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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

الحريري يستظل رئيس الجمهورية
في مواجهة حزب الله

تصعيد أميركي ضد المقاومة ....والحريري ال يقفل باب الحل

حزب الله ينتظر مسعى باسيل
لم يكن رد الرئيس سعد الحريري على
خطاب األمين العام لحزب الله بالقدر
المتوقع من التصعيد .على العكس
من ذلك ،لم يقفل الحريري الباب أمام
حل األزمة الحكومية .وفيما استمرت
الواليات المتحدة بمسارها التصعيدي
في العقوبات ضد حزب الله ،ينتظر األخير
مسعى الوزير جبران باسيل لحل عقدة
توزير حلفائه
دخ ـ ـلـ ــت األزم ـ ـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة مــرح ـلــة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد ،م ـ ــع إص ـ ــرار
األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ع ـلــى مــواقـفـهــا،
وال ّ
سيما بعد تأكيد الرئيس املكلف
س ـعــد ال ـحــريــري أم ــس رف ـضــه تــوزيــر
ال ـن ــواب الـ ُّـسـنــة املـسـتـقـلــن ،ورغ ــم أنــه
ت ــرك ال ـب ــاب م ـف ـتــوحــا أم ـ ــام ال ـح ــل من
خ ــال ع ــدم رف ـعــه مـسـتـ ّـوى التصعيد
إل ـ ــى ح ـي ــث ك ــان ــت «تـ ـب ــش ــر» وس ــائ ــل
إعالمه منذ خطاب األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله يوم السبت

أعلنت الخارجية األميركية
ابن األمين العام لحزب الله،
جواد نصر الله« ،إرهابيًا عالميًا»
الفائت .لكن النقطة السلبية في كالم
الـ ـح ــري ــري ظـ ـه ــرت مـ ــن خ ـ ــال «سـ ــوء
فهمه» (املـتـعـ ّـمــد؟) لخطاب نصرالله،
وتحديدًا ،حني قال األمني العام لحزب
الـلــه «مــا بـتـعــرفــونــا» ،فــي إش ــارة منه
إلى وفاء الحزب لحلفائه ،بينما أخذ
ّ
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف هـ ــذه ال ـع ـب ــارة على
محمل التهديد .وال يتوقع من الحزب
الـ ـ ــذي ت ـع ــام ــل ب ــإي ـج ــاب ـي ــة م ــع م ـســار
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة ،وسـ ـب ــق أن أص ـ ّـر
طــوال خمسة أشهر على عــدم إحــراج
الحريري ،أن يكون معنيًا بالرد على
خ ـط ــاب رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وال
ع ـلــى أخـ ــذ ال ـن ـق ــاش ال ـس ـيــاســي نحو
ً
التصعيد ،م ـعـ ّـوال على مسعى وزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل .واألخ ـيــر،

جولة باسيل أظهرت أن «السقوف عالية ولكن األبواب ليست مغلقة» (أرشيف)

اس ـت ـمــر ل ـل ـيــوم ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
بجولته على القوى السياسية ،فزار
أمــس النائب السابق ولـيــد جنبالط،
واكتفى بالقول بعد اللقاء« :صحيح
أن النبرة كانت عالية ،ولكن املضمون
إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
ّ
إل أن مـصــادر للتيار الــوطـنــي الـحـ ّـر،

م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ج ــول ــة ب ــاسـ ـي ــل ،قــالــت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «الـ ـسـ ـق ــوف ع ــال ـي ــة،
ولكن األب ــواب ليست مغلقة» .وأكــدت
املـ ـص ــادر أن بــاس ـيــل سـيـلـتـقــي ال ـيــوم
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريـ ــان ،وبـعــدهــا سيلتقي البطريرك
املــارونــي بـشــارة الــراعــي ،إضــافــة إلى

لقاءات أخرى بعيدًا من اإلعالم.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،دخـ ـ ــل ال ــرئ ـي ــس
ّ
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـلــى خ ــط الـتــوتـيــر،
وعــاد إلى نغمة الخطابات التوتيرية
القديمة ،رافعًا السقف ضد حزب الله،
ف ــي م ـح ــاول ــة أي ـض ــا لـلـتـصــويــب على
خ ــاف بــن ال ـحــزب والــرئ ـيــس ميشال

عـ ــون ،م ــن خـلـفـيــة ال ـت ـق ــارب ب ــن عــون
وال ـحــريــري فــي وج ـهــات ال ـن ـظــر .وفــي
حديث لتلفزيون «العربية» السعودي،
قــال السنيورة إن «تـنــازالت الحريري
اس ـت ـغ ـل ـه ــا الـ ـبـ ـع ــض ل ـب ـس ــط سـلـطـتــه
وزي ـ ــادة عـنـفــوانــه وت ـم ــدده فــي لبنان
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ،وبــال ـتــالــي

صار بحكم األمر الواقع هناك دولتان
ضمن دولة» ،مضيفًا« :لم يعد بإمكان
ال ـل ـب ـنــان ـي ــن أن ي ـق ـب ـل ــوا ب ـم ــا يـسـمــى
وج ـ ــود دول ـ ــة داخ ـ ــل دول ـ ـ ــة» .وق ـ ــال إن
«هذه الشروط املفتعلة الجديدة التي
يتقدم بها حزب الله إليقاف وتعطيل
عملية تــألـيــف الـحـكــومــة لـيـســت فقط
موجهة ضد الرئيس املكلف ،بل أيضًا
ضد رئيس الجمهورية».
من جهة ثانية ،وفي سياق استمرارها
بـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط وال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات
عـ ـل ــى فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والفلسطينية واستهدافها حزب الله،
أع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــرك ـيــة
أم ـ ـ ــس ت ـص ـن ـي ــف اب ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه،
ج ـ ــواد ن ـص ــرال ـل ــه« ،إره ــابـ ـي ــا عــامل ـيــا».
ووص ــف بـيــان الـ ــوزارة نصرالله بأنه
ً
«ال ـق ــائ ــد ال ـص ــاع ــد» ل ـل ـح ــزب ،م ـش ـيـ ّـرة
إلــى أنــه خــال السنوات األخـيــرة جند
ّ
أشخاصًا لشن هجمات على إسرائيل
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة .كــذلــك
أضــافــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة تنظيم
«كـ ـت ــائ ــب املـ ـج ــاه ــدي ــن فـ ــي األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية» إل ــى قــائـمــة «املنظمات
اإلرهــابـيــة الـعــاملـيــة» ،مدعية ارتباطه
بحزب الله.
وج ـ ـ ــاء بـ ـي ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
بـعــد إع ــان وزارة الـخــزانــة األميركية
فــرض عقوبات على أربـعــة أشخاص،
قــالــت إن ـهــم «م ـه ـمــون ل ـحــزب ال ـلــه في
ال ـعــراق ويـســاعــدونــه فــي نـقــل األم ــوال
والـحـصــول على األسلحة والتواصل
مع إيران» ،وهم :شبل محسن ،املعروف
بحسب البيان باسم «عبيد الزيدي»،
يـ ــوسـ ــف ه ـ ــاش ـ ــم ،ع ـ ــدن ـ ــان ك ــوث ــران ــي
ومحمد فرحات .وادعت وزارة الخزانة
أن الــزيــدي هو «املنسق الرئيسي بني
حزب الله والحرس الثوري اإليراني»،
ّ
«ممول حزب الله أدهم
وأنه مقرب من
طباجة ،ونسق عمليات تهريب النفط
م ــن إيـ ـ ــران إلـ ــى سـ ــوريـ ــا» ،وأن ـ ــه يـقــوم
بـ«إرسال مقاتلني عراقيني إلى سوريا
بـتـكـلـيــف م ــن الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري»ّ .أم ــا
األسماء الثالثة األخــرى ،فادعى بيان
ال ـخ ــزان ــة أن ـهــم «م ـت ــورط ــون ف ــي جمع
املعلومات االستخبارية ونقل األموال
إلى حزب الله في العراق»!
(األخبار)

بصرف النظر عن مستقبل
الحكومة التي أصبحت في
خبر كان ،يطرح موقف
الرئيس سعد الحريري في
استعداده لنقل معركة
التأليف إلى موقع آخر،
حيثيات عالقته برئيس
الجمهورية وتأكيد
توافقه معه في معركة
مواجهة حزب الله
هيام القصيفي
ً
يــدخــل تــألـيــف الـحـكــومــة ف ـصــا جــدي ـدًا،
بعدما حدد كل من الرئيس املكلف سعد
الحريري واألمني العام لحزب الله السيد
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،مــوقـفـيـهـمــا ،ف ـ ــأزاال كل
االلتباسات والتأويالت .فحسما كل على
طــريـقـتــه ،أم ــر الـحـكــومــة الـتــي ط ــارت إلــى
أجل غير مسمى.
من مفاوضات األيام األخيرة ،يمكن النظر
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف ،م ــن خـ ــال عـيــون
خصومه ومــؤيــديــه .فرغبة الــرجــل الــذي
شكل حكومته األولى في  9تشرين الثاني
عـ ــام  ،2009وح ـكــوم ـتــه ال ـثــان ـيــة ف ــي 11
تشرين الثاني عام  ،2016واضحة بالبقاء
في السرايا الحكومية ،لفترة أطــول مما
قضى فيها فــي الحكومتني املاضيتني.
وفيما أدت به التجربة األولى إلى البقاء
خارج لبنان ،فإن التجربة الثانية أعادته
رئيسًا للحكومة ،معيدًا وصل ما انقطع
مع خصومه.
الـتـجــربــة الـثــالـثــة ف ــي تــألـيــف الـحـكــومــة،
ب ـعــد ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وض ـع ـتــه في
دائــرة الضوء الــدولــي واإلقليمي ،بحيث
ب ــات يتمتع بــرعــايــة دولـيــة حــن يضطر
إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض أي م ــواجـ ـه ــة م ـح ـل ـي ــة أو
إقليمية .لكنه أيضا استفاد داخليًا في
إعــادة ترتيب أولوياته في نسج عالقات
يـسـتـخــدمـهــا ح ــن تــدعــو ال ـحــاجــة ،ت ــارة
ي ـع ـطــي األف ـض ـل ـي ــة ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وتـ ــارة يعطيها لـلــرئـيــس نـبـيــه ب ــري ،أو
لرئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد
ج ـن ـبــاط ،فـيـمــا بـقــي يـعـطــي عــاقـتــه مع
رئـيــس الجمهورية ميشال عــون موقعًا
م ـم ـي ـزًا .ل ـك ــن ب ـ ــدا واضـ ـح ــا ف ــي املــرح ـلــة
األخ ـيــرة أنــه يــرفــع مستوى عالقته معه
إل ــى املــرتـبــة األولـ ــى .صحيح أن تـجــارب
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــات م ــا ب ـع ــد ال ـط ــائ ــف،

تختلف بـظــروفـهــا وحيثياتها عــن تلك
ال ـتــي نـشـهــدهــا ال ـي ــوم ،لـكــن ثـمــة مـفــارقــة
تـتـعـلــق ب ـ ـ ــأداء الـ ـح ــري ــري ،ل ــم ي ـس ـبــق أن
حـصـلــت م ــع أس ــاف ــه ،وه ــي ظ ـه ــوره في
الساعات األخيرة وكأنه يحتمي برئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة وي ـس ـت ـنــد إل ـي ــه ال الـعـكــس.
ف ـي ـت ـكــئ ع ـل ــى م ــوق ـف ــه وص ــاح ـي ــات ــه في
التشكيل ،على رغــم أن ال صــاحـيــات له
باملعنى التفصيلي ،ال بمعنى التوقيع
على املرسوم فحسب ،ويؤكد توافقه معه
في مفاوضات التأليف.
عادة كانت بوصلة الحريري تأخذه إلى
بـ ــري أو ج ـن ـب ــاط ،ف ــي م ـعــال ـجــة مـلـفــات
شائكة كالتي تحصل اليوم ،إال أنه يسعى
حاليًا إلى تأكيد أنه ورئيس الجمهورية
في خندق واحد ،كما يحاول أن يستعيد
مجددًا تزخيم عالقته بالقوات والحزب
التقدمي االشتراكي على رغم فتور أخير،
في مواجهة مطالب حزب الله الحكومية.
إصــرار الحريري على رفض توزير سنة
 8آذار ب ــأي شـكــل مــن األش ـك ــال ،وتــأكـيــد
انسجامه مــع موقف عــون ،يعيد تعويم
ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ،ع ـل ــى رغ ــم
أنـهـمــا وص ــا ف ــي بـعــض الـلـحـظــات إلــى
الـ ـص ــدام .وامل ـف ــارق ــة أن ال ـح ــري ــري يـبــدو
األكثر تمسكًا بها ،فيكاد يصبح أحيانًا
فـ ــي املـ ــوقـ ــع األضـ ـ ـع ـ ــف .ون ـق ـط ــة ضـعـفــه
عـلــى رغ ــم أن ــه آت بـحـســب االس ـت ـشــارات
امللزمة ،وال يوجد نص دستوري لسحب
التكليف منه ،أنــه يحتاج إلــى الحكومة،
كمظلة حماية له ،فال يريد التخلي عنها،
فيعطي تبريرات عدة الستمراره كرئيس
مكلف فال يعتذر .إضافة إلــى أنــه يواجه

خ ـص ــوم ــه اإلق ـل ـي ـم ـي ــن واملـ ـحـ ـلـ ـي ــن ،فــي
مرحلة ينشغل فيها الحلفاء عنه ،وفيما
تكثر الضغوط على السعودية ،وتتخلى
واشـنـطــن عــن مـقــاربــة ملفات لـبـنــان ،فال
يبقى له سوى فرنسا التي تسعى في كل
مــرة إلــى تخفيف أجــواء القلق حوله .أما
نقطة قوته ،فتنحصر في وجوده رئيسًا
لحكومة تصريف األعـمــال ،ال يقدر أحد
أن يعزله أو أن يقيل حكومته كما حصل
سابقًا .وقوته أيضًا بحسب مؤيديه أنه

للمرة األولى يلعب
الحريري على الوتر
الذي يربط رئيس
الجمهورية بحزب الله

عــزز موقفه الــرافــض لتوزير سنة  8آذار
ســواء كانوا من حصته أو حصة رئيس
الجمهورية أو أي طــرف آخ ــر ،نــازعــا أي
ال ـت ـبــاس ح ــول اح ـت ـمــال ال ـق ـبــول بـهــم من
حصة اآلخــريــن .وهــو بموقفه رفــع سقف
التحدي مع حزب الله ،بإصراره على عدم
التراجع ،فحول بذلك أزمــة الحكومة إلى
أزمــة الحكم .طاملا أن عــون ّ
عبر علنًا عن
تأييده له في املوقف نفسه.

للمرة األول ــى يلعب الحريري على الوتر
الـ ــذي يــربــط رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بـحــزب
الله .قد يكون من املبالغة أن يقفز هو أو
أي طرف آخر ،إلى توقعات خروج رئيس
الـجـمـهــوريــة م ــن امل ــوق ــع الـتـحــالـفــي ال ــذي
هــو فـيــه .لــم يـخــرج ع ــون منه سابقًا ولن
يخرج حاليًا ،مهما كــان نــوع اإلشـكــاالت
بـيـنــه وبـ ــن الـ ـح ــزب .ث ـمــة ره ـ ــان ف ــي هــذا
امل ـ ـج ـ ــال ،يـ ـع ــول ع ـل ـي ــه مـ ـع ــارض ــو ح ــزب
ال ـل ــه ،ب ــأن ثـمــة ن ـقــزة عــونـيــة م ــن ال ـحــزب،
بسبب أمــريــن :األول حـســاس ولــه أهمية
مفصلية ،يتعلق بــرفــض ال ـحــزب إعـطــاء
عــون والتيار  11وزي ـرًا أي الثلث املعطل،
بــرأي املـعــارضــن؛ والثاني تــوزيــر سنة 8
آذار والتحديات الكالمية املتبادلة .لكن
من املبالغة املراهنة على أن يتحول هذان
البندان عنوانًا لقطيعة بني عون والحزب،
أو ارتدادًا من رئيس الجمهورية أو التيار
تجاه حليفهما .ألن الطرفني حــددا سقف
خالفهما األساسي ،كما اتفاقهما .ما دون
ذلك يبقى من القضايا التي تعالج بحسب
ظــروف ـهــا ،مهما بلغت خـطــورتـهــا .إال أن
الحريري بحسب مؤيديه ،أراد االستفادة
من تفاهمه مع عون ليرفع سقف التحدي
مــع حــزب الـلــه .وهــو بــذلــك رمــى الـكــرة في
ملعب عون ووضعه أمام معضلة حقيقية،
ف ــي كيفية ال ـتــوصــل إل ــى إخ ـ ــراج مشرف
للحكومة ،فال ينكسر العهد ،ورئيسه الذي
تــولــى بنفسه إع ــان رفـضــه لـتــوزيــر سنة
 8آذار ،كما إيـجــاد مـخــرج مــع حــزب الله.
وبذلك يربط الحريري نفسه بالعهد ،فإما
يؤلفان سويًا الحكومة أو يبقيان سويًا
في أزمة سياسية مفتوحة.

تقرير

ّ
َ
ّ
ّ
ّ
صار للسنة «بي»… يرد على نصر الله بكالم «بيحنن»!

جاء ّرد رئيس الحكومة ُ
َ
المكلف
سعد الحريري على األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله «أقل من
المتوقع» .يريد تسوية ،لكنه يرفضها
كتضحية ذات طابع شخصي .لن يتنازل
لكنه لم يوصد األبواب أمام الحل
ميسم رزق

ّ
تـ ـم ــخـ ـض ــت الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــوة ع ـ ـن ـ ـ َـد رئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة س ـ ّعــد ال ـح ــري ــري فــأنـجـ َـبــت
ك ــام ــا «ب ـي ـح ــن ــن» .ل ــم ي ـ ــأت ّ
رد وادي
ِ
أب ــو جـمـيــل عـلــى املــوقــف ال ــذي أطلقه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ُ
«متناسبًا» .أو األصح َ
ليس
ُ
عـلــى ق ـيــاس الـتـســربـيــات املستقبلية
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ال ـ ـتـ ــي س ـ َـبـ ـق ــت املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـص ـح ــاف ــي
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـ ّـل ــفّ ،
وســوقــت
لـ ـ «كـ ــام عــالــي ال ـل ـه ـجــة» ،س ـي ـ ّ
ـرد فيه
الحريري على «التهديد بأقوى منه».
وقـ َـف الحريري على ِاملنبر .لــم َ
يطرح
ّ
سقفًا عاليًا .بأقل من املتوقع ،وبنبرة
نسبيًا ُ ك ـ ّـرر مــوقـفــه الــرافــض
تـهــدويــة ّ
تمثيل السنة املستقلني .فهل السبب
«الجماعة
يعود حص ّرًا إلى كونه من ّ
تحب الكالم اللي بيجنن» كما
التي ال
قال؟ طبعًا ال .ببساطة سعد الحريري
ـري .لــم يـتـغـ ّـيــر شــيء
هــو سـعــد ال ـحــريـ ُ
ف ــي رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .ال ي ــزال
 مـنــذ أن ان ـهــزم م ـشــروعــه فــي لبنانوت ــراج ــع م ـح ــوره اإلقـلـيـمــي َ -
يبحث
ع ــن ت ـس ــوي ــات ،لـكـنــه ال يــريــدهــا هــذه
املرة على حسابه وال حساب رصيده
الشعبي .وال يريدها «تضحية» ذات
ـابــع شخصي ألنــه «غـيــر ق ــادر على
طـ ِ

إقناع نفسه بأنه أم الصبي».
خرج الحريري َ
يوم أمس َ
َ
عبر خطبته
ب ـمــا ي ـ ــراه ح ـصــانــة لـنـفـســه سـيــاسـيــا
َ
استخدم
وشعبيًا .في شكل الخطاب
لغة مزدوجة:
َ
حاول من جهة «استعطاف» املكونات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــال ـت ـش ـك ـي ــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي .ف ـ ـهـ ــو س ـ ـبـ ــق أن «أخـ ـ ــذ
أمـ ــورًا فــي ص ــدره ال تــريــدهــا طائفته
ّ
وتـحـ ّـمــل ضـغــوطــا وخ ـســائــر .ك ــل ذلــك
في مصلحة البلد» ،وكــأن «الصفقة»
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ــع مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون أت ــت
ب ـن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي رئ ـي ـس ــا لـلـحـكــومــة
ول ـي ـ َـس بـسـعــد ال ـح ــري ــري! أفـ ــاض في
َ
فليس هو «من يقبل
إظهار بطوالته.
ّ
بتعطيل البلد وش ــل املــؤسـســات .وال
بتخريب اتفاق الطائف وخلق أعراف
جــديــدة وال ـت ـعـ ّـدي عـلــى الـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة».

وبناء على ذلك ،سأل الرحمة ،ممازحًا
في إطار ّ
رده على أسئلة الصحافيني
«بأن يتركوا لي هالكم مقعد».
عـــــ َ
ـاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ع ـ ـلـ ــى «األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
الطائفية املعروفة فــي البلد» لغتها.
َ
رفض اتهامه «بالتحريض الطائفي».
َ
ّ
ثم بعد ذلك ،عاد وتفيأ بالطائفة .مع
أن ــه رئ ـيــس ل ـتـيــار «ع ــاب ـ ِـر لـلـطــوائـ ّـف»
كما يقول ،قـ ّـرر أن يكون «بـ ّـي السنة»
وحدهم .صـ َـار للسنة «بـ ّـي» هو سعد
الـحــريــري« .ب ـ ّـي» يـعــرف «مصلحتهم
ـداف ــع عن
وي ـع ـ ِـرف ك ـيــف يـحـمـيـهــم وي ـ ِ
قـضــايــاهــم .وال يـقـ َـبــل تـحــت أي ظــرف
ط ــائـ ـف ــي بـ ـ ــأن يـ ـك ــون ــوا م ـل ـح ـق ــن ،أو
أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ط ـغ ـيــان ألي طــائـفــة
عليهم».
لــم يـ ِـجــد ال ـحــريــري فــي مــواجـهــة كــام
السيد نصرالله إال أن يـ ّ
ـرحــل أسباب
فشل والدة الحكومة إلى حارة حريك.

َ
املفاوضات منذ البداية.
ّشــرح مسار َ
أك ـ ـ ــد ب ــأن ــه أب ـ ـلـ ــغ مـ ــن ي ـع ـن ـي ـهــم األمـ ــر
«ب ــأن ت ــوزي ــر أح ــد م ــن ال ـن ــواب السنة
(املستقلني) ال ُيمكن أن يـ ُـمــر» .شـ َـرح
ّ
حـ ّـجـتــه« :ه ــم لـيـســوا كـتـلــة» .تـســلــح بـ
«دليل» أعلن عنه للمرة األولى «اتفقت
عـلــى اس ــم مــع الــرئـيــس مـيـقــاتــي» .بــدأ
ً
أوال باتهام حزب الله «بافتعال العقدة
الـسـنـيــة» لـعــرقـلــة الـحـكــومــة ،وانـتـهــى
أخيرًا بـ «عــدم التشكيك بنوايا حزب
الله»!
انـ ـسـ ـحـ ـب ــت ه ـ ـ ــذه االزدواجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
املـ ـضـ ـم ــون أي ـ ـضـ ــا .ح ـ ـ ــاول ال ـح ــري ــري
اإليحاء بأن ال تسهيالت وال تنازالت:
«لـيــس ح ــزب الـلــه مــن يـقــول لــي عليك
ت ـم ـث ـيــل فـ ــان أو ع ـ ـ ــان» ،ب ـم ـع ـنــى أن
ال ح ـكــومــة إال ب ـش ــروط ــه .ل ـكــن غـ ّـصــة
ّ
«السنة املستقلني» العالقة في حلقه
ل ــم تـمـنـعــه م ــن تـ ــرك الـ ـب ــاب مـفـتــوحــا.

ّ
فضل أن يترك ما «بيني وبني جبران
(باسيل) ّ
سرًا» .وكأنه يأمل من األخير
ومعه رئيس الجمهورية مساندته في
محنة التأليف ومشاطرته التنازالت.
وبما أن فرضية االعتذار بعيدة تمام
ُ
البعد عن «بيت الوسط» ،على رغم أنه
على سؤال ،بأن
أملح إليها بالقول ،ردًا ّ
ّ
«كل شي بوقتو حلو» ،فضل الحريري
ّ
ال ـت ـم ــس ــك ب ـم ـس ــاع ــي ال ـت ـش ـك ـي ــل .ذاك
ّ
ّ
يستمده من جولة املشاورات
التمسك
التي يقوم بها وزير الخارجية جبران
ب ــاس ـي ــل إليـ ـج ــاد ّمـ ـخ ــرج يـ ـق ــوم عـلــى
تسمية وزيــر يمثل السنة املستقلني
بموافقتهم.
ف ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـض ــرت ــه ك ـت ـلــة
«املستقبل» النيابية وأعضاء املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــلُ ،يـمـكــن
تسجيل ثالث خالصات:
 -اسـ ـتـ ـنـ ـه ــاض ال ـ ـحـ ــريـ ــري ج ـم ـه ــوره

لدعمه فــي موقفه مما عــرف بالعقدة
السنية.
سـتـنـســابـيــة مع
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ل
ـ
م
ـا
ـ
ع
ـ
ت
ـ
ب
ـرار
 اإلق ـ ـّ
مــوضــوع التمثيل الـســنــي مــن خــارج
تـيــار املـسـتـقـبــل .فـقــد واف ــق عـلــى منح
الــرئـيــس مـيـقــاتــي وزي ـ ـرًا سـنـيــا ،علمًا
أن ّكتلة األخ ـيــر لـيـ َـس فيها إال نائب
س ــن ــي واحـ ــد ه ــو رئ ـي ــس ت ـي ــار ال ـعــزم
أعضاء اللقاء التشاوري
نفسه .فيما
ّ
هم ستة نواب سنة نجحوا بأصوات
س ـن ـيــة ،وحـ ـص ــدوا أرق ــام ــا ج ـي ــدة في
االنتخابات النيابية األخيرة.
 أمــا األهــم وهــو أن الـحــريــري ناقضنـفـســه ،وك ــل ال ــذي ــن ّ
روج ـ ــوا مـعــه بــأن
«ح ـ ــزب ال ـل ــه اف ـت ـع ــل ال ـع ـق ــدة الـسـنـيــة
قبل يومني من والدة الحكومة» .دان
الـحــريــري نفسه مــن لـســانــه حــن قــال
أن «الحزب كــان يتحدث باسم السنة
املستقلني منذ اللحظة األولى»!

 $200ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣ ِﺮن ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋﺪه ﺑﻨﻚ ﻋﻮده ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ
ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻀﺮاء ﺗﻌﺰز اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻠﻮث ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻀﺮاء ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺳﻮف ﺗﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
ّ
ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ.
واﻟﻤﺎل ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ,واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻃﻴﻠﺔ ّ
ّ
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سياسة

سياسة
تقرير

مقال

ّ
ّ
ملفا الكهرباء و«المفقودين» :زلتان «فرويديتان» للقوات

أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»:

االتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟
ّ
تسلم رئيس الجمهورية ميشال عون من
رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل
عربيد يرافقه ثنائي «قوى اإلنتاج» محمد
شقير وبشارة األسمر ،ورقة اقتصادية
ّ
أعدها ممثلو األحزاب بعنوان «مدخل إلى
خفض العجز وضبط المالية العامة» .هل
يعلم االتحاد العمالي العام أي معركة
يخوض إلى جانب ممثلي أصحاب العمل؟
محمد وهبة
الــزيــارة الـتــي قــام بها رئـيــس املجلس
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ش ـ ــارل
عـ ــرب ـ ـيـ ــد ،يـ ــراف ـ ـقـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ورئ ـيــس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
تثير الكثير من التساؤالت ّ
عما يفعله
االتـحــاد العمالي إلــى جانب أصحاب
العمل فــي معركة يخوضها أصحاب
العمل ّ
ضد مصالح العمال.
ّ
هذا األمر ال يجعل من االتحاد مجرد

ُ
أيام« :هناك خطأ مميت اقترف ونحن
ندفع ثمنه غاليًا ،وهــو إقــرار سلسلة
الرتب والــرواتــب .اليونان أخــذت قرارًا
ّ
جريئًا جـدًا ،فقالت ّإمــا أن نتجه نحو
اإلفـ ـ ــاسّ ،
وإم ـ ــا أن نـخـفــض ال ــروات ــب
 %23ل ـل ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص،
ف ـ ــأخ ـ ــذت الـ ـخـ ـي ــار الـ ـث ــان ــي وت ـع ــاف ــت
ّ
اقتصاديًا .يجب اتخاذ قــرارت جريئة
فــي لـبـنــان ،وه ــي فــي حــاجــة إل ــى قــرار
سياسي .أحد أسباب الفوائد العالية
وقلة االستثمار ،هو السلسلة».
إزاء مسألة بهذا الوضوح ،ملاذا ُيغفل
االتـ ـح ــاد م ــا ه ــو م ـع ـلــن وي ــذه ــب إلــى
م ــوع ــد م ـ ّ
ـدب ــر «ع ـل ــى ع ـج ــل» ُ م ــن رجــل
األعمال شــارل عربيد الــذي أولــي إليه

(بــالـسـيــاســة) منصب رئـيــس املجلس
االقتصادي؟ ولـ َـم يذهب برفقة رئيس
هيئات أصحاب العمل محمد شقير؟
ولـ ـ ـ َـم ي ــذه ــب ل ـت ـقــديــم ورقـ ـ ــة األحـ ـ ــزاب
ً
بــدال من تقديمه ورقته الخاصة التي
ً
يفترض أن تحافظ شكال ومضمونًا
على مصالح ّ
العمال؟
ل ـي ـســت الـ ـغ ــراب ــة ف ــي ت ـش ـك ـيــل ال ــوف ــد،
ّ
فاالتحاد سلم نفسه ،منذ فترة طويلة،
ألصحاب العمل ولقوى السلطة التي
تـمـنـحـهــم ال ـح ـم ــاي ــة .ع ـنــد ك ــل مفصل
س ـيــاســي ،كــانــت ه ــذه الـهـيـئــات تضع
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام ف ــي جيبها،
وتـ ـق ــود ح ــرك ــة اع ـت ــراض ـي ــة تـسـتـعـمــل
فيها أدوات التهويل والتخويف من

االن ـه ـي ــار .اسـتـعـمـلــت ه ــذه الـسـيــاســة
فــي الـســابــق وتستعمل ا ُلـيــوم فــي ظل
ظـ ــروف م ـت ــده ــورة .ي ــوم أقـ ـ ـ ّـرت زي ــادة
ّ
األجور في  ،2012شكلت هذه الحماية
حصنًا منيعًا فــي وجــه أي تغيير في
م ـيــزان تــوزيــع الــدخــل الــوطـنــي ،ويــوم
كان هناك فراغ رئاسي رفعت الهيئات
شعار «انتخبوا رئيسًا حتى يبقى لنا
جـمـهــوريــة» ،وي ــوم ك ــان ال ـصــراع على
أشـ ّـده بني حركة أمــل والتيار الوطني
ّ
الحر ،رفعت الهيئات شعار «نــداء 25
حـ ــزيـ ــران» ...ف ــي ش ـكــل أك ـثــر وضــوحــا
النضواء االتحاد تحت كنف أصحاب
ّ
ال ـع ـم ــل ،شــك ـل ــت ال ـه ـي ـئ ــات م ــا يـسـمــى
«ق ــوى اإلنـ ـت ــاج» ،واسـتـعـمــل الـعـنــوان

سالمة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة (مروان بوحيدر)

لماذا ُيغفل االتحاد ما هو
معلن ويذهب إلى موعد
ّ
مدبر «على عجل» من رجل
األعمال شارل عربيد

دمـيــة يستخدمها مــن يـشــاء وف ــي أي
معركة يـشــاء ،بــل هـنــاك مــا هــو أســوأ،
إذ تـبـ ّـن أن االت ـحــاد لــم يكن على علم
بــالــورقــة املـقــدمــة إلــى ع ــون ،بــل يعرف
بـعـضــا م ــن مـضــامـيـنـهــا م ــن نـقــاشــات
دارت ف ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة مـ ـكـ ـت ــب املـ ـجـ ـل ــس
االقتصادي.
عـ ـن ــوان م ـع ــرك ــة أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ب ــدا
واض ـح ــا م ــن ت ـصــري ـحــات شـقـيــر قبل
هذه الزيارة في حديث تلفزيوني قبل

لـتـنـفـيــذ الـكـثـيــر م ــن ح ـفــات الـتــرويــج
والتسويق.
امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فـ ــي أن ت ـص ــل درجـ ــة
االستخفاف باالتحاد إلى ّ
حد دعوته
إلى املشاركة في موعد بعنوان «إبالغ
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــاألوض ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
السيئة التي تستدعي ضرورة اإلسراع
ف ــي تــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة» ،فـيـمــا يخفي
عــربـيــد نـيـتــه تـقــديــم ورق ــة اقـتـصــاديــة
أع ــده ــا م ـم ـث ـلــو األح ـ ـ ـ ــزاب ،وتـتـضـمــن
ط ــروح ــات ض ـ ّـد ال ـع ـم ــال ،ال ب ــل تشير
بــوضــوح إل ــى أن األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب!
شـقـيــر ل ــم يـكــن كـتــومــا ج ـ ـدًا ،ب ــل فــاتــح
الرئيس عــون باألمر مباشرة .تحدث
عن ضــرورة التراجع عن السلسلة من
أجــل إنقاذ االقتصاد .عندها فقط ّ
رد
األسمر بالقول إنــه بني  2012و،2017
أي فــي وقــت لــم تكن فيه السلسلة قد
ّ
أقرت ،زاد الدين العام بقيمة  20مليار
دوالر.
على خلفية هذا النقاش جرى تالسن
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،م ــا دفـ ــع ال ــرئ ـي ــس إلــى
سؤالهما ّ
عما إذا كانوا قد تحدثوا إلى
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
عن هذا األمر.
في الواقع ،إن سالمة انضم منذ فترة
إل ــى جــوقــة املـطــالـبــن بــوقــف مفاعيل
ك ـل ـفــة ال ـس ـل ـس ـلــة ،ب ـح ـ ّـج ــة أن ـه ــا سـبــب
ّ
التضخم الذي يولد ضغوطًا على سعر
صرف الليرة مقابل الدوالر .وقال منذ
يومني في مؤتمر «منتدى االقتصادي
االجتماعي األول لبكركي» :إن «عجز
املــالـيــة الـعــامــة ال ــذي ارتـفــع بعد إقــرار
س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ي ـج ــب أن
تموله الــدولــة… هــذه الوقائع تتطلب
أن تكون هناك حركة إصالحية تسهم
في تصغير حجم القطاع العام الذي
بات عبئًا كبيرًا على االقتصاد».
األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـ ـ ــردده رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
م ـص ــارف ل ـب ـنــان جـ ــوزف ط ــرب ـي ــه ،في
لقاءاته مع اإلعالمينيّ .كلهم ّ
يروجون
أن السلسلة هي املشكلة!
فــي املـقــابــل ،هناك الكثير مــن الوقائع

رلى إبراهيم

املـنـشــورة واملعلنة ،س ــواء فــي لـقــاءات
ســامــة م ــع امل ـص ــارف أو ف ــي ل ـقــاءاتــه
الخاصة ،تشير بما ال يرقى إليه ّ
شك،
ّ
إلى أن تضخم ّاألسعار بشكل أساسي
يـعــود إل ــى ض ــخ الـكـثـيــر مــن الـقــروض
الـسـكـنـيــة ال ـت ــي ل ــم تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
الـنـمــو االق ـت ـصــادي كـمــا ّ
روج لــه منذ
خمس سـنــوات إلــى الـيــوم ،بــل ضخت
مليارات الــدوالرات كقروض مدعومة،
وتبني الحقًا بإقرار سالمة أنها ترفع
الطلب على الدوالر.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ان ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاح قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـعـمــالــي ال ـعــام أم ــام أص ـحــاب العمل
والـسـيــاسـيــن ،إال أن ّ
رد األسـمــر على
شقير جدير باالهتمام :ألم يزد الدين
ال ـع ــام خ ــال ف ـتــرة م ــا قـبــل السلسلة؟
ملــن ذه ـبــت األرب ـ ــاح الـنــاتـجــة مــن هــذه
الــزيــادة فــي الــديــن؟ ألــم تـصـ ّـب أربــاحــا
مباشرة في جيوب املصارف؟
الــافــت أن الـبـنــك ال ــدول ــي ال ــذي ُيـ َـعـ ّـد
أح ـ ـ ــد األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة مل ـص ــال ــح
الـعـمــال ،يــؤيــد فـكــرة أن حـ ّـصــة أجــور
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام م ــن الـ ـن ــات ــج امل ـح ـلــي
اإلجـمــالــي فــي لـبـنــان ،ال تـعــد كبيرة.
ّ
واألغــرب أن البنك يركز على مشكلة
ـوارد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـن ــزف مـ ـ ـ ّ
ال ـخــزي ـنــة ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن تبنيه
خصخصتها ك ـعــاج .لـكــن مل ــاذا هــذا
االنـتـقــال مــن التركيز على الكهرباء
في فترة ما قبل سيدر ،إلى الحديث
عـ ــن روات ـ ـ ـ ــب وأج ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن فــي
القطاعني العام والخاص؟
الـ ـ ـه ـ ــدف بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
واض ـ ـ ـ ــح ،وهـ ـ ــو أن أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـمــل
ي ـحــاولــون اسـتـبــاق أي ط ــرح يتعلق
بـمـطـلــب زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور ف ــي الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ،وه ــم تـمـكـنــوا م ــن إحـبــاطــه
ً
خالل السنوات األخيرة ،وصوال إلى
انعدام الحديث عنه حاليًا .كذلك فإن
أصـحــاب العمل يسعون بشكل غير
م ـبــاشــر إلـ ــى تــدم ـيــر ن ـظ ــام الـتـقــاعــد
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،وه ـ ــم يـ ـ ــرون أن
«إص ــاح ــه» أم ــر ضـ ــروري مــن ضمن
إعــادة هيكلة بنية الدولة وماليتها.

ّ
«زل ـتــان فــرويــديـتــان» لـلـقــوات اللبنانية ،فــي الجلسة
التشريعية أول مــن أم ــس ،كشفتا حقيقة موقفها
مــن «بـنــاء الــدولــة» .فــي ملف الـكـهــربــاء ،الخصخصة
هــي الـحــل الــوحـيــد .والـخـصـخـصــة هـنــا عـلــى طريقة
«ج ـمــال بــاشــا» و«والـ ــي دم ـشــق» واملـتـصــرفـيــة .وفــي
ُ
قضية املختفني في الحرب األهلية ،تس ِقط امليليشيا
السابقة مــا يستر دوره ــا فــي ال ـحــرب ،مـصـ ّـرة على
رفض محاسبة املسؤولني عن إخفاء آالف اللبنانيني،
رغم إصرارها لسنوات على أن سوريا هي الخاطف
الوحيد للبنانيني.
ي ـقــول مـطـلـعــون عـلــى اج ـت ـمــاعــات ح ــزب ال ـق ــوات مع
املعنيني بملف الطاقة إن «حــراس معراب» لم يخفوا
يومًا خطتهم األساسية :خصخصة قطاع الكهرباء.
ل ـكــن الـخـصـخـصــة ف ــي ال ـق ــام ــوس ال ـق ــوات ــي ال تـقــوم
على فتح السوق أمام شركات تتنافس على الخدمة
األف ـضــل بــالـسـعــر األرخ ـ ــص ،بــل الـخـصـخـصــة على
الـطــريـقــة العثمانية ،أي عـبــر احـتـكــار شــركــة واح ــدة
ملـ ــورد ع ــام واس ـت ـغــالــه لـتـقــاضــي أرب ـ ــاح طــائ ـلــة مع
تمنني املواطنني بالخدمة املقدمة التي يدفعون ثمنها
أضعاف سعرها الحقيقي .وفعليًا ،استشراس وزراء
القوات في جلسات الحكومة لم يكن إال من هذا الباب.
فوفقًا للمصادر ،تمحور الطرح القواتي حول توكيل
شركة كبيرة في كل قضاء بتنظيم «مافيا» املولدات،
وضـبــط عملها ّ
ودر األرب ــاح كلها فــي مـكــان واحــد.

ك ــذل ــك ي ـ ـحـ ــاول أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل أن
يـ ـنـ ـت ــزع ــوا وعـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
بـتـجـمـيــد األج ـ ــور ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
حـ ـ ـت ـ ــى يـ ـ ـج ـ ــري ام ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص األثـ ـ ـ ــر
الـتـضـخـمــي لـكـلـفــة ال ـس ـل ـسـلــة ،وه ــذا
األمر قد يمتد من خمس سنوات إلى
عـقــود ،تمامًا كما حصل مــع تجميد
األج ــور فــي الـقـطــاع الـخــاص مــن عام
 1996حتى .2008
فمن أن يستسهل
أمــا الـخــوف األكـبــرِ ،
موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم
الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.

