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سياسة

سياسة
على الغالف

المشهد السياسي

LBC
يخسر
جعجع
ّ

لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لـ«البرغل والمعكرونة»!

ّ
مانحو «سيدر» يهددون :الخصخصة اآلن!

أموال القوات خوة
شرعية ّ
انتهت الجولة األولى ،أمام المحاكم ،بعد نحو  12عامًا من النزاع بين بيار الضاهر وسمير وجعجع .كسب الضاهر هذه الجولة ،نتيجة عدم ّ
«القوات» (القديمة) ،ال
ِ
ّ
نتيجة ما ّ
بسهولة .أهان القاضية .مشكلته أن حصته ِمن تركة الحرب
النتيجة
«بلع»
جعجع
يستطع
لم
أمس.
الصادر
الحكم
يقول
ما
هذا
أوراق.
ن
م
للمحكمة
مه
قد
ِ
ّ
األهلية ّ
ّ
مميزة .الحكم يقول :المؤسسة اللبنانية لإلرسال ،مع «انترناسيونال» أو بدونها ،كان ينبغي أن تعود ملكيتها للشعب اللبناني ...صاحب المال الذي كانت تجبيه
القوات إبان الحرب
محمد نزال
قبل أكثر ِمــن أربعة أشهر ،وفــي ختام
ج ـل ـســة امل ــرافـ ـع ــة ،ت ـ ّ
ـوج ـه ــت ال ـقــاض ـيــة
فاطمة جوني إلــى الخصمني أمامها،
قــائ ـلــة« :ل ـس ــت ِم ــن ال ـن ــوع الـ ــذي يقبل
ّ
ّ
التدخلّ ،
وحيادية،
لدي مناعة مطلقة،
ّ
مع علمي أننا لسنا في مدينة فاضلة،
ولكن َمن لديه ّ
شك فليقل لي اآلن وأنا
ّ
عـنــدهــا ال أح ـكــم ف ــي ال ـق ـضــيــة» .تـقــول
ّ
تتنحى .وكالء
لهما إنها حاضرة ألن
«الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـ ّـيــة» أع ـطــوهــا الـثـقــة،
وعلى رأسـهــم النائب املحامي جــورج
عـ ـ ـ ــدوان ،وك ــذل ــك ف ـع ــل ب ـي ــار ال ـضــاهــر
ووكيله املحامي نعوم فــرح .ابتسمت
جوني ،القاضية املنفردة الجزائية في
ب ـيــروت ،للحاضرين ورفـعــت الجلسة

ّ
يتحتم
كان
ه
أن
رأت القاضية
ّ
التلفزيون بفعل حل
مصادرة
ّ
ميليشيا القوات اللبنانية
إلــى الحكم .أص ــدرتّ القاضية حكمها
أم ـ ّـس« :إب ـطــال الـتـعــقـبــات املـســوقــة في
حق ّ
املدعى عليهم (الضاهر واملؤسسة
اللبنانية لــإرســال إنترناسيونال)».
سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع ب ـ ــاس ـ ــم «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ّـوات»
هـ ــو الـ ـجـ ـه ــة املـ ـ ّـدع ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ال ـض ــاه ــر
بتهمة إسـ ــاءة األم ــان ــة .خـســر جعجع
الـ ـقـ ـض ـ ّـي ــة ...إلـ ــى اآلن .ال ـق ـض ـ ّـي ــة ال ـتــي
أث ـي ــرت ق ـضــائـ ّـيــا ،قـبــل نـحــو  12عــامــا،
لم تنته بعد .سيكون هناك استئناف
ّ
ودفـ ــوع وأش ـي ــاء كـثـيــرة مـمــلــة .احتفل
ال ـ ـضـ ــاهـ ــر أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
تلفزيونه .جعجع بــدا مـكـســورًا .ذهب
ّ
متحدثًا
بعيدًا عندما تناول القاضية
ع ــن «ط ـع ـج ـت ـهــا ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة» .راح ــت
تصريحاته «تنطنط» ِمــن شاشة إلى
أخرى« :الحكم في جزء منه هو افتئات

ّ
سياسية بحتة ،كونها،
علينا ألسباب
أي القاضية ،وضعت رأيها السياسي
الـ ـبـ ـح ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم» .هـ ـ ـ ــذه إه ــان ــة
لـلـقــاضـيــة .لــم ي ـصــدر ،أم ــسّ ،
أي بيان
عــن مجلس القضاء األعـلــى للتضامن
م ــع زم ـي ـل ـت ـهــم .ه ــل ع ـلــى ال ـقــاض ـيــة أن
تسكت على تطاول جعجع؟ إن تكلمت
سـيـخــرج َم ــن ي ـقــول ل ـهــاِ ،م ــن املجلس
املـ ــذك ّـ ــور ،إن ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـتـ ــزام «م ــوج ــب
التحفظ» .أي أن تصمت .حسنًا ،دافعوا
ع ـن ـهــا أن ـت ــم ي ــا «كـ ـب ــار الـ ـقـ ـض ــاة» .أيــن
نــادي قـضــاة لبنان ،الكيان «الـثــوري»
الجديد ،الذي ِمن جملة أهدافه الدفاع
عــن كــرامــة الـقـضــاة وإل ــخ إل ــخ؟ سمير
ّ
ّ
مسيس،
جعجع يتكلم اآلن عن قضاء
بعدما كــان طلب ِمــن القاضية جوني
نفسها ،سابقًا ،أن تأتي إلــى ّ
مقره في
مـعــراب لسماع إفــادتــه .آن ــذاك قــالــت له
ّ
قاضية ،بكامل سلطتي ،فتعال
ال ،أنا
أنت إلينا أيها املواطن «العادي» .يبدو
ّ
أن هذه الوخزة ما زالت تؤمله .جعجع،
ّ
ال ـ ـكـ ــاره ل ـل ـق ـض ــاء املـ ـس ــي ــس اآلن ،هــو
نفسه َمــن كــان حضر قبل سنوات إلى
ّ
ّ
القضية نفسها ،بسيارة
العدلية ،في
ّ
«القواتي» السابق إبراهيم
وزير العدل
ّ
ّ
املتضرر غالبًا يصرخ ،يعترض،
نجار.
ول ـكــن أن يــذهــب إل ــى إه ــان ــة الـقــاضــي
والتشكيك في نزاهته ،بال إثبات ،فهذه
ثقيلة في «دولة القانون واملؤسسات».
حكم القاضية جوني ،الذي اتسعت له
نحو  120صفحةّ ،
ضم تفاصيل هائلة،
ّ
أره ـق ـه ــا ب ـهــا امل ـ ّـدع ــي وامل ــدع ــى عـلـيــه،
وش ـه ــود ك ـثــر ،ت ـصــل ال ـحــاضــر بــأكـثــر
ِم ــن  30س ـنــة خ ـل ــت .ح ـك ــايــات ال ـحــرب
األه ـل ـ ّـي ــة و«امل ـج ـت ـمــع امل ـس ـي ـحــي» ومــا
إلى ذلك .يكفي أحدنا أن يعلم أن كريم
بقرادوني كــان ِمــن بني الشهود ليعلم
ّ
كمية املعلومات فــي املـلــفَ .مــن حضر
ج ـل ـســة امل ــراف ـع ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ـبــل نـحــو
أرب ـع ــة أشـ ـه ــر ،ح ـتـمــا س ـمــع الـقــاضـيــة
تقولّ :
«بدي أخلص بقى ِمن هامللف».

ميليشيا «البزنس»
تقدمت «القوات» بالدعوى ّ
عندما ّ
ضد بيار الضاهر ،قبل نحو  12عامًا ،كان رجل األعمال ووكيل
ُ
اإلعالنات أنطوان الشويري ال يزال ّ
حيًا .إفادته في القضية ،كشاهد ،ض ّمنت الحكم ُ الصادر أمس عن
القاضية فاطمة جونيّ .ثمة مقطع في إفادته جدير بالتوقف عنده« :خالل عام  1993ط ِرح مشروع توأمة،
أو شراكة ،بني ثالثة تلفزيونات هي  LBCواملستقبل وتلفزيون لبنان ،تحت مظلة شركة قابضة بني
الرئيس الراحل رفيق الحريري والقوات اللبنانية املالكة الفعلية لتلفزيون  .LBCIجعجع أبلغ الشويري
بعد عودته من اجتماع مع الرئيس الحريري باستعداد األخير لتحسني نسبة ّ
حصة القوات في الشركة
القابضة ،وطلب إليه االجتماع في اليوم التالي بالرئيس الحريري ملتابعة املوضوع ،ولم يتم تكليف
ّ
الضاهر بهذه املهمة ألن الحريري كان قد رفض االجتماع بالضاهر بسبب حملة شنها التلفزيون
املذكور عليه.
ّ
وأفاد الشويري أنه اجتمع بالفعل في اليوم التالي مع الحريري ،الذي أبلغه باستعداده لرفع نسبة حصة
القوات اللبنانية في الشركة القابضة املزمع إنشاؤها ،وسلمه نسخة عن مشروع مرسوم جديد ينظم
البث الفضائي ،فقام هو ،أي الشويري ،بتسليم تلك النسخة لجعجع بحضور الضاهر ،وطلب من
جعجع تكليف شخص يتمتع بالخبرة السياسية ملتابعة هذا الشق مع الحريري» .بصرف النظر عن
ّ
تأثير مكان هذه اإلفادة في القضية املثارة ،في النزاع بني جعجع والضاهر ،إال أنها تبقى ،كونها
ّ ُ
تاريخية تعطي فكرة عن كيفية إدارة البالد في تلك الحقبة.
صادرة في حكم قضائي ،بمثابة وثيقة
ّ
األهلية .الحديث عن توأمة مؤسسات خاصة مع تلفزيون لبنان ،وكأن
كان ذلك بعد الخروج ِمن الحرب
ّ
ّ
األخير «ملك أبو» فالن أو علتان ،وشركة قابضة يقرر الحريري أن يزيد ِمن خالله الحصة لهذا أو ذاك.
إفادة الشويري هي تصوير للحظة إدارة بلد بذهنية «البزنس» .لحظة تحالف رجل األعمال مع رجل
امليليشيا ...بغية إدارة دولة.

ّ
احتفل الضاهر مع موظفي التلفزيون وقال إن
جعجع «كتير زغير قدام الوليد بن طالل» (مروان طحطح)

ُ
مجرد قراءة ّ
ّ
نص الحكم تسبب صداعًا.
ُ
كان جعجع يريد استعادة التلفزيون
(ال ــذي ك ــان اسـمــه املــؤسـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال ،ب ــا «ان ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال») .لم
ُ
صــل ع ـل ــى ذل ـ ــك .ت ـخ ـب ــره املـحـكـمــة
ي ـح ـ ّ
اآلن أنــه فــي ثمانينات الـقــرن املاضي،
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي يـمـتــد إل ـي ـهــا ال ـن ــزاع
ال ـق ـض ــائ ــي ،ل ــم ت ـكــن «ال ـ ـقـ ــوات» ســوى
ميليشيا عـسـكـ ّ
ـريــة .كتبتها القاضية
بــوضــوح فــي ن ـ ّـص حـكـمـهــا« :الـقــانــون
اللبناني لم يختزن نصوصًا تعترف
ّ
ّ
املعنوية».
بالشخصية
للميليشيات
ل ــم ت ـك ــن ج ـم ـع ـيــة ،ل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا «ع ـلــم
وخ ـب ــر» ،وبــال ـتــالــي ،أم ــام ال ـقــانــون ،لم
تكن موجودة .وكالء «القوات» ،وخالل
سـ ـن ــوات ال ـ ـنـ ــزاع ال ـق ـض ــائ ــي ،ح ــاول ــوا
ّ
«القوات» القديمة
تثبيت اتصال وحدة
ب ــ«ال ـق ــوات» ال ـجــديــدة (ال ـتــي أصبحت
شــرعـ ّـيــة) .باملعنى التاريخي ،بحسب
الـحـكــم ،نعم ربـمــا يـكــون هـنــاك وحــدة،
ول ـك ـن ـه ــا «ال ت ـس ـت ـق ـيــم مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ّ
ّ
القانونية ...فبعد حل امليليشيات (مع
ّ
انتهاء الحرب األهلية) ،يكون كيانها
زال ِمن الوجود ،لذا فالوحدة (اتصال
الـ ـق ــدي ــم ب ــالـ ـح ــدي ــث) م ـس ـت ـح ـي ـلــة بــن
الوجود والعدم» .هل ّ
تحدثت القاضية
عــن «الـ ـق ـ ّـوات» عـلــى وج ــه الـخـصــوص،
ك ـمــا حـ ــاول ج ـع ـجــع ،ف ــي ّتـصــريـحــاتــه
ّ
أمـ ـ ــس ،أن ي ـ ـقـ ــول؟ كـ ـ ــا ،إنـ ـ ــه ُيـ ــدلـ ــس،
ّ
وربـمــا ُيــراهــن على أن أكثر الـنــاس لن
يـطــالـعــوا ال ـنــص ال ـكــامــل لـلـحـكــم .هــذا
ما جاء في النص« :كانت كغيرها ِمن
امليليشيات تسعى إلــى تقسيم البلد
وت ـم ــارس االق ـت ـتــال األه ـل ــي ب ــن أبـنــاء
البلد ال ــواح ــد» .لــم تكن القاضية هنا
ّ
تتحدث عن هــذه التفاصيل ّ
حبًا بها،

ّ
بــل كانت تفند ادع ــاءات الخصوم في
ّ
ّ
القضية ،كما أوردوهــا هم ،لتؤكد لهم
ّ
أن التنظيم ،وعلى فرض ثبوت وجوده
ّ
ّ
ال ـقــانــونــي ،ف ــإن وجـ ــوده ه ــذا ال ب ــد أن
ّ
ّ
«القواتي» لم
«شرعيًا» .التنظيم
يكون
يكن كذلك ،كسائر املتحاربني .القاضية
ّ
تحدثت بلغة الدولة ومنطقها .هي ال
للضاهر،
ترى أن لـ«القوات» وال حتى
ّ
أو ّ
أي معني آخر ِمن تلك الفترة ،الحق
ّ
في تملك أشياء حصلوا عليها بفعل
الجباية ِمــن ّ الشعب اللبناني .قالتها
بوضوح« :إن ّها أموال الشعب» .الحكم
ّ
ّ
يتحدث عــن أنــه بعد حــل امليليشيات،
ّ
فإنه ،وتبعًا للقانون ،يمكن أن «تؤول
وتضحى عرضة
أمــوالـهــا إلــى الــدولــة
ّ
ل ـل ـم ـصــادرة» .ه ــذا يعني أن ــه حـتــى لو
كـ ــان ال ـح ـك ــم أدان الـ ـض ــاه ــر ،ب ــإس ــاءة
األمانة ،فاألكيد أن ّ
ملكية التلفزيون لن
ّ
و«القوات» .أمام هذا
تؤول إلى جعجع
املـقـطــع ِمــن الـحـكــم ،ال يـعــود هـنــاك ِمــن
حــاجــة للحديث فــي ســائــر التفاصيل
ّ
القانونية األخ ــرى ،ســواء ملا عــرض له
ّ
في موضوع مرور الزمن أو الصالحية
ّ
املكانية وغير ذلك .هذه هي الخالصة.
ج ـع ـج ــع سـ ـخ ــر ِم ـ ــن مـ ـس ــأل ــة «أمـ ـ ـ ــوال
الـشـعـ ّـب» واملـ ـص ــادرة لـصــالــح الــدولــة،
وبــدا أنــه ُيريد ِمــن القاضية تعميمها
ّ
ع ـلــى جـمـيــع األح ـ ـ ــزاب ،ول ـكــن فــاتــه أن
ليس لألحزاب األخــرى قضايا مماثلة
اآلن أمــام القضاء .يمكنه قــول ذلــك لو
وصـلــت قضية مماثلة أم ــام القاضية
ث ــم ح ـك ـمــت خ ـ ــاف ح ـك ـم ـهــا .م ــا ذن ــب
ّ
جوني إن شاءت أقدار جعجع أن يكون
الـضــاهــر فــي حـيــاتــه؟ فــي الــواقــع ،ليت
جــونــي كــانــت فــي مــوقــع الـنــائــب الـعــام
ل ــدى مـحـكـمــة الـتـمـيـيــزُ ،بـع ـيــد انـتـهــاء

ّ
األهلية ،لكان ّربما شكل لبنان
الحرب
اخـتـلــف تـمــامــا .اآلن هــي ليست ســوى
قاضية جــزاء منفردة .ليس لها سوى
ّ
أن ّ
تبت بما بني يديها .ليس ذنبها أن
ّ
ّ
ّ
ل ــ«ال ـقــوات» تــركــة خــاصــة ج ــدًا ،قياسًا
بالتنظيمات األخرى ،متصلة بالحرب
ّ
األهلية.
باملناسبة ،الحكم وإن لم ّ يدن الضاهر،
فــي ّ الــدعــوى ض ـ ّـده ،إال أن ــه لــم يكن في
صفه أيضًا .أسقطت القاضية ادعــاءه
بحصول بيع بينه وبني جعجع ،لعدم
ت ـقــدي ـمــه م ــا ّي ـث ـب ـتــه .فـبـحـســب ال ـنــص:
«املحكمة تيقنت أن ّ
أي بيع للتلفزيون
لم يحصل» .في املقابل ،الحكم يتطرق
إلــى «عقد التفرغ» الــذي تــم عــام 1992
ّ
فتغير اسم
بــن «ال ـق ـ ّـوات» والـضــاهــر،
املؤسسة ،وكان هذا ملصلحة الضاهر،
ّ
وبــالـتــالــي «فـ ــإن األم ــر تــم حـتـمــا بعلم
ّ
جـعـجــع وم ــواف ـق ـت ــه» .ه ـك ــذا ،الـقـضّــيــة
األســاسـ ّـيــة فــي مـكــان آخــر تـمــامــا .إنها
تــركــة ال ـح ــرب األه ـل ـ ّـي ــة ،الـثـقـيـلــة ج ـ ّـدًا،
ال ـتــي رم ـيــت عـلــى قــاضـيــة ّرب ـمــا كانت
طفلة آن ــذاك ،فخرجت بالنتيجة التي
اقتنعت بها .باملناسبة ،بعض ّ
املقربني
ّ
ِمـ ــن ال ـق ــاض ـي ــة ،وإزاء كـ ــل الـتـعـلـيـقــات
اتية» املسيئة ّ
ّ
«القو ّ
ضدها ،نقلوا عنها
أمس أنها تكتفي بالقول« :الحمد لله
أنا ضميري مرتاح»ّ .
نص الحكم كان
واضـحــا أيضًا لناحية «التناقض في
إف ــادات الـضــاهــر (فــي مسألة الـبـيــع)...
ّ
علمًا أن الثابت هــو إنـشــاء التلفزيون
ّ
بالجهود التي بذلها» .الحكم يرى أن
الضاهر لم يستلم شيئًا ليسيء األمانة
فيه ،بل هو َمن أسس للتلفزيون ،وعمل
فيه من منطلق تخصصه املهني ،وهو
َمن ّ
«شرعه» الحقًا .النص واضح أيضًا
ّ
لـنــاحـيــة أن م ــا يـنـطـبــق ع ـلــى جـعـجــع،
لـنــاحـيــة أن املـلـكـ ّـيــة فــي ه ــذه القضية،
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،هـ ــي ل ـل ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي،
كـ ــون ال ـت ـل ـفــزيــون ب ـنــي ب ـت ـلــك األم ـ ــوال
املــأخــوذة كجباية ِمــن الشعب ،ينطبق
أيـضــا على الـضــاهــر .أكـثــر ميليشيات
ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة كــانــت تــأخــذ الجباية
ِمـ ــن «ال ـش ـع ــب» ف ــي م ـنــاطــق ّن ـفــوذهــا.
الحكم يذكر هذا أيضًا ،ويتلخص هذا
الجدال بالفقرة اآلتية« :هذا التلفزيون
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـح ـتــم مـ ـص ــادرت ــه بـفـعــل
ّ
ح ــل ميليشيا الـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـ ّـيــة ،قد
اكـتـســب وجـ ــوده الـفـعـلــي الـشــرعــي من
خ ــال ال ـتــرخ ـيــص الـ ــذي ُم ـ ِـن ــح لـشــركــة
 LBCIالتي كــان الضاهر يملك معظم
أسهمها ،مع عــدم مساهمة جعجع أو
الجهة املـ ّـدعـيــة (ال ـقـ ّـوات) بـ ّ
ـأي مــال ِمن
تأسيس تلك الشركة ،وذلك
مالهما في ّ
في ضوء تعذر اعتبارهما مالكني ملال
امليليشيا املـنـحـلــة ،وال ـتــي لــم تساهم
بدورها بأي مال ِمن أمــوال املنتسبني
إليها ،بــل ِمــن مــال الشعب اللبناني».
يوم أمــس ،وإثــر صــدور الحكم ،احتفل
الـضــاهــر مــع الـعــامـلــن فــي التلفزيون
وتـ ـح ـ ّـدث ع ــن رب ــح ق ـضــايــا أخـ ــرى في
ً
تحكيم دول ــي قـبــل أيـ ــام ،ق ــائ ــا« :يلي
عملناه مع الوليد بن طــال باملقياس
الـعــاملــي مــا بـيـنـعـمــل ،وسـمـيــر جعجع
ك ـت ـيــر زغ ـي ــر ق ـ ــدام ال ــول ـي ــد ب ــن طـ ــال».
يبدو أن هذه ّأيام سعد الضاهر ّ
دوليًا
ومـحـلـ ّـيــا ...لـكــن ،هـنــا ،املـســألــة لــم تنته
بعد .اآلن ستبدأ ،مع االستئناف ،رحلة
ّ
قضائية أخرى.

ال يتناسب جدول األعمال لألسبوع التالي على التوالي ،مع
الوعود واآلمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام
اللبنانيين .فاإلصالح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية
للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا األسبوع،
الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيرًا
في عضويتها ّ ً
لالتصاالت أو ممثال ألصحاب رؤوس األموال .وخارج مجلس
ّ
«المفوض السامي» المتابع لمؤتمر «سيدر»،
الوزراء ،أتى
مهددًا المسؤولين :أمامكم شهران لتنفيذ الوعود ،وإال...
لن ندفع!
ّ
كاملفوض السامي الفرنسي ،حضر
«امل ـنــدوب املشترك بــن الـ ــوزارات من
أجل املتوسط» واملسؤول عن تنفيذ
م ـ ـقـ ــررات م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» الـسـفـيــر
ال ـفــرن ـســي ب ـيــار دوكـ ــن إل ــى ب ـيــروت
أمس ،وعلى لسانه التهديد والوعيد
للمسؤولني اللبنانيني.
ّ
طـ ـبـ ـع ــا ،ت ـ ـهـ ــديـ ــدات دوك ـ ـ ـ ــن ،م ـغــل ـفــة
بـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
اإلصــاح ـيــة ،لـكــن مـشــروطــة بتنفيذ
«الخطة اإلصالحية» كمدخل اللتزام
ّ
ال ـ ـ ــدول ب ـ ــ«دعـ ــم لـ ـبـ ـن ــان» ع ـب ــر خــطــة
ّ
يخف أمام من
سيدر .إل أن دوكني ،لم
ِ
التقاهم أمــس ،أن فرنسا وحلفاءها
يعطون لبنان مهلة شهرين لتنفيذ
م ــا ي ــرون ــه م ــن «إص ــاح ــات أول ـ ّـي ــة»،
أس ــاسـ ـه ــا ال ـخ ـص ـخ ـصــة وأخ ـط ــره ــا
ف ــي ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،وب ـعــدهــا ،إن
لم يلتزم ُلبنان ،فإن التزامات الدول
املانحة /املقرضة ستكون ّ
مهددة.
ِ
وبحسب املعلومات ،فإن دوكني طرح
النقاط التالية الواجب تنفيذها في
مهلة الشهرين :خفض عجز املوازنة
بـمــا ي ـعــادل  %1مــن الـنــاتــج املـحـلــي،
وضع آلية ملكافحة التهرب الضريبي
ّ
وجدية
والفساد على أن تكون فعلية
ولـ ـيـ ـس ــت شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ،إطـ ـ ـ ــاق ع ـق ــود
الشراكة مع القطاع الخاص ،وتحرير
قطاع االتصاالت!
غير أن من وافــق على مؤتمر سيدر
ّ
يتحسس من
بكل سيئاته ،عليه أن ال
اللهجة الفوقية للمبعوث الفرنسي
والشروط القاسية والتهديدات!
ومـ ــن امل ــوف ــد ال ـفــرن ـســي ال ـ ــذي يعقد
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ع ـن ــد ال ـخــام ـســة
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة ،إلــى
مجلس ال ـ ــوزراء ،ال ــذي عـقــد جلسته
لنقاش  52بـنـدًا ،فــي غالبيتها منح
وه ـ ـبـ ــات .أب ـ ــرز ال ـب ـن ــود ط ـل ــب وزارة
امل ـ ــال ـ ـي ـ ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار س ـ ـ ـنـ ـ ــدات خ ــزي ـن ــة
بالعمالت األجنبية وتقديم عروض
اس ـت ـبــدال كــامــل أو ج ــزء مــن سـنــدات
الـخــزيـنــة بــالـعـمــات األج ـن ـب ـيــة ،بما
فـيـهــا ال ـيــوروبــونــد املـسـتـحـقــة خــال
الـعــام  ،2019وتفويض وزي ــر املالية
إجـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال .وبـ ــدا
الفتًا بعد املوافقة على الطلبّ ،
تبرع
وزير العمل كميل بو سليمان ،الذي
يملك مكتبًا للمحاماة يدير الجانب
القانوني لعمليات إصــدار السندات
ال ـخــارج ـيــة لـلـبـنــان «ال ـي ــوروب ــون ــد»،
ب ـت ـقــديــم خ ــدم ــات م ـك ـت ـبــه «م ـج ــان ــا»
ملـتــابـعــة ه ــذا اإلصـ ـ ــدار .وه ـنــا يـجــدر
السؤال أيضًا :هل بو سليمان وزير
في الحكومة أم صاحب مكتب يدير
إص ــدار السندات اللبنانية وإن كان
مجانًا؟ وحتى لو لم يكن هناك نص
قانوني يمنع تضارب املصالح هذا
ّ
ت ـحــدي ـدًا ،إل أن روح ال ـقــانــون تمنع
التضارب في املصالح وتضعه
هــذا
ّ
موضع الشك.
ومـ ـث ــل بـ ــو س ـل ـي ـم ــان ،ي ـح ـت ــار وزيـ ــر
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت م ـ ـح ـ ـمـ ــد شـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــرّ ،ف ــي
ً
كــونــه وزيـ ـرًا فــي الـحـكــومــة أو ممثال
للهيئات االقـتـصــاديــة ،كزيارته قبل
أيام رئيس ّالجمهورية ميشال عون
ً
بصفته ممثال للهيئات االقتصادية

ولّ ـيــس ك ــوزي ــر ف ــي ال ـح ـكــومــة .إذ إن
النقاش في جلسة أمس حول حماية
بعض املنتجات الوطنية (املعكرونة،
ال ـ ـط ـ ـحـ ــن ،الـ ـ ـب ـ ــرغ ـ ــل ،الـ ـبـ ـسـ ـك ــوي ــت،
والــوي ـفــر ومـ ــواد الـتـنـظـيــف) ،أوصــل
إل ــى تـكــويــن لـجـنــة بــرئــاســة الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وعـ ـض ــوي ــة نــائ ـبــه
ووزراء االقـتـصــاد والصناعة واملــال
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
التجارة الخارجية و ....محمد شقير!
بصفته االقتصادية! وجرى النقاش
بني الوزير وائــل أبو فاعور وشقير،
ح ــول ف ـك ــرة ال ـح ـمــايــة ،وأش ـ ــار وزي ــر
االتـ ـ ـص ـ ــاالت إل ـ ــى أن قـ ـ ــرار ال ـح ـمــايــة
األخـيــر لبعض املنتوجات الغذائية
ورف ـ ـ ــع ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى امل ـن ـت ــوج ــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ووقـ ـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد بـعــض
املـنـتــوجــات ّ
ردت عليه تركيا بوقف
اسـتـيــراد الـخــردة مــن لبنان ،مـ ّـا دفع
ّ
بعمال الخردة في طرابلس والشمال
إلـ ــى االعـ ـ ـت ـ ــراض .ف ـس ــأل أبـ ــو فــاعــور
شقير عــن ع ــدد املـعـتــرضــن ،فــأجــاب
األخـيــر بــأن ه ــؤالء ي ـقـ ّـدرون بحوالي
 150عائلة ،وكان جواب أبو فاعور أن
الحماية يستفيد منها حوالي 2000
ع ــائ ـل ــة .ويـ ـق ــول م ـع ــارض ــو م ـش ــروع
ح ـم ــاي ــة ب ـع ــض امل ـن ـت ـج ــات (ال ـب ــرغ ــل
واملـعـكــرونــة )...إن ص ــدور هـكــذا قــرار
سـيــؤدي عمليًا إلــى تشريع احتكار
فــي ال ـســوق ل ـهــذه املـنـتـجــات ،بسبب
غياب املنافسة الجدية بني املنتجني

اللبنانيني .ويجري همس عن وجود
ش ــرك ــة مـ ـح ــددة س ـت ـك ــون املـسـتـفـيــد
األول من أي قرار مماثل.

َ ِّ
باسيل ُ«ينقر» على بو صعب

ّ
شهيب
وحني أثار وزير التربية أكرم
مسألة األساتذة الناجحني في كلية
الـتــربـيــة بإعطائهم ال ــدرج ــات الست
املستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب
والــرواتــبّ ،أيــده وزيــر الـ ّـدفــاع الياس
ب ــو ص ـّع ــب ،ال ـ ــذي أكـ ــد أن األس ــات ــذة
يستحقون ذلك .غير أن الوزير جبران
ّ
بــاسـيــل ،وب ــن امل ــزح وال ـج ـ ّـد ،استهل
ّ
متوجهًا لرئيس الحكومة :ما
الكالم
يقوله الــوزيــر بو صعب ّ من رأي في
ّ
مـلــف ّاألســاتــذة وفــي مـلــف النازحني
ال يمثل رأينا! وتابع «ممازحًا» :وإن
استمر الحال على ما هو عليه فإنني
سأضطر ألخذ إجراءات! فما كان من
أبــو فاعور إال أن تابع «املــزحــة» :خذ
إج ــراءات ــك ألن الــوضــع مستمر على
مــا هــو عليه .واعـتــرض باسيل على
مسألة منح األساتذة الدرجات الست
من خلفية اعتباره أن سلسلة الرتب
والرواتب بأكملها خطأ وأن الحكومة
املــاضـيــة أقــرتـهــا تـحــت تـحــت ضغط
«الـشـعـبــويــة» .وعـنــدمــا شــرح الــوزيــر
أل ـب ـيــر س ــرح ــان أن إقـ ـ ــرار ال ــدرج ــات
الـســت يـحـتــاج إل ــى قــانــون بـعــد قــرار
مجلس شــورى الدولة إبطال القرار،
بـ ـ ّـرر ال ـح ــري ــري ضـ ـ ــرورة اإلق ـ ـ ــرار في
الجلسة الحكومية ب ــأن ال ـنــواب في

دوكين طالب
المسؤولين بالخصخصة
وتحديدًا في قطاع
االتصاالت

ّ
باسيل للحريري :كل ما يقوله بو صعب حول النازحين واألساتذة ال يمثل رأينا (هيثم الموسوي)

املـجـلــس بـعــد أس ـبــوعــن سـيـقـ ّـدمــون
ال ـقــانــون وتـضـطــر ّ الـحـكــومــة عندها
إلقـ ـ ــراره وي ـن ــزل ال ــن ــواب ويـلـتـقـطــون
ال ـص ــور م ــع األس ــات ــذة املـتـجـمـهــريــن
أمـ ــام الـ ـس ــراي ال ـح ـكــومــي وكـ ــأن هــذا
إن ـ ـجـ ــاز ،م ـ ـقـ ـ ّـدرًا ال ـك ـل ـف ــة بـ ـح ــوال ــي 3
مليارات و 700مليون ليرة ،مقترحًا
أن ت ـقــوم الـحـكــومــة ب ــإق ــراره ،وهـكــذا
ك ـ ــان .واس ـت ـغ ــرب عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــوزراء،
خــروج باسيل وبعض وزراء التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر مـ ــن قـ ــاعـ ــة مـجـلــس
الــوزراء في ختام الجلسة ،مع أن بو
صـعــب ك ــان قــد طـلــب ال ـكــام ليشرح
موقفه .وفــي مــا خـ ّـص االخـتــاف في
ال ــرأي بــن بــو صـعــب وبــاسـيــل حــول
مسألة النازحني ،فهو يرتبط بالبند
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ت ـم ـكــن ال ـت ــام ــذة الــذيــن
تــابـعــوا دراسـتـهــم فــي ســوريــا أو أي
دول ـ ــة أخ ـ ــرى والـ ـت ــام ــذة ال ـســوريــن
وســواهــم مــن ســائــر الجنسيات ،من
ال ـت ـق ــدم لــام ـت ـحــانــات الــرس ـم ـيــة في
ال ـع ــام  2019لـلـشـهــادتــن املـتــوسـطــة
وال ـثــانــويــة» ،إذ إن بــو صـعــب يـ ّ
ـؤيــد
الـ ّـسـمــاح للطالب الـســوريــن بتقديم
االم ـت ـح ــان ــات ،فـيـمــا يــرفــض بــاسـيــل

بذريعة أن األمر يجبر النازحني على
العودة إلى سوريا.
وب ــدا الفـتــا أم ــس ،معاتبة الـحــريــري
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء بـ ـسـ ـب ــب تـ ـس ــري ــب ج ـ ــدول
أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ومـ ـ ــداوالت
الجلسات ،على اعتبار أنـهــا سـ ّ
ـريــة.
وح ــن سـئــل وزيـ ــر املـ ــال عـلــي حسن
ّ
ّ
خليل عــن األرق ــام ّ املــالـيــة ،أكــد أن كل
شــيء موجود لكنه لن يحضره إلى
مجلس ال ــوزراء خوفًا مــن التسريب
إلى اإلعالم!

عودة نازحين إلى سوريا

ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــرّ ،أمـ ـن ــت امل ــدي ــري ــة
العامة لألمن العام العودة الطوعية
لـ ـ  1073نــازحــا ســوريــا مــن مختلف
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
املـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة
لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاجـ ـئ ــن  UNHCRإل ــى
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،عـ ـب ــر م ـعــابــر
املصنع وال ـقــاع والـعـبــوديــة .وواكــب
األم ــن الـعــام الـحــافــات الـتــي أمنتها
ّ
التجمع
السلطات السورية من نقاط
إلى الحدود اللبنانية ـ السورية.
(األخبار)
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مقالة

السنيورة «يترافع» من دون تهمة:

سأفاجئكم بالوثائق

َ
اختار الرئيس األسبق للحكومة فؤاد السنيورة أن يقوم بمرافعة استباقية للدفاع عن نفسه في قضية الحسابات المالية.
صحيح أن أحدًا لم يتهمه باالسم ،لكنه «مقتنع بأن حزب الله يريد تصفية الحساب معه» ،لذا ّ
قرر عقد مؤتمر صحافي «للرد
على الوثائق بالوثائق» .وهو على ّ
حد قول المقربين منه ُ
«سيفاجئ الجميع»

ّ
«متحصنًا بالطائفة» (هيثم الموسوي)
صحيح أن السنيورة ال يملك حصانة نيابية لكنه سيخوض معركته

تقرير

حرب المخابرات على المخدرات
دخلت استخبارات الجيش على خط مكافحة املخدرات ومالحقة مروجي
املخدرات ّ
وتجارها .ومنذ يومني ،دهم عناصر من مديرية املخابرات مزرعة في
بلدة ريحا  -مراح املير في البقاع ،يملكها أحد أبرز املطلوبني نوح زعيتر حيث
ُ
ضبطت كمية كبيرة من املخدرات .وقد عثر في املزرعة على مصنع لتصنيع
ّ
املخدرات ،وصودرت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدرت بنحو  20شاحنة.
ويوم أمس ،دهمت قوة من مديرية املخابرات ،في بلدة جالال  -البقاع األوسط،
منزل املطلوب علي ز حيث أوقفته ،وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من
املواد املخدرة ،باإلضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة
السلكية مختلفة.
كما دهمت دورية أخرى مصنعًا للمخدرات في بلدة دير األحمر  -حي الشعب
عائد للمطلوب جورج ح .وأوقفته باإلضافة إلى عدد من الذين كانوا برفقته،
وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من املواد املخدرة وآالت لتصنيعها.
(األخبار)

ميسم رزق
ُ
َ
األسبق للحكومة
يمثل اليوم الرئيس
ف ــؤاد الـسـنـيــورة أم ــام ال ــرأي الـعــام في
أول جلسة دفــاع عن نفسه في قضية
ينتظر النائب
الـحـســابــات املــالـيــة .لــم
ِ
ّ
ويحدد
السابق أن يقول القضاء كلمته
ُ
مــن هــم املـتــورطــون فــي هــذه القضية،
ِع ـل ـمــا أن ال ـج ـهــات ال ـت ــي أن ـج ــزت هــذا
امللف (وزارة املال) ،أو التي أثارته أمام
اإلعالم (النائب حسن فضل الله حاليًا،
والنائب إبراهيم كنعان قبل سنوات)،
َ
تحاشت تسمية املسؤولني عن الهدر
والفساد والسرقة بأسمائهم .وعوضًا
عن ذلك حصرت كالمها بفترة زمنية
تعاقب عليها أكثر من رئيس حكومة
ووزيــر مالية ،وتركت للقضاء الكلمة
ال ـف ـص ــل .ف ـل ـم ــاذا اع ـت ـبــر رئ ـي ــس كتلة
املستقبل النيابية سابقًا نفسه املعني
والوحيد ،وقــرر عقد مؤتمر صحافي
اليوم «للرد على الوثائق بالوثائق»؟
ال شك في أن السنيورة َ
ملس بأن فتح
ب ـ ــاب ال ـح ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة وم ـب ـل ــغ 11

مـلـيــار دوالر ال ـتــي أنـفـقـتـهــا حكومته
األولــى ( )2008 - 2005من دون قانون
موازنة وخارج القاعدة االثني عشرية،
َ
ليس الـغــرض منه رفــع حــدة الخطاب
ال ـس ـيــاســي وال ال ـت ـحــريــض الـشـعـبــي.
فــال ـخ ـطــاب ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي تحكمه
التسوية بني غالبية األفرقاء في مكان،
وإث ـ ــارة مـلــف ال ـف ـســاد ف ــي م ـكــان آخ ــر.
الله ُ«يريد أن
الرجل
ِ
مقتنع بأن حزب ّ
يفتح دفــاتــر قديمة ،ويصفي حسابه
مـعــه بصفته الــرجــل األك ـثــر ثـبــاتــا في
مــواجـهـتــه مـنــذ ع ــام  ،»2006عـلــى حد
ق ـ ــول م ـق ــرب ــن مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
للحكومةّ .
تنبه السنيورة لهذا األمر،
ّ
ّ
ك ـمــا ي ـق ــول م ـق ــرب ــون م ـن ــه ،ف ـ ــ«قـ ــرر أن
يـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة اس ـت ـبــاق ـيــة ق ـب ــل أن
تتوسع الحملة ّ
ّ
ضده .فهو ال يريد أن
يذهب فرق عملة ،ال سيما أنه يشعر،
أقله حتى اللحظة بأنه وحيد في هذه
ّ
امل ـعــركــة» .يــؤكــد ه ــؤالء أن الـسـنـيــورة
«سيفاجئ الجميع اليوم في مؤتمره
لجهة ما يملكه من مستندات» .وهو
ال ــذي بــدأ بتوثيقها «مـنــذ أكـثــر مــن 5

َ
سـ ـن ــوات ،ح ــن بـ ــدأت ب ـعــض الـجـهــات
السياسية بالتصويب عليه مــن باب
الـحـســابــات املــالـيــة» ،مشيرين إلــى أن
«القضاء في حال اطلع عليها فإنه لن
يجد فيها ثغرة واحدة».
ِ
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ،اخـ ـ ـت ـ ــار ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة أن
ي ـع ـقــد م ــؤت ـم ــره ف ــي ن ـقــابــة الـصـحــافــة
ألن ـ ــه «أراد اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب أك ـ ـبـ ــر ح ـشــد

سيقول السنيورة
إن ملف الحسابات
المالية يستهدف
بالدرجة األولى نهج
الحريرية السياسية

الحسابات
إلى القضاء
ق ـ ـ ــدم عـ ـض ــو كـ ـتـ ـل ــة الـ ــوفـ ــاء
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة الـ ـن ــائ ــب حـســن
ف ـض ــل الـ ـل ــه أم ـ ـ ــس ،امل ـل ـف ــات
املتعلقة بمخالفات حسابات
الدولة إلى املدعي العام املالي
القاضي علي إبراهيم.
وقــال فضل الله إن «مطلبنا
هو الوصول للحقائق الكاملة
وحماية املــال الـعــام» ،مشيرًا
إل ــى أن «وزيـ ــر امل ــال الـحــالــي
هــو مــن طـلــب اسـتـتـبــاع هــذه
الحسابات املالية التي بــدأت
ع ـ ــام  ،2010لـ ــم ن ـت ـهــم ول ــم
يرد أن يبرئ
نسم أحدًا ومن ِ
نفسه فليذهب إلى القضاء».
وأوض ــح فضل الله أن امللف
امل ــال ــي بـكــامـلــه م ــوج ــود لــدى
وزي ـ ــر امل ـ ــال ال ـ ــذي سـيـقــدمــه
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
وم ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب وال ـن ـيــابــة
العامة املالية ،وقــال« :فلنبعد
مـ ـل ــف ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ــالـ ـي ــة
ع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـيـ ـي ــس ولـ ـي ــرف ــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــون أي ــديـ ـه ــم عــن
القضاء».
(وطنية)

س ـي ــاس ــي وإعـ ــامـ ــي» ب ـع ــدم ــا نـصـحــه
الفريق املحيط بــه بهذا األم ــر .أمــا في
امل ـض ـمــون ،ف ـس ـيـ ّ
ـرد عـلــى ال ــذي ــن ملـحــوا
إلـ ــى دوره «املـ ـشـ ـب ــوه» ف ــي ات ـجــاهــن،
ً
م ـ ـح ـ ــاوال اسـ ـتـ ـم ــال ــة املـ ـح ــاي ــدي ــن إل ــى
صفه :األول تقني  -إداري عبر «إبرازه
األرقـ ــام ب ــدق ــة» ،وال ـثــانــي سـيــاســي من
خ ـ ــال «ت ــأكـ ـي ــد أن م ـل ــف ال ـح ـس ــاب ــات
املالية يستهدف بالدرجة األولى نهج
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ومـ ــن جـمـلــة
األمور التي سيتطرق لها هي «الفصل
ب ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــدخ ــل إلــى
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،واألم ـ ــوال الـتــي كانت
تبقى فــي مصرف لبنان ،إذ إن بعض
الجهات الخارجية التي ّقدمت األموال
كانت هي نفسها تشترط أن ال تدخل
هــذه األمــوال إلــى مــوازنــة الــدولــة» .كما
ّ
سيؤكد أن «طريقة اإلنفاق لم تختلف
ب ـع ــد خ ــروج ــه ،ل ـك ــن الـ ـف ــرق أن بـعــض
ال ــوزراء حصنوا أنفسهم عبر قوانني
صادرة عن مجلس النواب في جلسات
ُ
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة ،وهـ ــو م ــا ل ــم يــكــن
متاحًا في عهده بسبب أزمة سياسية
أدت إلى إغالق أبواب املجلس النيابي
آنذاك».
ح ـ ــال ال ـس ـن ـي ــورة ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام يـصـفــه
املقربون منه بــ«املــرتــاح» .صحيح أنه
ف ـقــد حـصــانـتــه الـنـيــابـيــة بــاسـتـبـعــاده
عــن مقعد صـيــدا ،كما فقد إلــى حـ ّـد ما
الحصانة السياسية حــن ُ تـ ّـم تغييبه
ّ
متعمد عــن تـيــار املستقبل في
بشكل
ظل استبعاد الرئيس سعد الحريري
ُ
ك ــل ال ـطــاقــم الـ ــذي ل ــم يــك ــن راض ـي ــا عن
التسوية مع الرئيس ميشال عــون ،إال
أن ال ـحــريــري وت ـيــار املـسـتـقـبــل وبقية
قوى ما كان ُيعرف بـ 14آذار لن يتخلوا
عنه .وبدأ املقربون من الرئيس األسبق
لـلـحـكــومــة ب ــث «ش ـي ـف ــرة» الـتـحــريــض
ال ـط ــائ ـفــي ،لـتـجـيـيــش ال ـج ـم ـهــور وفــق
ُ
األساليب التي اعت ِم َدت بعد عام .2005
وردًا ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـمـ ــت الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي ل ــم ُي ـع ـلــن ح ـتــى اآلن
موقفًا واضحًا من كل ما يجري ،اعتبر
املقربون من السنيورة أن «بيان كتلة
املستقبل كــان كافيًا في هــذا الصدد»،
ويبقى الرئيس الحريري «الــذي ربما
ينتظر املــؤتـمــر ال ـيــوم ،وب ـعــده سنرى
حـمـلــة الـتـضــامــن م ـعــه» ،خـصــوصــا أن
السنيورة «لديه ما يكفي من الوثائق
التي تظهر بأنه أكبر من الحمالت التي
تسعى إلى تشويهه».

