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سياسة

سياسة

المشهد السياسي
ابراهيم األمين

جعجع يطلب من باسيل «رسميًا» منصب نائب رئيس مجلس الوزراء

ِّ
المحكمة الدولية :عمالء ومزورون ...وكذابون!

حكومة ...ولو بال القوات

مجددًا ،تقف القوات اللبنانية بال حلفاء .أداؤها معهم أوصلهم إلى درجة تخليهم عنها .وبعد ّ
تقدم المفاوضات ،صارت
ّ
مضطرة لالختيار :إما القبول بما يعرضه عليها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ،وإما الخروج إلى صفوف المعارضة.
الخيار الثاني ّ
هدد به سمير جعجع أمس ،في انتظار تبلور الموقف في غضون  48ساعة
تـ ــواص ـ ـلـ ــت أمـ ـ ـ ــس م ـ ـسـ ــاعـ ــي رئـ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـل ــف س ـع ــد ال ـح ــري ــري
لـ ـت ــذلـ ـي ــل الـ ـعـ ـقـ ـب ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي
تـ ـعـ ـت ــرض ت ـش ـك ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،مــع
اس ـت ـب ـع ــاد أن ت ـ ــؤدي هـ ــذه ال ـع ـق ـبــات
ّ
إلــى إفشال التأليف .مصادر مطلعة
ّ
أكدت لـ«األخبار» أن رئيس الحكومة
«حاسم في التأليف» وأن «الحكومة
ّ
خلصت ،وستتشكل ولــو بال القوات
ألن أحـدًا ليس مستعدًا لتغنيج أحد
أكثر من ذلــك»! ولفتت الى أن القوات
نالت أكثر من حقها :فهي تستحق 3
مقاعد ،لكنها حصلت على  .4وهي
تـسـتـحــق حـقـيـبــة «وازن ـ ـ ــة» وحـقـيـبــة
عــاديــة ووزارة دول ــة ،فحصلت على
 3ح ـق ــائ ــب وم ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
الحكومة.
ّ
تتكرس معادلة أن
ويومًا بعد آخــر،

أوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
القاضي عصام سليمان ،أن التحقيق
فــي الـطـعــون ببعض نتائج االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة «م ـس ـت ـمــر ب ــوت ـي ــرة طـبـيـعـيــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه ج ــرت إعـ ــادة ف ــرز عــدد
م ــن ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع ف ــي أك ـث ــر من
دائ ــرة انتخابية فــي إط ــار التحقيق في
الطعون .وفيما رفض اإلشارة إلى تطور
التحقيقات« ،حفاظًا على سريتها» ،أكد
أن عملية إعالن النتائج ستتأخر إلى ما
بني ثالثة وأربعة أشهر ،نظرًا لدقة العمل
وال ـجـهــد امل ـط ـلــوب للفصل فــي الـطـعــون
وفق القانون الجديد.
ّ
وذكر سليمان بأن عدد الطعون يبلغ 17
طعنًا تتعلق بالفصل بنيابة  40نائبًا.
ُ
وبــالـتــالــي ،إن  17ق ــرارًا ستعلن فــي آن
واحد ،عند االنتهاء من التحقيق فيها.
وكانت الوكالة الوطنية لإلعالم قد أشارت
أمس إلى أن املجلس تابع االستماع إلى
عدد من الشهود في الطعون املقدمة في
االنتخابات النيابية فــي دائ ــرة بعلبك -
الهرمل ،ودائرة طرابلس.
واستمع إلى رئيس لجنة القيد العليا في
انتخابات دائــرة بيروت األولــى القاضي
رفول البستاني.
وس ـي ـب ــدأ امل ـج ـل ــس الـ ـي ــوم بـ ــإعـ ــادة ف ــرز
صناديق اقتراع دائرة بشري.
(األخبار)

الحريري ال يتعامل بمرونة مع
القوات ويعمل على اعادة تمتين
الشراكة مع عون وباسيل
الـ ـق ــوات ب ــا ح ـل ـفــاء ،ب ـعــدمــا اتـهـمـهــا
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ب ــاالنـ ـق ــاب
عـلـيــه ،ورف ــض ال ـحــريــري «الـخـضــوع
الب ـتــزازهــا» مــع معرفته بــدورهــا في
خـطـفــه ف ــي ال ــري ــاض ال ـع ــام املــاضــي.
ولفتت مصادر على صلة بالحريري
إلى أن االخير ال يتعامل بمرونة مع
الـ ـق ــوات ،وي ـع ـمــل ع ـلــى اع ـ ــادة تمتني
ال ـشــراكــة م ــع ع ــون وبــاس ـيــل .كـمــا أن
رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ق ــرر امل ـضــي،
ب ــا س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،ف ــي ت ـف ــاه ــم مــع
رئيس الجمهوريةُ ،يبعد عن الجبل
شبح الـتــوتــرات .والــافــت هنا أيضًا
ان جنبالط ّ
فوض عون بحل «العقدة
الدرزية» ،بعدما كان قد أشار سابقًا
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
ُ
وس ـي ـطــا ف ــي أي م ـف ــاوض ــات ت ـجــرى
معه.
وش ـه ــد يـ ــوم أمـ ــس س ـل ـس ـلــة ل ـق ــاءات

نتائج الطعون
االنتخابية
خالل  4أشهر

جعجع وحيدًا (هيثم الموسوي)

صـ ـ ّـبـ ــت ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن حــل
للعقدة القواتية ،قبل أن تظهر عقدة
مرتبطة بميل الـحــريــري إلــى تمثيل
األق ـل ـيــات عـلــى ح ـســاب أح ــد مقعدي
األرمـ ـ ــن ،وه ــو م ــا واجـ ــه حــالــة رفــض
أرمنية دينية وسياسية واسعة.
مصادر مطلعة قالت إن الحريري زار
بعبدا سرًا والتقى رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ل ـســاعــات ،ف ــي حـضــور
وزير الخارجية جبران باسيل .وكرر

عون أنه سمع من الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون أنه ال يمكن تأخير
ال ـح ـكــوم ــة اكـ ـث ــر ،م ـض ـي ـفــا أن امل ـنــاخ
اإلقليمي يتيح تأليف الحكومة ،من
دون األخــذ بكل الـشــروط السعودية.
والنقطة األخـيــرة لــم ينفها الرئيس
املكلف الــذي يشير مقربون منه إلى
استعداده ،وعون ،للمضي في تأليف
حكومة حتى ولو من دون القوات اذا
ّ
اصرت على شروطها.

واسـتـقـبــل بــاسـيــل والـنــائــب ابــراهـيــم
كنعان أمس الوزير ملحم رياشي في
مــركــز الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر فــي سن
ال ـف ـيــل ،سـعـيــا لتثبيت االت ـف ــاق على
تخلي رئيس الجمهورية عــن نيابة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ل ـص ــال ــح الـ ـق ــوات.
وعلمت «األخـبــار» أن رياشي «طلب
ُ
رسميًا» من التيار أن تعطى القوات
م ـن ـص ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ف ــوع ــد ب ــاس ـي ــل بــال ـن ـظــر اي ـج ــاب ــا فــي

علم
و خبر
باسيل باق في الحكومة؟
علمت «األخبار» أن رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري وقيادة حزب
الخارجية جبران باسيل البقاء في الحكومة املقبلة،
الله تمنيا على وزير
ّ
ب ـعــدمــا ن ـقــل ع ـنــه أن ــه ي ـفــضــل ال ـب ـقــاء خــارج ـهــا لـلـتـفــرغ لـتـنـظـيــم ال ـشــؤون
ـداخـلـيــة للتيار الــوطـنــي ال ـحــر .وف ــي املـعـلــومــات أن ق ـيــادة الـتـيــار أيضًا
الـ ّ
تفضل بـقــاء باسيل فــي الحكومة الــى جــانــب الــرئـيــس ميشال ع ــون .ولم
ُيحسم بعد مــا إذا كــان رئيس التيار سيبقى فــي الخارجية أم سيتولى
وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

القومي إلى انتخابات جديدة؟
خمس استقاالت جديدة ُس ّجلت أمس من املجلس األعلى للحزب السوري
الـقــومــي االجـتـمــاعــي :الـنــائـبــان الـســابـقــان أنـطــون خليل وغـســان األشـقــر،
الرئيس السابق لـ «القومي» جبران عريجي ،والعضوان الرديفان بشرى
مسوح وعبد الكريم عبد الرحمن .ومن املفترض أن يلحق بهؤالء  3أعضاء
آخــريــن ،بحسب مـصــادر فــي املـجـلــس .ت ــاوة االسـتـقــاالت مــن قـبــل رئيس
املـجـلــس األع ـلــى الـنــائــب أسـعــد ح ــردان ،تعني فــرط عـقــده والــذهــاب نحو
انتخابات حزبية جديدةُ ،يحاول حردان دفعها بعيدًا قدر اإلمكان .يقول

ّ
أحد ّ املستقيلني إنهم عرضوا «على حردان الحوار قبل تقديم االستقاالت،
ولكنه رفض ،طالبًا منا العودة إلى حضور جلسات املجلس األعلى ،ومن
ُبعدها نتحاور» .بعد االستقالة« ،أصبح هو من يريد الحوار ،ولكننا لن
ن ّلبي الدعوة قبل تالوة االستقاالت».

صورة ّ
الطراس تقفل مدرسة!
ّ
سبب اســم مشتبه فيه بــاإلرهــاب حصول مشكلة كبيرة بــن مــدرســة في
بلدة الدامور (ساحل الشوف) ومجلسها البلدي ،كادت تتطور إلى فتنة
طائفية بــن أهــالــي املنطقةُ .فاملشتبه فيه ،املفتي السابق ملنطقة راشيا
الـشـيــخ بـســام ال ـط ـ ّـراس ،ال ــذي أوق ــف بـجــرم مـســاعــدة تـنـظـيـمّــات إرهــابـيــة
عــام  ،2016ثم أخلي سبيله بسبب تدخالت سياسية ،ثم وثقت عدسات
الكاميرا جلسة له بحضور األمــن العام لتيار املستقبل أحمد الحريري
الــذي اتصل بأحد القضاة متوسطًا لتسوية ملفه ،ظهرت صــورتــه على
ُ
إعالن افتتاح املدرسة َّ
«امل ّ
ّ
الطراس» .ورغم موافقة
ربي بسام
مذيلة باسم
البلدية بادئ األمر على منح الترخيص للمدرسة الحديثة ،إال أن عناصر
شرطة البلدية أنفسهم عمدوا إلى طرد الطالب ومنعهم من الدخول إلى
املــدرســة بذريعة عــدم وجــود ترخيص .لكن املعلومات املتداولة تؤكد أن
ّ
الطراس
اســم الـطـ ّـراس وصــورتــه كانا السبب في إقفال املــدرســة .علمًا أن
عاد وأصدر بيانًا نفى فيه عالقته باملدرسة.

األمــر لتيسير تشكيل الحكومة ،مع
التأكيد على أن هذا املوقع أساسًا من
كما حاول
حصة رئيس الجمهوريةّ .
رياشي االستفسار عما «تبقى لنا»
من حقائب ،فأجابه باسيل بأن األمر
ُيـبـحــث م ــع الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف .وقــالــت
مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ال ـب ـحــث ل ــم يـتـطــرق
الـ ـ ــى ح ـق ـي ـبــة ال ـ ـعـ ــدل الـ ـت ــي ي ـت ـمـ ّـســك
التيار بها .وبينما صــار مرجحًا أن
«الـ ـق ــوات» سـتـحـصــل عـلــى حقيبتي
الثقافة والشؤون االجتماعية ،قالت
مصادر إن الحقيبة الثالثة قد تكون
العمل كونها وزارة وازنة.
وأفــادت مصادر مطلعة أن الحريري
س ـبــق أن عـ ــرض ع ـلــى ال ـ ـقـ ــوات ،منذ
يــومــن ،حقيبة الـعــدل ،إال أن جعجع
ل ــم ي ـبــد اه ـت ـمــام ــا ب ـه ــا ،مـ ـص ـ ّـرًا عـلــى
حقيبة من ثالث :األشغال أو الصحة
أو الطاقة .وملا قوبل طلبه بالرفض،
أبـ ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـم ــواف ـق ــة عـلــى
الحصول على العدل ،إال أن الحريري
كـ ــان ق ــد ال ـت ـقــى رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
وس ـمــع مـنــه تــأك ـي ـدًا أن ــه يــريــدهــا من
حصته ،مبديًا استعداده الستبدالها
ب ــال ـت ــرب ـي ــة .ل ـك ــن األخـ ـ ـي ـ ــرة آل ـ ــت إل ــى
ش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـق ــوات
«اال ّ
تتجنب «التربية» خوفًا من مشاكل
مــع أهــالــي ال ـطــاب بسبب األق ـســاط،
ومـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة ربـ ـ ـط ـ ــا بـ ـ ــاملـ ـ ــدارس
الكاثوليكية.
وفيما لم يصل أي من اللقاءات إلى
حلول مرضية ملعراب ،خــرج رياشي
م ــن ل ـق ــائ ــه امل ـس ــائ ــي م ــع ال ـح ــري ــري،
مشيرًا إلى أنه نقل رسالة من جعجع
إل ــى رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ،وأن ــه
«ن ـن ـت ـظ ــر إج ـ ــاب ـ ــات ح ـ ــول ال ـتــرك ـي ـبــة

الحكومية في غضون  48ساعة».
وأف ــادت املـصــادر أنــه لــم يعد بإمكان
الحريري االنتظار أكثر ،مبدية ثقتها
بأنه لن يتراجع هذه املرة عن تقديم
تـشـكـيـلـتــه إل ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة،
ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت ال ت ــرض ــي الـجـمـيــع،
م ــن دون اس ـت ـب ـعــاد إم ـكــان ـيــة ت ـبــادل
حقيبتي العمل والتربية بني القوات
واالشتراكي.
وح ـتــى م ـســاء أمـ ــس ،ك ــان امل ـعــروض
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات أن ت ـ ـكـ ــون ح ـص ـت ـهــا
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة م ــع ال ـث ـقــافــة
(او االعـ ــام) وال ـش ــؤون االجتماعية
(أو ال ـع ـمــل) وال ـب ـي ـئــة ،فـيـمــا طــالـبــت
بالعدل او الزراعة .وإزاء هذا الواقع،
قــرر جعجع التصعيد ،مـهــددًا بعدم
شــاركــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ف ــي ح ــال لم
امل ـ َّ
يتلق عرضًا يرضيه .وقالت مصادر
معنية بالتأليف إن رئيس الحكومة
يبدو مصممًا على التأليف ،من دون
أن ي ـقــف ع ـنــد خــاطــر أحـ ــد ،ول ــو كــان
سمير جعجع.
من جهة أخــرى ،علمت «األخـبــار» أن
باسيل عــرض على حــزب الله إجــراء
مقايضة بني «األشغال» و«الصحة»،
فيحصل ال ـحــزب عـلــى االولـ ــى ،فيما
تكون الثانية من حصة تيار املــردة.
وإزاء رف ــض الـ ـح ــزب ،س ـعــى بــاسـيــل
إلى أن يكون وزير املردة غير يوسف
ف ـ ـن ـ ـيـ ــانـ ــوس ،لـ ـك ــن االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ق ــوب ــل
بالرفض أيضًا .وال تزال عقدة تمثيل
ّ
«س ــن ــة  8آذار» ق ــائ ـم ــة ،ف ـي ـمــا يـعـ ّـبــر
الـحــريــري عــن انــزعــاجــه مــن الضغط
عليه ،وخاصة انــه «تـنــازل عن مقعد
ّ
س ــن ــي» لـ ـع ــون ف ــي م ـق ــاب ــل ح ـصــولــه
على مقعد مسيحي للوزير غطاس
خوري.

وفق منطق الصفات املتالزمة ،فالراشي سارق أكيد ،أما
ّ
ِّ
املزور فهو حكمًا كذاب.
هكذا هي الحال مع املحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وهكذا ستكون الحال مع وزارة العدل ،إن تمسكت
بروايتها بشأن كيفية التعامل مع ملف «األخبار» الذي
ال يزال عالقًا أمام محكمة تخريب لبنان.
هناك حكاية طويلة ،يبدو أن ّ
القيمني على املحكمة
الدولية ،من قضاة ونيابة عامة ومحققني ومكتب
ّ
دفاع ورئيس قلم ،ال يريدون للجمهور أن يطلع على
تفاصيلها كاملة .وقد يحصل ذلك وفقًا ملا تمليه
ُ
التطورات في ملف يبدو أنه سيظل مفتوحًا ،ما دام يراد
ّ
مغطاة بامللح ّ
يحركها
لهذه املحكمة أن تبقى سكينًا
عمالء أميركا وإسرائيل في جسد لبنان ،وطبعًا ،باسم
العدالة وحقوق اإلنسان .هي سكني قد تتحول إلى
منشار بعد النجاح الهائل الذي أظهره َربع محمد بن
سلمان في مواجهة معارضيه.
لنتوقف عند ما صدر أمس عن املحكمة .على موقعها
ُ
ّ
رسمي جاء فيه« :استجاب السيد
اإللكتروني ،ن ِشر بيان
إبراهيم األمني للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر
في قضايا التحقير نيكوال لتييري في  29آب .2016
ّ
فقد تسلم رئيس قلم املحكمة الخاصة بلبنان ،في 14

ليس مهمًا من يكذب ،المحكمة أو الوزير ،لكن
«األخبار» لم ولن تدفع قرشًا لعمالء إسرائيل
آب  ،2018الغرامة املفروضة عليه والبالغة  20000يورو.
أما الغرامة املفروضة على شركة أخبار بيروت ،ش.م.ل.
ُ
والبالغة  ،6000يورو فلم تدفع بعد .وضمان تنفيذ
الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية».
وفي تصريحات منسوبة إلى الناطقة باسم املحكمة
وجد رمضان ،وردت في موقع «الحوار نيوز» ،ورد اآلتي:
«طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من السلطات
َ
َ
اللبنانية أن تجمع مبلغي الغرامتني من خالل تجميد
َ
َ
املتهمني أو املدانني أو حجزها أو
أموال يملكها كال
ّ
مصادرتها ،باتخاذ التدابير املتاحة في القانون اللبناني،
وأن ُت ّ
ّ
حول أي مبالغ ُت َ
الخاصة
جمع إلى قلم املحكمة
بلبنان» .ثم «أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير
ُ
مذكرة توقيف بحق السيد األمني .وطلب من السلطات
اللبنانية تنفيذ مذكرة التوقيف ،ولكن إن تم دفع الغرامة
خالل هذه املدة عندئذ ال تنفذ السلطات اللبنانية هذه
املذكرة» .والحقًا ُ«دفعت الغرامة املفروضة على السيد
األمني والبالغة  20000يورو من خالل السلطات
اللبنانية التي حرصت بدورها على أن يتم تسليمها إلى
ممثل قلم املحكمة» ،وإن «الغرامة ُس ّددت إلى قلم املحكمة
في  13آب عبر طريق وزارة العدل ،وأبلغ وزير العدل
ً
مسؤوال مفوضًا من قلم املحكمة في مكتب بيروت بأنّ
ً
ممثال لألمني أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة البالغ
 20000يورو».
قبل أيام نشرت قناة «الجديد» تقريرًا للزميل حسان
الرفاعي بشأن ما جرى ،وهو أورد تفاصيل أجزم من
جانبي بأنها صحيحة مئة باملئة .لكنه نقل عن وزير
العدل سليم جريصاتي نفيه أن تكون وزارة العدل قد
دفعت الغرامة ،لكنه لم يصرح بأن إبراهيم األمني أو
ً
ممثال عنه قد دفع املبلغ .علمًا أن جريصاتي ،بحسب
مصادر كثيرة ،قال آلخرين إن املبلغ محسوب على
إبراهيم األمني بمعزل ّ
عمن أوصله إلى مكتب النائب
العام .واألخير رفض التعليق على األمر ،رغم أن كثيرين
سألوه عن تفاصيل ما حصل.

لذلك ،ورغم أنه يصعب على أحد تصديق ما يصدر عن
املحكمة الدولية أو عن الناطقني باسمها ،إال أن وثائق
ً
املحكمة تنسب إلى الوزير جريصاتي قوله إن «ممثال
لألمني أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة».
هذا محض كذب ،وعلى الوزير جريصاتي أن يوضح
موقفه وحقيقة ما حصل ،وأن ال يخجل من قول كل
شيء ،حتى ولو  -كما تناهى إلى مسامعي  -أن شخصًا
ما سلمه املبلغ املذكور وقال له «اعتبر أنني موفد من
ّ
إبراهيم األمني ولنحل القصة»!
ملاذا عليه التوضيح؟
ألنني ببساطة ،لم أدفع املبلغ ،ولم أكن يومًا أنوي دفع
املبلغ ،ولو كنت بصدد ذلك ،فهال سأل القاضي والجالد
و«الوسيط» عن دفعي عشرين ألف يورو عن نفسي،
وعدم مبادرتي إلى دفع ستة آالف يورو عن شركة
«أخبار بيروت»؟
على الوزير أن ينفي ،ألنني لن أدفع مبلغ الستة آالف
يورو ،ولن تفعل شركة «أخبار بيروت» ذلك .وما عليه،
هو ومعه النيابة العامة واملحكمة الدولية وكل عصابات
لبنان واألرض ،أن يخترعوا ما يرونه مناسبًا ألجل
تحصيل مبلغ الستة آالف يورو ،وبمقدورهم الحضور
إلى مكاتب «األخبار» أو إلى منزلي والقيام بأعمال
بلطجة ألجل الحصول على األموال ،ولن يحصلوا،
ويمكنهم االعتداء على حقوق الجريدة لدى الدولة
اللبنانية ملصادرة املبلغ .لكنهم إن فعلوا ذلك ،فهم
يفعلونه باإلكراه والقهر ،وسينالون مقاومة تناسب
أحجامهم على صغرها .فنحن لن نعترف بهذه «األداة»
قاض مغرور تعاونه حفنة
مهما ارتفع سقف تهديدات
ٍ
من عمالء االستخبارات العاملية في محكمة تعيش على
أموال اللبنانيني الفقراء.
أكثر من ذلك ،إن محاوالت بعض األصدقاء «إقفال
البحث» على قاعدة «خلصنا ،ومش مهم الحكي»
أو «مشي الحال ولشو الطوشة واألخذ والرد» ،هي
محاوالت مرفوضة ،بمعزل عن ّنيات القائمني عليها .ألن
املسألة ال تتعلق بعناد أو مكابرة ،بل بموقف ال مجال
للتراجع عنه مهما كان الثمن ،ولكي ال يقول البعض إن
رفع سقف التحدي سببه االطمئنان إلى عدم التعرض
لسوء ،فإننا نوضح أنه ال يوجد في لبنان أو خارجه
من هو ملزم بالدفاع عنا ،أو ّ
تحمل أي تبعات معنوية
أو مادية جراء مناصرتنا ،ونحن قادرون وحدنا على
ّ
تحمل أي تبعة لقرار ال عودة عنه ،مثلما ال عودة لروح
إلى ميت.
أما التهديد املبطن بالقول إن ملف «األخبار» لم يقفل
بعد ،ومن ثم «التوصية» بعدم التعرض للمحكمة
والعاملني فيها ولعملها« ،كي ال تكبر القضية أكثر»،
فهو كالم مردود أيضًا .وما فعلته املحكمة أمس ،قد
يكون عنصرًا مشجعًا لفضح املزيد من عمليات التزوير
التي تقوم بها ،ولنشر املزيد من امللفات والوثائق التي
ّيدعون أنها سرية ،وهي ليست كذلك ،نظرًا إلى وجودها
بأيدي عشرات املوظفني واملعنيني .وليكن معلومًا أننا
ًَ
سننشر ،حتمًا ،ملفات ووثائق ال يمكنهم الزعم ،كذبا،
ُ
ُ
ُ
أنها ال تزال سرية ،فيما هي تباع وتشترى و«تهدى
ً
مجانًا» لكل من يريدها ،فضال عن أن غالبية أجهزة
االستخبارات األجنبية «املهتمة» بلبنان باتت تملكها
بفضل فساد موظفني ومحققني عملوا (وبعضهم ال
يزال يعمل) في املحكمة.
أخيرًا ،ليس من عبارة تستحقها هذه املحكمة والعاملون
فيها واملتعاونون معها ،أكثر من كلمة شعبية عربية
ّ
معبرة تقول :طز بحضرتك!

3

4

الخميس  18تشرين األول  2018العدد 3592

الخميس  18تشرين األول  2018العدد 3592

سياسة
تقرير

المردة توجيه
يريد
ّ
خياراته
رسالة بأن
ّ
مفتوحة على كل
القوى ،على رغم
عهد
«حصاره» خالل
ٍ
موال لـ 8آذار
رئاسي
ٍ
(هيثم الموسوي)

زعامة المردة «القلقة»:
زغرتا ليست ملعبًا مفتوحًا للقوات

بعيدًا عن التطورات الحكوميةُ ،ينظر
إلى اللقاء بين سليمان فرنجية وسمير
جعجع بصفته «الحدث السياسي
ُ
المنتظر» .هو ُخيار بديل لتيار المردة،
بعد أن ُس ّدت الطرق بينه وبين التيار
الوطني الحر ،وبات يشعر بتعرضه لحصار،
وآخر «دليل» لديه هو محاولة منع
حقيبة األشغال عنهُ .يضاف إلى ذلك،
انفتاح ساحة زغرتا أمام «التيار» وميشال
معوض ،واستفادتهما من وهج العهد
وخدماته ،والتحديات البلدية في القضاء،
ما ُي ّ
حول «المردة» ،بحسب الخصوم ،إلى
»«زعامة قلقة
ليا القزي

ل ـ ــم تـ ـك ــن زغ ـ ــرت ـ ــا «س ـ ــاح ـ ــة س ــائ ـغ ــة»
ُ
منبت
ملعظم القوى السياسية .فهي
ُ ّ
آل فرنجية الــذيــن «ل ــزم ــوا» تمثيلها
ـوات
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـخ ــدم ــات ــي لـ ـسـ ـن ـ ٍ
ط ــوي ـل ــة .ال يـعـنــي ذل ــك إل ـغ ــاء وج ــود
األحـ ـ ــزاب وال ـش ـّخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ــم ت ـب ـل ــغ ي ــوم ــا
م ـس ـتــوى م ــن امل ـنــاف ـســة «امل ـت ـكــاف ـئــة»
مـ ـ ـ ــع تـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة .االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
النيابية األخ ـيــرة ،عـ ّـدلــت مــن املشهد
ّ
ال ــزغ ــرت ــاوي ،فـحــلــت الـتـعــدديــة مكان
األحــاديــة ،وبــات هامش ّ
تحرك حركة
االستقالل والقوات اللبنانية والتيار
ّ
الحر ،أكبر من ذي قبل .هذه
الوطني
التطورات ،وانتخاب طوني فرنجية
ْ
نــائ ـبــاَ ،ب ــل ــورت ل ــدى «املـ ـ ــردة» أهمية
إجراء تقييم داخلي وورشة تنظيمية،
يكون فيها لعنصر الشباب ،ال ّ
سيما
الذين عملوا جنبًا إلى جنب فرنجية
خالل االنتخاباتٌ ،
دور أكبر .ال ُيريد
ّ
طوني فرنجية التخلي عن «العسكر
القديم» ،ولكن إفساح املجال أمام «دم
جديد» ،ال ّ
سيما في مدينة زغرتا.
ُيـ ـض ــاف إل ـ ــى امل ـن ــاف ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،

تقرير

نجاح واكيم
...2018 - 1973
«ولك خلصوني
بقى»

واسـتـفــادة حــركــة االسـتـقــال والتيار
الـعــونــي مــن العهد الــرئــاســي لتعزيز
ُنفوذهما ،تحديات اجتماعية  -بلدية،
أش ـع ـلــت ب ــوج ــه «املـ ـ ـ ــردة» :ال ـخــافــات
داخـ ـ ـ ــل املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ل ــزغ ــرت ــا -
إه ـ ـ ــدن واسـ ـتـ ـق ــال ــة أع ـ ـضـ ــاء ال ـب ـلــديــة
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى ح ــرك ــة االس ـت ـقــال
وال ـنــائــب ال ـســابــق جـ ــواد ب ــول ــس ،مع
ما يعنيه ذلــك من إسقاط مشروعية
املجلس البلدي القائمة على التوافق،
وت ـس ـي ـيــس م ــوض ــوع ُ إنـ ـش ــاء مــوقــف
للسيارات في املكان امل ّ
سمى «الكتلة»
فــي إهــدن (حيث تقع كنيسة أثــريــة)،
مل ـح ــاول ــة ت ـطــويــق «املـ ـ ـ ــردة» وتــأل ـيــب
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ضـ ـ ـ ّـده ُ .ت ــزام ــن ذلـ ــك مع
انـ ـتـ ـظ ــار «ال ـ ـح ـ ــدث امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر» :ل ـق ــاء
رئـيــس تـيــار امل ــردة سليمان فرنجية
مــع رئ ـيــس ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جـعـجــع .ل ـق ـ ٌ
ـاء ع ـنــوانــه «امل ـصــال ـحــة»،
ّ
ّ
ول ـكــنــه ُم ـص ـ ّـوب ض ــد ال ــوزي ــر جـبــران
بــاس ـيــل ،وم ـض ـمــونــه تــوج ـيــه رســالــة
ّ
ّ
بأن خيارات «املردة» مفتوحة على كل
عهد
القوى ،على رغم حصاره خالل ٍ
رئاسي «من الخط» ،كان ُيفترض أن
يكون حليفًا له.
َ
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ـ
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ـ
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ـادر
ت ـجـ َـمــع م ـص ـ
ِ
ّ
لـ ـلـ ـم ــردة كـ ـ ــل هـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــور بـعـضـهــا
ّ
فــوق البعض اآلخــر ،لتخلص إلــى أن
«زعامة فرنجية أصبحت قلقة ،وهي
أمام تحديات عدة ،فتراها تبحث عن
خيارات متنوعة ُت ّ
حصن من خاللها
نفسها ،وتحمي وجــودهــا» .مصادر
«امل ــردة» ال تــوافــق على هــذه الـقــراءة:

مصادر التيار
تعتبر ّ
العوني أن وضع
ُ«المردة» يتراجع ،نتيجة
«بعدهم عن الناس
والكيدية»

ّ
أن يكون بإمكان نائب سابق
ّ
مطلبية له ،اليوم،
نشر كلمة
كان ألقاها في مجلس
ّ
النواب قبل نحو نصف قرن،
مناسبة للحاضر،
فتكون ِ
ّ
حرفيًا ،وبالتالي ال حاجة ّإلى
تعديل في تاريخها ...فإنما
هذا ،بدليل ّنصي -
يعني ّ
تاريخي ،أننا نعيش في بالد
العبث .بالد الجعجعة وضياع
األعمار .بالد إعادة التدوير
باستثناء شيء واحد :النفايات
(بمختلف أشكالها) .بالد
«اللعي» والترجيع أو ،بمعنى
أفصح ...القيء

«أب ـدًا غير قلقني ،نتائج االنتخابات
أث ـب ـتــت ذلـ ــكّ .طـبـعــا ه ــي ب ـحــاجــة إلــى
تحسني ،ولكنها مقبولة بالنسبة لنا.
ّ ّ
كما ّأننا لم ّ
مرة أن زغرتا لنا ،بل
ند ِع
نحن األقوى فيها».
ّ
ُ
أولى امللفات التي ترفع بوجه التيار
الشمالي ،هــي البلدية .يـقــول ُمنسق
«الئـ ـ ـح ـ ــة اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء» (الـ ـ ـت ـ ــي خ ــاض ــت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ك ـ ُـم ـم ـث ــل عــن
املجتمع املدني واملستقلني) ّواألستاذ
الجامعي ميشال دويـهــي إن ــه «أكثر
م ـج ـل ــس بـ ـل ــدي ي ـن ـت ـق ــده ال ـ ـنـ ــاس فــي
زغ ـ ــرت ـ ــا ،ل ـت ـق ـس ـي ـمــه امل ـ ـشـ ــاريـ ــع عـلــى
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ،ع ـ ــوض أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
عـمــل مــؤسـســاتــي ُمـمـنـهــجّ .أدى ذلــك
إلـ ـ ــى ص ـ ــراع ـ ــات بـ ــن امل ـ ـ ـ ــردة وح ــرك ــة
ّ
االستقالل ،التي اعتبرت أن التعاطي
ال يزال بحسب عقلية ال ــ .»1998يتهم
دوي ـ ـهـ ــي الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق سـلـيـمــان
فرنجية باستخدام البلدية «كإحدى
دعائم زعامتهُ ،
فيصبح التعامل مع
الـشــأن اإلنـمــائــي مــن منطق خدماتي
بـحــت» .انطالقًا مــن هنا« ،نــدعــو إلى
إُط ـ ـ ــاق ح ـ ـ ــوار بـ ــن ال ـج ـم ـي ــع ،دعـ ــوة
نــدرك صعوبتها ،ولكن هناك حاجة
ل ـف ـصــل اإلنـ ـم ــاء ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة» .في
ُاإلطــار نفسه ،يقول أحــد السياسيني
املـقــربــن مــن الـنــائــب ميشال معوض
ّ
إن «الفكرة من التوافق البلدي ،كانت
عــدم النظر إلــى حاجات زغرتا كباب
لـ ـت ــوزي ــع الـ ـخ ــدم ــات ب ـح ـس ــب ال ـ ــوالء
السياسي ،والتحول من املحاصصة
إلى املشاركة في القرار .هذه التجربة
فـشـلــت» .هــي الـخــاصــة نفسها التي
ّ
ّ
توصل إليها «امل ــردة» ،بــأن البلديات
التوافقية «ال تنجح فــي السياسة».
ّ
ّ
ولكن املصادر تؤكد بــأن البلدية «لم
تكن يومًا مركز خدمات آلل فرنجية».
ّ
م ــا ح ـص ــل ،أن م ـع ــوض «ع ـ ـ ـ ّـول عـلــى
ً
أن ت ـكــون الـبـلــديــة م ــدخ ــا للتحالف
النيابي ،حني لم يحصل ذلك ،أصبح
لديه سبب للخروج».
فــي اإلط ــار البلدي  -اإلنـمــائــيُ ،يمكن
إدراج الحراك (من مختلف االنتماءات
الـسـيــاسـيــة ،وم ــن ضـمـنــه مـنــاصــرون
لتيار املردة) ّ
ضد قرار لجنة األوقاف
فـ ــي ال ــرعـ ـي ــة ج ـ ــرف «الـ ـكـ ـتـ ـل ــة» (قـ ــرب

محمد نزال
«تـشـكـيــل الـحـكــومــات فــي لـبـنــان أشبه
ّ
ُبحل الكلمات املتقاطعة .يأتي الرئيس
ّ
املكلف ويضع أمامه الخرائط :خريطة
ّ
للمناطق اللبنانية ،خريطة للطوائف
ّ
ّ
النيابية في
اللبنانية ،خريطة بالكتل
ّ
لبنان وخريطة للنواب املنفردين الذين
يجب أن ُيكافأ بعضهم ...ويبدأ التركيب
وتبدأ الكلمات املتقاطعة» .هــذا مقطع
ِمن كلمة للنائب السابق نجاح واكيم،
ألقاها في مجلس ّ
النواب قبل  45عامًا،
ّ
ولو شاء اليوم أن ُيعيد نشرها ،حرفيًا،
ل ـكــانــت أك ـث ــر راه ـن ـ ّـي ــة ِم ــن تـصــريـحــات
ك ـث ـيــر ِمـ ــن ال ـ ـنـ ـ ّـواب ال ـح ــال ـي ــن .م ــا زال
تشكيل الحكومة في هــذه البالد أقرب
إل ــى امل ـع ـجــزة .ل ــم يـكــن واك ـي ــم ،عـلــى ما
ً
يبدو ،متفائال منذ البداية حيال عمل
ّ
ّ
السياسية في لبنان« :كل هذه
السلطة
ّ
الـحـكــومــات كــنــا دائ ـمــا ،بعد أن تذهب،
نقول :هــذه الحكومات لم تعمل شيئًا،
ّ
فنترحم
ث ـ ّـم تــأتــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة
على ما سبق» .كم ّ
مرة ،بعد ذلك التاريخ
وإلــى الـيــومّ ،
ترحم ذاك النائب على ما
ً
ّ
سبق؟ أتراه ما زال يترحم أصال؟

كنيسة مــار جرجس) وإقــامــة مواقف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ف ـي ـه ــا .ت ـ ُـوض ــح م ـص ــادر
ّ
«املردة» أن التجمع املعارض ملشروع
«الكتلة» ال هوية سياسية له« ،نحن
مستعدون لسماع أي رأي ،وقد نقتنع
بــه .فاالعتراضات دليل حيوية» .هل
ُينظر كذلك أيضًا إلــى وجــود ميشال
م ـعــوض وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر في
ّ
زغ ــرت ــا؟ «مـيـشــال وال ـت ـيــار ،ك ــل واحــد
م ـن ـه ـمــا ح ــال ــة مـسـتـقـلــة ع ــن اآلخ ـ ــر».
ّ
ـأن مـعــوض ّ
«ثبت
وتـشــرح املـصــادر ب ـ
ح ـضــوره الـسـيــاســي أك ـثــر ،واسـتـفــاد
م ــن الـ ـق ــاع ـ ّـدة امل ـش ـت ــرك ــة ب ـي ـنــه وب ــن
القواتّ ،ولكنه لن يستفيد من خدمات
الـعـهــد ّ ألن ـهــا تــأتــي عـلــى اس ــم الــوزيــر
ّ
الحر،
بيار رفول» .أما التيار الوطني
الــذي ارتفعت أرقامه االنتخابية بني
الــ 2009والــ« ،2018فهذا ليس حجمه،
بـ ــل ب ـف ـضــل ال ـع ـه ــد ووجـ ـ ـ ــود أج ـه ــزة
الــدولــة إلــى جانبه» .وتــؤكــد املصادر
ّ
أن «معوض  -القوات  -التيار يغرفون
ّ
من الصحن َالشعبي نفسه» .وفي كل
«ل ــن ـ َـر كــم سيصمد تحالف
األحـ ــوالِ ،
ال ـت ـي ــار  -مـ ـع ــوض ،ب ــوج ــود تـنــافــس
بينهما».
ال ـ ـجـ ــواب ي ــأت ــي م ــن ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـح ـ ّـر ،ف ـت ـقــول م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة فـيــه:
«نحن ال ّ
نفك الرباط مع أحد ،واملردة
سابقًا هو من تركنا .نحن متحالفون
مع معوض إلى أن ُي ّ
قرر هو العكس»،
ً ّ
مــوض ـحــة أن ب ــن «ال ـت ـيــار وم ـعــوض
تحالفًا انتخابيًا ولـيــس سياسيًا».
يـ ـ ـب ـ ــدو ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــون مـ ــرتـ ــاحـ ــن إلـ ــى
وضعهم فــي زغــرتــا« ،وجــودنــا فيها
كان قويًا ويعود إلى ما قبل الــ.2005
ّ
تـ ـع ــزز ال ـح ـض ــور م ــع ع ـم ـل ـنــا مــؤخ ـرًا
على إنماء القضاء ،فأنجزنا خالل 9
أشهر قرابة الــ 60مشروعًا لها عالقة
بالصرف الصحي والكهرباء واملياه
واآلبــار» .لم يتم التعاون مع معوض
خــدمــاتـيــا ،إال «خ ــال املــرحـلــة األول ــى
من أعمال الصرف الصحي قرب نبع
رشـعــن» .فــي املقابل ،تعتبر مصادر
ّ
«الـتـيــار» أن وضــع «امل ــردة» يتراجع،
نتيجة ُ«بعدهم عن الناس والكيدية
فــي املعاملة والـطــريـقــة السيئة التي
يتعاملون فيها مــع الـعـهــد ،مــا خلق

ّ
رد ف ـعــل شـعـبـيــا ض ـ ّـده ــم .وال ــدل ـي ــل،
كان املــردة ينال الرقم األكبر من دون
أن يــدفــع األم ــوال .خــال االنتخابات،
وص ـل ــت ق ـيـمــة الـ ـص ــوت ،ف ــي م ــزي ــارة

ً
مثال ،إلى  5000دوالر حتى ُيحافظوا
عـ ـل ــى وجـ ـ ــودهـ ـ ــم .األم ـ ـ ـ ـ ــوال ال تـبـنــي
ش ـع ـب ـي ــة» .وب ـك ـث ـيــر م ــن اإلي ـج ــاب ـي ــة،
ّ
تعتبر أن «الـنـتــائــج فــي االنـتـخــابــات

فــي كلمته تـلــك ،قبل نحو نصف قــرن،
ي ـق ــول واكـ ـ ُي ــم« :م ــع األس ـ ــف ،الـحـكــومــة
ّ
ّ
اللبنانية شكلت على أس ــاس طائفي.
ً
مثال ،مع احترامي للجميع ،ولكن أردنا
اإلت ـي ــان بــوزيــريــن ِم ــن جبهة الـنـضــال،
وكــانــا درزي ــن ِم ــن طائفة واحـ ــدة .كان
ِم ــن املـ ـف ــروض امل ـج ــيء ب ــوزي ــر يــزبـكــي.
ف ـق ــد أصـ ـب ــح ال ـ ـ ـ ــدروز ث ــاث ــة وه ـ ـ ــذا مــا
يـجـعــل األرث ــوذك ــس عـلــى زع ــل ،ويحق
ل ـهــم وزيـ ـ ــران .وع ـنــدمــا يــزع ـلــون نــأتــي
بــوزيــر ثــالــث حتى لــو كــان وزي ــر دولــة،
وزي ـ ـ ــر بـ ــا وزارة .وه ـ ـكـ ــذا ال ـط ــوائ ــف
ّ
األخ ـ ــرى وب ـه ــذا ي ـقــولــون إن امل ـشــاركــة
ّ
يتغير فــي هــذه
قــد تـحـقـقــت» .ال ش ــيء
ال ـبــاد .وحــدهــا األس ـمــاء فـقــط .املشهد
نفسه ،راهـنــا ،حيث العجز عن تشكيل
حـكــومــة لــأسـبــاب نفسها .ك ــان واكـيــم
صــاحــب طـ ــرح ،وإن ب ــدا ال ـي ــوم غــريـبــا،
يجمله فــي كلمته تـلــك« :يـجــب تعديل
قــانــون االنـتـخــابــات بحيث يــراعــى فيه
ومن هنا،
تمثيل قوى الشعب العاملةِ .
ّ
ثنائية،
نطالب بأن تكون الدائرة
فإننا
ّ
ّ
أي أن يترشح اثنان في كل دائرة ،واحد
ي ـم ـ ّثــل ذوي ال ــدخ ــل امل ـ ـحـ ــدود وواحـ ــد
ُيـمــثــل أصـحــاب الــدخــل الـعــالــي ،بحيث

يكون على األقل نصف أعضاء البرملان
ـاس ال ــذي ــن دخـلـهــم
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن الـ ـن ـ ّ
م ـح ــدود .هـكــذا تـتـمــثــل الــديـمــوقــراطـ ّـيــة
وت ـك ــون ال ـس ـيــادة بـيــد الـشـعــب وتـكــون
ّ
املـ ـش ــارك ــة ل ـل ـش ـع ــب» .ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد ك ــل
تلك السنني ،أصـبــح ال ـفــارق ّ
فلكيًا بني
أصحاب الثروات وذوي الدخل املحدود.
ّ
ّ
ّأما واكيم فظل يتكلم عن الشعبُ ،يراهن
ً
على الشعب ،على حركته ،وصــوال إلى
ّ
النيابية األخـيــرة .خسرت
االنتخابات
ّ
«حركة الشعب» .لم يعد يتحدث كثيرًا.
لـكــن ،أســاســا ،ه ــذا الـصـنــف ِم ــن الـنــاس
ُ
يـسـتـحــق أن تـ ـج ــرى ع ـل ـيــه ال ـت ـج ــارب،
ال ـن ـف ـس ـ ّـي ــة ،الس ـت ـخ ــاص ال ـل ـغ ــز ال ــذي
يـجـعـلــه ،لـنـحــو نـصــف ق ــرن ،ال ُيـصــاب
باليأسِ .مــن أيــن يستمد هــؤالء الطاقة
لالستمرار؟ ما هو اللون األكثر قتامة
ِمــن األس ــود؟ «األي ــادي الـســود» ّ
أي لون
ُ ّ ّ
يقترح لها اليوم ...وهو ،اليوم ،يقر بأن
الوضع أصبح أسوأ؟ عشرون عامًا على
كتابه ذاك والفساد هو الفساد ...وأفسد.
ّ
عندما نــذكــره بــذلــك ،وبكلمته القديمة
ّ
فــي مجلس الـ ـن ــواب ،ال يـجــد س ــوى أن
يقهقه بشيء ِمن السخرية.
من مجلس ّ
النواب عام  1973قال واكيم:
ِ

«للجريمة سـبـبــان أســاسـ ّـيــان ،الجهل
والفقر ،يعني عندما ال تكون املدارس
ّ
املجانية ّ
معممة .كنت سأطالب ملنطقة
بـيــروت الثالثة بمدرسة ولكن عندما
رأيت حالة املدارس في البقاع والجنوب
وال ـج ـبــل ،خـجـلــت م ــن أن أط ــال ــب بـهــذا
املطلب .ميناء طرابلس حكر لشخص.
ميناء صيدا ال يستخدم ،ملاذا ال توزع
األعـ ـب ــاء ع ـلــى امل ــوان ــئ ال ـثــاثــة بحيث
ت ـن ـم ــى مـ ـن ــاط ــق الـ ـجـ ـن ــوب والـ ـشـ ـم ــال
وتستفيد مــن الترانزيت ومــن املرافئ
ويخف الضغط عن مرفأ بيروت» .كان
الرجل يعيش املعنى الحقيقي لعبارة
«نــائــب ّ
األمـ ــة» .هــو ابــن بـيــروت ولكنه
ّ
يتكلم عن األطراف والتنمية املتوازنة.
ك ـ ــان ه ـ ـ ــذا ،ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ق ـب ــل ال ـح ــرب
األه ـل ـ ّـي ــة .ك ـيــف تـعـصــف ح ـ ــرب ،ألكـثــر
ببلد ثم يخرج باملشاكل
ِمن  15عامًاٍ ،
نـفـسـهــا؟ ِل ـ َـم كــانــت ال ـح ــرب؟ يستخدم
واك ـي ــم ف ــي كـلـمـتــه م ـف ــردة «األشـ ـب ــاح».
هــذه امل ـفــردة الـتــي أع ــاد استحضارها
ّ
الداخلية السابق ،حسن السبع،
وزيــر
عندما كان يبحث عن القتلة قبل نحو
عـشــر س ـن ــوات .ال ـيــوم تـسـتـخــدم كثيرًا
ِم ــن ق ـبــل سـيــاسـيــن لـتـفـسـيــر ال ــواق ــع.

