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في الواجهة

جدار الرشيدية :ال لشيطنة الفلسطيـنيين!
مخيم الرشيدية أهدأ ّ
ّ
استطلع
اللبناني
الجيش
المحيط.
مع
انسجامًا
وأكثرها
لبنان،
في
الفلسطينيين
النازحين
مات
مخي
ّ
إمكانية إقامة جدار على غرار جدار ّعين الحلوة .وهنا ال ضرورات أمنية تبيح «المحظورات» .الجدار حول الرشيدية فكرة تطل
مع بشائر «صفقة القرن» التي يتطلب تنفيذها المزيد من شيطنة الالجئين الفلسطينيين ،ودفعهم إلى داخل «الغيتو»،
أو إلى الرحيل إلى أبعد مكان عن فلسطين
فراس الشوفي
العبور على حاجز الجيش اللبناني
عن يمني أوتوستراد صور  -الناقورة
ّ
مخيم الرشيدية لالجئني
إلــى داخــل
الـفـلـسـطـيـنــن ج ـن ــوب مــدي ـنــة ص ــور،
لـ ـي ــس أم ـ ـ ـ ـرًا صـ ـعـ ـب ــا .يـ ـق ــف ال ـج ـن ــود
بــأريـحـيــة مـقـبــولــة ه ـنــا ،يستطلعون
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــن
وسياراتهم ،والطمأنينة بادية على
وج ــوه ـه ــم ،وك ــأن ـه ــم ح ـف ـظــوا وج ــوه
األه ــال ــي ال ــذي ــن اع ـ ـتـ ــادوا املـ ـ ــرور من
املخيم وإليه.
وم ـ ــع أن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ل ـب ـنــان
يـ ـتـ ـش ــارك ــون ج ــاجـ ـلـ ـه ــم واملـ ـصـ ـي ــر،
لـكــن مـخـ ّـيــم الــرشـيــديــة ال ي ـقــارن بـ ٍّ
ـأي
م ــن مـخـيـمــات ال ـش ـتــات الفلسطيني
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ع ــن ال ـح ـلــوة وال بــرج

عبد الله :نتعاون مع األجهزة ّ
األمنية ،وكل مطلوب لدينا نسلمه
بأسرع وقت ممكن
نشر أسالكًا
مصدر أمني :الجيش
ّ
حديدية في أماكن محددة،
واألمور جيدة اآلن
الـ ـب ــراجـ ـن ــة وال م ـخ ـ ّـي ـم ــات ال ـش ـم ــال.
الرشيدية ،مع مخيمي البرج الشمالي
والـبــص« ،ألـطــف» بعض الشيء على
ّ
ســكــانـهــم .ال ـضــوء فــي الــرشـيــديــة بني
الـبـيــوت ليس ن ــادرًا ،وال ـش ــوارع على
ضيقها ،أشرح من تلك الزواريب التي
تحكم عني الحلوة ومار الياس وبرج
البراجنة.
م ــن ح ــاج ــز ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إل ــى
سـ ــاحـ ــة امل ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،ب ـضــع
شجيرات منثورة هنا وهناك تكسر
حـ ـ ّـدة ال ـب ــاط ــون امل ـخ ـفــي خ ـلــف أل ــوان
البيوت .توصل الدرب من على يسار
الساحة الرئيسية ،إلــى مكتب حركة
ف ـتــح .رايـ ــات ص ـفــراء عـلــى الـجــانـبــن،
وصور الراحل ياسر عرفات مرسومة
عـلــى جـ ــدران امل ـك ـتــب ،وح ـ ـ ٌ
ـارس يتيم
ّ
يتفيأ مــع بندقيته هــربــا مــن شمس
ال ـظ ـه ـيــرة ع ـلــى ال ـس ــاح ــل وال ــرط ــوب ــة
الالذعة.
يـ ـك ــاد م ـخ ـ ّـي ــم ال ــرش ـي ــدي ــة ي ـغ ـيــب عــن
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ألش ـ ـ ـهـ ـ ــر .فـ ـ ــا اشـ ـتـ ـب ــاك ــات
ّ
ّ
مسلحة إل في ما نــدر ،وال مطلوبني
ّ
ّ
خـطــريــن ت ـت ــردد أس ـمــاؤهــم ك ــل ي ــوم،
حتى ّ
الصراع «الفصائلي» التقليدي
ّ
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى س ــاح ــة امل ـخ ــي ـم ــات،
تخفت حـ ّـدتــه هـنــا .وحــدهــا يوميات
الفلسطينيني املـثـقـلــة بـهـمــوم الـيــوم
وهواجس املستقبل صامدة.
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،ق ــام وف ــد م ــن الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــان ــي ب ـج ــول ــة اس ـت ـط ــاع ـي ــة فــي
م ـح ـيــط امل ـخ ـ ّـي ــم ،ب ـه ــدف غ ـيــر مـعـلــن،
هــو دراسـ ــة رف ــع مـسـتــوى اإلجـ ــراءات
األمنية فــي محيطه ،مــن نشر أســاك
شــائـكــة وإم ـكــان ـيــة إق ــام ــة جـ ــدار على
ُ
غرار ذلك الذي ط ّوق به عني الحلوة.
ُ
بــاملـنــاسـبــة ،ج ــدار عــن الـحـلــوة ه ـ ّـرب
تـهــريـبــا .ات ـخــذ ال ـق ــرار الـسـيــاســي في
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــي م ــن املـ ــرات
النادرة التي يتعامل فيها اللبنانيون
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ك ـ ـ ـ ـ ـ ــ«دولـ ـ ـ ـ ـ ــة»ّ ،
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ألن «اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر»
فلسطيني ،واملطلوب «خنقه» .وقبيل
ال ـ ـبـ ــدء ب ــال ـب ـن ــاء وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاءه ،اع ـت ــرض
الفلسطينيون ،الفصائل والـسـفــارة،
ّ
ثم انقسموا على املوقف .اللبنانيون
ك ــان ــوا أذك ـ ـ ــى .اع ـت ــرض ــت ح ــرك ــة أم ــل
وحــزب الله ،فتوقف البناء ،ثـ ّـم نسوا
األمـ ـ ــر ،ف ـص ــار ج ــزء م ــن الـ ـج ــدار أم ـرًا
واقـ ـ ـع ـ ــا .ثـ ـ ـ ّـم وقـ ـع ــت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
امل ـخـ ّـيــم ،أو ح ــروب صـغـيــرة ،واختبأ
في داخله مطلوبون جدد ،لبنانيون
هذه ّ
املرة ،فبدأ البناء من جديد ،على
السكت .خفتت االعتراضات ،أصيبت
القوى السياسية بـ«الحياء»ّ ...
ربما،
أو ّ
ربما هي سياسة القضم.
في حالة عني الحلوة ،قد يجد األمنيون
مـبـ ّـررًا ُيـحــرج الـقــوى السياسية ،بأن
الجدار حاجة أمنية ّ
ملحة :مطلوبون
خ ـ ـطـ ــرون ،أمـ ـي ــر ل ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
أم ـ ـيـ ــر ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،م ـل ـجــأ
إلرهــاب ـيــن ف ـ ّـاري ــن م ــن دول املـحـيــط،
ومصدر لعمليات إرهابية في الداخل

اللبناني ،واشتباكات وحروب دائمة
تنتقل سريعًا إلى مدينة صيدا ّ
تهدد
«س ـل ـم ـه ــا األه ـ ـل ـ ــي» وتـ ـقـ ـط ــع ط ــري ــق
الجنوب .إن اعـتــرض حــزب الله على
الـجــدار ،يقول الشامتون إن املقاومة
ال ت ــري ــد األمـ ـ ــن ل ـل ـب ـن ــان ،وإن سـكــت
قـيــل إن ح ــزب الـلــه ي ـشــارك فــي سجن
الـفـلـسـطـيـنـيــن خ ـلــف ج ـ ــدران كــانــت
إســرائـيــل سـ ّـبــاقــة إلـيـهــا فــي فلسطني
املحتلة.
إذا كان الرشيدية باعتراف املعنيني
في الجيش واألجهزة األمنية وجهاز
ّ
املخيمات هــدوءًا
أمــن املقاومة ،أكثر
واستقرارًا ،فما ّ
مبرر رفع جــدار إذًا؟
ه ــل ألن الـتـهـمــة ج ــاه ــزة« :م ـخـ ّـيــم»؟
ت ـم ــام ــا م ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،يـمـشــي
وتهمته معه؟ في الرشيدية إذًا نحو
 28م ـت ـه ـمــا ح ـت ــى ت ـث ـبــت ب ــراء تـ ـه ــم،
وم ـ ــن األف ـ ـضـ ــل ح َّـف ــاظ ــا ع ـل ــى األمـ ــن
الـلـبـنــانــي أن ُيـ َـحــضــر سـجــن كـبـيــر...
ُ
استباقيًا .العصا األمنية تــرفــع في
ّ
وجه املخيمات بذريعة خطر يشكله

عـشــرون «إرهــاب ـيــا» هنا ومطلوبان
ب ـجــرم إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي حـفــل زف ــاف
هـ ـن ــاك .شـيـطـنــة ال ــاج ـئ ــن ال يمكن
فصلها عن السياق السياسي العام،
إقليميًا ودوليًا« .صفقة القرن» الحت
بشائرها مــن واشنطن إلــى القدس،
ف ـمــن الـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ج ـ ّعــل لـبـنــان
عضوًا إلزاميًا في نادي منفذيها؟
م ــا إن ي ـحــن م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـ ــدوام
امل ـ ــدرس ـ ــي ،ح ـت ــى ي ـت ـب ـع ـثــر األطـ ـف ــال
فـ ــي ط ــري ــق الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ب ـي ــوت ـه ــم.
ّ
يتجمعون هنيهة أمــام مكتب فتح،
ّ
يلعبون بقناني املياه ،ثم يتراكضون
هربًا من الكاميرا .في الطابق ّ
األول،
مكتب العميد توفيق عبد الله قائد
األمن الوطني الفلسطيني في صور.
ع ـب ــد الـ ـل ــه ،م ـث ــل أي فـلـسـطـيـنــي فــي
الرشيدية ،ال يجد سببًا إلقامة جدار
ّ
مخيمه« .نتعاون مع األجهزة
حــول
األمـ ـنـ ـي ــة ومـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
ّ
وكــل مطلوب لدينا إن وجــد نسلمه
بـ ـ ــأسـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت م ـ ـم ـ ـكـ ــنّ .
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا هــي

س ـي ــاس ــة ل ـب ـنــان ـيــة ج ـ ــدي ـ ــدة» ،ي ـقــول
ـوان« ،بـصــراحــة،
العميد .يصمت ل ـثـ
ٍ ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــون ك ـف ــروا ب ـكــل ش ــيء».
بــالـنـسـبــة إل ــى عـبــد ال ـلــه ،االع ـتــراض
الفلسطيني حتى اآلن ليس كافيًا،
«يـعـنــي ش ــو فـيـنــا ن ـق ــول؟ ه ــي أرض
لبنانية ،وإحنا ضيوف عليها ،بس
ّ
مل ــا ت ـح ــط ال ـن ــاس بـسـجــن يـعـنــي عم
تدفعها نـحــو امل ـج ـهــول ...بـعــد باقي
هالكرامة ،كثيرة على الفلسطيني؟».
ب ـع ــد وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر ،ي ـح ـض ــر عـضــو
ق ـيــادة فـتــح إقـلـيــم لـبـنــان ال ـل ــواء أبــو
أح ـم ــد زي ــدان ــي إلـ ــى امل ـك ـت ــب .ال ـل ــواء
ً
أكثر تفاؤال من العميد ،يقول إن في
م ـع ـلــومــاتــه أن ال ـ ّج ـيــش ك ــان ي ــدرس
ال ـخ ـطــوة ول ــم يـتــخــذ ق ـ ــرارًا ،ويـ ّ
ـرجــح
أن ال ـحــوار مــع الـجـيــش جعله يعدل
عن الخطوة .يعود الـلــواء إلــى حرب
ت ـمــوز .يــومـهــا ك ــان املـخـ ّـيــم ج ــزءًا من
م ـســرح ال ـح ــرب وال ــدع ــم اللوجستي
للمقاومة وألهــالــي الـقــرى املحيطة.
ّ
يوصف اللواء حادثة حصلت خالل

األميركيون
ّ
والمخيمات
ق ـب ــل م ـ ـ ـ ّـدة ،اس ـت ـط ـلــع فــريــق
ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي مـحـيــط
م ـخـ ّـيــم ال ــرش ـي ــدي ــة .بــالـطـبــع،
ي ــرب ــط ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيـ ّـون بــن
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ومـ ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــطـ ــط لــه
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون ملـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات
الشتات مــن تصفية وإنهاء
لـ ـ ـ ـ ــدور األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،ت ـم ـه ـي ـدًا
للقضاء نهائيًا على القضية
الفلسطينية.
وه ـ ـ ــذا الـ ــربـ ــط ا ّلـفـلـسـطـيـنــي
منطقي ،في ظــل السياسات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــال م ـســألــة
ف ـل ـس ـط ــن ،واملـ ـصـ ـي ــر الـ ــذي
ّ
تسببه الجماعات اإلرهابية
امل ـ ـ ــدع ـ ـ ــوم ـ ـ ــة مّـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ّيـ ــركـ ــا
وحـلـفــائـهــا ،كــلـمــا حــلــت في
مـخـ ّـيــم فلسطيني ،مــن نهر
ال ـب ــارد إل ــى عــن الـحـلــوة إلــى
ّ
مخيم اليرموك.
غـيــر ّ أن امل ـص ــادر اللبنانية،
ال تعلق كثير االهتمام ًعلى
ّ
الزيارة األميركية ،مؤكدة أن
ه ــذه الـجــولــة «اع ـت ـيــاديــة ،وال
عــاقــة بـهــا بـجــولــة الـجـيــش»،
وتــؤكــد أن الــوفــود األميركية
دائـ ـ ـم ـ ــا تـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
زي ـ ـ ــارات مل ـح ـيــط امل ـخـ ّـي ـمــات،
ّ
ليسجل أنه
«بعضهم يــأتــي
زار أماكن خطرة في لبنان،
ليكافأ بعدها من إدارته».

الـ ـع ــدوان ،حــن اع ـتــدى أح ــد الـشـبــان
الفلسطينيني على نازح لبناني إلى
ّ
املخيم ،فـقـ ّـرر الـنــازحــون اللبنانيون
ّ
ع ـ ـنـ ــدهـ ــا أن يـ ــرح ـ ـلـ ــوا عـ ـ ــن املـ ـخ ــي ــم
ت ـحــت ال ـق ـصــف .ف ـمــا ك ــان م ــن ال ـلــواء
وفـعــالـيــات املـخـ ّـيــم وق ــادة الفصائل،
ّ
إل أن اجتمعوا بهم في باحة مدرسة
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إلق ـن ــاع ـه ــم ب ــال ـع ــدول
ع ــن ال ـخ ـط ــوة« .ق ـل ـنــا ل ـه ــم ،سـبـعــون
عــامــا حملتونا عـلــى أكـتــافـكــم ،ملــاذا
تحرموننا شــرف أن نخدمكم خالل
ه ــذا الـ ـع ــدوان؟ ال تــرح ـلــوا ،أن ـتــم في
بيوتكم» .ومن الحادثة ينطلق اللواء
ّ
املخيم بمحيطه .يكفي
ليشرح عالقة
أن أك ـثــر م ــن  300ف ـتــاة لـبـنــانـيــة من
قضاء صور متزوجات بفلسطينيني
من الرشيدية.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـق ــول م ـص ــدر
أمني لبناني إن زيــارة الجيش كانت
استطالعية ،وإن «الـجــدار كــان فكرة،
واألرجح أنها لن ّ
تطبق ،الجيش نشر
ّ
أس ــاك حــديــديــة ف ــي أم ــاك ــن م ـح ــددة،
واألم ــور جيدة اآلن» .ويـقــول املصدر
إن «ال ـج ـي ــش ي ـل ـجــأ إلـ ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـتــي يـجــدهــا مناسبة للحفاظ على
األمن اللبناني ،لكن مسألة الجدار ال
ّ
يتوسع
ترتبط فقط بــاألمــن ،املـخـ ّـيــم
وح ـ ـ ـ ـ ــدوده تـ ـت ــوس ــع لـ ـتـ ـط ــاول أرض
الدولة واملشاع» .لكن أال توجد سبل
ّ
التوسع العمراني؟
أخرى لضبط هذا
«نعم يــوجــد» ،يقول املـصــدر« ،علينا
البحث مع اإلخــوة الفلسطينيني عن
سبل ضبط التمدد العمراني».

باسيل للجبير:
كثيرون يعتقدون أنكم تؤخرون التأليف
ّ
ليست قليلة أسباب تعثر
تأليف الحكومة .في شق
منها خالف على مقاعد
وحقائب ،وفي آخر خالف
على التحالفات .كلما الح
أمل في إحراز ّ
تقدم يتراجع
خطوات إلى الوراء ،وتفتح
السقوف على السماء .كأن
أحدًا ال يريد الحكومة اآلن ،أو
لم تحن ساعتها اإلقليمية
نقوال ناصيف
عـلــى هــامــش إل ـقــاء رئـيــس الجمهورية
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ك ـل ـم ـت ــه ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة (األربـ ـع ــاء
 26أي ـلــول) فــي ن ـيــويــورك ،الـتـقــى وزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل فــي ممشى
امل ـب ـن ــى ال ــزج ــاج ــي ن ـظ ـي ــره ال ـس ـع ــودي
عـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،ودار ب ـي ـن ـه ـمــا حـ ــوار
قصير ذو مغزى.
ســألــه الجبير بعد مصافحة ن ــادرًا ما
اتسمت بالتحبب :ما أخبار الحكومة؟
ّ
رد باسيل :لــم تتألف بعد .الـحــال مش
ماشي.
سأله :ملاذا؟
اج ـ ـ ـ ـ ــاب :ألن ـ ـنـ ــي وس ـ ـعـ ــد (الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري)
أص ـح ــاب ،أص ـ ّـدق ــه .لـكــن ال أح ــد ســواي
يـصـ ّـدقــه .كـثـيــرون فــي لبنان يعتقدون
أنكم وراء تأخير تأليفها.
ّ
قال الجبير :ال عالقة لنا .نحن ال نتدخل
في تأليف الحكومة.
ّ
رد :الناس الذين يخصونكم يطالبون
ّ
ب ـم ــا ل ـي ــس ل ـه ــم ح ــق ف ـي ــه .ي ـت ـصــرفــون
باستقواء.
نـفــى ّ الــوزيــر الـسـعــودي وكـ ـ ّـرر :نـحــن ال
نتدخل.
الذهاب إلى نيويورك وبعد العودة
قبل
ّ
منها ،يتعذر التوصل إلى مخارج ملأزق
الـتــألـيــف ،بما فــي ذلــك الــرئـيــس املكلف
ّ
املعني بهذه املهمة ،إذ
سعد الحريري
يراكم يومًا بعد آخر أسبابًا تلو أخرى
للتعثر.

لـيــس ف ــي ال ـفــريــق الــرئــاســي امل ـفــاوض
َم ــن يعتقد أن الــرجــل يكظم س ــوء نية
ّ
يتعمد
إلطــالــة أمــد التكليف عبثًا ،أو
سعيدًا بــإهــدار الــوقــت كرئيس مكلف،
أو يحاول «ابـتــزاز» التفاوض النتزاع
م ــزي ــد م ــن امل ـك ــاس ــب ،ب ــل أك ــد الــرئـيــس
املكلف فــي الـلـقــاء يــن غير املعلنني في
 22أيـلــول اسـتـمــرار االتـفــاق مــع رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة :ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى أن نـتـفــق،
ّ
ون ـظ ــل ش ــرك ــاء .جـ ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أنــه
ّ
بكر في إربــاك خياراته ،وإحــراج نفسه
أم ــام ع ــون فــي مــا ب ـعــد ،مـنــذ األس ـبــوع
األول للتكليف :وع ــد الـنــائــب السابق
وليد جنبالط بثالثة مقاعد ،ورئيس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
بالحصة التي طالب بها ،وهــي أربعة
مقاعد .كان جواب مفاوضه في الفريق
ال ــرئ ــاس ــي ح ـي ـن ــذاك أن امل ـق ـعــد ال ــراب ــع
ّ
يسدده الحريري من حصته.
ّ
ع ـنــدمــا س ــل ــم إل ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
في  3أيلول مسودته للحكومة ،بعدما
اط ـل ــع عـلـيـهــا بــاس ـيــل ل ـس ــاع ــات خـلــت،
ق ــال ال ـح ــري ــري إن ــه ان ـت ــزع م ــن جعجع
ً
تـ ـن ــازال بـتـقـلـيــص ح ـص ـتــه م ــن خمسة
وزراء إلـ ــى أربـ ـع ــة ،وأق ـن ـع ــه بــالـتـخـلــي
عــن نيابة رئــاســة الحكومة والحقيبة
السيادية .بالتأكيد ،كان ّ
رد فعل رئيس
الجمهورية سلبيًا برفض املسودة تلك.
لم يسع ّالرئيس املكلف سوى أن يقسم
أن ال تــدخــل سـعــوديــا يعرقل التأليف،
وأنـ ـ ــه ي ـك ـفــل ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـخ ــدام جـنـبــاط
امل ـي ـثــاق ـيــة ل ـ ُت ـع ـط ـيــل ج ـل ـس ــات مـجـلــس
الوزراء متى أعطي املقاعد الدرزية.
م ــا ب ــات ي ـح ــوط ب ـم ــأزق ال ـتــأل ـيــف اآلن
بضعة معطيات:
 - 1ال يقود عــون معركة توزير النائب
ط ــال أرس ـ ــان ب ــال ــذات ،وال االش ـت ـبــاك
الـ ــدائـ ــر ح ـ ــول امل ـق ـع ــد الـ ـ ـ ــدرزي ال ـثــالــث
ينحصر باالسم وصاحبه بــالــذات ،بل
م ـعــركــة ك ـســر اح ـت ـك ــار ف ــري ــق سـيــاســي
واحــد تمثيل طائفة برمتها ،وإن كان
ً
هــو األكـثــر تمثيال فيها .فــي األسابيع
األولـ ـ ــى لـلـتـكـلـيــف ،ق ـبــل أربـ ـع ــة أش ـهــر،
ن ــاق ــش ب ــاس ـي ــل م ــع أرس ـ ـ ــان ت ــوزي ــره،
وخ ـل ـصــا إلـ ــى أنـ ــه رب ـم ــا كـ ــان م ــن غير
املـ ــائـ ــم وصـ ــولـ ــه ش ـ ّخ ـص ـي ــا إلـ ـ ــى ه ــذا
املنصب ،لكنه سيتمثل حتمًا كرئيس
كتلة نيابية.
 - 2ف ــي مـ ـس ــودت ــه ،أعـ ـط ــى ال ـح ــري ــري
ج ـن ـب ــاط م ـق ـعــديــن ب ـح ـق ـي ـب ـتــن ،عـلــى

أن ي ـكــون ال ـثــالــث ف ــي ح ـصــة الــرئـيــس
املكلف ،وجعجع أربـعــة مقاعد بأربع
ح ـق ــائ ــب .بـ ـ ـ ّـرر اإلك ـ ـثـ ــار م ــن ال ـح ـقــائــب
لـجـعـجــع بــأن ـهــا م ــن حـصـتــه ه ــو .كــان
ال ـ ـجـ ــواب أنـ ــه ع ـن ــدم ــا ي ـم ـنــح الــرئ ـيــس
امل ـك ـل ــف ف ــري ـق ــا ح ـص ــة ت ـف ــوق الـحـصــة
ّ
امل ــوج ــودة فــي حــوزتــه ه ــو ،فــذلــك يــدل
ع ـل ــى أنـ ــه يـمـنـحـهــا ل ـه ــذا ال ـف ــري ــق مــن
كيس ســواه .إذ تبعًا لفحوى مداوالت
سابقة بني الفريق الرئاسي املفاوض
والحريري بمنح الكتل الرئيسية في
البرملان مقاعدها وفق قاعدة النسبية،
ما دام االتفاق على التوزير يأخذ في
االع ـت ـبــار م ـع ـيــارًا رئـيـسـيــا ه ــو نتائج

يخشى الحريري
من وصف الغرب
حكومته بأنها «حكومة
حزب الله» من دون
القوات اللبنانية

االنـتـخــابــات النيابية ،يفضي توزيع
الحصص إلى املعادلة اآلتية:
• الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وحـ ـلـ ـف ــاؤه
( 29ن ــائ ـب ــا ب ـي ـن ـهــم ح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق
وأرسالن) 6 :وزراء.
• ثـ ـن ــائ ــي ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه  -حـ ــركـ ــة أم ــل
وحلفاؤه ( 30نائبًا بينهم  17نائبًا في
كتلة الرئيس نبيه بـ ّـري و 13نائبًا في
كتلة حزب الله) 6 :وزراء.
• ت ـيــار املـسـتـقـبــل ( 20نــائ ـبــا) :رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء  4 +وزراء ،مـ ــع أن
الــرئ ـ ّيــس املـكـلــف بـسـبــب ت ـفـ ّـرق ال ـنــواب
املستقبل
ال ـســنــة ال ـع ـشــرة خ ــارج ت ـيــار
ّ
يطلب الـحـصــول عـلــى املـقــاعــد السنية
ال ـس ـت ــة .ف ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال سـيـبـقــى
ً
واحد منها منفصال عنه.
• حزب القوات اللبنانية ( 15نائبًا)3 :
وزراء.
• الحزب التقدمي االشتراكي ( 9نواب):
وزيران.

ّ
ّ
والتصرف على أنه محرج بحلفائه (داالتي ونهرا)
التمسك بالشراكة مع رئيس الجمهورية
الحريري عالق بين

• تيار املردة ( 4نواب) :وزير واحد.
إل ــى هـ ــؤالء كـتـلــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
خمسة وزراء على غرار العدد الذي له
في حكومة تصريف األعمال الحالية.
 - 3في صلب الذريعة التي يتسلح بها
في مراعاة القوات اللبنانية وإرضائها،
م ــن غ ـي ــر أن ي ــرب ــط ب ـي ـن ـهــا وحـلـيـفـهــا
اإلق ـل ـي ـمــي ال ــري ــاض ،وبـ ـ ــإزاء اس ـت ـمــرار
تصلب جعجع الذي يصعد إلى خمسة
مقاعد ويهبط إلى أربعة تبعًا لسياق
التفاوض ،قــول الحريري إنــه ال يسعه
تأليف حكومة ال تنضم إليها القوات
اللبنانية .في ظنه أنها ستصدم الغرب
واملجتمع الدولي املهتم ،وتثير ريبته،
وتـجـعـلــه يـعـتـقــد أن ـهــا «ح ـكــومــة حــزب
ّ
الله» فحسب .مع ذلــك ،ذكــره مفاوضه
ب ـ ــال ـ ــدور ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي اضـ ـطـ ـل ــع بــه
جعجع إب ــان أزمـتــه فــي الــريــاض فــي 4
تـشــريــن الـثــانــي  ،2017واح ـت ـجــازه في
فندق هناك إلى حني عودته إلى لبنان
في  22تشرين الثاني ،والقطيعة التامة
ال ـت ــي ضــرب ــت عــاق ـتــه بـجـعـجــع ط ــوال
أشهر قبل حمله على مصالحته في 17
ّ
أيار  .2018ذكره أيضًا بأن رئيس حزب
القوات اللبنانيةُ كان أكثر املتحمسني
رغم الحريري عليها،
لالستقالة التي أ ِ
وقال على إثر إعالنها إنه تأخر كثيرًا
فيها.
 - 4يــأخــذ ال ـفــريــق الــرئــاســي امل ـفــاوض
ع ـلــى ال ـح ــري ــري خ ـطــأ ال ـت ـقــديــر .وضــع
م ـسـ َّـودة حكومة فيها كــل مــا ال يوافق
َ
عليه رئيس الجمهورية بــإزاء حصتي
ج ـن ـب ــاط وج ـع ـج ــع م ـق ــاع ــد وح ـق ــائ ــب.
ّ
تــال ـي ــا ،ي ــاح ــظ ه ــذا ال ـفــري ــق أن ــه ُي ـخــل
باالتفاق املبرم منذ عام  2016من خالل
ّ
يتمسك بالشراكة مع
مقاربة متنافرة:
ّ
ّ
رئيس الجمهورية ويـكــرر تعهده هذا
ّ
يتصرف على
أمامه ،وفي الوقت نفسه
أنه محرج بحليفيه وال يسعه التخلي
عـنـهـمــا أو إه ـم ــال شــروط ـه ـمــا .إح ــدى
الحجج الـتــي سمعها الــرئـيــس املكلف
من وزيــر الخارجية قوله لــه :ال يسعك
أن تأخذ منا لتعطي خصومنا الذين
ه ــم أيـ ـض ــا ،وفـ ــي األسـ ـ ـ ــاس ،خـصــومــك
وكانوا شركاء في التخلص منك.
بذلك يقارب الفريق ّ الرئاسي املفاوض
جانبًا مهمًا في تعذر تأليف الحكومة،
م ـفــاده أن املـشـكـلــة مــع ال ـحــريــري تكاد
تكون سياسية ،أكثر منها خالفًا على
توزيع مقاعد وحقائب.
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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
بشكل أو بآخر
النهائي»،
«الحل
ٍ

وزارة العدل «تحكم»:

َ ْ
خليل الصحناوي كمن سرق لحن أغنية!
«لبنان مكشوف سيبريانيًا ،وأنظمة
الحماية الوطنية لشبكة اإلنترنت تكاد
تكون عاجزة أمام أي اعتداء قد تتعرض
له هذه الشبكة» .هي خالصة خرجت بها
لجنة اإلعالم واالتصاالت التي اجتمعت
أمس .وهي خالصة تستدعي على األقل
استنفارًا رسميًاُ ،يدرك كثر أنه لن يتحقق،
فتجربة التعامل مع ملف خليل
صحناوي بما يحمله من مخاطر على
األمن الوطني خير دليل على ذلك
إيلي الفرزلي
قــد ال ي ـكــون ال ـحــديــث عــن ضـعــف أو
غـ ـي ــاب ال ـح ـم ــاي ــة ل ـش ـب ـكــة اإلن ـت ــرن ــت
مـفــاجـئــا لـكـثــر مـمــن يـتــابـعــون املـلــف
ويـ ــدركـ ــون ،ب ــامل ـل ـم ــوس ،أن الـشـبـكــة
معرضة لشتى أنــواع االختراق .لكن
أن يـصــدر ه ــذا الـتـصــريــح عــن لجنة
اإلع ــام واالت ـصــاالت النيابية ،التي
عقدت اجتماعًا أمس برئاسة النائب
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج حـ ـ ـس ـ ــن ،وح ـ ـضـ ــور
ممثلني عن مختلف األجهزة األمنية
وال ــوزارات املعنية ،فهذا ينهي حالة
ال ـت ـك ـت ــم والـ ـنـ ـك ــران ال ــرس ـم ـي ــة ل ـهــذه
امل ـخ ــاط ــر ،وتـ ـط ــرح أك ـث ــر م ــن عــامــة
استفهام بشأن االستخفاف الرسمي
بقضية خليل صحناوي ،على سبيل
املـثــال ،بما تحمله مــن مخاطر على
الـبـلــد بــأكـمـلــه ،كـمــا عـلــى املــواط ـنــن.
وإذا كــانــت الـقــرصـنــة املـنـســوبــة إلــى
ُ
الصحناوي ورفاقه قد كشفت ،وربما
كانت أخطر قرصنة في تاريخ لبنان،
فهذا ال يعني أن عصر القرصنة قد

انتهى أو أن الخطر قــد زال .تجربة
صحناوي ال تــزال حاضرة ،وطريقة
ال ـت ـعــامــل ال ــرس ـم ــي م ـع ـهــا ال تـشـكــل
رادعًا ألي مقرصن للشبكة اللبنانية.
غياب الرادع ال يعود فقط إلى كيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع املـ ـل ــف .األخـ ـط ــر قــالـتــه
م ـم ـث ـلــة وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ف ــي ال ـج ـل ـســة،
القاضية هانيا حـلــوة .هــي أوجــزت
م ـس ــار ق ـض ــاي ــا ال ـق ــرص ـن ــة ،بـحــديــث
مبدئي ،أشارت فيه إلى أن «ال وجود
لـ ـق ــوان ــن ت ـ ـجـ ـ ّـرم س ــرق ــة امل ـع ـل ــوم ــات
اإللـكـتــرونـيــة» .م ــاذا يعني ذل ــك؟ بما
أن ال قــانــون يحاكم املقرصنني ،فإن
«النص الذي ُيعتمد في هذه الحالة
هــو قــانــون حـمــايــة املـلـكـيــة الـفـكــريــة.
وعقاب املقرصن في هذه الحالة هو
كعقوبة من يسرق لحنًا من دون إذن
صــاح ـبــه ،ويـسـتـخــدمــه ف ــي أغ ـن ـيــة»!
سأل النواب الحاضرون باستغراب:
ومـ ــاذا عــن قـضـيــة خـلـيــل صـحـنــاوي
ورف ــاق ــه الـ ـي ــوم؟ ردت ال ـقــاض ـيــة بــأن
امل ـل ــف يـخـضــع مل ــوج ــب ال ـس ــري ــة ،وال
يـمـكـنـنــي مـنــاقـشـتــه ،إال أن ه ــذا هو
القانون!
بــاخ ـت ـصــار ،يـصـبــح ال ـج ــرم الــوحـيــد
للمقرصنني املشتبه في أنهم سرقوا
معلومات سرية من األجهزة األمنية
وم ــن م ـص ــارف وم ــن هـيـئــة أوج ـيــرو
وامتلكوا القدرة على التنصت على
االتصاالت الهاتفية األرضية وعلى
التالعب بداتا الفوترة في «أوجيرو»
وب ــال ـن ـش ــرة ال ـجــرم ـيــة وع ـل ــى ســرقــة
بيانات مصرفية آلالف املــواطـنــن...
جــرم ـهــم الــوح ـيــد ه ــو ال ـت ـعــدي على
امللكية الفكرية ملواقع إلكترونية!
ل ـك ــن إذا كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ص ـح ـي ـح ــا ،فـمــا
الـ ـج ــرم الـ ـ ــذي ُي ــاح ــق ب ــه امل ـقــرصــن
إيلي غبش (املتهم بمساعدة املقدم
س ــوزان ال ـحــاج عـلــى اخ ـتــراق مــواقــع
عديدة ،ومساهمته في تلفيق تهمة

العمالة للفنان زيــاد عيتاني)؟ هنا
تجيب حلوة بأن األمر مختلف ،فهو
ُيحاسب بتهمة االفـتــراء الجنائي ال
القرصنة.
ت ـت ـحــدث ال ـقــاض ـيــة ح ـل ــوة ع ــن عجز
ال ـقــانــون الـلـبـنــانــي ف ــي ه ــذا امل ـجــال،
لكنها ت ـس ـتــدرك ،مــؤكــدة أن ــه بــإقــرار
مـجـلــس الـ ـن ــواب ل ـقــانــون امل ـعــامــات
اإللكترونية والبيانات ذات الطابع
الشخصي تكون القاعدة قد تغيرت.
فالقانون صار يعترف ،للمرة األولى،
بما ُيسمى الجرائم اإللكترونية .هل
ه ــذا يـعـنــي أن ص ـح ـنــاوي سـ ُـيـحــاكــم
وفقًا للقانون الجديد؟ سريعًا يأتي
الـجــواب :ال مفعول رجعيًا للقانون،
وب ــالـ ـت ــال ــي ،فـ ـه ــو ال ي ــؤخ ــذ بـ ــه فــي
ال ـج ــرائ ــم ال ـســاب ـقــة ل ـت ــاري ــخ إقـ ـ ــراره.
وأكثر من ذلــك ،فقد تبني أن القانون
ال يصبح نافذًا إال بعد ثالثة أشهر
من إقراره.
ب ــال ـع ــودة إل ــى األص ـ ــل ،إل ــى الـشـبـكــة
اللبنانية املخروقة ،فقد أشار الحاج
حسن بعد الجلسة بــوضــوح شديد
إلى أن «لبنان مكشوف على مستوى
القطاعني العام والخاص ،وإلــى حد
كبير في موضوع األمن السيبراني.

وزارة العدل:
ُ
المقرصنون يحاكمون
لتعديهم على
الملكية الفكرية!

مجلس النواب يواجه التكتم الرسمي :شبكة اإلنترنت اللبنانية مكشوفة (مروان طحطح)

وأك ـثــر مــن ذل ــك ،ق ــال إن ــه بــالــرغــم من
ال ـع ـمــل الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه اإلدارات من
مؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية
ووزارات لتعزيز األم ــن السيبراني،
إال أن ـ ــه ت ـب ــن أن «هـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
واألنـ ـظـ ـم ــة غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة وم ـب ـع ـث ــرة،
والتنسيق هو بحده األدنى».
س ـ ـ ــأل ال ـ ـنـ ــائـ ــب أالن ع ـ ـ ــون م ـم ـث ـلــي
األجهزة :هل يمكن أحدًا أن يقول إنه
محمي من االختراق (سبق لعدد من
األجـهــزة األمنية أن أك ــدت تعرضها
ل ـل ـق ــرص ـن ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي)؟
اإلجـ ـ ــابـ ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة .ب ـعــض
األجـ ـه ــزة واملـ ـص ــارف وع ـل ــى رأس ـهــا
مـصــرف لـبـنــان تملك أنـظـمــة حماية

م ـت ـطــورة لـشـبـكـتـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،لكن
ه ــذه األنـظـمــة تنتهي فعاليتها ،أو
ت ـن ـخ ـف ــض ،ع ـن ــد ات ـص ــال ـه ــا بـشـبـكــة
اإلن ـتــرنــت ال ـعــامل ـيــة ،م ــا يـفـتــح الـبــاب
أم ــام اخ ـتــراقــات مـتـنــوعــة .فاملشكلة
األس ــاس تكمن فــي ضـعــف الحماية
عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــارج اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ال ــوط ـن ــي
( )Gatewayال ـتــي ت ـصـ ّـب عـنــدهــا كل
ح ــرك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي ل ـب ـن ــان .وه ــذا
ُ
يـعـنــي أن االخ ـت ــراق ــات ال ـتــي تكشف
هــي حكمًا أق ــل بكثير مــن تـلــك التي
تـنـفــذ وت ـب ـقــى م ـج ـهــولــة .وبــال ـتــالــي،
فإن األولوية املطلقة تكمن في تأمني
الـحـمــايــة الــوطـنـيــة ل ـل ـم ـخــارج ،وفــي
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ف ــي ت ــأم ــن أنـظـمــة

عامر محسن

حماية خاصة لكل شبكة ،مع ضمان
تطويرها بشكل دوري ،بالتوازي مع
تطور قدرات املقرصنني.
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ي ـم ـك ــن أن
تـتـحـقــق عـمـلـيــا ،بـحـســب مـنــاقـشــات
ال ـل ـج ـن ــة ،إال مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـح ــداث
م ــرك ــز ألم ـ ــن امل ـع ـل ــوم ــات (Security
 ،)Operation Centerيـقــوم بتدابير
تقنية لــرفــع مـسـتــوى الـحـمــايــة على
صـعـيــد الـشـبـكــة ال ـع ــام ــة ،بــاإلضــافــة
إلــى مراقبتها ،للتأكد مــن سالمتها
باستمرار.
ُ
في جلسة أمس ،طرحت كل القضايا،
وخـ ــرج الـ ـن ــواب مـسـتـشـعــريــن خـطـرًا
جديًا على األمن املعلوماتي ،فركزت
توصيات اللجنة التي أعلنها الحاج
حسن على:
 ضرورة وضع استراتيجية وطنيةلألمن السيبراني.
 ضـ ــرورة تشكيل الـهـيـئــة الوطنيةلــأمــن السيبراني مــن أجــل التكامل
بني جميع املعنيني بهذا الشأن.
وإزاء كـ ــل هـ ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،لـ ــم يـكــن
باإلمكان إغفال املحاوالت املستمرة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي السـ ـتـ ـب ــاح ــة
لبنان .وهو كانت له سوابق عديدة
ف ــي م ـج ــال خ ــرق ش ـب ـكــات اإلن ـتــرنــت
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة .واألخ ـط ــر
أن ــه ال ي ـم ـكــن ،بــالــوســائــل امل ـتــوافــرة
حاليًا ،تقدير الحجم الحقيقي لهذه
املخاطر أو مواجهتها بسبب نقص
املعدات الالزمة ،خاصة أنه لم يؤخذ
بـتــوصـيــات اللجنة الـتــي شكلت في
ع ــام  2013ع ـلــى إث ــر تــرك ـيــب ال ـعــدو
ألب ــراج على ال ـحــدود للتنصت على
الشبكة اللبنانية .فقد أوصت اللجنة
ح ـي ـن ـه ــا بـ ـت ــأم ــن املـ ـ ـع ـ ــدات ال ــازم ــة
للجيش اللبناني ملواجهة الـعــدوان
السيبراني للعدو ،لكن الحكومة لم
تكترث.