الحريري ممتعض من حزب الله وعون:
نهاية «الغنج» السياسي!
يمكن الرئيس سعد الحريري أن
يمتعض من أداء حزب الله في ملف
الحسابات المالية ،ومن موقف رئيس
الجمهورية ميشال عون من ملفي
النزوح والعالقة مع سوريا .أكثر من
االمتعاض ال يملك الحريري أي هامش
للمناورة أو للمواجهة
هيام القصيفي
يتصرف تيار املستقبل والرئيس سعد الحريري
مع فتح حزب الله ملف الحسابات املالية ،وكأنها
مفاجأة غير محسوبة ،تمامًا كما في فتح
موضوع النازحني السوريني والعالقة مع سوريا
على طاولة مجلس الوزراء وخارجها .وحاوال وفق
ذلك تصوير ما يجري على أنه استهداف لهما
وللرئيس الراحل رفيق الحريري.
الواقع مختلف تمامًا .ألن العودة إلى مرحلة ما قبل
االنتخابات النيابية ،تدل على أن ما يحصل اليوم
تتمة للمسار الذي بدأ قبل  7أيار عام  .2018لكن
املشكلة أن تيار املستقبل كما القوى السياسية
األخرى ،كانت مشغولة باملهاترات االنتخابية
وبتبادل التهم لتحصيل أصوات الناخبني ،فلم تعر
أهمية ألداء حزب الله في االنتخابات وما بعدها.
منذ أن بدأ األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله يطل إعالميًا في مرحلة التحضير
لالنتخابات ،كان يتحدث عن فتح حزب الله
معركة الفساد ومكافحة الهدر وتحصيل الحق
العام .بصرف النظر عمن يقف مع هذا الكالم أو
ضده ،والسبب الحقيقي وراءه ،إال أن الحزب كان
واضحًا في إشهار موقفه .فعودته السياسية
إلى الداخل اللبناني ،ودخوله بقوة على خط
االنتخابات وتشكيل الحكومة الحقًا ،وفرض
حضوره كطرف أساسي في كل املفاوضات منذ
التسوية الرئاسية ،دلت على أنه لن يكون واقفًا
على الحياد في املوضوع املالي واالقتصادي .وهو
ّ
عبر مرارًا عن استعداده ملرحلة جديدة في محاربة
الفساد والهدر وكل ما يمت بصلة إلى هذا امللف،
مهما كانت تشعباته ،ومهما طاول من مسؤولني
سابقني وحاليني.
مشكلة تيار املستقبل والحريري ،أنهما لم يأخذا
هذا الكالم بجدية ،تمامًا كما حصل الحقًا مع

مطالبة الحزب بتمثيل سني من قوى  8آذار في
ً
الحكومة ،واعتبراه أداة كالمية ،على رغم أنه كان
خطوة متقدمة في خطاب الحزب ،الذي أعطى أكثر
من مرة إشارات واضحة على أنه لن يتراجع عن
وضع يده على هذا امللف نيابيًا ووزاريًا .لم يع
الحريري أن الحزب طالب علنًا بوزارة التخطيط،
وظن أن التسوية الرئاسية ،والتحالف مع رئيس
الجمهورية والوزير جبران باسيل ،تعني أن
«اإلبراء املستحيل» نام في أدراج الحزب بعدما
نام في أدراج التيار الوطني .كذلك فإن مناقشات
املجلس النيابي صبت كلها في اتجاه مواجهة
الهدر ومحاربة الفساد ،حتى أن نواب الكتل
السياسية املعارضة واملوالية انجروا إلى املناقشة
عينها.
في األيام األخيرة ،ومنذ جلسة مجلس الوزراء ،بدا
الحريري أنه استوعب أن متغيرًا جديدًا يطل على
الواقع الداخلي ،بدءًا من موقف رئيس الجمهورية
الذي لم يكن في صفه ،عندما فتح ملف النزوح
السوري والعالقة مع سوريا ،فاتخذ الحريري
موقفًا متشنجًا من دون أن يتحدث في مجلس
الوزراء .ومنذ تلك الجلسة واألمور تتفاقم في
كواليس املستقبل ومحيط الحريري .ومع تقدم

ُيدرك الحريري أن أي
مواجهة مع عون
وحزب الله ستكون مكلفة

ملف الحسابات إلى الواجهة ،في وقت واحد (بعد
قرار املجلس الدستوري) ،أيقن الحريري أن فترة
«الغنج» السياسي انتهت ،وأنه بات أمام تحديات
مكلفة مهما كان أداؤه فيها .لكنه بات أيضًا على
يقني أنه عاجز عن اتخاذ خطوات حاسمة تعيد
تصويب األمور إلى مكانها الصحيح.
ففي ذهن بعض أركان «املستقبل» أن تدحرج األمور
كما ظهر بعد أيام قليلة على تأليف الحكومة ،يشبه
مرحلة الرئيس اميل لحود ،حني استهدف الحريري
األب أكثر من مرة .لكن عارفي الحريري االبن ،من

حلفائه وخصومه على السواء ،يعرفون أيضًا أنه لن
يقدم على ما أقدم عليه والده ،لجهة االستقالة ،مهما
أحرجته الضغوط السياسية .فالحريري واقع تحت
تأثير مؤتمر «سيدر» وتبعاته ووعوده ،إضافة
إلى ضغوط عربية ودولية ،ناهيك عن شخصيته
املختلفة تمامًا عن شخصية والده ،فال يقدم على
خطوة تصعيدية.
لذا من املتوقع أن يكتفي الحريري وتيار املستقبل،
باستخدام خطاب تحذيري لرفع العتب ،ولو
استخدمت فيه عبارات الغدر واالستهداف ،سواء
مع صدور قرار املجلس الدستوري وإبطال نيابية
النائبة ديما جمالي وحدها ،على رغم أن طعونًا
أخرى كانت مرشحة للقبول في دوائر أخرى ،أو
مع الكالم عن نبش دفاتر الحسابات املالية .وكان
بيان كتلة املستقبل واضحًا حني استخدم أدبيات
مرحلة سابقة ،واستعاد حضور الرئيس فؤاد
السنيورة الذي سبق أن أبعده الحريري بنفسه عن
النيابة وعن املشهد السياسي لتيار املستقبل .حتى
امتعاضه من موقف رئيس الجمهورية ،التف عليه
بنفسه أمس في مجلس الوزراء ،بعدما حاول في
األيام األخيرة بث الحرارة في عالقته مع حليفيه
التقليديني الرئيس نبيه بري ووليد جنبالط.
وإذا كان فتح امللفات املالية يذكر بعهد الحريري
الراحل وخليفته السنيورة ،فإن ملف النزوح
السوري يرتد على رئيس الوزراء الحالي ،وهو
الذي حمل هذا امللف من اللحظة األولى في تعارض
جلي مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني
الحر .لكن الحريري يتحمل أيضًا تبعات تردد
فريقه وتردده ،كما إنشاء وزارة خاصة بشؤون
النازحني في حكومته األولى ،وها هو يتخلى
عنها لصالح فريق  8آذار .وهو يعرف أن عون لن
يتهاون في مقاربة ملف النزوح ،وتأييد العالقة مع
سوريا ،ليس بسبب موقف حزب الله ،بل ألن تلك
واحدة من قناعاته األساسية قبل أن يكون رئيسًا
للجمهورية .كما هي الحال في املوضوع املالي،
فصحيح أن حزب الله هو الذي يقف في الواجهة،
لكن عون والتيار الوطني ال يمكن أن يقفزا فوق
موقف الحزب أو فوق ما كتباه قبل سنوات.
يعرف الحزب أن قدرة الحريري على املناورة
ضئيلة ،ويعرف عون أيضًا أنه يمسك الحريري
من اليد التي توجعه ،فيضغطان عليه في امللفني
الحساسني .لكن لكليهما مصلحة في التهدئة بعد
أن تكون امللفات فتحت وأدت نتيجتها ،فيصبح
حينها للتسوية السياسية معنى آخر ،يختلف عن
مرحلة ما قبل تأليف الحكومة.

تقرير

الرئيس لحود يفتح ملفات الفساد :هكذا تصرفت حكومة السنيورة مع هبات 2006
يقدم رئيس الجمهورية السابق العماد إميل
لحود شهادته عن مرحلة استالمه لقيادة الجيش
ومن ثم رئاسة الجمهورية من خالل تسجيالت
خاصة تنشر تباعًا عبر حساباته على اليوتيوب
والفايسبوك والتويتر.
وفي الحلقة األولى تناول الرئيس لحود أحد ملفات
ّ
الفساد املتعلقة بالهبات ،فذكر بكيفية التعاطي
مع الهبات عام  1999بعدما قام اإلسرائيليون
بضرب محطات الكهرباء في لبنان ،إذ طلب
الرئيس لحود حينها انعقاد مجلس الوزراء
ووجه نداء للبنانيني ليساعدوا الدولة عن طريق
هبات إلصالح الكهرباء من دون الحاجة ملساعدة
الخارج .وبلغت التبرعات  50مليون دوالر

وضعت باسم رئيس الجمهورية ،لكنه طلب بأن
تودع باسم الدولة اللبنانية في املصرف املركزي،
وصدر قرار عن مجلس الوزراء بقبولها ،وفقًا
ُ
لألصول القانونية .واتخذ بحسب القانون في
ذلك الوقت قرار يقضي بأن تمر أي أموال تأتي
إلى الدولة اللبنانية عبر مجلس الوزراء ليعرف
أين صرفت بالتفصيل ،وسرت هذه القاعدة إلى
حني اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
بعدها بدأت الهبات تأتي بكثرة وبخاصة عام
 ،2006ويضيف الرئيس لحود :في ذلك الوقت
طلبت من رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة)
الئحة بالهبات لكي نتخذ قرارات بشأنها في
مجلس الوزراء ،فكان الجواب حينها من الرئيس

فؤاد السنيورة وأغلب الوزراء ،ما عدا وزراء
حزب الله والوزير يعقوب الصراف ،بأنه تم وضع
الئحة بهذه الهبات عبر اإلنترنت ،فكان جوابنا
لهم بوجوب أن تمر هذه األموال عبر مجلس
الوزراء .وتابع الرئيس لحود :لألسف أيضًا بعد
أشهر عدة حني أصبحت الحكومة غير شرعية
أصبحت األموال تأتي إلى لبنان بشكل أكبر،
وكنا نقرأ عبر الصحف بأنها بقيمة حوالى 8
مليار دوالر ،وبما أن الحكومة كانت غير شرعية
ونحن لم نكن نحضر االجتماعات ،كنت أعيد كل
القرارات التي تأتيني عبرها بالرفض ألنها وزارة
غير ميثاقية وغير شرعية.
(أخبار)
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سياسة

سياسة

كتاب

«نصف قرن في سياسة أميركا الشرق أوسطية» لعبدالله بوحبيب

نشرت «االخبار» أمس حلقة اولى من الكتاب الجديد لسفير لبنان السابق في واشنطن
الدكتور عبدالله بوحبيب «اميركا َ
القيـم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الخارجية في الشرق االوسط» .يتناول الكتاب مراجعة للسياسة االميركية في دول
الشرق االوسط ،ومن بينها لبنان ،طوال نصف قرن خلت منذ عهد الرئيس ريتشارد

نيكسون وصوال الى عهد الرئيس باراك اوباما ،مع خاتمة تعرض قواعد السياسة
الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب .لكن مع استفاضة في تحديد معالم سياستي
الرئيسني جورج بوش االبن وأوباما ،والخيارات والقرارات ومظاهر النجاح والفشل التي
رافقتاها .حلقة أمس أضاءت على الظروف التي رافقت إقرار القرار  1559والدور

7

[]2

األميركي في عدوان تموز  ،2006فيما تتناول حلقة اليوم عالقة الرئيس باراك اوباما
بالسعودية التي ترجحت بني طرفي التحالف والصداقة ،لكن مشوبة بكثير من
التناقض والتنافر .أوباما ،في نهاية واليته االولى ،توصل الى عدد من االستنتاجات
حيال العالم ،وخصوصًا الشرق االوسط ،ودور اميركا فيه .منها :أن الشرق االوسط لم

يعد مهمًا للمصالح االميركية بسبب االكتفاء الذاتي في حقل النفط ،وهناك القليل
رئيس اميركي القيام به لجعل هذه املنطقة مكانًا افضل ،وأن الرغبة
مما يمكن اي ّ
األميركية في حل مشاكل الشرق االوسط غالبًا ما تؤدي الى الحرب ،والى مقتل جنود
اميركيني ،والى النزف النهائي لصدقية الواليات املتحدة وقوتها حول العالم

باراك أوباما :السعودية حلفاء أم أصدقاء؟
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«ﻻ ينحصر التأثير اﻻميركي على كل من بلداننا في العالم العربي باهمية سياساتها وديبلوماسيتها وحروبها
واستخباراتها وجيوشها ومساعداتها المادية والثقافية ،انما ـ باهمية اكبر ربما ـ بمنتوجاتها اﻻستهﻼكية التي
من ِ
منا غريب عن افﻼم السينما الهوليودية ،وهاتف اﻻيفون
اصبحت جزءا ً ﻻ يتجزأ من حياتنا اليوميةَ .
وخدماته ،ومرطبات الكوﻻ ومشتقاتها ،وبنطلون البلوجينز ،وسندويش الهامبرغر ،وقهوة الستارباكز،
ودخان المارلبورو ،وغيرها وغيرها من السلع اﻻميركية التي نعيشها يومياً ويصعب العيش من دونها».

عبداﷲ بوحبيب

ت مرة في زمن كان اليأس يسيطر على اللبنانيين جميعاً ،ان اتحدى المسؤولين عن لبنان والمنطقة
«قرر ُ
في الخارجية اﻻميركية .سألتهم مشككاً عن فعالية الموقف (المعلن في شأن سيادة لبنان واستقﻼله)
وامكان ترجمته عملياً .كان ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي ،وكنت سفيرا ً للبنان لدى واشنطن.
ي بتهكم« :سعادة السفير ،هل تريدنا ان نقول ان
ما كان من احد الديبلوماسيين في اﻻجتماع ان رّد عل ّ
ت ماذا سيحدث للبنان من جراء
واشنطن ليست معنية باستقﻼل لبنان وسيادته وسﻼمة اراضيه؟ هل فكر َ
تصريح كهذا؟».

«ثمة محدودية ﻻستعمال القوة .في استطاعة الوﻻيات المتحدة ان تربح كل حرب تخوضها .وﻻنها ﻻ
تستطيع دائماً ان تربح السﻼم ،تنقلب اﻻوضاع عليها من رابح الى خاسر... .منطق السيادة في العالم
والمقاومات الشعبية التي انتشرت منذ منتصف القرن الماضي ،ناهيك باﻻرهاب ،يمنع اﻻنتصار الكامل
والشامل في حروب هذا القرن».

من المقدمة

عبداﷲ بوحبيب
باشر مسيرته المهنية في البنك الدولي (واشنطن) في ايار  1976مسؤو ً
ﻻ في دائرة الشرق اﻻوسط حتى
ايار  ،1983عندما ُعّين سفيرا ً للبنان لدى الوﻻيات المتحدة اﻻميركية حتى شباط .1990

في شباط ُ 1992عّين مستشارا ً رئيسياً لنائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا.

في آذار  2001عاد الى لبنان مستشارا ً رئيسياً للشؤون الدولية للرئيس عصام فارس نائب رئيس مجلس الوزراء.

عام  2007اسس وادار «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» طوال عشر سنوات .منذ ايلول  1998كتب
دورياً في جريدة «السفير» ،ثم افتتاحيات منتظمة ما بين عامي  2013و.2016
حاضر في جامعة ڤندربيلت اﻻميركية ،وفي جامعتي الحكمة وسيدة اللويزة في لبنان.
درس العلوم اﻻقتصادية في الجامعة اﻻميركية في بيروت ،وتخّرج فيها عام .1967
حاز الدكتوراه في اﻻقتصاد من جامعة ڤندربيلت اﻻميركية عام .1975
له:
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أميركـا الِقَيــم والمصلحـة

«ما ارجوه ان انقل الى القارئ اللبناني والعربي الرؤية اﻻميركية المرئية الظاهرة للعﻼقات بين القوة العظمى
هذه وعالمنا العربي .لعل ذلك يحضهم على اتخاذ مواقف توصف بالعزة والكرامة التي ربما تقود الى ان
يصبح مصيرنا بين ايدينا نحن ،ﻻ من صنع اﻵخرين».
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الدكتور عبد اﷲ بوحبيب
سفير لبنان سابقﴼ في واشنطن

أ ِميركـــا
القَيــم والمصلحـة
نصف قرن من السياسات الخارجية

في الشــــرق اﻷوســــط

 «الضوء اﻻصفر ،السياسة اﻻميركية تجاه لبنان» ،صدرت طبعته اﻻولى عام  1991عن شركة المطبوعاتللتوزيع والنشر.
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ّ
منفذي
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لعل املوقف الواضح لباراك اوباما يدعم
فـيــه اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة خــال
ثماني سنوات في البيت االبيض ،كان
فــي ايـلــول  ،2016عندما اسـتـخــدم حق
النقض (الـفـيـتــو) ضــد م ـشــروع قانون
وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ــه الـ ـك ــونـ ـغ ــرس االمـ ـي ــرك ــي
باالجماع ،يسمح لعائالت ضحايا 11
ايلول  2001بمقاضاة السعودية بسبب
«صـ ـ ـ ــات» م ــزع ــوم ــة ل ـه ــا بــال ـه ـج ـمــات
االرهابية على نيويورك وواشنطن في
ذلك الحدث.
ّ
سجل الرئيس في السياسة الخارجية
قصير .اذ خدم اقل من اربع سنوات في
مجلس الشيوخ الفيديرالي من كانون
الثاني  2005الى تشرين الثاني .2008
بـ ــدأ ظـ ـه ــوره ع ـلــى املـ ـس ــرح الـسـيــاســي
الوطني في عام  ،2002معارضًا للحرب
على ال ـعــراق ،وك ــان عـضـوًا فــي مجلس
شيوخ واليــة اللينوي (.)2004 - 1997
قال ذلك العام مخاطبًا الرئيس جورج
ب ــوش االب ـ ــن ،ف ــي م ـس ـيــرة ح ــاش ــدة في
شيكاغو مناهضة للحرب على العراق:
ً
«ان ــت تــريــد حــربــا؟ دعــونــا نـكــافــح اوال
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ان ح ـل ـف ــاء ن ــا امل ــزع ــوم ــن
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط (الـ ـسـ ـع ــودي ــن
واملصريني) يتوقفون عن قمع شعبهم،
وق ـمــع امل ـعــارضــة ،ويـكــافـحــون الـفـســاد
وع ــدم امل ـس ــاواة» .كــان ذلــك خطابًا غير
معتاد لتظاهرة مناهضة للحرب على
ال ـ ـعـ ــراق ،خ ـص ــوص ــا وان اوبـ ــامـ ــا ك ــان
ً
مجهوال على الساحة الوطنية.
ذك ــر جيفري غــولــدبــرغ فــي مقالته في
مـجـلــة «اطـلـنـتـيــك» ،فــي نـيـســان ،2016
ع ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الوبـ ــامـ ــا
امثلة كثيرة عن تشكيكه في استمرار
الـ ــدعـ ــم االمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـس ـع ــودي ــة .يــذكــر
ً
مثال حديثًا بينه وبــن رئيس حكومة
اوسـتــرالـيــا وق ـتــذاك مــالـكــوم تيرنبول،
خ ــال اج ـت ـمــاعــات مــؤسـســة «ال ـت ـعــاون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي لـ ـ ـ ــدول آس ـ ـيـ ــا وامل ـح ـي ــط
الهادىء» ،في مانيال في الفيليبني عام
 .2015كان الكالم عن اندونيسيا حينما
وصفها اوباما تنتقل تدريجًا من اسالم
تعددي وتوافقي الى اسالم اكثر تشددًا
ال يتسامح مع تفسيرات مختلفة ،وان
اعدادًا كبيرة من النساء االندونيسيات
اعتمدن الحجاب اآلنّ .
فسر اوباما ذلك
التطور بــ«ان السعوديني ،وغيرهم من
ال ـع ــرب ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،ش ـح ـنــوا االمـ ــوال
وع ــددًا كبيرًا مــن االئـمــة واملعلمني الى
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اندونيسيا في تسعينات القرن املاضي.
م ـ ـ ّـول ال ـس ـع ــودي ــون املـ ـ ـ ــدارس الــديـنـيــة
الــوهــاب ـيــة بـشـكــل كـبـيــر ،وه ــي معاهد
ُ
التفسير االصــولــي فــي االســام
ت ــدرس ّ
والـ ـت ــي تـفــضـلـهــا ال ـعــائ ـلــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـحــاك ـمــة» .اض ــاف اوب ــام ــا ان االس ــام
الـيــوم فــي اندونيسيا اكـثــر تـشــددًا من
االس ــام عـنــدمــا ك ــان هــو يعيش هناك
(في منتصف ستينات القرن املاضي).
تـســاءل تيرنبول« :ألـيــس السعوديون
اصدقاءكم؟».
«االمر معقد» ،أجابه اوباما.
يضيف غولدبرغ« :غالبًا ما سمع املرء
فــي البيت االب ـيــض خ ــال عهد اوبــامــا
م ـســؤولــن ف ــي مـجـلــس االمـ ــن الـقــومــي
ّ
يــذكــرون ال ــزوار بــأن الغالبية العظمى
م ــن خــاط ـفــي ال ـط ــائ ــرات ف ــي  11اي ـلــول
 2001ليسوا ايرانيني .انهم سعوديون.
حـتــى الــرئـيــس نـفـســه يـهــاجــم التمييز
ضد النساء في السعودية الذي تجيزه
الدولة ،مشددًا على ان ال دولــة يمكنها
ان تنهض فــي الـعــالــم الـحــديــث عندما
ُ
ت ـمــارس الـقـمــع عـلــى نـصــف سكانها».
يضيف في املوضوع نفسه« :يمكن املرء
قياس نجاح مجتمع ما من خالل كيفية
معاملته نسائه».
يعود االحباط القوي للرئيس االميركي
ف ــي م ــا يتعلق بــالـسـعــوديــن ،ال ــى حد
بـعـيــد ،ال ــى تحليله سـيــاســات مــوازيــن
ال ـ ـقـ ــوى فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ـ ـ ــط .يـ ــروي
غولدبرغ انه قال الوباما مرة انه الحظه
ً
«اقل احتماال من الرؤساء السابقني في
االنحياز الى اململكة العربية السعودية
في نزاعها مع خصمها اللدود ايران» .لم
ينف الرئيس ذلك وقال« :ايران منذ عام
ِ
 1979عــدو للواليات املتحدة ،وتشارك
في االرهاب الذي ترعاه الدولة ،وتشكل
ت ـهــدي ـدًا حقيقيًا الســرائ ـيــل وعـ ــدد من
حلفائنا ،وتشارك في كل انواع السلوك
امل ــدم ــر» .أض ـ ــاف« :ل ـيــس رأيـ ــي اب ـ ـدًا ان
نرمي حلفاءنا التقليديني  -السعوديني
 ال ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــر مل ـص ـل ـح ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ــران .لـكــنالسعوديني في حاجة الى مشاركة في
الشرق االوسط مع اعدائهم االيرانيني.
املنافسة بــن الـسـعــوديــن وااليــرانـيــن
ســاعــدت على اشـعــال ح ــروب بالوكالة
وفــوضــى فــي ســوريــا والـعــراق واليمن،
تتطلب منا ان نقول الصدقائنا ،وكذلك
لاليرانيني ،انهم في حاجة الــى ايجاد
طــريـقــة فـعــالــة لـلـمـشــاركــة فــي املنطقة،
واالتفاق على نوع من السالم البارد».
ق ــال الــرئـيــس األمـيــركــي اي ـضــا« :النهج
االم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي قـ ــال الص ــدق ــائ ـن ــا في
الخليج انكم على حق ايران هي مصدر
كل املشاكل وسندعمكم في مواجهتها،
ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة ان ـ ــه م ــع اس ـت ـم ــرار
ه ــذه ال ـص ــراع ــات الـطــائـفـيــة املـحـتــدمــة.
هــذا ،بينما اصدقاؤنا التقليديون في
الخليج ليست لديهم القدرة على اطفاء
ت ـلــك الـ ـح ــرائ ــق ،او ان ي ــرب ـح ــوا بشكل
ح ــاس ــم ب ـم ـف ــرده ــم ،م ــا ي ـع ـنــي ان على
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ان تستخدم قوتها
العسكرية لتصفية الحسابات .هذا لن
ي ـكــون فــي مصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وال ال ـشــرق االوسـ ــط .ه ــذه هــي القبلية

بعينها ،وهي قوة ال يستطيع اي رئيس
ام ـي ــرك ــي ازال ـت ـه ــا او اض ـعــاف ـهــا حـتــى.
القبلية ،التي تظهر بوضوح في عودة
مــواطـنــي الــدولــة الفاشلة الــى الطائفة
والـعـقـيــدة والـعـشـيــرة والـقــريــة ،مصدر
الكثير من مشاكل الدول االسالمية في
الشرق االوسط ،ومصدر آخر للقدرية».
فــي مــوضــوع مـشــابــه ،يـقــول غــولــدبــرغ
ان ــه س ــأل اوب ــام ــا مـ ــاذا ك ــان ي ــأم ــل في
تحقيقه من خالل الخطاب الــذي القاه
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ع ــام  ،2009ف ــأج ــاب ــه انــه
كـ ــان يـ ـح ــاول «مـ ــن دون ن ـج ــاح اق ـنــاع
امل ـس ـل ـم ــن ب ـف ـح ــص ج ـ ــذور ال ـت ـعــاســة
التي هم فيها» .اضاف« :كانت حجتي
هــي :دعــونــا نتوقف عــن التظاهر بأن
االس ـبــاب ملشاكل الـشــرق االوس ــط هي
اس ــرائـ ـي ــل ،م ــع انـ ـن ــا م ـص ـم ـمــون عـلــى
ان نـعـمــل لـتـحـقـيــق ال ــدول ــة وال ـك ــرام ــة
للفلسطينيني .لكنني كنت آمل في ان
يــؤدي خطابي الــى اثــارة نقاش يمكن
ان يخلق مساحة للمسلمني ملعالجة
املـشــاكــل الحقيقية الـتــي يواجهونها
 مشاكل الحوكمة .هـنــاك تـيــارات فياالس ـ ـ ــام ل ــم ت ـم ــر ف ــي ع ـم ـل ـيــة اص ــاح
تساعد الـنــاس على تكييف عقائدهم
الــدي ـن ـيــة م ــع ال ـح ــداث ــة .ك ـنــت اف ـك ــر في
اقناعهم بأن الواليات املتحدة ال تقف
ّ
التقدم ،واننا سنساعد،
في طريق هذا
ب ــأي طــريـقــة ممكنة ،عـلــى دف ــع اه ــداف
اج ـنــدة عــربـيــة عملية ونــاجـحــة توفر
حـ ـي ــاة افـ ـض ــل ل ـل ـن ــاس الـ ـع ــادي ــن فــي
البلدان تلك».
اوض ــح اوب ــام ــا فــي حــديـثــه لـغــولــدبــرغ
ان ج ــزءًا مــن مهمته كرئيس للواليات
املـتـحــدة «ح ــض ال ـب ـلــدان االخـ ــرى على
ً
اتـ ـخ ــاذ اجـ ـ ـ ــراءات بــأن ـف ـس ـهــم ،ب ـ ــدال من
انتظار قيادة الواليات املتحدة» .الدفاع
ع ــن ال ـن ـظ ــام الـ ــدولـ ــي ال ـل ـي ـب ــرال ــي ضــد
االرهاب الجهادي واملغامرات الروسية
والـبـلـطـجــة الصينية يعتمد فــي جــزء
كبير مـنــه ،كما يعتقد ،على استعداد
الدول االخرى لتقاسم العبء مع بالده.
ف ــي ح ــدي ــث آخ ــر م ــع ك ــات ــب امل ـقــالــة في
اثناء زيارة تايالند ،لفته الى ان قيادات
دول آسيا واميركا الالتينية وافريقيا
يسألونه ،عندما يجتمع بهم ،مساعدة
ب ـلــدان ـهــم ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى املـعـيـشــة
وزيـ ــادة الـعـمــالــة ،فيما ق ـيــادات الشرق
االوسـ ــط يـبـحـثــون مـعــه فــي الـخــافــات
ال ـق ـب ـل ـيــة بـعـضـهــم م ــع ب ـع ـض ـهــم ،وفــي
سبل التغلب على منافسيهمّ .
توصل،
فــي نهاية والي ـتــه االول ــى ال ــى ع ــدد من
االستنتاجات حيال العالم ،وخصوصًا
الشرق االوسط ،ودور اميركا فيه .منها:
ً
اوال ،ل ــم ي ـع ــد الـ ـش ــرق االوس ـ ـ ــط مهمًا
للمصالح االمـيــركـيــة بـسـبــب االكـتـفــاء
الذاتي في حقل النفط.
ثــان ـيــا ،ل ــو ك ــان ال ـش ــرق االوس ـ ــط مهمًا
عـلــى نـحــو كـبـيــر ،سـيـكــون ثـمــة القليل
الذي يمكن اي رئيس اميركي القيام به
لجعله مكانًا افضل.
ثــالـثــا ،الــرغـبــة الـفـطــريــة االمـيــركـيــة في
اص ــاح كــل ان ــواع املـشــاكــل الـتــي تظهر
اكـثــر ح ــدة فــي ال ـشــرق االوسـ ــط ،تــؤدي
حـتـمــا الـ ــى الـ ـح ــرب ،الـ ــى مـقـتــل جـنــود
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اميركيني ،والى النزف النهائي لصدقية
الواليات املتحدة وقوتها حول العالم.
لم َير الرئيس في مؤسسات السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،خـصــوصــا
م ــراك ــز االبـ ـح ــاث وال ـت ـفـك ـيــر ،الـصــدقـيــة
ف ــي ان ـتــاج ـهــا ال ـف ـك ــري وآرائ ـ ـهـ ــا .اش ــار
لغولدبرغ ان هــؤالء يعتبرون مشاكل
تستطيع حل نفسها
الشرق االوسط ال
ّ
ب ـن ـف ـس ـهــا ،ومـ ــن دون ت ــدخ ــل ام ـيــركــي
ستتفاقم تلك املشاكل ،ما يعني تراجع
مكانة الواليات املتحدة وصدقيتها في
املنطقة تلك .غير ان هذا املنطق ،بحسب
اوباما ،اوصلها الى حرب فيتنام.
يضيف احد مستشاريه «ان ذلك يعني
اب ـقــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة منغمسة في
أزمـ ــات ال ـش ــرق االوس ـ ــط ،وان الــرئـيــس
اوبــامــا يتخذ موقفًا معاكسًا مــن ذلــك.
ال ـت ـ ّ
ـوس ــع املـ ـف ــرط ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
سيضر فــي نهاية املـطــاف باالقتصاد
االميركي وقدرة الواليات املتحدة على
البحث والتعامل مع التحديات االخرى
حول العالم .االهم ان ذلك ّ
يعرض حياة
الشباب االميركي للخطر .كل ذلك ليس
في مصلحة االمن القومي االميركي».
ان ـت ـخــب بـ ـ ــاراك ح ـســن اوب ــام ــا رئـيـســا

ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن دون ان تـكــون
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ع ــاق ــة مـ ـع ــه .حـ ـ ــدث ذل ــك
ايضًا عام  1992في معركة االنتخابات
الرئاسية بني جــورج بــوش االب وبيل
كـلـيـنـتــون .كـتــب الـصـحــافــي والـبــاحــث
دايفيد اوتــاوي في صحيفة «واشنطن
ً
ً
بوست» مقاال طويال عن عالقة السفير
الـسـعــودي وق ـت ــذاك ،بـنــدر بــن سلطان،
بالبيت االبيض .كان ذلك في منتصف
تسعينات القرن املاضي ،ولم تكن ثمة
عالقة وثيقة للسفير السعودي بالبيت
االبيض ّ
وسيده كلينتون .يذكر اوتاوي
ان ك ـل ـي ـن ـتــون اتـ ـص ــل ب ــاالمـ ـي ــر مــرتــن
عندما كــان حاكمًا لــواليــة اركانساس،
فلم ي ـ ّ
ـرد بـنــدر ،املطمئن فــي انتخابات
الــرئــاســة ال ــى ع ــودة صــديـقــه الــرئـيــس،
جــورج بــوش االب ،الــى البيت االبيض.
لــم يـكـتــرث الرسـ ــاء عــاقــة مــع منافسه
يول
الديموقراطي خالل الحملة .لذا لم ِ
كلينتون في السنوات االولى من عهده،
اهتمامًا ببندر بن سلطان.
ت ـ ـ ــرك ب ـ ـنـ ــدر س ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فــي
واشـنـطــن ع ــام  ،2005وح ــل مـكــانــه ابــن
ع ـم ــه وش ـق ـي ــق زوج ـ ـتـ ــه االم ـ ـيـ ــر تــركــي
ال ـف ـي ـص ــل ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان قـ ــد خ ـ ــدم م ــدي ـرًا

للمخابرات السعودية (،)2001 - 1977
وك ــان على صلة بــاملـقــاومــة االسالمية
فــي افغانستان ،وت ـعــاون مــع «ســي اي
اي» لدعمها فــي حربها على االتـحــاد
السوفياتي الــذي كان احتل البالد عام
 .1980اسـتـقــال تــركــي مــن منصبه في
املخابرات السعودية في االول من ايلول
 ،2001عشرة ايام قبل احــداث  11أيلول
في واشنطن ونيويورك.
لـ ــم ي ـك ــن مـ ـس ــار ال ـس ـف ـي ــر الـ ـج ــدي ــد فــي
واش ـن ـط ــن م ـشــاب ـهــا ل ـس ـل ـفــه بـ ـن ــدر .لــم
ـن ع ـ ــاق ـ ــات قـ ــويـ ــة م ـ ــع املـ ـس ــؤول ــن
يـــ ِ
االمـ ـي ــركـ ـي ــن ،وك ـث ـي ــرا م ــا راح يـنـتـقــد
السياسة الخارجية الميركا فيما سلفه
اشترك في صنعها .ترك تركي الفيصل
عندما
واش ـن ـطــن بــانـقـضــاء  15ش ـه ـرًا ّ
اكـتـشــف ان عـ ّـمــه املـلــك عـبــدالـلــه يفضل
اسـتـمــرار بندر فــي اتـصــاالتــه املباشرة
ب ــال ـب ـي ــت الـ ـبـ ـي ــض .خ ـل ـف ــه فـ ــي س ـف ــارة
واشنطن الديبلوماسي السعودي عادل
الجبير ال ــذي اصـبــح وزي ـرًا للخارجية
بعد وفاة االمير سعود الفيصل.
ّ
شب اوباما على افكار ليبرالية ،وتمركز
س ـيــاس ـيــا ف ـ ّـي ف ـئــة ي ـس ــار ال ــوس ــط .في
الـغــالــب تتبنى ه ــذه الـفـئــة قـيــم حقوق

االنسان واملساواة بني كل أفراد املجتمع
م ــن ال ـنــواحــي ال ـج ـنــدريــة ،والـجـنـسـيــة،
واالثنية والسياسية حتى ،وغيرها من
الـحـقــوق املــدنـيــة واالجـتـمــاعـيــة .لطاملا
ُصــدم اوبــامــا مــن العالقات القوية بني
السعودية والواليات املتحدة اذ تتغلب
فـيـهــا املـصـلـحــة عـلــى ال ـ ِقـ ّـيــم وامل ـب ــادىء
الديموقراطية واالجتماعية.
تكمن اهمية العائلة السعودية املالكة
ف ــي ان املـمـلـكــة اك ـبــر مـنـتــج لـلـنـفــط في
ال ـعــالــم .ت ـقـ ّـدر احـتـيــاطــات الـنـفــط فيها
بحوالى ربــع االحتياط العاملي املؤكد.
عـلــى ط ــرف نقيض مــن الـ ــدول االخ ــرى
امل ـصــدرة للنفط ،للحكومة السعودية
مرونة كبيرة في حجم صادراتها .اذ في
استطاعتها زي ــادة او خفض انتاجها
من النفط وتصديره للحفاظ ،بحسب
ال ـح ــاج ــة ال ـس ـيــاس ـيــة او امل ــال ـي ــة ،على
استقرار سعر برميل النفط العاملي.
اعطتها قوتها في قطاع الطاقة اهمية
كبيرة عند دول اوروبا الغربية واليابان
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ل ـكــن م ــع وص ــول
اوباما الى الرئاسة االميركية في كانون
الثاني  ،2009كانت اميركا قد شارفت
على االكـتـفــاء الــذاتــي فــي ه ــذا القطاع،