املقبلة ستكون مفاجئة»!
ّ
يـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــون «املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة» ب ــأن ــه
شكل
تحالف خــال االنـتـخــابــات ،فــي
ٍ
ُمستتر ،مع القوات اللبنانية «فحرم

أثار واكيم قبل نحو
نصف قرن مسألة عمل
المياومين وتساءل عن
سبب حرمانهم

يقول واكيم في كلمته« :أعود إلى ذكر
األشباح ،سمعنا رئيس حكومة سابق
ّ
يـقــول األش ـب ــاح ،واتـهـمــه الـبـعــض بــأن
األش ـب ــاح كــانــت فــي ّأي ــام ــه ،وه ــو اتهم
غـيــره بأنها كــانــت قبله .إذًا ،نحن ِمن
عـصــر االس ـت ـقــال حـتــى ال ـيــوم نعيش
فــي دن ـيــا األش ـب ــاح .وإال فـكـيــف يمكن
أن يطلب رئيس حكومة ،هو املسؤول
األول فــي الــدولــة ،أن يطلب تقريرًا من
قيادة الجيش وتمتنع قيادة الجيش
عن تسليمه».
ك ــان ه ـن ــاك ،قـبــل  45ع ــام ــا ،أزمـ ــة «دات ــا

ب ـ ـطـ ــرس حـ ـ ــرب ووي ـ ـل ـ ـيـ ــام طـ ـ ــوق مــن
الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ،ل ـي ـف ــوز ف ــادي
س ـع ــد وجـ ـ ـ ــوزف اسـ ـ ـح ـ ــاق .وال ـ ـقـ ــوات
ّ
رشحت شخصية ضعيفة في زغرتا،
ـان ل ـل ـمــردة» .حصل
لـضـمــان مـقـعـ ٍـد ث ـ ٍ
ذلك ،في إطار تطويق التيار العوني
والتمهيد للقاء «الـقــوات» « -امل ــردة».
تنفي مصادر األخير ذلــك« ،املنافسة
الفعلية على املقعد الرابع كانت بني
املردة والقوات ،التي تلقت أكبر خيبة
أم ــل انـتـخــابـيــة فــي ب ـشـ ّـري وزغ ــرت ــا».
ال عـ ــاقـ ــة ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى «امل ـ ـ ـ ــردة»
بـ ــن مـ ــا حـ ـص ــل خـ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
وال ـع ــاق ــة ال ـق ــوات ـي ــة  -امل ـ ـ ــردة« ،ال ـتــي
ب ـ ــدأت م ــع أنـ ـط ــوان زه ـ ــرا ،ق ـبــل أكـثــر
م ــن  10سـ ـن ــوات» .الـلـجـنــة املـشـتــركــة
(طــونــي ال ـشــديــاق ويــوســف سـعــادة)
ثـ ّـبـتــت ال ـه ــدوء ب ــن ال ـق ــواع ــد« ،ول ـكــن
ال ـع ــاق ــة ال ت ـ ــزال ن ــاق ـص ــة ،وب ـحــاجــة
ُ
إل ــى لـقــاء فرنجية  -جعجع لتصبح
طـبـيـعـيــة .ال ـل ـقــاء ال ـث ـنــائــي ل ــه رمــزيــة
ً
وي ـع ـن ــي ت ـط ـب ـي ـعــا ك ــام ــا ل ـل ـع ــاق ــة».
ّ
توضح مصادر التيار الشمالي أن ما
يحصل «لن يؤثر على تحالفاتنا في
بـشـ ّـري وطــرابـلــس وال ـكــورة وغيرها،
ول ــن نـتـحــالــف م ــع الـ ـق ــوات سـيــاسـيــا
واملـنــافـســة بيننا سـتـسـتـمــر .مرحلة
ال ـعــداوة هــي الـتــي يجب أن تنتهي».
وال خ ــوف م ــن ت ـم ـ ّـدد «ال ـ ـقـ ــوات» إلــى
ّ
زغـ ــرتـ ــا ،ألن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
ّ
«أظـ ـه ــرت أن امل ـن ـط ـقــة ل ـي ـســت ملعبًا
مفتوحًا أمام القوات».
عوض أن يبحث «املردة» والعونيون
ُ
ّ
فــي كيفية ح ــل ال ـخــاف (غ ـيــر امل ـبـ ّـرر
ّ
بعد الـيــوم) بينهما ،ليصب ذلــك في
م ـص ـل ـحــة ح ـل ـف ـه ـمــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي،
يلجأ كل منهما إلى تفاهمات قائمة
على املصلحة الخاصة والحسابات
الضيقة .هــو ال ـصــراع داخ ــل الساحة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة حـ ـ ــول امل ـق ــاع ــد
وال ـح ـص ــص .ف ـيــأتــي ال ـي ــوم سليمان
فــرنـجـيــة ،بـعــد الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
ُلي ّ
قدم «صـ ّـك ب ــراءة» جديدًا لجعجع،
ح ـتــى يــزيــد مــدمــاكــا آخ ــر ف ــي تـقــدمــه
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـشـ ـعـ ـب ــي« .قـ ـ ــد ي ـك ــون
ج ـع ـج ــع اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاه ــم مــع
الـتـيــار ،وق ــد يـكــون هــو املستفيد من
ّ
املصالحة ،ولـكــن االنتخابات أعطته
ّ
شــرع ـيــة والـ ـك ــل ي ـع ـتــرف ب ــوج ــوده»،
تقول مصادر «املردة» ،نافية أن يكون
اللقاء موجهًا ضــد باسيل .م ــاذا عن
تـقـ ّـبــل الـجـمـهــور لـهــذه الـخـطــوة ،بعد
سنوات من التجييش؟ «ال أحد ُيمكنه
أن يتهم سليمان فرنجية باملتاجرة
بالشهداء أو املــزايــدة عليه ،هو الذي
ّ
فقد كل عائلته في املجزرة» .ال تنفي
املصادر وجود أناس غير راضني عن
املصالحة« ،ولكن القواعد منذ فترة
ُ َّ
ت ـحــضــر ل ــأم ــر .نــاس ـنــا م ــع سليمان
وخياراته».

ّ
اتصاالت» أيضًا إنما بعنوان مختلف.
كــانــت وزارة االت ـصــاالت اسمها وزارة
«البريد والبرق والهاتف» .طالب واكيم
بمعرفة َم ــن ُي ــراق ــب الـتـلـفــونــات« :مل ــاذا
يكون تلفون نائب مراقبًا؟ مواطن عادي
ّ
م ـع ــت ــر ،درويـ ـ ـ ــش ،ك ــوي ــس ،واح ـ ــد بــدو
يغازل واحدة ،ملاذا يراقبونه؟» .اليوم ما
ً
عاد أحد يسأل هذه األسئلة أصــا .أما
بالنسبة إلى الكهرباء ،الشيء الوحيد
ّربما الــذي كان أفضل في املاضي ،لكن
مع ذلك نأخذ ملحة من واقع تلك املرحلة
ِمــن كلمة واكـيــم« :هـنــاك احتكار فعلي
وهناك سيطرة من بعض األشخاص.
ً
مثال ّ
جرت
أذكــر شركة كهرباء قاديشا
 6000شخص في طرابلس إلى املحاكم
بــالــرغــم مــن تظاهر ومطالبة األح ــزاب
والـنـقــابــات والجماهير»ّ .أم ــا حكايات
قطاع الدواء ،آنذاك ،فيقول عنه« :طالب
الصيدلة يتخرجون وال يمكنهم العمل
فيؤجرون شهاداتهم للذين يحتكرون
استيراد ال ــدواء  300و 250و 350ل .ل.
ملاذا؟ في عام  1964أجريت دراسة حول
إنشاء معمل أدويــة في لبنان ،ال يكلف
كـثـيـرًا لـيــس أكـثــر مــن  25مـلـيــون لـيــرة،
ويدر أرباحًا طائلة على لبنان ،البلدان
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مقالة

«دومينو» محاصصة البوليس
عمر نشابة
إن تجديد «أمر فصل» الضباط الصادر أخيرًا عن املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان واعتراض قادة الوحدات في مجلس القيادة على ذلك أدى إلى توتر يجسد
أزمة ناتجة من تنافس سياسي وطائفي ومذهبي وسباق على مضاعفة النفوذ في إدارة
ّ
مؤسسات الدولة .اللواء عثمان املصنف من حصة فريق سياسي ،يسعى إلى الحفاظ
على نوع من أنواع العرف الذي يقضي بإلحاق قوى األمن بمرجعية مذهبية ّ
بحجة إلحاق
مؤسسات أخرى بمرجعيات طائفية ومذهبية .أما قادة الوحدات املعترضني فمصالحهم
الفئوية تقتضي منع عثمان من إخضاع قوى األمن لفريق محدد.
غير أن جميع املسؤولني في إدارات الدولة ال يكفوا عن تكرار معزوفة «التوازن الطائفي
واملذهبي» .وما يقصدونه فعليًا ما هو سوى التعبير عن حرصهم على التوازن بني
عصبيات مذهبية ملواجهة عصبيات مذهبية أخرى .هو أسلوب في هيكلة املؤسسات
يستجيب لـ«بارانويا» دائمة وتشنج مستديم بني امللل الحاكمة.
وفي هذا اإلطار إن التحدي األبرز الذي يواجهه عثمان ،كما واجهه سلفه قبله ،يكمن في
هيمنة املحاصصة الطائفية واملذهبية والسياسية على مجلس قيادة قوى األمن الذي
يترأسهْ .
فوح َدتا أمن السفارات واإلدارة املركزية ّ
«مقربتان» من عني التينة والشرطة
القضائية من املختارة والدرك اإلقليمي واملفتشية والقوى السيارة من بعبدا .وبالتالي
يبدو أن إدارة عثمان لقوى األمن تقتصر عمليًا على شرطة بيروت وفرع ّ
(حوله سلفه
إلى شعبة) املعلومات (الذي يفترض أن يخضع لهيئة األركان التي يقودها ضابط من
طائفة أخرى).
مجلس قيادة قوى األمن يشبه إلى حد بعيد مجلس الوزراء .وقد يكون عثمان أفضل
العارفني بمأزق الرئيس املكلف حيث يشهد على أنه رئيس ملجلس ال يرأسه ،ويسعى
فــي الــوقــت نفسه إل ــى مـنــع أي رئـيــس آخ ــر أن يــرأســه .هـكــذا تصبح املــؤس ـســات بال
رئيس مسؤول ّ
يتحمل مسؤولية أدائها وتضيع بالتالي املساءلة واملحاسبة وتصبح
املؤسسات سائبة والهدر قائمًا و«الطاسة ضايعة».
ال يقتصر هذا الخلل في هيكلة مجالس إدارة مؤسسات الدولة على املديرية العامة
لقوى األمــن الداخلي بــل يشمل معظم اإلدارات العامة؛ لكن قــد تكون لتبعات الخلل
الهيكلي في قوى األمن أضرار تزيد جسامة على األضرار لدى املؤسسات األخرى .فال
شك أن تفاقم األزمة التي تعاني منها قوى األمن سيؤدي إلى مزيد من العجز والضعف
والترهل ألهم وأكبر أجهزة الضابطة العدلية في لبنان.
محاصصة البوليس ال تؤدي إلى تحقيق «التوازن الطائفي واملذهبي والسياسي الذي
يثبت االستقرار» كما يحلو للبعض أن يقول ،بل إن املحاصصة هي سقوط الحجر
األول فــي اصطفاف حـجــارة الــ«دومـيـنــو» .ويتبعه سـقــوط الحجر الثاني ال ــذي يفتح
الباب واسعًا أمــام التدخل الفئوي في عمل الشرطة لتسهيل إفــات بعض الجناة من
املحاسبة واستخدام السلطة لخدمة أطراف على حساب أطراف أخرى .سقوط الحجر
الثالث يشرع الفساد والتالعب والنهب حيث يلجأ الضباط الفاسدون إلى التلطي خلف
زعماء الطوائف واملذاهب .الحجر الرابع يسقط كل حجارة اللعبة في بحر من الفوضى.
ويصبح كل ضابط قائد وحدة زعيمًا ملجموعة مسلحة ومتخاصمة مع ضابط آخر
يقود مجموعة مسلحة أخرى باللباس الرسمي نفسه أو بزي مبتكر (كما هي حال
زي فرع املعلومات) .ونعود ،ال سمح الله ،إلى أيام عصيبة مرت بها املؤسسة عام 2009
عندما كاد يقع صدام مسلح في املقر العام لقوى األمن الداخلي في األشرفية بني الدرك
اإلقليمي وديوان املدير العام.
مؤسسة قوى األمن الداخلي تحتاج إلى ورشة إصالح شاملة وإلى عزلها في شكل
كامل عن التنافس السياسي والعصبيات الطائفية واملذهبية وال يتحقق ذلك إال بعد
رحيل كل الضباط «املحسوبني» على أطراف سياسية وطائفية ومذهبية ،من دون أي
استثناء.

العربية يمكن أن تعتبر سوقًا أساسية
لتجارة األدوية .أنها بحاجة إلى أدوية
ول ــدي ـن ــا ف ــي ل ـب ـنــان خــري ـجــو ص ـيــدلــة،
ولــديـنــا إمـكــانـيــة إلن ـشــاء ه ــذا املصنع.
ملــاذا ال ينشأ هــذا املصنع» .كــان واكيم
طموحًا .كان حاملًا.
ّ
َمن منا ال يسمع بعبارة «املياومني» في
أيامنا؟ ّ
القصة قديمة .في كلمة النائب،
ّ
قبل الحرب األهلية ،يرد اآلتي« :ملاذا هذا
الحرمان من العمل؟ مشكلة املياومني
ي ـج ــب أن ت ـع ــال ــج سـ ـ ــواء ف ــي اإلدارات
ّ
الرسمية أو في مراكز العمل الخاصة».
ُ
ن ـجــده أي ـضــا يـطــالــب بـحـقــوق عناصر
ّ
متطوعو «الدفاع
اإلطفاء .اليوم ما زال
ّ
املدني» يبكون ِمــن أجــل إنصافهم .أما
بما ّ
خص النفايات ،فيرد ذكرها أيضًا،
إذ يـ ـق ــول« :بــال ـن ـس ـبــة لـلـحــديـقــة جنب
الكنيسة في الدائرة الثالثة ،أتى أناس
يريدون أن يبنوا فيها .قالوا لهم إنها
ت ـخ ــص الـ ــدولـ ــة .اآلن صـ ـ ــارت لــأســف
مزبلة .هذا شيء يضر بالصحة العامة
ويـضــر باملنظر» .اآلن أصبحت البالد
ّ
كلها «مزبلة» يا نائبنا القديم.
بــامل ـنــاس ـبــة ،ع ــام  1973ل ــم ي ـكــن هـنــاك
حزب الله بعد ،لكن مع ذلك كان هناك

حديث عــن «سياسة دفــاعـ ّـيــة» للدولة.
ّ
البرملانية:
عجيب! قال واكيم في كلمته
ّ
ّ
دفاعية ليدافع عن
«كل بلد له سياسة
نفسه ،ما عدا لبنان ،وقد اعترفت بذلك
ّ
البرملانية» .هنا قاطعة
لجنة التحقيق
ً
ّ
ريـ ـم ــون ّإده ق ــائ ــا« :ي ـج ــب أن تــؤمــن
ّ
الدفاعية.
مياه الـشــرب قبل السياسة
إنــك تموت ِمــن العطش ولــن تستطيع
امل ـ ـحـ ــاربـ ــة»ُ .ي ـج ـي ـب ــه ّ واك ـ ـيـ ــم« :ن ـع ـنــي
بالسياسة الدفاعية أنه يجب أن نحدد
من هو العدو ،من هم حلفاء العدو .من
نحن ومن هم حلفاؤنا في املعركة ،ما
هي اإلمكانيات املتاحة والتي قد تتاح
للبنان .كم يتمكن لبنان من توفير مال
من أجــل البذل ومــن أجــل إعطاء قواته
املسلحة؟ ما هو عدد الجيش اللبناني؟
كـيــف يـجــب أن ي ـكــون ه ــذا ال ـج ـيــش؟».
ال ـخــاف نـفـســه .املـنـطــق نـفـســه وكــذلــك
ّ
يتغيرُ .يمكن
املوقف املـضــاد .ال شــيء
لــواكـيــم أن ُيـعـيــد نـشــر كلمته بتاريخ
الـ ـي ــوم ...ول ــن ُي ــاح ــظ أح ــد ذل ــك .ليس
لديه اليوم تعليق غير التعليق الذي
أطلقه في مجلس النواب ،بعد الحرب
األهـلـ ّـيــة ،عندما كــان فــي ذروة سجاله
ّ
مع الحكومة« :ولك خلصونا بقى».
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ملف
من قلة من رجاالت الجمهوريتين :الثانية التي اسقطتها
الحرب ( ،)1990 - 1975والثالثة التي تنحر نفسها .حتى

اندالع الحرب اختبر الحكم مرة في واحدة من محاوالت
تأليف الحكومات ،في االمكان القول انها تختصر معظم

ٌ
ّ
بهيج طبارة شاهد على جمهوريتين

ما ّ
مرت فيه حكومات سبقتها او تلتها ،في ظل دستور
االربعينات ودستور التسعيناتّ .
جرب ايضًا حكومات ما بعد

ّ
الحربُ .يقلب الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة صفحات
في الجمهوريتين ودروس كل منهما

[]2

رفيق الحريري ...الحالم بلقب «هوسمان بيروت»
الوزير بهيج طبارة مع الرئيس رفيق الحريري في جلسة لمجلس الوزراء

في هذه الحلقة الثانية يروي
الوزير السابق الدكتور بهيج
طبارة ّ
تعرفه على الرئيس رفيق
الحريري وسني عالقتهما
نقوال ناصيف
اقل من ثالثة اشهر من عام  1973اختصرت ،بزخم
االحداث التي مرت ،سنوات من التجارب الشخصية
والخبرة .احداث لم نكن ندرك في حينه انها تحمل
في طياتها بوادر حرب طويلة مقبلة.
قبل اتـفــاق الطائف وتعديل الــدسـتــور تبعًا لــه عام
 ،1990كان رئيس الجمهورية ِّ
يسمي الرئيس املكلف
تــألـيــف الـحـكــومــة مــن دون حــاجــة ال ــى اسـتـشــارات
نيابية ملزمة .وقــع اختيار سليمان فرنجيه على
امني الحافظ ،الشاب املثقف النزيه املليء باملثاليات،
َ
اال ان النجاح لم ُيكتب ملحاولته فلم ت ِعش .في رأيي
لو جاء في ظروف طبيعية كان يمكن ان يكون من
افضل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا في لبنان.
شاء قدره ان يحضر في اقسى الظروف واصعبها.
اضف ان تأليف الحكومة لم يراع التوازنات الطائفية،
ُ
ّ
اذ أعطيت الطائفة السنية حقائب ثانوية (االعــام
واالقـتـصــاد والـصـنــاعــة) ،غير سـيــاديــة فــي املعنى
ّ
امل ـتــداول الـيــوم ،علمًا ان احــد ال ــوزراء السنة اعتذر
عن عدم املشاركة ،ناهيك بأن احدى هذه الــوزارات
ُ
(الصناعة) لم تنشأ بعد ،وكانت ملا تزل حبرًا على
ورق .سمح هذا الخلل بالحمالت على الحكومة فور
اعالن تأليفها بحجة عدم صحة التمثيل.
بعد مرور عقدين من الزمن ،ضمت اولى حكومات
رفيق الحريري عام  1992اربعة وزراء من الطائفة
ّ
السنية لم يسبق ألي منهم ان تولى منصبًا وزاريًا
(عمر مسقاوي وحسن عزالدين ومحمد غزيري
وفــؤاد السنيورة) ،كنت خامسهم الوحيد صاحب
تجربة مقتضبة .مع ذلك لم ّ
تتعرض ملثل هجمات
حكومة  .1973السبب يبدو اليوم واضحًا ،هو ان
ّ
الـحــريــري وف ــر لــوزرائــه ،الـجــدد فــي عــالــم السياسة
اآلت ــن مــن خ ــارج ن ــادي ال ــوزراء التقليديني ،الغطاء
الـسـيــاســي الـكـبـيــر ال ــذي كـنــا نـفـتـقــده فــي حكومة
الحافظ ،مع ان الحريري يصل الــى منصبه للمرة
االولى .لم يكن نائبًا ،وال اصبح زعيمًا سياسيًا ،وال
ّ
زعيمًا سنيًا حتى ،متكئًا على شبكة عالقاته في

الظروف االستثنائية تلك ،بعد االنتخابات النيابية
ال ـعــامــة ،وسـمـعـتــه كـصــاحــب م ـش ــروع اقـتـصــادي
اع ـمــاري اح ــوج مــا تـكــون الـيــه ال ـبــاد الـخــارجــة من
ّ
الحرب .لم يكن ثمة اعتراض على تمثيل السنة ما
دام الحريري على رأس الحكومة .على انــه سيظل
يـمـثــل بالنسبة ال ــى وزراء طــائـفـتــه كـمــا الحكومة
برمتها الغطاء السياسي الــواســع الــذي يتطلبونه.
ُع ّينت معه وزيـرًا للعدل اربــع مــرات ( 1992و1995
و 1996و ،)2003وفي الخامسة وزير دولة (.)2000
على ّ
مر وجودي في وزارة العدل رفض االطالع على
ّ
التشكيالت القضائية التي كنت اعــدهــا واوقعها،
وارفعها اليه كي يمهرها بتوقيعه .راح يجيبني وهو
يؤكد دعمه لي :ال لزوم للنظر فيها ما َ
دمت وقعتها
انت.
حينما اوشك على تأليف حكومة  ،2003طلب مني
مرافقته الى البقاع .بوصولنا الى شتورة دعاني الى
انـتـظــاره فــي فـنــدق ب ــارك اوتـيــل بعض الــوقــت .لدى
عــودتــه اخـطــرنــي انــه كــان عند رسـتــم غــزالــي الــذي
خلف غــازي كنعان في عنجر .قــال :مشي الحال.
سألته عما يقصد ،فكشف لي ان السوريني وافقوا
بعد اعتراض على تعييني وزيرًا للعدل .اذذاك فهمت
مغزى تعييني وزير دولة في حكومة .2000
ملعرفتي بالحريري اسباب شتى.

بيروت الباريسية
بعد تجربة  ،1973عــدت الــى ممارسة املحاماة في
مكتبي مع فؤاد بطرس .ما ان اطلت الحرب العبثية
عام  ،1975وبــدأت اعمال العنف مع ما رافقها من
خطوط تماس ،عملت على محاوالت لم ُيكتب لها
النجاح مــع عــدد مــن االصــدقــاء لتكوين قــوة ثالثة،
تقف في وجه االصطفاف الطائفي وتدعو الى وقف
ُ
انكفأت عن العمل السياسي الى ان شاءت
القتال.
االقدار ان ألتقي الحريري ،فاعود الى السياسة من
بابها الواسع.
 ،1973التقيت
حكومة
استقالة
اعقبت
اشهرًا قليلة
ُ
وزكــريــا النصولي وهـنــري اده الــذي كــان أقـيــل من
ح ـكــومــة ص ــائ ــب سـ ــام عـ ــام  ،1973ع ـلــى قــاســم
مـشـتــرك ه ــو ال ـش ـعــور بــالـحــاجــة ال ــى الـتـعـبـيــر عن
ّ
املتحرر
افكارنا كجيل جديد من الشباب اللبناني
من الطائفية والراغب في خدمة بلده .بدأنا البحث
عن وسيلة اعالمية تصلح لذلك ،الى ان عثرنا على
امتياز يخص سيدة من طرابلس هي الفيرا لطوف
باسم "املستقبل» ،يسمح بإصدارها جريدة يومية
او مجلة اسـبــوعـيــة ،بالعربية او الفرنسية .كانت

املطبوعة تصدر بتقطع ،صاحبة االمتياز محررها
االساسي.
تــوص ـل ـنــا الـ ــى شـ ـ ــراء االمـ ـتـ ـي ــاز بـ ـ ـ ــ 120الـ ــف ل ـيــرة
تحملناها بالتساوي ،ثم أسسنا شركة مساهمة
برأسمال قدره  650الف ليرةّ ،
تميزت بأنها ّ
ضمت
حــوالــى  50مساهمًا مــن خيرة شباب ذلــك الزمن.
اكـثــر مــن عـشــرة منهم تــولــى فــي مــا بعد مناصب
نيابية او وزاريــة كفؤاد بطرس ومحمد الجارودي
واسعد رزق وسليم ديــاب وكميل زيــادة ويوسف
َّ
تقال ورمزي جريج ...استعنا بعدد من الصحافيني
بينهم شاب ناشئ هو نهاد املشنوق.
فــي  31كــانــون االول  1973صــدر الـعــدد االول من
مجلة "املستقبل» ،وبقيت تصدر اسبوعيًا حتى
العدد التاسع في  4آذار  ،1974عندما ّ
تقرر وقفها
بسبب خالفنا مع اده على التوجهات السياسية،
وحاجتها الــى تمويل اضافي .في بعض االسباب
انــه لــم يسبق اص ــدار املجلة تفاهم بــن املساهمني
ع ـلــى ال ـخ ـطــوط ال ـعــري ـضــة لـلـسـيــاســة ال ـتــي ســوف
تعتمدها ،ما سمح للقيمني عليها بالتفرد في رسم
سياستها .بعد سنوات ارتفعت قيمة االمتياز ما
سمح لنا بتعويض املساهمني عند التفرغ بها الى
الصحافي نبيل خوري الذي اصدرها في فرنسا،
قبل انتقالها بعد سنوات اخرى الى الحريري الذي
اعجبه االسم بما يرمز اليه من تطلع الى بعيد .اعاد
اصدارها جريدة يومية في لبنان واطلق اسمها على
تلفزيونه وتياره السياسي.
كان ذلك اتصالي االول به من دون معرفة سابقة.
بعد االجتياح االسرائيلي سمعت كثيرًا عن سعيه
الــى تنظيف بيروت من الدمار والـخــراب الــذي لحق
بـهــا ،وعـهــد فيه الــى شركته "اوج ـيــه" وال ــى الفضل
شلق .ثم الحقًا دوره في مؤتمري الحوار الوطني
ّ
الجميل ،الــى ان
فــي جنيف ول ــوزان فــي عهد امــن
ً
تلقيت اتـصــاال منه .حضر الــى مكتبي في فــردان
وجلس قبالتي يعرض ّ
علي مشروع توسيع مرفأ
صيدا .طلب مني كمحام التعاون مع وكيله املحامي
خـلـيــل ابــوح ـمــد لـ ــدرس ام ـك ــان ت ـط ــوي ــره .وضعنا
تصورًا لتنفيذ فكرته من طريق ما اصبح ُيعرف
ال ـيــوم بـنـظــام  .BOTســرعــان مــا تـبــن ان تنفيذه
يـتـجــاوز صالحية السلطات املحلية ويـحـتــاج الى
ّ
تدخل املشترعُ ،
فصرف النظر عنه.
ثم كانت مناسبة ثانية للتعاون ،حينما طلب مني
ايجاد صيغة قانونية تسمح باستيعاب عشرات
آالف من الشباب الذين ّقرر اخراجهم من نار الحرب
في لبنان وارسالهم على نفقته الى اوروبا او اميركا
ملتابعة دروس ـهــم الجامعية .البعض منهم يجهل
لغة البلد الــذي أرســل اليه .وألن دول الغرب تعتمد،
بــالـنـسـبــة ال ــى املــؤس ـســات الـخـيــريــة ال ـتــي ال تبغي
الربح ويمولها شخص واحد ،ما ُيعرف باملؤسسة
( )Fondationالتي ال يزال التشريع اللبناني يفتقر
اليها ،اقتضى "لبننة" املؤسسة وتكييفها كي تصب
فــي قــالــب قــانــون الـجـمـعـيــات ،رغ ــم ان بــابـهــا ليس
مفتوحًا امام الجمهور ،وال هيئة ادارية منتخبة لها،
ّ
وممولها وصاحب الكلمة
بل املؤسس هو لولبها
االولــى واالخيرة .فكانت "مؤسسة الحريري" بعلم
وخبر مؤرخ في  18آب  .1983على االثر ورشة عمل
كبيرة قامت على ُّ
تقبل مئات الطلبات والتدقيق فيها
واجراء املقابالت وتوجيه املقبولني من الطالب نحو
االختصاصات التي تتناسب مع مؤهالتهم وتحتاج
اليها سوق العمل في لبنان.
قبل الوصول الى اتفاق الطائف ،وكان احد املشتغلني
الرئيسيني عليه شــأن ح ـ َ
ـواري جنيف ول ــوزان ،بدأ
يعمل على مشروعه الضخم :اعــادة اعمار بيروت.
طلب مني التفكير معًا في هذا الهاجس :كيف يمكن
ً
اعادة اعمار الوسط التجاري كي يعود محال لتالقي

اللبنانيني بعدما كان مسرح اقتتالهم.
اراد ان يــوصــف ب ــ«هــوس ـمــان بـ ـي ــروت» .اسـتـعــاد
ص ــورة املهندس الفرنسي ال ـبــارون ج ــورج اوجــن
هوسمان ،عمدة باريس في حقبة نابليون الثالث،
الــذي اخــرج العاصمة من ازقتها الفقيرة والضيقة
في القرن التاسع عشر بازالة املباني وجرفها وفتح
الجادات العريضة ،كي يمسي الرجل باني باريس
تزال احدى كبريات الجادات التي شقها
الحديثة .وال ُ
تحمل اسمه .طبعت هذه الصورة في ذهن الحريري
الــذي اراد تكرار التجربة .كــان بــدأ ايضًا يفكر في
ولــوج املعترك السياسي الــى اكثر بكثير من دوره
كوسيط للتسويات والحلول.
على نحو مماثل ،كــانــت تجربة الشركة العقارية
العمار وسط بيروت التي ُعرفت الحقًا بـ«سوليدير».
توليت وضــع قانونها ،وحملته الــى مجلس وزراء
حـكــومــة عـمــر ك ــرام ــي ع ــام  1991ملـنــاقـشـتــه على
طــاولـتــه فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،وكــذلــك فــي جلسات
مناقشته في اللجان النيابية املشتركة ،الى ان أقر
قبل سنة من وصول الحريري الى رئاسة الحكومة.
كباريس كانت حــال الوسط التجاري بعد الحرب.
تهدم كليًا او ّ
قسم كبير من االبنية ّ
تصدع او لحقت
ً
به اضــرار جسيمة ،فضال عن بنى تحتية محيت
تمامًا كي ينبت فوق الطرق الحشيش.
تبني لــدى التدقيق في اوضــاع الوسط التجاري ان
ملكية اكثرية عقاراته التي كانت تعود في االصل
الى مالكني متعددين اصبحت ،بفعل التقادم ،موزعة
على عــدد كبير جـدًا من املالكني ،عــدا املستأجرين
ال ــذي حـفــظ الـقــانــون لـهــم حقوقهم حـتــى فــي حــال
ّ
تهدم البناء كليًا .لــذا لم يكن ممكنًا تــرك االمــر الى
اصحاب العقارات لكي يتدبر كل منهم امره بنفسه.
ّ
تكون لدينا اقتناع بأن الوسط التجاري اما ينهض
بمكوناته كلها معًا او يبقى على وضعه املزري الى
ما ال نهاية ،مكانًا آمنًا للمحتلني والهاربني من وجه
العدالة .تبلورت شيئًا فشيئًا ،اثر اجتماعات عدة بني
الرياض وجدة وكنت االقيه الى هناك ،فكرة اشراك
املالكني واملستأجرين في اعــادة االعمار من خالل
شــركــة عـقــاريــة تتملك ع ـق ــارات الــوســط الـتـجــاري
وتسدد قيمتها الى مالكيها واصحاب الحقوق فيها
اسهمًا في الشركة.
ّ
استشار الحريري العالمة الفرنسي جورج فيديل
الذي اعجبته الفكرة ،واذكــر انه وصفها بـ«مبتكرة
بــارعــة» ،واكــد دستوريتها شــرط ان تكون االسهم
قابلة للتداول فــورًا في البورصة ،بحيث يستطيع
حاملها ان ِّ
يسيلها ويقبض قيمتها نقدًا عندما
يشاء.
بسبب "سوليدير" ّ
تعرض الحريري لحمالت ظاملة
تناولت تخمني عقارات الوسط باعتباره مجحفًا،
وال ـت ـص ـم ـيــم ال ـه ـنــدســي ل ـلــوســط ب ـح ـجــة انـ ــه افـقــد
العاصمة هويتها وتاريخها .الالفت ان الحمالت لم
تتناول الصيغة القانونية التي قامت عليها الشركة،
وال اآللية املعتمدة العادة اعمار الوسط التجاري في
ً
بـيــروت ،مــع ان اح ـدًا لــم يقدم حــا آخــر يــراعــي كل
االعتبارات القائمة في حينه.

عقوبة االعدام
منذ اوائل التسعينات ،في اجتماعات كانت تضمني
فــي ج ــدة وال ــري ــاض وب ـي ــروت مــع ف ــؤاد الـسـنـيــورة
وال ـف ـضــل شـلــق وب ــاس ــم الـسـبــع ال ــى آخ ــري ــن ذوي
اخـتـصــاصــات مختلفة ،ن ــواة فــريـقــه ،ب ــدأت تظهر
عالمات االحالم السياسية الكبرى عنده .بوصوله
ّ
الى السرايا ،فكر في تعييني وزيرًا للمال فاخبرته
ان ّ مهنتي القانون فاضحيت وزي ـرًا للعدل ،بينما
حل هو وزيرًا للمال والسنيورة وزير دولة للشؤون
املالية .كان ذلك املخرج الوحيد املمكن كي تؤول هذه

ّ
الحقيبة الــى وزيــر سني ،للمرة االولــى منذ ما بعد
اتفاق الطائف ( )1989بعدما تعاقب عليها شيعيان
هما علي الخليل واسعد دياب في حكومات سليم
الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح.
بــا مـبــالـغــة اح ـفــظ عــن وجـ ــودي فــي وزارة الـعــدل
ً
محطات ذات اثــر مهني وشخصي .انـقــذت رجــا
من االع ــدام لم اعــرفــه ،وبالكاد اذكــر اسمه .تم ذلك
بمساعدة الـحــريــري ،وتـسـ َّـبــب لــي فــي مشاكل مع
الياس هراوي.
يوم ُ
عينت وزيـرًا للعدل في اواخــر عام ّ ،1992كان
لبنان خرج من حرب اهلية استمرت  15سنة خلفت
اكثر من  200الــف قتيل عــدا الجرحى واملفقودين
واملقعدين .بالفعل عاش املجتمع اللبناني في مطلع
ع ــام  1993كــابــوســا حقيقيًا ج ــراء ك ـثــرة جــرائــم
القتل الـتــي تـجــاوز عــددهــا  30فــي الشهر الــواحــد.
َّ
حمل الناس مسؤوليتها الى القضاء اللبناني ،الى
اصدار القرارات وعدم التشدد في فرض
البطء في
َّ
فاقعة،
ـورة
ـ
ص
ـ
ب
ـراض،
ـ
ت
ـ
ع
اال
ـذا
ـ
ه
ى
تجل
ـات.
الـعـقــوبـ
ُ
عندما وقعت جريمة بشعة في البقاع :شاب قتل أمًا
وولديها بدافع السرقة.
اجتمعت العشيرتان اللتان ينتمي اليهما القاتل
والضحايا ّ
وقررت انزال عقوبة االعدام به .وتم تنفيذ
الحكم.
حـ َّـركــت ه ــذه القضية ال ــدول ــة ،فـتـقـ ّـرر اع ــادة العمل
بقانون صــدر بعد اح ــداث عــام  .1958القاتل عن
ق ـصــد ُيـ ـع ــدم وإن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك س ــاب ــق تـصــور
وتصميم ،وال يحق للمحاكم منح الـقــاتــل اسبابا
ّ
وصرح
تخفيفية .صدر القانون مطلع عام 1994
رئيس الجمهورية انــه لن يمنح العفو الخاص ألي
مجرم تقضي املحاكم باعدامه.
بالفعل نفذت ق ــرارات اع ــدام كثيرة شنقًا او رميًا
بــالــرصــاص .ال ــى ان ص ــدر ق ــرار محكمة التمييز
برئاسة رالــف رياشي في  21تشرين االول 1997
في قضية شخص ال اعرفه اعتذر عن ذكر اسمه
بالكامل (أ.ر.ي.).
ج ــاء ف ــي ال ـق ــرار ان ظـ ــروف الـقـضـيــة الـنــاتـجــة عن
االنـفـعــال ،وع ــدم وج ــود اسبقيات للمجرم وعمره
(كــان يبلغ  67مــن العمر) ،كلها اسـبــاب تخفيفية
تؤدي الى خفض عقوبة االعدام .لكن القانون ِّ
يقيد
املـحـكـمــة ويمنعها مــن مـنــح االس ـب ــاب التخفيفية
ويـلــزمـهــا الـحـكــم ب ــاالع ــدام .لــذلــك حـكـمــت بــاعــدام
(أ.ر.ي.).
حملت امللف الى رئيس الجمهورية وقلت له اني ُّ
اضم
صوتي الى اصوات القضاة في طلب الرحمة .جوابه:
تعهدت تنفيذ كل حكم يقضي باالعدام.
قلت ان الـقـضــاة الــذيــن اصـ ــدروا الحكم عـ ّـولــوا في
حكمهم على الحق املعطى الــى رئيس الــدولــة بعدم
املوافقة على تنفيذ عقوبة االعدام.
بقي مصرًا ،وطلب مني اعداد مرسوم تنفيذ العقوبة.
اال انني امتنعت عن اعــداده وتوقيعه ،ألن ضميري
لم يكن يسمح لي بتنفيذ االعدام في شخص قالت
املحكمة انــه ال يستحق هــذه العقوبة .امتنعت رغم
مراجعات رئيس الجمهورية ،والضغط الذي حاول
ممارسته علي من خالل رئيس الحكومة.
ح ـص ــل ب ـع ــد اشـ ـه ــر ان سـ ــافـّ ــرت ،ف ـط ـلــب رئ ـيــس
الجمهورية من الوزير الذي حل محلي في تسيير
شؤون وزارة العدل اعداد املرسوم وارساله للتوقيع
ّ
تمكن من حمله على توقيعهُ ،
وح ّدد موعد
والتنفيذ.
تنفيذ االعدام في  18نيسان  1998ومكان التنفيذ
في الباحة الداخلية لسجن رومية .اال ان الحريري
الــذي كان مطلعًا على املوضوعّ ،
مقدرًا االعتبارات
التي املت ّ
علي موقفي ،حفظ مشروع املرسوم في
جاروره ،واعاده ّ
الي بعد عودتي من السفر ومزاولة
مهماتي كوزير اصيل لوزارة العدل.

ُ
لواله لكان (أ .ر .ي ).أعدم في ذلك التاريخ.
بقي في السجن ،معلقًا بني املوت والحياة ،رغم ّ
تبدل
الـعـهــود ،وبـقــي حكم االع ــدام فــي حقه مــن دون ان
يصدر عن رئيس الجمهورية عفو خاص يخفض
العقوبة ،الى ان قـ ّـررت السلطات اللبنانية منذ اكثر
من عشر سنوات استجابة الضغوط االوروبية عدم
تنفيذ اي عقوبة اعــدام صــادرة او يمكن ان تصدر
عن املحاكم.
عــرفــت فــي مــا بعد ان (أ .ر .ي ).ال ي ــزال على قيد
الحياة بعدما امضى  20سنة في السجن ،ثم استعاد
حــريـتــه مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــان ــون خـفــض الـعـقـ ُـوبــات.
سمعت تصريحًا له على التلفزيون عندما أطلق،
قــال فيه انــه لــوال شخص ال اعرفه هو وزيــر العدل
بهيج طباره ملا كنت اليوم على قيد الحياة.
لكن واقعة اخرى ،هذه املرة مع رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري ،ستترك بــدورهــا اثــرهــا ،وكـنــت غــادرت
وزارة العدل.

