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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ُ
جنبالط يطيح «مكافحة الفساد» في قوى األمن

ّ ُ
تقف حملة مكافحة الفساد في قوى األمن الداخلي عند منعطف خطير .فإما أن تستكمل لمحاسبة الضباط والعناصر
المشتبه فيهم ،أو ُ
الضربة الكبرى تلقتها من زعيم الحزب االشتراكي وليد جنبالط الذي وضع
القاضية.
بالضربة
بها
طاح
ي
ّ ّ
ٌ
«فيتو» على محاسبة ضابط ُيشتبه بفساده ،لمجرد أنه محسوب عليه .جنبالط يعتبر ملف الضابط فارغًا من دون أن يعبأ
بتحقيق فرع المعلومات واعترافات  ٢٠عسكريًا ومدنيًا أفادوا بتقاضيه عشرات آالف الدوالرات بصورة غير شرعية
رضوان مرتضى
رئـيــس فــرع فــي قــوى األمــن الداخلي
(برتبة عقيد) مشتبه فيه بالفساد،
لكن الغطاء السياسي الــذي يحظى
ب ــه حـ ــال دون ّت ــوق ـي ـف ــه .امل ـع ـلــومــات
األمنية تفيد أنــه كــان ُيـحـ ِّـدد نسبته
من األرب ــاح وتسعيرته وجهًا لوجه
م ــع زب ــائـ ـن ــه .وال ـت ـس ـع ـي ــرة ت ـب ــدأ مــن
ألــف دوالر لتصل إلــى  ٢٥ألـفــا ،تبعًا
للخدمة املـطـلــوبــة .ه ــذا مــا ّ
توصلت
إليه التحقيقات مع نحو  ٢٠عسكريًا
ّ
ومــدن ـيــا اع ـتــرفــوا ب ــأن الـعـقـيــد ح ـ ّـدد
تسعيرة تـتــراوح بــن  ١٢٠٠و ١٥٠٠
دوالر م ـقــابــل «خ ــدم ــة اإلس ـ ـ ــراع ّفي
ترك موقوفي املخدرات» .وأفادوا أنه
حدد تسعيرة فضفاضة لعملية نقل
الـعـسـكــريــن بـحـســب ال ـط ـلــب وتـبـعــا
للمركز .أمــا خــدمــة تنبيه مطلوبني

رفع جنبالط  3الءات لحماية
المشتبه فيه :ال لتوقيفه ،ال
لمعاقبته ،ال لنقله من مركزه
ت ـتــوجــه دوري ـ ــة م ــن مـكـتــب مـكــافـحــة
القمار لدهمهم ،فكانت «تسعيرتها»
ُ
تحدد تبعًا للزبون .وبحسب إفادات
م ــوق ــوف ــن وأدل ـ ـ ـ ــة ت ـق ـن ـي ــةُ ،ي ـش ـت ـبــه
ف ــي ان ــه ك ــان يـحـصــل ع ـلــى «ه ــداي ــا»
وم ـب ــال ــغ مــال ـيــة م ــن أب ــاط ــرة ال ــدع ــار
وصلت في إحدى املرات إلى  ٢٥ألف
دوالر دفـعــة واحـ ــدة! ه ــذه املعطيات
لــم تـعــد سـ ـ ّـرًا ،بــل أصـبـحــت الـحــديــث
الـيــومــي لـضـبــاط وعـنــاصــر املــديــريــة
الـعــامــة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي الــذيــن
يـ ـت ــرقـ ـب ــون ال ـ ـك ـ ـبـ ــاش ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري بــن
الـلــواء عماد عثمان ورئـيــس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط الــذي يرفض رفضًا قاطعًا
املـســاس بالضابط املــذكــور .املسألة
ّ
ال ت ـت ـعــلــق ب ــال ـض ــاب ــط امل ـش ـت ـبــه فـيــه
ّ
وح ــده .إذ يـتــردد أن الضابط القائد
ه ـ ــذا ع ـم ــد إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ع ـنــاصــر

أمنية فــي «ديـلـيـفــري» الــرشــوة إليه.
وك ــان يـقـبــض مـنـهــم بــال ـيــد ،بحسب
اعترافات العسكريني واملدنيني .وكل
شيئ بثمن ّ .وورد في إفــادات بعض
املــوقــوفــن أن ــه ك ــان ُيـعـطــي العنصر
ورئيس الــدوريــة مبلغًا يـتــراوح بني
 ٢٠٠و  ٥٠٠دوالر ك ـح ـصــة م ــن كــل
ّ
رشوة .غير أن جنبالط يرفض األخذ
بكل ما سبق .يعتبر ملف التحقيق
ّ
فــارغــا ،وبالتالي فــإن هــذا «الضابط
ٌ
ّ
ممنوع املــس بــه ،علمًا
الجنبالطي»
بــأنــه ال ي ــزال فــي دائ ــرة الشبهة ،ولم
ي ـصــدر بـحـقــه أي ادعـ ــاء قـضــائــي أو
اتهام او حكم .وبالتالي ،فإن براءته
ال تزال ثابتة ،وال يمكن ان ُيسقطها
عـ ـن ــه سـ ـ ــوى حـ ـك ــم قـ ـض ــائ ــي .إال ان
ُ
«الحكم الجنبالطي» ،في ما لو قرر
ع ـث ـمــان االل ـ ـتـ ــزام بـ ــه ،س ـي ـحــول دون
إزالة الشبهات أو تثبيتها.
رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
قــال لــ«األخـبــار»ّ ،
ردًا على ســؤال عن
تغطيته ضابطًا ُيشتبه فــي فساده
ومـنــع محاسبته« :أتمنى على فرع
املـعـلــومــات أن يـتــوقـفــوا عــن تسريب
م ـع ـلــومــات مـغـلــوطــة إل ــى الـصـحــف.
وإن كـ ــانـ ــوا ُي ـ ــري ـ ــدون ف ـت ــح م ـعــركــة
مـفـتــوحــة فــأنــا جــاهــز ل ـهــا» .وجــوابــا
ّ
ع ـلــى أن ه ــذه امل ـع ـلــومــات يـتــداولـهــا
ضـ ـب ــاط وعـ ـن ــاص ــر فـ ــي ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي جـ ــرى تـ ّـوق ـي ـف ـهــم م ــن قـبــل
فــرع املعلومات وأن ــه بـهــذه الخطوة
ُيطيح بـ«حملة مكافحة الفساد» في
املــديــريــة ،قــال جـنـبــاط« :ليتفضلوا
ويـفـتـحــوا جميع مـلـفــات الـفـســاد إن
ت ـج ـ ّـرأوا»ّ .
وردًا عـلــى أن التحقيقات
ُ
واعترافات املوقوفني توجب توقيف
ال ـضــابــط ،ق ــال« :ل ــم أع ــد أث ــق بـشــيء،
وخــاصــة بـعــد فضيحة امل ـطــار (أول
مــن) أمــس .وإن كــان أحـ ٌـد منهم يريد
ُأن ي ـل ـعــب دور «ال ـ ـقـ ــاهـ ــرون» (فـيـلــم
أنتج في ستينيات القرن املاضي) ،ال
أعتقد أن أحدًا منهم قادر على ذلك».
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وصـ ـ ـلـ ـ ــت حـ ـمـ ـل ــة م ــاحـ ـق ــة
الـضـبــاط املشتبه فيهم إل ــى ضابط
ّ
جـ ـنـ ـب ــاط ــي ،شـ ــكـ ــك نـ ــائـ ــب الـ ـش ــوف

ّ
جنبالط لـ«األخبار» :فليفتحوا كل ملفات الفساد ،وليكفوا عن التسريب (مروان طحطح)

السابق بأداء فرع املعلومات ،رغم أنه
سبق أن ّ
وجــه لــه تحية عبر حسابه
ً
ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ت ــويـ ـت ــر قـ ـ ــائـ ـ ــا« :وس ـ ــط
هــذه الـفــوضــى السياسية واإلداري ــة
واألخبار بأن داتا االتصاالت بيعت
لشركة مشبوهة ،ووسط هذا التلوث
ال ـعــام مــن الليطاني إل ــى الـشــواطــئ،
التحية لـفــرع املعلومات ال ــذي يقوم
بـعـمـلـيــة تـطـهـيــر ال ـفــاســديــن داخـلـيــا
ومــاح ـقــة امل ـجــرمــن خ ــارج ـي ــا .ليت
يـتـعـلــم ال ـغ ـي ــر» .كــذلــك ف ــإن جـنـبــاط
نفسه يحاضر فــي مكافحة الفساد.
فــي نـيـســان املــاضــي ،وف ــي ح ــوار مع
م ـغ ـت ــرب ــن ،ق ـ ــال إن «م ـع ــرك ـت ـن ــا فــي
م ــرح ـل ــة مـ ــا ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات هــي
م ــواجـ ـه ــة الـ ـفـ ـس ــاد املـ ـسـ ـتـ ـش ــري فــي
ال ــدول ــة م ــن خ ــال تـحــالـفــات وطنية

تواجه أيضًا النظام الطائفي» .وفي
أحد مواقفه لجريدة األنباء ،اكد انه
«ال ب ـ ّـد مــن ان ـطــاق مـعــركــة مكافحة
ال ـف ـســاد وض ـبــط ال ـهــدر فــي مختلف
املــرافــق العامة واإلدارات الحكومية
واملؤسسات الرسمية».
الرجل نفسه أطلق الءات ثالثًا أمام
م ـح ــاس ـب ــة الـ ـض ــاب ــط امل ـش ـت ـب ــه ف ـيــه:
«ممنوع أن تنقلوه من مركزه .ممنوع
تــوقـ ّيـفــه .وم ـم ـنــوع إنـ ــزال أي عقوبة
بـحــقــه .وه ــذا املـلــف يـجــب أن ُيـقـفــل».
وح ـتــى اآلن ل ــم يـعــاقــب ال ـضــابــط .ال
يزال يمارس مهامه رئيسًا لفرع في
املديرية ،وهــو املنصب الــذي يشغله
مـنــذ ع ــام  ،2012وت ـطــال سلطته كل
قطعات الشرطة القضائية.
ب ــدأت الـقـضـيــة ،قـبــل أكـثــر مــن شهر،

بتوقيف قــوى األمــن الشقيقني إيلي
وج ــوزي ــف ب ،املـشـتـبــه ف ــي كونهما
مـ ــن أب ـ ـ ــرز «م ـس ـ ّـه ـل ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــارة» فــي
ل ـب ـن ــان .وأوقـ ـ ــف مـعـهـمــا عـ ــدد كبير
مــن املــدنـيــن والـعـسـكــريــن ،فكشفت
إف ـ ـ ـ ـ ــادات املـ ــوقـ ــوفـ ــن وال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة وج ـ ـ ـ ـ ــود ق ـ ـ ــرائ ـ ـ ــن ت ـس ـم ــح
باالشتباه فــي ت ــورط عــدد كبير من
الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـك ــري ــن ف ــي قـ ّبــض
رشـ ـ ــى .واع ـ ـتـ ــرف م ــوق ــوف ــون بــأن ـهــم
ّ
كانوا يسلمون ّمبالغ مالية للعقيد
الجنبالطي ،وبــأنـهــم كــانــوا ينقلون
ّ
مسهلي الدعارة.
له مبالغ مالية من
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـق ــوى االمـ ــن الــداخ ـلــي
ييدو اليوم في موقف حــرج للغاية.
قبل أشهر ،جمع كل العمداء والعقداء
في املديرية ،وهــدد الفاسدين منهم

ّ
جعجع يحرض الحريري :فلتنعقد الحكومة!
ـاق فــي املــديــريــة ست
بــالـقــول« :أن ــا ب ـ ٍ
سـنــوات .الفاسد امــامــه خ ـيــاران :إما
الرحيل ،او أن يخضع للمحاسبة».
وح ـ ــراج ـ ــة م ــوقـ ـف ــه ت ـن ـب ــع مـ ــن ك ــون ــه
يتباهى بـ«حملة مكافحة الفساد»
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ق ـب ــل أكـ ـث ــر م ــن ع ــام،
وادت إلــى توقيف ُعـشــرات الضباط
واألف ــراد؛ بعضهم ضبط بمخالفات
إداري ــة ومسلكية ،فعاقبته املديرية.
أم ــا مــن اشـتـبــه فــي ارتـكــابـهــم جنحًا
وج ـن ــاي ــات ،فــأحـيـلــوا عـلــى الـقـضــاء.
ع ــدم ات ـخــاذ أي اجـ ــراء بـحــق العقيد
الـجـنـبــاطــي سينسف ه ــذه الحملة
م ــن أس ــاس ـه ــا ،وس ـي ـس ـمــح ألي كــان
أوق ـف ــوا
ب ــأن ي ـقــول إن جـمـيــع ال ــذي ــن ِ
سابقًا هــم الـفــاســدون الضعفاء ،اما
املـ ــدعـ ــومـ ــون ،ف ـل ــن ي ـم ــس ب ـه ــم أح ــد.
كما أن عدم استكمال اإلج ــراءات مع
الضابط املشتبه فيه ،سيؤكد مجددًا
أن ح ـ ـمـ ــات م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
املؤسسات الرسمية ال تعدو كونها
فولكلورًا ُيستخدم إلخـفــاء واق ــع أن
األج ـهــزة ،امنية وإداريـ ــة وقضائية،
لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ــوى أذرع لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ولـ ــزع ـ ـمـ ــاء الـ ـط ــوائ ــف،
ّ
يحددون لها دورها وسقفها.
ّ
موقف جنبالط الذي جمد أي إجراء
بحق املشتبه فيه أتــى نــافـرًا ،بعدما
بـ ــدا أن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة األخـ ــرى
ت ــوافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـمــديــريــة
بتنظيف جسمها من الفاسدين .فقد
ج ــرى ف ــي األش ـه ــر املــاض ـيــة تــوقـيــف
ضباط محسوبني على كل من حركة
أمل وتيار املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وفـيـمــا
ت ــدخـ ـل ــت قـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ل ـح ـمــايــة
ضباط في القضاء ،بقيت اإلجراءات
املسلكية التي اتخذتها املديرية بحق
ضباطها وعـنــاصــرهــا خ ــارج نطاق
ال ـتــدخــل ال ـس ـيــاســي ال ـف ــج .جـنـبــاط
خ ــرج ع ــن س ــرب زم ــائ ــه .ل ـكــن ،ال بد
مــن اإلش ــارة إلــى أن «ق ــرار» جنبالط
بعدم املــس بالرجل املحسوب عليه،
ال يمكن أن يــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ في
املديرية ،إال إذا اقترن بدعم الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري .فـعـثـمــان ل ــن ُيـقـفــل
مـلـفــا ب ـهــذه ال ـخ ـط ــورة ،إال إذا طلب
م ـن ــه الـ ـح ــري ــري ذل ـ ـ ــك .ف ـه ــل يــرضــخ
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـق ــوى االمـ ــن الــداخ ـلــي
لضغط جنبالط  -الحريري،ويجهز
ع ـلــى الـحـمـلــة ال ـت ــي ي ـفــاخــر ب ـه ــا؟ ام
انه سيفاجئ مرؤوسيه بقرار يعيد
الحملة إلــى مـســارهــا؟ األي ــام املقبلة
تحمل اإلجابة.

بلقاء الرئيس سعد الحريري
وحليفه سمير جعجع،
أمس ،تكون قد انطلقت
جولة جديدة من مساعي
تشكيل الحكومة ،لكن بال
تفاؤل جدي بإمكانية خرق
المراوحة المستمرة منذ
على العكس،
أربعة أشهرّ .
فإن جعجع تصلب ًفي
مطالبه الوزارية ،فضال عن
تحريضه الحريري على رئيس
الجمهورية ،عبر دعوته إلى
!عقد جلسات لمجلس الوزراء
مــع ع ــودة رئـيــس الجمهورية ميشال
عــون مــن نـيــويــورك ،ال ـيــومُ ،ينتظر أن
يـ ـع ــود الـ ــزخـ ــم إل ـ ــى م ـس ــاع ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،بعد فترة من الهدوء بسبب
مـ ـغ ــادرة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ووزيـ ــر
الخارجية لبنان وتوجه األنظار نحو
الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي ع ـقــدت مع
بداية األسبوع.
التمهيد لعودة االتصاالت الحكومية،
كان قد انطلق مع الزيارة التي قام بها
رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى
مـنــزل الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري أمــس،
ســاع ـيــا إل ــى تــأك ـيــد مـجـمــوعــة ثــوابــت
قواتية ،استباقًا ألي مشاورات جديدة
ُيمكن أن تحصل بعد ع ــودة عــون من
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،خ ــاص ــة بـ ـع ــد أن كـشـفــت
«األخـ ـب ــار» عــن ل ـق ــاءات ســريــة عقدها
رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل الستكمال
البحث في مسار التشكيل.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــأت ــي ال ـت ـح ــرك ال ـجــديــد
ل ـل ـحــريــري ف ــي إطـ ــار م ـحــاولــة لـتــأمــن
أج ــواء إيجابية تسبق عــودة الرئيس
مـيـشــال ع ــون م ــن ن ـي ــوي ــورك ،عـلـمــا أن
األخـيــر استبق وصــولــه بالتأكيد من
الطائرة أنه «لست رئيس تكتل لبنان
القوي لكي أضغط على رئيسه حاليًا...
وال ي ـجــوز أن أض ـغــط عـلــى ط ــرف من
دون اآلخ ـ ـ ــر» ،مـضـيـفــا أن «ال ـت ـســويــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـعـ ــد امل ـص ــال ـح ــة
املسيحية وهي ال تزال قائمة وال شيء
يـعـطـلـهــا ،ط ــامل ــا أن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
موجود نحن سنراعي املعايير التي تم
االتفاق عليها» .ويصب هذا الكالم في

خانة ما ملسه متابعون ملسار التشكيل
عــن أن ع ــون وبــاس ـيــل لـيـســا فــي وارد
التراجع عن مطالبهما حتى لو تأخر
ً
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة وق ـت ــا ط ــوي ــا ،وأن
التلويح بخسارة العهد للوقت في ظل
عــدم التشكيل ال يــؤثــر على قــرارهـمــا،
إنما يعود بـمــردود أكثر سلبية على
الحريري مما هو على العهد ،في ظل
حاجته للعودة إلى رئاسة الحكومة.
بالتوازي ،وبعد تلميح النائب السابق
وليد جنبالط إلى إمكانية تراجعه عن
مطلبه بــالـحـصــول عـلــى ثــاثــة وزراء،
يجري الحديث عن وزيرين لالشتراكي
ووزير ثالث درزي يطمئن إليه رئيس
الـجـمـهــوريــة ويـضـمــن أن ال ينسحب
مع وزراء جنبالط في حال قرر االخير
استخدام مسألة امليثاقية بانسحاب
وزرائه وتعطيل الحكومة .وفي الوقت
نفسه ،يتردد أن الوزير الــدرزي يمكن
أن يكون من حصة رئيس الجمهورية،
بوصفه الوزير امللك ،وبما يسمح له،
مع تكتل لبنان القوي ،بالحصول على
 11وزيرًا .والحصول على  11وزيرًا هو
ما عاد التيار الوطني الحر للمطالبة
بــه بعد إصــرار الـقــوات على الحصول

على خمس حقائب.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ــوات ـ ـيـ ــة أكـ ـ ـ ــدت أن
ال ـل ـقــاء ب ــن جـعـجــع وال ـح ــري ــري ت ـقـ ّـرر
ف ــي مـطـلــع األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ رأت
م ـعــراب ض ــرورة لـعـقــده بـعــدمــا علمت
أن بــاإلمـكــان حـصــول لـقــاء جــديــد بني
ّ
الرئيس املكلف ورئـيــس الجمهورية.
وخــافــا ملــا أشيع عــن مسعى يقوم به
ال ـحــريــري مــع ال ـق ــوات الي ـجــاد صيغة
توافقية تقضي بحصولها على نيابة
رئــاســة الـحـكــومــة مــن دون حقيبة مع

التحقيق العدلي في
المطار ينطلق من
دون اتخاذ أي اجراءات
مسلكية بحق الضباط

عون :لست رئيس تكتل لبنان القوي لكي أضغط على رئيسه حاليًا (أ ف ب)

حـقـيـبـتــن أســاس ـي ـتــن ووزيـ ـ ــر دولـ ــة،
ت ـش ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء اإلج ـ ـت ـ ـمـ ــاع فـ ــي م ـن ــزل
الحريري إلى أن األمور لم تتقدم .فقد
أكد جعجع للحريري ،بحسب مصادر
مـعــراب ،إص ــراره على «الحصول على
خمس حقائب ومنصب نائب رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة» .وق ـ ــال رئ ـي ــس «ال ـ ـقـ ــوات»:
«سبق أن رضينا بأربع حقائب ،وهم
صـ ــروا عـلــى املــزيــد من
لــم يــواف ـقــوا ،وأ ّ
ً
كنا ّ
التنازل .وكلما
نقدم تنازال كانوا
يـطـلـبــون أكـ ـث ــر» .وع ـل ــى ّ
ذمـ ــة م ـصــادر
معراب أكد الحريري لجعجع أنه «لن
ّ
يشكل حكومة خارج إطار التوافق مع
القوات».
وأضـ ــافـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ج ـع ـجــع أب ـلــغ
الـحــريــري أن ال ـقــوات غير معنية بكل
ال ـص ـيــغ ال ـح ـكــوم ـيــة املـ ـت ــداول ــة «ال ـتــي
ال تـعـكــس الـ ــوزن التمثيلي الحقيقي
لـلـقــوات .وأي طــرح لتمثيلنا يجب أن
ينطلق مــن نـتــائــج االنـتـخــابــات .نحن
حصلنا على ثلث االصــوات وبالتالي
نريد ثلث املقاعد املسيحية».
أما الشق اآلخر من الجلسة ،فقد تناول
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ودع ــا
جعجع للحريري الى عقد اجتماعات
ط ــارئ ــة لـلـحـكــومــة ع ـلــى غـ ــرار تـشــريــع
الضرورة في املجلس من أجل معالجة
الــوضــع اإلقـتـصــادي واإلجـتـمــاعــي ،إذ
«ال يـجــوز تــرك البلد رهينة مـنــاورات
التأليف ألحــد األط ــراف السياسيني».
وتـ ـ ـه ـ ــدف دعـ ـ ـ ــوة ج ـع ـج ــع إلـ ـ ــى إفـ ـ ــراغ
موقف عون الرافض ملسودة التشكيلة
ً
الـحـكــومـيــة م ــن مـضـمــونــه ،ف ـضــا عن
س ـع ـيــه إلـ ــى خ ـل ــق ازم ـ ــة ب ــن الــرئ ـيــس
املكلف ورئيس الجمهورية.

تحقيق المطار
ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ام ـ ــس
التحقيقات العدلية في فضيحة مطار
بيروت التي تسبب بها اول من امس
الـخــاف املــزمــن بــن رئـيــس جـهــاز امن
امل ـطــار العميد ج ــورج ضــومــط وقــائــد
ســريــة الـ ــدرك ف ــي امل ـط ــار الـعـقـيــد بــال
الحجار .والــافــت أن هــذه التحقيقات
انطلقت ،بــإشــراف القضاء العسكري،
من دون اتخاذ أي قــرار تأديبي بحق
أي مـ ــن الـ ـض ــابـ ـط ــن الـ ـل ــذي ــن تـسـبــب
خــاف ـه ـمــا ب ــوق ــف ت ـف ـت ـيــش ال ــداخ ـل ــن
إل ـ ــى «امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـحـ ـ ّـرمـ ــة» ،وت ـع ـط ـيــل
ح ــرك ــة دخ ـ ــول امل ـســافــريــن إلـ ــى امل ـطــار
الكثر من  45دقيقة .وفي مقدور وزير
الداخلية اتخاذ إجراءات بحق ضباط
جـهــاز االم ــن ،مــن دون انـتـظــار نتيجة
التحقيق.
(األخبار)

تقرير

رئيس جديد لـ«البلمند» :األمر ليازجي أم للسياسيين؟
في غمرة الحراك الكنسي
والسياسي داخل الكنيسة األرثوذكسية
ّ
األنطاكية ،تتحضر جامعة
والبطريركية
البلمند الختيار رئيس جديد لها .بورصة
األسماء تضم شخصيات ّ
عدة ،ال تغيب
األحزاب والتيارات السياسية عن دعم
بعضها ّووضع «الفيتو» على بعضها
اآلخر .إال أن القرار النهائي سيكون
للبطريرك يوحنا العاشر اليازجي

ليا القزي
ي ـس ـعــى ب ـط ــري ــرك أن ـطــاك ـيــة وســائــر
امل ـش ــرق ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس يــوحـنــا
الـ ـع ــاش ــر ي ـ ــازج ـ ــي ،إلـ ـ ــى «ت ـق ـط ـي ــع»
ُ
األج ـن ـح ــة ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ُم ـق ـ ّـرب ــة مــن
ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة،
داخ ــل الـكـنـيـســة .ه ــذا م ــا يــوحــي به
ن ـه ـجــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ــد اف ـت ـت ـحــه بــرفــع
سـ ـق ــف خـ ـط ــاب ــه بـ ــوجـ ــه م ـ ـحـ ــاوالت
ال ـف ـصــل ب ــن األب ــرش ـي ــات الـلـبـنــانـيــة
والـ ـس ــوري ــة ف ــي ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة .أت ــى
ذل ـ ــك ب ـع ــد ق ــراب ــة ال ـخ ـم ــس س ـن ــوات
م ــن ت ــول ــي ي ــازج ــي م ـهــامــه رس ـم ـيــا،
وبعد تعيينات عــدة قــام بها داخــل
ُ َّ
األبرشيات ،است ِغلت لتغذية خطاب
«الـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» ف ـ ــي وج ــه
رئيس
«القومية السورية» .انتخاب
ٍ
ج ــدي ــد ل ـج ــام ـع ــة ال ـب ـل ـم ـن ــد (ش ـم ــال

لبنان) ،يأتي في هــذا السياق .فمن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـج ـت ـم ــع ال ـ ـيـ ــوم (ف ــي
حال عدم تأجيل االجتماع) اللجنة
جــامـعــة ،النـتـخــاب
الـتـنـفـيــذيــة فــي الـ ُ
خ ـل ــف ل ـلــرئ ـيــس «امل ـس ـت ـق ـي ــل» إي ـلــي
س ــال ــم .ت ـ ّقــول م ـص ــادر ُمـطـلـعــة على
ّ
امل ــل ــف ،إنـ ــه «ق ـب ــل ف ـت ــرة ،ك ــان ســالــم
ي ــري ــد االس ـت ـق ــال ــة وال ـت ـق ــاع ــد ،ولـكــن
الـبـطــريــرك رف ــض ذل ــك .أخ ـي ـرًا ،بــادر
يـ ــازجـ ــي وطـ ـل ــب مـ ــن س ــال ــم ت ـقــديــم
ً
اس ـت ـقــال ـتــه ،ل ـ ُـي ـع ـ ّـن ب ــدي ــا» .شـغــور
املـ ــركـ ــز ،وبـ ـ ــدء م ــرح ـل ــة ال ـب ـح ــث عــن
سلف ،لم تكن ُم ّ
جرد «شأن كنسي».
انـتـخــابــات جــامـعــة البلمند ،ساحة
ّ
خـ ـصـ ـب ــة ل ـ ـشـ ــتـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـت ــدخ ــل
السياسي ،ومحاولة «فرض» أسماء
ُم ـ ـحـ ـ ّـددة ع ـل ــى الـ ـبـ ـط ــري ــرك ،ووض ــع
«فيتو» على أسماء أخرى .على رغم
ّ
أن يازجي ُيعتبر «اآلمر الناهي» في

مــا خـ ّـص اخـتـيــار الــرئـيــس الـجــديــد،
ك ــون «الـبـلـمـنــد» تـقــع تـحــت سلطته
ً
ُم ـ ـبـ ــاشـ ــرة وض ـ ـمـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ن ـ ـفـ ــوذه،
فالجامعة أيضًا ّ
مقر بطريركي.
ُ
«انـتـخــابــات رئــاســة الـجــامـعــة ،تمثل
هـ ــذه امل ـ ــرة س ــاح ــة ص ـ ــراع س ـيــاســي،
أك ـث ــر م ــن ال ـس ـنــن ال ـس ــاب ـق ــة» ،يـقــول
أحد النواب في دائرة الشمال الثالثة
ّ
(بشري  -زغرتا  -الكورة  -البترون).
ّ
السبب أن معظم الـقــوى السياسية
«ت ـت ـعــامــل مـعـهــا بــوصـفـهــا الـفــرصــة
ال ـســان ـحــة ل ــوض ــع ال ـي ــد ع ـلــى منجم
تعليمي وتوظيفي كبير .يبدأ األمر
مــن تسجيل الـطــاب واالستحصال
ً
لهم على منح دراسـيــة ،وص ــوال إلى
ّ
ال ـتــوظ ـي ـفــات»ُ .
وي ـض ـيــف ال ـنــائــب أن
«املـسـتـشـفــى فــي الـبـلـمـنــد ،سيصبح
ق ــري ـب ــا ج ــاهـ ـزًا الس ـت ـق ـب ــال امل ــرض ــى،
وبالتالي يدخل أيضًا في حسابات

القوى السياسية ،كباب للخدمات».
الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى امل ـ ــراف ـ ــق ال ـح ـي ــات ـي ــة،
وتــرك مصالح الـنــاس أسـيــرة القوى
السياسية ،والبحث عن مراكز نفوذ
إضافية «دفع بعضها إلى االشتراط
على البطريرك اختيار اســم ّ ُمـحـ ّـدد،
وبـعـضـهــا اآلخـ ــر إل ــى ال ـت ـمــنــي على
يـ ـ ــازجـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ش ـخ ـص ـيــة
ُمستفزة لها».
أس ـمــاء ع ـ ّـدة مـطــروحــة لـلـنـقــاش ،من
أب ـ ــرزه ـ ــا ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «ال ـب ـل ـم ـن ــد»
ميشال نجار .ابن بلدة بشمزين في
الـكــورة ،مــدعــوم مــن الـحــزب السوري
ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي وت ـي ــار املـ ــردة،
ّ
كما أن عالقة قربى تربطه بالنائب
ّ
ُ
السابق فريد مكاري« .مشكلته» ،أن
البطريرك «ال ُيحبذ انتخاب ّ
نجار،
العتباره ُمقربًا من العهد البطريركي
الـ ـس ــاب ــق (الـ ـبـ ـط ــري ــرك أغ ـن ــاط ـي ــوس
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وضع الفرزلي «فيتو»
على تعيين منافسه
في البقاع الغربي
غسان سكاف

الرابع هزيم)» ،استنادًا إلى مصادر
متابعة.
حـ ــاول «ال ـق ــوم ــي» ،إق ـن ــاع الـبـطــريــرك
ب ــاخ ـت ـي ــار ن ـ ّـج ــار رئ ـي ـس ــا لـلـجــامـعــة،
ُ
«ليحافظ على االستقرار فيها» ،على
أن يكون نائب رئيس الجامعة «من

حـصــة الـبـطــريــركـيــة» .رف ــض يــازجــي
ً
ُ«الـ ـع ــرض»ُ ،م ـح ــاوال «تــزك ـيــة» خيار
امل ــرش ــح عـلــى الئ ـحــة ت ـيــار املستقبل
إلــى االنتخابات النيابية في البقاع
الغربي ،الطبيب غسان سكاف .أثار
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار اسـ ـتـ ـغ ــراب ال ـك ـث ـيــريــن،
«كــون سكاف محسوب على الجبهة
األم ـيــرك ـيــة ،ف ــي وق ــت ُيـشـهــر يــازجــي
سيفه بوجهها» .كان ذلك ،قبل العشاء
ال ـ ــذي أقـ ــامـ ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي لـلـيــازجــي ،في
 13أيلول ،وتطور مستوى التنسيق
والـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ال ــرجـ ـل ــن .تــراج ـعــت
أسهم سكاف ،بعد أن أشهر الفرزلي
«الفيتو» بوجه ُ
«منافسه» ،وقد دعمه
ّ
في قراره النائب سليم سعادة .إال أن
ذلك ،ال يعني ارتفاع حظوظ ميشال
نـجــار .على العكس مــن ذل ــك ،ال يــزال
ي ــازج ــي ُمـ ـصـ ـرًا ع ـلــى عـ ــدم اخ ـت ـيــاره

رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ــام ـع ــة ،م ــا دف ـ ــع بـسـلـيــم
س ـ ـعـ ــادة إلـ ـ ــى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ـي ــازح ــي،
ّ
ّ
وإبـ ــاغـ ــه أن «كـ ـ ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ُ
ّ
والتعيينات ،تهدد استقرار الجامعة.
ُ
نحن ومــا نمثل فــي الـكــورة ،سنكون
ّ
ضد أي شخص غير ميشال نجار»،
استنادًا إلى املعلومات.
االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
«ال ـ ـق ـ ــوم ـ ــي» و«املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة» م ـ ــن ج ـه ــة،
وال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال
ّ
الحر «العتباره
ُيزعج التيار الوطني
ّ
أن نـ ـج ــار ل ـي ــس مـ ــن ح ـص ـت ــه ،وه ــو
عـلــى عــاقــة ج ـيــدة م ــع آل فــرنـجـيــة».
ُيحاول «التيار» الدخول في وساطة
الختيار شخصية غير ُمستفزة ،وال
ُي ـع ـت ـبــر ان ـت ـخــاب ـهــا ان ـت ـص ــارًا لـفــريــق
على حساب اآلخر .أما عضو اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي «ال ـب ـل ـ ّم ـن ــد» ،ال ــوزي ــر
نقوال تويني ،فيقول إنه «سأكون مع

خيار البطريرك أيًا يكن».
دخـلــت ال ـقــوات اللبنانية أيـضــا على
ّ
خــط الـتــرشـيـحــات ،فــاخـتــارت رئيس
جامعة البلمند  -فــرع ســوق الغرب،
الطبيب كميل ّ
نصار ،شقيق النائب
ُ
الـ ـق ــوات ــي أنـ ـي ــس ن ـ ـصـ ــار ،وم ـن ــاف ــس
الـ ـف ــرزل ــي س ــاب ـق ــا إل ـ ــى م ــوق ــع نــائــب
رئـيــس مجلس ال ـن ــواب .وه ـنــاك اســم
رابع ،يتم التداول به هو ابن طرابلس
جــورج نـحــاس ،وهــو مــن أف ــراد أســرة
البلمندُ ،
«ومقرب من الجو السياسي
املوالي للواليات املتحدة األميركية».
ّ
في خضم النقاش حول هذه األسماء
األربعة ،برز خياران قد يلجأ إليهما
ّ
يــازجــي ،للتفلت مــن ضـغــوط الـقــوى
السياسية .الخيار األول ،هو الدكتور
غـســان ســابــا .يـكــاد ال ـســؤال عــن اســم
ال ــرج ــلُ ّ ،ي ـع ــادل الـبـحــث عــن إب ــرة في
كومة قــشُ .يـعـ ّـرف عنه الــوزيــر نقوال

ّ
ّ
تويني بأنه «دكتور مهمُ ،يعلم حاليًا
ف ــي إ ّح ـ ــدى ال ـج ــام ـع ــات ف ــي أم ـيــركــا،
ول ـك ــن ــه ل ــم ي ـكــن ُمـتـحـمـســا لتعيينه
رئيسًا للجامعة».
أما الخيار الثاني ،فهو بحسب أحد
النواب في «الشمال الثالثة» ،تعيني
أحــد املطارنة مــن التابعية السورية
ّ
رئيسًا لـ«البلمند» .إال أن هذا الخيار،
ف ــي حـ ــال ج ــدي ـت ــهُ ،م ــرش ــح لـلـتـحــول
ّ
إلــى عنوان لخالف على مستوى كل
الـبـطــريــركـيــة األنـطــاكـيــة .وسـ ُـيـضــاف
إل ـ ــى «الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» مــن
ُارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـ ــدد رع ـ ـ ـ ـ ــاة األب ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــات
ـوري ـ ــا ،مــن
امل ـع ـي ـن ــن ف ــي ل ـب ـن ــان وس ـ ـ ّ
ّ
الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة .كـمــا أنـ ــه ُي ـعــزز
«الخطاب االنفصالي» ،الساعي إلى
«استقاللية» األبــرشـيــات اللبنانية،
ُ
بـحـجــة «الــامــركــزيــة» ال ـتــي تــوفــرهــا
الكنيسة األرثوذكسية ألبرشياتها.
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سياسة

سياسة

وثائق

ّ
ّ
هكذا خطط بشير الجميل مـع إسرائيل إلبادة شعب فلسطين []3

بعد اغتيال بشير الجميل ( 14أيلول  )1982الذي أربك المخطط المشتركّ ،
وسرع في اتخاذ قرار االجتياح اإلسرائيلي لبيروت ،وارتكاب المجازر في
صبرا وشاتيال ( 16أيلول  ،)1982قررت قيادتا القوات اللبنانية وحزب الكتائب ترشيح أمين الجميل لمنصب الرئاسة بالتنسيق مع الطرف اإلسرائيلي.

الوثائق التي ننشرها اليوم في هذه الحلقة الثالثة ،تكشف تفاصيل النقاش حول كيفية مواجهة االستنكار العالمي للمجزرة ،والحجج التي
ينبغي سوقها للتخفيف من هول الحدث (استعمال مجزرة الدامور ...إلخ) ،وترشيح أمين الجميل لمنصب الرئاسة بالتوافق بين الكتائب والقوات

سياسة
يواصل
الجميل
أمين
ّ
«الخبز والملح» مع العدو...
ّ
التنصل الصعب من «صبرا وشاتيال»
 16أيلول /سبتمبر عام 1982
مالحظات من حــوار بني ألفريد ماضي وجــوزيــف أبو
خليل ومستر ( Rنــافــوت) عقب قــرار القوات اللبنانية
ّ
الجمهورية)
(ترشيح أمني الجميل لرئاسة
«القوات اللبنانية مستعدة لالستمرار في جميع
العمليات والجهود املشتركة /التعاون ،بما في
ذلك اجتماعات قيادة املوساد مع أمني الجميل
والوفد املرافق له ،وال سيما االجتماع الذي كان
من املفترض أن يتم في  16أيلول /سبتمبر».
• أعلن (غير واضح من هو الذي أعلن) أن الوفد
ّ
مدعو إلى لبنان مساء األحد  19أيلول /سبتمبر.
• فــي مــا يـخــص إمـكــانـيــة تـعـيــن رئ ـيــس وزراء
م ـس ـي ـحــي ،ف ــي رأي شـ ـ ــارل م ــال ــك ،ف ـ ــإن إل ـي ــاس
سركيس ليس متحمسًا للفكرة ،إذ إن األخير
يخشى مــن ردة فعل املسلمني .علينا أن نتذكر
أن ــه «ش ـه ــاب ــي»… وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى الـشـهــابـيــن،
موقف املسلمني نقطة حساسة جدًا.
• يشعر شارل مالك وزمالؤه بالقلق ألن الوقت
ض ـي ــق .ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي لـلـتـفـكـيــر
والتخطيط لحل.
¶¶¶
 16أيلول /سبتمبر عام 1982
مــاحـظــات مــن الـلـقــاء ال ــذي انـعـقــد بــن ممثل املــوســاد
والقوات اللبنانية
• ق ـ ــررت قـ ـي ــادة حـ ــزب ال ـك ـتــائــب تــرش ـيــح أمــن
الجميل للرئاسة.
• سيتم إج ــراء االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة قـبــل 23
أيلول /سبتمبر .حتى الساعة ،من املقرر إجراء
االنتخابات يوم الثالثاء الواقع فيه  21أيلول/
سبتمبر.
• تنتظر القوات اللبنانية عــودة كامل األسعد،
رئيس مجلس النواب اللبناني مساء  16أيلول/
سبتمبر.
• تم إبالغ إلياس سركيس بقرار حزب الكتائب
ترشيح أمني الجميل.
• ت ـش ـعــر «ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» بـ ــأن ال ـجــري ـمــة
(اغتيال بشير) زادت من تعاطف الشعب مع آل
الجميل ،وبالتالي فــإن حـظــوظ أمــن الرئاسية
ارتفعت.
(الصفحة  2من هذه الوثيقة غير مقروءة /غير
واضـحــة .تتضمن معلومات عن كميل شمعون
وبـ ـي ــار ال ـج ـم ـيــل وال ـف ـج ــوة ب ــن ال ـج ـيــل ال ـقــديــم
والجيل الجديد في القوات اللبنانية).
¶¶¶
لقاء بني أمني الجميل ومستر R

عقد اللقاء في منزل أمني الجميل ،بحضور وليد فارس
وجورج فرحا وفادي إفرام
• تعمد أمني أن ُيعقد اللقاء في منزله ،من منطلق
أن يكون بني الطرفني «خبز وملح».
ّ
• أك ــد أمــن رغـبـتــه فــي الـسـيــر عـلــى خـطــى بشير
وإق ــام ــة عــاقــات ج ـيــدة وتــوطـيــد عــاقــات العمل
الوثيقة معنا (الـجــانــب اإلســرائـيـلــي) ،ألنــه أدرك
أهميتها بالنسبة إلى لبنان .وأضاف إنه لألسف
الشديد ليس خبيرًا باملواضيع التي من املتوقع
تتعلق
أن نناقشها معه ،وال سيما امللفات التي ّ
بالتنسيق بني الطرفني ،لكنه سيحاول أن يحضر
نفسه مسبقًا.
• يقول أمني إنه يوافق على التقيد بااللتزامات
املتفق عليها مع بشير ،لكنه يشير إلى أنه في ما
يتعلق بمسألة العالقات الرسمية ،من الضروري
االلتزام بالقرارات التي توافق عليها األكثرية في
حكوماته .وهـنــاك حاجة ملحة للعمل على هذا
امللف.
• تحدث أمني عن مشكلتني:
 .1مل ــاذا أعـلــن ك ــول يــزرائـيــل أن الـكـتــائــب ارتكبت
املـ ـج ــزرة ف ــي امل ـخ ـي ـمــات؟ إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،مل ــاذا
نشروا هــذا الخبر في اإلع ــام؟ وملــاذا لم يسيطر
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي عـلــى قــواتـنــا ،وال سيما أن
مــا تفعله امليليشيات فــي هــذه الـحــاالت معروف
للجميع...؟
 .2في ما يخص تسريب اجتماع رئيس الــوزراء
مــع بشير الجميل ،رأى أمــن أنــه لــن يـقــوم بمثل
هذه املجازفات .سوف يتهمونه بالخيانة.
• فــي مــا يتعلق باملجزرة فــي املخيمات ،أوضــح
مستر  Rأنـنــا لــم نعلن عنها وأن ـنــا ال نستطيع
أن نـسـيـطــر عـلــى امل ـص ــادر الـصـحــافـيــة .وق ــال إن
األضــرار التي نتجت من هذا الفعل ،في إسرائيل
والعالم ،ال يمكن إصالحها.
أمــا حــول التسريب ،فقال إن التسريبات تحدث،
لكنها نقطة في بحر العالقات السرية ،واألنشطة
السرية التي لم يتم الكشف عنها أو نشرها في
اإلعالم.
• ي ـس ـتــرجــع م ـس ـتــر  Rال ـع ــاق ــات امل ـم ـي ــزة الـتــي
توطدت في السنوات الـثماني املاضية ـ ـ وأهمها:
 .1بناء القوات اللبنانية كقوة عسكرية أصبحت
في ما بعد سياسية.
 .2خطط الحرب ،التنسيق السياسي والعسكري
في عملية (الـســام من أجــل الجليل) منذ كانون
ال ـثــانــي /يـنــايــر ع ــام  ،1982وه ــو تنسيق ال يتم
ً
عادة بني الدول.
• بـعــد ذل ــك ،وص ــف مـسـتــر  Rال ـل ـقــاء بــن «وزي ــر
الــدفــاع» (شـ ــارون) وبـشـيــر الـجـمـيــل ،واملــواضـيــع
التي تم التداول فيها خالل ذلك اللقاء والتي من
املتوقع أن يتم التداول فيها في اللقاء املرتقب مع

ّ
الجميل
أمين
أكد االستمرار
في التزامات
بشير ،مع
ربط مسألة
«العالقات
الرسمية»
بموافقة
األكثرية
الحكومية
(هيثم
الموسوي)

أمني الجميل ،وهي:
 .1بدء عملية السالم في سياق التطبيع.
 .2إقامة خطوط اتصال مباشر بني الحكومتني
اللبنانية واإلسرائيلية ،وبني الجيشني ،اللبناني
واإلسرائيلي ،من دون حاجة إلى (تنسيق) طرف
ثالث.
 .3مـنــاقـشــات ح ــول املــرحـلــة الـتــالـيــة :االنـسـحــاب
الكامل للسوريني والفلسطينيني من لبنان.
 .4مشكلة جنوب لبنان.
 .5اسـتـمــرار وج ــود «جـيــش الــدفــاع اإلســرائـيـلــي»
في لبنان وطلبهم («الكتائب» و«ال ـقــوات») عدم
انسحابنا قبل التنسيق معهم.
 .6الدفاع عن «املسيحيني» في املناطق الخاضعة
للسيطرة السورية.
 .7رغـبـتـنــا املـشـتــركــة بـمـنــع وج ــود ق ــوة مـتـعــددة
الـجـنـسـيــات أو ق ــوة تــابـعــة لــأمــم امل ـت ـحــدة على
األرض اللبنانية.
 .8ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـس ـي ــاس ــي ح ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهتمام املشترك.
 .9استمرار التعاون االستخباري.
 .10استمرار التعاون األمني ـ ـ التدريب والعتاد
العسكري.
 .11الحفاظ على خطوط االتصال املباشرة معه

(مع أمني) عقب توليه منصب الرئاسة.
 .12الحفاظ على ّ
تقنية التواصل السريع.
• ت ـســاءل أم ــن عــن «جـبــل ص ـنــن» ،إذ تــذكــر أنــه
قرأ في قائمة املحادثات األخيرة (لبشير) حديثًا
حول إمكانية إجراء عملية هناك.
• أش ــار ،مــرة أخ ــرى ،إلــى أن نـطــاق خـبــرتــه ليس
كبيرًا ،وأمل أال يخيب ظننا به في االجتماع معه.
• عرف أمني أن الهدف من االجتماع:
 .1االعـتــراف الشخصي والتأسيس لبناء عالقة
عمل حميمة معه.
 .2وضع أسس للتفاهم بني الطرفني حول املوقف
املشترك وبدء معالجة عدد من امللفات املختلفة.
ّ
• رك ــز مستر  Rعـلــى مـســألــة مهمة كــانــت محط
ّ
اهـتـمــامــه فــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن ـ ـ ـ ـ وج ــه إلـيــاس
سركيس إلى الرئيس ريغان رسالة كتب فيها عن
مسألتني ،مخيمات الالجئني والدفاع عن القرى
املسيحية في الشمال.
(تعذر قــراءة آخــر فقرتني من الصفحة  3من هذا
املستند).