ولذا لم َير الرئيس ،الليبرالي سياسيًا
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،اي نـ ـ ــوع مـ ــن ال ـح ــاج ــة
ال ــى الـسـعــوديــة والـعــائـلــة املــالـكــة فيها
اقتصاديًا .غير ان العالقات التاريخية
بــن الـبـلــديــن ال ـتــي انـطـلـقــت ع ــام 1945
من اجتماع الرئيس االميركي فرانكلني
روزف ـل ــت بملك الـسـعــوديــة عبدالعزيز
بن سعود ،حملته على ان يحافظ على
حــد ادن ــى منها بــن الــدولـتــن ،معتبرًا
ان انتقاده اململكة هو ملصلحة العائلة
ال ـحــاك ـمــة .ال يـمـكــن ال ـن ـظــام الـسـعــودي
ً
االس ـت ـمــرار فــي ه ــذه ال ـحــال طــويــا في
القرن .21
ث ـمــة ارب ـ ــع ق ـضــايــا رئ ـي ـس ـيــة مـشـتــركــة
ك ــان ــت ت ـب ـح ــث ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار بـ ــن ادارة
اوب ــام ــا وال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي :سياسته
الشرق اوسطية ،ايــران ،سوريا ،اليمن.
ام ــا مسيرة ال ـســام بــن الفلسطينيني
واسرائيل ،فأوقفت دول الخليج العربي
االهـتـمــام بها منذ النصف الثاني من
الـعـقــد االول ،كـمــا ذكـ ــرت كــونــدولـيـســا
رايــس فــي مذكراتها .الـســؤال االول من
وزراء خــارج ـيــة دول الـخـلـيــج ،عندما
كـ ــانـ ــوا ي ـج ـت ـم ـعــون بـ ـه ــا ،عـ ــن م ـس ـيــرة
الـســام .توقف ذلــك مع بداية عــام2007
وازدي ــاد «الخطر االيــرانــي واالصولي»
عـلــى ال ـع ــراق ال ــذي حـمــل ج ــورج بــوش
االبن على زيادة عديد القوات االميركية
في تلك البالد.
حتى وصــول اوباما الى سدة الرئاسة
كــانــت املـعــادلــة مــع الـسـعــوديــة كــاآلتــي:
املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة ف ــي م ـقــابــل الـقـيــم
املختلفة .انكسرت املعادلة تلك عندما
وصلت اميركا الــى االكتفاء الذاتي في
قطاع الطاقة ،وحصل ذلك عند وصول
رئ ـيــس ام ـيــركــي م ـت ـحـ ّـرر م ــن املصلحة
ويؤمن بقوة بمبادىء حقوق االنسان
وحكم القانون وشفافية الــدولــة .لذلك
كله ك ــان ال ـخــاف حتميًا بينه وحكام
اململكة العربية السعودية.
خالف اساسي مع السعودية كان حول
اي ــران ،مع ان موقف اوبــامــا لم يختلف
عن موقف سلفه .كان هدف بوش االبن
منع الجمهورية االسالمية ،بالوسائل
الديبلوماسية واالقتصادية واملالية،
م ــن ام ـت ــاك ال ـس ــاح الـ ـن ــووي .ل ــم تكن
لديه خطط احترازية او طارئة لضربها
وتدمير مفاعلها النووية متى فشلت
السبل الديبلوماسية.
استمر اوباما في السياسة ذاتها التي
اتبعها ب ــوش .مــن خــال مجلس االمــن
اسـتـطــاع فــرض عـقــوبــات صــارمــة على
ايــران اقــوى من تلك التي فرضت خالل
ع ـه ــد س ـل ـف ــه ،م ــا ح ـم ـل ـهــا ع ـل ــى تغيير
ات ـجــاه ـهــا ف ــي االن ـت ـخــاب ــات الــرئــاسـيــة
عام  ،2013فانتخب «الليبرالي» الشيخ
ح ـســن روح ــان ــي رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
وأص ـب ـحــت امل ـح ــادث ــات بـيـنـهــا والـ ــدول
الـخـمــس زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا جــديــة ،وتـ ّ
ـوصــل
االطــراف الى اتفاق يمنعها من تطوير
صناعتها الـنــوويــة .لــم يعجب االتفاق
السعوديني وبعض دول الخليج التي
كانت تخشى أن يــؤدي رفــع العقوبات
االقتصادية املفروضة على إي ــران ،في
مقابل القيود املفروضة على برنامجها

ال ـنــووي ،الــى تقوية امكاناتها املــاديــة
والسياسية ،ويشجعها على ان تكون
اكثر تحركًا في املنطقة العربية.
اجـتـمــع الــرئـيــس االمـيــركــي ب ـقــادة دول
الخليج الست في كامب دايفيد في ايار
 2015قبل التوقيع النهائي على االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي م ــع اي ـ ـ ــران ف ــي تـ ـم ــوز .ح ــاول
طمأنتهم ال ــى ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة ال
تزال حليفًا ثابتًا لهم ،ولن تسمح اليران
بتوسيع هيمنتها ،وهــي تضمن أمن
دول الخليج بحسب الهيكلية االمنية
ال ـتــي وض ـعــت ف ــي عـهــد جـيـمــي كــارتــر
عام  .1980تعهد تعزيز التعاون االمني
مــع دولـهــم فــي مجال مكافحة االرهــاب
واالم ـ ــن ال ـب ـح ــري واالم ـ ــن الـسـيـبــرانــي
وال ــدف ــاع ض ــد ال ـص ــواري ــخ الـبــالـسـتـيــة.
كــذلــك وع ــد ال ـقــادة الخليجيني بتلبية
حاجاتهم الدفاعية ايًا تكن.
رغـ ــم تــأك ـيــد امل ــرش ــد االعـ ـل ــى االي ــران ــي
الـسـيــد عـلــي خــامـنـئــي ان ال مـحــادثــات
م ــع واش ـن ـطــن ح ــول الـقـضــايــا الـعــالـقــة
االخ ـ ــرى ،مــن ثــم ج ــزم واشـنـطــن بــذلــك،
بـقــي ال ـتــوتــر ب ــن اوب ــام ــا والـسـعــوديــة
على حاله .الحقًا ،بعدما طال امد حرب
املـمـلـكــة وحـلـفــائـهــا عـلــى الـيـمــن ،ورغــم
االنتقاد االميركي الرسمي واالعالمي
للسعودية ،دعمتها ادارة اوباما فيها
م ــذ انــدل ـعــت ه ــذه ال ـح ــرب رب ـيــع ،2015
فزودتها السالح والذخيرة واملعلومات
ال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـم ـ ــار
االصطناعية حتى االشهر االخيرة من
وجود اوباما في البيت االبيض ،حينما
توقفت املساعدات بسبب تكرار الطيران
الحربي السعودي قصف اهداف مدنية
فــي اليمن ،تسببت فــي وقــوع اصابات
كبيرة من املدنيني من االطفال والنساء
ّ
والعجز.
ورد ف ــي االع ـ ــام ان ال ــرئ ـي ــس ت ـســاءل
فــي اجـتـمــاعــه بــالـقــادة الخليجيني في
ك ــام ــب داي ـف ـي ــد ع ــن س ـبــب خــوف ـهــم من
الـجـمـهــوريــة االســام ـيــة وف ــي الخليج
قــوات اميركية ،برية وبحرية وجوية،
للحفاظ على الوضع ّالقائم واستقرار
دول ــهّ .رده ــم انـهــا تـتــدخــل فــي الـشــؤون
الــداخ ـل ـيــة لـبـعــض الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ما
يضعضع استقرارها.
ايـ ـض ــا ك ـ ــان ت ـع ـق ـيــب اوبـ ــامـ ــا مـفــاجـئــا
وص ــاع ـق ــا :غ ـي ــاب امل ــواط ـن ــة الحقيقية
ف ــي بـلــدانـكــم واس ـت ـم ــرار بـعــض ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ف ــي الـتـمـيـيــز ب ــن مــواطـنـيـهــا
عـلــى اس ــس طائفية ومــذهـبـيــة واثنية
ـران وغ ـي ــره ــا من
وق ـب ـل ـيــة ،ي ـس ـمــح الي ـ ـ ّ
الــدول االقليمية بالتدخل في الشؤون
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـت ـلــك ال ـ ـ ـ ــدول .رص ال ـصــف
الــداخـلــي ّوتحقيق املــواطـنــة الحقيقية
يمنع التدخل الخارجي من اي طرف.
* الحلقة ّاألخـيــرة غ ـدًا :بیل كلینتون :األسد
الذي ال ّيوقع.
** ي ــوق ــع ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق ف ــي واش ـن ـطــن
الــدك ـتــور عـبــد الـلــه بــوحـبـيــب كـتــابــه «أمـيــركــا
ال ِق َيم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الخارجية في الشرق االوســط» األحد املقبل،
في اطــار املهرجان اللبناني للكتاب في مقر
الحركة الثقافية في انطلياس.

بين الرئيس
والدولة
لم تختلف ظاهريًا املواقف
السياسية بني واشنطن
والرياض بالنسبة الى سوريا.
اراد كل من اوباما وامللك عبدالله
رحيل بشار االسد .كالهما ال
ّ
يحبذ تغييرًا في النظام .رغبا
في الحفاظ على وحدة القوات
املسلحة واالدارة بعد رحيله.
كالهما تعلم من تجربتي العراق
وليبيا ان االنتقال السلمي
للسلطة يمنع الفوضى ،ولذا ارادا
اطاحة االسد وبقاء الدولة.
بينما ارادت السعودية رحيل
االسد بأي ثمن ،كان اوباما
متشائمًا بامكان حصوله .كما
ورد في مقالة غولدبرغ في مجلة
««اطلنتيك» ،ان الرئيس اعتقد
انه ال يمكن ثوار من الفالحني
والحرفيني واملهنيني هزم جيش
منظم ومدعوم من دولتني
قويتني هما ايران وروسيا،
اللتان لهما مصالح كبيرة هناك.
مع ذلك ،وافق على اقتراح
سعودي بتدريب قوات الجيش
السوري الحر في االردن،
بالتعاون مع الرياض .سرعان
ما تبني عدم انضباط ذلك
الجيش وافتقاره الى والء جزء
كبير من عناصره لقيادتهم.
الخالف الكبير بني اوباما
والسعودية وقع عندما امتنع
في الربع الساعة االخيرة عن
قصف مواقع النظام السوري
بعد اتهامه باستعمال السالح
الكيميائي .اعتبر النظام
السعودي ان نهاية االسد آتية
مع قصف اميركي مماثل
ملا حدث للقذافي .كما روى
غولدبرغ ،ابلغ السفير السعودي
لدى واشنطن وقتذاك عادل
الجبير الى رؤسائه في الرياض
حتمية الضربة االميركية لنظام
االسد .قرار اوباما عدم قصف
مواقع النظام السوري بدا صفعة
قوية للسعودية التي قادت الدعم
املالي في الحرب على االسد.
كان ذلك في  30آب ،2013
من بعدها لم َّ
تسو العالقة
بني الرئيس االميركي والعائلة
السعودية الحاكمة ،بل تفاقمت
مع ّ
توصل مجموعة الدول
الخمس زائدًا واحدًا مع ايران الى
اتفاق حول برنامجها النووي
عام .2015

اصدقاؤنا
في
الخليج
ليست
لديهم
قدرة
على
اطفاء
الحرائق
او ان
يربحوا
بشكل
حاسم
وحدهم
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رياضة

رياضة
قاد المدرب إسماعيل
قرطام فريق طرابلس
إلحراز كأس لبنان عام
( 2015عدنان الحاج
علي)

الكرة اللبنانية

أربع مباريات خارج بيروت

قرطام يعود إلى بيته في مهمة صعبة
عبد القادر سعد
َي ـن ـط ـلــق األسـ ـب ــوع ال ـس ــاب ــع ع ـشــر من
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم مــن
عاصمة الشمال طرابلس ،من ملعبها
ِ

الـ ـبـ ـل ــدي ،ح ـي ــث س ـت ـك ــون ال ـع ــن عـلــى
ف ــري ــق امل ــديـ ـن ــة ال ـ ـ ــذي سـيـسـتـضـيــف
التضامن صــور عند الساعة الثانية
ّ
أهمية اللقاء
والربع من عصر اليوم.
َ
تـكـمــن فــي أن ــه سيشهد ع ــودة امل ــدرب

حماوة في الثانية
ال تقل املنافسة في بطولة الدرجة الثانية عن تلك التي في األولى .فاألسبوع السابع
عشر يحمل أكثر من مواجهة صعبة ،وخصوصًا على صعيد الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثالثة .معركة الصعود إلى األولى ال تزال مفتوحة ،وخصوصًا على
املركز الثاني ّ
املؤهل والذي يتصارع عليه شباب البرج الثاني برصيد  35نقطة،
واألهلي صيدا الثالث برصيد  32نقطة .أما املركز األول ،فيبدو البرج فيه مرتاحًا
مع  39نقطة وهو سيواجه الحكمة ،التاسع بـ  18نقطة ،يوم األحد عند الساعة الثانية
والربع على ملعب الصفاء .شباب البرج من جهته ،يحل ضيفًا على هومنتمن
الحادي عشر برصيد  13نقطة على ملعب جونية عند الساعة الثانية والربع من يوم
األحد .أما األهلي صيدا ،فيحل ضيفًا على اإلصالح البرج الشمالي ،العاشر بـ 15
نقطة ،على ملعب صور اليوم في التوقيت عينه .كما يلعب اليوم أيضًا النهضة بر
الياس ،الرابع بـ  22نقطة ،مع ضيفه ناصر بر
الياس األخير بـ  13نقطة على ملعب بحمدون
عند الساعة  .14.15ويلعب غدًا السبت الشباب
العربي ،السابع بـ  19نقطة ،مع ضيفه املبرة،
الثامن بـ  18نقطة على ملعب الصفاء في
التوقيت ذاته ،في حني يلعب األحد االجتماعي،
الخامس برصيد  21نقطة ،مع ضيفه األهلي
النبطية ،السادس بـ  21نقطة على ملعب
طرابلس عند الساعة .14.15

اس ـمــاع ـيــل ق ــرط ــام إلـ ــى ن ــادي ــه« .أب ــو
ط ــارق» يـعــود إلــى سفير الـشـمــال في
مـهـمــة إن ـق ـ ّ
ـاذيــة ،خـلـفــا لـلـمــدرب فــادي
ع ـيــاد ال ــذي اس ـت ـقــال مـطـلــع األس ـبــوع
ال ـح ــال ــي .فــال ـفــريــق ي ـح ـتــل امل ــرك ــز مــا
قبل األخير الــذي يسقط صاحبه إلى
الــدرجــة الـثــانـيــة .رص ـيــده مــن النقاط
 13من فوزين وسبعة تعادالت وست
خـســارات .صــورة قاتمة تجعل مهمة
ق ــرط ــام ص ـع ـبــة .ه ــي صـعـبــة ولـيـســت
مـسـتـحـيـلــة ب ـس ـبــب وضـ ــع ال ـتــرت ـيــب،
حـيــث إن ال ـفــريــق الـ ــذي يـحـتــل املــركــز
ال ـســادس أي ال ـســام زغــرتــا يملك 16
ن ـق ـط ــة .فـ ـ ــارق ث ـ ــاث نـ ـق ــاط ل ـي ــس هــو
ب ـشــيء ف ــي ظ ــل ت ـق ــارب امل ـس ـتــوى بني
الفرق .لكن ال شك أن قبول قرطام لهذه
املهمة الصعبة ٌ
أمر الفت ،وخصوصًا
أنه خرج بطريقة ال تليق به من نادي
ّ
«لدي عاطفة قوية
طرابلس عام ،2014
ت ـجــاه ه ــذا ال ـن ــادي ،واإلن ـس ــان يظهر
معدنه وقت الشدائد» يقول قرطام في
حديثه مع «األخبار».
طارق» أن ما حصل معه
ال ُينكر «أبو
ً
ســابـقــا ك ــان خـطــأ «لـكــن املشكلة حني
اتـخــاذ ق ــرار خــاطــئ ال تـكــون بــالـقــرار،
ب ــل بــاألش ـخ ــاص ال ــذي ــن ات ـخ ــذوا هــذا
الـ ـق ــرار .ع ـفــا ال ـلــه ع ـمــا م ـضــى ،وامل ـهــم
إنقاذ الفريق» يضيف قرطام .لكن ما
هي األمور التي سيعمل عليها املدرب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـش ــواره م ــع فريقه
القديم ـ ـ الجديد؟ يقول «العمل على
ّ
النفسية والتحليل ومحاولة
القضايا

ح ــل املـ ـشـ ـك ــات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـوق
ال ـفــريــق .ه ــذه أم ــور يـجــب أن تحصل
ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـ ـ ــدوري ،ل ـكــن ال مـجــال
لـلـنـظــر إل ــى الـ ـ ـ ــوراء» .يـضـيــف امل ــدرب
الشمالي« ،كل مدرب له فهمه الخاص
لكرة القدم ،وأنا سأعمل على تحسني
اللعب الجماعي وإيجاد طريقة لعب
واضحة ،إضافة إلى ترسيخ فكرة أن
كرة القدم ليست جريًا فقط».
ل ـق ــاء «أب ـ ــو طـ ـ ــارق» م ــع ال ــاع ـب ــن في
ال ـت ـمــريــن األول ك ــان م ــؤثـ ـرًا .فمعظم
هــؤالء الالعبني أتــوا إلــى الفريق عبر
ق ــرط ــام .م ــن ال ـص ـعــب أن ت ـت ـحــدث مع
العب من الشباب وال يقول لك «الحاج
أبو طارق أتى بي الى طرابلس» .كالم
ق ــرط ــام ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـجــانــب الـنـفـســي
حني قال «أود أن تعلموا بأن هناك من
يحبكم في النادي ويريد مساعدتكم،
لكن أنتم األساس».

النجمة في
يلعب
ً
طرابلس بدال من جونية
بطلب من المدير الفني
موسى حجيج

ي ـعــرف املـ ــدرب ال ـجــديــد أن االنـطــاقــة
أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة فـ ــي أي عـ ـم ــل ،وب ــال ـت ــال ــي
ي ـع ـل ــم م ـ ــدى أه ـم ـي ــة الـ ـنـ ـق ــاط ال ـث ــاث
ال ـي ــوم« ،ل ـكــن املـهـمــة سـتـكــون صعبة
أم ــام فــريــق قــوي واملـسـتــوى متقارب،
وبــالـتــالــي ف ــإن بـعــض التفاصيل هي
التي ستحدد النتيجة .وهذا ينسحب
على معظم املـبــاريــات املقبلة فــي ظل
تقارب املستوى .مباراة واحــدة قادرة
ع ـل ــى ق ـل ــب األم ـ ـ ــور رأسـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـقــب.
املـبــاراة مع التضامن ستكون معركة
بمعناها الرياضي والفوز فيها بالغ
األهـ ـمـ ـي ــة» .كـ ــام ق ــرط ــام ع ــن خصمه
صحيح ،رغم أن الفارق في النقاط هو
نقطتان فقط .فالتضامن يحتل املركز
ال ـســابــع بــرصـيــد  15نـقـطــة مــن ثــاثــة
انـ ـتـ ـص ــارات وس ـت ــة تـ ـع ّــادالت وسـبــع
هزائم .وبالتالي أي تعثر في الشمال
قد يؤدي إلى تراجع التضامن مراكز
عدة.
اليوم أيضًا ،يشهد األسـبــوع السابع
ع ـشــر مـ ـب ــاراة ب ــن األنـ ـص ــار وضـيـفــه
الــراسـيـنــغ عـنــد الـســاعــة الــرابـعــة على
م ـلـعــب بـ ـي ــروت ال ـب ـل ــدي .ل ـق ــاء يجمع
ب ــن ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث بــرصـيــد
 34نقطة وصــاحــب املــركــز الـعــاشــر بـ
ـ«األخضر»
 14نقطة .مباراة جديدة ل ّ
في معقله ،وهي تأتي بعد تعثر أمام
ال ـب ـقــاع ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،حيث
تعادل األنصار ( .)2-2الخصم يصارع
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــروب م ــن ال ـه ـب ــوط ويـفـتـقــد
العبه حسني سيد املوقوف بعد نيله
اإلنذار الثالث في املباراة املاضية أمام
اإلخــاء األهلي عاليه .مباراة خسرها
ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ب ـن ـت ـي ـجــة ث ـق ـي ـل ــة (،)4-0
وبــالـتــالــي ال يتحمل خـســارة مماثلة
ستزيد من حراجة وضعه.
غ ـدًا الـسـبــت سيشهد ث ــاث مـبــاريــات
ستقام بني الجنوب والشمال وبيروت.
عند الساعة الثانية والربع يستضيف
الشباب الغازية ،الخامس بـ  19نقطة،
ف ــريــق ش ـبــاب ال ـســاحــل ال ـثــامــن ب ـ ـ 15
ن ـق ـطــة ،ع ـلــى مـلـعــب ك ـفــرجــوز بـغـيــاب
الع ــب ال ـغ ـ ّ
ـازيــة عـلــي بـيـطــار املــوقــوف
اتحاديًا .وفي الوقت عينه يستضيف
ال ـن ـج ـمــة ،ال ـثــانــي بــرص ـيــد  38نـقـطــة،
بعشر نقاط على
فريق البقاع األخير
َ
ملعب طرابلس البلدي .النجمة َيلعب
في الشمال ،رغم أن املباراة على أرضه
لسببني ،األول عــدم وجــود ملعب في
بيروت ّقــادر على استضافته في ظل
ع ــدم تــوفــر مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاضـيــة
ب ـس ـب ــب اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ه ـ ـطـ ــول األمـ ـ ـط ـ ــار.
والـسـبــب الـثــانــي هــو أن املــديــر الفني
للنجمة موسى حجيج اختار اللعب
ً
عـلــى ملعب طــرابـلــس ب ــدال مــن ملعب
جونية الذي اقترحه االتحاد ألسباب
ّ
ّ
فنية تتعلق باملدرب.
عـنــد الــراب ـعــة ع ـص ـرًا ،يلتقي الـصـفــاء
واإلخ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــال ـيــه ع ـلــى ملعب
بـيــروت البلدي .لقاء بــن فريق بعيد
ع ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ــدافـ ـئ ــة
بــرصـيــد  27نـقـطــة فــي املــركــز الــرابــع،
وف ــري ــق ي ـقــاتــل ل ـل ـهــروب م ــن الـهـبــوط
فــي املــركــز الـتــاســع برصيد  15نقطة.
ختام األسبوع السابع عشر سيكون
األحد في املرداشية بني السالم زغرتا،
ال ـســادس بــرصـيــد  16نـقـطــة ،وضيفه
العهد املتصدر بـ  46نقطة .لقاء على
درجـ ــة عــال ـيــة م ــن األه ـم ـيــة لـلـطــرفــن.
ل ـل ـســام ،ال ـه ــدف ه ــو ال ـن ـقــاط ال ـثــاث
والحفاظ على مكتسبات الـفــوز على
الـنـجـمــة ف ــي املــرح ـلــة املــاض ـيــة (.)0-1
وللعهد مباراة تأكيد أن فارق النقاط
ال ـث ـمــانــي ع ــن ال ـن ـج ـمــة ال ــوص ـي ــف لن
يجعل الالعبني «ينامون على حرير»،
معتبرين أن الــدوري انتهى ،فال تزال
هناك ست مراحل ،وكل شيء وراد في
عالم كرة القدم.

الكرة المعولمة
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ّ
األوروبية
في الوقت الذي يتساءل فيه كثيرون عن توسع حجم النفوذ الخليجي في مالعب كرة القدم
ّ
والعالمية ،نجحت مجموعة السيتي العالمية والتي يملكها منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي
جديد إلى شبكة األندية التي تستحوذ عليها على مستوى
عضو
مانشستر سيتي اإلنكليزي ،بإضافة
ٍ
ٍ
أطراف أخرى نادي سيتشوان جيونيو إف.سي ،المنافس في
العالم .فقد أعلنت المجموعة
شراءها مع ٌ ٍ
ٌ
ّ
دوري الدرجة الثانية الصيني .خطوة جديدة إماراتية لتوسيع نفوذها على أكثر من بلد وأكثر من قارة،
وبالتالي توسيع «اإلمبراطورية» الكروية التي بدأت بتشييدها .ولكن األهداف ليست فقط رياضية

إمبراطورية الـ«بترودوالر» تتوسع!
مجموعة السيتي اإلماراتية تصل إلى الصين
زهراء ّرمال
ب ــدأت مجموعة السيتي لـكــرة القدم
ً
فصال جديدًا ومهمًا لها في السوق
ّ
الـصـيـنــيــة ،وال ـتــي كــانــت تستهدفها
منذ فتر ٍة طويلة .أعــرب اإلماراتيون
ع ــن إي ـمــان ـهــم بـمـسـتـقـبــل ك ــرة ال ـقــدم
فــي ال ـصــن بـعــد أوروب ـ ــا ،وتعهدهم
ب ـت ـطــويــر ال ـ ـنـ ــادي وت ـن ـم ـيــة م ــواه ــب
ك ــرة ال ـق ــدم الـصـيـنـيــة .هـنــا يـتـســاءل
ال ـبـعــض ،مل ــاذا تـهـتــم اإلم ـ ــارات بكرة
القدم في الخارج ،وال تسعى لتطوير
كرتها ،خاصة بعد فشلها بالتتويج
بكأس آسيا على أرضها قبل أشهر.
كانت كرة القدم الصينية قد شجعت
تدفق األموال والنجوم األجانب بعد
أن حــدد الرئيس الصيني شــي جني
بينغ ،الذي زار مانشستر سيتي عام
 ،2015طـمــوحــات تحويل أكـبــر دولــة
في العالم من حيث عدد السكان إلى
قوة عاملية لكرة القدم .بهذه الخطوة،
أضــافــت املـجـمــوعــة اإلمــاراتـ ّـيــة نــادي
س ـي ـت ـش ــوان ال ـص ـي ـن ــي إل ـ ــى األن ــدي ــة
ال ـس ـت ــة ال ـت ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا .ف ـه ــي تـمـلــك
ك ـ ــام ـ ــل أسـ ـ ـه ـ ــم نـ ـ ــاديـ ـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر
سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي وم ـل ـبــورن سيتي
األسترالي 80 ،في املئة من نيويورك
سيتي املنافس في الدوري األميركي
للمحترفني ،كـمــا لـهــا حـصــة أغلبية
في نادي جيرونا اإلسباني ،وأخرى
صـغـيــرة ( 20بــاملـئــة) فــي يــوكــوهــامــا
إف مارينوس الياباني ،وأخيرًا نادي
أتلتيكو توركي من األوروغواي.
ّ
بالنسبة إلى أي مشجع كرة قدم ،فإن
ق ــدوم مـسـتـثـمـ ٍـر أجـنـبــي ث ــري لـشــراء
حـصــة كـبـيــرة ف ــي ن ــادي ــه املـفـضــل قد
يشكل لــه نــوعــا مــن ع ــدم ال ــرضــا .من
ال ـس ـهــل ف ـهــم تـ ـخ ـ ّـوف ال ـج ـم ـهــور من
ّ
كبار املستثمرين األجانب ،وذلك ألن
كــرة الـقــدم قــد أصبحت فــي السنوات
األخـ ـي ــرة ن ـشــاطــا ت ـج ــاري ــا بــالــدرجــة
األول ـ ـ ـ ــى ،ووسـ ـيـ ـل ــة ت ـس ـل ـيــة وإمـ ـت ــاع
للجمهور بدرجةٍ أقل .فقد دخل رجال
األعـمــال ،ال سيما الخليجيني منهم،
ب ـش ـكـ ٍـل كـبـيــر إل ــى س ــوق االسـتـثـمــار
ف ــي األنـ ــديـ ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة وال ـع ــامل ـ ّـي ــة،
كـمــا تتنافس كـبــرى رؤوس األم ــوال
العربية على شراء حصص أو ًملكية
كــام ـلــة ألهـ ــم األنـ ــديـ ــة .وإضـ ــافـ ــة إلــى
تهافت أثــريــاء الخليج الـعــربــي على
ّ
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ل ـش ــرائ ـه ــا ،ف ــإن
ّ
الحدة على
شركاتهم تتهافت بنفس
الـفــوز بعقود الــرعــايــة ،كما هــو شأن
عقد الرعاية الضخم مع شركة طيران
اإلمارات والذي ينص على إطالق اسم
نادي آرسنال
«اإلمــارات» على ملعب ُ
اإلنكليزي ملدة ً 15سنة ،إذ أطلق عليه
هــذا االس ــم ،إضــافــة إلــى وضــع شعار
الشركة على قمصان العبي الفريق
ً
ابتداء من موسم
ملدة ثمانية مواسم
 .2007-2006دولــة اإلم ــارات اعتمدت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـســويــق خ ــاص ــة بها
ولـفـتــت أن ـظــار الـجـمـهــور إلـيـهــا عبر
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي نـ ــادي مانشستر
سيتي .حينها اشترت مجموعة «أبو
ظبي املتحدة للتنمية واالستثمار»
النادي اإلنكليزي من مالكه السابق
ت ــاك ـس ــن ش ـي ـن ــاوات ــرا رئ ـي ــس وزراء
تــاي ـل ـنــد ب ـق ـي ـمــة ب ـل ـغــت  200مـلـيــون

جنيه إسترليني ،بعدما انحدر إلى
دوري الــدرجــة الثالثة للمرة األولــى
ف ــي تــاري ـخــه ف ــي ع ــام  ،1998ق ـبــل أن
يستعيد وضعه فــي ال ــدوري املمتاز
بعد انتقال ملكيته إلى اإلماراتيني.
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الدوريات تضعه العديد من الجهات
في خانة السعي الخليجي وتحديدًا
اإلماراتي ـ السعودي (األخيرة ترغب
بـ ـش ــراء نـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ل ـت ـل ـم ـيــع صـ ــورتـ ــه فــي
ّ
الغرب .إل أن هذه االستثمارات دائمًا
ُ
ما تثار حولها عالمات استفهام ،إذ
إن األندية التي تعود ملكيتها لرجال
أعمال أو مؤسسات خليجية ،تسقط
دائ ـم ــا ف ــي م ـلــف خ ــرق ال ـل ـعــب املــالــي
النظيف فــي أوروبـ ــا ،أو ال ـتــورط في
قضايا ّ
مالية .وهــذا يؤكد أن أهــداف
ّ
االستثمار ليست دائمًا رياضية ،بل
هناك غايات سياسية واضحة.
مـنــذ صـفـقــة شــركــة ط ـي ــران اإلم ـ ــارات
م ــع نـ ــادي آرس ـن ــال ع ــام  ،2004نمت
عــامــة اإلمـ ـ ــارات ال ـت ـجــاريــة م ــع نـمـ ّـو
عــدد صفقات الــرعــايـ ّـة الـتــي أجرتها.
فـ ـف ــي ع ـ ـ ــام  ،2007وقـ ـ ـع ـ ــت ال ـش ــرك ــة
اإلماراتية اتفاقًا مدته ثالث سنوات

مــع ن ــادي إي ســي م ـيــان اإلي ـطــالــي،
كـمــا أب ــرم ــت عـقــد رع ــاي ــة م ــع ال ـنــادي
ال ـي ــون ــان ــي أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس ،الـ ـ ــذي تــم
توقيعه ألول مــرة فــي عــام  .2008إال
ّ
أن األمــر لــم يقتصر فقط على عقود
رعاية قمصان األندية (وضع الشعار
على القميص) .ففي كانون الثاني/
يـ ـن ــاي ــر  ،2012زار إي سـ ــي م ـي ــان
دبــي للمشاركة فــي معسكر تدريبي
شـتــوي بــرعــايــة اإلم ـ ــارات للمشاركة
فـ ــي تـ ـح ــدي دبـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ضــد
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ،الـ ــذي تــرعــاه
شركة الطيران اإلماراتية أيضًا .هكذا
تحاول اإلمــارات تعزيز روابطها مع
األن ــدي ــة األج ـن ـب ـي ــة ،وف ـ ــرض اسـمـهــا
عـلــى الـخــريـطــة ال ـعــامل ـيــة ،وذلـ ــك عبر
وضع أسماء شركاتها على قمصان
األن ــدي ــة ال ـتــي تــرعــاهــا .تستغل دول
الـخـلـيــج ال ـعــربــي وفـ ــرة املـ ــال لــديـهــا،
ً
وهـ ــي ل ـي ـســت وفـ ـ ــرة ع ــادي ــة ب ــل ث ــراء
ف ــاح ــش ،ل ـتــوف ـيــر االسـ ـتـ ـق ــرار ً امل ــال ــي
لــأنــديــة ال ـتــي تـشـتــري ح ـصــة فيها.
ّ
ول ـه ــذا فـ ــإن الـ ـع ــروض امل ـغ ــري ــة الـتــي
ت ـقــدم ـهــا اإلمـ ـ ـ ــارات أو ق ـطــر لــأنــديــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة غ ــال ـب ــا م ــا ي ـ ُت ــم ق ـبــول ـهــا.
فبفضل صناعة النفط ،ن ّ
عد رؤوس

أمــوال «البترودوالر» الخليجي أكثر
ثباتًا من رؤوس األمــوال املحلية في
ت ـلــك الـ ـ ــدول ،وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تـتــأثــر
بفعل الـعــوامــل االقـتـصــاديــة املتقلبة
التي قد ّ
تلم بالبالد .وهــذا ما أعطى
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى أن ت ـج ــري
صفقات ضخمة في عالم كرة القدم،
ّ
إال أن األم ــر ال يتعلق بحبها للعبة
ورغـبـتـهــا فــي تـطــويــرهــا .ف ــاإلم ــارات
تعمل على االستثمار الرياضي في

تحاول الدول الخليجية توسيع
نفوذها في كل دولة تدخل إليها
من خالل الرياضة
ت ـلــك الـ ـ ــدول لـتـحـظــى ب ـم ـكــانــةٍ وق ــوة
دول
ف ـي ـهــا ،ولـتـضـمــن ً وج ــوده ــا ف ــي ً
قــد تـكــون ً شــريـكــة تـجــاريــة أو حليفة
ع ـس ـك ــري ــة م ـح ـت ـم ـلــة لـ ـه ــا ،ال سـيـمــا
فرنسا ،بريطانيا ،والواليات املتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .ه ـ ـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـقــائـمــة عـلــى ال ـتــرويــج لنفسها في
تلك الــدول ،تهدف إلى بناء صداقات
مــع دول ال ـغــرب وإي ـجــاد مــوطــئ قــدم

لها فيها ،إلى جانب الظهور بمظهر
أكثر «تحضرًا وانفتاحًا» من وجهة
ن ـظ ــر امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور
ال ـ ــذي ي ـشــاهــد ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
بشكل دائم لدى مشاهدته
الخليجية
ٍ
مباريات كرة القدم أو قراءة الصحف.
م ــن ج ـهــةٍ أخ ـ ــرى ،ال يـحـظــى الـتــوغــل
بقبول
الخليجي في الكرة األوروبية
ٍ
عـ ــام لـ ــدى األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،إذ م ــا ت ــزال
ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة ت ــرف ــض اإلغ ـ ـ ـ ــراءات
الخليجية ،مثل نادي بايرن ميونيخ
األمل ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ــذي س ـب ــق لـ ــه أن رف ــض
ً
ّ
ع ــرض ــا خـلـيـجـيــا ،م ـع ـلــا ق ـ ــراره ب ــأن
«األم ــر واض ــح ،فجمهورنا لــن يحب
ذلــك .ولنكن واضحني ،نحن ال نحب
ذل ـ ــك أي ـ ـضـ ــا» .وق ـ ــد س ـب ــق ملـجـمــوعــة
ال ـس ـي ـتــي اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة أن عـ ـب ــرت عــن
ـاد ل ـكــرة ال ـق ــدم في
هــدف ـهــا ام ـ ّت ــاك نـ ـ ٍ
ك ــل قـ ــارة .إل أن اإلم ــارات ـي ــن دخـلــوا
أفــريـقـيــا مــؤخ ـرًا مــن خ ــال حلفائهم
ال ـس ـع ــودي ــن ،ف ـب ــاع ت ــرك ــي آل شـيــخ
ب ـح ـســب م ـ ـصـ ــادر ص ـح ــاف ـي ــة ،نـ ــادي
بيراميدز إلــى مستثمر إمــاراتــي قبل
ّأي ــام ،في خطوة من شأنها أن تكون
مـقــدمــة لـلــدخــول اإلم ــارات ــي إل ــى كــرة
القدم األفريقية.