تقرير

انتخابات المحامين :النقابة «مشغولة بحالها»
محمد نزال
ي ـك ـثــر ال ـح ــدي ــث ب ــن امل ـح ــام ــن ،هــذه
األيـ ــام ،عــن املـئـ ّ
ّ
ـويــة املقبلة لنقابتهم
فــي بـيــروت .أصـبــح عمرها  99عامًا.
سـ ُـي ـن ـت ـخــب ن ـق ـيــب ج ــدي ــد ف ــي ال ـع ــام
املـ ـقـ ـب ــل ،وسـ ـتـ ـك ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ذات
ّ
ّ
خاصةّ .أمــا يوم األحــد املقبل،
رمزية
ّ
فستشهد النقابة انتخابات عضوية
ّ
خاصة بأربعة مقاعد في مجلسها.
ّ
يتعزز الطابع السياسي النتخابات
النقابة ،غالبًا ،عندما تكون املعركة
ح ــول مــوقــع ال ـن ـق ـيــب ،فـيـمــا يـتــراجــع
ّ
ذاك الطابع عادة عندما يتعلق األمر
بانتخابات «الـعـضـ ّ
ـويــة» .هــذا األمــر
يسري على االنتخابات املقبلة نهاية
األس ـب ــوع ،ال ـتــي قــد ت ـكــون «نـقــابـ ّـيــة»
باملعنى التقليدي أكثر ِمن السابق ،أو
هكذا يجب ،نظرًا لبعض «الفضائح»
ّ
اإلداريـ ـ ـ ــة املـ ـث ــارة ،ك ــأزم ــة «ال ـت ــأم ــن»
ً
مثال ،التي وصلت إلى التداعي أمام
الـ ـقـ ـض ــاء بـ ــن أه ـ ــل «ال ـ ـ ـكـ ـ ــار» .بـعــض
ّ
للعضوية أت ــوا عـلــى ذكــر
املــرشـحــن
املسألة في برامجهم املقتضبة ،لكن
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ّ
ّ
اإلنشائية،
العموميات
على طريقة
ذل ــك ّ
رب ـمــا خــوفــا ِم ــن إغ ـضــاب بعض
ً
أصحاب النفوذ ،فضال عن الحرص
ع ـل ــى ع ـ ــدم ت ـض ـي ـيــع أص ـ ـ ــوات ُي ـم ـكــن
أن تـ ـص ـ ّـب مل ـص ـل ـح ـت ـه ــم .ذات يـ ــوم،
كــان لـهــذه النقابة ثقلها فــي الحياة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ع ـم ــوم ــا ،وكـ ـ ــان رأي ـه ــا
مسموعًا على ّ املستوى الوطني ،بل
ُيمكن الـقــول إنــه كــان ُمهابًا ،ولطاملا
انتظر كثيرون صدور بيانها تعليقًا
على مختلف قضايا الرأي العامّ .أما
الـيــوم فالنقابة «مشغولة بحالها».
ُيحكى عن الفساد الذي طرق أبوابها
بــالـتـعــاقــب عـلــى م ــدى س ـن ــوات .بــات
املحامي يخاف على مصيره وأمنه
امل ـع ـي ـش ــي والـ ـصـ ـح ــي والـ ـتـ ـق ــاع ــدي.
ُ
ّ
أصـ ـبـ ـح ــت تـ ـل ــك الـ ـنـ ـق ــاب ــة تـ ـشـ ـب ــه ك ــل
األش ـ ـيـ ــاء ف ــي بـ ــادنـ ــا .ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ال
أح ــد ي ـت ـحـ ّـدث عــن مـحــامــن سـنــراهــم
ّ
ي ـت ـس ـ ّـول ــون ،وال أن األم ـ ــر س ـي ـطــاول
بعض «دي ـنــاصــورات» املـهـنــة ،الذين
«ي ــأك ـل ــون األخ ـض ــر وال ـي ــاب ــس» على
مـسـتــوى ال ـن ـفــوذ امل ـت ـجــاوز للمهنة،
ّ
لـ ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر ِم ــن

«صغار» املحامني ،الذين ُيمكن القول
ّ
ّ
رفاهية
إن غدهم ُيمكن أن يكون أقل
ّ
ِم ــن ح ــاض ــره ــم .ك ــل ه ــذه ال ـع ـنــاويــن،
الـ ـت ــي أثـ ـي ــرت طـ ـ ــوال الـ ـع ــام امل ــاض ــي
ب ـح ـ ّـدة ،ت ـكــاد ت ـغ ـيــب ،بـمـسـتــوى تلك
ال ـحـ ّـدة ،قبيل االنـتـخــابــات .حسابات
االنتخابات دائمًا مختلفة.
عدد املرشحني في االنتخابات املقبلة
بلغ  13مرشحًا .الـفــرع الحقوقي في
تـ ّـيــار املستقبل أعـلــن تــرشـيــح جميل
ق ـم ـبــريــس ،وه ــو ّ أم ــن ال ـس ـ ّـر الـحــالــي
وتبنى «املستقبل» أيضًا
في النقابة،
ّ
ترشيح إيلي حشاش املحسوب على
ّ
ّ ّ
العضو
حــزب ال ـقــوات اللبنانية .أم ــا ّ
الـ ـح ــال ــي أس ـ ـعـ ــد سـ ـعـ ـي ــد ،ف ـي ـت ــرش ــح
مـ ـج ـ ّـددًاّ ،مـحـســوبــا ع ـلــى ح ــرك ــة أم ــل،
فيما يـتــرشــح العضو الـحــالــي أيضًا
ف ـ ــادي حـ ـ ـ ّـداد م ـح ـسـ ّـوبــا ع ـلــى ال ـت ـيــار
ّ
ّ
الحر .ويترشح كل ِمن إيلي
الوطني
ب ــازرل ــي (م ـق ـ ّـرب ِم ــن الـنـقـيــب الـســابــق
نهاد جبر) ،جيلبير مسيحي ،جيلبير
أب ـ ــو ع ـ ـ ّـب ـ ــود ،آرل ـ ـيـ ــت ب ـ ّـج ــان ــي ،سـعــد
الدين الخطيب ،رشيد ّ
قباني ،بيرت
أب ــي راش ــد (اآلت ــي ِم ــن مـقــربــة ريـمــون

ّإده وتـ ـ ــراث ال ـن ـق ــاب ــة) ،ح ـســن جــابــر
وعماد مرتينوس .طبعًا ،التحالفات
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ف ـ ــي الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ت ـك ــون
ب ــالـ ـض ــرورة ن ـس ـخــة ع ــن ال ـت ـحــال ـفــات
الـسـيــاسـ ّـيــة الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة .هـنــا يحصل
ت ـن ـس ـي ــق وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ل ـ ـ ــأص ـ ـ ــوات ،بــن
الـحـلـفــاء والـخـصــوم عـلــى ح ـ ّـد س ــواء،
ّ
ب ـح ـيــث ي ـت ـص ـ ّـور امل ــراق ــب أن مـسـ ّـألــة
ّ
السياسية ،في بالدنا ،إنما
الخالفات
ّ
هي ّ
مجرد واجهة لخصومة شكلية.

ّ
كان ّفؤاد مطر أول
المرشحين النتخابات
صندوق التقاعد مع
برنامج ّحماية
معيشية للمحامين

يـ ـب ــرز ف ــي هـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـن ــوان
فــرعــي لــم يـكــن لــه ص ــدى فــي الـســابــق:
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات «ل ـج ـن ــة إدارة ص ـن ــدوق
التقاعد» .في القوانني الناظمة لعمل
نقابة املحامني ،فإن هذه انتخابات ال
ُ
ُ
بـ ّـد أن ت ـجــرى ،وبالفعل كــانــت تجرى
سابقًا على هامش انتخابات مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ل ـكــن ك ــان ــت ت ـج ــري بـطــريـقــة
أق ــرب إلــى الـتــزكـيــة .هــذه امل ـ ّـرة ،ونظرًا
للمشاكل الكثيرة الـتــي تعاني ِمنها
النقابة ،في الداخل أكثر ِمن الخارج،
ّ
يبدو ّأن ّ
انتخابية لتحديد
ثمة معركة
َم ــن س ـيـ ّـديــر ه ــذا ال ـص ـن ــدوق .ه ــذا ما
ّ
ُي ّ
عضوية
فسر ترشح عدد كبير لشغل
«ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق» ف ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة امل ــؤل ـف ــة
ِم ـ ــن  5أع ـ ـضـ ــاء .ك ـ ــان املـ ـح ــام ــي فـ ــؤاد
مـطــر ّأول َم ــن تــرشــح لـعـضـ ّ
ـويــة هــذه
اللجنة ،مــع برنامج لتحسني ظــروف
امل ـحــامــن امل ـع ـي ـشـ ّـيــة ،م ــا أثـ ــار انـتـبــاه
ك ـث ـيــر ِمـ ــن امل ـح ــام ــن ،خ ـ ّ
ـاص ــة لـكــونــه
ِمــن الـجـيــل ال ـشــاب فــي الـنـقــابــة .جــرت
الـعــادة أن يـكــون أعـضــاء هــذه اللجنة
ِم ــن الـكـبــار فــي ال ـســن ،الــذيــن يصفهم
بـعــض املـحــامــن ب ــ«الــدي ـنــاصــورات».

فــي ال ـش ـكــل ،ه ــؤالء ي ـبــدون أق ــرب إلــى
الـصــورة النمطية لــ«الـحـكـمــاء» .لكن،
في الواقع ،هؤالء قد أصبحوا بعيدين
عـ ــن ال ـ ـحـ ــدث الـ ـي ــوم ــي ،وب ـ ــات ـ ــوا غـيــر
ّ
ّ
التطورات ،حتى
قادرين على مواكبة
وإن حـسـنــت ن ـيــات ـ ّهــم .سـعـيــد عــامــة
هو أحد هؤالء املرشحني ،وهو عضو
حــالــي فــي الـلـجـنــة ،وق ــد خـســر سابقًا
فــي انتخابات مجلس النقابة ،حتى
ب ــات ُي ـع ــرف ب ــ«امل ــرش ــح الـ ــدائـ ــم» .هو
نفسه َمن خسر أخيرًا في االنتخابات
ّ
النيابية أيضًا .عمومًاِ ،من املرشحني
ّ
فــي انـتـخــابــات «الـصـنــدوق» يـبــرز كل
ِمــن :ملحم قانصو ،يوسف الخطيب،
فـ ـ ـ ــؤاد مـ ـط ــر ،سـ ـع ــاد شـ ـعـ ـي ــب ،ن ــا ّي ــف
دي ـ ـ ـ ــاب ،س ـع ـي ــد عـ ــامـ ــة ،سـ ـع ــد رنـ ـ ــو،
م ــوري ــس دي ـ ـ ــاب ،ريـ ـم ــون ج ـم ـه ــوري،
جـ ـ ـ ــوزف صـ ـفـ ـي ــر ،طـ ــونـ ــي ح ـ ــوران ـ ــي،
سيمون الطويل وهيكل ضرغام .عدد
ّ
املــرش ـحــن لـهــذا «ال ـص ـنــدوق» أصبح
ّ
أك ـب ــر ِمـ ــن عـ ــدد امل ــرش ـح ــن لـعـضــويــة
م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،وهـ ـ ــذا م ــا يـعـكــس،
م ـ ّـرة أخ ــرى ،الـهــاجــس تـجــاه األزم ــات
الــداخ ـلـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـقــابــة والـ ـخ ــوف ِمــن

ّ ُ
ـادي ــة ت ـ ـهـ ـ ّـدد ال ـب ــاد
ت ــداعـ ـي ــات اق ـت ـص ـ
عـ ـم ــوم ــا ،ونـ ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن لـيـســت
ب ـب ـع ـيــدة ع ــن هـ ــذه املـ ــوجـ ــة .ع ـ ـ ــادة ،ال
ّ
ّ
لعضوية
انتخابية
ُيحكى عن برامج
«الصندوق» املذكور ،لذا كان الفتًا أن
امل ـحــامــي ف ــؤاد مـطــر وض ــع بــرنــامـجــا
وب ــادر إلــى توزيعه ،وفــي أحــد بنوده
يـعــد بــالـسـعــي ل ــ«رف ــع مـسـتــوى قيمة
معاش التقاعد للمحامي ،ليتناسب
ّ
املعيشية املتزايدة ،بوضع
مع األعباء
م ـعــادلــة ثــاب ـتــة ،ه ــي خـمـســة أضـعــاف
ال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى ل ــأج ــور» .كــذلــك ي ــورد
مطر وعدًا آخر في برنامجه« :تحسني
ّ
الصحية للمتقاعد وربطه
التقديمات
ّ
ب ـش ـب ـكــة أم ـ ــان ص ــح ــي ،وإعـ ـف ــائ ــه ِم ــن
رسـ ــوم ال ـتــأمــن ،وك ــذل ــك الـتـعــاقــد مع
ّ
الصحة لتأمني األدويــة الالزمة
وزارة
ّ
ّ
لـ ــه» .ك ــل ه ــذا يـعـكــس ال ـهــاجــس إيـ ــاه.
عـنــدمــا تـصــل ال ـنــوبــة إل ــى أن يخشى
املحامون على مستقبلهم ،وهم أبناء
«ك ــار» لطاملا حسدهم ّاآلخ ــرون على
رفاهيته ،فهذا أحد مؤشرات املخاوف
ِمــن «بـكــرا» الـتــي يـبــدو أنــه تنتقل ِمن
ومن قطاع إلى آخر.
مهنة إلى أخرى ِ

وطبعًا ،امل ــادة األساسية فــي هــذا االق ـتــراح ،أن تكون
األحزاب هي املمسكة بهذه الشركات ،فتتحول األرباح
تلقائيًا إلــى صـنــدوق الـحــزب لتكون وسيلة تمويله
األساسية .بمعنى آخــر ،ال معامل إنتاج وال بواخر،
وال من يحزنون« ،لنفرض أمرًا واقعًا بقوة االمتياز».
ون ـم ــوذج شــركــة كـهــربــاء زحـلــة الـتــي يــديــرهــا أسعد
نـكــد عـبــر امـتـيــاز مــن أي ــام املـتـصــرفـيــة ،هــو الـنـمــوذج
املحبب إلــى قلب الـقــوات ،وهــو ما دفعها إلــى املبالغة
ّ
في الصراخ والدعوة إلى التظاهر ،عل اقتراح النائب
ّ
جورج عقيص بالتمديد المتياز نكد ّ
فيشرع معه
يمر
اعتماد التجربة فــي كــل لبنان .وباملناسبة ،كهرباء
زح ـلــة تــربــح لـسـبــب وح ـي ــد :أن ـهــا تـشـتــري الـكـهــربــاء
من مؤسسة كهرباء لبنان ،بالسعر املــدعــوم ،أي ما
يعادل  50ليرة للكيلو واط ،فيما تعيد بيعه للمواطن
بأضعاف السعر الذي تحصل هي عليه.
مـبــدأ التشجيع عـلــى الخصخصة لـيــس جــدي ـدًا على
الـ ـق ــوات ،ف ـمــن ي ــراق ــب عـمـلـهــا داخـ ــل ال ـح ـكــومــة ،ي ــدرك
تمامًا أنها كانت هدفًا يسعى له وزير الصحة غسان
حاصباني ،على سبيل املـثــال .فكان أن عمد فــي أول
فرصة إلــى ضــرب القطاع العام املسمى مستشفيات
حكومية عبر خفض سقفها املالي على حساب رفع
سقف املستشفيات الـخــاصــة ،وذل ــك بـنـ ًـاء على نفس
القاعدة :من غير املهم ما سيتكبده املواطن على خدمة
الكهرباء أو االستشفاء ،ما دام سيحصل عليها في
النهاية ،شرط أن يحصلوا هم أيضًا على ثمن الخدمة،

فـيـكــون الـجـمـيــع مـ ـس ــرورًا .وبـ ــات م ــن الـصـعــب الـيــوم
تصديق كذبة القوات عن «مشروع إعادة بناء الدولة»،
فـيـمــا تـبـحــث عــن خلخلة أع ـمــدة ه ــذه ال ــدول ــة عـنــد كل
مفترق ،وتجهد لكسر ثقة املواطن بمؤسساته.
َ
الطبع أن يغلب التطبع ،كما ال يمكن
مجددًا ،ال يمكن
القوات أن تخرج من ماضيها .بدا ذلك واضحًا يوم أول
من أمس خالل إقــرار قانون املختفني قسرًا .لسنوات
م ـض ــت ،رب ـط ــت مـ ـع ــراب عـ ـب ــارة «امل ـف ـق ــودي ــن ق ـس ـرًا»
باملفقودين في السجون السورية ،وشكلت رأس حربة
في املطالبة باسترجاعهم ومعرفة مصيرهم ،مسقطة
من حساباتها توسيع «البيكار» ليشمل كل املختفني
قـسـرًا ،بمن فيهم املـفـقــودون فــي لبنان ،أو لــدى العدو
اإلسرائيلي .وإذا بــاملــادة  37مــن القانون (الـتــي تنص
ً
على معاقبة كل من أقدم بصفته محرضًا أو فاعال أو
ً
شريكًا أو متدخال في جرم اإلخفاء القسري ،باألشغال
الشاقة) تفضح القوات التي اعترض نوابها ،مطالبني
بإلغاء املادة  37منه وإعادة القانون إلى اللجان .هكذا،
اختار رؤوس حربة هذا امللف في السنوات املاضية أن
يخفوا رؤوسهم عند ّ
الجد ،ربما خوفًا من نتائج مادة
مماثلة قــد تـطــاول رؤس ــاء أح ــزاب ونــوابــا ومسؤولني.
ورب ـمــا ألن ال ـبــرج الــوه ـمــي املـبـنــي عـلــى تــراكــم أوج ــاع
الناس ،قد ُه ِدم ،فلم يعد تسلقه مربحًا .ينبغي البحث
اآلن عن مادة أخرى للتجارة ،ما دام امتياز زحلة سقط
وبــات ألهالي املفقودين قسرًا قانون حقيقي يخفف،
ً
ولو قليال ،آالم جراحهم.

املنتدى االقتصادي واملرصيف العريب الصيني األول
نظمــت مجموعــة فرنســبنك ،بالتعــاون مــع اتحــاد املصــارف العربيــة ومنظمــة التعــاون املــايل
اآلســيوي ،املنتــدى االقتصــادي واملــريف العــريب الصينــي األول يف بــروت ،أمــس ،وذلــك بحضور
الفــت ملصــارف ومؤسســات ماليــة ورشكات وغــرف تجاريــة وجمعيــات صينيــة وعربيــة.
فرنســبنك
وقــد شـ ّدد الرئيــس الفخــري التحــاد الغــرف العربية ،ورئيــس مجلــس إدارة مجموعة َ
عدنــان القصــار ،يف كلمتــه االفتتاحيــة عــى اسـراتيجية العالقــات العربيــة ــــــ الصينيــة ،داعيـاً
إىل تعزيــز كل ســبل التعــاون والـراكات والعالقــات بــن الصــن والعــامل العــريب ،بالتعــاون مــع
القطــاع املــريف الــذي يــؤدي دورا ً محوريـاً يف ترســيخ مثــل هــذه الروابــط.
بــدوره ،أكــد  ،Yang Zaipingاألمــن العــام ملنظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي ،عــى الحاجــة
امللحــة إىل توثيــق التعــاون مــا بــن الصــن والعــامل العــريب عــى صعيــد القطاعــات املرصفيــة
واملاليــة والتجاريــة ،داعي ـاً املصــارف والجمعيــات العربيــة لالنضــام إىل عضويــة االتحــاد.
وأعلــن  Li Zhonghangاألمــن العــام لغرفــة التجــارة الدوليــة لطريــق الحريــر عــن خطــة
الغرفــة إلنشــاء منصــة ماليــة عربيــة ــــــ صينيــة مخصصــة لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة
يف العــامل العــريب ،منوهـاً مبســاهامت الرئيــس عدنــان القصــار يف تعزيــز مصالــح العــامل العــريب
وتوطيــد العالقــات العربيــة ــــــ الصينيــة.
مــن جهتــه ،الشــيخ محمــد ج ـراح الصبــاح ،رئيــس اتحــاد املصــارف العربيــة ورئيــس مجلــس
إدارة بنــك الكويــت الــدويل وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة املصــارف الكويتيــة ،تعهــد بالت ـزام
اتحــاد املصــارف العربيــة بالرشاكــة مــع الجمعيــات الصينيــة والغــرف والهيئــات األخــرى
لرتســيخ العالقــات املرصفيــة والتمويليــة بــن الصــن والعــامل العــريب.
وكان املنتــدى قــد افتتــح أعاملــه بكلمــة ألقاهــا النائــب األول لحاكــم مــرف لبنــان رائــد
رشف الديــن ،لفتــت إىل الثقــة التــي يواصــل بهــا مــرف لبنــان إدارة وصــون االقتصــاد اللبنــاين،
مؤكــدا ً عــى أن القطــاع املــريف اللبنــاين ال يــزال هــو املحــرك الرئيــي لالقتصــاد اللبنــاين،
وســلط الضــوء عــى القوانــن الحازمــة واإلدارة الحكيمــة والرؤيــة الثاقبــة للبنــك املركــزي
اللبنــاين ،كــا والتدابــر الهادفــة إىل تعزيــز الشــفافية واالمتثــال.
مذكــرت تفاهــم مــع مجموعــة فرنســبنك ،األوىل مــن وزارة
َ
وشــهد افتتــاح املنتــدى توقيــع
الصناعــة اللبنانيــة ،والثانيــة مــن منظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي .وتهــدف مذكــرة التفاهــم
بــن منظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي ومجموعــة فرنســبنك إىل تعزيــز البحــوث والفعاليــات
والتبــادالت والـراكات الصينيــة العربيــة .فيــا ملذكــرة التفاهــم مــع وزارة الصناعــة اللبنانيــة
هدفــان رئيســيان ،هــا :تطويــر الصناعــة اللبنانيــة مــن خــال إنشــاء مجمعــات صناعيــة
رئيســية يف جميــع أنحــاء البــاد ،والــروع يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة يف القطــاع الصناعــي.
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مجتمع

مجتمع
قضية

ّ
يحمل أساتذة رئيس
الجامعة «المسؤولية
األساسية» عن الخسائر
التي لحقت بتعويضاتهم
(مروان طحطح)

أساتذة  AUBيخسرون
عشرة ماليين دوالر من تعويضاتهم
في أقل من سنتين ،خسر أساتذة
الجامعة األميركية في بيروت نحو عشرة
ماليين دوالر من تعويضاتهم الخاصة
بنهاية الخدمة ،بعد قرار «مرتجل» بنقل
جديد الستثمارها.
أموالهم إلى مصرف َ
تململ واضح يسود أساتذة الجامعة
الذين يثير بعضهم شبهات بوجود
ّ
ويحملون رئيس الجامعة
«صفقة» ما،
المسؤولية .هؤالء ينتظرون اجتماع
مجلس أمناء الجامعة نهاية الشهر الجاري
للحصول ُعلى توضيحات من إدارة
الجامعة تفسر هذه الخسارة الكبيرة
هديل فرفور
نـحــو ع ـشــرة مــايــن دوالر خسرها
أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت مـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات نـ ـه ــاي ــة
خــدمـتـهــم ،بـعــد ق ــرار ات ـخــذتــه إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري،
ّ
الوصي على أموال
بتغيير املصرف
َ
التعويضات واملكلف استثمارها.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح عـ ـ ـ ـ ــدد األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة غ ـي ــر
األمـيــركـيــن الـعــامـلــن فــي الـجــامـعــة
ب ــن  350و ،400يـخـضـعــون لـنـظــام
خــاص بتعويض نهاية الخدمة .إذ
َ
ستثمر  %17.5من دخلهم ( %5من
ُي
الــراتــب الـشـهــري لــأسـتــاذ و٪12.5
تــدفـعـهــا إدارة الـجــامـعــة) فــي ســوق
األسـ ـ ـه ـ ــم ،عـ ـل ــى أن ُي ـ ـصـ ــرف امل ـب ـلــغ

اإلج ـم ــال ــي ل ـت ـعــويــض األسـ ـت ــاذ مــع
األرباح لدى تقاعده أو استقالته.
ّ
م ـصــادر إداريـ ــة فــي الـجــامـعــة أك ــدت
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي امل ـب ـل ــغ
امل ـ ـتـ ــراكـ ــم لـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات األس ـ ــات ـ ــذة
غ ـ ـيـ ــر األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدر ب ـن ـح ــو
 150م ـل ـي ــون دوالر ،ك ــان ــت م ــودع ــة
ل ـ ـ ــدى «ب ـ ـنـ ــك وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـي» هـ ـ ــو «الـ ـبـ ـن ــك
السويسري املتحد» (United Bank
 )of Switzerland USBالستثمارها،
ت ـ ـحـ ــت رقـ ـ ــابـ ـ ــة «بـ ـ ـن ـ ــك ب ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد»
 .Butterfieldمطلع عام  ،2017اعتذر
األخ ـ ـي ـ ــر ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم َاس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره فــي
العمل ،مراقبًا كيفية استثمار أموال
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات .وب ـح ـس ــب املـ ـص ــادر
ً
نـفـسـهــا« ،بـ ــدال م ــن أن تـبـحــث إدارة
الجامعة عن مراقب جديد ،قررت من
دون أسباب موجبة نقل األموال من
الـبـنــك الـســويـســري املـتـحــد إل ــى بنك
جديد» ،هو Union Bancaire Privet
( )(UBPبنك متكامل الخدمات ّ
مقره
فــي هــامـلـتــون فــي ب ــرم ــودا ،وف ــق ما
يــرد على موقعه اإللكتروني) ،فيما
ُع ّينت مجموعةDominion Fiduciary
 Trust Limitedل ـل ـق ـي ــام ب ــأع ـم ــال
ّ
(تعرف املجموعة عن نفسها
الرقابة
بأنها واح ــدة مــن الـشــركــات الــرائــدة
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول املـ ـبـ ـتـ ـك ــرة فــي
مجال الثروات الخاصة واملعاشات
التقاعدية وخدمات الثقة والشركات
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
واململكة املتحدة).
ّ
ق ـ ــرار ن ـقــل األم ـ ـ ــوال ات ـخ ــذت ــه «لـجـنــة
املستحقات والحوافز» برئاسة نائبة
رئ ـيــس ال ـجــام ـعــة ل ـل ـشــؤون اإلداري ـ ــة
رنيم صديحي ،بعدما حازت املوافقة
النهائية من الرئيس الدكتور فضلو

طردت الجامعة
ّ
«عرابة» نقل أموال
التعويضات إلى مصرف
جديد ،ما أثار شبهات
حول وجود صفقة

ّ ُ
خوري .لكن املفارقة أن إدارة الجامعة
عمدت إلى طرد صديحي بعد أشهر
قليلة من ذلك ،ما أثار تساؤالت ّ
عما
إذا كــانــت ه ـنــاك «صـفـقــة مشبوهة»
وراء نـقــل األم ـ ــوال وتـحـ ّـمــل املـخــاطــر
الكبيرة التي رافقت ذلك.
ّ
ّ
وتــوضــح مـصــادر متابعة للملف أن
«الــوصــي الـجــديــد» ( )UBPاستثمر
أمـ ـ ـ ــوال ال ـت ـع ــوي ـض ــات فـ ــي األسـ ـ ــواق
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة« ،ف ـ ـ ــي ح ـ ــن أن ال ــوص ــي
ال ـس ــاب ــق (ال ـب ـن ــك ال ـس ــوي ـس ــري) كــان
ي ـس ـت ـث ـمــر ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـص ـنــاع ـيــة
الكبرى (الــواليــات املتحدة  ،االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،)...األمـ ــر ال ــذي
ّأدى إل ــى إل ـح ــاق خ ـس ــارة بـصـنــدوق
الـتـعــويـضــات تـبـعــا لنسبة املـخــاطــر
األع ـل ــى ال ـتــي ت ــراف ــق االس ـت ـث ـمــار في
هذه األسواق».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ب ـ ـمـ ــراسـ ــات
داخـلـيــة شـكــا فيها بـعــض األســاتــذة
قـ َ
ـرار اإلدارة الــذي لم ُيطلع األساتذة
ع ـلــى خ ـل ـف ـيــات عـمـلـيــة ن ـقــل األم ـ ــوال

¶¶¶

ّ
ينظم اتحاد شباب العهد ،الثانية
عشرة ظهر اليوم ،مؤتمر شباب
لبنان  2019بعنوان «تحديات
وفرص»ُ .يعقد المؤتمر برعاية
وزير الشباب والرياضة في حكومة
تصريف األعمال محمد فنيش ،في
قرية الساحة التراثية ـ ـ طريق المطار.
¶¶¶

في الذكرى الـ 70لمجزرة حوال التي
ارتكبتها العصابات الصهيونية،
دعت بلديتا حوال وشقرا ودوبيه
إلى لقاء لتكريم شهداء المجزرة الـ
 90والشهيد الشاعر السيد جواد
ّ
يتضمن اللقاء عرض
علي األمين.
فيلم عن المجزرة من إعداد الزميل
رفيق نصرالله ،ومحاضرة للدكتور
عبد المجيد زراقط حول االتجاهات
الشعرية لدى الشهيد األمين وإلقاء
مختارات من شعرهّ .
يقدم اللقاء
محمد يوسف األمين وذلك السابعة
مساء السبت المقبل في بلدة شقرا
ودوبيه ـ ـ حسينية النساء.
¶¶¶

تقرير

«الصحة» تحجز عشرة مليارات ليرة من مستحقاته

تدشين مركز أبحاث السالمة المرورية

مستشفى «الفنار» نحو اإلقفال

يرزح «مستشفى الفنار لألمراض
العقلية والعصبية» ،الوحيد من
نوعه في الجنوب ،تحت عجز مالي
بات ّ
يهدد بإقفاله وتشريد نزالئه الذين
يفوقون الـ  200مريض .أصحاب
المستشفى باعوا أراضيهم المحيطة
بالمبنى ،فيما وزارة ّ
الصحة تحتجز
ّ
وتحملهم
متأخرات المستشفى،
مسؤولية العجز بسبب «استقبالهم
كل الحاالت التي تفد اليهم»!
آمال خليل
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ،أزيـ ـل ــت ال ــاف ـت ــة ال ـتــي
تـشـيــر إل ــى مــوقــع «مـسـتـشـفــى الـفـنــار
ل ــأم ــراض الـعـقـلـيــة والـعـصـبـيــة» ،في
م ـح ـلــة امل ـص ـي ـل ــح ،ع ـل ــى أوت ــوسـ ـت ــراد
الــزهــرانــي – الـنـبـطـيــة .الــافـتــة أكلها
الصدأ ولــم تجدد ،على غــرار الطريق
الضيق امل ــؤدي إلــى مبنى املستشفى
الـ ـ ــواقـ ـ ــع وس ـ ـ ــط أح ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـصـ ـن ــوب ــر.

دعت جمعية «إبداع» وبلدية الغبيري
الفني
إلى المشاركة في المرسم ً
المفتوح «أم الشهداء» ،تكريما
للراحلة الحاجة آمنة سالمة (والدة
الشهداء عماد وجهاد وفؤاد مغنية)،

تقرير

الـ ــاف ـ ـتـ ــة وال ـ ـطـ ــريـ ــق كـ ــانـ ــا ي ـش ـب ـهــان
املبنى الــذي شـ ّـيــده الطبيب النفسي،
وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ــراح ــل ع ـبــد الــرحـمــن
الـلـبــان ع ــام  .1962بـعــد ع ــدوان تموز
 ،2006قدمت الحكومة االيطالية هبة
ألصحابه لبناء مجمع جديد افتتح
ّ
عــام  .2010نــزالء املستشفى ال يقلون
عن مئتني ،من بينهم عشرات النساء،
ويزيد عددهم أحيانًا على  250يأتون
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب وص ـ ـيـ ــدا وامل ـخ ـي ـم ــات
الفلسطينية وإقليم الخروب والبقاع.
ّ
بأسرة
بفضل «الطليان» ،حظي هؤالء
وت ـج ـه ـيــزات .لـكــن الـبـنــى الـتـحـتـيــة لم
تكن كافية لتأمني حاجاتهم كافةّ .
تقر
مــديــرة املستشفى ،الطبيبة النفسية
سمر عبد الرحمن اللبان ،بأن العائلة
الـتــي ّأسـســت املستشفى ال ـخــاص ،لم
تـعــد قـ ــادرة عـلــى تـغـطـيــة احـتـيــاجــات
مــرضــاه «بـسـبــب الـعـجــز املــالــي الــذي
ّ
تسببت به وزارة الصحة التي تحجب
مستحقاتنا السنوية منذ سنوات».
ع ـ ـشـ ــرة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة هـ ــي ح ـق ــوق
«الـ ـفـ ـن ــار» ال ـت ــي ت ـح ـت ـجــزهــا ال ـ ـ ــوزارة
م ـنــذ ع ــام  ،2004بـحـســب ال ـل ـب ــان .في
ذلك العام ،قــررت الــوزارة رفع السقف
املالي للتكلفة االستشفائية للمريض

فــي املستشفيات النفسية والعقلية.
«ال ـتــزمــت إدارات املـسـتـشـفـيــات برفع
الـتـكـلـفــة ،لـكــن ال ـ ــوزارة أب ـقــت الـسـقــف
املــالــي ال ــذي تـحـ ّـولــه لـنــا سـنــويــا على
حاله قبل الــزيــادات ،ما تسبب بعجز
مـ ــالـ ــي» .وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ــه ق ـب ــل ،2004
حــددت الكلفة االستشفائية لصاحب
املرض املزمن الذي يستلزم بقاؤه في
ً
املستشفى شهرًا كامال بـ 16ألف ليرة
عــن كــل ي ــوم ،وللمريض العقلي بــ24
أل ـفــا .فــي «ال ـف ـنــار» ،كــان عــدد املــرضــى
املزمنني  ،125كلفة عالجهم الشهرية
 60مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـي ـ ــرة ،وع ـ ـ ـ ــدد امل ــرض ــى
ال ـع ـق ـل ـي ــن  75ي ـك ـل ـف ــون  54م ـل ـيــونــا
شـهــريــا .فــي ع ــام  ،2004زادت الكلفة

يتوافر  1500سرير من
أصل  6000مطلوبة
لألمراض العصبية

مفكرة
ّ
يوم طبي تنظمه بلدية بيروت الحادية
عشرة قبل ظهر اليوم ،بالتعاون مع
شركة «نوفو نوردسك» ،لمناسبة
اليوم العالمي لمرض السكري.
تتخلل النشاط حملة توعية حول
«السكري وأهمية الوقاية وطرق
العالج» ،في مبنى القصر البلدي ـ ـ
وسط بيروت.

ولم يطلب رأيهم ،مطالبني بتحقيق
شـفــاف يــوضــح «ال ـص ــورة الشاملة»
ُ
وي ـفـ ّـســر «ال ـخ ـســارة الـكـبـيــرة ألم ــوال
ّ
املـ ـ ــودعـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـ ـ ــزال ت ـت ـقــلــص
وتمنى بالخسائر منذ كانون الثاني
املاضي».
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،طـلـبــت لجنة
شؤون األساتذة املنبثقة من مجلس
شـيــوخ الجامعة مــن اإلدارة ،أخـيـرًا،
تـقــديــم تـفـسـيــرات ملــا يـجــري فــي هــذا
امل ـ ـلـ ــف وحـ ـ ـ ــول الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـف ـع ـل ـيــة
الـتــي لحقت بـتـعــويـضــات األســاتــذة
ُ
وأس ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا ،عـ ـل ــى أن ت ـ ـع ـ ــرض فــي
اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري
مل ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ( ،Senateوه ــو
اع ـلــى سـلـطــة تـشــريـعـيــة داخ ـل ـيــة في
ال ـجــام ـعــة ،يـهـتــم أس ــاس ــا بــال ـقــرارات
األكاديمية ويقدم مقترحات متعلقة
بمصالح األساتذة ويرسل توصياته
الى رئيس الجامعة ومجلس األمناء
للموافقة عليها).
عـ ــدد م ــن األسـ ــاتـ ــذة ال ــذي ــن تـحــدثــت
إل ـي ـه ــم «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ح ـ ّـمـ ـل ــوا خـ ــوري
«املسؤولية األســاسـيــة» ،الفتني إلى
أنه «تجاهل» انقسام أعضاء «لجنة
املـسـتـحـقــات وال ـح ــواف ــز» ح ــول ق ــرار
النقل «وتحذير بعضهم من املخاطر
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ــراف ــق قـ ـ ــرارًا ك ـه ــذا».
كذلك ّ
حملوا مجلس األمناء (املشرف
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار الـ ـج ــامـ ـع ــة وامل ـ ـسـ ــؤول
االول ع ــن ادارتـ ـ ـه ـ ــا وع ـ ــن ال ـ ـقـ ــرارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة) «امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
الكبرى» بسبب «غيابه عن الساحة
وعدم
األكاديمية واإلدارية للجامعة ّ
اتخاذه حتى اآلن أي إجــراء للتدخل
في تصويب أداء اإلدارة الحالية».

اليومية للمريض املزمن الــى  26الف
ليرة يوميًا وللمريض العقلي الى 40
ألفًا ،ما رفع الكلفة الشهرية الى 187
مـلـيــونــا .لـكــن الـ ـ ــوزارة بـقـيــت عـلــى ما
كانت ّ
تحوله قبل الزيادات.
العجز املالي انعكس ديونًا متراكمة
على املستشفى لدى املؤسسات التي
كــانــت ت ــزوده بمستلزماته مــن املــواد
ال ـغــذائ ـيــة وال ــوق ــود وغ ـيــره ـمــا .تـقــول
اللبان إن لهؤالء مستحقات «بمئات
مــايــن الـلـيــرات .ومــا معي أدف ــع لهم.
واألهم أن للموظفني في ذمتنا مليارًا
و 100مـلـيــون ل ـيــرة روات ـ ــب مـتــأخــرة.
بعنا حــوالــى ألــف دون ــم مــن األراض ــي
التي اشتراها والــدي في الستينيات
وبـنــي املستشفى على جــزء منها .لم
ي ـعــد لــدي ـنــا اآلن س ــوى ال ـع ـقــار ال ــذي
ي ـق ــوم عـلـيــه امل ـب ـن ــى .واح ـت ـم ــال بيعه
وارد جـدًا» .مــاذا عن املرضى؟ تجيب:
«ل ــم ي ــواف ــق أي مـسـتـشـفــى آخ ــر على
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــالـ ـه ـ ّـم» ،وتـ ـضـ ـي ــف« :ل ـي ـس ــوا
أوالدي بالتبني»!
مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة ال ـص ـح ــة أوضـ ــح
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن الـ ـعـ ـج ــز ي ـ ـطـ ــال كــل
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـق ـل ـي ــة
وامل ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــة ،ول ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــار» ف ـق ــط.
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خفض عدد ضحايا الحوادث يحتاج قرارًا سياسيًا
وأوضح أن النظام الصحي في لبنان
ي ـص ـنــف ه ـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ب ــ«ف ـئــة
ثانية» ،فيما «الفنار» و«مستشفى دار
العجزة اإلسالمية» و«ديــر الصليب»
ّ
ت ـص ــن ــف م ــن ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ـ ــى« .ال ـ ـ ــدار»
الـتــابـعــة لجمعية املـقــاصــد و«الــديــر»
ال ـت ــاب ــع لـجـمـعـيــة راه ـ ـبـ ــات الـصـلـيــب
يغطيان جزءًا من نفقاتهما اإلضافية
مــن خــال هـبــات ومـســاعــدات تحصل
ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـم ـع ـي ـت ــان ،ف ـي ـم ــا يـعـتـمــد
«الفنار» على دعم أصحابه والــوزارة
فـقــط .يشير امل ـصــدر إلــى أن «الـفـنــار»
«ي ـت ـج ــاوز ب ـش ـكــل دائ ـ ــم عـ ــدد األس ـ ـ ّـرة
امل ـصـ ّـرح عنها فــي الـعـقــد امل ـبــرم بينه
وبني الــوزارة ،والذي يفرض استقبال
 70مريضًا فقط ،فيما هم يستقبلون
كل الحاالت الوافدة إليهم ،ويسمحون
ل ـهــا بــال ـب ـقــاء مـ ــددًا ت ــزي ــد ع ـلــى شـهــر،
ب ـخ ــاف املـسـتـشـفـيــات األخ ـ ــرى الـتــي
ترفض استقبال الكثير مــن الحاالت
ّ
وتحدد مدد اإلقامات».
ه ــل ه ــي خـطـيـئــة آل ال ـل ـب ــان؟ يجيب
املصدر« :نعم ،إنها خطيئة في لبنان
حـيــث يـتــوافــر  1500ســريــر لــأمــراض
النفسية والعصبية ،فيما الحاجة إلى
أكثر من ستة آالف سرير»!