¶¶¶
ه ــذا املـحـضــر يجمع نسخة مــن مـحــادثــة سجلها أحــد
مـســاعــدي قــائــد املنطقة الشمالية ،ومحضر للموساد
( )4222عن االجتماع نفسه.
 19أيلول /سبتمبر عام 1982
اجتماع بني رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي،
قائد املنطقة الشمالية ،وتوتو نائب رئيس هيئة األركان
في القوات اللبنانية.
محضر للموساد ( )4222من اجتماع بني رئيس هيئة
األركان في الجيش اإلسرائيلي والجنرال دروري (قائد
املنطقة الشمالية) مع توتو ،في  19أيلول /سبتمبر عام
 ،1982الظهيرة.
املـشــاركــون :الجنرال إيـتــان ،الجنرال دروري ،مستر R
(نافوت) ،معاون دروري ،توتو ،جوزيف أبو خليل
رئيس األركان :الجيش اللبناني يدخل املخيمات،
ُ
وه ـ ـكـ ــذا تـ ـح ــل املـ ـشـ ـكـ ـل ــة .عـ ـل ــى «جـ ـي ــش ال ــدف ــاع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» أن ي ـج ـمــع ب ـس ــرع ــة ك ــل األس ـل ـحــة
والــذخـيــرة املــوجــودة .هــذا مــا سيحدث فــي األيــام
املقبلة .مــن وجهة نـظــري ،لــن يكون هناك إطــاق

نار أو معارك في األيام القليلة املقبلة.
إن الـعــالــم غــاضــب مــن أح ــداث شــاتـيــا .عليكم أن
تـشــرحــوا لــوســائــل اإلعـ ــام مــا ح ــدث ألن أصــابــع
االتهام تتجه نحو إسرائيل ،يتهمون إسرائيل…
مــن الـسـيـنــاريــوات املحتملة أنـنــا قــد نضطر الى
االنسحاب من بـيــروت .يجب على شخص منكم
ش ــرح امل ــوض ــوع ،وب ـس ــرع ــة .عـلـيـكــم تـحـمــل جــزء
م ــن امل ـســؤول ـيــة وال ـق ــول إن م ــا ح ــدث ك ــان خ ــارج
سيطرتكم.
إيتان :إن العالم غاضب من أحداث شاتيال .عليكم
أن تخرجوا إلى العلن وتشرحوا لوسائل اإلعالم
مــا ح ــدث .أصــابــع االت ـهــام تتجه نـحــو إســرائـيــل،
والنتيجة قد تكون أننا سنضطر الى االنسحاب
ً
من بيروت .عليكم شرح املوضوع ،وحاال .الصيغة
هي كاآلتي :الكتائب نفذت مهمة ،وما حدث كان
خارج سيطرتها.
قــائــد املنطقة الشمالية :فــي الــوقــت ذات ــه ،عليكم
اإلش ــارة إلــى /التذكير بــأحــداث الــدامــور ،إلثبات
أن مـ ــا ح ـ ــدث (ف ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات) ل ـي ــس ان ـع ـكــاســا
لسياستكم .عليكم القول إن اشتباكات وقعت بني
أطراف متحاربة داخل املخيمات ،وليس فقط مع
الكتائب.
دروري :عليكم التذكير بأحداث الدامور ،والقول
إن مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات لـ ـي ــس ان ـع ـك ــاس ــا
لسياستكم .يمكنكم الـقــول إنــه فــي األمــاكــن التي
دخلت إليها الكتائب ،وقعت معارك بني أطــراف
متخاصمة /منافسة داخل املخيمات وليس فقط
مع الكتائب.
قــائــد املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة :مـسـتـقـبـلـيــا ،عـلـيـكــم أن
ت ـح ــرص ــوا ع ـل ــى شـ ــرح م ــا ح ـ ــدث .ه ــل تـسـتـطـيــع
تنظيم مؤتمر صحافي؟
توتو :سيهتم أبو خليل بذلك.
مستر  :Rيرجى شرح املوضوع ألبو خليل .على
ً
الكتائب االعتراف بأنهم دخلوا فعال إلى املخيم،
ولكن التأكيد أن هــذه ليست سياستهم .عليهم
الـقــول إن مــا حــدث هــو حــالــة استثنائية نتيجة
ظــروف استثنائية ،بعد اغتيال بشير .في رأيي،
ه ــذه ه ــي ال ـطــري ـقــة الـصـحـيـحــة ،ألن ـنــا إذا أردن ــا
أن ن ـشــرح امل ــوض ــوع وح ــدن ــا… سـنـقــوم بشرحه
بالطريقة التي نريدها.
جــوزف أبــو خليل :في الــواقــع ،ما تريده أنــت هو
أن نأخذ األمر على عاتقنا .في الظرف السياسي
ال ــراه ــن ،ه ــذا مستحيل .لـكــن أخـبــرنــا م ــاذا تريد
وسنعمل على تنفيذه.
رئيس األركان :ماذا تقترح؟
أبــو خليل :ال تتهمونا .ال تتهمونا فــي وسائل
إعالمكم.
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان :الـحـقـيـقــة ه ــي أن الـجـمـيــع بــات
يعرف أن الكتائب هم من ارتكبوا املجزرة.
أب ــو خـلـيــل :أط ـلــب مـنـكــم أن ال تـحـمـلــوا الـكـتــائــب
املسؤولية في وسائل اإلعالم ،على األقل في األيام
القليلة املقبلة (حتى نكسب وقتًا إضافيًا يمكننا
استثماره سياسيًا).
قائد املنطقة الشمالية :يجب أن تشرحوا للعالم
أن هذه ليست سياستكم ،وأن ما حدث ال تتحمل
الكتائب وحــدهــا مسؤوليته ،بــل الفصائل التي
اشتبكت في ما بينها داخل املخيم كذلك.
رئـيــس األركـ ــان :الحقيقة هــي أن الجميع يعرف
أن الكتائب ارتكبت ذلــك ،وعليهم أن يشرحوا أن
هــذه ليست سياستهم وأن ما حصل كــان خارج
سيطرتهم .والقول إنهم أوقفوا (املجزرة) لحظة
معرفتهم ب ـهــا .عليكم أن تـشــرحــوا ذل ــك .تمتلك
وســائــل اإلع ــام الحرية لقول مــا تــريــد ...الجميع
بات يعرف أن الكتائب هي املسؤولة ،لذلك عليكم
أن تشرحوا أن هذه ليست سياسة الحزب .قولوا
إن ما حدث هو نتيجة فورة غضب عقب اغتيال
بشير( .إنـهــا نتيجة غضب جـنــودكــم فــي أعقاب

اغتيال بشير) إذا كان لديك اقتراح آخــر ،أخبرنا
به.
أبو خليل :علينا أن نتعامل مع هذا الحدث يومًا
بيوم ،وبأسلوب مبهم( ،بشكل غامض ،نرد على
م ــا ي ـقــولــه اإلع ـ ــام ف ـق ــط) تـمــاشـيــا م ــع م ــا تنقله
وسائل اإلع ــام .ال يمكننا أن نقول (نعترف) إن
الكتائب فعلت ذلك.
رئيس األركان :كيف تريد أن تشرح ما حدث؟
أبو خليل :االستمرار في إنكار املجزرة.
رئيس األركــان :لكن املخيم كان مليئًا بالكتائب،
كيف ستشرح ذلك؟
أبو خليل :كيف دخل الصحافيون إلى املخيم؟
ق ـ ــائ ـ ــد املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة :بـ ـ ـي ـ ــروت م ـل ـي ـئــة
بالصحافيني .إنهم في كل مكان.
أب ـ ــو خ ـل ـي ــل :تـ ـص ــرف ب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ت ـجــدهــا
مناسبة ،ونحن سنقرر كيف نتصرف .لــم نتهم
إسرائيل .ولكن ،على شاشات التلفزة يوم أمس،
ألقت شخصية إسرائيلية (مـســؤول إسرائيلي)
اللوم على الكتائب.
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان :ال أعـ ــرف ك ـيــف ي ــؤث ــر ذل ــك على
الوضع السياسي ،ولكن الجميع يعرف الحقيقة:
ال ـك ـت ــائ ــب ارتـ ـكـ ـب ــوا ذل ـ ـ ــك ،ونـ ـح ــن س ـم ـح ـنــا لـهــم
بالدخول إلــى املخيمات .لذلك يجب أن تشرحوا
للعالم وللشعب اللبناني أن ما حــدث ال يتالءم
مع سياستكم ،وأنه نتيجة غضب الجنود .ال أحد
يتهم الجيش اإلسرائيلي.
أبــو خليل :حسنًا ،سنهتم باألمر ،ولكن ال تلقوا
ال ـل ــوم عـلـيـنــا .يـمـكـنـكــم ن ـفــي /إن ـك ــار أن الـجـيــش
اإلسرائيلي فعلها.
رئيس األركان :ال أحد يتهم جيش الدفاع ،ويعلم
الجميع من املسؤول (الجميع يتهم الكتائب).
أبو خليل :هذه مشكلتنا.
مستر  :Rإنها ليست مشكلة داخلية في الكتائب.
إنها مشكلتنا أيضًا.
أبو خليل :سنهتم باملوضوع .ولكن ال تلقوا اللوم
علينا في اإلعالم.
رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ـ ــان :إذا ق ـل ـت ــم األم ـ ـ ـ ــور بـ ـص ــراح ــة،
فسيكون لذلك وقع إيجابي .الجميع يخاف منهم
(الكتائب) اليوم.
أبو خليل :االعتراف سيضرنا سياسيًا( .اعترافنا
سيدمرنا سياسيًا).
قــائــد املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة :عـلـيـهــم ش ــرح املـســألــة،
ّ
جزئيًا فقط.
رئـيــس األرك ـ ــان :مشكلتنا مــع املـجـتـمــع الــدولــي،
وليس في الداخل اإلسرائيلي .هناك العديد من
األسئلة املطروحة اآلن.
ق ــائ ــد املـن ـطـقــة ال ـش ـمــال ـيــة :سـي ـضــرهــم امل ــوض ــوع
ب ـس ـبــب امل ـس ـل ـم ــن( .قـ ــد يـ ـت ــأث ــرون س ـل ـبــا بـسـبــب
املسلمني) .لذلك ،عليهم (الكتائب) شرح املوضوع
جزئيًا.
رئ ـيــس األركـ ـ ــان :لـقــد أوض ـح ـنــا رأي ـن ــا .لـيــدرســوا
املوضوع ويقرروا .لكن الحقيقة واضحة.
• في ما يتعلق بالعالقات مع الدول العربية ،أكد
ّ
الجميل أنــه لــن يقطع الـعــاقــات مــع العالم
أمــن
العربي وأنه ال يريد أي عداء معهم.
ّ
الجميل ،لــم يتضح
• خــال املـحــادثــات مــع أمــن
موضوع الفلسطينيني والعالقات مع سوريا.
• لم تعد القوات اللبنانية بالدعم املطلق ألمني.
• ي ـجــب ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ب ـشــأن املــرش ـحــن،
على أمل أن يكون هناك مرشح واحــد فقط قبيل
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ألن ال ـص ـحــف سـتـنـشــر صـبــاح
غــد أسـمــاء املــرشـحــن لالنتخابات الـتــي ستعقد
الثالثاء.
ّ
الجميل.
• تقويم كميل شمعون وأمني
• تــم اخـتـيــار مرشحني مــن دون أي تنسيق ،ما
أدى إل ــى ش ــق ال ـص ــف امل ـس ـي ـحــي .ه ــذا انـعـكــاس

للفساد السياسي.
• فــي مــا يتعلق بـتــأيـيــد مــرشــح واحـ ــد ،يخشى
ش ــارل مــالــك أن الـكـتــائــب لــن تـتـنــازل عــن ترشيح
أمني.
• فــي مــا يتعلق بإمكانية تــأجـيــل االنـتـخــابــات،
يعرف شــارل مالك أن األميركيني ضد هــذا األمر
ويريدون االنتهاء من هذه املسألة.
¶¶¶
 21أيلول /سبتمبر عام  1982ـ ـ لقاء في منزل بشير بني
بيار ومستر R
ّ
• خ ــال ال ـل ـق ــاء ,أكـ ــد ب ـي ــار ال ـج ـم ـيــل ع ــزم ــه على
م ــواص ـل ــة م ـس ـي ــرة ب ـش ـيــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـضـيـفــا:
وبــالـتــالــي ،لدينا مشاكل مشتركة .وطـلــب بيار،
مــرة أخــرى ،أن نتفهم الوضع الداخلي اللبناني
وأن ال نضغط عليهم أكثر.
• في اجتماع للرئيس املنتخب مع ممثل املوساد
بـعــد االن ـت ـخــابــات ،ق ــال الــرئ ـيــس املـنـتـخــب شيئًا
واح ـدًا فقط« :أنــا مضطر للتأكد من عــدم حدوث
أي تغييرات».
• كان موقف بيار الجميل مطابقًا ملوقف قيادة
القوات اللبنانية.
• اقترح (فــؤاد؟) بطرس في  20أيلول /سبتمبر
على الحكومة أن يقوم لبنان بدعوة قوة متعددة
ال ـج ـن ـس ـيــات إلـ ــى الـ ـب ــاد ملـ ــدة ش ـه ــر .ط ـل ـبــت منه
الحكومة اللبنانية أن يكتب صيغة أو برنامجًا.
• مــن ضـمــن أم ــور ع ــدة ،يتضمن نــص الــرســالــة
عبارة« :للمساعدة في حفظ السالم والنظام في
لبنان» .ال ذكر لكلمة «بيروت» في النص.
• أعلن السفير الفرنسي في لبنان استعداد بالده
إلرسال قواتها في أسرع وقت ممكن.
•أعــرب مستر  Rعن دهشته من تحييد الرئيس
اللبناني عن قرار كهذا ،وطالب بالتدخل الفوري
ملنع تنفيذه.

اسرائيل طالبت الكتائب
باالعتراف بالمجزرة
فيما اقترح أبو خليل
إنكار حصولها
ّ
أكد أمين رغبته في
إقامة عالقات جيدة
وتوطيد عالقات العمل
الوثيقة مع إسرائيل
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المقابلة

تقرير

أجرتها :رلى ابراهيم
ّأكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن ال خيار إال المحرقة لمعالجة أزمة النفايات في العاصمةّ .
وكرر في حديث إلى «األخبار» الحديث عن «مزايا»
معامل التفكك الحراري ،وهي «التكنولوجيا» األفضل لمعالجة النفايات ،وعن ضمانات لحسن سير انشائها وتشغيلها ومراقبة عملها .وإذ رفض
تحديد الموقع المقترح إلقامة المعمل ،اشار الى انه سيكون في «منطقة قريبة من المرفأ» .عيتاني الذي رمى مسؤولية متابعة تطبيق عقد
كما رمى عليه مسألة الترخيص إلقامة مشروع «ايدن باي» على الملك العام
شركة «رامكو» على محافظ بيروتّ ،
الكنس والجمع والنقل مع ّ
في منطقة الرملة البيضاء ،تمنى على أفراد المجتمع المدني «أال يتكلموا بالبيئة إال إذا كانوا خبراء فيها» .أما هو فقد «راكمت خبرة في العامين
الماضيين ،وبات بامكاني محاججة ّ
أي كان في هذه المواضيع»! وفي ما يأتي نص الحوار:

جمال عيتاني
● ملاذا ال تفرز بيروت نفاياتها؟
بدأنا عملية الفرز منذ مدة بالتنسيق مع الجمعيات
وأهـمـهــا «أرك ـن ـس ـي ـيــل» ،كـمــا تمكنا بــالـتـعــاون مع
الجامعة األمـيــركـيــة مــن فــرز نـفــايــات رأس بيروت
على أن نتوسع الحقًا الى بقية األحياء.
● لكن ملاذا التأخير في ما كان يفترض أن يبدأ منذ عامني؟
ل ــم نـسـتـلــم م ـســألــة م ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات اال م ـنــذ 6
أشهر .قبل ذلك كان امللف في عهدة مجلس االنماء
واالعمار.
● ملاذا ال تلتزم شركة «رامكو» املكلفة بدفتر الشروط في
ما خص مستوعبات النفايات؟
عـلــى الـعـكــس «رامـ ـك ــو» تـلـتــزم ب ــال ـش ــروط ،وهـنــاك
مستوعبات للنفايات امل ـفــروزة وأخ ــرى للنفايات
غير املفروزة ،لكن يتم رمي النفايات عشوائيًا.
● ل ـكــن ذلـ ــك ي ـخــالــف ال ـع ـقــد ال ـ ــذي ي ـش ـتــرط وضـ ــع ثــاثــة
مستوعبات (واحــد للمواد العضوية وآخــر للمواد القابلة
للتدوير وثــالــث للنفايات الـعــامــة) ،كما أنــه يشترط وضع
مستوعبات مختلفة في بيروت عن الضواحي؟
ال ،العقد يحدد مستوعبني.
● ل ــدي ـن ــا ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ــؤك ــد عـلــى
املستوعبات الثالثة.
نحن مع تطبيق العقد الذي تم التوافق عليه .رفعنا
طلبًا الى املحافظ بهذا الشأن .أظن أنه جرى تغيير
مستوعبات بيروت منذ مدة.
● ألـيــس باستطاعتكم ال ــزام الـشــركــة الـتــي تتقاضى 14
مليون دوالر في السنة التقيد بالشروط؟
املـســؤولـيــة ه ــذه تـقــع عـلــى عــاتــق امل ـحــافــظ ،ونحن
طلبنا منه التشدد في تطبيق البنود.
● دفتر الشروط أيضا يحتم على الشركة امللتزمة تنظيف
الشواطىء والحدائق العامة لكن الواقع أن الشاطىء ليس
نظيفًا.
«رامكو» تقوم بواجبها في هذا الصدد ،اال أن سبب
عدم النظافة هو الناس .هناك من يرمي النفايات
باستمرار رغم كل حمالت التنظيف التي تحصل.
لذلك أطلب من سكان بيروت احـتــرام النظام ،كما
نعمل على ايجاد آلية باالتفاق مع املحافظ تقوم
على فرض غرامات على من يرمي النفايات.
● بما أن الحديث عن النفايات ،ملاذا خيار املحرقة؟
بـيــروت منطقة مـحــدودة وال اراض ــي واسـعــة فيها
الجراء عملية الطمر .اليوم نرسل نفاياتنا الى برج
حمود والكوستا برافا وصيدا .اذا كان لدى الدولة
خطة ما وتستطيع تأمني أراضي لنا خارج بيروت
لـنـطـمــر فـيـهــا نـفــايــاتـنــا ب ـعــد ف ــرزه ــا ومـعــالـجـتـهــا
سنوافق مباشرة .اما خطتنا الحالية فمبنية على
الـفــرز مــن املـصــدر ثــم الـفــرز مـجــددا فــي املصنع ثم
معالجة النفايات قبل ارسالها الــى معمل التفكك
الحراري الذي يتيح لنا انتاج الطاقة.
● هناك مــن يقول إن هــذه التكنولوجيا قــد تالئم البلدان

● ملاذا ال يتم اشراك أعضاء املجتمع املدني في هذه الهيئة؟
ـ ـ سيحصل ذلك ونطمح للتعاون معهم .باملناسبة
أتـمـنــى عليهم أال يـتـكـلـمــوا بــالـبـيـئــة اال اذا كــانــوا
خبراء فيها.
● وهل أنت خبير بيئي؟
أنا مهندس.
● هذا ال يجعلك خبيرًا بيئيًا!
لـقــد راك ـم ــت خ ـبــرة ف ــي ال ـعــامــن املــاض ـيــن نتيجة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أج ــريـ ـن ــاه ــا واطـ ـلـ ـعـ ـن ــا عـلـيـهــا
واالجتماعات مع الجهات املعنية ،وبات بامكاني
محاججة ّ
أي كان في هذه املواضيع.
● لكن هذا يضعك في املرتبة نفسها مع من ليسوا خبراء
بيئيني وراكموا خبرة مماثلة؟

● ولكن البعض اآلخر كبير نسبيا لخلق فسحة صغيرة؟
صحيح ينبغي أن نعمل على هذا األمر.

● ملاذا أعطيتم اذنًا لألمن العام باستعمال قطعة أرض من
حرج بيروت فيما يفترض أن الحرج موقع طبيعي محمي
علمًا أنكم عارضتم األعـمــال التي باشرتها املديرية قبل
نحو ثالثة أسابيع؟
أعطيناهم قطعة من األرض على شكل مثلث وهي
مزفتة وخالية من األشجار وتقع لجهة الطيونة.
● هل يبرر ذلك االمعان في ّ
التعدي على العقار  1925الذي
يشكل الحرج جزءًا منه وملاذا ال يتم زرع هذه القطعة بدل
البناء فيها؟
منحنا األمن العام هذا املوقع خوفا من التعديات
(!) فاملوقع خال وهناك أبنية بجواره.

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ول ـك ـن ـهــا ال تـ ـت ــاءم م ــع بـيـئـتـنــا وام ـكــان ـيــات ـنــا
خصوصا أنه ليس بامكاننا تغيير برغي في املحرقة اذا
ما تعطلت؟ وملــاذا ال يتم معالجة النفايات وتحويلها الى
سماد؟
لـ ــن ات ـ ـحـ ــدث عـ ــن اع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـل ــى ت ـك ـنــولــوج ـيــا
أث ـب ـتــت نـفـسـهــا مل ــدة  50ع ــام ــا .ال ـص ــراح ــة أن ـن ــا لم
ّ
نجد حــا أفضل مــن هــذا الحل فــي ظــل استقاللية
بـيــروت .ومعمل التفكك الـحــراري مبني على قــرار
مجلس الــوزراء باقتراح من لجنة البيئة وموافقة
وزارة الــداخـلـيــة .وق ــد أق ــرت ه ــذه الـخـطــة ولحظت
الالمركزية ،فيما ذهبنا الى اعتماد التكنولوجيا
األف ـض ــل .أم ــا ف ــي م ــا خ ــص تـحــويــل ال ـن ـفــايــات الــى
سماد ،فهذا حل يحمل خطر معمل التفكك نفسه
اذا لم تكن هناك دقة في معالجة النفايات وفرزها.
ال بل يشكل خطرا أكبرا ألن السماد يتم استعماله
في األراضي ويهدد آالف العائالت بالتسمم.
● كـيــف سنثق بطريقة ال ـحــرق وبــاملــراقـبــة الـتــي يـجــب أن
تؤمن لضمان عدم نشر السرطان في املدينة خصوصا أن
ال مختبرات مؤهلة لدينا لفحص االنبعاثات؟
ل ـل ـم ـس ــأل ــة شـ ـق ــان هـ ـن ــا ،ف ـل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى صــاحــب
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج .وف ــي
ال ـشــروط امل ـع ـ ّـدة ،يـفـتــرض باملستثمر األجـنـبــي أن
يمتلك حصة في الشركة ملدة  25عاما مع منعه من
تجييرها الــى أي جهة أخ ــرى .لــذلــك أسـمــاء هــؤالء
ع ـلــى املـ ـح ــك .أضـ ــف ع ـلــى ذلـ ــك أن ه ـن ــاك مـهـنــدســا
ً
مستقال ملراقبة االن ـشــاءات ومكتب مراقبة يجري
ف ـح ــوص ــات دوريـ ـ ــة فـيـمــا االسـ ـتـ ـش ــاري ي ــراق ــب كل
العملية .من جهة أخــرى ،ستتكفل البلدية بانشاء
مختبر على نفقتها خ ــارج نـطــاق املصنع الجــراء
فحوصات عشوائية .وقد يتم تركيب شاشات على
الطرقات تظهر النتائج املخبرية وتعطي معلومات
دقيقة عما يجري في معمل التفكك الــذي سينتج
انبعاثات أخــف مــن أي مولد كهرباء مــوجــود بني
املنازل .وقد تقدمت باقتراح لتأليف هيئة مراقبة
عـلــى املـخـتـبــر تـتــألــف مــن وزارة الـبـيـئــة واملـجـلــس
األعـلــى للبحوث العلمية وأســاتــذة جامعيني من
األميركية والقديس يوسف واللبنانية األميركية
واللبنانية والعربية.

● كيف ذلك وأنتم تبيعون فضالت عقارية باستمرار بدال
مــن االس ـت ـفــادة منها لتشجيرها ووض ــع مقعد خشبي
فيها؟
ال تـصـلــح كــل الـفـضــات ل ـهــذا امل ــوض ــوع فبعضها
صغير جدا.

● ماذا عن الحدائق العامة غير املؤهلة والسلف التي تعطى
باستمرار للتشجير وما شابه؟
ـرون وم ـت ــأخ ــرون ف ــي م ــا خـ ّـص
اع ـت ــرف أن ـنــا م ـق ـصـ ّ
ال ـحــدائــق .لكننا لــزمــنــا م ـشــروع صـيــانــة الـحــدائــق
لشركة ولم نعد نعتمد مبدأ السلفة املالية.

ال خيار إال المحرقة!

● البلدية غير قادرة على حماية عقارها؟
ال أعـنــي ذل ــك .هـنــاك أصــا تعديات تـعــود الــى مدة
بعيدة وهناك عدة انشاءات موجودة على العقار
وبعيدة عن الحرج ،إذ تفصل بينهما طريق طويلة
مزفتة.
● ملاذا وافقتم على منح مبنى «ايدن باي» رخصة؟
لم نفعل .الرخصة معطاة من محافظ بيروت زياد
شبيب وينبغي سؤاله عن هذا األمر.

«االنجازات»

أتمنى على أعضاء المجتمع المدني أال يتكلموا بالبيئة اال اذا كانوا خبراء فيها! (مروان بوحيدر)

عنيت أن يكونوا خـبــراء بالبيئة أو مطلعني على
امللف البيئي باتقان .فالتقنيات ال تواجه بمشاعر
انسانية.
● هل يمكنك اطالعنا على املكان الذي سيستقبل املحرقة؟
لم نحدد مكانا معينا بعد.
● لكن ما هي الخيارات املتاحة؟
سنضع معمل التفكك في منطقة قريبة من املرفأ
وال يمكنني اضــافــة اي معلومة قـبــل ات ـمــام دفتر
الشروط.
● ماذا عن رماد القعر والرماد املتطاير؟

موقع معمل التفكك
الحراري سيكون في منطقة
قريبة من المرفأ
منحنا األمن العام جزءًا
من عقار الحرج خوفا من
التعديات عليه
لم نعط رخصة لـ«ايدن باي»
ويجب سؤال المحافظ
زياد شبيب عن األمر

رم ــاد القعر هــو م ــادة صلبة سيتم وضعها تحت
ال ـط ــرق ــات أي ت ـحــت ال ــزف ــت .أمـ ــا ال ــرم ــاد املـتـطــايــر
فسيعالج وفــق الـقــانــون االوروبـ ــي اضــافــة الــى اي
قــوانــن لبنانية سـتـصــدر أو ت ـعــدل .وه ــذا الــرمــاد
يـشـكــل نـسـبــة  %2م ــن ال ـن ـفــايــات ال ـت ــي ت ــدخ ــل الــى
املحرقة .وسيتم توضيبه في مستودعات خاصة
وترحيله الى الخارج .لدينا تجربة في هذا السياق
وه ــي اح ــدى الـجــامـعــات الـكـســروانـيــة ال ـتــي ترحل
نفاياتها الطبية الى أوروبا.
● من سيتحمل كلفة الترحيل الباهظة؟
ال ـك ـل ـفــة س ـت ـكــون ع ـلــى ع ــات ــق امل ـت ـع ـهــد وم ــن ضمن
الشروط املطلوبة ،ابرازه وثيقة مصدقة من الدولة
التي تستقبل النفايات ولــن نوقع عقدا اذا لم يتم
استيفاء هذه األمور.
● يقال إن كلفة املحرقة ستبلغ  400مليون دوالر؟
ال أظــن ذلــك .الكلفة تـتــراوح بــن  200و 250مليون
دوالر.
● كـيــف نقتنع أن الـبـلــديــة لــن تــذهــب ال ــى ح ــرق الـنـفــايــات
بــالـكــامــل مــن دون معالجتها ال سيما أن املـحــرقــة مـعـ ّـدة
ّ
بالحد االدنــى وهــو ما تنتجه بيروت
الستقبال  650طنًا
من نفايات؟
ك ـم ـي ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـت ــي ن ـج ـم ـع ـهــا ي ــوم ـي ــا ت ـع ــادل
 750أو  800طــن ،علما أن املعمل لــن ُينجز قبل 3
سنوات حيث يتوقع أن تزيد نفاياتنا بنسبة .%3
ولـنـفـتــرض أن ال ـفــرز املـنــزلــي بـلــغ  %5ووص ــل الــى
 %15ف ــي امل ـص ـنــع ،سـيـبـقــى لــديـنــا نـحــو  650طنًا
من النفايات التي نلتزم بحسب دفتر الشروط أن
نوصلها الى املعمل.

المساحات العامة
● ملاذا تفتقد بيروت الى املساحات العامة والى الفسحات
الصغيرة التي تشكل متنفسا للمدينة؟
صراحة نحن نعمل على تأمني مساحات عامة.
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بالعودة الى مشاريع البلدية ،ما هي املشاريع التي
يمكن أن نقول إن البلدية نفذتها خالل عامني؟
ـ ـ هناك العديد من املشاريع التي لزمت ووضعت
قـيــد الـتـنـفـيــذ .مـثــا نعمل عـلــى تــوسـيــع كورنيش
عني املريسة وذلك يحتاج الى الحديث عنه بشكل
خاص.
● ما هو املشروع الذي تحقق فعال؟
(يطلب رئيس البلدية تزويدنا بالتقرير السنوي
لتقدم األعمال  2017حتى نطلع على «االنجازات»).
● ما سبب التأخير في تأهيل نفق سليم سالم وملاذا أهدر
عام بني االستشاري واملتعهد لالتفاق على نوع االضــاءة
التي ينبغي تركيبها؟
أسباب التأخير في النفق تتعلق بنوعية املواد وقد
أصبحت جاهزة اآلن.
● مــا ال ــذي يعيق تنفيذ خـطــة الـنـقــل ال ـعــام ملــديـنــة بـيــروت
الـتــي وعــدتــم بـهــا وان ـشــاء خــط لسير الـبــاصــات ومــواقــف
للسيارات؟
اتخذنا قرارا بتحضير دفتر شروط النشاء مواقف
للباصات .ونبحث شراء باصات صديقة للبيئة من
اسطنبول تعمل على الكهرباء .وفي هذا السياق،
سيقوم وفد تركي قريبا بزيارة بيروت .اال أن هذه
الـخـطــة ج ــزء مــن دراسـ ــة يـجــريـهــا مـجـلــس االن ـمــاء
واالعـمــار مع البنك الــدولــي .ويتم العمل على خط
منفصل للباصات من شمال بيروت نحو بيروت.
لذلك ال يمكننا أن نعمل بشكل فردي ويفترض أن
تكون الخطة متكاملة.
● احــد أسـبــاب زحـمــة السير هــي الـسـيــارات الـتــي تركنها
شركات الفاليه باركينغ أمــام املطاعم الفخمة في بيروت
فتضيق الطريق .ملاذا ال تعمدون الى تنظيم هذا األمر ومنع
هذه املخالفات؟
ال تملك بلدية بـيــروت عناصر شــرطــة يــؤازرونـهــا
وهذه املسؤولية تقع على عاتق شرطة بيروت .رغم
ذلك نعمل على ازالــة العوائق من سيارات متروكة
وغيرها .كثيرون يظنون أننا مسؤولون عن املياه
والكهرباء وغيرها وتتم مراجعتنا بهذا الشأن ،اال
أن ال صالحيات فعلية للمجلس البلدي سوى أنه
سلطة تقريرية.

في «المقاصد»:
موظفًا
40
صرف
ّ
«يلي مش عاجبو يفل»!
إيلده الغصين
ّ
جمعية املقاصد
ليس جــديـدًا أن
ال ـخ ـيـ ّ
ـريــة اإلس ــام ـ ّـي ــة ف ــي بـيــروت
ّ
تـ ـم ـ ّـر ب ــأزم ــة م ــال ــي ــة .ال ـج ــدي ــد أن
مستشفى املقاصد التابع لها في
ال ـطــريــق ال ـج ــدي ــدة أب ـل ــغ ع ـشــرات
ّ
من موظفيه بقرار صرفهم نهاية
أيلول الجاري.
وفي حني أشيع أن عدد املستغنى
عن خدماتهم «يناهز الثمانني»،
ّ
أكـ ـ ـ ـ ّـد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ف ـي ـصــل
س ــن ــو لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ــرق ــم هو
« 40مــوظـفــا فـقــط مــن املتعاقدين
ال ـ ـس ـ ـنـ ـ ّ
ـويـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن لـ ـ ــن ت ـ ـجـ ـ ّ ّـدد
ّ
ع ـق ــوده ــم» .ف ـفــي جـمـعــيــة تـشـ ّـغــل
ّ
ن ـحــو  2400م ــوظ ــف ،يـ ــرى ســنــو
ّ
أن «مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي» االس ـت ـغ ـنــاء
ّ
ع ــن م ــوظ ـف ــن أو اس ـت ـبــدال ـهــم أو
تبديل ّ
مهماتهم بني مؤسساتها
املختلفة .واملتعاقدون األربـعــون
ّ
«ال يـشــكـلــون أك ـثــر مــن واح ــد في
ّ
امل ـ ـئـ ــة» مـ ــن م ــوظـ ـف ــي م ــؤس ـس ــات
امل ـ ـقـ ــاصـ ــد ،والح ـ ـقـ ــا «قـ ـ ــد نـ ـع ــاود
ال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم إذا ك ــان ــت ثمة

ح ــاج ــة إل ـي ـهــم ف ــي املـسـتـشـفــى أو
فــي مؤسسة أخ ــرى» .ويلفت إلى
أن األمر نفسه يحدث في مدارس
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة الـ ـت ــي يـ ـض ـ ّـم ك ــادره ــا
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ن ـح ــو  1300أسـ ـت ــاذ،
يجري سنويًا «تبديل نحو 300
منهم».
ّ
ّ
الجمعية
م ــع ذل ــك ،ي ــذك ــر رئ ـيــس
بأن «املقاصد» ّ
تمر بأزمة عمرها
ع ـ ـش ـ ــرون عـ ــامـ ــا ف ـ ــي بـ ـل ــد «يـ ـم ــرّ
أيضًا بــأزمــة تنعكس على وضع
املـ ـق ــاص ــد» .إذ أن ديـ ـ ــون ال ــدول ــة
وامل ــواطـ ـن ــن ل ـل ـج ـم ـعـ ّـيــة ت ـت ــراك ــم،
م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى «وزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي والـ ـصـ ـح ــة
ال ـعــامــة وس ــواه ـم ــا م ــن الـ ـ ــوزارات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ــدفـ ــع لـ ـن ــا»،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «دي ـ ـ ـ ــون ال ـب ـل ــدي ــات
وامل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن املـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن فــي
مبانينا وال يــدفـعــون بــدورهــم».
ويزيد عليها «ديون أهل التالمذة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ّـددون األقـ ـ ـس ـ ــاط
بـ ـسـ ـب ــب ّأزم ـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـل ــد ن ـف ـس ـه ــا».
ل ـكــن س ــن ــو ،ف ــي م ـع ــرض ت ـع ــداده
«لـ ـل ــدي ــون غ ـي ــر املـ ـسـ ـت ــوف ــاة» ،لــم

ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى اخ ـت ــاس ــات سبقت
وص ــول ــه إلـ ــى رئ ــاس ــة الـجـمـعـيــة.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـضـ ـ ــاحـ ـ ــه األم ـ ـ ـ ــر
يـجـيــب «ال ـس ـيــولــة م ـح ــدودة منذ
ّ
يتحسن
اس ـت ــام ــي» و«ن ــأم ــل أن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع» .االخ ـ ـت ـ ــاس ـ ــات ،وف ــق
م ـصــادر مـطـلـعــة ،ت ــدور شبهتها
«حـ ـ ــول إداريـ ـ ـ ــن س ــابـ ـق ــن» ،وق ــد
وصلت إلــى حـ ّـد «إقفال حسابات
الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف ش ـه ـيــر
بـعــدمــا ُصــرفــت مجمل أمــوالـهــا».
وفـ ــي رأي امل ـ ـصـ ــادر «ف ـ ــإن غ ـيــاب

ّ
الجمعية
«استدانت»
 25في المئة
رواتب اإلداريين
من
ّ
في مؤسساتها

امل ـح ــاس ـب ــة ي ـح ــرم ال ـج ـم ـعـ ّـيــة مــن
ّ
فعلي من
الـحـصــول على تمويل
ّ
شخصيات».
دول أو
الحلول املتوافرة أمــام املسؤولني
ع ــن الـجـمـعـ ّـيــة ت ـبــدو «م ـح ــدودة»
بـعــدمــا ع ـمــدت إل ــى «اس ـت ــاف 25
فــي املئة مــن روات ــب اإلداري ــن في
مؤسساتها» ،وهي سلف «سيعاد
ّ
تتحسن األمور»
دفعها ّلهم حني
وفق سنو ،أما الرواتب الصغيرة
«ف ــا م ـ ّـس ب ـهــا» .ه ــذه االج ـ ــراءات
ت ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن هـ ـ ــواجـ ـ ــس امل ــوظـ ـف ــن
الذين يلفتون الى ّمؤشرات «غير
مريحة» ،منها التأخر في تسديد
الرواتب ،اإلبقاء على اقتطاع 240
كل راتب بدل وجبات
ألف ليرة من ّ
طـعــام رغــم تــوقــف املستشفى عن
تقديم هذه الخدمة ،رفع تسعيرة
بدل الوقوف من خمسني إلى مئة
ألــف لـيــرة ،وإل ــزام املـمـ ّـرضــن رغم
النقص في كــادر التمريض ،أخذ
إجازاتهم السنوية .كل هذا يزيد
الخشية من اتجاه الى فصل مزيد
ّ
من املوظفني ،في ظل ترداد اإلدارة
ّ
جملة «يلي مش عاجبو يفل»!
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ّ
ربع أطفال لبنان معنفون
ريم طراد
ّ
يتعرض للعنف
ولــد من كل أربعة
في لبنان ،وواحد من كل ستة أوالد
ي ـت ـع ـ ّـرض لـلـعـنــف ال ـج ـن ـســي .وفــي
ـوال ــي  %80م ــن الـ ـح ــاالت يـكــون
حـ ّ
العائلة أو على
ـراد
ـ
ف
أ
ـد
ـ
ح
أ
ـف
ـ
ـن
املـعـ
ّ
م ـعــرفــة ك ـب ـيــرة بــامل ـعــنــف .م ــن هــذه
األرق ــام ،ومــن أهمية التوعية حول
العنف ضد األوالد ،أطلقت جمعية
«ح ـم ــاي ــة» ،ف ــي ال ـس ــراي الـحـكــومــي
أمـ ـ ـ ــس ،ح ـم ـل ــة «ضـ ـ ـ ــوي ع ــال ـغ ـل ــط»
ب ــرع ــاي ــة رئ ـي ــس ح ـكــومــة تـصــريــف
األعمال سعد الحريري.
«أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات ال ـج ـم ـع ـيــة
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة
دور الـتــوعـيــة ال ـفــاعــل ف ــي تشجيع
املــواطـنــن على التبليغ عــن حــاالت
ال ـع ـن ــف» تـ ـق ــول مل ــى ي ــزب ــك امل ــدي ــرة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـجـمـعـيــة .ب ـعــد تبليغ
الجمعية عن أية حالة عنف محتملة
ض ـ ـ ّـد ق ــاص ــر يـ ـت ـ ّـم ت ـق ــوي ــم ال ـح ــال ــة،

وبـ ـع ـ ّـده ــا تـ ـح ــدي ــد اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة
للتدخل :فإذا كان من املمكن التعاون
مع أهله إليقاف العنف ّ
يتم ذلكّ ،أما
إذا كــانــت حياته م ـهـ ّـددة ج ــراء هذا
الـعـنــف فـيـتـ ّـم الـتـنـسـيــق م ــع الـقــوى
األمنية إلبعاده عن عائلته وإحالته
إل ــى جمعية أخ ــرى يمكن أن يبقى
لديها .وفي الحالتني ،تتابع جمعية
ّ
نفسيًا« .نــزع الطفل
«حماية» الولد
م ــن عــائـلـتــه ه ــو آخ ــر ال ـح ـلــول التي
ّ
وتشدد على
نلجأ إليها» تقول يزبك
ً
أهمية التبليغ عــن العنف ،مشيرة
ّ
إلى أنه ال يمكن الحكم على املدرسة
ّ
ّ
التي يتعرض فيها ولــد للعنف إل
مــن خــال طريقة استجابتها لهذا
العنف.
«أص ـب ـح ــت ف ــي الـ ـ ـ  47وال زلـ ــت لــم
أن ـ َـس ذاك الـنـهــار»« ،ال أذك ــر مــا إذا
كــانــت ال ـغــرفــة م ـض ــاءة أو مظلمة،
ألنني لم َأر غير الظالم» «خفت أن
ّ
تعبيرية ّ
تم عرضها
أخبر» ...جمل
أثـ ـن ــاء ال ـح ـم ـلــة ف ــي ش ــري ــط قـصـيــر

ح ــول أش ـخ ــاص ت ـع ـ ّـرض ــوا للعنف
ال ـج ـن ـســي ف ــي طـفــولـتـهــم وال ت ــزال
آثاره تالحقهم بعد سنوات كثيرة.
وزي ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ب ـيــار
أب ـ ـ ــو عـ ــاصـ ــي شـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أه ـم ـ ّـي ــة
ّ
ض
ح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـ ــولـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـع ـ ّـر ً
ل ـل ـع ـن ــف ،ال ـج ـن ـس ــي ّم ـن ــه خـ ــاصـ ــة،
ل ـيــس م ــن مـنـطـلــق أن ـ ــه ق ــد يصبح