ّ
شكل شراء نادي مانشستر سيتي الخطوة األكبر لإلماراتيين (أرشيف)
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علي دربج *
هي من ّ
املرات النادرة التي يخرج فيها األمني
العام لـ«حزب الله» على الهواء خالل برنامج
حوار العام مع قناة «امليادين» (في  26كانون
الثاني املــاضــي) ويـ ّ
ـوجــه فيها رســالــة تهديد
قاسية ومباشرة إلى رئيس وزارء إسرائيلي،
كما فعل مع بنيامني نتنياهو عندما خاطبه
ً
قائال« :عليك أن تكون حذرًا في التمادي فيما
تقوم به في سوريا فال تخطئ التقدير وتجرّ
املنطقة إلى مواجهة كبرى».
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـح ـم ــر
بــانـتـهــاكــاتــه امل ـت ـك ــررة لـلـسـيــادتــن ال ـســوريــة
والـلـبـنــانـيــة ولـجــوئــه إل ــى اس ـت ـخــدام األج ــواء
اللبنانية لضرب أه ــداف ملحور املـقــاومــة في
ســوريــا ،لـيــس وح ــده الـسـبــب الــرئـيـســي وراء
ت ـحــذيــر ن ـصــرال ـلــه لـنـتـنـيــاهــو ب ـع ــدم الـخـطــأ،
وبــالـتــالــي كبح جموحه فــي ســوريــا ،وجعله
يعيد النظر فــي خـطــورة اإلق ــدام على تغيير
م ـعــادلــة ت ـ ــوازن ال ـ ــردع الـقــائـمــة ف ــي الـجـنــوب
والـ ـت ــي حـ ـ ــاول اإلخ ـ ـ ــال ب ـه ــا عـ ــدة مـ ـ ــرات فــي
اآلونة األخيرة ،بل ثمة ما هو أخطر من ذلك،
ويتعلق بحفلة الـجـنــون الـتــي كــانــت بدأتها
إســرائـيــل فــي ســوريــا وتستمر منذ سـنــوات،
والتي قد تصل إلــى حد استهداف الطائرات
املدنية سواء في سوريا أو لبنان ،بذريعة نقل
أسلحة إيرانية لحزب الله.
أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن الـتـخـ ّـبــط األم ـيــركــي على
خـلـفـيــة قـ ــرار دون ــال ــد ت ــرام ــب االن ـس ـحــاب من
ٍّ
س ــوري ــا ،ســاهــم ،فــي ات ـســاع ال ـخــاف بــن كــل
من الرئيس األميركي ونتنياهو ،حيث يرى
األخـيــر أن طــرد إي ــران مــن ســوريــا هــو جوهر
استراتيجيته العسكرية والدبلوماسية ،في
حني يرى ترامب ضــرورة الضغط على إيران
إلجبارها على العودة إلى طاولة املفاوضات،
وعــدم الـ ّ
ـزج بالقوات األميركية في مواجهات
مــع إي ــران ،مستبعدًا إمكانية حسم الخالف
معها عبر جبهات القتال في سوريا أو العراق
أو التوصل إلى تفاهمات مع طهران أو حتى
التعاون العسكري معها في بعض املجاالت.
ك ـمــا أن ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـش ـعــر بــال ـح ـنــق م ــن عــدم
مشاركة ترامب مشاعره تجاه الخطر اإليراني
املـتـنــامــي عـلــى أع ـتــاب إســرائ ـيــل .إضــافــة إلــى
ذلك فإن املسؤولني اإلسرائيليني قد أصابهم
الذهول من موقف الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن ال ــذي أكــد لـهــم أن «مــوسـكــو قــد عملت
ما يكفي إلبعاد القوات اإليرانية عن الحدود
اإلســرائـيـلـيــة واألردن ـ ـيـ ــة» ،وادع ــائ ــه أن طلب
إســرائـيــل املــزيــد «سـيـعـ ّـرض مـصــالــح روسـيــا

قد ال ّ
يتورع نتنياهو
عن الدخول في مغامرة
ارتجالية (شخصية) غير
محسوبة ،وهذا ما ألمح
إليه نصرالله ،بذريعة القضاء
مشروع
على خطر
ّ
الصواريخ الموجهة

لـ ـلـ ـخـ ـط ــر» .حـ ـت ــى ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون امل ـ ـعـ ــروف
بتأييده ودفــاعــه عــن إســرائـيــل ،لــم يكن أكثر
ّ
وديــة مع نتنياهو عندما قابله في  6كانون
الثاني  ،2019حيث اكتفى بالتأكيد على دعم
الواليات املتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن
النفس ومــواصـلــة العمل معها فــي مواجهة
ال ـت ـهــديــد اإليـ ــرانـ ــي ،دون ال ـت ـعــرض للخطط
العسكرية التي تمت مناقشتها بني الطرفني
م ــن ق ـب ــل .ودفـ ـع ــت ت ـل ــك املـ ــواقـ ــف امل ـت ــراخ ـي ــة،
ح ـســب ال ـتــوص ـيــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بنتنياهو
ل ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع م ــع ض ـب ــاط املـ ـه ــام ال ـخــاصــة
واملـ ــدراء األمـنـيــن والـتــأكـيــد لهم أن ــه« :بينما
تــديــر الــواليــات املـتـحــدة الـحــرب االقتصادية
فــي مواجهة إي ــران فقد بــاتــت وحـيــدة للقيام
بــالـحـمـلــة الـعـسـكــريــة» .فــي امل ـقــابــل نصرالله
العارف بعقلية قادة العدو جيدًا ،والذي أجاد
التعامل معهم خالل سنوات الصراع الطويلة،
يعي حجم التخبط الــذي يعانيه قــادة العدو
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم ن ـت ـن ـيــاهــو ،ن ـت ـي ـجــة فـشـلـهــم
ال ــذري ــع ف ــي إي ـقــاف م ــا تـطـلــق عـلـيــه تــل أبـيــب
«بــرنــامــج ال ـص ــواري ــخ الــدقـيـقــة ل ـحــزب ال ـلــه»،
وق ــد اع ـتــرف الـنــائــب الـســابــق لهيئة األرك ــان
اإلسرائيلية يئير غـوالن حني أكـد في تصريح
ف ــي  22ت ـشــريــن ال ـثــانــي  ،2017أن «ال ـج ـهــود
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الحـ ـت ــواء ب ــرن ــام ــج ال ـص ــواري ــخ
الدقيقة حتى اللحظة يعتبر محدودًا ،خاصة
ً
أن نقل امل ـعــدات ج ـوًا ب ــدال مــن الـطــرق البرية،
ّ
يشكل ّ
بحد ذاته تهديدًا إلسرائيل في حالتي
التغاضي أو الرد على حد سواء».
ورغ ــم تسليم املـقــاومــة ونـصــرالـلــه بعقالنية

ّ
شرفت يا بومبيو بابا
كريم مالك *
ّ
"شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الووترغيت".
ُ
بسبب هذه القصيدة ،سجن كل من الشيخ
ّ
إمــام وأحمد فــؤاد نجم .في مستهل زيارته
لجمهورية مصر العربية فــي ربـيــع ،١٩٧٤
أع ـطــى أنـ ــور الـ ـس ــادات ري ـت ـش ــارد نيكسون
موكبًا عظيمًا يليق بفخامة "قــائــد العالم
ـن" للحرب
ال ـح ــر" ،ف ــي أع ـق ـ
ـاب ف ـتــرة "ت ـس ـخـ ٍ
َ
ال ـب ــاردة ك ــان ُيـ َـســتـقـطــب لـهــا ال ـس ــادات بعد
تغيير مصر لوالئها وخروجها من معسكر
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي .وف ـ ــي ذل ـ ــك ال ــرك ــب
املهيب واملــوكــب ًالفخم ،خرجت الجماهير
ُ ّ
ّ
"امل ـج ــن ــدة" مـهــلـلــة لـنـيـكـســون الـفــاســد الــذي
ُ
افتضح أمــره الحقًا فــي مــا عــرف بفضيحة
مبنى الووترغيت ،حني أمر بالتنصت على
مـعــارضـيــه فــي ال ـحـ ّـزب الــديـمــوقــراطــي .لكن
صــوتــا خــافـتــا وم ــؤث ـرًا غ ـ ّـرد خ ــارج الـســرب،
وكسر النغمة التي أرادهــا السادات ،كاشفًا
للجماهير فساد الرئيسني كليهما ،وليفشل
امل ـس ــرح ـي ــة ال ـه ــزل ـي ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان يـنـصـبـهــا
ّ
يتصور أن زيــارة
الـســادات لنيكسون .فمن
ريـتـشــارد نـيـكـســون" ،رئ ـ َيــس الـعــالــم الـحــر"،
ستتسبب بسجن مــواطــنــن بسيطني مثل
الـشـيــخ إم ــام وصــديـقــه الـشــاعــر أحـمــد فــؤاد
نجم؟
ّ
تتكرر املسرحية نفسها بحذافيرها
واليوم،
ون ـغ ـم ــات ـه ــا .ه ـه ـنــا ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى األجـ ـن ــدة

للمركز األميركي ،يخطو في القاهرة رافعًا
راية الحضارة والليبرالية ،وما ّ
تجره معها
مــن قـمـ ٍـع وإس ـك ــات .ه ــذه كــانــت زي ــارة وزيــر
الخارجية األميركي مايك پومبيو للقاهرة
(ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي) ،ح ـيــث ألـقــى
ً
خـطــابــا ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،بـ ــدال من
جامعة القاهرة ،حيث ّ وقف باراك أوباما قبل
سنوات ،وأوباما يمثل النقيض السياسي
لــإدارة األميركية الحالية ،التي تحاول ما
في وسعها لكي تمحوه من الذاكرة.
في العاشر من كانون الثاني /يناير ،٢٠١٩

تصبح الجامعة األميركية ً
مكانًا متناقضًا يفسح مجاال
لهامش من الحرية،
ٍ
ّ
لكنه يعاقب أساتذتها
وطالبها إذا ما خرجوا ضد
األجندة األميركية

إس ــرائ ـي ــل ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــات ـخ ــاذ ق ـ ــرار شن
الـحــرب على حــزب الله كما أثبتت التجارب،
إال أن نتنياهو املـثـقــل ب ــاألزم ــات السياسية
والـفـضــائــح الـقـضــائـيــة وال ـبــاحــث عــن فرصة
لـلـخــروج مــن امل ــآزق الـتــي تحيط بــه مــن كافة
الجوانب ،يطمح ألن ّ
يقدم نفسه أمام الشعب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـم ـثــابــة امل ـن ـق ــذ ،ق ــد ال ي ـت ـ ّ
ـورع
بــالـتــالــي عــن ال ــدخــول فــي مـغــامــرة ارتـجــالـيــة
(شخصية) غير محسوبة وهــذا ما أملــح إليه
نصرالله ،بذريعة القضاء على خطر مشروع
ال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة ال ـتــابــع لـلـحــزب وال ــذي
ّ
يشكل تهديدًا ألمنه االستراتيجي ،ويحد من
قدرة سالح الجو اإلسرائيلي على استهداف
املنشآت العسكرية في املنطقة ،حيث يسود
االعـتـقــاد فــي تــل أبيب بلجوء إي ــران إلــى نقل
األس ـل ـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة إل ــى حـلـفــائـهــا في
لبنان جوًا ،وهو ما بدأت إسرائيل بالترويج
له في اآلونة األخيرة وتحذير العالم من أنها
لن تقف مكتوفة اليدين أو تسمح باستمرار
هذا األمر.
وانطالقًا مــن هــذا الــواقــع يجد قــادة العدو
أنفسهم أم ــام خـيــارات مـحــدودة ج ـدًا ،فهم
يــدركــون ،أن خـيــار إسـقــاط طــائــرة إيــرانـيــة
فــوق األراض ــي اللبنانيةُ ،يـعـ ّـد أم ـرًا صعبًا
ل ـل ـغ ــاي ــة ،إذ ي ـت ـط ـلــب ذلـ ــك ال ـح ـص ــول عـلــى
مـعـلــومــات اسـتـخـبــاراتـيــة دقـيـقــة وقــاطـعــة،
خصوصًا أن إسقاط طائرة «بوينغ» مدنية
س ـي ـع ــود بـ ـع ــواق ــب وخـ ـيـ ـم ــة ،وس ـي ـت ـس ـبــب
بموجة غضب عاملية حتى وإن أثبتت تل
أبـيــب أن الـطــائــرة املـسـقـطــة تحمل أسلحة
استراتيجية.
ل ـكــن ال ـخ ـط ــورة تـكـمــن ف ــي ح ــدي ــث نـتـنـيــاهــو
عــن إمكانية اتـخــاذ تــل أبـيــب ق ــرارات صعبة،
وت ـق ــدي ــم «ت ـض ـح ـي ــات» ،وه ـ ــذا يـ ــدل ع ـل ــى أن
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة تـضــع خـطـطــا تشمل
جـمـيــع ال ـس ـي ـنــاريــوهــات بـمــا ف ــي ذل ــك اتـخــاذ
ّ
ق ــرار ش ــن ح ــرب إقـلـيـمـيــة ق ــد يـسـ ّـبـبـهــا تـهـ ّـور
نتنياهو ،وه ــو الـخـيــار األق ـســى ال ــذي يمكن
أن يتخذه منذ توليه رئاسة الــوزراء في عام
 ،2009وهو ما يضعه نصر الله في الحسبان،
وال يسقط مــن توقعاته استسهال نتنياهو
حذر نصرالله
الذهاب في هذا االتجاه ،والذي ّ
الـجـهــر بــه فــي ح ــوار ال ـعــام ،متجنبًا الــوقــوع
في فخ الحرب النفسية ،بعكس رئيس وزارء
العدو الذي وجد نفسه يقدم خدمات مباشرة
للمقاومة بزرعه الخوف والــرعــب في نفوس
املستوطنني والــداخــل اإلســرائـيـلــي مــن خالل
تهويله لخطر األنفاق.
وعـلـيــه يـمـكــن ال ـق ــول إن نـصــرالـلــه صـ ّـعــد من

ت ـح ـ ّـول ــت ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ــى ُحـصـ ٍـن
مغلق تـمــركــزت حــولــه ق ــوات األم ــن ،أغلقت
أبوابها ُ
ومنع الطالب من الحضور ودخول
ّ
الجامعي إال ملــن تمت دعوتهم عبر
الـحــرم
ُ
ّ
إعـ ــان ســريــع أرس ـ ــل عـشـيــة ال ـخ ـطــاب .ك ــأن
مصر ال تزال في حقبة الحرب الباردة ،وهي
تخاف من أن يظهر رأي الشارع في اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ،وت ـخ ـشــى أي ـضــا م ــن ظ ـهــور أي
معارضة لزيارة بومبيو ،كخشية السادات
مــن أن يــواجــه نـيـكـســون جـمــاهـيــر ت ـنـ ّـدد به
ً
بدال من االحتفاء والترحيب ـ ـ وهو ما دفعه
إل ــى الـقـبــض عـلــى الـثـنــائــي ال ـســاخــر :أحمد
فـ ــؤاد نـجــم وال ـش ـيــخ إم ـ ــام .كـلـمــات األغـنـيــة
الشهيرة ال ت ــزال مـعـ ّـبــرة ال ـيــوم ،حــن تقول
ً
م ـ ّثــا "جــواس ـي ـســك ي ــوم تـشــريـفــك عملولك
دق ــة وزار" ،كــأنـهــا تـصــف حـصــن الـجــامـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـش ـيــة زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
الواليات املتحدة األميركية.
ّ
يعلق اإلعالم املصري على ّ
أي من أحداث
لم
تلك الزيارة وتأثيرها على الساحة املصرية.
خ ـطــاب بــوم ـب ـيــو ،ح ـتــى ف ــي ال ـش ـكــل ،كشف
عــن فـجـ ٍـر جــديـ ٍـد مما كــان مـسـتــورًا ،مخيفًا،
للغطرسة األميركية .ففي السطر األول من
الـخـطــاب ،شـكــر وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ً
رئيس الجامعة األميركية قــائــا" :شكرًا يا
ف ــران ــك" ،كأنهما صــديـقــان يلعبان مـعــا في
الـحــوش وليسا شخصيتني رسميتني في
ً
مناسبة .بــدال من أن يقول بومبيو "الشكر
لـفــرانـسـيــس ري ـت ـشــاردونــي" ،ن ــاداه بكنيته
املختصرة" :فــرانــك" وهــي باملناسبة الكنية
ذاتها للرئيس األميركي الشرير في مسلسل
( House of Cardsبيت من الكوتشينة).
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال داعـ ـ ــي ل ـب ــذل ج ـه ـ ٍـد كـبـيــر

ّ
لهجته مــع نتنياهو ،لجعله يفكر ألــف مرة
قبل االنــزالق في مقامرة من هذا النوع نظرًا
إل ــى تــداعـيــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة املــرعـبــة على
إســرائ ـيــل قـبــل غـيــرهــا ال سـيـمــا أن إســرائـيــل
تجهل إلى حد كبير القدرات الحقيقية لحزب
الله فكيف بمحور املقاومة ككل ،وما عزز هذا
الواقع الدراسة التي نشرها موقع «املونيتر»
فــي  30تشرين الـثــانــي  ،2019عــن التحديات
الـتــي تــواجــه تــل أبـيــب فــي تعاملها مــع إيــران
وحزب الله.
ّ
تكشف الــدراســة أن املجلس ال ــوزاري املصغر
فــي تــل أب ـيــب اعـتـبــر فــي إح ــدى جـلـســاتــه في

شذرات
أواخ ـ ــر ع ــام  ،2018أن «مـ ـش ــروع ال ـصــواريــخ
الدقيقة لحزب الله وإي ــران ،خــط أحمر وتقع
مهمة إفـشــالــه عـلــى رأس األول ــوي ــات األمنية
اإلسرائيلية ،وهو ما ينذر بإمكانية توسيع
القوات اإلسرائيلية عملياتها الجوية لتشمل
مواقع لبنانية ،بعد أن اقتصرت على ضرب
أه ــداف فــي األراض ــي السورية خــال العامني
املاضيني» .وتتابع الدراسة أن «هذا األمر قد
ّ
يدفع إسرائيل إلــى شــن هجمات ضــد مواقع
ّ
محددة في مطار بيروت كما فعلت من قبل في
سوريا عندما هاجمت املقاتالت اإلسرائيلية
مــركــز بـحــوث وقــوافــل إم ــداد وطــائــرات شحن

ّ
حطت في مطار دمشق الدولي».
التصعيد اإليراني ُيضع
ووفقًا للدراسة فـإن
ّ
إســرائـيــل أم ــام خـيــارات مـعــقــدة ،إذ لــم تخض
أيــة حكومة إسرائيلية حربًا إقليمية بسبب
تزايد قوة خصم مجاور لها ،بل كانت تعتمد
مفاهيم األمن االستباقي في منع أية قوة من
التوصل إلى تقنيات متطورة يمكن أن ّ
تهدد
أمـنـهــا ،بـمــا فــي ذل ــك تــدمـيــر املـفــاعــل الـنــووي
العراقي عــام  ،1981وتدمير املفاعل السوري
عام  ،2007وهو ما ُيعرف باسم مبدأ «بيغن»،
الوزراء اإلسرائيلي األسبق
نسبة إلى رئيس
ّ
مناحيم بيغن الـذي تبنى سياسة منع أعداء

إس ــرائ ـي ــل م ــن ت ـطــويــر أس ـل ـحــة ن ــووي ــة مهما
كانت التكلفة.
أم ــا الـتـحــدي األك ـبــر بــالـنـسـبــة إل ــى تــل أبـيــب،
فيتمثل في طريقة التعامل مع تطوير إيران
م ـن ـظــومــات ال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة ف ــي لـبـنــان،
وكـ ـي ــف س ـي ـك ــون وض ـع ـه ــا األمـ ـن ــي ف ــي ح ــال
ّ
تمكن «حــزب الله» من حيازة مئات األسلحة
الصاروخية واسـتـهــداف إسرائيل بها .وهل
يرقى مشروع الصواريخ الدقيقة إلى مستوى
التهديد ال ــذي يتطلب تطبيق «مـبــدأ بيغن»
على أساسه في األراضي اللبنانية؟
*كاتب لبناني
(هيثم الموسوي)

م ــن أجـ ــل ف ـهــم م ـقــاصــد اإلدارة األمــري ـك ـيــة
الحالية ،ملا تتمتع به من صراحة مفزعة في
توصيف خططها .لم يكتف بومبيو بشكر
ريـتـشــاردونــي على استقباله ،لكنه شكره
تحديدًا "على خدمته للواليات املتحدة إلى
جــانــب مهامه الـتــي يـقــوم بها هـنــا" ،أي في
الجامعة األميركية.
لـيــس غــريـبــا عـلــى مــايــك بــومـبـيــو أن ي ــزور
مصر ،فهو زائــر مستمر للمنطقة كما قال
في خطابه ،وهو أوضح للجمهور ،أو "شبه
ـ ـ الجمهور" الحاضر أنه أجرى عدة زيارات
لـلـمـنـطـقــة بـصـفـتــه امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لــوكــالــة
االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة (ال ـس ــي أي إي).
كما أن الهدف من زيارته ،أي طرح تحالف
ً
ّ
يضم إسرائيل ودوال عربية
إقليمي جديد
ض ـ ّـد إي ـ ــران ،ال يـفـ ّـســره ال ـتــاريــخ الشخصي
واملـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــي لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل تـ ــاريـ ــخ
ريتشاردوني أيضًا :ففي األعــوام السابقة،
تحولت الجامعة األمـيــركـيــة تدريجيًا الى
ما يشبه املعسكر األمني ،تمهيدًا لتحويلها
الى ّ
منصة تخدم أي صفقة إقليمية قادمة.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة ،رح ـ ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
األساتذة املعارضني ـ ـ الذين تركوا مراكزهم
في جامعات خارجية كي ُي ِّ
درسوا في مصر
ّ
ّ
بعد الثورة في  ٢٠١١وحــل محلهم أساتذة
ال ي ـح ـم ـلــون ح ـتــى درج ـ ــة دكـ ـ ـت ـ ــوراه ،تحت
حجة "خدمتهم العملية االستثنائية" .هذا
ن ـج ــده ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر ،في
كلية السياسة العامة والسياسة الدولية.
ً
ف ـبــدال مــن اخـتـيــار أس ــات ــذة لـهــم اهـتـمــامــات
ّ
ّ
وم ـس ــاه ـم ــات أك ــادي ـم ـي ــة ،تـ ــم ال ـت ـخ ــل ــي عــن
ّ
ه ـ ـ ـ ــؤالء ل ـ ـي ـ ـحـ ــل مـ ـك ــانـ ـه ــم دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
مصريون سابقون كي يديروا املحاضرات
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ـ ـ ـ ـ أو فـلـنـسـ ّـمـهــا "م ـب ــاح ـث ــات ت ـحــت ع ـنــوان
مـحــاضــرات" ـ ـ مــع مـســؤولــن غربيني حول
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة واح ـت ـمــال ـيــة إبـ ــرام
ّ
تضم عــدة دول عربية ،أو
معاهدة جــديــدة
ً
"صفقة" ما .على سبيل املثال ،نجد في تلك
"امل ـح ــاض ــرات" مـسـتـشــاريــن ســابـقــن لألمن
القومي األميركي مثل ويليام كواندت جنبًا
إلـ ــى ج ـنــب م ــع أك ــادي ـم ـي ــن م ــرم ــوق ــن أت ــوا
خصيصًا من أميركا إلى مصر في أيلول/
سبتمبر عــام  ٢٠١٨لحضور مؤتمر تحت
ع ـن ــوان "ك ــام ــب دي ـف ـيــد ب ـعــد أرب ـع ــن عــامــا"،
حيث سطع نجم ريتشاردوني مجددًا ،حني
قــال في املؤتمر" :نحن ال ننظر إلــى الخلف
لــدراســة تلك املـعــا ٌهــدة ،بــل إلــى األم ــام" .هذه
األمــور كلها ،مضاف إليها سوء اإلدارة من
قبل ريتشاردوني (مثل عدم استشارة هيئة
ال ـتــدريــس أو مـجـلــس ش ـيــوخ الـجــامـعــة في
دع ــوة بومبيو الــى الـجــامـعــة) دفــع مجلس
شـيــوخ الـجــامـعــة األمـيــركـيــة ،وه ــو املجلس
املنوط بتمثيل الطلبة واألساتذة وموظفي
الجامعة ،إلى سحب الثقة من ريتشاردوني،
بــانـتـظــار أن يـبـ ّـت مجلس أم ـنــاء الـجــامـعــة،
ب ـ ــأع ـ ـض ـ ــائ ـ ــه األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن وامل ـ ـص ـ ــري ـ ــن
والسعوديني واإلماراتيني ،مصيره.
نحن نعلم علم اليقني أن مـعــادلــة تفضيل
أه ــل الـثـقــة عـلــى أه ــل الـعـلــم هــي مــن سمات
األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــول ـ ـيـ ــة ،وإن ك ـ ــان ـ ــت هـ ــذه
ُ
النظريات تسقط علينا في العالم الشرقي
وال يعي أحد أنها تنطبق على الغرب أيضًا.
فــريـتـشــاردونــي ال يحمل درج ــة الــدكـتــوراه
على عكس سلفه ،الباحثة ليزا أنــدرســون،
بل كان نائب رئيس «مركز رفيق الحريري
ألبحاث الشرق األوسط» التابع «لآلتالنتك

كاونسيل»  ،Atlantic Councilوهــذا املركز
البحثي هو كـ"ثكنة إسكان" أو "حضانة" ملن
خرجوا من الحكومة بعدما كانوا يمسكون
م ــراك ــز شـبــه رسـمـيــة أو حـقــائــب حـكــومـيــة.
يـمـكـنـنــا إذًا ال ـق ــول إن ري ـت ـشــاردونــي ليس
ف ـقــط م ــن أهـ ــل ال ـث ـق ــة ،ك ــي يـسـتـحــق الـشـكــر
الذي ّ
قدمه له بومبيو ،بل يمكننا القول إنه
أصبح ،بالنسبة الى الواليات املتحدة ،من
"أهــل الكتاب" أيضًا ألنــه يسير في املسيرة
التاريخية للجامعة األميركية التي تستمد
بتأسيس كولونيالي يمتد
بعض شرعيتها
ٍ
مـنــذ ع ــام  .١٩١٩مــن هـنــا ،تصبح الجامعة
ً
األمـيــركـيــة مـكــانــا متناقضًا ،يفسح مـجــاال
لهامش من الحرية ،لكنه ،في الوقت نفسه،
ٍ
يعاقب أساتذتها وطالبها إذا مــا خرجوا
ضد األجندة األميركية.
تــأسـســت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي الـقــاهــرة
عــام  ١٩١٩على يــد اإلرســالـيــن األميركيني
الـبــروتـسـتــانــت ،وكــانــت تـقــدم الــدعــم الفني
لـلـمـنــدوب الـســامــي اإلنـكـلـيــزي حــن ظهرت
مشكلة الـتـظــاهــرات الـتــي كــانــت تـخــرج من
جامعة فؤاد األول .كانت تعيينات الجامعة
فــي فترة مــا بعد  ١٩٣٦تتم بـنـ ً
ـاء على وعد
ُ
شفوي أبرم بني مصطفى النحاس واملندوب
ال ـس ــام ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ع ـلــى أن ي ـتــم تعيني
رئيس الجامعة وعـمــداء الكليات باالتفاق
مــع امل ـن ــدوب ال ـســامــي .املـثـيــر فــي األم ــر هو
أن رأي امل ـن ــدوب ال ـســامــي ك ــان أن مـصــر ال
ت ــري ــد ال ـت ـجــربــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي اسـتـقـطــاب
املـعـ ّـلـمــن الـفــرنـسـيــن ال ـج ـ ّ
ـادي ــن ،واإلصـ ــرار
ّ
على معايير أكاديمية مرتفعة ،بل إن ما هو
مطلوب مــن الجامعة هــو خلق االنضباط
والطواعية بني الطالب ،واستقطاب أغلبية

كبيرة مــن األســاتــذة موالية لإلمبراطورية
ّ
البريطانية .كــان امل ـنــدوب الـســامــي يتسلم
فــي فـتــرة الثالثينيات رســائــل مــن أســاتــذة
زائ ــري ــن ي ــري ــدون أن ُي ـ ـ َـد ِر ّس ـ ــوا ف ــي جــامـعــة
ٌ
ف ـ ــؤاد األول ،م ــرف ــق ب ـهــا خ ـط ــط لـلـسـيـطــرة
عـلــى جـمــاهـيــر ال ـطــاب املـشــاغـبــن ـ ـ ـ ـ الــذيــن
يخرجون للتظاهرات تحت لواء الشيوعية
والبولشفية .كما كانوا يرفقون سيرة ذاتية
ق ـص ـيــرة ت ـ ــروي خــدمــات ـهــم لــإم ـبــراطــوريــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ـنــذ ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ــى،
وإن ـجــازات ـهــم األمـنـيــة فــي تــأسـيــس مجالت
ودوري ـ ـ ـ ـ ــات ضـ ــد الـ ـب ــروب ــاغ ــان ــدا األمل ــان ـي ــة
والحركة البولشفية أيضًا.
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا ي ــدع ــو إل ــى االن ــده ــاش من
أس ـلــوب حـكّـ ٍـم ـ ـ إن ك ــان فــي رئــاســة جامعة
أو بلد ـ ـ يفضل أهــل الثقة على أهــل العلم،
ّ
وينحي مصالح الطالب أو املواطنني مقابل
ومبك
مصالح سياسية .أما ما هو مدهش،
ٍ
في الوقت نفسه ،فهو أن نرى ريتشاردوني
ي ـم ـض ــي ع ـل ــى ق ـ ــدم وس ـ ـ ــاق فـ ــي م ـح ــو إرث
وتاريخ جامعة احتضنت في وقت ما حركة
طــابـيــة نـشـطــة ،كــانــت تـسـتـغــل مساحتها
وهامش حريتها ،على محدوديته ،النتزاع
ـاخ ض ـيــق .هل
امل ــزي ــد م ــن ال ـح ــري ــات ف ــي م ـن ـ ٍ
يتكرر األمر اليوم وتنتفض الجامعة إذا ما
قرر مجلس األمناء تلبية توجيهات رئيس
محطة «ســي أي إي» في سفارة أميركا في
مصر؟ هل نــرى عــودة لألعوام ّالسابقة في
هذه املواجهة؟ أم سيمضي كل منا إلى بيته
وينتصر النسر األميركي ويقمع املصريني
مثلما حــدث فــي زي ــارة نيكسون ملصر في
عام ١٩٧٤؟
* كاتب مصري

وللحديث بقية
زياد منى
ّ
ثمة الكثير الذي يمكن تناوله بالحديث هنا .فعلى سبيل املثال ،حكام
مصر العسكر ،بعد أن تحولوا إلى حلفاء للعدو الصهيوني وسمحوا
لــه حـتــى بــاملـشــاركــة فــي قـتــل املـصــريــن فــي شـبــه جــزيــرة سـيـنــاء،
اكتشفوا خطرًا ما دونه خطر ،يتمثل في ادعاء الحفاظ على األخالق
العامة وما إلى ذلك من مفردات اللغو املعهودة .عسكر مصر ّ
صوبوا
جهودهم تجاه الحياة الجنسية لفنانات وفنانني مصريني كونها،
تهدد املجتمع املصري .إذًا علينا أن ّ
في ادعائهمّ ،
نصدق أن األخطار
املحيطة بمصر تكمن فــي غــرف نــوم فنانات وفنانني يـقــوم نظام
ّ
ومن دون
العسكر بالتجسس عليهن وعليهم من دون أدنى خجل ّ
أي احترام لخصوصيات املواطنات واملواطنني ،وليس نهب قلة قليلة
لثروات البالد والعباد ،وال الخنوع لشروط املستعمر الجديد ،وال في
السياسة االقتصادية والسياسة النيوليبرالية ،وال في مشاركة العدو
الصهيوني في محاصرة قطاع غزة ،وال في التخلي عن كل ما يمت
للعرب والعروبة من قضايا...
وك ــان يمكن أن نــوجــه نـظــرنــا ص ــوب أح ــدث م ــؤام ــرات جـمــاعــة رام
ً
الله على فلسطني القضية والشعب؛ مثال :االنتخابات .نعجب من
اكتراث تلك الجماعة املارقة ملسألة شكلية ذلك أن نتائج االنتخابات
في عهدها تظهر أسابيع عديدة قبل إجرائها ،كما جرت العادة في
ممالك األع ــراب والـعــرب وفــي كثير مــن جمهورياتها .أو االهتمام
بفضائح آل ثاني التي تتصنع الوقار واالهتمام بحلفائها وحاجاتهم
املادية عبر استثمارات صورية ذلك أنه أعلن أخيرًا عن استثمارات
إضافية بعشرات املليارات في الواليات املتحدة إضافة إلى الخمسة
وأربـعــن مليار السالف ذكــرهــا .ثمن حصول الــدوحــة على موافقة
واشنطن الستثمارات متواضعة في تركيا ،هو استثمار مئة مليار
في الواليات املتحدة ،واملخفي أعظم ،فمن يعرف مدى استثماراتها
في كيان العدو الصهيوني االستعماري االستيطاني العنصري.
أو استمرار بعض األنظمة في التطبيع مع العدو الصهيوني وآخرها
ما تداولته وسائل اإلعالم عن نية أمير املؤمنني في املغرب الحزين
استقبال رئيس وزراء العدو ،أسوة بأشقائه .نعجب من أمير املؤمنني
بضمه
هــذا الــذي يأمر بقطع عــاقــات بــاده مــع أي دولــة ال تعترف ّ
«الساقية الحمراء ووادي الذهب» ،ثم يطالب الفلسطينيني بالتخلي
عن بالدهم ووطنهم الذي شكلوه بأياديهم العارية قبل هجرة أجداده
من اليمن إلى املغرب األقصى ببضع مئات السنني ،بل حتى قبل
ّ
تشكل دولته بعشرات القرون .القائمة تطول.
ّ
سنصوب نظرنا اآلن نحو قضية ليس لي علم بأن أحدًا تطرق إليها
وهي كيفية التعامل مع دعاة الشر والقتل واملحرضني على الحروب
األهلية وعلى اإلبــادات الطائفية والعنصرية .كلنا سمع بما ّ
يسمى
ّ
«فتاوى» كبار دعاة الشر واإلثــم الذين يحاولون التخفي وراء لحى
تحوي ّ
كمًا من الشرور والحقد والعقد الطائفية واملذهبية والنفسية
والجنسية والعنصرية من كافة األشـكــال واألن ــواع ،الذين يبررون
القتل الجماعي املمنهج لطوائف وأتـبــاع مــذاهــب .بل إن األمــر ذهب
بـ «مفتي الناتو» بتبرير قتل خمسة ماليني ســوري فقط إلشباع
غريزته الشريرة وغريزة من ّ
يقبلون أياديه صبحًا وعشية ،أسياده
من األع ــراب الذين ال يعرفون أم ـرًا في الحياة ســوى الغزو والنهب
والقتل ،مهما حاولوا التخفي ببدالت عصرية ،ألن الطبع يغلب ّ
التطبع.
من املعروف أن قوانني العالم تعامل ّ
املحرض على القتل بنفس درجة
القاتل .وهؤالء الذين ّ
يسمون أنفسهم شيوخًا ورجال دين ،وأديان
ّ
الـعــالــم كلها ب ــراء منهم ،قــامــوا بالتحريض على قتل األب ــري ــاء ،بل
ّ
وقدموا دعمًا ملن يمارس القتل «على الهوية» ،مسلمًا كان أو من أتباع
ّ
ديانات أخرى .لنتذكر أن «فتاوى» تلك الجماعات الشريرة مصوبة
تجاه العرب واملسلمني ،في ليبيا والعراق واليمن والجزائر ومصر
ولبنان وسورية والصومال وإيران والفيليبني وغيرها...
ّ
ستشجع من جنب من
في ظني أن ترك هذه املسألة من دون معالجة
«شيوخ» الفنت واإلبادات الجماعية وحتى التحريض على قتل أفراد
عبر أسلوب التكفير وغير ذلــك ،على التمادي في غيهم وجرمهم
وضالالتهم .من غير املقبول السماح لهؤالء ّ
املحرضني ،جميعهم،
باالستمرار في زرع بذور الفتنة والشر والكراهية املذهبية والدينية
والعنصرية ،مهما كــانــت تبعياتهم الــدولـتـيــة ،وأيــا كــانــت وظائفهم
ومكاناتهم في تجمعاتهم وتنظيماتهم وأحزابهم الشريرة.
ّ
في ظني أنه حان أوان التصدي لهؤالء األشرار من منظور قانوني
مدني الــذي يسري على املواطنني كــافــة ،وهــو االدع ــاء عليهم بتهم
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة والـعـنـصــريــة والـتـحــريــض عـلــى الـقـتــل الـفــردي
والجماعي .كما وجب إنشاء محاكم دولية ملقاضاتهم وفق القوانني
املعمول بها عامليًا ،على غرار املحاكم التي أنشئت ملحاكمة جورج
ب ــوش عـلــى غ ــزو ال ـع ــراق ،واملـحــاكــم األخ ــرى الـتــي أنـشـئــت ملحاكمة
فرنسا على جرائمها في الجزائر ،ومحاكمة حكام واشنطن على
جرائمهم في فيتنام ومختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا ،واملحكمة
التي أنشأها الفيلسوف اإلنكليزي الراحل برتراند رســل ملحاكمة
العدو الصهيوني .كما وجب االستفادة من ّ
املنصات الدولية كافة
للقصاص مــن أولـئــك املجرمني ومموليهم ورعــاتـهــم وفــق القوانني
الدولية والوطنية كافة ،ليكونوا عبرة للمستقبل وليعلموا هم ومن
يسلك سبيلهم فــي املستقبل أنــه لــن يكون بمقدورهم االستمرار
في غيهم والتحريض على القتل والدمار وارتكاب مختلف الجرائم
والفظائع مــن دون مالحقة فــي بـقــاع العالم كــافــة ومــن دون عقاب
وقـصــاص ،ووجــوب معاملتهم معاملة املجرمني الـفـ ّـاريــن مــن وجه
العدالة.
لقد آن أوان لوضع خاتمة لجرائم هؤالء األفراد وتلك الجماعات التي
تتخفى وراء الدين.
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أهل الشام
ملــديــرهــا الـ ـع ــام .وي ـق ــول ح ـجــو «عـلــى
عكس باقي االختصاصات ،فالطبيب
ال ـشــرعــي ال يـمـكـنــه أن يـفـتـتــح عـيــادة
خاصة تساعده على العيش بكرامة».
وي ـت ـبــع ل ــ«ال ـه ـي ـئــة» ال ـي ــوم  56طبيبًا
ش ــرع ـ ّـيــا ،و 20طـبـيـبــا مـخـتـ ّـصــا بطب
األسـ ـن ــان ال ـش ــرع ــي .ل ـكــن هـ ــذا ال ـعــدد
ً
«ال ي ــزال قـلـيــا ،قياسًا بحجم العمل
ً
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب .فـ ـمـ ـث ــا ف ـ ــي حـ ـل ــب ي ــوج ــد
خمسة أطباء شرعيني فقط ،يغطون
ّ
مدينة حلب وريفها» .يؤكد حجو أن
«عمل الطب الشرعي ال يقتصر فقط
على الكشف على املـقــابــر الجماعية،
فنحن أط ـبــاء ول ــم نـتــوقــف عــن عملنا
امل ــدن ــي ،ك ـمــا لـعـبـنــا دورًا ف ــي كـشــف
ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـجــرائــم ،خــاصــة تلك
ال ـت ــي يـ ـح ــاول مــرت ـك ـبــوهــا إظ ـه ــاره ــا
على أنها حوادث ناتجة عن الحرب».
وي ـض ـي ــف «ن ـع ـم ــل ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
األطباء من هذا االختصاص ،وزيادة
خ ـب ــرة م ــن ي ـع ـمــل ف ـي ــه .أوف ــدن ــا ع ــددًا
مــن األطـبــاء إلــى الصومال وإيطاليا،
لحضور تدريبات باملشاركة مع لجنة
الصليب األحـمــر على آلـيــات الكشف
عن املقابر وانتشال الجثث ،وغيرها
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ــدري ـ ـب ـ ــات» .ك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـح ــاول
«الهيئة العامة» اإلضــاءة على أهمية
اختصاص «طــب األسـنــان الشرعي»،
خاصة في الظروف الراهنة التي ّ
تمر
بها البالد.

ريبورتاج

ّ
جثامين ضائعة أو مجهولة الهوية

الموت (ليس) راحة!
لم تعد أنباء الكشف عن مقابر جماعية
للسوريين أمـ ـرًا غــريـبـا ،بــل بــاتــت ج ــزءًا من
«روتين األخبار»! وينطوي ملف ُ«المقابر
الجماعية» على إشكاالت كثيرة ،ت ّ
صعب
ّ
مهمة الـتـعــرف على الجثامين ،فيما
يحكى بعض القصص عن جثامين رقدت
في قبور ّ
مخصصة لجثامين أخرى ،وعن
ُ
شهداء ألحقوا بعائالت ليست عائالتهم
نسرين عالء الدين
لـيــس امل ــوت «خــاتـمــة الـحـكــايــة» دائـمــا
ف ــي الـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .ث ـ ّـم ــة قـصــص
لعب املــوت فيها دور «الفاصلة» ،بني
حـكــايـتــن مــأســويـتــن .كـثــر هــم مــن لم
يعلموا عــن مصير أحبتهم وذويـهــم،
س ــوى مــا أخـبــرتـهــم بــه أوراق ص ــادرة
ع ــن إحـ ــدى ال ـج ـهــات امل ـخ ـت ـصــة ،تفيد
بــأن أحبتهم «مــاتــوا ،أو استشهدوا».
ف ــي ب ـع ــض ال ـق ـص ــص ُدفـ ـن ــت ع ــائ ــات
بأكملها ،وفي قصص أخرى كان املوت
ّ
جثمان
مادي يؤكده ،أو
دليل
خبرًا بال
ٍ
ٍ
ّ
«ي ـق ـطــع ال ـش ــك ب ــال ـي ـق ــن» .ث ــم ــة أي ـضــا
ّ
لتشوه،
عائالت تسلمت جثثًا تعرضت
ّ
أو أضرار كبيرة ،ما جعل الجزم بهوية
تلك الجثث أم ـرًا صعبًا ،وقــد ثبت في
بعض الـحــاالت أن الجثة املتسلمة لم
تـكــن لـصــاحــب الـهــويــة املـعـلـنــة وفــاتــه،
وأحيانًا «بعد فوات األوان»!