شجاران مع ّبري

في آب  2001كنت وزير دولة بال حقيبة في رابعة
حكومات الحريري ،عندما انفجرت قضية قانون
اصول املحاكمات الجزائية ،املعروف ايضًا بقانون
الحريات وحقوق االنسان كونه ينظم عمل النيابات
العامة والضابطة العدلية ،ويــراعــي قــاعــدة ان املــرء
بريء الى ان تثبت ادانته ،ويحدد الحاالت التي يجوز
فيها التوقيف االحتياطي واملدة القصوى التي يمكن
فيها توقيف االشخاص في اثناء التحقيق معهم.
ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن ع ـمــل دؤوب الخ ـت ـصــاص ـيــن،
وضــع قــانــون جــديــد الص ــول املـحــاكـمــات الجزائية
ُوصف عند اقــراره عام  2001بأنه "قانون رحيم».
لـكــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ام ـيــل ل ـحــود م ــارس حقه
الدستوري باعادته الى مجلس النواب لتعديل بعض
صالحيات وزير العدل واملدعي العام
مواده ،اهمها
ِّ
الـتـمـيـيــزي بـمــا يـقــلــص صــاحـيــة االول وسلطته
على النيابات الـعــامــة ،ويـ ِّ
ـوســع صالحيات الثاني.
عندما اطلعت الحريري عليها ،دعاني الى منزله مع
القاضي عدنان عضوم الــذي كــان يشغل منصب
املدعي العام التمييزي .كان جواب عضوم ان وزير
العدل وافــق على التعديالت .لم اقتنع بالجواب ،اذ
ان التعديالت املقترحة ليست قضية شخصية بل
مسألة مبدئية تتعلق بتوزيع الصالحيات على نحو
متوازن بني السلطات.
فــي  26ت ـمــوز  2001عـقــد مجلس ال ـن ــواب جلسة
لــدرس طلب اع ــادة النظر فــي بعض مــواد القانون.
تخلل الجلسة نقاش طويل حول التعديالت ،فكانت
النتيجة ان رفــض  81نائبًا استجابة طلب رئيس
الجمهورية ،فــي مقابل اثنني فقط .كانت املفاجأة
ان ّ
تقدم ،بعد ايام ،عشرة نواب ينتسبون الى معظم
الكتل باستثناء الحزب التقدمي االشتراكي باقتراح
قانون معجل مكرر لتعديل املــواد ذاتها التي سبق
املجلس ان ّردها باكثرية ساحقة .صادف كل ذلك
فــي وقــت تـعـ ّـرض فيه شباب وشــابــات مــن انصار
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة للضرب
واالعتقال امام قصر العدل في بيروت في  7آب.
حضرت جلسة مجلس النواب في  13آب ،متسلحًا
ب ــاح ــدى مـ ــواد ال ـن ـظــام الــداخ ـلــي ال ـتــي تـشـتــرط من
اجل النظر في اقتراح القانون بصورة مستعجلة،
من دون عرضه على اللجان النيابية ،ان ترفق به
"مذكرة معللة" ّ
تبرر العجلة .مثل هذه املذكرة لم تكن
ّ
موجودة ،وكان يصعب تصور وجودها.
عـنــدمــا ط ــرح رئ ـيــس املـجـلــس صـفــة املـعـجــل على
التصويت ،رفعت يدي طالبًا الكالم .اال انه استعجل
التصويت معتبرًا الهيئة العامة اقرته .حصل عندئذ
بيني وبينه سجال.

قلت معترضًا :هذا غير مقبول دولة الرئيس.
ّرد :لم اعطك اإلذن بالكالم.
قلت :هذا غير مقبول .لدينا الكثير لنقوله في املعجل
ّ
املكرر.
ّرد :قلت لك ان ال تتكلم.
صرخت :هذا ال يجوز ،ليس هكذا يكون التشريع.
ّ
عقب ّبري :لم اعطك حق الكالم ،وتصرخ ايضًا.
قلت :ملــاذا تعطينا حق الكالم ما دمـ َـت قد صادقت
على مــا لدينا مــن اعـتــراضــات جوهرية وحاسمة
عليه .لذا سانسحب ولن اكون شاهد زور هنا .ما
يحصل مرفوض.
ّبري :إنسحب.
ّ
قلت :سأنسحب  ...انا من اقرر.
ّرد :قلت لك انني سأعطيك حق الكالم.
ً
جمعت اوراقــي قائال :ال ،هذا غير مقبول .كرامتنا
وكرامة املجلس في الدق.
وخرجت.
في تلك الجلسة الحزينة في تاريخ مجلس النواب،
قال الحريري :ال اعتقد ان احدًا اليوم يحب ان يكون
رئيسًا للحكومة .الناس ليسوا مع التعديل ،ونحن
سنسير فـيــه ،ليس ألنـنــا مقتنعون ،بــل ألن الجو
السياسي العام يفرض ذلك.
في النتيجة اقر املجلس التعديالت بـ 71صوتًا في
مقابل  7اصــوات وامتناع نائب واحــد .الذين كانوا
ضدها صاروا بني ليلة وضحاها معها.
تذكرني هذه الحادثة باخرى مشابهة حصلت بعد
خمس سنوات ،انما بادوار معكوسة.
ف ــي اي ـ ــار  2006ان ـش ـغ ـلــت االوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
بمذكرات جلب صادرة عن القضاء السوري في حق
شخصيات لبنانية ،بينها نائبان هما وليد جنبالط
ومروان حماده .قرأت اكثرية اللبنانيني اصدار هذه
امل ــذك ــرات سياسيًا ولـيــس قــانــونـيــا ،واعـ ُـتــبــر ّ
مسًا
ِ
بكرامة الوطن وتجاوزًا غير مقبول لالصول التي
ترعى العالقات بني الدولتني.
بلغت حدة التوتر ان جلسة مجلس النواب في 23
ايار  ،2006املخصصة لالسئلة واالجوبة ،خرجت
عن جدول اعمالها وشهدت مداخالت لنواب ّنددت
ً
بموقف وزارة العدل التي ،بدال من ان ترفض الطلب
ملخالفته النظام العام ،ارتــأت رمــي الكرة في ملعب
مجلس النواب.
ُ
طلبت الـكــام  -وكنت نائبًا عــن بـيــروت  -ألبـ ِّـن ان
الــورقــة التي وصلت الــى املجلس ليست طلب رفع
الحصانة عن نائبني ،بل طلب تبليغ اوراق قضائية
ً
كــان يقتضي ّردهــا فــورًا عمال باالتفاق القضائي
بني البلدين.
في الشق السياسي اضفت اننا قرأنا في الصحف
تصريحًا لرئيس املجلس ان االب ــواب ّ
مشرعة في
سوريا لزيارة رئيس الحكومة ،وتساءلت اي ابواب
هي املقصودة؟
ً
ّ
تدخل ّبري قائال :اذا بدك تحاسبني انا حاضر.
َ
ّ
اجـبــت :انــت قـلــت ان االب ــواب مـشــرعــة .انــا أصــدقــك.
لكنني اس ــأل اي اب ــواب؟ اب ــواب الـسـجــون أم ابــواب
القصور؟
هـنــا حـصـلــت م ـش ــادة كــامـيــة بـيـنــي وب ــن رئـيــس
املجلس الذي طلب مني تغيير املوضوع ّ
وقرر رفع
الجلسة.
تـنــاولــت الـصـحــف ال ـص ــادرة فــي ال ـيــوم الـتــالــي هــذا
الحادث باسهاب ،وروت كيف انني قصدت مكتبه
بــرفـقــة الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة لتأكيد احـتــرامــي
وتقديري له اللذين ال يتأثران بانفعال.
كرر ّبري ما كان ّ
ّ
يردده في اكثر من مناسبة  :انت
استاذي في الجامعة.
بالفعل تابع في ُالستينات محاضراتي عن قانون
العمل عندما كنت أ ِّدرس املادة في الجامعة اللبنانية.

منذ اوائل التسعينات ،في اجتماعات
كانت تضمني في جدة والرياض
وبيروت مع فؤاد السنيورة والفضل
شلق وباسم السبع الى آخرين ذوي
اختصاصات مختلفة ،نواة فريقه،
بدأت تظهر عالمات االحالم السياسية
الكبرى عند رفيق الحريري

شجاري الثاني مع رئيس المجلس
حصل عام  ،2006بعدما أصدرت
دمشق مذكرتي توقيف بحق
جنبالط وحماده ،وتزامن ذلك
مع تصريح بري بأن أبواب دمشق
مفتوحة لرئيس الحكومة ،فسألته
اي ابواب؟ ابواب السجون أم ابواب
القصور؟ فرد رئيس المجلس :اذا بدك
تحاسبني انا حاضر
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مجتمع

مجتمع
قضية عقبتان تعترضان إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة عبر المؤسسة ّ العامة لإلسكان .األولى
مرتبطة بمصرف لبنان الذي ّ
حدد سقفًا لالستدانة بالليرة ّ
تبين أن غالبية المصارف تخطته .والثانية تكمن في
مستوى الفوائد المدعومة الذي سيتفق عليه بين المصارف والمؤسسة في ظل ارتفاع معدالت الفائدة
على التسليفات بالليرة إلى ما ال يقل عن %12

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف
محمد وهبة
إلعـ ـ ـ ــادة إط ـ ـ ــاق الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة
املــدعــومــة ،لـيــس عـلــى م ـصــرف لبنان
وجمعية املصارف إال مالقاة املؤسسة
العامة لإلسكان في منتصف الطريق.
م ــا يـ ـح ــدث ،ع ـم ـل ـيــا ،ب ـع ــدم ــا حـصـلــت
املــؤس ـســة عـلــى اع ـت ـمــاد مــالــي بقيمة
 100مليار ليرة لدعم هــذه الـقــروض،
أن مصرف لبنان يسعى ،بكل الطرق
املتاحة ،ملنعها من ذلــك ،فيما تبحث

القروض الجديدة لن
تقسم على فترتين زمنيتين
وإنما على فترة  25سنة
جمعية املصارف عن طريقة لـ«شفط»
ه ــذه األمـ ــوال مــن دون أن تـتـنــازل عن
جزء من ربحيتها.
مـجـلــس ال ـن ــواب ،فــي جـلـســة «تـشــريــع
ال ـض ــرورة» الـشـهــر املــاضــي ،أق ـ ّـر منح
املــؤسـســة اع ـت ـمــادًا مــالـيــا بقيمة 100
مـلـيــار لـيــرة لــدعــم ال ـقــروض السكنية
مؤقتًا ،في انتظار أن إقــرار الحكومة
سـيــاســة اسـكــانـيــة ت ـحـ ّـدد مــن خاللها
آلـيــات الــدعــم املـسـتــدامــة .لكن املشكلة
التي واجـهــت املؤسسة أن «املــركــزي»
استبق ال ـقــرار بــإصــدار التعميم 503
على املصارف ،والــذي ينص على أنه
«ال يجوز أن يزيد صافي التسليفات
املمنوحة من املصرف للقطاع الخاص
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـ ــن  %25مــن
مجموع ودائــع الزبائن لديه بالليرة
الـلـبـنــانـيــة .وي ـتــوجــب عـلــى امل ـصــارف
إيــداع قيمة كل فــرق يزيد عن النسبة
املـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــاب مـ ـج ـ ّـم ــد ل ــدى
مـصــرف لبنان ال ينتج فــوائــد ،لحني
تسوية هذا التجاوز .وتمنح املصارف
ال ـتــي ت ـكــون فــي وض ــع مـخــالــف مهلة
ّ
حدها األقصى  2019/12/31لتسوية
أوض ــاع ـه ــا .ويـمـكــن لـلـمـصــارف الـتــي
يتعذر عليها تسوية أوضاعها خالل
هــذه املهلة ،مراجعة املجلس املركزي
بهذا الشأن».
وق ــد ت ـبـ ّـن ،بحسب الـنـشــرة الشهرية
ملصرف لبنان عــن شهر تموز ،2018
أن نسبة تسليفات املصارف بالليرة
ت ـب ـل ــغ  %32.7مـ ــن م ـج ـم ــل الـ ــودائـ ــع
بــال ـل ـيــرة ،م ــا يـعـنــي أن املـ ـص ــارف لن
تكون قادرة على إعطاء أي تسليفات
ج ــدي ــدة إال ف ــي ح ــال ح ـصــول أمــريــن:
أن تـخـفــض تسليفاتها بــالـلـيــرة إلــى

مــا دون امل ـعــدل املـطـلــوب مــن مصرف
لبنان ،أو أن تــرفــع مجموع ودائعها
بــالـلـيــرة لتخفض نـسـبــة التسليفات
إلى الحدود املطلوبة.
امل ـص ــارف حــاولــت مــع حــاكــم مصرف
لـبـنــان ري ــاض ســامــة الـحـصــول على
إعـ ـ ـف ـ ــاء م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـق ــف م ـح ـص ــور
ب ــال ـق ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة ،إال أنـ ــه رفــض
ّ
ب ـحـ ّـجــة أن الـ ـق ــروض بــال ـل ـيــرة تـشــكــل
ضغطًا على سعر صرف الليرة مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر .إذ أن ك ــل ل ـي ــرة ت ـن ـفــق على
ش ــراء مـنــزل يـتـحـ ّـول قسم كبير منها
إل ــى ط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر ،ألن غالبية
امل ــواد املستعملة فــي تشييد الشقق
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ويـ ــدفـ ــع الـ ـت ــاج ــر ثـمـنـهــا
بالدوالر.
ه ـك ــذا ،تـ ـب ـ ّـددت فـسـحــة األمـ ــل ب ـعــودة
ّ
ال ـقــروض السكنية املــدعــومــة .وتـعــزز
ه ــذا املـشـهــد ال ـس ــوداوي بـعــدمــا تبيّ
أن آلية الدعم الجديدة تتطلب منتجًا

ج ــدي ـدًا غـيــر ذل ــك الـ ــذي كــانــت تـقـ ّـدمــه
املؤسسة وفــق آلـيــات الــدعــم السابقة.
إذ كــانــت تـقـســم ال ـق ــرض إل ــى فترتني
زمـنـيـتــن ب ـح ـ ّـد أق ـص ــى  15س ـنــة لكل
مـنـهـمــا ،وتـقـتـطــع م ــن ال ـق ــرض نسبة
 %10ت ـس ـت ـع ـمــل ل ــدف ــع ال ـ ـفـ ــائـ ــدة عــن
امل ـق ـت ــرض خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األول ـ ـ ــى مــن
القرض .وفي هذه الفترة كان الزبون
ي ــدف ــع أص ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرض ،ع ـل ــى أن يـ ـ ّ
ـرد
للمؤسسة في الفترة الثانية من مدة
القرض ما ّ
سددته عنه.
أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفًا
فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات فـ ــي آلـ ـي ــة ال ــدع ــم
وتـغـيــرات أسـعــار الـفــائــدة .فبالنسبة
ل ـل ـم ـ ّـدة ال ــزم ـن ـي ــة ،ل ــم ي ـع ــد ب ــاإلم ـك ــان
تقسيم الـقــرض إلــى فـتــرتــن ،بــل بات
يتوجب أن يكون على فترة  25سنة
ً
أص ـ ــا وف ـ ــائ ـ ــدة .والـ ـسـ ـب ــب أن اآلل ـي ــة
السابقة كانت تفرض على املؤسسة
أن تعاني من نقص في السيولة التي

تستعملها لتسدد عــن الــزبــائــن كلفة
الفائدة .أما حاليًا ،فليس بإمكانها أن
تزيد من معاناتها في ظل محدودية
الــدعــم ال ــذي حصلت عليه ،وبالتالي
ع ـل ـي ـهــا أن ت ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مــع
املصارف على منتج جديد.
أما بالنسبة إلى أسعار الفوائد ،فقد
ارت ـف ـع ــت ع ـل ــى ال ـت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـل ـيــرة
إلــى ّ %12
كحد أدن ــى ،فيما كانت في
السابق ال تتجاوز  .%9وفق آلية الدعم
ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان ــت ك ـل ـفــة الـ ـق ــرض على
ال ــزب ــون ال ت ـت ـجــاوز  ،%5لـكــن ارت ـفــاع
أسـعــار الـفــائــدة ،فــرض على املؤسسة
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ــن إنـ ـ ـف ـ ــاق م ـب ـل ــغ ك ـب ـيــر
لـلـحـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار الـكـلـفــة على
ال ــزب ــون بـمــا يعنيه ذل ــك مــن تقليص
ع ــدد ال ـق ــروض املـمـنــوحــة بــاالسـتـنــاد
إل ــى قيمة الــدعــم ال ــذي حصلت عليه
( 100مليار ليرة) .أو أن ّ
تحمل الزبون
الفرق في ارتفاع أسعار الفائدة ،بما

إذا تنازلت المصارف عن جزء من ربحيتها يمكن توسيع مروحة الدعم ليشمل  4000قرض (مروان طحطح)

يعنيه ذلك من كلفة إضافية عليه.
هــي مـعــادلــة ثــاثـيــة يـجــب أن تـتــوازن
ف ـي ـه ــا ث ــاث ــة عـ ـن ــاص ــر :ق ـي ـم ــة امل ـب ـلــغ
املـخـصــص ل ـلــدعــم ،م ـع ــدالت ال ـفــائــدة،
عــدد الـقــروض املمنوحة .كلما ارتفع
سـعــر ال ـفــائــدة ب ــات يـتــوجــب تقليص
ع ــدد الـ ـق ــروض ،أو رف ــع قـيـمــة املـبـلــغ
املـخـصــص لـلــدعــم .وكـلـمــا ارت ـفــع عــدد
القروض يتوجب خفض سعر الفائدة
ورفع قيمة املبلغ املخصص للدعم.
فــي ه ــذا اإلط ــار ت ـبـ ّـن ،وف ــق حسابات
أولـيــة ،أن رفــع الـفــائــدة على املقترض
إل ــى  %6.25س ـي ــؤدي إل ــى مـضــاعـفــة
ق ـي ـمــة امل ـب ـل ــغ الـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـرده لـلـمـصــرف
ع ـلــى مـ ــدى  25ع ــام ــا .وب ــال ـت ــال ــي فــإن
تجنيبه هذه الكلفة الباهظة ،يفرض
خفض معدالت الفائدة إلى مستويات
م ـق ـبــولــة .ف ـفــي ال ـســابــق كــانــت الكلفة
اإلج ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى الـ ــزبـ ــون ت ـص ــل إل ــى
حدود  %135من أصل القرض.
إذًا ،بــأي كلفة دعــم يمكن املؤسسة أن
تمنح قروضًا سكنية مدعومة ألوسع
ف ـئــة م ــن امل ـق ـتــرضــن ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
الطلب على الـقــروض السكنية مــن 5
آالف سنويًا إلــى ما ال يقل عن ،8000
بعدما بــات على الجهات التي كانت
لــدي ـهــا ب ــروت ــوك ــوالت م ــع املـ ـص ــارف،
أن تلجأ حـصــريــا إلــى املــؤسـســة دون
سواها؟
اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـل ــى هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ره ــن
امل ـف ــاوض ــات ال ـشــاقــة ال ـتــي تخوضها
املــؤسـســة مــع امل ـصــارف .ف ــإذا تنازلت
امل ـ ـص ـ ــارف ع ـ ــن ج ـ ــزء م ـ ــن رب ـح ـي ـت ـهــا
ليشمل
يمكن توسيع مــروحــة الــدعــم
ّ
 4000قـ ــرض ،أم ــا إذا أظ ـه ــرت تعنتًا
فإنها ستفرض خفضًا قسريًا لعدد
القروض املمنوحة للزبائن .وهــذا ما
ّ
ً
سيخلق حــاال مــن الـتــوتــر فــي السوق
بسبب التنافس الذي يمكن أن تخلقه
ه ــذه اآلل ـي ــة ب ــن ال ــزب ــائ ــن وامل ـص ــارف
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــد تـ ـلـ ـع ــب ف ـ ـيـ ــه «ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة»
و«امل ـعــرفــة» دورًا كـبـيـرًا فــي املفاضلة
بني هذا الزبون وذاك .في هذه الحال
قــد ال يصل جــزء كبير مــن الــدعــم إلى
مستحقيه ،أو قد يخلق تنافسًا غير
م ـش ــروع ب ــن مـسـتـحـقــي ال ــدع ــم ،على
افـ ـ ـت ـ ــراض أن الـ ــدعـ ــم ع ـب ــر امل ــؤس ـس ــة
العامة لإلسكان مخصص للطبقتني
الوسطى ـ الدنيا والفقيرة.
ّ
األس ــوأ مــن ذلــك كــلــه ،أن هــذه املشكلة
قد ّ
تؤسس للمعالجات املستدامة في
مـســألــة ال ـقــروض السكنية املــدعــومــة،
ألن كـ ــل الـ ـحـ ـل ــول امل ـق ـت ــرح ــة تـتـطـلــب
ً
تمويال مــن املـصــارف ،وهــذا التمويل
يأتي بكلفة باهظة.

تقرير

ّ
«زيت القلي» يهدد الليرة ...احذروا «التنكيت»!
رلى إبراهيم
«حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ب ـخ ـيــر ،إذًا ال خـ ــوف ع ـلــى اس ـت ـقــرار
ال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،م ـعــادلــة علمية
ك ــان يـفـتــرض إدخــال ـهــا ف ــي املـنــاهــج
ال ــدراسـ ـي ــة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .اال أن مــا
حصل منذ  10أيام كان سيطيح هذه
ّ
امل ـعــادلــة ،بـعــد أن ه ــز إع ــان إلحــدى
شركات زيــت «القلي» اقتصاد البلد
بأكمله ...واسـتـقــرار الليرة املرتبطة
بـ ـشـ ـخ ــص س ـ ــام ـ ــة .ل ـ ــم يـ ـك ــد ي ـن ـشــر
إعــان على الطرقات يقول« :الفايدة
ع ــال ـل ـب ـن ــان ــي  »%29.6ح ـت ــى قــامــت
ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ولـ ــم تـقـعــد.

تحركت وزارة االقـتـصــاد الستدعاء
ص ــاح ــب ش ــرك ــة الـ ــزيـ ــت وأصـ ـح ــاب
فـ ـ ـك ـ ــرة االعـ ـ ـ ـ ـ ــان وكـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ي ـظ ـه ــره
التحقيق متورطًا في هذه الدعابة...
الدعابة التي ّ
«سمت بدن» املصارف،
ّ
وال ـتــي ب ــدوره ــا جــيــرت «ال ـس ــم» الــى
وزارة االقـتـصــاد .لــن نــدخــل هنا في
ب ـطــوالت وزارة االق ـت ـصــاد الوهمية
عندما يتعلق األم ــر بحقوق الناس
واستماتتها لتحصيل حق أصحاب
املـ ــولـ ــدات ح ـي ـنــا وامل ـ ـصـ ــارف ف ــي كل
حني ...على اعتبار أن وزير االقتصاد
ن ـف ـس ــه ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة بـنــك
سيدرس السابق« ،يفهم على» هؤالء
وي ـت ـف ـ ّـه ـم ـه ــم .بــال ـن ـت ـي ـجــة امل ـص ــال ــح

مشتركة .دعابة الزيت التي لم ّ
تمر «ع
سالمة» ،كان من املفترض بعد نقاش
بني ممثلني عن الشركة وال ــوزارة أن
ّ
تحل األمور ببيان توضيحي نشرته
الشركة ،وأكدت فيه «ثقتها بالعملة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .وك ـ ــان أن ن ـش ــر ال ـج ــزء
الثاني من االعــان فــورًا (وهــو حائز
مــوافـقــة األم ــن ال ـع ــام) ،ال ــذي يتضح
فيه أن سعر قــارورة الزيت انخفض
ب ـن ـس ـبــة  ،%29.6وب ــالـ ـت ــال ــي بــاتــت
«الفائدة على اللبناني .»%29.6
كل ذلك ،لم يقنع وزارة االقتصاد التي
ال ّ
تحركها إعالنات الـ «الفائدة صفر
باملئة» التي تنشرها املصارف ،في
غــش واض ــح للمستهلكني ...هـكــذا،

ح ــرر وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد رائـ ــد خ ــوري
محضر ضبط بحق «إعالن الشركة
امل ـل ـت ـبــس» وف ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،رغــم
ع ــدم قــانــون ـيــة ض ـبــط م ـمــاثــل لـعــدم
اسـتـنــاده ال ــى نــص قــانــونــي .ال هـ ّـم،
ظـنــت الـشــركــة أن األم ــور سـ ّـويــت؛ ال
يمكن لزيت القلي أن يحدث أضرارًا
ت ـقــارب الـهـجــوم ال ـن ــووي .ولـكــن ألن
ال ــوض ــع امل ــال ــي ه ــش إل ــى درجـ ــة أن
ّ
إعالن زيت قلي قادر على هزه ،تلقت
ً
الـشــركــة اتـصــاال مــن مكتب مكافحة
ال ـجــرائــم املــالـيــة وتـبـيـيــض األم ــوال!
ل ـل ـت ــذك ـي ــر فـ ـق ــط نـ ـتـ ـح ــدث هـ ـن ــا عــن
ّ
بالحد
قنينة زيت لقلي البطاطا أو
األقصى «ناغتس» دجاج على شكل

فيلة .رغم ذلك ،تم جلب «املجرمني»
من صاحب شركة الزيت الى الفريق
االعالني الــذى ابتدع الفكرة والــذي
ّ
نشر االعالن ،علهم يخفون مشروعًا
لضرب املصارف ال سمح الله ،أو أن
املؤامرة أعمق وتمس عالقة «الثقة»
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ــن املـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي
وحافظ االستقرار النقدي والقومي
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـم ــا حـ ـص ــل أن ي ـش ـكــل
ع ـب ــرة مل ــن تـ ـس ـ ّـول ل ــه ن ـف ـســه الـلـعــب
بــاالس ـت ـقــرار ال ـن ـقــدي :هـيـبــة الــدولــة
من هيبة ليرتنا وقطاعنا املصرفي
وحاكم مصرفنا املركزي ...فاحذروا
«التنكيت».

تقرير

محاضرة في «أديان»:
حق اليهود في «وطنهم»!
فاتن الحاج
املحاضرة
فــاجــأت الراهبة تـيــدوال عـبــدو،
ِ
ف ــي «م ـع ـه ــد امل ــواطـ ـن ــة وإدارة ال ـت ـن ــوع»
فــي مــؤسـســة «أديـ ـ ــان» ،ال ـثــاثــاء املــاضــي،
بـعــض امل ـشــاركــن فــي بــرنــامــج «التنشئة
ّ
على األديــان والـشــأن الـعــام» الــذي ينظمه
املـعـهــد ،بتبنيها املــزاعــم الصهيونية في
شأن «تهجير الشعب اليهودي وحقه في
وطنه وفي عودته إليه».
املــؤس ـســة ال ـتــي تـعـمــل بـتـمــويــل خــارجــي،
أم ـيــركــي وبــري ـطــانــي ت ـحــدي ـدًا ،اسـتـنـفــرت
أمــس إثــر خــروج مضمون املـحــاضــرة الى

مسؤولو الجمعية:
المحاضرة
ما قالته
ِ
لم يكن رأيًا شخصيًا

ال ـع ـلــن ،بـعــدمــا نـشــر ال ـنــاشــط حـســن بــزي
«بوست» على صفحته على «فايسبوك»
ّ
جاء فيه أن «في مؤسسة أديان في بدارو،
هناك من تحاضر في الشباب وتقول لهم
إن لليهود حقًا في بناء دولتهم التي طردوا
مـنـهــا ســاب ـقــا ،ول ـي ــس صـحـيـحــا م ــا يـقــال
ّ
إن حلمهم هــو بـنــاء دولــة مــن الـفــرات إلى
النيل .تطبيع ثقافي مع العدو اإلسرائيلي
لــن يـمــر .هــم غاصبون لفلسطني العربية
ومجموعة من العصابات والقتلة».
مـســؤولــو املــؤسـســة ســارعــوا الــى التأكيد
ّ
َ
أن ما قالته عبدو «عكس ما يقوله اليهود
عن املوضوع وليس رأيها الشخصي» .أما
املؤسسة« ،فموقفها واضــح من إسرائيل

وال ـص ـه ـيــون ـيــة ضـمـنــا بــاع ـت ـبــارهــا ع ــدوًا
ً
ومـ ـحـ ـت ــا ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا امل ــوق ــف الــرس ـمــي
لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،وه ــي تــرفــض أي كــام
خـ ــارج ه ــذا املـ ـب ــدأ ،ب ــل إن ـه ــا تـعـطــي بــالــغ
األهمية لتنشئة األجيال الشابة في لبنان
عـلــى روح املـســؤولـيــة الـشــامـلــة واملـقــاومــة
ملــواج ـهــة ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي وال ـ ــذود عن
الوطن في وجه كل معتد وإرهابي».
عـلـمــا ان املــؤس ـســة ،فــي ن ـشــاط لـهــا الـعــام
املـ ــاضـ ــي ح ـ ــول «األثـ ـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي ل ـل ـصــور
الـنـمـطـيــة» ،أدرجـ ــت صـفــة «الـصـهـيــونــي»
كمادة للتنميط!
ّ
مـســؤولــو املــؤسـســة أكـ ــدوا أن املـحــاضــرة
س ـت ـس ـت ـك ـمــل ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء املـ ـقـ ـب ــل «ل ـت ـك ــون
هـنــاك فـكــرة كــامـلــة عــن مـضـمــون امل ـقــرر».
وأوضـ ـح ــوا أن ال ـبــرنــامــج ي ـقــدمــه املـعـهــد
سـ ـن ــوي ــا وي ـت ـض ـم ــن امل ـ ـحـ ــور األول فـيــه
دروسًا عن أديان العالم بما فيها الديانة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة وم ـع ـت ـق ــدات ـه ــا وط ـق ــوس ـه ــا،
«وال ت ــدخ ــل امل ـ ــادة ف ــي م ــوض ــوع ال ـعــدو
اإلسرائيلي».
م ـ ــدي ـ ــرة امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ،نـ ــايـ ــا ط ـ ـ ـبـ ـ ــارة ،أك ـ ــدت
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن األم ـ ــر «مـ ـح ــض إفـ ـت ــراء
وال ــدرس ليست لــه صلة ال مــن قــريــب وال
من بعيد بالصهيونية ،وشخصيًا أتبنى
القضية الفلسطينية مـنــذ صـغــري ومــن
ي ــزاي ــد ع ـل ـ ّـي ف ــي ذلـ ــك ي ـس ـبــب ل ــي جــرحــا
ع ـم ـي ـقــا» .وأش ـ ــارت إل ــى «أن ـن ــا أوضـحـنــا
األم ــر لــواضــع الـبــوســت ،فاقتنع وسحبه
ّ
مــن ال ـت ــداول» .إال أن «األخ ـبــار» علمت أن
املنشور سحب للتعديل ومن ثم أعيد إلى
املوقع.
وفي السياق ،حذر مراقبون تربويون من
أن ي ـكــون م ــا قــالـتــه ع ـبــدو رأي شخصي
يندرج في اطار برنامج متكامل لإلعداد،
الفتني الى أن «اللعبة ليست في املضمون
املعلن ،انما في املنهج الخفي الذي يقدمه
األستاذ في الصف وتشريب الطالب بما
هو مقتنع به».

تقرير

ُ مغارة جب جنين
هل «تمحى» كما مغارة كفرزبد؟
أسامة القادري
وكــأن شيئًا لم يكن .أقفل بــاب املـغــارة الطبيعية
ال ـت ــي اك ـت ـش ـفــت ،م ــؤخـ ـرًا ،ف ــي ب ـل ــدة ج ــب جنني
ال ـب ـقــاع ـيــة ،واسـ ـت ــؤن ــف ال ـع ـم ــل ف ــي ورش ـ ــة ب ـنــاء
املستشفى الحكومي!
 24ســاعــة هــي امل ــدة الــزمـنـيــة الـتــي تــوقـفــت فيها
أعـمــال الــورشــة ،إثــر الضغط ال ــذي مــارســه أبناء
البلدة والناشطون البيئيون .غير أن مساعيهم
ـؤت أكلها ،فقد استأنفت «الــدولــة» ورشتها،
لم تـ ِ
ّ
مقفلة باب املغارة بحفارة كي ال يراها أحد .إلى
اآلن ،ال أحد قــادرًا على وقف األشغال ،فـ«العقار
ج ـم ـهــوري ول ـيــس ب ـلــديــا» ،ي ـقــول رئ ـيــس الـبـلــديــة
ع ـي ـســى ال ــدس ــوق ــي .ك ــل م ــا أجـ ـ ــراه األخـ ـي ــر من
اتصاالت «مــع جهات رسمية» لم يــأت بنتيجة بعد .والكل «قالوا لنا إنهم يهتمون باملوضوع».
يشير الدسوقي إلى أنه أعلم املديرية العامة لآلثار بوجود املغارة ،غير أن الكشف الذي أرسلته
خلص إلى أن «املغارة معلم طبيعي وال توجد فيها معالم أثرية» .وهنا ،يسقط اختصاص املديرية.
الدسوقي أرسل أيضًا كتابًا إلى وزارة السياحة التي بادرت إلى إرسال لجنة من مديرية املغاور
للكشف« ،ليجري على إثرها اتخاذ القرار ،فإما تصنيفها معلمًا سياحيًا أم ال» .وفي هذا اإلطار،
تواصلت «األخبار» مع وزير السياحة أواديس كيدانيان الذي قال إنه طلب أمس من املعنيني تزويده
ً
بامللف كامال لدرسه وتقرير مصير املغارة.
في انتظار األجوبة الرسمية ،يحاول أبناء البلدة الدفاع عن «ملكهم» عبر سلوك طريق القضاء
املستعجل .ويلفت الناشط أيمن قــدورة إلى أن «األهالي لن ينتظروا حتى يصبح مصير مغارة
البلدة كمصير املـغــاور التي تــم إكتشافها فــي عــدد مــن املناطق وتحديدًا فــي البقاعني الغربي
واألوســط» .لهذا السبب« ،قررنا رفع شكوى إلى قاضي األمــور املستعجلة ،وإخبار إلى النيابة
العامة ،على أن نقوم بعد ذلك بتحركات شعبية» .وطالب وزارتي السياحة والبيئة بالقيام بعملهما
للمحافظة على املغارة وإعتبارها معلمًا من شأنه إنعاش املنطقة سياحيًا.
مع ذلك ،ثمة خوف كبير من أن يؤول مصير مغارة البلدة إلى ما آل إليه مصير مغارة بلدة كفرزبد
التي جرى إكتشافها قبل نحو  25سنة .يعود قدورة إلى قبل شهر .إلى بداية الورشة ،حيث «جرى
اكتشاف مغارتني صغيرتني ،طمس الحديث عنهما ،إلى أن كان اكتشاف هذه املغارة التي لن نقبل
أن تقفل ،وكأنها لم تكن».
من جهته ،يأسف الناشط عدنان شمس الدين إلى المباالة الدولة تجاه اكتشاف كهذا ،مشيرًا إلى
أنه «يمكن إيجاد أرض بديلة لبناء املستشفى ،طاملا أن األعمال ال زالت في بداياتها».
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مفكرة

بالد ال طير
فيها ال خير
فيها

بالتزامن مع موسم صيد الطيور املزدهر في األطراف ،اطلقت جمعية «أغصان» في دير ميماس
لحماية الطيور من الصيد والحفاظ على الطبيعة .وتحت شعار
(قضاء مرجعيون) حملة توعية
ّ
«نحن نحب عصافير دير ميماس» ،دقت الجمعية وبلدية دير ميماس جرس اإلنذار في املنطقة
ذات الكثافة الحرجية والزراعية التي تشهد انقراضًا في بعض أنــواع العصافير بسب الصيد
العشوائي .رئيس الجمعية كامل مرقص أشار إلى أن الجمعية رفعت على األعمدة وداخل أحياء
البلدة نحو سبعني صورة ألنواع من العصافير التي تعيش في املنطقة ،التقطها نقيب املصورين
السابق جمال السعيدي ،كتب عليها شعارات مثل «إحميني ألحميك» و«أنا عدو الحشرات فال
تكن عدوي» و«بالد ال طير فيها ال خير فيها».
(تصوير علي حشيشو)

ّ
للفلسطينيات:
الكشف عن
سرطان الثدي ّ
ً
مبادرات ّ
فردية بديال من تقشف «األونروا» والدولة
إيلده الغصين
ل ـي ـســت املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـس ـت ـث ـنــى ف ـي ـهــا «غ ـيــر
اللبنانيات» من الحملة الوطنية للكشف املبكر عن
سرطان الثدي التي تطلقها وزارة الصحة اللبنانية
ف ــي تـشــريــن األول م ــن ك ــل عـ ــام .مـنــذ  ،2009تــاريــخ
إطـ ــاق أول حـمـلــة م ــن نــوع ـهــا لـلـتــوعـيــة والـكـشــف
عــن ســرطــان الـثــدي كانت الحمالت املتعاقبة ّ
تقدم
الفحص املجاني للبنانيات فقط في املستشفيات
الحكومية ،وبتخفيض للكلفة «لجميع النساء» في
املستشفيات الخاصة لتصل إلى نحو أربعني ألف
ليرة لبنانية .هــذا الـعــام ،اتخذ «االستثناء» صداه
فــي أوسـ ــاط الـنـســاء الفلسطينيات بـشـكــل خــاص،
بسبب أزم ــة الـتـمــويــل الـتــي تــواجـهـهــا وكــالــة األمــم
املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني
«األونروا» التي من «مسؤوليتها االهتمام بالوضع
الـصـحــي لــاجـئــن الـفـلـسـطـنـيــن وطـبــابـتـهــم» كما
تؤكد مستشارة التواصل في الوكالة هدى السمرا
ل ــ«األخ ـبــار» .وتــوضــح «فــي الـسـنــوات السابقة كنا
ننظم حمالت مماثلة بالتعاون مــع منظمات غير
حكومية ،ونحن ال ّ
نحمل وزارة الصحة املسؤولية
ّ
تـجــاه الفلسطينيني ،وال نـتـهــرب مــن مسؤوليتنا،
لكن الوضع املالي ملنظمتنا ّلم يعد يسمح بتنظيم
حـمــات مكلفة مـمــاثـ ّلــة» .تـقــشــف «األون ـ ــروا» سمح
بـ ــاإلضـ ــاءة ع ـلــى ت ـقــشــف ال ــدول ــة ف ــي مــال ـهــا ال ـعــام
«املـ ـخ ـ ّـص ــص مل ــواط ـن ـي ـه ــا» وان ـع ـك ــاس ــات ــه الــاح ـقــة
بالفلسطينيات خــال شهر التوعية حــول سرطان
ّ
ال ـثــدي ومـعـهــن الــاج ـئــات ال ـســوريــات والـعــراقـيــات
ّ
وغيرهن .وأشــارت السمرا إلى أن «األونــروا تسعى
حاليًا إلــى البحث فــي سبل الـتـعــاون مــع منظمات
األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة مـ ـث ــل م ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة
والـيــونـيـســف أو منظمات غـيــر حـكــومـيــة ،ونسعى
حاليًا إلى التشبيك معها ملحاولة استلحاق الحملة
التي ال تحصر في هذا الشهر».
ّ
إزاء ه ــذا ال ــوض ــع ،ظـهــرت املـ ـب ــادرات ال ـفـ ّ
ـرديــة كحل
ّ
مــؤقــت وبــديــل .فـقــد أعـلـنــت الــدك ـتــورة جـمــال الـقــرى
«ع ــن اسـتـقـبــالـهــا لــاج ـئــات الـفـلـسـطـيـنـيــات إلج ــراء
الـفـحــص الـطـبــي بـكـشــل م ـجــانــي» .ولـقـيــت امل ـبــادرة
أصـ ـ ــداء إي ـجــاب ـيــة إذ «ت ـم ـك ـنــت ع ـبــر ال ـت ــواص ــل مع
أص ــدق ــاء وأط ـب ــاء وم ــراك ــز مــن تــأمــن بــاقــي الـصــور

بـشـكــل م ـجــانــي» تــوضــح ال ـق ــرى ،مـضـيـفـ ًـة «ع ـمـ ُ
ـدت
إلــى أن تكون املـبــادرة بالتواصل املباشر مع املــرأة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن دون أي وس ـي ــط ،ح ـيــث يمكنها
املجيء إلــى عيادتي إلجــراء الفحص الطبي بشكل
م ـجــانــي وب ـع ــده ــا أح ـ ّـول ـه ــا إل ــى أح ــد امل ــراك ــز الـتــي
ّ
الشعاعية للثدي،
تواصلنا معها لتجري الصورة
وكذلك إن احتاجت لصور إضافية بحسب الحالة
مثل الصورة باملوجات ما فوق الصوتية» .وتشرح
«أن أح ــد األط ـب ــاء ت ـبـ ّـرع ب ـق ــراءة ال ـصــور الشعاعية
م ـجــانــا ك ـمــا ت ـب ـ ّـرع طـبـيــب آخ ــر ب ــإج ــراء الـعـمـلـيــات
ال ـج ــراح ـي ــة ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تـتـطـلــب ال ـج ــراح ــة،
ّ
وهكذا سنتمكن بعد حصولنا على مساعدات من
األصدقاء واألطباء من جمع املبالغ التي سندفعها
فــي نهاية الحملة للمراكز املتعاونة بكلفة تــراوح
بــن  20و 25أل ــف لـيــرة لـلـصــورة ،مــن دون أي كلفة
على املريضة الفلسطينية» .استطاعت القرى عبر
ّ
الفلسطينية وال سيما مخيم
تعاملها مع املخيمات
برج البراجنة ولجان املرأة فيه من إطالق مبادرتها،
ّ
ّ
ّ
املمولة تفكر في كيفية املساعدة»
«عــل الجمعيات
كما تقول .بدورها انضمت جمعية «سوا للتنمية»
إلــى املـبــادرة لتغطية مناطق أوســع وعــدد أكبر من
ّ
الفلسطينية ،فيما ّعلمت «األخ ـبــار» أن
املخيمات
ج ـم ـع ـيــات أه ـل ـ ّـي ــة أخ ـ ــرى ت ـحــضــر إلط ـ ــاق حـمــات
ّ
السوريات.
مماثلة للنازحات
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ميركاتو

هازار إلى مدريد وبايل إلى تشيلسي؟
تختلف صورة
الفريق عن
الموسم
الماضي نتيجة
غياب األسماء
الوازنة

ّ
ّ
اللبنانية
السلة

َ
هومنتمن يسعى للدفاع عن لقبيه

مانوكيان مستاء من نظام األجنبيين
ّفشل نادي هومنتمن في
أول امتحان له هذا الموسم.
لقب بطل العرب لم يعد في
خزائن مزهر ،ذهب إلى نادي
االتحاد السكندري بعد فوزه
على نادي بيروت ،في حين
خرج هومنتمن على يد
بيروت أيضًا من الدور نصف
النهائي .رجال المدرب جو
مجاعص ستكون مهمتهم
المقبلة مضاعفة ،إذ
سيسعون للدفاع عن لقبين
بطولة لبنان ،وكأس لبنان
هما:
ّ
في كرة السلة .المهمة لن
تكون سهلة في ظل وجود
الرياضي ـ ـ بيروت وصيف
الموسم الماضي ،إضافة إلى
بيروت والشانفيل
أحمد رميتي
يستهل نادي هومنتمن ـ ـ بيروت لكرة
ّ
السلة حملة الــدفــاع عن لقبه ،عندما
يستضيف ن ــادي بيبلوس ـ ـ جبيل،
في األسبوع الثاني من مرحلة ذهاب
ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة للموسم
 ٢٠١٨ـ ـ  ،٢٠١٩فــي مـبــاراة مــن املتوقع
ـت مبكر الفريق
أن يحسمها فــي وق ـ ٍ
«الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى امل ـس ـتــوى
الـفـنــي امل ـتــواضــع لـلـفــريــق الجبيلي،
ّ
املادية الصعبة التي
نتيجة الظروف
يعيشها النادي منذ منتصف املوسم
ّ
املــاضــي .وك ــان بيبلوس أول األنــديــة
التي أعلنت منح استغناءات لالعبني
األجـ ــانـ ــب ،ب ـس ـبــب عـ ــدم ق ــدرت ــه عـلــى