واحد من كل
ّ
ستة أوالد يتعرض
للعنف الجنسي

«ق ـن ـب ـلــة م ــوق ــوت ــة» أي ق ــد ّي ـت ـحـ ّـول
ً
ً
إلــى ّ مـتـحـ ّـرش مستقبال ،إنـمــا ّأوال
لـحــقــه كــإنـســان فــي الـحـمــايــة .وزيــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون املـ ــرأة ف ــي حكومة
تصريف األعمال جان أوغاسبيان
أش ـ ــار إلـ ــى أن ت ــزوي ــج ال ـق ــاص ــرات
نوع من أنواع العنف أيضًا ،وروى
قصة شابة في ال ـ  19مــوجــودة في
ال ـس ـج ــن مل ـحــاو ّل ـت ـهــا ق ـت ــل زوج ـه ــا
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـشــغ ـل ـهــا ف ــي ال ــدع ــارة
ويجبرها على تعاطي امل ـخـ ّـدرات،
وقــد ّ
زوجـهــا أهلها ّإي ــاه فــي ســن الـ
ّ
 .12وج ــل طموحها عند خروجها
م ــن ال ـس ـج ــن كـ ــان ق ـت ــل زوجـ ـه ــا ثــم
املـ ـ ـ ــوت .أوغ ــاسـ ـبـ ـي ــان ل ــم يـ ـن ـ َـس أن
«يلطش» الدولة من حيث لم يقصد
حني ّ
عبر عن فخره بلبنان ،بقوله
«نحن أعظم بلد في العالم ،والدليل
وج ــود هـكــذا ّجـمـعـيــات» ،متناسيًا
أن وجودها إنما هو ّ
لسد تقصير
«أعظم بلد» ،بسلطاته ومؤسساته،
عن القيام بواجباته تجاه مواطنيه.
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 59مصنعًا ملوثًا في زحلة و«انتفاضة» في بر الياس
آمال خليل
ي ـن ـف ــذ أهـ ــالـ ــي بـ ــر ال ـ ـيـ ــاس (ق ـض ــاء
زحـ ـ ـل ـ ــة) وق ـ ـفـ ــة احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ظ ـهــر
ال ـي ــوم ع ـلــى ت ــأخ ــر م ـعــال ـجــة تـلــوث
نـهــر الليطاني ال ــذي يقطع البلدة
واس ـت ـف ـحــال م ــرض ال ـس ــرط ــان بني
أبـ ـن ــائـ ـه ــا .وق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـمــوعــة
مـتــابـعــة الـل ـي ـطــانــي ف ــي ب ــر ال ـيــاس
قاسم حايك لـ«األخبار» إن األهالي
سيتوجهون إلى نهر الغزيل ،أحد
روافــد الليطاني الــذي ّ
يحد البلدة،
لـ ــردمـ ــه ب ــاألت ــرب ــة وقـ ـط ــع ال ـط ــري ــق
على املـيــاه املبتذلة الـتــي تــأتــي من
بلدتي عنجر ومجدل عنجر .ولفت
حايك إلــى أن البلدة سجلت خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة نحو

 500حالة سرطان.
الى ذلــك ،أنجزت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني املـســح ال ــذي أجرته
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة فــي
ق ـض ــاء زحـ ـل ــة ،ع ـلــى أن يـلـيــه مسح
للمؤسسات في بعلبك ،وذلــك بناء
على اإلخبار الــذي قدمته ضد عدد
من املسالخ واملصانع واملؤسسات
أمـ ـ ــام ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة الـتـمـيـيــزيــة
ب ــارتـ ـك ــاب جـ ــرائـ ــم ت ـل ــوي ــث الـب ـي ـئــة
ُوالتعدي على األم ــاك العامة .وقد
نفذت الكشوفات امليدانية على 118
ّ
وتبي وجود 59
مؤسسة صناعية،
مصنعًا مـلــوثــا فــي مـقــابــل  41غير
م ـل ــوث ــة .وت ـب ــن أن ع ـش ــرة مـصــانــع
أقفلت أبوابها وثمانية غير معروف
وضـ ـعـ ـه ــا .وأوض ـ ـ ـ ــح املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام

للمصلحة سامي علوية لـ«األخبار»
أن نتائج املسح ال تناقض الالئحة
الـتــي وردت فــي اإلخ ـب ــار ال ــذي قــدم
فــي وق ــت ســابــق ضــد  219مصنعًا
ف ــي ح ــوض الـلـيـطــانــي ،ب ــل تتحقق
من وضع كل مؤسسة .ولفت إلى أن
املصانع التي صنفت «غير ملوثة»
ل ـيــس ض ــروري ــا أن ـه ــا ال ت ـل ــوث عن
طــريــق تـســرب نفاياتها عـبــر املـيــاه
الـجــوفـيــة .أمــا املـصــانــع الـتــي لديها
مـحـطــة ت ـكــريــر ل ـن ـفــايــات ـهــا ،فيجب
أن تخضع لكشف دائــم من وزارتــي
الصناعة والبيئة .وطالب بتوقيف
من يصطادون األسماك من بحيرة
القرعون إذ أنها تحتوي على مواد
مـعــدنـيــة وكـيـمـيــائـيــة مـنـهــا الــزئـبــق
والزرنيخ.
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رياضة
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ّ
سلة آسيا

البطولة العربية

الرياضي يفتقد كريستوفر أوبيكبا

ّ
الخسارة تصعب مهمة العمالق البيروتي في البطولة
انتهى مشوار النجمة في
كأس العرب لألندية األبطال
في كرة القدم عند المحطة
األهالوية ،حين خسر ممثل
لبنان الثاني  ،4 - 1في «المدينة
الرياضية» ،ضمن إياب الدور 32
بعد التعادل السلبي ذهابًا في
االسكندرية .خروج واقعي
ونتيجة متوقعة في ظل
الفارق الكبير في المستوى
والنقص العددي النجماوي
مقابل اكتمال الصفوف
المصرية .خسر النجمة بالنتيجة
لكن المقلق أكثر هو خسارة
العبين بداعي اإلصابة حسن
معتوق ومحمود سبليني.
واألخطر :محاوالت سعودية
لشراء «همة» اللبنانيين ّ
ضد
األهلي

حضر ما يقارب الـ 27ألف مشجع إلى ملعب المدينة الرياضية (عدنان الحاج علي)

ُ
لهذه األسباب لم تصرف «اإلكراميات» السعودية

حسين ّ
سمور

نهاية «الحلم العربي» للنجمة
عبد القادر سعد
أفـســدت الخسارة الثقيلة التي لقيها
ف ــري ــق ال ـن ـج ـمــة أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه األه ـل ــي
املصري  4 - 1املشهد الرائع الذي رسمه
ج ـم ـه ــور ال ـن ـج ـمــة أم ـ ــس ع ـل ــى مـلـعــب
املدينة الرياضية .ما يقارب الخمسة
وع ـ ـشـ ــريـ ــن ألـ ـ ـ ــف مـ ـشـ ـج ــع نـ ـجـ ـم ــاوي
ح ـضــروا إلــى املـلـعــب مل ــؤازرة فريقهم.
ح ـض ــر الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــون بـ ـ ـ ــاآلالف وه ــم
يعرفون صعوبة املهمة وقوة الضيف
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم .عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك حـ ـض ــروا
متسلحني بــاألمــل وب ــأن ك ــرة ال ـقــدم ال
تـعــرف املـسـتـحـيــل .كــانــت األجـ ــواء في
ملعب املــديـنــة الرياضية استثنائية.
أجــواء لم يشهدها امللعب منذ مباراة
لبنان وكوريا الجنوبية قبل سنوات
ض ـمــن ت ـص ـف ـيــات ك ــأس ال ـع ــال ــم 2014
حني فاز لبنان  .1-2الطرقات املحيطة
بامللعب كــانــت مــزدحـمــة .مــن الصعب
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة
ّ
بالسيارة .حل الدراجة النارية أفضل
وأسرع وهذا ما يفسر كمية الدراجات
ف ــي مــوقــف املــدي ـنــة ،و«ال ـط ـب ـقــة» الـتــي
ينتمي إليها هــذا الجمهور «املتيم»
بفريق مدينته .وليست الـخـســارة ما
سيحزن الجماهير .ولـيــس «حــديــث»
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي أس ـع ــد صـ ـق ــال ،ال ــذي
قال في مناسبة سابقة «بعد التعادل
مــع األه ـلــي (ف ــي مـصــر) ال أرى العهد
واألنـ ـص ــار» .فــالـجـمـهــور وف ــي لفريقه
دائـ ـ ـم ـ ــا ،وه ـ ـ ــو ي ـ ـعـ ــرف ج ـ ـي ـ ـدًا ،ف ـ ــارق
اإلمكانات بينه وبني األهلي القاهري،
وه ـ ــذا كـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي امل ـل ـع ــب .أم ــا
اإلمكانات «األخــرى» فهي ما سيحزن
ً
الجمهور فعال ،أي اإلمكانات املادية،
واملكافآت.
لــم يخسر العـبــو النجمة بالنتيجة
فقط أمام األهلي املصري ،بل خسروا
م ـك ــاف ــأة ك ـب ـيــرة ك ــان ــوا سـيـحـصـلــون
عـلـيـهــا ف ــي ح ــال الـ ـف ــوز .ف ـقــد عممت
إدارة النجمة على العبيها أنها في

صدد منح كل العب مكافأة قدرها 5
آالف دوالر في حال فازوا على األهلي
أمس .مكافأة قد تكون األعلى لالعبي
النجمة .بدا الرقم غريبًا بعض الشيء
ف ــي ظ ــل األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـت ــي يـعــانــي
م ـن ـهــا ال ـ ـنـ ــادي وال ـش ـي ـك ــات امل ـ ّ
ـؤج ـل ــة
ال ـصــادرة عـنــه« .األخ ـبــار» علمت من
مصدر إداري ،أن املكافأة هي عبارة
ً
عن «سخاء سعودي» ممثال بطالل آل
شيخ .وهــي بــاألســاس عبارة عن 10
آالف دوالر لكل العب أساسي وكذلك
األمر بالنسبة للجهاز الفني ،إضافة
إل ــى م ـكــافــأة كـبـيــرة ل ـل ـن ــادي ...ولـكــن
«ب ـش ــرط أن ي ـتــم إق ـص ــاء األه ـل ــي من
الـبـطــولــة» ،كما يـقــول امل ـص ــدر« ...في
حــن سيحصل كــل الع ــب احتياطي
على مبلغ خمسة آالف دوالر» .وتم
إب ــاغ املـســؤولــن بــالـنــادي باملكافأة
امل ـق ــدم ــة م ــن مـ ـس ــؤول ع ــرب ــي رف ـي ــع،
حيث قال للمسؤول النجماوي« :هذه
املكافأة من معاليه» .واملتابع يعرف
مـشـكـلــة ت ــرك ــي آل ش ـيــخ م ــع األه ـلــي
امل ـص ــري .لـكــن امل ـكــافــأة «املـهـيـنــة» لم
تصل إلــى جيوب الالعبني والفنيني
واإلداريني وحتى إلى خزينة النادي
بعد الخسارة .كشفت عن مدى تمني
بعض الشخصيات العربية خــروج
األه ـلــي فــي ظــل املـعــركــة ال ــدائ ــرة بني
الـنــادي املـصــري وتـلــك الشخصيات،
ع ـل ــى ع ـك ــس ت ـص ــري ــح أح ـ ــد الـفـنـيــن
ف ــي األه ـل ــي امل ـص ــري ،ع ـبــر ق ـنــاة أبــو
ظ ـب ــي ،ال ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن مـحـبــة كـبـيــرة
للنجمة ولبنان ،عندما ُسئل بخبث،
ع ــن «ان ــزع ــاج األه ـل ــي م ــن تـصــرفــات
النجمة».
وإلى املكافأة «السرية» من «معاليه»،
كانت هناك الفتة ،صورت على عجل،
تقول« :جمهور النجمة يتمنى الشفاء
العاجل لكبير العائلة الرياضية في
الـعــالــم الـعــربــي ،منحكم الـلــه الصحة
وال ـعــاف ـيــة يــا أب ــو ن ــاص ــر» .والحقيقة
أن الــذي يعرف جمهور النجمة ،ليس

بحاجة ألن يعرفه فردًا فردًا ،لكنه على
األق ــل سـيـسـتـغــرب :مــن يـفـعــل كــل هــذا
باسم جمهور النجمة؟ من املكافأة ،إلى
الــافـتــة .وه ــذه ليست دع ــوة ملقاطعة
االتحاد العربي إطالقًا ،لكنها محطة
لـلــوقــوف عـنــد «ال ـتــزلــف» لشخصيات
لديها حساباتها السياسية ،وكل هذا
يحدث باسم الجمهور.
ن ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ــذي قـطــع
م ـئ ــات األمـ ـت ــار ،وان ـت ـظــر ف ــي صـفــوف
طويلة أمام امللعب .السير على األقدام
ب ــدا أفـضــل الـحـلــول فــي ظــل الجحافل
الــزاح ـفــة إل ــى امل ـل ـعــب .آالف نجماوية
عــانــت كثيرًا قبل الــدخــول إلــى امللعب
نتيجة الضغط الكبير على األب ــواب،
ف ـم ـنــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ج ـ ـدًا ل ــم يـحـضــر
ه ــذا ال ـعــدد مــن الـجـمـهــور إل ــى املدينة
الــريــاضـيــة .الـحـضــور الجماهيري لم
يقتصر على النجماويني ،فاملصريون
حضروا بأعداد كبيرة أيضًا بعضهم

وعد طالل آل شيخ بمكافآت
لالعبي النجمة ُعبر إداريين في
الفريق شرط أن يقصوا األهلي
ب ــال ــزي ال ـف ــرع ــون ــي وآخـ ـ ـ ــرون بــالـعـلــم
امل ـ ـصـ ــري .م ــا يـ ـق ــارب األلـ ـف ــي م ـصــري
ح ـض ــروا إل ــى املـلـعــب وج ـل ـســوا جنبًا
إلى جنب مع جمهور لبناني من فرق
أخرى كالعهد واألنصار الذين حضرت
ّ
وشجع
أعالمهم في املدرجات املصرية
مـ ــن ي ـح ـم ـل ــوه ــا ف ــري ــق األهـ ـ ـل ـ ــي .أمـ ــرٌ
استفز الجمهور النجماوي املالصق
فحصل تراشق بعبوات املياه الفارغة
والشتائم مــن دون أن تتطور األمــور.
الليزر حضر أيضًا وهو حضور للمرة
الـثــانـيــة بـعــد لـقــاء الـنـجـمــة واألن ـصــار
فــي الـ ــدوري الـلـبـنــانــي« ،أنـ ــار» وجــوه
الــاع ـبــن مــن دون ال ـق ــدرة عـلــى إلـقــاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى م ــن ي ـح ـم ـلــه ع ـل ــى رغ ــم

استهل نادي الرياضي بيروت
حملة الدفاع عن لقبه
اآلسيوي بخسارة قاسية من
نادي ألفاريك طوكيو بطل
اليابان بنتيجة ( 87ـ ،)76
في المباراة التي جمعت
الفريقين ضمن المرحلة
األولى من بطولة آسيا لكرة
ّ
السلة والتي تستضيفها
تايالند .خسارة المباراة األولى
تفرض على ممثل لبنان
والعرب الفوز بالمباراتين
المتبقيتين ليحجز مكانه
في نصف النهائي اآلسيوي
للمرة الثالثة على التوالي،
بعدما حل وصيفًا في
الموسم ما قبل الماضي،
وأحرز اللقب في الموسم
الماضي مع المدرب الحالي
للفريق أحمد ّ
فران

س ـهــولــة امل ـس ــأل ــة .ف ــأي كــام ـيــرا ق ــاردة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاط م ـ ـصـ ــدر ال ـ ـل ـ ـيـ ــزر ،لـكــن
املـشـكـلــة لـيـســت فــي ع ــدم ال ـق ــدرة على
تـحــديــد امل ـص ــدر ب ــل ف ــي غ ـيــاب ال ـقــرار
بإلقاء القبض على من يحمله .مشهد
الـجـمـهــور ال ــرائ ــع عـلــى رغ ــم جماليته
كـ ـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـقـ ــوصـ ــا .اف ـ ـت ـ ـقـ ــدت امل ـن ـط ـق ــة
الواقعة خلف املرمى الجنوبي مللعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة م ـج ـمــوعــة لـطــاملــا
ّ
ميزت مدرجات النجمة في املباريات
السابقة« .ألتراس سوبر نوفا» غابوا
عــن امل ـش ـهــد .غ ـيــاب يـحـمــل فــي طياته
ت ـس ـج ـيــل م ــوق ــف ب ـع ــد رف ـ ــض م ــراق ــب
امل ـ ـبـ ــاراة ال ـع ـم ــان ــي س ــال ــم ال ـصــال ـحــي
رف ــع صـ ــورة رم ــزي ــة ك ـب ـيــرة ملشجعني
يقفون أمام مركز للشرطة كتعبير عن
اعتقال عدد من مشجعي األلتراس في
االسـكـنــدريــة فــي لـقــاء الــذهــاب .مراقب
املـبــاراة اعتبر أنها مسيئة للسلطات
املصرية ،والنجماويون أصروا عليها.
وف ــي ظــل الــرفــض املـطـلــق مــن املــراقــب
ق ـ ــررت م ـج ـمــوعــة األل ـ ـتـ ــراس مـقــاطـعــة
املـ ـب ــاراة .وهـ ــذا ه ــو مــوقــف الـجـمـهــور
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي ،وم ـ ــا ي ـج ــب أن
ي ـعــرفــه امل ـص ــري ــون :ج ـم ـهــور الـنـجـمــة
متعاطف مــع جمهور األهـلــي ،وليس
مع أي أحــد آخــر .هكذا كانت الصورة
على مــدرجــات املدينة وخ ــارج أســوار
امللعب .على أرضه خارج العشب كانت
ـال على رغم
الـصــورة جيدة .تنظيم عـ ٍ
بعض الثغرات وترتيبات لوجستية
مــع لــوحــات وم ـن ـصــات أض ـفــت رونـقــا
على اللقاء.
عـلــى عـشــب املـلـعــب ال ـص ــورة ل ــم تكن
م ـك ـت ـم ـل ــة ،ت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـف ــريـ ـق ــن ب ــدت
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة .واحـ ـ ـ ـ ــدة أهـ ـ ــاويـ ـ ــة ش ـبــه
مكتملة وأخ ــرى نجماوية منقوصة
خـمـســة الع ـب ــن .ب ــدائ ــل واق ـع ـيــة لجأ
إليها املــديــر الفني الصربي بوريس
بـ ــون ـ ـيـ ــاك لـ ـس ــد الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرات .م ـح ـم ــود
سـ ـبـ ـلـ ـيـ ـن ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم مـ ـ ــع ع ـلــي
ع ــاء ال ــدي ــن بـ ـم ــؤازرة م ــن نـ ــادر مطر

وح ـســن مـعـتــوق ،خلفهما عـلــي بــزي
وال ـس ـن ـغــالــي إدري ـس ــا ن ـيــانــغ .وج ــود
بزي في الوسط فرض إشــراك حسني
شرف الدين كظهير إلى جانب قاسم
الــزيــن وال ـســوري أحمد ديــب والقائد
ع ـلــي حـ ـم ــام .خ ـلــف ك ــل ه ـ ــؤالء كــانــت
عودة الحارس عباس حسن .عودة لم
تكن كما يتمناها حارس النجمة مع
تلقي مرماه أربعة أهداف تناوب على
تسجيلها علي معلول ،مؤمن زكريا،
وليد سليمان ومحمد شريف.
ال ـن ـج ـم ــة نـ ـج ــح ب ــالـ ـصـ ـم ــود ل ـخ ـمــس
وعـشــريــن دقـيـقــة .ب ــدت فيها الـصــورة
النجماوية الفنية جيدة .أمـ ٌـر رفع في
م ـن ـســوب ال ـت ـف ــاؤل ع ـنــد الـنـجـمــاويــن
م ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ـق ـيــق مـ ـف ــاج ــأة .لـكــن
ف ــي ظـ ــرف ع ـشــر دق ــائ ــق م ــن الــدقـيـقــة
 25وحـتــى الــدقـيـقــة  35تلقى النجمة
هدفني كانا كافيني لضرب معنويات
ال ــاع ـب ــن وإط ـ ـ ــاق ال ـع ـن ــان لـلـفـنـيــات
املصرية التي بدا اللبنانيون بعيدون
جدًا عنها .وبما أن املصائب غالبًا ما
تأتي بالجملة ،يضطر املدرب بونياك
إلــى إج ــراء تبديلني فــي الـشــوط األول
مــع إصــابــة مـحـمــود سبليني وحسن
ً
م ـع ـت ــوق ،ل ـيــدخــل بـ ــدال مـنـهـمــا حسن
امل ـح ـمــد وع ـلــي ال ـح ــاج .م ـشــاركــة طــال
ان ـت ـظــارهــا لــأخـيــر بـعــد ط ــول غـيــاب.
أما املحمد فقد نجح في تحقيق هدف
س ـي ـب ـقــى فـ ــي سـ ـج ــات ــه ،حـ ــن سـ ّـجــل
الهدف الوحيد للنجمة في الدقيقة .89
صحيح أن النتيجة كانت  0-4لألهلي
امل ــدرج ــات أصـبـحــت شـبــه خــالـيــة بعد
م ـ ـغ ـ ــادرة عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
النجماوي ،لكنه يبقى هدفًا تاريخيًا
لـلـمـحـمــد سـ ّـجـلــه ف ــي مــرمــى ال ـحــارس
األه ـ ــاوي مـحـمــد ال ـش ـن ــاوي .الـطــريــق
طــوي ـلــة ،وي ـبــدو أن ــه عـلــى الــرئ ـيــس أن
يـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي ح ـســابــاتــه .الـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ـت ـمــر ،ولـ ــم ي ـعــد ممكنًا
ت ـجــاهــل ال ـع ـهــد واألنـ ـص ــار وال ـص ـفــاء
وبقية الفرق اللبنانية.

م ـبــاراة قـ ّ
ـويــة قــدمـهــا ن ــادي الــريــاضــي
بيروت في مستهل مشواره اآلسيوي،
ولكن بعض األخطاء الصغيرة وعدم
االن ـ ـس ـ ـجـ ــام بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن أدت إل ــى
ـادي ألفاريك
خسارة اللقاء لحساب نـ ّ
ط ــوك ـي ــو ب ـط ــل ال ـ ـيـ ــابـ ــان .تـ ــأثـ ــر نـ ــادي
امل ـنــارة بـغـيــاب صــانــع األل ـعــاب ّ
املميز
َ
وائـ ـ ــل ع ــرق ـج ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـع ــاف مــن
إصــابـتــه بقطع فــي الــربــاط الصليبي
بعد ،كما ترك غياب املدافع القوي جان
عبد الـنــور بــداعــي اإلصــابــة (كسر في
اإلصبع) فراغًا كبيرًا في خط الدفاع.
ّ
وأكدت املباراة األولى من بطولة آسيا،
أن حامل لقب املوسم املاضي بحاجة
ّ
ماسة إلى العب ارتكاز صريح للدفاع
ّ
عــن لـقـبــه .واألك ـي ــد أن مــا ت ـحــدث عنه
املدرب ّفران قبل اللقاء كان من أسباب
الخسارة ،وهو سوء التحضير نتيجة
اإلصــابــات ،وانشغال بعض الالعبني
مع منتخب لبنان في تصفيات كأس
العالم.
بداية اللقاء كانت ضعيفة من النادي

الفريق اللبناني بعدما ارتكب باسل
بوجي خطأين في وقت مبكر ،وثالثة
أخ ـ ـطـ ــاء ارت ـك ـب ـه ــا ح ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب.
واس ـ ـت ـ ـف ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ــدرب نـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـفـ ــاريـ ــك
الصربي لوكا بافيسيتش من األخطاء
ّ
اللبنانية ،وتمكن من توظيف العبي
ّ
االرت ـك ــاز لــديــه ب ـصــورة مـثــالــيــة تحت
ّ
ّ
اللبنانية.
السلة
فــي الــربــع الــرابــع واألخ ـيــر مــن الـلـقــاء،
لــم تنجح م ـحــاوالت العـبــي الرياضي

ال ـب ـيــروتــي ،وخ ــاص ــة م ــن ق ـبــل صــانــع
األلعاب املجنس مارك اليونز ،والالعب
اسماعيل أحمد الذي يشارك
املخضرم
ّ
ـان مع النادي
ـ
ث
س
كمجن
البطولة
في
ٍ
الـلـبـنــانــي .تـقــدم ال ـنــادي الـيــابــانــي في
بــدايــة الــربــع ّ
األول وأبـقــى على تقدمه

ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـفـ ـت ــرات ،ب ـعــدمــا نـجــح
الع ـب ــوه بــإي ـقــاف الي ــون ــز ،وم ـنــع أمـيــر
س ـعــود م ــن الـتـسـجـيــل م ــن املـســافـتــن
املتوسطة والبعيدة ( 3نقاط) ،لينتهي
الربع ّ
األول بنتيجة ( 21ـ  .)18املهم في
الـلـقــاء بالنسبة إل ــى ن ــادي الــريــاضــي
كـ ـ ــان تـ ــألـ ــق الـ ــاعـ ــب الـ ـج ــدي ــد ب ــاس ــل
بــوجــي بالتقاط الـكــرة (ريـبــاونــد) في
ّ
هجومية ،كما
 10مناسبات؛ بينها 4
قـ ّـدم مستوى ّ
جيدًا دفاعيًا وهجوميًا
ّ
وسجل  11نقطة خالل اللقاء .في الربع
ّ
ّ
ال ـثــانــي ،واص ــل ال ـيــابــانــيــون تـفــوقـهــم
ّ
وخاصة
وسط ضياع الدفاع اللبناني
ّ
ت ـح ــت الـ ـس ــل ــة .وك ــان ــت ب ـ ـ ــارزة حــاجــة
ال ـن ــادي ال ـب ـيــروتــي إل ــى الع ــب ارت ـكــاز
ّ
صريح ّ
يعوض اسماعيل أحمد السلة،
وهـ ـن ــا ظـ ـه ــرت الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ــاع ــب
األجنبي الثاني في النادي النيجيري
كريستوفر أوبـيـكـبــا ال ــذي لــم يلتحق
بــالـفــريــق نتيجة مـشــاكــل فــي أوراقـ ــه،
وبالتالي لم يكن اسماعيل أحمد قادرًا
ع ـلــى ت ـعــوي ـضــه ف ــي ال ـل ـعــب الــدفــاعــي
ّ
تحت السلة ،كون أحمد معتادًا خالل
الـفـتــرة السابقة اللعب فــي املــركــز رقم
( )4وليس ( )5كالعب إرتكاز صريح.
وه ـن ــا ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن أحـمــد
شــارك ملـ ّـدة  38دقيقة مــن أصــل  40في
الـلـقــاء ،وه ــو فــي عـمــر  41سـنــةّ .
وســع
العبو فريق الفاريك طوكيو النتيجة
واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادوا مـ ــن سـ ـ ــاح ال ـث ــاث ـي ــات
لينهوا الربع الثاني بنتيجة ( 41ـ .)32
فــي الــربــع الـثــالــث ،تـحـ ّـســن أداء رجــال
امل ــدرب أحمد ف ـ ّـران ،بعد تحرر صانع
األلـ ـع ــاب م ـ ــارك الي ــون ــز ،وت ـم ـك ـنــه من
ّ
اخـ ـت ــراق س ــل ــة ال ـخ ـصــم ف ــي أك ـث ــر مــن
َ
مـنــاسـبــة ،كـمــا ع ـمــد املـ ــدرب فـ ـ ّـران إلــى
تـغـيـيــر أس ـل ــوب ــه ال ــدف ــاع ــي م ــن (رج ــل
لــرجــل) إلــى دفــاع املنطقة وذلــك للحد
م ـ ــن خ ـ ـط ـ ــورة الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــن ع ـ ــن خــط
ال ــرمـ ـي ــات ال ـث ــاث ـي ــة ،ل ـي ـن ـت ـهــي ال ــرب ــع
ال ـث ــال ــث بـنـتـيـجــة ( 62ـ  )56ملصلحة
الفريق الياباني.
ومـ ـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي أعـ ـط ــت ال ـت ـف ــوق
مل ـص ـل ـحــة ال ـي ــاب ــان ـي ــن ه ــي ال ــاع ـب ــان
امل ـج ـن ـس ــان :األمـ ـي ــرك ــي رايـ ـ ــن ك ـيــريــك
والصربي ميلكو بيليكا اللذان تمكنا
ّ
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ت ـ ّح ــت ال ـس ــل ــة هـجــومــا
ودفـ ــاعـ ــا ،ف ـي ـمــا أث ـ ـ ــرت األخ ـ ـطـ ــاء عـلــى

ّ
تأثر الرياضي هجومًا ودفاعًا
بعدم وجود العب االرتكاز
النيجيري كريستوفر أوبيكبا

بالعودة في النتيجة ،واستمر تفوق
الفريق الياباني مــن املسافة البعيدة
ّ
وت ـ ـحـ ــت الـ ـ ـس ـ ــل ـ ــة ،وس ـ ـ ــط ض ـ ـيـ ــاع فــي
الدفاع اللبناني ،وعجز في التسجيل
م ــن امل ـســافــة الـبـعـيــدة لـيـنـتـهــي الـلـقــاء
بنتيجة ( 87ـ .)76
وخ ــال امل ـب ــاراة ،سـ ّـجــل صــانــع ألـعــاب
الــريــاضــي م ــارك اليــونــز  23نقطة مع
 2ريـبــاونــد و 3تـمــريــرات حــاسـمــة ،و5
س ــرق ــات لـلـكــرة (س ـت ـيــل) ،إض ــاف ــة الــى
اعـ ـت ــراض واحـ ــد (ب ـل ــوك شـ ــوت) وهــي
أرقـ ـ ـ ــام جـ ـ ّـيـ ــدة ل ــاي ــون ــز فـ ــي م ـب ــارات ــه
األولى مع الفريق ،من دون أن يخوض
م ـب ــاري ــات ت ـح ـض ـيـ ّ
ـريــة ،أو أن ي ـشــارك
أيضًا فــي عــدد كبير مــن التمارين مع
الفريق.

نادي الرياضي
مطالب بالفوز
بمباراتيه
المقبلتين

مــن جهتهّ ،
سجل اسماعيل أحمد 16
نقطة مع  12التقاطًا للكرة (ريباوند)
ّ
وسجل
وأربع سرقات للكرة (ستيل)،
أمير سعود  17نقطة ،وباسل بوجي
 11نـقـطــة وح ـســن الـخـطـيــب  7نـقــاط،
ورودري ــغ عقل نقطتني ،فيما لم يقدم
مــروان زيــادة األداء املطلوب ،وخاصة
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدف ــاع ــي ،وه ــو األم ــر
ال ــذي أجـبــر املـ ــدرب فـ ـ ّـران عـلــى إش ــراك
اس ـم ــاع ـي ــل أحـ ـم ــد ف ــي م ـع ـظــم ف ـت ــرات
اللقاء.
ومن جهة النادي اليابانيّ ،
سجل العب
االرتـكــاز رايــن كيريك  29نقطة مع 13
ريباوند ،فيما اكتفى ميلكو بيليكا بـ
 14نقطة والتقاط واحد للكرة ،لكنهما
ّ
الهجومية
نجحا في إيقاف املفاتيح
ّ
لـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ت ـحــت ال ـس ــل ــةّ .أم ــا
ّ
فسجل  17نقطة مــع 3
دايـكــي تــانــاكــا
تمريرات حاسمة .تجدر اإلش ــارة الى
أن نــادي ألفاريك طوكيو هو من أبرز
املــرش ـحــن ل ـل ـفــوز بــال ـب ـطــولــة ،ويـبـلــغ
معدل األعمار في النادي الياباني 28
عامًا ،والطول  2متر.
وبعد الخسارة مــن الـنــادي الياباني،
بات النادي البيروتي مطالبًا بالفوز
ب ـم ـب ــارات ـي ــه امل ـق ـب ـل ـتــن ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
ظـهــر ال ـيــوم ( 11:30بتوقيت بـيــروت)
مــع نــادي مونو فامباير التايالندي،
ث ـ ــم ي ـ ــواج ـ ــه عـ ـص ــر الـ ـسـ ـب ــت (16:30
بتوقيت بيروت) نادي ميرالكو بولتز
الفيليبيني .وك ــان مــونــو فامباير قد
فاز على ميرالكو بولتز بنتيجة ( 100ـ
 )92في الدور ّ
األول.
وف ــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،حـقــق نــادي
بيتروشيمي اإليراني فوزًا كبيرًا على
نــادي سول نايتس الكوري الجنوبي
بنتيجة ( 77ـ  ،)62رغــم عــدم مشاركة
ن ـج ـمــه ح ــام ــد أه ـ ـ ــدادي املـ ـص ــاب .كما
خ ـس ــر الي ــون ــز ف ــاي ـن ــغ ال ـص ـي ـنــي مــن
نادي بايوان التايواني بنتيجة كبيرة
( 106ـ  ،)62مع اإلشــارة إلى أن النادي
ال ـص ـي ـن ــي ي ـل ـع ــب ب ــال ـف ــري ــق ال ــردي ــف
وليس األساسي.
الـبـطــولــة مـسـتـمـ ّـرة وسـيـلـعــب الـفــريــق
الـلـبـنــانــي  5م ـبــاريــات ف ــي ّ 6أي ـ ــام إذا
م ــا ت ـم ـكــن م ــن ال ــوص ــول الـ ــى امل ــراح ــل
اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ل ـك ــن ال ـت ــرك ـي ــز ي ـج ــب أن
يـنـصــب عـلــى م ـبــاراتــي ال ـي ــوم وال ـغــد،
مــن أج ــل الــوصــول إل ــى مــرحـلــة نصف
الـ ـنـّـه ــائ ــي .وب ـ ـ ــات ال ــري ــاض ــي يـنـتـظــر
تعثر ألـفــاريــك طــوكـيــو ،على أن يفوز
بـمـبــاراتـيــه املقبلتني مــن أج ــل تـصـ ّـدر
املجموعة ،مواجهة قـ ّ
ـويــة فــي املـبــاراة
ّ
النهائية.
نصف

لقطة

صورة مع النجوم« ...صرعة الموسم»!
إبراهيم وزنه
بالرغم من ثقل الضائقة االقتصادية تطل علينا في لبنان «صرعة»
التقاط الصور مع نجوم كرة القدم العامليني ،وما يترتب عليها
من تكاليف ،للوقوف بجانب «النجم الكبير» .مئات اللبنانيني إن
لم نقل اآلالف« ،بروفايالتهم» تخبرنا عن صيدهم الثمني الذي
دفعوا ألجل الظفر به مبالغ محترمة ،واملؤلم أن بعضهم اضطر
ّ
«تصور مع
لالقتراض ،وربما تحت نوع جديد من القروض:
ّ
نجمك املفضل» .أحد الشباب اللبنانيني يتحدث عن مغامراته في
إسبانيا لرؤية نجوم نادي برشلونة .يقول الشاب العشريني إنه
سافر إلى إسبانيا أكثر من ّ
مرة طمعًا بالتقاط صورة مع نجوم
فريق برشلونة وفي ّ
مقدمهم األرجنتيني ليونيل ميسي« :كنت
أرصد مكان إقامة الفريق الكاتالوني عند مجيئه إلى العاصمة

ّ
متحينًا الفرصة ملالقاة
مدريد ،أجلس لساعات في بهو الفندق
أحد العبي الفريق الذي أعشقه ،ولطاملا منعني رجال األمن ّمن
أحدهم ،حتى عند صعودهم إلى الحافلة التي تقلهم
االقتراب من
ُ
إلى امللعب كنت أواجه باملنع والدفع» .عدم النجاح في التقاط
صورة مع النجوم ،يدفع هؤالء األشخاص في ّ
غالبية األحيان إلى
التواصل مع أشخاص يعرفون هؤالء النجوم ،وهو ما يحصل
أيضًا في لبنان .يلجأ املشجعون إلى أصدقاء النجوم للظفر
بالصورة ،وهو األمر الذي ينجح غالبًا .حتى أن بعض املشجعني
ال يكتفون بصورة واحدة مع النجوم ،فيكررون األمر في أكثر
من ّ
مرة ،ويزورون أكثر من بلد وأكثر من ناد بهدف مشاهدة
العبيهم املفضلني ،والذين يرغبون بالتقاط الصور معهم .فمنهم
من يزور إسبانيا وإيطاليا ،ومنهم من يزور أيضًا أندية إنكلترا
لرؤية النجوم ،وهو ما يترتب عليه تكاليف باهظة ّ
جدًا ،منهم من

يكون قادرًا على دفع تكاليف الرحلة الطويلة ،ومنهم من يلجأ
لالقتراض إلشباع هذه الرغبة .والالفت أنه في السنوات العشر
األخيرة ،تفاقمت هذه الظاهرة خاصة في إسبانيا ،مع الطفرة
التي حصلت في كرة القدم هناك ،خاصة مع ناديي برشلونة
وريال مدريد ،وكوكبة النجوم املوجودة في هذين الناديني خاصة
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
تتكرر هذه الظاهرة كثيرًا في مجتمعاتنا ،وتزداد يومًا بعد آخر.
ربما تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورها ،فيشاهد
ّ
التشبه
املشجعون صور بعضهم البعض ،ويحاول أحدهم
الدول
أندية
املبادرة وزيارة
باآلخر .يسعى الجميع إلى أخذ
ّ
ّ
ّ
الكبرى لرؤية نجومهم املفضلني مهما كلف الثمن ،حتى لو كلف
قرضًا مصرفيًا يقوم بتسديده على مدى سنوات ،فالصورة
هي األهم!
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رياضة

رياضة

بريميرليغ

ّ
«ملحمة كروية» في ستامفورد بريدج

لوفرين سعيد بالعودة

ّ
ّ
تشيلسي الستعادة الصدارة وليفربول لرد االعتبار

قمة ّ
يشهد مساء غد ّالسبتّ ،
كروية
ّ
ّ
المتصدر نادي
إنكليزية مرتقبة تجمع بين
ليفربولّ ،وثالث الجدول نادي العاصمة
تشيلسي الذي يخلفه بنقطتين ،وذلك
في إطار منافسات الجولة ّالسابعة من
ّ
الدوري اإلنكليزي الممتاز على ملعب
بريدج في لندنّ .مباراة كبيرة
ستامفورد ّ
بين أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب ،قد
تعود بالخسارة األولى على أحد الفريقين
في ّ
الدوري هذا الموسم ،بعد ست مباريات
دون هزيمة نظرًا لألداء ّالرائع الذي يقدمه
الالعبونّ ،وأسلوب الكرة الجميل الذي
يصنعه كل من مدرب ليفربول األلماني
يورغن كلوب ،ومدرب تشيلسي اإليطالي
ماريسيو ساري
حسين فحص

مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ت ـج ـم ــع بـ ــن ن ــادي ــي
ّ
ل ـي ـف ــرب ــول وت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي أق ـ ـ ــل مــن
ّ
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد ت ـلــك ال ـت ــي جمعتهما
مساء األربعاء ضمن منافسات كأس
ّ
ّ
انتهت
ال ــراب ـط ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وال ـت ــي ّ
بـفــوز تشيلسي بـعــد أن قـلــب تــأخــره
بهدف أمام مضيفه إلى فوز  1-2على
ّ
ملعب األنفيلد ،لينتزع بطاقة التأهل
إل ــى دوري ال ـس ـتــة ع ـشــر م ــن بـطــولــة
ٌ
ّ
«تجريبية» في
كأس الرابطة .مباراة
ّ
بطولة ّ
ّ
تعد األقــل أهمية في إنكلترا،
ّ
ّأدت دور الـ ـ «بــروفــا» مل ـبــاراة السبت
ّ
املــرت ـق ـبــة ،إذ سـتـشــكــل ه ــذه األخ ـيــرة
ّ
ّ
الست نقاط التي سيطمع كال
مباراة

املدربني بالحصول عليها ،حيث ّ
ّ
تعد
هــذه املـبــاراة أحــد املنعطفات الكبيرة
في السباق نحو اللقب األغلى ،وهو
البريميرليغ.
على الـ ّـرغــم مــن موعد ا ّمل ـبــاراة املبكر
ّ
مــن عمر املـســابـقـ ًـة ،إل أنـهــا ستعطي
ال ـف ــري ـق ــن دف ـ ـعـ ــة م ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة مل ـق ــارع ــة
مانشستر سيتي عـلــى تحقيق لقب
ال ـ ّـدوري نهاية املــوســم .مـبــاراة كبيرة
بـ ــن ف ــريـ ـق ــن يـ ـض ـ ّـم ــان الـ ـع ــدي ــد مــن
األسماء املهمة ،ستكون الكلمة األولى
ّ
واألخيرة فيها ألحد ِّ
املدر َبني ،اللذين
ّ
ّ
يطمحان إلى التتويج بلقب الدوري،
ّ
على اختالف دافــع كــل منهما .مدرب
لـيـفــربـ ّـول يــورغــن ك ـلــوب ،يـطـمــح إلــى
أن يحقق لقبه ّ
األول برفقة ليفربول
بعد ثالث سنوات من الجفاف ،ولقب
الـ ـ ـ ّـدوري ّ
األول لـلـفــريــق ال ـعــريــق بعد
غياب  28سنة .وهنا ال بد من اإلشارة
إل ـ ـ ــى أن ك ـ ـلـ ــوب عـ ـن ــدم ــا ّ وص ـ ـ ــل إل ــى
ليفربول ،كان قد وعد بأنه بعد ثالث
سنوات سيأتي باأللقاب إلى خزائن
ال ـنــادي ،وبالتالي هــو الـيــوم مطالب
ب ـت ـح ـق ـيــق وعـ ـ ـ ــدهّ .أمـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب نـ ــادي
نــابــولــي الـســابــق مــاوريـسـيــو ّس ــاري،
فيطمح ـ من جهته ـ إلى أن يحقق ّأول
ّ
املهنية ّ
مدربًا،
لقب كبير في مسيرته
ّ
ليتوج بدايته مــع تشيلسي بأفضل
ش ـكــل م ـم ـكــن .ب ــداي ــة أك ـث ــر م ــن رائ ـعــة
للفريقني في ّ
الدوري ،تكللت بتحقيق
س ـل ـس ـلــة  6مـ ـب ــاري ــات دون ه ــزي ـم ــة،
 6ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ل ـل ـي ـف ــرب ــول م ـق ــاب ــل 5
ّ
انتصارات وتعادل لتشيلسي ،ما يدل
على مدى ّ
قوة الفريقني وتوازنهما.
ف ـ ــوز ت ـش ـي ـل ـســي ع ـل ــى ل ـي ـف ــرب ــول فــي
مباراة الكأس ،سيعطي أبناء ساري
ج ــرع ــة م ـع ـنـ ّ
ـويــة ف ــي ل ـق ــاء ال ـ ـ ـ ّـدوري،
ّ
ّ ً ّ
ـاص ــة أن ال ـفــريــق الــل ـنــدنــي يلعب
خـ
املـبــاراة على أرضــه وبــن جماهيره،
في حني ّأن ليفربول ،على ّ
الرغم من

الـبــدايــة الـ ّّـرائـعــة لــه فــي ال ـ ّـدوري على
صعيد الــنـتــائــج واألداء ،يفتقر إلى
ت ـ ّـأل ــق نـجـمــه ّ
األول امل ـص ــري مـحـ ّـمــد

فوز تشيلسي على
ليفربول في مباراة
الكأس سيعطي ّأبناء
جرعة معنوية
ساري
ّ
في لقاء الدوري

ً
مقارنة بما كان ّ
يقدمه خالل
صالح،
املــوســم املــاضــي ،إذ ّإن ــه يظهر جليًاّ
ّ
مـ ــدى ت ــراج ــع أداء ال ــن ـج ــم امل ـص ــري،
على ّ
الرغم من تسجيله  3أهداف في
ّ
ّ
ال ـ ّـدوري حتى اآلن .التنوع باللعب،
واالستحواذ على الكرة في منتصف
ّ
امللعب ،حـ ّـدا مــن ظهور صــاح الــذي
ل ـط ــامل ــا ك ـ ــان مـ ـص ــدر الـ ـخـ ـط ــورة فــي
هجوم «الريدز» ،على حساب سطوع
ّ
ن ـج ــم كـ ــل م ــن ن ــاب ــي ك ـي ـتــا وس ــادي ــو
مــانــي ه ــذا امل ــوس ــم .الــاع ـبــان خطفا
األض ــواء من الفرعون املـصــري ،دون
أن ننسى األداء الـجـ ّـيــد ال ــذي يقدمه
الــدولــي اإلنكليزي دانييل ستوريج
منذ عودته من اإلصابة .تراجع أداء
أفـضــل العــب فــي الـ ـ ّـدوري اإلنكليزي
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ق ــد يــزيــد إذا دخــل
ّ
اللعب في أزمة ثقة ،عقب ّ
«الصاعقة»

ّ
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا ف ــي ح ـفــل جــوائــز
ّ
«ذا بست» .فعلى الــرغــم من ترشيح
صالح كواحد من أفضل  3العبني في
الـعــالــم ،إال أنــه لــم يستطع أن يدخل
ّ
التشكيلة األفضل في العالم ،بحسب
ّ
«فيفا فيف برو» ،ليحل هازار مكانه
ّ
ّ
املثالية ،صاحب هدف
في التشكيلة
الـفــوز الـ ّـرائــع فــي لـقــاء ال ـكــأس .وهــذا
األمر طرح عالمات استفهام واضحة
حـ ـ ــول ط ــري ـق ــة االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،وط ــري ـق ــة
التعامل مع محمد صالح.
م ـبــاراة ليفربول وتشيلسي ،لطاملا
ّ
عرفت املتعة والتشويق بني الفريقني،
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـهـ ـم ــا ال ـح ــاف ــل
باملواجهات في دوري أبطال ّأوروبا،
مـ ـ ــرورًا ب ـح ــادث ــة االن ـ ـ ــزالق الــش ـه ـيــرة
خ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـف ــري ـق ــن وح ــرم ــان
أص ــدق ــاء ال ـقــائــد ال ـتــاري ـخــي لـلــريــدز

يعتمد ساري وكلوب على الفلسفة الهجومية (بول إيلز ـ أ ف ب)

اعـتـبــر مــدافــع ن ــادي لـيـفــربــول دي ــان لــوفــريــن ،أن م ـبــاراة فــريـقــه أمــام
تـشـيـلـســي ،ال ـتــي خـســرهــا بـهــدفــن ل ـهــدف ف ــي بـطــولــة ك ــأس رابـطــة
املحترفنيُ ،ت َّ
عد تحضيرًا للمواجهة التي تجمع الفريقني يوم السبت
املقبل في البريميرليغ .وقال لوفرين ملوقع ناديه الرسمي إنه «كان من
الجيد أن أعود إلى الفريق ،وأحصل على دقائق للمشاركةّ ،وسعيد
للغاية .لذلك ،آمــل أن أكــون جاهزًا للمباراتني املقبلتني» .وعلق على
الخسارة أمام تشيلسي بالقول« :لقد سيطرنا على املباراة ،وسجلنا
ولعبنا جيدًا ،وكانت لدينا فرصتان خطيرتان ،لكننا لم ننجح في
الـتـسـجـيــل .فــي آخ ــر  10دقــائــق فــي امل ـب ــاراة ،ع ــادوا ـ ـ لـســوء الـحــظ ـ
وسجلوا الهدف الثاني ،ونحن لم نقدر على العودة مرة أخرى» .وتابع:
«ربما كانت هذه املباراة تحضيرًا ملواجهة السبت في الدوري ،ونعرف
ما يتعني علينا القيام بــه .يــوم السبت سيكون لدينا مـبــاراة كبيرة،
وعلينا أن نتحسن ،وأنا واثق من أننا سنظهر بشكل أفضل».