«جثمان آخر في قبر أخي»!
يـسـتـعــرض م ـ ــازن ،م ــن أب ـن ــاء دم ـشــق،
صور أخيه الشهيد بحزن شديد« .كان

أخ ــي قــد تـطــوع مــع الــدفــاع الــوطـنــي»،
ي ـقــول ال ــرج ــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ويـضـيــف
«رغم مرور أكثر من سنة على ّ
تطوعه،
قام أحد الحواجز على أطــراف دمشق
بـســوقــه الــى االح ـت ـيــاط!» .الـتـحــق األخ
بــالـخــدمــة االح ـت ـيــاطـ ّـيــة بــالـفـعــل ،وت ـ ّـم
فرزه إلى محافظة دير الزور .بعد ستة
أش ـهــر ات ـصــل بـشـقـيـقــه لـيـخـبــره بــأنــه
ّ
أصيب ،وأن الضابط املسؤول عنه لم
يمنحه إج ــازة .يقول مــازن «بعد أيــام
ّ
ّ
قليلة كلمني صــديـقــه ،وق ــال إن أخــي
استشهد» .وصل الجثمان إلى «مشفى
تشرين العسكري» بعد خمسة أيــام،
ّ
وذهـ ــب مـ ــازن لـتـســلـمــه« .ال ـج ـثــة الـتــي
أعطوني إياها لم تكن ألخي .صحيحٌ
أن الجثة كانت منتفخة ،لكنني أعرف
أخــي مــن عــامــات كـثـيــرة :كــان قــد فقد
جـ ــزءًا م ــن س ـبــابــة ي ــده الـيـمـنــى أث ـنــاء
ع ـم ـلــه ف ــي ص ـن ــع الـ ـحـ ـل ــوي ــات ،ول ــدي ــه
ندبة من جـ ّـراء عمل جراحي في رئته
الـ ـيـ ـمـ ـن ــى» .رف ـ ــض الـ ــرجـ ــل ّأول األمـ ــر
ّ
تـســلــم ال ـج ـث ـمــان ،وب ـحــث ب ــن الجثث
ً
األخرى أمال في العثور على الجثمان
الـصـحـيــح« .ل ــم أج ــد أخ ــي .قـمــت بدفن
الجثة التي أعطوني إياها ،ولم أخبر
إخ ــوت ــي ووال ــدت ــي ب ـش ـكــوكــي ،لكنني
واص ـلــت الـسـعــي وراء مصير جثمان
أخي» .بعد قرابة خمسة أشهر اهتدى
مازن إلى عائلة تقيم في حلب ،تحمل
اسـ ــم عــائ ـل ـتــه ن ـف ـس ــه ،وقـ ــد اسـتـشـهــد
أحــد أبنائها بالتزامن مــع استشهاد
الشقيق املفقود جثمانه« .استغربوا
مل ــا ســألـتـهــم إذا ك ــان ــوا م ـتــأكــديــن إنــو
الـجـثــة ال ـلــي دفـنــوهــا هــي جـثــة ابنهم
ً
فـ ـع ــا» .ش ــرح مـ ــازن لـلـعــائـلــة األخ ــرى
ووضعهم في صورة شكوكه،
املوقف،
ّ
ً
مرت أيام وتلقى مازن اتصاال يخبره
بـ ــأن ال ـعــائ ـلــة ال ـح ـل ـبـ ّـيــة ق ـ ــررت إجـ ــراء

تحليل « .»DNAبعد شهرين ظهرت
النتيجة« ،الشخص الــذي دفنته على
أنـ ــه أخـ ــي ل ــم ي ـكــن أخ ـ ــي ،ب ــل كـ ــان ابــن
العائلة الحلبية ،وجثة أخي ُدفنت في
حلب» .يقول مازن «طلبت والدتي نقل
رفاة أخي الى مقابرنا ،وإرسال جثمان
الشاب إلى ذويه ،لكنني رفضت .األمر
مربك جدًا لنا ولهم ،والظروف األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة وقـ ـت ــذاك ل ــم ت ـكــن تسمح
بــال ـق ـيــام بـمـثــل ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات على
أصولها» .يختتم الرجل قصته «أزور
قبر الشاب الــذي دفنته على أنــه أخي
في األعياد واملناسبات ،وقد وضعت
عـلــى ش ــاه ــدة الـقـبــر اس ـمــه الـحـقـيـقــي.
ـان،
لــن أنسى أن أخــي دفــن فــي مكان ثـ ٍ
ول ــو ل ــم أنـتـبــه ل ــم أك ــن ألع ــرف م ــن هو
الشخص الذي دفنته».
جثامني محروقة ...ورؤوس مقطوعة
ّ
ث ـمــة ق ـصــص م ـشــا ّب ـهــة أخـ ـ ــرى ،لـكــن
بعض العائالت تفضل عدم الخوض
فيها .وفيما تنتظر عــائـ ٌ
ـات كثيرة
ج ـث ــام ــن أب ـن ــائ ـه ــاُ ،دفـ ـن ــت جـثــامــن
كـ ـثـ ـي ــرة وه ـ ـ ــي مـ ـجـ ـه ــول ــة ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة.
ويــواجــه عمل «الهيئة العامة للطب
ال ـشــرعــي» مـشـكــات ع ــدي ــدة ،تجعل
الجزم بهويات الجثامني املدفونة في
ّ
ّ
مهمة
الجماعية» املكتشفة
«املقابر
صعبة .يشرح «املدير العام للهيئة»
ال ــدكـ ـت ــور زاهـ ـ ــر ح ـج ــو لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
بعضًا من اإلج ــراءات املتبعة« .حني
يتم إبــاغ ٌالهيئة باكتشاف مقبرة،
يتوجه فريق إليها ،ويقوم بالتقاط
ّ
التعرف عليها
صور الجثامني ،ليتم
الحـ ـق ــا ب ــاالس ـت ـع ــان ــة بـ ــال ـ ـصـ ــور ،أو
بما ترتديه مــن ثـيــاب ،أو بالوثائق
الشخصية إن وج ــدت» .يقول حجو
ّ
«فـ ـ ــي بـ ـع ــض املـ ـق ــاب ــر اك ـت ـش ـف ـن ــا أن
اإلرهابيني قاموا بحرق الجثث ،ما

«أريد جثة ابني»

ال ُيدفن ّ
أي جثمان مجهول الهوية من دون أخذ ّ
عينات يتم حفظها في المخابر (أرشيف ــ أ ف ب)

ً
ّ
التعرف عليها أمرًا مستحيال،
يجعل
ف ـح ـت ــى ت ـح ـل ـيــل ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
ال ي ـج ــدي ف ــي م ـثــل هـ ــذه الـ ـح ــاالت».
ويضيف «تـكــرر هــذا األمــر فــي حلب
وريف دمشق ودير الزور .وفي حاالت

«لم أجد أخي .قمت
بدفن الجثة التي
أعطوني إياها ولم أخبر
إخوتي ووالدتي»

أخرى كنا نكتشف جثثًا بال رؤوس،
ف ــي مـنــاطــق عـمــد فـيـهــا اإلرهــاب ـيــون
إل ــى قـطــع الـ ــرؤوس وإلـقــائـهــا بعيدًا
عن األجساد» .يوضح حجو أن عمل
«الطبابة الشرعية» لم يتوقف على
ام ـتــداد ال ـحــرب .يـقــول «ف ــي شـهــر آب
م ــن عـ ــام  ،2012اس ـت ـحــدث ـ ّنــا مـقـبــرة
ف ــي إحـ ــدى امل ـن ــاط ــق ،ودف ــن ــا الـجـثــث
بعد إعـطــاء الـقـبــور أرقــامــا ،وربطها
ّ
التعرف
بصور تلك الجثث لتسهيل
على الجثث فــي مــا بـعــد ،فالظروف
وق ـت ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـس ـم ــح ب ـغ ـي ــر ه ــذا
اإلج ـ ـ ــراء» .ويـضـيــف «حــرص ـنــا على
التقاط صور للجثث والثياب ،وأخذ
عينات من  .DNAوبالفعل بعد عودة
األه ــال ــي ال ــى تـلــك املـنـطـقــة ،استطاع
عدد كبير منهم التعرف إلى الجثث
املدفونة في تلك املقبرة» .يؤكد حجو

لـ«األخبار» أنه «ال يتم دفن أي جثة،
س ــواء كــانــت لـعـسـكــري أم مــدنــي من
دون أخـ ــذ ع ـي ـنــات ي ـتــم حـفـظـهــا في
املخابر السورية» ،ويشير في الوقت
ن ـف ـســه إلـ ــى وجـ ـ ــود م ـع ـل ــوم ــات ل ــدى
«ال ـه ـي ـئ ــة» ع ــن «عـ ـش ــرات اآلالف من
الجثث املــدفــونــة فــي مقابر جماعية
أو فــرديــة فــي مناطق خــارجــة حاليًا
عــن سـيـطــرة الـحـكــومــة ،ال سـ ّـيـمــا في
إدلب».

اختصاص «غير مرغوب»!
في شهر تشرين الثاني من عام 2014
صـ ــدر «الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  »17ال ـقــاضــي
بــاس ـت ـحــداث «ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للطب
الشرعي» .حتى اليوم ،تعاني «الهيئة»
في شكل أساسي من «قلة في اإلقبال
على تخصص الطب الشرعي» ،وفقًا

ّ
تتشح أم محمد بالسواد منذ سنة
ونـ ـص ــف ،ح ـ ـ ــدادًا ع ـل ــى اب ـن ـه ــا ال ــذي
اس ـت ـش ـه ــد عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن ح ـل ــب.
تـ ـق ـ ّـول الـ ـسـ ـي ــدة ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» إن ـه ــا
ً
ت ـل ــق ــت ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا ف ــي أواخ ـ ــر
عـ ــام ُ ،2016ي ـخ ـط ــره ــا بــاسـتـشـهــاد
اب ـن ـهــا األوسـ ـ ــط ،ســومــر ( 22عــامــا)،
أثناء إحــدى املعارك« .لم يكمل ابني
دراس ـت ــه الـجــامـعـيــة بسبب نزوحنا
وال ـظــروف الـتــي كنا نعيشها ،لذلك
التحق بالخدمة اإللزامية» .وتضيف
«كـ ــان ال ـضــابــط ي ـعــدنــي دائ ـم ــا بــأنــه
سيعيد لــي (ج ـث ـمــان) اب ـنــي بـعــد أن
تتحرر حلب ،لكنني حتى الـيــوم لم
ّ
أتسلم شيئًا» .تقول السيدة بحرقة
«ح ـص ـل ــت ع ـل ــى وث ـي ـق ــة اس ـت ـش ـهــاد،
وتعويض مــادي ،لكنني أريــد ابني،
أريـ ـ ـ ــد دفـ ـ ــن ج ـث ـم ــان ــه ب ـ ـقـ ــرب والـ ـ ــده
ُ
وأبـنــاء أعـمــامــه» ،وت ــردف «مــن حقي
أن أحـ ـص ــل ول ـ ــو ع ـل ــى ع ـظ ـم ــة م ـنــه،
كــي أدف ـنــه بالشكل الــائــق ،وأزوره،
وأشكو له همي».

بريد المهجر

منذ أول
رصاصة!
فراس الهكار
دعاني موظف املؤسسة االجتماعية إلى
مكتبه املجاور ملكان سكني .بعد التحية
واألس ـئ ـلــة الــروت ـي ـن ـيــة ع ــن ال ـح ــال ،ورأي ــي
بالطقس الشتوي األوروبي البارد ،باغتني
بما لم يكن في الحسبان« :مــاذا تريد أن
تـصـبــح ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل؟» ق ــال بــأعـصــاب
باردة.
تلعثمت ،ولم أعرف ماذا ّ
أرد .كان السؤال
أشبه بـ«فالش باك» أعادني عشرين عامًا
إلى الوراء ،فمنذ ذلك الوقت لم يطرحه ّ
علي

أحــد .كنت تلميذًا فــي املرحلة االبتدائية،
وكــان السؤال تقليديًا متوقعًا من جميع
ّ
املدرسني.
ّ
فــركــت كــفــي ّ أحــدهـمــا بــاآلخــر ،وشبكت
ّ
أتذكر بماذا ُ
كنت أجيب
أصابعي ،لعلي
ح ـي ـن ـهــا .ف ــي ال ــزم ــان ال ـغ ــاب ــر ،كـ ــان هــذا
الـ ـس ــؤال صـعـبــا أي ـض ــا ،لـكـنـنــي ل ــم أكــن
وح ــدي كـمــا أن ــا اآلن ،ك ــان ال ـصــف يعج
بالتالميذ ،وبوسعنا أن نغش ،إن لم تكن
اإلجابة حاضرة ،نسرقها من بعضنا ،أو
«نقتبسها» على طريقة بعض «األدباء».
أما اآلن ،فأنا وحــدي في غرفة صغيرة،
أم ــام ــي طـ ــاولـ ــة ،ي ـج ـلــس إل ـي ـه ــا مــوظــف
بـلـجـيـكــي ال ي ـع ــرف م ــن ال ـع ــرب ـي ــة غـيــر
كلمة «مــرحـبــا» .ولست أدري بما يفكر
ت ـحــدي ـدًا ،إذ يـعــايــن ارت ـبــاكــي .ه ــو ،على
ّ
األغلب ،يظن أن لغتي الهشة قد خانتني،
فـلــم أج ــد امل ـف ــردة املـنــاسـبــة ألج ـيــب عن
سؤاله .لو كنا نتحدث في شأن آخر غير
املستقبل ،كان ليساعدني كعادته حني
يراني عاجزًا عن تذكر الكلمة املناسبة،
فـيـخـ ّـمـنـهــا ه ــو .لـكــن ال يـحــق ل ــه تخمني

مستقبلي ،فياء امللكية «اللعينة» تمنعه.
امل ـسـت ـق ـبــل؟ ي ــا ل ـهــا م ــن كـلـمــة رن ــان ــة! لو
كنا نــدري شيئًا عنه قبل عشرين عامًا،
لقلنا للمعلم« :نــريــد أن نصير الجـئــن»،
واختصرنا كل سنوات الدراسة والتعب،
ووف ـ ــرن ـ ــا عـ ـل ــى أن ـف ـس ـن ــا ت ــوت ــر مـ ــا قـبــل
االمتحانات وما قبل صدور النتائج ،وعلى
أهلنا مصاريف املدارس والجامعاتّ .
لكن
بيوتنا كــانــت دافـئــة وآمـنــة حينها ،تضج
بالحياة ،ولم تكن طائرات «الديموقراطية»
األميركية قد دمرتها بعد .كنا نستشرف
املستقبل من خالل ما حولنا ،وما حولنا
ّ
ك ــان ُيـبــشــر بمستقبل م ـشــرق! أو على
ُ
األقل هذا ما خ ّيل إلينا.
«مـ ــاذا تــريــد أن تـصـبــح فــي املـسـتـقـبــل؟».
«طـبـيـبــا ك ــي أع ــال ــج ال ـن ــاس م ـجــان ــا» ،ذلــك
قـبــل أن تـتـحــول كـثـيــر مــن املستشفيات
إل ــى مـســالــخ وأس ـ ــواق ب ــورص ــة ،ويصبح
بعض األطـبــاء «تـجــار أزم ــة» ،لتكون أولــى
عـمـلـيــاتـهــم ت ـخــديــر ض ـمــائــرهــم وم ــن ثم
استئصالها قبل أن تصحو.
«محاميًا ،كي أدافع عن املظلومني» .قبل أن

ّ
كان ما حولنا ُيبشر
بمستقبل مشرق!
على األقل هذا
أو ُ
ّ
ما خيل إلينا

ّ
نكتشف تفشي «الوباء» في دور القضاء،
وتستحيل السجون قبورًا ،ويصير بعض
املحامني سماسرة للباطل.
«مـهـنــدســا ك ــي أب ـنــي ال ـب ـيــوت وال ـع ـمــارات
وأحــل مشكلة السكن» .قبل أن يستحيل
االسمنت شظايا ،وتسقط السقوف فوق
رؤوس ساكنيها.
«طـ ـي ــارًا ك ــي أح ـل ــق ف ــي ال ـس ـم ــاءّ ،
وأدس
لحبيبتي رسالة بني املناشير التي ّ
تمجد

ّ
ُ
ال ـثــورة ،وتــؤلــه صانعيها» ،قبل أن تلقي
حممها كيفما اتفق وتحصد أرواح أبرياء.
«صحافيًا ،بــائــع حـكــي» أعـطــي اليائسني
ف ــي ب ـ ــادي ج ــرع ــات حـ ـب ــرُ ،تـ ـ ّ
ـزيـ ــن لـهــم
ُ
ماضي أجدادهم ،وتسكن آالم حاضرهم،
وتعدهم بغد أفضل ألطفالهمّ .
لكن الحبر
اس ـت ـحــال دمـ ــا ،وك ـث ـيــر م ــن الـصـحــافـيــن
احترفوا النفخ في النار ،ليزيدوا أرصدتهم
من «الاليكات» والدوالرات.
كل هذه الصور باغتتني كسؤال املوظف
الذي ينتظر اإلجابة ،لكن ال جواب.
ً
تــذكــرت ط ـفــا ســوريــا الج ـئــا فــي لـبـنــان،
س ــأل ــه م ـ ــدرب ال ــرس ــم ف ــي ورش ـ ــة ال ــدع ــم
ال ـن ـف ـس ــي «م ـ ـ ـ ــاذا ت ــري ــد أن ت ـص ـب ــح فــي
املستقبل؟» ،وأجابه بثقة ال تشبه ترددي:
«ش ـه ـيــد»! وج ــم املـ ــدرب ،أط ــال الـنـظــر في
الطفل ،من دون أن يدري ماذا يقول .لعل
الـطـبـيــب اح ـت ــاج إل ــى م ــن يــدعـمــه نفسيًا،
بعدما صفعه الطفل بإجابته تلك.
لـقــد ُول ــد ذل ــك الـطـفــل ف ــي ظ ــروف أتــاحــت
لــه اسـتـشــراف املستقبل؛ أم ــا نـحــن ،فــا.
أشــدنــا «تـشــاؤمــا» كــان يفكر بــأن يصير

فالحًا بعد أن يرث أرض أبيه ،لـ«يطعم
ُ
ج ـيــاع ال ــوط ــن»؛ قـبــل أن تـغـمــس اللقمة
ّ
حرفيًا ال مجازًا.
بالدم،
لـيـتــه ك ــان عــرب ـيــا ه ــذا الـ ــذي يـســألـنــي
عـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ك ـن ــت ألج ـي ـب ــه «ع ــن
أي مـسـتـقـبــل ت ـت ـح ــدث ،ه ــل ب ـقــي لـنــا
مـسـتـقـبــل لـنـفـكــر ب ــه ي ــا هـ ـ ـ ــذا؟!» .لقد
ُسرق مستقبلنا أمام أعيننا ،وصارت
أمـنـيـتـنــا أن ن ـخــرج م ــن تـحــت أنـقــاض
أحــامـنــا الـتــي ان ـهــارت فــوق رؤوسـنــا،
وأن نصل شواطئكم على قيد الحياة.
ـدي ،ضـ ــاع املـسـتـقـبــل م ــع أول
ي ــا سـ ـي ـ ُ
رصاصة أطلقت ،وأول نقطة دم سالت،
ُ
وأول ّأم ثكلت ،وأول ُزوجة ُر ّملت ،وأول
رأس ُعلق ،وأول يد قطعت ،وأول امرأة
ُرج ـمــت ،وم ــع أول صيحة «ال ـلــه أكـبــر»
أضعنا املاضي والحاضر واملستقبل.
أم ـهــات ـنــا نــذرن ـنــا ل ـل ـمــوت ،ع ـل ـقـ َـن على
ّ
حوزتهن من تمائم،
أكتافنا كل ما في
وقصصن جدائلهن حزنًا علينا ونحن
أحـيــاء .نحن «أبـنــاء عم امل ــوت» ،لم يبق
لنا مستقبل نفكر فيه يا سيدي ،فهذه

ال ـب ــاد ب ـ ــاردة ،ون ـح ــن نـعـشــق ح ــرارة
اللقاء.
سألني عن «الـشـهــادة» .قلت :أشهد أن
ال إله إال الله!
أمـ ــا األوراق ف ـق ــد غ ــرق ــت ف ــي ال ـب ـحــر.
لـيـتـنــي غــرقــت م ـع ـهــا ،لـكـنـنــي ـ ـ ـ ـ لـســوء
ح ـظ ــي ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـج ــوت .وه ـ ــا أن ـ ــا ك ـم ــا ت ــرى
جئت هنا ألمحو أميتي ،وألكتشف أن
العالم الحقيقي هو غير الــذي أخبرونا
ع ـنــه ف ــي املـ ــدرسـ ــة ،وأن ك ـتــب ال ـتــاريــخ
والـجـغــرافـيــا مــزي ـفــة ،فـهـنــاك مــن ُيغير
الخرائط ،ويرسم حــدود ال ــدول ،ويــوزع
االنتصارات واألوسمة والبطوالت كما
يشاء ،ومتى شاء .لو أنني غرقت معها
ملا كنت أجلس أمامك اآلن ،متلعثمًا ال
أدري ما أقول.
مللم أوراقه املفرودة أمامه ،وخلع نظارته
الـطـبـيــة .نـظــر فــي عـيـنـ ّـي ألول م ــرة بال
حواجز ،وقال« :اذهب ،يبدو أن املستقبل
صار خلفك».
قـلــت وأن ــا أصــافـحــه م ــودع ــا« :م ـنــذ أول
رصاصة!».

وجوه

ٌ
ٌ
ّ
ّ
الدارانية ...خبز معجون بمحبة
أم محمد

تلفت نظرك بابتسامتها الـهــادئــة ،ووشاحها األبيض
التقليدي ،وتلك السبحة التي ال تفارق يدها .أم محمد
سيدة تفترش أرصـفــة الـشــام .بأناقة تضع حوائجها
التي وزعتها بشكل منمق ،لن تسمع لها صوتًا ينادي
أو يطلبك أو يرجوك أن تشتري منها.
تـقــول أم محمد ( 75عــامــا) مــن أب ـنــاء داري ــا «يعرفني
معظم أرصفة دمشق ،فأنا منذ أكثر من أربعني سنة
أسكن على هــذه األرصـفــة ،أبيع الخبز بمعظم أنــواعــه:
صاج ،وتنور ،وأبيض ،وأسمر .كما أبيع املنتجات التي
كـنــت أصنعها فــي الـبــدايــة مــع بـنــاتــي وم ــن ثــم زوج ــات
أب ـنــائــي :الـلـبـنــة ،والـجـبـنــة ،وال ـك ـشــك» .تـتـفــاخــر الـسـيــدة
الدارانية ّ
ّ
بأن كثيرًا من زبائنها «يأتون ّ
إلي في أي مكان
أجـلــس فـيــه ،ألنـهــم ملـســوا األمــانــة واملـحـبــة والـصــدق في
املواد التي أبيعها .هم يأمنون على بيوتهم وأبنائهم حني
يطعمونهم منتجاتي» .وتضيف «بقيت عشر سنوات
أبيع بالقرب من ســوق الحميدية ،ومنطقة ركــن الدين،
ومنطقة الجسر األبيض ،وشارع الحمرا ،لقد أكلت هذه

األرصفة جزءًا من جسمي» .خطف املوت زوج السيدة
بــاكـرًا ،إثــر مــرضــه« .ت ــرك لــي ثــاث بـنــات وثــاثــة أوالد،
لجميعهم أفواه مفتوحة تطلب الطعام وال يملكون سوى
أيـ ٍـد صغيرة ال تصلح للعمل ًفــي األرض أو أي مكان.
علي أن ّ
ولم يهن ّ
أمد يدي طالبة معونة أحد» .حاولت أم
ّ
محمد دفع أبنائها إلى إكمال تعليمهم ،لكنهم «أرادوا أن
يحملوا معي جــزءًا من العبء ،فتعلموا النجارة ،مهنة
والدهم .وبالفعل ،استطعت بفضل عملي ومساعدتهم
بـنــاء بـيــت ل ـنــا» .قـبــل ال ـحــرب «ق ــررت أن أرت ــاح مــن بــرد
األرصـفــة الــذي خــرق عظامي ومــن شمسها الحارقة»،
تـقــول .لكن «انــدلـعــت الـحــربُ .د ّم ــر منزلي ،ومــات اثنان
َ
من أبنائي مخلفني وراءهما كومًا من اللحم ،يحتاج من
يطعمه ويمسك بيده» .هكذا ،عادت السيدة إلى األرصفة
من جديد.
ال تجد أم محمد حرجًا في تصويرها أو الكتابة عنها.
تبتسم وتقول «ليش ال! بلكي شافهم ابني اللي بأملانيا،
أكيد رح ينبسط».

أبو وسام« :التقنين» يحارب حاسة السمع!
ُ
ي ــدخ ــل أح ــد ال ــزب ــائ ــن إل ــى م ـحــل أب ــو وسـ ــام ف ــي حي
«الـقـيـمــريــة بــدمـشــق ال ـقــدي ـمــة» ،يـلـقــي عـلـيــه ال ـســام،
ً
لـيـ ّ
ُ
يستفسر الــزبــون عن
ـرد األخـيــر «أه ــا وس ـهــا».
ّ
األسـ ـع ــار ،ويـجـيـبــه ال ــرج ــل الـســتـيـنــي ع ــن سـعــر كل
قطعة وخصائصها .ما هي إال لحظات حتى تنقطع
الكهرباء ،وينقطعّ معها التواصل بني الــزبــون والعم
ديب بلح الــذي توقف عن الـ ّ
ـرد على أي ســؤال ،ليدرك
ّ ّ
ال ــزب ــون أخ ـي ـرًا أن أب ـ ُـو وس ــام أصـ ــم ،لـكــنــه ك ــان يـقــرأ
حركات الشفاه .يعمل العم ديب في صناعة الجلديات
منذ ثالثني عامًا ،وقد ّ
تدرب منذ صغره على االعتماد
ّ
على نفسه ،فتعلم لغة الشفاه وحركات الوجه ليفهم
ما يقوله اآلخرون« .تعلمت أن أنظر إلى اآلخرين كيف
ينطقون الحروف ،فأعاين مخارجها ،وكيفية حركة
ال ـش ـفــاه واألس ـن ــان وال ـح ـن ـجــرة» ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار».
ّ
يتحدث
ويضيف «أستطيع معرفة ما إذا كان الزبون
ّ
العامية ،أو الفصحى ،أو حتى اللغة اإلنكليزية»ُ .يعرف
أبــو وس ــام بطيبته ُوي ـمــازح جيرانه بشكل مستمر.
الـ ّـصــدفــة وحــدهــا قــد تجعل الــزبــون الـعــابــر يكتشف
ّ
الزبائن ،يشترون،
أن البائع أصم ،فيما يدخل معظم ُ
وي ـخــرجــون ،مــن دون أن ي ــدرك ــوا أن أذنـ ــي صــاحــب
ّ
الدكان لم تلتقط أصواتهم.
ّ
يتحدث أبــو وســام بلسان ثقيلّ ،
لكن كالمه مفهوم
ّ
وواض ــح .يـشــرح لنا أنــه مـتــزوج ولــديــه خمسة أوالد،
أبعدت الحرب ثالثة منهم عنه ،وتركت له اثنني داخل
البالد.
نسأل عــن أمنياته ،فيقول ببساطة «أتمنى فقط أال
ّ
تنقطع الكهرباء ،ألنني حينها لن أرى ولن أسمع».
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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

ٌ
حراك ديبلوماسي روسي ...ومقترحات لـ«مجموعة عمل» دولية

مصر تفرج عن عناصر ُ«القسام»:
ملف المختطفين لم يغلق

بيدرسن يطرح «أولوياته» الخمس
قدم المبعوث األممي الجديد إحاطة
إلى مجلس األمن ،للمرة األولى بعد
توليه المنصب ،وعقب جولة دولية
ستستكمل خالل الشهر المقبل ،الذي
سيشهد مطلعه حراكًا الفتًا ،أبرزه من
الجانب الروسي ،وسط طروحات متزامنة
عن إنشاء «مجموعة عمل» دولية ،أو
إطالق «حوار دولي» حول سوريا
بعد ثمانية أسابيع على تولي غير
بـ ـي ــدرس ــن ،م ـه ـمــة امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا ،ق ـ ـ ـ ّـدم ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي
الـ ـن ــرويـ ـج ــي إح ــاطـ ـت ــه األولـ ـ ـ ــى أمـ ــام
مجلس األمن أمس ،بعدما زار معظم
األطراف املنخرطة في امللف السوري.
املنبر
الظهور األول لبيدرسن على
ّ
ال ــدول ــي ج ــاء وس ــط «ضـ ـب ــاب» يـلــف
عددًا من تفاصيل املشهد في سوريا،
م ــن مـصـيــر «ج ـي ــب داع ـ ــش األخ ـي ــر»
و«املنطقة اآلمنة» شرق الفرات ،إلى

أكد الفروف وجاويش
أوغلو التزام بلديهما
«مكافحة اإلرهاب»
منبج ومستقبل «املـنـطـقــة منزوعة
السالح» املفترضة في محيط إدلب،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـمـ ـس ــار ت ـش ـك ـي ــل «ال ـل ـج ـن ــة
الــدس ـتــوريــة» ،وس ــواه ــا .وق ــد يكون
الفـتــا أن خـطــابــه أش ــار صــراحــة إلــى
أن «الـصــراع لــم ينته بـعــد» ،وإلــى أن
«تحديات الفوز بالسالم مهولة من
حيث الحجم والـتـعـقـيــد» ،على رغم
«اإلحـ ـس ــاس امل ـش ـتــرك ب ــأن ت ـطــورات
املعارك قد تكون بدأت باالنحسار».
مــن ه ــذه امل ـقــاربــة ،وم ــع الـتـفــاتــه إلــى

أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» أن «االنتصار الكامل» على «داعش» سيعلن بعد أسبوع (أ ف ب)

ّ
«دور الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـخـ ــارجـ ــي» ،خ ــرج
امل ـ ّـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـنـ ـق ــاط خ ـمــس
لــخ ـصــت م ــا سـيـسـعــى إل ــى تحقيقه
خــال الـفـتــرة املقبلة .وهــي تضمنت
«تـ ـعـ ـمـ ـي ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ب ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــوري ــة واملـ ـع ــارض ــة ل ـب ـن ــاء الـثـقــة
ف ــي بـيـئــة آم ـنــة وه ــادئ ــة وم ـحــايــدة»،
ودفـ ــع م ـلــف املـعـتـقـلــن واملـخـتـطـفــن
واملفقودين عبر التعاون مع «العبي
أس ـ ـتـ ــانـ ــا» وجـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،إل ــى
جانب العمل على إطالق عمل «لجنة

دس ـت ــوري ــة م ـت ــوازن ــة وشــام ـلــة وذات
م ـصــداق ـيــة» ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن.
وم ـ ـ ــع دع ـ ــوت ـ ــه إلشـ ـ ـ ـ ــراك «م ـج ـم ــوع ــة
واسعة من السوريني» خــال املضي
ف ــي م ـس ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،شـ ــدد عـلــى
ضرورة «تعميق الحوار بني األطراف
ال ــدولـ ـي ــة» ،م ـل ـم ـحــا إلـ ــى أن «وجـ ــود
م ـن ـتــدى دول ـ ــي» يـجـمــع ك ــل األطـ ــراف
ّ
«قد يساعد» عملية الوصول إلى حل.
وعلى رغم أن النقطة األخيرة تحمل
الكثير من التأويالت عن طبيعة هذا

«الـ ـح ــوار الـ ــدولـ ــي» ،ك ــان الف ـت ــا أنـهــا
تساوقت مع دعــوة مشابهة خرجت
أمس عن الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن .إذ قـ ــال األخـ ـي ــر إن تـشـكـيــل
«م ـج ـمــوعــة ع ـم ــل» ت ـضــم «األطـ ـ ــراف
املعنية» بامللف السوري ،إلى جانب
الـحـكــومــة ال ـســوريــة وامل ـع ــارض ــة ،قد
يكون «إطــارًا عمليًا يبحث التسوية
النهائية بعد إنهاء آخر بؤر اإلرهاب
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ذل ــك
«ي ــرت ـب ــط م ــع أشـ ـي ــاء أخـ ـ ــرى ،بينها

انـسـحــاب جميع ال ـق ــوات العسكرية
(األجـنـبـيــة) مــن هـنــاك» ،على حـ ّـد ما
نقلت عـنــه وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــام ب ـ ــوت ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـع ــرض
ت ــوض ـي ــح مـ ــا ق ــال ــه رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أول
مـ ــن أمـ ـ ــس ،عـ ــن ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع ال ـجــانــب
ال ــروس ــي لتشكيل «مـجـمــوعــة تضم
إســرائ ـيــل وروس ـي ــا وأط ــراف ــا أخ ــرى،
للعمل على إخــراج القوات األجنبية
مـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،وفـ ـ ــق مـ ــا أف ـ ـ ـ ــادت بــه

لقاء ليبي «محبط» في أبو ظبي :الحرب أكثر قربًا؟

مـ ـن ــذ إطـ ــاق ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل شـ ـه ــر ون ـص ــف
شهر ،تحقق الحملة العسكرية التي
أطلقتها ق ــوات املـشـيــر خليفة حفتر،
جـ ـن ــوب غ ـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاد ،ن ـت ــائ ــج فــاقــت
َ
املـتــوقــع .فبعد سيطرتها على حقلي
الـ ـش ــرارة وال ـف ـيــل الـنـفـطـيــن ،ومــديـنــة
سـبـهــا وب ـل ــدات مـهـمــة أخ ـ ــرى ،أكـمـلــت
أم ــس سـيـطــرتـهــا ع ـلــى م ــدن الـشــريــط
ال ـ ـحـ ــدودي م ــع الـ ـج ــزائ ــر .ومـ ــع ت ـقــدم
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،ت ـك ـث ـف ــت ف ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املــاض ـيــة تـصــريـحــات م ـعــاونــي حفتر
حــول نيتهم التوجه إلــى شـمــال غرب
ال ـبــاد ،ال ــذي تــديــره حـكــومــة «الــوفــاق
الوطني» ،وينشط فيه عدد ضخم من
امليليشيات املناطقية واأليديولوجية.
ف ــي م ـ ــوازاة ه ــذا الـتـصـعـيــد الـخـطــابــي
امل ــدف ــوع ب ـف ــورة ال ـن ـجــاح ف ــي الـجـنــوب

وسائل إعالم إسرائيلية.
وإلى حني بيان مآل هذه الطروحات،
ي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـش ـه ــد م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر
الجاري حراكًا ديبلوماسيًا ناشطًا
ي ـنــاقــش امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .إذ يـجــول
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سيرغي
ّ
الفروف ،على كل من قطر والسعودية
والـ ـك ــوي ــت واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ــن ال ـثــالــث
والـ ـس ــاب ــع م ــن آذار .ك ــذل ــك ،يـنـطـلــق
ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ــدوري
لـ«هيئة التفاوض العليا» غدًا ،على
أن ي ـس ـت ـمــر ل ـث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،وي ـنــاقــش
آخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ال سـ ـيـ ـم ــا م ـلــف
«اللجنة الــدسـتــوريــة» .وإل ــى جانب
ّ
يستمر
تـلــك ال ـن ـقــاشــات «ال ـ ـبـ ــاردة»،
الـ ـتـ ـف ــاوض ح ـ ــول م ـل ــف االن ـس ـح ــاب
األميركي املفترض و«املنطقة اآلمنة»
املـفـتــرضــة ،فيما ال ت ــزال الـعــن على
ّ
يستمر خــروج
بلدة الـبــاغــوز ،حيث
مــدنـيــن وعـنــاصــر مــن «داعـ ــش» من
لحسم هناك .وقبل
دون أفق واضــح
ٍ
أن يخرج الرئيس األميركي ،دونالد
تـ ــرامـ ــب ،أم ـ ـ ــس ،ل ـي ـق ــول إن الـ ـق ــوات
التي تدعمها بــاده استعادت كامل
األراضي من «داعش» ،أعلنت «قوات
سوريا الديموقراطية» أن «االنتصار
الـكــامــل» على التنظيم ُ
سيعلن بعد
أسبوع.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا لـ ـ ــم تـ ـ ـخ ـ ــرج أي ت ـف ــاص ـي ــل
ع ــن اج ـت ـم ــاع ــات «م ـج ـمــوعــة الـعـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك ــة» الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة
الـتــي انـطـلـقــت أم ــس فــي إسـطـنـبــول،
ّ
وتستمر الـيــوم ،ناقش وزيــر الدفاع
الـ ـت ــرك ــي خ ـل ــوص ــي أكـ ـ ـ ــار ،ون ـظ ـي ــره
األميركي بالوكالة باتريك شاناهان،
م ـلــف ان ـس ـحــاب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة.
وب ــالـ ـت ــوازي ،أك ــد وزي ـ ــرا الـخــارجـيــة
الــروســي ،والـتــركــي مــولــود جاويش
أوغلو ،في اتصال هاتفي بــادر إليه
األخ ـي ــر« ،االلـ ـت ــزام بــالـنـهــج املـشـتــرك
مل ـكــاف ـحــة ال ـع ـن ــاص ــر اإلره ــابـ ـي ــة فــي
سوريا».
(األخبار)

انتهى ملف
المختطفين األربعة من
«كتائب القسام» في مصر،
من دون أن يغلق الملف
كليًا .صحيح أن القاهرة
ّ
ومعهم
األربعة
مت
سل
ّ
أربعة آخرون ،لكن تبقى
خمسة وامرأة .يمكن وصف
ما حدث بـ«اإلنجاز» قياسًا إلى
معاناة هؤالء وأهاليهم،
لكنه يبقى «ترضية»
لـ«حماس» دون المستوى
الذي كانت تأمله الحركة
غزة ــــ هاني إبراهيم
ّ
بعد أقل من أربع سنوات على اختطاف
أربـعــة مقاومني مــن «كتائب القسام»،
ال ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس»،
بـ ــدايـ ــة دخ ــولـ ـه ــم األراض ـ ـ ـ ــي امل ـص ــري ــة
وهــم فــي طريقهم إلــى الـقــاهــرة ،وبعد
ن ـفــي م ـصــر ال ــدائ ــم مـســؤولـيـتـهــا عما
جــرى لهم ،وإلـصــاق تهمة اختطافهم
بعناصر مــن «والي ــة سـيـنــاء» ،أفرجت
أمس عن املقاومني األربعة وهم :ياسر
زنــون ،وحسني الــزبــدة ،وعبد الله أبو
الجبني ،وعبد الدايم أبو لبدة ،بجانب
أربعة معتقلني آخرين هــم :وسيم أبو
رجيلة ،عبد الرحمن مصطفى ،سالم
شيخ العيد ،وعبد العزيز أبو ختلة.
على مدى تلك السنوات ،أنكرت مصر
ب ــالـ ـك ــام ــل م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا وم ـعــرف ـت ـهــا
مصير األربعة ،لكن قيادة املقاومة في
غزة كانت على يقني بأنهم في ُسجون
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـ ـصـ ــريـ ــة .أمـ ـ ـ ــس ،أطـ ـل ــق
س ــراح ـه ــم ب ـع ــد ع ـ ــودة رئ ـي ــس املـكـتــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» ،إس ـم ــاع ـي ــل

ّ
هنية ،إلى القطاع .إذ سلمت السلطات
امل ـص ــري ــة وفـ ــد ال ـح ــرك ــة املـ ــوجـ ــود فــي
الـقــاهــرة ثمانية فلسطينيني ،بينهم
املختطفون األربعة الذين أمضوا 1920
يومًا في السجون املصرية.
وعلمت «األخـبــار» أن وزيــر املخابرات
املـ ـص ــري ــة ،عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل ،ن ـق ــل وع ـ ـدًا
إل ــى هـنـيــة خ ــال وجـ ــوده فــي الـقــاهــرة
ب ــاإلف ــراج ع ــن املـخـتـطـفــن خ ــال أي ــام،
وهو ما دفع األول إلى العودة ،إلى أن
تلقى عضو املكتب السياسي ورئيس
مكتب «ح ـمــاس» فــي ال ـقــاهــرة ،روحــي
ً
املـ ـشـ ـتـ ـه ــى ،فـ ـج ــر أم ـ ـ ــس ،اتـ ـ ـص ـ ــاال مــن
املخابرات املصرية أبلغه بأنه يمكنه
استالم الشباب في القاهرة بعد إتمام
أوراقهم.
وع ـل ــى رغـ ــم اش ـ ـتـ ــراط امل ـص ــري ــن ع ــدم
إح ــداث ضـجــة إعــامـيــة خ ــال اإلف ــراج
ع ـن ـه ــم أو اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة إلـ ـ ــى مـ ـص ــر ،ف ــإن
«ال ـق ـســام» ،ف ــور اسـتــامـهــا عناصرها
األربـ ـع ــة ف ــي مـعـبــر رف ـ ــح ،نـقـلـتـهــم في
مــوكــب عسكري ،شبيه باملوكب الــذي
ّ
ُســلــم بــه الـجـنــدي اإلســرائـيـلــي جلعاد

شاليط عــام  ،2011مباشرة إلــى منزل
هنية فــي غ ــزة لجمعهم مــع أهاليهم.
وك ــان ــت هـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ك ـم ــا ت ـقــول
م ـصــادر ،رســالــة مـفــادهــا أن االحـتـفــال
بــاملـفــرج عنهم مــن الـسـجــون املصرية
شبيه باالحتفال باألسرى الذين يفرج
عنهم من سجون العدو اإلسرائيلي.
ت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر أن «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة
الـفـلـسـطـيـنـيــن الـثـمــانـيــة إل ــى غ ــزة لم
تغلق ملف املختطفني ،إذ ال يزال هناك

أطلق العدو
اإلسرائيلي أمس
القيادية خالدة جرار
بعد سجنها  20شهرًا

قال هنية إن اإلفراج عن الشبان «يعمق العالقة بين الشعبين الشقيقين» (من الويب)

خمسة فلسطينيني آخرين من عناصر
الحركة معتقلني في القاهرة ،باإلضافة
إلى زوجة أحد قادة الحركة املوجودين
فــي الـعــاصـمــة الـقـطــريــة ال ــدوح ــة» .مع
ذلــك ،رأى هنية ،في كلمة مساء أمس،
أن اإلفــراج عن الشبان «يعمق العالقة
ب ــن الـشـعـبــن ال ـش ـق ـي ـقــن» ،فـيـمــا أكــد
ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،صـ ــاح
البردويل ،أن «جهودًا مضنية» قادتها
ّ
ح ــرك ـت ــه ع ـل ــى م ـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــوات ت ـكــل ـلــت
باإلفراج عن الشبان ،مشيرًا في الوقت
نفسه إلى أن «املخابرات املصرية بذلت
أيضًا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه
النتيجة».
في شأن آخر ،أطلق العدو اإلسرائيلي،
فـ ـج ــر أم ـ ـ ــس ،س ـ ـ ــراح عـ ـض ــو «ال ـل ـج ـن ــة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،ال ـ ـنـ ــائـ ــب فـ ـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس
التشريعي» ،األسيرة خالدة جرار ،بعد
اعـتـقــال إداري اسـتـمــر عـشــريــن شـهـرًا،
مـنــذ تــاريــخ اعـتـقــالـهــا فــي ال ـثــانــي من
تـمــوز /يوليو  .2017وأوض ــح «نــادي
األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» أن س ـل ـطــات
االح ـت ــال أصـ ــدرت بـحــق ج ــرار أربـعــة
أوام ـ ــر اع ـت ـقــال إداري بــذري ـعــة وج ــود
ً
«مـ ـل ــف سـ ـ ـ ـ ـ ّـري» ،قـ ــائـ ــا إن «س ـل ـط ــات
االح ـتــال تعمدت اإلف ــراج عنها فجرًا
ل ـح ــرم ــان عــائ ـل ـت ـهــا وأص ــدق ــائـ ـه ــا مــن
اس ـت ـق ـبــال ـهــا ل ـح ـظــة ح ــريـ ـتـ ـه ــا» .وم ــع
اإلفراج عن جرار ،تتبقى في معتقالت
االحـتــال  49أسـيــرة ،مــن بينهن ثالث
أمـ ـه ــات ل ـش ـه ــداء هـ ــن :وفـ ـ ــاء ن ـع ــال ــوة،
وسوزان أبو غنام ،وسهير البرغوثي،
علمًا أن أس ـيــرة واح ــدة قـيــد االعـتـقــال
اإلداري هي فداء دعمس من الخليل.
إل ــى ذل ــك ،وض ـمــن تـفــاهـمــات الـتـهــدئــة
بــن «حـمــاس» وال ـعــدو ،أعلن املبعوث
األمـمــي لـ«عملية ال ـســام» فــي الشرق
األوس ـ ــط ،ن ـي ـكــوالي مــادي ـنــوف ،خلق
عـ ـ ـش ـ ــرة آالف ف ـ ــرص ـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ــؤق ـت ــة
للمتعطلني عن العمل في غزة ،مشيرًا
إل ــى أن ذل ــك يــأتــي ك ـجــزء مــن الـجـهــود
املبذولة لتهدئة األوضاع.