إيلده الغصين
لم ّ
ينص قانون السير الجديد (/243
 )2012عـ ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز أبـ ـح ـ ّـاث
متخصص بالسالمة امل ـ ّ
ـروري ــة ،لكنه
ّ
ّ
نـ ّـص على أن تتولى اللجنة الوطنية
للسالمة املـ ّ
ـروريــة التي يرأسها وزير
ّ
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات مـهــمــة «إجـ ــراء
الدراسات واألبحاث لتطوير السالمة
املرورية ورفعها إلى املجلس الوطني
ل ـل ـس ــام ــة املـ ـ ــروريـ ـ ــة الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
بشأنها» (امل ــادة  .)360غير أن غياب
ّ
فاعلية اللجنة الوطنية واجتماعاتها
ال ـخ ـج ــول ــة ،س ـم ــح ب ـت ـظ ـه ـيــر ال ـحــركــة
الناشطة ألمانة ّ
سر املجلس الوطني
للسالمة امل ــروري ــة .وقــد تـ ّ
ـوجــت أمس
بتدشني مركز أبحاث السالمة املرورية
وأكــاديـمـيــة «أل ـفــا» للسالمة املــروريــة
(ف ــي مـقــر أم ــان ــة ال ـ ّـســر ـ ـ ـ ـ الـكــرنـتـيـنــا)،
بالتعاون مــع جامعة سـيــدة اللويزة
لتزويد املركز باألكاديميني والطالب
إلتمام الدراسات.
وزي ـ ـ ـ ـ ــر األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة والـ ـنـ ـق ــل
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــف األعـ ـ ـم ـ ــال
ســف ف ـن ـيــانــوس رأى ان االف ـت ـتــاح
يــو ّ
ي ـ ـبـ ــشـ ــر بـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز «لـ ـلـ ـخـ ـب ــراء

واالخـتـصــاصـيــن» فــي مـجــال تعزيز
السالمة املـ ّ
ـروريــة وهــو العامل األول.
ي ـب ـقــى ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي وهـ ــو «ت ــواف ــر
القرار السياسي» الذي يمكن أن يضع
تــوصـيــات املــركــز ودراس ــات ــه فــي حكم
ّ
الجهد األكاديمي والعلمي «املعلق»،
مــا لــم ي ـقـ ّـرر الـسـيــاسـيــون والـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـ ّـي ــة ال ـع ـم ــل ب ـه ــا ل ـخ ـفــض أرق ـ ــام
ضحايا حوادث السير.
امل ــرك ــز سـيـعـمــل ع ـلــى ق ــاع ــدة إصـ ــدار
ال ـ ــدراس ـ ــات امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة بــال ـســامــة
املــروريــةّ ،
لسد النقص الحاصل منذ
س ـ ـنـ ــوات فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وإص ـ ـ ــدار
تـ ــوص ـ ـيـ ــات إلـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات امل ـع ـن ـ ّـي ــة
لـ ـتـ ـحـ ـس ــن شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة .هـ ــذه

على مدى  25عامًا
بلغ عدد ضحايا حوادث
السير في لبنان 12500

ال ــدراس ــات تـنـقـســم بـحـســب أم ــن سر
امل ـج ـل ــس رم ـ ـ ــزي س ــام ــة إل ـ ــى أرب ـع ــة
ّ
الهندسية للنقاط
أن ــواع :ال ــدراس ــات
ال ـ ـسـ ــوداء أي الـ ـط ــرق األكـ ـث ــر عــرضــة
لـحـصــول ص ــدا ّم ــات م ــروري ــة وتـهــدف
ّ
املعنية
إلى توجيه تدخالت الجهات
بتصميم الطرق وتأهيلها وتطويرها
(م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار ،وزارة
األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـق ــل ،ال ـب ـلـ ّ
ـديــات
واتـ ـح ــادات الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ،)...ال ــدراس ــات
الـ ـسـ ـل ــوك ـ ّـي ــة مل ـس ـت ـخ ــدم ــي الـ ـط ــرق ــات
(اس ـت ـع ـم ــال ال ـه ــات ــف امل ـح ـم ــول ،ربــط
حزام األمــان ،اعتمار الخوذة الواقية،
ح ـ ـمـ ــايـ ــة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـ ــي املـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة)...
وتــأث ـيــر ح ـم ــات ال ـتــوعـ ّـيــة ع ـلــى هــذه
الـسـلــوكـ ّـيــات ،ال ــدراس ــات االقـتـصــاديــة
ّ
الصحية وكلفة
حــول كلفة الـفــاتــورة
التأمني الناجمة عــن ح ــوادث السير،
ّ
ّ
ّ
بفاعلية
الصحية املتعلقة
والدراسات
خــدمــات اإلسـعــاف وأن ــواع اإلصــابــات
ال ـج ـس ـ ّ
ـدي ــة واإلع ـ ــاق ـ ــات ال ـن ــات ـجــة عــن
الحوادث السير.
تـ َ
ـزام ــن اف ـت ـت ــاح امل ــرك ــز م ــع األس ـب ــوع
الثالث من تشرين الثاني املخصص
لـلــذكــرى الـسـنــويــة الـعــاملـ ّـيــة لضحايا
ح ـ ـ ـ ــوادث الـ ـسـ ـي ــر ،وقـ ـ ــد «بـ ـ ــدأ إحـ ـي ــاء

ال ــذك ــرى مـنــذ  ،1993وم ــن حـيـنــه إلــى
اليوم خسر العالم  30مليون ضحية
فـ ــي حـ ـ ـ ــوادث ال ـس ـي ــر ب ـي ـن ـهــم 12500
لبناني» وفــق الــرائــد ميشال مـطــران.
ّ
تقريبية إذ يتراوح
هذه األرقام تبقى
هامش الضحايا السنويني في لبنان
ً
ب ــن ن ـحــو  650ق ـت ـيــا بـحـســب أرق ــام
ً
ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي و 850ق ـت ـيــا
ب ـح ـســب خـ ـب ــراء ال ـس ـي ــر ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يـبـ ّـن أهـمـ ّـيــة إن ـشــاء املــرصــد الوطني
لجمع املـعـلــومــات الـخــاصــة بـحــوادث
ال ـس ـيــر ،وه ــو مــرصــد «ق ـيــد اإلن ـش ــاء»
وفــق معلومات «األخ ـبــار» ،وسيعمل
على جمع املعلومات مــن قــوى األمــن
الداخلي واملستشفيات ،في حني يبقى
«إنشاء وحــدة مــرور متخصصة لدى
قوى األمن الداخلي بعيد املنال» .هذه
الــوحــدة وضعها فنيانوس فــي إطــار
«ال ـت ـحـ ّ
ـديــات الـكـبـيــرة واإلص ــاح ــات»
لخفض عــدد ضحايا حــوادث السير،
إل ــى جــانــب «تـحـســن تعليم الـقـيــادة،
إنشاء السجل املــروري ونظام النقاط
لرخصة السوق ،وإعادة تأهيل خبراء
ّ
السير »...وســواهــا .وذلــك كله يحتاج
إلى «القرار السياسي» الذي أشار اليه
فنيانوس.

وذلك بين التاسعة والثانية عشرة
من نهار األحد المقبل ،في قاعة
مبنى بلدية الغبيري ـ ـ جسر طريق
المطار.
¶¶¶

ضمن فعاليات األسبوع األخير
لمعرض «النكبة ...على طريق
العودة»ُ ،يعقد لقاء الخامسة غروب
غد مع الفنان الفلسطيني عبد
الرحمن قطناني ،في مبنى مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،فردان.
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حول العالم

الكرة اللبنانية

زفيريف يجدد تفوقه

لبنان يواجه أوزبكستان وأوستراليًا وديًا

«سداسي محترف» في تشكيلة المنتخب

علي زين الدين
ما قبل عامي  2011و ،2012وخاللهما،
وبعد عام  ،2016ثالث مراحل انتقالية
عاشها منتخب لبنان .املنتخب الذي
دخل تصفيات كأس العالم «البرازيل
 »2014بمجموعةٍ من الوجوه الجديدة
ّ
وعـ ـن ــاص ــر ك ــان ــت فـ ــي عـ ـ ــز ع ـط ــائ ـه ــا،
ل ــم ي ـكــن ي ـضــم سـ ــوى خ ـم ـســة العـبــن
مـ ـحـ ـت ــرف ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،ه ـ ــم رض ــا
عنتر ،يوسف محمد ،حسن معتوق،
رامـ ـ ـ ــز ديـ ـ ـ ــوب ومـ ـحـ ـم ــد غـ ـ ـ ـ ــدار .ب ــاق ــي
الالعبني كــانــوا ينشطون فــي الــدوري
ّ
امل ـحــلــي ،ول ــم يـسـبــق لـهــم أن خــاضــوا
ّ
أيــة تجربة احـتــرافـيــة .تــأهــل املنتخب
إلــى التصفيات النهائية للمونديال،
ُ ّ
وب ــدأت األض ــواء تـســلــط على املــواهــب
اللبنانية ،وخ ــال عــامــن ،ارتـفــع عدد
امل ـح ـت ــرف ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مـ ــن خـمـســة
العبني ،إلى أكثر من  12العبًا.
ّ
ب ــال نـجــاريــن ات ـجــه إل ــى الـهـنــد ،علي
حمام انتقل إلى إيران ولحق به وليد
اسـمــاعـيــل ،مـحـمــد ح ـيــدر وج ــد نفسه
فــي السعودية ،زيــاد الصمد لعب في
ُعمان ،عباس ًعطوي ومعتز الجنيدي
ً
خــاضــا تـجــربــة قـصـيــرة فــي اإلم ــارات،
وب ــدأ الـعـمــل عـلــى اس ـت ـقــدام الــاعـبــن
ذوي األصول اللبنانية ،كعباس حسن
ومحمد علي خان من السويد وسوني
سعد من الــواليــات املتحدة األميركية
ونادر مطر من إسبانيا وعدنان حيدر
من النرويج .باتت مباريات املنتخب
الـ ـ ّ
ـوديـ ــة ،ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـت ــي ال تشهد

ّ
ُ
توقفًا دوليًا ،ال تشبه املنتخب .أكثر من
نصف التشكيلة غائبة بسبب ارتباط
ال ــاع ـب ــن ب ـفــرق ـهــم ،وف ـ ــرص م ـشــاركــة
ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن ت ـضــاع ـفــت .م ـ ّـرت
ال ـس ـنــوات وع ــدد الــاع ـبــن املحترفني
ف ــي ال ـخ ــارج زاد حـتــى وص ــل إل ــى 18
العبًا ،إلــى أن أصبحت بعض األندية
ُ
ّ
املحلية تدفع روات ــب تشبه تلك التي
ُ
تدفع لالعبني في الدوريات املحترفني.
عاد حسن معتوق إلى لبنان بعد ست
سنوات في اإلمــارات ،ومثله فعل علي
ٍ
ح ـمــام ولـحـقــه رب ـيــع ع ـطــايــا ،واخ ـتــار
عــدنــان حـيــدر وعـبــاس حسن وسمير
ّ
أيـ ــاس خ ــوض غ ـم ــار ال ــدول ــي املـحــلــي
ألول ّ
مرة ،وباتت قائمة املنتخب شبه
خاليةٍ من املحترفني ،حتى وصل األمر
إلى استدعاء َ
العبني فقط من الخارج،
هما املـهــاجـمــان هــال الـحـلــوي وعمر
بــوغ ـيــل .ال ـي ــوم ،وع ـلــى أبـ ــواب بطولة
ك ــأس آس ـيــا  ،2019ع ــاد املـنـتـخــب إلــى
حـيــث ب ــدأت مـسـيــرتــه الـنــاجـحــة .ستة
م ـح ـتــرفــن م ــن ال ـ ـخـ ــارج ف ــي ال ـقــائ ـمــة
املستدعاة للمواجهتني الوديتني مع
اوزبكستان واستراليا ،لكن هذه املرة،
ج ـم ـيــع هـ ـ ــؤالء م ــن خ ـ ّـري ـج ــي األن ــدي ــة
األوروبية.
الشقيقان روب ــرت ألكسندر وفيلكس
ج ــورج ميلكي ال ـقــادمــن مــن ال ــدوري
الـســويــدي ،بــاســل ج ــرادي الــذي يلعب
فـ ــي كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،ه ـ ــال الـ ـحـ ـل ــوي الع ــب
«أبــولــون سميرنيس» اليوناني ،عمر
بوغيل مهاجم «بروملي» اإلنكليزي،
وجوان العمري الذي يلعب في اليابان

عدد الالعبين المحترفين وصل إلى  18العبًا (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)

مسيرته الكروية في أملانيا ،هم
وبــدأ
ّ
ال ــذي ــن يـمــثـلــون الــاع ـبــن اللبنانيني
ّ
املـحـتــرفــن فــي ال ـخ ــارج ،عـلــى قــلـتـهــم،
مع املنتخب الوطني .لبنانيو األصل
الــذيــن لــم يلعب ّ
أي منهم أكثر مــن 15
مـبــاراة بقميص املنتخب ،يبدو أنهم
بـ ــاتـ ــوا س ـ ــاح املـ ـ ـ ــدرب املــون ـت ـن ـي ـغــري
م ـي ــودراغ رادولــوف ـي ـتــش فــي البطولة
اآلس ـي ــوي ــة ،وغــال ـبــا ،سـيـكــون أغلبهم
ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــاتـ ــه ف ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
املباراتني الوديتني حتى
األساسية في
ً
كــأس آسـيــا ،خــاصــة فــي ظــل الغيابات
التي ُيعاني منها املنتخب .في غياب
علي حمام يحضر الشقيقان ألكسندر

الشقيقان روبرت ألكسندر
وفيلكس جورج ميلكي قادمان
من الدوري السويدي
وفيلكس مـيـشــال ،واألخ ـيــر يلعب في
مركز هيثم فاعور الغائب أيضًا .وفي
ظ ــل ع ــدم االع ـت ـم ــاد ع ـلــى العـ ـ ٍـب خلف
املـ ـه ــاجـ ـم ــن ،يـ ـب ــدو الـ ـح ــل فـ ــي عـ ــودة
بــاســل جـ ــرادي ،فـيـمــا يـحـجــز الـعـمــري
مــركـزًا أساسيًا لــه كــالـعــادة ،بينما قد
ً
بدال من الحلويّ ،
لتغيب
يلعب بوغيل
األخير عن املباراتني.
ه ـك ــذا ،ي ـب ــدو أن رادول ــوف ـي ـت ــش وجــد
األساسية
الحل لواحدة من املشكالت
ّ
فــي كــرة الـقــدم اللبنانية والـتــي تؤثر

عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .إذا ل ـ ــم يـ ـك ــن ل ــدي ــك
دوري م ـح ـتــرف ،اب ـحــث ع ــن الــاعـبــن
امل ـح ـت ــرف ــن .م ـث ـلــه ف ـعــل األمل ــان ــي ثـيــو
بوكير ومن بعده اإليطالي جيوسيبي
جـ ـي ــانـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــدرج ـ ــةٍ أق ـ ـ ـ ــل .ف ـ ــي ح ــال
االعتماد على السداسي املحترف في
الـخــارج فــي امل ـبــاراة املقبلة ،وبــوجــود
حـســن مـعـتــوق ومـحـمــد حـيــدر وربـيــع
عطايا وعدنان حيدر ووليد اسماعيل
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ح ـ ـسـ ــن وح ـ ـس ـ ــن ش ـع ـي ـت ــو
«موني» ومعتز الجنيدي ،يصبح في
يد «رادو» أكثر من تشكيلةٍ كاملةٍ من
الالعبني املحترفني ،ولو أن املذكورين
ّ
يلعبون في الدوري املحلي حاليًا ،لكن
سبق لهم أن احترفوا أيضًا.

مباراة الالهجوم

ال ُيـ ـمـ ـك ــن امل ـ ـ ـ ــرور عـ ـل ــى اسـ ـ ــم املـ ـ ــدرب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ه ـي ـك ـت ــور كـ ــوبـ ـ ّـر عـنــد
الحديث عــن املــدربــن الــذيــن يفضلون
ّ
الخطط الدفاعية .الستيني الــذي قاد
منتخب مصر فــي املــونــديــال املاضي،
ُع ّي منذ فترة على رأس الجهاز الفني
لـلـمـنـتـخــب االوزب ـ ـكـ ــي ،وأش ـ ــرف عليه
ف ــي أرب ـ ــع مـ ـب ــاري ــات ،فـ ــاز ف ــي اثـنـتــن
م ـن ـهــا أم ـ ــام ق ـط ــر وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
بهدفني دون رد ،وت ـعــادل مــع سوريا
بهدف
بهدف ملثله وخسر أمــام ايــران
ٍ
ٍ
وح ـيــد .مــواجـهـتــه الـخــامـســة ستكون
مع املنتخب اللبناني اليوم الخميس
ً
مساء بتوقيت اوستراليا،
في الثامنة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا فــي ب ـيــروت،
على ملعب «النــغ ب ــارك» .منافسه في

الجهة املقبلة ،املونتنيغري ميودراغ
رادولوفيتش ،من بني املعتمدين على
ّ
يسجل
ال ـكــرة الــدفــاعـيــة أي ـضــا ،إذ لــم
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي س ـ ــوى خ ـم ـســة
أهداف في املباريات الخمس األخيرة.
اللقاء سيكون السادس بني املنتخبني
منذ املـبــاراة األول ــى التي لعباها قبل
ع ـشــريــن ع ــام ــا .أف ـض ـلـ ّـيــة امل ــواج ـه ــات
ّ
تصب في مصلحة املنتخب االوزبكي
الــذي فــاز في ثــاث مناسبات وتعادل
م ــرت ــن ،ولـ ــم ُي ـس ـ ّـج ــل ف ــي م ــرم ــاه مــن
ـي س ـ ـ ــوى ه ــدف ــن.
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ً
املباراة ستكون فرصة لكابنت املنتخب
الـلـبـنــانــي حـســن مـعـتــوق ملـعــادلــة رقــم
ه ـ ـ ـ ــداف املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي رض ــا
عنتر ،في حــال ّ
سجل هدفًا في مرمى
مـنـتـخــب «الـ ــذئـ ــاب ال ـب ـي ـضــاء» لـيــرفــع
رص ـي ــده م ــن األه ـ ــداف إل ــى  20هــدفــا،
َ
الالعبني
كما ستكون فرصة الختبار
الجديدين ،إلــى جانب باسل جــرادي،
إذ قد ال يلعبان أكثر من أربع مباريات
ت ـح ـض ـي ــري ــة قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق ال ـب ـط ــول ــة
اآلسـيــويــة ،إذ نجح االتـحــاد اللبناني
لكرة القدم في تأمني مباراتني وديتني
خالل املعسكر القطري .ويلعب لبنان
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة إل ــى جــانــب
الـسـعــوديــة وقـطــر وكــوريــا الشمالية،
وه ــو ك ــان وص ــل إل ــى  16مـ ـب ــارا ٍة من
دون هزيمة قبل الخسارة أمام الكويت
في تشرين األول/أكتوبر املاضي .في
املـقــابــل يلعب املنتخب االوزب ـك ــي في
امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة بــرف ـقــة ال ـيــابــان
وعمان وتركمانستان.

جدد األملاني ألكسندر زفيريف املصنف
ثالثًا تفوقه على الكرواتي مارين سيليتش
الخامس ،بتغلبه عليه في مستهل
مشوارهما في بطولة املاسترز التي يختتم
بها موسم  2018لكرة املضرب .وفي مباراة
مليئة باألخطاء غير املباشرة على ملعب
«أو  2أرينا» في لندنّ ،
عوض األملاني البالغ
 21عامًا خسارته إلرساله وتخلفه في كل
من املجموعتني ،وأكد تفوقه على سيليتش
الذي مني بهزيمته السادسة تواليًا أمام
زفيريف.

بيليكانز يسقط رابتورز
نساء عراقيات في اقليم كردستان خالل التمارين في أربيل .وعرف العراق تاريخيًا دورًا الفتًا للنساء في الرياضة على مختلف أنواعها ،وفي مختلف املحافظات،
قبل أن يتراجع هذا الدور وال سيما في عهد االحتالل األميركي للعراق ،وفي فترة هيمنة امليليشيات الطائفية بعده ،إال أنه ،وفي الشمال ،ما زالت املرأة تناضل
من أجل حقها في الحياة وفي الرياضة (صفني حامد ــ أ ف ب)

استراحة
3016 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 1 6
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قاد أنتوني ديفيس فريقه نيو أورليانز
بيليكانز إلى إلحاق الخسارة األولى
بتورونتو رابتورز ،متصدر املنطقة
الشرقية ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني .وسجل ديفيس  25نقطة و20
متابعة ،ليفوز فريقه  ،110-126في ظل
تألق الثالثي ايتواون مور ( 30نقطة) ،املوزع
جرو هوليداي صاحب  29نقطة وجوليوس
راندل ( 17نقطة) .وهذه أول خسارة
لتورونتو بعد  6انتصارات متتالية ،والثانية
هذا املوسم مقابل  12فوزًا.
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أفقيا
 -1من الفاكهة – بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون –  -2ذكر النحل – مدينة لبنانية – -3
من الحيوانات – من أسماء األسد أو الذئب –  -4متحف روسي في سان بطرسبورغ
ُي ّ
عد من أقدم املتاحف واملعارض الفنية في العالم يحوي  3ماليني قطعة فنية – قلب
ُ
الثمرة –  -5فخ ينصب للعدو في الحروب – سلك البكرة –  -6علف الــدواب – نزع
الريش أو الشعر – ضمير منفصل –  -7خالف حالل – تقال على الهاتف –  -8شعوب
دولــة عظمى – أحــرف متشابهة –  -9عملة آسيوية – البترول –  -10قناة إخبارية
فضائية أجنبية تبث برامجها باللغة العربية

عموديًا

 -1من األعـيــاد الوطنية اللبنانية – ّ -2
نمر عبر النهر – فيلسوف إيطالي من أوائــل
الرافضني لفلسفة أرسطو في علم الكون صاحب فكرة عالم غير محدود إتهم باإللحاد
وأحرق – ّ -3
سنور – مدينة مغربية –  -4إسم حمله أربعة ملوك إنكليز أشهرهم الفاتح
– للتفسير –  -5قلب اإلناء على رأسه – من الفاكهة – أداة إستثناء –  -6مدينة أميركية
من ضواحي لوس أنجلس – ّ -7
حرك وخفق بواسطة املقدح – من األطعمة الشائعة في
ُ
لبنان تعرف في مصر بالطعمية –  -8جذب لجام الحصان – خالف عالي –  -9خالف
أيامه –  -10أهم مدن منطقة جبل عامل في الجنوب اللبناني – يجري في العروق

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

 -1صهريج – يراع –  -2ين – الصرصور –  -3دارفور –  -4لن – اس – أفقا –  -5يوم – هبل –
ال –  -6املتأهب –  -7يكش – هر – يم –  -8جفل – باركال –  -9حتوزا – اي –  -10الشيخة موزة

عموديًا
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مشاهير 3016

حلول الشبكة السابقة

 -1صيدلية – جحا –  -2هنانو – يفتل –  -3ماكلوش –  -4يافا – لش – زي –  -5جلوسهم –
باخ – ّ -6
صر – بترا –  -7ري – األهرام –  -8رصيف – كيو –  -9أو – قابيل –  -10عرزال – مازة

حل الشبكة 3015

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية شيشاني ( )1996-1944عاش طفولته القاسية مهجرًا
في أرياف سيبيريا القاحلة .قتل بصاروخ موجه أطلقته قاذفة روسية
من نوع سوخوي
 = 10+2+8+5+9يعالج املريض ■  = 4+6+3+7أزمنة طويلة ■ = 1+11
غير ناضج من الفاكهة

حل الشبكة الماضية :كاميال باركر

خطف املنتخب املغربي لرياضة الكاراتيه،
األضواء في بطولة العالم للكبار في
العاصمة اإلسبانية مدريد ،بعدما حقق
ّ
ميداليتني برونزيتني بواسطة كل من عبد
السالم أمكناسي وابتسام الصديني.
والجدير بالذكر ّأن مشاركة املغرب في
بطولة العالم ستمنح أمكناسي والصديني
عددًا مهمًا من النقاط ،في طريق التأهل إلى
دورة األلعاب األوملبية «طوكيو .»2020

زمالء هاميلتون أساطير!

قال البريطاني لويس هاميلتونّ ،إن
جميع زمالئه في مرسيدس «أساطير»،
وذلك بعد تحقيق ثنائية لقبي الصانعني
والسائقني ببطولة العالم لسباقات فورموال
 1للسيارات بالبرازيل .وقال السائق البالغ
من العمر  33عامًا« :هذه السنوات الـ 6
املاضية كانت ملحمية ومشهودة .نحن اآلن
أساطير تذكروا هذا .عندما تعودون إلى
الديار وتنظرون في املرآة ،وتستيقظون في
الصباح فليقل كل منكم :إنني أسطورة».
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رياضة

رياضة
بوندسليغا

ليغا

فالفيردي «يبلعط» في برشلونة
حسن رمضان

روبيرتو وبيكيه ...إلى متى؟

بعد سلسلة من النتائج اإليجابية،
هــا هــو بــرشـلــونــة فــالـفـيــردي يسقط
مــن جــديــد ،ولـكــن هــذه املــرة بسقوط
مختلف أمام الفريق األندلسي ريال
ب ـي ـت ـي ــس .خ ـ ـسـ ــارة ب ــأربـ ـع ــة أه ـ ــداف
م ـقــابــل ث ــاث ــة ،تـعـتـبــر م ــن ب ــن أكـبــر
ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ت ـك ـب ـ ّـده ــا ال ـف ــري ــق
ال ـك ــات ـل ــون ــي م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة.
ت ـع ــود آخ ــر خ ـس ــارة لـبــرشـلــونــة في
مـعـقـلــه ال ـك ــام ــب ن ــو وب ــرب ــاع ـي ــة إلــى
عــام  ،2003حيث خسر الفريق أمــام
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو الك ـ ــورون ـ ـي ـ ــا ب ــأرب ـع ــة
أهداف مقابل هدفني .أسباب عديدة
ّأدت لـحــدوث مثل هــذه النتيجة في
ّ
الـكــامــب نــو أم ــس األح ــد ،ولـكــن لعل
أبــرز هــذه األس ـبــاب ،امل ــدرب ارنستو
فالفيردي.
أخطاء كبيرة وقع فيها املدرب خالل
املـبــاراة أمــام ريــال بيتس .أخطاء ،ال
يتوقف عن ارتكابها ،برأي كثير من
املحللني واملتابعني.

على رغــم تقديم الظهير البرتغالي
ن ـي ـل ـســون س ـي ـم ـيــدو م ـس ـتــوى جـيـدًا
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأ ف ـي ـه ــا
أساسيًا (فــي الفترة التي كــان فيها
ّ
سيرجيو روبـيــرتــو مـصــابــا) .إل أن
فــال ـف ـيــردي ،ان ـت ـظــر وبـ ـف ــارغ الـصـبــر
عـ ــودة روب ـيــرتــو م ــن اإلص ــاب ــة ،لكي
يجلس سيميدو على مقاعد البدالء،
وإشراك روبيرتو أساسيًا من جديد.
األخـ ـي ــر ،كـ ــان «كـ ــارثـ ــة» ف ــي املـ ـب ــاراة
أمـ ـ ـ ــام ب ـي ـت ـي ــس ،ثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف مــن
أصــل أربـعــة أه ــداف ّ
سجلها الفريق
األندلسي في مرمى برشلونة ،كان
على الجهة التي يشغلها سيرجيو
روبـ ـي ــرت ــو .األمـ ـ ــر ع ـي ـنــه يـ ـح ــدث مــع
امل ــداف ــع ال ــذي يـشـهــد تــراج ـعــا كبيرًا
ف ــي امل ـس ـتــوى ،ت ـحــدي ـدًا ف ــي املــواســم
األخيرة .جيرارد بيكيه ،الالعب الذي
ال يــرت ـقــي ل ـي ـكــون امل ــداف ــع ّ
األول في
ّ
برشلونة ،إل أنــه يبقى بيكيه ،أحد
ـ«بالوغرانا».
أبناء الجيل الذهبي لل
ّ
جـهــة يمنى سـ ّـيـئــة ج ـدًا تتمثل بكل
من بيكيه وروبيرتو ،يصر عليهما
املــدرب فالفيردي على رغم األخطاء
الــدفــاع ـيــة ال ـفــادحــة ال ـتــي ي ـقــوم بها
هــذا الثنائي في مختلف املباريات.
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ـ ـطـ ــاملـ ــا ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا
املــدرب فالفيردي هــذا املوسم ،وهي
ام ـ ـتـ ــداد ألخ ـ ـطـ ــاء املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،
م ــن ف ــال ـف ـي ــردي ومـ ــن إدارة ال ـفــريــق
ال ـكــات ـلــونــي ،ال ـتــي ب ــدوره ــا ل ــم تجد
حـتــى اآلن الـبــديــل املـنــاســب لنيمار.
ول ـك ــن ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال ،م ــن سـيـكــون
امل ــدرب املـنــاســب ،ليعود ببرشلونة
ألمجاده السابقة ،وللعصر الذهبي
الـ ـ ــذي اب ـت ـع ــد ك ـث ـي ـرًا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة عن الكامب نو .أخيرًا ،ذكرت
ً
صحيفة «ماركا» اإلسبانية احتماال
قــائـمــا إلق ــال ــة املـ ــدرب فــال ـف ـيــردي مع
ّ
ن ـهــايــة امل ــوس ــم .وأك ـ ـ ــدت أن اإلدارة
الـكــاتـلــونـيــة ج ــاه ــزة لـتـقــديــم عــرض
ج ـ ــدي مل ـ ـ ــدرب ف ــري ــق ري ـ ـ ــال بـيـتـيــس
كيكي سيتيان الذي ّ
يقدم مع فريقه
ّ
األنــدلـســي كــرة قــدم ممتعة ومميزة
ويحبها الجمهور.

راكيتيش حجر ثابت!
م ــا ال يـخـتـلــف ع ـل ـيــه اثـ ـن ــان ،ه ــو أن
الع ــب خــط الــوســط ال ـكــرواتــي إيـفــان

يبقى راكيتيتش الحجر األساس
الذي ال يمس بتبديل ما
الصحف تتحدث عن إقالته (جوسيب الغو ــ أ ف ب)

راكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـت ــش ،ك ـ ـ ــان م ـ ــن ب ـ ــن ن ـج ــوم
ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم األخ ـ ـيـ ــرة فــي
ّ
روسـ ـي ــا .إل أن ل ـكــل س ـبــب مـسـبــب.
وخ ـ ــط وس ـ ــط امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــروات ــي،
إل ــى جــانــب راكـيـتـيــش ،يـضــم أسـمــاء
ّ
مميزة تساعد العــب برشلونة على
أن يكون هو أيضًا نجمًا في الفريق.
أسماء كأفضل العب في العالم لوكا
مــودريـتــش ،مارسيلو بروزوفيتش
نـجــم فــريــق ان ـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي،
وف ــي مـنــاسـبــات قليلة ،ش ــارك العــب
ت ـش ـي ـل ـســي املـ ـع ــار م ــن ريـ ـ ــال م ــدري ــد
ماتيو كوفاسيتش .أسماء كبيرة في
خط الوسط ،لم يجدها الكرواتي في

ّ ّ
مما أثــر كثيرًا
برشلونة إلى جانبه،
على أداء «راكي» في مباريات املوسم
الـحــالــي .رغــم كــل الـتــراجــع فــي أدائ ــه،
ي ـب ـقــى راك ـي ـت ـي ــش ال ـح ـج ــر األس ـ ــاس
ال ـ ــذي «ال ي ـم ــس» ب ـت ـبــديــل مـ ــا .فمن
شاهد املـبــاراة أمــام بيتيس ،يالحظ
بأن فالفيردي يحب راكيتيش ،فرغم
ضـ ـي ــاع ــه وع ـ ـ ــدم ت ـق ــدي ـم ــه اإلض ــاف ــة
الالزمة في خط الوسط ،يبقى الخيار
األول على حساب البرازيلي املتألق
هذا املوسم آرثر ميلو .سيذهب اآلن
إلى كرواتيا ليلعب ،لكن هل كرواتيا
مثل برشلونة؟

دفن مالكوم حيًا
دخــل مالكوم أوليفيرا امل ـبــاراة أمــام
ً
اإلنـتــر فــي دوري األب ـطــال بــديــا من
ال ـفــرن ـســي ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـي ـلــي .شغل
مالكوم مركز الجناح األيمن ،املركز
الذي كان يشغله مع فريقه الفرنسي
السابق بوردوّ .
سجل مالكوم الهدف
فـ ــي م ــرم ــى الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـس ـلــوف ـي ـنــي
ه ــان ــدان ــوفـ ـيـ ـت ــش ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
مـشــاركـتــه مل ــدة زمـنـيــة قـصـيــرة ج ـدًا.
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
أم ـ ــام ري ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ،ش ـه ــدت ع ــودة

األسطورة األرجنتينية ليو ميسي،
فلم يكن أمام فالفيردي سوى إشراك
مالكوم في مركز الجناح األيسر .لم
ي ـقـ ّـدم الـبــرازيـلــي أي ش ــيء يــذكــر في
ّ
امل ـبــاراة ،حتى أن امل ــدرب فالفيردي،
اسـ ـتـ ـب ــدل ــه عـ ـن ــد ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .55أداء
ّ
مخيب من مالكوم ،ولكن له مبررات،
النجم السابق في الدوري الفرنسي،
ل ــم ول ــن ي ـع ـتــاد امل ـش ــارك ــة ف ــي مــركــز
مختلف عــن ال ــذي يــريــده .وه ــذا أمر
طبيعي فــي كــرة الـقــدم .وهــو يضعه
في مأزق حقيقي ،إذ أن مكان «ليو»
ً
ال يمس .وهذا يستدعي حال.

سوداء جديدة
تعرض فريق بايرن ميونخ لخسارة جديدة
نهاية األسبوع جاءت على يد الغريم التقليدي بروسيا دورتموند .نقطة ّ
ّ
في سجل كوفاتش ،رفعت أقالم النقاد مجددًا لتطال المدرب األلماني ،الذين لم يستوعبوا بعد ،كيف يمكن أن يحل كل هذا
بفريق مثل البايرن
ٍ

نيكو كوفاتش ...مجرد واجهة؟
حسين فحص
ٌ
جولة مخيبة أخرى في سجل األملاني
ـ الكرواتي تنم عن عــدم التوافق بني
ـدرات امل ـ ــدرب وط ـم ــوح ــات ال ـن ــادي.
قـ ـ
َ
ل ــم يـ ــرق كــوفــاتــش مل ـس ـتــوى ال ـبــايــرن
بعد ،ويبدو أنه لن يرقى أبـدًا .نتائج
م ـخـ ّـي ـبــة ل ـع ـم ــاق ب ــاف ــاري ــا ،أخ ــرج ــت
نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز
عن صمته لينادي كوفاتش بأن ّ
يقدر
ً
حجم ناديه الحالي ،مقارنة بأنتراخت
فرانكفورت ،الفريق الــذي كــان يدربه
كوفاتش سابقًا .بعد  11جولة ،يقبع
ب ــاي ــرن مـيــونــخ ف ــي امل ــرك ــز الـخــامــس،
ّ
املتصدر
مبتعدًا بـ  7نقاط كاملة عن
دورتـ ـم ــون ــد .ت ـغ ـي ـيــرات مـسـتـمــرة في
التشكيل ،ونتائج مخيبة أدت لثورة
بني الالعبني تجاه مدربهم الجديد،
ما جعل كبار الفريق على غرار هاملز
م ــول ــر وري ـب ـي ــري ي ـب ــدون اسـتـيــاء هــم
ف ــي غـ ــرف امل ــاب ــس .خ ـب ــرة كــوفــاتــش
ال ـق ـص ـي ــرة ب ــن امل ــاع ــب ك ـ ـمـ ــدرب ،لــم
تسعفه في احتواء ناد بحجم بايرن،
خاصة أن الـنــادي الـبــافــاري يعد أول
تـجــربــة كـبـيــرة فــي مـسـيــرة كــوفــاتــش.
ظهر جليًا فــي امل ـبــاراة األخـيــرة سوء
توظيف الالعبني ،حيث وصل العبو
دورت ـمــونــد أكـثــر مــن م ــرة إل ــى شباك
مانويل نــويــر ،الـحــارس ال ــذي حافظ
على نظافة شباكه في مناسبتني هذا
املوسم .بعد  11مباراة ،فاز كوفاتش
في  6منها وخسر في  3وتـعــادل في
ٌ
أرقام
 ،2سجل  20هدفًا واستقبل ،14
ّ
قــد تعجل فــي إقــالــة األمل ــان ــي فــي ظــل
ضـبــابـيــة م ـســار ال ـن ــادي فــي مختلف
الـ ـبـ ـط ــوالت .ل ـكــن ث ـمــة ع ــوام ــل أخ ــرى
لتراجع عمالق بافاريا.

م ـس ـتــوى ال ـن ـج ـمــن ف ــران ــك ريـبـيــري
وروبن أخيرًا .رغم تراجع مستواهما
بــاس ـت ـمــرار ،ل ــم ي ـسـ َـع ب ــاي ــرن مـيــونــخ
ّ
إليـ ـج ــاد ال ـبــدي ـلــن امل ـنــاس ـبــن حــتــى
اآلن .عاب على إدارة البايرن التفريط
بــدوغــاس كوستا فــي حــن الحاجة
ّ
املاسة إليه اآلن .مهارات الالعب كادت
ّ
لـتـخــولــه أن يـشـغــل م ــرك ــزي الـجـنــاح
ّ
األي ـمــن واألي ـس ــر ،ب ــدل ك ــل مــن روبــن
ٌ
وريـبـيــري .جيل ذهبي لكبير أملانيا
لجيل
انتهى دون بناء األساس املتني
ٍ
بأسماء شابة
جديد ،فاكتفت اإلدارة
ٍ
ككومان وغـنــابــري .الحالة النفسية
ال ـس ـي ـئ ــة ل ــاعـ ـب ــي ال ـ ـبـ ــايـ ــرن امـ ـت ــدت
خ ــارج املـلـعــب حــن ق ــام أفـضــل العــب

في أوروبــا عــام  2013فرانك ريبيري
ب ـص ـف ــع مـ ــراسـ ــل بـ ــي إن س ـب ــورت ــس
الفرنسي باتريك غيو ،بعد أن دخل
معه في مشاجرة عنيفة إثر الخسارة
من بروسيا دورتموند.

سياسة اإلدارة
ال يخفى عـلــى أح ــد تــراجــع مستوى
بــايــرن ميونخ أخ ـي ـرًا .عـمــاق أملانيا
ال ــذي سيطر على ال ـ ًـدوري فــي العقد
األخـ ـي ــر ،ي ـب ــدو ل ـق ـمــة ســائ ـغــة ال ـيــوم
أمـ ــام بــاقــي األن ــدي ــة .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تـحـمــل كــوفــاتــش جـ ــزءًا م ــن الـنـتــائــج
ميونخ
السيئة ،تتحمل إدارة بايرن
ٌ
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن املـشـكـلــة .سـيــاســة

ات ـب ـع ـه ــا ه ــونـ ـي ــس أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ت ـقـضــي
بـقـطــف م ــواه ــب ال ـف ــرق املـنــافـســة في
الدوري األملاني لجعل البايرن يحلق
وحيدًا في السرب ،فشلت هذا املوسم.

فاز كوفاتش بـ  6مباريات
وخسر  3وتعادل في  2كذلك
ّ
سجل  20هدفًا واستقبل 14
ٌ
أسلوب خدم الفريق في العقد األخير،
نظرًا لضعف املنافسني واالستقرار
الفني ،فسيطر البايرن على الــدوري
املحلي وقــدم نسخة طيبة في دوري

األبـطــال .املشاكل بــدأت منذ الصيف
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـي ــث ش ــك ــل ش ــال ـك ــه آخ ــر
ض ـحــايــا الـ ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ،ب ـعــد أن
اقتنص النادي األحمر أفضل العبيه
لـ ـي ــون غ ــوريـ ـت ــزك ــا ل ـت ـك ـت ـفــي اإلدارة
بهذه الصفقة .أخطأت اإلدارة أيضًا
بــات ـبــاع امل ــوج ــة ال ـس ــائ ــدة أخ ـي ـرًا في
أملانيا ،حيث استقطبت مدربًا شابًا
ليأتي خلفًا للمدرب املخضرم يوب
ّ
ه ــاي ـن ـك ــس .ع ـ ــاب ع ـل ــى اإلدارة قــلــة
الـصـفـقــات ،غـيــاب ال ـبــدالء املناسبني
ألغـ ـل ــب ال ــاع ـب ــن األس ــاسـ ـي ــن ،قـتــل
روح املنافسة لديهمٌ .
أمر قتل املجاعة
وال ـح ــاف ــز لـيـظـهــر ال ـب ــاي ــرن ب ـصــورة
سيئة.