َ
ستيفن جيرارد ،حمل كأس الدوري.
وع ـلــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن األح ـ ــداث املـشــوقــة
الـتــي عرفتها املنافسات أخ ـي ـرًا ،من
ن ـه ــائ ـ ّـي ــات وم ــواجـ ـه ــات م ـص ـي ـ ّ
ـري ــة،
سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه املـ ــواج ـ ـهـ ــة األفـ ـض ــل
واألك ـثــر تشويقًا بــن الـفــريـقــن منذ
سنوات ،إذ سيلعب الفريقان مباراة
ّ
ّ
عقلية املـ ّ
ـدربــن ،وال
هجومية ،بفعل
ّ
ّ
سيما س ــاري ال ــذي غــيــر مــن عقيدة
تشيلسي الـ ّـدفــاعـ ّـيــة ،بعد أن اعتنق
ّ
فلسفة الكرة الجميلة ،التي
العبوه
ّ
لم يعرفها النادي منذ فتر ٍة طويلة.
ف ــامل ـ ّ
ـدرب اإلي ـطــالــي اس ـت ـطــاع بـفـتــر ٍة
ّ
ّ
وج ـي ــزة ،أن ي ـق ــدم نـسـخــة هـجــومــيــة
ّ
رائ ـعــة مــن الـفــريــق الــلـنــدنــي ،بـعــد أن
ح ـ ّـرر الـ ّـاعـبــن مــن القيود ّ
الد ّ
فاعية
التي وضعها من سبقه من ّ
املدربني،
ّ
ّ
وعـ ـ ــزز ال ـف ــري ــق بــال ـع ـنــاصــر ال ــازم ــة
لتنفيذ فلسفته ونهجه ّالهجومي.
فيما ّ
رمم كلوب خطوطه الثالثة ،بعد
أن استقدم حارس مرمى جديدًا ،هو
أليسون من رومــا اإليطالي ،إضافة
إلــى العبي وســط وجـنــاح ،هــم نابي
كايتا وجيردان شاكيري وفابينهو
ّ
الـبــرازيـلــي ،ليرفع مستوى التحدي
أم ــام الجميع ،فــي مــوســم تـ ّ
ـوعــد فيه
الـجـمـيـ ّـع ،ووع ــد الـجـمــاهـيــر بحصد
تعب الثالث سنوات املاضية.

ال ليغا

برشلونة وريال مدريد تائهان

خسارتا منتصف األسبوع تطرحان التساؤالت؟
اإلسبانية لم
الجولة السادسة من الليغا ً
تكن كسابقاتها .كانت جولة صعبة
بالنسبة إلى صاحبي المركزين األول
والثاني ،برشلونة ُمني بهزيمة مفاجئة
في العاصمة مدريد ،وتحديدًا من فريق
ليغانيس أحد فرق «المؤخرة» .ريال
مدريد سقط بثالثية نظيفة من إشبيلية
على ملعب سانشيز بيثخوانّ ،
وتوج
المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا نفسه
نجمًا للمباراة .خسارتان خالل جولة واحدة
لكبيري إسبانيا ،ما هي األسباب؟ وإلى أين
يتجه الفريقان اللذان سيطر واحد منهما
على أوروبا في السنوات األخيرة .وآخر لم
تخرج بطولة الدوري من خزائنه سوى
ثالث ّ
مرات في آخر عشر سنوات

حسن رمضان
ّ
كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الكاتالوني برشلونة فعله هو النظر
إلــى التشكيلة الـتــي دخــل بها املــدرب
اإلسباني أرنستو فالفيردي املباراة،
ليصبحوا على درايــة بــأن هــذا اللقاء
ً
سهالّ .
ألول مــرة في املوسم
لن يكون
الحالي ،يشارك الالعب اإلسباني ذو
األص ــول املغربية منير الـحــدادي إلى
جــانــب ك ــل م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ـشـ ــاب ع ـث ـمــان
دي ـم ـب ـي ـل ــي .ثـ ــاثـ ــي لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك مـعــا
مـنــذ ب ــداي ــة ه ــذا امل ــوس ــم .إض ــاف ــة إلــى
تـغـيـيــر م ـن ـيــر امل ـف ــاج ــئ ع ـلــى حـســاب
األوروغواياني لويس سواريز والذي
يـمــر بــأصـعــب فـتــراتــه فــي ه ــذه األي ــام
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـن ـف ـس ــي وال ـف ـن ــي.
يستغرب مشجعو بــرشـلــونــة وجــود
العــب كالبلجيكي توماس فيرمايلن
لـ ـيـ ـع ـ ّـوض جـ ـ ـ ـ ــوردي أل ـ ـبـ ــا ف ـ ــي م ــرك ــز
الـظـهـيــر األي ـس ــر ،أق ــل م ــا يـمـكــن فعله
هو توجيه السؤال لفالفيردي ،ملــاذا؟
م ـبــاراة للنسيان كــانــت بالنسبة إلى
ميسي وفــالـفـيــردي ومـنـيــر ومــالـكــوم
للجماهير.
وطبعًا
ّ
مــا يجب أن يتوقف عنده املتابع في
امل ـق ــام األول ،خ ــال تـحـلـيـلــه خ ـســارة
برشلونة من أحد أضعف فرق الليغا
اإلسـبــانـيــة حـتــى اآلن ليغانيس ،هو

ّ
لم يتوقف المدرب غولين لوبيتيغي عن الصراخ طوال المباراة (لويس جين ــ أ ف ب)

ّ
«الكوارث الدفاعية» التي كلفت الفريق
الـكــاتــالــونــي خ ـســارة امل ـب ــاراة بهدفني
لواحد .وعند ذكر األخطاء الدفاعية،
ال يخطر في بال أي متابع سوى العب
واح ــد ضمن تشكيلة «الـبــاوغــرانــا»،
جيرار بيكيه .األخير يمر اليوم بفترة
«ضـ ـي ــاع» ف ــي امل ـس ـت ــوى ،أو إذا صح
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ن ـس ــي ب ـي ـك ـيــه ك ـي ــف ي ـكــون
املــدافــع ومــا هــي الــواجـبــات الدافعية.
«األسـيـســت» فــي الليلة قـبــل املاضية
أم ــام ليغانيس ،وال ــذي أه ــدى بيكيه
بــه ال ـكــرة إل ــى مـهــاجــم فــريــق الخصم
اإلسباني أوسكار ،معلنًا تقدم الفريق
املـ ــدريـ ــدي ب ـهــدفــن م ـقــابــل هـ ــدف في

أقل من دقيقة ،بعد أن كان «البارسا»
ّ
متقدمًا بهدف من دون رد ،يعطي فكرة
عــن م ــدى الـهـشــاشــة الــدفــاعـيــة لــدفــاع
بــرشـلــونــة ،وض ـيــاع بيكيه والظهير
األيـ ـس ــر ت ــوم ــاس ف ـيــرمــاي ـلــن ال ـلــذيــن
يتحمالن املسؤولية األكبر عن خسارة
الفريق .ولكن ،ما ذنب الالعب الذي ال
يتمتع ب ـقــدرات عــالـيــة والـغـيــر جاهز
للمشاركة في املباريات عندما يشارك
ويـخـطــئ؟ الــذنــب األك ـبــر واملـســؤولـيــة
ت ـقــع ع ـلــى مـ ــدرب ال ـف ــري ــق« ،امل ـتــأمــل»
فــال ـف ـيــردي ،ه ـكــذا تـحــدثــت الصحافة
اإلسـبــانـ ّـيــة ،وه ــذا ك ــان رأي مشجعي
ال ـفــريــق .األخ ـي ــر ،دائ ـم ــا م ــا يـغـ ّـيــر في

ً
تشكيلته ما بني مباراة وأخرى ،فتارة
ُي ـش ــرك سـيــرجـيــو روب ـي ــرت ــو ف ـ ّـي خط
الوسط ،وتــارة أخرى ُي َ
الحظ أنه عاد
إلــى مــركــز الظهير األي ـمــن ،البرازيلي
فيليبي كوتينيو ّ
تحول مع فالفيردي
إلــى العــب خط وســط ،يتم تكليفه في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ب ــواج ـب ــات دفــاع ـيــة،
ل ــم يـع ـتــد عـلـيـهــا ف ــي فــري ـقــه ال ـســابــق
ليفربول نظرًا إلى شغله مركز الجناج
األيسر مع «الــريــدز» .أخطاء تدريبية
ف ــادح ــة ،ك ــان نـجــم ال ـفــريــق األول ليو
ّ
ميسي دائمًا ما يغطي عيوب مدربه،
عـبــر أه ــداف ــه م ــن ك ــرات ثــاب ـتــة ،أو من
خ ــال ت ـمــريــرة ب ــن ث ــاث ــة م ــن العـبــي
الـخـصــم تـضــع س ــواري ــز أم ــام املــرمــى.
ينبهر ال ـعــالــم مــع نـهــايــة كــل أسـبــوع
ب ـم ـي ـســي ،وي ــذك ــر م ـي ـس ــي ،وال يــذكــر
فالفيردي وبرشلونة ،ميسي فقط هو
ّ
مدربه.
من ينقذ
ّأما عن ريال مدريد ،الفريق الذي كان
التعاقد األبرز إلدارته هو التوقيع مع
مهاجم نادي ليون الفرنسي ماريانو
دياز ،فحاله ال تقل تعاسة عن غريمه
ّ
التقليدي برشلونة .خـســارة «مــذلــة»
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أم ـ ــام ال ـفــري ــق
األن ــدل ـس ــي إشـبـيـلـيــة ،ب ـثــاثــة أه ــداف
مــن دون رد ،تضع عــامــات استفهام
كبيرة ،وكبيرة جدًا هذه املرة ،على ما
سيقدم عليه املــدرب غولن لوبيتيغي
فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة .لــوبـيـتـيـغــي ،ال

الكرة المعولمة

«طبول حرب» في إسبانيا
أندية كاتالونيا تريد اللعب في أميركا
ّ
الكباش ّ
اإلسبانية .ينقسم الشارع الكروي اليوم في
تحول إلى حرب في أوساط كرة القدم
األميركية ،وبين
إسبانيا بين مؤيدين للعب بعض مباريات الدوري اإلسباني في الواليات المتحدة
ّ
معارضين لهذا الموضوع .في ظاهره يبدو الموضوع رياضيًا ،ولكن في باطنه ال شك أنه
موضوع تسويقي ـ سياسي ،تسعى من خالله بعض األندية إلى تحقيق األرباح ،وبعضها إلى
تسجيل موقف سياسي ضد العاصمة مدريد .المعركة مستمرة
علي حيدر

املدربان مدى ّ
يدرك ّ
أهمية الفوز في
ّ
ّ
امل ـ ـبـ ــاراة ،ف ــي ظ ــل ت ــرق ــب مــانـشـسـتــر
ّ
النتيجة بفارغ ّ
الصبر ،وهو
سيتي
بـ ــدوره سيستضيف بــراي ـتــون على
أرض ـ ــه ،ف ــي مـ ـب ــاراة ش ـبــه مـحـســومــة
ملصلحة قطب مدينة مانشستر.
ّ
ّ
سـيـحـمــل ه ــذا ال ــل ـق ــاء ال ـ ّـرق ــم الــثــامــن
وال ـخ ـم ـســن ف ــي ت ــاري ــخ امل ــواج ـه ــات
ب ـ ـ ــن تـ ـشـ ـيـ ـلـ ـس ــي ولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول م ـن ــذ
م ـط ـلــع األل ـف ـ ّـي ــة ال ـح ــال ـ ّـي ــة ف ــي جميع
امل ـس ــاب ـق ــات ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة ،م ــا يجعلها
أك ـثــر مــواج ـهــة م ـت ـكـ ّـررة ب ــن فريقني
من بطولة ّ
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ّ
املميز،
وبعيدًا عــن حاضر الفريقني
ّ
ّ
يصف التاريخ القريب في مصلحة
تـشـيـلـســي ،حـيــث ف ــاز لـيـفــربــول مـ ّـرة
واحدة في آخر خمس مواجهات في
ّ
الـ ّـدوري اإلنكليزي أمامه ،كذلك فإنه
ّ
ل ــم يـتـمــكــن م ــن ال ـف ــوز إال بـمـبــاراتــن
ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر  15م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة بــن
الـفــريـقــن فــي جميع املـســابـقــات ،في
ّ
حــن أن ــه خـســر س ـ ّـت مـ ـ ّـرات وت ـعــادل
ّ
في سبع .لكن تجدر اإلشــارة إلى أن
الفوزين الوحيدين جاءا على ملعب
ّ
س ـت ــام ـف ــورد بـ ــريـ ــدج ،امل ـل ـع ــب ال ـ ــذي
سيشهد على «املعركة» املرتقبة بني
الفريقني.

يـخـتـلــف ب ـ ــدوره ع ــن فــال ـف ـيــردي ،يقع
دائمًا بالخطأ عينه ،مداورة الالعبني
املـ ـب ــال ــغ بـ ـه ــا .إي ـس ـك ــو فـ ــي تـشـكـيـلــة،
والــوي ـلــزي غــاريــث بــايــل فــي تشكيلة
أخ ـ ــرىّ ،أمـ ــا ال ـفــرن ـســي ك ــري ــم بـنــزيـمــا
فيكون مهاجمًا في التشكيلة الثالثة.
ماريانو دياز كان املهاجم رقم تسعة
الــوحـيــد فــي إح ــدى امل ـبــاريــات أيـضــا.
تغييرات عـ ّـدة مــع كــل مـبــاراة للفريق
«امل ـل ـك ــي» الـ ــذي اع ـت ــاد ف ــي ال ـس ـنــوات
الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة ع ـلــى ث ـب ــات مــدربــه
السابق زين الدين زيدان على أسماء
م ـحــددة .وم ــن يــراقــب ال ـنــادي امللكي،
يستطيع أن يــرى بــوضــوح كيف كان
النادي متماسكًا مع زيدان ،وكيف هو
اليوم غير مستقر ّ
فنيًا مع لوبيتيغي.
ث ــاث ــة مـ ــن م ــدافـ ـع ــي «املـ ـي ــريـ ـنـ ـغ ــي»،
تـ ـ ّـوجـ ــوا ف ــي ال ـح ـف ــل األخـ ـي ــر لـلـفـيـفــا
« ،»the bestح ـيــث ك ــان ــت أس ـم ــاء كل
مــن سـيــرجـيــو رامـ ــوس قــائــد الـفــريــق،
رافاييل فاران بطل العالم مع منتخب
ب ــاده فــرنـســا ومــارسـيـلــو الـبــرازيـلــي
م ــن ض ـم ــن تـشـكـيـلــة ال ـس ـن ــة امل ـثــال ـيــة
ب ـح ـســب ال ـف ـي ـفــا .ث ــاث ــة م ــن ب ــن ّخط
ال ـ ــدف ـ ــاع املـ ـث ــال ــي فـ ــي الـ ـسـ ـن ــة ،ت ـلــقــت
ش ـب ــاك فــري ـق ـهــم أول م ــن أم ــس ثــاثــة
أه ـ ــداف خـ ــال شـ ــوط واح ـ ــد .إضــافــة
إلــى مـشــاركــة أفـضــل العــب فــي العالم
ال ـك ــروات ــي لــوكــا م ــودري ــش .م ــا حــدث
هو أمــر كــارثــي ،بالنسبة إلــى الريال،

والـفـيـفــا ،ه ـكــذا هــي ال ـص ــورة ،وهـكــذا
تقول ّ الصحافة هناك فــي أوروب ــا .لم
ي ـت ــوق ــف م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب اإلس ـبــانــي
السابق غولني لوبيتيغي عن الصراخ
طوال املباراة ،ولكن التدريب ال يعني
ّ
شخصية املدرب ،والـ«وهرة»
الصراخ.
إذا صــح التعبير ،التي مــن املمكن أن
يفرضها على العبي الفريق هي أمر
مـهــم ،ولـكــن يجب أن يـتــرافــق ذلــك مع
نـتــائــج ج ـيــدة .ت ـعــادل أم ــام أتليتيكو
بـ ـلـ ـب ــاو ،ثـ ــم ف ـ ــوز ص ـع ــب ع ـل ــى نـ ــادي
إس ـب ــان ـي ــول بـ ـه ــدف وحـ ـي ــد ،وأخـ ـيـ ـرًا
خـســارة أم ــام إشبيلة وبــالـثــاثــة .هل
البرتغالي
غياب نجم الفريق السابق ّ
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ق ــد أثـ ــر كثيرًا
عـلــى أداء «امل ـيــري ـن ـغــي»؟ أم أن خبرة
ّ
امل ـ ــدرب أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر م ــن ح ـج ــم فــريــق
ك ــري ــال مـ ــدريـ ــد؟ أس ـئ ـل ــة ك ـث ـي ــرة عـلــى
رئـيــس ال ـنــادي فلورنتينو بـيــريــز أن
يجد جوابًا لها ،قبل أن يفوت األوان،
وي ـغ ــرق ب ـطــل أوروب ـ ــا ف ــي آخ ــر ثــاث
س ـن ــوات ف ــي ف ـتــرة ضـبــابـيــة ل ــم يعتد
عليها .وسيكون الـنــادي امللكي أمــام
اخ ـت ـبــار صـعــب عـنــدمــا ي ــواج ــه ج ــاره
ال ـل ــدود أتـلـتـيـكــو مــدريــد ي ــوم السبت
فــي ديــربــي الـعــاصـمــة ،حـيــث ستكون
م ـ ـبـ ــاراة حـ ـي ــاة أو م ـ ــوت ل ـفــال ـف ـيــردي
والعبيهّ .أما برشلونة فسيستضيف
أت ـل ـت ـي ـكــو ب ـل ـب ــاو ف ــي م ـ ـبـ ــاراة صـعـبــة
لرفاق ليونيل ميسي.
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فــي ال ـســادس عشر مــن آب/أغـسـطــس،
أعـ ـلـ ـن ــت راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ف ــري ــدة
مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة Relevent
ّ
الدولية تهدف إلى تسويق كرة القدم
اإلسبانية في الواليات املتحدة وكندا.
وتقضي االتفاقية التي تمتد إلــى 15
عامًا إلى نقل إحدى أو بعض مباريات
«ال ليغا» مــن إسبانيا وإقــامـتـهــا في
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ــع أرج ـح ـي ــة أن
يـكــون ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة أحــد
طرفيها .لم يلق هذا االتفاق «امللتبس
التفاصيل» ترحيب الجميع .عالمات
ُ
اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة ط ــرح ــت حـ ــول ه ــذا
االتـفــاق ،كذلك حصلت تجاذبات بني
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـه ــات ف ــي كـ ــرة ال ـقــدم
ّ
اإلسبانية ،كانت انطالقتها من رابطة
الالعبني اإلسبان املمثلة بقادة الفرق
والتي اجتمعت وأعلنت رفضها التام
ل ـخ ــوض املـ ـب ــاري ــات خ ـ ــارج األراض ـ ــي
اإلس ـب ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــددت بـ ــاإلضـ ــراب عن
الـلـعــب فــي ح ــال ع ــدم مــراجـعـتـهــا بما
يـ ـخ ــص هـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ــأن ،وت ـ ـلـ ــك ســاب ـقــة
ُ
ص ـف ــت ف ــي إسـبــانـيــا ب ــ«ال ـخ ـط ـيــرة».
و ِ
الـ ـ ــرفـ ـ ــض اآلخـ ـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلسباني لكرة القدم ،املمثل برئيسه
الجديد لويس روبياليس الذي هاجم
ب ـق ـس ــوة رئـ ـي ــس «ال ل ـي ـغ ــا» خــاف ـي ـيــر
تـيـبــاس ووص ـفــه بــ«قـلـيــل الـتـهــذيــب»،
مشيرًا إلــى أن مــا تــم توقيعه ال قيمة
له من دون موافقة االتحاد اإلسباني
للعبة.
ه ــذه ال ـحــدة فــي امل ــواق ــف ،إضــافــة إلــى
ضـ ـغ ــط اإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـجـ ـمـ ـه ــور دف ـع ــت
ب ــ«ت ـي ـبــاس» لـل ـخــروج فــي مـقــابـلــة مع
إذاعـ ـ ـ ــة «ك ـ ــوب ـ ــي» ل ـت ـص ــوي ــب األم ـ ـ ــور،
ّ
االتفاقية غير إلزامية
موضحًا أن هذه
وال تجبر أي فريق على السفر واللعب.
غير أن أبرز ما ورد في املقابلة لم يكن
هذا التصريح ،بل اإلعــان عن توصل
فريقي برشلونة وجيرونا إلى اتفاق
مع رابطة الدوري إلقامة مباراتهما في
 hard rock stadiumفي ميامي .أبعاد
ّ
السياسية نقلت األمور إلى
هذا الخبر
مستوى آخر في ظل املرحلة الحساسة

الـتــي تمر بها الـبــاد اآلن ،فالفريقان
الكاتالونيان معروفا التوجهات على
الــرغــم مــن ع ــدم تــأيـيــدهـمــا االسـتـقــال
عـلـنــا .وتـخـشــى الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة
أن تـسـتـغــل ال ـج ـمــاه ـيــر الـكــاتــالــونـيــة
هــذا الـحــدث كمنصة دولـ ّـيــة للترويج
لالنفصال ،ســواء برفع ال ـ ــ«»Estelada
وه ـ ـ ــو الـ ـعـ ـل ــم الـ ـ ــرمـ ـ ــزي ل ــاسـ ـتـ ـق ــال،
أو ب ـت ــردي ــد ال ـه ـت ــاف ــات امل ـط ــال ـب ــة ب ــه،
واضـعــن بــن أيــدي اإلع ــام األميركي
مـ ـ ــادة دسـ ـم ــة ل ـل ـح ــدي ــث ع ــن امل ـشــاكــل
بني مدريد وكاتالونيا .وفي محاولة
ل ـت ـج ـن ــب ح ـ ـصـ ــول ذل ـ ـ ــك و«أس ـ ـب ـ ـنـ ــة»
الحدث ،قال تيباس إن رابطة الدوري
ستتخذ بالتعاون مــع شرطة ميامي
خطوات احترازية ،كمنع رفــع أي علم
غير شرعي وتوزيع كمية من األعالم
اإلسبانية ،إضافة إلى وضع موسيقى
النشيد الوطني للبلدين قبل انطالق
ص ـ ــاف ـ ــرة الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة .وس ـ ـتـ ــرافـ ــق ه ــذه

تخشى الحكومة
اإلسبانية أن تستغل
الكاتالونية هذا
الجماهير
ّ
الحدث كمنصة دولية
للترويج لالنفصال
التدابير تسهيالت كبيرة للجماهير
اإلس ـب ــان الــراغ ـبــن بــالـسـفــر ومــواكـبــة
الفريق ،وتشمل هذه التسهيالت تذاكر
مجانية ل ـ ــ 2500مـشـجــع ،وحـســومــات
ع ـلــى ال ـن ـقــل وحـ ـج ــوزات ال ـف ـن ــادق في
م ـ ـيـ ــامـ ــي .وت ـ ــدخ ـ ــل ه ـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ضمن محاولة تعويض فــوات فرصة
مشاهدة الديربي على أبناء جيرونا.
وفـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء جـ ـم ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسـبــانـيــة ب ـيــدرو ســانـشـيــز ورئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد اإلسـ ـب ــان ــي ب ــرئ ـي ــس الـفـيـفــا
جياني إنفانتينو في مدريد ،وبحسب

ُ
ستلعب المباريات في حال حصلت على ملعب هارد روك ستيديوم (أرشيف)

تقارير صحافية ،تمنى سانشيز من
إنفانتينو أن ال يقام ديربي كتالونيا
خارج حدود املقاطعة ،وذلك تفاديًا ملا
قد ينتج عنه.
ّأما رئيس «ال ليغا» خافيير تيباس،
مــدعــومــا بــرغـبــة بـعــض ال ـفــرق ،واصــل
ع ــزف ــه امل ـن ـف ــرد وتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب رسـمــي
لالتحاد من أجل خوض لقاء جيرونا
 Xبرشلونة في ميامي ضمن الجولة
 21مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .ويـ ــرى
ال ـب ـع ــض أن ن ـق ــل امل ـ ـبـ ــاراة م ــن مـلـعــب
املونتيلفي الصعب إلــى ال ـهــارد روك
سـتــاديــوم يعطي أفضلية لبرشلونة
ً
الذي سيلعب مباراة أقل خارج أرضه،
وه ـ ــذا م ــا ي ـع ـت ـبــره ال ـخ ـص ــوم تــاعـبــا
ً
بمعايير املنافسة العادلة .وهو فعال
كذلك ،فمدرجات ملعب ميامي الواسع،
ستكون ممتلئة بجماهير البالوغرانا
الـتــي ستأتي بــأعــداد كبيرة ملشاهدة
األرجـنـتـيـنــي لينويل ميسي ورفــاقــه.
وك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن ي ـج ـيــب االت ـح ــاد
على الطلب قبل الخامس مــن كانون
الثاني/يناير ،إال أن الرد جاء سريعًا
وجــازمــا« ،لــن نسمح بإقامة مباريات
ّ
الـ ــدوري فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» ،أقــلــه
حتى اآلن .هــذا ال ــرد لــم ي ــردع تيباس
الــذي جــدد تفاؤله امللفت وأصــر على
مــواص ـلــة م ـح ــاوالت ــه إلق ـن ــاع االت ـحــاد
بالسبل املناسبة.
وانـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي
ف ـ ـلـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو بـ ـ ـي ـ ــري ـ ــز إل ـ ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة
املـعــارضــن بــإعــانــه أن نــاديــه يرفض
رف ـضــا قــاطـعــا خ ــوض أي م ـب ــاراة في
الواليات املتحدة ،وأضــاف« ،ال أعرف
أيـ ــة م ـص ــال ــح ت ـخ ــدم هـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة،
لكنها قطعًا ال تخدم مصالح األندية
وال امل ـش ـج ـع ــن» .وبـ ـه ــذا ال ـت ـصــريــح،
يكون بيريز قــد قضى على آخــر آمــال
ت ـي ـبــاس ب ـق ـلــب املـ ــوازيـ ــن ،ت ــارك ــا إي ــاه
يصارع وحيدًا أمام الجميع.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ب ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد وال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة
واالن ـ ـق ـ ـسـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـكـ ــروي ال
ي ـ ــزاالن قــائ ـمــن ف ــي ان ـت ـظــار ت ـط ــورات
ـدد مـصـيــر ه ــذه االتـقــاقـيــة
ق ــادم ــة ت ـحـ ّ
ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا قــد ال تـبـصــر ال ـنــور،
فهل ستنتصر الهوية اإلسبانية على
العوملة التسويقية لكرة القدم؟
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سوريا

سوريا
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أهل الشام
تحقيق

ريبورتاج

عن مدينة األشباح الحالية:
«وين إيام الخير يا داريا؟»

عام جديد من المعاناة ألهالي محافظة الحسكة
في تأمين التعليم الحكومي ألبنائهم ،مع جهود
حكومية كبيرة الستيعاب الطالب ،في ظل استمرار
«اإلدارة الذاتية» الكردية بتطبيق مناهجها ،فيما
عادت أغلب المدارس الخاصة لفتح أبوابها ،تطبيقًا
التفاق شفهي مع «اإلدارة»

ّ
قوائم يومية تنظم
عملية دخول أهالي
داريا إلى مدينتهم
الموحشة ،بما يكفل
توثيقًا مؤقتًا لحقوق
األهالي وملكياتهم.
الحكومة ممثلة برئيسها
حضرت في المدينة
خالل انتخابات المجالس
المحلية ،وسط تزايد
شكاوى األهالي .وحتى
تزال األنقاض
اليوم ،ال ّ
والخرائب أول ما يستقبل
العائدين إلى منطقة
ومحيطه ،كما
الفرن اآللي
ّ
لو أن السوريين لم يهللوا
طوال العام الذي مر
ألعمال التأهيل والترميم
عبر متطوعين وعمال
البلدية

أزمة مدارس الحسكة مستمرة

البحث عن
«منهاج
الحكومة»
الحسكة ـــ أيهم مرعي
تقطع فوزية ( 42عامًا) أكثر من ستة
كيلومترات سـيـرًا على الـقــدمــن من
قرية الفالحة في ريــف الحسكة إلى
«مدرسة أبي ذر» إليصال أوالدها كل
ي ــوم ،وتنتظرهم أم ــام ب ــاب املــدرســة
حتى انتهاء دوامهم لتعاود مسيرها

يتحرك الطالب نحو أحيائهم باستخدام كل ما ّ
تيسر لهم من شاحنات أو «سرافيس» أو دراجات نارية (األخبار)

تزدحم ساحة الرئيس حافظ األسد
وسـ ــط امل ــدي ـن ــة ف ــي م ــوع ــد ان ـص ــراف
الـطــاب وبــدء ال ــدوام املسائي ،حيث
ي ـت ـحــرك الـ ـط ــاب ب ــات ـج ــاه أحـيــائـهــم
ب ــاس ـت ـخ ــدام ك ــل م ــا ت ـي ـ ّـس ــر ل ـه ــم مــن
شاحنات أو «سرافيس» أو دراجات
ن ــاري ــة .ه ــذه ال ــرح ــات ال ـيــوم ـيــة من
األحياء باتجاه وسط املدينة ،دفعت

نحو منزلها من جديد .حــال فوزية
هــي ح ــال آالف مــن أهــالــي الحسكة،
بـعــد أن سـيـطــرت «اإلدارة الــذات ـيــة»
عـ ـل ــى غ ــالـ ـبـ ـي ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وم ـن ـع ــت
تــدريــس املنهاج الحكومي ،وهــو ما
جعل األهالي يبحثون عن أي طريقة
إليصال أبنائهم إلى مدرسة ّ
تدرس
املنهاج «املمنوع».

تصميم سنان عيسى
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أبــا خــالــد إلــى التخلي عــن عمله في
ال ـش ـحــن وتـجـهـيــز شــاحـنـتــه بـغـطــاء
حـ ـم ــاي ــة ،ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى آلـ ـي ــة يـنـقــل
فيها يوميًا عشرات الطالب من ّ
حي
غويران باتجاه وسط املدينة.
ت ـق ـص ــد ري ـ ـ ــم ،الـ ـط ــالـ ـب ــة فـ ــي ال ـص ــف
الـ ـ ـس ـ ــادس ،ي ــوم ـي ــا «مـ ــدرسـ ــة ًإدوار
املحطة ،قــادمــة من
إي ــواس» في حـ ّـي
ُ
حـ ّـي الناصرة ،بعد أن أغلقت تباعًا
ثالث مــدارس كانت تقصدها .تقول
ّ
الـطـفـلــة ل ــ«األخ ـب ــار»« :كــل ـمــا أغـلـقــوا
مــدرســة ،انتقلت إل ــى أخـ ــرى ...حتى
ال أكـ ـ ــون ج ــاه ـل ــة وأمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» .ال ـعــديــد
مــن ال ـطــاب غـ ــادروا مناطقهم التي
تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا «ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الديموقراطية» لاللتحاق بمدارس
ّ
ت ـع ــل ــم املـ ـنـ ـه ــاج الـ ـحـ ـك ــوم ــي .ت ـشــرح
املعلمة فاطمة معاناة املعلمني مع
تزايد عــدد الـطــاب« :قبل الحرب لم
يكن يــزيــد عــدد الـطــاب فــي الشعبة
في أقصى الحاالت،
الواحدة على ّ 40
وإذا أص ـب ــح  41ك ــن ــا نـقـسـمـهــا إلــى
ش ـع ـب ـت ــن ...أم ــا الـ ـي ــوم ،ف ـ ـ ـ ّ
ـأدرس 86
طالبًا في شعبة واحــدة» ،وتضيف:
«مـسـتـقـبــل ج ـيــل ك ــام ــل بـ ــات م ـهــددًا
بــال ـض ـيــاع ،ون ـ ــدرك أن مـســؤولـيـتـنــا
الحفاظ عليه».
هـ ــذه املـ ـش ــاه ــدات جـ ـ ـ ٌ
ـزء ي ـس ـيــر مـ ّـمــا
ت ـع ـي ـشــه م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة م ــن أزم ــة
ُّ
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـ ـقـ ــلـ ــص عـ ــدد
امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا ال ـح ـكــومــة
بعد سيطرة «اإلدارة الــذاتـيــة» على
املـ ـ ـ ــدارس ال ـث ــان ــوي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام .إذ
ف ــرض ــت األخ ـ ـيـ ــرة م ـن ـهــاجــا م ـغــاي ـرًا
لـلـمـعـتـمــد م ــن ق ـب ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي ،م ــن خـ ــال ف ــرض
دروس ب ــال ـل ـغ ــة ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ل ـل ـطــاب
األكـ ـ ــراد ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  ،2012قبل
أن تـطـبــق مـنـهــاجــا خ ــاص ــا ب ـهــا من
الـصــف األول إلــى الـخــامــس فــي عــام
 ،2013وحتى الثامن في عــام .2015
وفــي الـعــام املــاضــي أدخـلــت منهاجًا
مغايرًا حتى الصف التاسع وطبقته
هذا العام على طالب الصف العاشر.

بلغ عدد المتسربين
من التعليم
 161600طالب
وس ـ ّـب ــب ف ــرض ه ــذه امل ـنــاهــج حــركــة
ت ـسـ ّـرب كـبـيــرة بــن ال ـط ــاب .وتــدنــى
عــدد امل ــدارس الـتــي تــديــرهــا مديرية
الـتــربـيــة الـحـكــومـيــة إل ــى  407الـعــام
الفائت من أصل  2423مدرسة ،فيما
ب ـل ــغ ع ـ ــدد امل ـت ـس ــرب ــن مـ ــن الـتـعـلـيــم
 161600طالب ،وهــي أرقــام مرشحة
لالرتفاع هذا العام.

ال مستقبل لمنهاج «اإلدارة
الذاتية»
بينما تقف مــريــم مــع بــاقــي األهــالــي
أم ـ ــام أبـ ـ ــواب «م ــدرس ــة أبـ ــي ذر» في
انتظار طفليها ،تـقــول« :آت ــي يوميًا
م ــن ح ـ ّـي ال ـعــزيــزيــة لـتــأمــن التعليم
ألطـ ـ ـف ـ ــال ـ ــي ...ال أثـ ـ ــق ب ـم ـن ـه ــاج غـيــر
مـ ـنـ ـه ــاج الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،فــا
مستقبل أب ـدًا إال لــه» .يوافقها خالد
بــالـقــول إن «مـنـهــاج اإلدارة الــذاتـيــة
غـيــر مـعـتــرف ب ــه مـحـلـيــا وال دول ـيــا،
ل ــذل ــك ل ــن ّ
أورط أب ـن ــائ ــي ب ــدراس ـت ــه،
حتى ولــو اضـطــررت إلــى السفر إلى
محافظة أخرى ،ألضمن مستقبلهم».
ورغ ــم انـخـفــاض ع ــدد املـ ــدارس التي
تــديــرهــا الـحـكــومــة فــي أح ـيــاء قليلة
ف ــي مــديـنـتــي الـقــامـشـلــي والـحـسـكــة،
وبـعــض ال ـقــرى فــي ريـفــي املدينتني،
ات ـخــذت مــديــريــة الـتــربـيــة الحكومية
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب أك ـ ـبـ ــر ع ــدد
م ـم ـكــن م ــن الـ ـط ــاب ،وم ـن ــح ال ـطــاب
غ ـيــر الـ ـق ــادري ــن ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
املـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ط ــرق ــا أخ ــرى
ّ
للتعلم .وتـشــرح مــديــرة التربية في

الحسكة ،إلهام صورخان ،في حديث
ّ
إلــى «األخ ـب ــار» ،قــائـلــة« :ركـبـنــا غرفًا
مسبقة الصنع في باحات املــدارس،
وحـ ّـول ـنــا بـعــض امل ـبــانــي الحكومية
إل ـ ــى مـ ـ ـ ــدارس ،وزدن ـ ـ ــا ع ـ ــدد امل ـقــاعــد
ّ
ّ
وحولنا
الصفية في الصف الواحد،
كافة امل ــدارس إلــى دوام ــن ،صباحي
وم ـســائــي ،فــي إج ـ ــراءات الستيعاب
ال ـط ــاب» .وتـض ـيــف« :أك ـثــر مــن 100
ألـ ــف ط ــال ــب يـ ــدرسـ ــون ف ــي املـ ـ ــدارس
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،رغ ـ ـ ــم ضـ ـي ــق األمـ ــاكـ ــن
وق ـ ـلـ ــة ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس» .وملـ ـح ــاول ــة
استيعاب مشكلة عــدم قــدرة الطالب
ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى امل ـ ـ ــدارس ،تـقــول
ُ
صورخان« :اعت ِمد منهاج (الفئة ب)،
ّ
باإلضافة إلى منهاج التعلم الذاتي،
ُ
وح ِّول بعض املنازل إلى مدارس ،في
محاولة الستيعاب أكبر قــدر ممكن
من الطالب».

عودة ناقصة للمدارس الخاصة
بـعــد مــوجــة االحـتـجــاجــات الـتــي قــام
بها أهالي مدينة القامشلي ضد قرار
فرض مناهج «اإلدارة الذاتية» على
ّ
الخاصة ،وجولة مفاوضات
املدارس
ق ــاده ــا م ـط ــارن ــة ال ـك ـن ــائ ــس ،أعـ ــادت
ّ
الخاصة بالكنائس افتتاح
املــدارس
أبــواب ـهــا ،بـعــد االت ـفــاق عـلــى تــدريــس
ح ـصــة يــوم ـيــة بــال ـل ـغــة ال ـســريــان ـيــة،
والـتـعـهــد ب ـعــدم اسـتـقـبــال أي طالب
ك ــردي ،فيما بقيت مــدرسـتــا «الـبــر»
و«نسائم البر» الخاصتان مغلقتني،
ول ــم يـشـمـلـهـمــا أي اتـ ـف ــاق .ويـكـشــف
املطران بهنان هندو ،مطران الجزيرة
والـ ـف ــرات ل ـل ـســريــان ال ـكــاثــول ـيــك ،في
حديث إلى «األخبار» أن «االتفاق مع
اإلدارة الذاتية هــش ،ألنــه شفهي ،إذ
لــم يكن هـنــاك أي اتـفــاق مـكـتــوب ،ما
يترك املـجــال أمــام إمكانية تنصلها
ً
ْ
مـنــه مـسـتـقـبــا» .وأك ــد ه ـنــدو أن «ال
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار حـ ـت ــى اآلن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الخاصة ،التي تنتظر اتفاقًا مكتوبًا
ي ـك ــون ض ــام ـن ــا السـ ـتـ ـم ــرار الـتـعـلـيــم
الحكومي فيها».

داريا ــــ مرح ماشي
ُ
ص ـنــاديــق انـتـخــابـيــة سـتــة أحــدثــت
ف ـ ــي داريـ ـ ـ ـ ـ ــا ،اتـ ـ ـخ ـ ــذت م ـ ــن ج ــوام ــع
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس تـ ـ ــم تـ ــأه ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا خ ـ ــال
أشـهــر الـصـيــف م ـقـ ّـار لـهــا .ول ـكــن ،ال
امل ــدارس احتضنت طالبها مــع بدء

ّ
ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،وال م ـصــلــون ف ــي تلك
ال ـج ــوام ــع ال ـت ــي جـ ــرى االس ـت ـع ـج ــال في
ترميمها .وفــي وصــف أدق ،ال حياة في
املــديـنــة ال ـتــي ال ت ــزال خــالـيــة مــن أهـلـهــا.
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة سـ ــارت ف ــي داري ــا
على «ذوق» دمشق الرسمية ،بحضور
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـم ــاد خـمـيــس ولـفـيــف
من أعضاء حكومته ،وبحضور محافظ
ري ـ ــف دمـ ـش ــق ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس مــدي ـنــة
داريا .وأجرى املسؤولون عملية االقتراع
ف ــي املــدي ـنــة وس ــط ح ـشــود شـعـبـيــة ،في
رس ــال ــة سـيــاسـيــة ت ـشــي بـ ــ«ع ــودة امل ـيــاه
إلــى مـجــاريـهــا» بــن املــواطـنــن والــدولــة.
اسـتـمــع بـعــض الــرسـمـيــن إل ــى شـكــاوى
جمع مــن األهــالــي الحاضرينُ ،
ومنحت
وعود بحل كل املشاكل العالقة.