مواصلة دفع التكاليف املترتبة عليه.
كما أن تحضيراته للموسم الجديد
كانت متواضعة.
ال يختلف اث ـنــان عـلــى أن هومنتمن
اس ـت ـف ــاد ب ـشـكــل كـبـيــر خـ ــال املــوســم
املــاضــي مــن نظام ثالثة أجــانــب ،لكي
ّ
ّ
التاريخية في الذكرى
الثالثية
يحقق
املئوية لتأسيس جمعية هومنتمن،
وه ــي ال ـ ــدوري املـحـلــي وك ــأس لبنان
وب ـط ــول ــة األن ــدي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .الــوضــع
هــذه السنة مختلف ،ومــن املتوقع أن
يتأثر نــادي هومنتمن بنظام قانون
األجنبيني ،في ظل غياب كل من العب
مـنـتـخــب ت ــون ــس م ـك ــرم ب ــن رم ـض ــان،
واألمـ ـي ــرك ــي سـ ــام ي ــون ــغ ،وال ـع ـم ــاق
ّ
لبنانيًا إسماعيل
امل ـصــري املـجـنــس
أح ـ ـمـ ــد ،فـ ـه ــذا الـ ـث ــاث ــي إضـ ــافـ ــة إل ــى
صانع األلعاب والتر هودج (مستمر
مع النادي) هم الذين قدموا املساهمة
األكبر للظفر باأللقاب الثالثة.
وخ ـســر بـطــل لـبـنــان امل ــوس ــم املــاضــي
جهود كل من الالعب الوطني املصاب
وامل ــداف ــع ال ـقــوي كــرم
إي ـلــي ش ـم ـعــونّ ،
مـشــرف ،بعدما وقـعــا ملصلحة نــادي
بيروت ،الذي يطمح إلى بلوغ نهائي
بطولة لبنان هذا املوسم ،بعدما حل
ثالثًا في ترتيب الدوري العام املاضي.
ضــا الــاعــب
كـمــا خ ــرج مــن ال ـن ــادي أي ـ ّ
هــايــك غـيــوقـجـيــان ال ــذي وق ــع لـنــادي
الــريــاضــي ـ ـ بـيــروت ،فيما عــاد أيضًا
اسماعيل أحمد إلى نادي املنارة بعد
موسم واحد قضاه في مزهر.
نشط هومنتمن في سوق اإلنتقاالت
األخ ـي ــر قـبــل ان ـط ــاق الـ ـ ــدوري ،ولـكــن
ل ـي ــس ب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان عـلـيـهــا
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي .وض ـ ــم هــومـنـتـمــن
الع ــب ال ـح ـك ـمــة وال ـشــان ـف ـيــل الـســابــق
إيلي رستم ،إضافة إلــى كل من إيلي
إسطفان وجـيــرارد حديديان ،والعب
جــامـعــة األن ـطــون ـيــة ال ـســابــق بــاتــريــك
بـ ــو ع ـ ـبـ ــود ،م ـ ـعـ ــززًا ص ـف ــوف ــه بــاعــب
االرت ـكــاز األمـيــركــي كريس جونسون
ال ــذي ي ـعـ ّـول عـلـيــه كـثـيـرًا املـ ــدرب جو

مجاعص ،إلى جانب مواطنه سامي
م ــون ــرو .ويـبـقــى األه ــم بــالـنـسـبــة إلــى
اإلدارة وامل ـ ـ ـ ّ
ـدرب وال ــاع ـب ــن ،وج ــود
ّ
صــانــع األل ـع ــاب امل ـمــيــز وال ـتــر هــودج
مع النادي .على الورق ،تبدو تشكيلة
ن ــادي هــومـنـتـمــن أض ـعــف مـمــا كانت
ّ
عليه املوسم املــاضــي ،إل أن األسماء
ّ
األجـنـبـ ّـيــة يـمـكــن أن ت ـعــوض ال ـفــارق،

ّ
سيتحمل والتر هودج
وإيلي رستم مسؤولية كبيرة
هذا الموسم في هومنتمن
ً
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل األداء املـمـيــز ال ــذي
ّ
قدمه جونسون في البطولة العربية
األخيرة على ملعب الشياح .وإضافة
إلـ ــى هـ ـ ــودج وج ــونـ ـس ــون ،فـ ــإن إي ـلــي
رستم فاجأ الجميع أخيرًا باملستوى
الكبير ال ــذي يقدمه مــع الـفــريــق على
امل ـس ـت ــوي ــن ال ــدف ــاع ــي وال ـه ـج ــوم ــي،
والـ ـ ـ ــذي أثـ ـب ــت أن الـ ــاعـ ــب ع ـ ــاد إل ــى

ّ
م ـس ـتــواه ،كـمــا أن ــه ت ـحــرر مــن «زحـمــة
ال ـن ـج ــوم» ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة في
نــادي الشانفيل املوسم املاضي ،وقد
وج ـ ــد ن ـف ـســه أخـ ـيـ ـرًا م ــع هــوم ـن ـت ـمــن.
وسـ ـيـ ـع ـ ّـول امل ـ ـ ــدرب م ـج ــاع ــص كـثـيـرًا
على رستم وهودج لخلق التوازن في
الفريق .ومن الخيارات املهمة للمدرب
جــو مجاعص سيكون الــاعــب كريم
زيـنــون الــذي تطور كثيرًا مــع النادي
«ال ـب ــرت ـق ــال ــي» وبـ ـ ــات يـ ـش ــارك لــوقــت
طــويــل ،وهــو مــا ســاعــده على تطوير
م ـس ـتــواه ،فــي ح ــن كــانــت مـشــاركــاتــه
ق ـل ـي ـلــة جـ ـ ـ ّـدًا م ــع نـ ـ ــادي ال ــري ــاض ــي ـ ـ ـ ـ
بيروت سابقًا.
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان م ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
بطولة لبنان للموسم  ٢٠١٨ـ ـ ،٢٠١٩
مـ ـش ــارك ــة أح ـ ــد ع ـم ــال ـق ــة ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركية السابقني نايت روبنسون،
ك ـصــانــع أل ـع ــاب ف ــي ص ـفــوف ال ـنــادي
ّ
ال ـبــرت ـقــالــي ،إل أن نـ ــادي هومنتمن
ُ
أجبر على فسخ عقد الالعب املحترف
ّ
ف ــي ال ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرة ال ـســلــة
للمحترفني  ،NBAبعدما ّ
بينت نتائج

انسحابات واعتراضات
تستأنف بطولة لبنان هذا املوسم ،بمشاركة  ٩أندية بعد انسحاب نادي مدرسة ّ
سيدة
الـلــويــزة ،ون ــادي جامعة األنطونية بسبب الـظــروف املالية الصعبة ،فيما يغيب نــادي
األنترانيك ـ ـ بيروت ،بطل بطولة لبنان للدرجة الثانية ،اعتراضًا منه على قــرار نظام
ُ
األجنبيني الذي أقره االتحاد اللبناني للعبة .وغ ّرم األنترانيك بمبلغ مالي ناهز الـ  ١٥ألف
دوالر ،نتيجة انسحابه في اللحظات األخيرة وحرمان فريق آخر من املشاركة عوضًا
عنهْ ،
كون القانون ال ينص على ذلك .يذكر أن برنامج بطولة لبنان هذا املوسم سيفرض
في شكله األول (الــذهــاب) استراحة فريق كل أسـبــوع ،حيث ستشهد كل جولة أربع
مباريات ،تنطلق يوم الجمعة وتختتم مساء األحــد .ويغيب في هذا اإلطــار بطل لبنان
هومنتمن عن األسبوع األول من البطولة ،لتنتظره مواجهة مرتقبة مع غريمه التقليدي
في السنوات األخيرة ،أمام وصيف الدوري الرياضي بيروت في الرابع من شهر كانون
األول في ختام مرحلة الذهاب في قاعة صائب سالم في املنارة.

الفحوصات التي أجراها أنه مصاب
كاف
وغير قــادر على املشاركة لوقت ٍ
مع نادي هومنتمن طوال هذا املوسم.
يطمح نــادي هومنتمن إلــى الحفاظ
على َ
لقبيه املحليني ،وتحقيق ذهبية
بـطــولــة حـســام الــديــن الـحــريــري التي
يستضيفها نادي الرياضي في قاعة
صائب سالم في املنارة ،وفق ما جاء
عـلــى ل ـســان رئ ـيــس لـجـنــة ك ــرة السلة
في النادي غي مانوكيان في أكثر من
مناسبة ،إال أن املهمة لن تكون سهلة،
وخاصة بعد خسارة بطولة العرب،
ونتيجة غياب الحلول على دكة بدالء
الـفــريــق الـبــرتـقــالــي ،مـقــارنــة باملوسم
امل ــاض ــي .ك ـمــا أن امل ـنــاف ـســة سـتـكــون
قـ ّ
ـوي ــة ب ـعــدمــا ع ــزز فــري ـقــا الــريــاضــي
والـشــانـفـيــل صفوفهما بــأسـمــاء لها
ثقلها في الدوري املحلي ،قادرة على
املنافسة جديًا على لقب البطولة.
واألكيد أن نــادي هومنتمن هو أكثر
األندية املتضررة من نظام األجنبيني،
ً
وخاصة بعد رغبة الالعب اسماعيل
أحمد في العودة إلى نادي املنارة ،ما
وض ــع الــريــاضــي رسـمـيــا عـلــى الئحة
أبـ ــرز األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى الـلـقــب.
وكان نظام األجنبيني قد أثار استياء
مانوكيان الذي صرح في وقت سابق
بأن هذا القرار فاجأ إدارة فريقه ،في
ح ــن ك ــان ه ـنــاك أن ــدي ــة تـعـلــم مسبقًا
ب ــأن ه ــذا ال ـق ــرار سـيـصــدر عــن اتـحــاد
اللعبة ،نتيجة موجة التعاقدات التي
أبــرمـهــا فريقا الــريــاضــي والشانفيل
هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،وت ـح ــدي ـدًا بــالــاعـبــن
اللبنانيني .وبعكس مانوكيان ،تؤكد
م ـع ـظــم األنـ ــديـ ــة أن اعـ ـتـ ـم ــاد الع ـبــن
أجـنـبـيــن ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب والع ــب
ثــالــث عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء مــن شأنه
إعطاء فرصة أكبر لالعب املحلي ،لكي
ّ
ويطور مستواه.
يشارك

م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
الشتوية ،تكثر األحــاديــث عــن انتقال
ّ
أب ــرز ن ـجــوم ال ـفــرق األوروبـ ـي ــة ،ولـعــل
أب ـ ــرز ال ـص ـف ـقــات ال ـت ــي م ــن امل ـم ـكــن أن
تحدث في فترة «امليركاتو» الشتوي
املقبل ،هي الصفقة التبادلية بني كل
مــن ال ـنــاديــن اإلنـكـلـيــزي واإلس ـبــانــي
تشيلسي وريـ ــال م ــدري ــد .فـقــد ذكــرت
صـحـيـفــة «اك ـس ـب ــري ــس» الـبــريـطــانـيــة
ً
ونقال عن تقارير صحافية إسبانية،
بــأن الـنــادي امللكي ريــال مــدريــد عــازم
وب ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدة عـ ـل ــى الـ ـت ــوقـ ـي ــع م ـ ــع الع ــب
ت ـش ـي ـل ـســي ال ـن ـج ــم ال ـب ـل ـج ـي ـكــي إي ــدن
هـ ـ ــازار .يـعـيــش األخ ـي ــر ال ـي ــوم أفـضــل
فتراته مع «البلوز» ،ويحتل مع فريقه
ص ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي بــرف ـقــة
الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي
ب ـع ـش ــري ــن ن ـق ـط ــة ل ـك ــل م ـن ـه ــم .أض ــف
إل ــى ذل ــك ،فبتسجيله لسبعة أه ــداف
ّ
حــتــى اآلن ف ــي الـ ـ ــدوري ،يـحـتــل بــذلــك
هازار صدارة ترتيب الهدافني ،بفارق
هدفني عن سيرجيو أغويرو ماهجم
مانشستر سيتي ( 5أهداف) .وتعتبر
هذه االنطالقة هي األفضل في تاريخ
ّ
يسجل
الالعب مع تشيلسي ،حيث لم
مع «البلوز» سبعة أهداف في الدوري
في هذه الفترة القصيرة.
ومــع سطوع نجم تشيلسي ،وضعت
إدارة ريال مدريد وبحسب الصحيفة
البريطانية ،هدفها ّ
األول في امليركاتو
ّ
الشتوي واملتمثل بالنجم البلجيكي.
وذكــرت «اإلكسبريس» أيضًا ،أن ريال
ً
م ــدري ــد ي ــري ــد ف ـع ــا ت ـع ــوي ــض رح ـيــل
نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو
رون ــال ــدو لـيــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،عبر
ال ـت ـعــاقــد م ــع الع ــب «س ــوب ــر» ،وإدارة

موسم استثنائي للبلجيكي (غلين كيرك ــ أ ف ب)

«املـيــريـنـغــي» ال تــريــد االنـتـظــار لفترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة ،بل تريده
فــي الـشـتــاء .وذك ــر املـصــدر نفسه ،بأن
ٌّ
عرض
مستعد لتقديم
الـنــادي امللكي
ّ
خ ـي ــال ــي ل ـت ـش ـي ـل ـسـ ًـي ،والـ ـ ــذي يـتـمــثــل
بمبلغ مــالــي إضــافــة لنجمه الويلزي
غاريث بايل .األخيرّ ،
تعرض إلصابة
مع فريقه ريال مدريد ،ولكنها ليست
ّ
بــالـخـطـيــرة ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن تفكر
إدارة تـشـلـســي ب ـعــرض ال ـ ّـري ــال مليًا،
وذل ــك نـظـرًا إلــى وضعية عقد العبها
هــازار ،والــذي من املقرر أن ينتهي في
الصيف املقبل ،وبذلك سيكون هــازار
قادرًا على الذهاب أينما شاء ،من دون
أن يدعم خزائن النادي .ومن الطبيعي،
ف ــي حـ ــال إتـ ـم ــام ال ـص ـف ـقــة ،أن يـعـطــي
هــازار اإلضافة الكبيرة لريال مدريد،

خصوصًا ،أن «امليرينغي» يـقـ ّـدم أداء
ّ
ّ
سيئًا حتى اآلن في الدوري وفي دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .م ــن امل ـم ـكــن أن يـكــون
هــازار هو املنقذ .ولكن قبل كل شيء،
على إدارة الـنــادي أن تــدرس وضعية
املدرب غولني لوبيتيغي ،الذي بدوره

يحتل هازار صدارة ترتيب
الهدافين بسبعة أهداف
ّ
لـ ــم ي ـث ـب ــت أح ـق ـ ّـي ـت ــه وج ـ ــدارت ـ ــه حــتــى
ناد كبير كريال مدريد.
اليوم لتدريب ٍ
فـلــوريـنـتـيـنــو ب ـيــريــز ،رئ ـي ــس ال ـن ــادي
امللكي ،سيكون أمام ٍّ
تحد جديد بدوره
ّ
لـنـشــل ال ـفــريــق م ــن ال ـف ـتــرة «املـتـقــلـبــة»
التي يمر بها ،وسيكون هناك بعض

التضحياتّ ،ربـمــا يكون كــل مــن بايل
ولوبيتيغي أبرز الضحايا!
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت ص ـحــف بــريـطــانـيــة
أن ن ــادي يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي يعمل
ج ــدي ــا ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ص ــان ــع ألـ ـع ــاب
بــايــرن ميونيخ الكولومبي جايمس
رودريـغـيــز ،فــي محاولة مــن «السيدة
العجوز» ّ
بلم شمل النجم الكولومبي
مـجــددًا مــع نجم ريــال مــدريــد السابق
كريستيانو رونالدو (وذلك
البرتغالي
ً
بعد أن كانا سوية برفقة «امليرينغي»
ف ــي ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ّ
درب ب ـه ــا ال ـفــريــق
امل ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
مـ ـ ــدرب ن ــاب ــول ــي الـ ـح ــال ــي) .وأوض ـ ــح
م ــوق ــع «إك ـس ـب ــري ــس» ،وذل ـ ــك بحسب
م ـع ـلــومــات م ـن ـســوبــة ل ــوســائ ــل إع ــام
إيطالية ،أن يوفنتوس قد ينجح في

التعاقد مع جايمس ،وذلــك ألن وكيل
أعمال الالعب الكولومبي ،البرتغالي
خ ــورخ ــي م ـي ـنــديــز ،ه ــو نـفـســه وكـيــل
أعـمــال النجم البرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة بــأن
مـيـنــديــز رب ـمــا سـيـكــون ل ــه دور كبير
ف ــي ج ـعــل ال ـص ـف ـقــة مـمـكـنــة بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا .وت ــاب ــع امل ـص ــدر
ذات ــه بــأن «البيانكو ن ـيــري» ،مستعد
لتقديم مبلغ  62مليون بــاونــد لضم
ج ـي ـمــس إلـ ــى ص ـف ــوف ــه ،وذل ـ ــك بـهــدف
ت ـع ــزي ــز الـ ـف ــري ــق مل ــواصـ ـل ــة سـي ـطــرتــه
محليًا والتتويج كذلك ببطولة دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـع ـص ـيــة أخ ـي ـرًا
ع ـل ــى ال ـف ــري ــق اإليـ ـط ــال ــي ،خ ـصــوصــا
بعد أن كــان قريبًا جـدًا من الفوز بها
فــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .وخ ــال فـتــرة
ح ـم ـلــه لـقـمـيــص ري ـ ــال م ــدري ــد ،أثـبــت
رودريغرز تفاهمًا كبيرًا مع رونالدو،
إذ م ـ ّـرر صــاحــب ال ـق ــدم ال ـي ـســرى ع ـ ّـدة
ك ـ ــرات ح ــاس ـم ــة ل ـ ـلـ ــدون ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
ك ـمــا أن رونـ ــالـ ــدو ن ـف ـســه ح ـ ــاول منع
رودريغيز من مـغــادرة الـنــادي امللكي
بـحـســب ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إسـبــانـيــة
آن ــذاك ،ال أن النجم الكولومبي انتقل
إلـ ــى ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري ف ــي ال ـن ـهــايــة
على سبيل اإلع ــارة ملوسمني ،بسبب
رغبته في الحصول على دقائق لعب
أكثر .الجدير بالذكر ،بــأن رودريغيز
( 27عامًا) ،ال يعيش أفضل أيامه في
ميونخ ،إذ يشعر النجم الكولومبي
بالغضب من جلوسه املتكرر على دكة
ال ـبــدالء ،فــي وقــت ُيـعــانــي فيه الفريق
البافاري من أزمــة مع املــدرب الجديد
الكرواتي نيكو كوفاتش.
(األخبار)

بطاقة حمراء
الشهر .وذكرت تقارير ّأن املدرب البرتغالي وجه سبابًا بلغته
املحلية نحو كاميرا كانت تالحقه على خط امللعب عقب الفوز
 2-3بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد .وقال
االتحاد اإلنكليزي في بيان« :هناك مزاعم أن لغة (مورينيو)
في نهاية املباراة ،كانت مسيئة و/أو تضمنت سبابًا وكلمات
السادسة من مساء يوم
غير مناسبة .هو يملك حتى الساعة
ُ
 19أكتوبر  2018للرد على االتهام» .وإذا أدين مورينيو فإنه
قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدالء خالل مواجهة
فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت
املقبل.

اإلنكليز يدينون أنفسهم

ألمانيا والتهرب الضريبي
أدان االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم بشدة أعمال شغب وقعت في
مدينة إشبيلية اإلسبانية قبل يوم واحد من إقامة مباراة إنكلترا
مع إسبانيا في كأس األمم األوروبية ،وتعهد االتحاد بفرض
عقوبات على مرتكبيها .وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على
وسائل التواصل االجتماعي مجموعات كبيرة من املشجعني
تحطم الطاوالت واملقاعد في أحد شوارع التسوق الرئيسية
في إشبيلية ،كما ظهر بعضهم وهو يحطم بعض السيارات.
واضطرت شرطة مكافحة الشغب اإلسبانية للتدخل لتفريق
الحشود .وقال متحدث باسم االتحاد اإلنكليزي للعبة« :ندعو
املشجعني الذين رافقوا املنتخب إلى احترام الدولة املضيفة
ّ
والتحلي باملسؤولية .سيعمل االتحاد بالتنسيق مع الشرطة
البريطانية املخصصة ملالعب كرة القدم من أجل تحديد هوية
ّ
املتورطني في هذه األعمال».

توران إلى السجن

قالت وسائل إعالم رسمية ّإن الدولي التركي أردا توران
العب وسط برشلونة املعار حاليًا إلى باشاك شهير ُوجهت
له اتهامات بعد شجار مع املغني بيركاي شاهني في ملهى
ليلي في اسطنبول ،وطالبت النيابة العامة بسجنه ملدة 12
عامًا ونصف .وقالت وكالة أنباء األناضول ّإن توران متهم
«بالتحرش الجنسي ،وتعمد إصابة شخص ،واإلخالل بالنظام
العام واستخدام سالح غير مرخص» .وفرض باشاك شهير
غرامة مالية على الالعب بقيمة  2.5مليون ليرة تركية ( 431ألف

دوالر) بسبب الواقعة .وقد استدعت الشرطة توران األسبوع
املاضي الستجوابه بشأن الحادث الذي ذكرت تقارير أنه تسبب
في كسر أنف شاهني .وإلى جانب توران ،طالبت النيابة العامة
بحبس شاهني مدة تتراوح من عامني إلى ثالثة بداعي «تحقير
وإهانة توران».

مورينيو وشتائمه
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم أنه وجه اتهامًا لجوزيه
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بداعي التلفظ بكلمات
مسيئة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد في الدوري هذا

قضت محكمة في فرانكفورت بعدم وجوب مثول رئيسني
سابقني لالتحاد األملاني لكرة القدم واثنني آخرين من املسؤولني
السابقني أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي ،في واقعة تعود
لفترة سبقت استضافة أملانيا كأس العالم  .2006وكانت
االتهامات ُوجهت إلى تيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ
الرئيسني السابقني التحاد كرة القدم األملاني ،وكذلك إلى
هورست شميت األمني العام لالتحاد وأحد املسؤولني السابقني
في االتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في حزيران/يونيو املاضي.
لكن املحكمة قالت إنها «لم تجد ما يكفي من قرائن على ارتكاب
مخالفات» لتصعيد املسألة إلى إجراء محاكمة .وتسببت الواقعة
في فتح تحقيقات كثيرة ،كما أدت إلى استقالة نيرسباخ من
منصبه.
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رياضة

رياضة

مرصد العنصرية

حول العالم

االتحاد األلماني يستنجد بمسعود أوزيل!
ّ
بـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة «مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــق ـ ـ ــدة» ومـ ـلـ ـيـ ـئ ــة
باملشاحنات بني مسعود أوزيل العب
املنتخب األملــانــي الـســابــق واملعتزل
حديثًا اللعب ضمن صفوف منتخب
«امل ــان ـش ــاف ــت» م ــن ج ـه ــة ،واالتـ ـح ــاد
األملــانــي لكرة القدم من جهة أخــرى،
وذلــك بسبب صــورة مــع أوردوغ ــان،
هنأ االتحاد األملاني ـ فجأة ـ الالعب
م ـس ـع ــود أوزيـ ـ ـ ــل ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ــرى
عـيــد م ـيــاده ال ـثــاثــن .بـ ــدوره شكر
ن ـجــم أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي االت ـح ــاد
األملاني على هــذه املـبــادرة الحسنة،
فيما جاء في عـ ّـدة تقارير صحافية
أملانية بــأن املـيــاه ستعود ملجاريها
بــن أوزيـ ــل واالت ـح ــاد األمل ــان ــي ،بعد
ُ
الخروج املذل من بطولة كأس العالم
األخيرة .وفي هذا الصدد ،ذكر موقع
صحيفة «بيلد» األملانية أن الالعب
الــدولــي األملــانــي السابق ذا األصــول
ال ـك ــردي ــة م ـس ـعــود أوزي ـ ــل ل ــم ي ـتــردد
كثيرًا في الــرد على االتحاد األملاني
ال ــذي ه ـنــأه بـمـنــاسـبــة عـيــد م ـيــاده.
وأضــاف املــوقــع ،أن تواصل االتحاد
األمل ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم وأوزيـ ـ ــل ربـمــا
ً
ُي ـع ـ ّـد خ ـط ــوة أول ـ ــى ،م ــن أج ــل ع ــودة
املياه ًملجاريها مجددًا بني الطرفني،
خــاصــة أن االت ـحــاد نشر عــدة صور
ألوزيــل أثناء حمله قميص منتخب
«املانشافت» .ونشر االتحاد األملاني

بادرة إيجابية من االتحاد األلماني (أرشيف)

ص ــورة ملسعود أوزي ــل ،وهــو يحمل
ُ
كــأس الـعــالــم ،التي ت ـ ّـوج بــه منتخب
«املانشافت» في  ،2014وكتب« :عيد
م ـي ــاد سـعـيــد ي ــا ب ـطــل ال ـعــالــم».فــي
الـجـهــة املـقــابـلــةّ ،
رد مـسـعــود أوزي ــل
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة ،حـ ـي ــث شـ ـك ــر ع ـلــى
حسابه الخاص في موقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي «إن ـس ـت ـغ ــرام» امل ـب ــادرة
الـحـسـنــة م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــاد األملــانــي
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـت ـه ـن ـئــة ل ـ ــه ،وت ـم ـنــى
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األمل ـ ــان ـ ــي ال ـت ــوف ـي ــق فــي

الدليل على صوابية أوزيل هو
نتائج ألمانيا المتردية حاليًا
مباراته األخـيــرة أمــام فرنسا ضمن
ب ـطــولــة «دوري األم ـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة»،
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــره ــا امل ـن ـت ـخــب
بنتيجة  1-2وال ـتــي ت ـعـ ّـد الـخـســارة
السادسة ألملانيا خــال ( 2018أكثر
عدد من الخسارات ألملانيا في سنة
واحدة).
الجدير بالذكر أن أوزي ــل اعـتــزل في
 22تموز/يوليو  2018اللعب دوليًا
م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده «امل ــانـ ـش ــاف ــت»،
وذل ــك بـعــد أن انـهــالــت عليه موجة
من االنتقادات الحادة ،التي تلقاها
بسبب التقاطه ص ــورة مــع الرئيس

الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أوردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان.
إضــافــة إل ــى ات ـهــام االت ـحــاد األملــانــي
لـ ـ ــه بـ ـ ــال ـ ـ ــ«ت ـ ـ ـخـ ـ ــاذل» وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـل ـع ــب
بطريقة ّ
جيدة مع املنتخب األملاني.
ّ
حـيـنـهــا ،أكـ ــد أوزيـ ــل ف ــي ت ـغــريــدة له
ّ
ع ـلــى «ت ــوي ـتــر» أن ــه ل ــن ي ـعــود لــلـعــب
مـ ـج ــددًا م ــع أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
الــدولــي حيث قــال« :انتابني شعور
بالعنصرية وع ــدم االحـ ـت ــرام»ّ .وال
بد من اإلشارة هنا ،إلى أن ما تلقاه
نجم أرسنال من انتقادات حول لعبه
غير ّ
الجيد وعدم االستقرار في األداء
مــع املنتخب ،هــو كــام ال يحمل أي
معنى برأي النقاد سوى العنصرية
ت ـ ـجـ ــاه العـ ـ ــب ذن ـ ـبـ ــه ال ــوحـ ـي ــد ب ــأن ــه
التقط صــورة مــع رئيس بــاده األم،
م ــا دف ــع ال ــوس ــط األمل ــان ــي لـلـجـنــون،
ورش ـ ـ ــق االت ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـب ــاط ـل ــة عـلــى
أوزي ــل .وأكبر دليل على ذلــك ،أي أن
ً
أوزي ــل ليس «م ـت ـخــاذال» ،كما تبني،
هــو األزم ــة الحقيقية الـتــي تمر بها
أملانيا ومنتخبها .خسارات متتالية
ت ـ ــوض ـ ــح بـ ـ ـ ــأن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال ت ـخــص
أوزيــل فنيًا ،بل األمــر ذهب أبعد من
ذل ــك بـك ـثـيــر .ول ـك ــن ال ـجـمـيـ ًـع يـعــرف
اإلجــابــة الصحيحة ،خــاصــة عندما
يشاهدون العبًا كمولر يشارك طوال
ال ــوق ــت ،وال يـتـهــم ب ــال ـت ـخ ــاذل ،رغــم
مستواه الهابط.
(األخبار)

أفريقيا 2019

ّ
الجزائر تتعثر وتونس ومصر تضمنان التأهل

حجزت كل من منتخبات مصر وتونس والسينغال مقاعدها
المقررة العام المقبل في
في نهائيات كأس األمم األفريقية
ّ
الكاميرون .وفي إنجاز غير مسبوق ،تمكن منتخب مدغشقر
التأهل ألول ّ
بدوره أيضًا من ّ
مرة في تاريخه للبطولة األكبر
أفريقيًا .وضمن كل ّ من المنتخب المصري والمنتخب التونسي
تأهلهما بعد أن تمكنا من تحقيق االنتصار في الجولة الرابعة
لمنافسات المجموعة العاشرة من تصفيات القارة األفريقية
بعد أن حقق «الفراعنة» فوزهم الثالث
تــوال ـيــا تـحــت ق ـيــادة مــدرب ـهــم الـجــديــد
املكسيكي خافيير أغيري على حساب
مضيفه منتخب ســوازيــانــد بنتيجة
ّ
 ،0-2م ــن ــى امل ـن ـت ـخــب امل ـص ــري الـنـفــس
ب ــأن تنتهي م ـب ــاراة املـنـتـخــب الـعــربــي
اآلخر ،املنتخب التونسي أمام منتخب
النيجر بفوز أو تعادل ملصلحة «نسور
ً
ق ــرط ــاج» .وك ــان لــه ف ـعــا مــا أراد ،فقد
ّ
ت ـغــلــب مـنـتـخــب ت ــون ــس ع ـلــى الـنـيـجــر
بـهــدفــن مـقــابــل ه ــدف وح ـيــد ،ليضمن
ّ
املنتخب التونسي بطاقة التأهل وذلك
باحتالله صدارة املجموعة وبالعالمة
الكاملة ( 12نقطة من أربــع مباريات)،
وبدوره يكون قد ّقدم خدمة للمنتخب
املصري الذي احتل املركز الثاني خلف
«نسور قرطاج ( 9نقاط) نظرًا للخسارة
األولــى في الجولة األولــى أمــام تونس
نفسها .ويدين املنتخب املصري بفوزه
ألح ـم ــد ح ـج ــازي ال ـ ــذي س ـجــل ال ـهــدف
األول فــي الدقيقة  19ومل ــروان محسن
الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة
 54من عمر املباراة .الجدير بالذكر ،أن
امل ـب ــاراة ش ـهــدت غ ـيــاب نـجــم ليفربول
اإلنكليزي محمد صالح بسبب إصابة
ت ـعـ ّـرض لـهــا يــوم الجمعة املــاضــي في
الدقيقة  88في مباراة الجولة السابقة
أم ــام ســوازيــانــد أيـضــا وال ـتــي انتهت
برباعية مقابل هدف للمصريني.
وتعليقًا على غياب «أبــو صــاح» عن
املـ ـب ــاراة ق ــال امل ـ ــدرب أغـ ـي ــري« :ص ــاح
العـ ــب م ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ون ـح ـت ــاج دائـ ـم ــا لــه

دون ش ــك ،لكني أدرب منتخب مصر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
الـ ـجـ ـي ــدي ــن والـ ـجـ ـمـ ـي ــع ق ـ ـ ـ ـ ــادرون عـلــى
التعويض .نحن ال نشغل أنفسنا بمن
سيشارك ونـحــاول تجهيز كل الفريق
للمباريات» .وأض ــاف« :قدمنا مباراة
ق ــوي ــة وال ــاع ـب ــون ن ـف ــذوا تـعـلـيـمــاتــي،
ك ــان بــإمـكــانـنــا تسجيل ع ــدد أكـبــر من

األهداف لكننا لم نستغل الفرص التي
أتيحت لنا» .وشهد املنتخب املصري
تألقًا واضحًا على الصعيد الهجومي
ّ
منذ أن تولى املــدرب املكسيكي أغيري
مـ ـه ــام ت ــدري ــب الـ ـف ــري ــق ،ح ـي ــث سـ ّـجــل
«الـ ـف ــراعـ ـن ــة»  12ه ــدف ــا ف ــي امل ـب ــاري ــات
ال ـث ــاث ال ـت ــي خــاض ـهــا ت ـحــت إشـ ــراف
أغ ـ ـيـ ــري فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات .وعـ ـ ــن ه ــذه
النزعة الهجومية والنجاعة التهديفية
ّ
علق أغيري« :أن تخرج بشباك نظيفة
م ــع تـسـجـيــل ه ــذا ال ـع ــدد م ــن األهـ ــداف
مـنــذ أن تــولـيــت امل ـســؤول ـيــة ،ف ـهــذا أمــر
م ـه ــم ل ـل ـغ ــاي ــة» .ورأى ق ــائ ــد املـنـتـخــب
املصري أحمد املحمدي أن الفوز على
س ــوازي ــان ــد كـ ــان مـهـمــا ج ـ ـدًا لـضـمــان
التأهل ،ومهم أيضًا لجهة االستعداد
ملواجهة املنتخب التونسي في الجولة
املقبلة ،وكــذلــك لالستعداد لنهائيات
أمــم أفريقيا ،مــؤك ـدًا« :لــديـنــا رغـبــة في حقق المنتخب
تـحـقـيــق ال ـف ــوز عـلــى تــونــس والـنـيـجــر التونسي فوزه
ل ـض ـمــان صـ ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة وهــدف ـنــا الرابع تواليًا
في التصفيات

الصدارة والتقدم في التصنيف».
م ــن ج ـه ـتــه ،يــديــن املـنـتـخــب الـتــونـســي
ب ـ ـفـ ــوزه ال ـث ـم ــن خ ـ ـ ــارج ق ـ ــواع ـ ــده أمـ ــام
منتخب النيجر (والذي تغلب عليه في
الجولة السابقة بنتيجة  ،)0-1لالعبه

شهدت مباراة مصر غياب محمد
صالح الذي أصيب في الذهاب
ّ
فـ ـ ــراس ال ـ ـشـ ــواط الـ ـ ــذي اف ـت ـت ــح سـجــلــه
التهديفي مع منتخب بــاده ،إذ ّ
سجل
مهاجم الصفاقسي هدفي فريق املدرب
فــوزي البنزرتي ،األول في الدقيقة ،28
وال ـثــانــي فــي الــدقـيـقــة  32بـعــد تمريرة
م ــن امل ــوه ــوب نـعـيــم الـسـلـيـتــي ،قـبــل أن
ّ
يـتـمــكــن أص ـح ــاب األرض م ــن تقليص
الـفــارق في الدقيقة  36عبر أومــار آليو
ّ
يوسف ،إل أن هذا الهدف لم يكن كافيًا
ليحقق املنتخب التونسي فوزه الرابع
تواليًا في التصفيات .وستقام الجولة

ال ـخ ــام ـس ــة فـ ــي  16ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
ن ــوف ـم ـب ــر ،ح ـي ــث سـ ـيـ ـح ــاول امل ـن ـت ـخــب
امل ـص ــري ال ـف ــوز ع ـلــى ضـيـفــه املـنـتـخــب
التونسي بفارق أكثر من هدفني النتزاع
الصدارةّ .أما الجولة األخيرة ستقام في
 22آذار/مارس.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ح ـق ـق ــت م ــدغ ـش ـق ــر إنـ ـج ــازًا
ً
تاريخيًا متمثال بتأهلها للمرة األولى
ف ــي تــاري ـخ ـهــا ب ـفــوزهــا ف ــي املـجـمــوعــة
األولى على منتخب ًغينيا االستوائية
بـنـتـيـجــة  ،0-1راف ـع ــة بــذلــك رصـيــدهــا
إل ـ ــى ع ـش ــر نـ ـق ــاط فـ ــي املـ ــركـ ــز ال ـث ــان ــي
بفارق األهداف (تعادال ذهابًا  )2-2عن
املـنـتـخــب الـسـيـنـغــالــي امل ـت ـصــدر ،الــذي
ضمن ب ــدوره الـتــأهــل للمرة الخامسة
ّ
ع ـش ــر ،ب ـعــد أن ت ـمــكــن م ــن ال ـف ــوز على
مـضـيـفــه امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي بـهــدف
قاتل لسيدي سار في الدقيقة  .86وفي
الـسـيــاق ،وبـعــد أن حـقــق ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي فـ ـ ــوزه األول ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه
الجديد جمال بلماضيّ ،فرط املنتخب
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري ب ـ ـفـ ــرصـ ــة ح ـ ـسـ ــم إحـ ـ ــدى
بطاقتي املـجـمــوعــة الــرابـعــة بسقوطه
املفاجئ على أرض بنني بهدف سيسي
داملـ ـي ــدا ،وذلـ ــك رغ ــم اض ـط ــرار صــاحــب
األرض إلك ـمــال الـلـقــاء بـعـشــرة العبني
مـنــذ الــدقـيـقــة  .54وبـقـيــت الـجــزائــر في
ال ـصــدارة برصيد سبع نقاط وبفارق
املــواجـهــات املـبــاشــرة عــن بـنــن ،مقابل
خـ ـم ــس نـ ـق ــاط مل ـن ـت ـخ ــب ت ــوغ ــو الـ ــذي
تغلب على مضيفه غامبيا (نقطتان)
بـ ـه ــدف ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع لـفـلــويــد
ايـيـتـيــه .وف ــي ال ـحــديــث ع ــن الـتـعـثــرات
بفوز كان
أيضًاّ ،فرط املنتخب املغربي
ٍ
سـيـقــربــه أكـثــر مــن ال ـتــأهــل ،وذل ــك بعد
ً
أن تلقى هــدفــا قــاتــا ضــد ج ــزر القمر
التي انتزعت التعادل بنتيجة  2-2في
املـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة .وتـ ــذوق املنتخب
امل ـغ ــرب ــي م ــا اخ ـت ـب ــره مـضـيـفــه عـنــدمــا
ً
انـتــزع فــوزًا قــاتــا على األخـيــر السبت
ـدف م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ف ــي الــدق ـي ـقــة
بـ ـه ـ ٍ
ال ـس ــاب ـع ــة م ــن ال ــوق ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع.
وسـ ّـجــل أه ــداف املـغــاربــة كــل مــن خالد
بوطيب ونور الدين أمرابط.
(األخبار)

كيتا Out

لضربة قاسية أخرى
تعرض ليفربول
ٍ
في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس
األمم األفريقية املقررة عام  ،2019بإصابة
العب وسطه نابي كيتا ،خالل مشاركته
مع منتخب بالده الثالثاء في املباراة
التي تعادل خاللها مع رواندا  .1-1وأكد
مسؤول غيني ّأن كيتا أصيب في العضلة
الخلفية ،لينضم بذلك إلى محمد صالح
الذي أصيب بتمدد عضلي خالل املباراة
ضد سوازيالند ،وساديو مانيه الذي كسر
إبهامه خالل مباراة بالده ضد السودان.

بولت إلى مالطا؟

بات مؤكدًا أن الهزيمة األخيرة أمام فرنسا ستعقد األمور على مدرب أملانيا يواكيم لوف ،الذي بدأ مرحلة بناء املنتخب بعد خيبة التنازل عن
نحو سيء للغاية حني حصل على نقطة واحدة من ثالث مباريات ،ومني في ضاحية
اللقب العاملي بالخروج من الدور األول ملونديال  ،2018على ٍ
«سان دوني» الباريسية بهزيمة سادسة في عام واحد للمرة األولى في تاريخ املنتخب األملاني .ورغم تعادله ذهابًا مع فرنسا من دون أهداف،
قد يجد املنتخب األملاني نفسع في املستوى الثاني لهذه البطولة ،وفي أوروبا ،قبل مباراته في الجولة األخيرة مع هولندا في  19تشرين
موقف
الثاني/نوفمبر املقبل ،في حال فوز األخيرة على فرنسا في املباراة املقررة بينهما في روتردام قبلها بأربعة أيام ،ما سيضع أملانيا في
ٍ
غير مسبوق على الصعيد الكروي( .فرانك فيف ــ أ ف ب)

قد يشق أسطورة سباقات السرعة العداء
الجامايكي أوساين بولت طريقه الحتراف
كرة القدم في القارة األوروبية ،بعد
ناد في
حصوله على عقد ملدة سنتني من ٍ
مالطا .ويخضع بولت لتجربة في أستراليا
مع نادي سنترال كوست مارينرز منذ آب/
أغسطس املاضي ،بعد اعتزاله ألعاب القوى
العام املاضي .وقال نادي فاليتا أف سي
املالطي إنه تقدم بعرض رسمي لبولت،
ورأى رئيسه التنفيذي غاستون سليمان
ّأن السعي لجلب بولت يتعلق بـ«كتابة
التاريخ».

استراحة
2993 sudoku
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هاليب سعيدة
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أعلنت الرومانية سيمونا هاليب انسحابها
من دورة كأس الكرملني في كرة املضرب
في العاصمة الروسية موسكو ،لعدم
تعافيها من إصابة في ظهرها .وكتبت
هاليب على حسابها في تويتر« :لقد
حاولت أن أكون جاهزة .لألسف ،ال زلت
أشعر باآلالم في ظهري وال أستطيع
املخاطرة» .وكانت هاليب ّ
عبرت االثنني عن
سعادتها إلنهاء املوسم الثاني تواليًا في
صدارة تصنيف الالعبات املحترفات في
ً
كرة املضرب ،مشيرة إلى خوض «أفضل
موسم» في حياتها.
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أفقيا
 -1رئيس جمهورية لبناني راحل –  -2قديس باألجنبية – غاوي مبعثرة –  ُ -3كأس
من املاء – زاوية – نعم باألجنبية –  -4حاكم إمارة – صفائح من حديد رقيقة تطلى
بالقصدير –  -5الوالد – بطن كبير –  -6مؤلف فرنسي راحل من نوابغ زمانه أقام في
ّ
وتزعم حركة الفلسفة املادية – مدينة صينية عاصمة سيكيانغ
وسويسرا
بروسيا ُ
ّ
توزع في األفراح
باألجنبية – من السكاكر
واحد
–
الطاولة
قديمًا –  -7تقال في لعبة
ُ
واألعــراس على الضيوف –  -8مدينة باكستانية تعتبر املركز املالي والتجاري –
ّ
يدق الجرس –  -9بواسطتي – دفن ّ
وخبأ الذهب تحت األرض –  -10رئيس جورجيا
ّ
السابق ووزير خارجية اإلتحاد السوفياتي السابق لقب بالثعلب األبيض

عموديًا
 -1عاصمة إيسلندا –  -2قضية جنائية دولـيــة ترتبت على سقوط طــائــرة ركــاب
أميركة فــوق اسكتلندا واتهمت ليبيا باملسؤولية –  -3األنـســب مبعثرة – حــواء
باألجنبية –  -4للنداء – صفة أمر منجز أو حكم صادر –  -5إسم حمله عدد كبير
من ملوك إنكلترا – صحن ينقسم الى نصفني –  -6استغرق في الضحك مع قهقهة
متواصلة – بركة –  -7حاسة النظر – جرذ باألجنبية –  -8للندبة – دولة في أميركا
الجنوبية –  -9حـقــود – ذهــب خــالــص –  -10إح ــدى الــواليــات األميركية املتحدة
عاصمتها ماديسون

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1مارسيل غانم –  -2وكيل – مجروح –  -3ر ر – مساري –  -4يوم – معي – أو –  -5تموز – جود
–  -6زكا – بوسي –  -7نا – يلب – ركا –  -8يلس – بانياس –  -9بوغوتا – ري –  -10عماد مرمل
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مشاهير 2993

حلول الشبكة السابقة

موريتاني –  -2اكروم – البم –  -3ري – موز – سوا –  -4سلم – زكي – غد –  -5سم – البوم
ّ -1
–  -6ملاعة – باتر –  -7غجري – نام –  -8اري – جوري –  -9نو – اوسكار –  -10محمود ياسني

حل الشبكة 2992

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فـيــزيــائــي إنـكـلـيــزي ( )1974-1891حــائــز عـلــى جــائــزة نــوبــل إلكتشافه
النيوترون .إنضم الى مشروع مانهاتن الذي ّ
ّ
الذرية التي
طور القنابل
سقطت في اليابان
 = 4+9+3+7+1من الحيوانات ■ ّ = 8+10+6+5
تعمر وتبني ■ 11+2+8
= ذكر الدجاج

حل الشبكة الماضية :عفيفة اسكندر

غرافينا «بالتزكية»!