تقرير

تقرير

احتضنت اإلمارات لقاءات جمعت
الخصوم الليبيين على مدى يومين ،في
مسعى لكبح التصعيد العسكري الذي
ُ
على العاصمة طرابلس،
صار يلقي بظالله ّ
لكن النتائج ال تبدو مبشرة ،خصوصًا أن
اللقاءات لم تزد في مضمونها ّ
عما
سبقها من التزامات خطابية
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ال ـ ـشـ ــاسـ ــع وال ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان ،شـ ـ ّـد
الـفــاعـلــون فــي غ ــرب ال ـبــاد أحــزمـتـهــم،
وبـ ــدأوا اإلعـ ــداد ملـقــاومــة زح ــف حفتر،
الــذي يعتبرونه نذيرًا لدولة عسكرية
يحكمها هو وعائلته بتحالفات قبلية
شبيهة بتلك التي انتهجها نظام معمر
القذافي .وأمــام هذا الوضع ،كان ِلزامًا
على الـقــوى اإلقليمية والــدولـيــة ،التي
ت ــورط ــت ف ــي إط ــاح ــة ال ـقــذافــي والـنـفــخ
ف ــي نـ ــار م ــا ل ـحــق ذلـ ــك م ــن ص ــراع ــات،
التدخل لضبط األوضاع قبل أن تنفلت
أكثر .البداية كانت من مصر القلقة من
إمكان نشوب حرب في طرابلس وغرب
الـ ـب ــاد ،واآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي سـتـلـحـقـهــا من
جراء ذلك بحسب ما كشفت تسريبات.
ف ـه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وع ـل ــى ع ـكــس مـنــاطــق
القتال السابقة ،تؤوي أكثر من نصف
سكان ليبيا ،إضافة إلى آالف املقاتلني
املنظمني بما يملكون من عتاد يشمل
طائرات ودبابات وتشكيلة واسعة من
األسلحة.
شـمــل الـقـلــق أي ـضــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وإيطاليا ،اللتني كثفتا مــن التواصل
مـ ــع حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» واس ـت ـق ـب ــال
وزرائـ ـه ــا ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ّ
تمسكهما
ب ـه ــا ،م ــا يـمـثــل ض ـ ــوءًا أح ـم ــر لـحـفـتــر.
لـكــن األه ــم ،هــو مــا تـســرب عــن خشية
ف ــرن ـس ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ،رغـ ـ ــم دعـ ـ ــم ب ــاري ــس
لعمليات الجنوب ،نقلتها األخيرة إلى

اإلمارات صاحبة التأثير على حفتر.
وفق ما ُيتداول في الكواليس الليبية،
ّ
ت ــول ــد م ــن ذل ـ ــك ت ـن ـس ـيــق ب ــن فــرن ـســا
واإلمارات ومصر لجمع الرجلني األهم
فــي ال ـب ــاد ،أي حـفـتــر وفــائــز ال ـســراج.
ت ــم اس ـتــدعــاء املـعـنـيــن إل ــى أب ــو ظبي
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ل ـكــن رغ ــم الـضـغــط
ّ
املسل ّط عليه من حلفائه ،التزم حفتر
ب ـت ـعــن ـتــه ،ف ـه ــو ل ــن ي ــرض ــى ب ــأق ــل مــن
االع ـت ــراف بــه قــائ ـدًا عــامــا للجيش من
طــرف حكومة «الــوفــاق» .لكن السراج،
بـ ــدوره ،ال يمكن أن يـهــب مــا ال يملك،
ف ــإس ـب ــاغ ت ـلــك ال ـص ـفــة ال ـت ــي يحملها
هو نفسه على حفتر سيفقده مكانته
فــي طــرابـلــس ،ويجعله بــا أوراق وال
حلفاء ،وربما يصير رأسه مطلوبًا في
غرب البالد.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ان ـت ـظــر ال ـج ـم ـيــع ،لم
ي ـظ ـه ــر الـ ـ ــرجـ ـ ــان مـ ـع ــا ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ب ـ ــل ظـ ـه ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــراج وإل ـ ــى
جــان ـبــه مـصـطـفــى ص ـنــع ال ـل ــه ،رئـيــس
املــؤسـســة الــوطـنـيــة للنفط ،املــوجــودة
في طرابلس ،والتي تحظى باعتراف
دول ـ ـ ــي حـ ـص ــري ل ـت ـس ــوي ــق م ـن ـت ـجــات
الطاقة .ورافق الصورة بيان أعلن فيه
صنع الله موافقته على إعادة تشغيل
حقل الشرارة ،وهو مطلب رفعه حفتر
ب ـعــد سـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـح ـقــل ،ورف ـضــه
صنع الله.

ّ
ت لقاء أبو ظبي
ثب
ّ
تقدم حفتر من
دون أن يدفع مسار
الحل قدمًا

من جهتها ،أصدرت بعثة األمم املتحدة
ب ـي ــان ــا م ـق ـت ـض ـبــا (تـ ـ ــاه ت ــوض ـي ــح مــن
الناطق الرسمي باسم السراج ،محمد
الـ ـس ــاك ،بــاملـعـنــى ن ـف ـســه) أك ــد ات ـفــاق
الجانبني على نبذ الحلول العسكرية،
واالل ـتــزام باملسار السياسي ،أي عقد
استفتاء وانـتـخــابــات هــذا ال ـعــام .لكن
ثمة ثغرات كثيرة تعتري هذا اإلعالن.
ففي الشكل ،لم تصدر صور عن اللقاء
م ـث ـل ـمــا ج ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة فـ ــي م ــؤت ـم ـ َـري
ب ــاري ــس وب ــال ـي ــرم ــو ولـ ـق ــاء أبـ ــو ظبي
األول قبلهما عام  ،2017وهو أمر مثير
لـلـشــك فــي ح ـ ّـد ذاتـ ــه ،واألرجـ ــح أن ــه تم
ً
بناء على طلب حفتر .إضافة إلى ذلك،
لم يتطرق اللقاء إلى مسألة من يقود
ال ـج ـيــش ،وال إل ــى «املـلـتـقــى الـجــامــع»

ومرتش
هزة سياسية في إسرائيل :نتنياهو محتال وخائن
ٍ
الـ ــذي ت ـن ــوي ال ـب ـع ـثــة ع ـق ــده ف ــي أق ــرب
وقت ،ويشمل فاعلني غير ممثلني من
مختلف مناطق البالد ،وهو ما ُي ّ
رجح
أنه جاء بطلب من حفتر أيضًا؛ حيث
يخشى البرملان الداعم له ،املتمركز في
شرق البالد ،من أن يسحب «امللتقى»
الشرعية منه ويصير برملانًا موازيًا.
وبعد موافقته على إعادة تشغيل حقل
ال ـشــرارة ،عــاد صنع الـلــه أمــس ليؤكد
أن إع ــادة تشغيل الـحـقــل لــن تـتــم قبل
خروج القوات التي تسببت في إيقافه
نهاية العام املاضي (تشير تسريبات
إلـ ــى اعـ ـتـ ـق ــاده أن اإلغ ـ ـ ــاق أمـ ــر دب ــره
حفتر ،حتى يصير حجة ليأتي بقواته
ويعيد فتحه) ،مــا يعني أن اللقاء ما
زال ي ــراوح مـكــانــه ،وأن تصريحه في
اإلمارات لم يكن سوى خضوع كالمي
ال أثر فعليًا له.
ب ـ ــات واضـ ـح ــا أن ل ـ ـقـ ــاءات أب ـ ــو ظـبــي
فـشـلــت فــي تحقيق أهــداف ـهــا ،فـهــي لم
تأت بجديد يدفع مسار الحل السلمي
ق ــدم ــا ،وث ـ ّـب ـت ــت ال ـت ـق ــدم ال ـ ــذي ي ـحــرزه
حـفـتــر ،م ــا ق ــد ي ـقــود إل ــى جــولــة عنف
جديدة ،ستكون في حال وقوعها أكثر
دمــويــة مــن كــل فصول الـحــرب الليبية
السابقة ،وستحرك السكني في جروح
بــدأت ـهــا ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة،
وفشلت في مداواتها.
(األخبار)

علي حيدر
أح ــدث ــت ل ــوائ ــح االت ـ ـهـ ــام الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا امل ـس ـت ـشــار
القضائي للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت،
ب ـحــق رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،هــزة
سياسية ،ستتحول إلى محطة مفصلية في حركة
الــواقــع السياسي واالنتخابي اإلسرائيلي .ومــع أن
القانون ال ُيلزم نتنياهو بالتنحي عن املشاركة في
االنتخابات املقبلة ،أو يمنعه من تشكيل الحكومة
ّ
املستجد القضائي يمكن أن تترتب
الحقًا ،إال أن هذا
ّ
عليه سلسلة مـفــاعـيــل قــد تـغــيــر مـســار األحـ ــداث،
وتؤدي إلى عكس ما يسعى إليه نتنياهو.
وأعـلــن مندلبليت أنــه أبـلــغ محامي نتنياهو قــراره
ُ
توجيه عدة تهم جنائية إلى األخير ،ارتكبت خالل
ف ـت ــرة تــول ـيــه م ـن ـصــب رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ومـنـصــب
وزير االتصاالت ،في امللفات املعروفة باسم «امللف
امللف
 »1000و«امللف  »2000و«امللف  .»4000في َ
األول ،ح ـصــل ع ـلــى م ـنــافــع شـخـصـيــة م ــن رجــلــي
أعمال ،ليتقرر اتهامه بـ«االحتيال وخيانة األمانة».
أما في «امللف ( »2000محادثات نتنياهو مع ناشر
صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت» أرنـ ــون مــوزيــس)
ُ
فاتهم بـ«خيانة األمانة» فقط .وفي «امللف ،»4000
ُ
اتهم بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح
رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ،شـ ـ ــاؤول أل ــوف ـي ـت ــش ،م ــال ــك شــركــة

«بيزك» وموقع «والــا» اإلخباري ،مقابل الحصول
على تغطية إخبارية إيجابية في موقع «والال» واسع
االنتشار.
في املقابل ،وصف حزب «الليكود» ،قرار مندلبليت،
بأنه «مالحقة سياسية» ،معتبرًا أن «النشر األحادي
ال ـج ــان ــب لـ ـق ــرار امل ـس ـت ـشــار ال ـق ـضــائــي ق ـبــل شهر
مــن االنـتـخــابــات ،مــن دون إعـطــاء رئـيــس الحكومة
فــرصــة دحــض هــذه االتـهــامــات الـبــاطـلــة ،هــو تدخل
ص ــارخ وغ ـيــر مـسـبــوق ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات» .وكــانــت
املحكمة العليا اإلسرائيلية قــد رفـضــت ،بعد ظهر
أمس ،التماسات طالبت بإصدار أمر احترازي يمنع
مندلبليت من اإلعالن عن قراره قبل االنتخابات.
وبالقياس إلى محطات سابقةُ ،ت ّ
عد هذه املرة األولى
التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي الــرشــوة لرئيس
حـكــومــة إســرائـيـلــي ال ي ــزال يشغل مـنـصـبــه .وهــو
تطور ستتوالى تبعاته على املستويات السياسية
وال ـحــزب ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة .ع ـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي،
ّ
التنحي،
تسارعت املواقف التي تدعو نتنياهو إلى
فــي مـقــابــل مــواقــف أخ ــرى داع ـمــة ل ــه .ودع ــا رئيس
حزب «العمل» ،آفي غباي ،نتنياهو ،إلى االستقالة،
فيما رأى رئيس ال ــوزراء السابق ،إيهود ب ــاراك ،أن
«نـتـنـيــاهــو ل ــم يـعــد يـمـلــك أي صــاح ـيــات أخــاقـيــة
وجماهيرية تسمح له باالستمرار ليوم واحد ،وإذا
ما ّ
أصر على ذلك سينتهي بعار السجن لسنوات».

أما وزير األمن السابق ،أفيغدور ليبرمان ،فاعتبر أن
«املحكمة هي من تقرر مصير نتنياهو» ،في دعوة
مبطنة له إلى مواصلة حياته السياسية ،وإشارة إلى
إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسته .لكن رئيسة
املعارضة ،شيلي يحيموفيتش ،دعت نتنياهو إلى
«الـخــروج من الساحة السياسية» ،معتبرة أنــه «لم
يعد مالئمًا ملنصب رئاسة الحكومة».
في املقابل ،بدأ نتنياهو «هجومه الدفاعي» باتهام
مــوقــع «وال ــا» بــأنــه «ك ــان وال ي ــزال موقعًا يساريًا
تهمة
متطرفًا معاديًا ج ـدًا لــي» ،فــي محاولة لنفي ّ
ال ــرش ــوة املــوج ـهــة إل ـيــه ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،وال ـتــي عــلــق
عليها بالقول إنــه «ليس هناك سابقة فــي التاريخ
بــأن تغطية إيجابية هــي رش ــوة» .ووضــع نتنياهو
ً
نفسه في موقع الضحية ،قــائــا« :الحـقــوا زوجتي
وابني ،مررنا بثالث سنوات من جهنم» ،مضيفًا أن
«منفذي حملة الصيد ضدي لم يبخلوا بأي وسيلة».
واعتبر أن «امللفات سوف تنهار عندما أواجه شهود
الــدولــة» ،فــي إش ــارة إلــى املستشار القضائي الــذي
رفض هذه املواجهة .وحــاول التقليل من التأثيرات
املحتملة لالتهامات على جمهور «الليكود» ،فرأى
أن «ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن م ـصــوتــي ال ـل ـي ـكــود لن
يتأثروا بقرار املستشار القضائي» .وكرر معزوفته
الدائمة عن أن قرار املستشار القضائي كان نتيجة
الـضـغــوط الـتــي مــورســت عليه ،معتبرًا أن «ضغط

اليسار نجح ،فاملستشار القضائي من لحم ودم»،
وأن اللجوء إلى الورقة القضائية كان نتيجة إدراك
اليسار أنه «مع إنجازاتنا ،ال يمكن االنتصار علينا
في صناديق االقتراع» .وتوجه بالشكر إلى الرئيس
األميركي على دعمه له ،بعدما وصفه دونالد ترامب
بـ«الذكي والقوي» قبيل ساعات على صــدور قرار
االتهام بحقه.
ومع أنه ال تزال تفصل عن موعد االنتخابات أربعون
يومًا ،يمكن خاللها أن يتقلب الــرأي العام في أكثر
من اتجاه ،وهو أمر مرهون بعدة عوامل ،لكن نتائج
استطالع رأي نشرها موقع «تايمز أوف إسرائيل»
أظـهــرت تــراجــع شعبية نتنياهو نتيجة االتهامات
املــوج ـهــة إل ـيــه ،واح ـت ـمــال ف ـقــدان الــدعــم ال ــواس ــع لــه،
واألهم من ذلك قدرته على تشكيل ائتالف حكومي.
وبحسب االستطالع ،يمكن أن يخسر «الليكود»،
ال ــذي يـقــوده نتنياهو ،أربـعــة مقاعد فــي الكنيست
(ليصبح  25مقعدًا) ،إضافة إلى تغيير خفيف في
أفضليات الناخبني بالنسبة إلى األحزاب الصغيرة،
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى ع ــدم ت ـج ــاوز ثــاثــة مـنـهــا العتبة
االنتخابية (شاس ،إسرائيل بيتنا ،وتحالف القائمة
العربية املوحدة والتجمع) .وقد يشهد حزب «أزرق
أبيض» الجديد ارتفاعًا كبيرًا في عدد مقاعده (من
 36إلــى  ،)44مــا يجعله يتصدر األح ــزاب األخــرى
ّ
ويمكنه من تشكيل ائتالف حكومي.
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فنزويال

نزال دولي في مجلس األمن:
فيتو مزدوج يسقط مشروع القرار األميركي
ّ
تحول مجلس األمن الدولي إلى حلبة
مواجهة دولية ،حيث سقط مشروع
الواليات المتحدة لقرار في شأن فنزويال
بفيتو روسي ـ ـ صيني للمرة الثانية ،في
الوقت الذي لم يحصل فيه مشروع
روسي مضاد على األصوات الكافية
لتمريره
من الحدود مع كولومبيا ،إلى أروقة
مجلس األمن الدولي ،نقلت الواليات
املتحدة ساحة الهجوم على فنزويال.
إال أن الوضع في نيويورك بدا منازلة
دولـيــة ،لــم يقف فيها نظام كــاراكــاس
ّ
وحـ ـيـ ـدًا .م ــن ج ــدي ــد ،اس ـت ـخــدمــت كــل
مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن حـ ــق ال ـن ـقــض
َ
(الـفـيـتــو) ،محبطتني م ـشــروع الـقــرار
األميركي في شأن األزمة الفنزويلية،
والــذي حظي بتأييد  9أعـضــاء ،فيما
رفـ ـضـ ـت ــه ج ـ ـنـ ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ب ـج ــان ــب
موسكو وبكني ،وامتنع  3آخرون عن
الـتـصــويــت هــم مـنــدوبــو :إندونيسيا
وغينيا االستوائية وساحل العاج.

فشلت موسكو أيضًا
في تمرير مشروعها
المضاد
املنازلة الدولية هــذه املــرة لم تقتصر
على إحباط القرار األميركي ،بل ّ
تعدته
ً
إلى طرح موسكو مشروع قرار بديال،
ّ
يندد بـ«التهديدات باستخدام القوة»
ّ
ضــد فـنــزويــا ،وال ــذي تـلــوح باللجوء
إلـ ـي ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .املـ ـش ــروع
ُ
الروسي ،الــذي طــرح أيضًا في جلسة

وقفة تضامنية مع فنزويال في صنعاء أمس أمام مبنى السفارة األميركية المغلقة (األناضول)

أمــس ،حظي بتأييد الـصــن وجنوب
أفريقيا وغينيا االستوائية ،ال سيما
الـ ـن ــص الـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ع ـل ــى «ال ـح ــاج ــة
إلــى االحـتــرام التام ملبادئ اإلنسانية
وال ـح ـيــاد وال ـن ــزاه ــة واالس ـت ـق ــال في
تقديم املساعدة الدولية».
وكــان مشروع الـقــرار األميركي يدعو
إلــى إج ــراء «انـتـخــابــات رئــاسـيــة حرة
ون ــزيـ ـه ــة» ،إض ــاف ــة إلـ ــى دعـ ــم إدخـ ــال
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
«ب ـ ـ ــا ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــل» ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا أف ـش ـل ـتــه

الـقــوات الفنزويلية على الـحــدود مع
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وتـ ـص ـ ّـر كـ ــاراكـ ــاس عـلــى
رف ـض ــه وال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي الـ ـه ــدف مـنــه.
ورأى ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ــروس ـ ــي ،فــاس ـي ـلــي
نيبيزا ،أن مشروع القرار األميركي ال
ّ
دولة»،
سابق له ،ومؤداه «عزل رئيس ّ
متهمًا الــواليــات املـتـحــدة بـ«التعنت
في تصعيدها» ،وبأن الهدف منه هو
«تغيير النظام» .وهو ما دفع موسكو
إلــى تضمني مـشــروع قــرارهــا املضاد
عـ ـب ــارة «احـ ـ ـت ـ ــرام ال ـح ـي ــاد وال ـن ــزاه ــة

واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال فـ ــي ت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
ال ــدولـ ـي ــة» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى األه ـ ــداف
األم ـيــرك ـيــة وراء امل ـس ــاع ــدات امل ـقـ َّـدمــة
لفنزويال.
وشهدت جلسة مجلس األمن مواقف
صخبة من األطراف ،إذ هاجم املندوب
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا ديــاتــر ،املـشــروع
ال ـ ــروس ـ ــي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه ال ي ـت ـضـ ّـمــن
ب ـت ــات ــا ك ـل ـمــة «إنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،ف ـي ـمــا «ال
يمكن أن ينكر أحــد األزمــة اإلنسانية
وتــداعـيــاتـهــا على املنطقة بــأســرهــا».

المقابلة
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـب ـع ــوث األم ـيــركــي
ف ــي شـ ــأن فـ ـن ــزوي ــا ،إلـ ـي ــوت أب ــرام ــز،
أن «الــوقــت ح ــان النـتـقــال سلمي إلــى
الديموقراطية» في فنزويال.
وإزاء الفشل الدولي في تمرير موقف
رسمي من األمم املتحدة ضد كاراكاس
ورئيسها نيكوالس مــادورو ،يواصل
رئـيــس الـبــرملــان امل ـع ــارض ،االنـقــابــي
خـ ـ ـ ـ ــوان غـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ــدو ،ج ـ ــول ـ ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة
لتحشيد الدعم لصالحه ضد النظام
الـفـنــزويـلــي .وزار غ ــواي ــدو ال ـبــرازيــل،
حـيــث أع ـلــن ،إث ــر اجـتـمــاعــه بالرئيس
جايير بولسنارو ،أنــه ينوي العودة
إلى فنزويال «في األيام القليلة املقبلة
على رغم التهديدات» ،في ٍّ
تحد لقرار
الـسـلـطــات الفنزويلية اعـتـقــالــه كونه
خ ــال ــف أم ـ ـرًا قـضــائـيــا ب ـع ــدم م ـغ ــادرة
ال ـبــاد .ويـبــدو أن غــوايــدو سيواصل
حملة تحشيد الدعم اإلقليمي؛ إذ بعد
كــولــومـبـيــا وال ـب ــرازي ــل سـيـنـتـقــل إلــى
باراغواي ،حيث كتب رئيسها ماريو
عبدو بنيتز فــي تـغــريــدة« :سيزورنا
في القصر الرئاسي صديقنا العزيز
الرئيس خوان غوايدو».
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،نـ ـش ــر ج ـ ـهـ ــاز ال ـه ـج ــرة
الـ ـ ـك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـب ـ ــي مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ع ـ ـ ــن أن
 567ع ـن ـص ـرًا فـ ــي ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
الـفـنــزويـلـيــة ات ـص ـلــوا بــالـجـهــاز طلبًا
ل ـل ـم ـســاعــدة ،وان ـش ـق ــوا ع ــن قــوات ـهــم،
ووصلوا عبر املناطق الحدودية إلى
كــولــوم ـب ـيــا ،وذل ـ ــك م ـنــذ  23ش ـبــاط/
فبراير املاضي ،تاريخ إفشال القوات
الفنزويلية مساعي إدخال املساعدات
األميركية .لكن السلطات الكولومبية
لـ ــم ت ـف ـص ــح عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ش ــأن
املنشقني املزعومني ،واكتفت بالقول
إنه ستتم دراسة كل حالة و«إذا كانوا
ال يشكلون تهديدًا ألمن البالد ،فإنهم
ُ َّ
سيمكنون من ملء طلبات اللجوء».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

ال تفاهمات في هانوي :ترامب يخسر رهانه على تنازل كيم
في ضربة متجددة لرهان الرئيس
األميركي على ما يسميها «الكيمياء»،
لم تسفر القمة الثانية بين دونالد ترامب
وكيم جونغ أون عن أي اتفاق ،بل إن
فشلها كان أسرع من المتوقع .والسبب
األساسي في ذلك هو رفض واشنطن ّ
رفع العقوبات عن بيونغ يانغ ،قبل تخلي
األخيرة عن كامل نشاطاتها النووية
ع ـل ــى رغ ـ ــم ال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـت ـفــائ ـلــة
واألج ـ ــواء الـحـمــاسـيــة وال ـ ّ
ـودي ــة التي
سـ ــادت قـبـيــل ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة الـثــانـيــة
بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ت ــرام ــب ،ون ـظ ـي ــره الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
«خيبة األمــل»
كيم جونغ أون ،إال أن ّ
كانت النتيجة التي تمخضت عنها
ال ـق ـم ــة ،ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ال ــزع ـي ـم ــن مــن
دون ع ـقــد اتـ ـف ــاق ،األمـ ــر الـ ــذي يـحــرم
ت ــرام ــب م ــن انـ ـتـ ـص ــار ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية كان في ّ
أمس الحاجة إليه،
ّ
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ـ ــل ال ـض ـغ ــوط ال ـتــي
يواجهها في الداخل .فقد أعلن البيت
األبـيــض أن الرئيسني «تــرامــب وكيم
لــم يـتـ ّ
ـوصــا الت ـفــاق بـعــد اجـتـمــاعــات
ع ـق ــداه ــا ع ـلــى م ــدى ّي ــوم ــن ،لكنهما
أج ــري ــا م ـح ــادث ــات ب ــن ــاءة ب ـشــأن نــزع

سالح كوريا الشمالية واقتصادها».
وقالت الناطقة باسم البيت األبيض،
ّ
يتوصال
سارة ساندرز ،في بيان« :لم
التـ ـف ــاق ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ل ـك ــن فــريـقـيـهـمــا
ّ
يتطلعان لالجتماع في املستقبل».
ع ـ ــام ـ ــات الـ ـفـ ـش ــل ظ ـ ـهـ ــرت ف ـ ــي وق ــت
باكر أمــس ،مــع تقليص املــدة املقررة
للمحادثات ،قبل اإلعــان رسميًا عن
ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى اتـ ـف ــاق .أم ــا كلمة
السر وراء ذلك ،فقد كانت «العقوبات»؛
إذ أدى ت ـج ــاه ــل واش ـن ـط ــن ل ــدع ــوات
تقديم حوافز لبيونغ يانغ ،ردًا على
إجــراءات اتخذتها األخيرة ،إلى فشل
فــي إب ــرام اتـفــاق .لكن تــرامــب ب ـ ّـرر ،في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب ال ـق ـم ــة ،ه ــذا
الـفـشــل بــالـقــول إن «كــوريــا الشمالية
ل ــم ت ـكــن مـسـتـعــدة لـتـقــديــم م ــا نــريــده
لرفع العقوبات» ،موضحًا أن «الزعيم
ال ـكــوري الـشـمــالــي يــريــد ن ــزع الـســاح
النووي ،لكن في مناطق محددة فقط».
وأض ـ ـ ــاف ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي« :ك ــان
بإمكاننا التوقيع على اتـفــاق اليوم،
لكننا اتفقنا على التأجيل» ،وتابع:
«ب ـح ـث ـنــا تـفـكـيــك م ــوق ــع يــون ـغ ـب ـيــون،
وكـ ـي ــم أبـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ،ل ـك ـنــه أراد
تـخـفـيــف ال ـع ـق ــوب ــات» .وأك ـ ــد ت ــرام ــب،
أيـ ـض ــا ،أنـ ــه «لـ ــن ي ـل ـت ــزم ب ـق ـمــة ثــالـثــة
بينه وبــن رئيس كــوريــا الشمالية»،
مشيرًا إلــى أنــه ّ
«أمــن التزامًا مستمرًا
مــن كـيــم ،خ ــال عـشــاء مـعــه (أول مــن)
أمس ،لوقف الصواريخ واالختبارات

الـ ـن ــووي ــة» .وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ي ـق ــوم (ك ـي ــم)
بــاخـتـبــار ال ـصــواريــخ والـ ـن ــووي ،أثــق
به وسأثق بوعده .وآمل أن يكون هذا
ّ
صحيحًا» .وتابع ترامب ،معلقًا على
وت ـي ــرة امل ـف ــاوض ــات ال ـب ـط ـي ـئــة« :قـلــت
منذ البداية إن السرعة ليست مهمة
بــالـنـسـبــة ل ــي ،ون ـحــن ال نــريــد ســوى
إبرام االتفاق الصحيح ،وكوريا يمكن
أن ت ـص ـب ــح ،ف ــي ح ـ ــال ال ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق ،قوة اقتصادية».
وعلى رغــم الفشل ،إال أن األجــواء بني
ّ
الرئيسني ظلت وديــة حتى في ختام
ً
امل ـح ــادث ــات ،األمـ ــر الـ ــذي يـعـطــي أم ــا
ل ـل ـب ـعــض ف ــي الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى نـتـيـجــة

أف ـض ــل ف ــي املـسـتـقـبــل .ل ـكــن مـتــابـعــن
رأوا أن هــذا الفشل كــان متوقعًا ،وأن
ترامب كان قد «بالغ في تفاؤله» .وفي
السياق ،بـ ّـرر الدبلوماسي األميركي
السابق ،جوزيف يوان ،عدم التوصل
إل ــى ات ـفــاق بــ«غـيــاب اإلعـ ــداد للقمة».
وأوضـ ـ ــح يـ ـ ــوان ،ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ش ــؤون
كــوريــا الشمالية ،أن «القمم ع ــادة ما
تنطوي على الكثير من العمل ،ويكون
االتفاق أمـرًا مفروغًا منه» ،مستدركًا
بــالـقــول« :لكن هــذه املــرة رأيـنــا إعــدادًا
ً
ضئيال للغاية .قمة سنغافورة لم يكن
فيها م ــادة تـكــون على األق ــل أســاســا،
وك ــان هـنــاك بـحــث عــن ش ــيء م ــا» .من

عالمات الفشل ظهرت مبكرًا مع تقليص المدة المقررة للمحادثات (أ ف ب)

جهتها ،ذكــرت شبكة «سي أن أن» أن
«اآلم ـ ــال بـتــوقـيــع ات ـف ــاق س ــام ينهي
رسميًا الحرب الكورية ،تضاءلت».
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ال ـت ــي
س ـب ـق ــت انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـقـ ـم ــة ،قـ ــد ش ـه ــدت
ت ـغ ـي ـيــرات مـفــاجـئــة ط ــاول ــت بــرنــامــج
امل ـح ــادث ــات والـ ـلـ ـق ــاءات ال ـت ــي انـتـهــت
ّ
املحدد .ووفق موقع «سي
قبل وقتها
أن أن» ،فــإن «املـحــادثــات تم اختزالها
واخ ـت ـص ــاره ــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «تــم
إب ـ ــاغ ال ـص ـح ــاف ـي ــن فـ ــي وق ـ ــت بــاكــر
(أمـ ـ ـ ــس) أن املـ ـف ــاوض ــات س ـ ــوف يـتــم
اختتامها في غضون  30ـ ـ  45دقيقة».
وبذلك ،فــإن الغداء الــذي كانت مقررة
إقامته بني الطرفني تم إلغاؤه .وكان
ّ
ت ــرام ــب ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ق ــد قــلــص
توقعاته بتحقيق تـقــدم ملموس مع
الــزعـيــم ال ـكــوري خ ــال محادثاتهما.
وأش ــار إل ــى أن ــه «لـيــس فــي عجلة من
أم ــره لـلـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،حـتــى مع
استمرار كوريا الشمالية في تطوير
برنامج األسلحة الـنــوويــة» .أمــا كيم،
فقال للصحافيني« :من السابق ألوانه
الحديث عــن اتـفــاق ،لكن مــا أشعر به
هــو أن نتائج جيدة ستظهر قريبًا».
وخــال جلسة موسعة مع مساعدين
لهما ،ناقش الرجالن إمكانية افتتاح
مكتب أميركي في بيونغ يانغ ،وهو
األمر الذي القاه كيم بالترحاب ،فيما
اعتبره ترامب «فكرة جيدة».
(األخبار ،أ ف ب)

عبد الرزاق
مقري

ُي ّ
عد عبد الرزاق مقري ،المرشح إلى االنتخابات الرئاسية الجزائرية ،من أكثر الشخصيات
نشاطًا في الساحة السياسية ،وذلك بعد وصوله إلى رئاسة حركة «مجتمع السلم»
(محسوبة على «التيار اإلخواني») ،التي ّ
غير وجهتها من المشاركة في الحكومة
( ،)2012-1997إلى المعارضة .وبعد تجربة المقاطعة في عام  ،2014أعلن مقري
قبل فترة ُالترشح إلىً االنتخابات الرئاسية المنتظرة بعد شهرين ،والتي ال ُيعلم اليوم
إن كانت ستجرى فعال أو ال ،في ظل الحراك الشعبي الواسع الرافض لترشح الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة .في هذه المقابلة مع «األخبار» ،يقدم مقري قراءته للمشهد
الحالي ،ورؤيته لتطورات األوضاع وتعامل الجيش المنتظر مع هذا الحراك
أجرى الحوار محمد العيد

• نعيش ظروف الثورة المصرية نفسها من
حيث موقف الرئيس
• قمع التظاهرات الحالية قد يدخل الجزائر في المجهول
• نلتزم بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته
¶ هل كنتم تتوقعون هذا الحراك الشعبي
الكبير الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة؟
وهل تعتقدون أنه عفوي أم ّ
موجه؟
 نعم ،استشرفت خــروج الجزائرينيإل ــى ال ـشــارع فــي سـنــة  2013ألسـبــاب
اق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
شــرحـتـهــا مـ ــرات وم ـ ــرات ف ــي وســائــل
اإلعالم الجزائرية ،وإذا لم يتحقق التوافق الوطني
ال ــذي دعــونــا إلـيــه ملــواجـهــة اش ـتــداد األزم ــة املتوقع
ً
ابتداء من عام  ،2021حني ينفد احتياطي الصرف
ك ـل ـي ــا ،ف ـ ــإن االن ـ ـفـ ــات االج ـت ـم ــاع ــي س ـي ـك ــون أش ــد،
وس ـي ـهــدد اس ـت ـق ــرار ال ـب ـلــد ووح ــدت ــه .وال ـ ــذي عـ ّـجــل
بخروج الناس في مسيرات  22فبراير ،هو صدمة
الـعـهــدة الـخــامـســة ،وه ــذه امل ـس ـيــرات ك ــان نجاحها
مـتــوقـعــا بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا ،وق ــد دع ــون ــا مناضلينا
إلى املشاركة فيها كغيرهم من املواطنني ،من دون
تـصـ ّـدرهــا أو مـحــاولــة احـتــوائـهــا حــرصــا عـلــى عــدم
تحزيبها.
¶ هــل يمكن أن يـصــل ه ــذا ال ـحــراك إل ــى دف ــع الــرئـيــس إلــى
ّ
سحب ترشحه؟ وكيف تتوقعون تعامل الجيش معه؟
 نحن نعيش نفس ظروف الثورة املصرية من حيثموقف رئاسة الجمهورية .أثناء اشتداد االحتجاج،
كــان (الرئيس األسبق حسني) مبارك مـتـ ّ
ـرددًا جدًا،
هــل يتنحى أم ال ،والــذيــن كــانــوا يشاركونه الرغبة
فــي الـبـقــاء ،ويضغطون عليه للصمود ،هــم عائلته
ومحيطه من رجال األعمال والشخصيات املستفيدة.
ولكن ملا تأكد أن الجيش تخلى عنه ،خضع ملطالب
الجماهير ،ولــم يكن هــدف الجيش املـصــري تغيير
ال ـن ـظــام ،ول ـكــن إس ـقــاط م ـبــارك وم ـش ــروع ال ـتــوريــث.
الشيء نفسه عندنا ،محيط الرئيس متمسك بترشيح
الرئيس لعهدة خامسة ،رغــم علمهم برفضها عند
ع ـمــوم ال ـجــزائــريــن ،وه ــم ي ـعـ ِّـولــون عـلــى اسـتـعـمــال
اإلدارة واملــؤسـســة العسكرية واألمـنـيــة لتمريرها،
ولو بالتزوير االنتخابي الشامل .السؤال الكبير :هل
ستسايرهم املؤسسة العسكرية وموظفو اإلدارة أم
ال؟ التسريبات واإلشاعات كثيرة ،وال يمكن التأكد
منها فــي هــذه الـفـتــرة .ومــن املــؤشــرات املــؤثــرة على
مصير العهدة الخامسة ،استمرار الحراك الطالبي
املتوقع ،واملسيرات الشعبية املرتقبة اليوم الجمعة،
بحسب مــا تتناقله الــوســائــط االجـتـمــاعـيــة .إذا تم
منعها وقمعها فــي ح ــال وقــوعـهــا ،فمعنى ذل ــك أن
املؤسسة العسكرية واألمنية ال تزال مساندة للعهدة
الخامسة .ورد الفعل الجماهيري في مواجهة القمع
إذا وقع ،سيدخل الجزائر في واقع آخر ال يدري أحد
أين ينتهي.