ركام ...وبطاقات دخول
في مطلع الشهر الجاري ،أعلن رئيس
مجلس املدينة تصديق العقد الخاص
بتنفيذ مدخل داريا بتكلفة مليار ليرة
ســوريــة .ال تنافر بني كالمه والصورة
الـ ـح ــالـ ـي ــة امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـس ــرع ــة تــرح ـيــل
األنـ ـ ـق ـ ــاض مـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
وال ــرك ــام ال ــذي يغطي بـعــض ال ـشــوارع
الـفــرعـيــة واألح ـي ــاء األب ـعــد عــن املــدخــل
ال ــرئ ـي ـس ــي .عـ ــام م ـض ــى إذًا ،وال ت ــزال
داري ــا «مدينة أش ـبــاح» .وإذ ُيـســأل عن
السبب ،فــإن كل جهة تضع اللوم على
األخرى ،فالبلدية تنشر كل بضعة أيام
قــوائــم ألس ـمــاء ال تـتـجــاوز ال ـ ـ  500من
األهــالــي الـنــازحــن عــن املدينة ملنحهم
بـطــاقــات دخ ــول بـهــدف تفقد منازلهم
وأحـ ـي ــائـ ـه ــم .وب ـي ـن ـمــا ُتـ ـ َّ
ـوجـ ــه أص ــاب ــع
االتهام في تأخير عــودة األهالي نحو
الجهات األمنية ،فإن الشؤون الخدمية
ليست اختصاصًا أمنيًا بأي حال .ولن

يـعــود الـنــاس قبل استكمال الحكومة
تــأمــن ال ـخــدمــات ال ــازم ــة ،بـمــا يجعل
املـكــان صالحًا للحياة .ومــا بــن كثرة
ال ـل ــوم امل ـت ـب ــادل ،ي ـت ـس ــاءل ال ــواص ـل ــون
إلى منازلهم من حاملي البطاقات ،من
الذي ال يزال يسرق بيوتنا؟

ّ
ويتجدد»
باق
«التعفيش ٍ

«زارت» فاطمة بيتها مرتني منذ فتح
ب ــاب ال ــدخ ــول إل ــى ال ـب ـل ــدة ،لتكتشف
تـنــاقــص أغـ ــراض الـبـيــت ف ــي ك ــل م ـ ّـرة.
تبتسم امل ــرأة وتـقــول« :هــذا التعفيش
لـ ـي ــس ال ـ ـ ــذي س ـم ـع ـن ــا عـ ـن ــه وع ــان ـي ـن ــا
منه سابقًا .يبدو أنــه تعفيش جديد.
ّ ُ
ل ـعــل ه ـنــاك مــن يفتقد أغ ــراض منزله
ّ
فـ ـيـ ـع ــوضـ ـه ــا مـ ـ ــن أغ ـ ـ ـ ـ ــراض جـ ـي ــران ــه
املتبقية» .يرتسم الحزن على وجهها،
وه ــي ت ـت ـحــدث ع ــن اس ـت ـق ــرار ال يـبــدو
ق ــري ـب ــا فـ ــي امل ــديـ ـن ــة ،رغ ـ ــم م ـعــانــات ـهــا
وعائلتها مــاديــا مــن جــراء اإليـجــارات
املرتفعة في العاصمة دمشق .يتوافق
كـ ــام املـ ـ ــرأة م ــع رأي أم م ـح ـم ــد ،اب ـنــة
املــديـنــة الخمسينية ،إذ تـتـســاء ل عن
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ــأهـ ـي ــل املـ ـ ـن ـ ــازل بــال ـن ـس ـبــة
إل ـ ــى مـ ــن ب ـق ــي م ـه ـج ـرًا ط ـ ـ ــوال خـمــس
سـ ـن ــوات ،ب ــا ع ـمــل أو م ـ ــردود م ــادي.

أعلنت البلدية أن
مرحلة تنظيم الدخول
ستنتهي قريبًا

ال ت ـخ ـف ــي املـ ـ ـ ــرأة ف ــرح ـت ـه ــا ب ــاإلع ــان
عــن ال ـع ــودة بـعــد ف ــراق طــويــل ّ
سببته
سيطرة «حكام املدينة» السابقني ّمن
املسلحني الخارجني إلى إدلــب ،لكنها
تـسـتــدرك قــائـلــة« :فــرحـنــا ب ــاألول .بس
وين إيام الخير يا داريا؟».
عشرات من األهالي ينتظرون بالتزامن
مـ ــع كـ ــل إعـ ـ ـ ــان عـ ــن تـ ــوزيـ ــع ب ـط ــاق ــات
الــدخــول على عــدد مــن الـعــائــات ،وقد
ّ
ح ـمــل ك ــل مـنـهــم أوراق إث ـب ــات امللكية
ودفتر العائلة أو بيانًا عائليًا .بعضهم
لــم ينشر اسـمــه ،لكنه مضى على أمل
غــريــب ،ب ــأن تثمر رج ــاءات ــه للمعنيني
بــال ـس ـمــاح ل ــه ب ــال ــدخ ــول ع ـبــر املــدخــل
املـ ـفـ ـت ــوح ع ـل ــى «املـ ـحـ ـل ــق ال ـج ـن ــوب ــي».
اع ـ ـ ـتـ ـ ــذارات ال ـب ـل ــدي ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،كـمــا
تأكيداتها أن «ال عالقة لها باألسماء
أو ت ــرت ـي ـب ـه ــا أو تـ ـع ــديـ ـلـ ـه ــا ،ب ـ ــل هــي
م ـع ـن ـيــة ب ـن ـش ــره ــا فـ ـحـ ـس ــب» .وع ـل ـي ــه،
يمنع الــدخــول حاليًا ملن لم يــرد اسمه
ّ
ف ــي ال ـق ــوائ ــم .ل ـك ــن ال ـب ـلــديــة أع ـل ـنــت أن
م ــرحـ ـل ــة ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدخ ـ ــول سـتـنـتـهــي
قريبًا ،ليتمكن أي كان من الدخول إلى
املدينة ،بما يكفل دخول حوالى تسعة
آالف شخص خالل أقل من شهر .ومع
اعتراض البعض على إجراء انتخابات
مجلس املدينة الخالية من أهلها ،فإن
التأكيدات الرسمية شــددت على قدرة
أي مــرشــح مــن املــديـنــة عـلــى الحصول
على أوراق الترشح خــال يــوم واحــد،
وســط تسهيالت منحت للراغبني في
الترشح من داريــا .وبكل األحــوال ،فقد
ق ــوب ـل ــت ع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراع ف ــي املــد ّي ـنــة
بـتـفــاعــل مـنـخـفــض ،كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا،
باستثناء التهليل لـلــزيــارة الرسمية،
وم ــع انـتـهــاء «ال ـعــرس الــديـمــوقــراطــي»
عادت املدينة إلى وحشتها.

أوراق اقتصادية

ٌ
ّ
ّ
السعودية وتركيا وأميركا وجهات للبضائع السورية!
التصدير مستمر:
نسرين زريق
هـنــاك مــن يستميت وراء الـكــوالـيــس جــاهـدًا لدفع
ّ
السورية ،وتسريع وتيرة دورانها.
عجلة التصدير
ّ
نقول :تسريع ،ال «إعادة تشغيل» ،ألن هذه العجلة
دارت بالفعل بعد توقف عابر فرضته الضغوطات
ّ
خارجية استهدفت القطاع
والعراقيل من عقوبات
امل ـصــرفــي وغ ـيــرهــا .سـيـبــدو مـفــاجـئــا للكثيرين
اكتشاف بعض الوجهات التي ُص ـ ِّـد َرت البضائع
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة إل ـي ـهــا ّف ــي خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
ً
ّ
السعودية مثال حلت في املرتبة الثانية بعد لبنان،
فيما جــاءت تركيا فــي املرتبة الثالثة! ّولــم تخرج
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن ال ـقــائ ـمــة ،فــاحـتــلــت املــرتـبــة
الرابعة والعشرين فيها! «قيمة عقود التصدير
ّ
سنويًا ،وليست  700مليون
تفوق الـ 7مليار دوالر
األرق ـ ــام الــرس ـم ـيــة» بحسب
دوالر كـمــا ج ــاء ف ــي ُ
تأكيدات «خازن اتحاد املصدرين السوريني» إياد
مـحـمــد .يـعــزو محمد األم ــر إل ــى «اقـتـصــاد الـظــل»
الــذي ال تظهر فيه أرقــام االستيراد الحقيقية إذا
م ــا أدرج ـن ــا الـتـهــريــب وخ ـطــوطــه ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
وال أرقـ ــام الـتـصــديــر ُال ـســوريــة الـحـقـيـقـيــة أيـضــا.
عقود التصدير التي أعـلــن إبـ ُ
ـرامـهــا فــي «معرض
دمشق الدولي» كانت ّ
ً
معدة مسبقًا ،وبناء عليها
ُو ّجهت الــدعــوات إلــى ألــف رجــل أعمال بغية إتمام

هذه العقود املرجأة ،في خطوة هدفت إلى اإلفادة
م ــن الـ ـع ــرض ال ـح ـكــومــي ب ـخ ـفــض (أو تـصـفـيــر)
كلفة الشحن بحسب نوعه .الالفت أن التصدير
لــم ينحدر إال بسبب خلل ذبــذبــة سعر الصرف
فــي الـسـنــوات السابقة ،إذ ّإن املنتجات السورية
ُ
ل ــم ت ـخ ـض ــع ل ـل ـع ـق ــوب ــات ،بـ ـخ ــاف «ال ـت ـس ـه ـيــات
ّ
املـصــرفـ ّـيــة» ،وقــد أفـلــح «ات ـحــاد امل ـصــدريــن» (كما
العديد من الدوائر االقتصادية السورية) في إيجاد
على املسألة .االطــاع على قوائم
حلول لاللتفاف ُ
وجـهــات البضائع امل ـص ـ ّـدرة ،وأصـنــافـهــا ،يوضح
بسهولة أن هناك منتجات سورية ما زالت تمتلك
ً
مــزايــا تـنــافـسـيــة .نـلـحــظ فــي الـقــائـمــة م ـثــا «150
حبيبات الكزبرة والكمون إلــى الجزائر،
طنًا مــن ً
و 128حــاويــة مــن حجر إكـســاء الـبـنــاء (تلبيس)
إلى الخليج ،إبــرام  25عقد تصدير َ
بقيم متفاوتة
وصلت إحداها إلى  5ماليني دوالر في عقد واحد
ّ
روسية لتصدير الرمان وزيت الزيتون».
مع شركة
يــوضــح مـحـ ّـمــد أن «فـتــح املـعــابــر ال ـحــدوديــة وحــل
ِّ
املصدرين
مسألة أكالف الشحن هما أكبر احالم
السوريني» .العمل الذاتي (غير املدعوم) الذي يقوم
ً
به «االتحاد» ،وصوال إلى إتمام العقود التصديرية
ً
فعالّ .
التمعن ببعض
وتسليمها ،يدعو إلى التفاؤل
املنتجات فــي القائمة التي يعرضها محمد وفق
نظام حوسبي مشترك بينه وبني زمالئه سيقودك

مباشرة ملالحظة منتجات ال تتوافر إال في مناطق
خــارج سيطرة الدولة السورية .يوضح محمد ّأن
«املــزارعــن في تلك املناطق ما زالــوا يتعاملون مع
تجار في مناطق سيطرة الحكومة ،فهم يبيعون
ألف ـض ــل س ـعــر م ـع ـطــى وف ـق ــا ل ـع ــاق ــات قــدي ـمــة».
ويضيف« :طبعًا ،نحن نراعي الالئحة الحكومية
الخاصة باملنتجات املمنوع تصديرها حفاظًا على
األم ــن ال ـغــذائــي» .يـضــم «ات ـحــاد امل ـصــدريــن» نحو
خمسة آالف ُم ّ
صدر ،كثير منهم أصحاب منشآت
زراعـ ّـيــة ومـشــاغــل نسيج (صـغـيــرة ومتوسطة)،
وال وجود لـ«الحيتان» بينهم ،بل يسعون معًا إلى
تشكيل جسم تصديري بمرتبة «حــوت» باملعنى
اإلي ـج ــاب ــي .بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ل ــم ي ـخ ــرج «ال ـس ـلــوك
املعهود ،وسارع «املسؤولون» إلى
الحكومي» عن ُ
ِّ
التقاط الصور مع املصدرين أثناء توقيع عقودهم
في «معرض دمشق الدولي» ليبدو ذلك «إنجازًا»
للجميع« .أي ــن كنتم قبل نجاحهم»؟ هــذا أول ما
يتوارد للذهن .يتزايد الحديث في أروقة املنظمات
ً
التصدير بوصفه «أمــا
االقتصادية العاملية عن ً ّ
لالقتصاد الـســوري» ،فمثال تــوقــع تقرير صــادر
التصديرية
عن «إيكونوميست» أن تنهض الزراعة
ً
والسياحة بجزء ضخم من اقتصاد البالد ،واضعة
ّإيــاه ـمــا قـبــل الـصـنــاعــة (ال ـتــي ال تـحـظــى بــدورهــا
باهتمام ودعم حكومي رغم كل املناشدات).
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العالم

العالم

ّ
تنفيذ
لجهة
بالفعل
أمرها
حسمت
قد
النصرة»
الشام/
تحرير
«هيئة
قيادة
أن
سوريا يبدو
ّ
اتفاق المنطقة المنزوعة السالح ،وإعادة االنتشار في إدلب .وتفيد المعلومات بأن
ّ
«احترازية» قبل اإلعالن ّ عن القرار النهائي،
الجوالني قد أوعز باتخاذ جملة خطوات
ّ
والبدء بتنفيذه .يأتي ذلك في ظل االنعكاسات «السلبية» المتوقعة على التنظيم
ّ
ّ
شرعية»
المتطرف ّ من جـ ّـراء الخطوة التي حرص الجوالني على استصدار «فتوى
ُ
تبيحها ،لكنه فشل في جعلها «فتوى باإلجماع»

قضية

عمار الحكيم ...الراقص على حافة الهاوية!
ال يمكن لمن ّ
يتتبع حراك زعيم «تيار
الحكمة» ،عمار الحكيم ،منذ صدور نتائج
االنتخابات النيابية في أيار /مايو ،2018
إال أن يستشعر أن الرجل يحاول «التالعب»
بشريكه في تحالف «اإلصالح» مقتدى
الصدر ،واتخاذه مطية لبناء «مجد
سياسي» ال يزال مستعصيًا .محاوالت
ّ
تتبدى في خلفيتها رؤية الحكيم
للمرحلة المقبلة في العراق ،والتي
يرى أن الكلمة فيها ستكون لـ«التيارات
المدنية» ،التي ـ ـ ال على سبيل المصادفة
طبعًا ـ ـ تحظى برضا واشنطن وعواصم
الخليج ودعمها المالي واإلعالمي

«النصرة» نحو إعادة
االنتشار في إدلب
«تحت سقف الشرع»
صهيب عنجريني
حسم أبو محمد الجوالني أمرهّ ،
وقرر
«مـ ـم ــاش ــاة» أنـ ـق ــرة ف ــي شـ ــأن املـنـطـقــة
املـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب .ورغـ ــم
ّ
امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ق ــد ت ـت ــرت ــب ع ـلــى هــذا
ّ
الـ ـق ــرار ،فـ ــإن زع ـي ــم «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
ّ
وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه مـ ـضـ ـط ــرًا إلـ ـ ــى اخ ـت ـي ــار
«أهـ ــون ال ـش ـ ّـري ــن» ،بـعــدمــا ملــس جـ ّ
ـديــة
ّ
غير مسبوقة في التحذيرات التركية
ّ
ّ
املتتالية التي تبلغها ،وفــق ما أكدته
مصادر معارضة لـ«األخبار» .بدوره،
ّ
يوضح مصدر «جهادي» أن الجوالني
ّ
ّ
الشخصي بالفعل
كان
قد «اتخذ ّقراره ّ
ّ
م ـن ــذ ّأيـ ـ ــام عـ ـ ــدة ،ل ـك ــن ــه ظ ـ ــل حــري ـصــا
عـلــى الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة املجلس
ال ـشــرعـ ّـي قـبــل تـحــويــل ه ــذا األم ــر إلــى
ق ــرار رس ـمــي» .ووفـقــا للمصدر عينه،
ّ
ظل «االنقسام ّ
سيد املوقف داخل
فقد
املجلس الشرعي الـعــام حتى اللحظة
األخ ـ ـيـ ــرة» .ورغـ ــم ح ـص ــول ال ـجـ ّـوالنــي
ع ـلــى «ال ـف ـت ــوى» امل ـط ـلــوبــة ،فــإن ـهــا لم
ت ـنــل «م ـب ــارك ــة ك ــل أع ـض ــاء امل ـج ـلــس»،
مع ما يعنيه هّــذا من فتح الباب أمام
انقساماتّ متوقعة في صفوف «هيئة
ّ
تحرير الــشــام» .وعلمت «األخـبــار» أن
العراقي أبو ّ
ماريا القحطاني (ميسرة
الـ ـجـ ـب ــوري) ق ـ ــاد الـ ـتـ ـي ــار «الـ ـش ــرع ــي»
الراغب في الحفاظ على «حبال الود»
مع أنقرة ،فصاغ «فتوى» تستند إلى

«ف ـق ــه ال ـ ـضـ ــرورة» وإلـ ــى «أه ـم ـ ّـي ــة فقه
الـسـيــاســة الـشــرعـيــة لـلـمـجــاهــديــن» ال
سـ ّـي ـم ــا ف ــي ظ ــل «اض ـ ـطـ ــرار ال ـحــرك ــات
الجهادية في الغالب إلى التعامل مع
أق ـ ــوام مـتـنــوعــة ودول ش ـت ــى» .وداف ــع
القحطاني عــن «ف ـتــواه» اعـتـمــادًا على
القاعدة في
أفكار «نائب أمير تنظيم ُ
الهند» سابقًا ،أحمد فاروق (قتل بغارة
ّ
أميركية في باكستان عام  .)2015في
املـقــابــل ،رأى التيار الــرافــض للخطوة
ّأن «ال ّ
ّ
شرعية إلصدار فتوى
مسوغات
ّ
ملرجعيات
ك ـهــذه ،ولـيـســت هـنــاك آراء
شــرعـ ّـيــة بـ ــارزة يـمـكــن الـقـيــاس عليها
ّ
في هذه الحالة» .الالفت أن املعلومات
ّ
تحدثت عن «عــدم اقتناع الشيخ عبد
ّ
الــرحـيــم عــطــون ب ـهــذه ال ـف ـتــوى» ،على
الرغم من التأثير الكبير للمذكور على
قـ ــرارات ال ـجــوالنــي .ووف ـقــا لـلـمـصــادر،
ّ
ّ
فـ ــإن «ع ــط ـ ّـون ل ــم ي ـبــالــغ ف ــي مـعــارضــة
ّ
الفتوىّ ،لكنه أكد أنه غير ُمقتنع بها،
ولــن يتبناها أو ي ـ ّ
ـروج لـهــا» .وإذا ما
ّ
ّ
ص ـ ّـح تـبـّـنــي ع ـطــون ه ــذا امل ــوق ــف ،ف ــإن
هــذا يــؤشــر على تبلور ثــاثــة تـيــارات
«شــرعـ ّـيــة» داخــل «الـهـيـئــة» ،ال تيارين
اث ـن ــن ف ـح ـس ــب .ومـ ــع األخ ـ ــذ ف ــي عــن
ّ ّ
االعتبار أن عطون كان قد ذهب بعيدًا
ف ــي ان ـت ـقــاد زع ـي ــم تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة»
أيمن الظواهري عقب خروج الخالفات
ج ــوالن ــي إل ــى الـعـلــن،
ب ــن األخ ـي ــر وال ـ ّ
ّ
ي ـغ ــدو م ــن امل ـت ـع ــذر تـصـنـيــف عــطــون

فــي صـفــوف ّ«الـتـيــار ال ـقــاعــدي» داخــل
«ت ـحــريــر الـ ــشـ ــام» ،وه ــو ت ـي ــار م ــا زال
حاضرًا ويشكل مركز ثقل ال ُيستهان
بـ ــه .وحـ ـ ــاول ال ـج ــوالن ــي والـقـحـطــانــي
ّ
القاعدية»
التأثير على بعض «الرموز
ّ
السورية ،بغية
املوجودة في الساحة
ت ـل ـيــن م ــوق ــف «ال ـت ـي ــار ال ـق ــاع ــدي في
َ
ّ
ال ـه ـي ـئ ــة» ،ل ـك ــن ج ـه ــوده ـم ــا ل ــم ت ـحــظ
ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن وعـ ـ ــود ق ـط ـع ـه ــا ال ـب ـعــض
بعدم انخراطه في «أي هجوم كالمي
ي ـط ــاول قـ ــرار الـهـيـئــة ،وعـ ــدم تـخـطــيء
ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى ،م ـ ــن دون أن يـ ـص ــل األم ـ ــر
إلـ ــى م ــواف ـق ـت ــه» .وكـ ـ ــان م ــن ب ــن أب ــرز
الـشـخـصـ ّـيــات امل ــذك ــورة «ق ــائ ــد جبهة
ّ
القاعدية أبــو عبد الله
أنصار الدين» ّ
الشامي الــذي حــذر أمــس عبر «قناته
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة» ع ـلــى تـطـبـيــق «ت ـي ـل ـغــرام»
ّ
مــن أن «شــرعـنــة ات ـفــاق ســوتـشــي عبر
خ ـط ــوات عـمـلـيــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت من
قبيل امل ـنــاورة وال ـخ ــداع ،سيكون لها
عــواقــب سياسية وميدانية وخيمة».
إل ــى ذلـ ــك ،وب ــال ـت ــوازي م ــع اسـتـصــدار
«الـفـتــوى» املـطـلــوبــة ،تـقــول معلومات
ّ
«األخ ـبــار» إن «خطط إع ــادة االنتشار
ب ــات ــت ش ـب ــه جـ ــاهـ ــزة ،وت ـت ــم مـنــاقـشــة
ّ
بـعــض الـتـفــاصـيــل املـتـعــلـقــة بالتنفيذ
مــع األتـ ــراك» .وتشير املعلومات التي
رش ـحــت مــن كــوالـيــس «ال ـن ـصــرة» إلــى
ّ
أن «الجوالني أصــدر جملة أوامــر إلى
القادة العسكريني املوثوقني تهدف إلى

نور أيوب

ّ
يصعب التكهن بانعكاسات خطوة «الهيئة» حال اإلقدام على تنفيذها (أ ف ب)

أصدر الجوالني جملة أوامر إلى
الموثوقين تهدف إلى
القادة
ّ
احتواء أي محاولة انشقاق
ّ
احـتــواء ّ
جماعية
أي محاولة انشقاق
قــد تـحــدث عـقــب اإلع ــان الــرسـمــي عن
موقف الهيئة» .ولم يقتصر االنقسام
ف ــي الـ ـ ــرأي ع ـلــى «ال ـج ــان ــب ال ـشــرعــي»
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل تـ ـ ـع ـ ـ ّـداه إل ـ ـ ــى م ـخ ـت ـلــف
ّ
الجوانب ،بما فيها ما يتعلق بطريقة
اإلعــان عن موقف «الهيئة» الرسمي،
م ــا ب ــن االك ـت ـفــاء بـبـيــان مـقـتـضــب ،أو
ّ
مسجلة،
خروج الجوالني نفسه بكلمة
أو ح ـتــى ع ــدم إص ـ ــدار م ــوقــف رسـمــي

واالكـتـفــاء بتنفيذ «إع ــادة االنـتـشــار».
ّ
ويصعب التكهن بانعكاسات خطوة
«الهيئة» حــال اإلق ــدام على تنفيذها،
ّ
ســواء في ما يتعلق بنسيج «الهيئة»
نـفـسـهــا ،أو م ــا ي ـت ـجــاوزهــا إل ــى بقية
امل ـج ـم ــوع ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ال ــراف ـضــة
ّ
ل ــات ـف ــاق (ح ـت ــى اآلن) .وي ـت ــرب ــع على
رأس تـ ـل ــك امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ،كـ ـم ــا ب ــات
معروفًا ،تنظيم ّ
«حراس الدين» ،الذي
ح ــاول ــت أن ـق ــرة فـتــح «ق ـن ــوات تـفــاهــم»
م ـعــه ب ـغ ـيــة إمـ ـ ــرار االتـ ـف ــاق «بـ ـس ــام»،
ّ
ل ـك ــن ق ـ ــادة ال ـت ـن ـظ ـيــم ربـ ـط ــوا ق ــراره ــم
بـمــوافـقــة تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ال ـتــي لم
ت ـصــل ب ـع ــد .وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن يـتـ ّ
ـريــث
«ح ـ ـ ّـراس ال ــدي ــن» ف ــي اإلق ـ ــدام عـلــى أيّ
خ ـطــوة «تــواف ـقـ ّـيــة» حـتــى ول ــو حصل
على موافقة التنظيم األم .ويعود ذلك

إل ــى الــرغـبــة فــي اسـتـثـمــار انعكاسات
ق ــرار «تـحــريــر ال ـشــام» ال ــذي س ـيـ ّ
ـؤدي،
عـلــى األرجـ ــح ،إل ــى ح ــدوث انـشـقــاقــات
ّ
الدين»
فــي ّصفوفها ،ويــأمــل «ح ــراس ّ
التحول إلى وجهة تجتذب املنشقني.
ـن األخـيــريــن
وس ــرت فــي خ ــال الـيــومـ ّ
أقـ ـ ــاويـ ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرة ع ـ ــن ت ـ ــدخ ـ ــل ق ـط ــري
أسـهــم فــي دف ــع «ق ـيــادة ال ـن ـصــرة» إلــى
«ال ـت ـعــاون مــع أن ـق ــرة» .ويـعـ ّـلــق قـيـ ّ
ـادي
«قــاعـ ّ
ـدي» على هــذا التفصيل بالقول
ّ
إنه «مدعاة للسخرية» .ويؤكد املصدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «هـ ـ ــذا ال ـص ـب ــي (ف ــي
إش ــارة إل ــى ال ـجــوالنــي) لـيــس بحاجة
يدفعه إلى االرتماء في حضن
إلى من ّ
األتراك ،لكنه طبعًا سيكون سعيدًا إذا
ما قبض بضعة ماليني من الدوالرات
ّ
إضافيًا».
ثمنًا

العراق

انتخابات «كردستان» تنطلق اليوم :ال جديد تحت شمس اإلقليم
يشهد إقليم كردستان،
اليوم ،انطالق الدورة
في
االنتخابية الخامسة ُ
ّ
تاريخه ،والتي سبق أن أجلت
بسبب الخالفات السياسية
تنظيم
والحرب على
ّ
«داعش» ،وسط توقعات
المشهد البرلماني على
ببقاء ّ
حاله ،وتعزز نفوذ آل برزاني
َ
مستويي اإلقليم
على
والدولة االتحادية
بغداد ــ سعد المحمود
ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة ج ــدي ــدة يشهدها
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ب ـ ـعـ ــد أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة االت ـحــاديــة
ّ
ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ـ ـ ــار /م ـ ــاي ـ ــو املـ ـ ــاضـ ـ ــي .تـ ـح ــط
«الــديـمــوقــراطـيــة» ،هــذه امل ــرة ،رحالها

ف ــي إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،ح ـي ــث تـنـطـلــق
الـيــوم العملية االنتخابية ،باالقتراع
الـخــاص بمنتسبي وزارت ــي الداخلية
وش ـ ــؤون «ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة» و«م ــؤس ـس ــة
آسـ ــايـ ــش إقـ ـلـ ـي ــم ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان» ،وس ــط
تــوقـعــات بمشاركة أكـثــر مــن  170ألف
ّ
ناخب ،في  93مركزًا انتخابيًا موزعة
على جميع أنحاء اإلقليم ،على أن تبدأ
عملية عـ ّـد وفــرز األص ــوات فــور انتهاء
ُ َ
عملية الـتـصــويــت ،مــن دون أن تـعــلــن
نتائجها بشكل فــوري .ناخبو اإلقليم
س ـي ـخ ـت ــارون  111ن ــائ ـب ــا ع ـب ــر دائ ـ ــرة
وقت يتنافس 709
انتخابية واحدة ،في َ
مرشحني ضمن تحالفني (مــن ثمانية
ّ
كيانات موزعة على مواالة ومعارضة)
عـلــى  100مـقـعــد ،و  64مــرشـحــا ضمن
ُ
مثلة للمكونات على «كوتا»
 19كيانًا م ِ
من  11مقعدًا .وقد انتهت ،مساء أمس،
ال ـح ـم ــات ال ــدع ــائ ـي ــة م ــع ح ـل ــول فـتــرة
الصمت االنتخابي.
ّ
ّ
بتحسن
وف ــي ظ ــل ضـعــف ال ـتــوق ـعــات
ح ـظ ــوظ األح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــةُ ،ي ـ ّ
ـرج ــح
ِ
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» و«االتـ ـ ـح ـ ــاد الــوط ـنــي

ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـق ـت ـس ـمــان
السلطة منذ نحو  30عامًا ،خصوصًا
أن ت ـقــديــرات األح ـ ــزاب الــرئ ـي ـســة ،وفــق
وكــالــة «روي ـت ــرز» ،ت ــدور حــول احتمال
أن «ال يشارك أكثر من  40في املئة من
الـنــاخـبــن املـسـجـلــن ،والـبــالــغ عــددهــم
 3.85مليون ،في االنتخابات» ،أي أقل
من العدد الــذي شــارك في االنتخابات
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـن ــي ضـعــف
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت ،وبــال ـتــالــي
ف ــائ ــدة ل ــ«الــدي ـمــوقــراطــي» و«االت ـح ــاد
الــوط ـنــي» ،ن ـظ ـرًا ألن نــاخـبـيـهـمــا أكـثــر
التزامًا وتقديرًا لدورهما في ترسيخ
الحكم الــذاتــي بعد حــرب الخليج عام
.1991
وعلى رغم أن التوقعات «الطيبة» تذهب
في اتجاه «الديموقراطي» و«االتحاد»
عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء ،إال أن االنـ ـقـ ـس ــام ــات
الـعــاصـفــة بــاألخ ـيــر تـفـتــح ال ـبــاب على
ّ
إم ـك ــان ـي ــة تـ ـع ــزز ح ـض ــور األول ال ــذي
ّ
يتزعمه مسعود بــرزانــي أكـثــر فأكثر،
وهيمنته على الديناميات السياسية
ال ـكــرديــة سـ ــواء داخـ ــل اإلق ـل ـيــم ،أو في
مــا يـتـصــل بعملية تـشـكـيــل الـحـكــومــة

دعا برزاني إلى
فتح صفحة
جديدة مع
بغداد والعمل
على توحيد
الصف الكردي
(أ ف ب)
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االتحادية في بغداد .لكن القيادية في
«االت ـحــاد» ،ري ــزان شيخ دلـيــر ،تتوقع،
في حديث إلى «األخبار»« ،أن يحصل
االتـحــاد الوطني على نتائج أكثر من
معتبرة أن «نتائج انتخابات
السابق»،
ّ
اإلقليم لن تتأث ّر بالواقع السياسي في
بغداد ،ولن تؤثر في خيارات ترشيح

رئيس الجمهورية ،واملنافسة خالية
مــن ال ـخ ــروق ــات» .وتـلـفــت دلـيــر إل ــى أن
«انتخابات اإلقليم ستجرى بمشاركة
جميع األح ــزاب الكردية عــدا التحالف
الديموقراطي ،والذي لن يشارك بسبب
عودة زعيمه برهم صالح إلى االتحاد
الوطني» ،مضيفة أن «األجواء طبيعية
في اإلقليم على العكس من االنتخابات
الـ ـس ــابـ ـق ــة» .وعـ ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس جــديــد لـكــردسـتــان ،تــؤكــد دلير
أن «اإلقليم سيبقى بال رئيس بعد أن
ألغى البرملان ـ سابقًا ـ املنصب».
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ــدن «اإلقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم» أم ـ ـ ــس،
اح ـت ـف ــاالت ع ـ ــدة ،ح ـيــث أل ـق ــى ب ــرزان ــي
خـطــابــا فــي ملعب مــديـنــة ده ــوك ،دعــا
خــالــه إل ــى «ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة مع
ب ـغ ــداد ،وال ـع ـمــل عـلــى تــوحـيــد الـصــف
الـ ـ ـك ـ ــردي» .أمـ ــا ف ــي ال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة فـقــد
حاول «االتحاد» إعطاء صورة ّ
موحدة
ّ
عنه ،عبر جمع قادة أجنحته متمثلني
في كوسرت رسول ،حاكم قادر ،الهور
جـنـكــي طــال ـبــانــي ،وق ــوب ــاد طــالـبــانــي.
وبموازاة احتفاالت الحزبني الحاكمني،
أقــامــت «حــركــة التغيير» مهرجانًا في

ّ
السليمانية أي ـضــا ،رك ــزت الخطابات
ف ـي ــه ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي «اإلصـ ـ ــاح
ومواجهة الفساد وإنهاء املحسوبية»،
وال ـت ــذك ـي ــر ب ـس ـجــل «الـ ـح ــرك ــة» ك ـ ـ ّ
ـأول
تنظيم سياسي «مدني» معارض ولد
في كردستان في تموز /يوليو ،2009
واك ـت ـســح رب ــع مـقــاعــد ال ـبــرملــان آن ــذاك.
أمــا «ح ــراك الجيل الـجــديــد» ،فقد أقــام
ً
حفال ّ
تعهد فيه رئيسه شــاســوار عبد
الــواحــد بـ«العمل مــن أجــل إنـهــاء حكم
الـ ـع ــوائ ــل ،وبـ ـ ــدء ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة مــن
املسار السياسي في إقليم كردستان»،
ّ
متوعدًا بـ«إحالة العوائل الحاكمة في
اإلقليم ،وفي مقدمها عائلتا طالباني
وبرزاني ،إلى العدالة» حال فوز حراكه
بالسلطة.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األحــزاب اإلسالمية الكردية بقائمتني
(«الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«ن ـ ـحـ ــو
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح») ،يـ ـش ـ ّـدد خ ـطــاب ـه ـمــا عـلــى
«األمــانــة والـنــزاهــة والـصــدق والـعــدل»،
ويعتبر التصويت «شهادة وضــرورة
الختيار األصلح واألكـفــأ واألن ــزه» من
منطلق األدبيات اإلسالمية.

ل ــم يـكــن مـفــاجـئــا لـكـثـيــريــن إعـ ــان ع ـمــار الـحـكـيــم ،في
ت ـمــوز /يــولـيــو  ،2017انـشـقــاقــه عــن «املـجـلــس األعـلــى
اإلسالمي» ،وتأسيسه «تيار الحكمة» .الزعيم الشاب،
ذو ال ـ ـ ــ 47ع ــام ــا ،أراد ال ـب ـحــث ع ــن ه ــوي ــة ضــائ ـعــة في
التنظيم ّ
األمِ .من موقعه كوريث سياسي آلل الحكيم،
سعى إلــى تأسيس تنظيم «مـعــاصــر» ،وفــق مــا يقول
ّ
املقربون منه ،يمزج بني رؤية والده عبد العزيز (الذي
ورث عن أخيه محمد باقر زعامة «املجلس األعلى»)
مــن جهة ،ورؤيـتــه الشخصية املتمحورة حــول «منح
الشباب فرصة في الطرح والتنفيذ» .لم يستسغ قادة
الصف األول في «املجلس» طــروحــات الزعيم الشاب،
خصوصًا أن األخـيــر عمد إلــى إقـصــاء بعض «الـقــادة
ّ
معارضتهم إياه.
التاريخيني» ملجرد ُ ِّ
َ
َ
جـنــاحــن املتخاصمني
على دفـعـتــن ،ســافــر ّ ممثلو الـ َ
إلــى طـهــران .التقى كــل مــن الفريقني املسؤولني هناك،
حيث أسمعهم فريق الحكيم ّ
تمسكه بخيار االنفصال،
ف ـي ـمــا راوح طـ ــرح اآلخ ــري ــن ب ــن تــوح ـيــد ال ـج ـنـ َ
ـاحــن
وفصل الحكيم .أيام قليلة وعاد الوفدان على أمل فتح
ّ
ُ
علنًا «تيار
صفحة جديدة ،لكن الحكيم فجر قنبلته م ِ
الـحـكـمــة» .انـتـقــل إل ــى الـتـيــار الـجــديــد ال ـقــادة الـشـبــاب،
ّ
أم ــا أت ـب ــاع مـحـمــد بــاقــر ف ـظــلــوا ف ــي «امل ـج ـل ــس» .يـقــول
معارضي عمار إن «املجلس» ثابت على
البعض من
ِ
وم ــن خلفه عبد العزيز،
مـبــادئ أرســاهــا محمد بــاقــر ِ
ّ
ـ«يستمد ّادع ــاء االنـتـمــاء إلــى مبادئ
أمــا «الـحـكـمــة» ف

الحكيمني من اسمه وزعيمه ،إال أن الشعارات املرفوعة،
وطرق تطبيقها ،على النقيض من رؤية شهيد املحراب
وعزيز العراق».
ّ
من وجهة نظر الحكيم ،الذي عمد أثناء توليه زعامة
«املجلس» إلى تعزيز عالقاته محليًا وإقليميًا ودوليًا
(عـلـمــا بــأنــه ورث ق ـنــوات ات ـصــال مــع األمـيــركـيــن عن
أبـيــه) ،فــإن املرحلة املقبلة هي «مرحلة انتقالية» ،من
«تيارات اإلسالم السياسي ،إلى تيارات مدنية وعابرة
للطائفية وشبابية» ،وفق ما يقول ُم ّ
قربون من الرجل،
مـشـيــريــن إل ــى أن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران ،ك ـل ـتــاه ـمــا ،في
طــور إعــداد رؤى لتلك املرحلة ،و«على القوى املحلية
االسـتـعــداد لــذلــك» .مــن هـنــا ،بــدا للحكيم أن تـغـ ّـيـرًا ما
يلوح في األفق ،وأن عليه أن يكون حاضرًا ،ال في شكل
القالب الذي سيظهر فيه فقط ،بل أيضًا في الديناميات
املطلوبة بعد املخاض العسير الذي عاشه العراق إبان
الحرب على «داعش».
أواخـ ــر ع ــام  ،2016ط ــرح الـحـكـيــم م ـش ــروع «الـتـسـ ّـويــة
الوطنية» (الذي رفضه بعض قادة «املجلس») .متأثرًا
بالتجربة اللبنانية ،بحسب ما يــروي ّ
املقربون منه،
أراد ال ــرج ــل أن ي ـحــوك ات ـف ــاق ص ـلــح شـبـيــه ب ــ«ات ـفــاق
ومالزمًا لالنتصار على
الطائف» ،على أن يكون جاهزًا
ِ
«داعــش» .بمعنى آخــر ،أراد الحكيم البحث عن «مجد
ً
محاوال التأسيس ملرحلة جديدة من «عراق
سياسي»،
ِ
ما بعد صــدام» .استقبل الرجل كثيرين ،وزار آخرين،
وسافر مرات عدة .كان الجواب املعلن ترحيبًا ودعمًا،
لكن الحقيقة كانت مغايرة .في حديثهم إلى «األخبار»،
ّ
يؤكد عدد ِم َّمن تواصلوا مع الحكيم في هذا الصدد أن
مشروعه «ولد ميتًا» ،فيما يذهب آخرون إلى القول إن
«مشروع الرجل ّ
ينم عن عدم نضج سياسي ،ومراهقة
سياسية ،وهرطقة غير مفهومة» .وهــو تقدير تفيد
املعلومات بأن مناخات النجف لم تكن بعيدة منه.
بعد فشل مـشــروع «الـتـســويــة» ،طغت الضبابية على
ّ
موقف الحكيمّ .
بالحد األدنى من حجم العالقة
تمسك
ِّ
مــع ط ـه ــرانُ ،م ـع ــززًا فــي الــوقــت نـفـســه ق ـنــوات اتـصــالــه
مع الخليجيني واألميركيني .ومــع حلول االستحقاق
االنتخابيّ ،قرر خوض الغمار منفردًا ،لينال  19نائبًا.
نتيجة ،غير سهلة ،اعتبرها الحكيم ُم ّ
بررًا لرفع سقفه

الباحث عن تجربة
ناجحة
ّ
في أيلول /سبتمبر  ،2016تولى عمار الحكيم
رئاسة «التحالف الوطني» ّ
(تجمع الكتل النيابية
«الـشـيـعـيــة») خلفًا لــوزيــر الـخــارجـيــة إبــراهـيــم
الجعفري .بدا الزعيم الشاب ،وفق ما يروي عدد
ِم ّمن عملوا معه في تلك الفترة ،سعيدًا بـ«اللقب
الـجــديــد» .بــات يـتــرأس اجـتـمــاعــات «الـتـحــالــف»،
عـ ّـادًا نفسه مشرفًا على عمل كتلهُ ،وم ِّ
صوبًا
قراراته السياسية .يذهب البعض إلى القول إن
«الحكيم ّ
تمسك بهذا التجمع الفاشل ،بقدر ما
ّ
كان املالكي متمسكًا بالوالية الثالثة» ،حتى إنه
حاول االحتفاظ بمنصبه على رأس «التحالف»،
«على رغم أن واليته كانت ستنتهي في أيلول/
سبتمبر  ،2017عـلــى أن تــذهــب الــرئــاســة في
ال ــدورة التالية إلــى حــزب الــدعـ ّـوة» .ومــع انفراط
عـقــد «االئ ـت ــاف الـشـيـعــي» ،ظ ــل الحكيم ي ـ ّ
ـروج
فكرة زعامته لـ«التحالف الــوطـنــي» ،فيما كان
امل ـح ـســوبــون عـلـيــه ي ـلـ ّـحــون ع ـلــى أن زعيمهم
«استطاع النهوض بالتحالف ،واضـعــا خططًا
لتطويره وجعله مؤسسة سياسية ذات قــرار
وازن» .الـيــوم ،يـحــاول الحكيم إسـقــاط تجربته
ف ــي «ال ـت ـحــالــف ال ــوط ـن ــي» ع ـلــى الـهـيـئــة الـعــامــة
لـتـحــالــف «اإلص ـ ــاح» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كــان
الفـتــا بـيــان االجـتـمــاع ال ــذي ُعـقــد أول مــن أمس
ف ــي مـكـتــب ال ـح ـك ـيــم ،ح ـيــث ش ــدد املـجـتـمـعــون
على «مأسسة التحالف ،وضرورة تحويله إلى
مؤسسة سياسية قادرة على صناعة القرار»!
(األخبار)

التفاوضي ،وإعــادة التموضع على قاعدة اللعب بني
ً
ابتداء ،التحالف مع مقتدى
طهران وواشنطن .اختار،
الصدر وحيدر العبادي وإياد عالوي وكتل أخرى ،في
ائتالف ّ
عده الخليجيون «ضربة لطهران» .وبالتوازي
مــع ذل ــك ،ح ــاول الـحـكـيــم ،وف ـقــا ملـعـلــومــات «األخ ـب ــار»،
ّ
إقناع الصدر بالبقاء في النجف ،على أن يتولى هو
مسؤولية التواصل مــع األفــرقــاء .اقتنع الـصــدر بــادئ
األمــر بـ«نصيحة» الحكيم ،الــذي أراد أن يكون عـ ّـراب
ّ
اتفاق يعزز من حضوره .لكن ّفي النجف نفسها ،ثمة
ُ
َمــن همس فــي أذن الـصــدر مـحــذرًا مــن «مـكــر» الحكيم،

ّ
تلقى كوادر «الحكمة» دورات
تدريبية في الرياض وأبو ظبي

ورث عمار الحكيم عن أبيه قنوات اتصال مع األميركيين

وداعيًا إياه إلى زيارة العاصمة بغداد ،وهذا ما كان.
َ
ف ِشل الحكيم ،إذًا ،في طبخ تسوية على مقاسه ،لكنه
ّ
ظ ــل يــراهــن عـلــى إمـكــانـيــة إي ـجــاد خـطــة بــدي ـلــة .خــال
الـشـهــريــن املــاضـيــن والـشـهــر ال ـحــالــي ،ك ـثــرت زي ــارات
قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،وامل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي إل ــى ال ـع ــراق
بريت ماكغورك ،إلى بغداد .حاول الحكيم ،في خضم
ذلــك الـحــراك ،الــدفــع فــي اتـجــاه تكريس وجــود حكومة
ومعارضة ،على رغــم تمسك قــوى كثيرة بـ«التوافق».

ّ
لكن فجأة ،حل الصدر ضيفًا في بيروت ،حيث التقى
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،الذي
نصحه بضرورة التحالف مع كتلة «الحشد الشعبي»
(ه ــادي ال ـعــامــري) ،وأن يـكــون ال ـقــرار النهائي عراقيًا
من دون أي تدخل أجنبي .وأعقب ذلك لقاء في بغداد
بــن الـصــدر وسليماني نــاقــش فيه الـطــرفــان ضــرورة
«التوافق» ملنع أي اختراق خارجي.
ه ـن ــا ،اس ـت ـش ـعــر ال ـح ـك ـيــم أن الـ ـص ــدر ف ــي طـ ــور إعـ ــادة
صياغة رؤيـتــه للمشهد ،فــأعــاد تفعيل الـضـغــوط في
ات ـجــاه تـكــريــس مـبــدأ الـحـكــومــة وامل ـعــارضــة مــن جهة،
وإقصاء «حزب الدعوة» من رئاسة الحكومة من جهة
أخ ــرى .ضـغــوط أراد مــن ّخاللها الحكيم منع نتيجة
«ال انكسار ألحد» التي تبنت طهران االشتغال عليها،
خصوصًا وأن اقتناعه قائم على ضرورة كسر املالكي
وال ـع ــام ــري عـبــر تـمـكــن ت ـحــالــف ال ـص ــدر ـ ـ ال ـع ـبــادي ـ
ع ـ ــاوي م ــن تـسـمـيــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء .خـ ــال اج ـت ـمــاع
فندق بابل لقيادات تحالف «اإلصالح» األحد املاضي،
حرص الحكيم على يتولى أحمد الصدر (نجل شقيق
ً
مقتدى) قراءة البيان الختامي ،محاوال بذلك اإليحاء
بأن زعيم «التيار الصدري» ال يزال متمسكًا بتحالف
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،وال ـت ـش ــوي ــش ع ـل ــى امل ـس ــاع ــي ال ـج ــاري ــة
للتوصل إلى تفاهمات بني الصدر والعامري.
م ـحــاوالت الحكيم تظهير نفسه األق ــرب إلــى الـصــدر،
وال ــدف ــع ف ــي ات ـج ــاه مــواج ـهــة ب ــن األخ ـي ــر وخـصــومــه،
توازيها محاوالت لإليحاء لألطراف األخرى بأن زعيم
«تيار الحكمة» على «مسافة واحدة من الجميع» ،وأن
رؤيته «وطنية خالصة أساسها التوافق والشراكة».
ه ــذا مــا تجلى فــي الـلـقــاء األخ ـيــر ال ــذي جـمــع الحكيم
ّ
واملــال ـكــي مـطـلــع األس ـب ــوع الـ ـج ــاري .ل ـكــن م ـقـ ّـربــن من
ّ
يشككون في ّ
نيات الزعيم
الصدر واملالكي وحلفائهما
ّ
لع على حــراك الحكيم ال يتردد في
الشاب .مصدر مط ّ
القول إن الرجل «يمثل رأس حربة املشروع الخليجي»
إذا ق ــورب ه ــذا األخ ـي ــر م ــن زاويـ ــة «ال ـب ـيــت الـشـيـعــي»،
مستدركًا بأنه «حتى اآلن استطاع إخفاء أي دليل من
شأنه إدانته» .ومع ذلك ،فإن قراءة ما يجري وتسييقه
ي ـث ـب ـتــان أن ال ـح ـك ـيــم ي ــرق ــص ع ـلــى ال ـح ـب ــال ف ــي لعبة
«ستكشفها األيام» بحسب ما يقول املصدر نفسه.