تقرير

الصندوق السيادي للنفط :اختالف (طائفي) على بيع السمك فــي الماء
ميسم رزق
لـ ــم يـ ـ ــرس الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول ال ـص ـن ــدوق
السيادي لعائدات النفط والغاز ،على
بـ ّـر .الـخــاف على مبدأ إدارت ــه وكيفية
اس ـت ـث ـمــار أم ــوال ــه ب ــن ح ــرك ــة أم ــل من
جـهــة والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر مــن جهة
أخـ ــرى ،يـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى م ــداوالت
اللجنة النيابية الفرعية (املنبثقة من
اللجان املشتركة والتي يرأسها النائب
إبراهيم كنعان) التي تتولى مناقشة
اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون امل ـ ـقـ ـ ّـدم م ــن ال ـنــائــب
ي ــاس ــن ج ــاب ــر ،وال ـ ــرام ـ ــي إل ـ ــى إن ـش ــاء
ص ـن ــدوق س ـي ــادي وإقـ ـ ــرار هـيـكـلـيــة له
ووضع تنظيمات له.
في جلسة اللجنة أمس ،انقسم النواب
ب ــن ُم ـطــالــب بــاالك ـت ـفــاء بـفـتــح حـســاب
خـ ــاص ف ــي املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي ،وآخ ــر
يــؤكــد أحـقـيــة إش ــراف مجلس ال ــوزراء
مجتمعًا على الـصـنــدوق ،وثــالــث يرى
أن إدارت ـ ـ ـ ــه ي ـج ــب أن تـ ـك ــون مـسـتـقـلــة
تـحـ َـت وصــايــة وزي ــر امل ــال كصلة ربــط
م ــع مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،م ــا أعـ ــاد األم ــور
إل ــى املــربــع األول .خلفيات الـنـقــاش ال
ُتظهر حتى اللحظة أي فريق سياسي
ينطلق من الحرص على املال العام ،أو
وفق أسس منطقية متصلة بالحفاظ
على ثروة لم يثبت وجودها بعد ،رغم
أن البحث ينبغي أن يأخذ مداه ليصل

قـطــاع الـنـفــط إل ــى لـحـظــة التنقيب مع
رؤي ــة واض ـحــة لكيفية االس ـت ـفــادة من
أم ـ ــوال طــائ ـلــة ،ف ــي ح ــال ال ـع ـثــور على
ال ــوق ــود األح ـف ــوري بـكـمـيــات تـجــاريــة.
فـ ــي طـ ـي ــات غ ــال ـب ـي ــة اآلراء امل ـخ ـت ـل ـفــة
تظهر الحسابات الطائفية واملذهبية
ملـخـتـلــف ال ـق ــوى ك ــداف ــع رئ ـيــس يـحـ ّـرك
طروحات القوى السياسية.
مع بداية الحديث عن إمكانية دخول
ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى ن ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـ ــدول ال ـن ـف ـط ـيــة،
وقـبــل بــدء استكشاف ال ـثــروة فــي قعر
الـبـحــر ،انـطـلـقــت ب ــوادر ال ـخــاف حــول
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن َالـ ـك ــام
ع ـن ــه «ال يـ ـ ــزال مـ ـبـ ـكـ ـرًا» .وحـ ـ ــن لـحــظ
قــانــون االستكشاف فــي البحر (امل ــادة
الثالثة مـنــه) إنـشــاء صـنــدوق سيادي
بقانون خــاص ،باغتت كتلة «التنمية
والـتـحــريــر» العونيني بــاقـتــراح قانون
تقدم به النائب جابر بعنوان «قانون
الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـسـ ـي ــادي» .ح ـ ــاول وزي ــر
ال ـط ــاق ــة سـ ـي ــزار أبـ ــي خ ـل ـيــل اسـ ـت ــدراك
األمر بإعالن مشروع قانون للصندوق
س ـ ُـي ـع ـ َـرض ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،لكن
ذلك لم يحصل .فأصبح اقتراح قانون
جابر الذي يطرح بأن يكون الصندوق
مؤسسة مستقلة تحت وصــايــة وزيــر
املالية ،بحكم األمر الواقع وتم تحويله
إلى اللجان املشتركة لدراسته.
الـجـلـســة ال ـت ــي اس ـت ـمــرت لـنـحــو ثــاث

س ـ ــاع ـ ــات ب ـ ـ ـ ــدأت بـ ــاع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـلــى
الـتـعــريـفــات (ب ــدءًا مــن الـفــريــق اإلداري
ـوال إل ـ ـ ــى م ــدي ــري ــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،وصـ ـ ـ ـ ـ ً
األصــول وواردات الصندوق وعائدات
االستثمار) وانتهت بصعوبة التوصل
إلــى اتفاق على املــادة الرابعة املتعلقة
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق .مـ ـ ــا إن بـ ـ ــدأت
املداوالت في املادة األولى (التعريفات)
اق ـتــرح كـنـعــان تــأجـيــل الـحــديــث فيها،
ع ـلــى أن ي ـص ــار إل ــى إج ـ ــراء تـعــديــات
عـلـيـهــا ف ــي وق ــت الحـ ــق ،وال سـيـمــا أن
«امل ــاح ـظ ــات ح ــول ال ـت ـعــري ـفــات كــانــت
ستأخذ مساحة واسـعــة مــن النقاش،
ف ـي ـمــا األه ـ ــم دراسـ ـ ــة املـ ـ ــواد األخـ ـ ــرى».
وعليه ،تمحورت الجلسة حول الفصل
الـثــانــي مــن اق ـت ــراح ال ـقــانــون (تـحــديـدًا

الموسوي :التوظيف
يجب أن ّ
يمر عبر مجلس
الخدمة المدنية

املتعلقتني
املــادتــن الـثــالـثــة والــراب ـعــة
ّ
بـمـلـكـيــة املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـت ــرول ـي ــة وإن ـش ــاء
الصندوق السيادي).
الـنــواب املــؤيــدون لفكرة جابر أشــاروا
إلــى أن املشكلة فــي جلسة أمــس كانت
«في عودة األمور إلى النقطة الصفر».
فعلى ذمتهم شهدت الجلسة السابقة
اق ـت ـن ــاع ــا م ــن ق ـب ــل م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـهــات
ب ــأن «ي ـك ــون ه ــذا ال ـص ـنــدوق مؤسسة
مستقلة ،تـحــت وصــايــة وزارة املالية
كـمــا ه ــو ال ـح ــال عــامل ـيــا» .وت ـ ّـم االت ـفــاق
ع ـلــى االن ـت ـق ــال ف ــي ال ـج ـل ـســات املـقـبـلــة
إلـ ــى «ت ـح ــدي ــد درج ـ ــة ال ــوص ــاي ــة ،على
أن تـ ـك ــون ال ـس ـل ـط ــة ال ـع ـل ـي ــا ملـجـلـســي
الـ ــوزراء وال ـن ــواب» .لكن كــل شــي «عــاد
وان ـق ـل ــب ف ــي هـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة» .بحسب
ـوحــدت مــواقــف كــل مــن وزيــر
ه ــؤالء «تـ ّ
ال ـط ــاق ــة واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــال ـيــة اآلن
بيفاني ،فعادا وطالبا بإنشاء حساب
خــاص في املصرف املــركــزي بحجة أن
عــائــدات الـنـفــط سـتـتــأخــر» .أب ــي خليل
ت ـسـ ّـلــح ب ـمــداخ ـلــة رئ ـي ــس هـيـئــة قـطــاع
ال ـن ـفــط ول ـي ــد ن ـص ــر ،الـ ــذي قـ ـ ّـدم بــدايــة
ع ــرض ــا ت ـق ـن ـيــا مل ـس ــار ال ـع ـم ــل ف ــي ه ــذا
ال ـق ـط ــاع ،ق ـبــل أن ي ـشـيــر إلـ ــى «أن ـن ــا ال
ن ـعــرف مـتــى ي ـبــدأ لـبـنــان بــاالسـتـفــادة
ع ـم ـل ـيــا مـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ـث ـ ــروة ،وال داعـ ــي
لــاس ـت ـع ـجــال» .واس ـت ـع ــان أب ــي خليل
بالتجربة الـنــروجـيــة لتدعيم موقفه،

فقال إن النرويج نفسها «تــأخــرت في
إنـشــاء هــذا الـصـنــدوق» ،وإن ــه ال داعــي
إلن ـشــاء ص ـنــدوق وتــوظـيــف الـعـشــرات
فيه بــرواتــب عالية ،مــن دون أن يتأكد
وج ـ ــود ن ـفــط وغ ـ ــاز ب ـك ـم ـيــات ت ـجــاريــة
ـرد عليها
فــي لـبـنــان .هــذه الــ«حـجــة» ي ـ ّ
ال ـنــواب املـعـتــرضــون بــأن «النروجيني
سـبــق أن اع ـتــرفــوا خ ــال ورش العمل
التي أجــريــت هنا فــي مجلس الـنــواب،
بــأن التأخر فــي إنـشــاء الـصـنــدوق كان
خ ـط ـ ًـأ ،ألن ه ــذا األم ــر ّأدى إل ــى صــرف
عشوائي نتج منه تضخم في األسعار،
وأثر سلبًا بالقطاعات األخرى».
وفيما يعود وزيــر الطاقة وفريقه إلى
التجربة ذاتها للقول بــأن «الصندوق
ه ـ ــو تـ ـح ــت وص ـ ــاي ـ ــة وزارة امل ــالـ ـي ــة،
ل ـكــن إدارة أم ــوال ــه ي ـت ــواله ــا امل ـصــرف
املركزي» ،يأتيه الرد بأن «إدارة األموال
مـحـصــورة بفريق مستقل عــن اإلدارة
ال ـن ـقــديــة» ،وأن لـجـنــة متخصصة في
النرويج «اقترحت على مجلس النواب
مبدأ الفصل عن السلطة النقدية ،ألن
ربطها يؤثر سلبًا باالستثمار».
فــي خـضــم ه ــذا ال ـج ــدل ،ت ـقـ ّـدم بيفاني
ب ـط ــرح آخ ــر ي ـق ـتــرح م ــن خ ــال ــه وضــع
الـعــائــدات بـصـنــدوق االسـتـقــرار .وهــذا
الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـع ـن ــي «رب ـ ـ ــط اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
النفطية بــاملــوازنــة» .لكن جــابــر رفض
الـ ـ ـط ـ ــرح ألن ـ ــه ي ـع ـن ــي «صـ ـ ـ ــرف أم ـ ــوال

الـنـفــط عـلــى الـنـفـقــات ال ـجــاريــة» ،فيما
الهدف «تسديد جــزء من الدين العام،
واستخدام الجزء اآلخر في االستثمار
واستفادة األجيال املقبلة».
ط ـ ــرح ب ـي ـف ــان ــي ت ـ ــاه ع ـ ــرض آخ ـ ــر مــن
وزي ــر الـطــاقــة بتشكيل مجلس وزاري
مصغر يكون الوصي على الصندوق.
لـكــن الـنــائـبــن نـقــوال نـحــاس وميشال
معوض سجال مالحظات عليه ،إذ «ال
يمكن الحديث عــن الصندوق بصفته
م ــؤس ـس ــة م ـس ـت ـق ـلــة ،وم ـ ــن ث ــم وض ـعــه
تحت وصاية السياسيني».
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ُـك ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ـ ـخ ـ ــول ـ ــة إدارة
الصندوق البند الخالفي الوحيد في
جلسة أمــس .انسحب ذلــك أيضًا على
م ـبــدأ ال ـتــوظ ـيــف الـ ــذي اع ـت ـبــر الـنــائــب
ن ـ ــواف املـ ــوسـ ــوي أنـ ــه ي ـج ــب أن «ي ـم ـ ّـر
ـردت
عـبــر مجلس الـخــدمــة املــدن ـيــة» ،ف ـ ّ
ال ـنــائ ـبــة روال ال ـط ـبــش ج ـ ـ ــارودي بــأن
«مجلس إدارة الصندوق يحتاج إلى
متخصصني وال يمكن االعتماد على
اآللـيــة التي يتبعها مجلس الخدمة».
وفيما تالقى املــوســوي ووزيــر الطاقة
ع ـل ــى ربـ ـ ــط الـ ـصـ ـن ــدوق ب ــامل ــؤس ـس ــات
الــرقــاب ـيــة ،ق ــال أب ــي خـلـيــل« :ل ـقــد زرت
ديوان املحاسبة  ١٣٠٠مرة ،وأنا ملتزم
ه ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــات» ،ف ــأج ــاب ــه ال ـنــائــب
فـيـصــل ال ـصــايــغ ١٣٠٠« :م ــرة رح ــت ع
ديوان املحاسبة وبعد ما عنا كهربا»!

في الفيلم الدعائي الجديد الذي صنعه ستيف بانون ،من أجل استثارة وتحشيد
الـقــاعــدة اليمينية فــي امـيــركــا قبيل االنـتـخــابــات الـتـشــريـعـ ّـيــة ،تقتصر الــدقــائــق
الخمس األولى من «الوثائقي» (اسمه «ترامب في حرب») على مشاهد ّ
ملؤيدين
ّ
لترامب ّ
يتم ضربهم واالعتداء عليهم من قبل متظاهرين خصوم ،وسياسيني
ّ
ّ
واعالميني يسخرون من معسكر ترامب ويصفون أتباعه بأقذع السمات .بعد
ً
ّ
ذلــك ،يـكـ ّـرس الفيلم فـكــرة واح ــدة لــدى املشاهدين املتعاطفني ،أن هــذه «النخبة»
ّ
ّ
ُ
صواب
التقليدية ،التي تحكمت طويال باإلعالم والثقافة وتقرير ما هو
الليبرالية
ّ
ّ
ّ
ّ
فــي السياسة ،تـشــن حــربــا شاملة ضــد تــرامــب ومــا يمثله وأن ـهــم ،لــو ف ــازوا في
ً
أغلبية في املجلسني ،فهم سيسعون مباشرة الى خلع ترامب
االنتخابات وحازوا
ٍ
من الرئاسة ،ووأد «حركته» وقمع مؤيديه.
الفكرة هنا بسيطة ،وقد نجح فيها بانون في السابق الى أبعد الحدود :أن ّ
تحول
ّ
ـيء يتجاوز مرشحا وأجـنــدة وسـيــاســات ،بــل الــى «حــركــة»،
خيار تــرامــب الــى شـ ٍ
ّ
«هوية» (الشعب األميركي ،العامل،
بمعنى «جماعة»« ،شعب»«ّ ،هوية» .وهذه الـ ّ
ّ
تاريخيًا؛ ال أحد
تتعرض للهجوم والظلم واالحـتـقــار،
ـخ)
األبـيــض ،التقليدي ،الـ ّ
يستغلها ،وهــي ال بـ ّ
تجد لنفسها صوتًا واسمًا :دونالد
أن
ـد
يفهمها والجميع
ً
ترامب .قد تبدو هذه «الوصفة الشعبوية» غريبة وغير منطقية (ما عالقة الشعب
العامل ومصالحه بدونالد ترامب؟ وكيف يخرج األميركي الفقير من مشاكله
ّ
لو أسقط «الصوابية السياسية» والنخبة االعالمية القائمة؟) ولكنها ،في زيفها
وأسلوب صناعتها ونشرها وتحويلها الــى «حــركــة» ،ال تختلف في العمق عن
ّ
«سياسات ُالهوية» التي تحاربت في بالدنا في السنوات املاضية ،وقتل الناس
مكان في الغرب.
من أكثر
ٍ
من أجلها وقتلوا ،أو الحركات «الشعبوية» التي ّتخرج ً
ّ
وصمم حركة على شاكلته.
كأنما بانون قد فهم روح العصر وأمراضه
عن األساس االقتصادي للحياة البشرية
ّ
انسانية بحتة.
مسألة
مختلفة تمامًا ،وفي
زاوية
سنحاول مقاربة املوضوع من
ٍ
ٍ
ٍ
ً
نشرت كاتبة وناشطة اميركية اسمها آمبر الي فروست ّ
نصًا جميال عن موضوع
ّ
كتابات لرفيقاتها (في
رعاية األطفال واآلبــاء املهملني .كانت الكاتبة تعلق على
ٍ
ّ
الجو األكاديمي الغربي الليبرالي) وهم يشتكون من معاناة النساء بسبب إهمال
ّ ّ
ّ
اآلباء ألطفالهم وعدم اندماجهم في تربيتهم وترك املهم ّة بأكملها لألم ،وأنهم ال
ّ
يسدون حاجة األوالد أو ال يدفعون النفقة في حالة الــطــاق ،وعلى ّ
األم هنا أن
ّ
ّ
وتجر ّ
ّ
املحاكم وأقسام الشرطة .املشكلة
املتهرب الى
األب
تعاني املزيد وتنكلف
ّ
تجربتهن وأزواجهنّ
ّ
ّ
األولى ،تقول فروست ،هي ٌأن زميالتها هنا ال يتكلمن عن
ّ
نسويون،
(الــذيــن هم في الغالب رجــال بيض« ،ناعمو األي ــدي» بتعبير الكاتبة،
ّ
أكثرهم يتقاسم األعمال املنزلية ويعطي الطفل اسم عائلة مزدوج  -منه ومن أمه
 ويمأل الفايسبوك صورًا وهو يطعم ّ طفله ويقرأ له القصص ويرافقه في نزهاتاملشي) .هذه النساء الليبراليات تتكلمن عن «الرجال اآلخرين» ،عن الذكوريني
ّ
نساء
البطركيني املهملني الجلفني ،عــن الطبقة ّالعاملة .هـ ّـن يتحدثن نيابة عــن
ٍ
ّ
معهن ،ويحللن مشاكلهن ّ
ويقررن الحلول.
أخريات ،تحت راية التضامن
هنا املشكلة الثانية ،تضيف فروست ،وهي في تحليل املشكلة وتقرير طبيعتها.
ّ
حقيقية ،ومعاناة النساء كبيرة ،ولكن إهمال اآلباء ألبنائهم ليس
هذه املشاكل
ّ
سببه أنهم «ذكــور» بل سببه ،ببساطة ،الفقر .انت ال تنخرط في تربية أوالدك
ـف يـ ّ
ـدويـ ٌـة ،وتـكــون مرهقًا وخائفًا طــوال الــوقــت ،تالحقك
حــن تعمل ثــاث وظــائـ ٍ
الفواتير واملسؤوليات .هذه حالة نافرة من حاالت التعالي الطبقي الليبرالي ،هل
يحبون أن ّ
الرجال ال ّ
يعتقد هؤالء ّأن ّ
يربوا أطفالهم وأن يرافقوهم وهم يكبرون؟
ّ
ٌ
الدليل اإلحصائي واضــح هنا ،تكتب فروست ،وال يحتاج الى نقاش :في الــدول
التي ّ
ّ
اجتماعية ،وال تجعل من انجاب األطفال عبئًا ماديًا كبيرًا على
أعطيات
تقدم
ٍ
بشكل صــاروخــي .سيكون هناك
األب واألم ،ترتفع مساهمة اآلبــاء في التربية
ٍ
دومًا آباء (وأمهات) ال يصلحن لإلنجاب والتربية ّ
وأي شيء (والكاتبة تضيف
ّ
بأن والدها كان منهم) ،وهناك قلة أخرى على مذهب ابي العالء ،ولكن بالنسبة
ّ
الناسّ ،
العظمى
فإن االنجاب والتربية هي «من املباهج
الى الغالبية العظمى من
ًّ
ّ
يتحول الى ٍأب مهمل طواعية
في الحياة» ،تقول فروست ،واالستثناء فقط هو من
ليلة مع أصدقائه في البار.
وبسبب ذكورته أو ثقافته ،أو حتى يسهر كل ٍ
بشكل
أوالدك
رعاية
على
تقدر
قاس ،تالحقك الهموم وال
ّأما حني تكون في ٍ
ٍ
بلد ٍ
الئــق ،وحــن تخسر عملك وتالحقك الــديــون وفــواتـيــر النفقة ،وضـبــاط املحكمة
والشرطة وتدخل السجنّ ،
فإن نظرتك الى العائلة تتغير بالكامل .تقتبس فروست
ً
جملة بليغة «من ّ
ّ
الصعب أن تحب طفال انت ال تقدر على رعايته» ،وبخاصة حني
ّ
يـتـ ّـم تــذكـيــرك بـهــذا األم ــر بـشـكـ ٍـل مستمر ومـهــن .حــن تـقــع فــي دائ ــرة الــديــون -
املحاكم  -العجز ،تقول فروست ،كما يحصل مع الكثير من العائالت الفقيرة،
ّ
ّ
شيء خلفك ّ
وتفر.
فإنه يصبح من «املنطقي» ،بل من العقالني ،أن تترك كل
ٍ
النقطة هنا هي عن محدودية خطابي الهوية األساسيني اللذين يتوجهان اليوم
الى املجتمع .سواء ّ
ردة الفعل «الشعبوية\اليمينية» أم ثقافة «اليسار الليبرالي»
النخبوية .اليمني التقليدي يجيب على أزمة العائلة واألوالد الفقراء املهملني عبر
ّ
ً
الترويج لاللتزام الديني و«العودة الى القيم» ،باعتبار أن هذا ،مثال ،سيحل مشكلة
اآلباء الفاشلني ،تكتب فروست؛ ّأما «اليسار الليبرالي» اليوم ،فهو يجيب على هذه
و«نشطاء» يلعبون دور «املنارة» ،التي تشرح لك
املشاكل عبر تقديم «قادة رأي»
ّ
الصحيح من الخطأ ،وكيف يجب أن نتكلم وكيف تكون النسوية الصحيحة ،الخ.
ّ
في الحالتني ،انت تظل خارج امليدان االقتصادي والصراع الحقيقي في املجتمع،
وتـحـمــل مـفـهــومــا «ثـقــافـيــا» أو رومــانـسـيــا بــالـكــامــل ملــؤسـســة الـعــائـلــة والـعـمــران
البشري (كما تقول الكاتبة عن الفئة «النخبوية» وايديولوجيتهاّ ،
فإن «من كانت
ّ
مشاكله فــي الـحـيــاة دومــا رومانسية أو عائلية ،وليست مــالـ ّـيــة ،مــن الــسـهــل أن
يفترض ّأن أوهامه الغاضبة هي برنامج سياسي»).
«الفرضية الشيوعية»
ّ
ّ
متغير وســائــل ،كالذي نشهده الـيــوم ،تسقط املسلمات التي حكمت
سياق
في
ٍ
املرحلة املاضية من التاريخ (من مسلمة تفوق النظام االقتصادي الليبرالي ،الى
حتمية الديمقراطية ،الى االرتباط بني النجاح االقتصادي والنظام االيديولوجي).
ً
مثال ،املحاججة ّ
بأن هذا النظام االقتصادي
بعد أزمة  ،2008لم يعد يمكن ألحد،
ُ
ال ــذي هــو حولنا «طبيعي» أو «ع ـضــوي» ،ونـحــن نــرى امل ــال يخلق أم ــام أعيننا،
ّ
وحفنة من املصارف املركزية تهندس شكل «السوق» .ال يجرؤ الكثير من الناس
الـيــوم ،بضمير مــرتــاح ،أن يشهدوا بـ ّ
ـأن الرأسمالية تجلب الـثــراء واالزده ــار وال
ٍ
بديل لها ،فيما العالم تجتاحه األزمات واالنقسامات.

حاالت كهذه ،نجد نمطني من «النقد» للنظام الرأسمالي السائد والبؤس الذي
في
ٍ
ّ
يستغل هذه املناسبات للتذكير ّ
بأن
يسببه .هناك ،على طريقة املاركسيني ،من
هذه طبيعة الرأسمالية ،وأن لها قوانني ثابتة ،وان اتخذت مراحل وأنماط انتاج
مختلفةّ ،
وأن ال خالص اال عبر إعادة النظر في النظام االقتصادي من األساس.
ّ
مــن ج ـهـ ٍـة أخ ــرى ،تـجــد ن ــقــادًا (وب ـخــاصــة مثقفي ي ـســار الــوســط فــي ال ـغ ــرب ،أو
ّ
سياسيني مثل بيرني ساندرز) يحاولون تجنب هذه الخالصة عبر التمييز بني
«رأسمالية جيدة» و«رأسمالية سيئة» ،وأن ما لدينا اليوم هو «رأسمالية سيئة»،
متطرفة ،يحللون كيف وصلنا اليها ّ
ّ
(تغول النظام املالي ،افالت السوق بال قيود،
ّ
رفــع الضمانات االجتماعية ،الــخ) ويجملون الـعــودة الــى «رأسمالية جـيــدة» .في
هذا الخطاب ،هذه األخيرة غالبًا ما تكون نموذجًا تاريخيًا من املاضي ،مرحلة
ً
ازدهار وتوزيع حصلت في سياق ّ
معي (اوروبا واميركا مثال ،بعد الحرب العاملية
ٍ
ٍ ّ ٍ
يتم تقديمها كـ «نموذج» قابل لإلحياء في ظروف اليوم ،أو يسترشدون
الثانية)،
بحاالت «خـ ّ
ـاصــة» ،دول صغيرة ناجحة (كمثال اسكاندينافيا الــذي استخدمه
ٌ
بيرني ســانــدرز ،ملمحًا الــى امـكــان استنساخه فــي امـيــركــا) هــي دلـيــل على أن
الرأسمالية ليس من الضروري أن تكون «سيئة» ومتأزمة وتسحق البشر.
مــا ّ
أود قــولــه هـنــا هــو ّأن هــذه الـلـحـظــات بــالــذات ،حــن ُ«ي ـعــاد فـتــح الـنـقــاش» ،هي
وقت طرح األفكار الراديكالية ،والفكرة الراديكالية الوحيدة في العالم اليوم هي
ّ
ّ
االشـتــراكـيــةّ .
ٌ
تحريم للكنز .افهمها على
مشاعية،
شيوعية،
سمها مــا شـئــت،
ّ
طريقة ابــي ّ
ذر أو هــادي العلوي أو كــارل مــاركــس« .الفرضية الشيوعية» ،كما
ّ
يكتب آالن بــاديــو ،هي فكرة انسانية قديمة تسبق ماركس بكثير ،وهــي الحل
الوحيد للبشرية .أفضل من يشرح هذا املفهوم ببساطته هو ّ
الصديق محمود
املعتصم ،الــذي يقول ّإن مبتدأ السياسة عنده ،ببساطة ،هو ّأن سيادة امللكية
ّ
ٌ
الـفـ ّ
اقتصاد يقوم على التملك،
ـرديــة هــي مشكلة املجتمع البشري .طاملا هناك
ٌ
يضيف املـعـتـصــم ،سـيـكــون هـنــاك أن ــاس  -قــائــل  -يـحـتـكــرون أكـثــر ال ـثــروة (أو
ٌ
يميلون تدريجيًا الى احتكارها) ،وستكون هناك كثرة فقيرة ،محرومة ،تهدر
حياتها في الشقى والقلق بني رحى هذا النظام.
ّقوة الفكرة اذًا ،يخبرنا املعتصم ،هي ليست في النظرية أو االيديولوجيا أو العلم،
بل ّأن هناك فقراء وبائسني من حولكّ ،
وأن حياتهم من املمكن أن تكون أفضل
ٌ
محروم
بكثير ،وأن ال يقضوا وقتًا قصيرًا وصعبًا على هذه األرض ،وبعضهم
من أبسط حقوق الحياة ومتعها (ومن ضمنها االنجاب وتربية أطفالك ،عدا عن
«الحياة الجيدة» أو السالم الداخلي وهذه األمور «األخرى») .لو لم يكن هناك ٌ
فقر
وبؤس ّ
معممني ،ملا كان لـ «الفرضية الشيوعية» أي ضرورة ومكان .بمعنى آخر،
ّ
لو أنك ذهبت الى الدنمارك املعاصرة وحاولت اقناعهم بضرورة الشيوعية وإلغاء
ّ
امللكية الفردية لسخروا منك بالطبع« ،انظر حولك ،األمور جيدة ،هل ترى جياعًا
ّ
ّ
يـنــامــون فــي ال ـشــارع؟ وتــريــدنــا أن نـشــن حــربــا ثــوريــة ونـعــلــق مشانق ونسحق
طبقات؟».
ّ
القضية ،وهم
من هنا ،انت من املفترض أن يكون حمهورك الفقراء ،هم أصحاب
مــن يفترض  -كما يقول املعتصم  -أن يقتنع بكالمك لــو شرحت لــه ّأن الحال
الصعبة التي يعيشها ،والحرمان والخوف والقلق ،ليست أمــورًا ّ
مقدرة وال هي
ّ
عادل يقهره ،وأنه من املمكن له وألوالده
نظام غير
ٍ
«طبيعة العالم»ً ،بل هي بسبب ٍ
أن يعيشوا حياة مختلفة تمامًا («من املفترض» أن يقتنع معك ،أي لو كنت تملك
بشكل واضح ،و«من املفترض» أن ال يقول
بسيطة كهذه
القدرة على شرح فكر ٍة
ٍ
ٍ
ّ
ومجتمع عادل).
االشتراكية
على
القائمة
لك أنه يفضل حياته
ٍ
خاتمة
ّ
مجتمعات انسانية ال تتصارع
هنا «الحل النهائي» .هنا اإلمكانية الوحيدة لبناء
ٍ
وتـبـيــد بعضها الـبـعــض مــن أج ــل الـنـفــط واألرب ـ ــاح .هـنــا الـفــرصــة إلع ــادة النظر
ّ
بمفهوم االنـتــاج واالسـتـهــاك ،ومــا يحتاجه االنـســان حقًا لكي يعيش  -ويترك
ـان «ح ـ ٍّـر» باملعنى الحقيقي،
غـيــره يعيشون ايـضــا .هـنــا يمكن أن تحلم بــانـسـ ٍ
وال تكون الحرية والحقوق والحياة «الحقيقية» ملكا لحفنة من املحظيني على
هذا الكوكب (كما الحظ االقتصادي علي القادريّ ،
فإن االيديولوجيا الليبرالية
ّ
ّ
«حقوق تتمتع بها حصرًا الفئات التي تقدر على
تتحول ،في عصرنا ،الى
املعوملة
ٍ
ّ
ّ
ّ
تحمل كلفتها») .هذا الهدف ال يرتبط بنظرية أو بخط ٍة معينة ،وال بأغلب األحزاب
ٌ
«الشيوعية» القائمة  -تحديدًا العربية منها (هــذا موضوع طويل آخــر ،ولكنني
ّ
ٌ
ّ
بالشيوعية ،وال تكون هذه هي
شيوعي ال يطالب
حزب
ال أفهم أن يكون هناك
ّ
ّ
ّ
ُ
علة وجوده وبرنامجه ،وعلى أساسها ،قبل كل شيء ،يقاس ويقيم .هل املسألة
مسألة «تــراث» و«مــاركــة»؟) .ال أحــد يعرف شكل االشتراكية الجديدة بعد ،وال
هي ستشبه ما سبقها (التكنولوجيا الحديثة وحدها ،مثلما أخذت الرأسمالية
متطرف ،قادرة على بناء أنظمة اشتراكية لم يكن من املمكن ّ
ّ
تخيلها
مكان
الى
ٍ
في السابق).
ّ
حتى على املستوى الدولي ،ولو ُهزمت االمبراطورية األميركية ،وصعدت ّ
الصني
ً
ّ
مثال على هئية قومية رأسمالية ،فإلى اين سنصل في نهاية األمر؟ وهل تعتقدون
ّ
أنه ،في النظام الرأسمالي الحالي ،من املمكن أن تخرج توليفة عاملية جديدة تعاف
ّ
والتوسع ،وتقيم «رأسمالية عادلة»؟
الدول فيها (من تلقاء نفسها) االستغالل
ّ
ـات تتنافر وتـحــاول أن تحوز ألهلها على األفضلية على
سنظل فــي اطــار هــويـ ٍ
تغيير في النظام العاملي الى
حساب الباقني .بل ال أحد يضمن أن ال ينتهي أي
ٍ
ّ
نتائج مأسوية على حساب البشرية ككل (هؤالء األميركيون ليسوا مثلنا ،وهم
لم يعتادوا على الهزيمة واالنحدار ،وليس لدينا فكرة ّ
عما سيفعلونه وقتها).
حتى نقتبس علي القادري ّ
مجددًا ،فهو لديه مقولة ّ
بأن جملة ماركس الشهيرة
عن «االمبريالية آخر مراحل الرأسمالية» قد تكون صحيحة ،وإن بمعنى مختلف
عن الفهم التقليدي له  -أي ّأن االشتراكية ستتلو الرأسمالية بعد هذه الحقبة.
حني تراقب تدهور البيئة ووضع الكوكب ،وكمية الهدر في االنتاج واالستهالك،
يقول القادري ،تفهم ّأن االمبريالية ستكون بالفعل «آخــر مراحل الرأسمالية»،
حتى وإن لم يستبدلها ٌ
نظام أفضل ،اذ ّأن طغيانها الكامل سيعني نهاية البشرية
وأنها ستكون آخر حقباتها.
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مجتمع

مجتمع
قضية بعد أربعة أيام على قرار قضاء العجلة وقف أعمال تفكيك السور الروماني في منطقة الباشورةّ ،
تقدمت المحامية فداء عبد الفتاح و«حركة
الشعب» ،أمس ،بمراجعة ّ
مفصلة أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بوقف تدمير الموقع األثري ،ومن ورائه هوية العاصمة .ويفترض أن تستتبع هذه
بطعن أمام المجلس نفسه بالمرسوم الوزاري الذي «شرعن» تفكيك المكتشفات األثرية وإعادة دمجها
الخطوة
ٍ

السور الروماني أمام شورى الدولة :إيه في أمل!
راجانا حمية
مــراج ـعــة مستعجلة ت ـبـ ّـت مـصـيــر ما
تبقى من السور الروماني في مدينة
بـ ـي ــروت :إمـ ــا وقـ ــف تـفـكـيـكــه م ــن قبل
إح ــدى الـشــركــات الـعـقــاريــة وانـتـصــار
حق الناس العام والحفاظ على القليل
الذي تبقى ،أو استكمال التفكيك وما
يتبعه من تشريع لـ«خصخصة» امللك
العام و«شرعنة» التدمير على شاكلة
ما حصل ملواقع أثرية أخرى ،بموافقة
صــري ـحــة م ــن املـ ـس ــؤول امل ـب ــاش ــر ،أي
وزارة الثقافة .ال خيار ثالثًا هنا ،وال
شيء اسمه «تفكيك» إلى َ
أجل ومن ثم
ّ
«إع ــادة دم ــج» .فما فــكــك ،انتهى أثــره
وال يمكن إعادته كما كان في األصل.
أيـ ــام قـلـيـلــة تـفـصــل ق ـبــل تـثـبـيــت أحــد
الـخـيــاريــن ،وه ــي امل ـ ّـدة الــزمـنـيــة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـح ـم ــل ج ـ ـ ــواب مـجـلــس
شورى الدولة على مراجعة مستعجلة
(رقم ّ )2018/140
تقدمت بها املحامية

قضاء العجلة أوقف
تفكيك السور في
انتظار قرار «الشورى»
ف ــداء عبد الـفـتــاح ،ومجموعة «حركة
الشعب» ،في وجه املستدعى ّ
ضدهم:
الـ ــدولـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ وزارة ال ـث ـق ــاف ــة وم ـس ــؤول
الحفريات في املديرية العامة لآلثار
املـ ــديـ ــر ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـح ـفــريــة ال ــدك ـت ــور
جـ ــورج أب ــو دي ـ ــوان وال ـش ــرك ــة املــالـكــة
للعقار beirut digital districtو«شركة
العرب للمقاوالت» .وتطلب املراجعة
الــوقــف النهائي ألعـمــال «تفكيك» ما
تبقى من السور الروماني على العقار
رقم  740في منطقة الباشورة (راجع
«األخبار»  3573تحت عنوان «تدمير
مـنـهـجــي يـمـحــو ت ــاري ــخ ال ـعــاص ـمــة»).
ولفتت عبد الفتاح إلــى أن «الــدولــة ـ ـ
ّ
وزارة الثقافة تبلغت قرار رئيس غرفة
قضاء العجلة ،القاضي هنري خوري،

الذي أمهل بموجبه املستدعى ضدهم
 24ساعة (تنتهي الثانية ظهر اليوم)
لتزويده باألجوبة املطلوبة».
هــذه املــراجـعــة تــأتــي بعد خمسة أيــام
على جواب قاضي أمور العجلة على
الـعــريـضــة املـقــدمــة مــن الـجـهــة نفسها
فــي وجــه املستدعى ضــدهــم أنفسهم،
موقع أثري
والتي طلبت «وقف تدمير
ٍ
على العقار  740في منطقة الباشورة،
بـ ـ ـي ـ ــروت» .وه ـ ــو ال ـ ـجـ ــواب الـ ـ ــذي ك ــان
بمثابة «مــؤشــر األمــل الــذي يقول لنا
إن ال ـق ـضــاء ال يـ ــزال ب ـخ ـيــر» ،عـلــى ما
تقول عبد الفتاح.
فـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ـ ــال ق ـض ــاء
العجلة كلمته ،مصدرًا قــراره بوقف
أعـ ـم ــال ال ـح ـفــر ال ـج ــاري ــة ف ــي ال ـع ـقــار
ملـ ـ ـ ـ ّـدة سـ ـت ــة أيـ ـ ـ ـ ــام ،م ـف ـس ـح ــا املـ ـج ــال
أمـ ــام الـجـهــة املـسـتــدعـيــة للتحضير
ملـ ــراج ـ ـعـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام م ـج ـلــس
ش ــورى ال ــدول ــة .كـمــا قـضــى بتكليف
«املـسـتــدعــى بــوجـهـهــا مــالـكــة العقار
ب ــإب ــداء مــاح ـظــات ـهــا وبـ ـي ــان م ــا إذا
كانت تحوز على التراخيص الالزمة
ألعـمــالـهــا ،ال سـيـمــا لـنــاحـيــة تفكيك
ّ
اآلث ــار امل ــوج ــودة فــي امل ــوق ــع» .وعــلــل
ال ـق ــاض ــي قـ ـ ــراره بـ ــ«الـ ـض ــرر امل ـحــدق
بــاملــوقــع األث ـ ــري وم ـن ـعــا الس ـت ـمــراره
وحفظًا للحقوق» .وقــد بــدأ سريانه
نهار السبت املاضي ،بعدما رفضت
الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـب ـل ــغ فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم نـفـســه
ل ـصــدوره ،فواصلت عملية التفكيك
والهدم ،رغمًا عن القضاء ،على قاعدة
ّ
أن ملك العقار أقوى من القضاء في
البالد التي تدار بالغلبة السياسية.
فــي نـهــايــة األم ــر ،ص ــدر ال ـق ــرار .لكنه
يبقى منقوصًا ما لم يستتبع بآخر
يحمل صيغة «الحكم النهائي باسم
الـشـعــب الـلـبـنــانــي» .ول ـئــن ك ــان قــرار
الـعـجـلــة ي ـع ـ ّـد إنـ ـج ــازًا ف ــي م ـثــل هــذه
ّ
بأمر مستعجل
القضايا ،لكونه يبت ّ ٍ
ألمد محدد ،إال أنه ال
يحتوي الضرر ٍ
يضمن الحماية باملطلق ،خصوصًا
ّ
أن مصير ال ـســور الــرومــانــي معلق،
ال ـيــوم ،عـلــى مــا قــد يـصــدر عــن غرفة

«ق ـض ــاء عـجـلــة» ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة.
بالعودة إلى املراجعة ،تنطلق الجهة
املستدعية من حقيقة ثابتة ،وهي أن
عملية تفكيك اآلث ــار وإع ــادة دمجها
ف ــي املـ ـش ــروع ب ـعــد إن ـت ـهــاء ال ـع ـمــل به

هــي الـخـطــوة األول ــى نـحــو زوال هــذه
اآلث ــار .وتـســوق فــي هــذا االط ــار أمثلة
ع ــدة ،منها سبق الخيل (الـعـقــار رقم
 )170واملسرح الروماني (العقار )155
وامل ـي ـن ــاء الـفـيـنـيـقــي وال ـع ـق ــار 10075
ال ـ ــذي ص ـ ــار ،وفـ ــق ن ـظــريــة «الـتـفـكـيــك

ُ ّ
ال شيء اسمه «تفكيك» لآلثار ثم «إعادة دمج» وما فكك سابقًا انتهى

والـ ــدمـ ــج» ،مـلـكــا ل ـل ـم ـشــروع ال ـع ـقــاري
الذي نشأ على أنقاضه.
اليوم ،في حال لم يصدر قرار إيجابي
عن مجلس شورى الدولة ،سيستحيل
ال ـ ـس ـ ــور ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي خ ـل ـف ـي ــة أن ـي ـق ــة
ل ـل ـم ـشــروع ال ـت ـج ــاري ال ـ ــذي ت ـق ــوم به
شركة «بيروت ديجيتال ديستركت».
ال أك ـث ــر وال أقـ ــل .خـلـفـيــة س ـتــزيــد من
نسبة األرباح التي ستجنيها الشركة
من «صيت» السور ،وقد أصبح ملكها!
وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ــاش ـل ــة،
تـتـ ّضـمــن امل ــراجـ ـع ــة ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ما
تبقى ،مطالبة صريحة بوقف نهائي
لــأعـمــال ال ـتــي ب ــدأت ب ـقــرار مــن وزيــر
الثقافة غطاس خوري ،سمح بموجبه
ب ـت ــدم ـي ــر م ــا ب ـق ــي م ــن ه ــوي ــة إلق ــام ــة
مـشــروع تـجــاري .كما تسأل املراجعة
عن غياب امللف العلمي للحفرية الذي
يفترض أنــه مــن اخـ ّتـصــاص املديرية
الـعــامــة لــآثــار ،ويـفــنــد اآلراء العلمية
فــي «إب ــاح ــة» الـتـفـكـيــك ،وم ــا يستتبع
ـرح آلل ـي ــة ال ــدم ــج ،فـكـيــف
ذلـ ــك م ــن ش ـ ـ ٍ
ستعمل الشركة العقارية على الدمج
ف ــي غ ـي ــاب ه ــذا امل ـل ــف؟ وك ـي ــف سيتم
إعادة وضع السور؟ وبأي طريقة؟
ّ
وثمة نقطة أخـيــرة ،تتعلق باملرسوم
الهجني رقــم  ،3057الـصــادر عن وزير
الثقافة السابق رونــي عريجي ،حول
«ت ـن ـظ ـيــم آلـ ـي ــة الـ ـت ــدخ ــات امل ـيــدان ـيــة
األثرية التي تقوم بها املديرية العامة
لآلثار في مجال الحفريات الوقائية
واإلنـقــاذيــة» .فهذا املــرســوم كــان أصل
األزمة التي «شرعنت» أعمال التفكيك
وال ـ ــدم ـ ــج بـ ــا أسـ ـ ــس ع ـل ـم ـي ــة ت ــراع ــي
قدسية اآلثار ،وتحديدًا املادة  17منه
التي تضع مصير املكتشفات األثرية
وقـ ــرار تفكيكها ودم ـج ـهــا بـيــد وزي ــر
الثقافة واقتراح املدير العام لآلثار!
هــذا املــرســوم الـصــادر عــام  2016أباح
ـ ـ قــانــونــا ـ ـ قـتــل هــويــة ب ـيــروت ،وكــان
سببًا في انتهاء مكتشفات أثرية عامة
لـتـصـبــح مـلـكــا خــاصــا ،وه ــو سيكون
مـ ــوضـ ــوع امل ــراجـ ـع ــة امل ـق ـب ـل ــة لـلـجـهــة
املستدعية للطعن فيه.

تقرير

إيلده الغصين
يـ ـص ــل الـ ـ ـي ـ ــوم إل ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار ب ـ ـيـ ــروت،
الفريق اللبناني املـشــارك فــي بطولة
العالم للحساب الذهني التي عقدت
ف ــي  30أيـ ـل ــول ال ـ ـجـ ـ ّـاري ف ــي ج ـنــوب
أفــري ـق ـيــا ،ب ـعــدمــا حــقــق نـتــائــج الفـتــة
وحـصــد الـعــديــد مــن الـجــوائــزّ .
ضمت
امل ـســاب ـقــة ن ـحــو ثــاث ـم ـئــة تـلـمـيــذ مــن
 24دولـ ـ ـ ـ ــة ،وشـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان 56
تلميذًا من مناطق ومــدارس مختلفة
ّ
يتعلمون بــرنــامــج الـحـســاب الذهني
« ،»iSmartإضــافــة إلــى تسعة تالمذة
من برنامج « .»Semasونال التالمذة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ج ـ ــوائ ـ ــز ومـ ـي ــدالـ ـي ــات
وكــؤوســا وت ـص ـ ّـدروا فـئــات مختلفة،
منها :بطل أبطال العالم ( 14تلميذًا

ما من تكنولوجيا تعالج ّ
التلوث
حبيب معلوف
األربعة ،الذين استضافتهم وزارة
الخبراء األوروبـيــون
ّ
التنمية االداريــة في ندوة نظمتها األمانة العامة ملجلس
النواب األسبوع املاضي ،لم يضيفوا شيئًا جديدًا حول
قانون ادارة النفايات .الجديد ،كموقف ،جاء على لسان
ّ
الــوزيــرة عناية عــز الــديــن التي تبنت املطالب التاريخية
لـكـيـفـيــة م ـعــال ـجــة قـضـيــة ال ـن ـفــايــات ع ـبــر تــأك ـيــدهــا أن
ً
االستراتيجية تأتي أوال .كما وضعت مالحظات على
قانون النفايات الذي ّ
أقره مجلس النواب االثنني املاضي،
ّ
وتمنت لو تم إرجــاء إق ــراره لحني االستماع الــى بعض
املالحظات الجوهرية حوله ،إذ كــان يفترض أن يحدد
املـعــايـيــر وكـيـفـيــة تـقـسـيــم امل ـســؤول ـيــات ،ال أن يكتفي
باالنحياز لخيار املحارق ،مؤكدة أن الباب لم يغلق على
البحث في تعديالت على القانون.
أهــم الخالصات والتوصيات التي وردت في مداخالت
الخبراء األوروب ـيــن رك ــزت ،أيـضــا ،على ض ــرورة توفر
ً
الــرؤيــة (االسـتــراتـيـجـيــة) أوال ،واالع ـت ـمــاد عـلــى مـبــادئ
الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة واالق ـت ـص ــاد ال ــدائ ــري ،اض ــاف ــة الــى
اعتماد التسلسل الهرمي في املعالجة مع التركيز على
مسؤولية املـنـتــج .على أن يسبق ذلــك تحديد النوعية
وال ـك ـم ـيــة وكـيـفـيــة اخ ـت ـيــار الـتـكـنــولــوجـيــا املــائ ـمــة في
املعالجة والجدوى االقتصادية ،وحسن اختيار املواقع
للمعالجة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى مــا سـ ّـمــاه ه ــؤالء «قـبــول
ال ـعــامــة» ،الــذيــن عليهم أن يـعــرفــوا املـخــاطــر الحقيقية
والكلفة الحقيقية ،وان يوافقوا على الخيارات .وهذا املبدأ
األخير ،هو الذي تتم التضحية به عادة في لبنان ،بحجة
الظروف الطارئة (في العلن) ،بينما تكون هذه التضحية
ّ
في الواقع ملصلحة صاحب التقنية واملستثمر واملشغل
والسمسار .اال أن «العامة» هــذه املــرة ،ال سيما سكان
املناطق املختارة ملواقع معامل التفكك الـحــراري الذين
ستقع عليهم «لعنة املـحــارق» ،سيكونون رأس الحربة

لـبـنــانـيــا فـ ــازوا بــالـلـقــب م ــن أص ــل 25
فائزًا من حول العالم عن هذه الفئة)،
ب ـطــل ال ـع ــال ــم ( 16ت ـل ـم ـي ـذًا لـبـنــانـيــا)،
مــرت ـبــة أولـ ــى ( 14تـلـمـيـذًا لـبـنــانـيــا)،
ّ
وتميزت
مرتبة ثانية ( 6لبنانيني).
ال ـت ـل ـم ـي ــذة ل ـ ــور م ـح ـس ــن (م ـ ــن مــركــز
 iSmartص ــور) بـنـيـلـهــا لـقــب «أفـضــل
ع ـ ــرض م ــواه ــب ف ــي الـ ـع ــال ــم» ،حـيــث
أجابت على «عشرة مسائل حسابية
ّ
مـ ـع ــق ــدة ت ـت ـض ـمــن ق ـس ـم ــة أعـ ـ ــداد مــن
خـمـســة أرقـ ــام ،فــي وق ــت قـيــاســي بلغ
 53ثانية وحصلت على نتيجة مئة
مـ ــن م ـ ـئـ ــة» ،ب ـح ـس ــب م ـم ـث ــل ب ــرن ــام ــج
« »iSmartطــارق هرموش الــذي رافق
الفريق اللبناني .أما الطفلة مانيسا
ال ـح ـم ــرا (م ــدرس ــة الـ ـع ــرف ـّـان) فـكــانــت
املـ ـشـ ـت ــرك ــة األصـ ـ ـغ ـ ــر سـ ــنـ ــا ع ـ ــن ف ـئــة
« »11 KYUحيث نــالــت لقب «Super
 .»Championعلى الصعيد الرسمي،
رافـ ــق ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي مـمـثــل وزارة
الـتــربـيــة والتعليم الـعــالــي ولـيــد زيــن
ال ــدي ــن ،فـيـمــا ك ـ ّـرم سـفـيــر لـبـنــان لــدى
جنوب أفريقيا قبالن فرنجية الفريق
ّ
ميداليات على الفائزين.
ووزع
امل ـخ ـت ـل ــف فـ ــي مـ ـش ــارك ــة لـ ـبـ ـن ــان فــي
املسابقة الدولية ،هو قصة التلميذة
ال ـف ــائ ــزة جـيـنـيـفـ ّـر م ــاري ــا ه ـك ـتــور (8
س ـنــوات) الـتــي مــثـلــت لـبـنــان مــن غير

ّ
وتجدد إقامتها كل ثالث سنوات
جينيفر مولودة في لبنان من أم لبنانية

أن تـكــون لبنانية إال «عـلــى ال ــورق».
جـيـنـيـفــر م ــول ــودة ف ــي ل ـب ـنــان م ــن أم
ل ـب ـنــان ـيــة م ــن بـ ـل ــدة ع ــن إب ـ ــل ووال ـ ــد
سويدي .فازتّ في املسابقة كمشاركة
لبنانية ،مع أنها ال تحمل الجنسية
اللبنانية ،وحلت في املرتبة األولى عن
فئتها « .»12 KYUشــاركــت جينيفر
ب ـجــواز سـفــرهــا ال ـســويــدي ،وأص ـ ّـرت
عـلــى الـتـعــريــف بـنـفـسـهــا عـلــى «أنـهــا
ّ
لبنانية» مع أن الدولة لم تعطها هذا
ّ
الحق بعد .منع املرأة اللبنانية حتى

اآلن ،م ــن م ـنــح جـنـسـ ّـيـتـهــا ألوالدهـ ــا
يـ ــرت ـ ـبـ ــط عـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـ ــأع ـ ـ ــذار «ط ــائـ ـف ـ ّـي ــة
وديموغرافية» ،وبخوف من األزواج
اآلت ــن مــن «دول ال ـج ــوار» خصوصًا
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن .ل ـك ــن
امل ـفــارقــة أن وال ــد جـيـنـيـفــر س ــوي ـ ّ
ـدي،
وهـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـفـ ـض ــح «أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار» ال ـس ـل ـط ــة
ويـشـيــر بـشـكــل واض ــح إل ــى التعمية
والـتـعـمـيــم الـحــاصـلــن فــي التسويق
الـسـيــاســي امل ـضــاد إلق ــرار أي اقـتــراح
ق ــان ــون ب ـش ــأن الـجـنـسـيــة الـلـبـنــانـيــة.

