج
ال ـهــاتــف ال ـن ـقــال ال ــذي ــن ت ـب ـنــوا م ـي ــزات األج ـه ــزة
اللوحية لخلق تـجــارب ق ــراءة جميلة وجــديــدة
بحق -النوع الذي أتطلع لرؤية املزيد منه».
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
َ َ َ َّ
ُ
أتـذكر  ،وأنـت ِـبه...

َ َ
املقام في هذا اإلسطبل
ناءة
الذين ُيشاركونني ه
ِ
َ
ُ ّ
ٌ
العتاب َح َسد):
(وكثير َم َن
ال َيكـفون عن ُمعاتـبتي
ِ
ْ
َ ِّ
«من َ
ْ
أين َت ُ
لنفسك بكل هذه التعاسة؟».
جيء
أما أنا ،فقط ألنني أستحي،
ََ َ ّ
ُ
َ
الس ّر:
فأتـخـفى خلف ابتسامتي ،وال أكشف لهم ِ
َ َ َ َّ
َ
سبق ْأن ع ُ
ُ
شت
ما
ـر
ك
«أتـذ
ِ
َ َ
و أنـت ِـب ُـه إلى ما أنتم فيه».
2017/12/6

ُ
مسمار ّ
األبدية

صورة
وخبر

ّ
مسـاء أول مـن أمـس ،حصـدت الممثلة البريطانيـة كلير فـوي ( 34عامًا) جائزة
«أفضـل ممثلـة فـي عمـل درامـي» خالل الـدورة السـبعين مـن احتفـال توزيع
جوائـز «إيمـي» التلفزيونيـة ،عـن تجسـيدها لشـخصية الملكـة إليزابيـث الثانيـة
فـي مسلسـل ( The Crownالتـاج) لـ«نتفليكـس» .الشـبكة األميركيـة الرائـدة
فـي مجـال اإلنتاج والبـث عبر تقنية الـ«سـتريمينغ» ،نالت ّ
حصة األسـد في هذه
السـهرة التـي احتضنهـا مسـرح «مايكروسـوفت» في لـوس أنجلـس ،إذ حصلت
علـى سـبع جوائز( .فاليـري مايكون ـــ أ ف ب)

ما َ
أوجع َ
آالمه!
ْ
َ
ذاك الذي ال َي ِع ُّن على با ِل ِه ْأن يقول« :آخ يا ّأمي!»
ّ
ُ
يصير وحيدًا؛
إال حني
َ
ُ
استغاثته
يطلق صرخة
وال ِ
ِ
ّ
إال َ
َّ
َ
اطمأن
يكون قد
بعد ْأن
طرقة مسمار
آخ ِر
إلى
ِ
سماع ِ
ِ
غطاء تابو ِته!
في ِ

2017/12/16

معالي الوزير ال تمنع فيلم «الراهبة»!

«فيروسات ديبلوماسية»
غدًا على «الميادين»

دمى أوتوبورتريه:
تجارب وقصص

«فيروسات ديبلوماسية» فيلم
استقصائي من إنتاج «امليادين»،
يكشف عن املختبر السري
«للفيروسات» في جورجيا
التابع للبنتاغون ،وتعرضه
(الساعة
القناة غدًا الخميس ً ُ
مساء) .تظهر
الثامنة والنصف
ّ
الداخلية
املستندات واملراسالت
ّ
ّ
الصحة في
املسربة بني وزارة
ّ
جورجيا ،والسفارة األميركية
ْ
في ت ُبيليسي ،نوع التجارب
التي أجريت في «مركز لوغار»
ضمن حرب الحشرات ،وهو
ّ
البيولوجية
نوع ُمن الحروب
التي تستخدم فيها الحشرات
لنقل األمراض .في بيانها ،تشير
ّ
ّ
الصحافية
«امليادين» إلى أن
البلغارية ،ديليانة غيتينييفا،
ّ
تحقق في مسألة املختبرات
ّ
البيولوجية السرية التابعة
للبنتاغون ،واملنتشرة في 25
بلدًا حول العالم ،منها «لوغار»
الذي يعمل فيه األميركيون مع
الجورجيني ّ
سرًا لتطوير جراثيم.