¶ هل ما يحدث في الجزائر يشبه ما جرى في دول عربية
خالل ما ُس ّمي «الربيع العربي»؟
أخرى َ
 هناك ش َبه ما من حيث األزمة القائمة بني الشعبوال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،وداخـ ـ ــل ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي
ذات ـ ـ ــه ،وك ــذل ــك م ــن ح ـي ــث االحـ ـتـ ـق ــان االج ـت ـم ــاع ــي،
ولـكــن هـنــاك ف ــروق كبيرة مــن حيث إن الشعب في
الجزائر انتفض ضــد العهدة الخامسة التي ُيــراد
فرضها عليه بأساليب الـتــزويــر املـعـتــادة ،وليس
ض ــد ال ـن ـظــام إل ــى ح ـ ّـد اآلن ،وك ــذل ــك ،م ــن ح ـيــث إن
امل ــزاج الـعــام للمحتجني ليس ثــوريــا ،بــل كثير من
املحتجني لديهم االستعداد للمشاركة في العملية
السياسية ،وكثير منهم له مرشحه في االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي نـيـســان /أبــريــل  ،2019بــل هـنــاك من
يدعو املعارضة إلى أن تدخل االنتخابات بمرشح
واحد ملواجهة العهدة الخامسة ّ
بهبة شعبية كبيرة
يــوم االنتخابات ملنع الـتــزويــر .واملشكل األساسي
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـج ـم ـيــع ،ه ــو ال ـت ــزوي ــر االنـتـخــابــي
بــاسـتـعـمــال وســائــل الــدولــة لـفــرض عـهــدة خامسة
لـبــوتـفـلـيـقــة ض ــد إرادة ال ـج ـمــاه ـيــر .الـ ـخ ــاف اآلن
القائم بني املشاركني في املسيرات ،هو حول جدوى
ً
املشاركة في االنتخابات إذا ترشح بوتفليقة فعال
لعهدة خامسة.
يـضــاف إل ــى ذل ــك ،أن الـجــزائــريــن ح ــذرون ج ـدًا في
اح ـت ـجــاجــات ـهــم ،ف ـهــم ل ـهــم ت ـجــربــة طــوي ـلــة ف ــي هــذا
ال ـشــأن ،س ــواء بالنظر إل ــى تجربتهم الـخــاصــة في
ان ـت ـف ــاض ــة  5ت ـش ــري ــن األول /أك ـت ــوب ــر عـ ــام ،1988
وأح ــداث التسعينيات ،أو بالنظر إلــى مــا يحصل
في العالم العربي .وقد ّ
بينوا ذلك بطريقة مدهشة
في مسيرات  22شباط /فبراير التي كانت سلمية
وح ـض ــاري ــة ون ـظ ـي ـفــة .وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،األج ـه ــزة
األمنية تعاملت بلطف كبير مــع املتظاهرين .ولو
استمرت هذه الصورة ،فإنه يصعب فرض العهدة
الخامسة ،وستتغير املعطيات بطريقة سلسلة.
¶ ه ــل سـيـغـ ّـيــر ه ــذا ال ـح ــراك الـشـعـبــي م ــن خ ـيــارات ـكــم في
التعامل مع االنتخابات الرئاسية؟
 بــالـنـسـبــة إلـيـنــا ف ــي املـكـتــب الـتـنـفـيــذي الــوطـنــيال ي ـغ ـيــر ش ـي ـئــا .ن ـحــن ِم ـ َّـم ــن ي ـق ــول بـ ــأن امل ـشــاركــة
فــي االن ـت ـخــابــات هــي م ـقــاومــة سـيــاسـيــة ،وفــرصــة
لــاتـصــال بــالـجـمــاهـيــر ،ونـقــل مـســؤولـيــة التغيير
إليهم مباشرة ،للمشاركة الكثيفة في االنتخابات،
وال ـت ـطــوع مل ـنــع ال ـتــزويــر ب ـكــل الــوســائــل السلمية
املمكنة ،ســواء بمرشح واحــد للمعارضة أو أكثر
مــن واح ــد .ولـكــن عندنا اجتماع مجلس الـشــورى
في آخر األسبوع ،قبيل إيداع ملف الترشيح الذي
وفرنا فيه اإلمـضــاء ات الالزمة بسهولة وأريحية
خ ــاف ــا ل ـغ ـي ــرن ــا مـ ــن امل ــرشـ ـح ــن ،وس ـي ـت ــم ت ـ ــداول

املوضوع وتقدير املوقف .نحن في املكتب الوطني
س ـن ــداف ــع ع ــن رأي املـ ـش ــارك ــة ،وال ـك ـل ـم ــة األخـ ـي ــرة
هــي ملجلس ال ـشــورى ،ال ــذي هــو املـجـلــس الوطني
صاحب القرار األعلى.
¶ تنتمون إلــى التيار اإلســامــي وتترشحون لالنتخابات
الــرئــاسـيــة ...هــل تعتقدون أن الـظــرف الــدولــي مؤهل ّ
لتقبل
رئيس من هذا التيار في الجزائر ،بالنظر إلى كل ما حدث
في دول أخرى ،خاصة مصر وتونس؟
ً
 أوال ،لـيـســت رغ ـبــة ال ـن ـظــام الـسـيــاســي أو الــواقــعالدولي هو الذي يتقبل أو ال يتقبل ،ولكنه الشعب
الجزائري .النظام السياسي حني يكون األمر إليه ال
يقبل من يسمونهم إسالميني وال غير اإلسالميني.
ه ــم حـيـنـمــا ي ـكــونــون ف ــي كــامــل ق ــواه ــم ال يـتــركــون
الـكــرســي لغيرهم مهما ك ــان انـت ـمــاؤه وت ـي ــاره .أمــا
ال ـظ ــرف الـ ــدولـ ــي ،ف ــإن ــه يـتـعـلــق بــامل ـصــالــح ال غـيــر،
وحينما يرى (الخارج) مصالحه غير مستمرة مع

المشاركة في االنتخابات
مقاومة سياسية وفرصة
لالتصال بالجماهير
ً
سواء
نظام قائم ،فإنه سيتعامل مع األكثر حظوظًا
كانوا إسالميني أم غير إسالميني.
ثــانـيــا ،األحـ ــداث الـتــي عــرفـهــا الـعــالــم الـعــربــي تعود
مـســؤولـيـتـهــا األول ـ ــى إل ــى األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
لها كــامــل االسـتـعــداد ـ ـ إذا استطاعت ـ ـ ألن ُتـ ّ
ـرحــل
شعبًا بكامله وال ترحل هــي ،ولكن يجب القول إن
اإلســام ـيــن لــم يـكــونــوا مــاهــريــن فــي إدارة مرحلة
االن ـت ـقــال الــديـمــوقــراطــي فــي الـ ــدول ال ـتــي تقصدها
بسؤالك ،ولــو كــان هــذا موضوعنا لشرحت لك ذلك
ً
مطوال.
ثالثًا ،ملاذا يطرح هذا السؤال بالنظر إلى التجارب
ال ـت ــي وق ــع فـيـهــا ان ـك ـس ــار؟ مل ـ ــاذا ال ي ـط ــرح ال ـس ــؤال
بالنظر إلى التجارب التي نجح فيها اإلسالميون
في التماسك وتقديم التجارب الناجحة في تركيا
ً
وتونس واملغرب مثال؟
رابعًا ،نحن في الجزائر لنا قصة مختلفة عن العديد

من تجارب اإلسالميني .نحن حركة وطنية اكتسبت
وجودها الطبيعي في النسيج الوطني بشرف عال
ّ
قدمت من أجله  400شهيد في مواجهة اإلرهاب في
سنوات التسعينيات من قــادة الحركة وإطاراتها.
ونحن من يحرج األحــزاب التي ّ
تدعي الوطنية؛ إذ
لــم ت ـشــارك فــي ذل ــك الــوقــت فــي حـمــايــة ال ــدول ــة .كما
أننا حركة لها تجربة في املجالس املنتخبة ألكثر
من ربع قرن ،وفي الحكومة ملدة  17سنة .وال يوجد
في الجزائر من يضعنا في سياق ظروف الحركات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة امل ـت ــأزم ــة .وعـلــى
العموم ،املغرب العربي كله خارج هذا السياق الذي
تشيرون إليه.
¶ مــا هــي امل ـقــاربــة الـتــي ستحكم نـظــرتـكــم إل ــى السياسة
الخارجية في حال أصبحتم رئيسًا؟
 مقاربتنا هي التعامل مع الجوار بحسن الجوار،واألش ـق ــاء بــأخــوة وتـكــامــل وت ـضــامــن ،وم ــع الـعــالــم
بقاعدة التعاون والربح للجميع ،وعدم تدخل الدول
بعضها في شؤون بعض.
¶ ما هي رؤيتكم مللف الحدود مع املغرب؟ وكيف تنظرون
إلى عالقة الجزائر مع دول الخليج وإيران؟
 نحن ضد غلق الحدود مع املغرب الشقيق ،ونحنم ــع ح ــق ال ـش ـعــب ال ـص ـح ــراوي ف ــي ت ـقــريــر املـصـيــر.
وعالقتنا مع دول الخليج وإيــران كــدول هي عالقة
مع أشقاء في إطــار التناصح والتعاون واالحترام
املتبادل والتكامل والتضامن ،لالنتقال معًا نحو
مـسـتـقـبــل ي ـك ــون ف ـيــه ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي واإلس ــام ــي
مــزدهـرًا ومـتـطــورًا وقــويــا وسعيدًا وآمـنــا ومستقرًا
وسيدًا في قــراره وعلى ثــرواتــه ،تحكمه مؤسسات
قوية باإلرادة الشعبية واالختيار الحر ،ويعيش فيه
اإلنسان حرًا وكريمًا ،مساهمًا في تحقيق االستقرار
واألم ــن فــي الـعــالــم ،وب ـنــاء نـظــام عــاملــي جــديــد أكثر
ً
عدال تحفظ فيه حقوق الشعوب كلها ،بغض النظر
ّ
متمسكًا بقضيته املركزية،
عن عقائدهم وثقافاتهم،
وم ـل ـتــزمــا ب ــدع ــم ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ح ـتــى يـنــال
حريته واستقالله وسيادته على مقدساته وعلى
رأسها القدس الشريف.
¶ كيف ستتعاملون مع دول تتمتع بنفوذ كبير في الجزائر
على غرار فرنسا؟
سـنـتـعــامــل م ــع فــرن ـســا وغ ـيــرهــا بـمـنـطــق ال ـت ـعــاون
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـقــق ال ــرب ــح ل ـل ـج ـم ـيــع ،ف ــي إط ــار
االح ـ ـتـ ــرام امل ـت ـب ــادل ل ـل ـس ـي ــادة ،وع ـ ــدم ال ـت ــدخ ــل في
الشؤون الداخلية ،واحترام خصوصيات الشعوب
وثقافاتها ومعتقداتها.
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
سعدا صفوات سعيد
زوجة مخايل فلفله
يقام قــداس وجناز لراحة نفسها
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر
يوم االحد  3آذار  2019في كنيسة
س ــان ــت ربـ ـت ــا ،س ــن ال ـف ـي ــل ،حــرش
تابت.
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون
األهـ ـ ـ ــل واألص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء مل ـشــارك ـت ـهــم
الصالة لراحة نفسها.

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم،
ننعى فقيدنا الغالي
فاروق علي سليمان
والــدتــه املــرحــومــة الـحــاجــة عفيفة
بدر الدين
زوجته سهاد أحمد سليمان
أوالده :املرحومة فرح ،النا وأحمد
أشـ ـق ــاؤه :ح ـس ــن ،أك ـ ــرم ،امل ــرح ــوم
املهندس رفيق واملهندس حسن.
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :نـ ـه ــا زوج ـ ـ ـ ــة خ ــال ــد
خــالــد ،مـكـ ّـرم زوج ــة سمير رحــال،
امل ــرح ــوم ــة خ ـ ـتـ ــام ،ومـ ـن ــى زوجـ ــة
حسن الخنسا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 4
آذار فــي مـقــر جمعية التخصص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـض ــاء ،قـ ــرب أمـ ــن ال ــدول ــة مــن
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـســادســة
ً
مساء
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
ّ
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
أوالدهـ ــا :املــرحــوم ال ـحــاج شــوقــي،
ال ـ ـحـ ــاج غ ـ ـسـ ــان ،ع ـ ــدن ـ ــان ،ال ـح ــاج
محمد والحاج ماجد
ب ـنــات ـهــا :ال ـحــاجــة ن ـه ـلــة ،الـحــاجــة
فاطمة ،الحاجة جومانة والحاجة
ماجدة
أشـ ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف وامل ــرح ــوم ــان
يحيى ومحمود درويش
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون ال ـح ــاج
مالك بدران ،معروف زبيب وعادل
فردون
تقبل التعازي اليوم الجمعة أول
آذار  2019في منزل ولدها املرحوم
الحاج شوقي حرب في البابلية.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت غـدًا
ال ـس ـبــت  2آذار ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
ع ــدن ــان حـ ــرب ف ــي بـ ـي ــروت – بـئــر
ح ـس ــن – ب ـن ــاي ــة ح ـ ــرب إل ـك ـتــريــك،
لـلــرجــال الـطــابــق الــرابــع ،وللنساء
في الطابق الثالث،
ويوم األحد  3آذار في مقر جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي ـ ـ
الرملة البيضاء ـ ـ جنب أمن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
اآلسفون :آل حرب ،درويش ،بدران،
زبـ ـ ـي ـ ــب ،ف ـ ـ ـ ــردون وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
َ
بلدتي البابلية وكوثرية السياد.

انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد
الركن فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة رمضان
زوجته فاطمة كنعان
اوالده الـ ــدك ـ ـتـ ــور ربـ ـي ــع زوجـ ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ّ
مايا زوجة وليد حالسو
ديما زوجة شارل سميث
اشـ ـق ــاؤه امل ـه ـن ــدس رضـ ــا زوج ـتــه
جميلة نصار
املرحوم علي زوجته زينب الدرسا
شقيقاته املرحومة فاطمة زوجــة
املرحوم احمد رمضان
خ ــديـ ـج ــة زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ع ـلــي
رمضان
زينب زوجة املرحوم محمد كمال
كالكش
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر في
بلدته بالط ،مرجعيون في جبانة
العائلة يــوم السبت  2آذار 2019
بعد صالة الظهر.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وطـيـلــة ايـ ــام االس ـب ــوع ف ــي منزله
فــي بلدة بــاط ،ويــوم الخميس 7
آذار  2019في الجمعية االسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي،
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب مــركــز امــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الـظـهــر ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـســابـعــة
ً
مساء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون آل ك ـ ــاك ـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
ب ـ ــدوي ،رمـ ـض ــان ،ع ـبــدال ـلــه ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،سـمـيــث وع ـم ــوم اهــالــي
بلدة بالط.

◄ إعالنات رسمية ►
رقد على رجاء القيامة
طانيوس يوسف الحلو
زوجـ ـت ــه إي ــزابـ ـي ــل الـ ـي ــاس ال ـح ــاج
نقوال سكاف
أوالده غازي وعائلته
ووليد وعائلته
وبرناديت وعائلتها
ودافيد وعائلته
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ع ــائ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم وديـ ــع
يوسف الحلو
لويس يوسف الحلو وعائلته
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم يــوســف
الحلو
حنا يوسف الحلو وعائلته
بطرس يوسف الحلو وعائلته
ع ــائ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ب ــول ــس يــوســف
الحلو
شـقـيـقــاتــه عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة ثـ ّ
ـريــا
زوجة املرحوم حبيب الحلو
ن ـج ــا أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم طــان ـيــوس
الحلو وعائلتها
ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة ف ـه ـي ـمــة زوج ــة
املرحوم نقوال مزهر
ل ــور أرم ـل ــة امل ــرح ــوم نــديــم الـحـلــو
وعائلتها ينعونه إليكم
تقبل التعازي اليوم الجمعة أول
آذار ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة الـقـلــب
األقـ ـ ـ ـ ــدس  -ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدارو م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة قـ ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ول ـغ ــاي ــة
ً
مساء.
الساعة السادسة

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
تـصــادف األحــد  2019/3/3ذكــرى
مرور أسبوع على وفاة املرحومة:
ّ
الحاجة مريم دياب ماجد (أم حسن)
حرم املرحوم الحاج محمد حسن
فتوني
أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج األس ـت ــاذ حسن،
حـســن ،ال ـحــاج يــوســف ،إبــراهـيــم،
األسـتــاذ الـحــاج حـ ّـســان (أمــن ّ
سر
نقابة خبراء املحاسبة املجازين)،
عماد وجهاد.
بناتها :حسنة ،الـحـ ّ
ـاجــة إحسان،
ّ
الحاجة سناء ،أمال وندى.
ليلى،
أصهرتها :املــرحــوم أحمد حمود،
املرحوم حبيب بزي ،أحمد سلوم،
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّ
ـاج حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد وال ـ ـحـ ــاج
محمود شري.
شـقـيـقـهــا :امل ــرح ــوم ال ـحــاج محمد
دياب ماجد
شقيقتاها املــرحــومـتــان :الحاجة
فاطمة والحاجة خديجة.
ابــن شقيقتها :الزميل علي أحمد
ّ
حمود
ولـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،سـت ـتـلــى آي ــات
ّ
بينات ومجلس عــزاء عــن روحها
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
صـ ـب ــاح ــا ،ف ــي ح ـس ـي ـن ـيــة بـلــدتـهــا
خ ــرب ــة سـ ـل ــم .ك ـم ــا ت ـت ـقـ ّـبــل عــائ ـلــة
الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـي ــروت
االث ـ ـنـ ــن  2019/3/4فـ ــي م ـجـ ّـمــع
املـجـتـبــى /ال ـحــدث ,الـســانــت تريز
ً
مساء.
من الساعة  4حتى 6
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـت ــون ــي وم ــاج ــد
وأهالي خربة سلم

◄ شكر على تعزية ►
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آل الحركة يشكرون مالكي وإدارة
وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وم ـ ـمـ ــرضـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـس ــاح ــل ،وع ـل ــى رأس ـه ــم الـنــائــب
الــدك ـتــور ف ــادي عــامــة والــدك ـتــور
ولـ ـ ـي ـ ــد والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج رمـ ـ ـ ـ ــزي عـ ــامـ ــة،
الــذيــن قــدمــوا كــل العناية الــازمــة
ملــرحــومـتـنــا ال ـحــاجــة ن ـهــاد دي ــاب
الحركة.

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :امـلــن
وم ــوس ــى وع ـي ـســى س ــاس ــن ســرك ـيــس،
وماري وسعاد اسعد ساسني ،من بلدة
ً
الـخــرنــوب قضاء املنيه الضنيه اصــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2015/555تدعوكم هذه
املحكمة الستالم االستدعاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـتــدعــي خــالــد
مــرعــي جـمــال بــوكــالــة الـنـقـيــب عبدالله
الشامي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
على العقار رقــم  151منطقة الخرنوب
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ــان
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتـكــم الخطية
على الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر
يــومــا مــن تــاريــخ الـتـبـلـيــغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكم لصقًا على باب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي جبل
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنف روجيه ميشال
نصار باالستئناف  2018/8270يطلب
فـيــه االسـتـحـصــال عـلــى سـنــدات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع ع ــن ح ـصــص املــرحــوم
عـبــده عـيــد نـصــار والـبــالـغــة  800سهم
في العقارات  807و 1657و 1690و1755
رمـحــاال و 2400سهم فــي الـعـقــار 1101
رمـحــاال وعــن حصص املــرحــوم ميشال
ع ـي ــد ن ـص ــار وال ـب ــال ـغ ــة  800س ـه ــم فــي
الـعـقــارات  807و 1657و  1690رمحاال
واصــدار سندي ملكية عن حصص كل
من املرحوم عبده عيد نصار واملرحوم
مـيـشــال عـيــد نـصــار فــي الـعـقــار /1593
رم ـحــاال عـلــى الـشـكــل الـتــالــي  800سهم
حصة املرحوم عبده عيد نصار و800
سهم حصة املرحوم ميشال عيد نصار
وتسليمهم للمستأنف.
لكل ذي مصلحة ابــداء موقفه امــام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
اعالن قضائي
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري
غرفة الرئيس احمد مزهر
يدعو قلم هــذه املحكمة املــدعــى عليهم
ورثـ ــة زي ـن ــب ع ـلــي ج ــاب ــر وه ــم مـيــريــام
خليل شعيب وغ ــادة ومحمد وعباس
وحسني وحسن وسميرة ومنى واميرة
وم ــي يــوســف شـعـيــب املـجـهــولــي محل
االقــامــة الـحـضــور الـيــه الس ـتــام اوراق
ال ـ ــدع ـ ــوى رق ـ ــم  2019/407م ـ ـ ــدور مــن
املدعي حسن كامل جابر بوجه املدعى
عليهم زينب علي جابر وج ــواد احمد
ج ــاب ــر ب ـم ــوض ــوع ح ــق م ـ ــرور وعـلـيـكــم
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل االقـ ـ ــامـ ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
املحكمة مــا لــم تكونوا ممثلني بمحام
ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا واال جــاز
ابالغكم بقية االوراق ومــوعــد الجلسة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن تلزيم
ت ـج ــري ال ـجــام ـعــة الـل ـب ـنــان ـيــة مـنــاقـصــة
ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ت ـج ـه ـي ــزات
(آالت تـصــويــر وآل ــة لتلف املـسـتـنــدات)
ل ــزوم كلية الـعـلــوم – الـفــرع الـثــانــي في

الـجــامـعــة اللبنانية عـلــى اس ــاس سعر
يـقــدمــه الـ ـع ــارض ،ف ــي االدارة املــركــزيــة
للجامعة اللبنانية املبنى الزجاجي –
املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2019/3/26
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
ال ـع ـمــوم ـيــة وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ــذي
يمكن الحصول عليه لدى امينة السر.
العنوان :كلية العلوم – الفرع الثاني –
مجمع بيار الجميل الجامعي – الفنار
مكتب امينة السر :السيدة الهام عيسى.
تقدم طلبات االشـتــراك الــى قلم الدائرة
االداريـ ــة املـشـتــركــة فــي االدارة املــركــزيــة
قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـبــق الـ ـي ــوم امل ـح ــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  26شباط 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 337
اعالن تلزيم
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
اللبنانية اع ــادة اج ــراء مناقصة عامة
لتلزيم تـقــديــم اعـمــال حــراســة وحماية
لزوم وحدات وفروع الجامعة اللبنانية
على اساس سعر يقدمه العارض وذلك
ف ــي م ـب ـنــى االدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي – مـقــابــل
املتحف.
اليوم الثالثاء الــواقــع فيه 2019/3/12
الساعة 16.00
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه ل ــدى دائ ـ ــرة ال ـل ــوازم
خالل الدوام الرسمي.
الـ ـعـ ـن ــوان :االدارة امل ــرك ــزي ــة – م ـقــابــل
املتحف الوطني – الطابق الثاني
مكتب السيدة :ندى صميلي
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض وط ـل ـب ــات
االش ـتــراك فــي اع ــادة املناقصة الــى قلم
ال ــدائ ــرة االداري ـ ــة املـشـتــركــة فــي رئــاســة
الجامعة اللبنانية قبل الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد العادة اجراء املناقصة.
بيروت في  26شباط 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 338

القاضيتني امــانــي مرعشلي (منتدب)
وزي ـن ــة زي ــن ش ـهــر افـ ــاس ش ــرك ــة صلة
لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـج ــارة ش.م.ل( .اوف
شور) وحددت بداية توقفها عن الدفع
ب ـت ــاري ــخ  2017/8/25وع ـي ـن ــت عـضــو
امل ـح ـك ـمــة ال ـقــاض ـيــة زي ـن ــة زي ــن قــاضـيــا
مـ ـش ــرف ــا عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـس ــة وامل ـح ــام ـي ــة
ابتسام طباجة وكيلة لها.
ف ـع ـل ــى ال ــدائـ ـن ــن واص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـق ــوق
اثبات ديونهم خالل خمسة عشر يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـش ــر ف ــي م ـك ـتــب وك ـي ـلــة
التفليسة الكائن فــي منطقة الحمرا –
ش ــارع املـقــدســي – خلف اوتـيــل ب ــازا –
بناية الكوش وياسني – طابق سادس
– هاتف .03/686589
رئيسة القلم
سوزان توتيو
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
للعروض لتزويد آليات القاديشا بمادة
البنزين واملازوت ملدة سنة ،وذلك وفق
املــواص ـفــات الفنية وال ـش ــروط االداري ــة
املـحــددة فــي دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لـقــاء مبلغ
خ ـم ـســون ال ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (ت ـضــاف
 )TVAمن دائــرة الشؤون املشتركة في
مــركــز الـشــركــة فــي الـبـحـصــاص مــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ف ــي أم ــان ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  14اذار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 340
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ب ـص ـف ـت ــه مـ ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد الـ ـبـ ـي ــع سـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بـحـصــة محمد
حـمــد قـمـهــز وبـحـصــة م ــورث الـبــائـعــن
علي حمد قمهز بالعقار رقم  2963قسم
 18الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/167
طالب التنفيذ :محمد عدنان ياسني
وخــالــد محمد حـمــزه وكيلهم املحامي
سامر حرب
املنفذ عليه :حسني علي نصار الشياح
– الـطـيــونــة – بـنــايــة حـمــد نـصــر الــديــن
شارع راغب حرب
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
مــوجــودات املنفذ عليهما على اســاس
 60ب ــامل ــاي ــة م ــن ق ـي ـم ـت ـهــا الـتـخـمـيـنـيــة
واملخمنة بمبلغ  /678/د.أ .وذلك نهار
الجمعة الــواقــع في  2019/3/8الساعة
الثالثة بعد الظهر وهي كالتالي:
 صــالــون للجلوس – مــروحــة صغيرةعامود – طاولة خشب  -كرسي خشب
وق ـمــاش – غــرفــة ن ــوم – ســريــر م ـفــرد –
خزانة خشب – طاولة خشب – تلفزيون
صغير – براد – غسالة – غاز ستانلس
 5عيون مع فرن وغسالة.
ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـضــور
ف ــي امل ــوع ــد وامل ـ ـكـ ــان املـ ـح ــددي ــن اع ــاه
مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بعبدا
ناصر االحمدية

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وك ـيــا سـنــدي تمليك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة م ـح ـم ــد ري ـ ــاض كــامــل
املـقـهــور وال ـهــام وجـيــه مـهــدي بالعقار
رقم  2975قسم  16الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن قضائي
رقم االفالس /1224/
ب ـتــاريــخ  2019/2/25اع ـل ـنــت محكمة
االف ــاس فــي بـيــروت بــرئــاســة القاضية
م ـي ـش ـي ــل ط ــربـ ـي ــه وع ـ ـضـ ــويـ ــة ك ـ ــل مــن

إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب يحي علي صــالــح وكـيــل ابراهيم
ح ـنــا ج ــرج ــوره وخــدي ـجــه مـحـمــد علي
فـ ــارس س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ع ــن ضــائــع

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بـصـفـتــه وكـ ـي ــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عــن
ضائع بحصة مورث املوكل علي رضى
ال ـجــوهــري بــالـعـقــار رق ــم  2960قـســم 5
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

للقسم  5من العقار  850جدرا.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

ق ـلــم ال ــدائ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع
ع ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ 1,000,000/
ل.ل /ك ـن ـف ـق ــات وعـ ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــاري رس ــم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ بيار سكاف

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
ط ـلــب امل ـحــامــي دانـ ــي جـ ــورج مـعـكــرون
بصفته وكـيــل نبيل قـسـطـنــدي عيسى
خـلـيــل – اردن ـ ــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم  680مــن منطقة
شننعير العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املنفذ  :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل
وكيله املحامي زياد فرنجية
املـنـفــذ عـلـيــه :مـصـطـفــى خـضــر حـســن-
بيت يونس
رقم املعاملة 2018/956:
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد قـ ــرض وره ــن
درج ــة أول ــى بـقـيـمــة  12500/د.أ /عــدا
الرسوم والفوائد
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ال ـبــال ـغــة /382,6/
سهمًا بالعقار  /543/حلبا تصل اليه
عبر طريق فرعية زراعية ترابية وهي
منطقة زراعـيــة وسكنية شعبية وتقع
ب ــآخ ــر مـنـطـقــة س ـهــل حـلـبــا ق ــائ ــم عليه
بناء مؤلف من  3غرف قديمة وشعبية
وي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ــزروع ـ ـ ــات
الصيفية وشجرتي جوز ازدلخت قائم
عليه  12بيت بالستيكي.
م ـس ــاح ــة ك ــام ــل الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار10836/:م./2
ي ـحــده غ ــرب ــا :م ـجــرى م ــاء ع ــام وطــريــق
عــام ،شرقًا :العقارين  /548/و،/549/
ً
شماال  :مجرى ماء عام والعقار ،/549/
جنوبًا :مجرى ماء عام والعقار /548/
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/5/17 :
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2018/8/17
التخمني لحصة املنفذ عليه69,080/ :
د.أ /بدل الطرح 41,448/ :د.أ/
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :اإلثـ ـن ــن
 2019/3/11الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا
ل ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
ال ـطــرح ن ـق ـدًا أو تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة
وافـ ـي ــة واتـ ـخ ــاذ م ـح ــا إلق ــام ـت ــه ضـمــن
نطاق دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا
خــارج ـهــا وإال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
م ـخ ـت ــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة ع ـلــى ال ـبــدل
مبلغ  1,000,000/ل.ل /وعلى الشاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مامور التنفيذ بيار سكاف

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب بولس ماما الحجي بصفته وكيل
باسكال جــورج قندلفت املنتفعة بعقد
بيع بينها وبني عبدالله فريد باخوص
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع فــي
العقار رقم  62االقسام  27و 28و 36و37
و 47و 55و 56و 57و 58و 59و 68و158
بلوك  Aمن منطقة كفرياسني العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املـنـفــذ  :سمير سـعــدالـلــه بـيـطــار وكيله
املحامي ضياء اليوسف
املنفذ عليه  :عبد الرزاق محمود الحاج
كيالني – بيت الحاج
رقم املعاملة2014 /269 :
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي  :ش ـهــادة قـيــد تأمني
بقيمة  220,000/د.أ /عدا امللحقات
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ك ــام ــل امل ـق ــاس ــم  6-5-4:ال ـع ـق ــار /763/
حلبا
امل ـق ـس ــم  /4/الـ ـعـ ـق ــار  - /763/حـلـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
و 3غ ــرف وصــالــون ومـطـبــخ وحمامني
وشرفتني بــاط سيراميك بــاب املدخل
سـنــديــان شبابيك املـنـيــوم لــون اســود .
مساحته 118/م /2يحده املقاسم :غربًا
ً
 5:و  ،1شرقًا وجنوبًا 1:و3و ،5شماال 1:
ال ـت ـخ ـمــن  88,500/:د.أ /ب ــدل ال ـطــرح
 35,100/:د.أ/
املـ ـقـ ـس ــم  /5/الـ ـعـ ـق ــار  -/763/ح ـل ـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــن و 3غـ ـ ـ ــرف نـ ــوم
وص ـ ــال ـ ــون وشـ ــرف ـ ـتـ ــن بـ ـ ــاط األرض
سيراميك باب املدخل سنديان شبابيك
املنيوم لون اسود .مساحته 107/م/2
ً
ي ـحــده غــربــا وش ـم ــاال وش ــرق ــا :املـقــاســم
1و3و ،4جنوبًا املقسمني 1:و3
الـتـخـمــن  80,250/ :د .أ /ب ــدل الـطــرح
 48,150/:د.أ/
املـ ـقـ ـس ــم  /6/الـ ـعـ ـق ــار  -/763/ح ـل ـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
وغــرفـتــن وصــالــون ومطبخ وحمامني
بـ ــاط األرض س ـي ــرام ـي ــك بـ ــاب امل ــدخ ــل
سـنــديــان شـبــابـيــك املـنـيــوم ل ــون اس ــود.
مساحته 94/م/2
يحده املقاسم غربًا 1و7و8و ،3وشرقًا:
 ،1شماال1 :و3و ،7جنوبًا 1:و 3و8
الـتـخـمــن  70,500/ :د .أ /ب ــدل الـطــرح
 42,300/:د.أ/
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان :اإلث ـ ـنـ ــن
 ،2019/4/8الـســاعــة  1:00بـعــد الظهر،
أمام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
محال إلقامته ضمن نطاق دائرة تنفيذ
حلبا إذا كــان مقيمًا خــارجـهــا وإال عد

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم التنفيذ2018/638 :
املـنـفــذيــن :ســاســن وجــرجــس ويــوســف
والـ ـي ــاس اب ــراه ـي ــم ي ــوس ــف – وكـيـلـهــم
املحامي فادي اسطفان
املنفذ عليهم :فريدة ويوسف وساسني
ابراهيم الجمال والياس ابراهيم اسبر
– مجهولي اإلقامة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم ص ـ ـ ــادر عــن
مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـت ــدائ ـي ــة بــالـشـمــال
تاريخ  2015/4/23رقم  2015/57بإزالة
الشيوع بالعقارات  295و 851و/1063
جـ ـب ــراي ــل عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـع ـه ــم ب ــامل ــزاد
العلني
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
كــامــل ال ـع ـق ــارات رق ــم  /295/و/851/
و/1063/جبرايل
العقار  /295/جبرايل تصل اليه عبر
طريق فرعية سيرا على االقدام حوالى
 2كلم وال يمكن الوصول اليه بالسيارة
وهو ارض تحتوي على اشجار زيتون
قديمة ويبعد جدًا عن البيوت السكنية.
مساحته  3432/م /2يحده غربًا :العقار
ً
 ،/746/شــرقــا :العقار  ،/294/شـمــاال :
العقار  /296/جنوبًا :طريق عام
التخمني والطرح$44616 :
العقار  /851/جبرايل ارض بعل غير
م ـش ـج ــرة وتـ ـكـ ـس ــوه االع ـ ـشـ ــاب ال ـب ــري ــة
واالش ـ ـ ــواك وه ــو ارض مـهـمـلــة وبـعـيــد
جـ ـدًا ع ــن ال ـب ـيــوت ال ـس ـك ـن ـيــة .مـســاحـتــه

 12808/م /2يـحــده غــربــا :طــريــق عــام،
ً
شــرقــا :الـعـقــار  ،/852/ش ـمــاال  :العقار
 /854/جـنــوبــا  :ح ــدود مـنـطـقــة رحـبــة
العقارية
التخمني والطرح $89659
ال ـع ـق ــار  /1063/ج ـب ــراي ــل ي ـق ــع ضـمــن
منطقة سكنية ويـحـتــوي على اشجار
زي ـ ـ ـتـ ـ ــون ورمـ ـ ـ ـ ـ ــان وب ـ ـع ـ ــض االش ـ ـج ـ ــار
املثمرة مساحته591/:م /2يحده غربًا:
ال ـع ـقــار ،/1062/شــرقــا :الـعـقــار،/1125/
ً
ش ـم ــاال :الـعـقــاريــن  /1064/و،/1065/
جنوبًا :العقار/1125/
التخمني والطرح$41370 :
تاريخ ومكان وشروط املزايدة :اإلثنني
2019/3/18الـســاعــة  1:00بعد الظهر –
امــام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
محال إلقامته ضمن نطاق دائرة تنفيذ
حلبا إذا كــان مقيمًا خــارجـهــا وإال عد
ق ـلــم ال ــدائ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع
ع ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ 1,000,000/
ل.ل /ك ـن ـف ـق ــات وعـ ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــاري رس ــم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ بيار سكاف
إعالن قضائي
ت ـب ـل ـي ــغ ق ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـن ــاف ــي م ــوج ــه ال ــى
املستأنف عليها
املــاســة ابــراهـيــم الـعـمــار – مــن القرعون
مجهولة محل االقامة
قــررت رئيسة الغرفة السادسة ملحكمة
اسـتـئـنــاف املــدن ـيــة ف ــي ال ـب ـقــاع – زحـلــة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ك ـ ـل ـ ـنـ ــار س ـ ـمـ ــاحـ ــه بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12ف ــي ال ــدع ــوى رق ــم اس ــاس
 2018/250امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن امل ـس ـت ــأن ــف
ابــراهـيــم عـلــي ح ـجــازي ضــد املستأنف
عـلـيـهــا امل ــاس ــه اب ــراه ـي ــم ال ـع ـم ــار اب ــاغ
ه ــذه االخـ ـي ــرة بــواس ـطــة ال ـن ـشــر ال ـق ــرار
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي رقـ ــم  2018/176ت ــاري ــخ
 2018/12/18وال ــذي قـضــى بتصديق
الـحـكــم املـسـتــأنــف بــاعـتـبــار الـعـقــار رقــم
 /840/ال ـق ــرع ــون غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة
العينية وبيعه باملزاد العلني وتعديله
لـجـهــة الـثـمــن بــاعـتـبــاره /52.920/د.أ.
او ما يعادله بالعملة اللبنانية كثمن
ً
ل ـل ـط ــرح ف ــي املـ ــزايـ ــدة االول ـ ــى ب ـ ــدال مــن
/88.200/د.أ .دوالر ام ـيــركــي امل ـحــدد
بـ ــدايـ ــة وع ـ ـلـ ــى ان يـ ـ ـ ــوزع الـ ـثـ ـم ــن ع ـلــى
الشريكني بنسبة ملكية كل منهما.
فيقتضي حضورك بالذات او من ينوب
عنك قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة
لتبلغ ال ـقــرار االسـتـئـنــافــي امل ـشــار اليه
اع ـ ــاه خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان فــي الـجــريــدة
ال ــرس ـم ـي ــة وت ـع ـل ـيــق ن ـس ـخــة ع ـن ــه عـلــى
لوحة االعالنات في ايوان املحكمة واال
يتم التبليغ باالنتهاء املهلة .
الكاتب
علي ابو شاهني
جانب :السيد رواد اسامه االمام مجهول محل
االقامة
املوضوع :تبليغ استثنائي
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة زحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
ي ــوج ــد ت ـب ـل ـيــغ ب ــاس ـم ــك ب ــدع ــوى نـفـقــه
زوجية واوالد ومسكن شرعي مسجلة
بــرقــم اســاس  2019/3مقامة ضــدك من
زوجـ ـت ــك آي ـ ــات ع ـل ــي أبـ ــو زيـ ــد وم ــوع ــد
الجلسة الـقــادمــة بـتــاريــخ 2019/3/27
ن ـهــار االربـ ـع ــاء عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صـ ـب ــاح ــا .ع ـل ـيــك الـ ـحـ ـض ــور او ارس ـ ــال
وكيل عنك بموجب سند توكيل مصدق
ً
اصوال .واذا لم تحضر او ترسل وكيال
عنك يجري بحقك املقتضى القانوني
وك ــل تبليغ لــك يـكــون فــي قـلــم املحكمة
صـ ـحـ ـيـ ـح ــا وحـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـق ـط ـع ــي
النهائي.
رئيس قلم
محكمة زحلة الشرعية الجعفرية
محمد عبد الساتر
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم /151م2013/
املنفذ :شركة Fisher George Rohbithungs
 )System (sehweizوكيلها املحامي حنا
تابت.
املنفذ عليه :املحامي فيليب عواد  -وكيله
االستاذ وحيد عون.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ب ــرق ــم 2013/ 829
تاريخ  5/11/2013انفاذًا للحكم الصادر
عن قاضي االمــور املستعجلة في بعبدا
ً
ت ـ ــاري ـ ــخ  2013/3/5تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/300.000/فرنك سويسري عدا اللواحق.
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
.2013/5/24
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري  3/6/2013و.20/7/2013
العقارات املطروحة للبيع:
 /800/ - 1س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املسك وبحرصاف ارض مشجرة
ص ـن ــوب ــر وم ـخ ـت ـلــف م ـســاح ـتــه /6266/
م . 2يـ ـح ــده غ ــرب ــا مـ ـج ــرى م ـ ــاء ش ـت ــوي،
ً
شرقا مجرى مــاء شتوي ،شماال مجرى
مــاء شـتــوي ،جنوبا طريق عــام ومجرى
م ـ ــاء شـ ـت ــوي ع ـ ــام ،ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 /13347/ت ــاري ــخ  21/10/69ب ـم ـلــف /
 /565تصديق تخطيط باملرسوم 5448
 73 /بـمـلــف / 81/امل ـح ـيــدثــة وض ــع يد
ع ـلــى م ـســاحــة /966/م.م .ب ــال ـق ــرار رقــم
 73/18بملف ،/565/استمالك باملرسوم
 4978/ 73بملف واح ــد املحيدثة تنازل
مــن املــالــك بــولــس خليل ع ــواد وملصلحة
بلدية ساقية املسك وبحرصاف عــن كل
مــا يـعــود لــه مــن مبالغ وتـعــويـضــات من
جراء االستمالك الجاري على هذا العقار
وس ـ ـ ـ ــواه بـ ـم ــوج ــب ال ـت ـخ ـط ـي ــط املـ ـص ــدق
باملرسوم  73/ 5448ودون اية معارضة
منه ،منظم لدى كاتب العدل في الجديدة
برقم  2003/ 11176حجز احتياطي برقم
 2007/ 85ع ــن تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ملصلحة
ورثــة املرحوم مــارون منصور عيد حول
ال ـح ـجــز  2007/ 85الـ ــى ح ـجــز تـنـفـيــذي
باملعاملة  2013/ 488عن تنفيذ بيروت
تصحيح للحجز االحتياطي 2000/ 85
بحيث يصبح  ،2007/ 85يتوجب رسم
ان ـت ـق ــال ع ـلــى ورث ـ ــة ب ــول ــس خ ـل ـيــل ع ــواد
بـمــوجــب كـتــاب مــديــريــة ال ـ ــواردات دائ ــرة
رسـ ــوم االن ـت ـق ــال رق ــم /3085ص تــاريــخ
 2008/9/3بملف ./856/
 /800/ - 2سهم في العقار  /856/ساقية
املسك وبحرصاف :قطعة ارض ضمنها
ب ـنــاء سـكـنــي قــديــم م ــن حـجــر مــؤلــف من
ث ــاث ط ــواب ــق ع ـلــى ش ـكــل ف ـيــا االرض ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى غ ــرف ـت ــن وحـ ـم ــام وخ ــاء
ومطبخ صغير وفــرن وكــاراج للسيارات
ودرج داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول
ال ــذي يـحـتــوي عـلــى مــدخــل ودار وطـعــام
ومـمـشــى وغــرفــة مكتب ومـطـبــخ وحـمــام
وش ــرف ــة وفـ ــرنـ ــدا ودرج داخـ ـل ــي ي ــؤدي
ال ــى الـطــابــق الـثــانــي يـحـتــوي عـلــى ثــاث
غ ــرف وح ـم ــام وش ــرف ــات وس ـطــح وثكنة
قــرمـيــد ويـحـيــط بــاملـبـنــى حــديـقــة مجللة
تـحـتــوي اش ـج ــار زي ـنــة وأرز وب ــرك ــة مــاء
وب ـئ ــر مـ ــاء م ـســاح ـتــه /3156/م 2يـحــده
غربا طريق عام ،شرقًا /1720 /و/855/
ً
و  /1480/و /1495/وش ـم ــاال /1480/
وطــريــق ع ــام ،جنوبا طــريــق عــام /857/
و /1240/و /1242/افــرز عن هذا العقار
قطعة اعطيت الرقم  /1465/ومن الجهة
الـغــربـيــة امل ـج ــاورة لــامــاك الـعــامــة نفق
م ـيــاه ت ـعــود منفعته لـغـيــر صــاحــب هــذا
العقار وذلك استنادا الى املحضر الفني
رق ــم  67/ 177ضــم الـعـقــار  /1496/الــى
هــذا العقار واصبحا عقارا واحــدا وذلك
استنادا الى املحضر الفني رقم ،67/ 588
ان نـفــق امل ـيــاه املـبـيـنــة فــي ال ـحــق الـثــالــث
هو ملك يوسف عــواد ان صاحب العقار
 /882/السيد جرجي حنا حبيب شبلي
ل ــه ح ــق االن ـت ـفــاع بـجــر م ـيــاه م ــن النبعة
خاصة السيد يوسف عواد وذلك بموجب
سند رقم  932/2/19/17ومربوط حكمًا
احتياطي باقرار من يوسف عــواد عواد
ببيع النفق املــوجــود ضمن هــذا العقار
من عليا عــواد .وزوجها نقوال الزيناتي
مناصفة بينهما .قيد احتياطي باتفاقية
بيع حق انتفاع بجر مــاء العائد للعقار
رق ـ ــم  /882/مل ـص ـل ـحــة ه ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار اي
مل ـص ـل ـحــة ع ـل ـي ــا ع ـ ـ ــواد وزوجـ ـ ـه ـ ــا ن ـقــوال
الزيناتي .استحضار دعوى مع تصحيح