«لــأســف ال تـحـمــل جـيـنــي الجنسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ت ـق ــول وال ــدت ـه ــا رش ــان ــا،
مضيفة« :أقــوم بتجديد إقامتها في
ل ـب ـنــان ك ــل ث ــاث سـ ـن ــوات» .جينيفر
تـلـمـيــذة فــي «الـلـيـسـيــه ح ـنــاويــه» في
صـ ــور ،وت ـت ـحــدث ال ـعــرب ـيــة «بـطــاقــة
ّ
وهـ ــي ّأول ل ـغ ــة ت ـعــل ـم ـت ـهــا» بـحـســب
والـ ــدت ـ ـهـ ــا ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـف ــرن ـس ـي ــة
واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـس ــوي ــدي ــة .واج ـهــت
جينيفر لدى املغادرة مع والدتها من
مطار بيروت للمشاركة في املسابقة
م ـش ـك ـل ــة بـ ـسـ ـب ــب ش ـ ـه ـ ــادة والدت ـ ـهـ ــا
املـكـتــوبــة بــالـعــربـيــة« ،إذ يـفـتــرض أن
تكون منصوصة باإلنكليزية كونها
تسافر إلى جنوب أفريقيا عبر جواز
سفرها األجـنـبــي» ،وبحسب الــوالــدة
«ك ــان ــوا ب ـص ــدد م ـن ـع ـنــا م ــن ال ـس ـفــر>
امل ـش ـك ـل ــة ال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ـل ـب ـن ــان بــل
بشروط البلد املتجهني إليه» .ذلك أن
جينيفر تـســافــر إلــى جـنــوب أفريقيا
«مــن دون تأشيرة» على عكس باقي
ال ـت ــام ــذة ال ـل ـب ـنــايــن وه ـ ــذا «ام ـت ـيــاز
» جـ ـ ــواز س ـف ــره ــا الـ ـس ــوي ــدي ،وه ـنــا
ّ
إضافيةّ .
قصة جينيفر ليست
مفارقة
منفردة ،إذ شارك الطفل الفلسطيني
(م ــن أم لـبـنــانـيــة) سـلـطــان نــاصــر في
ً
امل ـس ــاب ـق ــة أيـ ـض ــا م ـم ـث ــا ل ـب ـن ــان بــن
ّ
جنسية لبنانية».
أقرانه «بال

في مواجهة الخيارات الخاطئة ،وعليهم الرهان في اعادة
هرم معالجة النفايات الى قواعده.
من األسئلة التي لم تجد مكانًا لها في النقاش في ندوة
مجلس ال ـنــواب ،ولــم يجب عنها قــانــون النفايات (كــان
يفترض أن تجيب عنها االستراتيجية) ال ــذي افتخر
بعض معديه بأنه كرس الالمركزية في الحل :ملصلحة
من هذه الالمركزية؟ البلديات ام اصحاب التكنولوجيا
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع؟ وهـ ــل ت ـل ـبــي حــاجــة
املجتمعات وحل مشكالتها ام أنها مجرد خلق لفرص
استثمارية جديدة؟
لـ ـك ــل بـ ـل ــد خـ ـص ــوصـ ـي ــات ــه الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية والقيمية ،ونقل التكنولوجيا من بلد الى
آخر ليس بالبساطة التي يتحدث عنها سماسرة هذه
التقنيات والتجار ّ
املروجون للبضائع التي تتحول الى
نفايات ،ولــو كانوا رؤســاء بلديات منتخبني .وبلد نام
ومــديــن ومـلــوث جــدا مثل لبنان ،يحتاج الــى سياسات
وق ــائ ـي ــة احـ ـت ــرازي ــة أك ـث ــر م ــن حــاج ـتــه الـ ــى س ـيــاســات
اسـتـثـمــاريــة .وتـطـبـيــق م ـبــدأ الـتـخـفـيــف او الـتـجـنــب هو
األســاس للبناء عليه في قانون النفايات وترجمته في
سـيــاســات ضــرائـبـيــة عــادلــة .يـضــاف الـيــه تطبيق مبدأ
االسـ ـت ــرداد ،غـيــر الـ ــوارد فــي الـقــانــون ال ــذي اق ــر ،وال ــذي
يعني إل ــزام الـتـجــار ووك ــاء الـشــركــات ب ـ ّ
ـرد املنتجات،
السيما املستوردة والخطرة منها ،بعد أن تتحول الى
ّ
نفايات ،الى بلد املنشأ والــى املصنع نفسه ،ضمن آلية
استرداد واضحة وشفافة ومقننة .وهذه إجراءات كفيلة
بتخفيف نفاياتنا الــى النصف مــن دون الـحــاجــة الي
تقنية ،ال طمرًا وال حرقًا .مع التأكيد أن اي تكنولوجيا،
مهما كانت متقدمة ،ال تعالج التلوث ،بل ّ
تحوله الى نوع
ّ
آخر من امللوثات .وتجنب هذه الدوامة العبثية من التلوث،
كلما كان متاحًا ،يفترض أن تكون له األولوية على اي
تكنولوجيا ،وان يتم ترجمة هذه املبادئ في اي قانون
لإلدارة السليمة واملسؤولة واملستدامة للمشكلة.

مفكرة
تعاون بحثي بين «األميركية» وجامعة تكساس

وقعت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية مذكرة تفاهم
وجامعة تكساس إي أند أم ( )TAMUتغطي اتفاقيات األبحاث في إطار املياه
والغذاء والطاقة والصحة واتفاقات التعاون والبحاثة الزائرين .وتساعد املذكرة
في تعزيز خبرات التعلم لطالب البكالوريوس والــدراســات العليا والباحثني،
عبر إتاحة الوصول إلى الخبرات واملرافق التي تمتلكها الجامعتان.

يوم الصيدلي في «العربية»
«يوم الصيدلي العاملي» بتنظيم
أحيت كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية ُ
يــوم صحي واسـتـشــاري للجمع بــن األب ـحــاث املـنـجــزة فــي مـجــال الصيدلة
والعناية الصحية, .أجرى طالب الكلية فحوصات السكري والضغط لطالب
الجامعة وشرحوا عوارض ومضاعفات هذين املرضني وسبل الوقاية منهما،
وخـصـصــت مـســاحــة للعناية بــالـبـشــرة والـتــوعـيــة ح ــول مـخــاطــر اسـتـخــدام
املنشطات الخاصة برياضة كمال األجسام وتأثيراتها على الصحة.

تقرير

 TinyTapو:Mofet
تطبيع تربوي مع العدو
فاتن الحاج

جينيفر «رفعت» إسم لبنان من دون «أن تحمله»
بين  300تلميذ من
وقفت جينيفر ً
حول العالم رافعة علم لبنان ،وطنها
«المفترض» ،في مسابقة ّ
دولية للحساب
يمنحها هذا البلد حتى
الذهني ،فيما لم
ّ
اآلن «صفة مواطنة» ألنها مولودة من
ّ
أجنبي
ّأم لبنانية ووالد

على الحافة
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بـ ــات شــائ ـعــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
اصطناع فضاءات تفاعل مفتوحة بني
العرب والعدو اإلسرائيلي ،بمحتوى
إن ـك ـل ـي ــزي وع ـ ــرب ـ ــي ،خ ــدم ـ َـة أله ـ ــداف
تطبيعية .وقــد نبهت حملة مقاطعة
داعـمــي إســرائـيــل ،سابقًا ،إلــى أشكال
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ـت ـط ـب ـيــع االف ـت ــراض ــي
ب ـ ــواس ـ ـط ـ ــة ص ـ ـف ـ ـحـ ــات إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
وم ـ ّـدون ــات ومـجـمــوعــات «فايسبوك»
ال سيما موقع  yala academyومنصة
 yalapressاإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وح ـس ــاب ــات
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ج ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو أمـ ــام
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــربـ ــي أف ـ ـي ـ ـخـ ــاي أدرع ـ ـ ــي
وصفحة «إســرائـيــل تتكلم العربية»
على «فايسبوك» وغيرها.
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ت ـش ـه ــد م ـن ـص ــة ال ـك ـت ــرون ـي ــة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ــدع ــى  TinyTapرواج ـ ــا
َّ
عربية عدة،
عامليًا وانتشارًا في دول
من بينها لبنان .املنصة َتعرض َ
أكثر
مــن مـئــة أل ــف لعبة تــربـ ّ
ـويــة وثقافية
َّ
ّ
للطالب من مختلف الفئات العمرية،
ّ
وفــي أغلب اللغات ،وتغطي الحقول
ّ
ـات وري ــاض ـ ّـي ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـمــيــة م ــن لـ ـغ ـ ٍ
وعـ ـ ـل ـ ــوم وم ــوسـ ـيـ ـق ــى وف ـ ـن ـ ــون ،ال ـ ــخ.
أي مشترك في ّ
ويمكن ّ
املنصة ،أستاذًا
أم طــال ـبــا أم م ــن أه ــال ــي الـ ـط ــاب ،أن
َ
يصمم وينشر عبر  Tiny Tapوسائط
تـعـلـيـمـ ّـيــة م ـث ــل :األلـ ـع ــاب ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة،
َّ
التعليمية ،والــدروس
والفيديوهات
ّ
ال ـت ـف ــاع ـل ـ ّـي ــة ،والـ ـكـ ـت ــب اإلل ـك ـت ــرون ــي ــة
وسواهاّ ،
مج ّ
انية كانت أم مدفوعة.
َّ
بـحـســب حـمـلــة امل ـقــاط ـعــة ،فـ ــإن Tiny
ّ
َّ
اإلسرائيليان
إسرائيلية ،أطلقها
Tap

واورن الباز ،ومقرها
يوجيف شيلي ُ
ّ
إسرائيلي،
في تل أبيب ،وفريق عملها
وأرب ــاح ـه ــا ت ـع ــود إل ــى إســرائ ـي ـلـ ّـيــن.
وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،دعــت إلــى االمـتـنــاع عن
ّ
اسـتـخــدام هــذه املـنــصــة ،والبحث عن
بــدائــل أخ ــرى ،وهــي كثيرة وبعضها
مجاني بالكامل.
في سياق متصل ،وصــل ،أخيرًا ،إلى
ب ـع ــض امل ـع ـل ـمــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،بــريــد
ال ـك ـتــرونــي م ـ ــنThe Mofet institute
يـ ــدعـ ــوهـ ــم إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل م ـج ــان ــا
ف ــي ب ــرن ــام ــج ت ـع ـلــم ع ــن ب ـع ــد «ي ـق ــدم
تــدريـبــا فــي الـلـغــة الـعــربـيــة ،ويساهم
فـ ـ ــي تـ ــوس ـ ـيـ ــع امل ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
لـ ـ ــدى امل ـع ـل ـم ــن وم ـ ــدرب ـ ــي امل ـع ـل ـمــن
واملـحــاضــريــن والـبــاحـثــن فــي مجال
تــدريــب الـلـغــة الـعــربـيــة مـثــل الـقــواعــد

جوائز للبنان في معرض اسطنبول

واملـ ـف ــردات ودم ــج الـتـكـنــولــوجـيــا في
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـعــامــل م ــع الـنـصــوص
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــة» .ال ـ ـب ـ ـعـ ــض سـ ـ ـ ـ ــارع إلـ ــى
تسجيل اسمه بواسطة الرابط رغبة
ّ
بالحصول على التدريب املجاني ،إال
ّ
أن هؤالء اكتشفوا خالل لحظات أنهم
يـنـضـمــون إل ــى مــركــز إســرائ ـي ـلــي في
الكيان املحتل!
فـمـعـهــد «م ــوف ـي ــت» ي ـقــع داخ ـ ــل حــرم
ك ـل ـيــة لـيـفـنـسـكــي الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي تل
أبـ ـي ــب ،وقـ ــد أس ـس ـتــه وزارة الـتــربـيــة
والتعليم في إسرائيل عام 1983تحت
اسـ ـ ـ ـ ــم «مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد تـ ـصـ ـمـ ـي ــم امل ـ ـنـ ــاهـ ــج
وتــدريــب املعلمني» ،وهــو متخصص
بـ ـ ـ «األب ـ ـح ـ ــاث واملـ ـن ــاه ــج ال ــدراسـ ـي ــة
وت ـط ــوي ــر الـ ـب ــرام ــج» ،ق ـب ــل أن يــأخــذ
اسمه الحالي عام .1988

نــالــت املـشــاريــع الطالبية الـتــي قدمتها هيئة الوطنية للعلوم والـبـحــوث في
معرض اسطنبول الدولي الثالث ً لالختراعات ميداليتني ذهبيتني وميدالية
فضية وميدالية برونزية ،إضافة إلــى ثــاث جوائز تقديرية من منظمات
عاملية للمخترعنيّ .
امتد املعرض من  27حتى  29أيلول املاضي ،وشاركت
فيه  30دولة عرضت  360مشروع إختراع.

حق الرد

توضيح من موظفي بعلبك الحكومي

ّ
ّ
ردا على ما نشرته «األخـبــار» بعنوان «مستشفى بعلبك الحكومي :نش
هندسي وأزمات مزمنة» ( 28أيلول  ،)2017وردنا توضيح من عدد
وخلل
ُ
من موظفي املستشفى لفتوا فيه إلــى وجــود «مغالطات عديدة ال ندري
عليها وما هي مصادركم في ذلك»ُ ،مشيرين إلى أن ُمشكلة
كيف حصلتم
الرواتب سببها ُاملباشر والرئيسي التأخير الحاصل ُ
للمستحقات املالية
فــي ال ــوزارات ُامل ّ
ختصة .واستغرب البيان «الـتـعـ ّـرض» لقسم التعقيم في
ُ
املستشفى معتبرا أن الحديث عن هذا القسم هو بمثابة «ضرب ملصداقية
املؤسسة التي حرصنا على بنائها لسنوات ( .»)...ولفت الى أنه تم إعطاء
الــرواتــب للفئتني الرابعة والخامسة ،مشيرًا إلــى أن «الــدخــول ملستشفانا
فــي ازديـ ــاد يــومــي مـلـحــوظ نـظــرا لحجم ثـقــة االهــالــي بــالـطــواقــم الطبية،
التمريضية ،الفنية واالدارية».

الم ّ
ّرد ُ
حرر:

ُ
يصعب تحديد مكامن «املغالطات» في التقرير طاملا أنه لفت الى أن املشكلة األساسية
في تحويل الرواتب تعود الى التأخير الدوري في تحويل املستحقات املالية من قبل
وزارة الصحة إلى وزارة املالية ،وهو أمر ال ينافي ما يرد في البيان .أما التساؤل عن
املصادر التي أفادت بمعضلة فصل قسم التعقيم عن املبنى الرئيسي حيث قسمي
األشعة والطوارئ فجوابه وارد في ما نشر لجهة نقل هذه ُاملعلومة عن مصادر إدارية
ُ
ينف التقرير مسألة اإلقبال على املستشفى ،بل أشار الى أن
في املستشفى ،فيما لم ِ
اإلدارة تعمد أحيانا الى عدم استقبال ما بني  10إلى  15مريضا بسبب عدم توفر
األســرة الالزمة .اللغط الوحيد هو اإلشــارة الى حصول الفئتني الثالثة والرابعة على
الرواتب عوضا من اإلشارة الى الفئتني الرابعة والخامسة وقد تم تداركه عبر تعديل
املحتوى على رابط املقال املنشور على املوقع اإللكتروني.
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دوري أبطال أوروبا

آيندهوفين  xإنتر ميالنو
ّ
التاريخ يتلون باألزرق واألسود
حسن رمضان
فــي آخ ــر ث ــاث م ـبــاريــات ل ـنــادي إنتر
ميالنو اإليطالي في الكالشيو ،حقق
ف ــري ــق امل ـ ــدرب لــوت ـش ـيــانــو سـبــالـيـتــي
ثالثة انتصارات متتالية .عاد النادي
ال ـث ــان ــي ف ــي مــدي ـنــة م ـي ــان ــو ،ليسير
ع ـلــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة م ــن جــديــد،
خـصــوصــا بـعــد أن ب ــدأ بــدايــة صعبة
في الدوري هذا املوسم .اإلنتر ،يمتلك
ش ـخ ـصـ ّـيــة ال ـف ــري ــق «ال ـك ـب ـي ــر» ،ولـكــل
كبير عــودة كما ُيقال .وهــذا ما حدث
فــي امل ـب ــاراة األولـ ــى ل ـل ــ«ن ـيــراتــزوري»
في دوري أبطال أوروبــا هذا املوسم،
حـيـنـمــا ق ـلــب ال ـن ــادي ت ــأخ ــره ب ـهــدف،
إل ــى ف ــوز ف ــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة على
أرض ـي ــة مـلـعـبــه «جــوسـيـبــي مـيــاتــزا»
أمـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ت ــوتـ ـنـ ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ّ
الـقــوي .األخـيــر ،لــم يتمكن دفــاعــه من
الـصـمــود أم ــام الـضـغــط «اإلن ـت ــراوي»

بــي آس فــي ،مني بـخـســارة كبيرة في
ال ـج ــول ــة األول ـ ــى م ــن م ـب ــاري ــات دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،عـنــدمــا رح ــل ملواجهة
برشلونة وفــي معقل األخـيــر الكامب
نــو .خسر الـفــريــق الـهــولـنــدي بنتيجة
ثـقـيـلــة ،حـيــث دخ ـلــت ش ـبــاك ال ـحــارس
الهولندي جيرون زويت أربعة أهداف
م ـن ـه ــا ث ــاثـ ـي ــة ل ـل ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي ،ال ــذي ومــن ســوء حظ
آي ـن ــده ــوف ــن كـ ــان ف ــي أف ـض ــل ح ــاالت ــه.
الـ ـي ــوم ال ـخ ـصــم أقـ ــل ق ـ ـ ّـوة م ــن ال ـن ــادي

ال ـك ــات ــال ــون ــي ،وامل ـ ـبـ ــاراة س ـت ـكــون بني
ج ـمــاه ـيــر ال ـف ــري ــق ال ـه ــول ـن ــدي وع ـلــى
أرض ـ ّـي ــة مـلـعـبــه ،مـ ّـمــا يـعـطــي الـجـنــاح
املـكـسـيـكــي هـيــرفـيـنــغ ل ــوزان ــو أو كما
يلقب «تشوكي» وزمالءه دافعًا لتقديم
مباراة ّ
جيدة على كل األصعدة.
آيندهوفني متصدر الدوري الهولندي
بـ ـف ــارق  5ن ـق ــاط ع ــن أق ـ ــرب مـنــافـسـيــه
أج ــاك ــس أم ـس ـت ــردام ،س ـي ـحــاول خــال
مـ ـب ــاراة دوري األبـ ـط ــال م ـحــو خـيـبــة
الخسارة في الجولة األولــى ،ودخــول

مباراة اإلنتر بمعنويات عالية لتقديم
أداء أفضل من الذي ّ
قدموه في املباراة
األولــى ،وللفوز على الفريق اإليطالي
لـتـبـقــى ح ـظــوظ ال ـفــريــق قــائـمــة (عـلــى
رغــم مــن أنها صعبة) فــي التأهل إلى
دوري الـ .16من جهته ،سيدخل مدرب
إن ـت ــر م ـي ــان ــو اإليـ ـط ــال ــي لــوت ـش ـيــانــو
س ـبــال ـي ـتــي املـ ـ ـب ـ ــاراة م ـع ـت ـم ـدًا بـشـكــل
أس ــاس ــي عـلــى مـهــاجـمــه األرجـنـتـيـنــي
م ــاورو إي ـكــاردي ،إضــافــة إلــى الجناح
اإليطالي املميز ماتيو بوليتانو الذي

حقق اإلنتر ثالثة انتصارات متتالية في الدوري (ميغيل ميدينا ــ أ ف ب)

تأهل اإلنتر لدور
ّ
المجموعات ألول مرة
منذ موسم 2012/2011
الـ ــذي أث ـمــر ف ــي ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة ثــاث
نقاط ثمينة ألصحاب األرض .اليوم،
ســافــرت بـعـثــة الـفــريــق اإلي ـطــالــي إلــى
ب ــاد األراضـ ــي املنخفضة ،وتـحــديـدًا
إل ــى مــدي ـنــة آي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــديــة،
ملــواجـهــة مـتـصـ ّـدر ال ــدوري الهولندي
ب ــي آس فـ ــي .األخ ـ ـيـ ــر ،ي ـس ـي ـطــر عـلــى
الدوري املحلي منذ بدايته ،فقد حقق
فــريــق امل ــدرب والــاعــب السابق مــارك
ّ
فان بومل ،العالمة الكاملة حتى اآلن
مــن أصــل سبع مـبــاريــات فــي ال ــدوري
( 21ن ـق ـط ــة) .م ـ ّـم ــا ي ـع ـطــي فـ ـك ــرة عــن
مدى جاهزية الفريق ملواجهة ضيفه
اإلنتر.

ّ
ّ
حتى اآلن ً
أداء جيدًا ،حيث ّ
سجل
يقدم
ه ــدف االطـمـئـنــان فــي م ـب ــاراة الـفــريــق
األخيرة أمام كالياري في الــدوري .ما
يجب أن يحذر منه خط فريق اإلنتر،
هــو املـهــاجــم املكسيكي لــوزانــو ،الــذي
أزعــج بــدوره فــي املـبــاراة األولــى دفــاع
ّ
بــرشـلــونــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى تـمــتـعــه بسرعة
عالية وقــدرات مهارية ّ
مميزة ،جعلت
كبار األندية األوروبية تحاول التعاقد
م ـعــه ف ــي ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
ّ
األخ ـي ــرة .إل أن الـصـغـيــر املكسيكي،
اختار البقاء ملوسم إضافي مع فريقه
ال ـه ــول ـن ــدي .ل ــوزان ــو أح ــد اك ـتـشــافــات
مــونــديــال روسـيــا األخـيــر مــع منتخب
ب ـ ـ ـ ــاده املـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان وراء
تـسـجـيــل ه ــدف ال ـف ــوز ع ـلــى املـنـتـخــب
األملــانــي في الجولة األولــى من دوري
املجموعات.
بالنسبة إلى املواجهات التاريخية بني
الفريقني ،فكانت هناك مبارتان فقط
ب ــن ال ـطــرفــن ال ـهــول ـنــدي واإلي ـط ــال ــي.
تعود املواجهة بني االنتر وآيندهوفن
إل ـ ــى مـ ــوسـ ــم  2008/2007ف ـ ــي دور
املجموعات مــن دوري األبـطــال أيضًا،
حــن حـقــق اإلن ـتــر ال ـفــوز عـلــى أرضـيــة
ملعبه جوسيبي مياتزا بنتيجة ،0-2
سـ ّـجـلـهـمــا الـعـمــاق ال ـســويــدي زالت ــان
ابراهيموفيتشّ .أما في مباراة العودة
فــي هــول ـنــدا ،فـقــد حـصــد اإلن ـتــر أيضًا
النقاط الثالث.
ّ
يعتبر هــذا الـتــأهــل ل ــدور املجموعات
دوري األبطال لنادي إنتر ميالن،
من ّ
هو األول لهم منذ موسم ،2012/2011
أي م ـنــذ س ــت س ـن ــوات ل ــم ي ـكــن اإلن ـتــر
مشاركًا في أعرق البطوالت األوروبية.
ستحمل املـبــاراة على الــورق ،أفضلية
بالنسبة إلــى الـنــادي اإليـطــالــي ،الــذي
ّ
تحسن نوعًا ما عن بداية املوسم ،ولكن
ه ــذا ال يـنـفــي ح ــدوث مـفــاجــآت لطاملا
اعتاد عشاق البطولة األوروبـ ّـيــة على
مشاهدتها في املباريات الحاسمة.

دورتموند  xموناكو
الفرصة األخيرة لـ«صانع الالعبين» جارديم
يستضيف نــادي بروسيا دورتموند
األملــانــي ،ن ــادي مــونــاكــو الفرنسي في
ثاني مباريات دور املجموعات لدوري
أبـطــال أوروب ــا ،على ملعب ّ
السيغنال
ٌ
ـاراة يطمحُ
أدون ــا بــارك فــي أملانيا .مـبـ
منها دورتـمــونــد إلــى تعزيزه صــدارة
ـان ت ــوال ـ ّـي ــا ،فـيـمــا
امل ـج ـمــوعــة بـ ـف ــوز ث ـ ـ
ي ـط ـمــح م ــون ــاك ــو ٍ السـ ـ ٍتـ ـع ــادة هـ ّ
ـوي ـتــه
الغائبة هذا املوسم.
مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ٌـم رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــه بـ ــروس ـ ـيـ ــا
دورت ـمــونــد .ال ـن ــادي يـتـصـ ّـدر ال ـ ّـدوري
ّ
األملـ ّـانــي «بودسليغا» بعد أن استغل
ت ـعــثــر ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ف ــي الـجــول ّـتــن
األخ ـ ـيـ ــرتـ ــن .نـ ـت ــائ ــج رائ ـ ـعـ ــة ت ـمــث ـلــت
بتحقيقه أربعة انتصارات وتعادلني
فــي الـ ـ ـ ّـدوري ،لـيـكــون ال ـفــريــق الــوحـيــد
ّ
ّ
ال ــذي لــم يـهــزم حــتــى اآلن فــي ال ـ ّـدوري
األ ّملـ ــانـ ــي .ن ـتــائــج م ـم ـ ّـي ــزة ع ـلــى أرض ــه
حقق مــن خاللها العالمة الكاملة في
الـ ّـدوري ،بعد أن فاز بجميع مبارياته
ّ
ّ
ال ـ ـتـ ــي واجـ ـ ــه بـ ـه ــا كـ ـ ــل مـ ــن اليـ ـب ــزي ــغ،
وإيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت ونــورنـبــرج.
ّ
ي ــدخ ــل دورت ـم ــون ــد ال ــل ـق ــاء ف ــي دوري
األبـ ـط ــال مـنـتـشـيــا ب ـفــوزيــن عــريـضــن
جاءا أمام نورمبيرغ وباير ليفركوزن
ً
تــوال ـيــا ،م ـسـ ّـجــا أح ــد عـشــر هــدفــا في
ّ
مجموع املباراتني ،وظهرت شخصية
ّ
الفريق في املباراة األخيرة ،التي عاد
بـهــا دورت ـمـ ّـونــد أم ــام لـيـفــركــوزن بعد
ّ
نظيفني ّحتى
أن كان متأخرًا بهدفني ّ
الـ ّـدق ـي ـقــة  .65أوروب ـ ّـي ــا ،حــقــق ال ــن ــادي

األملـ ــانـ ــي ف ـ ـ ــوزًا م ـه ـم ــا فـ ــي مــواج ـه ـتــه
األولى أمام نادي بروغ ،بعد أن ّ
سجل
العبه األميركي كريستيان بوليزيتش
هدفًا في ٌالوقت القاتل.
م ـن ّـظ ــوم ــة شـ ـ ّـابـ ــة ،يـ ـع ـ ّـول م ــن خــالـهــا
الـ ــنـ ــادي ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ّأي ـ ـ ــام امل ـج ــد.
اس ـت ـعــادة مــاركــو روي ــس ألدائـ ــه ،أعــاد
ّ
ق ـ ّـوة الـفــريــق األمل ــان ــي ،مــع تــألــق العبه
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان بــول ـيــزي ـتــش
واإلنـكـلـيــزي جـيــديــن ســانـشــو .ويــأمــل
تحقيق ّإنجاز موسم
األنصار بإعادة ّ
 ،2013ع ـن ــدم ــا ح ــق ــق ال ـ ــن ـ ــادي مــركــز
الوصافة في دوري أبطال أوروبا.
ٌ
مـ ـ ـب ـ ــاراة ي ـخــوض ـه ــا ال ـف ــري ــق األمل ــان ــي
وه ــو فــي أفـضــل حــاالتــه ،بينما فريق
اإلمارة الفرنسية يعيش أسوأ فتراته.
وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى دورت ـ ـ ـ ّمـ ـ ــونـ ـ ــد مـ ـ ــن خـ ــال
ه ــذه امل ـب ــاراة إل ــى الــثــأر بـعــد املــواجـهــة
ّ
وصبت
األخيرة التي جمعت الفريقني
ملصلحة أبـنــاء لـيــونــاردو جــارديــم .إذ
الـتـقـ ّـى الـفــريـقــان فــي مــوســم  2016في
ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا ،وفاز
مــونــاكــو وقـتـهــا ّذه ــاب ــا بـنـتـيـجــة ،2-3
بـفـضــل الع ـبــه ال ــش ــاب كـيـلـيــان مبابي
ّ
ال ــذي سـ ّـجــل هــدفــن فــي تـلــك األمـسـيــة،
فـيـمــا عـ ــاود ال ـف ــوز ع ـلــى أرضـ ــه أيـضــا
بنتيحة ّ ،1-3ليصعد موناكو وقتها
إلـ ــى ن ـصــف ال ــن ـه ــائ ــي ب ـعــد أن أقـصــى
دورت ـم ــون ــد بـمـجـمــوع  .3-6تـغـيـيــرات
ك ـث ـيــرة ح ـص ـلــت م ـنــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت في
ال ـن ــادي ــن .ج ــاء ع ــدد م ــن امل ــدرب ــن إلــى

يبلغ معدل
أعمار
العبي نادي
موناكو 22
عامًا (رولف
فينيبرند ــ
أ ف ب)

دورتموند في ّ
السنتني األخيرتني ،كما
شـهــد ال ـن ــادي تـغـيـيــرات ك ـب ـيــرة ،فـعــاد
«املارد األصفر» إلى الواجهة من جديد.
ّأمــا في موناكو فاملستوى تراجع هذا
املوسم نتيجة بيع نجوم الفريق ،كما
أن م ــون ــاك ــو ي ـب ــدو مـسـتـسـلـمــا ،تــاركــا
ّ
ّ
املحلية لباريس سان جيرمان.
الساحة
يـعـيــش مــونــاكــو أح ــد أس ــوأ مــواسـمــه

عـلـ ّـى اإلطـ ــاق ف ــي الـ ـ ـ ّـدوري الـفــرنـســي،
ّ
الـ ــنـ ــادي ال ـ ــذي فـ ــاز ب ـب ـطــولــة ال ـ ـ ّـدوري
الـفــرنـســي مــوســم ّ ،2017/2016يقبع
ال ـي ــوم ف ــي امل ــرك ــز ال ــث ــام ــن ع ـشــر بـسـ ّـت
ـوز واح ــد فــي بــدايــة ال ـ ّـد ًوري،
نـقــاط وف ـ ٍ ّ
ب ـعــد  7ت ـع ــث ــرات ت ــوال ـي ــا ،إض ــاف ــة إلــى
خ ـس ــارت ــه م ـب ــارات ــه االف ـت ـت ــاح ـ ّـي ــة على
أرضه في دوري األبطال أمام أتليتيكو

مدريد اإلسباني بنتيجة  .1-2نتائج
ّ
مخيبة سبقها خسارة «مهينة» قبيل
بداية ّ
الدوري ،حيث مني نادي اإلمارة
بخسارة مـ ّ
ـدويــة عندما واجــه باريس
ّ
ّ
سان جيرمان في كأس السوبر ،والتي
انتهت بخسارة فريق اإلمارة .0-4
ّ ٌ
متخبط يعيشه مــونــاكــو ،جاء
مــوسـ ٌـم
ّ
نتيجة سـيــاســة اإلدارة االقـتـصـ ّـاديــة،
ّ
التي ارتــأت استقطاب املواهب الش ّابة
ّ
وتطويرهاّ ،
خيالية،
بأسعار
ثم بيعها
ٍ
خير طريقة لكسب املال ،حيث استطاع
ّ
الــنــادي تـطــويــر مــواهــب مـثــل أنطوني
مارسيال ،جايمس رودريـغــز ،كيليان
م ـبــابــي وت ــوم ــاس ل ـي ـم ــار ،ثـ ـ ّـم بـيـعـهــا
ّ
«فلكية» .نتائج
لكبار أوروبــا بمبالغ
ّ
متردية في ال ـ ّـدوري ،قد يكون سببها
ّ
أيضًا قلة خبرة الفريق وعدم تجانسه
إلــى اآلن ،إذ يبلغ ّ
معدل أعمار الفريق
ّ
 22عــامــا ،فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود أسـمــاء
خـبـيــرة عــدا رادام ـيــل فــالـكــاو ،وكاميل
غليك ودييغو بيناليو.
ٌ
ـاراة م ـص ـي ـ ّ
ـري ــة قـ ــد ت ـح ـم ــل مـعـهــا
م ـ ـب ـ ـ
خـبــر اإلقــالــة ،مل ـ ّ
ـدرب الـفــريــق الفرنسي
ليوناردو جــارديــم في حــال الخسارة،
ّ ّ
حيث سيصعب بعدها التأهل إلى دور
املجموعات املوسم املقبل ،فيما يأمل
ّ
املميز
دورتـمــونــد باستكمال موسمه
ال ـخــالــي م ــن ال ـه ــزائ ــم ،وت ـعــزيــز نسبة
ّ ّ
الــتــأهــل لــدور ال ــ ،16عندما يستضيف
موناكو على أرضه وبني جماهيره.
(األخبار)

يبدو كلوب مربكًا بالتعامل مع نجوم خط المقدمة (دانيال ليل أوليفاز ـ أ ف ب)

نابولي  xليفربول

ّ
كلوب لتعزيز الصدارة وأنشيلوتي لترتيب األوراق
ّ
ُ
ت ّستأنف مباريات الجولة الثانية ّمن دوري أبطال أوروبا ،بمباراة من العيار
تجمع بين ثاني ترتيب الدوري اإليطالي نابولي ،مع ضيفه
الثقيل
ّ
دوري أبطال أوروبا في الموسم
وصيف الدوري اإلنكليزي ،ووصيف
ّ
ليفربول ،وذلك على ملعب السان باولو في مدينة الجنوب
الماضي
ٌ
هجوميًاّ
اإليطالي .مباراة كبيرة مرتقبة لفريقين يقدمان كرة ممتعة
هي األفضل في أوروبا اليوم .المباراة ّستكون األفضل خالل هذه
ربما ّ
الجولة ،التي سيكون بطلها واحدًا من المدربين المعتنقين أفكارًا
مختلفة عن كرة القدم يورغن كلوب وكارلو أنشيلوتي
حسين فحص
رحــل ن ــادي ليفربول اإلنـكـلـيــزي إلى
ّ
اإليطالية وهو بأفضل
مدينة نابولي

حـ ــاالتـ ــه ،م ــوس ـ ٌـم اس ـت ـث ـنــائــي ألب ـن ــاء
ّ
يعشه
كلوب في الدوري اإلنكليزي ،لم ِ
ال ــري ــدز ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـ ــدوري منذ
فـتــرةٌ .
أداء ممتع ونتائج مبهرة بدأ

ً
الفرعون بديال!
ّ
ّ
ّ
ٌ
موسم صعب يعيشه الفرعون املصري محمد صــاح ،اللعب الــذي تغنت به جماهير
ّ
ليفربول طــوال املوسم املاضي ،يعيش اليوم أيامًا ليست سهلة .دقائق كثيرة يقضيها
ّ
وري اإلنكليزي في املوسم املاضي على مقاعد البدالء ،أثارت التساؤالت
أفضل العب في ّالد
ٌّ
ٌ
تشيلسي ،أخذ بها صالح املبادرة
حول مصير
صالح .تألق الفت في املباراة األخيرة أمام ّ
ّ
ببناء الهجمات والتمرير وزعزعة دفاعات الخصم في ظل عدم ظهور السينغالي ساديو
ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بالصورة املعتادة ،ومع ذلك كان قرار ّ
املدرب األملاني
ّ
ّ
كلوب استبدال صالح فيّ مطلع الشوط الثاني ،على حساب الوافد الجديد شيردان
يورغن ّ
ٌ
تراجع كبير في األداء بداية
شاكيري ،الــذي أضاع هدفًا محققًا في املباراة فور دخوله.
ّ
ّ
املــوســم ،عـ ّـززه قــرار االتـحــاد بعدم وضعه في التشكيلة األفضل في العالم ،على ّالرغم
مــن حـجــزه مكانًاّ بــن أفـضــل ثــاثــة العـبــن فــي العالم (هــذه مفارقة غــريـبــة) ،كما لعبت
ّ
االتحاد املصري قبيل بداية ّالدوري دورًا كبيرًا
املشاكل
الكبيرة التي واجهها صالح مع ّ
ّ
ّ
الذ ّ
هنية .أزمة ثقة ّ
يمر ّبها اللعب املصري قد
حالته
على
والتأثير
عب
الل
تشويش
في
ّ
ّ
ّ ّ
على مقاعد االحتياط في املباريات اللحقة ،في ظل التألق امللفت للعب دانييل
تجلسه ّ
ستوريدج ،الذي قد يشغل مركز الجناح األيمن في املباريات املقبلة.

ّ
املدرب األملاني يحصدها أخيرًا ،بعد
ّ
ّ
أن زرع في اللعبني روحــا تنافسية
ّ
ـوات
وعقلية جــديــدة طــوال ثـ
ـاث سـنـ ٍ
ّ
مـضــتّ .ب ـ  19نـقـطــة ،يـحـتــل ليفربول
املركز الثاني في الـ ّـدوري اإلنكليزي،
بفارق األهداف عن مانشستر سيتي
املـ ـتـ ـص ـ ّـدر .م ـن ــاف ـس ـ ٌ
ـات دون خ ـسـ ّـارة
ّ
ّ
مـحــلـ ّـيــا وأوروب ـ ّـي ــا حــتــى اآلن ،تــؤشــر
موسم استثنائي ألبناء كلوب،
على
ٍ
فــي مــوسـ ٍـم انتظره األنـصــار سنوات
ّ
أوروبـيــا
ع ـ ّـدة .بــدأ ليفربول مـشــواره
ٌ
شكل ممكن ،فــوز فــي الوقت
بأفضل
ٍ
ال ـقــاتــل أمـ ــام ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
بأقدام فيرمينو ،وضع ّ
بموقع
الريدز
ٍ
ج ـ ّـي ــد ف ــي امل ـج ـمــوعــة األصـ ـع ــب هــذه
ّ
ّ ًّ
تضم كــا مــن نابولي
الـ ّـسـنــة ،والـتــي
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،بـ ـّـاريـ ــس س ـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي والــنـجــم األحـمــر الـ ّـصــربــي،
ليضعه على رأس املجموعةّ .
بالرغم
ّ
م ــن األداء الـ ـ ّـرائـ ــع ل ــاع ـب ــن ،ال ت ــزال
هـ ـن ــاك ح ـل ـقــة ض ــائ ـع ــة فـ ــي مـسـلـســل
ّ
ّ
ّ
م ـحـ ّـمــد ص ـ ــاح .ال ــاع ــب الـ ـ ــذي حــلــق
خ ــارج س ــرب املــوســم املــاضــي بعيدًا
ّ ّ
عـ ــن كـ ـ ــل الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،هـ ـب ــط م ـس ـت ــواه
ن ـس ـبـ ّـيــا ب ــداي ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،لـيـتــرك
ّ
الكثير مــن الــت ـســاؤالت ح ــول تــراجــع
أداء أفـضــل الع ــب فــي البريمييرليغ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وواح ـ ــد م ــن أفـضــل
ـي ال ـع ــال ــم .مـسـتــوى
ث ــاث ــة الع ـب ــن ف ـ ّ
«غ ـي ــر م ـق ـنــع» ل ـلــن ـجــم املـ ـص ــري ّأدى
إل ــى تـبــديـلــه بـشـكــل مـسـتـمـ ّـر مــن ّ قبل
املـ ّ
ـدرب األملاني ،في إشــار ٍة إلى أنه لم
يعد أفضل العب في الفريق .مستوى
متذبذب تأمل الجماهير بــأن يكون
ّ
مــرحـلـ ّـيــا ،وي ـعــود الــاعــب إل ــى تــألـقــه
خ ــال مـ ـب ــاراة ن ــاب ــول ــي ،خ ـ ّ
ـاص ــة وأن
ل ـ ـصـ ــاح صـ ـ ـ ــوالت وج ـ ـ ـ ــوالت بــرف ـقــة
ناديي فيورنتينا وروما في إيطاليا،
وهو يعرف األجواء هناك ّ
جيدًا.