في  30أيلول (سبتمبر) الحالي
و 1تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل،
يستضيف «مترو املدينة»
عرض «دمى أوتوبورتريه»
(صناعة دمى مريم سمعان،
إخراج عبد العزيز العائدي)
لـ«إيد وحدة» ،وهي مسرح
دمى تفاعلي تجريبي لألطفال.
ظاهر العرض هو مجموعة
من السير الذاتية للدمى ،لكن
في الحقيقة ما هي إال قصص
معيشة وواقعية ّ
ملحركيها .فقد
استخدمت الدمى كغطاء يجعل
منهم أكثر جرأة وشجاعة على
البوح بتجاربهم وبتفاصيل
شخصية .من جهة أخرىُ ،يظهر
ّ
ّ
املحركني
العرض كيف أن هؤالء
في واقع األمر هم أيضًا دمى
بأيدي أقدارهم.
«دمى أوتوبورتريه» 30 :أيلول و1
تشرين ّ
ً
مساء
األول ـ الساعة الثامنة
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ّ
في ظل استمرار السلطات الدينية
والسياسية واالجتماعية في التأثير
على قرارات الرقيب اللبنانيّ ،
ضجت
السوشال ميديا واملواقع اإلخبارية
أخيرًا بخبر منع فيلم الرعب واإلثارة
( The Nunالراهبة ـ إخراج كورين
هاردي ،سيناريو غاري دوبرمان ـ إنتاج
استديوات «وورنر بروز» ـ  96د) من
العرض في لبنان.
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،أكد مصدر
امللف في «املديرية العامة
مطلع على ّ
لألمن العام» أنه بعد عرض الشريط
على «لجنة الرقابة على األفالم» ،اتخذ
القرار ّأول من أمس برفع توصية إلى
الداخلية نهاد املشنوق بمنع
وزير ّ
ّ
«يتعرض للديانة املسيحية»،
العمل ألن ّه
فيما يتوقع أن يتخذ املشنوق قراره
قريبًا .الشريط هو جزء جديد من The

( 2 Conjuringعام  ،)2016وخامس
نسخة من سلسلة أفالم الرعب The
.Conjuring Universe
في ظروف غامضة ،تنتحر راهبة شابة
في أحد أديرة رومانيا في سنة ،1952
وعلى إثر هذه الحادثة ُيرسل الفاتيكان
كاهنًا يملك ماضيًا مظلمًا بصحبة
ّ
املتدربات للتحقيق في الحادثة.
إحدى
ّ
يكشف الثنائي عن سر مظلم هناك،
ويصيران في مواجهة الراهبة «فالك»
ّ
تتحول
أن
ذات الكينونة الشيطانية ،قبل ّ َ
قوت ْي غير
اﻷمور إلى ساحة معركة بني
َ
متكافئت ْي.
ّ
ّ
تصدر الشريط مبيعات شباك التذاكر
ّ
واحتل
في أميركا الشمالية فور طرحه،
ّ
املرتبة الثانية األسبوع املاضي ،محققًا
ما يزيد مجموعه عن  85مليون دوالر
أميركي في الواليات املتحدة حصرًا.

نبيهة لطفي
تعود إلى صيدا
تكريمًا للمخرجة اللبنانية،
نبيهة لطفي ( 1937ـ ،)2015
يحط وثائقي «نبيهة لطفي ـ
العدسة العربية» ( ،)2005الذي
يحمل توقيع املخرجة اللبنانية
غد الجمعة
إليان الراهب ،بعد ٍ
في «مسرح وسينما إشبيلية»
في عاصمة الجنوب .على مدى
 26دقيقة ،يستعرض الشريط
محطات من حياة لطفي ،بدءًا من
ً
طفولتها في صيدا وصوال إلى
ذهابها إلى مصر حيث كانت
من أوائل النساء اللواتي درسن
اإلخراج السينمائي في العالم
العربي .يأتي هذا املوعد بعد
استئناف «إشبيلية» أنشطته
«تكريسًا لالمركزية الثقافة
ّ
وتنوع أشكالها عبر تقديم أنماط
مختلفة من الفنون املعاصرة».
«نبيهة لطفي ـ العدسة العربية» :بعد
غد الجمعة ـ  19:30ـ «مسرح وسينما
ٍ
إشبيلية» (صيدا) .لالستعالم:
71/270090