جايمس رودريغرز ناقم على المدرب (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

انتهاء جيل
ب ـعــد ج ـيـ ٍـل ذه ـبــي ع ــاص ــره ال ـبــايــرن،
أش ــرف ــت خ ــدم ــة أغـ ـل ــب الع ـب ـي ــه عـلــى
النهاية .ساهم تقدم السن في تراجع

كيوسك
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غزل في موناكو بين المالك و«الغزال»

رحل العبون مهمون عن الفريق (فاليري هاش ــ أ ف ب)

11

بعد ساعات من الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف بال مقابل أمام باريس سان
جيرمان في دوري الدرجة األولى ،ساند مالك نادي موناكو املدرب تييري
هنري .ورغم أن غياب االنتصارات عن هنري مع فريقه الجديد يستمر لست
مباريات ،فإن فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو أكد أن النادي لن يرضخ
للضغوط ويقيل هنري الذي تعادل في مباراتني وخسر أربعًا منذ خالفته
للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم .وقال فاسيليف ملحطة كانال بلوس
الفرنسية« :تييري هنري حضر من أجل البقاء ملدة طويلة ولم يأت لفترة
مؤقتة» .يعني هذا أن هنري يفترض أن يلعب بضغوط «أقل» ،وأن يغتنم
فرصة التوقف الدولي ،إلعادة تنظيم صفوف فريق «اإلمارة» .ذلك ال يلغي
ظهور أسئلة كثيرة عن أداء هنري على «الدكة» .لقد تولى مهاجم أرسنال
وبرشلونة السابق مسؤولية تدريب الفريق الشهر املاضي لكنه يعاني،
بوضوح تام ،في مهمته الجديدة مع وصيف بطل الدوري املوسم املاضي.
لحسن حظ «الـغــزال» ،أن لديه بعض الذرائع ،إذ لعبت اإلصابات دورًا في
النتائج السلبية مع غياب العديد من الالعبني األساسيني بالفريق األول
وسياسة النادي ببيع أبرز العبيه لتحرم الفريق من الشعور باالستقرار.
وكان برناردو سيلفا وبنجامني ميندي وكيليان مبابي بني الذين رحلوا
عن موناكو خــال السنوات األخـيــرة ،وهــي أسماء صــارت أكبر مما كانت
عليه فــي مــونــاكــو .وهـنــا ،ال بــد مــن التوقف عند سياسة فاسيليف ،الــذي
يطور الالعبني ويبيعهم ،قبل إلقاء اللوم على املــدرب الـشــاب .في الواقع،
تجاهل املــالــك الــروســي كــل ه ــذا ،وق ــال فــي مـعــرض دفــاعــه عــن ه ـنــري« :لم
يسبق وتعرض كل هذا العدد من الالعبني لإلصابة .نفتقد الثقة في النفس
والتوفيق» .وهذا «التوفيق» ال يتوقف على املباراة التي خسرها موناكو
من ســان جرمان بفضل ثالثية من إدينسون كافاني وركلة جــزاء لنيمار،
إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبــا باكرًا بعد حصوله على نقطة واحدة
فقط من  12ممكنة ويحتل ذيــل ترتيب ال ــدوري الفرنسي بسبع نقاط من
 13مـبــاراة متساويًا مع غانغون .سيخوض موناكو مباراته املقبلة على
أرض كاين الذي يسبقه بمركزين في ترتيب املسابقة ،وهي فرصة أخيرة
للمهاجم الذي كان خطيرًا في زمانه.
(األخبار)

سوالري يحمل الرقم  13وال يبالي

وض ــع ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ثقته
بالعب وسطه السابق األرجنتيني
ســان ـت ـيــاغــو س ـ ـ ــوالري ال ـ ــذي أصـبــح
االثنني املــدرب الــدائــم للفريق امللكي
بـعــد أن تـسـلــم املـهـمــة مــؤقـتــا أواخ ــر
تشرين األول/أكتوبر إثر إقالة جولن
لــوبـيـتـيـغــي .وكــوفــئ اب ــن ال ـ ــ 42عامًا
ع ـلــى ال ـب ــداي ــة امل ـثــال ـيــة ال ـتــي حققها
مــع الفريق األول بقيادته للفوز في
جميع املباريات األربــع األولــى التي
خاضها تحت إشــرافــه ،وهــو إنجاز
لـ ــم ي ـح ـق ـق ــه أي م ـ ـ ــدرب مـ ــع الـ ـن ــادي
امللكي في مستهل مشواره التدريبي
م ـعــه .وقـ ــرر ريـ ــال بـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
األسـبــوعــن الـتــي يفرضها االتـحــاد
اإلس ـب ــان ــي ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــوق ـت ــة ،أن
يضع ثقته بــالــاعــب ال ــذي داف ــع عن
ألــوانــه بــن  2000و 2005وتــوج معه
بـلـقــب الـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس اإلسـبــانـيــة
م ـ ــرت ـ ــن ودوري أبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
وال ـك ــأس الـســوبــر األوروب ـي ــة وكــأس
االنتركونتيننتل مرة واحــدة .كذلك،
أك ــد االت ـح ــاد اإلس ـبــانــي ل ـكــرة الـقــدم
االثنني أن ريال مدريد ثبت سوالري
في منصبه ،وأن السلطات املختصة
ف ــي االتـ ـح ــاد اع ـت ـمــدت ع ـق ــده ،كــاتـبــا
ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـت ــرون ـي ــة« :كـ ــل ش ــيء
نظامي .ريال مدريد تولى أمر عقده
(سوالري) وال توجد أي مشكلة».
وب ـ ـ ـ ــدا أن ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد وص ـ ـ ــل إل ــى

الحضيض بـعــد الـهــزيـمــة املــذلــة التي
تلقاها على يــد غريمه برشلونة (-1
 )5فــي الـ ــدوري املـحـلــي ،وال ـتــي كانت
الـخــامـســة لــه فــي آخ ــر سـبــع مـبــاريــات
بـ ـقـ ـي ــادة ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،ل ـك ــن س ـ ــوالري
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاد م ـ ـ ــن خ ـ ـبـ ــرتـ ــه م ـ ـ ــع ف ــريـ ـق ــي
الشباب والــرديــف (كاستيا) وانتشل
ال ـنــادي املـلـكــي مــن كـبــوتــه .وك ــان آخــر
االنتصارات األربعة التي حققها ريال
السادس حاليًا ،األحد على سلتا فيغو
( )2-4في الدوري ،ما سمح له بتقليص
الـ ـف ــارق ال ـ ــذي يـفـصـلــه ع ــن بــرشـلــونــة
حامل اللقب واملتصدر إلى أربع نقاط
( 20مقابل  ،)24مستفيدًا مــن سقوط
األخـيــر أم ــام ضيفه ري ــال بيتيس (-3
 )4فــي املــرحـلــة الثانية عـشــرة .وتألق
الـنــادي امللكي هجوميًا فــي مبارياته
األربع مع سوالري بتسجيله  15هدفًا،
فيما اهتزت شباكه مرتني فقط.
ويبدو أن سوالري الذي قاد فريقي
ال ـش ـب ــاب م ــن  2013ح ـتــى  2016ثــم
الـ ــرديـ ــف م ــن ح ـي ـن ـهــا ح ـت ــى تـسـلـمــه
م ـه ــام م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول ،يـسـيــر
على خطى زميله السابق في وسط
ال ـنــادي املـلـكــي الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيــدان الــذي تم ترفيعه في  2016من
تدريب الفريق الرديف إلى اإلشراف
على الفريق األول وقيادته إلى لقب
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ث ـ ــاث م ــرات
م ـت ـت ــال ـي ــة .وأكـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـفــة «آس»

سوالري
معروف بأنه
دبلوماسي
(ميكال سيزيك
ــ أ ف ب)

املـقــربــة مــن ال ـنــادي قبل اإلع ــان عن
ال ـت ـعــاقــد ن ـهــائ ـيــا م ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي:
«يـسـتـحــق س ـ ــوالري االس ـت ـم ــرار مع
 15هــدفــا فــي أرب ــع مـبــاريــات» .ورأى
مــديــر الـصـحـيـفــة أل ـفــريــدو ريــانـيــو

فــي مـقــالـتــه أن ري ــال مــدريــد «حصد
ك ــل ال ـن ـقــاط م ــن أج ــل م ـنــح س ــوالري
ال ــرص ـي ــد ال ـك ــاف ــي ل ـل ـب ـقــاء ،إذ وصــل
إلـ ــى ال ـ ـنـ ــادي ب ـص ـفــة م ـ ــدرب م ــؤق ــت،
لعدم وجــود منافس لــه ،إال أنــه ومع
ن ـهــايــة ف ـت ــرة االس ـت ـع ــان ــة ب ــه بصفة
مؤقتة ،ج ــاءت االنـتـصــارات األربـعــة
التي حققها الفريق ،لتعزز رصيده
بـشـكــل مـقـنــع .ه ـنــاك أي ـضــا األه ــداف
الـ ـ ـ ـ ـ  15الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـجـ ـلـ ـه ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــون
مـقــابــل اه ـت ــزاز الـشـبــاك مــرتــن فقط،
ً
فضال عن االنطباع عن إدارة جيدة
لألمور» .أما في برشلونة ،توصلت
ال ـص ـحــف ال ـكــاتــالــون ـيــة إل ــى اقـتـنــاع
ب ــأن أزمـ ــة ريـ ــال م ــدري ــد ال ـت ــي بلغت
ذروتها مع إقالة لوبيتيغي وتعيني
سوالري خلفًا له انتهت .هكذا ،كتبت
صحيفة «س ـبــورت» على صفحتها
األولــى «العبو ريــال مدريد يمددون
ع ـقــد س ـ ـ ــوالري» .ول ــإن ـص ــاف ،عــرف
سـ ـ ــوالري ف ــي مـسـتـهــل مـ ـش ــواره مع
ال ـفــريــق ك ـيــف يـسـتـفـيــد م ــن الـخـبــرة
ال ـ ـتـ ــي ك ـس ـب ـه ــا م ـ ــن ت ـ ــدري ـ ــب ش ـب ــاب
الـ ـن ــادي ،وأدار األم ـ ــور ب ــذك ــاء ،على
طــري ـقــة زي ـ ـ ــدان ،ل ـكــن ي ـن ـقــل ع ـنــه أنــه
ً
أكثر ميال إلــى الدبلوماسية عوضًا
عــن الـتـعــامــل مــع األم ــور بقبضة من
ّ
حــديــد ،عـلــى خ ــاف «امل ـعــلــم» زي ــدان،
صــاحــب األصـ ــول ال ـجــزائــريــة .وكـمــا
كــانــت ح ــال «زيـ ـ ــزو» ،واس ـت ـن ــادًا الــى

خ ـبــرتــه م ــع ال ـفــريــق ال ــردي ــف ،وضــع
س ـ ــوالري الـثـقــة بــاعـبــن عـلــى غ ــرار
الـ ـظـ ـهـ ـي ــري ــن سـ ـي ــرخـ ـي ــو ري ـغ ـي ـل ــون
والـ ـف ــارو اودري ـ ــوس ـ ــوال ،واأله ـ ــم في
الـتـغـيـيــر الـ ــذي حـقـقــه ه ــو االع ـت ـمــاد
على ابن الـ 18عامًا املهاجم البرازيلي
فينيسيوس الذي همشه لوبيتيغي
رغ ــم مـبـلــغ ال ـ ــ 45مـلـيــون ي ــورو الــذي
دفـ ـع ــه ري ـ ـ ــال ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ـع ــه .وكـ ــان
فـيـنـيـسـيــوس بـمـثــابــة رم ــز التغيير
في الفريق ،إذ شــارك أساسيا للمرة
األولى بفضل سوالري ،وسجل هدفًا
ومرر كرتني حاسمتني.
يـبـقــى م ـعــرفــة م ــا إذا كـ ــان سـ ــوالري
الذي أصبح املدرب رقم  13في حقبة
الــرئ ـيــس فـلــورنـتـيـنــو ب ـيــريــز ،ق ــادرًا
عـلــى الـسـيــر بنفس الــوت ـيــرة .حسب
ســوالري هــذا «منصب ينطوي على
مـســؤولـيــات كبيرة بالطبع ،إن كان
هـ ــذا ملـ ــدة يـ ــوم أو ن ـص ــف س ــاع ــة أو
أس ـب ــوع .لـكـنــه لـيــس بــاألمــر الـجــديــد
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـقـ ــد أم ـ ـض ـ ـيـ ــت 11
عــامــا ف ــي ه ــذا الـ ـن ــادي ،ف ــي وظــائــف
مختلفة» .وسيكون التحدي الكبير
األول لـ ـ ـس ـ ــوالري ك ـ ـمـ ــدرب ل ـل ـن ــادي
امللكي االحـتـفــاظ بلقب كــأس العالم
لــأنــديــة امل ـقــررة بــن  12و 22كانون
األول/دي ـس ـم ـبــر فــي اإلمـ ـ ــارات ،وهــي
مهمة سهلة نسبيًا.
(األخبار)
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كامل جابر *
لقد ُ
قرأت مقالة الشاعر زكريا محمد (األخبار،
ال ـس ـبــت  4آب  )2018املـتـعـلـقــة بـمـعـنــى ُاآلي ــة
وردت في سورة امل ّد ِث ِر:
القرآنية رقم  50التي
َ
«كــأن ـهــم ُح ـ ُـم ـ ٌـر مـسـتـنـفــرة ف ـ ـ ّـر ْت مــن ق ـســورة».
أعترف بأنني وجــدت الفرضية التي طرحها
زكريا طريفة ومثيرة ألنها تحفز على البحث
العلمي واالستكشاف اللغوي .رغــم هــذا ،أنا
ال أتـفــق مــع الـفــرضـيــة وال أرض ــى بـهــا معنى
وتفسيرًا لفحوى هــذه اآلي ــة ،بــل ال أرى أنها
تمحو اإلش ـكــاالت الـتــي طــاملــا ّأرق ـ ْـت ُمفسري
ال ـ ـقـ ــرآن وال ـل ـغ ــوي ــن ال ـ ـعـ ــرب ،واألجـ ــانـ ــب مــن
املهتمني باللغة العربية الفصحى .سأحاول
هنا أن أبـ ّـن كيف أن الفرضية التي طرحها
زكــريــا لــن تـحــل اإلشـكــالـيــة ،بــل تخلق أسئلة
ُ
َأخ ــرى ،وأب ـ ّـن كيف أن املعنى الـشــائــع لكلمة
ق ْس َو َرة هو األفضل (أفضل ما يمكن أن يكون
ما دامــت الحال على ما كانت) .وفــي الختام،
ســأن ـقــل تــرج ـمــة ل ـ ــرأي ي ـت ـع ـلــق ب ــأص ــل كـلـمــة
َ
قسورة طرحه املرحوم َج ْي ْمس َبلمي ونشره
ف ــي «م ـج ـلــة الـجـمـعـيــة ال ـشــرق ـيــة األم ـيــرك ـيــة»
(الجزء  ،116العدد  ،2نيسان ـ ـ حزيران ،1996
صفحة  196ـ ـ  )204تحت عنوان «تصحيحات
ّ
مقترحة للنص القرآني» .لعل هذا يبعث على
التأمل.
ُ
تتساءل اآليــة  49في ســورة املـ ّـد ِثـ ِـر عن موقف
غ ـيــر امل ــؤم ـن ــن ب ــال ــدع ــوة الــدي ـن ـيــة ال ـجــديــدة
وإع ــراضـ ـه ــم ع ـن ـهــا« :ف ـم ــا ل ـه ـ ْـم ع ــن ال ـتــذكــرة
ُمـعــرضــن؟» وتــأتــي اآلي ــة  50لتصف حالهم:
«كأنهم ُح ُم ٌر مستنفرة فـ ّـر ْت من قسورة»! ما
َ
شاع في كتب التراث أن اآلية ُت ِّ
شبه استنفار
ّ
وف ــزع غـيــر املــؤم ـنــن ح ــن ت ـتــم دعــوت ـهــم إلــى
ُ
بالح ُمر أو الحمير حــن ترى
الـ َـديــن الجديد
الق ْس َو َرة فتركض من مكان إلى مكان هائجة
ّ
واملعجميون
اختلف املفسرون
مــذعــورة .لقد
َ
في معنى كلمة الــقـ ْـسـ َـو َرة ألنها لم تــرد كثيرًا
ـس مـ َّـن السهل معرفة
على ألسنة الـعــرب ولـيـ
ْ ُ
جذرها أو املصدر الذي اشتق ْت منه .وبسبب
سـ ـي ــاق اآلي ـ ــة فـ ــي ال ـ ـ َسـ ــورة والـ ـ ـص ـ ــورة ال ـتــي
تــرسـمـهــا ،رأوا أن ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة ال َ ب ــد أن يـكــون
تعني
فقالوا إن ْالق ْس َو َرة
رهيبًا مفزعًا.
شيئًا َ
األ ْقــو َيــاء َو ُكـ ّـل َشديد عند َ
الع َرب َف ُهوَ
َ
ِ َ ِ
الر َج َال َ َ ْ ِ
َ ِ
َ
َ
ْ
َ
عن ل ِبيد َبن َر ِبيعة:
ونقلوا
ق َ ْسورة و ْق َسور،
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
أتانا ِّ
الر َجال
إذا َما هتفن َا هتفة ِفي ن ِد ّينا
ْ َ ُ َ ْ
َ
اور
الع ِائدون القس ِ
ُو َّقــالــوا إن الـقـســورة تعني الـ ُّـر َمـ َـاة أو ُع ْص َبة
ّ
ْ
قــنــاص ِم ــن ال ـ ُّـر َم ــاة .وقــالــوا إن الــقـ ْـســورة اسم
جامع ُّ
للرماة ،وال َواحــد له من لفظه ،وقالوا
إن ال ـ َـق ـ ْـس ـ َـو َرة ه ـ َـي أ ْص ـ ـ َـوات ال ـ ِّـر َ
ـال أو ِحـ َـبــال
ـ
ج
َ ِ
َ
َّ َّ
ـاديــن َ ،وقــالــوا إن الـقـســورة أ َّول َس ـ َـواد
الـ َّـصــيـ ِ
َ
ْ
الل ْي َل وإن القسورة ضرب من الشجر ،وقالوا
ْ
َإن الق ْس َو َرة هو األسد ألنه يقال له ِبال َح َب ِش َّيةِ
ق ْس َو َرة واستشهدوا بأحاديث وأشعار تؤيد
آراءهم:
ُ
ٌ
األبطال
يحذره
مضمر
َ
كأنه الق ْس َو َرة الرئبال
		
وفي رجز علي بن أبي طالب يوم خيبر:
أنا الذي َس ّمتني أمي َح ْيدره
ضرغام آجام وليث قسورة
وج ــاء فــي كـتــاب «ال ـف ـصــول وال ـغــايــات» ألبــي
العالء املـعــري ،في وصــف السلسلة الغذائية
ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة (« َ ،)Food Chainرب ـ ــك قــاســم
األرزاق ،أن الوحشية أكـلـ ْـت الــقـ ْـسـ َ
رأد
ـور فــي ِ
النهار وأكلها القسور باألصيل َوالله بما كان
ْ
ـور َاألولــى
منها عــالــم َخ ـب ـيــر .»....فكلمة الــقــسـ ِ
ْ
ـور
تعني ضــربــا مــن الـنـبــاتــات ،وكـلـمــة َالــقــسـ ِ
األسـ ــد وه ــي م ـثــل ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة.
ال ـثــان ـيــة تـعـنــي َ
وك ــذل ــك وردت ال ــق ـ ْـس ـ َـو َرة بـمـعـنــى األسـ ــد في
حديث عمر بن الخطاب حني جاءه ٌ
بأسد
أحد
ٍ
ُ
َ
ف ــي ت ــاب ــوت :ف ـقــال ع ـمــر :أك ـ َـس ــرت ـ ْـم ل ــه نــابــا أو
مخلبًا؟فقالوا ال .قال الحمد لله ،لقد سمعت
ْ َ ْ َ
صيد إال بنقص
النبي يـقــول :مــا َ ِمــن صــيـ ِـد ْ م ٍ
ُ
في تسبيحة .يا قـ ْـسـ َـو َرة أعــبــد الله! ثم أخلى
سبيله.
طبعًا ،يمكن ألحدنا أن يقول إن من السهل على
ٍّ
عجمي عــربــي قــديــم أن يبتكر
أي مــؤلــف أو ُم
ويضع هــذه الشواهد واألحــاديــث لتأكيد ما
ينحو إل ـيــه .ه ــذا صحيح ومـحـتـمــل ج ـدًا وال
يمكن الـتــأكــد مــن حـصــولــه إال بــالـعـثــور على
األدل ــة األركـيــولــوجـيــة والـنـقــوش والـبــرديــات
أو املخطوطات العتيقة .رغــم كل هــذا ،هنالك
إشــارات كثيرة في كتب التراث تشير إلــى أن
العرب في نقطة ما قد قبلوا ورضــوا ببعض

َ
املعاني املقترحة للق ْس َو َرة؛ أعني إنهم قبلوها
ّ
واسـتـخــدمــوهــا فــي كــامـهــم تكلفًا أو ّ
تشدقًا
لتبيان ّ
تبحرهم في اللغة واملعاني .على أي
ح ــال ،ظلت الكلمة تثير الكثير مــن الشكوك
واألسـ ـئـ ـل ــة ألن ـه ــا َل ــم ت ـك ــن ش ــائ ـع ــة وج ــذره ــا
غامض ووزنها (ف ْع َولة) نــادر .هنالك كلمات
كـثـيــرة ف ــي الـعــربـيــة مـثـلـهــا لـيــس م ــن السهل
مـعــرفــة أصـلـهــا .ورغ ــم ه ــذا ،يــؤخــذ بمعناها
ّ
ّ
وتدبر ألن
الذي ينسب إليها دون أدنى تفكر
ما تشير إليه أو أن استعمالها شائع /يومي/
ْ
ْ
واختلفت
كثرت
أليف .كقاعدة بسيطة كلما
املعاني لكلمة ما في القاموس ،ازداد الشك في
هذه املعاني.
ســأشــرح اآلن خالصة فرضية زكــريــا محمد.
يتالشى ما
ْيرى زكريا أن الغموض في اآلية َ
إن نتجاهل الكلمة املؤرقة الغامضة (ق ْس َو ْرة)
ونفتش لها عن مفتاح في مكان آخر لها في
اآلي ــة .وه ـكــذا يــرى أن الـفـعــل ال ــوارد فــي اآليــة
َ ّ ْ
ُ
فتحها
«ف ـ ــرت» يـجــب أن ي ـقــرأ بـضــم ال ـفــاء ،ال ُ َْ
كما هو شائع عند الجمهور ،أي يجب أن يقرأ
بصيغة املبني للمجهول ،وأن معنى الفعل
هنا ليس مــن الـفــرار والـهــرب وإنـمــا مــن ّ
الفر،
لينظر
وال ـف ـ ّـر ُّ هــو الـكـشــف عــن أس ـنــان ال ــداب َــة
َ
العرب»« :فـ َّـر الدابة
ما ِسنها .جاء
في «لسان َ
َي ُف ُّرها ،بالضمَ ،ف ّ
لينظر
سنانها
أ
عن
كشف
ًا:
ر
ُّ
َ
َُ
َ
مــا ِس َنها .يـقــال :ف ـ َـر ْر ُت عــن أسـنــان الــدابـ َـة أفـ ُّـر
لتنظر ِإليها .وف َر ْر ُت
عنها ف ّ َرًاُ ِإذا كشفت عنها
َ
الفرس أف ُّره ًّفرا ِإذا نظرت ِإلى أسنانه».
ُ
ألسباب
أعترض على هذه القراءة والتفسير
ُّ
كثيرة أوج ــز بعضها .إذا كــان الفعل «ف ــرت»
كما يرى زكريا يعني الكشف عن أسنان الدابة
ملـعــرفــة سـنـهــا ،وه ــو فــي ه ــذه الـ ـق ــراءة مبني
للمجهول ،فلماذا يتبعه حــرف الـجــر «مــن»؟
َ
ُ
ن ـقــول :ف ـ ّـر الــرجــل الـحـمـيـ َـر (جـمـلــة تـتــألــف من
فعل ماض مفتوح الفاء ،يليه فاعل ومفعول
بــه) .وإذا لم نكن نعرف من قــام بعملية ّ
الفر،

الفرضية التي طرحها زكريا
لن تحل اإلشكالية ،بل تخلق
أسئلة أخرى
تحفل القصائد العربية
القديمة بصور كثيرة
للحيوانات الوحشية

ُ
ُ
الحمير (جملة تتألف مــن فعل
فنقول :ف ـ َّـر ْت
م ــاض مـضـمــوم ال ـفــاء وه ــو مبني للمجهول
َوالحمير نائب فاعل) .هكذا ال يستلزم الفعل
ف ـ ّـر (بمعنى الكشف عــن األس ـنــان) حــرف ٍّ
جر
ً
(من) سواء أكان الفاعل معلومًا أم مجهوال .ال
بد أن أضيف مستدركًا أنه يمكن في الجملة
العربية أن يكون الفعل مبنيًا للمجهول وأن
تحتوي الجملة إشارة خفية أو صريحة إلى
الفاعل باستخدام كلمات أو حروف مساعدة.
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن ألحـ ــدنـ ــا أن ي ـب ـح ــث عـ ــن ت ـبــريــر
الس ـت ـخــدام ال ـح ــرف «م ـ ــن» ،ورب ـم ــا عـثــر على
شواهد في الرجز والشعر كأن يقول إن «من»
ْ
«من ِق ِب ِل» .ولكن السليقة
تعني «بواسطة» ،أو ِ
العربية تستبعد هــذا في سياق اآليــة املشار
إليها وال أرى أي ُم ّ
سوغ لغوي أو بالغي له.
رغم أن زكريا قد ذكر في بداية طرحه فرضيته
ّ
سيفك شفرة القسورة إذا ّ
غيرنا لفظ الفعل
أنه

َ
ْ
يرى زكريا أن الغموض في اآلية يتالشى ما إن نتجاهل الكلمة المؤرقة الغامضة ق ْس َورة (آي بي آي)

«ف ـ ّـرت» ،وبالنتيجة املعنى الــذي يشير إليه،
فإنه أخذ بأحد املعاني التي طرحها املفسرون
وال ـل ـغــويــون لـكـلـمــة ال ـق ـس ــورة« :رجـ ــل شــديــد
قاسي الـيــد» .بكلمة أخــرى ،كأنما اإلشكالية
الـتــي تــم حلها والـتـخـلــص منها هـنــا هــي أن
ً
ال ـق ـســورة ال تـعـنــي رج ــا ص ـيــادًا أو قـنــاصــا،
ُّ
وإنما رجــل قــوي يتل الحمير ويصرعها في
ْ
البطائح .هكذا ،زكريا لم يفكك إشكالية أصل
كلمة القسورة وإنما أخذ بواحد من معانيها
التي وردت في الكتب وقرأ كلمة أخرى ،كانت
واضـحــة حتى هــذه اللحظة ،ق ــراءة مختلفة،
ورأى أن ـهــا كـلـمــة مبهمة جــديــدة أو أسيئت
قراءتها أو فهم معناها .إذا كان هذا هكذا ،أي
تعني الــرجــل القوي
إذا أخــذنــا بــأن القسورة
ُ
الشديد ،كما ذكـ َـر هذا تراجمة القرآن من بني
معانيها وكما يرى زكريا ،فإن األجدر واألبلغ
هو قراءة الفعل ّ
«فرت» على أنه يعني الهرب
وال ـفــرار ولـيــس اإلج ـبــار على فتح الـفــم .ملــاذا
تــرتــاع الـحـمـيــر وت ـهــرب مــن الــرجــل الـشــديــد؟
ألنه خرج إليها فجأة ليصطادها أو يقتلها
أو ح ـتــى لـيـمـســك ب ـهــا ك ــي ي ـفــرهــا أو مل ــآرب
ُ
تصحيح
أخرى .ليس غريبًا عندي أو مفاجئًا
تصحيف بعد الغفلة عنه لقرون
تحريف أو
ٍ
ٍ
وأجـيــال ،ولكن علينا أن نقارن بني املعنيني،
وع ـل ـي ـنــا أن ن ـتــذكــر س ـي ــاق ال ـح ـي ــاة الـعــربـيــة
القديمة وطبيعة الوحش والـحـيــوان .دعونا
نقارن بني الصورتني أو املعنيني حسب قراءة
زكريا وحسب القراءة الشائعة.
ً
أوال ،املعنى الجديد ُ لآلية حسب قراءة زكريا:
ْ
ُ
ْ
ُيــش ـبــه ال ــذي ــن ُي ــع ـ ِـرض ــون ع ــن ال ــدي ــن الـجــديــد
الحمير األهـلـيــة املستنفرة بسبب إجبارها
على فتح أفــواهـهــا ورؤي ــة أسنانها لتحديد
سنها ،كأننا إزاء قطيع من الحمير في ِحمى
أو ح ـظ ـي ــرة ي ـق ــف أم ــام ــه رجـ ــل قـ ــوي لـيـفـ ُتــح
أف ــواه ـه ــا واح ـ ـدًا واح ـ ـدًا وال ـح ـم ـيــر تــرت ـجــف.
هنا نـطــرح بعض األسـئـلــة :كــم كــانــت شائعة
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عـمـلـيــة ال ـف ـ ّـر (ف ـتــح األف ـ ــواه ل ــرؤي ــة ال ـضــروس
لتحديد ســن الحمير األهـلـيــة)؟ هــل كــان هذا
ُ
املشهد شائعًا لت ْستحضر صــورتــه لتشبيه
مــن ال يـصـغــي إل ـيــك ويـنــزعــج مـمــا ع ـنــدك من
وب َد ٍع؟ هل وردت هذه العملية (الفر) في
أفكار ِ
النصوص التراثية األخــرى كي تؤكد أن هذا
املوقف «املؤلم» أو املربك كان يتكرر؟ ال أعرف
األجوبة ،ولكن ال يبدو أن الحمير كانت أهم
الحيوانات األهلية فــي اقتصاد الـنــاس ّإبــان
نشأة اإلسالم.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق م ــن أس ـئ ـلــة ب ــل أهــم
ً
منها كلها :هل الحمير األهلية فعال تستنفر
وتشعر بــالــذعــر العظيم إذا فــك إنـســان قوي
أف ــواه ـه ــا لـيـنـظــر ف ـي ـهــا؟ ه ــل ه ــذا أشـ ـ ّـد هــول
تراه الحمير األهلية في حياتها العملية كي
ْ
ً
ُيض َر ُب بمنظرها ومشهدها املؤلم مثال؟ كان
ّ
ُعــمــال الـطــابــوق فــي ال ـبــاد الـتــي جئنا منها
ي ـكــوون الـحـمـيــر بــالـنــار كــي َيـ ِـسـ ُـمــونـ ْهــا وكــي
ي ـع ــرف ك ــل ع ــام ــل ح ـم ــاره وك ــان ــوا يــخـ ُـصــون
ال ــذك ــور منها كــي ال تهيج وتـغـتـلــم .رغ ــم كل
هذه اإلساءات واآلالم ،ينهض الحمار الصابر
بعد العملية املهينة ويبدأ قضم ما يجده من
فكيف فالحمار الذي
شيئًا لم يكنّ .
طعام كأن ُ َ
ََ
صاحبه ف َمه؟ ربما عض الحمار أصابع
فت َح
الـ ــرجـ ــال أو رف ـ ــس صـ ــدورهـ ــم ب ـح ــاف ــره حــن
يمسكون بقوائمه كي يطروحه أرضًا.
ث ــان ـ ُي ــا ،امل ـع ـنــى ال ـش ــائ ــع ل ــآي ــة :يـشـبــه الــذيــن
ُي ْع ِرضون عن الدين الجديد الحمير الوحشية
املستنفرة التي رأت حيوانًا مفترسًا ضاريًا
أو صيادًا راميًا ّ
يترب ُص َبها فهربت مستنكرة
ْ
ّ
ُ
لــه ومــذعــورة مـنــه .أن يــشــبــه صــاحــب الــدعــوة
الذي يثير الذعر باألسد أو الصائد القناص
ُ َ
وي ــش ـ ّـب ــه غ ـيــر امل ــؤم ـن ــن بـقـطـيــع م ــذع ــور من
الحمير الوحشية يركض للنجاة بجلده هو
ُ
ً
ْ
أبـلــغ ص ــورة وأش ــد درامــا َتـيـكـيــة .مــا إن نـقــرأ:
«كــأن ـهــم ُح ـ ُـم ـ ٌـر مـسـتـنـفــرة ف ـ ـ ّـر ْت مــن ق ـســورة»،

حتى نــرى الصور املتحركة لقطيع كبير من
الـحـمـيــر الــوحـشـيــة ذوات ال ـخ ـطـ ّـوط البيض
وال ـس ــود .كــأنـنــا نـسـمــع ونـ ــرى .الــن ـقـ ُـع الـقــاتــم
فــي الـ ُـعـلــى والـسـبـ ُـع الـجــائــع يــركــض .اآلن ،أي
الصورتني أوضح وأعمق؟
تحفل القصائد العربية القديمة ،من العصر
«ال ـجــاه ـلــي» ال ــذي نـشــأ فـيــه وم ـنــه اإلس ــام،
ب ـصــور كـثـيــرة لـلـحـيــوانــات الــوحـشـيــة وهــي
تـ ـص ــارع م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء .ه ـن ــال ــك قـصــائــد
ّ
يت ُ
سع املجال لذكرها (النابغة
كثيرة جدًا ال
ال ــذبـ ـي ــان ــي ،ام ـ ـ ــرؤ الـ ـقـ ـي ــس ،ب ـع ــض ش ـع ــراء
امل ـع ـل ـقــات ...إل ــخ) يخصص الـشــاعــر العربي
فيها شـطـرًا صـغـيـرًا أو كـبـيـرًا مــن قصيدته
ليصف الحمار الوحشي أو البقر الوحشي
أو الـظـلـيــم وال ـن ـعــامــة وال ـغ ــزال ــة وه ــي تنعم
ه ــان ـئ ــة فـ ــي ال ـ ـف ـ ـلـ ــوات ،ثـ ــم فـ ـج ــأة ت ـض ـطــرب
وتــرتـبـ ُـك وتـهــرب مسرعة بأقصى مــا لديها
مــن ق ــوة ون ـشــاط حــن يــدهـمـهــا ال ـصـ ّـيــاد أو
الـسـبـ ُـع امل ـف ـتــرس .يلجأ الـشــاعــر الـقــديــم إلــى
ه ــذه الـثـيـمــات لـيـضـفــي طــابـعــا م ــن الـقـســوة
وال ــوح ـش ـي ــة ع ـلــى رح ـل ـتــه أو م ـغــامــرتــه في
امل ـفــاوز والـفـلــوات .ليس هــذا فحسب ،كثيرًا
ـوان رات ــع في
مــا يـصــف ال ـشــاعــر مـشـهــد ح ـي ـ ٍ
ِد َع ــةٍ فــي الخمائل ثــم فجأة يستشعر خطرًا
أو ي ـه ــاج ـم ــه ح ـ ـيـ ــوان مـ ـفـ ـت ــرس أو ص ـ ّـي ــاد
فيركض الـحـيــوان الضحية بكل طاقته كي
يـنـجــو ب ـج ـلــده .يـصــف ال ـشــاعــر ه ــذا املشهد
وسرعة
ليساعدنا على تصور قوة ونشاط
ّ َ ْ
راحـلـتــه (نــاقـتــه ،فــرســه) وكـيــف أنـهــا َمــكــنــتـ ُـه
م ــن ق ـطــع الـ ـب ــوادي امل ــوح ـش ــة .كــذلــك ي ـصـ ّـور
ال ـش ــاع ــر هـ ــذه الـ ـص ــراع ــات ل ـي ـس ـلــط ال ـض ــوء
على قساوة الحياة وهشاشتها حيث يبدو
في لحظة ما كل شــيء على ما يــرام ،وفجأة
تتهاوى األشـيــاء وت ــزول .هـكــذا ص ــورة فــرار
الحمير الوحشية من األســد أو الصياد هي
شائعة في املخيلة العربية آنذاك .وكثيرًا ما
استحضرها العرب كي يصفوا الذعر والفزع
وســرعــة الـهــرب مــن الخطر املـحــدق (املــواقــف
غير املرغوب فيها غريزيًا).
لـقــد اسـتـخــدم الـحـمــار ع ــدة م ــرات فــي ال ـقــرآن
ّ
للتشبيه والـحــط والتقليل مــن شــأن ومكانة
ُ َ
املش َّبه وهــو تشبيه ما زال شائعًا في الوقت
الحاضر في الثقافة العربية وثقافات أخرى
كثيرة غيرها .كأنما أراد في اآلية أن ّ
يوبخهم
ـاس شــديــد الـلـهـجــة .كــأنـمــا أراد أن
بـحــديــث ق ـ ٍ
يخبرهم :ليست املسألة ّ مسألة حياة أو موت
فـمــا بــالـكــم تـهــربــون ِمــنــي كالحمير الخائفة
مــن املـ ــوت .أن ــا لـســت ق ـســورة ول ــن أصـطــادكــم
وآكـلـكـ ْـم .أنــا أردت أن أتـحــدث معكم فقط عن
ّ ُ
الله والحياة .أنا أردت أن أدلــكـ ْـم على الهدى.
ً
يا حسرة عليكم!
ُ
أخ ـي ـرًا ،أحـبـبــت أن أنـقــل هـنــا ج ــزءًا مــن مقالة
َ
َ
َاملــرحــوم َبــلـ ِـمــي ِلــا لـهــا مــن صلة بــأصــل كلمة
ََ
يقترح بل ِمي
ق ْس َ َو َرة .في مقالته املشار إليها،
َ ْ
أن ق ـ ْـس ـ َـو َرة كلمة مشتقة مــن كلمة «پــنـتــورا»
أو «پ ـن ـت ــوره» ال ـســريــان ـيــة ،وت ـع ـنــي ف ـه ـدًا أو
نـمـرًا (وف ــي اإلنكليزية )panther :الـتــي يعود
جــذرهــا إلــى الكلمة اإلغريقية (ّ .)πανθήρ
تم
نسخ أو تدوين الحرف اإلغريقي ݒاي ( )πفي
السريانية باستخدام الحرف املبهم ٯـ الذي
حكاية صوته بني حكاية صوتي  Pو.F
تقع
ُْ
وعندما نق ِح َر ْت الكلمة إلى العربية استخدم
الحرف امللتبس ف/ق فكتب دون تنقيط كما
كــان عليه األمــر آن ــذاك هكذا «ٯ» ،ا ُلـ ْـذي يشبه
ـحـ َـر ْت أو
الـحــرف الـســريــا ْنــي ٯـ .هـكــذا حــن نــقـ ِ
ُع ـ ّـر َبـ ْـت كلمة َ«پــن ـتــورا» أو «پـنـتــوره» ُر ِسـ َـمـ ْـت
هكذا «ٯٮٮوره» في العربية .ألن حــروف الكلمة
غ ـ ُّيــر م ـن ـق ـطــة .يـمـكـنـنــا ت ـص ــور ك ـيــف صـ ّـحــف
الــنـ ّـســاخ الكلمة فــي مــا بعد :ظنوا أن الحرف
األول قافًا وتوهموا أن الـ ٮٮـ تشير إلى أسنان
الـســن فأصبحت الكلمة ق ـســورا أو قـســوره.
َ َ
وألن التشكيل لــم ُيـ ْـبــتــكـ ْـر بـعـ ُـد أث ـنــاء تــدويــن
الـقــرآن ،فليس هنالك ح َــركــات على الـحــروف،
َ
فقرأوا الكلمة على وزن ف ْع َولة كي تنسجم مع
حكاية صوت «مستنفرة» ويتناسق السجعُ
في اآليــة .ويضيف جيمس بلمي إن املقارنة
بالنمر أو الفهد أفضل ألن رؤيــة أسد يطارد
حمارًا وحشيًا لم يكن أمرًا مألوفًا في البيئة
ال ـعــرب ـيــة آنـ ـ ــذاك ،ول ـك ــن ال ـع ــرب ع ــرف ــوا الـنـمــر
والفهد كحيوانات تصيد .يذكر ُأن يزيد بن
ُ
أول من حمل الفهود امل ّ
على
دربة
معاوية كان
ظهور الخيل .لقد اجتهد َب َلمي ،فإن أخطأَ ،ف َلهُ
ِ
ََ
حسنة واحدة ،وإن أصاب ،فل ُه حسنتان.
* كاتب عراقي

يارا هواري *
ي ــدل ــل تـ ـص ـ ّـدي أه ــال ــي خـ ــان األحـ ـم ــر ل ـل ـم ـحــاوالت
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـع ــدي ــدة لــاس ـت ـيــاء ع ـلــى أراض ــي
القرية على إصرار إسرائيل على تنفيذ مشروعها
الــرامــي إلــى ضــم املنطقة (ج) فــي الضفة الغربية
وت ـف ــري ـغ ـه ــا م ــن س ـك ــان ـه ــا .أمـ ـ ــام ت ـل ــك املـ ـح ــاوالت
االستعمارية ،يصمد أهالي الخان واملتضامنون
معهم في نضال ومقاومة عنيدة تتحدى الجهود
اإلسرائيلية االحتاللية الرامية إلى تهجيرهم.
ـود ط ــوي ـل ــة
يـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـقـ ـ ـ ٍ
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ومـشــاريـعــه االسـتـعـمــاريــة
االستيطانية التي تهدف إلى إعادة ترتيب الحيز
املكاني وإعادة توزيع السكان األصليني في إطار
عـمـلـيــة إع ـ ــادة هـيـكـلــة م ـق ـصــودة وع ـن ـي ـفــة ،تـمـ ِّـهــد
مجتمع جديد بتنظيم اجتماعي ومكاني
إلنشاء
ٍ
جديد.
ي ـع ـمــل االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى أراض ـ ــي
الـسـكــان األصـلـيــن عـلــى ه ــذا الـنـحــو وتسخيرها
ملنفعة املستوطنني بـبـنــاء املـسـتــوطـنــات ،والـضــم
ب ـح ـكــم الـ ـق ــان ــون ،وال ـ ـطـ ــرد ،وإنـ ـك ــار ال ـح ـق ــوق فــي
ٌ
األرض .وهذا ٌ
شائع في املشاريع االستعمارية
أمر

المقاومة المكانية ممارسات
تؤكد الوجود الفلسطيني
واستمراره وتتحدى
االستعمار اإلسرائيلي

االستيطانية حول العالم .وما يجري في فلسطني
م ــن اس ـت ـيــاء ع ـلــى األراض ـ ــي ع ـلــى جــان ـبــي الـخــط
األخ ـ ـضـ ــر ج ـ ــزء أسـ ــاسـ ــي فـ ــي مـ ــا ُي ـس ـم ــى ال ـن ـك ـبــة
املستمرة .ولطاملا دأب الفلسطينيون على مواجهة
َ
اصطلح بعض
النكبة املستمرة باالنخراط في ما
ُ
ال ــك ـت ــاب ع ـلــى تـسـمـيـتــه امل ـق ــاوم ــة امل ـكــان ـيــة ،وهــي
ممارسات تؤكد الوجود الفلسطيني واستمراره
عـلــى األرض ،وتـتـحــدى االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي.
وي ـع ـكــف الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى زي ـ ــادة مـقــاومـتـهــم
ُ
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
بعد أن أعطى
َ
الضوء األخضر إلسرائيل لضم املزيد من
وإدارته
األراضي وبناء املزيد من املستوطنات ،وال سيما
باعترافه أخيرًا بالقدس عاصمة إلسرائيل.
إسرائيل في السنوات األولى ُبعيد عام
استخدمت
ً
آليات مختلفة لالستيالء على األراضي ،بما
1948
ٍ
في ذلك التدابير التشريعية التي كان أبرزها قانون
أمالك الغائبني لسنة  ،1950والحقًا قانون استمالك
األراضي لسنة ّ .1953
إسرائيل
خولت هذه القوانني
ً
انتزاع األراضي وملكيتها من الالجئني ،مستخدمة
غ ـي ــاب ـه ــم عـ ــن ال ـ ـبـ ـ ًـاد ب ـع ــد  29ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
ُ
نوفمبر  1947حجة لسلب أراضيهم .وط ِّبقت هذه
التشريعات أيـضــا على األش ـخــاص الــذيــن نزحوا
ً
داخ ــل ح ــدود الــدولــة الــولـيــدة .وب ــدال مــن االعـتــراف
بأولئك الفلسطينيني كنازحني ،صنفتهم إسرائيل
تحت مسمى «الغائبني الحاضرين» ،ومــا برحت
تبرر منذئذ استيالءها على األراضي الفلسطينية
ب ــأن ــه ل ـخــدمــة امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة وامل ـح ــاف ـظ ــة على
الطابع اليهودي للدولة.
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ط ـب ـق ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإل
ً
ـات «ق ــان ــون ـي ــة»
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـيًــة ف ــي  1967آل ـ ـيـ ـ ٍ
وأوام ـ َـر عسكرية لتسهيل استعمارها لألراضي
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مـنـهــا م ـص ــادرة األراض ـ ــي بــذريـعــة
األم ــن ،وه ــي الـحـجــة الـتــي تستخدمها لتقويض
اتفاقية جنيف ،وتسمح لدول االحتالل بمصادرة
األراضي مؤقتًا ألسباب أمنية .استولت إسرائيل
أراض ،وبنت ما ال يقل عن
باتباع هذا املسار على
ٍ
 42مستوطنة ،بما فيها الـطــرق االلتفافية التي
تــربـطـهــا بــاملـسـتــوطـنــات ع ـبــر «ال ـخ ــط األخ ـض ــر».
ومن األساليب امللتوية األخرى التي تستخدمها
ُ
إســرائ ـيــل ال ـق ــان ــون الـعـثـمــانــي وق ــان ــون االن ـت ــداب
اإلنكليزي الــذي يسمح للدولة بمصادرة األرض
«لـغــرض ع ــام» ،رغــم أن املـنــاطــق املستولى عليها
ُ
كــانــت ت ـسـت ـخــدم ف ــي ال ــرع ــي ل ـق ــرون .وق ــد أمـعـنــت
ُ
إسرائيل أيضًا في مصادرة األراضي الفلسطينية
أوائ ـ ـ ــل
بـ ـفـ ـض ــل ت ـط ـب ـي ــق اتـ ـ ـف ـ َّــاق ـ ــات أوس ـ ـل ـ ـ ُـو ف ـ ــي َ
االتفاقات الضفة إلى
التسعينيات ،حيث قسمت
ِّ
مناطق (أ) و(ب) و(ج) .وتشكل املنطقة (ج) %61