يواجه أنشيلوتي
ليفربول بذكريات
أعوام  2005و2007

وبالرغم من أدائه ّ
ّ
الرائع هذا املوسم،
ي ـس ـعــى ل ـي ـف ــرب ــول السـ ـتـ ـع ــادة نـغـمــة
االنـتـصــارات ،الغائبة منذ مباراتني،
بـ ـع ــد أن خـ ـ ــرج م ـ ــن كـ ـ ــأس ال ـ ّـرابـ ـط ــة
ّ
ـي ،وع ــاد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة أمـ ـ ــام ت ـش ـي ـل ـسـ ّ
بنقطة ثمينة بعد تعادل متأخر أمام
ّ
الفريق عينه في ّ
الدوري ،عندما يحل
ٌ
ّ
ٌ
ضيفًا على نابولي .فوز كبير للريدز
على نابولي ضمن إطــار تحضيرات
الـ ّـدوري بـ  ،0-5يستبشر به األنصار
خـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ال ـ ـ ّـرغ ـ ــم مـ ــن ك ــون ــه فـ ــوزًا
معنويًا فقط.
ونـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى م ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ش ـ ـ ـمـ ـ ــال غ ـ ــرب
بريطانيا ،حيث أبرم الفريق صفقات
ّ
كبيرة قبل بداية الدوري ،فيما شكلت
ّ
عـ ـ ــودة الـ ــاعـ ــب اإلن ـك ـل ـي ــزي دان ـي ـيــل
س ـت ــوري ــدج أب ـ ــرز شـ ــيء هـ ــذا املــوســم
ّ
ّ
للريدز ،بعد ّ املستويات امللفتة التي
ّ
ّ
بشكل
ساهم
ـذي
ـ
وال
ًا،
ر
مؤخ
مها
يقد
ٍ
ّ
األول أمــام باريس
مباشر فــي الـفــوز ً
ســان جيرمان ،إضافة إلــى استكمال
مسيرة ّ
الدوري من دون خسارة ،بعد
ّ
أن سـ ّـجــل ه ــدف الــت ـعــادل فــي الــوقــت
القاتل أمام تشيلسي.
جــانــب اآلخ ــر ،يحتل نابولي
عـلــى الـ ّ
املــركــز الــثــانــي فــي ال ـ ّـدوري اإليطالي.
ٌ
م ـب ــاراة كـبـيــرة جمعته مــع املـتـصـ ّـدر
ّ
ي ــوف ـن ـت ــوس فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ــس ــاب ـق ــة،

ان ـت ـهــت ب ـخ ـســارة ال ـفــريــق الـجـنــوبــي
 ،1-3م ــا جـعــل ال ـف ــارق ب ــن املـتـصـ ّـدر
ٌ
وال ــوص ـي ــف  6ن ـق ــاط .مـ ـب ــاراة سهلة
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق ،خ ـس ــر م ـن ـ ّهــا نــابــولــي
نقطتني عندما واجــه النجم األحمر
في أولى مبارياته في دوري األبطال،
ـأزق ف ــي ح ــال
وا ّضـ ـ ّع ــا ن ـف ـســه ف ــي م ـ ـ ـ ٍ
ال ــت ـع ــث ــر الـ ـي ــوم .ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
ّالــذي خلف ماوريسيو ســاري ّ
مدرب
تشيلسي الحالي ،يسير بشكل ّ
جيد
ّ ٍ
إلــى اآلن مــع نابولي ،إذ إنــه استعاد
ّ
ال ــت ــوازن فــي منظومته بـ ّعــد الـبــدايــة
ّ
ال ــص ـع ـب ــة ل ـل ـف ــري ــق .ت ـح ــض ــر املـ ـ ـ ّ
ـدرب
اإليـطــالــي جـ ّـي ـدًا ملــواجـهــة ال ـ ّـري ــدز في
أول ـ ــى م ــواج ـه ــات ن ــاب ــول ــي أوروب ـ ّـي ــا
عـلــى أرضـ ــه .يـسـتــرجــع كــارلــو ّأيــامــه
فــي الـ ـ ّـدوري اإلنـكـلـيــزي ،حـيــث واجــه
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـن ــاس ـب ــة
عـنــدمــا ك ــان مـ ّ
ـدربــا لتشيلسي ،عاملًا
ّ ّ
ّ
الحالية لليفربول أقوى
أن النسخة
ٌ
بكثير مــن مــا مـضــى .م ـب ــاراة تحمل
ل ــدى ك ــارل ــو مـشــاعــر مـخـتـلـفــة ،حيث
واجـ ــه ك ــارل ــو ف ــي ف ـتــرتــه م ــع م ـيــان،
فــريــق لـيـفــربــول فــي نـهــائـ ّـيــن ل ــدوري
ـالّ ،أولـ ـهـ ـم ــا ي ـح ـمــل ال ـخ ـي ـبــة،
ّاألبـ ـ ـط ـ ـ ّ
الـتــي تمثلت بـخـســارة البطولة عام
 2005فــي ركــات الـجــزاء ،فــي املـبــاراة
ّ
ّ
اريخية ّالتي عاد بها ّ
الريدز بعد
الت
ّ
ـداف في
أن ّ ك ــان م ـت ـ ّـأخ ــرًا ب ـثــاثــة ّ أه ـ ـ ّ
األول ،فيما يـمــثــل الــنـهــا ّئــي
ال ـ ّـش ــوط
الــثــانــي ال ـفــرحــة ل ـكــارلــو حـيــث حــقــق
ّ
الــلـقــب األغ ـلــى أوروب ـ ّـي ــا فــي الـيــونــان
عام  2007على ّ حساب الريدز.
ٌ
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ت ـ ـمـ ــثـ ــل ام ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــا ص ـع ـبــا
ّ
ّ
ألنـشـيـلــوتــي ،ال ـ ــذي يـسـعــى لتخطي
خيبة ال ـ ّـدوري أمــام يوفنتوس ،فيما
ّ ّ
ّ
ستشكل لكلوب الباب الواسع للتأهل
إل ــى دوري الـ ـ ــ ،16واس ـت ـك ـمــال نـجــاح
املوسم الحالي.
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رياضة

رياضة
ّ
مرة جديدة
سيعتمد
فالفيردي على
ليونيل ميسي
إلنقاذ الفريق
(بول بارينا ـ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

برشلونة في ويمبلي

ميسي ورفاقه يواجهون توتنهام بذكريات 2011
ثالثة تعثرات متتالية ألرنيستو فالفيردي وفريقه
برشلونة ،خسارة أمام أحد فرق المراتب األخيرة ليغانيس،
تعادل أمام جيرونا وآخر أمام أتليتيكو بلباو على
ملعب الكامب نو .مباريات للنسيان بالنسبة إلى الفريق
الكاتالوني ،والمباراة أمام نادي العاصمة اإلنكليزية
توتنهام اليوم ،تعتبر كالسيف ذي حدين ،فإما أن يفوز
بنجاح ،وإما
عملية إنقاذ المدرب
ّ
برشلونة وبالتالي تتم ّ
الخسارة والتي من المتوقع في حال حصولها أنها
ستأخذ فالفيردي باتجاه اإلقالة
ذكريات جميلة لبرشلونة
يعود نادي برشلونة اإلسباني إلى ملعب ويمبلي بذكريات جميلة ،حيث
أحرز لقب دوري أبطال أوروبا على هذا امللعب بالذات عام  ،2011وعلى
حساب مانشستر يونايتد اإلنكليزي .وكان برشلونة أحرز اللقب بفوزه
 1-3على اليونايتد.
حينها تقدم بطل إسبانيا بهدف عن طريق بيدرو رودريغيز في الدقيقة
 27لكن واين روني تعادل ليونايتد بعد سبع دقائق .وسيطر برشلونة
تمامًا على اللعب في الشوط الثاني وتقدم مجددًا بهدف لألرجنتيني
ليونيل ميسي من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة
 .54وحسم ديفيد فيا النتيجة ملصلحة برشلونة بهدف رائع في الدقيقة
 69ليقود الفريق الكاتالوني للفوز بلقبه الرابع في املسابقة القارية حينها.
ويعتبر ملعب ويمبلي فأل خير على
برشلونة ألنه توج فيه بلقبه األول في
املسابقة األوروبية العريقة عام 1992
(على حساب سمبدوريا اإليطالي) لكن
بحلته الجديدة ،فيما لم يبتسم امللعب
مجددًا ملانشستر يونايتد بعدما فعلها
عندما أحرز لقبه األول في املسابقة على
هذا امللعب أيضًا عام ( 1968على حساب
بنفيكا البرتغالي).

حسن رمضان
ـق الـلـنــدنــي توتنهام
يستقبل الـفــريـ ّ
على ملعبه املــؤقــت «ويمبلي» لهذا
املوسم فقط (بسبب اإلصالحات في
ملعبه وايت هارت الين) ،أسوأ نسخة
م ــن ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي بــرش ـلــونــة
ف ــي امل ــواس ــم األخـ ـي ــرة .ال ـبــاوغــرانــا
يعاني من عدم ثبات في األداء ،حيث
ح ـصــد نـقـطـتــن م ــن أص ــل  9ممكنة
فـ ــي آخ ـ ــر ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات خــاض ـهــا
ال ـفــريــق ف ــي ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .من
جـهـتــه يـعـيــش فــريــق تــوتـنـهــام فترة
«صـحــوة» ،فبعد أن خسر أمــام إنتر
ميالنو في الجولة األولى من دوري
األبطال ،استطاع الفريق حصد ست
نقاط من املباراينت اللتني خاضهما
الـ ـف ــري ــق أم ـ ـ ــام كـ ــل مـ ــن ه ــادرس ـف ـل ــد
ت ــاون وك ــاردي ــف سيتي فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز .عالمات استفهام
كـ ـبـ ـي ــرة حـ ـ ــول مـ ــا يـ ـش ــاه ــده ال ـع ــال ــم
ال ـي ــوم م ــن بــرش ـلــونــة ،ع ـلــى م ــن تقع
املسؤولية؟ ومــا سبب هــذا التراجع
الـغـيــر م ـب ــرر؟ ه ــل يـجــب االسـتـســام
لفكرة أن برشلونة هو فريق النجم
ّ
الواحد ليونيل ميسي؟ كلها أسئلة
ط ــرحـ ـتـ ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واإلس ـب ــان ـي ــة ت ـح ــدي ـدًا .ف ـقــد أشـ ــارت
صحيفة «مــاركــا» اإلسبانية إلــى أن
الفريق من دون مشاركة األرجنتيني
لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـس ــي كـ ــاعـ ــب أس ــاس ــي
فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ،ال ي ــوج ــد ب ــارس ــا.
وأوضحت الصحيفة ذاتها ،أن فريق
برشلونة تعثر للمرة الثالثة تواليًا
فــي ال ــدورى اإلسـبــانــي بعد التعادل
األخير أمام بلباو ،مؤكدة أن مشاركة
مـيـســي ف ــي الــدقـيـقــة  55م ــن امل ـب ــاراة
أنقذت املوقف ،وقلبت األمور لصالح
الفريق الكاتلوني حتى أحــرز منير
الـحــدادي هــدف التعادل في الدقيقة
 84بعد تمريرة من األرجنتيني.
ما يحدث في برشلونة ،ليس نتاج

موسم واحــد ،بل إن املوسم الحالي،
ه ــو بـمـثــابــة الـنـتـيـجــة ل ــ«ط ـب ـخــة» لم
تـنـضــج بــالـشـكــل ال ـ ــازم ف ــي الـثــاثــة
م ــواس ــم األخـ ـي ــرة .فـمـنــذ أن انـفـصــل
ثنائي خط الوسط تشافي هيرنانديز
وأندريس إنييستا ،والتراجع الكبير
ف ــي مـسـتــوى امل ــداف ــع ج ـي ــرار بيكيه،
ب ـ ـ ــدأت أزم ـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي ت ـظ ـه ــر بـشـكــل
واض ـ ــح ،حـتــى أن اإلدارة ل ــم تـتـجـ ّـرأ
وت ـغـ ّـيــر الع ـبــا ك ــال ــ«م ـه ــزوز» بيكيه.
األمـ ــر عـيـنــه ي ـح ــدث اآلن م ــع لــويــس
سـ ــواريـ ــز امل ـه ــاج ــم األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
ال ـ ــذي ال ي ـق ــدم امل ـس ـت ــوى ال ـ ــذي ك ــان
عـلـيــه فــي املــوسـمــن املــاض ـيــن .نــوع
م ـ ــن اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ـ ــي واج ـ ـ ـبـ ـ ــات إدارة
الـ ـ ـن ـ ــاديّ ،أدى إل ـ ــى إنـ ـت ــاج ف ــري ــق ال
يستطيع ال ـفــوز عـلــى أتلتيك بلباو
من دون ليو ميسي .صفقات خيالية
ً
وبـ ــأرقـ ــام أك ـث ــر خـ ـي ــاال 100 ،مـلـيــون
ل ـل ـفــرن ـســي ع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي160 ،
مليون للبرازيلي فيليبي كوتينيو.
 260م ـل ـي ــون ل ــاع ـب ــن اثـ ـن ــن .م ــاذا
يحدث في إدارة نادي برشلونة؟ أين
املــديــر الــريــاضــي؟ هــل تستحق هذه
األسماء هذه املبالغ إذا ما تم ربطها
ب ـمــا ي ـقــدمــه ال ــاع ـب ــان ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب؟ في مباراة البارسا األخيرة
أمام الفريق الباسكي ،واملباراة التي
سبقتها أمام ليغانيس ،أين النتيجة

المتوقع
من
ّ
أن يتفوق العبو
توتنهام في
المواجهات المباشرة

التي كانت تنتظرها إدارة البارسا
من الـ 260مليون يورو التي أنفقتها؟
ثـ ــاث م ـب ــاري ــات م ـت ـتــال ـيــة ،ت ـع ــادالن
وخ ـ ـسـ ــارةّ ،
وربـ ـم ــا س ـت ـكــون م ـب ــاراة
ويبملي «ضربة قاضية» لفالفيردي
وإلدارة النادي الكاتلوني .ال يختلف
ّ
اثنان على املوهبة التي يتمتع بها
امل ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ّ ل ـيــو مـيـســي،
إن هناك بعض النقاد واملحللني
بل ّ
ي ـص ــن ـف ــون ــه ح ــالـ ـي ــا ،ب ــأن ــه األف ـض ــل
ف ــي ّال ـع ــال ــم ،ول ـك ــن ال ـي ــد ال ــواح ــدة ال
تصفق .في املؤتمر الصحافي عشية
ال ـل ـق ــاء ،قـ ــال م ـ ــدرب ن ـ ــادي تــوتـنـهــام
األرجنتيني مــاورتـسـيــو بوكيتينو
بــأنــه يعتبر مواطنه ميسي الالعب
األفضل في العالم ،وأنه ال يوجد أي
العــب فــي الـعــالــم يـقــوم بما يـقــوم به
ميسي مع البارسا .تصريحات فيها
نوع من «الحرب الباردة» ّ
ربما ،أو أن
بوكيتينو يعني ما يقول بالحرف.
ّ
من جهته فريق توتنهام ،حتى اآلن،
ّ
ومــع مــرور أربــع سـنــوات على تسلم
األرجنتيني بوكيتينو اإلشراف على
ّ
الفنية للفريق ،لــم يحقق
الـعــارضــة
أي ل ـقــب .مـعـضـلــة تـجـعــل املـتــابـعــن
يطرحون األسئلة على إدارة فريق ،لم
ّ
يفز فريقها بأي لقب ،إل أن اإلصرار
ال يـ ـ ـ ــزال م ـس ـت ـم ـرًا والـ ـثـ ـق ــة ال تـ ــزال
مــوجــودة بــاملــدرب األرجـنـتـيـنــي .مع
بداية املوسم الحالي ،لم تقدم اإلدارة
على التعاقد مع أي العب جديد في
ّ
الصيفية األخـيــرة،
فـتــرة االنـتـقــاالت
ّ
إل أن تشكيلة الفريق اللندني على
الـ ـ ــورق تـعـتـبــر تـشـكـيـلــة ك ــام ـل ــة ،وال
ينقصها سوى بعض «الثقة» لتصل
بالفريق بـعـيـدًا .أسـمــاء مـمـ ّـيــزة على
غرار املهاجم اإلنكليزي هاري كاين،
صانع األلعاب الدنماركي كريستيان
إيــركـســن ،الـنـجــم الــدولــي اإلنكليزي
دي ـلــي آلـ ــي ،بـطــل أومل ـب ـيــاد «آس ـي ــاد»
الجنوبية
مــع منتخب بــاده كــوريــا
ً
ال ـج ـنــاح هـيــونــغ مــن س ــون ،إضــافــة
إلــى املتألق البرازيلي لوكاس مــورا.
أسـمــاء تجعل جمهور فريق «الحي
اليهودي» في العاصمة البريطانية
لندن يؤمن بأن الفوز على برشلونة
«ال ـجــريــح» لـيــس بــاألمــر املستحيل.
باستثناء ميسي ،كل فرد من العبي
«ال ـس ـب ـي ــرز» س ـي ـت ـفـ ّـوق بــاإلم ـكــانــات
ّ
واألهمية واملواجهات املباشرة على
أي العــب مــن برشلونة ،وهنا تكمن
امل ـش ـك ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى فــال ـف ـيــردي
وبرشلونة .فريق يحتل املركز الرابع
فــي ال ــدوري اإلنكليزي ،ويمر بفترة
ّ
صعبة محليًا ،إل أن «الزاد البشري»
أف ـضــل بـكـثـيــر م ــن م ـت ـصــدر الـ ــدوري
اإلسـبــانــي .بالنسبة إلــى املواجهات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،لـ ــم ي ـل ـت ــق الـ ـف ــريـ ـق ــان فــي
مباريات رسمية ،بل إن األمر اقتصر
على مباراتني وديتني .فاز برشلونة
بـمـبــاراة مـنـهــا ،وك ــان الـتـعــادل سيد
املوقف في الثانية.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات عـ ـ ـ ــززت ال ـث ـق ــة
بــاعـبــي فــريــق تــوتـنـهــام ،فـقــد صـ ّـرح
الظهير األيسر في الفريق داني روز
ً
قبيل املـبــاراة قــائــا« ،ننتظر مباراة
كبيرة للغاية ،يجب علينا أن نفوز
بـعــد ال ـخ ـســارة املــؤس ـفــة ف ــي مـيــان،
يـ ـج ــب أن ن ـح ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـس ــاء
األربـ ـع ــاء» .تـصــريــح دان ــي يـعـ ّـبــر عن
أن أجــواء غرفة املالبس في ويمبلي
هي أجواء إيجابية ،وذات معنويات
عالية ج ـدًا ،والـثـقــة مــوجــودة فــي أن
يحقق الـفــريــق اللندني الـفــوز األول
ت ــاري ـخ ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب بــرش ـلــونــة
والفوز األول في املواجهات الرسمية
بني الفريقني.
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ّ
اللبنانية
الكرة

أحمد الموسوي نائبًا للرئيس!

ّ
النجمة يتصدر الدوري ويستأنف جلساته اإلدارية
َ
خطف نادي ّ النجمة صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم
بفوزه المتأخر على مضيفه طرابلس  ،1 - 2منتظرًا نتيجة
مباراة اليوم بين السالم زغرتا والبقاع الرياضي في ختام
األسبوع الثاني من الدوري ،في وقت أصبح فيه للنجمة
أمين ّ
سر جديد ،لكن من دون نائب رئيس أول في جلسة
توزيع مناصب ُعقدت في أحد المقاهي في بيروت
عبد القادر سعد

أداء نادي
النجمة لم يكن
مقنعًا خالل
مباراة طرابلس
(عدنان الحاج
علي)

لم ّ
يفوت النجمة فرصة تربعه على
صـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ف ـعــاد
م ــن ع ــاص ـم ــة ال ـش ـم ــال ب ـث ــاث ن ـقــاط
وصـ ـ ـ ــدارة ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
طــراب ـلــس  1 - 2ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
البلدي .النجمة ّ
سجل ثالثة أهــداف
في اللقاء ،حيث ّ
تقدم عبر القائد علي
حمام في الدقيقة  6بعدما نجح في
تحويل ركنية أبو بكر املل إلى داخل
الـشـبــاك ،ثــم عــاد وسـ ّـجــل مــرة ثانية،
لكن هذه املرة في شباكه ،عبر املدافع
قاسم الزين ،الذي ّ
حول كرة العاجي
حارسه
مارك ديون إلى داخل مرمى
ّ
عباس حسن .الهدف الثالث واملتأخر

ج ــاء عـبــر ال ـبــديــل حـســن املـحـمــد في
الدقيقة  84ليتصدر النجمة الترتيب،
وينتظر نتيجة مباراة اليوم ملعرفة
ما إذا كان البقاع سيشاركه الصدارة
في حال فوزه على السالم.
م ـح ـظ ــوظ ك ـ ــان ال ـن ـج ـم ــة ب ــال ـخ ــروج
ُ
ف ــائـ ـزًا ،ول ــم ت ـن ـصــف الـنـتـيـجــة فــريــق
طرابلس الــذي استحق التعادل بعد
األداء الذي ّ
قدمه العبوه ،حيث كانوا
أف ـض ــل م ــن ال ـن ـج ـمــاويــن ف ــي معظم
فـ ـت ــرات املـ ـ ـب ـ ــاراة ،رغـ ــم ب ـع ــض ف ــرص
ال ـض ـي ــف ،وأبـ ــرزهـ ــا كـ ــرة «ال ـع ـلـ ّـيــن»
حمام وعــاء الدين في بداية الشوط
الـ ـث ــان ــي .ال ش ــك أن ظ ـ ــروف املـ ـب ــاراة
كانت صعبة على النجمة مع غياب
ثــاثــة العـبــن أســاسـيــن ،ه ــم :النجم

حـســن مـعـتــوق واملـهــاجـمــان محمود
سبليني والـبــرازيـلــي فيليبي دوس
ســانـتــوس .لكن هــذا ال يبرر العرض
«ال ـهــزيــل» ال ــذي قــدمــه الـنـجـمــاويــون،
واملستمر من لقاء األنصار في افتتاح
ال ـ ــدوري ،مـ ــرورًا ب ـم ـبــاراة األه ـلــي في
ً
انتهاء
كأس العرب لألندية األبطال،
بمباراة أمس ،وذلك بحسب ما يؤكد
العديد من املراقبني .لكن في النهاية،
مــا يحسب لــه هــو النتائج والنقاط.
النجمة أصبح الفريق الوحيد الذي
فاز مرتني في الدوري حتى اآلن ورفع
رصـ ـي ــده إلـ ــى س ــت نـ ـق ــاط ،م ـت ـصــدرًا
الـتــرتـيــب .بــاملـحـ ّـصـلــة ه ــذا هــو املـهــم،
وعلى املــدى القصير النجمة يحقق
املطلوب .لكن على املدى الطويل ،فإن
مـسـتــوى الـفــريــق مـقـلــق وال يطمئن،
هناك من تفكير أو تحضير
وإذا كان ّ
لـتـغـيـيــر فــنــي ف ـمــن األف ـض ــل إجـ ــراؤه
نزف
سريعًا وعدم االنتظار خوفًا من ٍ
ـف لـلـنـقــاط ،بـحـســب ال ـعــديــد من
مـكـلـ ٍ
ّ
الفنية املتابعة للنادي.
اآلراء
طرابلس مــن جهته ،فاجأ الكثيرين
بــأدائــه ،إذ لــم يكن متوقعًا أن يكون
الـفــريــق بـهــذا املـسـتــوى بـعــد انـطــاق
ال ـت ـح ـض ـيــر ب ـش ـكــل م ـت ــأخ ــر نـتـيـجــة
الـ ـظ ــروف امل ــال ـ ّـي ــة ال ـص ـع ـبــة ،إضــافــة
إلـ ــى خ ـس ــارت ــه ال ـث ـق ـي ـلــة ف ــي اف ـت ـتــاح
الـ ـ ــدوري أمـ ــام ش ـبــاب ال ـســاحــل على

أرضه ( 0ـ  .)3لكن العبي املدرب فادي
عياد أحــرجــوا ضيوفهم وجــاروهــم،
وت ـف ـ ّـوق ــوا عـلـيـهــم وكـ ــان يستحقون
الخروج ولو بنقطة من لقاء أمس.

جلسة إدارية للنجمة
فوز النجمة جاء عقب جلسة إدارية
م ـه ـم ــة ع ـق ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
للنادي مساء االثنني في أحد مقاهي
ب ـيــروت (رغ ــم أن بـيــان ال ـنــادي أشــار
الـ ــى أن ال ـج ـل ـســة ُعـ ـق ــدت ف ــي مـكـتــب
الــرئـيــس أسـعــد ص ـقــال) ،حيث جرى
قبول استقالة نائب الرئيس صالح
ع ـس ـي ــران ،وأمـ ــن ال ـســر سـعــد الــديــن
عيتاني .كما أعيد تــوزيــع املناصب

طرابلس فاجأ الكثيرين
بأدائه ،رغم انطالقه
بالتحضير نتيجة
المتأخر
ّ
الظروف المالية الصعبة

داخ ــل الـلـجـنــة اإلداريـ ـ ــة ،حـيــث جــرى
تـعـيــن أس ـعــد سبليني أمـيـنــا للسر
وخليل الغول أمينًا للسر بالوكالة،
ً
ومازن الزعني أمينًا للصندوق بدال
مــن ســامــي الـ ــوزان (ات ـخــذ ال ـقــرار في
جلسة سابقة ولم يعلن عنه) ،وباسم
بواب محاسبًا.
لكن بقي مــركــز نــائــب الرئيس األول
ً
ش ــاغ ـرًا ،حـيــث ل ــم يـتــم تـعـيــن بــديــا
لـعـسـيــران فــي ظــل الـحــديــث عــن عــدد
مـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء ك ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن آل
حـجـيــج و ض ــرغ ــام .ل ـكــن ال ــاف ــت ما
عـلـمــت بــه «األخـ ـب ــار» عــن ع ـ ُـرض من
قبل املـســؤولــن فــي الـنــادي ق ـ ّـدم إلى
الرئيس السابق لنادي النبي شيت
(البقاع حاليًا) أحمد املوسوي لشغل
مـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس فــي وق ــت لم
يكن فيه عسيران قد استقال بعد.
«األخبار» سألت املوسوي عن صحة
ّ
امل ــوض ــوع ،فــأكــد أن ــه تـمــت مفاتحته
بــاملــوضــوع مــن قـبــل الــرئـيــس أسعد
صقال ،لكنه اعتذر عن قبول العرض
لـسـبـبــن .األول ،أن ــه مــرتـبــط بـنــادي
الـبـقــاع ال ــذي ك ــان رئـيـســه ورخصته
باسمه ويملك امللعب العائد للنادي
وال يستطيع أن يكون نائبًا للرئيس
في النجمة .أما السبب الثاني ،فهو
احـ ـت ــرام ــا ل ـن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
صـ ــاح ع ـس ـي ــران ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم الـكـثـيــر
للنادي وال يقبل املــوســوي أن يأتي
ً
بــدال منه .ورأى املوسوي أن أسباب
ّ
ع ــرض الـنـجـمــة عليه تـســلــم منصب
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس خ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة ق ــام
ب ـهــا ص ـق ــال ملـكـتــب امل ــوس ــوي يـعــود
إل ــى تـصــريـحــات ســابـقــة أع ـلــن فيها
امل ــوس ــوي أنـ ــه أحـ ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم من
خــال النجمة قبل أن يؤسس نــادي
النبي شيت ،كما أنه في فتر ٍة ما ،كان
قد أعلن استقالته من رئاسة ناديه.
لكن في الوقت عينه ،شكر املوسوي
النجماويني على التفكير به ،متمنيًا
ل ـه ــم ال ـت ــوف ـي ــق .ب ـح ـســب م ــا ت ـح ـ ّـدث
لألخبار.

البقاع في ضيافة زغرتا

ُيختتم األسبوع الثاني من الــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ـي ــوم بـلـقــاء
وح ـ ـيـ ــد ي ـج ـم ــع ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا مــع
ضيفه البقاع الرياضي عند الساعة
الثالثة والنصف عصرًا على ملعب
ّ
ويشد البقاعيون الرحال
املرداشية.
مـ ــن ال ـن ـب ــي ش ـي ــت إلـ ـ ــى املـ ــرداشـ ـيـ ــة،
واض ـ ـ ـعـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــب أعـ ـيـ ـنـ ـه ــم ال ـ ـفـ ــوز
لرفع رصيدهم مــن النقاط الــى ست
بـعــد ال ـفــوز فــي األس ـبــوع األول على
الــراس ـي ـنــغ ( 2ـ  .)0ف ــوز سيمنحهم
ش ــراك ــة ال ـ ـصـ ــدارة م ــع ال ـن ـج ـم ــة ،فــي
م ـه ـمــة ص ـع ـبــة أمـ ـ ــام ص ــاح ــب أرض
الـعــائــد مــن امل ـغــرب بـعــرض ونتيجة
إيجابية أمــام الرجاء البيضاوي (1
ـ  )1فــي إي ــاب ال ــدور  32مــن مسابقة
كأس العرب لألندية األبطال .صحيح
أن ال ـســام خ ــرج مــن املـســابـقــة كونه
خ ـســر ذه ــاب ــا ( 1ـ  ،)2ل ـكــن ال ـصــورة
التي ظهر عليها الزغرتاويون تشير
الى أن املباراة اليوم لن تكون سهلة
على الـضـيــوف .فــالـســام يبحث عن
فوزه األول بعد تعادله في األسبوع
األول مــع اإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه ( 1ـ
ُ
 ،)1واملـبــاراة تقام على أرضــه وأمــام
جمهوره ،وبالتالي لن ّ
يفرط بفرصة
إحراز النقاط الثالث.
البقاع من جهته ،يدخل اللقاء بروح
م ـع ـنــويــة عــال ـيــة ب ـعــد األداء الـجـيــد
ف ــي األس ـب ــوع األول ،ف ــي ظ ــل وج ــود
عـنـصــر إي ـجــابــي مـمـيــز م ــع ال ـفــريــق،
هو النيجيري إيمانويل بيللو الذي
سجل الهدفني في املباراة األولى.
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صولة األسد
جعفر البكلي *
اب ـت ـس ــم ح ــاف ــظ األس ـ ـ ــد اب ـت ـس ــام ــة راضـ ـي ــة،
وه ــو يـسـتـمــع إل ــى امل ـتــرجــم ال ــروس ــي ينقل
ل ــه ك ـل ـم ــات يـ ـ ــوري أنـ ـ ــدروبـ ـ ــوف ال ـح ــاس ـم ــة:
«تــأكــد ،يــا سـيــادة الرئيس ،أننا لــن نخذلك.
ولــن نتركك تجابه أع ــداءك وح ـي ـدًا» .صمت
ً
الــزعـيــم السوفياتي قـلـيــا ،قبل أن يضيف،
بنبرة ودودة ،وهو يتطلع من خلف نظارته
الطبية في وجه ضيفه السوري ،ومرافقيه:
«سيادة الرئيس ،يسعدنا أن نخبركم بأننا
نوافق على مطلبكم .وسنعمل على تزويد
القوات املسلحة السورية بكل ما ينقصها،
ويـلــزمـهــا مــن املـنـظــومــات الــدفــاعـيــة» .سكت
أن ـ ــدروب ـ ــوف ،م ــن ج ــدي ــد ،ل ـي ـتــرك لـلـمـتــرجــم
فرصة نقل عباراته إلى الضيوف السوريني،
ً
ث ــم أردف ق ــائ ــا« :وكـ ــذلـ ــك ،فــإن ـنــا سنعمل
على تجهيز الجيش ال ـســوري ،فــي القريب
ال ـعــاجــل ،بـهــذه امل ـع ــدات الـقـتــالـيــة الـحــديـثــة،
وبــالـخـبــرات الــازمــة لتشغيلها ،وإدارت ـهــا،
وصـ ـي ــانـ ـتـ ـه ــا» .فـ ـ ـج ـ ــأة ،ارتـ ـ ـس ـ ــم ش ـ ـ ــيء مــن
الضيق على وجــه وزيــر الدفاع السوفياتي
دي ـم ـت ــري أوس ـت ـي ـن ــوف ،وب ـ ــدا عـلـيــه تململ
م ــن انـ ــدفـ ــاع زع ـي ـم ــه ال ـج ــدي ــد أن ـ ــدروب ـ ــوف.
وقــال أوستينوف ،وهــو يرسم على شفتيه
ابتسامة بــاردة« :أعتقد أن تزويد األصدقاء
ال ـســوريــن بـمــا طـلـبــوه ،يـحـتــاج إل ــى مـقــدار
ّ
واف من الوقت .وأنا أعرف أن الرئيس األسد
ٍ
ّ
والتفهم ملا يحتاج إليه نقل
ال يعوزه الصبر
هذه املعدات الجديدة إلى سوريا من عوائق
فنية ولــوجـسـتـيــة» .ظـهــر تـجـ ّـهــم عـلــى وجــه
الــرئـيــس حــافــظ األس ــد ،وق ــال لــوزيــر الــدفــاع
الـســوفـيــاتــي« :م ــن س ــوء ال ـحــظ ،يــا مــارشــال
ّ
أوسـ ـتـ ـيـ ـن ــوف ،أن جـ ـن ــود ال ـج ـي ــش ال ـعــربــي
ال ـس ــوري وض ـبــاطــه ل ــم يـعــد باستطاعتهم
االنتظار أو التحلي بفضيلة الصبر ،بعد كل
ما ّ
تعرضوا له من عــدوان إسرائيلي غاشم
استهدف أرواحهم ،وسالحهم ،وكرامتهم».
أجــاب أوستينوف بفتور« :لـكــن ،يــا سيادة
ّ
ال ــرئ ـي ــس ،ي ـجــب أن تـتـفـهـمــوا أن ك ـث ـي ـرًا من
منظومات الــدفــاع الـجــوي الـتــي تطلبونها
ليست مـتــوافــرة حــالـيــا ،ونـحــن نـحـتــاج إلــى
وق ــت ك ــاف مــن أج ــل صناعتها وإرســال ـهــا».
حسم أندروبوف الجدل الدائر بني الرئيس
ال ـس ــوري ووزيـ ــر ال ــدف ــاع الـســوفـيــاتــي ،فقال
لــأخ ـيــر ب ـن ـبــرة حـ ـ ــادة« :إذا ل ــم ي ـكــن هـنــاك
ـاف م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاح الـ ـ ـ ــذي ت ـط ـل ـبــه
فـ ــائـ ــض كـ ـ ـ ـ ٍ
ســوريــا ،فــاذهــب وخ ــذه مــن مـخــازن الجيش
األحمر ،وأرسله ،إلى دمشق ،فورًا» .وأضاف
أندروبوف ،وسط دهشة كل من استمع إلى
كلماته القاطعة ،فــي مساء يــوم  15تشرين
الثاني /نوفمبر  ،1982في قاعة االجتماعات
اللجنة املــركــزيــة للحزب
الـكـبــرى ،فــي مبنى
ّ
ألحد
الشيوعي السوفياتي« :إننا لن نسمح
ٍ
بأن يهدد سوريا» .كان هذا املوقف العظيم
امل ـســانــد ل ـســوريــا ب ـق ـ ّـوة ،أف ـضــل كـثـيـرًا مما
ّ
وتخيله .شعر األســد
حلم بــه حاكم دمشق
ّ
ال ـجــريــح أن األوان َآن لـكــي يـتـنـفــس بعض
َ
ـت ال ـس ـن ــوات ال ـع ـجــاف
الـ ـصـ ـع ــداء ،ب ـعــد ع ــن ـ ِ
الخوالي ،ومهانتها ،ومراراتها.

ّ
«ضربة المعلم»

اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري حـصـيـلــة زي ــارت ــه
لــات ـحــاد الـســوفـيــاتــي م ـم ـتــازة ج ـ ـدًا ،فـقــادة
الكرملن ق ـ ّـرروا ،أخـيـرًا ،أن ينجدوه بأفضل
م ــا ف ــي تــرســانـتـهــم م ــن ال ـس ــاح .ول ـقــد جــاء
األســد إلى موسكو ،في  14تشرين الثاني/
نــوف ـم ـبــر  ،1982م ــن أجـ ــل حـ ـض ــور م ــراس ــم
جـنــازة الــزعـيــم ليونيد بريجنيف ،وتقديم
واجــب الـعــزاء لخليفته .وكــان حافظ األســد
يـعــرف ي ــوري أن ــدروب ــوف جـيـدًا ،فقد التقاه
ً
قـبــل خـمـســة ش ـهــور ل ـق ـ ً
ـاء مـ ـط ـ ّـوال ،ي ــوم طــار
ُ ّ
إلــى العاصمة السوفياتية سـ ّـرًا ،لكي يحث
ق ــادتـ ـه ــا عـ ـل ــى إعـ ــانـ ــة سـ ــوريـ ــا فـ ــي امل ـح ـنــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـعــد أن ق ـصــف اإلســرائ ـي ـل ـيــون
منظومات دفاعها الـجــوي ،وأب ــادوا معظم
بـطــاريــات صــواريــخ «س ــام  »6الـتــي نشرها
ال ـســوريــون فــي منطقة الـبـقــاع ( .)1ووصــل
األم ـ ــر بــالــرئ ـيــس الـ ـس ــوري إلـ ــى حـ ـ ٍّـد جـعـلــه
يرجو القادة السوفيات أن يستخدموا الخط
ال ـس ــاخ ــن (م ــا ُي ـس ـمــى «ال ـه ــات ــف األحـ ـم ــر»)،
ألج ــل الـضـغــط عـلــى األم ـيــرك ـيــن .ويــومـهــا،
ّ
وجـ ــد األسـ ـ ــد أن أن ـ ــدروب ـ ــوف رجـ ــل مـتـفـهــم
ّ
لطروحاته ومطالباته ،لكن يده بدت أقصر،
فــي ذل ــك الـصـيــف ،مــن أن ت ـبــادر إل ــى تدخل

من لقاء األسد مع
بريجنيف في موسكو
عام ( 1972أ ف ب)

عسكري أو دبلوماسي ،فــي قضايا الشرق
ّ
األوسط الحارقة .وسريعًا ما فهم األسد أن
أن ــدروب ــوف غير جــاهــز ،فــي ذلــك الـحــنّ ،
ملد
يــد الـعــون إلـيــه ،مــن دون تكليف أو توجيه
من بريجنيف الذي كان يغرق في احتضار
ّ
طويل .بيد أن الظروف ـ ـ لحسن حظ الرئيس
تغيرت ّ
السوري ـ ـ ما لبثت أن ّ
تغيرًا جذريًا،
في الخريف.
وحـيـنـمــا ع ــاد األسـ ــد إل ــى دم ـش ــق ،ك ــان في
جعبته كثير من الغنائم .لقد حصل أخيرًا
ع ـل ــى بـ ـط ــاري ــات صـ ــواريـ ــخ «س ـ ــام  »5ال ـتــي
ُّ
لــم يسبق لـهــا ،ق ــط ،أن نـشــرت خ ــارج نطاق
دول حـلــف وارسـ ـ ــو .وك ــان ــت تـلــك املـنـظــومــة
ّ
ّ
وفعالة
الجديدة تتميز بأنها بعيدة املــدىّ ،
ضد األهــداف الشديدة االرتفاع ( .)2ومثلت
صواريخ «سام» ،وقتئذ ،بأنواعها املتنوعة،
ورادارات ـهــا ،وأجـهــزة تشويشها ،ومعداتها
امل ـع ـق ــدة ل ـلــرقــابــة وال ـس ـي ـط ــرة ،ع ـم ـ َ
ـاد نـظــام
الدفاع الجوي في االتحاد السوفياتي كله.
يكتف حافظ األسد بصواريخ «سام »5
ولم
ِ
التي تنقصه ،فقد حصل أيضًا على قذائف
 ،1B Sepal-SS-Cوك ــان ــت هـ ــذه ص ــواري ــخ
مضادة للسفن ،ذات رؤوس حربية ضخمة
ّ
ّ
مــدمــرة .ثــم إن األســد زاد غلته ،فاستحصل
من السوفيات على قذائف ،Tochka 21-OTR
وكــانــت ،يــومـهــا ،النسخة األكـثــر تـطــورًا من
صــواريــخ أرض ـ ـ أرض ( .)3وأكمل الرئيس
السوري مساعيه من أجل ترميم قوات بالده
الجويةّ ،
فزودها بمقاتالت «ميغ  .»23وأما
ّ
القوات البرية السورية ،فقد دعمها بدبابات
«ت ــي  .»72وب ــذل ــك اس ـت ـطــاع أن ي ـع ـ ّـوض كل
خسائر جيشه املادية في حرب لبنان ،بل إنه
أعــاد تسليح قواته بأفضل مما كــان لديها.
ّ
ّ
على أن «ضــربــة املـعــلــم» تمثلت فــي مسألة
أهـ ّـم مــن جميع أنظمة الـســاح ،فلقد حصل
األسـ ــد عـلــى تـعـهــد واضـ ــح م ــن أن ــدروب ــوف،
بأن الجيش األحمر بنفسه سيحمي سوريا
إذا ما تعرضت لخطر غزو خارجي .وبذلك
أدخـ ــل األسـ ــد ف ــي م ـعــادلــة ت ــوازن ــات الـشــرق
األوس ــط العـبــا مـبــاشـرًا مــن الـحـجــم الثقيل،
وأصبح للجيش العربي السوري قوة عاملية
عظمى تسند ظهره.

«وسوى الروم ،خلف ظهرك ٌ
روم»
ِ

وكــان على األســد ،بعد أن عالج في موسكو
بعض جراحه النازفة ،أن يتأهب للوثوب على
ّ
أعدائه الذين احتلوا أرض لبنانّ ،
ثم ظنوا أن
باستطاعتهم ،كذلك ،أن يخنقوا سوريا .ولم
ّ
يكن خافيًا على األســد أن أوزان القوة ـ ـ رغم
التعديالت األخيرة ـ ـ ما زالت في غير صالحه.
فقد كانت جبهته الداخلية غير ّ
مؤمنة تمامًا،
بسبب الصراع املرير والدامي مع الجماعات
اإلســام ـيــة املـسـلـحــة ال ــذي ام ـتــد ط ــوال سبع
سنوات كاملة .وعلى الرغم من إجهاز األسد
على جماعات «اإلخ ــوان» ،في موقعة حماة،
ّ
فإن ذلك لم يكن كافيًا لتأليف القلوبّ ،
ورص

أندروبوف لوزير دفاعه:
إذا لم يكن هناك فائض من
السالح فاذهب وخذه من
المخازن وارسله إلى دمشق

الصف الداخلي .وأمــا في لبنان ،حيث أرض
ال ـص ــراع مــع اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،فـقــد ك ــان عمالء
ال ـ ـعـ ــدو ي ـق ـب ـض ــون عـ ـل ــى م ـق ــال ـي ــد ال ـس ـل ـط ــة،
ّ
ّ
عمليًا .وصحيح أن األسد
ويحتلون الساحة
ّ
ّ ّ
تخلص من كبيرهم ،قبل شهرين ،إال أن أعوانه
ما زالــوا في كل مكان .وهــم يستقوون عليه،
بالقوات املتعددة الجنسيات التي تؤازرهم،
وبالعدو اإلسرائيلي الــذي جلبهم إلــى ّ
سدة
الحكم ،في حمى دباباته .وعلى املقلب اآلخر،
كان األسد يرى ّ
عدوه مناحيم بيغن مرتاحًا
تمامًا ،فهو قد ّ
حيد مصر ،واستراح من خطر
الـعــراق ،وابتلع لبنان ،وطــرد الفلسطينيني،
وأدم ـ ـ ــى أن ـ ــوف الـ ـس ــوري ــن .وف ـ ــوق ك ــل ذل ــك،
ّ
ـأت
فـ ــإن بـيـغــن وج ــد ف ــي ري ـغ ــان حـلـيـفــا ل ــم ت ـ ِ

يبال ريغان،
أميركا بشبيه لــه ،من قبل! ولــم
ِ
مـنــذ انـتـخــابــه ،قـبــل عــامــن ،بــالـعــرب عمومًا،
وبالقضية الفلسطينية خـصــوصــا ،بــل إنــه
عـمــد إل ــى إرث سلفه ك ــارت ــر ،فــأطــاحــه .وكــان
ّ
ّ
مسألة
أول ما صنعه ريغان وإدارته ،هو طي ّ
ال ـح ـك ــم الـ ــذاتـ ــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي «ب ــش ــر»
كــارتــر الـعــرب بــه .واستولى على فكر ريغان
هاجسان ال ثالث لهما :القضاء على الخطر
السوفياتي ووكالئه ،والقضاء على ما ّ
سماه
«اإلرهاب العاملي» .ولقد كان األسد ،بالنسبة
إل ــى األم ـيــرك ـيــن ،يـجـمــع «الـ ُـحـسـنـيــن» معًا،
فهو «وكيل السوفيات» في الشرق األوســط،
وهو «ناصر اإلرهــاب» في العالم .وبالتالي،
لم يكن أمـرًا مفاجئًا لألسد أن يسمع ريغان
وهــو يعلن ،في  1أيلول /سبتمبر  ،1982ما
ّ
سماه «خطته للحل في الشرق األوسط» ،فال
ي ــورد فيها اس ــم ســوريــا بــاملـطـلــق ،وال يذكر
كلمة واحدة عن قضية الجوالن املحتل!
ولم تكن مشاكل األسد مقتصرة على أعدائه
الصريحني ،وال على ضرباتهم املباشرة له.
ْ
حسيَنًا َ ،وإذا
فهو إذا تطلع نحو الجنوب رأى
َ
التفت شــرقــا وجــد صـ ّـدامــا ،وإن هــو شــخــص
ببصره نحو الشمال يواجهه الجنرال كنعان
إيفرين.
ً
وكل أولئك ْأولى أن ُي ّ
أعداء ال أصدقاء!
يهم
سم
ْ
َ
ولقد كان ه ْمز هؤالء الرهط وملزهم ،يبلغان
أح ـي ــان ــا درك ـ ــا م ــن ال ـس ـفــالــة والـ ـحـ ـق ــارة غير
ّ
فصدام ّ
ّ
يدعي أن السوريني تحالفوا
مسبوق.
مع شارون ضد الفلسطينيني ،ومبارك يزعم
ّ
أن السوريني اتفقوا مع بيغن القتسام لبنان.
ّ
وحـســن ـ ـ ـ األردن يـقــول إن ه ــدف الـســوريــن
الحقيقي هــو تصفية القضية الفلسطينية.
وحتى القذافي ـ ـ وهــو صديق قديم ـ ـ أصبح
م ـس ـت ـ ً
ـاء م ــن الـ ـس ــوري ــن ألنـ ـه ــم ال ي ـقــات ـلــون
ّ
اإلســرائـيـلـيــن حـتــى آخ ــر جـنــدي مـنـهــم! لكن
أكثر من كان يغيظ األســد هو ياسر عرفات،
فقد ظل هذا األخير يتشدق بأنه قاتل شارون
وح ــدهّ ،
وأم ــا ال ـســوريــون فـقــد ف ـ ّـروا وتــركــوه،

فــي امل ـي ــدان ،وح ـي ـدًا .وكــانــت تـلــك ّ
االدع ـ ــاءات
العرفاتية ـ ـ بالنسبة إلى األســد ـ ـ خليطًا من
الـتـبـ ّـجــح ،وال ـك ــذب ،وال ـج ـحــود .فــالـســوريــون
حـ ــاربـ ــوا ب ـش ـج ــاع ــة ،ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ـ ـ ّـرًا وجـ ـ ـ ًـوًا.
ب ــل ّإن لـ ـ ً
ـواء م ــن ال ـج ـنــود ال ـس ــوري ــن ،يـقــوده
ال ـع ـم ـيــد مـحـمــد ح ـ ــال ،ح ــوص ــر ف ــي ب ـيــروت
ّ
الغربية وتقطعت بــه السبل .وح ــارب أولئك
الـ ـس ــوري ــون ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع إخــوان ـهــم
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ح ـتــى ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .ولـقــد
ك ــان أش ـ ّـد مــا يغيظ األس ــد مــن ّ ظـلــم ال ـعــرب ـ ـ
«ذوي القربى» ـ ـ ومزايداتهم ،أنهم يجحدون
حتى دم ــاء الـســوريــن الـتــي ســالــت فــي أرض
امل ـعــركــة .ول ــم يـكــن م ــا بــذلــه ال ـس ــوري ــون ،في
ً
حرب لبنان ،قليال ،فقد سقط لهم ألف ومئتا
ِّ
شهيد ،وثالثة آالف جريح .ودمر لهم أكثر من
ثالثمئة دبابة ،ونصف ذلك العدد من ناقالت
ال ـج ـن ــود املـ ــدرعـ ــة .وخـ ـس ــروا س ـتــا وسـبـعــن
ط ــائ ــرة حــرب ـيــة ،وسـ ـ ّـت م ــروح ـي ــات ،وف ـق ــدوا
ستني ّ
طيارًا في املعارك الجوية مع العدو.