تمويل خليجي لـ«الحكمة»؟

ُ
مــع ان ـش ـقــاق الـحـكـيــم عــن «امل ـج ـلــس األع ـل ــى» ،طــرحــت
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول مـ ـص ــادر ت ـم ــوي ــل «تـ ـي ــار ال ـح ـك ـمــة»،
خصوصًا أن طـهــران رفضت تمويل التنظيم الوليد.
ومـ َّـمــن تـعــامـلــوا مـعــه ماليًا
م ـصــادر مــن داخ ــل الـتـيــار ِ
ت ــوض ــح ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن تـمــويــل الـتـنـظـيــم إن ـمــا يـتـ ّـم
ع ـبــر أط ــر ث ــاث ــة أح ــده ــا خ ــارج ــي .ف ــي اإلطـ ـ ــار األول،
تـقــول امل ـصــادر ًإن انـشـقــاق الحكيم كــان لــه ثمن «غير
ّ
م ـبــاشــر»ُ ،مـبـ ِّـيـنــة أن ــه فــي ظ ــل حــاجــة كـ ــوادر التنظيم
إلــى تأهيل وتــدريــب ،وجــد الحكيم فــي الــريــاض وأبــو
ظ ـبــي م ـكــانــا مــائ ـمــا ل ــذل ــك .ووف ـق ــا لـلـمـعـلــومــات ،فــإن
دورات عدة شهدتها العاصمتان لهذا الغرض ،بعدما
ّ
«خــف ـضــت ط ـهــران حـجــم اسـتـقـبــال منتسبي الحكمة
حتى إشـعــار آخ ــر» .يـضــاف إلــى مــا تـقــدم أن التنظيم
ّ
تسلم من الدولتني الخليجيتني  10ماليني دوالر على
شكل هبات ومنح تدريبية لجهازه اإلعالمي ،وهو ما
أعقبته «حملة تطهير فــي أجـهــزة الحكمة اإلعالمية،
ّ
تحولت خالصة االنـتـمــاء للحكيم» .والجدير
بحيث
ذك ــره ،هنا ،أن إعــان الحكيم انشقاقه عــن «املجلس»
ّ
املتودد إلى
تزامن مع ارتفاع وتيرة الخطاب الخليجي
ما ّ
«القوى العروبية» ،في تطور يرى البعض أن
يسمى
ّ
محاذرًا في الوقت
الحكيم أجاد تلقفه والتماهي معه،
ِ
ّ
نفسه إشعال أي اشتباك مع طهران حفاظًا على خط
رجعة محتمل معها.
ّ
أما اإلطار الثاني ،فهو منهج متبع لدى ساسة البالد
ع ـمــومــا ،ق ــوام ــه ت ـق ــارب قـ ــادة ال ـصــف األول م ــن رج ــال
ّ
واملتمولني .من شــأن ذلــك تسهيل مناقصات
األعـمــال
ّ
لهؤالء مقابل «تبرعهم» بحصة من األربــاح للتنظيم.
ّ
عــادة ما تتولى الهيئات االقتصادية في التنظيمات
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـلــك امل ـه ـم ــة ،ب ــإش ــراف م ـبــاشــر ومـتــابـعــة
مــن «الــزع ـيــم» .وف ــي حــالــة الحكيم تـحــديـدًا ،يشهد له
الكثيرون بقدرته على جذب املستثمرينّ ،
ومد صناديق
تياره بأموال تربو على ماليني الــدوالرات سنويًا .في
مــا يتصل بــاإلطــار الثالث فهو ّ
مكمل للثاني؛ إذ إنه
قائم على الصفقات املوصوفة بـ«املشبوهة» ،وتحديدًا
فــي محافظة الـبـصــرة الـتــي يملك فيها تـيــار الحكيم
نفوذًا واسعًا .بحسب مسؤولني في املحافظة تحدثوا
إلى «األخـبــار» ،فإن «الحكمة» يتلقى نسبة من أرباح
مرفأ البصرة ،ومطارها ،واملنافذ الحدودية البرية مع
ً
طهران ،فضال عن فرضه «أتــاوات» بماليني الدوالرات
على عدد من رجــال األعمال العراقيني والعرب مقابل
السماح لهم بالعمل في مناطق نفوذ التنظيم .وال تقف
حدود الربح عن طريق تلك الصفقات عند املحافظات
الجنوبية ،بل تصل أيضًا إلى العاصمة ،حيث يشارك
«الحكمة» أربــاح موقف مطار بغداد الــدولــي ،وبعض
املالحق الخاصة به.
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تحليل إخباري

«إغراءات» صفقة القرن
الحج والعمل مقابل حق العودة!
ال يبدو أن اإلغراء األميركي المالي لكل من مصر واألردن ،وحتى السلطة الفلسطينية ،كان كافيًا إلقناع هذه األطراف بتمرير خطة توطين سريعة وفعالة لالجئين ،بل
ّ
«الملكيون أكثر من ...العدو» دومًا إلى تقديم الحلول .ففي قضية العودة ،تعمل األنظمة العربية الصديقة والحليفة إلسرائيل على تقليل عدد من يحق
يبادر
لهم الرجوع إلى فلسطين ،وذلك بالضغط عليهم بوسائل شتى ،جديدها ابتزازهم بين البقاء في وظائفهم ،وبين االستغناء عن حق العودة ،أو حتى الحصول على
الحق الديني بالعمرة أو الحج إلى مكة ضمن المساومة السابقة .ال تزال رام الله تخبئ رأسها في األرض ،ولم تتصرف إال بإجراء قنصلي «بسيط» في محاولة لمواجهة
هذه «الموجة» الخليجية التي ال يعرف مداها بعد!
ريم رضا ،هاني إبراهيم
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــار» ،م ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
فـلـسـطـيـنـيــة وأردنـ ـ ـي ـ ــة ،أن ال ـس ـل ـطــات
السعودية أصدرت قرارًا يمنع إصدار
ت ــأش ـي ــرات ع ـم ــرة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن مــن
َ
حملة الجوازات املؤقتة ووثائق السفر،
في مرحلة أولى تسبق شعيرة الحج،
وقد أبلغ القرار بصورة مؤكدة لألردن
ومكاتب السفر فيه ،كما وصل إشعار
شبيه إلــى السفارات الفلسطينية في
الــدول العربية .وبموجبه ،لن يحصل
حملة الـجــوازات األردنـيــة املؤقتة (بال
رق ــم وطـنــي وي ـصــدر ملــن أصــولـهــم من
غـ ــزة أو ح ــال ـي ــا م ــن سـ ـك ــان الـ ـق ــدس)،
وحملة الــوثــائــق بأنواعها (الـصــادرة
ع ــن ك ــل م ــن م ـص ــر ول ـب ـن ــان وس ــوري ــا
والعراق ومصر) ،على ُتأشيرات دخول
إلــى السعودية .كذلك ،أبلغ الالجئون
في السعودية ،ودول خليجية أخرى
ك ــاإلم ــارات ،أن مــن يـحـمــل إقــامــة على
وثيقة سفره لن تجدد له ،وأن الخيار
إما العودة (الرحيل) إلى بلد الوثيقة،
أو استصدار جــواز فلسطيني ّمؤقت
من السلطة (يسمى الجواز املصفر أو
جواز االستعمال الخارجي) ،الذي إذا
حمله الــاجــئ يصير ،فــي حكم الــدول
املـسـتـضـيـفــة ل ــه ،مـضـطـرًا إل ــى تسليم
ً
وثيقة لجوئه أوال ،ثم استصدار إقامة
سنوية ثانيًا.
القرار ،املرتبط بوضوح بمسار «صفقة
الـقــرن» وتــوطــن الــاجـئــن ،تــرافــق مع
إشـعــار الـشــركــات الخليجية بتسوية
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
العاملني لديها ضمن هــذه املعايير،
وأن عـلـيـهــم إذا أرادوا اإلبـ ـق ــاء على
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــم أن يـ ـعـ ـم ــد هـ ـ ـ ـ ــؤالء إلـ ــى
استصدار «جواز مؤقت» من سفارات
السلطة ،وهــو مــا ّ
ردت عليه األخـيــرة
جــوازات
بـقــرارهــا وقــف إص ــدار هــذه ال ـ ّ
أيًا كان الظرف .و«الجواز املصفر» ،أو
«ج ــواز االسـتـعـمــال ال ـخــارجــي» كانت
سـ ـف ــارات ال ـس ـل ـطــة تـ ـص ــدره لــاجـئــن
ألن دول الخليج ترفض منذ عشرات
الـ ـسـ ـن ــوات إع ـ ـطـ ــاء إقـ ــامـ ــة ع ـم ــل عـلــى
وثائق اللجوء ،بل إن اإلمــارات بادرت
أخيرًا (قبل نحو  4شهور) إلى ّالطلب
حتى ممن جاؤوا بـ«جواز مصفر» أال
يكون أبيض الصفحات ،بل أن يحمل
إقامة من الدولة اآلتي منها .ووراء هذا
اإلج ــراء مــا وراءه ،ألن الحصول على
إقامة على هــذا الـجــواز يعني أن على
الــاجــئ التصريح لــدولــة االستضافة
ً
(لـبـنــان مـثــا) بــوجــوده مـعــه ،وهــو ما
يتبعه تخيير ج ـهــاز األم ــن املختص
ً
(«األمــن العام» مثال) أن يحمل واحدًا
من االثنني (جواز السلطة أو الوثيقة)،
ألنــه ال يحق قانونًا لالجئ أن يحمل
وثـيـقــة لـجــوء وج ــواز بـلــده فــي الــوقــت
نـفـســه ،األمـ ــر الـ ــذي يـعـنــي أن يتحول
وجـ ـ ــوده ف ــي هـ ــذه ال ــدول ــة إلـ ــى إقــامــة
مــؤقـتــة ،وه ــو مــا يسقط عـنــه معنويًا
صفة اللجوء.

تساوق مع «صفقة القرن»
ال ـت ـف ـص ـيــل األخـ ـي ــر يـ ــدل ع ـل ــى تـغـيـيــر
م ـف ــاج ــئ ف ــي ال ـس ـل ــوك ال ـخ ـل ـي ـجــي ،إذ
كــانــت اإلم ـ ــارات ســابـقــا تكتفي بطلب
جواز السلطة املؤقت ،وكانت سفارات
ال ـس ـل ـطــة تـ ـص ــدره لـلـتـسـهـيــل خــاصــة

تعود قصة األوراق الثبوتية وجوازات سفر الالجئين إلى الظهور في كل أزمة تمر بها القضية الفلسطينية (آي بي ايه)

ع ـل ــى األط ـ ـبـ ــاء وامل ـه ـن ــدس ــن ،ف ـكــانــوا
يسافرون من بلد اللجوء عبر وثيقة
السفر الصادرة منه ،ثم يدخلون البلد
ال ــذي سيعملون فيه بــالـجــواز اآلخــر،
وهــي امل ـنــاورة الـتــي استمرت عشرات
ً
السنوات ،األمر الذي يطرح سؤاال عن
ه ــذا الـتــوقـيــت ال ــذي تــريــد فـيــه ال ــدول
الخليجية االلتفاف على هذا اإلجراء،
ليصير من يحتاج العمل  -أو العمرة
والـحــج  -مــن الــاجـئــن أم ــام مساومة
بــن صفة لـجــوئــه ،وب ــاب رزق ــه وحتى
الحج ،خصوصًا أن استعادة الوثيقة
من الدولة املستضيفة أمر صعب جدًا
ً
إن لم يكن مستحيال .وبعد التواصل
م ــع م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،أكـ ــدت أن رام
الـلــه ليست بـصــدد مــواجـهــة مباشرة
مــع الــريــاض وأب ــو ظـبــي ،لــذلــك عمدت
ال ـس ـفــارات إل ــى وق ــف إص ــدار ج ــوازات
السلطة املؤقتة حاليًا ،وهي بانتظار
ال ـت ــأك ــد م ــن دخ ـ ــول ال ـح ــج ض ـمــن هــذا
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ،أم أن الـ ـح ــدي ــث ي ـ ـ ــدور عــن
تــأش ـيــرات ال ـع ـمــرة وال ـع ـمــل ف ـقــط .أمــا
في حال شمول الحج ،فقالت املصادر
إن الـسـفــارات ستعمل على التنسيق
م ــع ال ـ ـ ــدول امل ـس ـت ـض ـي ـفــة م ــن أجـ ــل أن
يكون «إص ــدار ج ــوازات السلطة حالة
مؤقتة ومقتصرًا على الحجاج الذين
سيسلمون هــذا الـجــواز للسفارة بعد
ع ـ ّـودتـ ـه ــم (إص ـ ـ ـ ـ ــداره مل ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة)»،
لكنها ت ــرى أن األم ــر يـحـتــاج تنسيقًا
سياسيًا ال قنصليًا ،يضمن أن يحافظ
الالجئون على صفة اللجوء حتى لو
حـمــل هـ ــؤالء ج ـ ــوازات سـلـطــة مــؤقـتــة،
وضمن آلية تنسيق معينة.
السفارات الفلسطينية تصدر
وكانت
ّ
«الجوازات املصفرة» (بال رقم وطني)
أي ـضــا ملــوالـيــد الــاجـئــن املـقـيـمــن في
الدول الخليجية ،كي تستطيع العائلة
الـسـفــر لـلـمــرة األولـ ــى وإخ ـ ــراج وثيقة
للمولود الجديد من دولة االستضافة

في أول زيــارة .والالفت أن شهودًا من
الالجئني املقيمني في السعودية قالوا
إن الـسـفــارة تــرفــض حــالـيــا اسـتـخــراج
أي ج ــواز مــؤقــت حتى لـهــذه الـحــاالت،
وذلــك فــي مؤشر على علمها بترتيب
جــديــد ق ــد يـفـضــي إل ــى ت ــوط ــن حملة
الوثائق والـجــوازات األردنـيــة املؤقتة،
وبـعـبــارة أخ ــرى :ب ــدء املــرحـلــة التالية
من «صفقة القرن» املتعلقة بالالجئني
وت ــوط ـي ـن ـه ــم (بـ ـع ــد ع ــرقـ ـل ــة وإيـ ـق ــاف
«وكـ ــالـ ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن»
(األونـ ـ ـ ــروا)) .وم ــع أن خ ـطــوة السلطة
اعتراضية ،فإنها ال تعفيها من إيجاد
حل منطقي ،خصوصًا أن وقف إصدار
هذه الجوازات يمس مصالح الالجئني
أس ــاس ــا ،وه ــي ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد غـيــرت

ُأبلغ َ
حملة الوثائق أنه
لن تجدد لهم إقاماتهم
إال إذا حصلوا على «جواز سلطة»
اسـ ــم «دائـ ـ ـ ــرة شـ ـ ــؤون ال ــاجـ ـئ ــن» فــي
«منظمة التحرير» إلى «دائــرة شؤون
املغتربني» ،في خطوة سبقت الحديث
عن «صفقة القرن» بمدة طويلة.
األكثر صعوبة أن الوضع املتدهور في
ال ـع ــراق وس ــوري ــا عـلــى وج ــه التحديد
أخـ ـ ـ ــذ مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل حـ ــام ـ ـلـ ــي الـ ــوثـ ــائـ ــق
الفلسطينية مــن هــذيــن الـبـلــديــن إلــى
مربعات أخرى في ظل هجرة عدد كبير
منهم إلــى أوروبــا وأستراليا وأميركا
الــات ـي ـن ـيــة ،وص ـع ــوب ــة ع ــودت ـه ــم على
ً
امل ــدى امل ـتــوســط ،ف ـضــا عــن أن بعض
دول اللجوء كانت تمنح للفلسطيني
ً
ال ـ ـسـ ــوري مـ ـث ــا اإلقـ ــامـ ــة وال ـج ـن ـس ـيــة
ب ـصــورة أس ــرع مــن الــاجــئ ال ـســوري،
في إجراء له أهدافه الواضحة ،وتربطه

مـصــادر مطلعة بـبــروتــوكــوالت متفق
عليها بني إسرائيل وهذه الدول.
امل ــاح ــظ أن ق ـصــة األوراق الـثـبــوتـيــة
وجـ ــوازات السفر لالجئني تـعــود إلى
الظهور في كل أزمة تمر بها القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أن أع ـ ــداد
الفلسطينيني س ــواء داخ ــل فلسطني
املـحـتـلــة بـكــل مـنــاطـقـهــا ،أم خــارجـهــا،
تمثل أهــم امللفات املؤجلة التي مرت
على جميع طــاوالت املفاوضات .لكن
ض ـمــن «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،يـمـثــل حسم
موضوع «من هو الفلسطيني» ،املقيم
فــي املـنــاطــق الـخــاضـعــة إلســرائ ـيــل أو
ال ـس ـل ـطــة وال ــاج ــئ وال ـ ـنـ ــازح ،خـطــوة
أســاس ـيــة لـلـمـعــالـجــة ال ـج ــذري ــة ألزم ــة
ال ـل ـجــوء م ــن وج ـه ــة ن ـظــر إســرائـيـلـيــة
(راج ـ ــع ع ــدد الـ ـي ــوم) وأم ـي ــرك ـي ــة .ألنــه
عـمـلـيــا ،يـمـثــل سـحــب الــوثــائــق خطرًا
على تعريف الالجئني ،ومن ثم تقليل
أع ــداده ــم ،وحـتــى أع ــداد مــن يمكن أن
ُيطرح بشأنهم التعويض املالي .كما
أن حــام ـلــي الـ ـج ــواز امل ــؤق ــت ال ــذي ــن ال
يستطيعون حتى العودة إلى مناطق
السلطة (راجع :مصر واألردنّ :
ملكيون
أكـ ـث ــر مـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل! ،ال ـ ـعـ ــدد 3545
فــي  ،)20/8/2018أو الــذيــن خـســروا
وثائقهم وال يستطيعون العودة إلى
س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق ،س ـ ُـي ـض ـط ــرون فــي
نـهــايــة األم ــر إلــى الـبـحــث عــن جنسية
أجنبية إلكمال حياتهم.

ماذا سيفعل األردن؟

منذ عــام  2016أقـ ّـر األردن بالشراكة
مــع «ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» خطة
خمسية لتحفيز النمو (،)2022-2018
ابـ ـت ــدأت بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة بــإن ـجــاز
تعداد سكاني .قد يبدو األمر مرتبطًا
باالقتصاد لكن عندما يتعلق األمر
بــاألردن ،هناك الكثير من املعلومات
اإلحصائية التي تعتبر أوراق ضغط

وت ـ ـفـ ــاوض ح ـت ــى إن لـ ــم ي ـك ــن األمـ ــر
علنيًا ،خصوصًا أنه ال بيانات علنية
ً
ت ــوض ــح م ـث ــا أع ـ ــداد الفلسطينيني
املـقـيـمــن ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،م ــع أن حــركــة
إصــدار الـجــوازات (الدائمة واملؤقت)
للفلسطينيني طبقًا لوضع كل منهم
(الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ل ـت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة)
لــم ت ـتــأثــر ،إضــافــة إل ــى مــاحـظــة أنــه
ت ــراج ـع ــت ح ـ ــاالت س ـحــب الـجـنـسـيــة
األردن ـيــة مــن الفلسطينيني بصورة
ملحوظة في السنوات األخيرة!
واألردن ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل أعـ ـل ــى نـسـبــة
لـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (أك ـ ـثـ ــر مــن
 4مـ ــايـ ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ن ــوع
الـ ـج ــوازات ال ـتــي يـحـمـلــونـهــا) ،تــركــز
«ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن» ع ـ ـلـ ــى ت ـج ـن ـي ــس
حملة الـجــوازات املؤقتة فيه (راجــع:
الخطوة الثالثة في «صفقة القرن»:
توطني الالجئني في مصر واألردن،
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد  3555فـ ـ ــي ،)3/9/2018
خ ـصــوصــا أبـ ـن ــاء ق ـط ــاع غـ ــزة الــذيــن
ال يعاملون كــأبـنــاء الضفة الغربية
وال الفلسطينيني املـجـنـســن (بــرقــم
وطـ ـ ـن ـ ــي) ،ع ـل ـم ــا أن عـ ـ ّـمـ ــان تـ ـ ــرى أن
مسؤولية هــؤالء تقع على القاهرة،
بوصف غزة أقــرب إلى مصر وكانت
تـحــت سـيـطــرتـهــا فــي ع ـقــود ســابـقــة.
وف ــي ت ـمــوز /يــولـيــو امل ــاض ــي ،كلفت
الـحـكــومــة األردن ـي ــة «دائـ ــرة األح ــوال
املــدن ـيــة والـ ـ ـج ـ ــوازات» إع ـ ــداد قــاعــدة
بيانات ألبناء غزة وحصر أعدادهم،
علمًا بأن هناك مسحًا سكانيًا كبيرًا
كانت قد أجرته «دائــرة اإلحصاءات
ال ـعــامــة» ،لـيـبــدو األم ــر كــأنــه متعلق
ب ـب ـعــض ال ـح ـق ــوق امل ـم ـنــوحــة ألب ـنــاء
القطاع من أبناء األم األردنية ،ولكنه
صراحة أقرب إلى تحديث بياناتهم
ومـعــرفــة أع ــداده ــم الــدقـيـقــة «لحاجة
في نفس يعقوب».
أمــا في َ ما يخص أبناء القدس ،فكان
الف ـت ــا خ ـف ــض األردن رس ـ ــوم تـجــديــد
الـ ـج ــواز امل ــؤق ــت ل ـهــم م ــن  200دي ـنــار
أردن ـ ــي (ن ـح ــو  280دوالرًا أم ـيــرك ـيــا)
إلى  50دينارًا (نحو  70دوالرًا) ،وهو
السعر الذي يدفع املواطن األردني من
أج ــل جـ ــوازه .وأي ـض ــا ،سـمـحــت عـ ّـمــان
لـلـمـقــدسـيــن بـتـقــديــم طـلـبــات إص ــدار
هذا الجواز من القدس أو رام الله من
دون الحاجة إلــى السفر إلــى اململكة.
ومع أن هذا اإلجراء يسهل الكثير على
املقدسيني شكليًا ،فإن توقيته (صدر
في الرابع من الشهر الجاري) وظروفه
ّ
تسهل العمل على تجنيسهم.
شـكـلـيــا ،حـتــى اآلن ،يـتـطــابــق املــوقــف
الرسمي األردن ــي مــع موقف السلطة
الفلسطينية من حيث رفض الضغوط
األميركية والعربية لقبول رؤية إدارة
دونــالــد تــرامــب لحل الـصــراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي «بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ال ـطــري ـقــة
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة» ،ولـ ـك ــن ت ـط ــاب ــق ه ــذا
املوقف مع التمسك بـ«حل الدولتني»
قد ال يصمد ،خصوصًا مع اإلجراءات
التطبيعية العلنية من الدول العربية
وتحديدًا الخليجية التي لها ما لها
مــن ض ـغــوط وأوراق اب ـت ــزاز عـلــى كل
من ّ
عمان ورام الله ،وذلــك في انتظار
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ت ـف ـع ـلــه كـ ــل مـ ــن مـصــر
وسوريا ولبنان والعراق بشأن حملة
الوثائق الذين سيعودون إليها خالي
الوفاض.

إسرائيل وخطة القضاء على الالجئين
يحيى دبوق
تصطدم استراتيجيات إســرائـيــل في
تــرسـيــخ نـفـسـهــا وأم ـن ـهــا وحـضــورهــا
وت ـق ـ ّـبــل مـحـيـطـهــا ل ـهــا بـجـمـلــة عــوائــق
خ ــارج ال ـت ـهــديــدات األم ـن ـيــة ،م ــن بينها
قضية الــاجـئــن الفلسطينيني .لذلك،
ك ــان ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ومـ ـ ــا زال ـ ـ ــت مـعـنـيــة
ب ــإنـ ـه ــاء م ـل ــف ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي ال ـش ـت ــات
بوصفهم الجـئــن ،الصفة الـتــي تعني
فــي مـقـصــدهــا وجـ ــودًا مــؤقـتــا قسريًا
مــع مــا يلتصق بــه وبنتيجته مــن حق
ال ـع ــودة .وأي ـضــا الـصـفــة ت ــورث الـهــويــة
واألمل ،وتخلد الحق ّ
وتنمي بقاءه مهما
طال نجاح إسرائيل في فرض نفسها
بالقوة على محيطها.
وال مـ ـب ــالـ ـغ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــول إن ـ ـ ــه ض ـمــن
مــروحــة ال ـعــوائــق الـتــي تمنع إســرائـيــل
من القضاء على القضية الفلسطينية،
س ــواء بــال ـحــروب أم ال ـخ ـي ــارات املبنية
عـلــى الـتـســويــات وال ـت ـنــازل ،تـعــد صفة
الالجئ في مقدمة االهتمام اإلسرائيلي
واسـتــراتـيـجـيــاتــه .وف ــي امل ـعــادلــة ،صفة
الــاجــئ تـعـنــي حــق ال ـع ــودة ،وبــدورهــا
ت ـع ـن ــي الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل مــن
الداخل .على هذا األساس ،شكلت هذه
الصفة تهديدًا وجوديًا إلسرائيل .على
مــر ال ـس ـنــوات ،اختلفت ط ــرق مواجهة
صفة اللجوء وفقًا لإلمكانات الفعلية
وال ـظــروف .فــي الـبــدء ،عمدت إسرائيل
إل ــى تـجــاهــل ه ــذا الـحــق وك ــل ال ـق ــرارات
الدولية املتصلة به ،تجاهل جاء بمعية
مـ ـس ــاع ــدة وتـ ـ ـ ــآزر ال ـ ـغـ ــرب ع ـل ــى رغ ــم
املـشــاركــة حينذاك فــي بـلــورة وإصــدار
الـقــرارات املتعلقة بالالجئني ،واملطالبة
بـعــودتـهــم .أيـضــا ،كــانــت األم ــم املتحدة
مـ ـخ ــرج ــا ل ــاحـ ـت ــال وداع ـ ـم ـ ـيـ ــه عـبــر
محاولة تلطيف جريمة إسرائيل بطرد
أو الـتـسـبــب فــي ل ـجــوء الفلسطينيني.
تلطيف هذه الجريمة جاء عبر تأسيس
وكالة دولية ترعى الالجئ وتؤمن جزءًا
من حقوقه اإلنسانية ،إلى حني تنفيذ
القرارات الدولية والعودة إلى فلسطني.
في ذلك الوقت ،كانت «األونروا» ضرورة
إسرائيلية تمكن املشروع الصهيوني
مــن تجاهل حــق الـعــودة واالمـتـنــاع عن
تنفيذ ال ـقــرارات فــي شــأنــه ،وهــي كذلك
س ــات ــر ي ـخ ـفــي ال ـت ـخ ــاذل ال ـع ــرب ــي ،في
مــوازاة توجه إلى ربط الالجئني بالحل
ال ـن ـهــائــي وال ـت ـس ــوي ــة ،بــوصـفـهــا ج ــزءًا
مــن ن ــزاع ونتيجة لــه .رعــونــة عربية أو
تقصير أو خيانة أو حتى قصور ،لكن
وجود إسرائيل طال سنوات ،وطال معه

الوجود الفلسطيني في الشتات ،إلى أن
بلغ املاليني .مع ذلــك ،نجحت إسرائيل
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ع ـبــر امل ـســاعــدات
و«األون ــروا» والرفع الجزئي عن تحمل
األعـ ـب ــاء ل ــدى دول ال ـل ـج ــوء ،أن تـحــول
الالجئني إلى جزء طبيعي من مركبات
املنطقة واملكونات الديموغرافية حيث
هـ ــم ،م ــع ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـتــأج ـيــل امل ـعــال ـجــة
حتى الـبــدء بالحل السياسي للصراع
ال ــذي ت ـحــول بـ ــدوره م ــع ال ـس ـنــوات إلــى
مجرد نــزاع مع سكان عــرب يعيشون
فــي أرض مـتـنــازع عليها! ربـطــا بذلك،
ت ـع ــددت امل ـش ــاري ــع وال ـص ـيــغ وال ـح ـلــول
ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات ،ورك ــزت
على تعويض الالجئ الفلسطيني لقاء
ال ـت ـنــازل ع ــن ح ــق الـ ـع ــودة ،ث ــم توطينه
حيث هــو .وإن لم تستطع هــذه الصيغ

تشدد وثيقة
الخارجية على توطين
المقيمين في األردن
و«ال ـح ـلــول» ال ــوص ــول إل ــى مـقــاصــدهــا،
فإنها فــي الــوعــي الجمعي لــدى معظم
األط ــراف أدخـلــت معطى جــديـدًا ،ســواء
رفـضــت أم قـبـلــت ،هــو أن حــق اللجوء
يـمـكــن ال ـت ـنــازل عـنــه ل ـقــاء تـعــويـضــات.
وفي مسار التسوية الالحق ،كان حق
ال ـعــودة فــي مقدمة القضايا الخالفية
بــن امل ـفــاوضــن ،لـكــن تــأجــل ال ـبــت فيه
تـســويـفــا خ ــال ب ـل ــورة ات ـف ــاق أوس ـلــو،
والحال كذلك في ما بعده من اتفاقات،
ُ
نفذت أو لم تنفذ.
شهية إسرائيل في السنوات األخيرة
باتت ال متناهية .لم تعد تطلب التنازل
الفلسطيني لقاء فتات حقوق ،بل باتت
تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية
بال أثمان ،حتى األثمان الشكلية.
على ذل ــك ،صــوبــت إســرائـيــل وإن عبر
امل ـب ــادرة األمـيــركـيــة عـلــى األس ــس التي
تنزع صفة الالجئ عن الفلسطينيني،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــن :ن ـ ـ ــزع ال ـص ـف ــة
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي ع ـ ــدد م ـ ـحـ ــدود ج ـ ـدًا،
ع ـب ــر ت ـض ـي ـيــق م ـع ــاي ـي ــره ــا بـشـخــص
ال ــذي ــن ط ـ ــردوا م ــن فـلـسـطــن م ــن دون
ربــط الـصـفــة بـفــروعـهــم .ومــع الفاصل
ال ــزمـ ـن ــي م ـن ــذ  ،١٩٤٨س ـي ـك ــون ع ــدد

ال ــاج ـئ ــن م ـح ـص ــورًا ف ــي عـ ــدة آالف،
أي ن ـ ــزع ال ـص ـف ــة ع ـم ـل ـيــا عـ ــن مــايــن
الــاجـئــن الــذيــن يـصــار بطبيعة الحال
إلى توطينهم وإعطائهم جنسيات من
مكان لجوئهم .االتجاه الثاني هو إنهاء
خــدمــات وكــالــة «األون ـ ــروا» بـعــد انتهاء
وظـيـفـتـهــا االب ـت ــدائ ـي ــة .جـ ــاء ذلـ ــك عبر
القرارات األميركية بقطع التمويل املالي
عنها ،بعد أن بــات وجــودهــا يتعارض
مــع املسعى اإلســرائـيـلــي الـحــالــي ،الــذي
يـجــد أن الـفــرصــة بــاتــت مـتــاحــة إلنـهــاء
ص ـفــة ال ــاج ــئ ف ــي ال ــواق ــع وال ـق ــان ــون،
وعليه نفي حق العودة ،وبطبيعة الحال
انتفاء القدرة عن التنازل عن حق غير
موجود ومنع طلب التعويض عنه سواء
في املفاوضات أو غيرها .وفي األساس
أيـضــا الــدفــع أكـثــر نـحــو فــرمـلــة تخليد
الهوية الفلسطينية التي يجب طمسها
وإنهاؤها.
ق ـبــل أي ـ ــام ،بـ ــدأت إس ــرائ ـي ــل اسـتـكـمــال
خـ ـط ــط مـ ــواك ـ ـبـ ــة نـ ـت ــائ ــج اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األميركية ضد قضية الالجئني .ففي
وث ـي ـقــة ن ـش ــرت م ـض ـمــون ـهــا صحيفة
«ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم» ،ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ت ـض ـبــط تل
أب ـي ــب نـه ـجـهــا م ــع امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي
األخـ ـي ــر ض ــد ال ــاج ـئ ــن و«األونـ ـ ـ ـ ــروا».
يــرد في الوثيقة سلسلة ادع ــاءات غير
مسبوقة تنفي وجود  5ماليني الجئ،
م ــع الـتــأكـيــد أن م ــا تـسـمـيــه «الـتـعــريــف
امل ــوس ــع» لــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن هو
تعريف مـخــادع وفيه كثير مــن الظلم.
وتلمح إلى وجوب توطني الفلسطينيني
املقيمني في األردن.
ي ـ ــرد فـ ــي ال ــوث ـي ـق ــة أن ق ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
األميركي ،دونالد ترامب ،بوقف تمويل
«األون ـ ـ ــروا» يــوضــح أن الــوكــالــة ليست
جزءًا من الحل إنما جزء من املشكلة،
ً
وتضيف أنه بدال من تقديم املساعدات
االجتماعية ،تصعد «األونـ ــروا» النزاع
بتضخيم «األع ــداد امل ــزورة لالجئني»،
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ت ــواصـ ـلـ ـه ــا م ـ ــع ح ــرك ــة
«حماس» .وتتابع الوثيقة« :يوجد عدد
ق ـل ـيــل ج ـ ـدًا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن
يستوفون املواصفات الشرعية لالجئ
وه ــم بـضــع ع ـشــرات اآلالف مــن أصــل
 5.3مليون مسجلني اليوم في سجالت
األون ــروا على أنـهــم الج ـئــون» .وفــي ما
يـتـعـلــق ب ــال ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة ح ــول حق
العودة للفلسطينيني ،تؤكد الوثيقة أن
القرار  194صادر عن الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،عـلـمــا أن ق ــرارات ـه ــا ال
تتمتع بصفة قانونية ملزمة.
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السيسي يعرض استضافة
مفاوضات «صفقة القرن»

ارتأى السيسي كانون الثاني المقبل موعدًا مناسبًا للمحادثات (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
ال ـل ـقــاء الـعـلـنــي ال ـثــانــي ف ــي نـيــويــورك
ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو ،كــان
ً
حافال ،إذ ناقش قضايا عدة وتضمن
حديثًا إسرائيليًا عن رغبة في لقاءات
رس ـم ـي ــة أخ ـ ــرى فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة وشـ ــرم
ال ـش ـي ــخ ق ــري ـب ــا ،وهـ ــو ال ـح ــدي ــث ال ــذي
رهنه السيسي بـضــرورة وجــود تقدم
ف ــي م ـحــادثــات الـتـســويــة م ــع السلطة
الفلسطينية.
تـقــول مـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» إن
اللقاء تم بطلب إسرائيلي ،فيما تمسك
السيسي ب ــأن ٌي ـجــرى فــي مـقــر إقامته
وليس في مبنى األمم املتحدة .وبينما
قــالــت امل ـصــادر اإلســرائـيـلـيــة إن اللقاء
نــاهــز الـســاعـتــن ،نـفــت امل ـص ــادر ذلــك،
قائلة إنه كان قصيرًا وشهد مناقشات
روت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األه ـ ـ ـ ــم أن
السيسي جـ ّـدد الدعوة ألن تستضيف
ش ـ ــرم ال ـش ـي ــخ امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـخــاصــة
بـ«صفقة القرن» بعد إجراء التعديالت
على التصور األميركي ،محددًا كانون
الـثــانــي /يناير املقبل مــوعـدًا مناسبًا
لالستضافة.
وب ـشــأن غ ــزة ،طـلــب الــرئ ـيــس املـصــري
مــن «ضـيـفــه» تخفيف الـضـغــوط على
قـطــاع غ ــزة وإبـ ــداء «حـســن الـنـيــة» في
التعامل مــع حركة «حـمــاس» ،فــي ظل
ال ــرع ــاي ــة امل ـص ــري ــة ل ـل ـم ـف ــاوض ــات مــع
الحركة عبر جهاز «املخابرات العامة».
لـكــن نـتـنـيــاهــو وض ــع اش ـت ــراط ــات في
هذا الشأن  -لم تفصح عنها املصادر
 ك ـمــا شـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه ل ــن يـ ـت ــردد فــي«الـ ـ ـ ــرد ب ـع ـن ــف» ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم مــن
غ ــزة .كــذلــك ،نــاقــش االث ـن ــان التنسيق
امل ـصــري  -اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ال ـحــدود
ومواجهة تنظيم «داع ــش» فــي شمال
سيناء .هنا وجه السيسي الشكر إلى
نتنياهو على التنسيق خالل الشهور
املــاضـيــة ،خصوصًا الـسـمــاح بــإدخــال
ال ـج ـيــش امل ـص ــري أس ـل ـحــة ثـقـيـلــة إلــى
املـنـطـقــة املـصـنـفــة «ج» ع ـلــى ال ـحــدود
فوق األعداد املحددة في اتفاقية كامب
دي ـف ـيــد ،ك ـمــا ش ـكــره ع ـلــى إن ـه ــاء أزم ــة
الغاز عبر «صيغة توافقية».
وهـ ـ ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة ه ـ ــي اتـ ـ ـف ـ ــاق ش ــرك ــة

«ن ــوب ــل إن ـيــرجــي» األم ـيــرك ـيــة وشــركــة
«ديليك» للحفر اإلسرائيلية مع شركة
«غـ ـ ــاز ال ـ ـشـ ــرق» امل ـص ــري ــة ع ـل ــى ش ــراء
ن ـس ـب ــة  %39مـ ــن ش ــرك ــة «غ ـ ـ ــاز ش ــرق
امل ـتــوســط» ال ـتــي تـمـتـلــك خ ــط أنــابـيــب
ال ـغــاز الــواصــل بــن مـصــر وإســرائـيــل.
وتـقــدر قيمة هــذه الصفقة بنحو 518
مليون دوالر ،لكن القاهرة تنهي بذلك
ق ـض ــاي ــا ال ـت ـح ـك ـيــم الـ ــدولـ ــي امل ــرف ــوع ــة
ضــدهــا بقيمة  8مـلـيــارات دوالر ،كما
اس ـت ـفــادت مــن ذل ــك ال ـت ـنــازل عــن قيمة
الغرامة وهي نحو  288مليون دوالر.
وهــذه الصفقة ستساهم في استيراد
الغاز من إسرائيل إلى مصر ،علمًا أنه
تم التوافق عليها منذ شباط /فبراير
املاضي ،لكن لم تنتهِ صياغتها إال في
األيام القليلة املاضية.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ي ـبــدأ تـصــديــر الـغــاز
اإلســرائـيـلــي إلــى مصر مــن خــال خط
شــركــة غ ــاز ش ــرق امل ـتــوســط ،إذ يمكن
تصدير نحو  350مليون قــدم مكعبة
من الغاز يوميًا عند بدء تشغيل حقل
«ليفثيان» بحلول نهاية  .2019لكن
حصلت الشركات على خيار للحصول
عـلــى م ـســار إضــافــي وقـ ــدرة عـلــى نقل
الغاز داخل مصر عبر اتفاق مع مالك
ومشغل خط أنابيب العقبة  -العريش،
ما يدعم نقل كميات إضافية .وبذلك،
سيتنازل البائعون واملساهمون في
ال ـب ـيــع ،وأي ـض ــا ال ـبــائ ـعــون الـتــابـعــون
عــن أي مـطــالـبــة أو دع ــوى أو ق ــرار أو
تـ ـع ــوي ــض ضـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة
والـشــركــات اململوكة لـهــا ،فيما ينص
االت ـف ــاق عـلــى تـسـلــم جـمـيــع املــوافـقــات
امل ـط ـلــوبــة لـنـقــل األس ـه ــم امل ـش ـتــراة من
البائعني وتسجيلها باسم شركة «إي
ميد».