مــن مساحة الـضـفــة ،وتخضع لسيطرة عسكرية
الشؤون
إسرائيلية كاملة ،بما فيها السيطرة على
َ
األمنية واملدنيةَ .
أدرجــت اتفاقات أوسلو املنطقة
(ج) ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة ال ـع ـس ـكــريــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
َ
وم ـن ـحــت إس ــرائـ ـي ــل ب ــذل ــك ال ـصــاح ـيــة ف ــي رفــض
طلبات التخطيط والبناء الفلسطينية العتبارات
ُ
أم ـن ـيــة .وف ــي ح ــن ت ـل ـبــي ال ـس ـيــاســة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ف ــي املـنـطـقــة (ج) اح ـت ـيــاجــات  325000مستوطن
إســرائـيـلــي لـجـهــة تنظيم الـبـنــاء وتـطــويــر البنية
التحتية ورصــد امليزانيات لخدمة املستوطنات،
تضع قيودًا وعوائق أمام توفير سياسات مماثلة
للمجتمعات الفلسطينية ،بل تعمل على تمزيق
تلك املجتمعات وتشتيتها.
َّ
تمكنت إسرائيل بفضل بناء الجدار الفاصل في
أراض أكـثــر فــي الضفة
 2002مــن االسـتـيــاء على
ٍ
بغرض فصل الضفة عن إسرائيل بذريعة تحقيق
«األمـ ـ ـ ــن» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .م ـ َّـه ــد جـ ـ ــدار ال ـف ـص ــل ه ــذا
َّ
الطريق لضم العديد من املستوطنات ،بل خطت
إسرائيل مسار الـجــدار داخــل الضفة وليس على
طـ ــول «الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر» ،وب ـش ـكــل اس ـت ــول ــت فـيــه
فعليًا على األراضي الفلسطينية .وتشهد األرض
الفلسطينية الـيــوم تـســارعــا رهـيـبــا فــي مـصــادرة
األراض ـ ــي ،إذ عـكـفــت الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة على
اس ـت ـغ ــال ت ـج ــاه ــل اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـص ــارخ
ُ
للقانون الدولي واإلجماع بشأن القدس لتسارع
إل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـق ـ ــدس ال ـك ـب ــرى
والتالعب بالحدود لالستحواذ على أراض أكثر
وحـشــر الفلسطينيني فــي الــوقــت ذات ــه فــي أضيق
حيز ممكن ،والسيطرة على الرواية بشأن القدس،
ٍ
بـحـيــث ت ـغــدو املــدي ـنــة بــأكـمـلـهــا م ــن دون مـنــازعــة
جزءًا من إسرائيل في الخطاب الدولي السائد.
ً
يستخدم الفلسطينيون أســالـيـ َـب عــديــدة ملقاومة
ال ـس ــرق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـ ــأرض .وم ـ ــن أج ـ ــل وق ــف
ال ـتــوغــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي األراضـ ـ ــي الفلسطينية
ودعم املقاومة املكانية الفلسطينية ،بذلت العديد
مــن الـجـهــود لـتـعــزيــز امل ـقــاومــة املـكــانـيــة الشعبية،
ومنها التحركات والحمالت التي استقطبت دعم
ـرة
ال ـنــاش ـطــن ال ــدول ـي ــن ل ـت ـحــدي ال ـج ـهــود املـسـتـمـ َ
مل ـ ـصـ ــادرة األرض الـفـلـسـطـيـنـيــة وت ــأك ـي ــد مـلـكـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ـهــا ف ــي ق ــري ــة ب ــاب ال ـش ـمــس الـتــي
ّأسسها نحو  250ناشطًا فلسطينيًا ،وعني عجلة
في وادي األردن ،والعراقيب وسوسيا في النقب،
وقرية أقرث في الجليل ،وخان األحمر ،وأخيرًا قرية
َّ
الولجة جنوب القدس .وقد سلطت هذه التحركات
الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي مـنـطـقــة
ً
القدس ،وأبــرزت مثاال للصمود في وجه آلة الهدم
واملصادرة اإلسرائيلية .تسعى مثل تلك املبادرات
املادي على األرض،
إلى تأكيد الوجود الفلسطيني
َ
وتـتـحــدى بــالــدعــم الشعبي الهيمنة اإلسرائيلية
على الحيز املـكــانــي .وه ــذا األم ــر يتطلب استمرار
الفلسطينيني باالنخراط في األنشطة والفعاليات
ال ـش ـع ـب ـيــة والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى الـ ــربـ ــط بـ ــن ال ـك ـف ــاح ــات
َ
املحلية والدعوة إلى التنسيق عبر جانبي «الخط
األخضر» .وهذا سوف يسلط الضوء على مشروع
االستيطان اإلسرائيلي األكـبــر ،وسيتحدى أيضًا
التعريف اإلسرائيلي للكيان الفلسطيني واإلنسان
الفلسطيني.
ه ـنــاك حــاجــة ال ـي ــوم إل ــى تــوظ ـيــف ك ــل م ــا يتسنى
توظيفه مــن آلـيــات دولـيــة ملنع املــزيــد مــن عمليات
االس ـت ـيــاء وال ـض ــم ،وم ــن ضـمـنـهــا دع ــم الـشـكــاوى
املرفوعة إلى املحكمة الجنائية الدولية بخصوص
ارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم ح ـ ــرب ،كــال ـش ـكــوى ال ـت ــي رفـعـتـهــا
منظمات املجتمع املــدنــي الفلسطينية فــي ،2017
وامل ـط ــال ـب ــة بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـيــق رسـ ـم ــي مـ ـ َّ
ـوسـ ــع فــي
االنتهاكات اإلسرائيلية ،كالذي دعت إليه منظمة
ّ
«هـيــومــن راي ـتــس ووت ــش» فــي  ،2016وأي ـضــا ســن
ُ
الـعـقــوبــات وإن ـفــاذهــا ،وه ــي آلـيــة اســتـخــدمــت ضد
روسيا على خلفية ّ
ضمها شبه جزيرة القرم ،وإعداد
قضايا تطالب باستعادة األراضي واملمتلكات .وال
بد من بذل الجهود لتحدي السرقات اإلسرائيلية
للممتلكات واألراضي بأثر رجعي حتى عام .1948
بجهد جماعي
وينبغي أن يضطلع الفلسطينيون
ٍ
إلجــراء البحث حــول مطالباتهم وصياغتها .ثمة
ثروة من الوثائق املتوافرة التي تدعم تلك املطالبات،
ً
ومنها مثال ملفات لجنة التوفيق التابعة لألمم
املتحدة والخاصة بفلسطني ،وسجالت «األونروا»،
وسجالت إسرائيل الرسمية ،والشهادات الشفوية.
يستطيع الفلسطينيون وحلفاؤهم ،بهذه الجهود
َّ
الهادفة واملنظمة ،أن يوقفوا االستيالء اإلسرائيلي
املـسـتـمــر بــا هـ ــوادة عـلــى األراض ـ ــي الفلسطينية،
وأن يـضـمـنــوا وجـ ــود س ـيــاســات ت ــراع ــي الـحـقــوق
الفلسطينية كما نص عليها القانون الدولي.
(يـسـتـنــد ه ــذا امل ـقــال إل ــى ورق ــة ن ـشــرت عـلــى موقع
«الشبكة ،شبكة السياسات الفلسطينية»)
* زميلة لـ«الشبكة» في فلسطني
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العالم

العالم

على الغالف

تراجع إسرائيل عن ّالمواجهة:
نتائج التصعيد تؤسس للمرحلة المقبلة

والمستوطنون يتظاهرون
تحتفل
غزة
ُ

المقاومة تجبر العدو على التهدئة

يحيى دبوق
ال ـتــي ت ـقــع ف ــي ه ــذا املـ ــدى .فبينما
أدخلت املقاومة عسقالن في دائرة
القصف املركز ،تلقى املستوطنون
ف ـي ـهــا أك ـث ــر م ــن  100ص ـ ـ ــاروخ ،مــا
أدى إل ــى مـقـتــل واحـ ــد مـنـهــم على
األق ــل وإصــابــة أكـثــر مــن  70بينها
إصابات خطيرة انتشلت من تحت
أنقاض منازل مدمرة وفق وسائل
إعالم عبرية ،األمر الذي دفع قيادة
«الجبهة الداخلية» إلى الطلب من
السكان الــذيــن ليس لهم مكان في
ال ـغ ــرف امل ـح ـص ـنــة ب ـعــد ام ـتــائ ـهــا،
الـ ـجـ ـل ـ َ
ـوس ف ــي أم ــاك ــن آم ـن ــة داخ ــل
منازلهم .لكن ذلــك لم يلهِ املقاومة
عن ضرورة استهداف «غالف غزة»
ب ــال ـص ــواري ــخ ال ـص ـغ ـيــرة وق ــذائ ــف
الهاون.
ولـ ـ ـع ـ ــدة س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة،
حافظت املقاومة على منسوب ردها
الـعــالــي أم ــام الـقـصــف اإلســرائـيـلــي
الذي بات مركزًا ضد أهداف مدنية
ل ـج ـعــل ال ـث ـمــن ك ـب ـي ـرًا ع ـل ـي ـهــا ،كما
زادت درجة احتياطاتها والحماية
الشخصية لقيادة املقاومة من أجل
تـجـنـيــب االحـ ـت ــال مـكـسـبــا يتمثل
في اغتيال يحصل به على صورة
ال ـن ـصــر .وي ــؤك ــد امل ـص ــدر نـفـســه أن
أبـ ــرز رس ــال ــة كــانــت امل ـقــاومــة تــريــد
قولها لالحتالل إن ما حــدث يمثل
ً
شكال مصغرًا ألي حرب مقبلة ،وإن
القدرة العسكرية في القطاع ليست
كـمــا ق ـبــل ،وإن ـن ــا يـمـكــن أن نـفــرض
املعادالت.

الجولة الكبرى منذ الحرب
األخيرة انتهت لمصلحة
المقاومة ،في مرة
ثالثة هذه السنة ،بعدما
ّ
وجهت الفصائل كافة
ثالث ضربات نوعية إلى
العدو اإلسرائيلي ،مخرجة
له من «أرشيف اإلعالم
الحربي» ما زاد من صعوبة
الموقف عليه .ولكثر ما
كانت الصورة ّ
جلية ،خرج
مستوطنو «غالف غزة»
في ّمشهد الفت الستنكار
ما حل بهم من جهة،
ورضوخ جيشهم للهدوء...
خوفًا من «مجهول» غير
محسوب له

صعوبة قرار الحرب
ّ
جددت الحاضنة الشعبية للمقاومة ثقتها بها وانطلقت في مسيرات عفوية بعد إعالن التهدئة (آي بي اي)

غزة ــ هاني إبراهيم
م ـش ـه ــد فـ ـ ـ ــارق فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة بــن
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ف ـبــإش ـعــال اإلط ـ ــارات
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّـج س ـ ـكـ ــان
م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــات «غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف غـ ـ ـ ـ ــزة»
ع ـل ــى ع ـج ــز ق ـي ــادت ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــام املـ ـق ــاوم ــة بـعــد
ج ــول ــة ق ـت ــال اس ـت ـم ــرت  24ســاعــة،
فــرضــت فيها امل ـقــاومــة معادلتها،
ووجـ ـه ــت ص ـف ـع ــات ق ــوي ــة إل ـ ــى تــل
أب ـيــب ال ـتــي ظ ـهــرت عــاجــزة عــن ّ
رد
نــاجــع ،وب ــاألح ــرى ال ًتملك خططًا
عملية وفـعــالــة ،فـضــا عــن عنصر
املفاجأة بعد إحباط عملية أمنية
«خطيرة» جنوب قطاع غــزة .وفي
املـقــابــل ،خــرجــت تـظــاهــرات عفوية

ّ
وجهت الفصائل
الفلسطينية ثالث صفعات إلى
االحتالل في هذه الجولة
فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء م ـت ـف ــرق ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
ابـ ـتـ ـهـ ــاجـ ــا بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
وف ــرضـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــدئ ــة بـ ـع ــد عـمـلـهــا
بمعادلة «توسيع دائرة النار» وفق
الحاجة.
فبعد أطول اجتماع عقده «مجلس
الوزراء املصغر» (الكابينت) ،وافق
ال ـع ــدو ع ـلــى ال ـت ـهــدئــة م ــع فـصــائــل
املـ ـق ــاوم ــة ،ج ـ ـ ـ ّـراء ت ــدخ ــات عــربـيــة
ودولـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـك ــن م ــن دون ح ـصــولــه
على صورة النصر النهائية ،عقب
ث ــاث صـفـعــات وجـهـتـهــا املـقــاومــة
ضـ ـي ــن،
إل ـ ـيـ ــه خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــا ّ
ب ــداي ــة بـكـشــف عـمـلـيــة الـتـســلــل في
خانيونس وقتل ضابط كبير ،ثم

استهداف حافلة للجنود بصاروخ
«ك ــورنـ ـي ــت» ،ول ـي ــس أخ ـي ـرًا قصف
مدينة عسقالن املحتلة بصواريخ
جــديــدة أحــدثــت دم ــارًا كبيرًا وأدت
إلـ ــى م ـق ـتــل م ـس ـتــوط ـنــن وإص ــاب ــة
الـ ـعـ ـش ــرات .ك ـم ــا اس ـت ـغ ـلــت «ل ـج ــان
املقاومة الشعبية» الفرصة وأعلنت
م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن ك ـمــن ف ــي شهر
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،ن ــاش ــرة تـصــويـرًا
للعملية املشهورة بـ«كمني العلم».
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر ق ـ ـيـ ــادي فـ ــي حــركــة
«ح ـم ــاس» ل ــ«األخ ـب ــار» إن جـهــودًا
قادتها أربع جهات عربية ودولية،
ه ــي م ـصــر وق ـط ــر واألم ـ ــم املـتـحــدة
ودولـ ـ ـ ـ ـ ــة أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة (ال ـ ـ ـنـ ـ ــرويـ ـ ــج)،
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
«مــوافـقــة إسرائيلية» على العودة
إل ــى الـ ـه ــدوء وإنـ ـه ــاء أع ـنــف جــولــة
ق ـتــال مـنــذ نـهــايــة ال ـح ــرب األخ ـيــرة
ع ــام  ،2014األم ــر ال ــذي تــوافــق مع
مــا أعـلـنــت عـنــه «ال ـغــرفــة املشتركة
لفصائل املقاومة» في بيان أمس،
ق ــال ــت فـ ـي ــه إن «جـ ـ ـه ـ ــودًا م ـصــريــة
مـ ـق ــدرة أسـ ـف ــرت ع ــن تـثـبـيــت وقــف
إط ــاق الـنــار بــن املـقــاومــة والـعــدو
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» ،مـ ـشـ ـت ــرط ــة أنـ ـه ــا
ستلتزم ما التزم العدو .وجاء هذا
االشـتــراط بسبب أنــه خــال ظهيرة
أمـ ــس تـ ـح ـ ّـددت ال ـثــال ـثــة وال ـن ـصــف
الهدوء ،لكن
عصرًا كموعد لسريان ً
امل ـقــاومــة طـلـبــت تــأجـيــا لساعتني
إلج ــراء مــزيــد مــن الـتـشــاور فــي ظل
م ــواص ـل ــة الـ ـع ــدو ال ـق ـص ــف .ف ــردت
املقاومة باستهداف املــدن املحتلة
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار سـ ـي ــاس ــة «ال ـت ـن ـق ـي ــط
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي» ع ـل ــى م ـس ـتــوط ـنــات
«الـغــاف» ،وذلــك في اختبار فعلي
للموقف اإلسرائيلي من التهدئة.
ي ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن الـ ــرد
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـع ـ ــد ذل ـ ــك
بـ ــاملـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ش ــرط

تواضع أداء ّ
«القبة الحديدية»
أظـهــرت جولة التصعيد األخـيــرة تــواضــع أداء منظومة القبة الحديدية
العتراض الصواريخ ،التي أطلق منها املئات من القطاع باتجاه األهداف
اإلسرائيلية ،مع نجاح اعتراض محدود ،قياسًا بما سبق من جوالت
تصعيد سابقة بني الجانبني .تواضع أداء املنظومة كان واضحًا ،وعدد
اعتراضها كان كبيرًا جدًا ،إذ اعترضت أقل
الصواريخ التي فشلت في
ُ
من  100صاروخ من أصل  ،460أطلقت في اليومني املاضيني من القطاع.
فشل املنظومة وتقلص كفاءتها عما كان يتوقع منها املستوطنون ،دفع
املحللني واملعلقني فــي إسرائيل إلــى البحث عــن األسـبــاب مقابل دفــاع
املؤسسة األمنية عنها .الناطق باسم جيش العدو ،العميد رونن منليس،
أشــار في دفاعه إلــى أن «أداء القبة الحديدية وصــل إلــى حــده األقصى،
وهذا ما يمكن أن تقوم به ،إذ ال أداء محكمًا لدى املنظومة» .كذلك كشفت
تقارير عبرية ،أن الفصائل في غــزة استطاعت العمل هــذه املــرة على
تجاوز املنظومة ،عبر تكثيف الهجمات وتعدد الصليات ،وكذلك العمل
على إطالق الصواريخ من زوايا وأماكن يصعب على القبة تتبعها.
(األخبار)

توقف الصواريخ ،لكن العدو أبلغ
ال ــوسـ ـط ــاء أن أي خ ـ ــرق س ـي ـقــابــل
ب ـ ـمـ ــوجـ ــة ق ـ ـصـ ــف أشـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـت ــي
ح ــدث ــت .جـ ـ ــراء ذلـ ـ ــك ،ت ــم ال ـت ــواف ــق
الداخلي بــن الفصائل على قبول
التهدئة على مبدأ «الهدوء مقابل
الـ ـه ــدوء» ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االعـتـبــار
إم ـ ـكـ ــان ع ـ ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـي ــد فـ ــي أي
وق ـ ــت ،ألن االح ـ ـتـ ــال تـ ــرك لـنـفـســه
ف ــرص ــة امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أكـ ــده
الناطق باسم «الجهاد اإلسالمي»
مصعب البريم ،بالقول إن املقاومة

أكـ ـ ــدت ل ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـه ــا «ال
تــريــد ه ــدوءًا تـقـلـيــديــا» .والــرســالــة
األش ـ ــد ال ـت ــي أوص ـل ـت ـه ــا امل ـق ــاوم ــة
لـلــوسـطــاء أن ع ــودة االح ـتــال إلــى
«ال ـغ ــدر» يـعـنــي ال ـب ــدء بـقـصــف تل
ّ
أبيب على نحو مركز «كرد أولي».
في هــذا اإلطــار ،قــال رئيس املكتب
الـسـيــاســي لـ ـ «ح ـمــاس» ،إسماعيل
ه ـن ـيــة ،إن «ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
دافع عن نفسه خالل العدوان وسط
احتضان شعبي للمقاومة» ،فيما
أش ــادت الـحــركــة بـ ـ «الــدور املصري

الدؤوب ،والجهود األممية والدور
النرويجي والقطري».
وج ـ ّـراء القصف اإلسرائيلي أمــس،
اس ـت ـش ـه ــد مـ ـس ــاء شـ ـ ــاب وأصـ ـي ــب
 5مـ ــواط ـ ـنـ ــن عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ب ـي ـن ـهــم
م ـق ــاوم ــون ،جـ ــراء قـصــف االح ـتــال
مـ ــوق ـ ـعـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
امل ـ ـطـ ــاحـ ــن وآخـ ـ ـ ــر ش ـ ـمـ ــال ال ـق ـط ــاع
وأرضـ ـ ــا زراعـ ـي ــة شـ ــرق ديـ ــر الـبـلــح
(وس ـ ـ ــط) ،م ــا ي ــرف ــع عـ ــدد ال ـش ـهــداء
إلــى سبعة ،بخالف السبعة الذين
استشهدوا خالل تصديهم لوحدة
الـتـسـلــل .وك ــان مــاحـظــا أن الـعــدو
ّ
تعمد سياسة التحذير قبل قصف
البنايات السكانية تجبنًا إلحداث
م ـج ــزرة ،وذل ــك عــائــد بــدرجــة أولــى
إل ــى ت ـقــديــره أن امل ـق ــاوم ــة ف ــي هــذا
امل ـ ــوق ـ ــف س ـ ـ ــوف تـ ـص ـ ّـع ــد ب ــات ـج ــاه
امل ـ ـ ـ ــدى وال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
وس ــط االحـتـضــان الشعبي الـقــوي
ل ـهــا ،خـصــوصــا أن ـهــا تـعـمــدت منذ
البداية استهداف الجنود بصورة
مباشرة.

استراتيجية ّرد جديدة

ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـت ـج ــرب ــة األخـ ـي ــرة،
يقول مصدر في غرفة «العمليات
املشتركة» لـ «األخبار» ،إن املقاومة
اعـ ـتـ ـم ــدت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ج ــدي ــدة
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ املواجهة
مــع الـعــدو ،وذلــك لتجاوز الضغط
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـم ــارس ــه االحـ ـت ــال
ب ـت ـك ـث ـيــف ال ـق ـص ــف ع ـل ــى األم ــا ّك ــن
املدنية .هذه االستراتيجية تجلت
ف ــي ت ــرك ـي ــز ال ـق ـص ــف ع ـل ــى مــدي ـنــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ص ـ ــواري ـ ــخ
ج ــدي ــدة ذات ق ــوة تـفـجـيــريــة ودق ــة
فــي إصــابــة الـهــدف .يـشــرح املصدر
أن الـعــدو فهم أن توسيع املقاومة
مدى الصواريخ ال يعني عشوائية
إط ــاقـ ـه ــا بـ ــل ت ــركـ ـيـ ـزًا ع ـل ــى املـ ــدن
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عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أفـ ـض ــى
اج ـت ـمــاع «ال ـكــاب ـي ـنــت» ف ــي مــرحـلــة
ما عن ترك التقدير للجيش ليقرر
مــواص ـلــة الـعـمـلـيــة «ك ـم ــا تقتضي
ال ـح ــاج ــة» ،ث ــم ان ـت ـهــى إل ــى الـقـبــول
بــالـعــودة إلــى ال ـهــدوء ،فــي اجتماع
ه ــو األطـ ـ ــول ف ــي ت ــاري ــخ الـحـكــومــة
الحالية ،فقد استمر ســت ساعات
مـتــواصـلــة ،وحـضــره للمرة األولــى
رئيس «املــوســاد» ،يوسي كوهني،
وامل ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي لـلـحـكــومــة،
أفـيـخــاي مــانــدلـبـلـيــت ،ال ــذي صــرح
ع ـقــب االج ـت ـم ــاع ب ــأن ــه يـعـمــل على
«م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
والـعـسـكــريــة فــي هــزيـمــة الـعــدو في
إطار القانون» ،األمر الذي أوضحته
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،بالقول
إن امل ـج ـلــس امل ـص ـغــر «درس طــرقــا
ملعاقبة حـمــاس مــن دون مواجهة
شاملة».
ـض ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك وقـ ـ ــت
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ِ
قـ ـصـ ـي ــر ح ـ ـتـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدأت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاودات
الداخلية ،واالعـتــراف بــأن املقاومة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ه ــي ص ــاح ـب ــة ال ـيــد
العليا وحققت أهدافها خالل هذه
الـجــولــة ،كما تظاهر الـعـشــرات من
مستوطني «غ ــاف غ ــزة» وأغلقوا
ال ـ ـطـ ــرق وهـ ـتـ ـف ــوا ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة
وات ـ ـه ـ ـم ـ ــوه ـ ــا ب ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا «جـ ـ ـب ـ ــان ـ ــة»
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ص ـ ــورة ال ـهــزي ـمــة
ال ـت ــي م ـنــي ب ـهــا ال ـج ـي ــش ،م ــا أدى
إلى مصادمات بينهم وبني شرطة
االحـتــال وفــق إذاعــة «ريشت كان»
الـعـبــريــة .فــي املـقــابــل ،ح ــاول وزيــرا
األمــن أفيغدور ليبرمان والتعليم
التنصل من املوافقة
نفتالي بينت ّ
على التهدئة ،إذ ملح ليبرمان ،وفق
القناة «العاشرة» ،إلى أنه الوحيد
الذي عارض االتفاق ،وكذلك ّ
بينت
ك ــذب كــل الـتـقــاريــر ال ـتــي ت ـقــول إنــه
وافـ ـ ـ ـ ــق .وب ـي ـن ـم ــا ن ـق ـل ــت امل ــراسـ ـل ــة
السياسية لقناة «ريشت كــان» أنه
خالل الساعات الست انتقد الوزراء
الجيش ألنه ال يوجد لديه «بدائل
كـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن الـ ـقـ ـي ــادات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ردت ب ــأن ـه ــا «ح ــائ ــرة
بسبب اآلراء املختلفة للكابينت».

ت ـن ـت ـهــي ج ــول ــة ال ـت ـص ـع ـيــد األخـ ـي ــرة
فــي قطاع غــزة بــا تأسيسات فعلية
من شأنها منع ما يمكن أن يعقبها
م ـ ــن ج ـ ـ ـ ــوالت ،ي ـ ـبـ ــدو أن رج ـح ــان ـه ــا
مــرت ـفــع جـ ـ ـدًا ،م ــع أو م ــن دون رغـبــة
الـ ـط ــرف ــن فـ ــي الـ ــوصـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا .مــع
ذلــك ،توقف التصعيد ضمن معادلة
«الـ ّهــدوء مقابل الـهــدوء» ،ال يمنع أو
ي ـق ــل ــص م ـفــاع ـيــل ص ـ ــورة االن ـت ـص ــار
الفلسطينية على الــوعــي ،كما خرج
به واقع تبادل الضربات في اليومني
امل ــاض ـي ــن ،وهـ ــي ص ـ ــورة س ـي ـئــة مــن
ناحية تل أبيب وستالحق املسؤولني
اإلسرائيليني لغاية تبادل الضربات
امل ـق ـب ـلــة ،م ــا ل ــم ي ـق ـطــع هـ ــذا ال ـت ـقــديــر
مـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات ،مـ ــن ش ــأن ـه ــا ال ـتــأس ـيــس
لهدوء طويل األمد ،ما زالت مقدماته
مستعصية على الوسطاء.
نتيجة جــولــة التصعيد كما انتهت
ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــس ،مـتـشـعـبــة بــات ـجــاهــن
أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن :ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار
فلسطينية بنسبة عالية جدًا مقابل
ص ــورة انـكـســار إســرائـيـلــي واضـحــة.
وه ــي ص ـ ــورة ،غ ـيــر م ـح ـص ــورة فقط
ب ــامل ـن ـظ ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــل أي ـضــا
وبـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ل ـ ـ ــدى الـ ـج ــان ــب
اإلســرائـيـلــي وج ـم ـهــوره ،ال ــذي تلقى
ت ــذكـ ـيـ ـرًا مـ ــع قـ ـي ــادت ــه ح ـ ــول مـ ــا ك ــان
ي ـم ـكــن ،وك ــذل ــك م ــا يـمـكــن الح ـق ــا ،في
ح ـ ــال ت ـ ـطـ ــورت امل ــواجـ ـه ــة وات ـس ـع ــت
دائرتها.
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه الـ ـث ــان ــي ،وه ـ ــو األك ـث ــر
ت ــأثـ ـيـ ـرًا وحـ ـ ـض ـ ــورًا لـ ـ ــدى تـ ــل أبـ ـي ــب،
تــراجــع صدقية إسرائيل وقابليتها
لـ ــدى أع ــدائـ ـه ــا ،إن عـ ـ ــاودت وهـ ــددت
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـخـ ـي ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
م ـ ـقـ ــابـ ــل قـ ـ ـط ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ــزة ،مـ ـ ــع حـ ـض ــور
محدودية اإلرادة لديها على الذهاب
بعيدًا في املواجهة ،حتى وإن عمدت
ًَ
فعليا إلى مباشرتها.
ّ
م ـم ــا ت ـش ــك ــل م ــن م ـع ـط ـيــات ووق ــائ ــع
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد م ـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ال ـغ ــزي لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ،م ــن املـفـيــد
اإلشارة إلى اآلتي :تعد هذه الجولة،
األع ـ ـنـ ــف واألكـ ـ ـث ـ ــر اتـ ـس ــاع ــا م ـق ــارن ــة
بـمــا سبقها .مــع ذل ــك ،كــانــت الجولة
مرشحة لالتساع أكثر ،لدى الجانب
الفلسطيني تحديدًا ،وباتجاه طبقة
تصعيد تشمل فــي مــرحـلــة وسيطة
مــديـنـتــي أسـ ــدود وب ـئــر ال ـس ـبــع ،قبل
أن تتطور إلى وسط «إسرائيل» وما
بعدها .أهمية مسارعة كيان العدو
إلى املوافقة على التهدئة ،على رغم
تــأكـيــد وتـهــديــد الـفـصــائــل باالنتقال
إلى دائــرة استهداف أشمل قد تصل
سريعًا إلــى تل أبيب ،معطى كاشف
ل ـل ـمــوقــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـم ـت ـنــع عــن
التصعيد األمني ،وسيكون حاضرًا
بـ ـق ــوة ل ـ ــدى الـ ـفـ ـص ــائ ــل ،س ـ ــواء ق ــرب
التصعيد املقبل أو بعد ،ومــن شأنه
ً
أي ـضــا أن ي ـكــون ع ــام ــا م ـســاع ـدًا في
البحث عن تسويات إلنهاء ما أمكن
من حصار غزة.
حافظت الفصائل الفلسطينية على
قواعد االشتباك التي أرادت إسرائيل
تـجــاوزهــا والـتــأسـيــس ملــا يـغــايــرهــا،
ع ـب ــر ت ـظ ـه ـيــر نــدي ـت ـهــا ف ــي مــواج ـهــة
الـ ـعـ ــدو واعـ ـ ـت ـ ــداء ات ـ ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــا
يتعلق بتماثلية الرد على الهجمات.
ن ـج ــاح ،يـتـعـلــق ب ــأص ــل تـثـبـيــت هــذه
القواعد ،التي كانت لتنتهي في حال
تردد املقاومني وامتناعهم عن ردود
تناسبية ،وكذلك يتعلق بما سيأتي
الحقًا من تجاوزات ،إن قرر االحتالل
امل ـج ــازف ــة والـ ــرهـ ــان ع ـلــى م ـت ـغـ ّـيــرات

ق ــد يـ ــرى أن ـه ــا ت ــدف ــع امل ـق ــاوم ــن إلــى
االنكفاء.
كان واضحًا منذ صباح أمس ،إرادة
ال ـت ـه ــدئ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
لــدى رئـيــس حكومة الـعــدو بنيامني
نتنياهو ،وكذلك وزير أمنه ،أفيغدور
ليبرمان .التوجه لديهما ابتداء إلى
تـحــديــد جـلـســة ال ـ ــوزاري املـصـغــر ما
ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس ،ك ـم ـ ّـا كـ ــان يـحـصــل
في جوالت سابقة ،مثلت إشارة إلى
إرادة ع ـقــد الـجـلـســة ف ــي ظ ــل انـتـهــاء
الـتـصـعـيــد ،بــا مـنــاكـفــات سـيــاسـيــة،
بعد تقديرهما أن املواجهة لن تمتد
ً
طـ ــويـ ــا .ل ـك ــن إص ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
النقاش في ظل التصعيد ،وليس ما
بعد إق ــرار الـتـهــدئــة ،دفــع إلــى تقديم
موعد الجلسة إلى ساعات الصباح
ً
األولى التي امتدت طويال ،وخلصت
إلى إقرار وقف إطالق النار كما كان
ّ
مقدرًا له من البداية.
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــا صـ ــدر
أمــس مــن مــواقــف متطرفة دعــت إلــى
مــواصـلــة ال ـضــربــات وتـشــديــدهــا في
قطاع غزة ،إن لدى وزراء أو مصادر
سياسية وعسكرية على اختالفها،
أن ق ـ ــرار امل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزاري املـصـغــر
ج ـ ــاء بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع :إقـ ـ ـ ــرار ت ـه ــدئ ــة مــن
دون معارضة تذكر .بحسب اإلعالم
العبري ،كل الوزراء ،بما يشمل وزير
األم ــن أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،وصــاحــب
ال ـش ـعــارات املـتـطــرفــة نـفـتــالــي بينت،
واف ـقــوا عـلــى الـتـهــدئــة بــا تحفظات.
وهــو دلـيــل ومـعـطــى مـتـجــددان حــول
ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
فــي غ ــزة ،عـلــى رغ ــم ص ــورة الـتــراجــع
الـ ـت ــي تـ ـب ــدت ب ـه ــا مـ ــع م ـس ــؤول ـي ـه ــا،
م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن قـ ـ ـ ــرار االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عــن
الـ ـح ــرب ق ـ ــرار اس ـت ــرات ـي ـج ــي ،يــرتـبــط
بـ ــاملـ ــواجـ ـهـ ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا مــع
غ ــزة وت ـح ــدي ـدًا ع ـمــا ي ـل ـي ـهــا ،وكــذلــك
بارتباطها بساحات تهديد أخــرى،
ّ
يتبي أن املــؤسـســة العسكرية تريد
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ـي ـهــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة،

تراجعت صدقية
إسرائيل لدى أعدائها إن
هددت باستخدام الخيار
العسكري

عـلــى خـلـفـيــة حـجــم الـتـهــديــد الـهــائــل
وت ـنــام ـيــه (ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا) ،وب ـمــا
يفوق أضعاف مضاعفة ،تهديد غزة
وتعاظمه املحدود قياسًا بها.
يـعـنــي ذل ــك ،فــي ه ــذه الـنـقـطــة ،أن كل
التصريحات اإلسرائيلية حول نيات
تـصـعـيــديــة ض ــد ال ـق ـط ــاع وال ـحــديــث
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرر ع ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
العسكرية الــواسـعــة ومــا رافـقـهــا من
عــروض وبيانات أشــارت إلــى إمكان
استدعاء احتياط أو استقدام آليات
وم ــدرع ــات إل ــى حـ ــدود ال ـق ـطــاع ،هي
بمجملها جزء ال يتجزأ من تفاوض
إســرائـيـلــي علني مــع الفلسطينيني،
ويهدف إلــى ردعهم مع األمــل بــأن ال
تــذهــب األمـ ــور إل ــى أب ـعــد مـمــا كــانــت
عليه ميدانيًا باتجاه توسيع دائرة
االس ـت ـه ــداف الـفـلـسـطـيـنـيــة .ال ـغــرض
ال ـن ـهــائــي م ــن ه ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ،هي
ال ـت ـهــدئــة نـفـسـهــا ال الـتـصـعـيــد ،كما
ً
ابتداء.
كانت توحي إليه
في املحصلة ،نتيجة تصعيد اليومني
املــاضـيــن ،هــي إظ ـهــار ت ــردد وإرب ــاك
ال ـعــدو أم ــام الـفـصــائــل الفلسطينية،
مــع ظـهــور الخشية اإلســرائـيـلـيــة من
إمـ ـك ــان تـ ـط ــور امل ــواجـ ـه ــة املـ ـح ــدودة
وم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــات ،إلـ ــى
االنفالت نحو دائــرة تصعيد أشمل،
ق ـ ــد تـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــرب وم ــواجـ ـه ــة
واسعةّ ،
تبي وربما تؤكد من جديد،
أن إس ــرائـ ـي ــل ال ت ــري ــده ــا وال تـعـمــل

عـلـيـهــا ،بــل وتــؤكــد عمليًا عـلــى منع
مسبباتها .حقيقة ،ستكون حاضرة
لدى الجانب الفلسطيني ،مع أو من
دون مــرحـلــة تـصـعـيــد مـقـبـلــة ،وهــذه
ه ــي إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ن ـت ــائ ــج الـتـصـعـيــد
األخ ـي ــر ،ال ـتــي يـمـكــن للفلسطينيني
استغاللها والتأسيس عليها ،للدفع
ق ــدم ــا ب ـت ـســويــات ت ـم ـكــن م ــن رف ــع ما
أم ـك ــن م ــن ح ـص ــار ل ـل ـق ـط ــاع ،ال ـه ــدف
الــرئـيــس للفصائل الفلسطينية في
هذه املرحلة.
فــي تأثير ســاحــات التهديد األخــرى
على املوقف اإلسرائيلي ،قــال عضو
الــوزاري املصغر ،يوفال شتاينتس:
«يبدو أن إطالق النار تراجع ،فنحن
غـيــر مـعـنـيــن ب ــاالن ـج ــرار إل ــى ح ــرب،
وأن ــا ال أسـتـطـيــع ال ـقــول إن أح ـدًا في
إس ــرائ ـي ــل ل ــدي ــه ح ــل س ـح ــري لـقـطــاع
غ ـ ـ ـ ـ ــزة» .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة الـ ـت ــي
نديرها مقابل تعاظم إي ــران وحــزب
الله فــي الشمال ،أهــم بأضعاف مما
ه ــو ال ـت ـهــديــد ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة ،ول ــدى
(الـكــابـيـنــت) رأي مـشـتــرك واح ــد ،في
مـنــع ال ـحــرب وال ـت ــده ــور ،س ــواء لــدى
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي أو امل ـس ـت ــوى
العسكري» .كالم الوزير صحيح ،وال
يبعد أن يكون تهديد حــزب الله في
الشمال ،في سوريا ولبنان ،أحد أهم
العوامل التي منعت حرب إسرائيلية
ش ــامـ ـل ــة ضـ ــد قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،لـ ـك ــن فــي
الوقت نفسه ،لو لم تكن املواجهة مع
غزة ذات ثمن غير محمول ،مع غياب
أيضًا للجدوى والـقــدرة على تحمل
تبعاتها في مرحلة ما بعد الحرب،
لكانت إسرائيل لجأت إلــى الـعــدوان
ال ــواس ــع ب ــا ت ـ ــردد ،ل ـيــس ف ـقــط ضــد
الفلسطينيني وإنـهــاء تهديدهم ،بل
أيضًا في سياق التحضير والتأثير
وال ـ ـ ـ ــردع ع ـل ــى ال ـت ـه ــدي ــد ال ـش ـم ــال ــي،
الهادف إلى تظهير القدرة واالقتدار،
وم ـس ــاع ــدة امل ـس ــاع ــي وال ـج ـه ــود فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة تـ ـه ــدي ــد الـ ـس ــاحـ ـت ــن ،فــي
سوريا ولبنان.
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العالم

العالم

الحدث

واشنطن تعلن «البراءة»

«أبلغ سيدك»
ال تدين ابن سلمان!

خرجت الواليات ًالمتحدة من دائرة الحرج في التعامل مع قضية جمال
خاشقجيُ ،معلنة بصريح ّالعبارة أن ولي العهد بريء من دم الصحافي
المقتول .المفارقة أن ً«صك البراءة» الذي َص َرفته واشنطن ،استندت فيه
إلى ما اعتبرته أنقرة دليال على تـ ّ
ـورط محمد بن سلمان .مفارقة تحيل
على التساؤل ّ
عما إذا كانت «أوراق االبتزاز» التركية قد فقدت فاعليتها،
على رغم أن أنقرة ال تــزال تراهن على إبقاء القضية ّ
حية حتى مطلع
ً
العام المقبل ،أمال في ارتفاع صوت الكونغرس بوجه دونالد ترامب
ب ـعــد ن ـحــو أربـ ـع ــن ي ــوم ــا م ــن اغ ـت ـيــال
الصحافي السعودي ،جمال خاشقجي،
بــات واضـحــا معظم مــا تمتلكه تركيا
من أوراق في هذه القضية ،التي أصبح
ال ـل ـعــب ع ـلــى حـبــالـهــا ع ـلــى امل ـك ـشــوف.
تسجيالت القنصلية السعودية ،التي
تقول أنـقــرة إنها أسمعتها ملسؤولني
مــن دول غــربـيــة ع ــدة ،تـظـهــر بصمات
ولـ ــي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان على
ـال .لـكــن واشـنـطــن ،التي
واق ـ ّعــة االغ ـت ـيـ ّ
تـخــلــت عــن تحفظها فــي الـتـعــامــل مع
ال ـق ـض ـي ــة ،ت ــرف ــض االنـ ـطـ ـب ــاع األول ـ ــي
املنطقي الــذي توحي بــه التسجيالت،
وت ـ ـصـ ـ ّـر عـ ـل ــى «مـ ـطـ ـمـ ـط ــة» الـ ـعـ ـب ــارات
وحملها على غير معناها ،بما ّ
يبرئ
ساحة ابــن سلمان .وهــي تبرئة كانت
فرنسا ،الـتــي تستحوذ على  %60من
مبيعات األسلحة األوروبية للرياض،
قد سبقتها إليها ،بإنكارها أن يكون
األتـ ـ ــراك ق ــد ش ــارك ــوه ــا م ـع ـلــومــات عن
مقتل خاشقجي .إزاء ذلك ،يتأكد أكثر
فأكثر أن الواليات املتحدة وحلفاءها
يــريــدون إب ـعــاد اب ــن سـلـمــان مــن دائ ــرة
التأثيرات املباشرة للجريمة ،حرصًا

على مصالح كــان قــد جــرى التأسيس
لها مع الرجل منذ اعتالئه ّ
سدة والية
العهد.
وفــي مــا بــدا ردًا على محاولة باريس
التقليل من شأن التسجيالت التركية،
ســارعــت أنـقــرة إلــى تسريب معطيات
كـ ــانـ ــت ال تـ ـ ـ ــزال م ـك ـت ــوم ــة ل ـص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» األميركية .وفقًا ملا
نـشــرتــه الصحيفة أم ــس ،ف ــإن العقيد
السابق في االستخبارات السعودية،
مــاهــر امل ـط ــرب ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد قــائــد فريق
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال املـ ــؤلـ ــف م ــن  15س ـع ــودي ــا،
أج ــرى ،عقب مقتل خاشقجي ،مكاملة
هاتفية بــأحــد مـســاعــدي ول ــي العهد،
ق ـ ــال ف ـي ـه ــا« :أبـ ـل ــغ سـ ـي ــدك أن امل ـه ـمــة
ان ـت ـهــت» .ع ـب ــارة ت ــؤش ــر ،بمضمونها
وهوية الشخص الذي جرت مخاطبته
بـ ـه ــا ،ع ـل ــى أن أم ـ ــر ال ـق ـت ــل ص ـ ــدر مــن
مستويات أعلى من تلك التي ّ
روجــت
ل ـه ــا الـ ــروايـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وأن اآلم ــر
ك ــان ينتظر تنفيذ تــوجـيـهــاتــه .وهــو
مـ ــا ت ـع ـت ـق ــده ،أي ـ ـضـ ــا ،االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
األميركية ،التي ذكــر مسؤولون فيها
للصحيفة أن املقصود بكلمة «سيدك»

ّ
ّ
جدد أردوغان ،أمس ،الحديث عن أن أمر قتل خاشقجي صدر من «أعلى المستويات» (األناضول)

هو ابن سلمان ،إال أنهم استدركوا بأن
ً
ذلك «قد ال يكون دليال ال يمكن إنكاره»
على صلة ولــي العهد بالجريمة ،ما
يعني أن ثمة ّ
توجهًا أميركيًا لتمييع
ف ـ ـح ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــات و«تـ ـضـ ـيـ ـي ــع
الطاسة» بما يخدم ابن سلمان.
ّ
توجه لم يتأخر مستشار األمن القومي
األمـيــركــي ،جــون بولتون ،فــي التعبير

اتهم مسؤولون أميركيون
تركيا بـ«االنتقائية» في الكشف
عن أدلة الجريمة
عـ ـن ــه ،ب ـن ـف ـيــه أن تـ ـك ــون ال ـت ـس ـج ـيــات
مـتـضـ ّـمـنــة م ــا يـشـيــر إل ــى ت ـ ـ ّ
ـورط ولــي
الـعـهــد فــي الـجــريـمــة .إذ ق ــال ،ردًا على
سـ ـ ــؤال ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ع ـل ــى هــامــش
قمة إقليمية فــي سنغافورة(« :إنـنــي)
لــم أسـتـمــع بنفسي إلــى الـشــريــط ،لكن
تقييم األشخاص الذين استمعوا إليه
يـشـيــر إل ــى صـحــة ذل ـ ــك» ،ق ــاص ـدًا عــدم
وجود صلة بني ابن سلمان والحادثة.