«فتية آمنوا بربهم»

ّ
بيد أن خيارات الرئيس السوري وتحالفاته،
وإن ك ــان ــت مـ ـح ــدودة ومـ ـحـ ـص ــورة ،ف ـهــي لم
ً ّ
تعدم بعض األصدقاء الحقيقيني .ومثال ،فإن
تقاربه مــع إي ــران أخــذ يثمر بعض النتائج.
ّ
ول ـقــد ظ ــل ه ــذا ال ـت ـق ــارب يـجـلــب ع ـلــى األس ــد
ً
س ـي ــوال ال تـنـتـهــي م ــن الـتـشـنـيــع والـتـشــويــه
ّ
واملــذمــة واالزدراء .لـكــن ال ـقــادة الـعــرب الذين
كانوا يستقبحون ّ
تقرب األسد من الخميني،
لم ينجدوه يوم احتاج إلى الدعم في معارك
البقاع ضد اإلسرائيليني ،بـ ّ
ـأي من كتائبهم.
وح ـ َـد ُه «ال ـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي» مــن فعل
ذل ـ ـ ــك؛ فـ ـج ــاء إلـ ـي ــه ب ـ ــأف ـ ــواج مـ ــن امل ـت ـطــوعــن
ال ـق ــادم ــن م ــن ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ف ــي األهـ ـ ــواز.
ويومها ،سخر الكثيرون ـ ـ ومن بينهم بعض
قادة الجيش السوري نفسه ـ ـ من أولئك الفتية
األعــاجــم الــذيــن عصبوا رؤوس ـهــم بعصائب
حمراء كتب عليها «يا حسني» ،و«يا زهراء»،

وأخ ـ ـ ــذوا ي ـح ــاول ــون تـنـظـيــم ب ـعــض ال ـش ـبــان
فــي بعلبك ،وتــدريـبـهــم .وقـيــل لــأســد« :م ــاذا
يمكن لهؤالء الشيعة اإليرانيني واللبنانيني
ّ
أن يــزيــدوا أو ُيـنـقـصــوا؟!» .على أن «الفتية»
سريعًا ما بان بأسهم .وكانت أولى ضرباتهم
م ــدوي ــة ح ـق ــا! ف ـقــد ف ـ ّـج ــر شـ ــاب ي ــدع ــى أحـمــد
قصير ،لم يبلغ من العمر تسعة عشر عامًا،
فــي صباح يــوم  11تشرين الثاني /نوفمبر
 ،1982مقر الحاكم العسكري اإلسرائيلي ،في
مدينة صور ،فأوقع مئة وخمسني صهيونيًا،

لم تكن مشاكل األسد
مقتصرة على أعدائه
الصريحين وال على
ضرباتهم المباشرة له

من ضباط العدو وجنوده ،بني قتيل وجريح.
وفتح ذلك الشاب عهد االستشهاديني .كانت
ض ــرب ــة أح ـم ــد قـصـيــر أق ـس ــى ض ــرب ــة يـنــالـهــا
الجيش الصهيوني ،منذ أن اجـتــاح لبنان.
وب ـع ــد خ ـم ـســة ش ـه ــور ف ـق ــطُ ،نـ ــال «ال ـف ـت ـيــة»
مــن األمـيــركـيــن أنفسهم .فقد فـ ِّـجـ َـر ،فــي يوم
 18ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل  ،1983مـب ـنــى ال ـس ـفــارة
األميركية فــي بـيــروت .وكــان مــن بــن القتلى
الثالثة والستني مدير فرع املخابرات املركزية،
ّ
ونائبه ،وثلة من كبار ضباط الـ«سي آي إيه»،
بينهم روب ــرت آمـيــس كبير محللي الوكالة
لشؤون الشرق األوسط .ولم تكن تلك العملية
آخــر مصائب األميركيني في لبنان .ففي 23
تشرين األول /أكتوبر  ،1983تم تفجير مقر

وحــدات املارينز في بيروت ،وسقط  241من
ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـيــن ص ــرع ــى .وه ـ ــذه كــانــت
أكـبــر ضــربــة ينالها «الـيــانـكــي» مـنــذ موقعة
«بيرل هــاربــور» .بعد ذلــك مباشرة ،انسحب
األميركيون من بـيــروت ،وهــم ال يلوون على
ش ــيء .يــومـهــا ،قــال وزي ــر خارجيتهم جــورج
ّ
شولتز« :إن بيروت هي الطاعون».
ّ
ظ ــل ح ــاف ــظ األسـ ــد ي ــراق ــب مـلـيــا م ــا يصنعه
ح ـل ـف ــاؤه ال ـط ـي ـب ــون .ل ــم ًي ـك ــن بــاس ـت ـطــاع ـتــه،
بالطبع ،أن يؤيد صراحة أفعالهم ،لكنها لم
ّ
تسؤه على اإلطالق .وبدا واضحًا أن الخروج
امل ـبــاشــر لــأمـيــركـيــن م ــن امل ـش ـهــد الـلـبـنــانــي
ّ
يصب في مصلحة دمشق ،ويضعف من قدرة
ّ
أعدائها .على أن األسد ـ ـ وهو من هو في إتقان
ّ
فن االنتظار ـ ـ لم يكن بمقدوره أن يقف محله
الطرائد الشاردة التي انتابها
ساكنًا يراقب
ّ
الفزع من دون أن ينقض على بعضها ،فيفتك
بها ،أو يستدرج أخــرى إلــى شراكه .لقد كان
ّ
همه ،اآلن ،أن يقلب الطاولة على كل أعدائه.
وك ــذل ــك أن ـش ــأ األس ـ ــد ح ــروب ــا م ـت ـنــوعــة على
خصومه ،فــي كافة أرج ــاء لبنان .لقد
جميع
ّ
أراد أن يصفي حساباته معهم دفعة واحدة.
وكان األسد يعرف نقطة ضعف اإلسرائيليني
جـيـدًا :ليس لهم طاقة على ّ
تحمل الخسائر
البشرية الفادحة .لذا فإنه أسهم في انبثاق
م ـق ــاوم ــة مـسـلـحــة أخ ـ ــذت ت ـط ــارده ــم ف ــي كل
مـكــانّ .
وأم ــا «الـقــوات اللبنانية» وحلفاؤها،
فقد أطلق عليهم حليفه جنبالط ،فلم يلبثوا
كثيرًا حتى انهزموا في «حرب الجبل».
ّ
وأطل عرفات برأسه في البقاع ،فأطبق عليه
ب ـق ــادة م ــن حــركــة «ف ـت ــح» نـفـسـهــا ،ف ـط ــردوه.
وعاد عرفات من جديد للظهور في طرابلس،
فقذفه األسد خارجها .وحاول الشيخ سعيد
شعبان ـ ـ حليف جماعة «اإلخــوان املسلمني»
ال ـقــديــم ـ ـ ـ أن ي ـت ـمــرد ،ف ـنــال ال ـع ـقــاب .عـنــدهــا،
دانــت الساحة كلها لألسد الصائل .وحــاول
اإلســرائ ـي ـل ـيــون أن يـسـتـمـسـكــوا ب ـش ــيء مما
ب ــذل ــوه ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـض ـغ ـطــوا ع ـ ّلــى حـكــومــة
أم ــن الـجـمـ ّـيــل الـضـعـيـفــة ك ــي ت ــوقــع اتـفــاقـيــة
سالم معهم .وبالفعل ّ
تم إلسرائيل ما أرادته،
ّ
فــي  17أيـ ــار /مــايــو  .1983بـيــد أن األس ــد لم
يـخـضــع ل ـهــذا االت ـف ــاق ال ـكــريــه الـ ــذي اش ـتــرك
فيه عرب وصهاينة وأميركيون .ضغط على
األميركيني ،فأمكنه أن يخرجهم من امليدان
اللبناني .وطارد اإلسرائيليني فأجبرهم على
االنزواء في رقعة صغيرة من الجنوب.
ّ
الجميل،
ثم ما لبث أن قصقص سلطة أمــن
ف ــأط ــاح ــت ان ـت ـفــاضــة م ـس ـل ـحــة ،ف ــي  6شـبــاط
 ،1984ب ــآخ ــر م ــا ت ـب ـقــى ل ــه م ــن ال ـن ـف ــوذ ،في
ب ـ ـيـ ــروت .وك ــذل ــك ان ـت ـه ــى ك ــل شـ ـ ــيء! ف ــي 29
ّ
الجميل إلى
شباط /فبراير  ،1984جاء أمني
دمشق ّ
يجر خيباته ،معلنًا أنه مستعد فورًا
إللغاء اتفاقه الذليل مع اإلسرائيليني .وبعد
خمسة أيــام ،تـ ّـم اإللـغــاء بشكل رسـمــي .وكــان
ذلــك إعــانــا ساطعًا بـفــوز األس ــد فــي الجولة
كلها.

الهوامش
( )1مـنــح االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي مـنـظــومــة صــواريــخ
«ســام» للدفاع الجوي ،إلــى دول عربية عديدة ،منذ
أوائــل عقد السبعينيات من القرن املــاضــي .ومنها
تـ ـك ـ ّـون ،م ــا ُس ـ ّـم ــي ،ف ــي اإلع ـ ــام املـ ـص ــري« ،حــائــط
الـصــواريــخ» ال ــذي ّدم ــر عـشــرات الـطــائــرات الحربية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ف ــي حـ ــرب ت ـشــريــن األول /أك ـتــوبــر
 .1973غير ّأن السوفيات ســرعــان مــا نالهم جــزاء
سنمار .فقد بلغ العهر بنظام الـســادات حـ ّـدًا جعله
يبيع إلــى األميركيني أح ــدث مــا ّزودت ــه بــه موسكو
لـيـقــاتــل «عـ ـ ــدوه» .وك ــان ــت ب ـطــاريــات «س ــام  »6هي
أح ــدث مــا منح لـلـســادات فــي مـجــال الــدفــاع الـجــوي.
ّ
وتمكن الفنيون األميركيون (واإلسرائيليون) من
ّ
أن يفحصوا كل مكوناتها :القذيفة ،والرادار ،ووحدة
التوجيه ،ثــم ابـتـكــروا أساليب للتشويش على تلك
الـبـطــاريــات .وبعد هــذه الخيانة ،كــان مــن الطبيعي،
أثناء حرب لبنان سنة  ،1982أن تستهدف إسرائيل
بسهولة فــائـقــة منظومة صــواريــخ «س ــام  »6التي
نشرها الجيش العربي السوري في البقاع اللبناني،
ما ّأدى إلى إبادتها.
ّ
( )2مــن حـســن الـحــظ أن صــواريــخ «س ــام ّ »5التي
حافظ األسد ،قبل خمسة وثالثني عاما ،لم
َاقتناها ّ
وظلت ّ
فعالة .وفــي  10شباط  ،2018انطلق
تـ ِـشــخ،
صــاروخ ســوري من تلك املنظومة ،فأسقط طائرة
«أف  »16إسرائيلية ّ
مطورة ،فوق هضبة الجوالن،
وسط ذهول العالم كله.
(ّ )3أمـ ــا ع ــن ص ــواري ــخ «ت ــوش ـك ــا» ،ف ـح ـ ّـدث! عــرف
املـعـتــدون بأسها ،وشــدة تنكيلها بـهــم .ولـقــد أطلق
«أن ـصــار ال ـلــه» أحــدهــا عـلــى معسكر «صــافــر» في
محافظة م ــأرب ال ــذي تـمــركــزت فـيــه ق ــوات ال ـعــدوان
عـلــى الـيـمــن ،فـقـضــت عـلــى سـتــن مــن ه ــؤالء دفعة
واحدة :خمسة وأربعني إماراتيًا ،وعشرة سعوديني،
وخمسة بحرينيني.
* كاتب عربي

13

سجال

«بيروت مدينتي» لعيتاني:
هذه أسباب التقصير
تعقيبًا على الحديث الذي أجرته «األخبار» مع رئيس بلدية بيروت املهندس جمال عيتاني في  28أيلول ،2018
يهم «بيروت مدينتي» توضيح بعض النقاط التي ّ
سجلها هذا األخير إزاء ملف معالجة النفايات ومفهومه
للمساحات العامة والخضراء في بيروت .ومن أجل نقاش حقيقي وعلمي بعيد عن العموميات واالجتزاءات
كما الحظنا في أكثر من نقطة في املقال ،يهمنا إيضاح النقاط اآلتية:
والتخفيف من املصدر ،وهي مسألة جوهرية تسبق عملية معالجة النفايات ،ذكر
في ما يخص مسألة الفرز
ّ
ّ
املهندس عيتاني ّأن البلدية لم تتسلم ملف النفايات إال منذ  6أشهر ...وأنها بــدأت تتعاون أخيرًا مع بعض
ّ
نذكر رئيس البلدية في هذا الصدد ّ
بأن القانون أوكل إلى
الجهات غير الحكومية في منطقة رأس بيروت...
البلديات في لبنان مهمة ضمان النظافة العامة والصحة العامة منذ السبعينيات (مرسوم املحافظة على النظافة
التنصل من هذه املسؤولية ّ
العامة وقانون البلديات نفسه) ،ولم يعد من املقبول ّ
بحجة تكليف جهات أخرى
ّ
بأن الوعود والتعهدات التي ّ
نذكره ّ
تصدرت برنامجه االنتخابي ّ
مر عليها
ملف النفايات خالفًا للقانون .وكما
ّ
أكثر من سنتني ،ولم تشهد العاصمة أي مبادرة جدية وعلمية وشاملة ترتكز على مبادئ الفرز من املصدر،
والتقليل ،وإعــادة االستخدام ،والتدوير؛ وهي آليات وتقنيات كما هو معلوم ال غنى عنها بمعزل عن مسألة
املـحــارق ...في حني نجحت مــدن وقــرى أخــرى حيث ال يمكن حتى مقارنة حجم ومــوارد بلدياتها مع بلدية
بيروت في تحقيق ذلك.
فما الــذي منع البلدية منذ عــام  2016من نشر وتعميم ثقافة تخفيف النفايات من املصدر بالتنسيق مع
الروابط والجمعيات واألهالي في مختلف أحياء العاصمة؟ هل كانت تنتظر إذًا مجلس اإلنماء واإلعمار للقيام
بواجباتها؟
ما هي الخطوات التي قامت بها البلدية لحث الناس وتحفيزهم على الفرز؟ فبعد مرور عقود من االستهتار
وعدم دراية مدى مخاطر غياب سياسة شاملة تعالج ملف ّالنفايات ،هل من املعقول أن يراهن رئيس البلدية
ّ
ـوان لتغيير سلوك مئات اآلالف من
على فيديو تــم نشره على امللصقات اإلعالنية ملــدة ال تتخطى بضع ث ـ ٍ
القاطنني في العاصمة؟
وكما أشار في جوابه بشأن شركة «رامكو» ،نسائل رئيس البلدية ملاذا لم يتخذ التدابير الالزمة ،والتي هي في
صلب صالحياته ،ملواجهة الرمي العشوائي والتخفيف منه؟ ملاذا لم تبادر البلدية حتى اليوم إلى جمع النفايات
ً
ّ
العضوية مباشرة من املطاعم والسوبر
الكبيرة الحجم والنفايات الورقية من املؤسسات الكبيرة والنفايات
ماركت ،كما وعد رئيسها في مؤتمره الصحافي في كانون الثاني 2017؟
ويهم «بيروت مدينتي» ،التي تضم مجموعة كبيرة من االختصاصيني البيئيني وتتعاون معهم ،وتتجاوز
تجاربهم قراءة حفنة من الدراسات ،أن تلفت نظر رئيس البلدية الى ّأن الشاحنات التي تكبس النفايات خالل
نقلها ،كما هي الحال اآلن ،تمنع عملية فرزها وتقلل من فعالية إعادة تدويرها ...ونتعجب حقيقة األمر من
ّ
ّ
ونتأمل من رئيس البلدية االستفادة
لوم هؤالء عبر اإليحاء بأنهم يواجهون «التقنيات» بـ«مشاعر إنسانية»،
ً
ّ ّ
ّ
من املعرفة والخبرات املتوفرة بدال من صدها ،ونحن نكرر أننا ال نزال على أتم استعداد لوضعها في متناول
البلدية ،شرط التعاون والتنسيق الجديني.
ّأما بالنسبة الى مسألة املحارق ،فال يزال املهندس عيتاني ولألسف يجتزئ اإلشكاليات الجوهرية من السياق
الفعلي .االعتراض األساسي الذي ّ
نسجله على نموذج ما يسميه «التفكك الحراري» الذي تعتزم بلدية بيروت
اعـتـمــاده هــو بسبب عــدم مالءمته لنوعية النفايات فــي بـيــروت وان ـعــدام أي مــن الـشــروط الـضــروريــة لكيفية
ّ
ستؤدي ال محال إلى
استخدامها واملقومات التقنية والسياسيات البيئية املتطورة وآليات املحاسبة الالزمة التي
نتائج كارثية في حال إقامة املحارق .باختصار ،هي ال توافق املعايير البيئية العاملية التي تشترط اعتمادها.
ال ن ــزال حـتــى ال ـيــوم ننتظر نـتــائــج دراس ــة تقييم األث ــر البيئي االسـتــراتـيـجــي ّال ـتــي ،بحسب املــرســوم الــرقــم
 ،2012/8213من املفترض أن ّ
تبي باألدلة واألرقــام والبراهني العلمية مدى أحقية اعتماد هذه التقنية ومدى
وهو أمر جوهري ومفصلي
آثارها على البيئة .كما من املفترض أن تتم صياغة دفتر الشروط على أساسهاّ ،
في هذا السياق .ونحن نراهن على شفافية البلدية ومهنيتها في هذا املجال ،ففي ظل التعتيم على املعلومات
وصدور تقارير ومواقف دولية واضحة مثال استشاريني أوروبيني وتقارير االتحاد األوروبي والبنك الدولي،
ّ
تحذر من مخاطر اعتماد تقنية املحارق في لبنان ،بات من ّ
امللح تزويد الرأي العام باملعلومات الالزمة والوافية
والكف عن اجتزاء جوانب جوهرية وحاسمة في مسار إدارة النفايات في املدينة.
ال نزال حتى اليوم ننتظر ّ
املسوغات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،بحسب املعايير املعتمدة دوليًا ،تجاوب
على االعتبارات املشروعة والعلمية التي أبرزتها «بيروت مدينتي» في كتاب ّ
وجهته إلى البلدية في آب املاضي.
وبالرغم من ّأن املحارق معتمدة في بعض البلدان املتقدمة صناعيًا ،فهي ال تزال مصدرًا لتلويث الهواء ببعض
وكذلك ببعض أنواع الجزيئات املتناهية الصغر ونانوية القياس
أنواع االنبعاثات الخطيرة على الصحة العامة،
ًَ
التي ال تــزال تتفلت مــن أكثر أكـيــاس الفالتر تقدما ومــن أغشيتها فــي العالم الصناعي الـيــوم .وتتجه هذه
البلدان بحسب توجيهات االتحاد األوروبي الحالية إلى االبتعاد عن هذه التقنية األخطر واالتجاه نحو التقنيات
األقــل خطورة التي ال ترتكز على الحرق .ونعلم أيضًا بأن إدارة النفايات الخطرة املتولدة عن املحارق التي
تلتقطها تجهيزات مكافحة التلوث تتم معالجتها والتخلص السليم بيئيًا منها في منشآت خاصة متخصصة
مشروعكم آلية املعالجة
باستقبال النفايات الخطرة ،فما هي خططكم ملواجهة هذه املخاطر؟ وملاذا ال يتضمن
ّ
ّ
والتي تثبت التجارب والدراسة أنها أكثر فعالية وأقل ضررًا في حال
البيولوجية والحيوية للنفايات
الصلبة ّ
تنفيذها بموازاة تدابير صارمة ّ
تطبق خطة التقليل ،وإعادة االستخدام ،والتدوير ()3Rs؟
أمــا ما ّ
تضمنه املقال بشأن األسئلة حــول املشاريع األخــرى التي تتعلق بالفسحات العامة وشبكات النقل
وغيرها في املدينة ،فلن نطيل التعليق باعتبار أن معظم األجوبة جاءت مقتضبة وغير وافية ،تلقي اللوم على
ّ
اآلخرين أو تعترف بالتقصير من دون أي تبرير .إنما يهم «بيروت مدينتي» في هذا الصدد تذكير أهالي
بيروت وسكانها بـ ّ
ـأن بلدية  Région Île-de-Franceوضعت في متناول بلدية بيروت دراستني شاملتني
قابلتني للتنفيذ اليوم (مشروع النقل السلس  plan de deplacement douxودراسة املخطط األخضر plan
 vertترصدان وتربطان جميع الفسحات بما فيها الفضالت ،لتثيبت شبكة خضراء مترابطة ومتناهية مع
ّ
محيطها في كامل أنحاء املدينة ،تخفف جذريًا من أزمات السير وتتيح للمشاة التنقل بسالسة وأمان .كما
وضعت دراسة املخطط األخضر تصورًا واضحًا لحرج بيروت يعالج مخلفات الحرب األهلية ويعيد تأهيله
ً
بحجة استعمال أرضه ملنشآت وأغراض ّ
بدال من قضمه وتقليص مساحتهّ ،
تشوه موقعه وتمنع التمتع به.
حتى اليوم ،استعملت هاتان الدراستان كـ  blue printsلتزيني جدران البلدية ومكاتبها فقط ،ولم نر أو نقرأ في
قرارات مجلس البلدية أو تصريحات رئيسها أي إشارة إلى نية أو آلية ّلتنفيذها.
ً
مثال ،ومع إدراكنا الكامل ّ
بأن تنفيذ خطة عامة تتطلب التعاون والتنسيق مع
وبالنسبة الى إشكالية النقل
بلديات وجهات معنية أخرى ،ماذا تتنظر البلدية لتنفيذ مشروع الـ ( Liaison Douceوهو جزء من املشروع
التجريبي ملـشــروع النقل الـسـلــس) ال ــذي يــربــط حــرج بـيــروت بــوســط املــديـنــة ويجعل مــن طــريــق الـشــام ممرًا
ّ
مالئمًا للمشاة ويوفر زحمات سير خانقة ،واألهم من ذلك يساهم في تعزيز الروابط االجتماعية والثقافية
ً
واالقتصادية بدال من الفرز الطائفي والفئوي املتفشي في العاصمة؟
ّ
أخيرًا ،نستغرب الخفة في أجوبة رئيس البلدية حني يلقي اللوم على املحافظ في قضايا مثل «اإليــدن باي»
وغيرها .فمع تحفظنا الكامل على السياسة املتبعة من قبل هــذا األخير بشأن عــدد من القضايا ،سبق أن
واجهناه فيها بالعلن ،نسائل املهندس عيتاني ملاذا لم يتخذ مواقف وتدابير صارمة وعلنية كما فعل غيره
من املسؤولني املنتخبني املؤتمنني على مصلحة املدينة ،كما فعل نقيب املهندسني في أكثر من مناسبة؟ ما
ً
هي املبادرات العملية التي اتخذها للتنسيق والتعاون مع املحافظ بدال من ترديد أسطوانة أن لبلدية بيروت
وضعية خاصة؟
ّ
في انتظار الجواب عن بعض األسئلة ،نأمل أن يكون النقاش واقعيًا وشفافًا ودقيقًا يصب في مصلحة املدينة
وأهلها وسكانها.
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العالم

العالم

العراق

التسوية تكتمل...
ببصمات إيرانية
برهم صالح رئيسًا
للجمهورية العراقية،
وعادل عبد المهدي رئيسًا
َّ
ُمكلفًا تشكيل حكومتها
االتحاديةّ .
تطوران
معلمين َ
َ
رئيسين
يرسمان
َ
جديدين في «التسوية»
التي انطلقت منذ انتخاب
محمد الحلبوسي رئيسًا
للبرلمان .وعلى رغم ما
ّ
تثبته تلك «التسوية» من
توازنات نفوذ على الساحة
العراقية ،إال أنها تنطوي
بما ال يقبل التأويل على
مكاسب سياسية متتالية
لطهران وحلفائها ،سواء
في سيرورة العمليات
االنتخابية الثالث ،أو في
نتائجها .أمسّ ،
تكرر
سيناريو انتخابات هيئة
رئاسة البرلمان ،بعد فشل
محاوالت توحيد «البيت
الكردي» ،وسعي الواليات
المتحدة إلى تمرير أالعيب
ّ
ستصب في
تعتقد أنها
مصلحتها .أرادت واشنطن
إنقاذ ما يمكن إنقاذه في
الساعات األخيرة عبر دعم
مرشح مسعود برزاني،
ساهمت من دون
لكنها
ّ
قصد في تكتل قوى
«البيت الشيعي» خلف
برهم صالح ،بعدما كانت
األخيرة قد ّ
توصلت إلى
توافق على عادل عبد
المهدي مرشحًا لرئاسة
الحكومة ،أراحها من
متطلبات عديدة كان
التفاوض
يفرضها عليها ّ
مع األكراد ،في ظل
تالش في قاعدة «الكتلة
ٍ
النيابية األكبر» ّ
صب أيضًا
في االتجاه نفسه

الرئاسات الثالث :وجوه جديدة ال تكسر التوازن
نور أيوب
حـ ـت ــى ظـ ـه ــر أمـ ـ ـ ــس ،كـ ــانـ ــت األجـ ـ ـ ــواء
ّ
بتوجه زعماء كتلة
السياسية تفيد
«ال ـب ـن ــاء» (ه ـ ــادي ال ـع ــام ــري  -ن ــوري
املــال ـكــي) نـحــو دع ــم مــرشــح «ال ـحــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـكــرس ـتــانــي» لــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،رئ ـي ــس دي ـ ــوان «إقـلـيــم
ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان» فـ ـ ـ ــؤاد ح ـ ـسـ ــن .ت ـ ّ
ـوج ــه
رف ــض األم ــن ال ـعــام لــ«عـصــائــب أهــل
ال ـحــق» ،قـيــس الـخــزعـلــي ،وع ــدد آخــر
مـ ــن «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن» ،ال ـت ـم ــاه ــي م ـعــه،
ُمـتـمـ ِّـسـكــن بـخـيــار مــرشــح «االت ـحــاد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي» ،ب ــره ــم
ّ
صــالــح ،للمنصب .فــي املـقــابــل ،ظلت
كتلة «اإلصـ ــاح واإلع ـم ــار» (مقتدى
الصدر  -عمار الحكيم) على موقفها
الداعم لنيل صالح املنصب الرئاسي
األول ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ــك،
ك ــان الـثـنــائــي ال ـك ــردي ي ـح ــاول مللمة
شـتــاتــه .ثــاثــة اجـتـمــاعــات متواصلة
ـ ـ ـ ب ــدع ــم ورع ــاي ــة إي ــران ـي ــن ـ ـ ـ ـ هــدفــت
إل ــى ت ـقــديــم م ــرش ــح ت ــواف ـق ــي ،لكنها
فـشـّلــت ف ــي لـحـظــاتـهــا األخـ ـي ــرة ،بعد
ّ
تدخل أميركي فظ ،وثبات في ّموقف
السليمانية إيمانًا منها بمرشحها
الرئاسي.
م ـصــادر مطلعة ت ـقــول ،فــي حديثها
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «الـ ـبـ ـن ــاء» أمــس
كـ ــان أم ـ ــام ت ـح ـ ّـد ق ــد ُي ـض ـعــف مــوقـفــه
أم ـ ــام «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،خ ـصــوصــا إن لم
َي ـ ُـص ـ َّـب األول كــامــل أص ــوات ــه لصالح
حـ ـ ـس ـ ــنُ ،مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـس ــاري ــن
ت ـ ـفـ ــاوضـ ـ ّـيـ ــن مـ ـ ـت ـ ــوازي ـ ــن :ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وال ـتــوافــق على
اســم رئيس الحكومة االتحادية .في
ّ
امل ـس ــار ال ـت ـفــاوضــي ال ـثــانــي ،تمكنت
ال ـك ـتــل «ال ـش ـي ـع ـيــة» خ ــال ال ـســاعــات
املاضية من التوافق على اســم عادل
عـ ـب ــد امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي .ت ـ ــواف ـ ــق فـ ـت ــح الـ ـب ــاب
عـلــى م ـخــرج ف ــي م ــا يـتـصــل بــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة عـ ـم ــاده« :م ـن ــح ال ـن ــواب
حرية اختيار الرئيس ،ما لم يتمكن
األكراد من اختيار رئيسهم» .وترافق
ذلـ ــك م ــع دعـ ـ ــوة ال ـ ـنـ ــواب إلـ ــى ال ـت ــزام
تـ ّ
ـوج ــه كـتـلـهــم م ــع هــامــش م ــن حــريــة
ال ـق ــرار لـلـنــائــب فــي انـتـخــاب رئـيـســه،
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن س ـي ـنــاريــو م ــن هــذا
النوع من شأنه كسر مقولة «الكتلة
النيابية األكبر» ،والدفع نحو تثبيت
مفهوم «الـتــوافــق» في إدارة العملية
الـسـيــاسـيــة فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة .كــان
الـهــدف مــن هــذا «ال ـحــل» التأكيد أنه

ُّ
كلف عبد المهدي سريعًا تشكيل الحكومة مع انتهاء صالح أداء القسم (أ ف ب)

ما من «كتلة أكـبــر» ،حتى ال ُيحسب
اإلنـجــاز انـتـصــارًا ملعسكر على آخــر،
وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار
ال ـص ــدري» ،صـبــاح أم ــس ،بــالـقــول إن
«العراق أكبر من الكتلة األكبر».
أمـ ــا املـ ـس ــار ال ـت ـف ــاوض ــي األول ،فقد
رعته طهران .ثالثة اجتماعات أمس
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد ب ـ ــن وفـ ـ ـ َـدي
«الــديـمــوقــراطــي» (برئاسة نيجرفان
ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي) و«االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد» (ب ــرئ ــاس ــة
قوباد الطالباني) .اجتماعات قضت
بـتــأجـيــل جـلـســة االن ـت ـخــاب أك ـثــر من
مـ ــرة .اق ـت ــرب ال ـجــان ـبــان م ــن الـتــوافــق
عـبــر ع ــرو ّض ــات وت ـن ــازالت مـتـبــادلــة،
لكن التدخل األميركي في اللحظات
األخـيــرة خلط األوراق مـجـ ّـددًا ،ودفع
ّ
التمسك بمرشحيهما.
الطرفني إلــى
م ـ ـص ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة ت ــؤك ــد
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة

األمـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو ،واملـبـعــوث
ال ــرئ ــاس ــي األم ـي ــرك ــي ف ــي «الـتـحــالــف
الـ ــدولـ ــي» ب ــري ــت م ــاكـ ـغ ــورك ،مــارســا
ضغوطات على صالح بهدف دفعه
إلى االنسحاب ،لكن الطلب األميركي
ل ــم َيـ ـ ـ ُـرق مـمـثـلــي «االتـ ـ ـ ّح ـ ــاد» ،الــذيــن
م ــا ك ــان مـنـهــم إال أن ف ــض ــوا ال ـل ـقــاء،
وتـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــوا إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــزال ال ـب ــرمل ــان ــي.

ضغطت واشنطن
على صالح لالنسحاب
من السباق الرئاسي

أسباب عدة تسوقها قيادة «االتحاد»
للتمسك بمرشحها:
 -1ق ـن ــاع ــة «االت ـ ـح ـ ــاد» ب ـ ــأن مـنـصــب
رئــاســة الجمهورية حــق طبيعي له،
وال يمكن «الديمقراطي» انتزاعه منه
تحت حجة «الكتلة الكردية األكبر»
ّ
يتزعمها األخير.
التي
 -2قناعة «االتحاد» بأن برهم صالح
خ ـي ـ ٌـار م ـق ـبــول ف ــي ال ــوس ــط ال ـعــراقــي
شعبيًا وسياسيًا من جهة ،وإقليميًا
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وع ـل ـي ــه
فــإنــه الخيار األنـســب ملــا بــات ّ
يسمى
«الفضاء الوطني».
 -3ق ـنــاعــة «االتـ ـ ـح ـ ــاد» بـ ــأن مـسـعــود
برزاني في موقف حــرج بعد إجرائه
«استفتاء االنـفـصــال» (أيـلــول )2017
ومــا تــاه مــن عــواقــب ،إذ بــات الرجل
فــي مــوقــف ضعيف مـقــارنــة بموقفه
ً
ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـدي الـ ـس ــاب ــق م ـ ــع بـ ـ ـغ ـ ــداد أوال،

و«اإلقليم» ثانيًا؛ لذا فإن أي مقايضة
ّ
قد تعزز من موقفه ،وهذا ما ال يريده
«الطالبانيون».
 -4ق ـنــاعــة «االتـ ـح ــاد» ب ــأن جـمـهــوره
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار عـ ـل ــى
«ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،م ــن ش ــأن ــه إعـ ــادة
ترتيب «البيت الطالباني» الداخلي،
وت ـك ــري ــس ق ـنــاعــة لـ ــدى ش ــارع ــه بــأن
باق رغم وفاة مؤسسه جالل
الحزب ٍ
طالباني ،وحــاضــر فــي قلب العملية
السياسية.
ه ـ ــذه الـ ـقـ ـن ــاع ــات ،ت ـقــاب ـل ـهــا ق ـنــاعــات
أخ ـ ــرى لـ ــدى ق ـ ــادة «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
ت ـف ـســر ت ـم ـس ـك ـهــم ب ـمــرش ـح ـهــم فـ ــؤاد
حسني ،وقبولهم بالتوجه إلى النزال
البرملاني:
-1موقف كتلة «البناء» األولي الداعم
لـحـســن ،وتـقــديــر «ال ـبــرزان ـيــن» بــأن
س ـي ـنــاريــو ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ال ـبــرملــان
مـحـمــد الـحـلـبــوســي سـيـتـكــرر ،أي إن
انـتـخــاب حسني سيكون فــي الجولة
الثانية (بمجموع نصف الحاضرين
 ،)1 +وه ــو ن ـصــاب يـمـكــن أن يؤمنه
تحالف العامري ـ املالكي.
-2م ـ ــوق ـ ــف ط ـ ـهـ ــران ال ـ ــراف ـ ــض لـكـســر
ب ــرزان ــي عـلــى رغ ــم ال ـعــاقــة املـتــوتــرة
بني الجانبني ،خصوصًا أن الدوائر
املـعـنـيــة ف ــي ط ـه ــران الـتـمـســت أخـيـرًا
مـ ـح ــاوالت «ج ــدي ــة» م ــن ِق ـ َـب ــل أرب ـيــل
لــاقـتــراب مــن طـهــران ،واالنـتـقــال إلى
مستوى جديد من العالقة معها.
-3نتائج االنتخابات التشريعية في
أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،واالن ـت ـخــابــات
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول /س ـب ـت ـم ـب ــر
املـ ــاضـ ــي ،الـ ـت ــي أرسـ ـ ــت ق ـن ــاع ــة ل ــدى
«الــديـمــوقــراطــي» بــأنــه زعـيــم الـشــارع
ال ـك ــردي ،وم ــن حـقــه أن ي ـكــون ممثله
ف ــي «املـ ــركـ ــز» ،وم ـكــونــا أســاس ـيــا من
مكونات «الكتلة األكبر».
ّ
أمـ ــام الـتـســلــح امل ـت ـضــاد بــالـقـنــاعــات،
ّ
رس ـمــت ال ـق ــوى «الـشـيـعـيــة» خطتها
ّ
على أساس «حرية االختيار» (في ظل
ره ــان «الـبـنــاء» على أن ف ــؤاد حسني
كــان سيفوز باملنصب) ،لكن مبادرة
األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى م ـم ــارس ــة ض ـغــوط
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ــال ـ ــح لـ ــان ـ ـس ـ ـحـ ــاب دفـ ـع ــت
الجميع إلــى التصويت لألخير .فاز
الرجل باملنصب ،وسارع إلى تكليف
عــادل عبد املهدي بتشكيل الحكومة
االتحادية املقبلة ،ما إن أنهى تالوة
القسم .أحــداث متسارعة أفضت إلى
خروج «حزب الدعوة اإلسالمية» من
الحكم بعد  13عامًا من الهيمنة عليه.

برهم صالح :نحو زعامة تتجاوز «الثنائية»
ّ
بقدر ما يمثل وصول
برهم صالح إلى رئاسة
الجمهورية مكسبًا لحلفاء
إيران ،فإنه ُي ّ
عد في الوقت
نفسه خطوة إضافية
على طريق «التسوية»
التي تكتمل معالمها شيئًا
فشيئًا .وفيما ُينظر إلى
صالح كشخصية قادرة على
تشكيل حالة شبيهة بحالة
«مام جالل»ّ ،
يتحسس حزب
بارزاني خطرًا في الرئيس
الجديد

يحوز الرئيس الجديد عناصر قوة متعددة في عالقاته الداخلية والخارجية (أ ف ب)

يتقن برهم صالح اغتنام الـفــرص .منذ
ّ
دب الضعف في جسد آل برزاني ،أيقن
الــرجــل أن فــرصـتــه قــادمــة .لــم تـكــد تمرّ
أش ـهــر مـ ـع ــدودات ع ـلــى ف ـشــل اسـتـفـتــاء
االنفصال ،الذي يرى صالح أن «منظومة
الـ ـفـ ـس ــاد وامل ـح ـس ــوب ـي ــة امل ـه ـي ـم ـنــة عـلــى
ّ
تتحمل مسؤولية اإلصرار عليه
الحكم»
في «مرحلة تاريخية خـطــرة» ،حتى بدأ
الـحــديــث عــن الــرئـيــس الـســابــق لحكومة
«إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ب ــوصـ ـف ــه وريـ ـث ــا
ً
مـحـتـمــا للثنائية ال ـكــرديــة .صحيح أن
ّ
صالح عاد ،قبيل إعالن ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،إلى كنف حزبه األم« :االتحاد
الوطني الكردستاني» ،إال أن السياسي
املخضرم يمثل ّ
بحد ذاتــه رقـمــا ،وحالة
َ
كردية تتجاوز عباءة الحزبني الرئيسني
َ
الحاكمني.
ّ
ل ـع ــل ذل ــك أك ـث ــر م ــا يـثـيــر ق ـلــق «ال ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي» بــزعــامــة
مسعود بــارزانــي الــذي ال تــرى أوساطه

حــرجــا فــي االع ـت ــراف ب ــأن ال مشكلة
ل ـل ـح ــزب فـ ــي ن ـي ــل م ـن ــاف ـس ــه مـنـصــب
ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل مـشـكـلـتــه م ــع شـخــص
صالح .حساسية تتضح بالنظر إلى
نوعية الرئيس الـعــراقــي الـجــديــد ،التي
تفرق بأشواط عن شخصية الرئيس
ال ـســابــق فـ ــؤاد م ـع ـصــوم ،ال ـخ ــارج من
كنف «االتـحــاد الوطني» أيـضــا .يأخذ
كـثـيــرون ،مــن داخ ــل «الـبـيــت ال ـكــردي»
نفسه ،على معصوم ت ـ ّ
ـردده وضعفه
وعــدم مبادرته في استخدام منصبه
ملصلحة األك ــراد ،بــدعــوى أن املنصب
ً
م ـجـ ّـرد أص ــا مــن الـصــاحـيــات .لكن،
على رغم تلك املآخذ ،فإن «الديمقراطي»
كــان مــرتــاحــا إلــى عــدم وج ــود «رأس»
يمكنه منافسة مسعود بــرزانــي .أما
اليوم ،فإن من ّ
يتبوأ املنصب األول في
الــدولــة االتـحــاديــة يـحــوز عـنــاصــر قــوة
متعددة يمكن إجمالها فــي مــا يأتي:
اعتدال موقفه إزاء مسألة االنفصال،
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المهدي...
عادل عبد
ّ
الصحافي الحذر
لم تكن المرة األولى التي يطرح فيهااسم الرجل لرئاسة الوزراء .دائمًا ماكان يتردداسم عادل
المنطقة الخضراء ،كمرشح «تسوية» ،آخرها كبديل
عبد المهدي المنتفكي ،في كواليس
ّ
من حيدر العبادي أثناء واليته المنصرمة .أخيرًا ،تربع ابن العقد الثامن على عرش بغداد
يوم عاد اسمه للتداول كمرشح توافقي قبل أسابيع ،كتب
اعـ ـت ــذارًا ل ـقــرائــه ع ــن كـتــابــة مـقــالــه ال ـيــومــي .يـعــرفــه الجميع
بـ«الدكتور عادل» ،مع أنه ال يحوز شهادة دكتوراه .يحقد عبد
املهدي على األميركيني .قد يبدو هذا مستغربًا من صديق
واشنطن الــذي عاش حياته في فرنسا ويحمل جنسيتها،
قبل أن يعود في  2003إلى العراق عضوًا في مجلس حكم
االحتالل .وثائق «ويكيليكس» تكشف أن صاحب األصول
الكويتية ،وفــق تقرير للخارجية األميركية في عــام ،2007
لم ينس بعد أن األميركيني منعوه من الوصول إلى رئاسة
الحكومة تحت ذريـعــة «عــاقــاتــه اإليــرانـيــة» .حــدث ذلــك بعد
تفضيل الالعبني إبراهيم الجعفري في اللحظات األخيرة
( ،)2005وبعد أن كــان عبد املـهــدي نفسه ،وكــذلــك بحسب
وثائق «ويكيليكس» ،يتواصل مع األميركيني لتحذيرهم من
«التغلغل اإليراني» في العراق!
يومها ،استرضي الرجل بمنصب أحد نائبي رئيس البالد
(حتى  .)2011لم يخرج ابــن الناصرية (جنوب شــرق) من
اللعبة ،بعد أن تــرك بصمته في عــراق ما بعد الـغــزو ،سواء
فــي مـجـلــس الـحــاكــم األم ـيــركــي ،أو مــن خ ــال إسـهــامــه في
إعداد دستور الفدرالية املغرم بها كولع الباحث االقتصادي
باألفكار االقتصادية الليبرالية .لكن حـضــوره األق ــوى في
السلطة كــان يــوم اختياره وزي ـرًا للنفط عــام  .2014لم يدم
عبد املـهــدي كثيرًا فــي املنصب ،إذ قـ ّـدم استقالته بعد مدة
قصيرة ( .)2016يشتكي أصدقاء الرجل وخصومه على
السواء من كثرة «استقاالته» .يقولون إنه سرعان ما يعلن
«إضــرابــه» ويتراجع عن التزاماته تحت تأثير الخالفات أو
أسباب أقل أهمية.
منذ خــروجــه مــن وزارة النفط ،ارتـبــط اسمه بــ«الـحـيــاد» ،إذ
بات خارج «املجلس اإلسالمي األعلى» التنظيم الذي انخرط
فـيــه مـنــذ الـ ّثـمــانـيـنـيــات تـحــت ق ـي ــادة ال ــراح ــل مـحـمــد بــاقــر
الحكيم .تقلب «املثقف» ومـصــدر مجلة «ينابيع الحكمة»
الفكرية وصاحب «إشكالية اإلسالم والحداثة» و«التضخم
عـلــى الـصـعـيــد ال ـعــاملــي» وغ ـيــرهــا م ــن امل ـق ــاالت واألب ـح ــاث
االقتصادية والفكرية ،في عدة مذاهب فكرية ،حتى صار
اب ــن الـعــائـلــة الـسـيــاسـيــة واإلق ـطــاع ـيــة م ـضــرب امل ـث ــال على
التقلب اإليــديــولــوجــي .مــن البعثية ،قبل أنّ يصبح مطلوبًا
لنظام «البعث» العراقي ،فاالشتراكية ،حطت رحاله أخيرًا
عند اإلســام السياسي .يقال إن االحتالل األميركي أعاد
إلى عائلته األراضي التي كانت قد صادرتها حكومة عبد
الكريم قاسم في  1958سندًا لقانون «اإلصالح الزراعي»،
بعد أن كان والده أحد أصحاب املناصب في النظام امللكي
إبان حكم امللك فيصل لبالد الرافدين.
يقول مجالسوه إنــه شخص «منظم» ومــرتــب فــي متابعة
ّ
ومحدث لبق ،وسياسي محنك،
ملفاته وتقديم أفكاره ،هادئ

ً
الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـع ـل ــه مـ ـقـ ـب ــوال لـ ـ ــدى الـ ـق ــوى
السياسية في بغداد ،عالقاته «املميزة»
بــالـطــرفــن اإلي ــران ــي واألم ـي ــرك ــي على
ال ـســواء ،الـتــي تتيح لــه هامشًا واسعًا
من الحركة السياسية ،وإرثه «الطيب»
أنفسهم الذين يستذكرون
لدى األكراد
ّ
بــرضــى ف ـتــرة تــول ـيــه الـثــانـيــة لــرئــاســة
حكومة «اإلقليم» (.)2011 - 2009
كل تلك املعطيات وغيرها تمنح املمثل
السابق لـ«االتحاد الوطني» في الواليات
املتحدة القدرة على بناء حيثية وازنة
له ،والتأسيس لزعامة ال يتردد البعض
في القول إنها ستشكل «مام جالل ،»2
في إشارة إلى الراحل جالل طالباني،
ّ
الذي شكل حالة كردية استثنائية .هذه
القدرة سينعكس تفعيلها إيجابًا على
حــالــة «االت ـحــاد الــوطـنــي» ،مــن دون أن
ً
معافى
يعني ذلك أن األخير سينهض
من كل ما يعتريه من ضعف في ظل
االنـقـســامــات املـسـتـمــرة فــي صفوفه،

ّ
يتسرع في طلب املناصب وال يتمسك بها ،رغم مالحظة
ال
آخــريــن أن شخصيته «ضعيفة» وأق ــرب إلــى املثقف منها
إلى السياسي الحازم .كثير التردد على طهران حيث يلبي
الدعوات للمشاركة في املؤتمرات واملحافل املعنية بشؤون
املنطقة .يشتكي الـيــوم البعض فــي الصالونات السياسية
مــن أن املــولــود فــي بـغــداد عــام  ،1942كبير فــي الـســن (76
ّ
«املجربة»
عامًا) ،وكذلك فهو ينتمي إلى الطبقة السياسية
منذ  ،2003إال أنــه في الوقت نفسه ،وبالتوافق على اسمه
لرئاسة الوزراء ،يقفل الباب على زمن حكم «حزب الدعوة».
يحوز الرجل شهادة بكالوريوس في االقتصاد ،نالها من
جامعة بـغــداد عــام  ،1963قبل أن يـغــادر إلــى فرنسا حيث
حصل على درجة املاجستير في العلوم السياسية ،ودرجة
ماجستير ثانية فــي االقـتـصــاد السياسي .ي ــردد مقربون
من الرجل «الحذر» دائمًا ،والساعي إلى حماية نفسه بأكبر
ً
غطاء وتأييدًا
شبكة «توافقات» ،أنه اشترط على املفاوضني
من املرجعية الدينية في النجف ،لتوليه رئاسة الحكومة ،وهو
ما حصل عليه في النهايةّ .
يعد عبد املهدي ،صديق األكراد
منذ التسعينيات حني كان يتواصل مع أحزاب «كردستان»
بتكليف من «املجلس األعلى» ،مكسبًا ألربيل والسليمانية،
وهــو الــذي حمى امتيازات اإلقليم ،ســواء في تشريع النفط
وملفي كركوك وحصة اإلقليم من املوازنة .كذلكّ ،
تعد طهران
مجيء صديقها عبد املهدي مكسبًا إيجابيًا ،وفــي الوقت
نفسه ال شيء يشي بانزعاج أميركي من اختياره في أعلى
منصب عراقي ،سوى أنه أتى من بوابة فشل تأمني واشنطن
ّ
والية ثانية لحيدر العبادي .وهكذا يكون «الدكتور» قد حقق
«انتقامه» من أصدقائه األميركيني بعد  13عامًا على عرقلة
وصوله إلى املنصب!