أكد غابرييلي غرافينا استقالته من
منصبه كرئيس رابطة الدرجة الثالثة
«ليغا برو» ،وذلك تحضيرًا النتخابه
رئيسًا لالتحاد اإليطالي لكرة القدم.
وغرافنيا ،البالغ من العمر  65عامًا ،هو
املرشح الوحيد لرئاسة االتحاد اإليطالي
في االنتخابات املقررة في  22الشهر
الحالي الختيار خلف لكارلو تافيكيو،
املستقيل من منصبه منذ تشرين
الثاني/نوفمبر املاضي على خلفية فشل
املنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات
مونديال روسيا .2018
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على الغالف

خاشقجي ...لماذا قتلته السعودية؟
وليد شرارة
وحشية الجريمة التي ارتكبها النظام
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـح ــق جـ ـم ــال خــاش ـق ـجــي،
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي واملـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ال ـس ـيــاســي ورجـ ــل امل ـه ـمــات ال ـخــاصــة،
ّ
عليها أل تحجب أسبابها وخلفياتها،
وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واإلعــامـيــة ،على صعيد عــاملــي .ردود
ال ـف ـعــل ال ـعــامل ـيــة ال ـشــاج ـبــة لـلـجــريـمــة،
ال ـتــي يتضمن بعضها هـجــومــا حــادًا
على النظام السعودي ال مثيل له منذ
هجمات الحادي عشر من أيلول 2001
مــن أوس ــاط سياسية نــافــذة ووســائــل
إع ـ ـ ــام واس ـ ـعـ ــة ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي الـ ـغ ــرب،
والـ ـح ــدي ــث ال ـع ـل ـنــي ع ــن رع ــون ــة ول ـ ّـي
العهد محمد بن سلمان وعــدم أهليته

اإلحراج الذي شعر به
يمنعه
ترامب بعد الجريمة لم
ّ
من التحدث بصراحته الفجة
المعهودة
للحكم ،ال تضيف جديدًا إلى خلفياتها
وتداعياتها.
ه ــل ال ــرع ــون ــة وح ــده ــا كــاف ـيــة لتفسير
سـلــوك اب ــن سـلـمــان وفــريـقــه وإقــدامـهــم
العلني عـلــى قـتــل خاشقجي فــي حــرم
السفارة السعودية في إسطنبول؟ هل
قـتــل األخ ـيــر ملـجــرد كــونــه صـحــافـيــا أو
حتى معارضًا تجرأ على توجيه نقد
ص ــري ــح إل ــى ولـ ـ ّـي ال ـع ـهــد وسـيــاســاتــه
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـ ـيـ ــرة ،أم دواف ـ ـ ــع ال ـج ــري ـم ــة أخ ـطــر
مــن ذلــك بالنسبة إلــى مــن أعـطــى األمــر
ب ـت ـن ـف ـي ــذه ــا؟ هـ ــل ك ــان ــت ج ــري ـم ــة قـتــل
ص ـحــافــي أو مـ ـع ــارض ع ـ ــادي للحكم
ال ـس ـعــودي سـتـثـيــر عــاصـفــة اسـتـنـكــار
عــاملـيــة كـمــا يـجــري حــالـيــا ،أم أن األمــر
كــان سيقتصر على بـيــانــات إدان ــة من
«منظمة العفو الــدولـيــة» وغـيــرهــا من

فرنسا وقضية
خاشقجي

املـنـظـمــات وه ـي ـئــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان؟
لــإجــابــة ،وملـحــاولــة اسـتـشــراف املــآالت
املـحـتـمـلــة ل ــأزم ــة ال ـحــال ـيــة ،ال ب ــد من
العودة إلــى السياق العام الــذي وقعت
الـ ـج ــريـ ـم ــة ضـ ـمـ ـن ــه ،وإلـ ـ ـ ــى شـخـصـيــة
الضحية ودوره ــا واملـخــاطــر الناجمة
ع ـنــه ل ـل ـفــريــق االن ـق ــاب ــي ال ـ ــذي يحكم
السعودية اليوم.

مجموعة انقالبية
شديدة التوتر
قبل جريمة اغتيال خاشقجي ،وهي بكل
املعايير فضيحة في «العصر الرقمي»
ً
ال ــذي شهد تـطــورًا مــذهــا فــي تقنيات
املـ ــراق ـ ـبـ ــة وال ـت ـن ـص ــت وسـ ــرعـ ــة تــدفــق
املعلومات وحريته بوسائط متنوعة،
ك ــان ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ق ــد نجح
في أن يسبغ على نفسه صــورة األمير
اإلصالحي صاحب املشروع التجديدي
لدى قطاعات وازنة في النخب الغربية
والـ ـ ــرأي ال ـع ــام بـفـضــل حـمـلــة إعــامـيــة
أنفق عليها عشرات ماليني الــدوالرات،
وك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة بـتـجـنـيــد شـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة «مـ ـحـ ـت ــرم ــة» وم ــؤسـ ـس ــات
إعــام ـيــة «عــري ـقــة» وع ــدد م ــن شــركــات
العالقات العامة .لــم تلتفت ســوى قلة
من الصحافيني واملحللني إلى ما يدور
ً
فعال داخل أروقة القصور امللكية أو في
سجون اململكة أو اليمن املجاور ،حيث
شــن «املـصـلــح الكبير» حــربــا عدوانية
دامـ ـي ــة لـيـسـتـخــدمـهــا أس ــاس ــا كــراف ـعــة
لتعزيز موقعه في الحكم.
ل ـقــد ن ـفــذ مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،بــرعــايــة
أبـ ـي ــه امل ـ ـلـ ــك ،ع ـم ـل ـيــة ان ـق ــاب ـي ــة كــام ـلــة
غ ـ ـيـ ــرت ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي
وأسـ ـس ــت ل ـشــرع ـيــة س ـيــاس ـيــة جــديــدة
تـقــوم عـلــى احـتـكــار قـطــب واح ــد داخــل
العائلة املالكة جميع مقاليد السلطة
وصالحياتها إلى درجــة دفعت بعض
املــراقـبــن إلــى الحديث عــن نهاية عهد
اململكة السعودية وبداية عهد اململكة
السلمانية .فقبل االن ـقــاب ،كــان نظام
الحكم السعودي متعدد األقـطــاب إلى
حد ما ،مع وجود مجموعة من األمراء
النافذين على رأس مختلف املؤسسات

لم يكن جمال مجرد صحافي أو حتى معارض ،بل كان وثيق الصلة بالرئيس األسبق لالستخبارات العسكرية (أ ف ب)

ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـلــدولــة واش ـتــراك ـهــم فــي عملية صنع
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وام ـت ــاك ـه ــم ،وه ــذا
تفصيل شديد األهمية لشبكة عالقات
دولية قوية وعميقة خاصة مع حلفاء
ً
املـمـلـكــة .مــن ه ــؤالء م ـثــا ،أم ــراء لعبوا
أدوارًا حاسمة في السياسة الخارجية
واألم ـن ـي ــة لـلـمـمـلـكــة ،ك ـتــركــي الـفـيـصــل
وم ـح ـم ــد بـ ــن ن ــاي ــف وم ـ ـقـ ــرن بـ ــن عـبــد
العزيز وسعود الفيصل .لكن لم يتورع
ولي العهد عن اعتقال مجموعة كبيرة
مــن األم ــراء ورج ــال األع ـمــال املرتبطني
بهم ،ومن الشخصيات السياسية التي
تـتـمـتــع ب ـعــاقــات ع ـضــويــة م ــع بعض

األق ـطــاب السابقني للحكم وتعذيبهم
وإهانتهم النتزاع والئهم والسطو على
قــدر كبير مــن ثــرواتـهــم .وأت ــت فــي هذا
السياق عملية اختطاف رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري .كذلك ،ال يمكن
فهم قرار خاشقجي مغادرة السعودية
والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وامل ـبــاشــرة بالنقد العلني لسياسات
ال ـف ــري ــق ال ـج ــدي ــد ال ـح ــاك ــم ب ـم ـعــزل عن
هــذه الـتـطــورات .ويظهر العنف املفرط
ال ــذي يـبــديــه ه ــذا الـفــريــق فــي التعامل
َ
مـ ــع خ ـص ــوم ــه خ ـش ـي ــت ــه فـ ــي اإلخـ ـف ــاق
فــي اسـتـكـمــال عمليته االنـقــابـيــة عبر
تطهير مؤسسات الدولة من العناصر

املــوالـيــة لــأقـطــاب السابقني والقضاء
على قنوات االتصال بينها وبني أطراف
غربية وأميركية نافذة ،وخاشقجي بال
ريب إحدى هذه القنوات.

عن خاشقجي المتعدد المواهب
ي ــرى بـعــض الــذيــن يـتـبـنــون ،عــن وعــي
أو غـ ـي ــر وع ـ ـ ـ ــي ،س ـ ــردي ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــرب عــن
نـفـســه ،أن مــا نـشـهــده ال ـيــوم مــن حملة
اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار وإدان ـ ـ ـ ـ ــة ل ـج ــري ـم ــة ال ـن ـظ ــام
السعودي بحق خاشقجي هو بمنزلة
«يقظة للضمير الـعــاملــي» أم ــام هولها
وبـشــاعـتـهــا وانـتـهــاكـهــا أب ـســط حقوق
االنسان .عندما سيهدأ انفعال هؤالء،

سـيـتــذكــرون حتمًا األهـ ــوال وال ـكــوارث
التي تواجهها شعوب منطقتنا نتيجة
لـلـسـيــاســات األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة
وال ـغ ــرب ـي ــة امل ــدع ــوم ــة ب ــا شـ ـ ــروط مــن
ق ـســم م ــن امل ـت ـبــاكــن ع ـلــى خــاشـقـجــي،
مثل عضو مجلس الشيوخ األميركي
لـيـنــدســي غ ــراه ــام وأش ـب ــاه ــه! ل ــم يكن
ج ـ ـم ـ ــال م ـ ـج ـ ــرد ص ـ ـحـ ــافـ ــي أو ح ـتــى
م ـ ـعـ ــارض؛ كـ ــان ال ــرج ــل وث ـي ــق الـصـلــة
باألمير تركي الفيصل ،الرئيس األسبق
لــاسـتـخـبــارات العسكرية السعودية،
وراعي الجهاد األفغاني ضد السوفيات
إلى جانب املخابرات املركزية األميركية
واالس ـت ـخ ـب ــارات الـبــاكـسـتــانـيــة آنـ ــذاك.
واستمرت الصلة القوية بني الرجلني

بعد الحرب األفغانية ،وكان خاشقجي
أحــد أب ــرز مستشاري الفيصل عندما
ُع ـ ِّـن سـفـيـرًا فــي بــريـطــانـيــا بــن عامي
 2001و ،2005وف ــي ال ــوالي ــات املتحدة
بــن  2005و .2007خــال امل ــدة نفسها،
برز كأحد أبرز اإلعالميني السعوديني
امل ـق ــرب ــن م ــن دوائـ ـ ــر ص ـنــع الـ ـق ــرار في
امل ـم ـل ـك ــة ،ال ــذي ــن ي ـح ـس ـنــون مـخــاطـبــة
ال ـن ـخــب والـ ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ـغ ــرب ــي بلغة
سياسية حــديـثــة تجمع بــن املصالح
واملشتركات االستراتيجية الكبرى بني
النظام السعودي والغرب.
كذلك ،نسج خالل عمله مع الفيصل
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة عـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ــع
ج ـهــات سـيــاسـيــة وأمـنـيــة نــافــذة في
الــواليــات املتحدة وبريطانيا ،جهر
ب ـه ــا ب ـع ــض رمـ ــوزهـ ــا خ ـ ــال األزم ـ ــة
ال ـحــال ـيــة ،وه ــو م ــا دف ــع جـ ــزءًا منها
إلــى وصـفــه مــن رج ــاالت الثقة داخــل
املـمـلـكــة .وق ــد ح ــرص خــاشـقـجــي في
جميع مــواقـفــه ومــداخــاتــه العلنية
ف ــي ال ـع ـقــديــن املــاض ـيــن ع ـلــى إع ــان
تـ ــأي ـ ـيـ ــده ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ــاس ــم الــواقـعـيــة
والـ ـتـ ـق ــاط ــع م ـع ـه ــا فـ ــي أول ــوي ــاتـ ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وأه ـم ـه ــا امل ــواجـ ـه ــة مــع
إيــران والحرب ضد سوريا .تحمس
خاشقجي للمعارضة السورية دون
ت ـح ـف ــظ ،و«ت ـ ـف ـ ـهـ ــم» ق ـط ــع «داع ـ ـ ــش»
رؤوس الـ ـجـ ـن ــود ال ـ ـسـ ــوريـ ــن .فـفــي
إحــدى تغريداته على «تويتر» ،رأى
أنها «حــرب نفسية» وأن «الجماعة
ي ـع ــرف ــون مـ ـ ــاذا ي ـف ـع ـل ــون» .عــاقــاتــه
الغربية القوية هي ما أصابت الفريق
السعودي االنقالبي بالذعر ،وكذلك
دوره امل ـح ـت ـم ــل ك ـص ـل ــة وصـ ـ ــل بــن
األوسـ ــاط املـعـتــرضــة ولـكــن املغلوبة
على أمرها حاليًا في العائلة املالكة.
هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ت ـف ـس ــر أيـ ـض ــا ق ــوة
وات ـس ــاع حـمـلــة االسـتـنـكــار الغربية
التي انضمت إليها أو أيدتها القوى
الـنــافــذة املـشــار إليها على قــاعــدة أن
اب ــن سـلـمــان قـتــل أح ــد «أصــدقــائـنــا».
لكن للرئيس دونالد ترامب وإلدارته
حسابات أخرى.

البحث عن مخرج

آالن غريش

اإلحـ ـ ـ ــراج ال ـ ــذي ش ـعــر ب ــه ت ــرام ــب بعد
الجريمة العلنية لم يمنعه من التحدث
بصراحته الفجة املـعـهــودة .فهو أعلن
في آخر تصريح أنه «ال يريد االبتعاد
عن السعودية» .وقد ّ
عدد في مقابالته
الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ــوج ـ ـبـ ــات لـ ـلـ ـح ــرص عـلــى
أفضل العالقات معها ،وأولها صفقات
السالح الضخمة التي نجح في عقدها
معها ،منبهًا معارضيه إلى أن إلغاءها
ق ــد ي ــدف ــع ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى االسـ ـت ــدارة
نحو الصني وروسـيــا ،وهــو إقــرار غير
مباشر من رئيس أميركي بتراجع قدرة
الــواليــات املتحدة على التحكم الكامل
بحلفائها كـمــا فعلت فــي زم ــن سابق
سـمـحــت فـيــه م ــوازي ــن ال ـق ــوى الــدولـيــة
بــذلــك .ويــأتــي الـتـجــرؤ الـسـعــودي على
التهديد بالبحث عن حلفاء جدد ،عبر
مقالة تركي الدخيل املـقــرب مــن دوائــر
صـنــع ال ـق ــرار فــي املـمـلـكــة ،لـيــؤكــد هــذه
الحقيقة.
ستقاطع مؤسسات وشركات وربما
ح ـك ــوم ــات غ ــرب ـي ــة م ــؤت ـم ــر «دافـ ـ ــوس
الصحراء» الذي سيعقد في الرياض.
ولكن هل ستقاطعه الصني أم روسيا
أم دول ج ـ ـنـ ــوب ش ـ ـ ــرق آسـ ـ ـي ـ ــا؟ هــل
ستتراجع حدة التنافس االقتصادي
واالسـتــراتـيـجــي بــن ال ـقــوى الــدولـيــة
على امل ــوارد واألس ــواق نتيجة مقتل
شخصية سياسية بطريقة وحشية؟
ترامب ال يؤمن بتاتًا بما يسمى ً
رياء
«دبلوماسية حقوق اإلنـســان» ،وهو
م ـق ـت ـنــع بـ ــأن ال ـع ــال ــم غ ــاب ــة ت ـت ـصــارع
فـيـهــا ال ـق ــوى دف ــاع ــا ع ــن مـصــالـحـهــا،
وه ــو ل ــن ي ـجــد «ك ـن ـزًا اسـتــراتـيـجـيــا»
كـ ــابـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،امل ـس ـت ـع ــد مل ـش ــارك ــة
الــواليــات املـتـحــدة ث ــروات اململكة في
الـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن م ـقــابــل
استمرار الحماية ،أو يضرب ُعــرض
ال ـح ــائ ــط بـجـمـيــع ال ـث ــواب ــت الـقــومـيــة
وال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا قـضـيــة
ال ـق ــدس وف ـل ـس ـطــن ،إرض ـ ـ ً
ـاء ل ـه ــا .لن
يوفر ترامب جهدًا إلخراج ولي العهد
من مأزقه الحالي واستمرار «عالقات
العمل» بينهما ،وكأن شيئًا لم يكن.

أقل ما يمكن قوله هو ّأن رد الفعل الفرنسي لم يكن سريعًا
على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي خالل
زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من
تشرين األول الحالي .مر أكثر من أسبوع قبل أن يصدر
عن وزارة الخارجية تصريح خجول« :فرنسا قلقة الختفاء
السيد جمال خاشقجي ،الشخصية السعودية املعروفة
واملحترمة .نتمنى تقديم توضيحات حول هذا املوضوع
بأسرع وقت ممكن» .بعد يومني ،قال الناطق باسم الخارجية
إن فرنسا «على اتصال بالسلطات السعودية حول قضية
اختفاء السيد جمال خاشقجي».
ّ
ّ
تطلب األمر عشرة أيام وتراكم املعلومات التي سربتها
السلطات التركية عن قتل الصحافي بطريقة مروعة
وصدور ردود فعل أميركية حتى يخرج إيمانويل ماكرون
أخيرًا عن صمته .ففي مقابلة على هامش قمة الفرنكوفونية
في يريفان ،اعتبر ماكرون ّأن املعلومات املذكورة «خطيرة
جدًا» ،وأنه ينتظر «الكشف عن الحقيقة بوضوح» .هو أعلن
أيضًا أنه سيتحادث مع الرئيس التركي ومع ولي العهد وامللك
السعودي «في األيام القادمة» .وسارعت وزارة الخارجية في
اليوم نفسه إلى تكرار الكالم« :فرنسا تطالب بالكشف عن
الحقائق مع مشاركة جميع من يستطيع املساهمة بذلك .هذه
هي الرسالة التي نقلناها للسلطات السعودية .االتهامات
املوجهة ضدها تستدعي أن تتعامل بشفافية وأن تعطي
إجابات شافية وتفصيلية» .أخيرًا ،في الرابع عشر من هذا
الشهر ،أعرب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وأملانيا
عن «مشاركتهم املخاوف التي ّ
عبر عنها البعض ،كاملمثلة
العليا لالتحاد األوروبي السيدة فريدريكا موغريني واألمني
العام لألمم املتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريس» وتأكيدهم
على «التعامل مع هذه القضية بجدية كاملة .من الضروري
اجراء تحقيق ذي صدقية ملعرفة حقيقة ما جرى وكشف
املسؤولني عن اختفاء جمال خاشقجي ومحاسبتهم».
وأضاف الوزراء الثالثة إنهم ينتظرون «من الحكومة
السعودية أن تقدم إجابات كاملة وتفصيلية .لقد بلغنا
هذه الرسالة مباشرة للسلطات السعودية» .من البديهي
ّأن تواصل ّ
تسرب املعلومات عن مصير الصحافي جعل
من الصعب على فرنسا وعلى الواليات املتحدة االستمرار
بالتزام الصمت.
ولكن ،بالنسبة للرئيس الفرنسي ،ال ينبغي بأي حال
إعادة النظر بشبكة العالقات التي تم نسجها مع السعودية
ودول الخليج األخرى .فمنذ وصوله إلى السلطة ،اعتمد
إيمانويل ماكرون استراتيجية نشطة حيالها ،مع حرصه
على عدم إظهار أفضلية للعالقة مع إحداها على حساب
األخرى .وخالل األزمة بني قطر وبعض الدول املجاورة لها،
رفض ماكرون االنحياز ألي طرف ودعا إلى رفع العقوبات
املفروضة على األولى .األولوية بنظر ماكرون وسابقيه هي
للعالقات االقتصادية ،وكذلك لتلك العسكرية واألمنية ،مع
هذه البلدان باسم «الحرب على اإلرهاب» .هذا ّ
يبرر املزيد من
مبيعات السالح في منطقة أصبحت سوقًا أساسيًا لصناعة
السالح الفرنسية ،وخاصة لطائرات امليراج (شركة داسو).
وتجاهل ماكرون االنتقادات الكثيرة الستخدام أسلحة
فرنسية في الحرب ضد اليمن ولم يتوقف تزويد السعودية
بها.
التقى الرئيس الفرنسي مرات عدة القادة الخليجيني ،محمد
بن سلمان ومحمد بن زايد واألمير تميمّ ،
وطور عالقات
ّ
شخصية معهم .وعلى األغلب ،فإن هذا األمر هو الذي مكنه
من القيام بدور حيوي في عملية إطالق رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري العام املاضي من دون أن يكون لذلك
تأثير سلبي على عالقاته مع السعودية .في األزمة الحالية،
هو سيسعى قبل أي شئ آخر إلى الحد من الخسائر
ّ
وإلى تجنب القطيعة مع اململكة :الشركات الفرنسية ،على
العكس من تلك األميركية ،لن تقاطع «دافوس الصحراء»
باستثناء بنك « .»BNPهل سيؤدي اعتراف السعودية بموت
خاشقجي عن طريق الخطأ ،خالل تحقيق قام به عناصر
«غير منضبطني» إلى نسيان أنه ّ
تعرض لعملية فتل؟ هذا
ما يتمناه ماكرون للعودة إلى «عالقات العمل» وكأن شيئًا
لم يكن .لكن من غير املؤكد أن ينجح ذلك في ظل استنفار
حقيقي لوسائل إعالم وأعضاء مجلس شيوخ كثر في
الواليات املتحدة .مرة أخرى ،ستحدد الخيارات على الضفة
ُ
األخرى من األطلسي ،ومن املستبعد أن تسمع فرنسا للعالم
صوتًا ّ
متميزًا.

صفقة «جريمة القنصلية» :رحلة البحث عن «كبش فداء»
بعد أيام على «التعاون» التركي -
السعودي في كشف مالبسات قضية
جمال خاشقجي ،بدا المستفيد األول
محمد بن سلمان ،وهو المتهم الذي
يسعى لقطع كل الخيوط التي تصل
إليه ،تمهيدًا لصياغة رواية تحدد «كبش
الفداء» ،بمباركة أميركية .لكن «الصفقة»
إن تمت ،فال بد أن تكون بموافقة تركية
أيضًا ،على أن تحفظ «سر» الملف ،إلى حين
م ـن ــذ ب ـ ــدء زيـ ـ ـ ــارة م ـب ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب لـ ـ ـ ــ«ح ـ ـ ــل» ق ـض ـيــة
خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،بـ ـم ــا ي ـح ـف ــظ امل ـص ــال ــح
األم ـيــرك ـيــة ،وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،مــايــك
بــومـبـيــو ،لـكــل م ــن ال ــري ــاض وأن ـق ــرة،
بــدا التعاون التركي  -السعودي في
أوضح صوره ،لكن بما يسمح لولي
الـعـهــد ،مـحـمــد بــن سـلـمــان ،ال ـخــروج
مـ ــن «قـ ـف ــص االت ـ ـ ـهـ ـ ــام» ،وت ـ ـ ــرك مـلــف
خاشقجي مفتوحًا مــن دون تحديد
«صــاحــب األم ــر» بــاالغـتـيــال .على أن
ُ
تـبـقــى «ال ـح ـق ـي ـقــة» ،ف ــي درج تـمـســك
الــواليــات املتحدة وتركيا مفاتيحه،
ّ
ما بدأ ينعكس في حل ملفات عالقة
بني البلدين.

م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة «ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات»
و«ال ـت ـســري ـبــات» مـنــذ مــواف ـقــة أنـقــرة
عـلــى «ال ـت ـعــاون» مــع ال ــري ــاض ،باتت
مــريـبــة .ال نتيجة حتى اآلن فــي غير
ّ
مصلحة ابن سلمان ،الذي تمكن من
مـســح آث ــار الـجــريـمــة فــي القنصلية،
وإع ـ ـ ــادة ف ــري ــق االغ ـت ـي ــال إلـ ــى ب ــاده
(خ ــرج مـنــذ ال ـيــوم األول) ،بــاإلضــافــة
إلى «الشاهد» الوحيد على الجريمة،
الـقـنـصــل ،الـ ــذي غـ ــادر أول م ــن أمــس
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض .وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـس ــار
الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي ت ـجــريــه أنـ ـق ــرة منذ
أسبوعني ،يبدو أن تركيا تتعاون مع
الرياض للخروج من األزمــة ،إذ دخل
املـحـقـقــون األت ـ ــراك مـبـنــى القنصلية
السعودية للمرة الثانية أمــس (بعد
 15يومًا على اختفاء خاشقجي) ،من
دون أن ي ـخــرجــوا ب ــأي نـتـيـجــة ،بعد
تـفـتـيــش اس ـت ـمــر  9س ــاع ــات أول من
أم ــس ،ج ــرى بـعــدمــا ُسـمــح ملسؤولي
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة إدخـ ـ ـ ــال ك ـم ـي ــات ك ـب ـيــرة
م ــن مـ ـ ــواد ال ـت ـن ـظ ـيــف ق ـب ــل س ــاع ــات.
كــذلــك دخ ـلــوا م ـنــزل الـقـنـصــل محمد
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ال ـق ــري ــب م ــن الـقـنـصـلـيــة،
أمــس ،لكن بعد  24ساعة من منعهم
من ذلــك ،ومغادرة األخير البالد إلى
ال ــري ــاض ،رغ ــم تــأكـيــد «الـتـســريـبــات»
أن عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال خــاشـقـجــي جــرت
أم ــام عينيه وفــي مكتبه ،بحسب ما
يــؤكــد م ـس ــؤول ــون أتـ ـ ــراك ،ب ـن ـ ً
ـاء على

تسجيالت من داخل القنصلية أثناء
وجود خاشقجي فيها ،يزعمون أنها
مــوجــودة بحوزة السلطات التركية،
ووس ــائ ــل إعــامـيــة أي ـضــا ،كصحيفة
«يني شفق» ،كما أعلنت أمس.
ما سبق يعني احتمالني ال ثالث لهما،
إمــا أن تركيا ال تملك أي تسجيالت،
وأن كل ما خرج منها من «تسريبات»
لــوســائــل اإلع ـ ــام م ـجــرد «تـكـهـنــات»
(كما يقول الـسـعــوديــون) تسعى من
َ
خاللها لل ّي ذراع حكام الرياض ،من
خالل إثارة الرأي العام العاملي ،الذي
يضغط سياسيًا واقتصاديًا لدفعها
إلى االعتراف ،وإذا ما ّ
صح ذلك ،فإنه
َيـكـشــف مــدى هـشــاشــة األم ــن التركي
في كشف مالبسات جريمة حصلت
ف ــي مـ ـك ــان وزم ـ ـ ــان مـ ـح ــددي ــن ،أو أن
سلطات أنـقــرة ،التي تعتمد أسلوب
«الـتـســريـبــات» غـيــر املــؤكــدة رسميًا،
وتأكيد «الـتـعــاون» مــع الــريــاض كما
نقل عنهم بومبيو ،أمس ،قد خضعت
لرغبة أميركية في تبرئة ابن سلمان،
ســواء بالترغيب أو بالترهيب .لكن
االحتمال األخير بات مستبعدًا بعد
صفقة تسليم القس األميركي ،أندرو
ب ــران ـس ــون ،ال ـتــي ق ــد تــدفــع واشـنـطــن
إلى رفع عقوبات فرضت على تركيا،
بحسب مــا أكــد بومبيو أم ــس ،الــذي
حث أنقرة على إطالق سراح املواطن
والـعــالــم األمـيــركــي  -التركي السابق

في وكالة «ناسا» ،من بني محتجزين
آخرين.
في أي حال ،سواء أكانت أنقرة تمتلك
أدلة «حقيقة» على اغتيال خاشقجي
داخ ــل قنصلية ب ــاده ،أم ال ،ال مبرر
لـحـجــب «ال ـح ـق ـي ـقــة» إن ُوجـ ـ ــدت ،في
ض ــوء املـطــالـبــات الــدول ـيــة امل ـتــزايــدة،
س ـ ـ ـ ــوى وج ـ ـ ـ ـ ــود «صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة» ل ـل ـف ـل ـف ــة
الـقـضـيــة تــأخــذهــا إل ــى مـســار يحمي

اب ــن سـلـمــان مــن أصــابــع االت ـه ــام ،قد
تـتـضــح ب ـنــودهــا «ف ــي ح ـل ــول نـهــايــة
األس ـب ــوع» ،كـمــا تــوقــع ت ــرام ــب ،أمــس
لــ«ظـهــور الحقيقة» ،مشككًا بوجود
تسجيالت لدى أنقرة بالقول« :طلبت
ت ـس ـج ـيــات ص ــوت ـي ــة وم ـ ـصـ ــورة مــن
تركيا بشأن خاشقجي ،إن وجــدت».
ل ــم يـعــد ال ـتــوجــه األم ـيــركــي مكشوفًا
فـ ــي سـ ـي ــاق اإلعـ ـ ـ ــام فـ ـق ــط ،بـ ــل أكـ ــده

تواصلت التسريبات وأضاءت على متهمين من فريق عمل ابن سلمان

ت ــرام ــب ب ـن ـف ـســه ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ
لــم يـلـحــق بــومـبـيــو أن يـنـهــي كلمته،
أمــس ،بــأن «واشنطن بحاجة ملعرفة
الـحـقــائــق ب ـشــأن اخ ـت ـفــاء خاشقجي
قبل أن ُت ّ
عد ردًا مناسبًا» ،وأنهم «لن
يستثنوا أحدًا من املسائلة ...بما في
ذلك في حال تـ ُّ
ـورط أفــراد من العائلة
الحاكمة» ،حتى حسم ترامب الجدال
ً
ً
صــراحــة قــائــا« :ال أري ــد التخلي عن
الـسـعــوديــة» ،بــذريـعــة أن ــه يحتاجها
في حربه على «اإلرهــاب» ،ومشاريع
أخـ ــرى ال تـنـتـهــي ب ــ«م ــا يـحـصــل في
إيران».
أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،تـ ـب ــدو ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي مـلـعــب
ال ــري ــاض ال ـي ــوم ،للبحث عــن «كبش
فداء»َ ،ي ْمسح به ابن سلمان يديه من
دم خاشقجي ،في ظل وجــود جميع
امل ـت ـه ـم ــن املـ ـب ــاش ــري ــن فـ ــي امل ـم ـل ـكــة.
يجهد ابــن سلمان فــي البحث ّ
عمن
ُيخرجه من دائــرة االتهام ،لكن ليس
مـ ــن امل ـت ـه ـم ــن مـ ــن ل ـي ــس لـ ــه ص ــات
مـ ـب ــاش ــرة مـ ـع ــه ،وال س ـي ـمــا أع ـض ــاء
«ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــة» ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـفـ ــذت ع ـم ـل ـيــة
االغتيال .أولهم مدير الطب الشرعي
ف ــي األمـ ــن الـ ـع ــام ،ص ــاح الـطـبـيـقــي،
ّ
الـ ـ ـ ــذي «ق ـ ــط ـ ــع ال ـض ـح ـي ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة
القنصل» (دائـمــا حسب التسريبات
ال ـتــرك ـيــة) ،خـصــوصــا أن «شخصية
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم ،ال يـمـكــن أن تــديــرهــا
إال س ـل ـط ــة عـ ـلـ ـي ــا» ،وفـ ـ ــق صـحـيـفــة

تواصلت التسريبات
وأضاءت على
متهمين من فريق
عمل ابن سلمان

«نـيــويــورك تــايـمــز» .وثانيهم ،ماهر
عبد العزيز مطرب ،ديبلوماسي في
الـسـفــارة الـسـعــوديــة فــي لـنــدن ،وهو
مقرب من ابــن سلمان ،ظهر في عدة
صـ ــور ب ــال ـق ــرب م ـن ــه خـ ــال زي ــارات ــه
للواليات املتحدة وإسبانيا وفرنسا.
ووفق مصادر في مكتب املدعي العام
التركي ،للصحيفة ،فإن األخير ّ
نسق
عـمـلـيــة ق ـتــل خــاش ـق ـجــي ،واس ـتــأجــر
بـ ــاس ـ ـمـ ــه ،ال ـ ـطـ ــائـ ــرتـ ــن ال ـخ ــاص ـت ــن
اللتني حملتا منفذيها ،مشيرة إلى
ً
أن ــه أجـ ــرى  19اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا يــوم
قتل خاشقجي ،منها أربعة بمكتب
سـكــرتـيــر اب ــن سـلـمــان ،بـعــد أي ــام من
كشف صحيفة «واشـنـطــن بــوســت»،
ع ــن أن االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة،
ُ
اع ـتــرضــت م ــراس ــات ت ـظ ـهــر أن ابــن

سلمان أمر باستدراج خاشقجي إلى
البالد .أما الباقون ،فمعظمهم تأكد
ارتباطهم باألجهزة األمنية التابعة
الب ــن س ـل ـمــان ،كـعـبــد ال ـعــزيــز محمد
ال ـح ـس ــاوي ،وث ــائ ــر غ ــال ــب ال ـحــربــي،
ومـحـمــد سـعــد الــزهــرانــي ،إذ ظهرت
صــورهــم إلــى جــانــب ابــن سلمان في
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة ،فـيـمــا ك ـشــف مــوقــع
«م ـي ــدل إي ـســت آي» ،أمـ ــس ،أن  7من
امل ـت ـه ـمــن ب ـق ـتــل خــاش ـق ـجــي ض ـبــاط
بارزون في فريق حماية ابن سلمان.
ّ
لكن وفــق مصدر مطلع على تقارير
املخابرات الغربية ،تحدث لصحيفة
«واشنطن بوست» ،أمام ابن سلمان
ُ
«كبش» آخر يفديه ،هو نائب رئيس
امل ـخــابــرات ،ال ـلــواء أحـمــد العسيري،
مـشـيـرًا إل ــى أن األخ ـيــر اق ـتــرح مــرات
عدة على ابن سلمان اتخاذ إجراءات
بحق خاشقجي وآخرين.
ال تبدو مهمة ابــن سلمان سهلة في
ال ـب ـحــث ع ــن «ك ـبــش ف ـ ــداء» ال خـيــوط
ت ــربـ ـط ــه ف ـ ـيـ ــه ،لـ ـك ــن الـ ــوقـ ــت لـ ــم يـعــد
يالحقه كما كان الحال حينما كانت
آث ــار الـجــريـمــة والـشـهــود تـحــت أعــن
سلطات أنقرة .أما املطالبات الدولية،
فتبقى عامل الضغط الوحيد ،حتى
إخ ـ ــراج رواي ـ ــة «ن ـه ــائ ـي ــة» ،يـعـلــم ابــن
سلمان أنها ليست املرحلة األخيرة،
ألن لها ما بعدها.
(األخبار)
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العالم

«بن سلمان الحقيقي»

ُ
«لنقتل هذا
الرجل»
على
الغالف

جعفر
البكلي

س ـ ـ ـ ــاد وجـ ـ ـ ـ ـ ــوم ثـ ـقـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس املـ ـل ــك
ال ـس ـعــودي ،فــي قـصــر الـنــاصــريــة .وبــدا
ّ
أمـ ــراء آل س ـعــود وكـ ــأن عـلــى رؤوس ـهــم
ّ
ال ـط ـيــر .وحـ ــاول امل ـلــك أن يـلــطــف شيئًا
من كآبة املوقف ،وجهامة وجوه ّ
زواره،
ف ــأخ ــذ ي ـس ــأل ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد ت ـل ــو اآلخ ـ ــر:
«وش حــالــك يــا فـ ــان؟» ،ف ـيــرد« :بخير،
يــا طويل العمر» .حتى إذا وصــل امللك
سعود إلى عمه عبد الله ،أجابه عميد
األس ــرة الـسـعــوديــة ،وقــد انفجر غيظه:
«أحــوال ـنــا خـ ــرا!» .ارتـبــك الجميع ،وهم
يسمعون تلك الكلمة ّ
توجه إلى صاحب
ال ـج ــال ــة ،وام ـت ـق ــع وجـ ــه امل ـل ــك س ـعــود.
وحــاول الشيخ يوسف ياسني ،وجمال
الحسيني ،وهما مستشارا امللك يومئذ،
أن ي ـت ــدخ ــا ل ـي ـه ـ ّـدئ ــا م ــن روع ال ــرج ــل
الجليل فــي العائلة املالكة السعودية.
َ
فن َ
هرهما عبد الـلــه ،وه ــو يرتعش من
االنفعال .ثم قام من مكانه ،واتجه نحو
اب ــن أخ ـي ــه ،وقـ ــال ل ــه« :ان ـت ــا وي ــن راي ــح
ب ــآل س ـع ــود؟!» .ول ــم ي ــدع األم ـيــر للملك
الذاهل فرصة لإلجابة ،فأكمل مزمجرًا:
«ل ـل ـح ـض ـي ــض! لـ ـ ـ ــأرض ال ـح ـض ـي ــض!
لجهنم وال ـلــه!» .قــال األمـيــر كلماته ،ثم
نفض بيده طرف عباءته ،وانصرف من
املكان عابسًا ،وسط ذهول الحاضرين.
حصلت هذه الحادثة مساء يوم الجمعة
 7آذار /مــارس  .1958وعـ ّـبــرت الكلمات
الـغـلـيـظــة ال ـتــي ت ـف ـ ّـوه بـهــا األم ـي ــر عبد
تعبيرًا
الله بن عبد الرحمن آل سعود ّ
قــاسـيــا ع ــن أخ ـطــر أزمـ ــة عــائـلـيــة شــقــت
صفوف األس ــرة الحاكمة في تاريخها
الحديث .وكانت تلك األزمــة قد تفجرت
ب ـع ــد اف ـت ـض ــاح مـ ــؤامـ ــرة ّ
دبـ ــرهـ ــا امل ـلــك
س ـعــود إلط ــاح ــة الـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة
امل ـت ـح ــدة ،وان ـك ـش ــاف خـطـطــه الغـتـيــال
الرئيس جمال عبد الناصر عبر تفجير
طــائــرتــه فــي ال ـجــو .ولـعــل غضبة أم ــراء
األسرة الحاكمة لم تكن بسبب خطيئة
امل ـل ــك ،واش ـت ــراك ــه امل ـبــاشــر ف ــي ارت ـكــاب
جريمة ،بــل كــان حنقهم بسبب إدارت ــه
البائسة للعملية ،وتخطيطه األخــرق
ل ـهــا .فـلـقــد ُسـ ِـح ـبــت أم ــوال ــه ح ـتــى آخــر
ف ـل ــس ،ث ــم ك ـش ـفــت ر ُش ــوت ــه وش ـي ـكــاتــه،
أمــام العالم أجمع ،وقبض على أزالمــه
وأع ــوان ــه ووس ـطــائــه .فــأضـحــى سعود
أضحوكة ،وأمست سمعة آل سعود في
الوحل ،بعدما خاب تدبيرهم ،وانكشف
إجرامهم.

ّ
عليك،
«طويل العمر يسلم
ّ
ويقول لك :انسف الطيارة»

بدأت القصة ،قبل أسبوعني ،في سوريا
التي وصل إليها عبد الناصر ،صبيحة
يوم  24شباط /فبراير  .1958واستقبل
السوريون الزعيم املصري الذي أصبح
رس ـم ـ ّـيــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
ً
املـتـحــدة ،استقباال خــرافـيــا .وأخــذ عبد
ال ـن ــاص ــر ،ف ــي ت ـلــك األيـ ـ ــام ،ي ـط ــوف في
املدن السورية ،ويخطب في الجماهير
املحتشدة لسماع كلماته .وبلغ اإلنهاك
مـ ــن ن ــاص ــر م ـب ـل ـغ ــه ،ب ـس ـب ــب س ـف ــرات ــه
املـتــواصـلــة إلــى كــل أرج ــاء ال ـبــاد .وفي
مساء يوم الثالثاء  4آذار /مارس ،1958
ً
أراد الرئيس أن ينام قليال ليستريح من
ّ
تعبه .ودخل إلى الغرفة التي أعدت ،في

قصر الضيافة ،لنومه .وبدأ يخلع ثيابه
ليلبس «البيجامة» .لكنه فوجئ برجل
يدلف إلى الحجرة ،ويقف وراءه مبحلقًا
بينما هو منهمك في استبدال مالبسه.
كـ ــان ال ــرج ــل ه ــو املـ ـق ــدم ع ـبــد الـحـمـيــد
ال ـس ـ ّـراج ،رئـيــس امل ـخــابــرات العسكرية
السورية ،املعروفة بـ«الشعبة الثانية».
وبدت على وجه عبد الناصر دهشة من
هذا املتطفل ،ممزوجة ببعض االنزعاج.
السراج إلى االعتذار ّ
وبادر ّ
عما يفعله،
ً
قائال« :أنــا آســف ألنــي عم ازعجك .بس
في موضوع مهم الزم خبرك فيه»ّ .
ورد
ناصر« :يعني املوضوع ده ،مش ممكن
ّ
ً
يـسـتــنــى ل ـب ـكــرا م ـ ـثـ ــا؟!» .قـ ــال ال ـس ـ ّـراج
ّ
بإصرار« :ال .هي مسألة ما بقدر أجلها».
ظهر الفضول على وجه الرئيس ،فقال:
«طيب .قول يا سيدي .أديني سامعك».
ّ
ظـ ــل ال ـ ـسـ ـ ّـراج مـنـتـصـبــا ،وأخ ـ ــذ يتكلم
ً
بجدية بالغة ،قائال« :سيدي .املوضوع
طويل ،ويتعلق بامللك السعودي» .أشار
الرئيس إلى مخاطبه لكي يقعد ،فجذب
السراج كرسيًا ،وجلس عليه .قال عبد
الـنــاصــر ،وهــو يبتسم ليجعل الـسـ ّـراج
أكثر ّ
تبسطًا في حديثه« :طيب ،ممكن
أتـمــدد ع السرير شــويــة .أصلي هلكان
من التعب» .ابتسم ّ
السراج باستحياء،
وق ــال« :سـيــدي خــذ راح ـتــك .أنــا مــا كان
بدي أشغلك بالشي اللي بدي قلك اياه،
لوال خطورته».
ً
شــرع السراج يــروي ما لديه قائال (:)1
«امل ـلــك س ـعــود م ـتــزوج بـسـيــدة ســوريــة
ُ
كنيتها «أم خــالــد» ( .)2وأبــوهــا اسمه
أسعد إبراهيم .اتصل فيني الزملة ،قبل
كم يوم ،عن طريق وسيط .الوسيط هو
النائب عزيز عـيــاد .قابلت هــادا أسعد
ّ
فبخبرني إنو ملك السعودية
إبراهيم،
ع ــم ي ـعــرض عـلـيــي مــايــن الـجـنـيـهــات
االسـتــرلـيـنـيــة ،إذا بـقـبــل ق ــوم بــانـقــاب
ض ــد ال ــوح ــدة ب ــن س ــوري ــا وم ـص ــر .أنــا
سايرتو ،ألعرف شو في براس أسيادو.
ً
وفـعــا ،بيبعتلي سعود دفعة قيمتها
اتنني مليون جنيه استرليني ،مشان
ً
يــرشـيـنــي» .سـكــت ال ـس ـ ّـراج قـلـيــا ،ومـ ّـد
يده الى جيب سترته الداخلي ،وأخرج
منه مجموعة من األوراقّ ،قدمها لعبد
الـنــاصــر ال ــذي قــام مــن فــراشــه متحفزًا،
وقد ظهرت عليه الدهشة واالستغراب.
قــال ال ـسـ ّـراج مشيرًا إلــى الــوثــائــق التي
أعطاها لعبد الناصر« :وهي صور تالت
شيكات من امللك سعود بعتلي ياهون،
ب ـي ــوم س ــت وع ـش ــري ــن شـ ـب ــاط :الـشـيــك
األول بمبلغ مليون جنيه استرليني.
والتاني بمبلغ  700ألف .والتالت بمبلغ
 200أل ـ ــف .وهـ ــي ال ـش ـي ـكــات مـسـحــوبــة
مــن البنك الـعــربــي امل ـحــدود بــالــريــاض،
ع ـل ــى ب ـن ــك مـ ـي ــدالن ــد ،بـ ـلـ ـن ــدن .وت ــدف ــع
لـحــامـلـهــا .وف ــي ك ـم ــان تـسـجـيــل لـكــام
أسـعــد إبــراهـيــم م ـعــي» .صـمــت ال ـسـ ّـراج
ً
ق ـل ـي ــا ،وت ـ ــرك ع ـبــد ال ـن ــاص ــر يتفحص
ال ـش ـي ـكــات ،ويـتـثـبــت مـنـهــا .ث ــم أض ــاف
السراج موضحًا ّ
ّ
سر املئة ألف الناقصة:
«أسعد ابراهيم مبعوث سعود خصم
إللـ ــو م ــن أصـ ــل امل ـل ـيــونــن ج ـن ـيــه الـلــي
بعتلي اياها امللك ،مبلغ مية ألــف ،قال
على اعتبارها عمولتو» .لم ينطق عبد
الناصر بكلمة ،بل ظل شاخصًا ينظر
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األس ــرة املــالـكــة ،وأن تــوكــل كــل سلطات
الحكم الفعلية له وح ــده .وفــي ليلة 24
آذار /مارس  ،1958وكانت إحدى ليالي
رمـ ـض ــان ،جـ ــاء آل س ـع ــود إلـ ــى أخـيـهــم
يحملون إليه نبأ نزع سلطاته ،وإبقائه
صورة بال وظيفة .غضب سعود ،وقال
لهم إنــه ليس ملكة بريطانيا .وأجابه
مـحـمــد ذو ال ـشـ ّـريــن« :أح ـســن لــك تقبل
ُباللي عرضناه عليك ،بــدل نخلعك من
امللك كله» .ساد الصمت املجلس .وجال
سعود بعينيه في وجوه عمه وإخوته،
فلم ير منهم إال نفورًا منه .أطرق برأسه،
ً
ث ــم ق ــام م ــن م ـق ـعــده ،وت ـم ـتــم ق ــائ ــا إنــه
يوافق على نقل صالحياته إلى فيصل.
وكان ذلك اعترافًا منه بنهايته.