ّ
وذكـ ـ ــر ب ــول ـت ــون بـ ــأن رئ ـي ـس ــه ،دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،ط ــال ــب ال ـس ـع ــودي ــن ب ــإج ــراء
تـحـقـيــق كــامــل ومـحــاسـبــة املـســؤولــن
عــن العملية ،مضيفًا« :إنـنــا نتوقع أن
نحصل على الحقيقة من السعوديني،
واملـلــك وول ــي العهد الـتــزمــا ذلــك خالل
املحادثات التي أجرياها مع الرئيس».
وت ـص ــري ــح ب ــول ـت ــون ه ــو األوضـ ـ ــح في
مـحــاولــة إبـعــاد الشبهات عــن شخص
ولـ ــي ال ـع ـه ــد م ـن ــذ ح ــدي ــث ت ــرام ــب عــن
«ق ـت ـلــة م ــارق ــن» ف ــي ال ـ ـ ــ 15م ــن الـشـهــر
املــاضــي ،وه ــو يـثـ ّـبــت منهجًا أميركيًا
فــي الـتـعــامــل مــع الـقـضـيــة ،قــائـمــا على
حصر تداعياتها املباشرة (املحاسبة
وامل ـع ــاق ـب ــة ال ـج ـن ــائ ـي ـت ــان) ف ــي أض ـيــق
نـطــاق ممكن ،والـتـفـ ّـرغ لعملية تقييم
وتـقــويــم لـلـسـيــاســات ال ـس ـعــوديــة ،بما
ً
يخدم مصالح واشنطن أوال.
فــي سبيل ذل ــك ،يـبــدو أن إدارة ترامب
تريد االنعتاق مــن الضغوط التركية،
التي تدفع في اتجاه ضرب ابن سلمان
ّ
ولعل ما ّ
صرح به
وإزاحته من املشهد.
مسؤولون في االستخبارات األميركية
لـ«نيويورك تايمز» ،للمرة األولى منذ

ً
وقـ ــوع ال ـح ــادث ــةُ ،ي ـع ـ ّـد دل ـي ــا ع ـلــى ما
تـقــدم ،إذ أع ــرب ه ــؤالء املـســؤولــون عن
اعتقادهم بأن السلطات التركية تملك
أكثر من تسجيل ،لكنها أطلعت الدول
املعنية على ما لديها بشكل انتقائي،
ّ
في اتهام ضمني ألنقرة بأنها تستغل
التسجيالت في تكتيكاتها السياسية.
وهــو اتـهــام يـتـســق ،واق ـعــا ،مــع حديث
وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ،جــان إيف
لودريان ،أول من أمس ،عن أن الرئيس
التركي ،رجب طيب أردوغان« ،يمارس
ُ
لعبة سياسية» .ولربما تـقــرأ فــي تلك
ضمنية إلــى تركيا
االتـهــامــات رســالــة ّ
بأن الوقت قد حان للكف عن «اللعب»،
وب ــأن الـحـلـفــاء الـغــربـيــن مـسـتـعــدون ـ ـ
فــي اللحظة املناسبة ـ ـ للقفز على ما
تـعـتـقــده أن ـقــرة م ــادة «ابـ ـت ــزاز» دائ ـمــة.
لكن الرسالة هــذه ال يظهر أنها تلقى
تجاوبًا لدى أردوغان ،الذي ّ
جدد أمس
ق ــول ــه إن «أمـ ــر ال ـق ـتــل ص ــدر م ــن أعـلــى
املستويات في السلطات السعودية»،
مـبـ ّـرئــا فــي الــوقــت نفسه املـلــك سلمان
م ــن ّ
أي ص ـل ــة ب ــالـ ـح ــادث ــة .ال ــاف ــت أن
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،ال ـ ــذي س ـعــى لــدفــع

اليمن

هدنة غير معلنة في الحديدة :إجراءات «بناء الثقة» تنطلق
أسفرت زيارة وزير الخارجية البريطاني
ّ
لكل من السعودية واإلمارات عن تطورّ
إيجابي متمثل في موافقة «التحالف»
على إجالء جرحى من «أنصار الله» إلى
ُ
الخارج .تطور يفترض أن تتبعه ّالمزيد َ
الثقة» ،التي عزز الحديث
من إجراءات «بناء ّ ُ
عن انطالقها توقف القتال في محيط
مدينة الحديدة ،في ما يبدو أنه هدنة
غير معلنة
ت ــاح ـق ــت ،خـ ــال ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة،
املــؤشــرات على إمكانية تحقيق وقف
إلطــاق الـنــار فــي اليمنّ ،
يمهد إلعــادة
إطالق محادثات السالم أواخر الشهر
ـاري ،مـثـلـمــا ك ــان مـ ـق ـ ّـررًا .وت ــوازي ــا
الـ ـج ـ ّ
م ــع ت ــوق ــف ال ـق ـتــال ف ــي مـحـيــط مــديـنــة
ّ
الحديدة ،حط وفد أممي في مينائها،
في زيارة أوحت بوجود هدنة ضمنية،
ع ـل ــى رغـ ــم أن «ال ـت ـح ــال ــف» أن ـك ــر ه ــذا
األم ـ ــر .وت ــراف ـقــت ال ــزي ــارة األم ـم ـيــة مع
إعالن تحلحل العقدة التي حالت دون
م ـش ــارك ــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ف ــي ال ـجــولــة
السابقة من املفاوضات ،واملتمثلة في
رفــض السعودية نقل جرحى الحركة

إلى الخارج للعالج.
وسـ ــاد الـ ـه ــدوء ،أمـ ــس ،مـعـظــم مـحــاور
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك فـ ــي ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،فـ ــي وق ــت
ُ
ل ــم ت ـسـ َّـجــل ف ـيــه عـمـلـيــات ق ـصــف على
املدينة أو املحافظة ،باستثناء واحدة
اس ـت ـهــدفــت ال ـخ ــط الـ ـع ــام ف ــي مــديــريــة
الـجــراحــي ،وأدت إلــى مقتل  9مدنيني
وج ـ ــرح اث ـن ــن آخـ ـ َـريـ ــن .وك ــان ــت ق ــوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية قد
ّ
تمكنت من صـ ّـد أعنف الهجمات على
ـان ـعــة املـيـلـيـشـيــات املــوال ـيــة
امل ــدي ـن ــة ،مـ ِ
لـ«التحالف» من قطع خطوط إمدادها،
وموقعة خسائر بشرية ومادية كبيرة
املهاجمني ،أرغمتهم على
في صفوف
ِ
التراجع .وأكــد الناطق الرسمي باسم
الـقــوات املسلحة ،أمــس ،يحيى سريع،
أن «خـ ـط ــوط ق ــوات ـن ــا ال ــدف ــاع ـي ــة قــويــة
وم ـت ـم ــاس ـك ــة ،وم ـق ــات ـل ــون ــا ي ـم ـس ـكــون
بــزمــام الـتـفــوق امل ـي ــدان ــي» ،مضيفًا أن
«قــوات العدو ال تــزال في حالة حصار
ج ــراء قـطــع خـطــوط إم ــداده ــا» .وأش ــار
إل ــى «م ـصــرع وإصــابــة أكـثــر مــن ألفني
و 224مــرتــزقــا ،بينهم  33ســودان ـيــا»،
إضافة إلــى «تدمير  183مدرعة وآلية
عسكرية مختلفة».
ً
ه ــذه الـخـســائــر ،مـعـطــوفــة عـلــى العجز
عن تحقيق إنجاز ،والضغوط األممية
في اتجاه وقف الهجوم ومنع اإلضرار
بميناء ال ـحــديــدة ،حملت «الـتـحــالــف»

ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ع ـلــى تـعـلـيــق الـعـمـلـيــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أتـ ـ ـ ــاح مل ـس ــؤول ــي
املـنـظـمــة الــدول ـيــة ال ـنــزول إل ــى املــديـنــة.
وزارت منسقة األمــم املتحدة للشؤون
اإلن ـســان ـيــة فــي ال ـي ـمــن ،ل ـيــزا ج ــرانــدي،
أم ــس ،املـيـنــاء ،واطـلـعــت على األض ــرار
ّ
ال ـت ــي خــلـفـتـهــا الـ ـغ ــارات ع ـلــى بــوابـتــه
ال ـشــرق ـيــة أول م ــن أمـ ــس .وم ــن ه ـنــاك،
شـ ـ ّـددت ج ــران ــدي عـلــى ضـ ــرورة إبـقــاء
هذا املنفذ البحري مفتوحًا ،مؤكدة أن
املنظمة الــدولـيــة «تعمل بكل طاقتها
لوقف أعمال العنف» .كذلك ،زار املدير
التنفيذي لـ«برنامج األغــذيــة» ،ديفيد
بـيــزلــي ،إح ــدى م ــدارس الـحــديــدة التي
ي ـجــري فـيـهــا ت ــوزي ــع ب ـطــاقــات ال ـغ ــذاء،
تـ ــوازيـ ــا م ــع تـ ـح ـ ّـرك ٌاألسـ ـ ــر لـلـحـصــول
ّ
على الطعام .انـفــراجــة عــززهــا مساعد
األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة لـلـشــؤون
اإلنسانية ،مــارك لــوكــوك ،بحديثه عن
«وقف إطالق نار» دعا جميع األطراف
إلى التزامه« ،وخصوصًا داخل َو َحول
البنى التحتية واملـنـشــآت الـضــروريــة
إلدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
التجارية».
ف ــي االتـ ـج ــاه ن ـف ـســه ،وب ـن ـبــرة وسـمـهــا
الـ ـتـ ـف ــاؤل خ ــاف ــا مل ــا أنـ ـب ــأ ب ــه اإلع ـ ــان
األمـ ـم ــي األخـ ـي ــر ع ــن ت ــأج ـي ــل ال ـجــولــة
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أكـ ـ ــد امل ـب ـع ــوث
األمـ ـم ــي ل ـل ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،أن

«ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ج ــاري ــة
تمهيدًا» لتلك الجولة ،مــؤكـدًا «(أنـنــا)
ّ
فــي وض ــع يـمــكـنـنــا مــن امل ـضـ ّـي قــدمــا».
ّ
ّ
ورح ــب غريفيث بـتـ ّـراجــع ح ــدة القتال
ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،ح ــاض ــا ال ـط ــرف ــن على
«مواصلة ضبط النفس» .تصريحات
رفــدتـهــا وزي ــرة الـخــارجـيــة السويدية،
مــارغــو والـسـتــروم ،بإعالنها أن بــاده
ـزاع
مـسـتـعــدة «السـتـضــافــة أط ــراف الـنـ ّ
حــال جـهــوزهــم» .والـظــاهــر أن مــا حفز
النبرة التفاؤلية هــذه ،البيان الصادر
عن الخارجية البريطانية عقب زيارة
ال ــوزي ــر ج ـيــري ـمــي ه ــان ــت لـلـسـعــوديــة
واإلم ـ ــارات ،ال ــذي أف ــاد بــأن السعودية

«سـتـسـمــح لــأمــم امل ـت ـحــدة ب ــاإلش ــراف
ع ـل ــى إج ـ ــاء ط ـب ــي ِل ـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى 50
ً
مـ ـق ــات ــا م ـص ــاب ــا مـ ــن ال ـح ــوث ـي ــن إل ــى
سـلـطـنــة عـ ـم ــان» .واع ـت ـب ــرت ال ـ ـ ــوزارة،
ال ـخ ـطــوة ال ـس ـعــوديــة« ،ت ـقــدمــا كـبـيـرًا»
في سياق إجــراءات «بناء الثقة» ،التي
مــن شأنها التمهيد لــ«بــدء محادثات
سـيــاسـيــة ف ــي ال ـســويــد بـحـلــول نهاية
تشرين الثاني /نوفمبر» .وكان هانت
قد اعتبر ،إثر محادثات مع املسؤولني
ال ـس ـعــوديــن واإلم ــاراتـ ـي ــن ،أن فــرص
الـعــودة إلــى املـفــاوضــات صــارت «أكثر
واقعية».
(األخبار)

تـهـمــة «االس ـت ـغ ــال» عــن نـفـســه بقوله
ـف أي ش ــيء»،
إن «م ـخــابــرات ـنــا ل ــم ت ـخـ ِ
أق ـح ــم ـ ـ ـ ـ ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ ابـ ــن سـلـمــان
فــي حــديـثــه ،الفـتــا إلــى أن «ول ــي العهد
يـ ـق ــول :س ــأوض ــح األم ـ ــر وس ــأف ـع ــل مــا
ه ــو ضـ ـ ــروري ،ون ـح ــن نـنـتـظــر ب ـفــارغ
ال ـص ـبــر» ،ملحقًا بــذلــك الـتـشــديــد على
ض ـ ــرورة «ال ـك ـش ــف ع ـ ّـم ــن أصـ ــدر األم ــر
بالقتل» ،فــي مــوقــف يستهدف إحــراج
ولــي العهد ومضاعفة الشبهات حول
مسؤوليته عن االغتيال؛ على اعتبار
أن ال ـج ـنــاة ل ــن يـعـتــرفــوا بـهــويــة اآلم ــر
َ
م ــا دام األخـ ـي ــر ه ــو ن ـف ـســه «ال ـ َـح ــك ــم»،
وبالتالي ُيعتبر صمتهم ـ ـ من وجهة
ال ـن ـظــر ال ـتــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ع ـن ـصــر إدانـ ـ ــة البــن
سلمان .وهــذا مــا يــوافــق عليه ،واقعًا،
ن ــواب ديـمــوقــراطـيــون فــي الـكــونـغــرس
األميركي يعتبرون أنه «لن ُيسمح ّ
ألي
مــن أعـضــاء فــريــق قتل خاشقجي بأن
يتحدثوا بحرية عـ ّـمــن أعطاهم أوامــر
تنفيذ عملية القتل ،وليس من املنطقي
ّ
توقع ذلك».
الــافــت ،أيضًا ،أن أردوغ ــان ّ
تطرق إلى
مــوقــف الهيئة التشريعية األميركية
من القضية ،مشيرًا إلى أن «الكونغرس
ط ـل ــب م ـع ـل ــوم ــات مـ ــن االس ـت ـخ ـب ــارات
ّ
«تتغير
ح ــول ال ـجــري ـمــة» ،مـتــوقـعــا أن
ّ
وجـهــة النظر األمـيــركـيــة عندما يطلع
ال ـك ـ ّـون ـغ ــرس ع ـل ــى ت ـل ــك امل ـع ـل ــوم ــات».
ت ــوق ــع يـنـبــئ ب ــأن ال ـس ـل ـطــات الـتــركـيــة
تــريــد إبـقــاء القضية حـ ّـيــة حتى مطلع
ّ
ال ـع ــام امل ـق ـبــل ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ب ـمــا يسمح
بتصعيد الصغوط على إدارة ترامب
بهدف دفعها إلى موقف أكثر صرامة
ّ
ـات
تـ ـج ــاه ابـ ـ ّـن س ـل ـم ــان .ي ــائ ــم ت ـطــل ـعـ ِ
أنـقــرة تــوعـ ُـد املـشـ ّـرعــن الديمقراطيني
بخطوات ضد اإلدارةِ ،من ِمثل ما ّلوح
به آدم شيف ،الذي ّ
ّ
بمجرد
تعهد بأنه ـ ـ
أن يصبح رئيسًا للجنة االستخبارات
فــي مجلس ال ـنــواب بعد حــوالــى شهر
ونصف شهر ـ ـ سيتولى التحقيق في
حــادثــة اغـتـيــال خــاشـقـجــي ،وسيطلق
مراجعة لكل السياسات السعودية في
املنطقة ،فيما اعتبر توم مالوينسكي
أنــه إذا صـ ّـح تقرير «نيويورك تايمز»
فـهــو ُي ـعـ ّـد سـبـبــا منطقيًا ملـعــاقـبــة ابــن
ً
سلمان .ومع ذلك ،ال يبدو أن ثمة آماال
كبيرة مــن هــذا الـنــوع ،على اعتبار أن
«عائلة ترامب والرئيس ّ
كرسا اعتمادًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ل ــدرج ــة أن
الـعــاقــة اآلن ،فــي نـظــرهــم ،أكـبــر مــن أن
تفشل» على ّ
حد تعبير شيف.
(األخبار)
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ّ
بيدرسن مدعو لزيارة موسكو
«اتفاق سوتشي» تحت اختبار التصعيد الميداني
تبدو فرص دفع المسار
السياسي ضعيفة في ظل
مرحلة انتقالية بين ستيفان
دي ميستورا وغير بيدرسن،
فيما يتكرر التصعيد الميداني
في ريف حماة الشمالي،
ليطرح أسئلة حول مستقبل
تنفيذ «اتفاق سوتشي» غير
المحدد زمنيًا
بقي ريف حماة الشمالي وامتداده على
طول سهل الغاب نحو حدود محافظتي
الالذقية وإدلب ،مسرحًا لتصعيد متكرر
مـنــذ إع ــان الـتـفــاهــم ال ــروس ــي ـ ـ التركي
على إنـشــاء «منطقة مـنــزوعــة الـســاح».
إذ لم ّ
يمر أسبوع من دون اشتباكات أو
قـصــف م ـت ـبــادل ب ــن الـفـصــائــل املسلحة
وال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري ،ع ـلــى رغ ــم م ــا قيل
ع ــن س ـحــب ل ـل ـســاح الـثـقـيــل إل ــى ح ــدود
الكيلومترات الخمس عـشــرة امل ـقـ ّـرة في
ّ
«اتـ ـف ــاق س ــوت ـش ــي» .وت ــرك ــزت خــروقــات
الهدنة في مناطق انتشار «جيش العزة»،
ال ـت ــي ش ـه ــدت خـ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي
توترًا متصاعدًا ،كان آخر فصوله أمس
حـ ــن ص ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش ت ـح ــرك ــا لـلـفـصــائــل
فــي محيط بلدتي الـجـنــابــرة وبــريــديــج،
ّ
وتـ ــلـ ــي ال ـح ـم ــام ـي ــات والـ ـصـ ـخ ــر ش ـمــال
مــدي ـنــة مـ ـح ــردة ،واس ـت ـه ــدف بــاملــدفـعـيــة
مواقع قرب معركبة ولحايا .وكان الفتًا
أن موسكو وأن ـقــرة (ضامنتي االتـفــاق)
ّ
ل ــم ت ـعــل ـقــان ع ـلــى ال ـت ــوت ــر ض ـمــن ح ــدود
«املـنـطـقــة م ـنــزوعــة ال ـس ــاح» املـفـتــرضــة؛
وغاب عن حديثهما خالل املدة املاضية
أي ت ـف ـص ـيــل عـ ــن م ـه ــل زم ـن ـي ــة خــاصــة
باملحور الثاني لـ«اتفاق سوتشي» وهو
سـحــب «التنظيمات اإلرهــاب ـيــة» .وعلى
عـكــس مــا يـنــص االت ـف ــاق ،أثـبـتــت «هيئة
تـحــريــر ال ـشــام» (املـصـنـفــة إرهــابـيــة لــدى

تــرك ـيــا وروس ـ ـيـ ــا) وج ــوده ــا ع ـلــى طــول
خطوط الـتـمــاس ،عبر استنفارها عقب
ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـمــالــي،
وإط ــاق ـه ــا ت ــدري ـب ــات ل ـع ـنــاصــرهــا على
اس ـت ـخ ــدام ب ـعــض األس ـل ـحــة املـتــوسـطــة،
هـ ـن ــاك .وب ـ ــرز أمـ ــس ف ــي شـ ــأن ت ـط ــورات
إدلــب ومحيطها ،إعــان «واليــة هاتاي»
(لــواء إسكندرون املحتل) ،فرض منطقة
أمنية على كامل الحدود مع محافظات
حلب وإدلب والالذقية ،اعتبارًا من اليوم
وملدة  15يومًا .وبينما لم توضح الوالية
سبب إعالن تلك املنطقة ،لفتت إلى منع
دخــول املدنيني واآللـيــات من غير سكان
البلدات الواقعة ضمن حدودها من دون
تصريح رسـمــي مــن السلطات التركية،
إلــى جانب منع دخــول أي صحافيني أو
فــرق إعــامـيــة .وقــد يشير هــذا املـنــع إلى
وجـ ــود ت ـحــركــات عـسـكــريــة تــرك ـيــة على
طول الحدود ،يراد التعتيم عليها خالل
الفترة املقبلة ،فيما لم يخرج عن الجيش
التركي أو وزارة الــدفــاع أي تصريحات
في هذا الشأن.
أما في شرق الفرات ،فقد استمر الهدوء
على الحدود السورية ـ ـ التركية ،وسط
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـت ـق ـط ـع ــة بـ ــن «داعـ ـ ـ ــش»

و«قـ ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
وادي الـ ـف ــرات .وف ــي م ـقــابــل التحشيد
التركي للعشائر العربية ضد «وحدات
ّ
حـمــايــة الـشـعــب» ال ـكــرديــة ،نــظـمــت عــدة
قوى كردية أمس في مدينة القامشلي
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة ت ـ ـنـ ــدد بـ ــال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـت ـخ ـص ـي ــص م ـ ـكـ ــافـ ــآت ملــن
يــدلــي بـمـعـلــومــات ع ــن ثــاثــة قـ ــادة في
«ح ــزب الـعـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»؛ وحمل
املـشــاركــون فيها ص ــورًا ألولـئــك الـقــادة
املـ ـطـ ـل ــوب ــن .أمـ ـ ــا فـ ــي «ج ـ ـيـ ــب ه ـج ــن»

فرضت تركيا منطقة
أمنية على حدود
لواء إسكندرون مع
المحافظات السورية

خالل استقبال الرئيس األسد المختطفين السابقين
لدى «داعش» من أبناء السويداء (الرئاسة السورية)

الخاضع لسيطرة «داعش» ،فقد واصل
«التحالف الــدولــي» استهدافه ملناطق
مــدنـيــة مــأهــولــة بــالـسـكــان ،مــا أدى إلــى
وقوع عشرات الضحايا خالل اليومني
املاضيني.
ووس ـ ــط هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ع ـلــى األرض،
تغلق بالتدريج الفرصة أمــام إحــراز أي
تـقــدم على مـســار «اللجنة الــدسـتــوريــة»
خــال الـفـتــرة القريبة املقبلة ،إذ ينتظر
أن ي ـقــدم امل ـب ـعــوث األم ـمــي سـتـيـفــان دي
مـيـسـتــورا ،إحــاطــة أخ ـيــرة أم ــام مجلس
األمــن الدولي بعد خمسة أيــام ،من دون
أن يــرشــح أي تـطــور فــي شــأن الخالفات
على تشكيلة الثلث الثالث مــن اللجنة،
والـ ـت ــي كـ ــان ي ـس ـعــى دي م ـي ـس ـتــورا إلــى
ح ـل ـهــا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة .ول ــم
ّ
ت ـحــدد األم ــم املـتـحــدة بـعــد مــوعــد تسلم
امل ـب ـعــوث ال ـجــديــد غـيــر ب ـيــدرســن ،مـهــام
سـلـفــه فــي شـكــل كــامــل .غـيــر أن الـجــانــب
الروسي ّ
وجه دعوة إلى بيدرسن لزيارة
موسكو ،بهدف إيضاح املقاربة الحالية
للملف السوري ،وآخــر تطوراته .وتؤكد
أوســاط روسية أن من غير املعروف إلى
اآلن كيفية إدارة املرحلة االنتقالية بني
دي ميستورا وخـلـفــه ،والـتــي يتوقع أن
تستمر حتى نهاية كانون األول املقبل.
وبالتوازي ،تطرق نائب وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي م ـي ـخــائ ـيــل بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،إل ــى
معضلة «عدم تمثيل القوى الكردية» في
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» ،خ ــال مشاركته
في مؤتمر دولي حول ليبيا .وأوضح أن
تأمني مثل هذه املشاركة قد يساهم في
«تحييد النزعات االنفصالية».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل الــرئ ـيــس
الـســوري بشار األســد ،أمــس ،املختطفني
السابقني لــدى «داع ــش» مــن أبـنــاء ريف
الـســويــداء الـشــرقــي ،الــذيــن تــم تحريرهم
أخـ ـيـ ـرًا م ــن ق ـبــل ال ـج ـي ــش .ول ـف ــت األس ــد
خــال اللقاء إلــى أن «الــدولــة وضعت في
أعلى سلم أولوياتها مهمة البحث عن
كل مخطوف والعمل على تحريره مهما
كلف الثمن».
(األخبار)

ليبيا

«مؤتمر باليرمو» يجدد الوعود :ال جديد عن «باريس »2
ختم «مؤتمر باليرمو»
أعماله ،أمس ،ببيان شبيه
بمحتوى الذي صدر قبل
أشهر عن «مؤتمر باريس
 ،»2لكنه أظهر تنافرًا بين
الفرقاء الليبيين ،ما ُيعطي
دعوة المبعوث األممي
غسان سالمة إلى عقد
«ملتقى وطني» مطلع
العام المقبل ،فرصًا أكبر

ّ
شددت منسقة األمم المتحدة على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة مفتوحًا (أ ف ب)

هــل هــو إن ـجــاز خـطــابــي غــربــي آخــر
سيبقى حبيس الورق؟ ال يمكن أحدًا
الـ ـج ــزم ،ل ـكــن م ــا ح ــدث ف ــي «مــؤتـمــر
ب ــالـ ـي ــرم ــو» ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ال ي ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا حـصــل
ف ــي م ــؤتـ ـم ــرات س ــاب ـق ــة ،ب ــل ورب ـم ــا
ً
كــان أســوأ حــاال .منذ البداية ،رفض
ق ــائ ــد «ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي ال ـل ـي ـبــي»،
املشير خليفة حفتر ،الــذي يسيطر
عـلــى أغـلــب شــرق ال ـبــاد وجنوبها،

حـ ـ ـض ـ ــور ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فــي
ن ـق ــاش ــات ــه ،رغـ ــم ال ـ ــزي ـ ــارات ال ـعــال ـيــة
امل ـس ـت ــوى ،ال ـت ــي أداهـ ـ ــا م ـس ــؤول ــون
إيطاليون إلى مقره في الرجمة ،قبل
املؤتمر بأشهر إلقناعه بالحضور.
لــم ُيـنـقــذ األم ــر أخ ـي ـرًا ،س ــوى زي ــارة
خاطفة لرئيس الحكومة اإليطالية،
ج ــوزيـ ـب ــي ك ــونـ ـت ــي ،لـ ـش ــرق ل ـي ـب ـيــا،
م ـســاء أول م ــن أمـ ــس ،دف ـعــت حفتر
إلى التراجع عن قرار املقاطعة ،لكن
بشروطه الخاصة ،إذ وصــل ،مساء
أول من أمس إلى باليرمو ،عاصمة
جزيرة صقلية ،لكنه رفض املشاركة
ف ــي ال ـع ـش ــاء الـ ـ ــذي ج ـم ــع عـ ـ ــددًا مــن
املـســؤولــن .أحــاط حفتر نفسه بمن
يـ ــريـ ــد ،حـ ــن ان ـ ـخـ ــرط فـ ــي ح ـ ـ ــوارات
م ــع م ـس ــؤول ــي «الـ ـبـ ـل ــدان املـ ـج ــاورة
والـصــديـقــة» ،فجلس مــع الرئيسني
امل ـ ـص ـ ــري عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
والتونسي الباجي قائد السبسي،
ورئـيــس ال ــوزراء الــروســي ،دميتري
مـ ـي ــدفـ ـي ــدي ــف ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــري خ ــارج ـي ــة
فرنسا وإيطاليا ،جان إيف لودريان،
وإينزو موافيرو ميالنيزي ،إضافة
إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــرئ ــاس ــي
الليبي» ،فائز السراج .لكن جلسات
ح ـف ـتــر ل ــم ت ـش ـمــل رئ ـي ــس «امل ـج ـلــس
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة» ،خـ ــالـ ــد املـ ـش ــري
(مــن حــزب «الـعــدالــة والـبـنــاء» ،وهو

إخــوانــي الـتــوجــه) ،وال نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـق ـطــريــة ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرحـمــن
آل ثاني ،وال نائب الرئيس التركي،
ف ـ ــؤاد أقـ ـط ــاي ،م ــا دفـ ــع األخـ ـي ــر إلــى
إع ــان ان ـس ـحــاب ب ــاده م ــن املــؤتـمــر
ب ـ «خ ـي ـبــة أم ــل ك ـب ـي ــرة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «أي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ُيـ ـقـ ـص ــي ت ــرك ـي ــا
سيكون له نتائج عكسية لحل هذه

أحاط حفتر نفسه بمن يريد،
فانخرط في حوارات مع
مسؤولين وتجاهل آخرين
املشكلة» ،فيما رأى رئيس الحكومة
اإليطالية ،كونتي ،الحقًا ،أن موقف
تركيا «ليس موضوعيًا ،وال يخلق
ً
أجواء إيجابية».
ُ
بعد ذلك ،لم يطل بقاء حفتر ،التقط
بعض الـصــور مــع كـبــار املـســؤولــن،
وقـ ـ ـف ـ ــل عـ ـ ــائ ـ ـ ـدًا إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــرق ل ـي ـب ـي ــا.
ورغ ــم أنــه لــم ُي ــدل بــوعــود علنية أو
تصريحات واضحة ،بدا كما لو أنه
املـ ـش ــارك األبـ ـ ــرز ،ح ـتــى ب ــات ُيـبـحــث
ّ
ّ
السر ،فنقل عنه مسؤول
عما قال في
ديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي إيـ ـط ــال ــي قـ ــولـ ــه« :ال

حاجة الستبدال خيلك وأنــت تعبر
ال ـن ـهــر» .وف ــي م ـحــاولــة ل ـفـ ّـك شيفرة
هذا املثل الشعبي ،اعتبر املصدر أن
املقصود فائز السراج ،أي أنه يوافق
على بقائه إلى حني عقد انتخابات.
وسـ ــط هـ ــذه األج ـ ـ ــواء ال ـت ــي فــرضـهــا
حـ ـفـ ـت ــر ،انـ ـشـ ـغ ــل ك ـ ــل م ـ ــن امل ـب ـع ــوث
األممي غسان سالمة ،وباقي الفرقاء
الليبيني بصياغة بيان ختامي ،لم
يـخـتـلــف ع ــن الــوثـيـقــة ال ـتــي ص ــدرت
عـ ــن «م ــؤتـ ـم ــر بـ ــاريـ ــس  ،»2ل ـك ـن ـهــا
جـ ـ ــاء ت أكـ ـث ــر اخـ ـتـ ـص ــارًا ومـ ــن دون
م ــواع ـي ــد .رك ــز ال ـب ـيــان ع ـلــى اح ـتــرام
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،وم ـعــاق ـبــة من
ي ـحــاول عــرقـلـتـهــا ،وضـ ــرورة ّ
تحمل
م ـخ ـت ـلــف امل ــؤس ـس ــات مـســؤولـيـتـهــا
إلن ـجــاح ـهــا ،وال ـحــاجــة إل ــى اعـتـمــاد
دسـ ـت ــور ل ـل ـب ــاد ،واعـ ـتـ ـب ــار م ــا ورد
ف ــي وث ـي ـق ــة «م ــؤت ـم ــر ال ـص ـخ ـي ــرات»
لـ ـلـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة ،األس ـ ـ ـ ـ ــاس ال ــوحـ ـي ــد
ل ـلــوصــول إل ــى حــل س ـيــاســي ،ودعــم
ال ـ ـحـ ــوار الـ ـ ــذي ت ـح ـت ـض ـنــه ال ـق ــاه ــرة
لـ ـت ــوحـ ـي ــد املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة،
بشرط أن تكون تحت قيادة مدنية،
ودع ــم خـطــة األم ــم املـتـحــدة وجـهــود
م ـب ـع ــوث ـه ــا .وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـب ـي ــان،
حاول سالمة ،خالل كلمته ،مواجهة
ّ
الليبيني بواقعهم املــريــر،
الفاعلني
ّ
ً
قــائــا« :ال حــل عسكريًا فــي بــادكــم،

وال يــوجــد إال حــل سـيــاســي ينبغي
أن ت ـب ـح ـث ــوا عـ ـن ــه أنـ ـ ـت ـ ــم ،وتـ ــأخـ ــره
ك ـ ــل ي ـ ــوم أم ـ ــر غـ ـي ــر طـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،غ ـيــر
سـلـيــم وغ ـيــر م ـف ـيــد» ،وح ــدد مــوطــن
ال ـخ ـلــل ،عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه يـكـمــن في
«مشكلة الشرعية واالتهام املتبادل
بشأنها» ،مضيفًا أن الحل العملي
ه ــو «االح ـت ـك ــام ل ـ ــإرادة الـشـعـبـيــة»،
من خالل عقد «ملتقى وطني» (قال
سالمة قبل أيام إنه يمكن عقده في
األسابيع األولى من العام املقبل).
إيـطــالـيــا ،اسـتـمــرت حـكــومــة كونتي
ف ــي ت ـل ـقــي ان ـتـ ـق ــادات ب ـش ــأن طــريـقــة
ت ـن ـظ ـي ــم امل ــؤتـ ـم ــر وم ـ ـح ـ ـتـ ــواه .ه ــذه
امل ــرة ،مــن رئـيــس الحكومة السابق،
ماتيو رينزي ،الــذي رأى أن املؤتمر
ً
بـ ــدا «فـ ـش ــا م ــدوي ــا» بــال ـن ـس ـبــة إلــى
«مـ ـ ــن يـ ـع ــرف ــون ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ــدولـ ـي ــة
وال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة» .ل ـخــص املــوقــف
ً
ق ــائ ــا« :درس كــون ـتــي ومـيــانـيــزي
الـ ــروزنـ ــامـ ــة ج ـ ـي ـ ـدًا ،وقـ ـ ـ ــررا تـنـظـيــم
مؤتمر جيد حول ليبيا في إيطاليا،
في اليوم التالي لـ (تظاهرة) باريس،
مـعــولــن عـلــى وج ــود جـمـيــع ال ـقــادة
الكبار في املنطقة ،لكن لسوء الحظ،
لم يقبل أي من أولئك القادة الكبار
ـ ـ ال ــذي ــن ش ــارك ــوا أي ـضــا ف ــي مـسـيــرة
باريس ـ الدعوة اإليطالية».
(األخبار)
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األردن

قضية

ألمانيا تهادن إردوغان :االقتصاد فوق الجميع!
على توقيت أزمتها االقتصادية،
سارعت تركيا إلى تقليص الخالفات
مع ألمانيا ،بوابتها ،لوصل ما انقطع
مع األوروبيين .خالفات تصاعدت
في السنوات األخيرة على خلفية
ملف الالجئين وبلغت ذروتها مع
محاولة االنقالب الفاشلةّ .
حركت
زيارة إردوغان لبرلين عجلة الشركات
األلمانية المتحمسة لالستثمارات ّ ،ما
يعد بتعاون تجاري عمالق يشكك
ِ
الخبراء في أن يعيد األمور سريعًا إلى
ما قبل  .2013لكن برلين ،وإن بدت
حذرة ،فإنها أعطت التراجع التركي
فرصة في سبيل مصالحها التي ال
تقل جسامة عن الحسابات التركية

أدرك إردوغان الحاجة إلى إصالح العالقات مع األوروبيين إذا أراد االستثمارات للتغلب على األزمة (أرشيف)

إسطنبول ــ أحمد طرابيش
بدا لتركيا وأملانيا أنهما ال يمكنهما
ال ـت ـخ ـلــي بـعـضـهـمــا ع ــن ب ـعــض على
املـسـتــوى االق ـت ـصــادي ،عـلــى رغ ــم من
الـ ـت ــوت ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي س ــادت
عــاقــاتـهـمــا ف ــي مـحـطــات ع ــدي ــدة في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة .ب ـس ـع ــادةّ ،
رح ــب
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ،رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان،
ب ـض ـيــوفــه ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن ب ــرل ــن،
بـغــض الـنـظــر عــن اتـهــامــاتــه القاسية
ض ــد ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ف ــي مـعـظــم
خ ـط ــاب ــات ــه .وف ـ ــي خ ـض ــم االت ـه ــام ــات
بـ ـ ــأن أمل ــانـ ـي ــا ت ـ ـ ــؤوي امل ـش ـت ـب ــه فـيـهــم
واملطلوبني في محاولة االنقالب عام
ّ
وتحرض املقاتلني األكــراد ضد
2016
نظام الحكم ،ذهــب إردوغ ــان لتشبيه
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن األملـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــ«ال ـ ـنـ ــازيـ ــن»،
بينما يحتجز العديد مــن املواطنني
األمل ـ ــان كــرهــائــن «اف ـت ــراض ـي ــة» يمكن
استخدامهم كــورقــة مساومة ،مقابل
األت ـ ـ ــراك ال ــذي ــن ي ــري ــده ــم م ــن أملــان ـيــا.
ومــع ذلــك ،أدرك إردوغ ــان أنــه بحاجة
إلـ ـ ــى إص ـ ـ ــاح الـ ـع ــاق ــات مـ ــع الـ ـق ــادة

األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن إذا أراد اسـ ـتـ ـج ــاب
األمـ ــوال ل ـســداد الــديــن الـضـخــم الــذي
حملته أنقرة في خضم األزمــة املالية
القاسية التي تعانيها أخيرًا ،ووقف
هـ ـ ــروب رأس املـ ـ ــال األج ـن ـب ــي وك ـســر
دائــرة األزمــة التي تحدق باالقتصاد
الـ ـت ــرك ــي .وقـ ـ ــد ج ـع ـل ــت امل ـس ـت ـش ــارة،
أنجيال مـيــركــل ،األم ــور أكـثــر سهولة
بالنسبة إليه عندما قالت في أيلول/
سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي إن أمل ــان ـي ــا لــديـهــا
«مصلحة استراتيجية» في اقتصاد
ت ــرك ــي س ـل ـيــم ،م ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى وجـهــة
نظرها بــأن اسـتـقــرار تركيا يجب أن
يـسـتـمــر ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـتـشــويــش
الـسـيــاســي .بالنسبة إل ــى أن ـقــرة ،فــإن
بــرلــن ليست فقط شريكًا اقتصاديًا
رئيسيًا بل هي أيضًا مفتاح العالقات
مع بقية االتحاد األوروبي .وبالنسبة
إلـ ــى أمل ــان ـي ــا ،فـ ــإن أي ح ــال ــة م ــن عــدم
االستقرار في تركيا ،التي يبلغ عدد
سـكــانـهــا  80م ـل ـيــون نـسـمــة وبـنــاتــج
محلي إجمالي قدره  800مليار دوالر،
لديها القدرة على التأثير وبشدة في
استقرار أوروبــا .ترك تركيا في حالة

تبادل تجاري كبير رغم التراجع
ينشط حــوالــى  7200شــركــة أملانية في
تركيا ،يعمل فيها نحو  120ألف شخص.
في عام  ،2017بلغ حجم التجارة الثنائية
ب ــن الـب ـلــديــن ن ـحــو  36,4م ـل ـيــار دوالر.
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وقــد كانت أملانيا أكبر مستورد للسلع
التركية ،حيث بلغ إجمالي وارداتها من
تــركـيــا نـحــو  15,1مـلـيــار دوالر ،وثــانــي
أكبر مصدر لتركيا بقيمة  21,3مليار
دوالر .وبلغت قيمة االستثمارات األملانية
في تركيا أكثر من  9,3مليارات دوالر،
وه ــو م ــا يـمـثــل تــراج ـعــا يـعـكــس طبيعة
امل ـنــاخ الـسـيــاســي بــن الـبـلــديــن .فــي عــام
 ،2017ان ـخ ـفــض االس ـت ـث ـمــار الـسـنــوي
األمل ــان ــي إل ــى  295مـلـيــون دوالر كجزء
مــن االنخفاض املستمر مــن  1,9مليار
دوالر في عام  .2013ومن الالفت أن 4,5
مليارات يــورو ( 5,1مليارات دوالر) تم
تحويلها من تركيا إلى أملانيا في الربعني
الثاني والثالث من العام الجاري (،)2018
أي فــي خـضــم االض ـط ــراب االقـتـصــادي
في تركيا.