وال ـتــراجــع املـتــواصــل فــي مكانته منذ
وقــوع عــدد كبير مــن االنشقاقات في
ص ـفــوفــه خ ــال ف ـت ــرة رئ ــاس ــة صــالــح
لحكومة «اإلقليم».
على مستوى العالقة مع بغدادُ ،يتوقع
أن يسهم وص ــول مــؤســس «الجامعة
األميركية في السليمانية» إلى منصب
الرئاسة في تضميد الجروح العميقة
بني الطرفني ،على اعتبار أن صالح من
املــؤمـنــن ب ـض ــرورة «ت ـ ــدارك األخ ـطــاء،
وعدم املكابرة حول تبعات االستفتاء»،
وفق ما يقول هو نفسه في مقابلة معه
عام  .2017في املقابلة نفسها ،يشير
صــالــح إلــى أن «إي ــران بلد ج ــار ،وهــذه
حقيقة ال يمكن تغييرها ...كــذلــك إن
مصالح عميقة تشبك ّ مصالح إيــران
والـعــراق» .تصريح يجلي موقفًا ّ
وديــا
إزاء ط ـهــران ،الـتــي ب ــادر صــالــح مبكرًا
إلــى اسـتـطــاع رأيـهــا فــي «مـشــروعــه»،
حيث ملس «ارتياحًا» ،بحسب ما يؤكد

(األناضول)

ّ
اكُ ،وضـعــت
م ـقــربــون مــن ال ــرج ــل .م ـ ــذ ّ
عمليًا اللبنة األول ــى فــي ســلــم ارتـقــاء
الـسـجــن الـسـيــاســي الـســابــق منصب
الرئاسة ،حتى بلغ مرحلة تتقاطع فيها
ع ـنــده الـخـطــوط األمـيــركـيــة واإليــران ـيــة
عـ ـل ــى نـ ـح ــو مـ ـثـ ـي ــر لـ ـل ــدهـ ـش ــة .وف ـق ــا
ملعلومات «األخـبــار» ،فــإن األميركيني،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـحــاولــون  -عـقــب فشل
مشروعهم في فــرض رئيس حكومة
ع ـل ــى ه ــواه ــم  -ال ـل ـع ــب ع ـل ــى ال ـح ـبــال
جـمـيـعـهــا بـمــا يــائــم مـصــالـحـهــم ،هم
ّ
من طلبوا من «االتحاد الوطني» تبني
تــرشـيــح صــالــح .لكنهم عـنــدمــا ملسوا
استعداد طهران وحلفائها الستيعاب
ف ــري ــق ب ـ ــارزان ـ ــي ،بـ ـ ـ ــادروا ف ــي سـحــب
الـبـســاط مــن تـحــت قـ َ
ـدمــي األول ،وهــو
ما دفع الطرف املقابل إلى االصطفاف
إلى جانبه على قاعدة« :أينما أمطرت
فخراجها عائد ّ
إلي».
(األخبار)

ّ
توجه إلى القنصلية إلجراء معامالت عائلية
واختطف فيها (من الويب)

تقرير

خاشقجي في شباك
ابن سلمان:
أنقرة آخر من يعلم؟
في حدث ليس هو األول من نوعه في اختطاف
مواطنني من الخارج ،أقدم النظام السعودي،
أم ـ ــس ،ع ـلــى اخ ـت ـط ــاف ال ـك ــات ــب وال ـص ـحــافــي،
ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،م ــن ت ــرك ـي ــا ،ب ـعــد دخــولــه
القنصلية السعودية في إسطنبول ،للحصول
عـلــى أوراق رسـمـيــة ،قـبــل أن ي ـجــري تسفيره
إل ــى املـمـلـكــة م ـس ـ ً
ـاء ،وس ــط صـمــت رس ـمــي عن
أسباب االعتقال .خطيبة خاشقجي ،خديجة،
سردت لوسائل إعالم تركية وعربية ،مجريات
اختطافه ،مشيرة إلــى أن خطيبها توجه إلى
القنصلية إلجــراء معامالت عائلية فيها قبل
أسبوع ،لكن املوظفني طلبوا منه العودة بعد
أي ــام ،إلت ـمــام اإلج ـ ــراءات املتعلقة بمعامالته.
وعند عودته ،أمس ،إلى السفارة ،عند الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،اخـتـفــى فــي ظ ــروف غــامـضــة،
فيما أبلغها مــوظـفــو الـسـفــارة بــأنــه غــادرهــا.
ورغم ذلك ،دخل عناصر من الشرطة التركية،
بـحـســب م ــا كـشـفــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـتــركـيــة،
مـبـنــى القنصلية فــي منطقة بـشـيـكـتــاش في
إسـطـنـبــول ،للبحث عــن خاشقجي ،لكنهم لم
ي ـج ــدوه ،فـيـمــا تـحـقـقــت ال ـشــرطــة الـتــركـيــة من
كاميرات املراقبة ،التي أظهرت أن خاشقجي
غـ ــادر مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة ،ب ـعــد  20دق ـي ـقــة من
ً
دخ ــول ـه ــا ،ف ـظــل مـصـيــر ال ـص ـحــافــي م ـج ـهــوال،
ح ـت ــى إعـ ـ ــان حـ ـس ــاب «م ـع ـت ـق ـلــي ال ـ ـ ـ ــرأي» ،أن
خ ــاش ـق ـج ــي وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
بالتزامن مع إعالن «اإلنتربول السعودي» ،أنه
استرد «مطلوبًا بقضايا احتيالية في شيكات
بدون رصيد» من دون ذكر اسمه.
ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة تــاب ـعــت ق ـض ـيــة اخ ـت ـطــاف
خــاشـقـجــي ع ــن ك ـثــب ،أمـ ــس ،حـســب م ــا أك ــدت
خطيبته ،لوسائل اإلعــام ،بالقول إنها ظلت
على اتـصــال مباشر بالرئاسة التركية ،التي
تـعـهــدت لـهــا الـعـمــل عـلــى كـشــف لـغــز اختفائه
(قبل الكشف عن وصوله إلى اململكة.
في ضوء ذلك ،رجح مراقبون أن تؤدي عملية
االختطاف ،من دون علم السلطات التركية ،إلى
مزيد من تأزيم العالقات السعودية-التركية،
ال ـت ــي شـ ـه ــدت ،ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ان ــزالق ــا
ملحوظًا ،إثر سياسات اململكة الخارجية ،بدءًا
ً
انتهاء باالختالفات الجذرية
من الحج ،وليس
تـجــاه الـتـعــامــل مــع مـلـفــات فلسطني وســوريــا
والعراق والعالقة مع إيران.
ق ـبــل خ ـ ــروج خــاش ـق ـجــي م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،في
ت ـ ـمـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو عـ ـ ــام  ،2017إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ،ل ــم يـكــن يـحـمــل ال ــرج ــل ،الـ ــذي شغل
مــواقــع اسـتـشــاريــة وإداريـ ــة فــي وســائــل إعــام
رسمية في اململكة ،صفة «مـعــارض» ،بل كان
معارضًا فقط لتولي محمد بن سلمان والية
العهد ،إذ كان قد خرج من اململكة ،عقب تولي
األخير منصبه هذا بنحو شهر ،بعد أن منعه
األخـيــر مــن الكتابة فــي الـصـحــف ،أو الظهور
على شاشات التلفزيون أو حضور املؤتمرات،
بسبب انتقاداته «املبطنة» لسياساته ،التي
ب ــدأت فــي االزديـ ــاد ،منذ أن منعه ابــن سلمان
(حـيـنـمــا ك ــان ول ـي ــا ل ــولــي ال ـع ـهــد) م ــن إط ــاق
ق ـنــاة «الـ ـع ــرب» ،ال ـتــي ك ــان يــديــرهــا ،ويملكها
الــولـيــد بــن ط ــال ،فــي ع ــام  ،2015مــن املـنــامــة،
بعد ساعات فقط من انطالقتها ،إلى أن أعلنت
الخارجية السعودية فــي بيان عــام  ،2016أن
خاشقجي «ال يمثل اململكة بــأي صـفــة» ،بعد
أن كان يعتبر من املقربني من دوائر القرار ،في
عهد امللك عبد الله.
(األخبار)
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سوريا
مقالة

تدريب طواقم محلية ...وتساؤالت عن انتشارها »300 S« :في سوريا
وصلت منظومة الدفاع الجوي
الجديدة إلى سوريا قبل الموعد الذي
حددته موسكو في إعالنها األول.
وبينما أشير إلى بدء تدريب طواقم
سورية لمدة ستمتد لثالثة أشهر ،بقي
مكان نشر المنظومة وآلية تفعيلها
وعملها رهن األيام المقبلة
خ ــال أس ـب ــوع واحـ ــد فـقــط م ــن إع ــان
موسكو عزمها على تسليم منظومة
« »300-Sل ـل ـجــانــب ال ـ ـسـ ــوري ،أن ـهــت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة عملية نقلها
إلى األراضي السورية ،في مهلة زمنية
أق ـ ــل م ــن امل ـخ ـط ــط ل ـه ــا (أسـ ـب ــوع ــان)،
إل ــى ج ــان ــب ع ــدد م ــن م ـع ــدات ال ـحــرب
اإللكترونية وأنظمتها .الخطوة التي
وضعتها روسيا في إطار تعزيز أمن
عـسـكــريـيـهــا ومـنـشــآتـهــا ف ــي ســوريــا،
جــرت بسرعة الفتة رغــم االعتراضات

المعلم :لقائي مع
نظيري البحريني كان أخويًا
َّ
ولم ُيرتب له مسبقًا
اإلسرائيلية والـتـحــذيــرات األميركية
مــن «خـطــورتـهــا» .وأنـهــت الـتـســاؤالت
عن ّ
جدية موسكو في تسليم املنظومة
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري م ــن عــدم ـهــا ،فيما
ينتظر ما قد يحمله هذا التسليم من
تغييرات في نشاط األجواء السورية،
وال سـيـمــا أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـنـفــذ أي
هـ ـج ــوم م ـن ــذ ل ـي ــل الـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر مــن
أيلول املاضي وحتى ليل أمس .ومنذ
اإلعـ ــان األول ل ـهــذا ال ـق ــرار ال ــروس ــي،
أري ــد تظهيره ص ــادرًا عــن رأس الهرم
ه ـ ـنـ ــاك ،ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن.

وكــذلــك حــدث أم ــس ،فقد جــاء الكشف
ً
عن إتمام التسليم عبر الكرملني ،نقال
عــن ح ــوار بــن وزي ــر ال ــدف ــاع سيرغي
ش ــويـ ـغ ــو وبـ ـ ــوتـ ـ ــن ،خ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
ملـجـلــس األم ــن ال ــروس ــي ،أم ــس .وق ــال
شــويـغــو فــي حــديـثــه عــن تفاصيل ما
ق ــام ــت ب ــه ق ــوات ــه« :ت ـمــاش ـيــا م ــع ق ــرار
الــرئ ـيــس ،قـمـنــا ب ـعــدد مــن اإلج ـ ــراءات
لتعزيز الدفاعات الجوية في سوريا،
واأله ــم ،حماية أفــرادنــا العسكريني...
لقد أكملنا تسليم منظومات ،300-S
وه ــذا يتضمن  49مــن مـعــداتـهــا ،بما
ف ــي ذل ــك الـ ـ ـ ــرادارات وأن ـظ ـمــة التعقب
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وآل ـ ـيـ ــات ال ـت ـح ـك ــم وأرب ـ ــع
م ـن ـصــات إط ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ» ،مــؤك ـدًا
ّ
أن «الـعـمـلـيــة ان ـت ـهــت أم ــس (أول من
أمس) ،وأتممنا تسليم كامل املنظومة
لسوريا» .وأضــاف أنه «جرى تشغيل
أنظمة الحرب اإللكترونية وتعزيزها،
ونشر معدات إضافية هناك .واليوم،
نـسـيـطــر ع ـلــى م ـســافــة ت ـم ـتــد ب ــن 50
إل ــى  200كيلومتر مــن املـنــاطــق التي
كـ ــانـ ــت تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ل ـ ــدخ ـ ــول األجـ ـ ـ ــواء
الـ ـس ــوري ــة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن «املـ ـع ــدات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـن ـظ ــام ال ـت ـح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس
ب ـك ــام ــل م ـن ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي،
قــد بــدأ نقلها ...وسنكمل العمل عبر
إعـ ــداد ال ـطــواقــم وتــدري ـب ـهــا ،لدمجها
فــي شبكة واح ــدة بحلول  20تشرين
األول» ،مضيفًا فــي معرض رده على
سـ ـ ــؤال ب ــوت ــن ،أن ت ــدري ــب ال ـط ــواق ــم
الـســوريــة عـلــى منظومة « »300-Sقد
ّ
بــدأ بالفعل ،وأن إنـهــاءه يتطلب مدة
 3أشهر .ولم يتطرق الحديث الروسي
املـقـتـضــب عــن إت ـمــام عملية التسليم
ملناطق النشر املتوقعة لتلك املنظومة،
وبــال ـتــالــي األجـ ـ ــواء ال ـتــي ّ ستغطيها
حـ ــن ت ـف ـع ـي ـل ـهــا ،ول ـك ـن ــه مل ـ ــح إل ـ ــى أن
ّ
تستعد لتتمكن من
الطواقم السورية
تشغيلها خــال فترة قريبة ،وهــو ما
ق ــد يـشـيــر إل ــى أن ال ـطــواقــم الــروسـيــة
سـتـقــوم بــإدارت ـهــا لـحــن االنـتـهــاء من

«الشاهد» الكويتية
تلتقي األسد
ً
نشرت صحيفة «الشاهد» الكويتية مقاال لرئيس تحريرها ورئيس
مجموعة «ال ــدار الكويتية لــإعــام» صباح املحمد الـصـبــاح ،حول
زيارته الرئيس السوري بشار األسد في دمشق .ونقل املقال الذي
أرف ــق بـصــور مــن ال ــزي ــارة ،واملـعـنــون ب ـ «األس ــد :ســوريــا عــائــدة إلى
دورهــا املحوري العربي» ،عن األســد تأكيده أن «دور دولــة الكويت
كــان مشرفًا مــن خــال إعــامـهــا» ،وأن «الــدولــة السورية ستبسط
حكمها وقانونها على جميع األراضي السورية» قريبًا.
ووفق املقال ،قال األسد إن «كثيرًا من الدول العربية بيننا وبينهم
تـفــاهــم كـبـيــر ،وه ـنــاك دول غــربـيــة قــد ب ــدأت تخطط وتـجـهــز لفتح
سفاراتها ،وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى
سوريا لترتيب عودتهم ،سواء كانت ديبلوماسية أو اقتصادية أو
صناعية» .وأضاف أنه «قريبًا
ج ـ ـدًا س ـي ـس ــدل ال ـس ـت ــار عـلــى
هذه الحرب اإلرهابية ،وتتغير
الـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وسـتـعــود
س ــوري ــا إل ــى دورهـ ــا امل ـحــوري
العروبي الداعم لقضايا األمة»،
على حد ما نقلت الصحيفة.
في أحد أحياء مدينة درعا جنوبي سوريا ،أمس (محمد أبازيد ــ أ ف ب)

تلك املرحلة .والالفت أن عدد منصات
ً
إط ــاق ال ـص ــواري ــخ ( )4يـعـتـبــر قليال
م ـق ــارن ــة بــال ـحــاجــة ال ــازم ــة لتغطية
ك ــام ــل األج ـ ـ ــواء ال ـس ــوري ــة وج ــواره ــا،
وللدخول في عملية التصدي ألهداف
جوية متعددة .غير أن ربط عملها مع
باقي أنظمة الدفاع الجوي (السورية
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة) ق ـ ــد ي ـ ـعـ ــزز ف ـعــال ـي ـت ـهــا،
بحصرها ضد األهداف البعيدة املدى.
وفــي انـتـظــار إع ــان تفعيل املنظومة
وان ـع ـك ــاس ــه امل ـف ـت ــرض ع ـلــى ال ـن ـشــاط
الـجــوي فــي ســوريــا ،أص ـ ّـرت الفصائل

امل ـس ـل ـحــة امل ـح ـســوبــة ع ـلــى أن ـق ــرة في
إدلب ومحيطها ،على رفضها تسيير
أي ــة دوري ـ ــات روس ـي ــة داخـ ــل املـنـطـقــة
«املنزوعة السالح» التي يجري العمل
على إنشائها .وفي املقابل ،تقترح تلك
الفصائل دورًا أكبر للقوات التركية،
عبر اسـتـبــدال األسلحة الثقيلة التي
سيتم سحبها ،بأخرى تتبع الجيش
ال ـت ــرك ــي م ــن دون م ـش ــارك ــة ال ـجــانــب
الروسي .وبرغم عدم صدور أي موقف
رسمي روسي في هذا الشأن ،فإن من
املرجح أن ترفض موسكو أي تعديل

ع ـل ــى مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم الـ ـت ــي وق ـعــت
ف ــي س ــوت ـش ــي م ــع ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،اعـ ـتـ ـب ــرت دمـ ـش ــق عـلــى
ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة ول ـيــد املـعـلــم،
ف ــي م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،أن تـسـلـيــم
الـفـصــائــل املسلحة األسـلـحــة الثقيلة
واملتوسطة قبل كــانــون األول املقبل،
ه ــو «خـ ـط ــوة أول ـ ــى ل ـت ـحــريــر إدل ـ ــب»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ن ـم ــوذج امل ـصــال ـحــات
س ـي ـط ـ ّـب ــق الحـ ـق ــا ه ـ ـنـ ــاك .واعـ ـتـ ـب ــر أن
تــركـيــا تستطيع الــوفــاء بـمــا التزمته
فــي «ات ـفــاق ســوتـشــي» ،لكونها تدير

عبر استخباراتها كــل املسلحني في
إدلــب ومحيطها .وفــي تعليق رسمي
أول عـلــى الـضــربــة اإليــران ـيــة فــي ديــر
الزور ،رأى املعلم أنها تأتي «في إطار
مكافحة اإلرهــاب» ،مؤكدًا أن التعاون
مــع إي ــران يـجــري وف ــق أط ــر الشرعية
وال ـس ـي ــادة .ك ــذل ــك ،رأى أن ل ـق ــاءه مع
ً
«لقاء
وزير الخارجية البحريني ،كان
َّ
أخويًا ...لم ُيرتب له مسبقًا» ،من دون
أن يكشف عما دار فيه من حديث ،أو
عن احتمال البناء عليه نحو خطوات
مستقبلية.

ومـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وب ـي ـن ـم ــا ركـ ــزت
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ال ـت ــرك ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــرورة
خ ـ ـ ــروج «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب»
الكردية من مدينة منبج ،أشــار وزير
الدفاع األميركي جايمس ماتيس ،إلى
أن ع ــدد الــديـبـلــومــاسـيــن األميركيني
فــي ســوريــا (مـنــاطــق سـيـطــرة «ق ــوات
سوريا الديموقراطية» شرق الفرات)
ت ـض ــاع ــف أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «م ــع
تراجع العمليات العسكرية سترون أن
الجهود الدبلوماسية اآلن تترسخ».
(األخبار)

فلسطين

ّ
«حماس» تستعد للرد على عقوبات جديدة للسلطة
منذ شهور ،والسلطة الفلسطينية
تهدد غزة برزمة عقوبات جديدة.
أشبه بالحرب النفسية تمارسها رام الله،
في وقت هددت فيه «حماس»
بأنها سترد بطريقة مختلفة هذه
المرة ،بعد مرور أكثر من سنة على
العقوبات السابقة التي أنهكت
جيوب الغزيين
غزة ـــ هاني إبراهيم
بالتوازي مع بدء السلطة الفلسطينية
اإلع ــداد لعقوبات جــديــدة على قطاع
غـ ــزة ،خ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،إلرغ ــام
حركة «حماس» على تسليم القطاع،
ّ
رتبت األخيرة لخطة جديدة ملواجهة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــوق ــع أن ت ـب ــدأ
بـعــد عـقــد «امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر» م ـن ـت ـص ــف ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر.
يقول مصدر فــي الحركة لــ«األخـبــار»
إن األخـ ـي ــرة أت ـم ــت خـطـتـهــا ملــواجـهــة
عقوبات السلطة ،وخاصة بعد إعالن
عـضــو اللجنتني «الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
ال ـت ـحــريــر» و«امل ــرك ــزي ــة ل ـف ـتــح» ،ع ــزام
األح ـمــد ،األس ـبــوع املــاضــي أن حركته
أبـلـغــت املـصــريــن أن «ق ـيــادة السلطة

لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق
بــإنـهــاء االن ـق ـســام ...فــي بــدايــة أكتوبر
(ت ـش ــري ــن األول) ،إذا ب ـق ـيــت ح ـمــاس
تماطل بـهــذه الـطــريـقــة ،فنحن نعرف
كيف ّ
نقوض سلطتها في غزة».
يكشف املصدر أن «خطة الرد» تعتمد
ع ـل ــى مـ ـس ــاري ــن أس ــاسـ ـي ــن :م ـيــدانــي
وسياسي ،وذلك «إلعادة الضغط على
السلطة كــي تتراجع عــن خطواتها»،
مؤكدًا أن «حـمــاس» أبلغت املصريني
أن ـه ــا ل ــن تـقـبــل أي ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة،
بل ستتخذ خطوات «تنسف العالقة
م ــع الـسـلـطــة كـلـيــا ون ـهــائ ـيــا ،ب ـمــا في
ذلــك إنهاء أي وجــود لها أو لفتح في
غــزة» .وعلمت «األخـبــار» أن جــزءًا من
خـطــوات الـحــركــة سيكون بالتنسيق
مع املصريني ،وخاصة في ما يتعلق
ب ــال ـج ــوان ــب االق ـت ـص ــادي ــة ،ومـ ــن ذلــك
ت ـســريــح مــوظ ـفــي رام ال ـل ــه الـعــامـلــن
عـلــى مـعـبــر «ك ــرم أب ــو ســالــم» (املـعـبــر
التجاري الوحيد مع إسرائيل وتجبي
منه األخـيــرة الضرائب لها وللسلطة
فــي مــا يعرف باسم «املـقــاصــة») ،لكن
دون إعـ ـ ــادة مــوظ ـفــن م ــن «ح ـم ــاس»
ع ـل ـيــه ،وه ــو م ــا يـعـنــي عـمـلـيــا تــوقــف
املعبر كليًا .في املقابل ،تنوي الحركة
تـحــويــل الـبـضــائــع لـتــدخــل عـبــر معبر
رف ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ُـي ـ ـطـ ــرد مـ ـن ــه م ــوظ ـف ــو
السلطة أيـضــا ،وهــو مــا يعني توقف
جباية الضرائب ملصلحة رام الله عبر
املـعـبــريــن ،الـتــي تـقــدر مــا بــن  50و70
مليون دوالر شهريًا.

فــي امل ـقــابــل ،ق ــال م ـصــدر فــي السلطة
الفلسطينية لـ«األخبار» ،إن «الرئيس
عباس يفكر فــي جملة مــن العقوبات
ت ـش ـمــل إح ــال ــة ج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن فــي
وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـلــى
ال ـت ـقــاعــد» ،األم ــر ال ــذي يـعـنــي حــدوث
أزمة كبيرة في هذين القطاعني ،إذ إن
 %90مــن األط ـب ــاء ذوي االخـتـصــاص
ي ـت ـق ــاض ــون رواتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن ال ـس ـل ـطــة،
وك ــذل ــك الـ ـح ــال م ــع  %60م ــن ك ـ ــوادر

التعليم .وهنا تخطط «حماس» للرد
عـلــى ذل ــك ب ـ ــ«إجـ ــراءات ش ــدي ــدة» ضد
مــن يستنكف مــن العاملني فــي هذين
ال ـق ـط ــاع ــن إلرغ ــامـ ـه ــم ع ـل ــى الـ ـع ــودة
إل ــى الـعـمــل ،مــن دون تــوضـيــح بشأن
روات ـب ـهــم ال ـتــي يـمـكــن أن تـتــوقــف في
حال إجبارهم على الدوام.
كذلك ،يقول املصدر في السلطة إنها
تـ ـن ــوي ت ـخ ـف ـيــض رواتـ ـ ـ ــب مــوظـفـيـهــا
م ـجــددًا لـتـصــرف بنسبة  ،%40علمًا

ّ
ّ
ستحرك الغزيين ضد «حماس» (األناضول)
ترى السلطة أن عقوبات جديدة

بــأنـهــا تـصــرف حــالـيــا بنسبة  50الــى
 ،%70كـمــا سـتــوقــف إصـ ــدار ج ــوازات
السفر لجميع املنتمني إلى «حماس»
فـ ــي غ ـ ــزة .ورغ ـ ــم شـ ــح الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فــي
ال ـق ـطــاع ،سـتـتــوقــف الـسـلـطــة عــن دفــع
ثمن  70ميغاواط تأتي مــن إسرائيل
إلـ ــى غـ ــزة ك ــان ــت تــدف ـع ـهــا م ــن أمـ ــوال
ّ
امل ـقــاصــة .لـكــن امل ـصــدر نفسه نـفــى أن
العقوبات الجديدة ستصل إلى إيقاف
عـمــل ال ـب ـنــوك أو «سـلـطــة ال ـن ـقــد» ،مع

إقليم ما بعد الحرب االستباقية
وليد شرارة
أدى ّ
تسبب إسرائيل عن عمد في إسقاط الطائرة الروسية
في سوريا مع ما سيترتب عنه من نتائج وتداعيات على
العالقات الروسية  -اإلسرائيلية ،وعلى موقف روسيا من
وإسرائيل ،إلى
الصراع الدائر في سوريا بني محور املقاومة
َ
الكشف عن مدى حماقة القرارات التي يمكن حكومة بنيامني
نتنياهو أن تتخذها نتيجة ملزيج من الغطرسة التقليدية،
ومن الشعور بالقلق واالرتباك من التحوالت في ميزان
القوى العسكري اإلقليمي .الحذر من الحماقة اإلسرائيلية
مبرر ،وهو ما يفسر الجولة امليدانية للدبلوماسيني العرب
واألجانب التي نظمها وزير الخارجية جبران باسيل لتكذيب
ادعاءاتها عن مخازن صواريخ حزب الله ،وكذلك تحذير وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،إسرائيل من اإلقدام
على توجيه ضربات في لبنان.
ُ
قد تقدم إسرائيل على ضربات واعتداءات ،لكن األخيرة لن
تكون مقدمة لحرب استباقية تباغت أعداءها وتنجح في
حرمانهم القدرة على الرد .عودة سريعة إلى التصريحات
والتهديدات اإلسرائيلية تظهر أن عملية بناء القدرات
العسكرية ،خاصة الصاروخية ،من محور املقاومة ،قد بلغت
طورًا جديدًا ،مع االنتقال من استيرادها من إيران وتخزينها،
إلى تصنيعها محليًا في لبنان وسوريا ،بما فيها تلك املوجهة
ّ
العالية الدقة .هذه االتهامات والتهديدات تشكل في الواقع
إقرارًا إسرائيليًا غير مباشر بفشل استراتيجية «العمليات
ما دون الحرب» ،أي عشرات الغارات الجوية والصاروخية
التي شنتها في سوريا خالل السنوات املاضية ،في وقف
عملية بناء القدرات العسكرية التي استمرت تحت النار،
واعترافًا بإخفاق رهانها على ممارسة روسيا ضغوطًا على
محور املقاومة كفيلة بحمله على وقفها.
لقد كان للحرب املحلية /اإلقليمية /الدولية الدائرة في سوريا
حصيلة وعواقب متناقضة كما كانت الحال مع عدة حروب
سبقتها .فرغم فداحة الخسائر البشرية واملادية التي
ّ
سببتها ،ساهمت ديناميات هذه الحرب ،وهي في الحقيقة
حروب متداخلة ومتشابكة ،في تطوير نوعي وكمي للقدرات
العسكرية ،وتحديدًا الترسانة الصاروخية ملحور املقاومة.
وتعتبر إسرائيل أن ميزان القوى املستجد الناجم عن هذا
التطوير تهديد وجودي لها .واألنكى لها أن تضافره مع
ّ
سيحد
التبدالت البنيوية االقتصادية واالجتماعية الداخلية
مقدرتها على ّ
شن الحروب الكبرى ،االستباقية وغير
االستباقية ،ضد دول املنطقة وشعوبها ،وهي الوظيفة
األساسية التي عملت من أجلها على دعم القوى الغربية
ورعايتها ،وشرط بقائها األهم.

أين الحرب االستباقية؟
أنها ستشمل وقــف ال ـحــواالت املالية
الـســريـعــة ،مـثــل «ويـسـتــرن يــونـيــون»،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إغ ـ ـ ـ ــاق حـ ـس ــاب ــات
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ،املــرخ ـصــة في
الـ ـقـ ـط ــاع ،ف ــي الـ ـبـ ـن ــوك .ي ـض ـيــف ه ــذا
املصدر إن الخطوات الجديدة هدفها
واضـ ــح وه ــو «إث ـ ــارة املــواط ـنــن على
ح ـمــاس لــدفـعـهــا إل ــى تسليم الـقـطــاع
للسلطة دون شـ ــروط»ّ ،الفـتــا إل ــى أن
رام ال ـلــه س ـت ـحــاول «ت ـجــنــب إغـضــاب
املـصــريــن ،لذلك لــن تقدم على إغــاق
البنوك وقطع رواتــب موظفيها كليًا،
أو كـمــا أشـيــع عــن إع ــان غ ــزة إقليمًا
متمردًا بما يشمل إجراءات مثل قطع
شبكات االتـصــال واإلنـتــرنــت ،وكذلك
حــل املـجـلــس التشريعي ال ــذي تحوز
حماس الغالبية فيه».
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى امل ـص ــدر ال ـح ـم ـســاوي،
قــال إن املصريني ح ــذروا رام الـلــه من
فــرض عقوبات جــديــدة تدفع القطاع
إلــى مــواجـهــة عسكرية مــع االحـتــال،
م ــؤك ــدي ــن ل ـل ـح ــرك ــة أنـ ـه ــم لـ ــن ي ـق ـفــوا
مكتوفي األيــدي أمــام هــذه الخطوات.
مع ذلك ،ترى «حماس» في العقوبات
الـجــديــدة اتـســاقــا فــي مــوقــف السلطة
مع توجهات وزير األمن اإلسرائيلي،
أفـ ـيـ ـغ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــال فــي
تصريح صباح أمــس ،إن من املهم أن
«يـنـجــح سـكــان غ ــزة فــي تــدمـيــر نظام
حـ ـم ــاس مـ ــن أج ـ ــل ضـ ـم ــان مـسـتـقـبــل
أطفالهم» .ومــن جهة ثانية ،يمكن أن
تتجه «حماس» إلى إعالن حل تنظيم

بجانب اإلجراءات
ستعلن
الميدانيةّ ،
«حماس» «حل فتح»
والسيطرة على
مقدراتها

«فتح» في غــزة ،ومنع أنشطتها كليًا
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـق ــدرات ـه ــا املــال ـيــة
وامل ــادي ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تفعيل عــدد
من امللفات األمنية التي تم تجميدها
تجنبًا لتوتير أج ــواء املصالحة ،من
مثل تقديم عــدد مــن املحسوبني على
الحركة معلومات استخبارية إلى رام
الله.
يشار إلــى أن رئيس السلطة محمود
ّ
عباس ،قد كان كلف حكومة «الوفاق
الــوطـنــي» إع ــداد «ت ـصــور كــامــل حــول
وقف تمويل غزة ،بما في ذلك رواتب
املوظفني ووزارت ــي الصحة والتعليم
ورواتب الشؤون االجتماعية» (راجع
ال ـعــدد  3549فــي  27آب  ،»2018لكنه
انتهى إلى إقرار الخطوات املذكورة.

قامت العقيدة العسكرية اإلسرائيلية على فكرة الحرب
االستباقية واستندت إلى مرتكزين :أن تكون أي حرب تشنها
إسرائيل سريعة وحاسمة ،وأن تخاض الحرب على أرض
العدو الفتقاد إسرائيل العمق االستراتيجي .اعتبر العدوان
الصهيوني على مصر في حزيران  1967أنموذجًا تطبيقيًا
لهذه العقيدة .ويرى الكثير من الخبراء ،ككميل منصور في
كتابه املهم عن العالقات األميركية-اإلسرائيلية« ،أعمق من
تحالف» ( ،)Beyond allianceأن الطبيعة االستراتيجية لهذه
العالقات ترسخت بعد هذه الحرب وإظهار إسرائيل جدارتها
العسكرية كوكيل إقليمي للواليات املتحدة .لم تنجح إسرائيل
في شن حروب استباقية «مكتملة املواصفات» ،على غرار
هذه الحرب ،في العقود التالية .فعدوانها على لبنان عام
 ،1982رغم أنه كان مفاجئًا من ناحية حجمه ومداه ،لم يكن
سريعًا وحاسمًا ،إذ دام أكثر من شهرين ونصف شهر.
أما حرب تموز-آب  ،2006وحروب إسرائيل على غزة ،فكان
عنصر املفاجأة فيها ضعيفًا ولم ّ
يؤد إلى شل أو إرباك قوى
املقاومة وقدرتها على الصمود والقتال ،رغم القوة التدميرية
استخدمتها إسرائيل ،بل استمرت هذه الحروب
الفتاكة التي ُ
ألسابيع طويلة قصف خاللها العمق اإلسرائيلي.
إن مراجعة مسار الصراع بني إسرائيل وحركات املقاومة
في العقود الثالثة املاضية يظهر بوضوح منحى انحداريًا
لقدرتها على شن حروب استباقية .اليوم ،إذا استندنا إلى
ّ
التطور
التصريحات واالتهامات اإلسرائيلية حصرًا عن
النوعي في قدرات محور املقاومة ،فمن املمكن االدعاء أن
عقيدة الحرب االستباقية قد فقدت صالحيتها تمامًا وذهبت
مع الريح .حتى املبدأ البديهي األول في هذه العقيدة ،وهو
عنصر املفاجأة ،أصبح معدومًا في حالتنا الراهنة .فال يكاد
يمر يوم إال ويطلق فيه مسؤول سياسي ،أمني أو عسكري

إسرائيلي تهديدات ضد أطراف محور املقاومة ،ويبدأ من
بعدها بتحديد بنك أهداف ،مواقع أو مصانع صواريخ
مزعومة ،من املمكن أن تقصفها إسرائيل .تتكرر هذه
التهديدات في ظل تأكيد قيادة املقاومة جاهزيتها الكاملة
للرد على أي عدوان .يعني هذا األمر بوضوح أن أي حرب
مرشحة ،خاصة إن وضعت التهديدات اإلسرائيلية بقصف
تدميري واسع النطاق موضع التنفيذ ،للتحول إلى حرب
تدمير متبادلة.
ال عالقة للمشهد الحالي بالحرب االستباقية .نحن أمام
حرب هجينة ،تلجأ إليها عادة األطراف املتصارعة لعجزها
عن خوض مواجهة عسكرية مباشرة ،وتتضمن استخدامًا
جزئيًا للقوة العسكرية إلى جانب العمليات األمنية والضغوط
االقتصادية والحمالت اإلعالمية وحرب الشائعات والحرب
السبرانية ...إلخ .وفي امليدان ،العمليات العسكرية محصورة
في الساحة السورية.
إذا كانت إسرائيل حسب البعض «تعربد» في السماء
السورية ،فإن هذا البعض ال يرى ،كما يشير منير شفيق،
وهو املفكر الفلسطيني والخبير البارز في شؤون الصراع
العربي-الصهيوني ،في مقالة نشرها على موقع «عربي
 ،»21أن محور املقاومة انتقل إلى «مرحلة أعلى في املواجهة
والحرب ،وهي زيادة التسلح وحفر األنفاق ،واإلعداد
العسكري لحرب قادمة تتسم بمواجهة أعلى بكثير
من مواجهة املقاومة املعروفة بتكتيك اضرب واهرب ،أو
العمليات الصغيرة املحدودة ،وهو املستوى الذي تفرضه
االستراتيجية الدفاعية حني يكون العدو مسيطرًا سيطرة
كاملة أو شبه كاملة ،فيما املرحلة األعلى من شأنها أن تغير
قواعد االشتباك ،وقد تصل إلى مستوى الردع االستراتيجي،
أو ما يقرب من شبه التوازن االستراتيجي ...أي الدخول في
مرحلة الوصول إلى التهديد االستراتيجي» .وال شك في أن
االستفزاز اإلسرائيلي األحمق لروسيا وقرار األخيرة تسليم
منظومة صواريخ  S300لسوريا سيضيق نطاق عربدة
الطائرات اإلسرائيلية في األجواء السورية وربما اللبنانية
بصورة كبيرة ،إن لم يمنعها تمامًا.

بين أسبرطة و«سليكون فالي»
نجحت إسرائيل في العقود السابقة ،في ظل اختالل كبير
في موازين القوى بينها وبني دول املنطقة وشعوبها ،بما
فيها حركات املقاومة ،في دمج وظيفتها كقاعدة عسكرية
عدوانية مع دور ريادي كمركز لتطوير التكنولوجيا والعلوم
والصناعات (للمزيد من االطالع ،مراجعة كتاب «االقتصاد
السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل» ،للخبيرين
فضل النقيب ومفيد قسوم الصادر عن مؤسسة الدراسات
الفلسطينية عام  .)2015وفي خطاب ألقاه أمام اللوبي
اإلسرائيلي في الواليات املتحدة« ،آيباك» ،تفاخر نتنياهو
بأن «الخبر الجيد ال يتوقف فقط عند قوة القدرات العسكرية
اإلسرائيلية ،بل يتجاوزها إلى قوة االقتصاد اإلسرائيلي.
وقد عززنا هذه القوة عندما نجحنا في االنتقال إلى اقتصاد
السوق الحر الذي أطلق الطاقات االبداعية لشعبنا .انظروا
إلى الئحة الشركات العشر األوائل في العالم عام .2006
خمس بينها ،شركات تعمل في مجال الطاقة وواحدة فقط
تعمل في مجال تكنولوجيا املعلومات .أما في  ،2016بعد
عشر سنوات ،وبغمضة عني ،فانقلب األمر رأسًا على عقب
وباتت الشركات الخمس األولى تعمل في مجال تكنولوجيا
املعلومات ،وواحدة فقط ،بني الشركات العشر األولى ،تعمل
في مجال الطاقة .الثروة الحقيقية تكمن في اإلبداع والتجديد.
أنتم تعرفون هذه الشركات كغوغل وآبل ومايكروسوفت
وأمازون وفايسبوك .جميعها لديها مراكز للبحث والتطوير
في إسرائيل».
استطاعت إسرائيل جذب استثمارات بعشرات مليارات
الدوالرات من الواليات املتحدة والدول األوروبية والصني
والهند إلى قطاعات التكنولوجيا املتطورة .الصني وحدها
استثمرت  16مليار دوالر في إسرائيل عام  ،2017وهي
مرشحة للتحول إلى املستثمر الخارجي األول في السنوات
القادمة .والسؤال الذي يعنينا هنا هو :هل تقدم إسرائيل على
مغامرات خطيرة من املمكن أن تفضي إلى حرب تدميرية
واسعة النطاق ،في ظل تعاظم قدرات محور املقاومة ،مع ما
يعنيه ذلك من تبخر االستثمارات ونتائج كارثية على منطقة
«غوش دان» ،التي تقع ضمنها تل أبيب ،حيث قلب إسرائيل
االقتصادي والصناعي وحيث تتمتع «الزبدة» األشكنازية
برغد العيش حتى اآلن؟ من املمكن أن تدفع الغطرسة
والحماقة إلى مثل هذه املغامرات ،لكن نتائجها ستكون
وخيمة على حاضر الكيان ومستقبله.
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

◄ شكر على تعزية ►

زوجة الفقيد :جورجيت عطيه
أوالده :املحامي الشهيد غسان
إيلي
رامي وعائلته
أشقاؤه :فواز داود وعائلته
النقيب الشهيد غسان داود
العميد املتقاعد عدنان داود
شقيقاته :ليلى داود
هند زوجة نقوال كساب وعائلتها
عليا وعائلتها
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
هايل نعمان داود
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس 4
تـ ـش ــري ــن األول  2018ف ـ ــي م ـن ــزل
العائلة في الخيام ،مرجعيون.