الهوامش:

كان خطاب عبد الناصر في دمشق مدويًا ضد آل سعود

إلــى الـسـ ّـراج ،وينصت لكالمه بانتباه،
ً
فاستكمل األخير روايته قائال« :ومشان
أسعد يشجعني أكتر ،أعطاني رسالة
شخصية مــن امللك كاتب فيها إنــو ّأنا
مثل ابـنــو ،وهــو مــش رح يتخلى عني
ورح يساندني ،متل مــا كــان أبــوه عبد
العزيز يعمل مــع شكري القوتلي (.)3
وقــال لي إنو السفير األمريكي بالشام
مستعد يعلن اع ـتــراف ب ــادو بالنظام
الجديد ف ــورًا .كـمــان ،املـلــك بيضمن لي
اع ـت ــراف ك ــل الـ ــدول الـصــديـقــة ألمــريـكــا
بالوضع الجديد بسوريا» .ابتسم عبد
الناصر ،وهو يستمع لهذه النقطة في
الحديث ،واستطرد السراج في حكايته
ً
قــائــا« :ب ـصــراحــة ،أن ــا ّ مــن ملــا استلمت
الشيكات ما قدرت استنى ليطلع الضو.
تحركت فورًا مع مجموعة من الضباط
املــوثــوقــن .واسـتــدعـيــت واص ــف كمال
م ــدي ــر ال ـب ـنــك ال ـعــربــي بــدم ـشــق ،وال ـلــي
حـ ـ ـ ّـول ال ـس ـع ــودي ــن امل ـب ـل ــغ ع ــن طــريــق
فرعهم بــالــريــاض .واسـتــدعـيــت ،كمان،
ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـب ـنــك وكـ ــم مـ ـع ــاون إل ــو،
حـتــى يـشــرفــوا ،مــن وش الـصـبــح ،على
عملية سحب املبالغ مــن بنك ميدالند
وتحويال على حساب جديد باسمي،
فتحو بسويسرا» .ولم يكن ذلك هو كل
ً
شيء .أكمل ّ
السراج قائال لعبد الناصر:
«األخـطــر مــن كــل ه ــاد .هــو إنــو مبعوث
املـ ـل ــك سـ ـع ــود ع ـط ــان ــي عـ ـب ــوة نــاس ـفــة
ألزرع ـهــا بـطـ ّـيــارتــك الـلــي بتطلع فيها،
فـتـنـفـجــر ب ــال ـج ــو» .أط ـبــق الـصـمــت في
الحجرة لبرهة من الــوقــت .ولــم يقطعه
ســوى كلمات ال ـسـ ّـراج« :ومـشــان أقتلك
رشــانــي املـلــك بمبلغ ميتني وخمسني
ّ
السراج
ألــف جنيه استرليني» .صمت
ث ــوان ،ثــم أض ــاف« :أنــا رفضت هاملهمة
واعتذرت ملندوب ّ سعود عن تنفيذها.
ّ
بس ضليت عم حقق بتفاصيل املؤامرة،
فـعــرفــت إن ــو الـجـمــاعــة قـ ــدروا يـجـنــدوا
ضابط طيار ليقصف ّ
طيارتك بالجو،
وب ـع ــدي ــن ي ـه ــرب ع ـلــى تــرك ـيــا ويـطـلــب
اللجوء فيها .قبضنا ع ّ
الطيار الخاين.
ورجالي عم يحققوا معو هأل».

«هل ّ
صدق أهل المدينة ما
ّ
قاله عنا الحاسدون؟!»

ك ــان خ ـطــاب عـبــد ال ـنــاصــر الـ ــذي ألـقــاه
مــن دمـشــق ،يــوم  5آذار /م ــارس ،1958
مــدويــا .فقد كشف فيه للعالم العربي
الوجه اآلثــم آلل سعود .وفــي الرياض،
ً
ك ـ ــان وق ـ ــع االتـ ـه ــام ــات م ـ ــزل ـ ــزال .كــانــت
اململكة ،فــي عهد سـعــود ،تشهد أحلك
أيامها :خزينة مفلسة بسبب املصاريف

تبق لها
املفرطة ،وسياسة متخبطة لم ِ
ع ـلــى ص ــدي ــق ،وأسـ ـ ــرة حــاك ـمــة مفككة
بسبب استئثار املـلــك بسلطة مطلقة،
ّ
وتحيزه ألبنائه على حساب إخــوانــه،
وس ـم ـع ــة م ـش ـب ــوه ــة ت ـل ــوك ـه ــا األل ـس ــن
وتمضغها األفواه .وكان أمراء آل سعود
ي ـك ــادون ي ـت ـمـ ّـيــزون م ــن ال ـغ ـيــظ .وس ــأل
األم ـيــر ط ــال عــن أخ ـيــه امل ـل ــك ،فـقـيــل له
إنه موجود في قصره باملدينة املنورة.
ّ
وكلم طالل أخاه ،عبر الهاتف ،وسأله إن
كان قد سمع اتهامات عبد الناصر له،
ومــا تعليقه على ذلــك؟! فأجابه سعود
بأن ال ينزعج ،وأن يأتي إليه .واستقل
طالل طائرة ،وجــاء إلى قصر أخيه في
املــديـنــة .وي ــروي طــال كيف دخــل على
املـلــك فــي مجلسه ،فــوجــد عـنــده أعـيــان
املدينة ،وبينهم نائب أميرها عبد الله
ً
السديري .وسأل سعود جلساءه قائال:
«ت ـ ّـرى أهــل املــديـنــة صـ ّـدقــوا الـلــي قالوه
عــنــا ال ـح ــاس ــدي ــن؟!» .وص ـمــت الجميع،
ّ
وأحس
وكان صمتهم أبلغ من كالمهم.
ط ــال بالوجيعة مــن ه ــذا ال ـحــال الــذي
وص ــل إل ـيــه آل س ـع ــود ،ف ـخــاطــب أخ ــاه

اجتمعت مجموعة من
في قصر األمير
األمراء
ّ
طالل وقرروا أن يطلبوا
أخيهم األكبر
من
ّ
فيصل تولي الحكم
ً
األكبر ،قائال له« :بالله يا طويل العمر
بـ ّـيــض وجــوهـنــا .لــو تركنا الـلــي ينقال
من غير ّردّ ،
سودت الفضيحة وجوهنا.
واحنا خمسة آالف من آل سعود ،وين
ً
نروح بوجوهنا؟!» .وتمتم سعود قائال:
«أبشر! أبشر! ما يخالف .ما يصير إال
الخير».
في الغد عاد سعود إلى الرياض ،فلقي
من عمه عبد الله ذلك التوبيخ الذي لم
يسمعه منه قبل ذلك أبدًا .واكتأب سعود،
فاعتكف في قصره ،ال يخرج منه ،وال
ّ
ُيدخل عليه أحد .ثم إن امللك السعودي
ّ
اغتاظ ،وحز في نفسه كيف انقلب حاله.
وأمر ّ
حراسه أن يأتوا له بمدير «البنك
ّ
العربي» في الرياض مقيدًا في الحديد.

ف ـج ــاؤوا بــالـسـيــد مـصـبــاح كـنـعــان من
مقر عمله ،بعد أن ّ
كبلوه وأهانوه أمام
مــوظ ـف ـيــه وع ـم ــائ ــه .ووق ـ ــف املـصــرفــي
امل ـس ـك ــن ،وه ـ ــو ي ــرت ـع ــش م ــن ال ـخ ــوف
أمــام «طويل العمر» .شهد تلك الواقعة
الـغــريـبــة مـحـمــد س ــرور الـصـبــان وزيــر
املــالـيــة ال ـس ـعــودي .وك ــان امل ـلــك يصيح
ّ
للسراج،
حانقًا« :كيف تعطون شيكات
تتاخذ دليل ضدنا .املفروض ما تعطوه
ً
الصكوك»ّ .
ورد كنعان قائال أنه لم يفعل
َ
سوى ما أمره به الديوان امللكي ،ولديه
تــوق ـي ـعــان م ــن وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة ال ـص ـبــان،
ومــن رئـيــس مؤسسة النقد السعودي
معتوق حسنني يــأذنــان فيه بتحويل
املبلغ املــذكــور .ولــم تعجب سعود هذه
اإلجــابــة ،فــأمــر بحبس الــرجــل ،وإغــاق
ف ــروع بنكه فــي اململكة كلها .واهـتــزت
ال ـ ـسـ ــوق امل ــالـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ه ــذا
الـتـصــرف األهـ ــوج .وأخ ــذ كـبــار األم ــراء
يسحبون أموالهم من بعض املصارف،
وتبعهم عامة الـنــاس .وأغلقت الفروع
البنكية أبوابها أمام الزبائن ،فتحولت
مطالبات املواطنني بسحب أموالهم إلى
ما يشبه التظاهرات .فجأة هبطت قيمة
العملة الـسـعــوديــة هبوطًا مــدويــا ،في
ظــرف أيــام قليلة ،من  3.75ريــال مقابل
الــدوالر الواحد ،إلى  6.5ريــال .وأصبح
املشهد السعودي كله كئيبًا!
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ــراء آل
سعود في قصر األمير طــال املعروف
بــ«الـفـخــريــة» .كــانــوا تسعة أم ــراء :عبد
الله ،وعبد املحسن ،ومشعل ،ومتعب،
وطالل ،ومشاري ،وبدر ،وفواز ،ونواف.
وقـ ـ ـ ّـرروا أن يـطـلـبــوا مــن أخـيـهــم األكـبــر
ّ
فـيـصــل ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ت ــول ــي الحكم
ّ
ً
ب ــدال مــن سـعــود .ثــم إن هــذه املجموعة
سريعًا ما قويت شوكتها ،بعد مساندة
ال ـعــم ع ـبــد ال ـلــه ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن لـهــا،
وم ـع ــه ال ـس ــدي ــري ــون ال ــذي ــن يـتــزعـمـهــم
ّ
ف ـهــد .والـشـقـيـقــان مـحـمــد وخ ــال ــد .لكن
املعضلة تمثلت فــي إقـنــاع ولــي العهد
نفسه بأن يمسك بمقاليد اململكة .كان
ً
فيصل رجــا مريضًا ،وكــان يعاني من
أمـ ــراض كـثـيــرة ،ول ـقــد ع ــاد مــن أمـيــركــا
قـبــل ش ـهــور قـلـيـلــة ،بـعــد أن عــولــج في
أحد مستشفيات نيويورك من سرطان
ّ
وتحول «الرجل
غير خبيث في معدته.
ذي السحنة الـكـئـيـبــة» إل ــى رج ــل نافر
ـرض عليه أن يكون
مــن
الحكم .فلما عـ ّ
ً
ملكًا بــدال من أخيه تمنع .بيد أنــه بعد
أن رأى إجماع إخوته عليه ،قبل املهمة،
ّ
مشترطًا أن يظل سعود ملكًا صوريًا
لكي ال يحدث عزله انشقاقًا في وحدة

( )1أخبر الرئيس عبد الناصر فــي صباح
ي ــوم  25ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  ،1958مــرافـقـيــه
بـتـفــاصـيــل م ــا ق ــال ــه ل ــه ال ـ ـسـ ـ ّـراج ف ــي الـلـيـلــة
املــاض ـيــة .وك ــان مـحـمــد حـسـنــن هـيـكــل من
بــن أولـئــك الــرفــاق .ورج ــا هيكل ال ـسـ ّـراج أن
ّ
يسجل بصوته قصته مــع ملك السعودية،
ع ـلــى شــريــط «ك ــاس ـي ــت» .ومل ــا أراد هـيـكــل،
بعد ثالثني عامًا ،أن يكتب مؤلفه «سنوات
ال ـغ ـل ـيــان» ،اسـتـعــان بــالـشــريــط الـقــديــم الــذي
ّ
سجله ّ
للسراج ،فاستعاد التفاصيل الدقيقة
لـحـكــايــة س ـعــود م ــع رج ــل الـشـعـبــة الـثــانـيــة.
ّ
ودون هيكل ما ذكره ّ
السراج في الصفحات
 299إلى  ،305من كتابه املذكور.
( )2أم خالد ،واسمها جميلة أسعد إبراهيم
مــرعــي .هــي الــزوجــة التاسعة للملك سعود،
من بني أربع وأربعني زوجة للرجل .تزوجها
سـعــود ،سنة  ،1926بعد أن بلغه جمالها،
وك ــان ــت م ــا زالـ ــت طـفـلــة ال ت ـت ـجــاوز الـثــانـيــة
ع ـشــر م ــن ال ـع ـمــر .ودأب ـ ــت «عـ ـي ــون» سـعــود
وأبيه وإخوته على ّ
تصيد الفتيات السوريات
ّ
املليحات ،دومًا .ولعل غايتهم كانت تحسني
نسلهم وتـجــويــد صــورتــه .وأنـجـبــت جميلة
لـسـعــود ثـمــانـيــة أب ـن ــاء ،أك ـبــرهــم خــالــد الــذي
تولى رئاسة الحرس الوطني السعودي ،في
عهد أبيه .وكان أسعد إبراهيم مرعي (والد
ً
جميلة) رج ــا فـقـيـرًا مــن الــاذق ـيــة .وعــرفــه
ال ـنــاس ســارقــا للحمير .وقـبــض عـلـيــه ،ذات
م ـ ّـرة ،ودخ ــل الـسـجــن بسبب ســرقــة حـمــار.
ّ
لكن أسعد تبسم له السعد بعدما تزوجت
اب ـن ـتــه م ــن األم ـي ــر س ـعــود ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
فصار فجأة من كبار األثرياء.
( )3مــن س ــوء ال ـحــظّ ،أن ش ـكــري الـقــوتـلــي،
وهو الرئيس السوري األول بعد االستقالل،
ك ــان عـلــى رغ ــم وطـنـيـتــه ،مــوالـيــا آلل سعود
أكثر مــن ال ــازم .وكــانــت عالقته بامللك عبد
العزيز وأبنائه وطيدة ،فقد عاش في كنفهم
ّ
منذ سنة  .1926وظــل عــدد من أفــراد أسرة
القوتلي يعملون فــي التجارة داخــل اململكة
ً
الـسـعــوديــة زمـنــا طــويــا .وبـحـســب ستيفن
لونغريج ،مؤلف كتاب «سوريا ولبنان تحت
االنتداب الفرنسي» (ترجمة بيار عقل ،دار
الحقيقة ،ص )59 :ف ـ ّ
ـإن القوتلي كــان يؤيد
إع ــادة النظام امللكي إلــى ســوريــا ،فــي حقبة
ّ
الـثــاثـيـنـيــات مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .ورش ــح
الـقــوتـلــي األم ـيــر فيصل بــن عـبــد الـعــزيــز آل
ً
سعود ،ليكون عاهال في دمشق .لكنه فشل
في تحقيق مساعيه.
وحينما طلب عبد الـنــاصــر مــن ال ـسـ ّـراج أن
يخبر شكري القوتلي بما رواه له عن تآمر
املـلــك ال ـس ـعــودي ،خـشــي الـضــابــط الـســوري
الكتوم أن يفشي «املــواطــن العربي األول» -
ّ
كما لقبه ناصر -ذلك السر للسعوديني .ولم
تكن العالقة بني السراج والقوتلي طيبة ،فقد
كان األول يعلم ارتباطات الرئيس السوري
الـســابــق الوثيقة بــآل سـعــود .لكنه مدفوعًا
ب ــإل ـح ــاح ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ،ح ـكــى ق ـصــة غــدر
امللك السعودي ،للقوتلي .وصدقت مخاوف
ً
ّ
السراج فعال ،فقد أفشى القوتلي للسعوديني
ُ
ّ
ما أبلغ به .وذكر لهم أن مساعيهم وخططهم
قد انكشفت لعبد الناصر .وأحـ ّـس ّ
السراج
بالحنق ملا اعترض ضباطه ،بعد سويعات،
ّ
برقية مشفرة مــن الـسـفــارة السعودية في
دمـشــق ،مرسلة إلــى الــديــوان املـلـكــي ،تقول:
«تأكد ّأن البناية مغشوشة».

ّ
للتو مع ّ
تكلمت ّ
ولي العهد ّالسعودي ،وهو ينفي بالكامل أن تكون له أي
«لقد
ّ
معرفة بما جرى في القنصلية»  -دونالد ترامب

عن خاشقجي

ّ
ّ
األميركية في ّ
األيــام التي تلت
الدبلوماسيّة ،كانت التصريحات
ملن يعرف اللغة
ّ
أمر واضح :أن املخابرات (التركية واألميركية)
على
تدل
خاشقجي
ٍ
اختفاء جمال ّ
ّ
ّ
القنصلية ،وأنهم يعرفون أن
أصبحت تملك كل املعلومات عن ما ّجرى ّداخــل
خاشقجي لم يعد على قيد الحياة ،وال ملا تكلم املسؤولون األميركيون بصيغة
العارف ،وانتظروا جالء األمور.
ّ
ّ
بالنظام ّ
السعودي الى
ات عن األسـبــاب التي قد تكون دفعت
توجد عـ ّـدة
نظري ٍ
ّ ّ
ّ
التخلص من الــرجــل ،يلخصها الكاتب البريطاني جــون بــرادلــي الــذي عمل الى
ّ
شخصيًا .هـنــاك سـ ّ
ـرديــة أن
جــانــب خاشقجي فــي اإلع ــام الـسـعــودي وعــرفــه
ّ
ّ
بن سلمان قد "غضب" على الكاتب املنشق ،وطفح به الكيل حني قــدم عرضًا
ّ
شخصيًا لخاشقجي  -قبل أسابيع قليلة  -بالتصالح والعودة الى البلد ،فارتاب
ّ
ّ
ّ
الكاتب الــسـعــودي ورفــض (ال ـيــوم ،مــن يـلــومــه؟) ،فأضمر لــه الــنـظــام الـشــر .هذه
ّ
النظرية هي األضعف ،مقارنة بمقولة يسوقها برادلي ،عن ّأن خاشقجي يمتلك
معلومات "محرجة" للسعودية حول العالقة القديمة مع "القاعدة" وهجمات 11
ٍّ
يذكرنا برادلي ّ
بأن خاشقجي كان مستشارًا ومعاونًا لرئيس املخابرات
ايلول.
السعودية ،تركي الفيصل ،وكانت وظيفته تحديدًا هي في تنسيق العالقة مع
ّ
"القاعدة" واسامة بن الدن ،ومحاولة عقد مصالحة مع النظام .وقــد تكون في
ّ
عهدة خاشقجي ،من هنا ،أسـ ٌ
ـرار ودالئــل من النوع الــذي قد يحمي االنسان أو
ٌ
يـ ّ
ـؤدي الــى مقتله (كـمــا هــو م ـعــروف ،اسـتـقــال تــركــي الفيصل مــن منصبه في
ّ
املخابرات قبل أي ٍام من هجمات  11ايلول عام .)2001
ّ
تمامًاّ ،أي ّأن خاشقجي كان يعمل ايضًا
النظرية الثالثة فهي تلك املعاكسة
ّأما
ٌ
ّ
األميركية (هناك بالفعل عوامل تشير الى "معاملة ّ
خاصة" من قبل
مع املخابرات
سريع وسهل ،وهي تأشيرة اقامة
بشكل
"او"
فيزا
على
حصوله
منها
الحكومة،
ٍ
ٍ
ً
ُ
في مجاالت
وخاصة
عاملي،
مستوى
على
مجاالتهم
في
للمبدعني
عادة
تعطى
ّ
ّ
العلم والفنون ،وليس لكتاب األعمدة) .برادلي وغيره يلمحون الى خط ٍة ترعاها
ّ
األميركية ،وهــي ترمي الــى "تحديث" النظام السعودي
دوائ ــر ضمن الحكومة
ّ
ّ
ّ
بنظام أكثر تمثيلية ،يفتح الباب لتيارات جديدة (من
املطلقة
امللكية
واستبدال
ٍ
ّ
ّ
بينها "االخــوان») للمشاركة في الحكم ،وأن خاشقجي كان مرشحًا ألان يلعب
دورًا فــي ه ــذا امل ـش ــروع .يــزعــم بــرادلــي ّأن "الـنـقـطــة الـحــرجــة" كــانــت حــن ّأســس
خاشقجي في اميركا حزبًا باسم "الديمقراطية في العالم العربي اآلن" («داون"
أو "فجر" باالنكليزية)ّ ،
وأن ّ
"معارض"
تحول املستشار السعودي السابق الى
ٍ
مواجه ّ
علني ،يقود حزبًا يهدف الـ ٌـى تمكني أعــداء العرش ،وتحديدًا "االخ ــوان»،
ٌ
وتمويل وقاعدة في اميركا ،هو تحديدًا ما يخشاه
في العالم العربي ،وله وجود
ّ
النظام ّ
السعودي وال يريده أن يتحقق مع واجه ٍة مثل خاشقجي.
سياسي ومخابراتي من املمكن جدًاّ
ٌ
ّ
ّ
فيها بعد
قضية خاشقجي ،اذًا ،قد يكون
ّ
ّ
ّ
أن ال يتضح وأن ال نعرفه ابدًا ،أو يظل ّ
سرًا معلنًا ،مثل تفاصيل عملية االغتيال،
التي تتم اليوم  -في الكواليس الدبلوماسية  -محاوالت طمسها وتغطيتها .هذا
ّ
الجانب السياسي ٌّ
قضية
مهم لتفسير ما جــرى ،وإن كــان اإلعــام الــذي يرفع
ّ
ّ
ّ
خاشقجي اليوم ،على أنها حصرًا قضية رأي وصحافي تــم إخـفــاؤه ،ال يأتي
على ذكــره كما يجب (وخاشقجي نفسه ،على عــادة الكثير مــن الـعــرب الذين
ّ
ّ
ومحابراتية ،كــان يفضل أن ينكر دوره
قضوا حياتهم في وظائف سياسية
الحقيقي في تعريفه لنفسه ،وأن ّ
يقدم نفسه حصرًا كـ«كاتب» أو "باحث») .ومن
الواضح ايضًا ّأن ّ
عملية "التفاوض" حول إخراج الجريمة قائمة ،وال ّ
يهم هنا أن
ّ
يدفع
يكون العذر مضحكًا
(نظرية "االغتيال بالخطأ خالل الخطف" تشبه أن ً
ّ
ّ
متهم بالبراءة عبر القول بأنه أراد سرقة املنزل ال أكثر ،وأن قتله للمالك كان خطأ
ّ
ّ
ٌ
رسميًا؛ بل يمكن
قضاء وقدر) طاملا أن الحكومات تقبل بها وال تشكك
مؤسفًا،
القول ّأن "املــزاد" قد ابتدأ مع اختفاء خاشقجي وبــدء التسريبات  -حني يقول
ً ّ
ّ
أردوغانُ ،مثال ،أنه يتمنى "نتيجة ايجابية" مع السعوديني ،وهو يعرف يقينًا أن
ّالرجل قد قتل ولم يعد بيننا ،فهو بالتأكيد ال يشير الى "نتيجة ايجابية" بالنسبة
الى خاشقجي.

ّ
عن النظام السعودي

ّ
لـهــذه األس ـب ــاب ،هـنــاك مبالغة فــي مــن تــوقــع أن تــوصــل قـضـ ّـيــة خاشقجي الــى
ّ
"مواجهة" بني ّ
ّ
ستمر
السعودية والعالم الغربي ،وال يصح ايضًا أن هذه الجريمة
ّ
ّ
األميركيون يريدون
الفعلية ،ال
وكأنها لم تكن .حني تصل املسألة الى الحسابات
ٌ
خالفًا مكلفًا مع الرياض حول اختفاء فرد ،وهناك خطوات كثيرة يمكن تنفيذها
قبل الوصول الى الخالف العلني .وال تركيا في مصلحتها أن تقطع عالقاتها
ٌ
اقليمي ّ
ّ
ثري ،العداوة معه مريرة ومكلفة ،والسعودية تقدر في حالة العداء
بلد
مع ٍ
ّ
بأشكال كثيرة ،فيما العكس ّ ليس صحيحًا.
تركيا
على
سلبًا
ر
تؤث
أن
املفتوحة
ٍ
العامل األخير الذي يجب أن ال ننساه هو ّأن خاشقجي ،رغم كل االهتمام الذي
ّ
والنخب ،ليس مواطنًا ّ
كحياة
غربيًا ،فقيمة حياته ليست
القاه من االعالم العاملي
ً
ٌ
ٌ
ّ
بريطانيٌ ،ولن تقوم حكومة وال جمهور ناخب باملطالبة نيابة
اميركي أو
مواطن
ٍ
ً ّ
ّ
عنه  -فــي امـيــركــا ،مـثــا ،قــلــة مــن الـ ّـنــاس تـعــرف مــن هــو جـمــال خاشقجي ،وال
سيغير تصويته ّ
ّ
ألن ترامب غطى اختفاءه (االستثناء البارز كان السناتور
أحد
ّ
ليندسي غراهام ،الذي أطلق موقفًا قاسيًا ضد بن سلمان وطالب باستبداله) .ال
ّ
نكرر ّ
بأن جرائم أكبر بكثير قد ّ
ضرورة ألن ّ
مرت من غير أن تؤثر على موقع
ً
ّ
ّ
ّ
وتفرض عليها
السعودية في الـغــرب ،والــريــاض هي التي "تقاطع" دوال غربية
ّ
"عقوبات" (كما جرى مع املانيا وكندا) وليس العكس .اسرائيل ،بالطبعّ ،
سربت
ّ ّ
ّ
ّ
"تصدق" سردية الرياض ولن تتخلى عن
سعودي لتؤكد أنها
موقع
تعليقًا عبر
ٍ
حليفها بن سلمان.
ّ
حتى ال نخدع أنفسنا ،لو كانت املصالحة ّ
السعودية  -القطرية ّسائرة الى اليوم،
لكان خبر خاشقجي قد خفت في اإلعالم العربي منذ زمن ،وظل محصورًا في
ّ
ٌ
ٍّ
ايجابي
جانب
السعوديني .وتعاطف املعسكر القطري معك له
دائرة املعارضني

سيتفرغون للدفاع عنك ونشر ّ
ّ
قصتك  -طاملا
ومكرب في آن .هم ،من ناحية،
ٍ
ّ
ّ
ّ
و«ثوراتهم" مؤقتًا .ولكنهم ،من
الوطنية
قضاياهم
أنــه أمر اليوم  -وسينسون
ُ
ُ ّ
ّ
جه ٍة أخرى ،سينعونك ويجزمون بأنك قد قتلت وقطعت اربًا بعد دقيقتني على
ّ
اختفائك ،طاملا ّأن املصلحة السياسية هنا (عرفنا شعورًا مشابهًا حني كنا
طالبًا جامعيني في لبنان ،وكانت مشكلتنا مع الدولة ليست في أنها تقمعنا ،بل
أنها ال تكترث لنا ،وقد فرحنا أشـ ّـد الفرح حني ّتم اعتقال بعض ّالرفاق ،ألنهم
مناشير أو شيئا مــن هــذا القبيل ،وأذك ــر نكبتنا حــن رأيناهم
كــانــوا يــوزعــون ّ
يعودون الينا بعد أقل من نصف ساعة مبتسمني  -ونحن على وشك االتصال
بأهلهم لنبلغهم بأن الطاغوت قد اعتقل اوالدهــم ،وهم على األرجح يتعرضون
للتعذيب).
ّ
ّ
القضية األكـبــر هنا ال تتعلق بشخص خاشقجي ،بــل بالتغييرات
غير ّأن
ّ
العميقة داخل السعودية والتي كشفت القضية عن بعض جوانبها .كما يقول
أسعد ابوخليلّ ،
فإن ّ
"حكم
تحول
البالط ً السعودي من نمط "حكم العائلة" الى ّ
ّ
ال ـفــرد" ًقــد ّأدى ً الــى نتيجتني :أوال ،أصبحت أفـعــال السياسة الـسـعــوديــة أقــل
"محافظة" وبطأ وأكثر ّ
أجنحة
تهورًا (فهي لم تعد تعتمد على بناء توافق بني ّ ٍ
ّ
متعددة) ،ولم يعد في البلد "الهامش" الــذي كان موجودًا في السابق للنخب،
تعدد مراكز القوى ّ
حني ّأمن ّ
ّ
وبحري ٍة للتعبير والنقد
تعدد مصادر "الحماية»،
ٌ
ّ
ّ
تحت ّ
ّ
السقف العام .أما اليوم ،فإن الوالء املطلق هو فرض ،والسجن واالعتقال
ً
ٍّ
أصبح احتماال سريعًا ألي كان؛ وعليك اظهار هذا الوالء وابرازه باستمرار .بل
ً
ّإن عدم املشاركة في حمالت ّالدفاع عن ّالنظام ،أو ّ
الصمت ،اصبح دليال يكفي
إلدانتك .هنا تصعد "الحالة التوتاليتارية" التي نراها في اإلعالم السعودي وبني
ّ
مشاهير وسائل التواصل ،حيث املبالغة في التعظيم ّوالجميع ًيتسابق على
ّ
ّ
"تسجيل حضوره» ،ويزايد على الباقني حتى ال يبدو أقل حماسة منهم ،حتى
نصل الى مستوى سوريالي في الخطاب ّ
(والدافع هنا ،بالطبع ،هو الخوف).
ٌّ ّ
تتكلم عن ّ
الجو الذي يعيشه السعوديون اليوم ،نخبًا وشعبًا ،تحت حكم بن
قلة
سلمان ،واملخاوف الكثيرة التي تحكم حياتهم بشكل لم يعرفوه في ّ
السابق.
ٍ
هــذا ،في الحقيقة ،كــان من األسباب التي دفعت بخاشقجي (على حد قوله)
ً
السعودية حني "لم يعد ّ
ّ
الجو محتمال» ،بمعنى أنك لم تعد تملك حصانة
لترك
ُ
من ّأي نوع ،وال تقدر على الكالم ،ويفرض عليك "التطبيل» .يخبرني أصدقاء
مــن السعودية عــن انـعــدام الثقة بــن الـ ّـنــاسّ ،
وأن مــن تقدر على الـكــام معهم
ّ
موضوع
بحرية هي دائــرة صغيرة تضيق باستمرار؛ وأنــك  -حني تتكلم في
ٍ
ٍّ
ّ
سعودي ال تعرفه جيدًا  -يصبح الحديث شبيهًا
شخصي روتيني مع
غير
ّ
ّ
ّ
الفرق
تراث
الى
يلجأون
هم
بأن
أحدهم
لي
أسر
بل
افني».
العر
وكالم
"بالتورية
ّ
ّ
السرية في االسالم :أن تنسحب من الصدارة والواجهة قدر اإلمكان ،أن ال تتكلم
في األمــور السياسية علنًا ،وأن تخفي رأيــك وتكتفي باملعارضة السلبية الى
حني زوال العاصفة.
ٌ
ّ
سعودي
أوقات كهذه ،تحصل "تجارب اجتماعية" مثيرة .فيقول صديق
وفي
ٍ
ً
ّ
أنهم يعتبرون االعالميني واملثقفني ،مثال ،أناسًا "خطرين للغاية» ،بمعنى أنك ال
يجب ّأن تثق بهمّ ،أما "األخطر" على اإلطالق ،يضيف ،فهم فئة رجال األعمال
ّ
واملوظفني ّالناجحني ،فهم اســوأ العناصر وأكثرها اخالصًا للنظام ،وانــت ال
ّ
تريد أن تتكلم أمامهم وال أن تختلف معهمّ .أما من يعمل في أجهزة النظام أو
كقدر ال هروب منه ،وضرورة "الوظيفة»؛ بل
في إعالمه ،فهو يمارس "التطبيل"
ٍ
ُيقال إنك لو التقيتهم على املستوى الشخصي ،فقد تجدهم أشخاصًا دمثني ال
ّ
ّ
ببساطة أنهم ينفذون األوامر
يشبهون مزاجهم الكاسر في العلن ،ويقولون لك
ٍ
ّ
(على الهامش :طاملا أننا في جـ ّـو أفــام املافيا واالغتياالت و«لعبة العروش»،
ّ
ّ
الخارجية الـ ّـسـعــودي ،عــادل الجبير ،يشبه الى
أريــدكــم أن تالحظوا أن وزيــر
ّ
حد عجيب ّ
السحرة املشعوذين في مدينة «كارث» فيما السفير االماراتي في
ٍ
واشنطن ،يوسف العتيبة ،يحمل شبهًا صاعقًا بقائد جيش الخصيان للملكة
«ديناريس»  -استخدموا "غوغل" وقارنوا ّ
الصور).
ّ
ّ
هذه األمور كانت كلها تجري فيما ماكينة دعاية األمير،
املفارقة ،بالطبع ،هي أن ّ
ّ
في الشرق وفي الغرب ،تتكلم عن ولي العهد "املنفتح" وتمتدح خططه االقتصادية
ّ
ّ
ّ
للتطرف» ،فيما األم ــراء والــنـخــب ترتعد في
الترفيهية و«محاربته
ونشاطاته
ّ
منازلها .ومن بني هؤالء  -كما ذكر الصحافي غلني غرينوولد  -الكاتب الشهير
ماض طويل
في "واشنطن بوست" دايفيد اغناطيوس الذي ،يضيف غرينوولد ،له
ٍ
اليوم ّ
يلمح
في العالقة مع املخابرات األميركية والتماهي مع أجنداتها .اغناطيوس
كصحف غربية أخرى  -الى احتمال أن ُيستبدل بن سلمان ّ
عهد أكثر
ٍ
بولي ٍ
"أمانًا" للنظام السعودي ولحلفائه .بهذا املعنى ،قد تكون ّ
جزءا
خاشقجي
ة
قضي
ً
ّ
من تراكم طويل ّ
ّ
ّ
معنوية تستغلها
داخلية ،وقد يكون ضربة
يؤدي الى تغييرات
ٌ
يتغير شيء ،وتشتدّ
ـراف ٍداخلية سئمت سطوة بن سلمان وبطشه .وقد ال ّ
أطـ
قبضة بن سلمان ،ويدخل اإلعالم العربي والسياسة ّفي مرحل ٍة مظلمة شرسة،
ّ
اسوأ حتى مما عرفناه في السنني املاضيةّ .
ولكن هذا كله في علم الغيب وال تؤثر
عليه الحروب اإلعالمية ،بل ّ
يقرر أساسًا بني الرياض وواشنطن.

ّ
األهم
خاتمة :عن

ّ
في اليوم ذاته الذي بدأ فيه الرئيس األميركي ّ
بالدفاع العلني عن النظام السعودي
ّ
والتمهيد لتبرئة رأســه من ّ وزر الجريمة ،كــان التحالف السعودي  -األميركي
يضربّ ،
باصات تقل أناسًا فقراء في اليمن ،وتقتل على األقل ّ 17مدنيًا.
مجددًا،
ٍ
من املعيب أن نقارن شهداء اليمن بحبائل االغتياالت واملخابرات ،وكل ما ذكر
ّ
أع ــاه ،حــتــى وإن كــان العالم يستمع الــى "واشـنـطــن بــوســت" وال يصغي الينا.
قضية الكاتب املختفي تصلح ّ
مادة ّ
ّ
مثالية إلعالم البروباغاندا ،من الجهتني ،الذي
ّ
ّ
ّ
يبحث اما عن تزييف الواقع وتضييع الحقيقة ،أو عن سردية "ضحية" مريحة،
ّ
تلفزيونيًا ،تجذب املشاهدين وتستخدم في البازار (ومن تاجر
يمكن اخراجها
ّ
ُ
ّ
وأهله،
اليمن
ة
قضي
ـا
ـ
أم
خاشقجي).
قتل
ي
حني
يستنكف
لن
لسنوات
بالدماء
ٍ
ّ
ّ
ّ
"السياسة" باملعنى الحقيقي :أن تقف في وجه القوة ،أن تحارب الظلم حقًا،
فهي
ٌ
ّ
ٌ
خيارات صعبة وصراع على مصير الشعوب ومستقبلها .بن سلمان الحقيقي
عرفناه في اليمن والـعــراق وســوريــة ،وعرفناه بأسماء متعددة ،وال نحتاج الى
ّ
ّ
"اختطاف\اغتيال" حتى نعيد النظر في األمر؛ والفارق بيننا وبني األمريكان هو
ّ
أننا نعرف أنه ،بالنسبة الينا ،لن يكون من يخلفه أفضل منه.
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العالم

العالم

فلسطين

ّ
ّ
صواريخ غزة «ترحل» الوفد المصري و«تحير» إسرائيل
بقلب
صاروخان كانا كفيلين ً
ّ
المشهد الغزي المتوتر أصال .تصر إسرائيل
ّ
الغزيون
يستحقه
ثمنًا
تدفع
أل
على
ً
بعد  12سنة حصار ،لكنها ال تملك حال،
سواء لـ«مسيرات العودة» المستمرة ،أو
حتى استعدادًا لمواجهة واسعة كانت
ٌ
مشهد
تهدد بها منذ نحو أسبوعين.
أجبر الوفد المصري على المغادرة
وإرجاء زيارة وزير المخابرات
غزة ــ هاني إبراهيم
ُ
ق ـلــب الـ ـص ــاروخ ــان الـ ـل ــذان أط ـل ـق ــا من
قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ف ـج ــر أم ـ ــس ،واحـ ـ ـ ـ ٌـد عـلــى
مــديـنــة بـئــر الـسـبــع املـحـتـلــة (جـنــوبــي
فلسطني املحتلة) واآلخــر على ساحل
تــل أبـيــب (وس ــط) ،مــوازيــن مفاوضات
التهدئة بــن حــركــة «حـمــاس» والـعــدو
اإلسرائيلي ،إذ أوصال رسالة عن حجم
قـ ــدرات امل ـقــاومــة بـعــدمــا أدى ص ــاروخ
بئر السبع إلــى إ ّحــداث دمــار كبير في
أح ــد امل ـن ــازل ،وعــقــد مـطــالــب إســرائـيــل
ً
للتهدئة ،فضال عن تزامن الحدث مع
وج ــود وفــد أمـنــي مـصــري كــان يبحث
ملفي الـتـهــدئــة واملـصــالـحــة ،مــا أعقبه
َّ
إل ـ ـغـ ـ ُ
ـاء زي ـ ـ ــارة كـ ــان ي ــرت ــب ل ـه ــا ل ــوزي ــر
املخابرات العامة عباس كامل ،للقطاع.
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
ل ــ«األخ ـب ــار» إن الــوس ـطــاء املـصــريــن
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن أب ـ ـل ـ ـغـ ــوا ال ـ ـحـ ــركـ ــة ب ــأن
إس ــرائ ـي ــل ت ـن ــوي تـنـفـيــذ «رد عنيف
وك ـب ـيــر ج ـ ـدًا» ،ل ـكــن ه ــذا الـ ــرد تـ ّ
ـأجــل
ً
 48ســاعــة اسـتـجــابــة لـهــم ،إذ تحاول
ت ــل أب ـي ــب ال ـل ـع ــب ع ـل ــى ح ـب ــل األزمـ ــة
واملطالبة بوقف «مسيرات العودة»،
خ ــاص ــة اقـ ـتـ ـح ــام الـ ـ ـح ـ ــدود وإطـ ـ ــاق
البالونات الحارقة واملتفجرة ،مقابل
وق ــف ال ــرد .لـكــن ذل ــك لــم يمنعها من
ّ
رد فوري بنحو  20غارة من الطيران
ال ـح ــرب ــي ع ـلــى م ـنــاطــق ف ــي ال ـق ـطــاع،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف م ـج ـم ــوع ــة
مـ ـق ــاوم ــن ،م ــا أدى إل ـ ــى اس ـت ـش ـهــاد
أحدهم.
فــي امل ـقــابــل ،نـفــت «ال ـغــرفــة املشتركة
لفصائل املـقــاومــة» مسؤوليتها عن
إط ــاق ال ـص ــاروخ تـجــاه بـئــر السبع،
م ـ ــؤك ـ ــدة رفـ ـضـ ـه ــا ك ـ ــل «امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
غ ـيــر امل ـس ــؤول ــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول حــرف
البوصلة وتخريب الجهد املـصــري،
وم ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة إط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ
ال ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة» .وبـ ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ق ــرر

ال ــوف ــد ال ـ ــزائ ـ ــر ،الـ ـ ــذي ي ــرأس ــه وك ـيــل
«املخابرات العامة» اللواء أيمن بديع،
وي ـضــم م ـس ــؤول امل ـلــف الفلسطيني
ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات أح ـم ــد ع ـبــد ال ـخــالــق
وآخرين ،املغادرة إلى تل أبيب ،للقاء
مسؤولني إسرائيليني بهدف تثبيت
ال ـ ـهـ ــدوء وم ـن ــع امل ــواجـ ـه ــة .م ــع ذل ــك،
ق ــال ــت م ـص ــادر إعــام ـيــة إن م ـغ ــادرة
الوفد جــاءت بعد إرجــاء زيــارة كامل
إل ــى أس ـب ــوع «ألس ـب ــاب فـنـيــة تتعلق
ب ــوج ــوده م ــع ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـفـتــاح
السيسي في روسـيــا» .وبينما قالت
وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة إن تــأج ـيــل
ال ــزي ــارة ج ــاء بـطـلــب إســرائ ـي ـلــي ،قــال
ال ـق ـيــادي فــي «ح ـم ــاس» ،مــوســى أبــو
م ـ ــرزوق ،عـبــر حـســابــه ف ــي «تــوي ـتــر»:
«نــأســف إللـغــاء الــوزيــر عـبــاس كامل
زيارته لكل من غزة ورام الله».