اضـ ـط ــراب ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـ ــذي يمكن
َ
األملان أن يخاطروا به.
ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة إردوغ ـ ـ ــان ألملــانـيــا
في أواخــر أيلول /سبتمبر ،زار وزير
الشؤون االقتصادية والطاقة األملاني،
ب ـي ـتــر أل ـت ـم ــاي ــر ،ت ــرك ـي ــا ف ــي  25و26
تشرين األول /أكتوبر على رأس وفد
يضم  80شخصًا ،من ضمنهم ممثلون
ل ـل ـت ـك ـت ــات األملـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل «»SAP
و« »Siemensو« »BASFو«.»EON
وع ـق ــدت لـجـنــة اق ـت ـصــاديــة وتـجــاريــة
مـشـتــركــة ،تــم االت ـفــاق عليها فــي عــام
 2013كوسيلة لتسريع حل املشكالت،
اجتماعها األول خالل الزيارة ،بينما
عـقــد مـنـتــدى الـطــاقــة الـتــركــي األملــانــي
للمرة الثانية .وأعلن وزيــر الصناعة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـت ــرك ــي ،مـصـطـفــى
ف ــارن ــاك ،أن وزارتـ ــه ستنشئ «مكتبًا
أملانيًا» خاصًا لحل أي مشاكل تواجه
ال ـص ـنــاع ـيــن وامل ـس ـت ـث ـمــريــن األملـ ـ ــان.
تـسـعــى تــركـيــا ،ال ـتــي ت ـحــاول التغلب
على مشكالتها االقتصادية عن طريق
ً
جذب االستثمارات األجنبية بدال من
السعي للحصول على مساعدات من
صـنــدوق النقد الــدولــي ،إلــى تحديث
اتـفــاق االت ـحــاد الجمركي لـعــام 1996
مع االتحاد األوروبي ،وكسر الجمود
الذي يعتري محادثات العضوية مع
بروكسل ،والحصول على مرور بدون
ت ــأش ـي ــرة ملــواط ـن ـي ـهــا ،وج ـ ــذب املــزيــد
مــن االس ـت ـث ـمــارات فــي التكنولوجيا
والـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات ال ـق ـي ـم ــة امل ـض ــاف ــة
الـ ـع ــالـ ـي ــة ،م ـث ــل املـ ـ ـ ــواد ال ـص ـي ــدالن ـي ــة
وامل ــواد الكيميائية وتعزيز التعاون
ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة .وتــأمــل
أيـضــا أن يـقــدم بـنــك التنمية األملــانــي
واملـ ـ ـق ـ ــرض ـ ــون اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون امل ـ ــزي ـ ــد مــن
القروض للمستثمرين األملــان .أثارت
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـيـ ــد إحـ ـي ــاؤه ــا
ال ـت ـفــاؤل بفصل جــديــد مــن الـعــاقــات
الثنائية .ال شك في أن مجتمع األعمال
ي ــرح ــب بـتـصـمـيــم ال ـح ـكــوم ـتــن عـلــى
إبقاء العالقات االقتصادية بعيدة عن
التوترات السياسية ،ولكن ال ينبغي
التقليل من أهمية املخاوف على هذه
ال ـطــريــق .وي ـبــدو أن األملـ ــان يشوبهم
ب ـعــض ال ـح ــذر ب ـشــأن االس ـت ـث ـمــار في
تــرك ـيــا .وقـ ــال أل ـت ـمــايــر خ ــال زيــارتــه
إن «ت ـط ـب ـي ــع» الـ ـع ــاق ــات س ـي ـســاعــد
على زيــادة االستثمارات« .التطبيع»
هــو الكلمة املفتاح هـنــا ،وهــو يغطي
مجموعة من املفاهيم التي أراد الرجل
إيصالها ،أولها «السياسية».
بــدايــة ،فقدت تركيا ثقة املستثمرين

األجانب .وأثرت املراسيم التشريعية
ال ـصــادرة خــال حــالــة ال ـطــوارئ بعد
مـحــاولــة االن ـقــاب بشكل كبير على
عــالــم األع ـمــال ،حيث اسـتــولــت أنقرة
على املئات من الشركات ،وفــي وقت
م ــن األوق ـ ــات قــامــت بــوضــع شــركــات
أملـ ــانـ ـيـ ــة ضـ ـم ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء
لـ ـع ــاقـ ـتـ ـه ــا امل ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب.
استمرت التدخالت املدمرة للثقة بعد
انتهاء فترة فرض حالة الطوارئ من
خالل مراسيم رئاسية أو تشريعات
أخـ ـ ـ ــرى .وال ي ـ ـ ــزال اسـ ـتـ ـق ــال ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي مـحــل ش ــك .وازداد الـتــذمــر،

بلغ حجم التجارة بين
البلدين في  2017نحو
 36,4مليار دوالر

ل ـك ــن بـ ـص ــوت أعـ ـل ــى ،ب ـع ــدم ــا اعـتـبــر
األملـ ـ ـ ــان أن ت ــرك ـي ــا ت ـن ـت ـهــك االتـ ـح ــاد
ال ـج ـم ــرك ــي ،ح ـيــث ت ـف ــرض «تـعــريـفــة
تعويضية» على الرغم من اإلعفاءات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وت ـ ـحـ ـ ّـد مــن
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري .ول ـت ـخ ـف ـي ــف
ت ــأث ـي ــر أزمـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ــة ،ط ـل ـبــت أن ـق ــرة
م ــن امل ـصــدريــن تـحــويــل  80ف ــي املـئــة
مــن إيــراداتـهــا الخارجية إلــى الليرة
خــال  180يومًا مــن تلقي الــدفــع ،ما
أدى إلــى زي ــادة الـقـلــق .وطــاملــا بقيت
ال ـتــداب ـيــر الـقـســريــة ف ــي مـكــانـهــا ولــم
يعد هناك إصــاح هيكلي قــادم ،فإن
الـتـفــاؤل بـشــأن االسـتـثـمــار األجنبي
غير واقعي.
وف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان خ ــال
زي ــارت ــه ل ـبــرلــن ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،أدرج
ع ـ ـمـ ــال ـ ـقـ ــة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األمل ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــذيـ ــن
يستثمرون في تركيا خمسة شروط
م ـس ـب ـق ــة الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،وه ـ ــي:
تعزيز األم ــن الـقــانــونــي ،ضـمــان عمل
امل ــؤس ـس ــات الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،ضـمــان
اس ـت ـق ــال ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي واحـ ـت ــرام
قــواعــد االتـحــاد الجمركي ،باإلضافة
إلى تحسني إطار العمل الستثمارات
جديدة.
وردًا على سؤال عما إذا كانت صفحة
جـ ــديـ ــدة قـ ــد تـ ـح ــول ــت فـ ــي الـ ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة ،ق ــال كـيـنــان م ــورت ــان ،وهــو

خبير اقـتـصــادي تــركــي ب ــارز وبــاحــث
زائر في « EISTIـ  ،»Parisلـ«األخبار»،
إن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك صـفـحــة جــديــدة ألن
ال ـص ـف ـحــة ل ــم ت ـكــن مـغـلـقــة أب ـ ـ ـدًا .إنـهــم
يفصلون االقتصاد عن السياسة فقط.
م ـنــذ أزمـ ــة ال ــاج ـئ ــن ،ات ـب ـعــت مـيــركــل
سـيــاســة مــريـضــة لـلـغــايــة ،م ــع الـتــأكــد
من أن الصفحة ظلت مفتوحة .ال أرى
إم ـكــان ـيــة أن تـ ــؤدي ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة
فـجــأة إلــى قـفــزة .سيستمر األمل ــان في
ص ــادراتـ ـه ــم الـ ـع ــادي ــة ،ل ـكــن ل ــن تـكــون
ه ـنــاك ق ـفــزات ك ـب ـيــرة» .وف ـقــا ملــورتــان،
ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل ت ـ ـجـ ــذب األمل ـ ـ ــان
إل ــى تــرك ـيــا« :االق ـت ـص ــاد األمل ــان ــي هو
اقتصاد تصدير وجميع البلدان مهمة
بالنسبة إليه ...لن يسمحوا للقضايا
ال ـس ـيــاس ـيــة بـ ــأن ت ـس ـبــق االق ـت ـص ــاد».
واس ـت ـطــرد« :ثــان ـيــا ،األمل ــان يتطلعون
اآلن إلى مناقصات تجارية كبيرة في
تركيا .هم مهتمون بالطاقة النووية
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـك ــك
الحديدية» ،مضيفًا «باختصار ،بوش
وسيمنز هما املنظمتان الرئيسيتان
لـ ــزيـ ــارة وف ـ ــد رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال األمل ـ ــان
لتركيا ،جنبًا إلــى جنب مع الحكومة
األمل ــانـ ـي ــة» .وت ــاب ــع مـ ــورتـ ــان« :شــركــة
سـيـمـنــز ،ال ـتــي تــولــت جـمـيــع مـشــاريــع
الـسـكــك الـحــديــديــة فــي تــركـيــا ،اهتمت
أخـ ـيـ ـرًا ب ـم ـش ــاري ــع ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة،
وب ـعــدمــا غ ــاب ــت ع ــن املـ ـش ــروع الـثــانــي
ملحطة الـطــاقــة ال ـنــوويــة ،يمكن دعــوة
شــركــة سيمنز إلــى امل ـشــروع الـثــالــث».
فــي الــوقــت نـفـســه ،تــديــر ب ــوش جميع
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط مــن
تركيا .وقــد توسعت بشكل ال يصدق
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة مــن
مصنعهم فــي منطقة تشيرقيزكوي
( )Çerkezköyفــي شـمــال غــرب تركيا.
مع ذلك ،فإن إرسال وفد كبير ال يعني
اس ـت ـث ـمــارات ف ــوري ــة .ه ـنــاك انـخـفــاض
غير عادي في االستثمارات األجنبية
ومــا يــريــدونــه هــو ضمانات قانونية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ــورتـ ـ ــان إل ـ ـ ــى أن األجـ ــانـ ــب
لديهم مـخــاوف بـشــأن «أم ــن األرب ــاح»
فــي تركيا .حيث أكــد أن «خطة تأميم
 21ف ــي امل ـئــة م ــن أس ـهــم بـنــك İş Bank
وحدها كافية لتخويفهم» .وقال إنه ال
يوجد ضمان بأن هذا لن ينطبق على
ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى أي ـض ــا .وأردف أن
املراسيم التشريعية تظهر أن أنقرة قد
تلجأ إلــى أسـلــوب «تعليق» القضايا
املرتبطة بقوانني التجارة وااللتزامات
وإن ـف ــاذ ال ــدي ــون واإلفـ ـ ــاس .بالنسبة
الى مورتان ،لن يكون لذوبان الجليد
مع أملانيا أي تأثير على جهود تركيا
ل ـت ــأم ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـخ ــارج ـي ــة لـتــدبـيــر
دي ــون خــارجـيــة بقيمة  209مـلـيــارات
دوالر خــال األشـهــر العشرة القادمة،
ك ـم ــا ي ـم ـي ــل ال ـب ـع ــض إلـ ـ ــى االعـ ـتـ ـق ــاد.
وخ ـت ــم ب ـق ــول ــه« :ال ي ـم ـكــن ال ــرب ــط بني
هذه الزيارات والجهد لتأمني األموال.
إن عـنــوان ذلــك هــو بالتأكيد صندوق
النقد الدولي».
فـ ــي ن ـه ــاي ــة زيـ ـ ــارتـ ـ ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــوزي ــر
األمل ـ ــان ـ ــي عـ ــن أمـ ـل ــه بـ ـح ــل امل ـش ـك ــات
الثنائية «واحدة تلو األخرى» .ويبدو
أن تــركـيــا وأملــان ـيــا أع ــادت ــا احـتـضــان
شعار «عندما تصاب تركيا بالبرد،
ت ـع ـطــس أمل ــانـ ـي ــا» .هـ ــذا ال ـش ـع ــار ،في
الواقع ،يحكم العالقات بني الدولتني
الـلـتــن انضمتا إل ــى مصيرهما معًا
خالل الحرب العاملية األولى ،ثم بدت
ً
روابطهما أقــل قليال قبل نقلها إلى
مستوى جديد في عام  1961من خالل
اتفاق عمل بارز فتح أبواب أملانيا أمام
ال ـع ـمــال امل ـهــاجــريــن األتـ ـ ــراك .صــدمــت
برلني أنقرة من خــال تعليق قــرارات
بـ ـش ــأن ت ــرق ـي ــة دب ـ ــاب ـ ــات «لـ ـي ــوب ــارد»
الـتــركـيــة ـ ـ األملــانـيــة الـصـنــع ،وطلبها
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األمل ــان ـي ــة
لصنع دبابة «ألـطــاي» الخاصة بها.
هذه األزمة أيضًا ،يعتقد أنها عابرة،
تمامًا مثل املشاحنات السياسية.

عبد الله يفوز بجائزة أميركية عن «محاربة التطرف»!
على رغم أن األردن غارق
في نماذج مختلفة من
التشدد الديني الذي وصل
في مراحل إلى القتل أو
عمليات الهجوم ،تسلم
عبد الله الثاني «جائزة
جون تمبلتون» األميركية
المعنية بالتسامح الديني
ومحاربة التطرف ،في
وقت يجهد القصر لتثبيت
وصايته الدينية على
القدس
عمان ــ األخبار
ّ
تـ ـس ــل ــم امل ـ ـلـ ــك األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـب ــد ال ـل ــه
ال ـث ــان ــي« ،ج ــائ ــزة جـ ــون تـمـبـلـتــون»
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام (االث ـ ـنـ ــن
املاضي) ،وذلك «تقديرًا لجهوده في
تحقيق الــوئــام بني األدي ــان وحماية
املـ ـق ــدس ــات اإلس ــامـ ـي ــة واملـسـيـحـيــة
وح ـم ــاي ــة الـ ـح ــري ــات ال ــدي ـن ـي ــة» كـمــا
ورد في املوقع اإللكتروني للجائزة
وال ــدي ــوان املـلـكــي .و ُم ــع أن مــوضــوع
اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف ذكـ ــر عـلــى نحو
عــابــر ،ف ــإن أسـئـلــة كـثـيــرة ت ـطــرح في
هذا السياق ،خصوصًا مع الضربات
اإلرهابية داخل األردن ،وبعد تعرض
األمــن الـعــام ملؤسسة «مؤمنون بال
ح ــدود» ،يــونــس قـنــديــل ،لالختطاف
واالع ـ ـت ـ ــداء ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي
عـ ـل ــى يـ ــد م ـس ـل ـح ــن ،ضـ ـم ــن م ــوج ــة
احـتـجــاج وتـهــديــد وصـلــت العاملني
فـ ـ ــي امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ،ع ـ ـقـ ــب ق ـ ـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر
الداخلية منع إقــامــة مؤتمر فلسفي
للمؤسسة جــراء اعـتــراض نــواب من
كتلة «اإلخوان املسلمون».
لـ ــم يـ ـك ــن اع ـت ـب ــاط ـي ــا ت ــرشـ ـي ــح امل ـل ــك
ل ـج ــائ ــزة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ع ــن ه ــذا
العام ،خصوصًا مع الجهود األردنية
املـبــذولــة ،منذ إع ــان دونــالــد ترامب
الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،فــي
تثبيت «الــوصــايــة الهاشمية» على
املقدسات اإلسالمية واملسيحية في

املدينة .وكانت مؤسسة «تمبلتون»
ق ـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت ف ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران /يــون ـيــو
امل ــاض ــي ف ــوز ع ـبــد ال ـل ــه ،رابـ ــع مـلــوك
األردن ،ب ـه ــذه ال ـج ــائ ــزة ف ــي مــرحـلــة
كــانــت تمر فيها اململكة بالتهميش
واإلقصاء جراء «صفقة القرن».
الـ ـج ــائ ــزة ت ــأخ ــذ ص ـب ـغــة «روح ـ ـيـ ــة»
ودي ـ ـن ـ ـي ـ ــةُ ،
ومـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
الشخصيات مــن أبــرزهــم األم تــريــزا
عــام  ،1973والـ ــداالي المــا فــي ،2012
وال ـ ـ ـقـ ـ ــس دي ـ ــزم ـ ــون ـ ــد ت ـ ــوت ـ ــو (ك ـب ـي ــر
أساقفة جنوب أفريقيا السابق) في
 ،2013وال ـحــاخــام الـبــريـطــانــي رابــي
ســاكــس فــي  .2016وف ــي اسـتـعــراض
األس ـبــاب الـتــي دفـعــت إلــى منح عبد
النقدية
الله الجائزة (تبلغ قيمتها ُ
 1.1مليون جنيه إسترليني) ذكــرت
املـ ـب ــادرات املـلـكـيــة وامل ــؤت ـم ــرات التي
حشدها منذ  ،2004أي بعد عام واحد
من احتالل الـعــراق ،ابـتـ ً
ـداء بـ«رسالة
ّ ً
عـ ـ ّـمـ ــان» ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد ب ـي ــان ــا م ـف ــص ــا،
وغايتها أن تعلن على املأل «حقيقة
اإلس ــام ومــا هــو اإلس ــام الحقيقي،
وتنقية مــا علق بــاإلسـ ّـام مما ليس
التي تمثله وتلك التي
فيهّ ،واألعمال
ُ
ال تـمــثـلــه» .آنـ ــذاك أرسـ ــل الـبـيــان إلــى
أربعةٍ وعشرين عاملًا من بينهم شيخ
األزهـ ــر وامل ــرج ــع عـلــي السيستاني،
والشيخ يوسف القرضاوي ،إضافة
إلــى عقد «املؤتمر اإلسالمي الدولي
األول» في .2005
وعـلــى رغ ــم أن الـجــائــزة الـتــي حصل
ع ـل ـي ـهــا ع ـب ــد الـ ـل ــه م ـع ـن ــوي ــة وت ـع ــزز
مــوق ـفــه خــارج ـيــا وت ـق ـ ّـدم ــه كـنـمــوذج
«سـ ـ ـن ـ ــي» ح ـل ـي ــف لـ ـلـ ـغ ــرب «م ـع ـت ــدل
ومـ ـ ـ ــرن» ،ف ـ ــإن ال ـت ـفــاص ـيــل امل ــذك ــورة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات وال ـ ـج ـ ـه ـ ــود امل ـح ـل ـي ــة
ـاك الــواقــع األردن ــي،
والــدولـيــة لــم تـحـ ِ
ال سـيـمــا م ــع تــوجــه آالف األردن ـي ــن
للقتال في سوريا والعراق ملتحقني
بـجـمــاعــات تكفيرية ،ع ــدا الحاضنة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ــارات الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــادي ـ ــة وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ــام
الـسـيــاســي ،مــع مــاحـظــة أن «جبهة
العمل اإلسالمي» ،الــذراع السياسية
لـجـمــاعــة «اإلخـ ـ ـ ــوان» ،ت ـعــد صــاحـبــة
أكبر كتلة برملانية في مجلس النواب
ّ
الحالي .كما أتى تسلمه الجائزة بعد
أي ــام مــن اعـتــداء مسلحني مجهولني
على يونس ،واملنع الحكومي ملؤتمر

«مؤمنون بال حدود».
وع ـل ــى رغـ ــم وص ـ ــول تـ ـه ــدي ــدات إل ــى
قنديل وزمالئه ،فإن الدولة لم تحرك
ســاك ـنــا ،حـتــى أعـلـنــت عــائـلــة قنديل
وزم ـ ـ ـ ــاؤه اخـ ـتـ ـط ــاف ــه ،ل ـت ـع ـثــر عـلـيــه
األجهزة األمنية صباح اليوم التالي.
بيان املؤسسة ،ورد أن يونس
وفــي ُ
ُرب ــط وأل ـصــق شــريــط على فـمــه ،كما
ُوض ــع كـيــس عـلــى رأس ــه ،ثــم أحــرقــوا
أجـ ــزاء م ــن ج ـس ــده ،ول ـســانــه ،بعدما
ك ـســروا إصـبـعــه وكـتـبــوا عـلــى ظهره
باملشارط واألدوات الـحــادة عبارات
مـثــل« :إس ــام بــا ح ــدود ومسلمون
ب ــا ح ـ ــدود» .ووض ـع ــوا ال ـق ــرآن فــوق
رأسـ ـ ــه وأوهـ ـ ـم ـ ــوه ب ــأن ــه م ـت ـف ـج ــرات،
ث ــم ت ــرك ــوه بـعــدمــا أوث ـق ــوه بـشـجــرة،
ف ــأغ ـم ــي ع ـل ـيــه لـ ـث ــاث س ــاع ــات فـقــد
خاللها الوعي حتى عثر عليه.
ت ـع ـيــد هـ ــذه الـ ـح ــادث ــة إلـ ــى األذه ـ ــان

اغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب نـ ـ ــاهـ ـ ــض ح ـت ــر
خ ـصــوصــا م ــع اإلهـ ـم ــال ال ـح ـكــومــي
فــي الـحـمــايــة عـلــى رغ ــم الـتـهــديــدات
املتواصلة ،وهو ما يؤكد أن املشهد

المملكة غارقة في نماذج
من التيارات اإلسالمية بأفكارها
المتشددة
ال ــديـ ـن ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ي ـط ـغ ــى ع ـل ـيــه
امل ـح ــاف ـظ ــون ال ــذي ــن ي ـت ـج ـه ــون إل ــى
التشدد ،وهــم مــوزعــون بني حركات
اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي أو ال ـح ــرك ــات
األص ــولـ ـي ــة ذات الـ ـط ــاب ــع ال ــدع ــوي
والـ ـخـ ـي ــري ،عـ ــدا ت ـل ــك ال ـت ــي تـتـبـنــى
ال ـع ـم ــل الـ ـجـ ـه ــادي ع ـل ـن ــا ،ووج ـه ــت

تقدم الجائزة عبد الله كنموذج «سني» حليف للغرب «معتدل ومرن» (من «الديوان الملكي»)

ضــربــات إلــى أه ــداف داخ ــل اململكة،
أكثرها دموية عــام  2016في الكرك
وإرب ـ ــد خ ـص ــوص ــا .وأمـ ــس أص ــدرت
«محكمة أمــن الــدولــة» أحكامًا بحق
م ـت ـه ـمــن بـ ــإحـ ــدى ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات
(ال ـكــرك) تــراوحــت مــا بــن املــؤبــد مع
األشـغــال الشاقة وثــاث سنوات مع
تخفيف بعض العقوبات من اإلعدام
إلى املؤبد ،بالتزامن مع قبول عمان
رسـمـيــا  131تــوصـيــة مــن توصيات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـش ــام ــل
لحقوق اإلنسان  ،UPRومن ضمنها
إلغاء اإلعدام.
مع ذلك ،هناك تباين في األداء األردني
اتجاه التيارات الدينية ،فهو يلعب
على تناقضاتها ،وقد جاءت سياسة
االحتواء باإلنابة لهذه التيارات وفقًا
ملـ ـع ــادالت إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة تــرتـبــط
ب ـقــرار املـمـلـكــة غـيــر املـسـتـقــل .ويــأتــي
ال ــدور الـحـيــوي للمملكة فــي «حلف
مكافحة اإلره ــاب» بقيادة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة خ ـ ــارج امل ـم ـل ـكــة وان ـع ـكــاس
هــذا ال ــدور على املكانة التي يحظى
ب ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ل ـي ـقــابــل خـ ـط ــاب ع ـ ّـم ــان
الناعم عن التسامح بني األديان وعن
محاربة التطرف وخطاب الكراهية،
والتصدي للمفاهيم املغلوطة حول
اإلسالم.
لكن الواقع أن الدولة أخفقت داخليًا
فــي م ـحــاربــة ال ـت ـطــرف ووق ــف تأثير
ال ـت ـيــارات الــديـنـيــة ،حـتــى م ـ ّـس األمــر
رئـيـ َـس الـ ـ ــوزراء ،عـمــر ال ـ ــرزاز ،الفاقد
بريقه بعد أدائه الضعيف مع امللفات
االقتصادية ،فما كان منه إال أن ّ
حيد
فـكــرة مجابهة املــد اإلســامــوي حني
أعلن لنواب «كتلة التيار اإلسالمي»
منذ أشهر أنه ليس علمانيًا وال يريد
فصل الدين عن الدولة .كذلك ،لم يكن
اخـ ـتـ ـي ــاره وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة وال ـش ـب ــاب
الـ ـح ــال ــي ،م ـح ـم ــد أبـ ـ ــو رمـ ـ ـ ــان ،وه ــو
ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـح ــرك ــات اإلس ــام ـي ــة،
إال م ـ ـحـ ــاولـ ــة ملـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـنـ ـك ــوص
الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب امل ـج ـت ـم ــع ،خ ـصــوصــا
أن أب ــو رم ــان عـلــى عــاقــة مــع مــراكــز
بحثية مهتمة بـهــذا املــوضــوع مثل
«امل ــرك ــز األردن ـ ـ ــي مل ـكــاف ـحــة الـتـطــرف
الفكري» املرتبط بالقوات املسلحة،
وه ــو م ــدع ــوم م ــن س ـفــارتــي ال ـيــابــان
والواليات املتحدة.

تقرير

«أوبك» تتجاهل غضب ترامب :عائدون إلى خفض اإلنتاج في 2019
أكدت «أوبك» حاجة
أعضائها للعودة إلى
اتفاق خفض اإلنتاج
النفطي ،خوفًا من تدهور
األسعار من جديد ،جراء
استقرار اإلمدادات والتخمة
المتوقعة في المعروض،
بحسب ما جاء في تقرير
للمنظمة يناقض رغبة
الرئيس دونالد ترامب
ّ
مهدت منظمة البلدان املصدرة للنفط
«أوبـ ـ ـ ــك» ل ـل ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ـي ــود عـلــى
اإلنتاج بتقرير نشرته أمس ،عرضت
فيه مبررات خفض اإلنتاج .التقرير
ي ــأت ــي بـ ـع ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات س ـع ــودي ــة
ص ــري ـح ــة ب ـخ ـف ــض اإلنـ ـ ـت ـ ــاج نـصــف
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ،وه ـ ــي ت ـصــري ـحــات
س ـب ـق ــت م ـع ـل ــوم ــات ج ـ ــرى ت ــداول ـه ــا
عــن مسعى س ـعــودي روس ــي إلع ــادة
تفعيل اتـفــاق خفض اإلنـتــاج .وعلى

رغـ ــم م ــن أن ال ـت ــوج ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
ي ـبــدو أن «أوب ـ ــك» وال ـب ـلــدان املنتجة
مــن خارجها ستسير فيه ال يعجب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ّ
ف ــإن مــن املــرجــح أن ُيـقـ ّـر فــي اجتماع
املـنـظـمــة املـقـبــل امل ـق ـ ّـرر ف ــي ال ـســادس
م ــن ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر املـقـبــل،
وامل ـخ ـص ــص ل ــرس ــم س ـيــاســة إن ـتــاج
جديدة لعام  2019املقبل.
وي ـ ـخ ـ ـشـ ــى امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــون م ـ ـ ــن ت ـخ ـم ــة
مـعــروض قــد تظهر الـعــام املقبل في
ظل تباطؤ االقتصاد العاملي وزيادة
إن ـتــاج مـنــافـســن بــوت ـيــرة أس ــرع من
امل ـتــوقــع ،وف ــق م ــا ج ــاء ف ــي الـتـقــريــر.
فـقـلــق «أوب ـ ـ ــك» م ــن ت ــراج ــع األس ـع ــار
جـ ــراء زي ـ ــادة اإلم ـ ـ ـ ــدادات ،يـسـتــوجــب
إلـ ـغ ــاء رف ـ ــع ال ـق ـي ــود الـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ّـر قـبــل
أشـهــر ،وال ـعــودة إلــى اتـفــاق الخفض
املـتـفــق عـلـيــه ب ــن املـنـظـمــة وال ـب ـلــدان
امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن خ ــارجـ ـه ــا (روسـ ـ ـي ـ ــا).
ّ
ويظهر التحول في سياسة «أوبــك»
ب ـعــد أش ـه ــر م ــن ال ـت ــراج ــع ومـ ــن رفــع
السعودية إلنتاجها ،انحسار تأثير
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى إي ـ ــران،
وقــد ساعد على ذلــك إقــرار واشنطن
اإلعفاءات لغالبية الــدول املستوردة

م ــن ط ـ ـهـ ــران ،م ــا ب ـ ــدد امل ـ ـخـ ــاوف مــن
النقص في اإلمدادات .وقد أدى غياب
تراجع تأثير العقوبات إلى انخفاض
أس ـعــار الـنـفــط واس ـت ـقــرارهــا نسبيًا،
وس ـج ـلــت أمـ ــس ب ـعــد ن ـشــر الـتـقــريــر
ً
تـ ـ ـ ـ ــداوال دون  69دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل
الواحد.
ويأتي التقرير بعد يوم واحــد على
مـ ــوقـ ــف ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـ ــرافـ ـ ــض ل ـخ ـفــض
املعروض ،في تغريدة على «تويتر»
ّ
أول مــن أمــس كتب فيها« :نــأمــل أل
تخفض السعودية وأوب ــك اإلنـتــاج.
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ي ـجــب أن ت ـك ــون أقــل
ك ـث ـي ـرًا اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات!»،
وق ــد سـ ّـبـبــت ه ــذه الـتـغــريــدة هبوطًا
س ــري ـع ــا ل ــأسـ ـع ــار ب ـن ـس ـبــة ق ــارب ــت
 2,8في املئة .وسبق موقف ترامب،
تصريح لــوزيــر الـبـتــرول السعودي
خالد الفالح ،أوضح فيه أن «أوبك»
وحلفاء ها متفقون على أن التحليل
الـفـنــي يـظـهــر ال ـحــاجــة إل ــى تحقيق
التوازن في السوق من طريق خفض
امل ـ ـع ـ ــروض ال ـن ـف ـط ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـق ــادم
بنحو مليون برميل يوميًا ،مقارنة
بـمـسـتــويــات تـشــريــن األول/أك ـتــوبــر
املــاضــي .وكـثـيـرًا مــا اتـهـمــت طـهــران

ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة
عــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار ج ــراء سياسة
الـعـقــوبــات ال ـتــي ينتهجها .وتضع
خـ ـط ــط «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» لـ ـخـ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج
عـ ـ ــامـ ـ ــات اس ـ ـت ـ ـف ـ ـهـ ــام حـ ـ ـ ــول فـ ــرص
مخطط ترامب للمضي بالعقوبات
تــدريـجــا عـنــد انـتـهــاء مـهـلــة األشـهــر
ال ـس ـت ــة امل ـم ـن ــوح ــة لـ ـل ــدول ال ـث ـمــانــي
املستثناة من الحظر.

أدى غياب تراجع تأثير
العقوبات إلى انخفاض
أسعار النفط
وبــال ـعــودة إل ــى تـقــريــر «أوب ـ ــك» ،فقد
أوضح أنه «رغم وصول سوق النفط
إلـ ــى ال ـ ـتـ ــوازن ح ــال ـي ــا ،فـ ــإن تــوق ـعــات
 2019لنمو معروض من خارج أوبك
تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو
الطلب العاملي على النفط ،ما يفضي
إل ـ ــى اتـ ـس ــاع ف ــائ ــض امل ـ ـعـ ــروض فــي
السوق» ،معتبرًا أن «خفض توقعات
ن ـمــو االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي ف ــي الـفـتــرة
األخـ ـيـ ــرة وأوج ـ ــه عـ ــدم ال ـت ـي ـقــن ذات

الـصـلــة ي ــؤك ــدان الـضـغــط املـتـصــاعــد
عـلــى الـطـلــب الـنـفـطــي وامل ـل ـحــوظ في
األشـ ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة» .ول ـف ــت ال ـت ـقــريــر
إل ــى أن إن ـت ــاج املـنـظـمــة شـهــد زي ــادة
ف ــي ت ـشــريــن األول/أكـ ـت ــوب ــر ،وتــوقــع
أن العالم في  2019سيحتاج 31,54
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا مــن أعضائها
ال ـ ـ  ،15بــانـخـفــاض ي ـقــارب  250ألــف
بــرمـيــل يــومـيــا عــن تــوقـعــات تشرين
األول /أك ـتــوبــر امل ــاض ــي ،مــا يكشف
فــائ ـضــا ف ــي املـ ـع ــروض ب ـن ـحــو 1,36
مليون برميل يوميًا إذا تواصل ضخ
الكميات ذاتها في السوق.
وبـ ـ ـش ـ ــأن إي ـ ـ ـ ـ ــران ،س ـج ـل ــت ب ـي ــان ــات
«أوبـ ـ ــك» ت ــراج ــع إن ـت ــاج ف ــي تـشــريــن
األول/أكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوب ـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ــي (ال ـش ـه ــر
الـ ـس ــاب ــق لـ ــدخـ ــول الـ ـعـ ـق ــوب ــات حـيــز
ال ـت ـنـ ـف ـي ــذ) ب ـن ـس ـب ــة  4,5فـ ــي املـ ـئ ــة،
ب ـم ـع ــدل  156ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ،أي بـمــا
َّ
يقدر بإنتاج يومي يصل إلى 3,296
ماليني برميل ،بعد أن سجل 3,452
ماليني في أيلول /سبتمبر ،بتراجع
ي ــوازي قــرابــة نـصــف مـلـيــون برميل
ف ــي  10أش ـه ــر ،م ــن دون ذك ــر أرق ــام
بشأن الصادرات.
(األخبار ،رويترز ،األناضول)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
ماجدة حبيب علوية
ارملة املرحوم طالل امني علوية
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :احـ ـم ــد رض ـ ـ ــا ،امل ــرح ــوم
الـكــابــن ع ــزام رض ــا زوج ـتــه بولني
طراد ،املرحوم علي
ابنتاها :ليلى رضا زوجة الدكتور
غـســان غ ـنــدور ،لينا عـلــويــة زوجــة
يوسف محمد سعيد جعفر.
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :امل ــرح ــوم ــان ال ــدك ـت ــور
شوقي علوية والرائد محمد علوية
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا :ن ــادي ــا ع ـل ــوي ــة ارم ـل ــة
املــرحــوم توفيق عـيــدو ،واملرحومة
فـ ـ ـ ـ ــدوى ع ـ ـلـ ــويـ ــة ارم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم
الدكتور محمد فرحات.
تقبل الـتـعــازي هــذا الـيــوم االربـعــاء
 2018\11\14لـ ـل ــرج ــال وال ـن ـس ــاء
م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ع ـص ــرا حتى
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــاء" فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي -
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قـ ــرب م ــرك ــز امــن
الدولة.
االسفون  :آل علوية ،رضا ،غندور،
جعفر ،ط ــراد ،فــرحــات ،عـيــدو ،طه،
عجمي ورمضان.

أوالدهــا :خطار زوجته ريتا كعدي
وعائلته
نـ ــاجـ ــي زوج ـ ـتـ ــه روفـ ـيـ ـن ــا كـ ـف ــوري
وعائلته
م ـس ـعــد زوجـ ـت ــه مـ ـ ــاري م ــزرع ــان ــي
وعائلته
ابنتها :الدكتورة نجاح
يـنـعــون إلـيـكــم فـقـيــدتـهــم املــأســوف
عليها املرحومة
بندر دياب صوايا
أرملة املرحوم ندره خطار رياشي
الراقدة على رجاء القيامة والحياة
األبــديــة أم ــس الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 13ت ـشــريــن ال ـثــانــي  2018متممة
واجباتها الدينية يحتفل بالصالة
ل ــراح ــة نـفـسـهــا ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم األربعاء
الواقع فيه  14تشرين الثاني 2018
ف ــي كـنـيـســة س ـي ــدة ال ـن ـي ــاح – قــاع
الريم.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  14و 15
تـشــريــن الـثــانــي  2018فــي صــالــون
ال ـك ـن ـي ـس ــة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة
يـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسها
في تمام الساعة التاسعة والنصف
من قبل ظهر يوم األحد الواقع فيه
 25تشرين الثاني  2018في كنيسة
سيدة النياح – قاع الريم.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة ال ـن ـهــار في
ص ــال ــون الـكـنـيـســة ل ـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

رق ـ ــد ع ـل ــى رجـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ف ــي ١١
تشرين الثاني ٢٠١٨
املأسوف عليه
الدكتور رجا يوسف عصفور
أرم ـل ـتــه امل ــرح ــوم ــة ن ــادي ــا إبــراه ـيــم
دميان
زوجـ ـت ــه سـ ـه ــام إي ــزابـ ـي ــل أنـ ـط ــوان
صهيون
أوالده ال ــدك ـت ــور يــوســف عـصـفــور
وزوجته برندا نونز وبناتهما:
جمانة ودانيا ورشا
املـهـنــدس هــانــي عصفور وزوجـتــه
رلى نصرالله وأوالدهما:
ناديا ومايا ورجا
غادة عطاالله زوجة بنغت أندرسن
وولداهما:
كريستوفر ومايكل
پاوال عطاالله
سامي عطاالله وزوجته منى حرب
وابنتهما:
ياسمني  -سهام ،ونديم القاق
عائلتا شقيقتيه املرحومتني بهية
نعمان حــداد فــي املهجر ،وشفيقة
جميل خوري
شقيقته أغنس أرملة سامي خوري
وعائلتها في املهجر
وع ـمــوم عــائــات عـصـفــور ودمـيــان
وص ـ ـه ـ ـيـ ــون ونـ ـ ــونـ ـ ــز ونـ ـص ــرالـ ـل ــه
وأندرسن وعطاالله وحرب وحداد
وخ ـ ــوري وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي لـبـنــان
واملهجر ينعونه بمزيد من األسى.
تـ ـق ــام خ ــدم ــة ص ـ ــاة الـ ـجـ ـن ــازة فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
ي ــوم األربـ ـع ــاء  ١٤ت ـشــريــن الـثــانــي
الساعة الواحدة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل صــاة الجنازة
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قـبــل الـظـهــر ،وم ــن الـســاعــة الــرابـعــة
ً
مساء ،ويوم
حتى الساعة السابعة
الـخـمـيــس  ١٥ال ـجــاري مــن الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حتى
الــواحــدة بعد الظهر ومــن الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي ق ــاع ــة ش ـ ــارل س ـع ــد فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية.
الرجاء استبدال األكاليل بالتبرع لـ
Raja and Isabelle Asfour En)dowed Fund (at AUB

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
الحاجة لطيفة جعجع
زوجها املرحوم حسن سليم خليل
وال ـ ــده ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
حسن جعجع.
والــدتـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة زهــرة
كامل وهبي.
أوالده ــا :رنــدا خليل وبناتها عليا
أم ـ ـيـ ــر رعـ ـ ــد زوجـ ـ ـ ــة رامـ ـ ـ ــي جـ ـب ــور،
مـ ـ ـي ـ ــرا أمـ ـ ـي ـ ــر رعـ ـ ـ ــد زوجـ ـ ـ ـ ــة ص ـخــر
السديري،ونور أمير رعد.
عـلــي خليل زوج ـتــه س ــارة الجلبي
وبناتهما سلمى بنازير وليا كرما.
وليد خليل وأوالده أشــرف وأيمن
وكميل.
أش ـقــاؤهــا :املــرحــوم ف ــاروق وكـمــال
ود .احمد وحسن.
شقيقاتها :مريم ورباب وليلى
أشقاء وشقيقات زوجـهــا :املرحوم
يوسف.
املرحوم حمود واملرحومة إنعام.
ت ـق ـبــل ال ـ ـتـ ـعـ ــازي :الـ ـي ــوم األربـ ـعـ ــاء
 14ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـ ــي فـ ـن ــدق
البريستول من الساعة  11صباحًا
ً
مساء.
حتى الساسة
االح ـ ـ ـ ــد  18تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي فــي
الكويت في فندق شيراتون الكويت
من الساعة  3وحتى  7مساء.
للفقيدة الــرحـمــة ولـكــم مــن بعدها
طول البقاء
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل جعجع
وآل الخليل ورعد والجلبي والزين
وزعـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر وم ـ ـب ـ ـص ـ ـلـ ــة ودروي ـ ـ ـ ـ ــش
وبكداش
وعموم أهالي النبطية والغبيري.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـشــراء
وتــركـيــب مـكـثـفــات تــوتــر مـتــوســط في
بعض محطات التحويل الرئيسية.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـه ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2018/12/21عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2319
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـلـقـيــام
بــاالعـمــال االضــافـيــة املطلوبة لتقوية
محطة صور.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـه ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2018/12/21عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2283
إعالن مزاد علني
للمرة الثالثة
ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
ب ــاإلس ـت ـن ــاب ــة رقـ ــم  154وارد 2017/
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
لبيع العقارين رقــم  /653/و/2947/
الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح إعـتـمــاد
بــالـحـســاب ال ـج ــاري وس ـن ــدات تمثيل
ع ــدد  4وع ـقــد ق ــرض وتـعــديــل شــروط
عقد قرض وكشوفات حساب موثقني
ً
ب ـ ـتـ ــأمـ ــن عـ ـ ـق ـ ــاري ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا مل ـب ـل ــغ
 /152735.87/د.أ .و /28603.62/د.أ.
و /359205.51/د.أ .و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز،2017/6/12 :
تاريخ تسجيله.2017/6/24 :
تاريخ محضر الوصف،2017/12/5 :
تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
محتويات الـعـقــار رقــم /653ال ـغــازيــة:
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة أرض ُم ـشـ ّـيــد
ّ
عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف مــن  4طــوابــق كل
ط ــاب ــق ش ـق ـتــن وكـ ــل ش ـقــة مــؤل ـفــة من
مدخل وصالون وغرفة طعام ومطبخ
ومـ ـ ــوزع و 3غـ ــرف نـ ــوم و 3ح ـمــامــات
وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /549964.22/د.أ.
ح ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /653الـ ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة:
ً
شماال :مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم
/2727/
جنوبًا :طريق عــام ،غــربــا :العقار رقم