عائلة املرحوم
مارون سليمان عون
تـتـقــدم بــالـشـكــر مــن فـخــامــة رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون،
وق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف
عون،
وامل ــدي ــر ال ـعــام لــأمــن ال ـعــام ال ـلــواء
عباس إبراهيم،
وق ـي ــادة ال ـح ــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي،
وأص ـحــاب املـعــالــي وال ـس ــادة نــواب
مناطق جزين وصيدا والزهراني،
وكـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
واالجتماعية والسياسية والبلدية
وال ــديـ ـنـ ـي ــة واأله ـ ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء،
وك ــل م ــن واس ــاه ــم بـحــزنـهــم س ــواء
بـحـضــورهــم الشخصي أو بإيفاد
ممثلني.
سائلني الله لهم طول البقاء.

رئيس وأعـضــاء االتـحــاد اللبناني
ل ـل ـف ــروس ـي ــة وع ــائـ ـل ــة ال ـف ــروس ـي ــة
ي ـن ـع ــون الـ ـف ــارس ــة املـ ــأسـ ــوف عـلــى
صباها
قمر هشام غالي
التي غادرتنا بحادث سير مـ ّ
ـروع،
وي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة
وعائلتها بأحر التعازي ،سائلني
ال ـلــه أن يـتـغـ ّـمــدهــا بــواســع رحمته
ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه قد تم تعديل
تاريخ اخر مهلة لتقديم العروض استدراج
العروض العائد لتأمني استشاريني العــداد
دفـ ــاتـ ــر ش ـ ـ ــروط انـ ـ ـش ـ ــاء /ت ـج ـه ـيــز ع ـ ــدد مــن
محطات التحويل الرئيسية التابعة ملديرية
النقل.
ي ـم ـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االش ـ ـتـ ــراك ب ــاس ـت ــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء
لبنان ـ ـ طــريــق النهر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الواقع في  2018/10/26عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/9/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس حازم عاشور
التكليف 1970
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2016/171
مــوجــه الــى املستدعى ض ــده :جميل بــن عقل
ً
اب ــي ص ـع ــب ،م ــن م ــزرع ــة اب ــي ع ـس ــاف اص ــا
ومجهول محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى امل ـق ــدم ــة ضـ ــدك م ــن املـسـتــدعـيــن
دان ـي ــال وانـ ـط ــوان ال ـج ـلــخ بــوكــالــة املـحــامـيــة
سامية الجلخ ،تدعوك هذه املحكمة الستالم

الحكم الـصــادر عنها برقم  2018/67تاريخ
 2018/7/12امل ـت ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـي ــوع فــي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  499م ـن ـط ـقــة مـ ــزرعـ ــة ع ـســاف
العقارية ،عن طريق بيعه باملزاد العلني بني
الـعـمــوم بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ املختصة،
عـلــى ان يعتمد أســاســا لـلـطــرح فــي املــزايــدة
االولى املبلغ املقدر من الخبير ،وتوزيع ناتج
البيع بني الشركاء وتضمينهم النفقات كل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلك خالل مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2018/28
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهــا :كاملة الحاج
ً
عمر الشهال ،مــن طرابلس اصــا ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى املـ ـق ــدم ــة ض ـ ــدك مـ ــن امل ـس ـتــدع ـيــة
وفـ ــاء مـحـمــود تــوتــونـجــي بــوكــالــة املـحــامــي
رونــي الحاج ،تدعوك هــذه املحكمة الستالم
الحكم الـصــادر عنها برقم  2018/65تاريخ
 2018/8/2املتضمن ازالة الشيوع في العقار
رقم  7708منطقة زيتون طرابلس العقارية،
عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني بــن العموم
بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ املـخـتـصــة ،عـلــى ان
يـعـتـمــد أس ــاس ــا لـلـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة االول ــى
املبلغ املقدر من الخبير ،وتوزيع ناتج البيع
بني الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة
حصته في امللكية ،وذلــك خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

استراحة
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إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االول ــى في
ال ـب ـق ــاع امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ول ـي ــم نــاصـيــف
الـ ـح ــداد وزهـ ـي ــة نــاص ـيــف الـ ـح ــداد وادم ـ ــون
ب ـ ـشـ ــارة ح ـ ـجـ ــار املـ ـجـ ـه ــول ــي مـ ـح ــل االقـ ــامـ ــة
لـلـحـضــور شخصيًا او بــواسـطــة مــن ينوب
عنهم قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة لتبلغ
اوراق االستدعاء املقدم من فؤاد حبيب حداد
بوكالة املحامي اسعد ح ــداد ،املسجل برقم
اسـ ــاس  2018/597والـ ــذي يـطـلــب بموجبه
ازالــة الشيوع في العقار رقــم 274من منطقة
قب الياس العقارية.
يـتــم التبليغ بــانـقـضــاء مـهـلــة عـشــريــن يومًا
مــن تــاريــخ النشر والتعليق ،ويتوجب على
املستدعى ضــدهــم اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وابـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــم عـلــى
االستدعاء ضمن املهلة القانونية ،واال يصار
الى ابالغهم جميع االوراق والـقــرارات لصقًا
عـلــى ب ــاب رده ــة املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
عن رئيس القلم
راغب شحادة
جورج أبي فيصل
رئيس كتبة محكمة الغرفة
االبتدائية األولى في البقاع
إعالن تلزيم
تعلن بلدية ابلح عن رغبتها بتلزيم تزفيت
وصـ ـي ــان ــة طـ ــرقـ ــات فـ ــي نـ ـط ــاق ب ـل ــدي ــة اب ـلــح
بواسطة الظرف املختوم وفقًا لدفتر الشروط
ً
املوضوع لهذه الغاية واملصدق اصوال.
فـعـلــى الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك ال ـح ـصــول على
دفتر الشروط في البلدية (ابلح) اثناء الدوام
الرسمي والتقدم بطلباتهم قبل نهاية املهلة
املـحــددة وهــي خمسة عشر يــومــا مــن تاريخ
نـشــر ه ــذا االعـ ــان اي قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من اخــر يــوم عمل ويرفض كل عرض
يرد بعد هذا التاريخ.
ح ــددت ال ـســاعــة الـثــانـيــة م ــن بـعــد ظـهــر يــوم
الجمعة الواقع في  2018/10/19موعدًا لفض
العروض.
ابلح في 2018/9/21
رئيس بلدية ابلح
روبير سمعان
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إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
ص ــادر عــن امــانــة السجل الـتـجــاري فــي جبل
لبنان
بتاريخ  2018/9/25وبناء للطلب تقرر شطب
قيد شركة بابلي سيتي ش.م.م .من السجل
التجاري والكائنة في الحدث واملسجلة برقم
عام  39958بعبدا ألصحابها السادة الياس
قسطه البرباري وروال قسطه برباري وورثة
املــرحــوم قسطه اسعد بــربــاري فعلى كل ذي
مصلحة ان يقدم اعتراضه ومالحظاته خالل
مهلة عشرة ايام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
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أفقيا
 -1آلة موسيقية إيقاعية – بطل األسفار واملغامرات في كتاب ألف ليلة وليلة – -2
مغنية أميركية شهيرة أصلها من جزيرة بربادوس حائزة على ّ
عدة جوائز عاملية
وضجر – ماركة سيارات –  -4التهب
– كهف في الجبل أو بيت الضبع –  -3سئم
ِ
واض ـطــرم – مــاركــة س ـيــارات – صــاح ورف ــع صــوتــه –  -5صــوت الكلب – حـســاء من
الخضر أو اللحم –  -6القاتل – دق الجرس –  -7سحب العربة من وسط الشارع – أمر
علني – ماركة سيارات –  -8يهرب من السجن – أول نرسيس –  -9كلمة
خفي وغير ّ
بمعنى أب الكل – بئر عميقة –  -10مجرة لولبية الشكل تحوي ما بني  200الى 400
مليار نجم من ضمنها الشمس

عموديًا
 -1شخصية في رواية بوروز أصبحت شعبية بفضل السينما والشرائط املصورة
هو صديق الحيوانات املتوحشة وبطل مغامرات غريبة – حصان –  -2بواسطتي
– أغنية للفنان املـصــري عبد الحليم حــافــظ – إحـســان –  -3ملكهم وخاصتهم –
للتعريف – لباس –  -4األســود من كل شيء أو العظيم والشديد السواد – ضمير
متصل –  -5عمر – خمر أو لــون الخمر –  -6ممثلة سينمائية مصرية راحـلــة –
 -7سكوت مطبق وعجز عن التكلم من شــدة الغيظ والـخــوف – شهر هجري – -8
عاصمة أملانيا اإلتحادية زمن اإلنقسام – منخفض باألجنبية –  -9بلدة لبنانية
بقضاء الكورة –  -10وسيلة نقل بعجلتني لها محرك يسير على البنزين

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 2980

حلول الشبكة السابقة

 -1حائط البراق –  -2لم – نلوم – لص –  -3ي ي ي – خط – عار –  -4مالوي – البا –  -5الرازي – مال
–  -6لحد – رون – مح –  -7رو – سام – دام –  -8وديان – نا –  -9دن – رونزا –  -10يم – الخنساء

حل الشبكة 2979

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

1

 -1حليم الرومي –  -2اميل لحود –  -3يارد – يد –  -4طن – وا – سانا –  -5الخيزران –
 -6لوط – يوم – رخ –  -7بم – نون –  -8علم – دانس –  -9االباما – زا –  -10قصر الحمراء

عموديًا

19

إعداد
نعوم
مسعود
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رياضي لبناني يعتبر أفضل رياضي عربي في الوثب العالي .يحمل
الرقم القياسي اللبناني بعدما اجتاز ارتفاع  2.27م عام  2004في لقاء
دولي في بوخارست
 = 3+2+4+8+9جبل نار ■  = 9+2+5+11تالميذ ■  = 7+10+6+1حصان

حل الشبكة الماضية :ريو فرديناند

إعالن
إن محكمة االستئناف املدنية الغرفة االولى
عقاري في بعبدا تدعو محمد سليم الحلبي
للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا
ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة ل ـت ـب ـلــغ اوراق ال ــدع ــوى
االستئنافية اساس  2012/22واملتكونة من
ليلى احمد عيتاني بوجهك وبوجه نعمات
مـحـمــد الـحـلـبــي واال ص ــار ابــاغــك بــواسـطــة
رئيس القلم لحني صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب رف ـيــق جـمـيــل نـعـيــم اح ــد ورثـ ــة جميل
نــاص ـيــف نـعـيــم س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارات  52و 53و 54الفريديس.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ مرجعيون برئاسة
ال ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه" ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقم  2016/21املتكونة فيما بني:
طالب التنفيذ :شركة مصري غروب ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة رق ــم  2016/55ت ــاري ــخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف دوالر
أميركي عدا الرسوم والفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11

تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :
تـ ــاريـ ــخ ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار 2017/3/23
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة ابل
السقي العقارية وهو عبارة عن قطعة ارض
مساحته  700متر مربع تقريبًا عليها بناء
يتألف من ثالث طوابق:
طابق سفلي مؤلف من خزان ماء ومستودع
له مدخل خاص.
طابق ارضي مؤلف من شقتني :شقة جنوبية
تـ ـت ــأل ــف مـ ــن ثـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـم ــام
وكوردور وشرفة.
وشقة شمالية تتألف مــن ممر وثــاث غرف
ومطبخ وحمامني وشرفة.
طــابــق اول :مــؤلــف مــن شـقــة واح ــدة تحتوي
عـلــى م ــوزع ومـمــر وصــالــون وغــرفــة جلوس
وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وث ــاث حمامات
وشــرفــات وتــراس مسقوف بالقرميد وتبلغ
مساحة البناء  486متر مربع تقريبًا وحالته
جيدة جدًا.
يــوجــد عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار تــأمــن درج ــة اولــى
دون م ــزاح ــم ملـصـلـحــة امل ــؤم ــن ح ـســن علي
زريق تأمينًا لدين قدره خمسون الف دوالر
أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة الطرح  291600دوالر أميركي.
مكان املزايدة وتاريخها نهار االربعاء الواقع
فيه  2018/10/17الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس دائرة التنفيذ في مرجعيون.
فعلى الــراغــب بالشراء ايــداع بــدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
المر رئيس دائــرة تنفيذ مرجعيون واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
ً
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال
بمحام وعليه تسديد كامل الثمن ورسمي
الداللة والتسجيل خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/92 :
املـنـفــذ :كــاديــس ان ـطــوان سليمان وكيلتها
االسـتــاذة ديــانــا قليمي املنفذ عليهم :سليم
الـيــاس الـشــاغــوري وبــولــس وبــديــع وتوفيق
وال ـي ــاس وعـفـيـفــة سـلـيــم ال ـش ــاغ ــوري وم ــري
توفيق دعبول.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم ازالـ ـ ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع
رقـ ــم  2016/120ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف:
2018/5/8
املـطــروح للبيع :كــامــل العقار /2248مــزيــارة
وهو قطعة ارض بمنطقة القلع محاط بعدة
عقارات منها مبنية ومنها ليس عليها بناء
 وهو غير مبني وقريب من البيوت السكنيةويـمـكــن ال ــوص ــول الـيـهــا س ـي ـرًا عـلــى االقـ ــدام.
مساحة العقار  2638م.
قيمة التخمني وبدل الطرح/197850/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :االربـعــاء الواقع في
 2018/12/19الساعة  3:00بعد الظهر امام
رئاسة دائرة تنفيذ زغرتا.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ق ـي ـمــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
بموجب شك مصرفي مسحوب المر رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا واالط ــاع على صحيفة
العقار ودفــع رســوم التسجيل ورســم الداللة
البالغ .5%
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادر عـ ــن قـ ـل ــم الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
املدني في صور الناظر بالدعاوى العقارية
(القاضي محمد مــازح) بتاريخ 2018/9/27
تقدم املحامي جيلبير ابي عبود عن املحامي
جـ ــوزف زغ ـيــب بــوكــال ـتــه ع ــن امل ــدع ــى عليها
شركة ام الرب العقارية ش.م.ل .بطلب شطب
اش ـ ــارة ال ــدع ــوى رق ــم  2002/695املـلـحــوظــة
ف ــي ال ـخ ــان ــة ال ـثــان ـيــة م ــن االف ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة
والتي تنص على وجــود استحضار دعوى
مـقــدم مــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي صــور
الناظر بالقضايا العقارية من املدعني :ورثة
جمال ممدوح قبطي وهــم :مارغريت خوري
ودانييل وجويل ونــدى (جمال قبطي) ضد
امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا :ش ــرك ــة ام الـ ــرب ال ـع ـقــاريــة
ً
وشركة دريـجــاة العقارية (نقال عن محضر
التحديد والتحرير) عن الصحائف العينية
للعقارات موضوع الــدعــوى املــذكــورة والتي

كــانــت عند تقديمها واص ــدار الـقــرار بوضع
اشارتها تحمل االرقام  1 - 1مكرر 5 - 4 - 3 - 2
  /10 - 9 - 8 - 7 - 6من منطقة شمع العقاريةوالتي اصبحت بموجب كتاب دائرة املساحة
رقم  2014/52تحمل االرقام5 - 4 - 3 - 2 - 1 :
  /14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6منمنطقة ام الرب العقارية.
وع ـل ـيــه ف ـمــن ل ــه مـصـلـحــة ب ــاالع ـت ــراض على
طلب شطب االش ــارة عــن الـعـقــارات املــذكــورة
اع ــاه وبـعــد الـتـعــديــل املــذكــور اع ــاه التقدم
باعتراضه خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر ليصار الــى النظر باعتراضه واجــراء
املقتضى القانوني واال سيصار الــى اجــراء
املقتضى القانوني.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طــالــب الـتـنـفـيــذ :ح ـســن مـحـمــد بــديــر وكـيـلــه
املحامي حسن مرعي برو
املشترك :بنك املــوارد ش.م.ل .وكيله االستاذ
غابي زهر
املشترك :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
االستاذ رامي سميرة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ع ــواض ــة م ـح ـم ــود ن ـس ــر ف ــرن
ال ـش ـبــاك  -ال ـش ــارع ال ـعــريــض ق ــرب الـتـقــاطــع
الطابق االول من العقار رقم  425فرن الشباك.
السند التنفيذي :سند دين املبلغ  28000د.أ.
عدا اللواحق وعدا دين املشترك واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز - 2014/6/11 :تــاريــخ
تسجيله2014/4/17 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار رقم
 4 /425فرن الشباك:
مــدخــل وص ــال ــون وط ـعــام و 3غ ــرف ومطبخ
وح ـم ــام ــن و 4ش ــرف ــات وت ـ ـ ــراس ل ــه مــوقــف
سيارة رقم  4طابق اول  -حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق  -ي ـش ـتــرك بملكية
الحقني املختلفني  1و 3ومــا ورد عليهما -

تأمني كامل العقار رضائي مع حق التحويل
ح ـس ــب ش ـ ــروط ال ـع ـق ــد الـ ــدائـ ــن :ب ـن ــك الـبـحــر
املتوسط ش.م.ل .املدين عواضة نسر  -قيمة
التأمني  225.000.000ل.ل.
املساحة/120/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/276000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض  %5و/149454/ : %5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ــد ت ـح ــدد م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع فــي  2018/10/17ال ـســاعــة الـحــاديــة
عشرة صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
 قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.شروط املزايدة :فعلى الراغب بالشراء وقبل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مـبـلــغ م ــواز لثمن
الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او مـصــرف
مقبول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى تقدم
املستأنف هشام مكي باالستئناف 2018/50
ي ـط ـلــب ف ـيــه اعـ ـط ــاءه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عــن
ضائع للعقار  A /9/5251الشياح.
لكل ذي مصلحة إبــداء موقفه امــام قلم هذه
املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
صادر عن محافظة الشمال
بتاريخ  2018/9/28صدر عن محافظ لبنان

الـشـمــالــي ال ـق ــرار رق ــم  2018/2067الـقــاضــي
بـ ـمـ ـن ــح ت ــرخـ ـي ــص ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مل ــؤس ـس ــة
محطة مـحــروقــات ســائـلــة مــؤسـســة مصنفة
فئة الثانية فــي الـعـقــار رقــم  176مقسم رقم
منطقة املنية دير نبوح العقارية قضاء املنية
لصاحبها الـسـيــد ع ــادل نــاظــم سـعــديــة ملك
السيد عادل سعديه وشركاه.
يبلغ الى:
 النسخة االصلية لصاحب العالقة للنشر الصورة للملفطرابلس في 2018/10/2
رئيس الدائرة االدارية
ايمان مصطفى الرافعي
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2018/9/18قـ ــرر رئ ـي ــس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـح ــاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من احمد
خليل فواز واملسجل برقم  2018/1579والذي
يطلب فيه شطب اشــارة الــدعــوى عن العقار
رق ــم /566بـ ـس ــري الـعـقــاريــة واملـسـجـلــة برقم
 500تاريخ  1979/5/5طلب تسجيل تنفيذ
ص ــادر لــدى حـضــرة الـقــاضــي املـنـفــرد املدني
في جزين من طالب التنفيذ يوسف شحادة
سالمة ضد املنفذ عليه شحادة حبيب راشد
موضوعها تنفيذ سند بيع .فمن له مصلحة
باالعتراض ان يتقدم به خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية
تاريخ  2016/12/7تقرر بتاريخ 2018/9/25
شطب قيود الشركة املعروفة باسم:
"شركة مظلوم التجارية ش.م.م.
املسجلة تحت رقم  99/3234البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة ايام
من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب الياس جــورج جريجيري بوكالته عن
ع ـبــد ال ـل ــه ري ـم ــون رزق س ـن ــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع بحصة مورثيه ريمون عبد الله رزق
في العقار  314جب جنني وبحصة عبد الله
ابراهيم رزق بالعقار  2092جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
تصحيح اعالن
تـصـحـيــح خ ـطــأ ب ــإع ــان م ــزاي ــدة عـلـنـيــة من
املنفذ سمير معوض  -املنفذ عليه امني الديك
اساس 2010/976
ورد ب ــالـ ـع ــدد  3567تـ ــاريـ ــخ 2018/9/18
ان مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة يـ ـق ــع ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
 2018/10/15والـحـقـيـقــة ان مــوعــدهــا يــوم
االثنني .2018/10/15
مأمور التنفيذ
حاتم عثمان
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
بــامل ـعــام ـلــة رق ــم  2015/52اس ـت ـنــابــة تنفيذ
بعبدا
الرئيسة روال شمعون
املـنـفــذة :شركة جـنــرال يونيون كــارز ش.م.م.
وكيلها املحامي ميشال سمعان.
املنفذ عليه :محمد علي الشامي
السند التنفيذي :شـهــادة قيد تأمني بقيمة
 400الف د.أ .واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/2/26 :
تاريخ تسجيله2015/3/17 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/1 :
تاريخ تسجيله2015/6/30 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2015/7/22 :
العقار املطروح:
العقار رقم  4423القبة – يقع في محلة خلدة
– طـلـعــة رش ـي ــد ال ـص ـلــح تـصـلــه ع ـبــر طــريــق
متفرع من اوتوستراد خلدة يحتوي العقار
على قسم أرض بور وقسم مشيد عليه بناء
مؤلف مــن سفلي اول وسفلي ثاني وطابق
ارض ــي وسـبــع طــوابــق عـلــويــة كــل طــابــق من
الـطــوابــق العلوية الستة يتألف مــن شقتني
والطابق السابع روف شقة واحدة – مساحة
ارض العقار  1034م 2اجمالي مساحة البناء
حوالي  4300م.2
قيمة التخمني /2547200/ :دوالر أميركي
بدل الطرح/1528320/ :دوالر أميركي

موعد جلسة املزايدة ومكانها:
ت ـجــري امل ــزاي ــدة ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/28في تمام الساعة  12ظهرًا امام
حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ عاليه فــي قاعة
املحكمة.
شروط البيع:
عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
له ضمن نطاق دائــرة تنفيذ عاليه واالطالع
عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــود ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـل ـع ـقــار
موضوع املزايدة ومعاينته وعليه تأمني بدل
قيمة الـطــرح بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ عاليه وخالل
االيـ ــام الـثــاثــة الـتــالـيــة لــإحــالــة عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا
بزيادة العشر على عهدة الناكل الذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
الـعـشــريــن يــومــا تـســديــد كــامــل الـثـمــن ورســم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
FORJIL ISLAM
RUBLE MIAH
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/741897
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD SUMON MIAH
MOHAMMAD KHAIRUL AMIN
MOHAMMAD SOHAN
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/688201
غادرت العاملة األثيوبية
HZBALEM MAMO DESALEGN
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/996889
غادر العمال البنغالدشيون
MD SOHEL RANA
SARIF MIAH
MD SHORIFUL ISLAM
MD IQBAL
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/229881
غادر العامل السوداني
معاويه محمد سيد ابنعوف
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/379302
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALIB
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/869837
غادرت العاملة البنغالدشية
TANIA BEGUM
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/821502
غادرت العاملة البنغالدشية
SOMPA AKTER
مـ ــن م ـ ـنـ ــزل ك ـف ـي ـل ـهــا ع ـ ـفـ ــاف ك ـم ــال
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
01/309995
غادر العامل البنغالدشي
RAKIB HOSSAIN
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/645462
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
دخل إعتراضات 27-26-25-24-22
دخل التزام 48-46-45-44-43-42-41-40
دخل تدقيق 28-27-26-25-24-21
دخل خدمات 44-43-42-41-40-35-32
دخل متابعة 33-32-31-30-29-27-25
دخل معالجة 37-36-34-33-32
تــدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الـ ــواردات – دائ ــرة ضريبة الــدخــل– املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2018/19/7 RR190903070LB

2018/16/8

شركة االنماء والتمويل ش.م.ل

3391

2018/3/8 RR190909205LB

2018/10/9

شركة كنور لبنان ش.م.ل

1125

2018/10/8 RR190909470LB

2018/7/9

مستشفى بيروت

79778

2018/13/8 RR190909656LB

2018/7/9

توفيق جميل قيامه

267755

2018/10/8 RR190909483LB

2018/13/9

ام اند ام انفستمنت ش م ل

1942743

2018/20/8 RR190910274LB

2018/7/9

2909585 Aer Rianta international middle east
WLL

2018/30/7 RR190908179LB

2018/17/8

ك ــابـ ـيـ ـت ــال س ـ ـتـ ــوك هـ ــولـ ــدنـ ــغ ش.م.ل 1129426
Capital Stock Holding sal

2018/1/8 RR190908770LB

2018/17/8

اوس ـب ـي ـت ــل انـ ــد م ـبــدي ـكــل اكــويـبـمـنــت 1399489
ش.م.ل

2018/30/7 RR190908783LB

2018/16/8

شركة م .أ 3 .ش.م.ل اوف شور

1561154

2018/30/7 RR190908766LB

2018/29/8

حسني سامي الحاج

71142

2018/20/8 RR190910376LB

2018/7/9

ميرنا انطون جرمانوس

150848

2018/20/8 RR190909510LB

2018/7/9

نوال شمعون الشمالي

67011

2018/27/8 RR190910155LB

2018/7/9

شركة بيار سنز هولدينغ ش.م.ل

991

2018/31/7 RR190907920LB

2018/16/8

2018/30/7 RR190908633LB

2018/17/8

عبد الرؤوف محي الدين شبارو

42518

2018/31/7 RR190908960LB

2018/17/8

شركة التايكون ش.م.م

228588

2018/30/7 RR190907037LB

2018/16/8

حبيب البير عاصي

248379

2018/30/7 RR190908939LB

2018/16/8

عبد القادر محمد كامل مزيك

1079614

2018/30/7 RR190909024LB

2018/16/8

سي سي غــروب هولدنغ ش.م.ل 1270990 SISI
group holding sal

2018/31/7 RR190908973LB

2018/16/8

شركة سابيس ش.م.ل اوف شور

1291882

مجموعة اختصاصيي البناء ش.م.ل 6025
BUILDEX S.A.L

2018/14/8 RR190909660LB

2018/13/9

Audio-Visval Concept SARL

1484638

2018/25/7 RR190904870LB

2018/16/8

الشركة الصينية للتويل واالستثمار 1663190
تريد -ات -وب ش.م.م

242414

2018/20/8 RR190910305LB

2018/7/9

ميستر ام ش م ل

2696147

2018/20/8 RR190910495LB

2018/12/9

م ـج ـم ــوع ــة س.ا.س .ش.م.ل(ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة 1529484
قابضة)

2018/27/7 RR190908695LB

2018/16/8

بلو اليبرز ش م م

3408579

2018/20/8 RR190910291LB

2018/14/9

شركة سوالركو ترايدينغ كومباني

71516

2018/31/8 RR190910787LB

2018/7/9

فريز فرايم ش.م.م

2812

2018/27/7 RR190908341LB

2018/16/8

الشركة الدولية التجارية  -ايكوم

3978

2018/27/7 RR190903199LB

2018/17/8

ش ــرك ــة ف ـت ــوح ل ـل ـت ـج ــارة وال ـت ـع ـه ــدات 5434
ش.م.م

2018/27/7 RR190908275LB

2018/16/8

1539954

2018/27/7 RR190908001LB

2018/16/8

شركة صيدا ستار ش.م.م

ش ــرك ــة ك ــات ــان ـك ــا تـ ــرايـ ــد مــان ـج ـمــانــت 1576945
ش.م.ل

2018/26/7 RR190904543LB

2018/16/8

1633121

2018/26/7 RR190905393LB

2018/16/8

شركة فالكون ش.م.ل (اوف شور)

شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ــروم ـ ـ ـبـ ـ ــت ديـ ـفـ ـيـ ـل ــوبـ ـمـ ـن ــت 1651455
(هولدنغ)ش.م.ل

2018/26/7 RR190905787LB

2018/16/8

شركة غلوبل ترايدنغ ش.م.م

6573

2018/27/7 RR190908545LB

2018/16/8

شــركــة تـطــويــر الـقــريــة الـكـنــديــة اربـيــل 1715753
ش.م.ل اوف شور

2018/26/7 RR190908580LB

2018/16/8

شركة املدار ش.م.ل

6747

2018/25/7 RR190906907LB

2018/16/8

ترياد انترناشونال ش.م.ل اوف شور 1716402

2018/27/7 RR190905932LB

2018/16/8

شركة بالك ترومبون ش.م.م

7016

2018/27/7 RR190908253LB

2018/16/8

الرحمة ش.م.ل هولدينغ

1753016

2018/27/7 RR190908735LB

2018/16/8

محمد مصطفى خالد

59052

2018/27/7 RR190907947LB

2018/16/8

افنان ش.م.ل هولدينغ

1768941

2018/27/7 RR190908721LB

2018/16/8

رمزي فوزي حالوي

79932

2018/26/7 RR190905535LB

2018/17/8

االهلة ش.م.ل هولدينغ

1768945

2018/27/7 RR190908749LB

2018/16/8

هشام محمود حلمي

79939

2018/26/7 RR190902587LB

2018/17/8

يونيفرسال انرجي ش م ل

1806908

2018/27/7 RR190908284LB

2018/16/8

شركة انتريندز ليمتد ش.م.م

85007

2018/26/7 RR190904968LB

2018/17/8

لؤي يحي الطيارة

1857821

2018/26/7 RR190907672LB

2018/17/8

سناء حسيب ضرغام

83567

2018/28/8 RR190907227LB

2018/10/9

الشركة اللبنانية للباطون  /ش.م.ل

96161

2018/26/7 RR190907859LB

2018/16/8

طالل صبحى الطيارة

1857844

2018/26/7 RR190907641LB

2018/17/8

اوفي انترناسيونال ش.م.ل اوف شور 1271063

2018/30/7 RR190908386LB

2018/16/8

لني سامي طحيني

83578

2018/28/8 RR190907200LB

2018/10/9

سعيد عبد القادر خوام

97655

2018/26/7 RR190904781LB

2018/17/8

فارسكو للصناعة والتجارة ش م م

1881915

2018/27/7 RR190908620LB

2018/17/8

PROJECTS D&K

3160686

2018/28/8 RR190909191LB

2018/10/9

املجموعة الدولية للحفر ش.م.ل (اوف 1325265
شور)

2018/1/8 RR190909055LB

2018/16/8

مـكـتــب ال ــدراس ــات واالس ـت ـش ــارات في 102624
املعلوماتية والقانون (مدامق)

2018/27/7 RR190908369LB

2018/16/8

فرانكو جيالتو لبنان ش.م.ل

1922142

2018/26/7 RR190902661LB

2018/16/8

محمد احمد خالد

193534

2018/9/7 RR185298687LB

2018/16/8

برودباند بالس ش.م.ل

1347070

2018/30/7 RR190908240LB

2018/17/8

موبيل اج ش.م.ل (اوف شور)

150730

2018/26/7 RR190905570LB

2018/16/8

شركة اورنيت هولدنغ ش م ل

1967337

2018/27/7 RR190908752LB

2018/16/8

حسني محمد شريم

854605

2018/5/7 RR190900158LB

2018/16/8

برو نترشن ش.م.م

1795357

2018/20/7 RR190901839LB

2018/16/8

الـشــركــة اللبنانية الـعــربـيــة للتطوير 1357546
واالنماء (اوف شور) ش.م.ل

2018/30/7 RR190907955LB

2018/16/8

غلوبال ترافل ش.م.م

161613

2018/26/7 RR190904027LB

2018/17/8

باروتز بــوب ســان لــوران ش م ل اوف 2009319
شور

2018/27/7 RR190906972LB

2018/16/8

محمود عدنان عيتاني

292266

2018/24/7 RR190902335LB

2018/16/8

فارس انطوان بو عتمه

1378890

2018/30/7 RR190908942LB

2018/16/8

164384 PRE - CONSTRUCTION CO
S.A.R.L

2018/27/7 RR190905844LB

2018/16/8

فاست الينرز ش م ل اوف شور

2120912

2018/27/7 RR190908409LB

2018/16/8

2018/30/7 RR190908908LB

2018/16/8

اربيلون (اوف شور)ش.م.ل

1478247

2018/27/7 RR190905291LB

2018/16/8

دجي آي زي (اوف شور) ش.م.ل

1484205

2018/31/7 RR190905597LB

2018/16/8

كـ ـل ــوب ــال ان ـف ـس ـت ـم ـنــت انـ ـ ــد فــاي ـن ـنــس 230395
هولدنغ ش.م.ل

2018/27/7 RR190907933LB

2018/16/8

ماك مانجمنت اند كونسلتنسي اوف 2146965
شور ش.م.ل

2018/26/7 RR190907995LB

2018/16/8

وليد امني حماده

400336

2018/2/8 RR190908871LB

2018/16/8

ك.ب.برايم بروبرتيز ش.م.ل

2174559

2018/27/7 RR190908015LB

2018/16/8

خليل ابراهيم بشير

178586

2018/29/8 RR190910795LB

2018/10/9

ديفانس لوجيستكس انترناشونال 1565264
ش.م.ل اوف شور

2018/30/7 RR190908576LB

2018/16/8

 OM2ش.م.ل

2168641

2018/27/7 RR190908505LB

2018/16/8

2194646

2018/27/7 RR190901771LB

2018/17/8

جوزف داود عبد االحد

828225

2018/28/8 RR190910668LB

2018/10/9

2018/27/7 RR190904954LB

2018/16/8

فادي جورج عبد االحد

3377372

2018/27/8 RR190910645LB

2018/7/9

ماهر رفيق مروش

69544

2018/10/7 RR185298979LB

2018/16/8

ال ـعــرب ـيــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـس ـيــاحــة وادارة 1933134
ال ـف ـنــادق ريـسـتــا ش.م.م (ف ــرع لشركة
اجنبية)

2018/20/7 RR190900895LB

2018/16/8

روبرت ادجار حنون

2054482

2018/20/7 RR190904384LB

2018/16/8

روز ماري فادي رومانوس

3021699

2018/6/8 RR190909316LB

2018/10/9

ابراهيم جوزف جروج

3455869

2018/6/8 RR190909355LB

2018/7/9

ملتبل كولكت

190215

2018/14/8 RR190909333LB

2018/7/9

شركة باراميتر ش.م.م

6168

2018/16/8 RR190909347LB

2018/7/9

باتسري حرب

90871

2018/28/8 RR190910800LB

2018/10/9

شــركــة تــراســت لـلـمـقــاوالت والـتـجــارة 2911
ش.م.م

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــاور 238483
انجينيرينغ كونسلتنسي اوف شور

2018/27/7 RR190908182LB

2018/16/8

انتل ديفانس كونتراكتور ش.م.ل اوف 1566263
شور

2018/30/7 RR190908562LB

2018/16/8

م ـي ــدل اي ـس ــت اي ــري ــال فــوتــوجــرم ـتــرك 252654
سرفسز (مابس) ش.م.ل .اوف شور

2018/26/7 RR190908125LB

2018/17/8

شركة تي بي تي ش م م

1731902

2018/31/7 RR190908488LB

2018/16/8

اي .ام.تــي -انترناشونال ماركتنغ اند 266372
ترايدنغ ش.م.م

2018/26/7 RR190905115LB

2018/16/8

شــركــة الـجــزيــرة املـتـحــدة للنقل العام 2229938
وتجارة املشتقات النفطية والخدمات
النفطيه ش م ل اوف شور

ELEVATION FACADES
& ENGINEERING
MANAGEMENT SAL OFF
SHORE

بــايـيـنــغ تــرايــدنــغ اكــويـمـبــانــت ش.م.ل 281583
اوف شور

2018/26/7 RR190905243LB

2018/16/8

ش ــرك ــة 2233551 Over Ocean Trading and
Services Off Shore sal

2018/27/7 RR190907584LB

2018/16/8

ستافورد ش.م.ل شركة قابضة

1739246

2018/31/7 RR190908355LB

2018/16/8

غلوباليس اوف شور ش.م.ل

376965

2018/27/7 RR190908219LB

2018/16/8

اوتافا ش م ل اوف شور

1787840

2018/31/7 RR190908465LB

2018/16/8

C.V.A & CO. SARL

423752

2018/26/7 RR190908267LB

2018/16/8

سوفتاريس انفورميشن تكنولوجي 2258094
شمم

2018/25/7 RR190906969LB

2018/17/8

شركة قطر االسالمية  -لبنان ش م ل

1861051

2018/30/7 RR190908718LB

2018/17/8

احمد محمد مشلب

494509

2018/26/7 RR190900731LB

2018/17/8

2018/1/8 RR190903905LB

2018/16/8

ام ج ــي اس ب ـتــرول ـيــوم (اوف ش ــور ) 558489
ش.م.ل

2018/27/7 RR190905994LB

ش ــرك ــة م ــوس ــى ت ــراي ــدان ــغ كــوم ـبــانــي 2290662
ش.م.م

2018/27/7 RR190908315LB

2018/16/8

الشركة العربية املتحدة ش م ل اوف 1926986
شور

2018/16/8

توب فايف ش م ل

2308635

2018/27/7 RR190908655LB

2018/16/8

1970827

2018/31/7 RR190905331LB

2018/17/8

كونتيننتل كومرس اوف شور ش.م.ل 568952

2018/26/7 RR190907916LB

2018/17/8

شــركــة ل ــي ان ـف ــان تـيــريـبــل (هــولــدنــغ) 2149445
ش.م.ل

2018/30/7 RR190908704LB

2018/29/8

شركة كرنل ش.م.ل KERNEL SAL

586108

2018/27/7 RR190904883LB

2018/16/8

شركة مان  -العربية النابيب الصلب 2410658
ش م ل اوف شور

2018/27/7 RR190905265LB

2018/16/8

ltd 2008 Nevian Asia Investments

3252596

2018/30/8 RR190911178LB

2018/7/9

شركة كورز ش م ل اوف شور

2193605

2018/31/7 RR190908338LB

2018/16/8

واي زي س ـب ــا كــون ـســال ـت ـنــت غ ــروب 593596
ش.م.ل ( اوف شور )

2018/27/7 RR190908390LB

2018/16/8

2457153

2018/27/7 RR190905257LB

2018/16/8

شركة عقارات وابنية حديثة ش.م.ل

437

2018/18/7 RR185298673LB

2018/16/8

غلوبال فيزيون ش م ل اوف شور

2224241

2018/30/7 RR190908196LB

2018/16/8

شركة غامينو ش.م.م GAMINO

614286

2018/26/7 RR190904764LB

2018/16/8

راش ـ ــون ـ ــال ف ــاي ـن ـن ـش ــل ري ـ ــل اس ـت ــاي ــت 2509192
هولدنغ ش.م.ل

2018/27/7 RR190907902LB

2018/16/8

جورج نقوال جرجس مطر

238877

2018/16/7 RR190900759LB

2018/16/8

بلو سكاي اوف شور ش م ل

2238094

2018/31/7 RR190908205LB

2018/16/8

دياب جوزاف نصر

833027

2018/17/7 RR190901017LB

2018/16/8

ميديا بورست ش م ل اوف شور

2386711

2018/19/7 RR185299909LB

2018/16/8

شــركــة مـيـتــروبــولـيـتــان كونسلتنس 892696
ش.م.م

2018/27/7 RR190908307LB

2018/16/8

شركة مشاوي لقمة الطيبه ش م م

2524916

2018/25/7 RR190902613LB

2018/16/8

وودن للتجارة العاملية ش.م.م

2580095

2018/26/7 RR190904937LB

2018/17/8

سمير بشير شبارو

1187222

2018/23/7 RR190901140LB

2018/16/8

محمد شفيق الرفاعي

166010

2018/30/7 RR190908899LB

2018/16/8

شــركــة 2451372 COCO BEAUTY LOUNGE
SARL

2018/30/7 RR190908987LB

2018/16/8

بي آر تيليكوم اوف شور ش.م.ل

2585574

2018/26/7 RR190907575LB

2018/16/8

ليبان اكسبورت اوف شور ش.م.ل

2603089

2018/27/7 RR190906080LB

2018/16/8

كريمان سهيل غزال

176919

2018/14/8 RR190909925LB

2018/7/9

شفان فوزي عثمان

2587523

2018/31/7 RR190909007LB

2018/16/8

بشير فوزي ابو رشيد

706980

2018/13/8 RR190909934LB

2018/13/9

R.A.T sarl

2657761

2018/30/7 RR190908298LB

2018/16/8

شــركــة اليــف انترناشيونال ترايدنغ 2645925
اوف شور ش م ل

2018/26/7 RR190906062LB

2018/16/8

جورج اميل واكيم

1438190

2018/10/8 RR190909568LB

2018/10/9

برو-تيك ميديكال اوف شور ش م ل

2713952

2018/31/7 RR190908236LB

2018/17/8

كارول يوسف بو خالد

1705052

2018/14/8 RR190909982LB

2018/10/9

رضوان عبد الرزاق سماقية

2777541

2018/1/8 RR190908995LB

2018/16/8

كامل محمد يوسف برجاوي

1835750

2018/13/8 RR190909571LB

2018/7/9

جوزيف اسد مهنا

150823

2018/2/8 RR190909015LB

2018/16/8

خالد انيس فرشوخ

2616060

2018/13/8 RR190909585LB

2018/7/9

2018/2/8 RR190909069LB

2018/16/8

جوزف يوسف غانم

496633

2018/20/8 RR190909951LB

2018/13/9

2018/6/8 RR190905053LB

2018/12/9

راكيل سميح رمضان

2133591

2018/28/8 RR190910946LB

2018/13/9

فداء محمد زعرب

2593238

2018/29/8 RR190910929LB

2018/7/9

خالد الشبيلي لالستثمارات ش.م.ل 1276868
اوف شور

2018/6/8 RR190909072LB

2018/7/9

محمد رشيد تميم

737994

2018/31/8 RR190910932LB

2018/12/9

الشرق االوسط وافريقيا للبناء

1489989

2018/3/8 RR190907880LB

2018/7/9

محمود رضا كربال

1379727

2018/31/8 RR190910889LB

2018/7/9

اسموس ش.م.ل اوف شور

1824259

2018/7/8 RR190908528LB

2018/7/9

شركة شامبور للتجارة ش.م.م

1917

2018/23/7 RR190903123LB

2018/16/8

شركة فيكتوري ريزورت ش م ل

فايزا انترناسيونال ش.م.ل اوف شور 1271057
شركة مطر انترناشيونال ش.م.م

85

خالد صبحي الطيارة

946602

2018/26/7 RR190907655LB

2018/17/8

فينيسيا دولوفان هولدنغ ش.م.ل

947071

2018/26/7 RR190903653LB

2018/16/8

2018/26/7 RR190908559LB

2018/16/8

 CMAبورتز اند اوبريشن ش.م.ل اوف 1052097
شور
كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

2018/26/7 RR190906938LB

2018/16/8

جت افيايشني ليبانون ش.م.ل

1172437

2018/27/7 RR190907876LB

2018/16/8

شركة جي اند جي غروب ش.م.م

1176498

2018/26/7 RR190904897LB

2018/16/8

فالش الين للخدمات البحرية ش.م.ل 1208260
اوف شور

2018/27/7 RR190907964LB

2018/16/8

1218931 GLOBAL LOGISTICS COMPANY
 SALاوف شور

2018/27/7 RR190907981LB

2018/16/8

1227405

2018/26/7 RR190908372LB

2018/28/8

شــركــة عـبــد الحفيظ سـعــد وشــركــاؤه 1296476
ش.م.م

2018/26/7 RR190905141LB

2018/16/8

سنتورين غروب اوف شور ش م ل

2422846

2018/6/8 RR190908222LB

2018/7/9

شركة اسماعيل للمفروشات ش.م.م

1307308

2018/26/7 RR190902437LB

جيراير ارمناك اباجيان

36748

2018/23/7 RR190900793LB

2018/16/8

اي سي بي او اس ش.م.ل اوف شور

2681079

2018/8/8 RR190904279LB

2018/12/9

شركة رويال كو ش.م.م

1333098

2018/27/7 RR190907893LB

ميرنا انطون جرمانوس

150848

2018/23/7 RR190900816LB

2018/16/8

هنا محي الدين فواز

84173

2018/14/8 RR190910172LB

2018/7/9

شركة انترفني ش.م.ل

4209

2018/26/7 RR190908094LB

2018/16/8

سـ ـلـ ـف ــا تـ ــرايـ ــدي ـ ـنـ ــغ كـ ــوربـ ــوراي ـ ـشـ ــون 279026
اس.تي.سي ش.م.ل اوف شور