طلب الرئيس المصري
من نتنياهو تخفيف
الضغوط على غزة

زياد النخالة أمينًا عامًا لـ«الجهاد اإلسالمي»
ف ــي أول ان ـت ـخــابــات داخ ـل ـيــة تـجــريـهــا
حـ ــركـ ــة «الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» م ـنــذ
تــأس ـي ـس ـهــا ق ـب ــل ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،أت ـمــت
ال ـحــركــة أم ــس ان ـت ـخــاب زي ــاد النخالة
أم ـي ـن ــا ع ــام ــا ج ــديـ ـدًا خ ـل ـفــا لــرم ـضــان
ش ـلــح .ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ــرس»
ع ــن قـ ـي ــادي ف ــي ال ـح ــرك ــة ط ـلــب إخ ـفــاء
اس ـمــه ،أن «عملية الـتـصــويــت أجــريــت
ال ـيــوم (أمـ ــس) النـتـخــاب هـيـئــة املكتب
السياسي ،وتم انتخاب النخالة أمينًا
عامًا للحركة حيث كان املرشح الوحيد
من دون منافس» ،موضحًا أن «رمضان
شلح يعاني من حالة غيبوبة مرضية
منذ أشهر».
املـ ـص ــدر ن ـف ـســه أوض ـ ــح أن هـ ــذه «أول

ان ـت ـخــابــات مـنـظـمــة ورس ـم ـيــة ملجلس
ال ـشــورى واملـكـتــب الـسـيــاســي ولــأمــن
الـعــام» ،وأفضت إلــى انتخاب النخالة
( 65سنة) بعد تصويت متزامن داخل
ف ـل ـس ـطــن وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وبـ ــذلـ ــك ي ـكــون
األمني العام الثالث للحركة بعد شلح،
والشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله
العدو اإلسرائيلي في مالطا عام .1995
وك ــان ــت ال ـح ــرك ــة ق ــد اس ـت ـحــدثــت منذ
س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي،
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت أفـ ـ ـ ـ ــراده ب ــال ـت ـع ـي ــن ،وه ــو
األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب نـ ـفـ ـس ــه املـ ـتـ ـب ــع مـ ـ ــع ب ـق ـيــة
امل ـن ــاص ــب داخ ـل ـه ــا ،ل ـكــن االن ـت ـخــابــات
الـ ـج ــاري ــة م ـن ــذ أقـ ــل م ــن أربـ ـع ــة أش ـهــر
شملت املناطق و«الساحات» كافة قبل

أن تصل إلى املكتب السياسي واألمانة
العامة.
وت ـ ـعـ ــود نـ ـش ــأة ال ـن ـخ ــال ــة إل ـ ــى مــدي ـنــة
غ ــزة قـبــل أن يـبـعــد إل ــى ج ـنــوب لبنان
عــام  1988بعد اعتقاله مــرات عــدة في
س ـج ــون االحـ ـت ــال أش ـه ــره ــا  14سنة
انـتـهــت ع ــام  1985فــي صفقة الـتـبــادل
الشهيرة آنــذاك .وبينما يضعه العدو
عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة االغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاالت ،أدرج ـ ـتـ ــه
الواليات املتحدة األميركية منذ نحو
أرب ــع س ـنــوات عـلــى قــائـمــة «اإلره ـ ــاب»
عارضة  5ماليني دوالر ملن يساعد في
اعتقاله .والرجل يقيم بني العاصمتني
اللبنانية ب ـيــروت وال ـســوريــة دمـشــق،
ع ـل ـمــا أنـ ــه ي ـش ـغــل م ـنــذ  1997منصب

نــائــب األم ــن ال ـعــام وسـبــق لــه أن مثل
الحركة في لبنان.
ووفق مصادر ،ترشح لعضوية املكتب
ال ـس ـيــاســي بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة سـبـعــة
قيادة سياسيني وتنظيميني في غزة،
مـنـهــم م ــن ه ــم م ـع ــروف ــون ف ــي اإلع ــام
وآخـ ـ ـ ـ ــرون ال ،ف ـي ـم ــا تـ ـن ــاف ــس آخـ ـ ــرون
لعضوية املكتب من الضفة والسجون
والخارج .وبينما تمت عملية التزكية
بعد انسحابات تشريفية من املرشحني
ملصلحة النخالة ،من املفترض أن يحل
ال ـق ـيــادي مـحـمــد ال ـه ـنــدي ف ــي منصب
ن ــائ ــب األم ـ ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى أن يـخـتــار
األمني العام الجديد عضوين آخرين.
(أ ف ب)
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العالم

العالم

الحدث

وجـ ـ ــد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي م ـن ـبــر األم ــم
امل ـت ـحــدة مـنــاسـبــة ج ــدي ــدة السـتـكـمــال
عـ ـ ــروضـ ـ ــه حـ ـ ـ ــول «ف ـ ـ ـضـ ـ ــح» ب ــرن ــام ــج
إي ـ ــران الـ ـن ــووي ال ـع ـس ـكــري امل ـف ـتــرض.
فصل ثــان مــن املسرحية الـتــي قدمها
الــرجــل فــي نيسان أبــريــل املــاضــي ،عن
«أسـ ـ ــرار» ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي ومــزاعــم
شـ ـق ــه الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،والـ ـ ـت ـ ــي ووجـ ـه ــت
وقـتـهــا بـسـخــريــة واس ـع ــة ف ــي الــداخــل
اإلســرائ ـي ـلــي وف ــي الـ ـخ ــارج ،ح ــن كــرر
ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ــوقـ ــائـ ــع امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ل ــدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .يهوى
الرجل لعب دور اإلعالمي ،الذي يخرج
بـ«وثائق» لتقديمها بهالة من اإلثارة
إلى الجمهور ،ويواصل هذا األداء في
ّ
تمتد لحلقات .وعلى طريقة
عــروض
كلمته الشهيرة من على املنبر نفسه
في دورة  ،2012حني عرض مسار تطور
«الـقـنـبـلــة ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة» بــرســم
توضيحي ،أعاد أمس رفع صور تظهر
مـعـلــومــات جــديــدة عــن رواي ــة قرصنة
امل ــوس ــاد لــوثــائــق ال ـبــرنــامــج ال ـنــووي
ال ـع ـس ـك ــري إليـ ـ ـ ــران .عـ ــرض نـتـنـيــاهــو
صــورًا ملــوقــع جــديــد قــال إنــه مستودع
سـ ّـري للمواد النووية فــي أحــد أحياء
ط ـ ـهـ ــران .وق ـ ــال «ال ـ ـيـ ــوم أكـ ـش ــف ألول
م ــرة أن إي ــران تملك مـسـتــودعــا سـ ّـريــا
آخ ــر ف ــي طـ ـه ــران ،م ـس ـتــودع لـتـخــزيــن
كميات هائلة مــن املـعــدات وامل ــواد من
برنامج إيران النووي السري» .وتابع
نتنياهو «مـنــذ أن داهـمـنــا األرشـيــف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذري كـ ــانـ ــوا م ـش ـغ ــول ــن بـتـطـهـيــر

فصل جديد من مسرحية نتنياهو:

سنضرب إيران في لبنان والعراق
لم ينجح نتنياهو في
التعويض عن فشل
تحرك ترامب ضد إيران في
نيويورك .خطاب الرجل
أمس بدا مكرورًا ،ومليئًا
بالتهديدات التي ّ
وسعها
لتشمل العراق ولبنان ،بعد
سوريا ،في وقت ّ
جدد
فيه رهانه على عقوبات
أميركا والتعاون مع
العرب لمواجهة طهران
نتنياهو :حزب الله
ّ
يطور ّصواريخ
تصل دقتها لـ10
أمتار (أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
3 41 39 31 16 10 7
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1652وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة41 - 39 - 31 - 16 - 10 - 7 :
الرقم اإلضافي3 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:1.035.381.497ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـكـ ـ ــل ش ـ ـب ـ ـكـ ــة:1.035.381.497ل.ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58,481,100ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,898,740 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,481,100ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 950 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 61,559 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 122,456,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,307 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 163,617,549 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 70,354,475 :ل.ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1652
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح24703 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 38,352,068 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4703 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.703 :
 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.03 :

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 675
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة498 :
• يومية أربعة4793 :
• يومية خمسة50477 :

استراحة
2976 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 7 6
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املـ ـسـ ـت ــودع الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذري .ف ـق ــط ف ــي ال ـش ـهــر
املاضي نقلوا  15كلغ من املواد املشعة.
ت ـع ــرف ــون م ـ ــاذا ف ـع ـل ــوا ب ـه ــا؟ نـقـلــوهــا
ون ـشــروهــا ح ــول ط ـهــران فــي مـحــاولــة
إلخفاء الدليل» .وفي مقطع الحق من
كلمته ،عرض نتنياهو خريطة ملطار
بـ ـي ــروت وم ـح ـي ـطــه ،زعـ ــم أن ـه ــا تـظـهــر
م ــواق ــع ل ـحــزب ال ـلــه قــري ـبــة م ــن امل ـطــار
ت ـح ــوي م ـصــانــع ت ـطــويــر ل ـل ـصــواريــخ
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب لـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـصــواريــخ فــي حــوزتــه إلــى صــواريــخ
دقيقة بهامش  10أمـتــار خطأ .وهــدد
نـتـنـيــاهــو ح ــزب ال ـلــه بــالـقــول إن لديه
رسالة له مفادها« :نعلم أين تنشطون
ولن تفلتوا من العقاب».
ك ـل ـم ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـت ــي غ ـل ــب عـلـيـهــا
الحديث عن إي ــران ،استهلها بهجوم
واســع على طهران واالتـفــاق النووي،
خـتـمــه بـمـعــاتـبــة ك ـب ـيــرة لــأوروب ـيــن
ال ــذي ــن «ي ـت ـضـ ّـرعــون» إلي ـ ــران ،مشيرًا
إلـيـهــم بلهجة غــاضـبــة بــال ـقــول« :هــل
سيستيقظون؟» ،مقابل تكراره الشكر
واالمتنان للرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب وإدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ع ـل ــى االن ـس ـح ــاب
مـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،وال ـع ـق ــوب ــات
الجديدة وما أحدثته بحق االقتصاد
اإليراني .ومقابل الغضب اإلسرائيلي
مـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أش ـ ــاد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة الـتــي
أس ـهــم االت ـف ــاق ال ـن ــووي ف ــي «تــوثـيــق
عرى صداقتها» مع إسرائيل أكثر من
أي وقت مضى« ،وبما لم يكن يخطر
عـلــى بــالــي» ،أض ــاف نتنياهو متبعًا
ضم فيها ّ
حديثه بحركة يد ّ
السبابتني
معًا بقوة .ومن املفارقات الالفتة دعوة
نـتـنـيــاهــو األوروب ـ ـيـ ــن ودول الـعــالــم
إلـ ــى االن ـض ـم ــام إلس ــرائ ـي ــل و«الـ ـ ــدول
العربية» ،مــع واشنطن ،فــي مواجهة
التهديد اإليراني .وقال نتنياهو إن تل
أبيب لن تسمح بامتالك إيران للسالح
الـ ـ ـن ـ ــووي ،م ـض ـي ـفــا «لـ ـق ــد كــاف ـح ـنــاكــم
فــي س ــوري ــا ،وسنكافحكم فــي لبنان
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عاتب نتنياهو
األوروبيين وأشاد
بدول عربية
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أفقيا
 -1مسجد قديم فــي مدينة املــوصــل فــي الـعــراق لــه مـنــارة مائلة –  -2بلدة لبنانية
بقضاء املنت – سلة من قضبان أو قصب –  -3خنزير ّ
بري – لغة هندية هي اليوم
لغة الباكستان – خاصم أشـ ّـد الخصومة –  -4مؤسس اململكة العربية السعودية
–  -5الطــم على الحلبة – عملة آسيوية –  -6ضــوء ونــور باألجنبية – أبخل على
ّ
الحداد – أغنية للفنان املصري الراحل عبد الحليم حافظ – -8
الناس –  -7مجمرة
ّ
سورية مركز قضاء بمحافظة الالذقية – خاصتي
في
ومرفأ
مدينة
متشابهان –
ّ
وملكي –  -9الغليظ والكثير وامللتف – من األشجار –  -10مرفأ ومدينة أوكرانية
على البحر األسود أحتلها األملان خالل الحرب العاملية الثانية

عموديًا
 -1من الخضر – الجزء من الكتاب –  -2صفة من انقبضت أصابعه ورجعت الى كفه
– مطار فرنسي –  -3طعم الحنظل – عائلة رئيس وزراء بريطاني سابق – قلب اإلناء
على رأسه –  -4أمكنة يتخذها األطباء لفحص املرضى – ركع على األرض –  -5شعوب
من األناضول حكموا الشرق مدة طويلة – عام يكون فيه شهر شباط  29يومًا وذلك
كل أربع سنوات –  -6جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت قديمًا بصيد
اللؤلؤ – من الخضر –  -7مشمش مجفف ُينقع باملاء ليؤكل – جلبة –  -8ورك – بنت
ّ
النبي الكبرى – شتم ولعن –  -9خمس كيلوغرامات – الخصب –  -10قصر بني عثمان
ّ
في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة غنية باملخطوطات – لباس الطالب في املدرسة

شروط اللعبة

1

ّ
أفقيا ّ
 -1حسن البنا –  -2سيدني – زوال –  -3يباب – قادوس –  -4نيء – العيار –  -5بر – قنب – بزع
–  -6نيقوسيا – مر –  -7طابة – نيس –  -8كندا –  -9أف – رحم – دست –  -10ليش فاليسا

عموديًا
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مشاهير 2976

حلول الشبكة السابقة

 -1حسني بن طالل –  -2سيبيريا – في –  -3نداء – قبر – ّ -4
أنب – قوة – رف –  -5لي – أنس –
ّ
ّ
جحا –  -6قلبني – مل –  -7نزاع – ايك –  -8أوديب – ُسندس –  -9لوازم – دسا –  -10ياسر عرفات

حل الشبكة 2975

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

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب قديم ماهر في جراحة العيون أصله من املوصل في العراق .سكن
مصر في أيام الحاكم الفاطمي .أخذ شهرة واسعة .له كتب في علم العني
وعللها وعالجها ّ
 = 4+2+1+6+5السن ■  = 11+10+8+3خــاف ثانوي ■  = 4+9+7دولة
عربية

حل الشبكة الماضية :جانيت ايفانز

تقرير

ّ
«الناتو العربي» في انتظار اإلعالن :واشنطن تؤسس لحروب جديدة
تواصل الواليات المتحدة
مساعيها إلعالن «الناتو
العربي» على طريق
المواجهة مع إيران .وهي
مواجهة ّ
تعد لها واشنطن
على المستويات كافة ،بما
في ذلك استماتتها في
امتصاص أثر العقوبات على
طهرانّ ،
حد التوسط بين
السعودية والكويت في
خالفهما النفطي
ل ــم ي ـعــد ال ـحــديــث ع ــن «ال ـنــاتــو ال ـعــربــي»
م ـج ــرد ت ـس ــري ـب ــات أو ت ـك ـ ّـه ـن ــات .بـشـكــل
رسمي ،أعلن الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،مــن على منبر الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـحــدة ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ال ـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،أن ب ــاده تـسـعــى إل ــى «تشكيل
ت ـحــالــف إق ـل ـي ـمــي اس ـتــرات ـي ـجــي يـســاعــد
ب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ع ـل ــى تـحـقـيــق
االزدهار واالستقرار واألمن في املنطقة».
إعـ ـ ــان ي ـع ـقــب ج ـم ـلــة ت ـح ــرك ــات قــادت ـهــا
واشنطن فــي هــذا السبيل ،وكــان آخرها
االجتماع الذي عقده قائد القيادة املركزية
األميركية ،جوزيف فوتيل ،برؤساء أركان
دول الخليج ومصر واألردن ،في الكويت،
في الـ 12من أيلول /سبتمبر الجاري .هذا
االجتماع ،الذي سبقه آخر تمهيدي جمع
رؤس ــاء األرك ــان الخليجيني فــي الكويت
أي ـ ـضـ ــا ،رافـ ـقـ ـت ــه «جـ ـ ـ ــوالت دب ـلــومــاس ـيــة
مكوكية» غير معلنة لنائب مساعد وزير

الخارجية األميركي لشؤون الخليج ،تيم
ليندركينغ ،بـهــدف وضــع األس ــس ّ
لقمة
اإلعــان عن «الناتو العربي» ،بحسب ما
أفاد به ليندركينغ نفسه أمس في حوار
مع صحيفة «ذا ناشيونال» اإلماراتية.
وفقًا للمسؤول ،الــذي كــان اخـتــاره وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق ري ـكــس
تيلرسون (مع الجنرال املتقاعد أنتوني
ّ
زيني) مبعوثًا له إلى املنطقة لحل األزمة
الخليجية ،فإن التحالف املزمع تشكيله
سـ ُـي ـسـ ّـمــى «م ـي ـس ــا» (اخـ ـتـ ـص ــارًا ل ـع ـبــارة
تحالف الشرق األوســط االستراتيجي)،
وسيتم اإلعالن عنه في ّ
ّ
قمة تستضيفها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير املـقـبــل ،لكن «إذا وجــدنــا أن هناك
ح ــاج ــة إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـ ـتـ ــواريـ ــخ ،ف ـســوف
نـ ـتـ ـع ــاط ــى مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـمـ ــرونـ ــة»،
بحسب ما قال ليندركينغ .وعلى طريق
التحضيرات املتواصلة للقمة املنتظرة،
يستضيف وزي ــر الـخــار ّجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،اليوم ،ممثلي دول مجلس
ال ـت ـع ــاون وم ـص ــر واألردن ع ـلــى هــامــش
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،بهدف
متابعة محادثات «ميسا» التي «ال تزال
في مراحلها املبكرة» وفقًا لليندركينغ.
أم ــا أسـ ــاس ه ــذا ال ـت ـحــالــف ،الـ ــذي تـعــود
فـكــرتــه إل ــى زيـ ــارة ت ــرامــب الـشـهـيــرة إلــى
الرياض في أيار /مايو  2017بحسب ما
أك ــد الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي عـيـنــه ،فهو
«اتـفــاقـيــة أمنية واقـتـصــاديــة وسياسية
تــربــط دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
والــواليــات املتحدة ومصر واألردن» من
أج ــل «ب ـن ــاء درع ق ــوي وص ـلــب ف ــي وجــه
ّ
تتصدر إيران قائمتها.
التهديدات» التي
ال ــاف ــت ف ــي م ــا أورده ل ـي ـنــدرك ـي ـنــغ فــي
ه ــذا اإلط ــار أمـ ــران :أولـهـمــا أن ــه ح ـ ّـدد من

ضـمــن أه ــداف «مـيـســا» «تنسيق عملية
ً
إدارة الـ ـص ــراع ــات م ــن س ــوري ــا وصـ ــوال
إلــى الـيـمــن» ،مــا يعني أنــه ليس فــي نية
الواليات املتحدة الدفع باتجاه تسويات
ف ــي امل ـنــاطــق امل ـل ـت ـه ـبــة ،وإن ـم ــا مـســاعــدة
ح ـل ـ ّفــائ ـهــا ع ـلــى «ت ـح ـســن أدائ ـ ـهـ ــم» بـمــا
يـحــقــق أهـ ــداف إدارة ت ــرام ــب .وثانيهما
أن ليندركينغ لــم ّ
يعد األزم ــة الخليجية
عائقًا فــي طريق «الناتو الـعــربــي»؛ على
اعتبار أنه «على املــدى البعيد ،وفي ظل

من ضمن أهداف
«ميسا» تنسيق
«عملية إدارة الصراعات»

التحالف الــذي نصبو إليه ،سيكون من
الصعب على بلدين أو ثالثة في التحالف
خ ــوض مــواج ـهــة م ــن ه ــذا الـ ـن ــوع» .ومــن
هـنــا «يمكننا مــواصـلــة تـطــويــر املـفـهــوم،
والـعـمــل عـلــى بـعــض األس ــس ،إال أنــه في
نهاية املـطــاف ينبغي لنا أن نشهد رأبــا
للصدع» ،وفقًا للمسؤول األميركي.
اشـتـغــال واشـنـطــن املـحـمــوم عـلــى مسار
«ال ـنــاتــو ال ـعــربــي» ت ــوازي ــه اسـتـمــاتــة في
دفـ ــع ح ـل ـفــائ ـهــا ن ـحــو ت ـعــويــض الـنـقــص
ال ــذي سينجم عــن الـعـقــوبــات األميركية
ع ـلــى ال ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـت ــي سـتــدخــل
حيز التنفيذ في تشرين الثاني /نوفمبر

املـقـبــل .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـعـمــل الــواليــات
ّ
املتحدة ّ
بجد على حل الخالف السعودي
 الـكــويـتــي عـلــى حـقــل الخفجي النفطياملشترك بني البلدين ،والــذي تأمل إدارة
تــرامــب فــي أن يـمـ ّـد الـســوق بحوالى 300
ألــف برميل يوميًا فــي حــال تـ ّـم التوصل
إل ــى تـســويــة ف ــي ش ــأن ــه ،بـحـســب م ــا ك ـ ّـرر
أمس وزير الطاقة األميركي مايك بيري.
وكـ ـ ــان بـ ـي ــري أع ـ ـلـ ــن ،م ـن ـت ـص ــف ال ـش ـهــر
الجاري ،عقب زيارة أمير الكويت ،صباح
األحمد الجابر الصباح ،إلى واشنطن ،أن
السعوديني والكويتيني «يعكفون على
ّ
ح ــل ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب» ألزم ــة حقل
الخفجي املتنازع عليه.
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ــواز ،وب ـع ــدم ــا ّ
وج ـ ــه تــرامــب
توبيخًا غير مباشر إلى السعودية لعدم
ممارستها ضغطًا كافيًا على «أوبك» من
ً
أجــل زي ــادة إنـتــاج الـنـفــط ،قــائــا(« :إنـنــا)
ن ــداف ــع ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن هـ ــذه الـ ـ ــدول من
أج ــل ال ش ــيء ،وم ــن ث ــم يـسـتـغـلــونـنــا من
خــال إعطائنا أسـعــار النفط املرتفعة»،
بادرت السعودية في محاولة استرضاء
ترامب عن طريق إعالن عمالقها النفطي
(شركة أرامكو) زيادة مزمعة في اإلنتاج
بنحو  550ألــف برميل يوميًا فــي الربع
َ
ـي م ــن ح ـقــلــي
األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ـ ّ
خريص ومنيفة .إعالن ُيتوقع أن تعقبه
خ ـ ـطـ ــوات إض ــافـ ـي ــة م ـم ــاث ـل ــة مـ ــع تــأك ـيــد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ـهــا ل ــن تـسـحــب من
ّ
املخصصة لحاالت الطوارئ
مخزوناتها
من أجل تبديد أثر العقوبات على إيران،
واطـمـئـنــانـهــا إل ــى أن إم ـ ــدادات الـحـلـفــاء
ّ
«س ـت ـم ـتـ ّـص» تـلــك اآلث ـ ــار ،وف ــي ظ ــل عــدم
امتالك األخيرين وخصوصًا السعودية
حيلة للهرب من اإلمالءات األميركية.
(األخبار)
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وال ـع ــراق ،وسنكافحكم فــي أي مكان
ّ
وح ـي ـث ـمــا ت ـ ــوج ـ ــدون» ،مــت ـه ـمــا إيـ ــران
بــ«إطــاق الصواريخ على السعودية
وتهديد املالحة الدولية في مضيقي
هــرمــز وب ــاب امل ـنــدب» .وأق ـ ّـر نتنياهو
بـ«فتح ذراعي إسرائيل» للمعارضني
اإليرانيني ،وتواصله الشخصي معهم
وم ـتــاب ـع ـتــه ال ــدق ـي ـق ــة لــاح ـت ـجــاجــات
في إيــران ومشاهدته الدائمة ملقاطع
ال ـف ـيــديــو لـتـلــك ال ـت ـظ ــاه ــرات .خــاصــة
مـ ــواقـ ــف ن ـت ـن ـيــاهــو ت ـم ـث ـل ــت ،إض ــاف ــة
إلــى التأكيد املـكــرور ملركزية التهديد
اإلي ــران ــي ل ــدى ت ــل أب ـي ــب ،ف ــي تـعــويــل
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى م ــواج ـه ــة ط ـه ــران من
خـ ــال :ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
والعقوبات األميركية ،واالحتجاجات
ض ــد ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ف ــي ال ــداخ ــل،
إض ــاف ــة إل ــى الـعـمـلـيــات اإلســرائـيـلـيــة
ضد أهداف عسكرية إليران وحلفائها
في املنطقةّ ،
وسعها نتنياهو لتشمل
العراق ولبنان بعد سوريا .في الوقت
ن ـف ـس ــه ،أظـ ـه ــر ع ـت ــب ن ـت ـن ـيــاهــو عـلــى
أوروب ــا وباقي دول العالم شعور كل
م ــن واش ـن ـط ــن وتـ ــل أب ـي ــب وال ــري ــاض
عدم القدرة على إقناع مزيد من الدول
ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى ح ـم ـلــة ت ــرام ــب ضد
ط ـه ــران ،وال عـلــى اسـتـثـمــار مناسبة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
للتحشيد .وهو ما أكده أمس الرئيس
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ،ال ــذي رأى
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــم تـحـقــق «أي
إنجازات خالل هذه الجمعية العامة»،
مضيفًا «امل ـهــم ال ـيــوم أن ــه ،باستثناء
دولة أو اثنتني ،ال أحد يدعم أميركا...
إنها عزلة سياسية تاريخية نادرًا ما
عانت منها أميركا».

ّ
واشنطن «تستفز» بكين في بحر الصين الجنوبي
في وقت سارعت فيه
دول العالم ،من على منبر
األمم المتحدة ،إلى التحذير
من وطأة الحرب التجارية
المتصاعدة بين الواليات
المتحدة والصين ،شهد بحر
الصين الجنوبي نشاطًا عسكريًا
مكثفًا من قبل الواليات
المتحدة واليابان وبريطانيا،
في تطور ينذر بتصاعد حدة
األزمة الديبلوماسية بين
الغرب وبكين
انتقدت الصني الواليات املتحدة ،أمس،
ب ـس ـبــب تـحـلـيــق ق ــاذف ــات «بـ ـ ـ ــي »52-في
محيط بحر الـصــن الجنوبي ،مطالبة
واشـنـطــن بــاتـخــاذ إجـ ــراءات لـ«تحسني
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن».
املتحدث باسم وزارة الــدفــاع الصينية،
رين قوه تشيانغ ،قال إن بكني «تعارض
تمامًا األعمال العسكرية االستفزازية»،
التي تقوم بها الواليات املتحدة في بحر
الصني الجنوبي ،الذي يشكل نقطة نزاع
حساسة بــن الـصــن وتــايــوان وفيتنام
وماليزيا وبروناي والفيليبني.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـع ــد أن كـ ـش ــف املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة ،ديفيد
اي ـس ـت ـب ــورن ،ع ــن أن ع ـ ــددًا م ــن ق ــاذف ــات
«ب ــي »52-شــاركــت «فــي عملية مشتركة
فــي شــرق بحر الـصــن ،مـســاء الـثــاثــاء»
املــاضــي ،مضيفًا أنها حلقت كذلك «في
املـجــال الـجــوي الــدولــي فــي جـنــوب بحر
الـ ـص ــن» .وأوضـ ـ ــح م ـس ــؤول ف ــي وزارة
الدفاع األميركية (رفض كشف هويته)،

أن العملية تمت بالتعاون مع اليابان،
وأنها تأتي في إطار ما تسميه الواليات
املتحدة «الحضور املتواصل للقاذفات»
فــي املـنـطـقــة ،وه ــي عـمـلـيــات تـهــدف إلــى
تــأك ـيــد ال ــوج ــود األم ـي ــرك ــي ف ــي املـحـيــط
الهادئ.
ت ـح ـل ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــاذف ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ج ــاء
بالتزامن مع إعالن القنصلية األميركية
فــي هــونــغ كــونــغ ،أن بكني رفـضــت طلبًا
للسماح لسفينة حربية أميركية بزيارة
املدينة ،وهو قرار جاء عقب سلسلة من
«االس ـت ـف ــزازات» العسكرية األخ ــرى من
ً
الجانب األمـيــركــي .ففضال عــن فرضها
ع ـقــوبــات عـلــى هـيـئــة عـسـكــريــة صينية
ومديرها بسبب شــراء مقاتالت ونظام
ص ـ ــواري ـ ــخ «أرض  -جـ ـ ــو» مـ ـتـ ـق ــدم مــن
موسكو ،وافقت الــواليــات املتحدة على
بيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز
«إف ،»16-وط ــائ ــرات عـسـكــريــة أخ ــرى،
تصل قيمتها إلى  330مليون دوالر إلى
تايوان.
وي ــأت ــي ال ـت ـحــرك األم ـي ــرك ــي األخ ـي ــر في
بحر الـصــن ،بعد أيــام قليلة مــن إعــان
وزارة الدفاع الصينية إلغاء زيارة قائد
البحرية ،شني جني لونغ ،إلى واشنطن،
ع ـلــى خـلـفـيــة فـ ــرض األخـ ـي ــرة ع ـقــوبــات
جـ ــديـ ــدة ضـ ــد بـ ـك ــن ،ب ـس ـب ــب ت ـعــاون ـهــا
العسكري مع روسيا.
سياسيًا ،اتهم الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ب ـكــن بــال ـتــدخــل ف ــي الـسـيــاســة
األميركية الداخلية ،ومحاولة «التأثير»
على انـتـخــابــات الـكــونـغــرس امل ـقــررة في
ال ـســادس مــن تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك خـ ــال ت ــرؤس ــه الجـتـمــاع
م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــاب ــع لــأمــم
املتحدة.
وق ـ ــال ت ــرام ــب «ع ــرض ــت الـ ـت ــزام اإلدارة
األميركية ببناء مستقبل عادل وآمن…
وجـ ــدنـ ــا ،لـ ــأسـ ــف ،أن الـ ـص ــن ت ـح ــاول
ال ـت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ضد
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إدارت ــي» ،مضيفًا «إنـهــم ال يرغبون في
أن أحقق أي نتائج إيجابية ،وال يريدون
ال ـف ــوز ل ـنــا ،ألن ـنــي أول رئ ـيــس أمـيــركــي
يتحدى الصني تجاريًا».
مــن جـهـتــه ،نـفــى امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،قـ ـن ــغ ش ــوان ــغ،
اتهامات ّترامب ،داعيًا الواليات املتحدة
«إل ــى ال ـكــف عــن ه ــذا االنـتـقــاد واالف ـتــراء
املـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ....الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـر بــال ـعــاقــات
الثنائية واملـصــالــح األســاسـيــة لشعبي
البلدين».
هـ ــذه ل ـي ـســت امل ـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي تــوجــه
اإلدارة األم ـيــرك ـيــةف ـي ـهــا ات ـه ــام ــات ضد
بكني ،إذ سبق أن اتهم ترامب الصني ،في
تغريدات على موقع «تويتر» ،بمحاولة
«تغيير نتائج االنـتـخــابــات األميركية،
عن طريق التأثير على أصحاب املــزارع
وال ـع ـم ــال ف ــي امل ـص ــان ــع ،ألن ـهــم مــوالــون
ل ـ ـ ــي» ،فـ ــي حـ ــن اتـ ـه ــم م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
القومي األميركي ،جون بولتون ،الشهر
امل ــاض ــي ،الـصــن «بالتخطيط للتدخل
في االنتخابات األميركية املرتقبة».
إلى ذلك ،دخلت بريطانيا واليابان على
خط النزاع األميركي ـ الصيني ،إذ شهد
بحر الـصــن الجنوبي تحركًا مشتركًا

بني البلدين الحليفني لواشنطن.
وانضمت أكـبــر سفينة حربية يابانية
«كـ ـ ــاجـ ـ ــا» إل ـ ـ ــى تـ ــدري ـ ـبـ ــات بـ ـح ــري ــة مــع
الفرقاطة امللكية البريطانية «أرجـيــل»،
في املحيط الهندي ،فيما تتجه الفرقاطة
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ب ـح ــر الـ ـص ــن ال ـج ـن ــوب ــي،
املتنازع عليها وشرق آسيا .وقال قائد
قوات الدفاع البحرية اليابانية ،كينجي
ساكاجوتشي« ،تربطنا عالقات قديمة
بــالـبـحــريــة الـبــريـطــانـيــة ،وكــانــا حليف
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وهـ ــذه ال ـتــدري ـبــات
ف ــرص ــة ل ـنــا لـتـعــزيــز الـ ـتـ ـع ــاون» ،لـيــؤكــد
ب ــذل ــك األبـ ـع ــاد الـسـيــاسـيــة ل ـه ــذا الـعـمــل
العسكري املشترك ،ورسالة «الصداقة»
الـتــي يـحــاول كــا البلدين إرســالـهــا إلى
واشنطن.
وت ــدرب ــت «أرج ـي ــل» و«ك ــاج ــا» واملــدمــرة
«إينازوما» املرافقة لها ،على تشكيالت
في املياه الهادئة باملحيط الهندي ،قرب
م ـم ــرات بـحــريــة ت ـجــاريــة ،تـتـحــرك فيها
ح ــاوي ــات ون ــاق ــات ن ـف ــط ،ف ـي ـمــا حلقت
ثـ ــاث ط ــائ ــرات هـلـيـكــوبـتــر م ــن حــامـلــة
الطائرات اليابانية في األجــواء لتراقب
التدريبات.
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة
ي ــوم االرب ـع ــاء  19أي ـلــول  2018في
تورنتو ـ ـ كندا
املأسوف عليه
املهندس
أمال حسيب جباره
زوجته مارغريت أمني جريس (في
املهجر)
أوالده سيرين وألـفــرد وكــريــم (في
املهجر) ورندا
عائلة شقيقه املرحوم روبير جباره
عائلة شقيقه املرحوم نبيل جباره
شقيقته كارمن جباره
شقيقته كـلـيــر ج ـبــاره أرم ـلــة إميل
عيد وعائلتها
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ج ـب ــاره وجــريــس
ّ
ون ـ ـ ـ ــده وع ـ ـيـ ــد وم ـ ـسـ ــلـ ــم وبـ ــركـ ــات
وشديد وشويري وأنسباؤهم في
لبنان واملهجر ينعونه بمزيد من
األسى.
تـقــام خــدمــة صــاة تــذكــاريــة لــه في
الكنيسة اإلنجيلية ـ ـ رياض الصلح
ـ ـ ـ ـ مـقــابــل ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة يــوم
السبت  ٢٩أيلول الساعة العاشرة
والنصف قبل الظهر.
تقبل الـتـعــازي بعد خدمة الصالة
ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة م ـســاء
فــي قاعة شــارل سعد فــي الكنيسة
اإلنجيلية ـ ـ رياض الصلح ـ ـ مقابل
السرايا الحكومية.

ان ـت ـق ـلــت الـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االربعاء  26أيلول  2018املرحومة
مهربان كنعان
زوجة الدكتور حسني كنعان
(النائب األول لحاكم مصرف لبنان
ورئيس مجلس الجنوب سابقًا)
ابنتها زينب كنعان زوجة املهندس
أكرم حماده
ولــدهــا وارف كنعان زوجـتــه رانيه
قاسم
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة امـ ـتـ ـث ــال
ك ـن ـع ــان ح ـ ــرم املـ ـغـ ـف ــور لـ ــه ع ـبــاس
ك ـن ـع ــان واب ـن ـه ـم ــا ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
كـنـعــان (رئ ـيــس املـحـكـمــة الشرعية
الجعفرية)
امل ــرح ــوم ــة اك ـت ـم ــال ك ـن ـع ــان زوج ــة
املرحوم حسني كنعان
فريال كنعان زوجة فوزي عباس
الهام عبدالله ونورما كنعان
ّ
صــلــي على جثمانها الـطــاهــر يوم
الخميس  27أيلول  2018في مسقط
رأسها العالق ،بوداي.
تقبل التعازي طيلة أيــام االسبوع
ف ــي م ـن ــزل ـهــا الـ ـك ــائ ــن ف ــي الـ ـع ــاق،
بوداي.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الـثــاثــاء  2تشرين األول  2018في
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـعـلـمــي ،ق ــرب أم ــن ال ــدول ــة ،الــرمـلــة
البيضاء مــن الـســاعــة الثالثة بعد
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء ونش محمول على
شــاحـنــة (ع ــدد  ،)2وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية
(تضاف  )TVAمن دائرة الشؤون املشتركة
فــي مــركــز الـشــركــة فــي البحصاص مــا بني
الـســاعــة  8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يوم
عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم االربعاء
الواقع فيه  17تشرين األول  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1938
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـ ــزوم ان ـش ــاء وتجهيز
مجموعة شمسية اضافية جــديــدة بقدرة
 7 MWعلى نهر بيروت .BRSS Phase 2
يمكن 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 دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/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  2018/12/21عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس حازم عاشور
التكليف 1954
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء Thermocouples
و  Thermoresistancesل ــزوم معمل الــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 6270/تاريخ  ،2018/6/22قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/10/26عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن 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 دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم 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 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1956
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء مـ ـح ــوالت شــدة
لــزوم مجموعات الـ  BBCفي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 8037/تاريخ  ،2018/8/13قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/10/26عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن 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 دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها

بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم 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 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1957

– 1966 – 1965 – 1964 – 1946 – 1603
– 2003 – 1991 – 1985 – 1969 – 1967
– 2099 – 2097 – 2095 – 2094 – 2092
– 2173 – 2162 – 2149 – 2106 - 2104
– 2180 – 2179 – 2177 – 2176 – 2174
 – 2191 – 2190 – 2185 – 2184 – 2182 2967 -2540 – 2535 – 2470 – 2463نبطية
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/496
طالب التنفيذ :سماح سرحان
املنفذ عليه :علي كمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
بـعـبــدا رق ــم  2016/651تــاريــخ 2017/9/7
ً
تحصيال لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ عـشــرة االف
دوالر أميركي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/21 :
تــاريــخ ق ــرار الحجز 2017/3/24 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2017/4/4
تاريخ محضر وصف العقار2017/12/11 :
وتاريخ تسجيله2018/2/21 :
العقارات املوصوفة:
 180 – 1سهمًا من العقار  1006من منطقة
ح ــاروف العقارية يحتوي على الصخور
والـقـنــدول بــاالضــافــة الــى االعـشــاب البرية
اليابسة.
مساحة كامل العقار 2101 :م2
التخمني لحصة املنفذ عليه 4727 :د.أ.
الطرح لحصة املنفذ عليه 2836 :د.أ.
 1200 – 2س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1048مــن
منطقة حــاروف العقارية يحتوي على 15
شجرة زيتون وشجرتي تني وشجرة رمان
باالضافة الى االعشاب البرية اليابسة.
مساحة كامل العقار 828 :م2
التخمني لحصة املنفذ عليه 13920 :د.أ.
الطرح لحصة املنفذ عليه 8352 :د.أ.
 2400 – 3سهمًا من العقار  2881من منطقة
حــاروف العقارية ويحتوي على االعشاب
اليابسة باالضافة الى حبوب القمح.
مساحته 800 :م2
التخمني 32000 :د.أ.
الطرح 19200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/15الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـعـقــارات املــوصــوفــة اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايــداع بــدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بـمـحــام ،وعليه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية لـلـعـقــارات
امل ـط ــروح ــة ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود حسن يونس ملوكلته زينب
حسني محمود ترحيني شهادة قيد بدل
ضائع للعقار /2233عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
الى مجهول املقام "ناديا ابراهيم السويد"
م ــن ال ـض ـه ـيــره ق ـض ــاء ص ــور س ـجــل /22/
وب ـنــاء عـلــى االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن "نــاجــي
ابراهيم السويد" بتاريخ  2018/8/7الذي
ي ـط ـلــب ف ـي ــه اثـ ـب ــات وف ــات ــك وبـ ـع ــد ات ـخ ــاذ
االج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة قـ ــررت مـحـكـمــة صــور
الـشــرعـيــة السنية اعـتـبــارك مـجـهــول محل
االقامة وابالغك بواسطة النشر واالعــان
عـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ص ـب ــاح
الــواقــع فــي  2018/10/30مــوعـدًا للجلسة
ف ـع ـل ـي ــك ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ف ـ ــي امل ـ ــوع ـ ــد املـ ــذكـ ــور
السـتــام االوراق وحـضــور الجلسة وعند
تخلفك تتخذ بحقك االجـ ــراءات الشرعية
والقانونية وكتبت في 2018/9/25م.
ّ
ّ
السنية
الشرعية
رئيس محكمة صور
الشيخ محمود يونس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عزت عبد الحميد غندور ملورثه عبد
الحميد توفيق غـنــدور شـهــادات قيد بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات 84 – 83 – 51 – 49 – 8
– 704 – 118 – 116 – 114 – 91 – 89 – 87

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن مهدي ملوكلتيه خديجه
وحـ ـي ــد ع ـي ـس ــى وخـ ـ ـي ـ ــرات حـ ـس ــن ج ــون ــي
شـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار /1703
حومني التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد رفيق يوسف غصني بوكالته
عـ ــن ح ـس ــن ح ـس ــن ح ــام ــد ملـ ــورثـ ــه حـســن
ح ـس ــن ح ــام ــد ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار /1765نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب الدكتور محمود حسني صباح ملوكله
م ـهــدي م ـح ـمــود ص ـبــاح ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار /132ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي احمد حشوش ملوكلته صبحية
محمد مسلم شهادة قيد بدل ضائع للعقار
رقم /581القصيبة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني علي ناصر بوكالته عن عصام
محمد درويــش ملوكله عثمان محمد وائل
الــزيــن شـهــادات قيد بــدل ضائع للعقارات
 348 – 246 -140قعقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي سـلـيــم اي ــوب ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار /159نبطية الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناصر حسن بهجه بوكالته عن هنيه
م ـعــروف كــركــه ملورثييها م ـعــروف صالح
كــركــي وكــريـمــه ابــراهـيــم فــرحــات الـتــي هي
نفسها كــريـمــه ابــراهـيــم قــرقـمــاز شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار /1883حاورف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف

ط ـل ــب م ـع ــن س ـل ـيــم ش ــاه ــن وك ـي ــل حـســن
مصطفى النابلسي سند ملكية بدل ضائع
للقسم رقم  C /12من العقار  400الناعمة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ج ـم ـيــل ديـ ــب ال ـح ـج ــار وك ـي ــل رب ـيــع
وربيعة حسني الحاج شحاده وبوكالتهما
عن ديــاب حسني الحاج شحاده بصفتهم
ورثـ ــة ام ـنــة يــوســف ال ـح ــاج ش ـح ــاده سند
ملكية بدل ضائع للعقار  2325شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
تبليغ فقرة حكمية
م ــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
العقارية ،املؤلفة من الرئيسة سيلفر أبو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نـصــر ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــا ه ــدى نبهان
املجهولة محل االقامة ،انه باستدعاء ازالة
الـشـيــوع رقــم  2015/1994املـقــام بوجهها
وبـ ــوجـ ــه غـ ـي ــره ــا مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي ل ــوي ــس
انطوان الفغالي ،بواسطة وكيله املحامي
منير كـيــوان ،صــدر الحكم رقــم 2018/294
تــاريــخ  2018/9/18قضى بــازالــة الشيوع
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  474حـ ــراجـ ــل الـ ـعـ ـق ــاري ــة عــن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني للعموم
ولصالح الـشــركــاء على ان يعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولــى املبلغ املقدر من
الخبير والبالغ /183000د.أ .وتضمينهم
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل منهم
فــي املـلــك مهلة االسـتـئـنــاف خ ــال ثــاثــون
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
نشر إعالن تبليغ فقرة حكمية
تــدعــو مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة االول ــى
ف ــي زحـ ـل ــة ال ـس ـي ــد ي ــوس ــف م ـح ـمــد اي ــوب
بـصـفـتــه م ــن ورثـ ــة امل ــدع ــي مـحـمــد يــوســف
اي ــوب املـقـيــم ســابـقــا فــي امل ـنــارة واملـجـهــول
مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا لـلـحـضــور شخصيًا
او من ينوب عنه قانونًا الــى قلم املحكمة
فـ ــي زحـ ـل ــة ل ـت ـب ـلــغ الـ ـفـ ـق ــرة ال ـح ـك ـم ـي ــة فــي
الحكم الصادر عنها بتاريخ 2018/7/10
القاضي برد الدعوى في الشكل واالسباب
واملـ ـط ــال ــب الـ ــزائـ ــدة او امل ـخ ــال ـف ــة وش ـطــب
اش ــارة ال ــدع ــوى رق ــم  2011/1033امل ــدورة
بالرقم  2018/124اينما وجــدت وخاصة
عن العقار  611الحمارة وتضمني املدعني
الــرســوم والـنـفـقــات كــافــة ولـلــوريــث املدعي
املذكور مهلة ثالثني يومًا من تاريخ النشر
وتعليق االع ــان الستئناف الحكم تحت
طائلة سقوط حقه بالطعن.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
اعالن قضائي
بـتــاريــخ  2018/9/25ق ــرر رئـيــس محكمة
بــدايــة صـيــدا الـقــاضــي محمد الـحــاج علي
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم من
ع ـلــي مـحـمــد ع ـلــي زل ــزل ــي وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2018/1584والـ ـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـي ــه شـطــب
إشــارة الدعوى عن العقار  163من منطقة
دير قانون النهر واملسجل برقم يومي 66
تاريخ  1973/1/23دعــوى مقامة لحضرة
الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد املـ ــدنـ ــي فـ ــي ص ـ ــور مــن
املدعية فاطمة ابراهيم قصير ضد املدعى
عليهما عـلــي يـحــي سكيكي ورفــاقــه نــوع
تسجيل ملكية وخالفه.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
املعاملة التنفيذية2014/347 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل - .وكـيـلــه
املحامي وسام كرم
املنفذ عليهم:
 شركة أملا التجارية ش.م.م - .الهرمل -وهيال دعاس دندش  -الهرمل

 وهاني صادق أمهز  -الهرمل وقاسم طيفور الفقيه  -الهرمل ومحمد مخيبر عقيل  -زبودالسند التنفيذي وقيمة الدين :عقد قرض
مــدعــوم وج ــدول تـســديــد دف ـعــات وشـهــادة
قيد تأمني مبلغ  /263.328.261.81/ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2014/10/21 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2015/10/1 :
و  2015/10/8و2015/11/9
تاريخ قرار الحجز2015/3/5 :
تاريخ تسجيله2015/9/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/5/5 :
تاريخ تسجيله2017/10/5 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400 .1س ـهــم بــال ـع ـقــار رقـ ــم  - 5زب ـ ــود -
أم ـيــري  -مـحـلــة ت ــوت ال ـعــس حـصــة املنفذ
عليه محمد مخيبر عقيل  2400سهم أي
كــامــل الـعـقــار ،والـعـقــار ع ـبــارة عــن بستان
مزروع اشجار مثمرة مختلفة دراق وتفاح
عمرها اكثر من عشر سنوات عدد اشجار
ال ــدراق  505شـجــرة ،وعــدد اشـجــار التفاح
 559شجرة ،والعقار مستطيل الشكل يقع
بمحاذاة ساقية مياه من الجهة الشرقية
للعقار بجانب طريق معبد الزفت.
 مساحته 18419 :متر مربع حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــاً
قـنــاة مـيــاه وشـمــاال العقار رقــم  4وجنوبًا
العقار رقم .6
 الحقوق العينية: حــق انتفاع او ارتـفــاق منتفع بــالــري منم ـيــاه ال ـل ـبــوة بــواس ـطــة ق ـنــاة زب ــود حسب
العوائد القديمة.
 يومي  3427تــاريــخ  2013/10/12زيــادةتأمني
 ي ــوم ــي  2011/91زي ـ ــد الـ ـت ــأم ــن مـبـلــغ 145000000ل.ل .درج ــة الـتــأمــن اول ــى مع

حق التحويل حسب شروط العقد.
 الدائن :بنك بيبلوس ش.م.ل. املدين :محمد مخيبر عقيل  2400سهم قيمة التأمني :مئتان وخمسة وتسعونمليون ليرة لبنانية فقط ال غير.
 يــومــي  2995تــاريــخ  2015/9/23حجزتـنـفـيــذي رق ــم  2014/347م ـصــدر الـحـجــز
دائرة تنفيذ بعلبك.
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه :مـحـمــد مـخـيـبــر عـقـيــل.وشركة املا التجارية وهيال دندش وهاني
امهز وقاسم الفقيه.
 يومي  4203تاريخ  2017/10/5محضروصـ ــف ال ـع ـق ــار ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بعلبك
رقم 2014/347
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل التخمني بالليرة اللبنانية574.027.500 : ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــدالتخفيض للمرة االولى327.195.675 :
 م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــيومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع في
 2018/10/25الساعة الواحدة بعد الظهر،
ام ــام الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
النفقات املتوجب دفعها عــاوة عن الثمن
طوابع االحالة ورسم الــداللــة للبلدية %5
وعلى راغــب الشراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد
امل ـ ـعـ ــني وان يـ ـ ـ ـ ـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ـ ــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف
امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا ل ـبــدل الطرح أو
تقديم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول باملزايدة
ً
وعليه ان يختار محال القامته ًضمن نطاق

فرصة ال تفوت ،للبيع مبارشة من الورثة ،وبأسعار متهاودة،
أثاث من الطراز الكالسييك مع ألوان فضية وتحف مثينة
ولوحات زيتية وسجاد عجمي .العنوان :الجناح ،شارع فنزويال،
مقابل سبينيس ،بجانب فادي ماركت ،بناية كوثر ،ط ( 3اليايف).
لإلتصال 709470/03 :أو  ،771923/03وذلك أيام الجمعة ،28
السبت  29واألحد  30أيلول .2018

الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا له
وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه
خـ ـ ـ ــال ع ـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ بـنــك ب ـيــروت ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة رقــم
 2016/686بوجه شركة غروب سات سات
ش.م.م .وغـ ـس ــان جـ ـ ــورج نـ ـص ــوره وم ـنــى
فــارس ابــي فــرح وشركة ج.م.ج .للمشاريع
العمرانية والسياحية ش.م.م .محضر عقد
تــأمــن درج ــة اول ــى ومـحـضــر عـقــد إدخ ــال
ً
شـهــادة قيد تــأمــن وسـنــد تحصيال ملبلغ
 /763.000/اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  5/1236و 9
و 10و 17و 18و 23ذوق مصبح والقسمني
 10 /3307و 11غزير
الـقـســم  5/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  210م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مستودع ومنافع
الـقـســم  9/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  35م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ــادة
العقارية مخزن ومنافع
القسم  10/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  35م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ــادة
العقارية مخزن ومنافع وبالكشف تبني ان
االقـ ـ ـس ـ ــام  5و 9و 10م ــدم ــوج ــة بـعـضـهــا
ببعض وتشكل محل  joie d offrirوصالة
عرض ضمنها حمام

القسم  17/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  270م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــان وطـ ـع ــام
وغرفتان ومطبخ وحمام وشرفات.
الـقـســم  18/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  198م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مدخل وصالونان وغرفة ومطبخ
وح ـ ـمـ ــام وش ـ ــرف ـ ــات ،وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان
القسمني  17و 18جرى ضمهما لبعضهما
وأصبحا مشغل اضافة الى غرف صغيرة
للتخزين ومـكــاتــب وغــرفــة جـلــوس وغــرف
نوم مع منتفعات
الـقـســم  23/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  145م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مدخل وصالونان وطعام وثالث
غرف وحمامان ومطبخ ومنافع وشرفات
وبالكشف جاء مطابقًا لالفادة العقارية.
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم  10/3307غ ــزي ــر
مـســاحـتــه  302م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــان وطـ ـع ــام
وج ـ ـلـ ــوس وم ـط ـب ــخ وخ ـ ـ ــدم وث ـ ـ ــاث غ ــرف
وثالث حمامات ومنافع وشرفات.
ال ـ ـق ـ ـس ـ ــم  11/3307غـ ــزيـ ــر
مـســاحـتــه  82م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية صالون وغرفة ومطبخ وحمامان
وش ــرف ــات وب ــال ـك ـش ــف ت ـبــن ان ـه ـم ــا رب ـطــا
ببعضهما عبر باب مستحدث من املطبخ.
تاريخ قرار الحجز 2016/8/2
وتاريخ تسجيله 2017/8/9
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم 1236/5
ذوق مـصـبــح  630.000د.أ .وبـ ــدل طــرحــه
 /378.000/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم 1236/9
ذوق م ـص ـبــح  84.000د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 /50.400/د.أ.

ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 1236/10
ذوق م ـص ـبــح  84.000د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 /50.400/د.أ.
ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـس ـ ـمـ ــن 17
و 1236/18ذوق مصبح  760.500د.أ .وبدل
طرحهما  /456.300/د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 1236/23
ذوق مـصـبــح  213.875د.أ .وب ــدل طرحه
 /128.325/د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 3307/10
غزير  739.900د.أ .وبدل طرحه /443.940/
د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 3307/11
غزير  114.800د.أ .وبدل طرحه /68.880/
د.أ.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/19الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب
ش ــك مـصــرفــي مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئـيــس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رســوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
العائدة لألقسام موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن قضائي
الــى مجهول املقام احمد محمد البرادعي
يجب حضورك الى محكمة بعلبك الشرعية
السنية الستالم االوراق في الدعوى املقامة
عمار
ضــدك من زوجتك سعاد عبد النبي ّ
ب ـم ــادة ت ـفــريــق لـلـغـيـبــة املـنـقـطـعــة وت ـع ــذر
تحصيل النفقة ذات االس ــاس 2018/187
وحـ ـض ــور ج ـل ـســة ب ـت ــاري ــخ 2018/10/23
الساعة العاشرة من يــوم الثالثاء واذا لم
ً
تحضر او ترسل عنك وكيال او تتخذ مقامًا
مختارًا لك ضمن نطاق املحكمة يجري في
حقك اإليجاب القانوني والشرعي.
رئيس القلم
الشيخ قاسم قبرصلي

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

للـــــبيع
مستودعني  -الحدث -
سان تريز  -سفيل أول:
600م  -سفيل ثاين 745م
لالستفسار03/810304:
 03/913335للـــــبيع
Bergeres 2
خشب بني جوز ,القامش
أبيض ,حالة ممتازة جدا
السعر $490
لإلتصال70/904507 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
NASIR UDDIN
مــن عند مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/292482
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ّ
«دار الصياد» صرح يتهاوى ...الصــحافة اللبنانية أمام المجهول
على الغالف

الصحافة اللبنانية تستحق
والدة جديدة؟
بيار أبي صعب
ّ
ْ
صر ٌح إعالمي جديد يتهاوى في بيروت .ما يزيد من قتامة املشهد ،ومرارة األسئلة املتعلقة
ّ
نفكر هنا في «مستقبل» البلد الذي طاملا ُعرف بصحافته ّ
الحرة وتماهى معها.
باملستقبل.
ً
ّ
بقدر ما نفكر في «مستقبل» الصحافة نفسها التي طاملا كان لبنان معقال من معاقلها،
ّ
وبؤرة من بؤر نهضتها .الصحافة اللبنانية التي تترنح اليوم ،لن تنهار وحدها ـ ـ بذريعة أن
«التطور» التقني جرفها ،كما ّ
ّ
يخيل لبعض املحاضرين في الزمن االفتراضي ممن ال يرون إال
ّ
ّ
قشرته الخارجية ـ ـ بل ستأخذ معها النهضة الفكرية والثقافية والفنية ،واالزدهار والتعددية
جيدًاّ ،
الديموقراطية .صحيح أن للديموقراطية اللبنانية عالتها التي نعرف ّ
ّ
لكن هذه
والحياة
ّ
«الديموقراطية» وقفت وراء صعود الصحافة ،وعصرها الذهبي ،وتقف اليوم وراء انهيارها.
ّ
حتمية النهيار املؤسسات ،وتراجع الحياة
إن هذا املصير التراجيدي الذي نواجهه ،هو نتيجة
جاهلية ّ
ّ
ّ
الكبرى،
والسياسية
الفكرية
املشاريع
وانقراض
ضيقة،
السياسية إلى حلبة صراع
ّ
وفقدان البوصلة ،وانفضاض ّ
القراء .ونشير أيضًا إلى استقالة معظم أهل املهنة إذ توقفوا
عن االبتكار واالجتهاد والتطور وطرح األسئلة والنقد وتجديد األشكال واملضامني .حتى
ّ
ّ
اللبنانية ،بشكل أساسيّ ،
تجردت
الصحافية
«شطارة» أيام زمان التي قامت عليها النهضة
ّ
ّ
ّ
والقومية ،ودوافعها الفكرية ،ولم يعد يشفع لها
الوطنية
من أناقتها ورونقها ،وفقدت ذرائعها
الشغف املهني وإقبال الجماهير ،فبدت أكثر فأكثر ارتزاقًا سافرًا… بل أكثر من ذلك ،باتت في
ّ ً
تسوال بائسًا يثير الشفقة والغضب.
السنوات األخيرة ،على مستوى األفراد واملؤسسات،
ّ
رب قائل إننا نبالغ في رثاء مؤسسة محتضرة من زمن ليس بالقريب («األخبار» 2 ،آذار/
ً
مارس ّ .)2013
رب سائل باستغراب :أما زالت تصدر جريدة «األنوار» أصال؟ وماذا عن
ّ
والدوريات التي لم تعد تحتل مكانها في قلب املشهد؟ صحيح أننا ال نشعر بهيبة
املجالت
ً
فعال ،إال لحظة اقتحامه حياتنا ،وال ّ
يتكرس الحداد إال باإلعالن الرسمي عن الغياب .اآلن،
املوت
ََ
حني بلغنا أن املؤسسة العريقة التي ّأسسها سعيد فريحة قبل  75عامًا ،ستوقف إصداراتها،
وتغلق أبوابها ،انتبهنا إلى حجم الخسارة ،وهول الفراغ الذي ستتركه .نسينا مرحلة االنهيار
البطيء ،ووقائع املوت املعلن في السنوات األخيرة .إننا نرثي هنا عصرًا وزمنًا ومدينة ومهنة
ّ
اليومية وإبداعات وتجارب
وصناعة .أسماء وأقالم وأعالم ومقاالت وزوايا وقواميس الحياة
ً
ّ
ّ
ّ
أساسية في السجل الذهبي للصحافة اللبنانية« .دار
وأغلفة ومانشيتات ،شكلت فصوال
ّ
ّ
ّ
الصياد» التي صارت اسم مستديرة شهيرة في الحازمية ،جزء من ذاكرتنا الوطنية ،ومن
ّ
الذاكرة الفنية والسياسية العربية .حكاية مغامرة فريدة أطلقها رجل عصامي كان مولعًا بالفن
والفنانني .كم من الحقبات واكبتها هذه املطبوعات ،كم من األسماء واألساطير صنعتها؟ فوق
صفحات «الصياد» أطلق سعيد فريحة ونجيب حنكش حزب «الفيروزيني» ،كان ذلك في العام
 1953واملغامرة الرحبانية تعرف بدايات صعودها .وفي العصر الذهبي احتضنت صفحات
ّ
«األنوار» أقالمًا ّ
عربية بارزة ،وسجاالت وقضايا ما زالت راهنة إلى اليوم .وما زال فنانون
كثر ،ينعمون في هذه الدنيا أو في اآلخرة ،باأللقاب التي أطلقها عليهم جورج إبراهيم الخوري
رئيس تحرير «الشبكة»…
ْ
صر ٌح إعالمي جديد يتهاوى ّفي بيروت .رغم كل شيء يصعب أن نقبل بانطفاء األضواء
في مكاتب «دار الصياد» ،وتوقف مطابعها عن الدوران .يصعب أن ّ
نتخيل النهاية .أن نعترف
بانتهاء حقبة ،تركت بصماتها على أجيال متعاقبة .بعد فترة قصيرة لن يعود أحد يذكر
ً
الشهيرة التي أزيلت أصال ،وال ذاك التاريخ الصاخب الرابض خلف جدران املبنى
«املستديرة» ّ
فيما انتقلت مؤسسة آل فريحة إلى مبنى أصغر
املصارف،
أحد
سنوات
منذ
ه
احتل
العتيد الذي
ّ
في الجوار .لكن هل نحن نمشي في جنازتنا حقًا؟ هل هو املوت املحتوم ملهنة الصحافة ،بعد
انتحار «السفير» ،والوالدة املجهضة لـ «االتحاد» ،والخواء الذي ينخر «النهار» ،وإغالق صحف
ّ
عدة عربية ولبنانية ،أو انسحابها إلى العالم اإللكتروني ّ
بحجة القفز (املزعوم) إلى املستقبل؟
ّ
أم أنها نهاية نمط معي من صناعة الصحافة وإنتاجها؟ ما زال بيننا من يؤمن بضرورة
ّ
جذريًا يشكلها ومضمونها وعالقتها
الجريدة الورقية ومكانتها ودورها ،شرط أن تعيد النظر
ّ
وطريقة صناعتها وأدوات إنتاجها .شرط
التكاملية بالعالم
االفتراضي ،وتعيد النظر بأدواتها ّ
ّ
أن تستعيد ثقة ّ
القراء وتعيد خلق جمهورها الذي يتقلص كل عام ،ألن الناس لم تعد تجد
ّ
نفسها في ما ُينشر ،وليس فقط ألنها هاجرت إلى اإلنترنت .الصحافة كانت وستبقى منبرًا
في قلب الحاضرة ،مشروعًا ّ
يقدم املحتوى ،ويقوم على مبادئ وخيارات وأساليب ،ويحمل
ّ
ويحرض على التفكير والتذوق ،ويحتضن الجدل… لبنان في حاجة إلى إعالمه
التنوير
ً
التعددي ،الذي ينشر املسكوت عنه ويدعو إلى الوعي واالكتشاف والتفاعل ،بدال من ممارسة
التضليل والتزوير واملديح والعالقات العامة ،واجترار القوالب والكلمات والشعارات التي تعود
إلى املاضي التليد.
ّ
ً
وهذه الوالدة الجديدة التي ندعو إليها ونؤمن بها ،تتطلب جيال جديدًا من الناشرين ال يرهن
نفسه لهذا النظام أو ذاك ،لهذا الزعيم أو ذاك .األنظمة الغارقة في أزماتها وحروبها ،مكتفية
ً
بدال من تمويل مؤسسات .لقد ّ
شحت مصادر التمويل
بإعالمها ،تشتري بضعة صحافيني
ّ
ّ
السياسي أو ضمرت ،وأثبتت أنها عقيمة ،تثري الناشرين فقط ،وال تولد نهضة وصناعة
ّ
مستدامة .أثبتت أنها تنتج طفرة وال تصنع نهضة أو تنمية مستدامة .وال شك في أن الدولة
يحتاج أهل املهنة
تضطلع بدور أساسي في إنقاذ هذا القطاع الهش ،وضمان استقالليته .كما ّ
إلى إطار نقابي جديد ال يشبه النظام السياسي ،يحمي حريتهم وحقوقهم ،وينظم عالقات
العمل ،ويعطي الشرعية ،ويحمي القواعد ّ
املهنية واألصول واملواثيق األخالقية .هذه الوالدة
ّ
ً
ّ
تتطلب جيال جديدًا من الصحافيني الذين يملكون سردية مختلفة ،ويعبرون عن أنفسهم
بمفردات (لغوية وبصرية) أخرى ،وينظرون إلى الواقع بحساسيات مغايرة ،ويستندون
إلى تقنيات متعددة .ويصنعون صحافة تنقد الحكام ،وال تلعب دور ّ
مهرج البالط وموظف
العالقات العامة والترويج .صحافة رأي واستقصاء ومعارف فكرية وعلمية ،ومتعة وفرح
ّ
عصرية .عندها سنرى كيف يعود ّ
القراء .إن انبعاث الصحافة
وحلم ،وثقافات بديلة وتقنيات
ّ
ّ
مسؤولية مشتركة… لئال نصطف اليوم من جهتي املوكب الجنائزي ونعزي زمالءنا
اللبنانية
وزميالتنا في «دار الصياد» قائلني :أنتم السابقون…

اإلقفال تدريجي ...والبداية مع «األنوار»
زكية الديراني
يتناقل املــوظـفــون فــي «دار الـصـ ّـيــاد»
ّ
(قرابة  80موظفًا موزعني بني تقنيني
ّ
وص ـحــاف ـيــن) ،خ ـب ـرًا بـ ــأن الـ ــدار الـتــي
تــأسـســت ع ــام  1954ستقفل أبــوابـهــا
خالل أيام .الخبر انتشر بني العاملني
ّ
بـشـكــل ســريــع ،مــن دون أن ي ــؤك ــده آل
فريحة (إلهام وعصام وبسام فريحة)،
ال ـق ــائ ـم ــون ع ـلــى الـ ـ ــدار ال ـت ــي أسـسـهــا
والدهم الكاتب الراحل سعيد فريحة.
ّ
تضم
حتى إن إدارة «الـصـ ّـيــاد» الـتــي
صحيفة «األنوار» ومجموعة مجالت
هي« :الصياد» و«الشبكة» و«فيروز»
و«ال ـ ـفـ ــارس» و«الـ ــدفـ ــاع ال ـع ــرب ــي» ،لم
ّ
تـ ــوزع رس ــال ــة إلـكـتــرونـيــة للموظفني
ّ
ت ـن ـفــي ف ـي ـهــا ال ـخ ـبــر أو تـ ــؤكـ ــده .هــذه
ّ
الدوامة التي يعيشها الصحافيون في
ّ
«الـصــيــاد» حاليًا ،تشبه الحالة التي
سبق أن عاشها مـصــروفــو الوسائل
اإلع ــام ـي ــة ال ـت ــي أغ ـل ـقــت أب ــواب ـه ــا في
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،آخ ــره ــا مـكـتــب «دار
الحياة» السعودية في بيروت (تضم
مجلة «لها» وجريدة «الحياة») .مناخ
من التوتر يسيطر على كواليس الدار
التي تتخذ من منطقة الحازمية مركزًا
لها ،وال جــواب يشفي غليل املوظفني
ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون ي ـم ــارس ــون عملهم
إن بعضهم
بشكل ّشبه طبيعي .حتى ّ
يصدق خبر اإلقفال ويصنفه ضمن
ال
«ال ـش ــائ ـع ــة» ،ألن اإلعـ ــانـ ــات ال ت ــزال
تتابع طريقها إلــى املطبوعات ،حتى
إن بعض امللصقات اإلعالنية طبعت
وأصبحت جــاهــزة للتوزيع .كما ّ
يتم
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوزي ــع خ ـط ــط األعـ ـ ــداد
ّ
املقبلة .لكن أم ـرًا ما طــرأ قبل ساعات
ّأدى إلـ ــى ق ـل ــب املـ ـع ــادل ــة ،وهـ ــي ع ــدم
إرسال عدد مجلة «الشبكة» الشهيرة
إل ــى الـطـبــاعــة لـلـصــدور فــي األس ــواق،
م ــع ال ـع ـل ــم بـ ــأن مـ ــوادهـ ـ ّـا ال ـت ـحــريــريــة
جاهزة وتنتظر فقط صفارة الطباعة.
هذه الخطوة ّأدت إلى طرح تساؤالت
ع ـ ّـدة ،أب ــرزه ــا :هــل ب ــدأ ال ـعـ ّـد العكسي
ّ
الصياد» ،وخصوصًا أنه
إلغالق «دار

طالل سلمان:
تجربة انتهت مع
سعيد فريحة

مبنى «دار ّ
الصياد» في الحازمية

تراجع سوق
اإلعالنات في العالم
العربي ،والظروف
االقتصادية الصعبة
وغياب الدعم الرسمي

سعيد فريحة وحسن الجاك ولفيف من الناس يستقبلون أم كلثوم في مطار بيروت

يحكى أن عدد صحيفة «األنــوار» غدًا
الـسـبــت سـيـكــون األخ ـيــر فــي رحلتها
ال ـتــي تــأسـســت ع ــام 1959؟ مــع العلم
بــأنــه بعد الـجــريــدة الـيــومـيــة ،سيأتي
الدور على مجالت الدار أيضًا .يصف
بعض العاملني الخبر «بأنه مؤسف
وح ــزي ــن ألن لـ ـل ــدار م ـكــانــة تــاريـخـيــة
ّ
مهمة في الذكرة اإلعالمية اللبنانية
ً
ّ
وخـ ــرجـ ــت أج ـ ـيـ ــاال م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن،
وه ــي أش ـبــه بـ ــ«إمـ ـب ــراط ــوري ــة»» .لكن
ّ
حالة تكتم تسيطر على كواليس دار
«ال ـصـ ّـيــاد» ،وخــاصــة أن الصحافيني
ْ
ل ــم يـتـبـلـغــوا ش ـي ـئــا ،ل ـك ــن ه ـن ــاك كــام

عن زيارات متكررة آلل فريحة لوزارة
الـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـص ـف ـي ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات .فــي
اتصال لـ«األخبار» مع رئيس تحرير
«األن ـ ـ ـ ــوار» رف ـي ــق خـ ـ ــوري ،ي ـل ـفــت إلــى
أن «الـقــائـمــن عـلــى ال ــدار هــم وحــدهــم
ّ
املخولون الكالم عن إغالق الصحيفة».
وي ـض ـي ــف« :ال أس ـت ـط ـيــع قـ ــول ش ــيء،
ّ
ألنني لم أتبلغ من اإلدارة شيئًا» .من
جانبه ،يكتفي مدير تحرير «األنوار»
فــؤاد دعـبــول بالقول« :الشغل ماشي
ب ــال ـج ــري ــدة!» .ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يشير
م ـصــدر ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن الـ ــدار لم
تـ ـح ـ ّـدد ب ـع ــد م ــوعـ ـدًا مـ ـح ــددًا وثــاب ـتــا

إلغالق العدد الورقي ،لكنها ستتخذ
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـعــاجــل.
ويوضح أن اإلقفال سيكون تدريجيًا
خ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،ع ـلــى أن تـكــون
النهاية وقــف جميع األعــداد الورقية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـل ـفــت امل ـ ـصـ ــدر إل ـ ــى أن
القائمني على «الـصـيــاد» سيتجهون
نـحــو الـعـمــل اإلل ـك ـتــرونــي للتعويض
ع ــن ال ـغ ـيــاب ال ــورق ــي .وه ـن ــا ،يــرفــض
ّ
القول بــأن الخالفات العائلية بني آل
فريحة وراء هذا القرار ،عازيًا اإلقفال
إلى تراجع سوق اإلعالنات في العالم
العربي ،ما أجبر القائمني على الــدار

على اتخاذ هذه الخطوة ،على أن ينال
املوظفون كامل حقوقهم فور اإلغالق،
وسيجري االتفاق مع اإلدارة على دفع
مستحقاتهم فــي األي ــام املـقـبـلــة .على
الضفة نفسها ،يلفت أحد العاملني في
الدار ،رافضًا الكشف عن اسمه ،إلى أن
الـعـمــل فــي ال ــدار «شـبــه طـبـيـعــي» ،وال
تزال مكاتب الدار في لندن واإلمــارات
وم ـص ــر ت ـتــابــع عـمـلـهــا ب ـش ـكــل ع ــادي
بــالـتــواصــل مــع مـكـتــب ب ـي ــروت .حتى
إن هناك كالمًا عن أن بعض الجهات
السياسية ت ــدرس إمـكــانـيــة اسـتـمــرار
«األن ـ ــوار» ورق ـيــا ،وتــزويــدهــا بالدعم

ّ
املادي ،لكن الخبر سيتأكد الحقًا .من
جــان ـبــه ،يـشـيــر أن ـط ــوان خ ــوري مدير
مكتب إلهام فريحة لـ«األخبار» إلى أن
قرار اإلغالق يعود ألسباب عدة ،منها:
ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة التي
ّ
يمر بها لبنان والعالم العربي .كما أن
الدولة اللبنانية ال تدعم هذا القطاع،
وســط شـ ّـح ال مثيل لــه فــي اإلعــانــات.
لــذلــك قـ ــررت «ال ـص ـي ــاد» إق ـف ــال الـعــدد
الــورقــي نهائيًا والتركيز على املوقع
اإللكتروني .ويختم خــوري قوله بأن
«دار «الـ ـصـ ـي ــاد» كـ ـب ــرت ،وال يــوجــد
عنصر شبابي يكمل الرسالة».

فــي لـقــاء مــع الـكــاتــب والـصـحــافــي طــال
س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،ي ـ ـسـ ــرد تـ ـج ــربـ ـت ــه ف ـ ــي «دار
ال ـصـ ّـيــاد» وعــاقـتــه مــع سـعـيــد فــريـحــة.
يعود مؤسس جريدة «السفير» (أقفلت
أبوابها عام  )2016بالذاكرة إلى الــوراء،
ّ
وي ـ ـقـ ــلـ ــب صـ ـفـ ـح ــات ع ـم ـل ــه ف ـ ــي م ـج ـلــة
ّ
«ال ـص ــي ــاد» ال ـتــي تــأس ـســت ف ــي بــدايــات
األربعينيات مــن الـقــرن املــاضــي .يقول:
«فــي عــام  1963دخـلــت إلــى «الـصـ ّـيــاد»،
وكـنــت يــومـهــا عــائ ـدًا مــن الـكــويــت حيث
أسـســت مجلة ه ـنــاك .عملت فــي املجلة
نحو  10سنوات غير متواصلة ،بسبب
ّ
ت ـنــق ـلــي ب ــن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .ل ـك ــن ال
ً
أح ــد ينسى سعيد فــريـحــة .ك ــان رجــا
عروبيًا ذا عــاقــات وطـيــدة مــع مختلف
الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة» .يـتــابــع سـلـمــان كــامــه
ً
عــن فــريـحــة ،قــائــا «ت ـعـ ّـرف الــراحــل إلــى
الرئيس الراحل ريــاض الصلح ،وأعجب
بـ ــه ،واع ـت ـب ــره ن ـم ــوذج ــا وط ـن ـي ــا .أص ــدر
ّ
«الصياد» في األربعينيات
فريحة مجلة
وإع ـت ـبــرهــا ب ـم ـثــابــة مـجـلــة االس ـت ـق ــال.
الحقًا ،أصــدر مجلة «الشبكة» ألنه كان
يهوى الـفـ ّـن .لقد كــان هوسه األساسي
ه ــو ال ـ ـفـ ـ ّـن ،وفـ ــي م ـك ـت ـبــه ،كـ ــان ال ـن ـجــوم
وأبرزهم
العرب يحضرون بشكل دائم،
ّ
الراحلتان :صباح وأم كلثوم .لقد حقق
فريحة إنـجــازًا تاريخيًا بتأسيسه دارًا
عــريـقــة .ه ــذا اإلن ـج ــاز ك ــان مــرتـبـطــا إلــى
حـ ّـد كبير بـقــدراتــه وعــاقــاتــه مــع الطقم
الـسـيــاســي» .لـكــن مــا رأي ــه بــإقـفــال «دار
ّ
الصياد» اليوم؟ يجيب« :برأيي إن «دار
ّ
الصياد» ماتت عند وفــاة سعيد .هناك
بـ ـع ــض املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلــى
ّ
املؤسس نفسه وتموت مع رحيله».

«حالق السيدات» الذي بنى امبراطورية إعالمية بمئة ألف ليرة
زينب حاوي
من حلب ،املدينة السورية ،التي تعاد
الـحـيــاة إلـيـهــا ال ـي ــوم ،ب ــدأ الصحافي
ال ـ ــراح ـ ــل ومـ ــؤسـ ــس «دار الـ ـصـ ـي ــاد»
س ـع ـيــد أمـ ــن ف ــري ـح ــة ()1978-1912
مـسـيــرتــه املـهـنـيــة ع ــام  ،1928ليدخل
بعد سنوات نــادي الرعيل الصحافي
االول فــي لـبـنــان ،ويـصـبــح أح ــد ّ
رواد
صـحــافــة االس ـت ـقــال .وقـتـهــا ،لـجــأ مع
عائلته إلى عاصمة الشمال السوري،
ه ــرب ــا مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى
واملجاعة التي سببتها .عمل بداية في
صــالــون حــاقــة للسيدات عندما كان
يبلغ  23عــامــا .نـبــوغــه املـبـكــر وحـ ّـســه
األدب ـ ــي وال ـش ـع ــري ،خ ـ ـ ّـواله أن تحتل
مقاالته الصفحات األولى من املجالت
والصحف التي كان يكتب فيها ،ومن
ضمنها جريدة «الراصد» .ومن غرفة
صغيرة فــي منطقة «زق ــاق األربـعــن»
الحلبية ،بدأ فريحة ممارسة هوايته
األحــب الــى قلبه :الكتابة .ســرعــان ما
ان ـخ ــرط ف ــي املـجـتـمــع الـحـلـبــي ،وراح
ي ــراس ــل صـحـفــا وم ـج ــات ف ــي دمـشــق
وبـيــروت ،الــى حني عودته الــى لبنان،

في السبعينيات ،كانت
«الشبكة» تبيع ستين
ألف عدد في األسبوع

وتأسيسه مجلة «الـصـيــاد» (،)1943
ت ــزام ـن ــا م ــع بـ ـ ــزوغ ف ـج ــر االس ـت ـق ــال.
بــدأ التأسيس للمجلة ،التي تحولت
ب ـعــدهــا ال ــى أعـ ــرق ال ـ ــدور ف ــي ال ـشــرق
األوســط ،من غرفة صغيرة في مبنى
«الـصـمــدي» فــي وســط ب ـيــروت ،كانت
ج ــزءًا مــن مـكــاتــب جــريــدة «الـحــديــث».
ص ـ ــدر الـ ـع ــدد األول م ــن املـ ـجـ ـل ــة ،فــي
 24صـ ـفـ ـح ــة ،وقـ ـ ــد خ ـ ّـص ــص رئ ـي ـســا
الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري
والـســوريــة شـكــري القوتلي رسالتني
ن ـش ــرت ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـ ـعـ ــدد ،الـ ــى جــانــب
اف ـت ـت ــاح ـي ــة ّ
دون ـ ـهـ ــا ف ــري ـح ــة ب ـع ـنــوان

«هذه املجلة»ّ ،
عرفت وقتها القراء إلى
املجلة وخطتها وتطلعاتها العربية
وال ـق ــوم ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة .ه ـك ــذا ت ـعـ ّـرف
هــؤالء على سعيد فريحة الصحافي
وال ـك ــات ــب ال ـس ــاخ ــر ،وأيـ ـض ــا صــاحــب
ال ـف ـل ـس ـف ــة الـ ـخ ــاص ــة ف ـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا «وس ـي ـل ــة ت ـع ـب ـيــر ف ـكــري
ونضال سياسي وسلطة ديمقراطية
أساسية» ،الى جانب كونها «التزامًا
وط ـن ـيــا» ،وهـ ــذا م ــا ش ــدد عـلـيــه طيلة
ّ
حـ ـي ــات ــه .فـ ــي مـ ـح ــاف ــل عـ ـ ـ ــدة ،أكـ ـ ـ ــد أن
«االلـتــزام ضــروري في الصحافة،)..( ،
على أن تكون األخيرة ممارسة فكرية
م ـس ـت ـمــرة ت ـن ـشــد األف ـ ـضـ ــل» ،مـعـتـبـرًا
«االلتزام أحد املقومات األساسية التي
ال بقاء لها وال استمرار للصحافة في
دونها».
مــن زاويـ ــة «ج ـع ـبــة» ،الـعـمــود الـخــاص
بفريحة (م ـقــال سـيــاســي أدب ــي يحمل
ن ـق ـدًا اجـتـمــاعـيــا وبـعـضــا مــن الــدعــابــة
وأدب الــرحــات) في مجلة «الصياد»،
ب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ،وم ـ ـس ـ ــار االنـ ـتـ ـش ــار
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي :س ــوري ــا ،م ـصــر،
الـســودان ،واملـغــرب العربي ،واستطاع
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا أن ي ـ ـبـ ــدأ بـ ـبـ ـن ــاء «دار

الـصـيــاد» عــام  ،1954مــن عــائــدات هذه
الزاوية .قال مرة« :عملنا كتابًا ّ
سميته
«ال ـج ـع ـبــة» ،وأرس ـل ــت م ـئــة جـعـبــة الــى
مـئــة صــديــق ،وجـمـعـنــا مـئــة أل ــف ليرة
لبنانيةّ ،
وعمرنا «دار الصياد» بمئة
ألـ ــف ل ـ ـيـ ــرة» .ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة اخـتـصــر
الرجل بناء أكبر الصروح الصحافية
ل ـب ـنــان ـيــا ،وح ـت ــى ع ــرب ـي ــا .صـ ــرح ض ـ ّـم
«الـشـبـكــة» ( )1956الـتــي شكلت ذاكــرة
فنية عربية ،وجريدة «االنوار» (،)1959
وك ـ ــرت ُس ـب ـحــة املـ ـج ــات املـتـخـصـصــة
الحـقــا .وقتهاّ ،
شيد مبناه فــي منطقة
ّ
الـ ـح ــازمـ ـي ــة ،وت ـ ـعـ ــرض م ـ ـ ــرات ع ــدي ــدة
إلصابات مباشرة ،خاصة إبان الحرب
األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى موقعه
الـجـغــرافــي املـطــل عـلــى ب ـيــروت ،وعلى
خطوط النيران املشتعلة في العاصمة.
ك ــذل ــك ،إبـ ـ ــان االجـ ـتـ ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ل ـل ـب ـن ــان ع ـ ــام  ،1982تـ ـع ــرض امل ـب ـنــى
لقصف عـشــوائــي ،وألـحـقــت بــه أضــرار
جسيمة ،الى أن ُد ّمرت أجزاء كبيرة منه
بعد عامني ،بسبب القصف اإلسرائيلي
املـ ـب ــاش ــر ع ـل ـي ــه ،وأحـ ــالـ ــه م ـك ــان ــا غـيــر
صــالــح لـلـعـمــل الـصـحــافــي .ف ـكــان الــرد
واض ـ ـحـ ــا وح ــاسـ ـم ــا ،فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد

اإلص ـ ـ ـ ــدارات ،واملـ ـج ــات املـتـخـصـصــة،
ّ
خصوصًا أن فريحة آمــن بالصحافة
امل ـت ـخ ـص ـص ــة ودوره ـ ـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـق ـب ـلــي.
عنصر أسهم الحقًا فــي ازده ــار الــدار،
ون ـم ـ ّـوه ــا ،ف ــي وق ــت ك ــان ــت ف ـيــه نسبة
كبيرة من الصحافة اللبنانية ()%70
تهاجر الى لندن أو باريس أو قبرص،
وت ـق ـف ــل .ك ــذل ــك زاد ع ـ ــدد امل ـط ـبــوعــات

فــي الثمانينيات ،بعيد وف ــاة فريحة،
ّ
وب ـع ــد ت ـســلــم أوالده ال ـث ــاث ــة :إل ـه ــام،
عـصــام ،وبـســام ملفاصل ال ــدار ،تنفيذًا
ملــا ك ــان يـحـلــم بــه األب امل ـ ّ
ـؤس ــس دومــا
بتوسيع «دار الـصـيــاد» ،وزي ــادة عدد
إصــداراتــه من «فـيــروز» ( )1980املجلة
الـشـهــريــة ال ـتــي تـعـنــى بـقـضــايــا امل ــرأة
وشؤونها ،مــرورًا بمجلة «الكمبيوتر

واإللكترونيات» ( ،)1984املتخصصة
فــي مـجــال التكنولوجيا واملعلومات،
ً
وص ـ ــوال الـ ــى م ـج ـلــة «الـ ـ ـف ـ ــارس» ال ـتــي
ت ـتــوجــه الـ ــى ال ــرج ــل وت ـه ـتــم بــأنــاقـتــه
وأسـ ـل ــوب ح ـي ــات ــه ...ال يـمـكــن الـتــوقــف
عند مسيرة فريحة و«دار الصياد» من
دون استعادة املناخ الفكري والثقافي
وال ـف ـن ــي ال ـ ــذي أرسـ ـت ــه وأس ـه ـم ــت فــي
ص ـن ـعــه ،إذ خ ــرج م ــن ع ـبــاء ت ـهــا أع ــام
ص ـح ــاف ــة ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة.
ف ــي ال ـ ّ
أحد صناع مجلة «الشبكة» والشهود
ّعلى زمنها الذهبي ،يقول لـ«االخبار»
إن ـ ــه ف ــي أواخ ـ ـ ــر ال ـس ـت ـي ـن ـيــات وأوائ ـ ــل
الـسـبـعـيـنـيــات ،كــانــت «الـشـبـكــة» تبيع
س ـتــن أل ــف ع ــدد ف ــي األسـ ـب ــوع ،وك ــان
ان ـت ـشــارهــا ع ـلــى ام ـت ــداد رق ـعــة الـعــالــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .م ـ ــن أسـ ـ ـم ـ ــاء تـ ـل ــك امل ــرح ـل ــة
نــذكــر سليم ن ـصــار ،وج ــورج إبــراهـيــم
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،والـ ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل ج ــورج
جـ ــرداق ،وج ــان شــاهــن ،وعـبـ ّـد الغني
طليس ...يقول املصدر الذي فضل عدم
ذك ــر اس ـم ــه« :ك ــان ــت الـشـبـكــة «مـمـلـكــة»
واسمها كبيرًا وذا سطوة مرعبة على
الفنانني والداخلني الجدد إلى املهنة.
ّ
ً
كان الفنان حني يعلم أن مقاال سيصدر

ّ
عنه في املجلة ،ال ينام الليل من الترقب.
ّ
وك ــان امل ـس ـتــوى األدبـ ــي فـيـهــا مـتـفــوقــا
ً
حتى على املستوى الصحافي .مثال،
جورج إبراهيم الخوري ( 1922ـ ـ 2006
ـ رئيس تحرير املجلة لسنوات طوال)
ك ــان كــاتــب رواي ـ ــة ،وه ــو الـ ــذي اخـتــرع
تـقـلـيــد إل ـق ــاء األلـ ـق ــاب ع ـلــى ال ـف ـنــانــن،
وكــانــت عــاقــاتــه قــويــة بــالـفـنــانــن ،من
ع ـبــد ال ــوه ــاب وأم ك ـل ـثــوم إل ــى فـنــانــي
ل ـب ـنــان .سـيــاسـيــا أي ـض ــا ،كــانــت عــاقــة
سعيد فريحة بعبد الناصر قوية جدًا،
لــذا كــان املصريون يعتبرون صحيفة
«األنوار» بيتهم».
ال ـي ــوم ،تـقـفــل «دار ال ـص ـيــاد» أبــوابـهــا،
وت ـطــوي  75عــامــا مــن عـمــر الصحافة
اللبنانية والعربية ،التي اتـخــذت من
ه ــذه املـهـنــة م ـســارًا ملتزمًا بالقضايا
الوطنية والعربية والقومية .في أزمة
الـحــروب والـصــراعــات الداخلية ،آثــرت
الــدار العريقة الصمود ،ودفعت الثمن
بــاه ـظــا .الـ ـي ــوم ،وف ــي أزمـ ــة الـصـحــافــة
فــي لبنان ،تغلق آخــر أبــوابـهــا ،فاتحة
عهدًا أسود من هذه املهنة ،التي بدأت
ّ
تكر سبحة روادهــا في انتظار املشهد
األخير.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صباح قبر

ُّ
خير في هذا الصباح؟
أي ٍ
ُّ
صباح
خير في ِّأي
أي ٍ
ٍ
ُ
َ
حالا تستيقظ فيه
ُ َّ ًّ
مرة أخرى وأخرى،
تكتشف أنك،
ُ
تزال ّ
حيًا...
ال
ّ
أحشاء قبر!
حيًا في
ِ
ّ
ّ
يتمتع النغ النغ بشعبية تحاكي تلك التي يتمتع بها نجوم البوب
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«األوركسترا الوطنية» تفتتح موسمها بـ ...الصين
بشير صفير
بعد العطلة الصيفية ،تعود «األوركسترا
الــوط ـن ـيــة ال ـف ـل ـهــارمــون ـيــة» إل ــى الـنـشــاط
بــدءًا مــن مساء الـيــوم الجمعة ،بأمسية
ّ
ً
إحياء لليوم الوطني
التوجه،
«صينية»
ال ـ  69فــي الـصــن ،تحتضنها «كنيسة
الـقــديــس يــوســف» (األشــرفـيــة ـ ـ مــونــو).
الثقافة في حكومة
املوعد يرعاه وزيــر
ّ
ت ـص ــري ــف األعـ ـ ـم ـ ــال ،غ ــط ـ َـاس خ ـ ــوري،
وي ــأت ــي بــال ـت ـعــاون م ــع وزارتـ ـ ــي الـثـقــافــة
والسياحية لجمهورية الصني الشعبية
والسفارة الصينية في لبنان .النشاط
امل ــوس ـي ـق ــي ال ـكــاس ـي ـكــي ال ـغ ــرب ــي فــي
الـ ـص ــن ـ ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـق ــوي ــة ل ـهــذه
الثمانينيات)
املوسيقى إلى البالد (منذ
ّ
الـ ـت ــي ت ـل ــت ال ـخ ـط ــأ ال ـ ـفـ ــادح امل ـت ـم ــث ــل ب ـ
«الثورة الثقافية» ّ
(حجمت حضور هذه
املوسيقى ورمــوزهــا من مؤلفني وآالت

ً
وموسيقيني) ـ ـ ينقسم إلى قسمني :أوال،
املــؤلـفــون الصينيون الــذيــن استطاعوا
إح ــداث خــرق فــي أوروب ــا على مستوى
برمجة أعمالهم في األمسيات ،وثانيًا،
امل ــوس ـي ـق ـي ــون ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ــازف ــو
الـبـيــانــو الــذيــن احـتـلــوا مــراتــب ّ
متقدمة
بـ ــن زم ــائـ ـه ــم ًعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــرة
األرضية ،وصــوال إلى انتزاع يوندي لي
(عــازف بيانو صيني زار لبنان ضمن
«مـهــرجــان الـبـسـتــان») الـجــائــزة األول ــى
في «مسابقة شــوبــان» املرموقة (دورة
ع ــام  ،)2000وكــذلــك زمـيـلــه الـ ـ «ســوبــر
ستار» النغ النغ (أيضًا زار لبنان ضمن
«م ـ ّهــرجــانــات بـيـبـلــوس ال ــدول ـي ــة») الـ ّـذي
يتمتع بشعبية تحاكي تلك التي يتمتع
بـهــا نـجــوم ال ـب ــوب ،وال ـ ـ «سـكـســي» جـدًا
يوجا وانــغ ( )Yuja Wangالتي تتمتع
أيضًا بشهرة واسعة.
اس ـت ـنــادًا إل ــى ذل ــك ،ف ـ ّ
ـإن تنظيم أمسية

ّ
التوجه له ما ّ
يبرره
كالسيكية صينية
ال ـ ـيـ ــوم .م ــن ه ـن ــا ،ن ــدخ ــل إلـ ــى بــرنـ ّـامــج
األم ـس ـي ــة ال ـ ــذي ي ـض ـ ّـم ثـ ــاث م ـحــطــات
صينية ،فيما ُح ِج َزت الرابعة لكونشرتو
ال ـب ـيــانــو الـشـهـيــر (ال ــرق ــم  )1لـلــروســي
تـشــايـكــوفـسـكــي .األع ـم ــال تنقسم إلــى
أوركـسـتــرالــي مــع أو بــدون بيانو ،حيث
يـقــود األورك ـس ـتــرا املــايـسـتــرو ه ــاروف
فــازلـيــان ،ويـشــارك فــي األمسية عــازف
البيانو الصيني جي يوان (،)Jie Yuan
ال ـفــائـ ّـز بـمـســابـقــات بـيــانــو عـ ـ ّـدة ،عاملية
ومحلية (فــي الـصــن) مــن بينها «فــان
كليبورن» األميركية املرموقة.
أم ـس ـي ــة «األورك ـ ـس ـ ـت ـ ــرا الــوط ـن ـيــة
ال ـف ـل ـهــارمــون ـيــة» :ال ـي ــوم ـ ـ الـســاعــة
الثامنة والنصف مـسـ ً
ـاء ـ ـ كنيسة
القديس يوسف (األشرفية ـ مونو).
الدخول مجاني.

ُ
سفراء الموت
ّ
ّ
املسد ُ
ها هم قادمون َ
سات
وليس في أيديهم إال
والخناجر.
ّ ُ
هيا! ق ْم وافتح لهم الباب!
َ َ
ً
َ َ
ُ
تخشاه
يعود ّثمة ما
وال تخش شيئًا (أصال لن
بعد اآلن)
َ ْ
صلوا بهنيهات،
فهم ،قبل أن َي ِ
كانوا قد فرغوا َلت ِّ
قبرك.
حفر
ن
م
م
ه
ـو
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ق ْم وافتح!...
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