 /652/محتويات العقار رقــم /2947
الغازية :هو عبارة عن قطعة أرض ال
بناء عليها مزروعة ببعض األشجار
املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /71909.78/د.أ.
ً
حـ ــدود ال ـع ـقــار /2947الـ ـغ ــازي ــة :ش ـمــاال:
ال ـع ـقــار  /2948/ش ــرق ــا :طــريــق جـنــوبــا:
العقار  /291/غربًا :العقار ./292/
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـح ـ ّـدد نـهــار
الخميس الواقع فيه  2019/1/17الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوعـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــإســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ّ
أن يتخذ محل إقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نـطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقامًا فيه
وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري إيداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة ُأيام من تاريخ
ّ
ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض الجراء مزايدة
لبيع م ــواد غـيــر صــالـحــة لالستعمال
في مديرية التوزيع في بيروت وجبل
لبنان.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـه ــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2018/12/7ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2316
إعالن عن استئجار مبنى ملكتب بيروت
التابع
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــضlان
االجتماعي في مدينة بيروت
ي ـع ـلــن ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـتـمــاعــي عــن رغبته فــي استئجار
مـب ـنــى ملـكـتــب ب ـي ــروت ض ـمــن مـنــاطــق
رأس بـيــروت  -املــزرعــة  -املصيطبة -
بئر حسن في مدينة بيروت بمساحة
تتراوح بني  2500 - 2000م.2
تـعـطــى االفـضـلـيــة لـلـمـبــانــي الـحــديـثــة
واملجهزة بوسائل التدفئة والتبريد
واملتمتعة بتصاميم مـعـمــاريــة مرنة
قــابـلــة السـتـيـعــاب وظــائــف الـجـمـهــور
واالدارة (ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوارات وصـ ـ ـ ــاالت
ومـ ـك ــات ــب اداريـ ـ ـ ـ ــة) وال ـ ـتـ ــي ت ـق ــع عـلــى
ط ـ ــرق ـ ــات رئ ـي ـس ـي ــة وع ـ ــام ـ ــة وت ـت ـم ـتــع
بمواقف سيارات كما يجب ان تتمتع
ب ـق ــان ــون ـي ــة بـ ـن ــاء ،م ــع ت ـع ـهــد ب ـتــأمــن
رخصة اشغال نهائية.
على الــراغـبــن الـتـقــدم بعروضهم في
امانة سر املديرية االداري ــة في املركز
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وطـ ـ ــى امل ـص ـي ـط ـب ــة شـ ــارع
ب ـ ـغـ ــداد  -الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـس ـ ــادس يــوم ـيــا
وخالل اوقات الدوام الرسمي.
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املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2300

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب ماهر كامل السعدي وكيل رامي
نبيل بدور بوكالته عن رامز رفيق ابو
شـقــرا س ـنــدات ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته فــي ال ـع ـقــارات رق ــم  74و2026
و 2029و 2030و 2031و 2032و2033
و 2035و 2036السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـ ـنـ ـف ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي
ش.م.ل .وكياله املحاميان هال روفايل
وبسام كرم
املنفذ عليهما :جـمــال حسن لطيف -
محمد جمال لطيف
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض جــدول
تسديد وكشفي حساب واتفاقية فتح
الحسابات بقيمة /126000318/ل.ل.
و/485551/ل.ل .م ــوثـ ـق ــن ب ـع ـقــدي
تأمني عقاري درجة اولى عدا الرسوم
والفوائد.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة كــامــل الـعـقــار
رقم  /469/تلكري خاصة املنفذ عليه
ج ـم ــال ح ـســن لـطـيــف وال ـ ــذي ي ـقــع في
اول بـلــدة تلمعيان بـمـحــاذاة الطريق
العام الذي يربط الحيصة بالعبودية
ب ــات ـج ــاه ب ـل ــدة ت ـل ـم ـع ـيــان وهـ ــو ع ـقــار
مـ ـف ــرز عـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  /382/ت ـل ـك ـيــري
يـ ـق ــع ضـ ـم ــن م ـن ـط ـق ــة س ـك ـن ـي ــة احـ ـي ــاء
شـعـبـيــة عـلـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن طــابــق
ارضـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى مــدخــل وم ــوزع
وغرفتي نوم وغرفة جلوس وصالون
وحـ ـ ـم ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وش ـ ــرف ـ ــة ص ـغ ـي ــرة
ودرج يــؤدي الــى السطح مبلط بالط
موزاييك وطني وشبابيك حديد باب
مــدخــل خـشــب وامل ـط ـبــخ وال ـح ـمــام من
ال ـس ـيــرام ـيــك الــوط ـنــي م ـســاحــة امل ـنــزل
حوالي /150/م.2
مساحة العقار/980/ :م 2يحده غربًا:
ً
الـعـقــار  /474/شــرقــا وش ـمــاال :طريق
عام جنوبًا :العقار /470/
التخمني/180.000.000/ :ل.ل /.بدل
الطرح املخفض/74.358.000/ :ل.ل.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2005/9/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه بــالـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2005/10/31
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االثـ ـن ــن
 2018/12/10الساعة  1:00بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
ً
مـ ـح ــا الق ــامـ ـت ــه ض ـم ــن نـ ـط ــاق دائ ـ ــرة
تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها
واال عد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا له
ودف ــع ع ــاوة على الـبــدل مليون ليرة
لبنانية كنفقات وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
تبليغ فقرة حكمية
ق ـ ـ ـ ــررت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة اي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت
بــرئــاســة الـقــاضــي الرا ك ــوزاك بتاريخ
 2018/4/30بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/550
بـ ــالـ ــدعـ ــوى  2017/645املـ ـق ــام ــة مــن
ايلي ميشال شحادة ورفــاقــه ،اسقاط
حــق املــدعــى عليها ربيكا هيرابتيان
بالتمديد القانوني والزامها باخالء
املأجور في الطابق الثاني من البناء
القائم على العقار /1509الرميل .وبأن
تدفع للمدعني مبلغ /2.677.440/ل.ل.
مهلة االستئناف  15يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
صادر عن املحكمة الروحية االبتدائية
االرثوذكسية  -عكار بالدعوى رقم 43

ل 2018/
مــوجــه ال ــى املــدعــى عليه ج ــورج رامــز
كنعان مجهول محل االقامة.
تـ ــدعـ ــوكـ ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ل ـل ـح ـضــور
بالذات او بالواسطة القانونية لتبلغ
االسـتـحـضــار وجميع اوراق الــدعــوى
املقدمة من زوجتك نللي سعدالله حنا
بموضوع فسخ زواج ونفقة وحضانة،
وال ـ ـجـ ــواب خـ ــال خ ـم ـســة ع ـشــر يــومــا
مــن تــاريــخ النشر ،ولحضور الجلسة
املقررة في  ،2019/1/9واذا لم تحضر
ب ــال ــذات أو ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
ً
اصوال ُ
وع ّد كل
تعتبر مبلغًا وتحاكم
تبليغ لك باستثناء القرار النهائي في
قلم املحكمة صحيحًا.
نائب القاضي
األب بولس نصر
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ـ ــة رقـ ـ ــم
أساس2018/9
طالب التنفيذ :حامد أبو سيف
بوكالة املحامي فادي يونس
املنفذ عليه عادل طربيه
تـ ــدعـ ــو ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـيــه
ع ــادل طــربـيــه امل ـج ـهــول مـحــل اإلقــامــة
للحضور إلى قلم هذه الدائرة بالذات
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ أوراق
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة ال ــراه ـن ــة أس ــاس
 2018/9خالل مهلة عشرين يومًا من
ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر م ـضــافــا إل ـي ـهــا سـتــون
يومًا مهلة مسافة وعليه اتخاذ محل
إقــامــة ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ويـجــري
تبليغه بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم حتى
القرار النهائي.

رئيس القلم
أسامة أبو كمر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طلب جميل محمد قاسم سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــة جمعية التنمية
االجتماعية والثقافية بصفته مفوض
من الجمعية في العقار " "2الحمارة.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـ ـل ــب راغ ـ ـ ــب م ـح ـم ــد احـ ـم ــد سـ ـن ــدات
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة مــوك ـلــه
"م ـح ـمــد ح ـســن احـ ـم ــد" ف ــي ال ـع ـق ــارات
 2359و 3228و 2401مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن تبليغ دعوة
عــن لـجـنــة االس ـت ـمــاك االب ـتــدائ ـيــة في
الشمال
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـي ـ ــدات وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادة امل ـب ـي ـن ــة
اسماؤهم ادناه:
رام وجاد رياض عالوه صاحبي حق
رقبة ورياض علي عالوه صاحب حق
استثمار في العقار رقم  175القلمون.
وطـ ـ ـ ــارق درويـ ـ ـ ــش ص ـه ـي ــون وف ــائ ــزة
رام ــز م ــاط مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 1724
القلمون.
ت ـب ـل ـغ ـكــم هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة املـ ــرسـ ــوم رق ــم

إعالن من الرابطــة المـارونيــة
إستنادا ً للمادتين  14و 15من نظامها االساسي ،تدعو الرابطة المارونيّة
أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً للمشاركة
بالجمعيّة العموميّة العاديّة التي ستعقد في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول  2018في مركز الرابطة
قاعة ريمون روفايل الطابق الثالث.
يتضمن جدول أعمال الجمعيّة العموميّة العاديّة:
 .1تالوة التقرير اإلداري والمالي.
 .2المصادقة على قطع حسابات السنة المنصرمة  2017لغاية
.2017/12/31
 .3المصادقة على قطع حسابات السنة الحاليّة لغاية .2018/10/31
 .4المصادقة على مشروع موازنة عام . 2019
 .5أمور مختلفة.
في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعيّة العموميّة
العاديّة في المكان والزمان المحددين أعاله عند الساعة العاشرة حيث
يعتبر النصاب قانونيّا ً بمن حضر .
كما وإستنادا ً للمادتين  19و 20من نظامها األساسي ،تدعو الرابطة
المارونية أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً
للمشاركة بالجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول
 2018في مركز الرابطة .يتضمن جدول األعمال بندا ً وحيداً:
 إقرار مشروع تعديل نظام الرابطة المارونية المعمول به منذ العام.2007
مالحظة :اليّة معلومات إضافيّة يمكن التواصل مع إدارة الرابطة
ضمن الدوام الرسمي.
أمين عام الرابطة المارونيّة  -األستاذ أنطوان واكيم

 2016/3476الـ ـق ــاض ــي ب ــاس ـت ـم ــاك
الـ ـعـ ـق ــارات او اج ـ ـ ــزاء م ـن ـهــا امل ـصــابــة
باملرسوم املذكور اعاله ملصلحة بلدية
القلمون وتــدعــوكــم لحضور الجلسة
ال ـت ــي سـتـنـعـقــد ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2018/11/30ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صباحًا فــي قصر الـعــدل فــي البترون
غـ ــرفـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس صـ ـق ــر صـ ـق ــر وذل ـ ــك
لتحديد التعويض عن نــزع ملكيتكم
عــن الـعـقــارات او اج ــزاء منها مــن اجل
انشاء طريق داخلية في بلدة القلمون
 قضاء طرابلس مصحوبني بوثيقةالـ ـه ــوي ــة ل ـل ـت ـع ــري ــف ع ـن ـك ــم ،وع ـل ـي ـكــم
الـتـصــريــح عــن اصـحــاب الـحـقــوق واال
اص ـب ـح ـتــم م ـس ــؤول ــن ع ــن الـتـعــويــض
لهم وفي حال عدم حضوركم الجلسة
تجرى املعاملة بحقكم غيابيًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
اعالن قضائي
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ف ــي جـبــل
لبنان ،املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة
بالدعاوى العقارية برئاسة القاضي
سيلفر ابــو شـقــرا والـقــاضـيــن محمد
فـ ـ ــرحـ ـ ــات واوج ـ ـي ـ ـن ـ ــا ن ـ ـص ـ ـيـ ــر ،تـ ـق ــدم
املـسـتــدعــون اس ـعــد ت ـنــوري وابــراهـيــم
تـ ــوف ـ ـيـ ــق وسـ ـ ــاسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري ح ـنــا
بواسطة وكيلهم املحامي خليل فتال
باستدعاء سجل بالرقم 2018/2156
يـطـلـبــون ف ـيــه تــرقــن اش ـ ــارة الــدعــوى
امل ـس ـج ـل ــة بـ ـت ــاري ــخ  1961/10/5عــن
محاضر العقارات  896و 2670و3068
و 3070و 3072و 873و 1733بسكنتا
العقارية سندًا للمادة  512أ.م.م .مهلة
املالحظات واالعتراض خالل عشرين
يومًا تبدأ من تاريخ النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
استنابة من دائــرة تنفيذ بيروت رقم
2016/943
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
للتجارة ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
السند التنفيذي :عقد تعامل وكشف
حـســاب بقيمة " "2.317.20د.أ .ألـفــان
وثـ ــاث ـ ـمـ ــايـ ــة وسـ ـبـ ـع ــة عـ ـش ــر دوالرًا
أميركيًا وعشرون سنتًا.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى اس ــاس
س ـ ـتـ ــن بـ ــاملـ ــايـ ــة مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن ت ـخ ـمــن
املــوجــودات املحجوزة التالية خاصة
املنفذ عليه:
غرفة جلوس زاوية 1500 :د.أ/ .خزانة
تلفزيون  420د.أ.
تـلـفــزيــون  40آل ســي دي 300 :د.أ/ .
برداية عدد  420 -2 -د.أ.
ف ــرش ــة اص ـف ـنــج م ـض ـغ ــوط 30 :د.أ/ .
ت ـك ــاي ــات اض ــاف ـي ــة  +ط ـ ـ ــاوالت خـشــب
صغيرة  60د.أ.
غرفة نوم كاملة 900 :د.أ / .غرفة نوم
رئيسية  1200د.أ.
برداية لــون اصفر وفضي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خــزانــة خـشــب مــع ج ــواري ــر 90 :د.أ/ .
خزانة أحذية  60د.أ.
كــون ـســول م ــع مـ ــرآة 120 :د.أ / .كنبه
مقعد واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
طاولة خشب صغيرة 15 :د.أ / .ثريا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غــاز مــع ف ــرن 210 :د.أ / .ب ــراد ساخن

وبارد  45د.أ.
طاولة خشب مع  6كراسي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.
غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية
برم  300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ت ـخ ـم ــن
املحجوزات  8.268د.أ.
ثمانية االف ومئتان وثمانية وستون
د.أ.
وعلى الراغب بالشراء الحضور نهار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/11/29
عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر ظـهـرًا الــى
م ـك ــان وج ـ ــود املـ ـحـ ـج ــوزات ف ــي مـنــزل
املـنـفــذ عـلـيــه مـحـمــد سـلـيـمــان فتوني
ال ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـل ــدة ال ـح ـل ــوس ـي ــة /ح ــي
الجامع /ملك فتوني مصطحبًا معه
بــدل الـطــرح اضــافــة الــى خمسة باملئة
رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
زينب أيوب
دعوة
يدعو مجلس االدارة اعـضــاء الجمعية
ال ـت ـعــاون ـيــة لـصـيــد االسـ ـم ــاك واالع ـم ــال
الـ ـت ــراثـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
االح ــد  2018/12/16الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـب ــاح ــا ف ــي م ــرك ــز ال ـت ـع ــاون ـي ــة مـيـنــاء
البترون لدراسة جدول االعمال التالي:
 – 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
ومـ ـجـ ـل ــس االدارة وعـ ـل ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة لـ ـسـ ـن ــوات  2015و 2016
وامليزانية املوقوفة بتاريخ 2017/12/31
وال ـت ـص ــدي ــق عـلـيـهــم وال ـت ـص ــدي ــق على
برنامج العمل الذي اعده مجلس االدارة
لتفعيل نشاط التعاونية – 2 .تبرئة ذمة
مجلس االدارة.
رئيس مجلس االدارة
أسطفان عسال

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  30-25سنة
للمراجعة االتصال
01-455000
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ّ
ّ
كتاب فريد مليء باالكتشافات دانيـال مكالين يعري قوس القزح

Zoom

قوس ً
قزح كامال

زياد منى
َ
ُ َ
«قـ ـ ــوس ق ـ ـ ــزح :ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـث ـقــافــة»
( Rainbows Nature and Cultureـ ـ
 Reaktion Booksـ ـ ـ  )2018لــدانـيــال
ّ
مكالني ،جذب انتباهنا ألنه يتناول
ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة أو م ـ ـ ُـوض ـ ــوع ـ ــا ال ي ـم ـك ــن
اإلمساك به ،كاألفق .فمن غير املمكن
لـلـمــرء االق ـت ــراب مــن ق ــوس ال ـقــزح أو
اإلمـ ـ ـس ـ ــاك ب ـ ــه .مـ ــن ض ـم ــن األسـ ـب ــاب
األخ ــرى الـتــي جــذبــت اهتمامنا إلــى
الـ ـكـ ـت ــاب هـ ــو ألـ ـ ـ ــوان ه ـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة
ّ
ال ـفــريــدة ،إذ يعلمنا الـكـتــاب الكثير
ّ
ع ــن ق ــوس ال ـق ــزح م ـثــل أن ك ــل واح ــد

صـ ــورة مـ ـح ـ ّـورة ع ــن ال ـش ـم ــس ،وأن ــه
كان سيظهر على شكل دائرة لوال أن
سطح األرض جعله قوسًا.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن كــل قــوس قزح
ي ـ ــراه ال ـن ــاظ ــر ف ــريـ ـدًا .م ــع أنـ ــه يمكن
لـ ـع ــدة أشـ ـخ ــاص رؤيـ ـ ــة الـ ـق ــوس فــي
مـكــان مـحــدد ،إال أنــه مــن غير املمكن
ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـخ ــص رؤيـ ـ ـ ــة الـ ـق ــوس
ّ
نفسه .السبب أن مــركــز كــل «دائ ــرة»
قـ ــوس ي ـقــع ع ـلــى خ ــط وه ـم ــي يمتد
من الشمس إلــى خلف رأس الناظر،
ومن هناك إلى العينني ،ثم إلى ظله.
وألن ظــاهــرة قــوس الـقــزح هــي نتاج
انكسار ضوء الشمس في قطرات ماء

املـطــر فــي ال ـه ــواء ،وألن األخ ـي ــرة في
حــالــة حــركــة مستمرة غـيــر منقطعة
ن ـح ــو األرض ،فـ ــإن ال ـن ــاظ ــر ال ي ــرى
القوس نفسه ،وإنما سلسلة أقواس
متشابهة نــاتـجــة عــن رؤي ــة انكسار
الضوء الذي يراه الناظر في قطرات
املطر املتساقطة باستمرار.
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـك ـ ــات ـ ــب« :عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـقـ ــوس
وارتـفــاعــه يـســاويــان درجـتــن ،يظهر
في زاوية  42-40فوق الخط الوهمي
املشار إليه أعاله .هذا يعني ،والكالم
للعلماء الذين استشارهم الكاتب ،أن
أكبر حجم ظاهر للقوس هو عندما
تكون الشمس في أدنى ارتفاعاتها،
أي عـنــد ال ـشــروق وال ـغ ــروب .الناظر
الواقف على الساحل ،يراه على شكل
ً
نـصــف دائ ــرة أو حـتــى قــوســا كــامــا،
بينما يمكن رؤيته على شكل دائرة
مكتملة مــن أعــالــي الـجـبــال املرتفعة
أو من داخــل طــائــرة» .قديمًا ،لم يكن
ثـمــة تــوافــق بــن الـعـلـمــاء عـلــى أل ــوان
الـ ـ ـق ـ ــوس .فـ ـق ــط فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـس ــاب ــع
عشر ،تم االتفاق على أنــه ذو سبعة
ألــوان هي النيلي واألزرق واألخضر
تمييز أشرطة األلوان يتم في الدماغ فقط
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واألصفر والبرتقالي واألحمر ،التي
ُ
تتداخل فيما بينها كما تظهر ذلك
ص ــور ال ـق ــوس بــاألب ـيــض واألس ـ ــود.
أم ـ ــا األل ـ ـ ـ ــوان ،ف ـت ـظ ـهــر م ــن خـ ــال مــا
يسمى  metamerismال ــذي يعني أن
عني البشر تحوي ثالثة متلقيات أو
خــايــا حساسة ألم ــواج الـضــوء هي
األزرق ( 440نــانــوم ـت ـرًا) واألخ ـضــر
( 540نــانــوم ـت ـرًا) والـبــرتـقــالــي (570
ن ــان ــوم ـت ـرًا) .ول ــذل ــك ف ـمــن الـصـعــوبــة
ب ـم ـك ــان ع ـل ــى ال ـب ـش ــر إدراك ال ـل ــون
األحمر ( 700نانومتر) ،لكن من غير
املمكن إدراك أي مــوجــة ضــوء أطــول
من  810نانومترات.
يلفت املؤلف إلى أن ثمة «أقواس قزح»
أخرى ناتجة من ضوء القمر وتعرف
باللغة اإلنكليزية باسم Moonbows
(أق ـ ــواس ال ـق ـمــر) ،ال ـتــي ت ـحــوي أل ــوان
ق ــوس ال ـق ــزح الـشـمـسـيــة وبــالـتــرتـيــب
ذات ـ ــه ،ألن ض ــوء ال ـق ـمــر ه ــو انـعـكــاس
ل ـضــوء ال ـش ـمــس .لـكــن ن ـظ ـرًا إل ــى كــون
سـطــح الـقـمــر غـيــر أم ـلــس ،وألن كمية
الضوء التي يعكسها قليلة ،فإن قوس
القزح القمري يظهر باهتًا ،بل حتى

يصعب رؤية ألوانه.
إضافة إلى ذلك ،فمن املمكن لكريستال
ال ـث ـل ــوج ال ـس ــاق ـط ــة أن ت ـن ـتــج ظ ــاه ــرة
«قوس قزح» مماثلة.
ويــاحــظ الـنــاظــر إل ــى ق ــوس ق ــزح أنــه
ـان،
ع ـ ــادة مـ ــا ي ـظ ـهــر ب ــرف ـق ــة ق ـ ــوس ث ـ ـ ٍ
أكـبــر حـجـمــا ،لكنه أق ــل سـطــوعــا (بــن
الــدرج ـتــن  51و ،)54وي ـك ــون عــرضــه
ضـعــف ع ــرض األول ،وسـبــب ظـهــوره
هــو انـعـكــاس ثـنــائــي ألش ـعــة الشمس
في قطرة املطر الساقطة (عند اختراق
األشعة سطح القطرة ومرة ثانية عند
خروجه منها).
يـقــول ال ـكــاتــب« :ف ــي بـعــض األح ـيــان،
يظهر قــوس قــزح ثالث وراب ــع وحتى
خامس .لكن من غير الصحيح الخلط
بينها وبني ما يسمى supernumerary
ال ـت ــي تـظـهــر ع ـلــى أش ـك ــال أق ـ ــواس أو
أشــرطــة إضــافـيــة ،ع ــادة عـنــدمــا تكون
قطرات املطر صغيرة (قطرها بني 650
و 750نانومترًا) ،وكذلك بني األقواس
اإلضافية التي تظهر أحيانًا ،باللون
األرجواني أو األخضر.
ك ـمــا ي ـت ـنــاول امل ــؤل ــف ال ـش ـيــق ظــاهــرة

قـ ــوس قـ ــزح األحـ ـم ــر ،وي ـظ ـهــر عـنــدمــا
تـ ـك ــون ال ـش ـم ــس م ـن ـخ ـف ـضــة ل ـل ـغــايــة.
ال ـس ـبــب أن ال ـش ـعــاع ي ـمــر ف ــي مـســافــة
أط ـ ــول فـ ــي ال ـ ـجـ ــو ،ح ـي ــث ي ـت ــم ت ـنــاثــر
مـ ــوجـ ــات األخ ـ ـضـ ــر واألزرق بـسـبــب
الـغـبــار وع ــوام ــل أخ ــرى ذات مــوجــات
أطول من تلك العائدة لألحمر.
وهـ ـن ــاك أي ـض ــا أقـ ـ ــواس قـ ــزح امل ـس ـمــاة
(glory, pilot›s glory, halos, mock
 )suns, sun dogsت ـن ــاول ـه ــا امل ــؤل ــف
بــاخ ـت ـصــار .ك ـمــا وج ــب تـمـيـيــز قــوس
قــزح مــن ظــواهــر أخ ــرى مشابهة مثل
الهالة الثلجية ( )Ice haloالتي تظهر
عـلــى شـكــل طـبــق (circumhorizontal
 )arcأسفل الهالة األصلية ،علمًا بأنه
يـطـلــق عـلــى ال ـظــاهــرة األولـ ــى أق ــواس
قــزح الـنــاريــة ( ،)fire rainbowsوعــادة
م ــا تـظـهــر ف ــي مـنــاطــق مـحـيــط البحر
األب ـيــض املـتــوســط بـعـيـدًا مــن القطب
الشمالي.
امل ـص ـط ـل ــح «أق ـ ـ ـ ــواس ق ـ ــزح الـ ـن ــاري ــة»
ي ـط ـلــق أي ـض ــا ع ـلــى أشـ ـك ــال س ـحــاب،
تظهر بسبب تداخل موجات الضوء
ول ـي ــس بـسـبــب ان ـع ـكــاس ـهــا .بـعــدهــا،
ينطلق الكاتب للحديث عــن الرحلة
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـط ــوي ـل ــة الـ ـت ــي صــاح ـبــت
معرفة أسباب هذه الظاهرة املسماة
قـ ــوس ق ـ ــزح ،وخ ـص ــص ل ـه ــا الـفـصــل
ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «أقـ ـ ـ ــواس قـ ــزح فــي
تاريخ األبحاث العلمية» .فمن املعلوم
أن أرس ـطــو ط ــرح نـظــريـتــه عــن قــوس
الـقــزح اعـتـمــادًا أيضًا على مــن سبقه
مــن اإلغــريــق ومنهم أنــاكـســوغــوراس
( )anaxagorasاملتوفى عــام  428ق ت
س ،وأنــاكـسـيـمـيـنــس مــن ميليتوس
()bce 550 ,anaximenes of miletus
وهـ ـسـ ـي ــودوس (.)bce 700 ,hsiod
ي ـ ـشـ ــرح ال ـ ـكـ ــاتـ ــب كـ ــافـ ــة الـ ـنـ ـظ ــري ــات
ال ـتــي طــرحــت ف ــي امل ــاض ــي واملـشــاكــل
ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـت ــي أث ــارتـ ـه ــا وجـعـلـتـهــا
غـيــر قــابـلــة لـلـحـيــاة .وم ــن الـنـظــريــات
الــاح ـقــة ال ـتــي طــرحــت تـلــك الـعــائــدة
إل ــى بــوس ـيــدون ـيــوس ()posidonius
وس ـ ِـنـ ـك ــا األصـ ـغ ــر امل ـت ــوف ــى ع ـ ــام 65
ِ
ت س ،واإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر األفـ ــرودي ـ ـسـ ــي
(،)ce 200 ,alexander of aphrodisias
وأوملبردس الصغير (olympiodorus
.)the younger
في القرن السابع من التأريخ السائد،
اق ـت ـح ــم الـ ــديـ ــن ع ــال ــم ال ـ ِـعـ ـل ــم وق ـ ــررت
الكنيسة أن ألــوان قوس القزح أربعة،
تشير إلى العناصر األربعة وهي املاء
والـهــواء واألرض والـنــار .هــذه الفكرة
الـجــديــدة تغلبت على نظرية ثالثية
األل ــوان الـتــي كــانــت قــد كسبت بعض
القبول بسبب إشارتها إلــى التثليث
ال ــاه ــوت ــي .ف ــال ـق ــدي ــس بـ ـي ــدا (Bēda
قوس قزح والقوس الثاني

،)735 May 26 – 3/672 ,Venerābilis
وهو قسيس إنكليزي األصل طرح أن
العناصر األربعة آنفة الذكر تشير إلى
األلــوان األربعة وهــي األحمر واألزرق
واألخضر والبني.
مــن الطبيعي أن ظــاهــر ق ــوس الـقــزح
اس ـت ـق ـط ـب ــت اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فــي
ال ـخــافــة اإلس ــام ـي ــة .ف ـمــع أن حــاكــم
مـصــر الـبـطـلـمــي بـطـلـيـمــوس الـثــانــي
( 246-309ق ت س) اب ـت ــاع كـمـيــات
ك ـب ـيــرة م ــن مــؤل ـفــات أرسـ ـط ــو ،إال أن
فـضــل ال ـع ــودة لـنـقــاش ظــاهــرة قــوس
ال ـ ـقـ ــزح تـ ـع ــود إل ـ ــى ع ـل ـم ــاء ال ـخ ــاف ــة
اإلسالمية الذين انصبوا على دراسة
املــؤلـفــات اإلغــريـقـيــة وترجمتها إلــى
ال ـع ــرب ـي ــة ث ــم ان ـت ـق ـل ــوا إلـ ــى ال ـتــأل ـيــف
واإلسـ ـه ــام ف ــي م ـس ــارات ال ـح ـضــارات
اإلنسانية .فقد قام الطبيب السوري/
السرياني أيــوب الــرهــاوي بمناقشة
نظرية أرسـطــو ،إال أن التفصيل في
ال ـن ـظــريــات أتـ ــى الح ـق ــا ع ـلــى ي ــد ابــن
سينا (توفي عــام  1037ت س) الذي
نظر في مسألة انقالب ترتيب األلوان
ف ــي قـ ــوس الـ ـق ــزح والـ ـق ــوس ال ـثــانــي.
ابــن الهيثم (تــوفــي عــام  1040ت س)
ك ــان أول م ــن وض ــع ق ــاع ــدة ريــاضـيــة
النكسار الضوء ،دومًا وفق ما أورده
كــاتــب ه ــذا امل ــؤل ــف .لـكــن قـطــب الــديــن
ال ـش ـيــرازي ( 1311-1236ت س) كــان
أول من وضــع أســس انكسار الضوء
فـ ــي ق ـ ـطـ ــرات املـ ـ ـ ــاء ،ان ـك ـس ــاره ــا عـلــى

اقتحم الدين عالم
العلم وقررت الكنيسة
ِ
أن ألوان قوس القزح
أربعة ،تشير إلى الماء
والهواء واألرض والنار

سطح قطرة املــاء وانكسارها الثاني
َفي داخل القطرة.
َ
ف ـ ــت ـ ـ َـح س ـ ـقـ ــوط األن ـ ــدل ـ ــس واح ـ ـتـ ــال
ال ـفــرن ـجــة مــدي ـنــة قــرط ـبــة ومـ ـص ــادرة
مكتبتها العظيمة ،املجال أمام علماء
الـ ـغ ــرب االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ك ـت ــاب ــات دي ــار
اإلس ــام العلمية العربية واملترجمة
عن اليونانية .يــورد الكاتب تفاصيل
تـ ـط ــور ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ف ــي ظ ــاه ــرة
قوس القزح ،أو لنقل :ظواهر ،ويمكن
للراغب االطالع عليها في املؤلف .لكن

يمكن اختصار تلك املسيرة الحديثة،
وفــق الكاتب فــي «مــن ثـيــودوريــك إلى
ديكارتfrom theodric of freiberg to /
 .descartesعلمًا أن األول لم يكن قد اطلع
على كـتــابــات قطب الــديــن الـشـيــرازي،
دوم ـ ــا وفـ ــق ال ـك ــات ــب .لـفـتــت ال ـظــاهــرة
انتباه العلماء مــن كــافــة الفئات بمن
فيهم غــوتــه ال ــذي تـنــاولـهــا بالبحث.
خـ ـص ــص ال ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـفـ ـص ــل الـ ـث ــال ــث
«أق ــواس الـقــزح والـخــرافــات» للحديث
فــي مــوقــع قــوس الـقــزح فــي األساطير
وال ـخــرافــات ،ويــذكــر كثيرًا منها ُعثر
عليها في مختلف الحضارات ولدى
أق ـ ـ ــوام ك ـث ـي ــرة ،ف ــي إف ــري ـق ـي ــا وش ـم ــال
أوروبـ ــا وشــرقــي آسـيــا وف ــي أساطير
وخــرافــات «هـنــادرة» (الهنود الحمر)
العالم الجديد وجــزر املحيط الهادي
وال ـه ـنــد وال ـصــن وال ـيــابــان وغـيــرهــا.
وق ــد ع ـثــر ال ـكــاتــب ع ـلــى ب ـعــض نـقــاط
ال ـل ـقــاء ب ــن أســاط ـيــر وخ ــراف ــات جــزر
املـحـيــط ال ـه ــادي م ــن جـهــة وأســاطـيــر
ـري ـ ِق ـ َّـي ــة وأخـ ـ ــرى ه ـن ــدري ــة ،والـقـســم
إف ـ ِ
الكبير منها مرتبط بأساطير بابل
وآش ـ ــور .كـمــا يـظـهــر ق ــوس ق ــزح على
هيئة قضيب مقطوع الرأس في بالي
واإللـهــة أوم ــا .مــن الطبيعي أن قسمًا
م ــن ال ـخ ــراف ــات ف ــي مـخـتـلــف املـنــاطــق
م ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا وث ـي ـق ــا بــأســاط ـيــر
العهد الـقــديــم عــن الفيضان العظيم،
وعـ ــن م ـي ـث ــاق إلـ ــه ال ـ ـتـ ــوراة ي ـه ــوه مــع
نــوح ،ووعــده له بــأن ال يبيد البشرية
املعادية له بالفيضان ،لكنه خصص
لهم اإلبادة عبر األوبئة وما إلى ذلك.
وه ـنــاك ات ـفــاق بــن أه ــل االخـتـصــاص
على أن حكاية الـتــوراة عــن الفيضان
العظيم مــأخــوذة مــن ال ـتــراث البابلي
واآلش ــوري .فعشتار هي إلهة الحرب
والجنس والخصوبة.
فـ ــي األس ــاطـ ـي ــر الـ ـت ــي سـ ـ ــرد ال ـك ــات ــب
بـ ـعـ ـضـ ـه ــا يـ ـظـ ـه ــر قـ ـ ـ ــوس قـ ـ ـ ــزح ع ـلــى
هـيـئــة قـ ــوس ،وه ــو كــذلــك ف ــي ال ـتــراث
امل ـس ـي ـحــي-ال ـي ـهــوذي .وع ـنــدمــا يظهر
على هيئة قــوس ،فإنه ســاح للحرب
أو ل ـل ـص ـي ــد ،وه ـ ــو ي ـظ ـه ــر ع ـل ــى ه ــذا
ال ـن ـح ــو ف ــي ب ـع ــض أس ــاط ـي ــر ال ـه ـنــد،
وليس ثمة من مجال في هذا العرض
املختصر للخوض فــي تفاصيل تلك
األس ــاط ـي ــر وال ـخ ــراف ــات امل ـث ـي ــرة ،رغــم
متعة قراءتها .مع أن قوس قزح يظهر
فــي األســاطـيــر على هيئة بـنــاء كوني
أيضًا ،إال أنه يتجلى في الوقت نفسه
على هيئة مخلوق .فاإللهة اإلغريقية-
الرومانية إريــس هي تجسيد لقوس
قــزح ،ويظهر كمخلوق في الحكايات
في الغرب وفي قصص األطفال .وفي
أســاط ـيــر أخـ ــرى ،يـظـهــر ال ـق ــوس على
هيئة الحظ والـخــوف ،ونــرى ذلــك في

ألـبــانـيــا وبــوهـيـمـيــا وفــرن ـســا واملـجــر
وص ــربـ ـي ــا .ال ـف ـص ــل الـ ــرابـ ــع خـصـصــه
ال ـكــاتــب لـلـحــديــث ف ــي ق ــوس ق ــزح في
األدب والشعر واملوسيقى ،في الغرب
على نحو عام.
تـحــدث الـكــاتــب فــي الفصل الخامس
ع ــن ق ــوس ق ــزح ف ــي ال ـف ــن والـسـيـنـمــا.
وفي ما يخص األفــام ،ننوه هنا إلى
قــول الـكــاتــب بــأن لــون خلفية ملصق
فيلم  Eyes wide shutالشهير يربط
ب ـط ـلــه بـ ـل ــون ق ـ ــوس الـ ـق ــزح ال ـس ـف ـلــي.

قوس قزح عند شالالت فكتوريا

الـفـصــل ال ـس ــادس واألخ ـي ــر خصصه
الكاتب للحديث في دور قوس القزح
في السياسة والثقافة الشعبية ،مثل
شـعــار حــركــة الـســام العاملية (-1800
 ،)2000وح ــرك ــات املـثـلـيــن وال ـي ـســار
الجديد ( ،)2000-1969وفي التحالفات
ً
السياسية (مثال شعار تحالف القس
ج ـس ــي ج ــاك ـس ــون امل ـ ـعـ ــادي لـلــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي رونـ ـ ــالـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان) ،وف ــي
إفــريـقـيــا مــا بـعــد االس ـت ـع ـمــار ،وكــذلــك
معاداة قوس.

تمثال توماس
مونتسر
قائد الثورة
الفالحية
()1525-1489
في ألمانيا
يحمل قوس
قزح
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ِنعمة األلم

صورة
وخبر

ّ
تتحـول منطقـة شلاالت غونبنـار في واليـة ماالطيـا التركية إلـى لوحة فنية
مـع حلـول الخريـف،
طبيعيـة .فتجـذب بجمـال طبيعتهـا ،وغطائهـا النباتـي الواسـع وواديهـا ،السـياح المحلييـن
وعشـاق ّالتصويـر ّمـن كل حـدب وصـوب .تقـع الشلاالت ضمـن «حديقـة غونبنـار»
واألجانـب
ُ
الطبيعيـة التـي تصنـف علـى أنها الحديقة الطبيعيـة الـ  243في تركيا ،وتضم بداخلها الشلاالت
الشـهيرة التـي يبلـغ ارتفاعهـا  40متـرًا( .أيهـان إيشـجين ـــ األناضـول)

ندوة ًفي «صور»
احتفاال باالستقالل

الجامعة اللبنانية
ّ ّ
تكرم رواد المسرح

لينا أبيض
تمسرح «طيور أيلول»

َّ
السنوية
في أجواء الذكرى
الخامسة والسبعني لالستقالل،
يقيم «منتدى الوادي الثقافي»
َّ
غد الخميس،
ندوة شعرية ،يوم ٍ
في «ملتقى الحرف» في مدينة
صور (جنوب لبنان) ،بمشاركة
ّ
اللبنانيني :فاروق
الشعراء
شويخ (الصورة) ،وخليل عاصي،
وأسامة حيدر ،فيما ّ
يقدمها
الشاعر قاسم نصرالله .وكان
املنتدى التابع ملجموعة «الوادي»
اإلعالمية قد افتتح أنشطته
في شهر تموز (يوليو) الفائت،
ُليسهم في تظهير صورة ّ
مميزة
للحراك الثقافي في الجنوب عبر
ّ
الشعرية
سلسلة من األمسيات
ّ
املتنوعة.
والندوات الفكرية

ضمن فعاليات «يوم الفنون
والعمارة» ،تشهد الجامعة
اللبنانية (الحدث) غدًا الخميس
تكريم ّ
رواد املسرح اللبناني
ريمون جبارة ( 1935ـ /2015
الصورة) ،وأنطوان ملتقى،
ورفيقة دربه لطيفة ملتقى،
بمنحهم دكتوراه فخرية .في هذا
االحتفالُ ،
سي َّ
خصص اإلعالمي
واملسرحي واملناضل اللبناني
الراحل رضوان حمزة (1959
ـ  )2016بشهادة ماجستير
تكريمية ،إلى جانب تكريم
ّ
طلب وأكاديميني حازوا جوائز
ومناصب بني َ
عام ْي  2016و،2018
ً
فضال عن معرض ملشاريع
ّ
ومتخرجون.
أنجزها طالب

َّ
شعرية :غدًا الخميس – الساعة
ندوة
ً
السادسة والنصف مساء – قاعة
«ملتقى الحرف» – مطعم «تروبيكانا»
(مدخل صور الشمالي ـ مفرق
ّ
العباسية – جنوب لبنان) .لالستعالم:
Wadipress@live.com

«يوم الفنون والعمارة» :غدًا الخميس
ـ ـ بدءًا من الساعة الرابعة بعد الظهر
ـ ـ مدينة رفيق الحريري الجامعية
(قاعة املؤتمرات ـ ـ الحدث /قضاء
بعبدا) .لالستعالم 03/899667 :أو
71/975976

قبل أشهر ،انطفأت األدبية
والروائية اللبنانية إملي
(/ 2018 - 1931
نصرالله
ً
الصورة) تاركة إرثًا إبداعيًا
ثريًا .اليوم ،تستعيد املخرجة
اللبنانية لينا أبيض باكورة
نصر الله الروائية «طيور أيلول»
( ،)1962عبر مسرحية مقتبسة
عن الرواية الشهيرة ،ستنطلق
غدًا الخميس في «الجامعة
اللبنانية األميركية» .العمل
املشحون بالحب والهجرة
والحياة القروية ،يعيد إحياء
ّ
شخصيات ألفها الجمهور
وتماثل مع هواجسها (ليلى
ومرسال ومريم)،
ونجال
ّ
ويتحدث «عنا وعن وضعنا
في لبنان والخارج ,كما
اليوم» ّ
يقول صناع العمل.
بني  15و 24تشرين الثاني (نوفمبر)
الحالي ـ  20:30ـ «مسرح إروين» في
كلية اآلداب والعلوم في ( LAUقريطم
ـ بيروت) .لالستعالم.01/786464 :

ُ
ُ ْ
َّ
داوني!
ت
وال
،
علي
ق
شف
ال ت ِ
ِ
َ َ ُّ
ْ
رش َ
امللح على
لكن ،فقط ،فيما أنت ت
جرحي،
َ َ َّ
َ
الجرح الذي
تذك ْر ّأن هذا الجرح ـ
َ
صان ُعه ـ
أنت ِ
ُ
يزال ّ
طريًا وساخنًا!
ال
ْ ْ
َ
َ
ورأفت َك َ
وقلب َك
فإذن ،خذ ُمواسات َك
السعيدَ ،
َ
َ
ودعني!...
الداكن
اآلالمُ ،
ُ
اآلالم التي َت َـح َّـن ْـن َـت بها ّ
علي،
ُ
ُ َ ِّ
ت َع ّـزيني وتؤك ُد لي على الدوام:
َ َْ ََ
َ
بألف خير.
ال تجزع يا ولد! ...أنت ِ
ُ
ْإن َ
كنت ال تزال قادرًا على «األلم»
ْ
فإذن َ :
ٌ
صالح للحياة.
أنت
2017/12/19