2018/13/8 RR190909894LB

2018/7/9

شـ ــركـ ــة ات ـ ـكـ ــو ل ـل ـه ـن ــدس ــة والـ ـتـ ـج ــارة 1352652
واملقاوالت وشركاه ش.م.ل(اوف شور)

2018/26/7 RR190902675LB

فادي اميل بستاني

30247

2018/27/7 RR190908443LB

2018/16/8

387230

2018/7/8 RR190908956LB

2018/10/9

انطوان وديع عطا الله

بيترو-سبورت ش.م.ل اوف شور

سكاي ش.م.م

1413818

اساس ش.م.ل

1467052

سورين ش م ل اوف شور

نـ ــور ش ــب مــانـجـمـنــت ك ــو (ن ــورش ــب) 2678519
ش.م.ل
PEOPLE SAL

2680149

2018/27/7 RR190908681LB

2018/16/8

اوفريت انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

2730873

2018/27/7 RR190905813LB

2018/16/8

االبـ ـتـ ـك ــار االس ـت ـه ــاك ــي ش.م.ل اوف 2744173
شور

2018/27/7 RR190908324LB

2018/16/8

شـ ــركـ ــة و ت س ان ـ ــرج ـ ــي ت ــراي ــدن ــغ 2756866
وكونسالتنغ (اوف شور)ش م ل

2018/26/7 RR190908514LB

2018/16/8

احمد اسماعيل ابو حمود

2769011

2018/26/7 RR190902542LB

2018/17/8

الواصف هولدنغ ش.م.ل

2776763

2018/27/7 RR190905795LB

2018/17/8

 2018/17/8شركة دنــش ونحله غــروب اوف شور 2777954
 2018/16/8ش م ل
				
			
 2018/16/8تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

2018/17/8

2018/26/7 RR190905985LB

				
2018/16/8
2018/27/7 RR190908491LB
2018/27/7 RR190905036LB

2018/26/7 RR190902159LB

2018/24/8

2018/16/8

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1972

22

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

على النت

دراما اجتماعية عربية على «يوتيوب»

«اليف» التحق بقواعد
المشاهدة الجديدة

اعتبر V for
vendetta
بشكل مبالغ
ُ
لهمًا
فيه ،م ِ
لما ُعرف الحقًا
بثورات الربيع
العربي

نادين كنعان

مرآة الغرب

ً
من السوفيات إلى اإلسالميين ...وصوال الى الفوضوية

اإلرهاب في السينما العالمية« :مهمة مـستحيلة»
عباس جعفر الحسيني *
يـقــول تيد جــب ،مــؤلــف كـتــاب «الحياة
واملوت السري في وكالة االستخبارات
املركزية» إنه «على مــدار عقود الحرب
الباردة ،لم تهتم وكالة الـ «سي .آي .أي»
ّ
يحسن صورتها فــي أفــام
بتقديم مــا
هوليوود ،بقدر ما كانت تهتم بتقديم
ص ــورة مثالية عــن الـحـيــاة األميركية.
ولكن مع نهاية الحرب الباردة أدركت
أنـ ـ ـه ـ ــا بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ـ ــى إصـ ـ ـ ـ ــاح ش ــام ــل
لصورتها دوليًا.
قـبــل أن تـنـشــئ وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
األميركية مكتبًا للتنسيق بينها وبني
هوليوود ،تفرغت طوال أربعة وأربعني
عــامــا مــن عـمــر ال ـحــرب ال ـب ــاردة ـ ـ ـ التي
نتجت عنها ح ــروب ع ــدة ســاخـنــة في
بقاع مختلفة في العالم من الكورية إلى
الفيتنامية إلــى األفـغــانـيــة ومــا بينها
من دول العالم ـ ـ ـ ملعاداة الشيوعية في
إن ـتــاج ـهــا ،وف ــي ك ــل ه ــذه األف ـ ــام الـتــي
ت ـ ـجـ ــاوزت الـ ـعـ ـش ــرات ،صـ ـ ـ ّـور االت ـح ــاد
السوفياتي والشيوعية عمومًا كمثال
لـلـعــدو اإلره ــاب ــي الـ ــذي يـجــب التيقظ
والحذر منه دائمًا :كل هــذا إلثبات من
ه ــي ال ـق ــوة األك ـث ــر تــأث ـي ـرًا واألك ـب ــر في
العالم.
 The Manchurian candidateك ــان من
األف ـ ـ ــام األول ـ ـ ــى عـ ــام  1962الـ ـ ــذي ق ــام
ببطولته فرانك سيناترا وهو مأخوذ
مــن رواي ــة لــريـتـشــارد غ ــون ــدون ،يــروي
قـ ـص ــة سـ ـج ــن ح ـ ــرب سـ ــابـ ــق ت ـع ــرض
ً
ملؤامرة شيوعية ،فأصبح قاتال نتيجة
لغسل دمــاغ .هكذا كرت سبحة األفالم

ال ـتــي ت ـحــذر م ــن الـشـيــوعـيــة وخـطــرهــا
وتـنـتـصــر عليها كــونـهــا فــي ال ــواق ــع ال
تستطيع ذلك.
حـ ـ ــذت ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ح ــذو
زميلتها الهوليودية بإنتاج وابتكار
شخصية جـيـمــس بــونــد ال ـتــي ظهرت
إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا أول مـ ـ ــرة عـ ـ ــام 1954
بعدما صاغ شخصيتها أيــان فليمنغ
الــذي عمل سابقًا في جهاز املخابرات
البريطانية ،وتــركــزت مالحقات بوند
عـلــى الـخـطــر الـســوفـيــاتــي والـشـيــوعــي،
وبلغ ذروته وبطولته في فيلم «أضواء
.The living daylights
الـنـهــار الـحـيــة»
ُ
فــي هــذا الفيلم ال ــذي أنـتــج ع ــام ،1987
ب ــدأ الـتـســويــق لــرغـبــة جـمـيــع الفنانني
واملثقفني الذين يعيشون في منظومة
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـش ـي ــوع ـي ــة ب ــالـ ـهـ ـج ــرة مـنـهــا
والهرب ،إذ يعرض مهمة العميل السري
جيمس بوند في مساعدة ضابط في
ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات الـســوفـيــاتـيــة برتبة
جـنــرال على االنـشـقــاق خــال مواكبته
حفلة موسيقية لبعثة سوفياتية في
تشيكوسلوفاكيا .ويذهب الفيلم إلى
ّ
أن املـ ـخ ــاب ــرات ال ـســوف ـيــات ـيــة وضـعــت
عــازفــة تـشــانــل فــي األورك ـس ـتــرا بصفة
قناصة الغتيال الجنرال في حال عزمه
ع ـلــى الـ ـه ــرب :ط ـب ـعــا ب ــون ــد ي ـن ـجــح في
استمالة القناصة وتهريب الجنرال.
توالت سلسلة األفالم على هذا املنوال،
وتـطــور األمــر وشمل أفــامــا عــدة حتى
ّ
أن شخصية املـفـتــش ك ـلــوز ال ـتــي أدى
غالبيتها املمثل البريطاني بيتر سلرز
ف ــي سـلـسـلــة أفـ ــام «ال ـف ـهــد ال ــزه ــري» ـ ـ
وه ــو مفتش أحـمــق غـيــر ك ــفء ترتبط

تحقيقاته دائـمــا بالفوضى والتخلف
والـغـبــاء وال ـخــراب ـ ـ اسـتـطــاع فــي أحد
أج ـ ـ ـ ــزاء ال ـس ـل ـس ـل ــة أن يـ ـه ــزم ال ـع ـم ـيــل
السوفياتي.
فـيـلــم روكـ ــي ال ــراب ــع م ــن سـلـسـلــة أف ــام
امل ــاك ــم «روكـ ـ ــي ب ــال ـب ــوا» ُه ــو للممثل
س ـي ـل ـف ـس ـت ــر س ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــون ،أنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــج عـ ــام
 1985م ـتــراف ـقــا م ــع وصـ ــول ميخائيل
غ ــورب ــات ـش ــوف إلـ ــى سـ ــدة ال ـق ـي ــادة في
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي مـطـلـقــا سياسة
االنـهـيــار بعناوين «البيريسترويكا»
أي إعـ ـ ــادة ال ـب ـن ــاء و«ال ـغ ــاس ـن ــوس ــت»
أي ال ـش ـفــاف ـيــة .ف ــي ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ،يقتل
املالكم الروسي الــذي يبلغ طوله ستة
أقـ ــدام ونـصــف ب ــوزن  261كـيـلــوغــرامــا.
صديق «روكــي» املالكم «ابوللو كريد»
يفارق الروح بني يديه ،فيقرر «روكي»
تلبية دعــوة املالكم الــروســي «دراجــو»
للمنازلة في موسكو عشية عيد امليالد
ملا لهذا االحتفال من داللة رمزية .صناع
ّ
الـفـيـلــم ل ــم يـنـتـبـهــوا إل ــى أن الكنيسة
األرثوذكسية في روسيا تحتفل بعيد
امليالد في الـســادس من كانون الثاني
(يـنــايــر) على عكس الــواليــات املتحدة
وغيرها.
ال ــرم ــوز األخـ ــرى ف ــي الـفـيـلــم كــانــت في
غــالـبـيـتـهــا مـهـمــة وإن حـمـلــت الـكـثـيــر
م ــن ال ـغ ـب ــاء واالسـ ـتـ ـغـ ـب ــاء ل ـل ـم ـشــاهــد.
لـكــن الــرســالــة األه ــم وص ـلــت« :سنهزم
االتحاد السوفياتي» .في مونتاج زاخر
بــالــرمــزيــة ،ي ـت ــدرب روكـ ــي ف ــي كابينة
نــائـيــة فــي سيبيريا بـمـســاعــدة مــدربــه
القديم ونسيبه ،حيث يمارس تمارين
ت ـق ـط ـي ــع الـ ـخـ ـش ــب ،ورفـ ـ ـ ــع الـ ـصـ ـخ ــور،

فيلم «روكي
الرابع» تزامن مع
وصول ميخائيل
غورباتشوف إلى
سدة القيادة

والــركــض فــي الثلوج وتسلق الجبال،
ّ
فــي حــن أن املــاكــم الــروســي «دراغ ــو»
يتدرب في منشأة متقدمة تعمل على
املـطــاحــن باستخدام آالت رفــع األثـقــال
وحقن املنشطات لتعزيز قوته.
خ ــال املـ ـب ــاراة ،يـتـلـقــى «روك ـ ــي» أس ــوأ
الـ ـلـ ـكـ ـم ــات ف ـ ــي حـ ـي ــات ــه ل ـك ـن ــه ي ــرف ــض
ال ـس ـق ــوط .ومـ ــن دون أس ـب ــاب مـقـنـعــة،
يـهــزم روك ــي املــاكــم الــروســي «الفحل»
في عقر داره ،فيقف بعد تــردد أعضاء
الحزب الشيوعي السوفياتي تصفيقًا
ل ــه ف ـي ـمــا روكـ ـ ــي ي ــرف ــع ع ـل ــم ال ــوالي ــات

The Manchurian candidate
الذي أدى بطولته فرانك سيناترا،
يروي قصة سجين حرب سابق
تعرض لمؤامرة شيوعية ،فأصبح
ً
قاتال نتيجة لغسل دماغ
املتحدة األميركية في قلب الحلبة.
إذا كـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم رؤيـ ـ ـ ــة مـسـبـقــة
لهزيمة االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي فــي عقر
داره ـ ـ وق ــد ان ـهــزم وتـفـكــك الحـقــا ـ ـ فقد
بدأ البحث في السينما العاملية كحال
ال ـس ـيــاســة ال ـعــامل ـيــة ع ــن إره ـ ــاب جــديــد
فــي ال ـعــالــم .وم ــع ذل ــك أخ ــذت السينما
الشيوعية
تفخر بــإنـجــزاتـهــا بهزيمة
ٍّ
مع إقــرار بشكل واضح وهــازئ وتشف
بـهــذه الـهــزيـمــة ،فـكــان فـيـلــم Air force
 oneأو «طائرة الرئيس األول ــى» .أنتج
الفيلم عام  1997ليظهر زيارة للرئيس

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـ ـ ــذي أدى دوره امل ـم ـثــل
األميركي هاريسون فورد ،إلى موسكو
بعد ثالثة أسابيع من عملية عسكرية
مشتركة لـلـقــوات الـخــاصــة األميركية،
حـيــث ت ــم الـقـبــض عـلــى زع ـيــم إرهــابــي
بـحـســب الـفـيـلــم .واإلرهـ ـ ــاب ع ـب ــارة عن
زعيم روسي متشدد معارض لسيطرة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى روس ـيــا وبــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،أسـ ـم ــاه الـفـيـلــم
الـجـنــرال «اي ـفــان راديـ ــك» مــع مــا يثيره
في الذاكرة اسم إيفان نسبة إلى «إيفان
ال ــرهـ ـي ــب» ق ـي ـصــر روسـ ـي ــا ف ــي ال ـق ــرن
السادس عشر.
فــي الفيلم ،يتسلل عــدد مــن القوميني
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــات أو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
«كورشينوف» إلــى الطائرة الرئاسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـب ــل إق ــاعـ ـه ــا مـ ــن م ـطــار
موسكو بعد أن يسهل لهم املهمة أحد
أفــراد الطاقم األميركي ،لتتم السيطرة
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــائـ ــرة واخـ ـتـ ـط ــافـ ـه ــا ب ـه ــدف
املطالبة بإطالق ســراح «رادي ــك» .تدور
عـنــدهــا ال ـس ـي ـنــاريــوهــات امل ـع ـتــادة في
أفـ ــام م ـمــاث ـلــة ،ح ـيــث ي ــواج ــه الــرئـيــس
بشخصه املجموعة الخاطفة ويقضي
عليهم .رمــزيــة الفيلم املبكية املؤسفة
في آن كانت عندما قام «كورشينوف»
بسحق رأس الرئيس األميركي تحدت
قدمه .وفيما الرئيس األميركي يسأله
عن سبب أفعالهم ،يجيب كورشينوف:
«لقد حولتم روسيا إلى مرتع للمافيا
وال ـف ـس ــاد وب ـنــات ـنــا إلـ ــى ع ــاه ــرات في
أسواق العالم ...نريد أن نستعيد قوتنا
بما تحمله من
وعزتنا» .هــذه الجملة ٍّ
إق ــرار بالهزيمة فعل تـشــف مــن جانب

في فيلم «داي
هارد  ،»4تواجه
الواليات المتحدة
هجمة «إرهابية»
اناركية

األمـيــركـيــن الــذيــن لــم ي ـتــورع رئيسهم
آنذاك بيل كلينتون عن مشاهدة الفيلم
مبديًا إعجابه به مرتني.
قـبــل أح ــداث  2001/09/11وم ــا تالها
مــن غــزو أفغانستان وال ـع ــراق ،سيطر
اإلسالم واملسلمون واإلسالميون على
واجهة اإلرهاب في السينما األميركية.
أطل علينا فيلم «الحصار» ،The Siege
عام  1998بطولة دنزل واشنطن ،حيث
تالحق االسـتـخـبــارات األميركية أحد
القادة اإلسالميني وتعتقله بعد اتهامه
بــأنــه وراء تـفـجـيــر ثـكـنــة أمـيــركـيــة في
إحدى القواعد األميركية في السعودية.
يكشف الفيلم أنه تم اختطافه ولم تتم
محاكمته ،ما يعني أن املخابرات قامت
ب ـت ـصــرف غ ـيــر ق ــان ــون ــي .وه ـنــا تنتقل
القصة إلى أميركا ،وتحديدًا نيوريوك،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـنـ ـتـ ـش ــر أت ـ ـ ـبـ ـ ــاع هـ ـ ـ ــذا الـ ـق ــائ ــد
اإلس ــام ــي ف ــي أحـ ــد أح ـي ــاء ن ـيــويــورك
ويقومون بسلسلة عمليات تفجيرية.
ثم جاء فيلم «قواعد االشتباك» ()2000
 Rules of Engagementحيث يتظاهر
ال ـي ـم ـن ـيــون أم ـ ــام ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
اع ـتــراضــا عـلــى ال ــوج ــود األم ـيــركــي في
املنطقة ،فيقوم املارينز األميركي بقتل
 83ش ـخ ـصــا م ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،وت ـبــدأ
امل ـب ــاح ــث ال ـف ـي ــدرال ـي ــة بــالـتـحـقـيــق في
األمر :يتضح في النهاية أن سبب قتل
ه ــؤالء أنـهــم أطـلـقــوا ال ـنــار عـلــى جنود
املارينز ،فكان من واجب الجنود الدفاع
عــن أنفسهم أمــام «وحشية وهمجية»
اليمنيني.
بعدها ،جاء فيلم «اململكة» (The )2007
 Kingdomحــول فريق مــن ال ـ «أف .بي.
آي» ،يـتــم إرســالــه للسعودية مــن أجــل
التحقيق فــي تـفـجـيــرات ال ــري ــاض عــام
 .2003يتعرض الفريق لهجوم إرهابي
ي ـق ــوده «أب ـ ــو حـ ـم ــزة» ،وتـ ـ ــدور بـعــدهــا
حرب شرسة بني جماعة «أبــي حمزة»
من جهة ،وفريق الـ «أف .بي .آي» واألمن
السعودي من جهة أخرى.
احتالل العراق كان أيضًا مادة خصبة
لـ ـتـ ـب ــري ــر االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
هــولـيــوود :فيلم «خــزانــة األل ــم» (إنتاج
عام  )2009يتناول قصة فرقة ملعالجة
القنابل واأللغام مكونة من ثالثة جنود
أمـيــركـيــن يــرسـلــون إل ــى ال ـعــراق حيث
تواجههم الـتـحــديــات نتيجة املقاومة
لوجود القوات األميركية في هذا البلد،
وكــذلــك فيلم « ٣٠دقيقة بعد منتصف
الليل» (إنـتــاج عــام Zero Dark ) 2012
 ،Thirtyالذي يؤرخ للجهود األميركية
العتقال أو قتل أسامة بن الدن.
فيلم «ي ــوم الــوطـنـيــن» ،Patriots Day

ال ـ ــذي ي ــزع ــم أن ـ ــه ي ـس ـت ـنــد إل ـ ــى واق ـع ــة
حقيقية ،يرتكز إلى وجهة نظر ّ
مفوض
شرطة بوسطن في ما يتعلق باألحداث
التي أدت لتفجير ماراثون بوسطن عام
 ،2013وتوابع هذا الحدث التي شملت
مطاردة في جميع أنحاء البالد للعثور
على اإلرهابيني اإلسالميني .في الفيلم،
ي ـل ـفــت م ـش ـهــد ع ـم ـي ـلــة االس ـت ـخ ـب ــارات
األمـيــركـيــة املتخصصة فــي «اإلرهـ ــاب
اإلسالمي» التي تحقق مع زوجة املتهم
بأسلوب متقن ومستفز وهــي ترتدي
الحجاب .وحاملا تنهي مهمتها ،تخرج
من الغرفة وتخلع الحجاب.
ال يـتـســع امل ـج ــال ل ـعــرض األفـ ــام الـتــي
حــاكــت مـ ـع ــاداة الـشـيــوعـيــة ســاب ـقــا ثم
اإلسالم والعرب الحقًا ،قبل أن تستيقظ
السينما على االنــاركـيــن الفوضويني
الدوليني .ولعل هذا االستيقاظ سببه
ف ـي ـلــم «فـ ــي ألجـ ــل ال ـح ــري ــة» أو V for
 .vendettaت ــدور أح ــداث الفيلم (إنـتــاج
عـ ــام  )2006ف ــي م ـج ـت ـمــع ديـسـتــوبـيــا
مـسـتـقـبـلــي ق ــري ــب .ي ـت ـحــدث ع ــن «ڤ ــي»
الشخص الغامض املقنع الــذي يسعى
إلى تغيير الواقع السياسي في الدولة
و للثأر .في عام  ،2038تصبح بريطانيا
دول ــة شمولية يحكمها ح ــزب يميني
م ـت ـطــرف ،وي ـت ـخــذ «فـ ــي» م ــن ت ــاري ــخ 5
تشرين الثاني (نوفمبر) موعدًا هامًا
بحيث يتم تفجير املحكمة الجنائية
املركزية .يتم اتخاذ التاريخ نفسه بعد
سنة من الحدث األول كميعاد لتفجير
ق ـص ــر وس ـت ـم ـن ـس ـتــر .ي ـس ـت ـمــد الـفـيـلــم
رمزية هذا التاريخ من أحداث حقيقية
مل ـحــاولــة االن ـق ــاب عـلــى امل ـلــك جيمس
األول بواسطة مجموعة من املتمردين
أشهرهم جاي فوكس الذي يرتدي بطل
الفيلم قناعه معظم الوقت.
اعتبر الفيلم بشكل مبالغ فيه ،ملهمًا
ملا عرف الحقًا بثورات الربيع العربي:
ثـ ـ ــوار ال ــربـ ـي ــع امل ـ ـصـ ــري أص ـ ـ ـ ــروا وم ــا
زالــوا على التشبه بـ«في» فيما انتشر
«امل ـج ـه ــول ــون» ح ــول ال ـعــالــم ف ــي عــالــم
الهاكر االلكتروني وبعض التظاهرات
وه ـ ــم ي ـ ــرت ـ ــدون ق ـ ـنـ ــاع «فـ ـ ـ ـ ــي» .امل ـل ـفــت
للسخرية أن القنوات العربية الخليجية
تحذف املقطع الــذي يتغنى فيه املذيع
املـعــارض فــي الفيلم أم ــام بطلة الفيلم
«ايمي» بالقرآن الكريم حيث يقول« :إنه
أهــم كــام عرفته الـبـشــريــة» .فهل لهذه
األس ـب ــاب وغ ـيــرهــا تــوجـهــت السينما
اليوم نحو األناركيني كما يظهر بشكل
واضح في فيلم «داي هارد  »4أو «موت
قــاس» (إنتاج عــام  )2007حيث تواجه
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة فــي هــذا

الفيلم هجمة «إرهابية» اناركية ،لكن
م ــن ن ــوع ع ـصــري ف ــي ي ــوم اسـتـقــالـهــا
املوافق  4يوليو؟ يبدأ الهجوم بتعطيل
إشارات املرور ،ما يسبب زحمة خانقة،
وتـ ـق ــرر امل ـج ـمــوعــة االن ــاركـ ـي ــة (يـ ــؤدي
دور قائدها املمثل تيموثي أوليفانت
الـقـلـيــل ال ـظ ـهــور ح ـيــث أجـ ــاد ف ــي دور
القائد االناركي بشكل ممتاز) مهاجمة
شـبـكــة األن ـظ ـمــة ال ـتــي تـتـحـكــم بالبنى
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،لتضع
البالد ومن ثم العالم في شلل تام .بعد
إشارات املرور ،يقومون بتعطيل شبكة
البنوك ،فتتعطل معها أجهزة الصرف
اآللي ،ثم يهاجمون شبكة السوق املالي
فيصاب االقتصاد األميركي بالهبوط،
قبل أن يتمكن املخلص بروس ويليس
من القضاء عليهم.
ه ـك ــذا ت ـس ـيــر الـسـيـنـمــا ال ـعــامل ـيــة في
مهمة بحث مستحيلة عن إرهابيني
ج ــدد ،لتجد ضالتها فــي األناركيني
وتـسـتـقــر عـلـيـهــم ف ــي الـفـيـلــم األخ ـيــر
«مـهـمــة مستحيلة :س ـقــوط» (إن ـتــاج
الـعــام الـحــالــي) .حصد الفيلم إشــادة
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاد الـ ــذيـ ــن م ــدح ــوا
التصوير والقصة والتمثيل ومشاهد
الـ ـح ــرك ــة وامل ـ ـجـ ــازفـ ــات وامل ــوس ـي ـق ــى
التصويرية .وصفه كثيرون بأفضل
أجــزاء السلسلة ،والبعض عـ ّـدوه من
أف ـضــل أفـ ــام ال ـحــركــة عـلــى اإلطـ ــاق.
يـعـتـبــر الـفـيـلــم م ـهــزلــة م ــن ال ـنــواحــي
ك ـ ــاف ـ ــة :ف ـ ـع ـ ــدا ع ـ ــن أن األن ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن
«املجانني» يسعون إلى تدمير العالم
السـ ـتـ ـي ــاد آخ ـ ــر ج ــدي ــد أف ـ ـضـ ــل ،فــي
اسـتـعــارة ملقولة بــاكــونــن «إن الولع
بــالـهــدم ولــع خ ــاق» ،فقد بــدا الفيلم
غبيًا في محاكاته للمطاردة والقفز
وتـسـلــق ال ـج ـبــال م ــن مـمـثــل ه ــو تــوم
ك ــروز لـطــاملــا «ات ـه ــم» بـنـعــومــة فائقة
في الوسط الهوليوودي يسعى إلى
نبذها .رغم كل هذه املطاردات ،فإننا
ال نــرى عرقه يتصبب مــع خصل من
شعره الذي بقي مرتبًا طوال الركض
والنط في الفيلم.
فـ ـه ــل اسـ ـتـ ـنـ ـف ــدت ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـع ــامل ـي ــة
إرهــابـيـيـهــا حـتــى حـطــت رحــالـهــا عند
األنــاركـيــن الــذيــن دعــاهــم  Vفــي فيلمه
إلــى العنف ال ـثــوري ،فـلـجــأوا إلــى رمي
ال ـب ـيــض والـ ـبـ ـن ــدورة واحـ ـت ــال بعض
امل ـ ــراك ـ ــز س ـل ـم ـيــا ح ـت ــى أصـ ـبـ ـح ــوا هــم
اإلرهـ ـ ـ ــاب امل ـن ـت ـظــر ف ــي ن ـظــر الـسـيـنـمــا
التائهة في مهمة مستحيلة؟
* روائـ ــي وبــاحــث ـ آخ ــر أعـمــالــه روايـ ــة «٢٦
ساعة بنك أوف أميركا».

لــم يـعــد هـنــاك مـجــال للتشكيك فــي ّأن واق ــع املـشــاهــدة اخـتـلــف جــذريــاّ ،
وأن
الوسائل التقليدية (أي التلفزيونات) لم تعد املستقطب ّ
األول للجمهور ،ال
ّ
سيما الـشـبــاب ،فــي ظــل انتشار ّ
منصات املـشــاهــدة عبر اإلنـتــرنــت (كموقع
ً
ّ
ّ
ّ
يوتيوب مثال) أو منصات الـ«ستريميغ» (البث عبر تقنية التدفق اإللكتروني ـ
على رأسها «نتفليكس» و«أمازون برايم فيديو»…).
تجارب عربية ّ
عدة لحقت بهذه املوجة ،حتى ّإن بعضها لفت أنظار الشاشات
الصغيرة بعد نجاح العرض اإللكتروني ،من دون أن يكون هناك طبعًا ـ حتى
اآلن ـ مجال للمقارنة بني اإلنتاجات العربية وتلك األجنبية على صعيد ّ
الكم
والنوع!
مشروع درامــي إلكتروني جديد بعنوان «اليــف» (سيناريو وحــوار ازدشير
لإلنتاج اإلعــامــي») ،أبصر الـنــور األسبوع
جــال أحمد ـ ـ إنـتــاج «كريتيفيا
ّ
املاضي عبر «يوتيوب» .املسلسل مؤلف من  16حلقة ،يعرض ّأيام الخميس
ً
مساء على قناة  klikاليوتيوبية.
والجمعة والسبت عند الساعة السابعة
في حديثه مع «األخبار»ّ ،
ّ
يشدد املخرج ّ
عباس فضل الله على أن اللجوء إلى
ّ
املخصص للفيديوات لم يكن بسبب عدم توافر إمكانية
هذا املوقع الشهير
العرض على الشاشة الصغيرة ،لكن «العالم بأكمله ذاهب صوب «يوتيوب»،
واملشاهدة عبر اإلنترنت ،بما فيها املحطات ّالتلفزيونية التي تحرص على
ّ
يتسمرون
تحميل برمجتها على مواقعها اإللكترونية… قلة هم َمن ال يزالون
أمام الشاشات من أجل متابعة مسلسل أو برنامج ما» ،الفتًا في الوقت نفسه
إلى ّأن ال عالقة للكلفة باألمر ،إذ ّإن «امليزانية ال ُيستهان بها».
ُيخبرنا فضل الله ّأنـنــا فــي صــدد متابعة الـجــزء ّ
األو ّل مــن «الي ــف» ،على أن
تتبعه في وقت الحق أربعة أجزاء إضافية ،يتمحور كل منها حول موضوع
ّ
معيّ .أما الفكرة الرئيسية التي يطرحها الجزء ّ
ّ
وتتفرع منها خطوط
األول
ّ
أخرى ،فهي عمل األطفال في بيع املمنوعات تحت غطاء التسول .هنا ،يشير
ّ
ّ
عباس إلى أنه يمكن القول ّإن العمل لبناني ـ سوري مشترك ،من بطولة بيار
ّ
داغــر وأسعد رشــدان وسعد حمدان وعفيف شيا وروزي الخولي وغيرهم
من لبنان ،باإلضافة إلى السوريني أحمد األحمد ورواد ّقواص والطفل يائيل
القاسم .هذا األخير لفت األنظار بصوته ّ
املميز في ّاملوسم الثاني من برنامج
ّ
البحث عن املواهب «ذا فويس» ( ،)mbcكما أنه تولى تأدية شارة املسلسل،
التي كتبها الشاعر اللبناني مهدي منصور ّ
ولحنها أيمن قميحة.
تصوير الـجــزء الثاني سينطلق قريبًا ،بمشاركة أسـمــاء لبنانية وســوريــة
ّ
َّ
السوري ْي ميالد يوسف وندين تحسني بك
ومصرية ،تأكد منها حتى اآلن
واللبنانية لورا ّ
خباز .هنا ،سنكون أمام مسلسل يغوص في ظاهرة خطيرة
شغلت العالم في األشهر املاضية ،وهي ألعاب الفيديو التي تدفع املراهقني إلى
االنتحار ،على شاكلة «مريم» و«الحوت األزرق».
ّ
ّ
يؤكد ّ
ّ
عباس فضل الله أنها ليست
وعما إذا كانت األجزاء مرتبطة بطريقة ما،
ّ
كذلك ،مع العلم بأنه «قــد نــرى في ما بعد أمــورًا توضح لنا أحــداثــا سابقة»،
الفتًا في الوقت عينه إلى ّأن «الجزء الثالث سيدور حول الفساد ،والرابع حول
ّ
مصحة نفسية… علينا
السجون ،فيما تجري أحــداث الجزء الخامس في
ً
متابعتها جميعًا لفهم العمل كامال».
ً
ّ
في سياق منفصل ،يكشف فضل الله أن في جعبته و«كريتيفيا» مسلسال
سوريًا ـ لبنانيًا يجري اإلعداد له للحاق باملوسم الرمضاني املقبل« :املشروع
ّ
وسيتوجه إلى اإلنترنت أيضًا ،مع احتمال أن يحظى كذلك بفرصة
كبير جدًا
عرض على التلفزيون خالل شهر الصوم».
ً
مساء ـ على
*«اليف» :الخميس والجمعة والسبت ـ الساعة السابعة
قناة  klikعلى «يوتيوب»
أسعد رشدان في كواليس العمل
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ّ
«تمزقات» منهل عيسى تعيده إلى بيروت

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
أنه يشعر ببعض التعويض من كتابات
بـعــض املـثـقـفــن وامل ـف ـكــريــن ال ـعــرب عن
ـذي
فـنــه ،خصوصًا الشاعر أدونـيــس الـ ُ
يقول ّإن «ريـشــة منهل عيسى أشكال
بشر ونباتات ال أشـبـ ُ
ـاح خيول تجمح،
َ َ َّ َ َّ َ ّ
وأطـيــاف أشياء تــتــوتــر ،تتفكك ُ ،تترنح،
ّ
وتـكــاد أن تـ َّتـهــاوىٌ ...إنـهــا ريـشــة منهل
ََ
ماء التكوين.
عيسى ،تتقلب َّسابحة في ِ
ُ
يتجلى لهذه الريشة شريانٌ
الداخل كما
ِ
َّ
ُ
ـدفــق ِح ـبـ ُ
راس ـمــا تـقــاطـيــع ٌالـخــارج
يـتـ
ـره ِ
ّ
ُ
شهوة واحدة:
معًا
هما
والخارج
اخل
والد
ٌ
ُ
عاشقني يتالقيان .وكــل ّمنهما
شـ ْـهــوة
ِ
َ
َ
ُ
ـضــن امل ـكــان احـتـفـ ًـاء بـهــذا الــلـقــاء..
َيـح ّــتـ ِ
والــلــون فــي هــذه الـ ّـريـشــة لـبـ ٌ
ـاس ألمكن ٍة
َ
يـبــدو ك ـ َّ
ْ
ُ
ـأن لـلـَحـصــاة فـيـهــا ثـ ــوب ورد ٍة،
وللورد ِة منديل امرأة».
ّ
مــن جـهـتـهــا ،تـقــول منظمة «ت ـمــزقــات»،
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لندن ــ األخبار
م ــع «ت ـم ــزق ــات» ( ،)Tornي ـعــود الـفـنــان
السوري منهل عيسى إلى بيروت ليقيم
ّ
مستمرة
مـعــرضــا بـعــد غــربــة فرنسية
منذ  18عامًا ،مستذكرًا آخــر عروضه
في العاصمة اللبنانية عام ّ 2000
وأول
معرض لــه فــي دمشق فــي  .1995رغم
إقامته في فرنسا ،ما زال الحنني ّ
يشد
ّ
عيسى إل ــى ب ــاد ال ـشــام .حــالــة تتجلى
فــي أعـمــالــه ،ال سيما لوحاته العشرين
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل م ـع ــرض ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
ينطلق في  13تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ( )18:00في «صيفي فيالدج».
ّ
تعبر هذه اللوحات عن التجاذبات التي

تعتمل داخل الفنان ،من ّ
تمزقات فكرية
وإنسانية وحتى جغرافية.
لم يقطع عيسى عالقته بسوريا ،مبقيًا
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل ك ـ ـ «ح ـب ــل الـ ـس ــرة» بني
الجنني وأمه ،إذ أقام عام  2009معرض
«شرود» في دمشق ،فيما يأمل أن يقيم
معرضه القادم في سوريا.
ي ـجــد مـنـهــل نـفـســه أمـ ــام ت ـج ــاذب دائ ــم
بـ ــن ق ـط ـب ــن :بـ ــن ال ــرحـ ـي ــل وال ـ ـجـ ــذور،
بــن الـحــاضــر وامل ــاض ــي .الــرحـيــل الــذي
يفتح اآلفــاق أمــام األحــام والطموحات،
واالن ـشــداد إلــى الـجــذور التي جــاء منها
وال تنفك عنه .وعلى الرغم من ّأن عيسى
لم ينل حقه كفنان متعدد املواهب (هو
ّ
ومصور ،إلى جانب الرسم) ،إال
نحات

ّ ُ
مرثية الذهب...

َْ
ُ
ال أنا ،وال ما ُ
رغبت ْأن
فعلت ،وال ما امتلك ُت أو
َ
َّ ُ
الذهب/
ثمني
أ ِ
متلك (حتى وال ما ادخرت من ِ
ِ
ُ
ذهب األفكار) ...نساوي شيئًا في
ذهب
الغبار أو ِ
ِ
ِ
حساب نفسي.
ْ
َ
ِ َ َ َّ ُ ْ َ
ُ
ُ
وأخفقتُ.
أنا ما تـمـنـيت أن أفعله أو أقوله...
ُ ُّ
ُ
فعل ِه ،وقو ِلـ ِه،
النقية ِلا
أنا الخالصة
أخطأت في ِ
وصناع ِته.
ُ
أنا حصيلة أخطائي...
َ
أخطائي العزيز ِة ،الصادق ِة ،ال ُـمض َّـيع ِة ،التي َي ُ
صعب
ُ
َ
َ َ ُّ
وت َـت َـع ّذ ُر َّ
َّ
علي استعادتها...
علي اآلن تـذكرها،
رت لها حني لم ْ
أخطائي التي َت َـن َّـك ُ
أكن أشتكي،
َّ
ّ
ُ
ْ
وقـلـ ِة الحياة..
مثلما أفعل اآلنِ ،من ِقـلـ ِة الجسار ِة ِ
ٌ
أيام لم ْ
أخطائي التي َف َّر ُ
طت بهاَ ،
تكن بي حاجة
للوقوع في الندم،
ِ
َ
أخطائي التي َق َّـص ُ
والدفاع عنها..
ها
بجيل
ت
في
رت
ِ
ِ
َ
أخطائي التي َأ ُ
وات الحاج ِة إلى
ندبها اآلن ،بعد ف ِ
وفوات القدر ِة على حياك ِتها...
األخطاء،
ِ
َ َ
َ
ُ
أخطائي التي -بها وعليها -نهض الجدار ،وانبسط
ُ
ُ
السقف ،وقامت ق ّـبة الهيكل...
َّ
ُ َ َّ
ستحـقـ ِة
غير ال ُـم ِ
أخطائي الكريم ِة ،الـمـمـجـد ِةِ ،
ْ
للنسيان
ُ َ ُ
 :أخطائي التي ...تـش ِّـرفـني.
2017/12/14

ه ـبــة ص ـبــرة مــؤس ـســة «غ ــال ـي ــري هـبــة»
(تــأسـســت فــي لـنــدن ع ــام  )2016التي
تـسـعــى لتسليط ال ـضــوء عـلــى تـجــارب
الفنانني السوريني خالل فترة األحــداث
التي تشهدها سوريا« ،تسهم في خلق
مساحة ّ
حرة ومستقلة ومتسعة تشمل
كافة األعمال الفنية التشكيلية السورية
الـتــي لــم تنل نصيبًا كافيًا مــن اإلعــام
عـمــومــا» .أمــا عــن اخـتـيــار أعـمــال منهل
ّ
ّ
فتشدد هبة على أنه يهدف إلى
عيسى،
«تسليط الضوء على أعمال هذا الفنان
الــرائــد ،الــذي يجمع بني الفن التشكيلي
وال ـن ـحــت وال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ما
يضعه في قائمة أبرز الفنانني السوريني
في الخارج».
«ت ـ ـ ـمـ ـ ــزقـ ـ ــات» :م ـ ــن  13لـ ـغ ــاي ــة 31
تشرين ّ
األول ـ من الساعة العاشرة
ً
ص ـب ــاح ــا إل ـ ــى الـ ـس ــادس ــة م ـ ـسـ ــاء ـ ـ
«صيفي فيالدج» (وســط بيروت).
لــاسـتـعــام( 01/980650 :مـقـ ّـســم:
)3220

كمال خلف الطويل :ناصر الغائب الحاضر

سالمة كيلة
الوصية األخيرة

«الليزر» يخطف
«نوبل» الفيزياء

توفي املثقف والكاتب الفلسطيني
سالمة كيلة ( 1955ـ /2018
الصورة) ،في ّ
عمان بعد صراع
طويل مع مرض السرطان ،فيما
يسعى أقاربه لدفنه في مسقط
رأسهُ .ولد الراحل في مدينة
بيرزيت ،وحاز البكالوريوس في
العلوم السياسية من «جامعة
بغداد» عام  .1979انخرط في
املقاومة الفلسطينية ،ثم في
اليسار العربي ،كما اعتقل ثماني
سنوات في السجون السورية،
قبل أن ّ
يرحل إلى األردن .كتب في
العديد من املجالت والصحف
بينها «الطريق» و«األخبار» قبل
أن تأخذه أوهام الحرب األهلية
السورية .أصدر أكثر من 30
كتابًا في السياسة واالقتصاد
والنظرية املاركسية ،منها:
«مشكالت املاركسية في الوطن
العربي» ( ،)2003و«إشكالية
الحركة القومية العربية (،)2005
و«ثورة حقيقية ..منظور
ماركسي للثورة السورية»
(.)2014

أعلنت «األكاديمية امللكية
السويدية للعلوم» ،أمس
الثالثاء تتويج العالم األميركي
آرثر آشكني ،والفرنسي
جيرار مورو ،والكندية دونا
ستريكالند (الصورة) بجائزة
«نوبل» الفيزياء لعام  2018لـ
«إنجازاتهم في مجال الليزر».
وأوردت األكاديمية في بيان
إعالن الجائزة التي تبلغ
قيمتها  1.1مليون دوالر
أميركي« :أحدثت االختراعات
التي يتم تكريمها هذا األسبوع
ثورة في فيزياء الليزر»،
ّ
ّ
املتطورة
مضيفة أن «األدوات
للتصويب بدقة تفتح الباب
أمام مجاالت بحث لم تكتشف
بعدّ ،
وكم هائل من التطبيقات
الصناعية والطبية» .اليوم
األربعاء ،يحني موعد «نوبل»
الكيمياء تليها والسالم
ّ
واالقتصاد .علمًا بأن تلك
املخصصة لآلداب أرجئت
أخيرًا على خلفية الفضيحة
الجنسية الشهيرة.

«جمال عبد الناصر  ..الغائب الحاضر»
هو عنوان الحوار الذي أقامه «املنتدى
القومي العربي» أخيرًا في «دار الندوة»
في بيروت ،مع الباحث واألكاديمي
كمال خلف الطويل ،في مئوية ميالد
الرئيس جمال عبد الناصر .حضر اللقاء
الوزيران السابقان بشارة مرهج (رئيس
مجلس إدارة «دار الندوة») وعصام
نعمان ،ورئيس «املنتدى» صالح الدين
الدباغ ،والرئيس املؤسس للمنتدى
معن بشور وحشد من الشخصيات.
خالل الندوة ،توقف كمال الطويل
عند فرادة الحالة التي شكلها عبد
الناصر« ،حاكمًا لوطن من أوطان أمته
وقائدًا ألمة عابرة لتلك األوطان» ،فهو
«املصري األول الذي خرج من ّحدوده،
متوجهًا شطر الشام» .ورأى أنه هو
الذي أتى بمصر إلى العروبة وأدخل
العروبة إلى مصر .وخالل انتشاره
العربي« ،ارتطم بعداء اإلمبرياليتني،

القديمة والجديدةٌ ،
عداء تراوحت
موجاته وأساليبه وأدواته لكنها كلها
أجمعت على طلب رأسه ،ملا في داخل
ذاك الرأس من مشروع نهضة وتوحيد
يربط القطري بالقومي» .ورأى أن
ّ
األمة العربية تيتمت مع رحيل عبد
الناصر ،مقارنًا بني زمننيُ :زمنه
وزمننا الراهن حيث «عصبة من حلفاء
االستعمار تحكم معظم ديار العرب».
الطويل إلى ما
هذا اليتم أدى بحسب
ّ
حتى
ه
أن
ًا
ر
معتب
يسمى «الجهادية»،
ّ
الظاهرة ،فإنها
هذه
مع القضاء على
ّ
ستعود «طاملا جذر العلة الرئيس
قائم :الهيمنة وحلفاؤها ،وجذر السبب
املوازي ثابت :الفالق السني ـ ـ الشيعي».
ّ
وتابع أن الحل يكون بـ«عودتنا الى
استئناف املشروع النهضوي التوحيدي
وتحرير مجتمعاتنا من احتجاز
تطورها الحضاري» .لواء وأطروحات
حملها املشروع الذي مثله عبد الناصر.

قصص نسوية
تروى في «النمر»
«نسوية ـ كاليدوسكوب
مصري» هو فيلم وثائقي
مصري تفاعلي ،سيجد طريقه
إلى العرض في «دار النمر للفن
والثقافة» (كليمنصو ـ بيروت)
بعد غد الجمعةّ .
صور العمل
ٍ
في القاهرة في  ،2015ويطرح
أبجديات الجندرية ،كما ّ
يقدم
وجهات نظر وقصصًا شخصية
لـ  15امرأة مصرية من مجاالت
مختلفة ،مولودات بني عامي
 1931و .1995يبدأ العرض
بتقديم مختصر للمشروع من
قبل مخرجته فلوري باڤار ،قبل
أن تعرض ثمانية مقتطفات منه
( 50د) ،على أن تليها مناقشة
بني فلوري واملنتج بينجامني
دوغرون والحاضرين.
عروض «نسوية ـ كاليدوسكوب
مصري» :الجمعة  5تشرين ّ
األول
(أكتوبر) الحالي ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