«تجميد» ّ
الرد اإلسرائيلي

السالم» في الشرق األوسط ،نيكوالي
م ــاديـ ـن ــوف ،ال ــرئ ـي ــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي
رؤوف ـ ــن ري ـف ـلــن ،ف ــي مـكـتــب األخ ـيــر
أمـ ـ ـ ــس ،وت ـ ــوص ـ ــل مـ ـع ــه إل ـ ـ ــى ت ـف ــاه ــم
ً
مبدئي بوقف تدهور األوضاع ،ناقال
الــرســالــة نـفـسـهــا ال ـتــي نـقـلـهــا الــوفــد
امل ـصــري إل ــى املـقــاومــة الفلسطينية،
ومفادها أن الرد اإلسرائيلي سيكون
صعبًا فــي حــال اسـتـمــرار املظاهرات

بينما ألغى عباس
كامل زيارته ،أمهل
العدو غزة  48ساعة
لوقف المسيرات

بالتوازي مع الجهد املصري ،التقى
م ـب ـع ــوث األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ــ«ع ـم ـل ـيــة

الجمعة املقبلة.
في املقابل ،أبدت «حماس» للوسطاء
رفـ ـضـ ـه ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدة أن امل ـم ــاط ـل ــة فـ ــي ال ـت ـهــدئــة
وتــأخــر تحسني أوض ــاع غــزة يزيدان
ق ـ ــرب االنـ ـفـ ـج ــار وإمـ ـك ــانـ ـي ــة حـ ــدوث
ح ــاالت تفلت فــي إط ــاق الـصــواريــخ،
مشيرة في حديث مع املصريني إلى
«جـهــات مشبوهة تقف خلف إطــاق
ال ـصــواريــخ ،وذل ــك لـجـ ّـر الــوضــع إلــى
مواجهة عسكرية ال يرغب فيها أحد
حاليًا» .وبـشــأن «مسيرات الـعــودة»،
ْ
ق ــال ــت ال ـح ــرك ــة أن ل ـيــس ب ـم ـقــدورهــا
وقـفـهــا «ألن ـهــا فـعــل شـعـبــي ،ولــديـنــا
شــركــاء ...ال يمكن وقــف املـسـيــرات أو
تـخـفـيـفـهــا إال إذا ح ـظــي س ـكــان غــزة
ب ـت ـح ـس ـي ـنــات فـ ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء
وال ــروات ــب» .لــذلــك ،طــالــب املـصــريــون
بحل وسط ،هو أن تستمر املسيرات،
ّ
ل ـك ــن م ــع ضـ ـم ــان أل ي ـص ــل ال ـش ـبــان
إل ــى ال ـس ـيــاج ال ـف ــاص ــل ،وأن تـتــوقــف
ال ـبــالــونــات ال ـح ــارق ــة ،وه ــو م ــا ّ
ردت

اخترق الصاروخ  3طبقات من الخرسانة ،وكان يحوي رأسًا متفجرًا زنته  20كلغم (أ ف ب)

«حماس» عليه بأنها لن تتصادم مع
املتظاهرين ،وفي الوقت نفسه قالت
إن أي خــرق إسرائيلي سيقابل برد
مناسب.

شهيد و 20غارة
بالعودة إلــى الــرد املوضعي ،قصفت
ط ــائ ــرات إســرائـيـلـيــة بـنـحــو  20غ ــارة
ع ــددًا م ــن م ــواق ــع امل ـقــاومــة ف ــي أنـحــاء
مـتـفــرقــة م ــن ق ـطــاع غ ــزة ،م ــا أدى إلــى
استشهاد ناجي الزعانني ( 25عامًا)
وهو ينتمي إلى «كتائب املجاهدين»،
فيما أعـلــن ال ـعــدو أنــه اسـتـهــدف نفقًا
لــ«حـمــاس» شــرق مدينة خانيونس،
قــالــت مـصــادر ُ فــي املـقــاومــة إنــه النفق
ن ـف ـس ــه الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـلـ ــن ت ــدمـ ـي ــره مـطـلــع
األس ـب ــوع الـ ـج ــاري .وبـ ــدا واض ـح ــا أن
ال ـص ــاروخ ال ــذي أطـلــق أم ــس يختلف
عن الصواريخ التي أطلقتها املقاومة
سابقًا ،لجهة دقته أو رأســه املتفجر،
وهــو مــا أش ــارت إلـيــه قـيــادة «الجبهة
الداخلية» اإلسرائيلية في تحقيقها
ال ـ ــذي ذك ـ ــر أن الـ ـ ـص ـ ــاروخ اخ ـ ـتـ ــرق 3
طبقات من الخرسانة ،وكــان يحتوي
ع ـل ــى رأس م ـت ـف ـجــر زنـ ـت ــه  20كـلـغــم،
لكنه لــم يوقع إصــابــات بسبب إجــاء
السكان إلى مكان محمي.
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ رف ـ ـ ــع ح ـ ـ ــدة الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلسرائيلية املتواصلة من رأس الهرم
إل ــى غــالـبـيــة ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـل ـيــن،
أبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا حـ ـ ــديـ ـ ــث رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـك ــوم ــة
ال ـع ــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو الـ ــذي زار
«غ ـ ــاف غ ـ ــزة» ص ـب ــاح أمـ ــس وأجـ ــرى
ج ـل ـس ــة تـ ـق ــدي ــر م ــوق ــف قـ ـصـ ـي ــرة فــي
«ف ــرق ــة غ ـ ــزة» ب ـم ـشــاركــة وزي ـ ــر األم ــن
أفيغدور ليبرمان ورئيس «الشاباك»
وم ـســؤولــن آخ ــري ــن ،إذ ق ــال إن ــه «إذا
لـ ــم ت ـت ــوق ــف ه ـ ــذه الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،فــإن ـنــا
سنستخدم ال ـقــوة الـكـبـيــرة لوقفها».
وم ـ ـسـ ـ ً
ـاء ع ـق ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ول ـي ـب ــرم ــان
ووزراء «املجلس املصغر» (الكابينت)
اجـتـمــاعــا شـهــد مـنــاقـشــات ح ــادة كما
نقلت وسائل اإلعالم .وسبق ذلك قرار
رئيس هيئة األركــان غــادي أيزنكوت،
قطع زيــارتــه للواليات املتحدة ،فيما
أع ـل ـن ــت «ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» وق ــف
الدراسة في «غالف غزة» والبقاء قرب
املــاجــئ وإي ـقــاف أعـمــال بـنــاء الـجــدار
املضاد لألنفاق ،وكذلك نشر منظومة
«القبة الحديدية».
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،قـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ــي
املقاومة إن الفصائل رفعت مستوى
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــاره ــا «خـ ـشـ ـي ــة حـ ـ ـ ــدوث غ ــدر
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» ،وف ـ ــرض ـ ــت إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
خــاصــة لـحـمــايــة قـيــادتـهــا ،بــالـتــوازي
مع إرسالها عبر الوسطاء املصريني
تحذيرًا بأنها سترد على أي اعتداء
فورًا.

سوريا

رهان على إطالق تشكيل «الدستورية» قريبًا :دي ميستورا يهجر «الملف»
بـ ـع ــد أربـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات وأرب ـ ـع ـ ــة أش ـه ــر
مـ ــن االنـ ـغـ ـم ــاس فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل امل ـلــف
ال ـ ـسـ ــوري ،قـ ــرر امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلــى
س ــوري ــا سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،تــرك
مـنـصـبــه «ألسـ ـب ــاب شـخـصـيــة ف ـقــط».
الــديـبـلــومــاســي ال ـســويــدي  -اإليـطــالــي
كان قد أكد في مناسبة سابقة أنه لن
ي ـغــادر عـمـلــه «امل ـتـ ِـعــب» إال لـسـبــب من
اثنني :رغبة األمني العام لألمم املتحدة
في إنهاء واليته ،وطلب زوجته .ووفق
مجلس األم ــن ،فهو
حديثه أمــس أمــام َ
ـف غـيــر مـحــدد
سـيـتــرك امل ـلــف إل ــى خ ـل ـ ٍ
بـعــد ،فــي نـهــايــة شـهــر تـشــريــن الثاني
املقبل ،بعد أن يـقــوم بمحاولة أخيرة
إلنـ ـج ــاز خ ـط ــوة واضـ ـح ــة ع ـلــى مـســار
إنشاء «اللجنة الدستورية» .ويفترض
أن تحمله مـحــاولـتــه ه ــذه إل ــى دمشق
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة مــن

ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي ،ل ـن ـقــاش ال ـن ـقــاط
العالقة حتى اآلن.
األكيد أن مهمة املبعوث األممي املقبل
لن تكون سهلة ،فالخبرة التي ّ
حصلها
دي م ـي ـس ـت ــورا ع ـب ــر ن ـش ــاط ــه وفــري ـقــه
مـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة،
ّ
تطلبت س ـنــوات واجـتـمــاعــات ال تـعـ ّـد،
لتصل إلــى مــا هــي عليه ال ـيــوم .ورغــم
أن «مـ ـس ــار ج ـن ـيــف» ل ــم ي ـح ــرز تـقــدمــا
ملموسًا في إنجاز «الحل السياسي»،
ّ
تصورًا
إال أن دي ميستورا بات يملك
واضحًا ،للفارق بني املمكن واملرغوب
م ــن ق ـبــل األطـ ـ ـ ــراف ،ق ــد ال ي ـت ــواف ــر في
خـلـيـفـتــه .األس ـم ــاء الـبــديـلــة املـطــروحــة
بــن األوسـ ــاط األمـمـيــة تنحصر حتى
اآلن بــن أرب ـعــة ديـبـلــومــاسـيــن ،إال أن
ذلك ال يعني أن األمني العام قد يخرج
بــاســم مـخـتـلــف الح ـق ــا .وت ـضــم قــائـمــة

ً
املرشحني املفترضني كــا من املبعوث
األم ـم ــي ال ـخ ــاص لـعـمـلـيــة ال ـس ــام في
الـشــرق األوس ــط نيكوالي مالدينوف،
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ي ــان
كــوبـيـتــش ،إل ــى جــانــب وزي ــر خــارجـيــة
ال ـج ــزائ ــر ال ـس ــاب ــق رمـ ـط ــان ل ـع ـمــامــرة،
وسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــرويـ ــج فـ ــي ال ـ ـصـ ــن غـيــر
بيدرسون .وينتظر أن تشهد األسابيع
التي تفصلنا عــن موعد انتهاء واليــة
دي ميستورا ،نشاطًا الفتًا لألخير مع
األطراف السورية ،والدول املعنية ،في
محاولة إلقفال ملف تشكيلة «اللجنة
الــدسـتــوريــة» قبل كــانــون األول املقبل.
ُّ
وبينما ات ـفــق عـلــى األس ـمــاء املرشحة
عن ثلثي املعارضة والحكومة ،ال يزال
الخالف على الثلث األخير املخصص
للمجتمع املدني .االعتراض األهم هو
من قبل دمشق وحلفائها ،على والية

األم ــم املـتـحــدة فــي تشكيل ه ــذا الثلث
الــذي يفترض أن يتضمن شخصيات
و«م ـم ـث ـل ــن ع ــن م ـن ـظ ـمــات مــدن ـيــة مــن
ك ــاف ــة األط ـ ـيـ ــاف ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .وت ـعـ ّـمــق
الخالفّ بعد بيان صدر عن «املجموعة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــغـ ـ ــرة» تـ ـبـ ـن ــى طـ ـ ـ ــرح «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ّ
الدستورية» ولكنه ركــز على ضــرورة
إشراف األمم املتحدة على كامل امللف،
بما فــي ذلــك التشكيل وآل ـيــات العمل.
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،دع ــت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة أم ــس إل ــى تحديد
مــوعــد لتشكيل تلك اللجنة وعقدها،
وأكـ ــد نــائــب امل ـنــدوبــة األم ـيــرك ـيــة لــدى
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،جــونــاثــان ك ــوه ــن ،أن
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ـض ــع األس ـ ـ ـ ــاس إلجـ ـ ــراء
انـتـخــابــات ح ــرة ونــزي ـهــة فــي ســوريــا،
ب ــإش ــراف األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ...انـتـخــابــات
مـ ـفـ ـت ــوح ــة أمـ ـ ـ ـ ــام جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـسـ ــوريـ ــن

ُ
املــؤهـلــن ،بمن فيهم مــن أج ـبــروا على
الـ ـف ــرار م ــن ب ـل ــده ــم» .واتـ ـه ــم ال ـجــانــب
الحكومي وحلفاءه ،بتعطيل «املسار
السياسي» عبر «تأخير جـهــود األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـتــوصــلّ إل ــى إج ـم ــاع وحــل
سياسي» .وبينما ملحت روسيا سابقًا
إلى ضرورة عدم االستعجال في تأليف
اللجنة ،أكد ،أمس ،أنه سيعقد اجتماعًا
مع ممثلني عن روسيا وإيران وتركيا،
قبل نهاية الشهر الجاري ،لبحث ملف
التشكيل .وأتى ذلك في وقت ّ
صرح فيه
املبعوث األميركي الخاص إلى سوريا،
جايمس جيفري ،بأن «سحب األسلحة
الـثـقـيـلــة اكـتـمــل وف ـقــا لـكــل ال ــرواي ــات...
هـنــاك بعض الـتـســاؤالت بـشــأن مــا إذا
كــان كــل املنتمني لهيئة تحرير الشام
قد غادروا».
(األخبار)

العراق

◄ وفيات ►

عبد المهدي يواصل العمل:
الحكومة األسبوع المقبل؟
ّ
من المتوقع أن ُيعلن
عادل عبد المهدي
«كابينته» الوزارية األسبوع
المقبل ،رغم َأن حديث
التشكيل لم يرق إلى
مستوى طرح األسماء،
فيما سرت في الكواليس
خريطة توزيع الحصص،
ّ
َّ
«المسودة
قيل إنها
ّ
األولية للكابينة الجديدة»
ً
فجأة ـ ـ دون ّأية مقدمات ـ ـ أعلن املكتب
ّ
اإلعالمي لرئيس الــوزراء املكلف عادل
ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،ن ـي ـت ــه «تـ ـق ــدي ــم أس ـم ــاء
أعضاء تشكيلته الــوزاريــة مع املنهاج
ا ّل ــوزاري في األسبوع املقبل» ،مضيفًا
أنـ ــه «ي ـج ــري ات ـص ــاالت ــه امل ـط ـلــوبــة مع
رئاسة البرملان ،ومع القيادات والكتل
ال ـن ـيــاب ـيــة ل ـت ـحــديــد الـ ـي ــوم امل ـن ــاس ــب».
ٌ
إعـ ــان يـتـنــافــى مــع أح ــادي ــث كــوالـيــس
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة ،إذ
ّ
تـ ــؤكـ ــد م ـ ـصـ ــادر «ائ ـ ـتـ ـ َـاف اإلص ـ ــاح»
اآلن ـ ـ
أن ال ـن ـقــاشــات ل ــم تـ ــرق ـ ـ ـ ح ـتــى ّ
إلــى طــرح أسـمــاء «الكابينة» ،بــل إنها
ٌ
م ـح ـصــورة ف ــي آل ـيــة ت ــوزي ــع الـحـقــائــب
ٌ
على الكتل ،وهي نقاشات ما زالت في
ً
طور النضج ،مشيرة في حديثها إلى
ـاق ضمني
«األخ ـب ــار» ،إل ــى وج ــود ات ـفـ ٍ
بــن عـبــد امل ـهــدي وال ـك ـتــل مــرتـكــز على
«تحاشي اإلعــام في تركيب الكابينة
الوزارية ،ألننا ال نريد تكرار سيناريو
انتخاب رئيس الجمهورية ،وما تبعه
مــن تشنجات بــن الكتل السياسية».

وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا أن
َّ
«العقد ستذلل في الساعات األخيرة»،
ً
معربة عن تفاؤلها بإتمام االستحقاق
ً
ق ـب ـيــل امل ـه ـل ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ّأوال ،وأن
تـ ـك ــون «عـ ـل ــى قـ ـ ــدر اآلم ـ ـ ـ ــال املـ ـعـ ـق ــودة
ّ
الحاد،
عليها» ثانيًا .ورغــم التناقض
وضبابية املشهد ،وتحاشي املقربني
م ــن ع ـب ــد املـ ـه ــدي ال ـ ـضـ ــوء ،س ـ ــرت فــي
الكواليس ما قيل عنها «مسودة ّأولية
للكابينة الجديدة» ال تتعارض مع ما
مجموع
نشر سابقًا؛ إذ تشير إلــى أن
ً
الـحـقــائــب سـيـكــون  22حقيبة إضــافــة
ّ
إلى نائبي الرئيس ،موزعة على الشكل
اآلتي:
 املـ ـ ـك ـ ـ ّـون «ال ـ ـ ًش ـ ـي ـ ـعـ ــي»  12ح ـق ـي ـب ــة،تقسم مناصفة بــن ٌائتالفي «البناء»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،ث ــاث ــة م ـن ـهــا س ـيــاديــة:
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـن ـف ــط ،وال ـخ ــارج ـي ــة (لــم
ّ
تقسم حتى اآلن).
ٌ
ّ
ُّ
 امل ـك ــون «ال ــس ـن ــي»  6ح ـقــائــب ،أرب ـعــةم ـن ـهــا م ــن ح ـ ّـص ــة «الـ ـبـ ـن ــاء» ،واث ـن ـتــان
ٌ
لـ ــ«اإلصـ ــاح» ،واح ـ ــدة مـنـهــا سـيــاديــة:
الدفاع (لم ّ
تقسم حتى اآلن).
 املـ ـك ـ ّـون الـ ـك ــردي  3ح ـق ــائ ــب ،اثـنـتــانلـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»،
وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـ ـ ــ«االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ٌ
الكردستاني» ،واح ــدة منها سيادية:

أحيل الرئيس ّفؤاد
معصوم ونوابه الثالثة
على التقاعد
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املالية (تذهب لـ«الديموقراطي»).
ـ«األقليات» ،إذ ُي ّ
ّ
رجح
 حقيبة واحدة لأن تكون من ّ
حصة «املسيحيني».
 نــائ ـبــان لــرئـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ل ــم يحسمالخيار بشأنهما بعد.
وتلفت «امل ـســودة» إلــى أن عبد املهدي
س ـي ـك ــون «م ـط ـل ــق الـ ـي ــد» ف ــي اخ ـت ـيــار
وزرائـ ـ ـ ــه ،وفـ ــق االتـ ـف ــاق ال ـض ـم ـنــي بني
الـ ـكـ ـت ــل ،ب ـح ـي ــث أب ـ ــدى رغ ـب ـت ــه فـ ــي أن
ـزل ع ــن تمثيلهم
ي ـكــون الـ ـ ــوزراء (ب ـم ـعـ ٍ
الحزبي /املستقل) ممثلني عن مختلف
املحافظات ( 18محافظة) ،باستثناء
ب ـغــداد ،ومــديـنـتــي املــوصــل والـبـصــرة،
ُ
فستنال كل منهما وزارتني اثنينت.
سياق آخــر ،أحالت وزارة العدل،
وفــي
ُ ّ ًٍ
أم ـ ــس ،كـ ـ ـ ــا مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ـ ـ ــؤاد م ـ ـع ـ ـصـ ــوم ،ون ـ ـ ّـواب ـ ــه
ّ
ن ــوري املــالـكــي وإي ــاد ع ــاوي وأســامــة
ّ
ـت أكــد
النجيفي على الـتـقــاعــد ،فــي وق ـ ٍ
ف ـيــه امل ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي ف ــي رئــاســة
الـجـمـهــوريــة أمـيــر الـكـنــانــي ،أن اإلطــار
القانوني الــذي أحيل بموجبه رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـســابــق ون ـ ّـواب ــه الـثــاثــة
ٌّ
«إداري وليس سياسيًا».
على التقاعد
تصريحات صحافية أن
ـي
وأض ــاف فـ
ٍ
«املــرســوم الجمهوري صــادر بموجب
قـ ــانـ ــون رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،الـ ــذي
ينص على انتهاء واليــة نــواب رئيس
الـجـمـهــوريــة بــانـتـهــاء والي ـت ــه ،وأنـهــم
سـيـكــونــون مـخـ َّـيــريــن بــن الـتـقــاعــد عن
ّ
اب
العمل كسياسيني ،أو الـعــودة كـنــو ٍ
داخــل البرملان في حــال فــوزهــم» ،الفتًا
إلى أن «الدائرة القانونية في الرئاسة
أب ـل ـغ ــت (رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــره ــم)
صـ ــالـ ــح ،ب ـق ــان ــون ـي ــة ال ـ ـق ـ ــرار ،ك ـ ــان مــن
املفترض التوقيع على كتاب التقاعد
ّ
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ّ
األول مـ ــن ت ـس ــل ــم صــال ــح
منصبه».
(األخبار)

انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
املربي األستاذ
نايف حسني أمهز
زوجته :املرحومة نهاد عبد املولى
أمهز
اب ـنــاه :الــدكـتــور هـشــام زوجـتــه روال
ن ـصــرال ـلــه واألس ـ ـتـ ــاذ ع ـلــي زوج ـتــه
ميرا ّ
الرز
اب ـن ـتــاه :وداد زوج ــة الــدك ـتــور علي
حيدر وحـنــان أرمـلــة املــرحــوم عــادل
فاضل
أشـقــاؤه :األسـتــاذ فــرحــان واملــرحــوم
ال ـ ـحـ ــاج أح ـ ـمـ ــد واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـح ــاج
محمود
ش ـق ـي ـق ـتــه :الـ ـح ــاج ــة هـ ــدبـ ــاء زوجـ ــة
الحاج يوسف الحاج
عدياله :الشيخ فياض علو وسهيل
سلهب
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
الـخـمـيــس  18ت ـشــريــن األول 2018
وي ـ ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي ج ـبــانــة بـلــدتــه
نبحا.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن وأيـ ــام
الخميس والجمعة والسبت  18و19
و 20ال ـجــاري لـلــرجــال والـنـســاء في
منزل الفقيد الكائن في بلدته نبحا،
يـقــام نـهــار األح ــد  21تـشــريــن األول
 2018ذكرى الثالث للرجال والنساء
م ــن ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
الظهر فــي منزله الـكــائــن (فــي بلدة
أمهز)
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
االث ـ ـنـ ــن  22تـ ـش ــري ــن األول 2018
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
عصرًا حتى الساعة السابعة مساء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مركز
أمن الدولة.
اآلسفون آل أمهز ،حيدر ،نصرالله،
فــاضــل ،ال ــرز ،عـلــو ،سـلـهــب ،وعـمــوم
أهالي بعلبك والهرمل.

إدارة دار ماهر ودار نيو الين
تنعى املأسوف عليه املرحوم
املربي األستاذ
نايف حسني أمهز
مؤسس مؤسسات أمهز التربوية
وت ـت ـق ــدم م ــن ع ــائ ـل ــة ال ـف ـق ـيــد بــأحــر
التعازي سائلني الله تعالى
أن ي ـت ـغ ـم ــده بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وأن
يلهمهم الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنا لله وإنا إليه راجعون
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة إرجـعــي
إلى ربك راضية مرضية
انتقل إلــى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه
مالك يوسف حالوي
(املتوفى في أميركا)
والدته سكينة شرف الدين
شقيقه :محمد نــداء وشقيقته ميرا
زوجة املهندس عبد الكريم ابراهيم.
أعمامه :بسام واملرحومون ابراهيم
وخليل وحسيب حالوي
خ ــال ــه :الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق امل ـه ـنــدس
السيد جعفر شرف الدين
يصلى على جثمانه ويوارى الثرى
ظهر اليوم الخميس 2018/10/18
فــي جـبــانــة ص ــور ،التجمع الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ام ــام بـنــايــة السيد
ع ـب ــد االم ـ ـيـ ــر شـ ـ ــرف الـ ــديـ ــن شـ ــارع
االنجيلية.
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـجـمـعــة
وال ـس ـب ــت وتـ ـص ــادف االح ـ ــد ذك ــرى
األسبوع للنساء في منزل املرحوم
م ـف ـتــي صـ ــور ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ج ــواد
شرف الدين في جل البحر وللرجال
في قاعة السيد عبد الحسني شرف
ال ــدي ــن ،ب ـنــايــة الـ ـح ــاج ع ـبــد األم ـيــر
شرف الدين (أبو يوسف).
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وقـ ـ ـ ــدره:
آل حـ ـ ــاوي وآل شـ ــرف ال ــدي ــن وآل
إبراهيم وعموم أهالي مدينة صور

مصر

السيسي مختتمًا زيارته في سوتشي:
طموح مرتفع بال نتائج!
قمة مصرية  -روسية
في سوتشتي اختتم بها
عبد الفتاح السيسي زيارة
 3أيام لم تخرج بجديد
على أرض الواقع رغم
الطموحات المصرية
المرتفعة
القاهرة ــ جالل خيرت
اختتم الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح
السيسي ،أمــس زيــارتــه لروسيا التي
اس ـت ـمــرت ث ــاث ــة أيـ ــام ال ـت ـقــى خــالـهــا
عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ــن امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن ،فــي
م ـقــدم ـت ـهــم ن ـظ ـيــره فــادي ـم ـيــر بــوتــن
الــذي استضافه فــي مدينة سوتشي،
ض ـمــن ث ــاث ــة لـ ـق ــاءات ب ـ ــدأت ب ـمــأدبــة
عشاء ،مرورًا باجتماع ثنائي منفرد،
وأخـ ـيـ ـرًا بــاج ـت ـمــاع ل ــوف ــدي الـبـلــديــن.
«نتيجة متواضعة» للزيارة التي ّ
عول
عليها النظام املصري كثيرًا ،خاصة
استعادة الرحالت الخاصة بالطيران
امل ـبــاشــر م ــن املـ ـط ــارات ال ــروس ـي ــة إلــى
ّ
جميع املطارات املصرية ،وهو ما ُعلق
حتى إشعار آخر ،كما أفــادت مصادر
مواكبة للزيارة .أما الرئاسة املصرية،
ف ــاكـ ـتـ ـف ــت بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن تـ ــواصـ ــل
املباحثات املكثفة حول هذا األمر قريبًا
من أجل استئناف الرحالت الروسية
التي توقفت من خريف  2015وعادت

جزئيًا إلــى مطار القاهرة قبل شهور
قليلة ،في وقت تغيب فيه الرحالت عن
املقاصد املهمة للسياحة ،أي مدينتي
شرم الشيخ والغردقة ،ما ّ
سبب ضربة
قوية لقطاع حيوي في البالد.
ورغ ــم زيـ ــادة ال ــرح ــات امل ـبــاشــرة بني
الـ ـق ــاه ــرة وم ــوسـ ـك ــو ،الـ ـت ــي أعـلـنـتـهــا
ش ــرك ــة «اي ـ ــروفـ ـ ـل ـ ــوت» ب ـع ــدم ــا قـ ــررت
ً
تـسـيـيــر رح ـل ــة يــوم ـيــا بـ ــدال م ــن ثــاث
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ب ـ ـجـ ــانـ ــب ثـ ـ ـ ــاث رحـ ـ ــات
تنظمها «مـصــر لـلـطـيــران» ،ف ــإن هــذه
الـ ــرحـ ــات مــرت ـب ـطــة ب ــرج ــال األع ـم ــال
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن أك ـث ــر م ــن ال ـســائ ـحــن
الذين يواجهون صعوبة في الوصول
إلـ ــى شـ ــرم ال ـش ـي ــخ والـ ـغ ــردق ــة ،إذ إن
غالبيتهم كــانــوا يــأتــون على رحــات
«شارتر» أو من مطارات ترانزيت ،ما
ّ
قلل أعــداد السياح على منت الرحالت
ال ـح ــال ـي ــة ،خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ذات تـكـلـفــة
م ـضــاع ـفــة ع ــن ال ـس ــاب ـق ــة .ل ـكــن بــوتــن
ق ــال إن ال ــرح ــات بــن امل ــدن الــروسـيــة
وش ـ ــرم ال ـش ـيــخ والـ ـغ ــردق ــة ستنطلق
قريبًا ،مضيفًا« :نحن واثـقــون مــن أن
أصــدقــاء نــا املصريني يعملون مــا في
وسعهم في هذا االتجاه».
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،وع ـل ــى ع ـكــس مــا
كـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،لـ ــم ي ـع ـل ــن ال ـس ـي ـســي
وبوتني توقيع اتفاقية الحصول على
طــائــرات حربية لحاملتي الـطــائــرات
املصريتني «ميسترال» ،التي أعلنت
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ش ـ ــراء هـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــن م ــوس ـك ــو
سابقًا ،خاصة أن «ميسترال» كانت
مـصـنـعــة فــرنـسـيــا لـلـجــانــب الــروســي
قبل تغيير وجهتها بعد أزم ــة شبه

جزيرة الـقــرم .مع ذلــك ،حقق الرئيس
امل ـ ـصـ ــري إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ش ـك ـل ـي ــة ،مـنـهــا
إلـقــاؤه كلمة أمــام املجلس الفيدرالي
ال ــروس ــي ،لـيـكــون أول رئـيــس أجنبي
يلقي كلمة أمام أعضاء هذا املجلس،
وقـ ــد ن ــاق ــش ج ــوان ــب اق ـت ـص ــادي ــة مع
رئـيــس ال ـ ــوزراء ديـمـتــري ميدفيديف
وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ّ ــن املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ال ـ ـ ـ ــروس.
ك ــذل ــك ،وقـ ـ ــع ال ـس ـي ـس ــي وب ــوت ــن فــي
ختام مباحثتهما اتفاقية «الشراكة
ـاون االسـتــراتـيـجــي»
الـشــامـلــة وال ـت ـع ـ ّ
بني الدولتني ،ووقــع وزيــر الخارجية
سـ ــامـ ــح ش ـ ـكـ ــري ونـ ـظـ ـي ــره س ـيــرجــي
الفــروف مذكرة تفاهم بني الــوزارتــن
بشأن املشاورات االستراتيجية.
وعـمـلـيــا ل ــم يـجــد الـسـيـســي إال تـكــرار
اإلشـ ـ ـ ـ ــادة ب ــات ـف ــاق ـي ــة إن ـ ـشـ ــاء امل ـح ـطــة
ً
الـ ـن ــووي ــة ف ــي ال ـض ـب ـع ــة ،ق ــائ ــا إن ـهــا
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـعــاون،
إضافة إلى مشروع املنطقة الصناعية
الــروسـيــة فــي ش ــرق بــورسـعـيــد ،الــذي
«ينقل التعاون االقتصادي من مرحلة
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري إل ــى ال ـت ـع ــاون في
الـتـصـنـيــع» ،مـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه
إلى اتفاقه مع بوتني على إعالن 2020
عامًا ثقافيًا بني مصر وروسيا .وذكر
الرئيس املصري أنه اتفق مع مضيفه
ع ـلــى «ت ـعــزيــز ت ـب ــادل امل ـع ـلــومــات بني
ً
األج ـه ــزة املـخـتـصــة ،ات ـص ــاال ً بجهود
ال ـت ـص ــدي لـ ــإرهـ ــاب ،خ ــاص ــة ف ــي مــا
ي ـت ـع ـل ــق ب ــانـ ـتـ ـق ــال اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ،مــن
مناطق عدم االستقرار إلى دول أخرى،
وارتـكــابـهــم ألع ـمــال إرهــابـيــة فــي تلك
الدول».

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ي ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 20تشرين االول  2018م املوافق 10
صفر  1440ه
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
نجوى محمد عز الدين
زوج ـ ـ ــة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن احـ ـم ــد زك ــي
تفاحة
والدتها :الحاجة صديقة الحسيني
أبناؤها :احمد -ومحمد وكريم
ابـ ـنـ ـتـ ـه ــا :الـ ــدك ـ ـتـ ــورة م ـ ـ ــروة زوجـ ــة
املهندس طارق ابراهيم
أشقاؤها :العميد عدنان – الدكتور
ابراهيم – الشهيد املهندس حسن -
والدكتور احمد
ش ـق ـي ـق ـت ــاه ــا :الـ ـسـ ـي ــدة ن ـ ـجـ ــاة – و
الوزيرة الدكتورة عناية
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة االل ـي ـم ــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آيات من الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
وذلــك فــي تمام الساعة الــرابـعــة من
بـعــد الـظـهــر فــي ال ـن ــادي الحسيني
لبلدة شحور
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة وال ـ ـك ـ ــم االج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون :حركة أمــل -آل تفاحة -آل
عز الدين -آل ابراهيم -آل الحسيني-
آل اسماعيل -وعموم أهالي بلدتي
شحور ودير نطار
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني (للمرة
الثانية)
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة القاضي :ميرنا كالب
املعاملة التنفيذية رقم  2017/902تاريخ
2017/4/19
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
وكيله املحامي مصباح مرزا
املنفذ عليه :محمد علي حمدان
السند التنفيذي :سند دين وسند تمثيل
ً
وك ـشــف ح ـســاب وع ـقــد ق ــرض تحصيال
ل ــدي ــن امل ـن ـف ــذ الـ ـب ــال ــغ /129.020/د.أ.
و/684762.15/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ ابالغ االنــذار االجرائي من املنفذ
عليه - 2017/5/4 :و2018/1/18
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز- 2017/5/15 :
و2017/7/3
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
 2017/5/31و.2017/7/10
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2017/11/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2017/11/27
بيان العقارات املطروحة:
 - 1القسم رقم  /9-A/من العقار /4331/
املـ ـصـ ـيـ ـطـ ـب ــة :مـ ــدخـ ــل وخـ ـ ــزانـ ـ ــة وث ـ ــاث
صـ ــالـ ــونـ ــات وطـ ـ ـع ـ ــام وجـ ـ ـل ـ ــوس ق ـط ـعــة
واحدة وحمام ومطبخ وخادمة ضمنها
حـ ـم ــام ومـ ـم ــر واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف ن ـ ــوم ث ــاث
مـنـهــا ضمنها حـمــام وواحـ ــدة ضمنها
حمام ودوش وارب ــع شــرفــات واحــواض
زهـ ــور ف ــي ب ـن ــاء ال ـطــابــق الـ ـس ــادس ولــه
م ـس ـت ــودع ف ــي ال ـس ـف ـلــي االول يـشـتــرك
بملكية االق ـســام املـشـتــركــة رق ــم  1وA 3
ينتفع بـمــواقــف لـثــاث س ـيــارات واحــدة
فــي الـطــابــق السفلي الـثــانــي واثـنــن في
الطابق االرضــي مساحة القسم /354/
م 2قيمة تخمينه /1.575.000/د.أ.
 ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة:/878.850/د.أ( .ث ـم ــان ـم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وس ـب ـعــون ال ـف ــا وث ـمــان ـمــايــة وخـمـســون
دوالر أميركي).
 - 2الـقـســم رق ــم  /38A/لـلـعـقــار /4331
املـ ـصـ ـيـ ـطـ ـب ــة م ـ ــوق ـ ــف س ـ ـ ـيـ ـ ــارة اضـ ــافـ ــي
غـيــر الــزامــي فــي الـطــابــق السفلي االول
يشترك بملكية القسمني املشترك  1و3
مـســاحــة الـقـســم  /9/م 2قيمة التخمني
/18.000/د.أ.
 ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة:/10.044/د.أ( .ع ـ ـشـ ــرة آالف وأربـ ـع ــة
وأربعون دوالر أميركي)
 حدود العقار رقم  /4331/املصيطبة. شرقًا :امالك عامة غربًا :العقار رقم /4333/ً
 شماال :العقارات 4328 /4330 /4329 جنوبًا :امالك عامة تاريخ دفتر الشروط 2018/4/13م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
االثنني الواقع في  2018/11/26الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في مكتبه في قصر العدل
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل القسمني :رقم  /A9/و  /38A/من
العقار رقم  /4331/من منطقة املصيطبة
العقارية املذكورين في هذا االعالن ملك
املنفذ عليه محمد علي حمدان.
على الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 987و 983من قانون اصول
املحاكمات املدنية ان يودع باسم رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تتضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له
في نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه
او لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه
واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كــذلــك دف ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات
بما فيه رسم الداللة  %5من دون حاجة
الن ــذار او طلب وذلــك فــي خــال عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت

شفيق الجوزو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ دير القمر
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/39
طالب التنفيذ :فادي انطوان جرمانوس،
وكيله املحامي عيسى زيدان
املنفذ عليهما :اميليا حسن ابي نادر
ومرغريت سليمان البويز ،دير القمر -
ابلغتا بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا رق ــم 2016/2206
بـمــوضــوع تنفيذ حكم ازال ــة شـيــوع في
العقار رقم  /523دير القمر العقارية.
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/1/16وسجل بتاريخ 2018/1/24
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
رقم /523 :دير القمر العقارية،
قـطـعــة ارض ب ـعــل سـلـيــخ تـ ــزرع حـبــوب
ارض غير مبنية،
 ولدى الكشف تبني ان هذا العقار عبارةعــن ارض مسطحة مـحــاطــة بتصوينة
مــن الـحـجــر الـطـبـيـعــي ،ضمنها عــامــود
ك ـه ــرب ــاء ،ي ـقــع ف ــي م ـح ـلــة ت ـع ــرف بـمــرج
القطن او حرج البلدية،
مساحته 2000 :م2
حــدوده :غربًا العقار  ،522شرقًا العقار
ً
 ،524شـمــاال العقار  ،521جنوبًا طريق
والعقار .524
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/600000/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/600000/د.أ.
تاريخ ومكان املــزايــدة :قد تحدد موعد
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2018/11/14ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
والنصف ظهرًا امام رئيس هذه الدائرة
في دير القمر.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب فــي الشراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ دي ـ ـ ــر الـ ـقـ ـم ــر أو تـ ـق ــدي ــم ك ـف ــال ــة
مـصــرفـيــة تـضـمــن املـبـلــغ وات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة ك ـمــا عليه
وخالل ثالثة ايام من قرار االحالة ايداع
باقي الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه
وخ ــال عشرين يــومــا تلي االحــالــة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابورجيلي
إعالن مزايدة
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن -
الرئيس التقي
امل ـن ـفــذ :مـعــن عـثـمــان يــاســن  /بــوكــالــة
املحامي عياض فارس.
املنفذ عليهما :شريفة وببغاه ابراهيم
البرازي /مجهولتي محل االقامة حاليًا
ومقيمتني سابقًا في القرعون.
السند التنفيذي :ينفذ املنفذ في املعاملة
التنفيذية رقم اساس  2018/12الواردة
من دائرة تنفيذ زحلة الى دائرتنا بتاريخ
 2018/5/8تحت الرقم  2017/447قرار

الغرفة االبتدائية االولى في البقاع رقم
 2016/234تــاريــخ  2016/11/29لبيع
العقار رقم /523القرعون باملزاد العلني.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
 2018/11/27ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظهرًا في قاعة املحكمة.
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /523/
القرعون
مساحته ومحتوياته/350/ :م 2يبعد
عن الطريق الرئيسية حوالي كلم واحد،
ويمكن الوصول اليه عبر طريق فرعية
مـعـبــدة تتصل بـمــدخــل بـلــدة الـقــرعــون،
ارضـ ــه مـنـبـسـطــة م ـتــداخ ـلــة م ــع اراض ــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات امل ـ ـج ـ ــاورة وغـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة،
وم ــن ال ـنــاح ـيــة الـشـمــالـيــة تــوجــد بــوابــة
مــن الشريط الـحــديــدي يتم الــدخــول من
خــالـهــا ال ــى ارض الـعـقــار وال تــوجــد له
تصوينة مــن الـجـهــات االخ ــرى الغربية
والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ــو ق ـل ـيــل
ال ـعــرض وال تــوجــد عـلـيــه اي ــة ان ـشــاءات
انما توجد فقط شجرة اجــاص واحــدة
و /3/ش ـجــرات ك ــرز عـمــرهــا حــوالــي 37
عام وشكله مستطيل.
الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :ت ـخ ـط ـي ــط وب ـ ــراح
مصدقني باملرسوم 2004/12221
قيمة التخمني/10500 :د.أ.
قيمة بدل الطرح/10500 :د.أ.
شــروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن قيمة
الطرح في صندوق الخزينة أو مصرف
مـقـبــول او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعليه
ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائ ــرة
تنفيذ جب جنني ،اذا لم يكن له مقام فيه،
وعليه خالل ثالثة ايــام من صــدور قرار
االحالة ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على أسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـ ـش ـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ف ـ ـقـ ــط ،لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال انشاء حائط حماية على
قناة ري في بلدة القمامني  -قضاء املنية
الضنية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن يـ ــوم االثـ ـن ــن ال ــواق ــع في
.2018/11/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 1966/1/25
فــي الــدرجــة الــرابـعــة عـلــى االق ــل لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة ،ال ــراغ ـب ــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول

ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  15تشرين االول 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية باالنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 2119
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
مجموعتي تبريد قدرة الواحدة  80طن
ت ـبــريــد ف ــي مـحـطــة ال ــوس ــط ال ـت ـج ــاري -
كومرسيال.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2018/11/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/10/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2117
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم االربعاء املوافق
في  14من شهر /ت2018 /2
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
أسـ ـع ــار ل ـت ـلــزيــم ش ـ ــراء م ــول ــد ال ـك ـهــربــاء
لزوم مركز ارسال بكفيا النعص التابع
لالذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة مــن يــوم الثالثاء املوافق
في  13من شهر /ت2018 /2
بيروت في 11 :تشرين االول 2018
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 2103
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ت ـجــري مصلحة سـكــك ال ـحــديــد والـنـقــل
املـشـتــرك فــي اح ــد مكاتبها الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل  -طريق النهر:

مناقصة عمومية لتقديم زيوت مختلفة
لزوم أوتوبيسات مصلحة سكك الحديد
والنقل املشترك وذلــك في تمام الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/11/13
على الــراغـبــن بــاالشـتــراك فــي املناقصة
العمومية الحصول على نسخة من دفتر
ال ـش ــروط مــن قـلــم ال ـل ــوازم فــي املصلحة
م ـقــابــل /50.000/ل.ل( .خ ـم ـس ــون الــف
ليرة لبنانية) ،على ان تسلم العروض
بــالـيــد ال ــى امــانــة ســر املصلحة الكائنة
في املحطة املــذكــورة ،وذلــك قبل الساعة
الثانية عشرة من اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كل عرض يرسل بغير هذه
الطريقة او يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 2110
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/10/26
ال ـس ــاس وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
االول عام  ،2018يجري مجلس الجنوب
م ـن ــاق ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة ،ل ـت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال
مــائ ـيــة (ان ـش ــاء خـ ــزان مــائــي س ـعــة 500
م 3وتمديد خطي دفــع وجــر) في بلدة:
الطيبة قضاء :مرجعيون ،على أساس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على املـلــف الـكــامــل لالشغال
لــدى قلم املصلحة الفنية بعد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـعــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2127
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/10/26
ال ـس ــاس وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
االول عام  ،2018يجري مجلس الجنوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال مائية
(تمديد شبكة مياه وخطوط دفع وجر)
فــي ب ـلــدة :قاعقعية الـصـنــوبــر  -قـضــاء:
صيدا على اساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.

تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2127
إعالن عن اجراء تلزيم بطريقة استدراج
عروض
لتلزيم تقديم مطبوعات لــزوم املديرية
العامة لالقتصاد والتجارة
ت ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
املــديــريــة ال ـعــامــة لــاقـتـصــاد وال ـت ـجــارة
 مـبـنــى ال ـل ـع ــازاري ــة مـنـطـقــة ال ـبــاشــورة بـ ـل ــوك  - A2الـ ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس ،فــيالـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  2018/11/13ج ـل ـســة
تلزيم تقديم مطبوعات ل ــزوم املديرية
ال ـعــامــة لــاق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة ف ــي مقر
وزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة فــي مباني
الـلـعــازاريــة بطريقة اس ـتــدراج العروض
بــواسـطــة ال ـظــرف امل ـخ ـتــوم ،وفـقــا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذلك عن عام كامل.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ال ـخــاص ل ــدى قـلــم ال ــدي ــوان فــي املــديــريــة
ال ـع ــام ــة لــاق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة الـطــابــق
الخامس.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد أو ب ــال ـب ــري ــد
املضمون املقفل ،على ان تصل الى ديوان
املديرية العامة لالقتصاد والتجارة قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن يــوم االثنني
ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/12ويــرفــض كل
عــرض يصل بعد هــذا التاريخ أو بغير
هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2126
إعالن عن مناقصة عمومية
يعلن الصندوق التعاوني للمختارين
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان "م ــؤسـ ـس ــة عـ ــامـ ــة  -وزارة
الداخلية والبلديات" عن حاجته لتلزيم
اعمال تنظيف لزوم الصندوق التعاوني
ل ـل ـم ـخ ـت ــاري ــن فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وفـ ـق ــا لــدف ـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية.
وقد تحدد موعد اجراء املناقصة الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم االربـ ـع ــاء
الواقع فيه  31تشرين األول .2018
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عــن دفتر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قلم
ال ـص ـن ــدوق ال ـت ـعــاونــي لـلـمـخـتــاريــن في
لبنان الواقع في بيروت  -االشرفية  -كرم
الزيتون  -الكامب األحمر  -مبنى بلدية
ب ـيــروت  -الـطــابــق االول ،01/219022 -
وذلك ضمن الدوام الرسمي.
آخ ـ ــر م ــوع ــد ل ـق ـب ــول ط ـل ـب ــات االشـ ـت ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من اخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
املدير العام
جالل كبريت
التكليف 2091
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة
فـ ـ ـ ــي  2016/4/26تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/10/2شطب قيد شركة باسيفيك
ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ت ــراديـ ـن ــغ أوف ش ــور
ش.م.ل .املسجلة تحت الرقم /1804576/
رئ ـيــس مـجـلــس ادارتـ ـه ــا ال ـس ـيــد محمد
يوسف الـلــدن ،نهائيًا من قيود السجل
التجاري في بيروت.
الرقم املالي /2325702/

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
تعلن نقابة املعالجني االنشغاليني في
ل ـب ـنــان ع ــن ال ــدع ــوة الن ـع ـقــاد جمعيتها
العمومية للمصادقة على كل من النظام
ال ــداخـ ـل ــي والـ ـنـ ـظ ــام االسـ ــاسـ ــي وت ــدع ــو
جميع املنتسبني للحضور واملـشــاركــة
ف ــي اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة عند
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم
الـسـبــت  2018/11/03وذلـ ــك ف ــي مــركــز
النقابة الكائن في االشرفية - 145 ،شارع
حبيب باشا السعد.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي جهاد شفيق ابــي صالح
وكيل مطانيوس خليل رستم وكيل عيد
خليل رستم املشتري من ظافر بن متري
ديــب ابــو داود سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  14/4802الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ابراهيم جوزف كرم وكيل
الـيــاس ج ــورج اشـقــر بصفته احــد ورثــة
جــورج متري اشقر سـنــدات ملكية بدل
ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــارات  12 ،9 ،5 /296فــرن
الشباك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي س ـل ـيــم ط ــون ــي مـعـلــوف
وكيل قيصر نعيم رزق سند ملكية بدل
ضائع للعقار  6 /3الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عاصم كاظم الخليل وكيل حسن
حسني كزما سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  4544الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت م ـ ــاري ال ـي ــاس اب ــي ن ـ ــادر وكـيـلــة
دانيال فرعون البجاني ملورثها فرعون
ح ـب ـيــب ال ـب ـجــان ــي بـصـفـتــه الـشـخـصـيــة
وملورثته حنه عبدالله رزق الله سندات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  1345وعــن
حصتها في العقار  455الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب مازن زهير املصري ملوكله رياض
ع ـبــاس ع ـبــد ال ـخــالــق س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع عن حصته في العقار  4 /99عني
صوفر.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عماد نمر ابي صعب وكيل محمد
م ـح ـم ــود دغـ ـي ــم وف ـ ـ ــؤاد م ـح ـم ــود دغ ـيــم
وح ـس ــان مـحـمــود دغ ـيــم ملــوكـلــه سميح
مـ ـحـ ـم ــود دغ ـ ـيـ ــم ب ـص ـف ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
ومل ــورث ــه مـحـمــود حـســن دغ ـيــم سـنــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع ع ــن حـصـصـهــم في
العقار  1628عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نهال علي معطي احد ورثــة علي
محمود معطي سند ملكية بــدل ضائع
عن حصة مورثها في العقار رقم 2418
كترمايا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/120
موجه الى املستدعى ضده :مخايل يوسف
جرجس نخول مــن بلدة عبرين البترون
سابقًا ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
ج ـ ـ ــورج امـ ـي ــل ارمـ ـ ـ ــان ال ـط ـب ـش ــي ب ــوك ــال ــة
املحامي جاك لحود ،بدعوى ازالة الشيوع
املقامة على العقار رقم  377منطقة عبرين
العقارية وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مـقــام لــك يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املحكمة
واب ــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
إلعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع م ـس ــاح ــات امل ـك ــات ــب في
م ـب ـنــى اإلدارة ال ـق ــدي ــم مل ــرف ــأ طــراب ـلــس
ومساحات املكاتب الجديدة وذلــك على
الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الخميس الــواقــع فيه  2018/10/25من
قلم املصلحة.
 – 3آخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/12/4قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم األربعاء الواقع
فيه  2018/12/5عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى اإلدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
ل ـت ــأم ــن مـ ـف ــروش ــات مل ـك ــات ــب ف ــي مـبـنــى
اإلدارة الـقــديــم ملــرفــأ طــرابـلــس واملكاتب
الجديدة وذلك على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الخميس الــواقــع فيه  2018/10/25من
قلم املصلحة.
 – 3اخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/12/3قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2018/12/4عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة

د .احمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
ألعـ ـم ــال تـنـظـيــف امل ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ــة في
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وذلك
على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2018/10/19من قلم
املصلحة.
 – 3اخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/7قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم الخميس الواقع
فيه  2018/11/8عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .احمد تامر
إعالن

دعت نقابة مالكي الشاحنات العمومية
في مرفأ بيروت الى انتخابات تكميلية
لـسـتــة اع ـض ــاء ان ـت ـهــت والي ـت ـه ــم ،وذل ــك
يوم الجمعة  2تشرين الثاني  2018من
الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية
بعد الظهر في مكتب النقابة في املرفأ.
وطـلـبــت الــى الــراغـبــن بــالـتــرشــح تقديم
طلباتهم خــال مهلة تنتهي قبل ثالثة
اي ــام مــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،وف ــي حــال
عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية
يوم الجمعة  9تشرين الثاني  2018في
الزمان واملكان نفسهما ويكون النصاب
مؤمنًا بمن حضر.
نقابة موظفي وعمال شركات البيرة
ي ـ ــدع ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــه الـ ـ ـ ــى اجـ ـ ـ ــراء
انتخابات عامة وذلــك يــوم الجمعة في
 2018/11/2مــن الـســاعــة الخامسة الى
ً
مساء في مستودعات معامل
السابعة
بيرة املاسة في الدكوانة مار روكز وإذا
لــم يكتمل الـنـصــاب تـجــرى االنتخابات
بـتــاريــخ  2018/11/16فــي نـفــس املـكــان
والتوقيت.

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
HOSSAIN MOKSAD
BISWAS MD ALAM
KHAN MD JAHID
HOSSAIN MOHAMMAD ANOWAR
ARIF MOHAMMAD
HOSSAIN MD ROBIN
من شركة Best Service
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـنـ ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 70/887790
غادرت العاملة اإلثيوبية
ASTER GIRMA WERGA
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
71/917417
غادرت العاملة السيرليون
FATMATA CONTEH
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
76/700508
غادر العمال البنغالدشيون
S M ASAD JAMAN
SAIDUL ISLAM
ASHIKUR RAHMAN
MOHAMMAD POLASH ALI
MOSARAF
مـ ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات والـ ـخ ــدم ــات
امل ـت ـح ــدة ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئا اإلتصال على الرقم 03/874100
غادرت العاملة الفيليبينية
ELSIE BIONADO NAVARROZA
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/216091

غادر العامل البنغالدشي
SAIFUL ALAM
من عند مخدومه ,الرجاء ممن يعرف
ع ـ ـنـ ــه شـ ـيـ ـئ ــل اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/866320
غادر العمال من الجنسية املصرية:
* أحمد الصاوي علي سليمان
* محسن محمد عبد العزيز إبراهيم غز
* محمود محمد خليفه
* جوهر إبراهيم مراد إبراهيم
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـ ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا االت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/861384
غادرت العاملة اإلثيوبية
ABEBAYE YIMER BELEW
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/861384
غادرت العاملة البنغالدشية

BRISTY AKTER MOHAMMAD SHOHORAF

من عند مخدومها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ــا ش ـي ـئ ــل اإلت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/006163

غادرت العاملة اإلثيوبية
TESFANESH TADELE KULULO
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/507201
غادرت العاملة البنغالدشية
FEROZA BEGUM MOHAMMAD AFZAL HOSSAIN
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
248673/03

◄ مطلوب ►
مطلوب ملدرسة يف حارة
حريك  -القسم اإلنكليزي
معلامت روضات ذو خربة
ورياضيات وعلوم لالبتدايئ
وكومبيوتر لجميع الصفوف.
لإلتصال01/277009 :

مطلوب مساعدة طبيب
أسنان مع خربة
دوام كامل  -الدكوانة -
تجيد اللغة الفرنسية او
اإلنكليزية
لإلتصال680660/71 :
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أدب

زياد الرحباني مع ديما صادق؟ «هممم»
زينب حاوي
«ب  2018شو رح يقول زياد الرحباني
مع ديما ص ــادق؟» عبارة أقفل عليها
اإلع ــان الـتــرويـجــي للحلقة الخاصة
الـتــي عرضتها  lbciأول مــن أمــس مع
ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي ،بـعــد ال ـتــوقــف عند
م ـح ـط ـت ــن س ــاب ـق ـت ــن مـ ــن م ـقــاب ـل ـتــن
أجــراه ـمــا زي ــاد ،واح ــدة منهما تعود
إل ــى بــرنــامــج «ح ــوار الـعـمــر» (،)1997
حيث أدلى بمواقف ما زالت راهنة إلى
اليوم.
«ماذا سيقول مع ديما صادق؟» ،سؤال
تـفـخـيـمــي بــاملــذي ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أكـثــر
مـنــه حــديـثــا ع ــن مـقــابـلــة ارتـ ــأى «مـلــك
الساحة ع بياض» إجراءها مع القناة
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ،ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة إط ــاالت ــه
املطردة هذا العام .التفخيم الذي ظهر
فــي اإلع ــان الـتــرويـجــي ،لحقه أيـضــا،
ما بان في الجنيريك .على غير عادة،
ّ
استهل الجنيريك باسم املنتج املنفذ
(دانيال عبيد) ،ليصار في ختامه ،إلى
نشر عبارة أخرى أكثر استفزازًا ربما:
«زيـ ــاد الــرح ـبــانــي م ــع دي ـمــا صـ ــادق».
هذه الروحية التي طغت ترويجًا على
الحلقة ،بدت كأنها فرصة اقتنصتها
ّ
ص ــادق ،لـتـكــون هــي مـحــط األن ـظــار ال
ضيفها .ورغم محاولة الحلقة حياكة
حيثية للمذيعة اللبنانية ،واإليـهــام
ّ
بــأن حلقتها ستتفوق حتى على أهم
حلقة أجــراهــا الرحباني فــي مسيرته
ال ـف ـن ـيــة («ح ـ ـ ــوار ال ـع ـم ــر» م ــع جـيــزيــل
خ ــوري) ،أتــى الـسـيــاق فــي غـيــر مـكــان،
حطم كل التوقعات بأن تكون أقله
بل ً
ح ـل ـقــة ذات م ـح ــاور مــرت ـبــة ،وأهـ ــداف
مـعــروفــة ،ال عشوائية و«رخـ ــوة» ،كما

ّ
أول روائية من إيرلندا الشمالية متوجة بالجائزة
خيار الجائزة البريطانية التي
بلغت هذه السنة عامها
الخمسين ،كان مفاجأة
ّ
للقراء والنقاد على السواء.
«بائع الحليب» (دار Faber
ّ
لإليرلندية آنا
)& Faber
ّبيرنز ( ،)1962استحقت
أول من أمس ،جائزة «مان
بوكر» األدبية بفضل «نثرها
المفاجئ والغامر»
نالت روايــة «بائع الحليب» (صــادرة
عـ ـ ــن دار ن ـ ـشـ ــر )Faber & Faber
لــإيــرلـنـ ّ
ـديــة آن ــا بـيــرنــز (ّ ،)1962أول
من أمس ،جائزة «مان بوكر» األدبية.
خـ ـي ــار الـ ـج ــائ ــزة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـتــي
بـلـغــت ه ــذه الـسـنــة عــامـهــا الخمسني
كـ ــان م ـف ــاج ــأة لـ ـلـ ـق ـ ّـراء والـ ـنـ ـق ــاد عـلــى
ـدء حفلة التتويج في
الـســواء .حتى بـ ّ
التوقعات ال تــزال ّ
ترجح
لندن ،كانت
البريطانية ديــزي جونسون ()1990
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـقــائـمــة القصيرة
عن «كل شيء تحت» .حلم جونسون
بأن تكون الفائزة األصغر سنًا ،سرقه
«الصوت األصيل» ،وفق تعبير لجنة
التحكيم ،لبطلة  ،The Milkmanالتي
أط ــاح ــت أي ـض ــا بـ ــاملــرشـحــن األرب ـع ــة
اآلخرين في القائمة القصيرة :الشاعر
اإلسكتلندي روب ــن روبــرتـســون (عن
 ،)The Long Takeواألمـ ـي ــركـ ـي ــن
راش ـ ــل ك ـش ـنــر (عـ ــن «غ ــرف ــة م ـ ــارس»)

وريتشارد بورز (عن ،)The Overstory
والكاتبة الكندية الغانية األصل إسي
إدوجـيــان (عــن .)Washington Black
فــازت بيرنز كــأول روائية من إيرلندا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـل ـت ـحــق ب ـك ـتــاب
إيرلنديني سبقوها إلى الجائزة منهم
آن إنرايت ،ورودي دويل وآخرون.
في كلمتهّ ،
شدد رئيس اللجنة الكاتب
وال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـغ ــان ــي
كــوامــي أنـطــونــي أبـيــا على التجريب
الـنـثــري فــي ال ــرواي ــة« :ل ــم ن ـقــرأ شيئًا
ً
ّ
املتفرد
مماثال من قبل ،صوت بيرنز
يـتـحـ ّـدى التفكير التقليدي عبر نثر
مـفــاجــئ وغ ــام ــر» .ه ــذه هــي األسـبــاب
األدبـ ـي ــة ال ـت ــي أوصـ ـل ــت الـ ــروايـ ــة إلــى
الـفــوز .هناك دواف ــع أخــرى بالتأكيد،
ت ــول ـي ـه ــا الـ ـج ــائ ــزة ول ـج ـن ـت ـه ــا ،وأي
ج ــائ ــزة ،أهـ ّـمـ ّـيــة ،هــي ارت ـب ــاط أح ــداث
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ب ــالـ ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
واالجتماعية الراهنة .هكذا جاء فوز
بول بيتي وروايته  The Selloutقبل
عــامــن بــال ـتــزامــن م ــع أصـ ــوات حــركــة
«حـيــاة الـســود مـهـ ّـمــة» .لــم يخف أبيا
ق ــرار اللجنة الـتــي رأت ال ــرواي ــة مــرآة
لعصرها ولحقبة #أنــا أيضًا (Me_#
 )Tooلفضح املـتـحـ ّـرشــن الجنسيني
ب ــالـ ـنـ ـس ــاء« .أظـ ـ ـ ــن أن هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
ستساعد ّ
القراء على التفكير بحملة
ّ
 Me_Too#ون ـح ــن ن ـحــبــذ ال ــرواي ــات
الـتــي تــدفــع ال ـنــاس إل ــى إع ــادة النظر
فــي الـحــركــات والـتـحـ ّـديــات الــراهـنــة».
على رغــم تـنـ ّـوع جنسيات الواصلني
إل ــى ال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة ،وتـجــاربـهــم
الـســرديــة واللغوية املبتكرة ،لــم يكن
مستغربًا أن تـكــون روايــات ـهــم الست
م ـش ـت ــرك ــة ب ـه ـم ــوم ال ـع ـن ــف والـ ـح ــرب

والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وال ـ ـج ـ ـنـ ــدر والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة.
روايــات تدور حول «كائنات تتقاسم
ّ
هــذا الـكــوكــب فــي ظــل تـحــديــات القلق
وامل ـعــانــاة واألل ـ ــم» ،كـمــا ذك ــرت لجنة

ترتبط أحداث الروايات ّبالحركات
السياسية واالجتماعية الراهنة
ّ
التحكيم املؤلفة مــن كاتب التشويق
اإلسكتلندي فال ماكدرميد ،والناقد
ل ـي ــو روب ـ ـسـ ــون وال ـك ــات ـب ــة ال ـن ـســويــة
جاكلني روز والروائية ليان شابتون.
تبدو إيرلندا الشمالية مساحة مثالية

مطالبات بالتقوقع
مع إعالن القائمة القصيرة التي ّ
ضمت الكاتبني األميركيني راشل كشنر
وريتشارد بــورز ،علت أصــوات تطالب القائمني على الجائزة بالتقوقع
ّ
الهويات ّ
داخل ّ
الضيقة .سخط بريطاني ،دفع كتابًا وثالثني دار نشر إلى
توجيه رسالة إلى مؤسسة البوكر ،داعني إياها إلى التراجع عن الخطوة
التي اتخذتها عــام  2014وجعلت من الجائزة األدبـيــة متاحة أمــام كل
الكتاب باللغة اإلنكليزية .لم تشهد الدورات األربع السابقة فوز بريطاني
واحد ،إذ حصدها الجامايكي مارلون جيمس ثم األسترالي ريتشارد
فالنغان ،واألميركيان بول بيتي وجورج ساندرز لعامني متتاليني .هكذا
اضطر رئيس لجنة التحكيم كوامي أنطوني أبيا إلى إعادة التذكير بأن
الجائزة ال تولي أهمية ال إلى الجندر وال إلى ّ
الهوية بل إلى األدب وحده فـ
ّ
«من يقرأ أدبًا ليس عليه عن يسأل الكتاب عن جوازات سفرهم» .وخالل
إعالن الجائزة أول من أمس ،قال أبيا أن اختيار الكاتبة اإليرلندية لم يكن
بهدف أو تفادي الجدل الذي كان سيثيره فوز أميركي ثالث بها.

تصفية حسابات مع
المقاومة و«حزب الله»
والنظام السوري

املرئي ،وتكون مرجعية الحقًا في فن
املقابالت ،أو حتى في املضامني التي
س ـت ـخ ــرج م ـن ـه ــا ،ل ــم ت ـس ـت ـطــع ص ــادق
اإلمساك بخيوطها .كعادتها ،ضاعت
بـ ــن ك ــوم ــة األوراق امل ـن ـت ـش ــرة ح ــول
ال ـط ــاول ــة امل ـت ــواض ـع ــة ،وراح ـ ــت تـســأل
من دون أن يربط بني هذه األسئلة ّ
أي
سياق أو تحضير لالنتقال إلى محاور
أخـ ــرى .ب ــدت ص ــادق بـ ــاردة فــي أغـلــب

تــرت ـي ـلــة «ي ــا م ــري ــم ال ـب ـك ــر» ،تــوجـهــت
ّ
لـلــرحـبــانــي ب ــأن لــديــه ازدواجـ ـي ــة بني
إلـحــاده والـتــديــن .أجــاب بأنه معجب
بالسيدة مريم كشخصية وأن األغنية
تحمل طربًا أكثر منه نفحة إيمانية
دي ـن ـيــة .اخ ـت ــاط املـ ـح ــاور ب ــن الــديــن
والسياسة واملرأة (اتصال مع كارمن
لـ ـب ــس) ،ف ــي «بـ ــاكـ ــدج» واحـ ـ ــدة عكس
حـقـيـقــة ض ـيــاع املــذي ـعــة ف ــي اإلم ـســاك
بالحلقة ،وإعطائها دفـعــا .ورغ ــم ّ
كم
التصحيح الــذي ســاد سـيــاق الحلقة
م ــن ِقـ ـب ــل ال ــرحـ ـب ــان ــي ،إال أن ص ــادق
أص ـ ّـرت على خلط األم ــور مــن جديد،
م ــن خـ ــال س ــؤال ـه ــا ع ــن الـ ــرابـ ــط بــن
ستالني و«ديكتاتورية بشار األسد»:
«ملاذا تتقبل بشار األسد وتدافع عنه

وتغفر ل ــه؟» ،طبعًا ،رفــض الرحباني
هــذه املـقــاربــة ،مستغربًا كيف صمت
العالم عندما جاع مليون طفل عراقي
جراء الحصار الغذائي عليه من دون
أن يعترض أحد.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،ال ـح ـل ـقــة ب ــات ــت بــاهـتــة
ً
شكال ،ولم ّ
يعوض ذلك اجتهاد املذيعة
ف ــي إن ـج ــاح حـلـقـتـهــا ب ــأدن ــى املـعــايـيــر
املهنية« .البالون» الذي تم نفخه حول
الحلقة وأهميتها ،بدا أنه ّ
مجرد فقاعة
ً
دعائية ،ســرعــان مــا أظـهــرت فشال في
إدارة الحوار واإلمساك بزمام الحلقة.
ك ــان ــت س ــاح ــة لـتـصـفـيــة ال ـح ـس ــاب ــات،
وأيضًا تبيان ضعف أن يقف مذيع/ة
فاقد ألدواتــه أمــام ضيف بحجم زياد
الرحباني.

على الشاشة

«مان بوكر» آلنا بيرنز :سبعينيات الدم!
ملآزق كهذه .تجري  The Milkmanفي
منطقة مضطربة سياسيًا تستحضر
م ــواجـ ـه ــات ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ــدم ــوي ــة
فــي الـبــاد .فــي روايتها الثالثة بعد
 No Bonesع ــام ( 2002وص ـلــت إلــى
الــائ ـحــة الـقـصـيــرة ل ـجــائــزة Orange
 ،)Prizeو  Little Constructionsعــام
 ،2008تــواصــل بـيــرنــز كـشــف مكامن
س ـل ـط ــة ت ـص ـل ــح ل ـح ـق ـب ــات م ـع ــاص ــرة
وســابـقــة .صحيح أن أح ــداث الــروايــة
تـ ــدور ف ــي مــدي ـنــة م ـج ـهــولــة ،إال أنـهــا
تـحـمــل ال ــذاك ــرة الثقيلة ملـسـقــط رأس
الـ ـك ــاتـ ـب ــة بـ ـلـ ـف ــاس ــت .م ـث ـل ـم ــا تـ ـج ـ ّـرد
امل ــديـ ـن ــة مـ ــن االسـ ـ ـ ــم ،تـ ـت ــرك بـطـلـتـهــا
وكافة شخصيات الرواية بال أسماء.

كانت عليه أول من أمس.
ض ـ ـم ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ب ـ ــاه ـ ـت ـ ــة (إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة
وت ـ ـ ـصـ ـ ــوي ـ ـ ـرًا) لـ ـ ــم تـ ـعـ ـت ــد «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
اللبنانية لــإرســال» تقديمها ،سارت
الـحـلـقــة مــع الــرحـبــانــي فــي االسـتــديــو
الحلقة
الخاص به في الحمراء .بــدأت ّ
بعد نصف ساعة تقريبًا من التوقف
بسبب عطل تقني (عـطــل فــي ميكسر
ال ـص ــوت) مــن دون ت ــاوة ّ
أي مـقــدمــة.
اك ـت ـفــت صـ ــادق بــالـتـعــريــف ع ـنــه على
أنــه «أهــم موسيقي ّ في لبنان والعالم
الـ ـع ـ ّـرب ــي» .رب ـم ــا وف ـ ــر هـ ــذا الـتـعــريــف
مشقة التحضير لكتابة سطور تقدم
فـيـهــا ضـيـفـهــا .الـحـلـقــة ال ـتــي ص ـ ّـورت
ّ
عـلــى أنـهــا ستخلد فــي سـجــل اإلع ــام

ّ
أوقات املقابلة ،كأن الكيمياء معدومة
تحضيرها
بينها وبــن ضيفها ،رغــم
ّ
املسبق معه قبل الحلقة .حتى إنه في
الكثير من املحطات ،اضطر الرحباني
لتصحيح معلومات صادق الخاطئة،
فيما ظلت هي ،تستمع إلى اإلجابات
ّ
املطولة أحيانًا مع االكتفاء بعبارات:
«آه أوكي» و«هممم».
ك ـ ــان واضـ ـح ــا ت ـع ـم ـ ّـد صـ ـ ــادق ـ ال ـتــي
ّ
ُ
لــم تـخـبــر املـشــاهــديــن بـمــا ستتخلله
ال ـح ـل ـقــة ـ ـ ـ بـتـصـفـيــة ح ـســابــات ـهــا مــع
املـ ـق ــاوم ــة و«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،وال ـن ـظ ــام
السوري .هكذا بدون تمهيد ،حاولت
«الـ ـ ـح ـ ــركـ ـ ـش ـ ــة» ب ـ ــاملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،والمـ ـ ــت
ّ
الرحباني ،على أنــه مــا زال يفكر في
هذه القضية كما كان في الثمانينيات.
بعدها دخلت إلى حادثة « 7أيار» من
دون مناسبة ،وراحت تنبش مقابالت
قــدي ـمــة ل ــزي ــاد ع ـن ـهــا .ح ـضــر الـنــائــب
ن ــواف امل ــوس ــوي ،هــاتـفـيــا ،فاستغلت
املضيفة الـفــرصــة ،لـتـحــاول «قــرصــه»
ً
االستماع
عبر ســؤالــه إن كــان ح ــاال
ّ
إل ــى أغــانــي الــرح ـبــانــي .وإذ بــه يفند
مـ ـس ــرحـ ـي ــة «بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـكـ ــرامـ ــة
وال ـش ـعــب ال ـع ـن ـيــد» ( ،)1993ويـشـيــد
زيــاد إثرها بما قاله املوسوي .وبعد
التعريج على «الحريرية السياسية»،
ومـ ـح ــاول ــة ص ـ ـ ــادق ت ـظ ـه ـيــر نـفـسـهــا
عـلــى أن ـهــا ج ـهــدت ف ــي ه ــذه املـقــابـلــة،
انتقلت إل ــى «املــارون ـيــة السياسية».
وج ـ ــزم ـ ــت ب ـ ـ ــأن «املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ع ــدا
كونهم «استقالليني ولبنانيني» ،لم
يستطيعوا أن يـكــونــوا «مـشــرقـيــن».
ّ
ك ــام ع ــل ــق عـلـيــه الــرح ـبــانــي بـمــزحــة
عندما قال« :نحن خلقنا أرثودوكس
م ــش ب ــإي ــدن ــا» .وبـ ـع ــد ب ـن ــائ ـه ــا عـلــى

ً
تمنحهم ألقابًا بــدال من ذلــك .البطلة
هي االبنة الوسطى في عائلتها .فتاة
في الثامنة عشرة من عمرها .تسير
على الطريق ورأسـهــا مطأطأ ،ألنها
ت ـقــرأ كـتــابــا م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع عشر
ّ
يــرافـقـهــا ف ــي نــزهـتـهــا .ال ــرواي ــة كلها
ّ
تــأتــي عـلــى لـســانـهــا بـضـمـيــر املـتـكــلــم
ّ
بكل ّ
تردده وسخريته وبلهجة مدينة
بلفاست .ال تــأخــذ الكاتبة نفسًا في
الـســرد .إذ نـشــرت عملها ضمن كتلة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن دون أن ت ـق ـ ّـس ـم ـه ــا إل ــى
م ـقــاطــع أو ف ـص ــول .ان ــدف ــاع املــراه ـقــة
وأح ــام ـه ــا ،ي ـق ـعــان ب ـيــد رج ــل يــدعــى
ّ
بائع الحليب .يستغل صالت القرابة،
وال ـض ـغــط االجـتـمــاعــي واالن ـت ـمــاءات
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة كـ ـ ـ ــأداة لـ ـف ــرض ال ـع ــاق ــة
ال ـج ـن ـس ـي ــة عـ ـل ــى املـ ــراه ـ ـقـ ــة ب ــالـ ـق ـ ّـوة.
يطاردها في الشارع ويعرض عليها
ّ
ويهددها بقتل
أن يوصلها بسيارته،
ّ
حبيبها .ك ــل ذل ــك ي ــدور تـحــت أنـظــار
ّ
سكان الحي .تجد الفتاة نفسها في
الضوء وعلى ألسنة الناس من دون
ّ
التطور النفسي
إنــذار .تتابع الرواية
ّ
لالبنة الوسطى التي تتغير نظرتها
إلــى العالم وإلــى الــزواج والحبّ .
ثمة
إحـ ــاالت كـثـيــرة إل ــى األب ــوي ــة الدينية
وال ـعــائ ـل ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــا يـخــرج
العمل مــن طابعه التأريخي ،ويفتح
عوامله على مظاهر هذه السلطات في
كل بقع العالم ،وفي إيرلندا الشمالية
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـ ـ ــرج مـ ـنـ ـه ــا ج ـيــل
ّ
ّ
متمرد من الكاتبات اللواتي تشكلت
تجاربهن األدبية من عنف البالد مثل
لــوســي كــالــدويــل وروي ــزي ــن أودون ـيــل
وجان كارسون وبيرنز.
(األخبار)

«إيه في أمل» :هذا ليس برنامجًا تلفزيونيًا!
وسام كنعان
فــي بـيــت املـلـحــن الــراحــل سهيل عــرفــة،
كان طبيعيًا أن تلتقي ابنته أمل بوديع
ً
الـصــافــي م ـثــا عـلــى مــائــدة ال ـغ ــداء ،أو
ف ـي ـل ـم ــون وهـ ـب ــي ع ـل ــى الـ ـعـ ـش ــاء .ه ــذه
ّ
األجـ ـ ـ ــواء ج ـع ـلــت ال ـط ـف ـلــة ت ـت ـعــلــم ع ــدم
االن ـب ـهــار بــالـنـجــوم ،بــل رب ـمــا أعـطــاهــا
فـ ــرصـ ــة تـ ـل ـ ّـم ــس الـ ـج ــان ــب اإلنـ ـس ــان ــي
املعتاد لدى املشاهير ،وزودها بفرصة
أن تـ ــراهـ ــم بـ ـشـ ـرًا ي ـ ــزاول ـ ــون ح ـيــات ـهــم
ّ
الطبيعية .لـكــن هــذا الـجــانــب سيتبدد
م ــن شـخـصـيــة الـنـجـمــة أم ــل ع ــرف ــة ،بل
ّ
تتقصد إحالته إلــى محاباة
هي ربما
زائدة ،وترحيب مبالغ ،وحفاوة مطلقة،
تقابل بها ضيوفها مــن نـجــوم الزمن
امل ـع ــاص ــر ف ــي بــرنــام ـج ـهــا «ف ـي ــه أم ــل»
(ق ـنــاة «ل ـن ــا» -كــل خـمـيــس ـ ـ ـ ال ـســاعــة 9
ً
ليال) كأنها تراهم للمرة األولــى وتـ ّ
ـود
التعبير لـهــم عــن إعـجــابـهــا امل ـفــرط ،أو
تــريــد ال ـق ــول ب ــأن الـضـيــف ف ــي املنطق
اإلعــامــي يجب أن يمشي على بساط
مـ ــن لـ ـي ــاق ــة م ـض ـي ـف ــه ،واح ـ ـتـ ــرامـ ــه ل ــه،
وتقديره لتاريخه ،واإل ّض ــاءة على كل
الجوانب املشرقة في فنه وشخصيته.
لـكــن ي ـبــدو اس ـتــديــو ال ـبــرنــامــج عـبــارة
ع ــن م ـه ــرج ــان ل ـك ـيــل امل ــدي ــح امل ـت ـب ــادل
بني النجمة السورية وزمالئها الذين
ت ـت ـنــاوب ع ـلــى اسـتـضــافـتـهــم بـطــريـقــة
مجاملة الصالونات ،وزيف االحتفاالت
حيث يظهر الــوســط الفني عـبــارة عن
مالئكة محبة وفرسان توالف وسالم!
إذًا ،حكمت الدبلوماسية الفائضة منذ
ال ـبــدايــة عـلــى تـفــريــغ الـبــرنــامــج مــن أي
محتوى نـقــدي ،إلــى درجــة أننا نسمع
ً
عــرفــة ت ـقــول لــرشـيــد عـ ّـســاف م ـثــا بــأن
مسلسله األخـيــر «ال ــواق واق» (تأليف
مـمــدوح حـمــادة وإخ ــراج الليث حجو)
حـقــق نـجــاحــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـبـعــض،

ّ
وأثار استغراب بعضهم اآلخر! علمًا أن
العمل حصد إجماعًا على فشله الذريع.
على أي حال ،ال يقترح «فيه أمل» نفسه
ك ـبــرنــامــج حـ ــوار ن ـق ــدي ،إن ـم ــا ي ـحــاول
تكريم الفنانني الذين يستضيفهم لكن
بدون بذل الجهد املناسب على مستوى
ُ
ّ
ً
اإلعــداد .حتى إن سؤاال عن الندم طرح
على النجمة املخضرمة منى واصــف،
ثم ورد مرة ثانية في األسئلة الختامية
املـكـتــوبــة عـلــى شـكــل جـمــل تتطلب من
الضيف إكمالها فــي بـطــاقــات يسحب
واحـ ـدًا منها ،إضــافــة إل ــى االستسهال

استسهال واضح
في صياغة األسئلة
وتوزيع الفقرات

الــواضــح فــي صياغة األسئلة وتوزيع
الـ ـفـ ـق ــرات .لـ ــذا ي ـب ــدو غــري ـبــا أن يظهر
اسـ ــم امل ـق ــدم ــة ع ـلــى الـ ـش ــارة كـصــاحـبــة
فكرة ،رغم أن العمل التلفزيوني يفتقر
بــاملـطـلــق ألي ب ـنــاء حـكــائــي ،أو جوهر
يمتاز بــالـجـ ّـدة والــرشــاقــة ،أو هيكلية
ّ
ح ــدي ـث ــة وخـ ــاصـ ــة ،فـ ـك ــل م ــا ن ـشــاهــده
عبارة عن أسئلة تقليدية مكررة ربما
س ـبــق طــرح ـهــا ع ـلــى ال ـض ـيــف ع ـشــرات
املـ ّـرات خــال مـشــواره ،بخاصة أن هذه
األس ـئ ـل ــة تــرت ـبــط ب ـمــاض ـيــه وح ــاض ــره
ومستقبله ،بال أي ملمح لالجتهاد أو
البحث في خفايا وكواليس حياته ،أو
الشغل على خلق صيغة أسئلة تواكب
نشاطه الـفـنــي .إضــافــة إلــى ذل ــك ،نحن

في استديو كالسيكي مغلق حتى على
االحتماالت اإلخراجية املمكنة ،وطريقة
ً
حــركــة ال ـكــام ـيــرا ال ـتــي ال ت ـجــد سـبـيــا
ســوى املــراوحــة بــن وجـهــي الضيفني،
لـتـقـتـســم ع ــرف ــة حـصـتـهــا ال ــوف ـي ــرة من
ال ـظ ـه ــور ض ـمــن س ـي ــاق ح ــال ــة بـصــريــة
مقفرة تمامًا ،وفقر مطلق على مستوى
الفواصل أو اإلنسيرتات الجذابة ،إلى
جانب املزاج الرتيب للفرقة املوسيقية،
وتـصــديــرهــا شـعــورًا بامللل للمشاهد،
كأنها أتــت مرغمة إلــى االسـتــديــو! لذا
ل ــن ي ـب ـقــى أمـ ـ ــام ال ـب ــرن ــام ــج م ــن ره ــان
س ـ ــوى ش ـخ ـص ـيــة ال ـض ـي ــف ،وب ــراع ـت ــه
ّ
ف ــي الـ ـك ــام ،وال ـك ــاري ــزم ــا ال ـتــي يتمتع
بها ،وقد ّ
تخوله وحيدًا ألسر املشاهد
واالح ـت ـف ــاظ ب ــه ح ـتــى ن ـهــايــة الـحـلـقــة،
خاصة أن البرنامج يطلب من الضيف
الغناء ألكثر من مرة بمشاركة ّ
مقدمته،
مــن دون أن يلزم أح ـدًا بــذلــك .على هذا
ً
ّ
املـنــوال ،تمكن النجم أيمن زيــدان مثال
من االستحواذ على تعاطف وإعجاب
املشاهدين ألنه قرر ترك الباب مفتوحًا
ل ـع ـفــوي ـتــه وص ــدق ــه وعـ ـم ــق إج ــاب ــات ــه،
خاصة أنه لم يظهر تلفزيونيًا وال حتى
في أدوار تمثيلية منذ مدة طويلة ،فإذا
بــه يحصد تنويه عــدد مــن املشاهدين
عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة عـلــى
ّ
الفايسبوك .كذلك تمكن النجم رشيد
عساف منفردًا ببراعته في الــروي من
إنجاز حلقة مقبولة ...لكن وفق التقييم
اإلجـمــالــي ،يأتي «فيه أمــل» عـبــارة عن
تجميع مجامالت لفنانني التقيا أمام
الكاميرا ،ينقصهما اإلعداد ،واإلخراج،
واللوكيشن املناسب ،والحس النقدي،
والـ ـه ــوي ــة ال ـب ـص ــري ــة ل ـي ـص ـبــح اس ـمــه
برنامجًا تلفزيونيًا.
* «فـيــه أم ــل» :كــل خميس  21:00على قناة
«لنا»
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تواصـل غاليـري «نيـو تريتياكـوف» فـي موسـكو اسـتقبال ّزوار المعـرض االسـتعادي الخـاص ّ
ميخائيـل الريونـوف (1881
الروسـي
ـام
بالرس
ّ
ـــ  )1964لغايـة  20كانـون الثانـي (ينايـر)  .2019أكثـر مـن  500عمـل فنـيّ ،
تقـدم لمحـة وافيـة عـن مسـيرة أحـد رواد المحتـرف التشـكيلي
ّ
طليعييـه( .يـوري كادابنـوف ـــ أ ف ب)
الروسـي وأحـد

سامي ّ
ّ
و«الرحالة» :السهرة شمالية
حواط

نضال األشقر:
يا زمان الماضي...

«المنتدى الثقافي األدبي»:
قراءة معاصرة لعاشوراء

ضمن فعاليات الدورة األولى
من «مهرجان املسرح األوروبي
ّ
املستمرة في «مسرح
في لبنان»
املدينة» لغاية  30تشرين األول
(أكتوبر) الحاليّ ،
تقدم املسرحية
اللبنانية نضال األشقر
(الصورة) عرض «مش من
غد
زمان» غدًا الجمعة وبعد ٍ
السبت .برفقة املوسيقيني :خالد
العبد الله ومحمد عقيل ونبيل
األحمر وإبراهيم عقيل ،تستعيد
ً
األشقر فصوال من ذكرياتها
الشخصية والسياسية في
ّ
الجبلية ديك املحدي
ضيعتها
ّ
(قضاء املنت) .إنه املوعد اللبناني
الوحيد في البرنامج ،وفيه تروي
نضال سيرتها الذاتية
ومذكراتها على شكل مغناة
ممسرحة.

يدعو «املنتدى الثقافي
األدبي الجنوبي» ،مساء
اليوم إلى حضور ندوة فكرية
بعنوان «قراءة معاصرة
لعاشوراء» ،يحتضنها مطعم
«الديوان» في بلدة الصرفند.
يشارك في الندوة كل من:
الشاعر والباحث حسن جعفر
نور الدين (الصورة) ،الشاعر
والناقد واألكاديمي علي نسر،
مع مساهمة للشاعر مصطفى
ّ
سبيتي .أما إياد سرور ،فسيتولى
ّ
ّ
مهمة إدارة الندوة ،علمًا بأن هذا
اللقاء سيكون بداية لسلسلة
من األنشطة الثقافية ّ
املنوعة
التي ينوي «املنتدى الثقافي»
تنظيمها بشكل دوري.

«مش من زمان» :غدًا الجمعة وبعد
غد السبت ـ ـ الساعة الثامنة والنصف
ٍ
ً
مساء ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ ـ
بيروت) .لالستعالم01/753010 :

ندوة بعنوان «قراءة معاصرة
لعاشوراء» :اليوم ـ ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ ـ صالة مطعم «الديوان»
(الصرفند ـ ـ بجانب مصرف
 BLCـ ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
03/627353

يعود الفنان اللبناني سامي
ّ
غد
حواط ( 1956ـ ـ الصورة) ،بعد ٍ
السبت إلى شمال لبنان ،وتحديدًا
إلى «جامعة البلمند» (الكورة)
ّ
ومحبيه
حيث اعتاد لقاء جمهوره
فيها .في املوعد املرتقب ،سيحيي
ّ
حواط في قاعة توفيق ّ
عساف
ّ
حفلة برفقة فرقة «الرحالة».
في اتصال مع «األخبار» ،يؤكد
ّ
حواط أن برنامج السهرة سيكون
ّ
ّ
يتضمن مزيجًا من
منوعًا ،إذ
«املوسيقى الصوفية ،واألغنيات
القديمة التي يعرفها الناس
جيدًا ،وأخرى جديدة» .ومن بني
ّ
سيؤديها بصوته،
األغنيات التي
ّ
نذكر« :لف الضباب الجبل»،

و«مالت ّ
األيام» ،و«ال تهمليني»،
وغيرها .وكالعادة ،سيعزف
سامي على عوده أيضًا ،على أن
ّ
«الرحالة»:
يرافقه املوسيقيون
سماح أبو املنى (أكورديون)،
رامي زيدان (بزق) ،فؤاد أبو كامل
(باص) وطارق بشاشة (كالرينيت
وإيقاع).
سامي ّ
ّ
«الرحالة» :السبت
حواط وفرقة
ّ
 20تشرين األول (أكتوبر) الحالي ـ ـ
ً
مساء ـ ـ «قاعة توفيق
الساعة السابعة
ّ
عساف» في حرم «جامعة البلمند»
(الكورة ـ ـ شمال لبنان) .الدخول
مجاني .لالستعالم 70/791038 :أو
ّ 05/272078
(مقسم)5520 :

مسار بيروت التراثي
جولة مع أميرة الصلح
«املركز
غد السبت ،ينظم
بعد ٍ
ّ
العربي للعمارة» جولة تفقدية
تحت عنوان «مسار بيروت
التراثي» تنطلق من نقطة
ّ
تحدد الحقًا .املرشدة في هذه
الجولة ،ستكون املخططة
الحضرية أميرة الصلح التي
درست علم االجتماع في
«الجامعة األميركية في بيروت»،
كما حصلت على ماجستير في
التخطيط الحضري واإلقليمي من
«جامعة كورنيل» األميركية .وهي
عضو مؤسس في «املركز العربي
للعمارة» ،وكانت أخيرًا زميلة
في برنامج  IdeasCityللمتحف
الجديد في آرل في فرنسا ،حيث
كانت مستشارة في دور التراث
والثقافة في إعادة تنشيط
املناطق الحضرية.
غد السبت
«مسار بيروت التراثي» :بعد ٍ
ـ ـ الساعة التاسعة صباحًا ـ ـ لتسجيل
الحضور:
guidedtours@arab-architecture.org