خـطــأ م ــادي مــن املــدعـيــة نـظـيــرة دومـيــط
الخوري ضد ايناس عواد جهة الدعوى
ف ـس ــخ ال ـع ـق ــد امل ـس ـج ــل لـ ــدى ك ــات ــب ع ــدل
بـيــروت  82/745استحضار دع ــوى رقم
 82/ 2329مــن املــدعـيــة نـظـيــرة ضوميط
الـخــوري ارمـلــة ابــراهـيــم ع ــواد .استمالك
باملرسوم  86 /3081على مساحة /390/
م 2بملف  /5/ضهر الصوان استحضار
دعوى مقدم ملحكمة استئناف بيروت من
املدعي سمير الحايك  -اتعاب محاماة -
حجز احتياطي عن تنفيذ بيروت برقم
 2005/ 461مل ـص ـل ـحــة امل ـح ــام ــي سـمـيــر
الحايك يتوجب رســم انتقال على ورثــة
بـ ــولـ ــس خـ ـلـ ـي ــل ع ـ ـ ـ ــواد بـ ـم ــوج ــب ك ـت ــاب
مــديــريــة الـ ــواردات دائ ــرة رس ــوم االنتقال
رقــم /3085ص تاريخ  2008/9/3اشــارة
ام ـت ـيــاز بـمــوجــب ك ـتــاب محتسبية املــن
ب ــرق ــم /1270ص ت ــاري ــخ 2012/11/20
على املكلف بــولــس ع ــواد بسبب ترتيب
ضرائب نوعية.
 /800/ - 3سهم في العقار  /1110/ساقية
املسك وبحرصاف :ارض مشجرة صنوبر
ومختلف مساحته /568/م 2يحده غربا
ً
وشـمــاال مـجــرى مــاء شـتــوي ع ــام ،جنوبا
وشـ ــرقـ ــا  ./1137/ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
رق ــم  1971/ 13347وت ـصــديــق تخطيط
باملرسوم رقم  . 73/ 5448تنازل من املالك
ملـصـلـحــة ال ـب ـلــديــة ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي رقــم
 2007/ 85رســم انـتـقــال بموجب الكتاب
/3085ص ح ــول الـحـجــز االحـتـيــاطــي 85
 2007/كما على العقار  /1108/ساقية
املسك وبحرصاف.
 /800/ -4س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار / 1109/
ساقية املسك وبحرصاف :ارض مشجرة
ص ـنــوبــر ومـخـتـلــف مـســاحـتــه /368/م2
ي ـحــده غــربــا وجـنــوبــا طــريــق ع ــام .شرقا
ً
وش ـ ـمـ ــاال  ./1222/ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 2347/1969بملف  /565/حجز احتياطي
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رقم  2007/ 85تحويل حجز االحتياطي
رقم  2007/ 85يتوجب رسم انتقال على
ورث ــة بــولــس ع ــواد بـمــوجــب الـكـتــاب رقــم
/3085/ص.
/533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر م ـس ــاح ـت ــه /282/م2
يحده غربا العقار  /1202/شرقا /1198/
ً
ش ـم ــاال م ـج ــرى م ــاء ش ـت ــوي ع ــام جـنــوبــا
طــريــق ع ــام تـصــديــق تخطيط بــاملــرســوم
باملرسوم  /5448/تاريخ  17/4/73وردت
وصية راجــع  / 856/استحضار دعــوى
 82/ 2329تنازل عن بولس عواد ملصلحة
ال ـب ـلــديــة مـنـظــم لـ ــدى ال ـك ــات ــب ال ـع ــدل في
الجديدة رقم .2003/ 11176
/533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ســاق ـيــة امل ـســك وب ـح ــرص ــاف :ارض فيها
اغ ـ ـ ــراس ص ـن ــوب ــر م ـســاح ـتــه /1120/م2
ي ـح ــده ج ـن ــوب ــا وغ ــرب ــا  / 1201/شــرقــا
ً
 / 1196/و / 1197/شماال طريق عام ذات
القيود كما على العقار ./1199/
/533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
مـحــرجــة صـنــوبــر ضمنها بــركــة ونـبـعــة.
مساحته /1734/م 2يـحــده غــربــا طريق
عـ ـ ــام وم ـ ـجـ ــرى مـ ـ ــاء شـ ـت ــوي عـ ـ ــام ش ــرق ــا
ً
 /1200/شـ ـم ــاال ط ــري ــق عـ ــام و/1200/
ج ـنــوبــا م ـجــرى م ــاء ش ـتــوي عـ ــام .وردت
وص ـ ـي ـ ــة راج ـ ـ ـ ـ ــع  ،/856/اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
.2329/82
/533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـحــرجــة ص ـنــوبــر .مـســاحـتــه / 296/م2
ي ـحــده غــربــا وجـنــوبــا طــريــق ع ــام .شرقا
ً
 /1109/شـمــاال مـجــرى مــاء شـتــوي عــام.
مرتفق باملرور للعقار رقم  ./1204/وردت
وصـيــة راجــع  ،/856/استحضار دعــوى
. 2329/82

/533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر وم ـخ ـت ـل ــف مـســاحـتــه
ً
/1326/م 2يحده غربا وشماال مجرى ماء
شـتــوي ع ــام .شــرقــا وجـنــوبــا طــريــق عــام.
وردت وصـيــة راج ــع  ،/856/استحضار
دعوى .82/ 2329
/533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /120/م2
ً
يحده غربا  /1199/شرقا  /1193/شماال
مجرى ماء شتوي عام جنوبا طريق عام.
وردت وص ـيــة راج ــع / 856/اسـتـحـضــار
دعوى . 82/ 2329
/533.333/ - 11سهمًا في العقار /1197/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر م ـس ــاح ـت ــه /208/م2
ً
يحده غربا /1200/شرقا  / 1194/شماال
طــريــق عـ ــام .ج ـنــوبــا  . /1196/تـصــديــق
تـخـطـيــط  ./5448/وردت وص ـيــة راج ــع
 /856/اس ـت ـح ـض ــار دعـ ـ ــوى 82/ 2329
ت ـنــازل مــن خليل ع ــواد ملصلحة البلدية
برقم .2003/ 11176
/533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /420/م2
ً
يحده غربا  /1200/شرقا  /1195/شماال
 /1194/و ./1197/جـنــوبــا م ـجــرى مــاء
ش ـتــوي ع ــام .مـنـتـفــع ب ــامل ــرور م ــن الـعـقــار
/1195/ت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 . 73/ 5448وردت وصـيــة راجــع / 856/
استحضار دعــوى  . 82/ 2329تنازل من
بولس عواد ملصلحة البلدية برقم 11176
.2003/
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـحــرجــة ص ـنــوبــر مـســاحـتــه /456/م. 2
ي ـحــده غــربــا  /1197/شــرقــا طــريــق عــام
ً
و . /1195 /ش ـم ــاال طــريــق ع ــام .جنوبا
 /1196/و ./1195/وردت وصـيــة راجــع
 /856/استحضار دعوى .82/ 2329
 /533.333/ -14سهمًا في العقار 1193/
/ســاق ـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /116/م2
ً
يحده غربا /1198/شرقا  /1192/شماال
مجرى ماء شتوي عام .جنوبا طريق عام.
وردت وصية راجــع  //856/استحضار
دعوى .82/ 2329
 /533.333/ - 15س ـه ـم ــا فـ ــي ال ـع ـق ــار
/1204/ســاقـيــة املسك وبحرصاف :ارض
بعل محرجة صنوبر .مساحته /1162/
م 2يـ ـح ــده غ ــرب ــا وجـ ـن ــوب ــا مـ ـج ــرى م ــاء
ً
شتوي عام .شرقا وشماال  /1205/منتفع
باملرور في العقار ./1202/
 /400/ -16س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1240/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
محرجة عفص .مساحته /536/م 2يحده
غربا  /1239/و ./1238/شرقا /1242/
ً
و ./856/شماال  /856/و /1239/جنوبًا
 ./1240/م ـن ـت ـفــع ب ـ ــامل ـ ــرور فـ ــي ال ـع ـق ــار
 ./1239/مرتفق باملرور للعقار ./1242/
وردت وص ـيــة راج ــع  /856/استحضار
دع ـ ـ ـ ــوى  . 82/ 2329اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار مــن
املـحــامــي سمير حــايــك ضــد بــولــس عــواد
وايناس عواد.
 /400/ -17س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1241/
ساقية املسك وبحرصاف :ارض مشجرة
عفص وبـعــض االش ـجــار الـبــريــة ضمنها
بـنــاء بـحــالــة الـهـجــر .مـســاحـتــه /856/م2
يحده غربا  /1240/و /1238/و./1237/
ً
شرقا  /1236/و ./1242/شماال /1242/
و ./1240/ج ـنــوبــا  /1237/و./1236/
منتفع باملرور في العقار  ./1237/وردت
وصـيــة راج ــع  /856/اسـتـحـضــار دعــوى
 ،82/ 2329استحضار من املحامي سمير
حايك (اتعاب محاماة).
 /400/ -18س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1242/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
مـ ـح ــرج ــة صـ ـن ــوب ــر وعـ ـ ـف ـ ــص .م ـســاح ـتــه
/1756/م 2يحده غربا  /1241/و./1240/
ً
شرقا  /1244/و ./1243/شماال ./856/
ج ـن ــوب ــا  ./1236/م ـن ـت ـفــع ب ـ ــامل ـ ــرور فــي
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  /1240/و ./1239/وردت
وصـيــة راج ــع  /856/اسـتـحـضــار دعــوى
 ،82/ 2329أو اسـتـحـضــار م ــن املـحــامــي
سمير حايك (اتعاب محاماة).
 /600/ -19س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1237/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
ضمنها عفص وبعض االشـجــار البرية.
مساحته /1366/م 2يـحــده غــربــا طريق

ً
ع ـ ــام ش ــرق ــا  ./1241/ش ـ ـمـ ــاال /1241/
و ./1238/جنوبا  ./1236/مرتفق باملرور
للعقار  ./1241/استحضار دعوى 2329
 82/استحضار من املحامي سمير حايك
(اتعاب محاماة).
قيمة التخمني:
 /800/ - 1سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /861667/
دوالر اميركي.
 /800/ - 2سهمًا في العقار  /856/ساقية
امل ـســك وب ـحــرصــاف =  /808184/دوالر
اميركي.
 /800/ - 3سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1110/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /68550/
دوالر اميركي.
 /800/ - 4سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1109/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /36800/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /17845/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /78111/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /134867/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /18089/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /103134/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
س ــاق ـي ــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف = /7333/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -11سهمًا في العقار /1197/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /13867/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /28000/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /35467/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -14سهمًا في العقار /1193/
س ــاق ـي ــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف = /6445/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -15سهمًا في العقار /1204/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /83923/
دوالر اميركي.
 /400/ -16سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1240/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /62533/
دوالر اميركي.
 /400/ -17سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /99867/
دوالر اميركي.
 /400/ -18سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1242/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /190233/
دوالر اميركي.
 /600/ -19سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1237/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /256125/
دوالر اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
 /800/ - 1سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /449790/
دوالر اميركي.
 /800/ - 2سهمًا في العقار  /856/ساقية
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ساقية املسك وبحرصاف = /18513.78/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -14سهمًا في العقار /1193/
ساقية املسك وبحرصاف = /3364.29/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -15سهمًا في العقار /1204/
ساقية املسك وبحرصاف = /43807.81/
دوالر اميركي.
 /400/ -16سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1240/
ساقية املسك وبحرصاف = /32642.23/
دوالر اميركي.
 /400/ -17سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ساقية املسك وبحرصاف = /52130.58/
دوالر اميركي.
 /400/ -18سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1242/
ساقية املسك وبحرصاف = /99301.63/
دوالر اميركي.
 /600/ -19سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1237/
ساقية املسك وبحرصاف = /133697.25/
دوالر اميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 2019/3/20الساعة الحادية عشرة قبل
الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خالل عشرين يوما دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5

املسك وبحرصاف =  /421872.05/دوالر
اميركي.
 /800/ - 3سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1110/
ساقية املسك وبحرصاف = /35783.10/
دوالر اميركي.
 /800/ - 4سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1109/
ساقية املسك وبحرصاف = /19209.6/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ساقية املسك وبحرصاف = /9315.09/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ساقية املسك وبحرصاف = /45471.95/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ساقية املسك وبحرصاف = /70400.58/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ساقية املسك وبحرصاف = /9442.46/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ساقية املسك وبحرصاف = /53835.95/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
ساقية املسك وبحرصاف = /3827.83/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -11سهمًا في العقار /1197/
ساقية املسك وبحرصاف = /7238.58/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /14616/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/

رئيس القلم زياد داغر
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/492
املتكونة فيما بني:
املنفذ :سليمان داود زيات
املنفذ عليه :احمد مصطفى قدورة /صور
ب ـتــاريــخ  2019/2/28ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه اح ـم ــد مـصـطـفــى قـ ـ ــدورة امل ـج ـهــول
محل االقــامــة بــوجــوب الحضور الــى قلم
دائرة تنفيذ صور لتبلغ االنذار التنفيذي
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات امل ــرفـ ـق ــة ب ـ ـهـ ــذه امل ـع ــام ـل ــة
والـجــواب خــال عشرين يومًا مــن تاريخ
النشر واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب جــورج جــوزيــف قهواتي احــد ورثــة
صــون ـيــا ج ـ ــوزف ح ـس ــون س ـن ــدي ملكية
بدل عن ضائع عن حصتها في العقارين
 2349و 2361مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانة السجل العقاري في جبيل

ط ـلــب ب ـس ــام خـلـيــل ع ـبــد ال ـن ــور بــوكــالـتــه
عــن حـمــد بــن ابــراه ـيــم بــن حـمــد الصقيه
ال ـس ـع ــودي الـجـنـسـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع في العقار رقم  395من منطقة
غرزوز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
تبليغ مجهول مقام
مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل ل ـب ـنــان االول ـ ــى في
بعبدا الغرفة الناظرة بالقضايا املالية
بــرئــاســة ال ـقــاضــي ج ــاد امل ـع ـلــوف تــدعــو
امل ــدع ــى عـلـيــه رمـ ــزي داود س ـنــو لتبلغ
اوراق ال ــدع ــوى  2019/87امل ـق ــدم ــة من
امل ــدع ــي ك ـم ـيــل جـ ـ ــورج ايـ ـ ــوب وال ــرام ـي ــة
الى الزامك بانفاذ مضمون عقد التفرغ
تاريخ  2008/11/11ونقل مركز الشركة
م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  561ب ـســابــا النـ ــه ملك
املدعي..
ي ـجــب ح ـض ــورك ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
اعالن
تــدعــو املحكمة الـشــرعـيــة الجعفرية في
جباع املدعى عليها دنيا ابراهيم احمد
ابراهيم لتسلم اوراق الدعوى املقامة من
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أفقيا
 -1مـيــزان – واحــة ليبية بمحافظة الخليج –  -2يجتاز الـشــارع – بطل أسطوري
فينيقي أنـشــأ مدينة طيبة فــي الـيــونــان ونـقــل إليها األبـجــديــة –  -3ال ُيـبــاح بــه –
أراض فيها زرع وخـصــب بعيدة عــن امل ــدن –
عاصمة أوروب ـيــة –  -4بواسطتي –
ٍ
ّ
 -5ضمير متصل – عاتب – كـ ّ
مشوه
ـرر مبعثرة –  -6انتزع واختلس املــال – قبيح
ّ
وتلهب –  -7نسبة الى مواطن من بلد عربي – هرب من السجن
الخلق – إضطرم
ّ
جنوبي إزمير – غفلة النوم –  -9مرفأ ياباني في كيوشو – -10
–  -8مدينة تركية
محطة تلفزيونية فضائية سورية

عموديًا

ّ
النبي –  -2ثمن سلعة – الصوت املنبعث
 -1صحابي خزرجي حمل راية األنصار مع
مــن الـجــرس –  -3مهنة إنسانية – لقب ُيطلق على حكام تونس منذ فترة الحكم
العثماني –  -4مدينة عراقية – فتاة صغيرة الجثة –  -5منطقة في إيطاليا على
ـاس وشــاق – ماركة مفاتيح وغــاالت
األدريــاتـيــك عاصمتها بولونيا –  -6شديد قـ
عاملية –  -7حــائــط – ضــد ثقل – حــرف أبـجــدي ٍفرنسي –  -8وح ــدة لقياس ّ
التيار
الكهربائي – مدينة في شمال فرنسا على السني فيها أحرقت جان دارك نفسها – -9
عاصمة أفريقية – رياضة التزلج باألجنبية –  -10إحدى الواليات املتحدة األميركية
عاصمتها تشارلستون

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3101

حلول الشبكة السابقة

 -1ماوتسه تونغ –  -2ور – بلوم – بو –  -3نمير – لوسيا –  -4تاج – طازج –  -5يدري – ّ
عدي –
 -6كاب تاون – ام –  -7هور – اكرا –  -8رس – بوميبول –  -9لفت – بق – ايا –  -10وحيد القرن

حل الشبكة 3100

شروط اللعبة

1

 -1مونتي كارلو –  -2ارمادا – سفح – ّ -3
يجربه – تي –  -4تبر – يتوب –  -5سل – اروبا –
 -6هوالكو – مقل –  -7تموز – ناي –  -8سجع – كبار –  -9نبي – داروين –  -10غواتيماال

عموديًا

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلبت كلود جرجس نخول سند تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  716القسم
 8م ــن م ـن ـط ـقــة ب ـل ــون ــه ال ـع ـق ــاري ــة ق ـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

1 24 18 16 12 9 4

3101 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 0 1
1

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب كلود كميل بو نصار بصفته وكيل
كل من طــوروس كــره كني سيرانوسيان
وجورجيت ابراهيم الرياشي وليوناردو
ط ــوروس سيرانوسيان سـنــدات تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 107
االق ـس ــام  9و 18و 20و 25و 32و 4و26
و 28و 29من منطقة وطى سالم العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

عـبــد الـلــه م ـعــروف خـطــاب ب ـمــادة اثـبــات
رجوع بالطالق اساس  2019/2/35وقد
ع ــن مــوعــد لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم الخميس
الواقع في 2019/3/14
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
احمد فرحات
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ملك بلجيكا ( )1934-1875وأحــد القادة العسكريني خالل الحرب العاملية
األولــى .ساهم في وقف ّ
تقدم األملان وظل قائدا فعليًا للجيش حتى نهاية
الحرب
إعداد
نعوم
مسعود

 = 8+10+9+2+7في املقدمة ■  = 4+3+1والدي ■  = 11+6+5صف سيارات

حل الشبكة الماضية :علي حسن كوبان

جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1696وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 38 - 16 - 12 - 9 - 4 :الرقم
اإلضافي1 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 195.663.565ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة195.663.565 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58.012.020ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.762.477 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58.012.020ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.068 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.318 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 131.744.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.468 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.108.996.749 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1696وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح49549 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة 25.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9549 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.549 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.49 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رق ــم 781
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة797 :
• يومية أربعة6536 :
• يومية خمسة54287 :

22

الجمعة  1آذار  2019العدد 3700

الجمعة  1آذار  2019العدد 3700

ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

موسيقى

صدور ألبوم موسيقى «متحضرات» وطيارة من ورق»

ّ
رندا الشهال وزياد :ألحان متينة وجميلة

«تحية إلى جو سامبل»
تبدأ في برلين وتنتهي في روتردام

زياد الرحباني:
العمر
جولة
ّ
(التي تأخرت)
منذ عام  ،1998توقفت حفالت الفنان اللبناني في
أوروبا ،ولم يعد يزورها إال للتسجيل .لذا ،فالجولة
برلين ،تحت اسم «تحية إلى
التي تنطلق اليوم في ّ
ّ
تمر على عواصم
جو سامبل» ،ستكون مكثفة ّ
عدة .لكن نطمئن الجميع ،إلى أن هذه التحية
ليست كالتحيات المعهودة التي تصدر في ألبوم
أو َّ
تقدم في حفلة .تحية زياد هي تحية من
موسيقاه إلى روح الموسيقي األميركي الكبير

(مروان طحطح)

بشير صفير
َ
ي ـص ـبــح ال ـبــدي ـه ـ ّـي وال ـط ـب ـي ـعــي ح ـ ّـدث
ال ـع ـمــر م ـتــى ت ـع ــذر أو ت ـعــرقــل فـتــأخــر
حـصــولــه .بـهــذا يمكن وص ــف الجولة
األوروبية التي يقوم بها الفنان زياد
ال ــرح ـب ــان ــي وف ــرق ـت ــه بـ ـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم
الجمعة .بني ريبرتواره الخاص الغني
كـ ّـمــا ونــوعــا وتـنـ ّـوعــا لناحية التأليف
وال ـتــوزيــع والـتـجــديــد مــن جـهــة ،وبــن
ق ــدرات ــه ف ــي الّـ ـع ــزف واالرت ـ ـجـ ــال على
الـبـيــانــو ،يـتــوقــع املــراقــب عــن ُبـعــد بأن
يمر ٌ
الرجل ال ّ
شهر من دون أن يكون قد
ّ
بلد أوروبــي لتقديم مشروعه
حط في ٍ
ّ
عالم تراجعت فيه التجارب
الفني في
ٍ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـح ــق املـ ـت ــابـ ـع ــة،
ح ـت ــى ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ال ـت ــي ج ـن ـحــت فــي
املوسيقى الكالسيكية نحو التجريب
والـتـجــريــد وف ــي ال ـجــاز نـحــو الهجني
ّ
والحر ،وفي البوب نحو االستهالكي
وال ـس ـط ـحــي (م ــع وجـ ــود اس ـت ـث ـنــاءات
جيدة دائـمــا) .لكن الــواقــع ليس كذلك.
فعندما يستقبل مـســرح الـ ـ «أوملـبـيــا»
ال ـفــرن ـســي ال ـعــريــق نــان ـســي ع ـج ــرم ،ال
ي ـعــود ه ـنــاك م ـكــان لــزيــاد الــرحـبــانــي،
تــاف ـيــا لــال ـت ـبــاس! م ــن ه ــذا املـنـطـلــق،
وفي هكذا زمن ،يمكن ّالقول ،نعم ،إنها
جولة العمر التي تــأخــرت كثيرًا ،ولن
ّ
تتكرر» ،بل يجب أن
نضيف «التي لن
َّ
تتكرر بأشكال وأهــداف مختلفة .هذه
امل ـ ّـرة ،إنها جولة حفالت حية ،فلتكن
امل ــرة املقبلة جــولــة تسجيل ،وبعدها
جولة إلى جانب فرقة ضخمة وبعدها
حفلة واحدة في مسرح كبير بمرافقة
أوركسترا مكتملة.
ع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ت ــأخ ــرت ل ـك ـن ـهــا أت ــت،
مــع أنـهــا ليست ال ـخــروج األول لــزيــاد

الرحباني إلى الرحاب األوروبية التي
تعود عالقته بها إلى عام  ،1985عندما
ق ـ ـ ّـدم أم ـس ـي ــات ف ــي فــرن ـســا وبـلـجـيـكــا
ّ
وإسـبــانـيــا ،نظمتها وقـتـهــا «الـنـجــدة
الشعبية» .يمكن الــرجــوع إلــى أواخــر
الـسـبـعـيـنـيــات أي ـض ــا ،وأولـ ــى رحــاتــه
إلـ ــى ال ـي ــون ــان لـلـتـسـجـيــل (أس ـط ــوان ــة
«أبــو علي» وغيرها) .عــام  1986رافق
ف ـيــروز إل ــى ل ـنــدن ،ف ـشــارك فــي الـعــزف
ع ـلــى ال ـب ـي ــان ــو وأع ـ ــاد ت ــوزي ــع الـقـســم
األكبر من البرنامج الذي صدرت منه
باقة في أسطوانة «فيروز في الرويال
فـسـتـيـفــال ه ـ ــول» ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد م ــن أهــم
حفالتها املنشورة (إلــى جانب «بيت
الدين  »2000بالتأكيد) .عام  ،1998عاد
إلــى بــاريــس لتقديم حفلة فــي «معهد
الـعــالــم الـعــربــي» ،ومـنــذ ذلــك الـحــن لم
ّ
ُ
يعد إلى أوروبا إل للتسجيل (بلجيكا
ـ ـ ألبوم فيروز «وال كيف») أو ملعالجة
نـهــائـيــة لـتـسـجـيــل مـنـ َـجــز ف ــي بـيــروت
(أملــانـيــا ـ ـ ألـبــوم فـيــروز مــا قبل األخير
«إيه في أمل») .قبل بضع سنوات ،كان
فــي ص ــدد افـتـتــاح عــاقـتــه املوسيقية
الـ ـحـ ـي ــة فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان مــن
املفترض أن ّ
يقدم أمسية ألغيت ُب َعيد
اإلع ــان عـنـهــا ،لـتـكــون الـسـنــوات ال ــ15
األخيرة محصورة خــارج الحدود في
الوطن العربي ،بني اإلم ــارات العربية
( 2005في أبو ظبي وبعدها أمسيات
ع ــدة ب ــن أبــوظ ـبــي ودبـ ــي وال ـشــارقــة)
وسوريا ( 2008و )2009ومصر (2010
و 2013و.)2018
الرحباني في أوروبا مجددًا،
إذًا ،زياد
ّ
في جولة مكثفة تحمل عنوان «تحية
إلــى جــو سامبل» .البداية مــن برلني
الـتــي يـقـ ّـدم فيها أمسية وحـيــدة في
ً
مساء)،
( Kesselhausاليوم ـ ـ الثامنة

ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلـ ــى ب ــروك ـس ــل الـتــي
ت ـس ـت ـق ـب ـلــه فـ ــي م ــوع ــد واح ـ ـ ــد أي ـضــا
فــي Université Libre de Bruxelles
ً
مساء
 )(Auditoire Kعند السابعة
ف ــي ال ـث ــال ــث م ــن آذار (م ـ ـ ـ ــارس) .مــن
بـلـجـيـكــا ،يـتـجــه الــرح ـبــانــي وفــرقـتــه
َ
إلــى باريس إلحياء ليلتني في New
ً
 4( Morningو 5آذار ،الثامنة مساء)،
قـبــل أن يعبر نـحــو لـنــدن ليحط في
ن ــادي ال ـجــاز الـشـهـيــر 6( Jazz Café
ً
مساء) .بعد استراحة
آذار ،السابعة
قـ ـصـ ـي ــرة ،تـ ـخ ــرج الـ ـف ــرق ــة مـ ــن ل ـنــدن
بــات ـجــاه روتـ ـ ــردام (ه ــول ـن ــدا) ليختم

تحف قديمة وجديدة،
إضافة طبعًا إلى أربع
مقطوعات تحمل توقيع
سامبل تأليفًا ،ورؤية زياد
إعدادًا
شكل الفرقة أكبر من
مجموعة صغيرة
وأصغر من «بيغ باند»،
نواتها النحاسيات
والباص والغيتار والبيانو
واإليقاعات

زياد الرحباني هذه الرحلة بأمسية
أخيرة في  9( De Doelenآذار ،الثامنة
ً
مساء).
والربع
نـبــدأ مــن ع ـنــوان الـجــولــة :تحية إلــى
ج ــو س ــام ـب ــل .ال ـج ـم ـيــع ي ـع ــرف مـ ّـدى
احترام زياد لهذا الرجل ومدى تأثره
بــه موسيقيًا .عــام  ،2010التقيا في
ب ـي ــروت عـلــى هــامــش حـفـلــة سامبل
هنا ،فتبادال أطــراف الحديث واتفقا
عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء م ــوس ـي ـق ــي قـ ــريـ ــب .لـكــن
املوسيقي األميركي رحــل عــام 2014
وضاع شيء ما كبير إلى األبــد .منذ
«روح ّ
خبر» في الثمانينات إلى آخر
أم ـس ـيــاتــه ف ــي الـ ـن ــوادي ال ـب ـيــروت ـيــة،
ل ــم يـبـتـعــد زي ـ ــاد ع ــن مــوس ـي ـقــى جو
س ــام ـب ــل .ف ـسـ ّـجــل نـسـخـتــه م ــن Soul
 Shadowsواس ـت ـع ــاد ف ــي أمـسـيــاتــه
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن مـ ــؤل ـ ـفـ ــات امل ــوس ـي ـق ــي
الراحل .لكن عنوان الجولة ،الذي فيه
الكثير مــن الــوفــاء والـحــب واألمــانــة،
لـ ــم ت ـس ـت ـس ـغــه األكـ ـث ــري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والعربية التي تعيش في الدول التي
ّ
يمر بها قطار الجولة األوروب ـيــة…
«كــل االحـتــرام لسامبل ،لكن نريد أن
نـسـمــع أع ـم ــال زي ـ ــاد» .ه ــذا التعليق
يـكــاد يـكــون مشتركًا بــن جميع من
ق ـط ـعــوا ال ـب ـط ــاق ــات م ــن دون ت ـ ـ ّ
ـردد،
بالتأكيد ،لكن بشيء من الحسرة .في
ال ــواق ــع ،سنطمئن الـجـمـيــع ،التحية
ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا زي ــاد لـســامـبــل ليست
كالتحيات املعهودة التي تصدر في
ً
ألبوم أو َّ
تقدم في حفلة .فعادة تحية
ل ـفــان تـعـنــي اس ـت ـعــادة لــري ـبــرتــواره
دون س ــواه ،فــي حــن أن تحية زيــاد
ه ــي تـحـيــة م ــن مــوس ـي ـقــاه إل ــى روح
م ــوس ـي ـق ــي ك ـب ـي ــر ت ــأث ــر ب ـ ــه .فـحـصــة
األسد من البرنامج هي لتحف قديمة

وج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـعـ ـه ــودة فـ ــي ال ـح ـفــات
أو ن ـ ـ ــادرًا م ــا ُتـ ـ ـ ـ َ
ـدرج ف ــي أداء ح ـ ّـي،
باإلضافة ،طبعًا ،إلى تحية مباشرة
لسامبل مــن خــال أرب ــع مقطوعات
تحمل توقيع األخير تأليفًا ،ورؤية
زي ــاد إعـ ــدادًا (وإض ــاف ــات فــي بعض
األحيان).
أم ــا الـبــرنــامــج ك ـكــل ،فـهــو ذاك الــذي
ط ــامل ــا ح ـلــم ال ــرح ـب ــان ــي ف ــي تـنـفـيــذه
ّ
وتردد دائمًا لسببني
أمام الجمهور
ّ
َّ
أساسيني :األول ،ألن عددًا من املواد
الــواردة فيه متطلبة جدًا موسيقيًا،
وتحتاج إلــى عازفني ذوي مستوى
وخبرة غير متوافرة محليًا .ثانيًا،
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
مــراقـبــة ّ
ردات فعله عـنــد كــل محطة
ف ــي ال ـح ـفــات وم ـعــرفــة مـيــولــه الـتــي
يـسـيـطــر عـلـيـهــا م ـع ـي ــاران :الـغـنــائــي
والـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم .ولـ ـ ـه ـ ــذه املـ ـ ـي ـ ــول عـ ـن ــوان
أزلـ ـ ــي« :ع ــاي ـش ــة وح ــده ــا بـ ـ ــاك» .ال،
ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ال ــوض ــع م ـخ ـت ـلــف .إن
أج ـم ــل م ــا وض ـع ــه زي ـ ــاد الــرح ـبــانــي
موسيقيًا ال يرضي الذائقة الساعية
إل ــى الـتــرفـيــه والــرقــص والتصفيق،
بل تلك الباحثة عن املتعة العميقة
بصمت« .مهووس»« ،أمراض مزمنة
داخ ـل ـي ــة»« ،رمـ ـ ــادي ع ــا رص ــاص ــي»،
«تحية إلى باخ»« ،القافلة»ّ ،
«وصلو
عا بيتو»… هذا هو اتجاه البرنامج.
وه ـن ـي ـئــا مل ــن يـ ـق ـ ّـدر هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
املــؤل ـفــات املـتـيـنــة .ت ـضــاف إل ــى ذلــك
حـ ّـصــة مقبولة لألغنيات املنشورة
وغير املـنـشــورة ،التي ّ ستشارك في
َ
أدائها هبة ابراهيم (غنت في حفلتي
«بـ ـي ــت ال ـ ــدي ـ ــن» ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي)
وكذلك سلمى مصفي التي تتشارك
املسرح مع زياد (في باريس ولندن

مع جو سامبل (مصباح عاصي)

ف ـق ــط) ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ صـ ــدوره
ألبوم «مونودوز» .من الرعيل القديم
أي ـضــا ،ينضم إل ــى الـفــرقــة أح ــد أقــدم
املــوسـيـقـيــن ال ــذي ــن عـمـلــوا م ــع زي ــاد
ال ــرحـ ـب ــان ــي ،عـ ـ ــازف ال ـس ــاك ـس ــوف ــون
توفيق فـ ّـروخ ،املقيم في باريس منذ
سـ ـن ــوات .أم ــا بــاقــي أع ـض ــاء ال ـفــرقــة،
فهم من أملانيا وهولندا حصرًا ،على
رأس ـهــم ع ــازف ال ــدرام ــز «امل ـلــك» أرنــو
فــان نيوفنهويزه ،ال ــذي انـخــرط في
الـعـمــل م ــع زيـ ــاد مـنــذ عـشــريــن عــامــا
ت ـقــري ـبــا .ه ـك ــذا ،يـمـكــن اع ـت ـبــار شكل
ال ـفــرقــة أك ـبــر م ــن مـجـمــوعــة صغيرة

وأصـ ـغ ــر م ــن «بـ ـي ــغ بـ ــانـ ــد» ،نــوات ـهــا
ال ـن ـح ــاس ـي ــات والـ ـ ـب ـ ــاص وال ـغ ـي ـت ــار
والـبـيــانــو واإلي ـقــاعــات (هــانــي بدير
م ــن مـ ـص ــر) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ــازف
األكورديون األملاني الشهير مانفرد
ّ
لويشتر الذي يحل ضيفًا على حفلة
ب ــرل ــن فـ ـق ّــط .ال ـج ــان ــب ال ـش ــرق ــي فــي
ُ
الفرقة يمثله رأفت بو حمدان (بزق)،
ال ــذي ي ــراف ــق الــرح ـبــانــي م ــن بـيــروت
إلى جانب ستيفاني ستيفانو (إدارة
ال ـف ــرق ــة) ،ووسـ ـ ــام «ال ـك ــاب ــن» ج ـ ّـراح
(مهندس صــوت)… وإلــى اللقاء في
روسيا ،الصيف املقبل على األرجح.

بثبات مرعب،
يسير عقرب الوقت املجهول
ٍ
حاكمًا بأمره الكون ّ
برمته ،قاسمًا الوجود
إل ــى قـسـ َـمــن :كـيـنــونــة وعـ ــدم… أو وعلى
مقياس البشر :مــا فعله اإلنـســان ومــا لم
يفعله .يمكن إضــافــة «بـعــد» على «مــا لم
ّ
يـفـعـلــه» ،ف ــي ح ــال تـكــلـمـنــا ع ــن إن ـس ــان ال
ّ
يزال على قيد الحياة .هنا تتكسر األسئلة
ال ـف ـل ـس ـف ـيــة األك ـ ـثـ ــر ع ـم ـقــا وت ـع ـق ـي ـدًا ،إذا
استثنينا ســؤال املــوت .املــوت الــذي ال هو
كينونة وال هو عدم ،بل هو االثنان معًا.
حسنًا ،لنخرج تدريجًا من هذه املوضوع.
مــا هــو هــامــش إرادة اإلن ـســان فــي مــا هو
م ــوج ــود أو غ ـيــر م ــوج ــود؟ ف ــي املجتمع
ّ
االس ـت ـه ــاك ــي ،ابـ ــن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة امل ــدل ــل،
يـنـحـســر ه ــذا ال ـهــامــش .فـهـكــذا منظومة
ّ
وجود
مادية لها ضلوع أساسي في عدم ّ
األشياء ،الجميلة عمومًا ،حتى لو توفرت
اإلرادة (وفــي حــال اإلب ــداع الفني تضاف:
املــوهـبــة) .فــي االشـتــراكـيــة ،يتسع هامش
اإلرادة فــي تحديد الــوجــود أو عــدمــه ،أو
َ
ه ـك ــذا ُيـ ـف ــت ـ َـرض .وقـ ــد ي ـك ــون األم ـ ــر أعـقــد
مــن ذل ــك .لـكــن فــي ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي أو
الـعــربــي عـمــومــا ،مــن ال ــواض ــح أن اإلرادة
الخالقة الفردية تصطدم بعنف بــاإلرادة
االسـتـهــاكـيــة الـجـمــاعـيــة ،حـيــث النتائج
تـكــون ملصلحة األخ ـيــرة بحكم الفيزياء.
م ـنــاس ـبــة هـ ــذا الـ ـك ــام ه ــو ص ـ ــدور أل ـبــوم
موسيقي جديد للفنان زيــاد الرحباني.
لـ ـه ــذا ال ـ ــرج ـ ــل ،املـ ــؤلـ ــف الـ ـعـ ـم ــاق ،إرادة
(نشاط ،تفان ،رغبة ،موهبة ،معرفة…) في
الخلق ،لم يصل من نتائجها إلينا سوى
الفتات ولن يدرك العالم قيمتها في املدى
امل ـن ـظ ــور .فــالـعـمــل ال ـجــديــد الـ ــذي يـحــوي
ّ
َ
الشهال
فيلمني للراحلة رن ــدا
موسيقى ّ
هما «مـتـحــضــرات» ( )1998و«ط ـيــارة من
ٌ
ورق» ( ،)2003جــاهــز للصدور منذ أكثر
من عشرين عامًا بالنسبة إلى الجزء األول
م ـنــه ،وم ـنــذ أك ـثــر م ــن خـمـســة عـشــر عــامــا
بالنسبة إلى الجزء الثاني .ملاذا؟ ألن زياد
أنجز كل ما عليه ،وبقيت الخطوة األخيرة
(ال ـن ـشــر) ال ـتــي ظـلــت خ ــارج ــة ع ــن إرادتـ ــه
ـدار الــذائ ـقــة ال ـعــامــة ،وغـيــاب
بـسـبــب ان ـح ـ ّ
ً
اإلنـ ـت ــاج امل ـت ــأث ــر أص ـ ــا ب ـم ــزاج األك ـثــريــة
(ولـيــس بـعــدم تــوافــر العملة ،طـبـعــا!) .في
جعبة زي ــاد الرحباني مــا يكفي إلصــدار
خمسة أو حتى عشرة ألبومات ،من مواد
َّ
ّ
وملحنة أو حتى موزعة
غنائية مكتوبة
َّ
ومسجلة (بالعشرات) ،وأخرى موسيقية
جاهزة للتسجيل أو حتى للنشر.
ب ــل إن ل ــدي ــه م ـش ــروع أل ـب ــوم مــوسـيـقــي/
غـنــائــي ،على غ ــرار «ه ــدوء نـسـبــي» ،شبه
جاهز منذ أقــل مــن عقدين بقليل ،مــواده
ّ
مسجلة ،تحتاج إلى بعض التنقيح ،وله
اسـ ـ ٌـم ّ أي ـضْ ــا! طـبـعــا لـيــس تـصـمـيــم غــافــه
مــا أخــر نــشـ َـره كــل هــذا الــوقــت .فبعد «إيــه
ف ــي أمـ ــل» ( )2010م ــع ف ـي ــروز ،ل ــم يـصــدر
لزياد الرحباني أي عمل موسيقي .قبله
بسنة ،صــدرت مقتطفات من حفالته في
قلعة دمشق عــام ( 2008أحــد أهــم أعماله
املوسيقية عـلــى الــرغــم مــن أن ــه لــم يحمل
أي جــديــد عـلــى مـسـتــوى الـع ـنــاويــن ،لكن
الجديد ،الجميل واملتني ،كمن في التوزيع
واألداء) .بمعنى آخ ــر ،ك ــاد ي ـكــون العقد
الثاني من األلفية الثالثة ،الوحيد الذي لم
ّ
مسجل
يصدر فيه لزياد أي عمل موسيقي
خــال مسيرته منذ مطلع السبعينيات،
ـأت الفرج على شكل تحية ووفــاء
لو لم يـ ِ
ّ
الشهال التي ّزينت صورتها غالف
لرندا
األلبوم الذي حوى املوسيقى التصويرية
َ
لفيلميها األخ ـي ـ َـري ــن ،وه ــو بــالـكــامــل من
تــوقـيــع زي ــاد الــرحـبــانــي تأليفًا وتــوزيـعــا
ً
موسيقيًا وتسجيال (في استوديو )Notta
وإن ـت ــاج ــا ( .)Kremlin Productionأمــا
الشراكة الوحيدة في العمل فهي أملانية،
لناحية املعالجة النهائية للصوت ،حيث
ّ
للمهتمني بـهــذا الـجــانــب مالحظة
يمكن
الجهد الكبير والــذائـقــة العالية للخروج
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ال ـتــي تـجـعــل م ــن الـخــامــة
العام للعمل (نبرة الوتريات والنحاسيات
والـخـشـبـيــات واآلالت اإلي ـقــاع ـيــة) تحفة
بـحــد ذات ـه ــا ،والـتـحـيــة هـنــا لــرالــف كسلر
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عنوان األلبوم الرسمي هو Music From
The Films of Randa Chahal Sabbagh
(مــوس ـي ـقــى م ــن ف ـي ـلـ َـمــن ل ــرن ــدا ال ـشـ ّـهــال
صـ ّـبــاغ) ويـحــوي  22مقطوعة موسيقية
(سنشير إليها عند ال ـضــرورة بأرقامها
ول ـي ــس ب ـع ـنــاوي ـن ـهــا) ال يـمـكــن حـصــرهــا
ف ــي نـمــط م ـع ـ ّـن ،لـكــن يـمـكــن ال ـج ــزم أن ال
وجــود آللــة الطبلة إطالقًا فيها وال حتى
للدرامز (باستثناء محطة واحدة) ،مقابل
حضور وافر لعدد كبير من اآلالت القرعية
وب ــاألخ ــص األف ــرو-الت ـي ـن ـي ــة إلـ ــى جــانــب
الشرقية (املــزهــر) وحتى الغونغ (السنج
اآلسـيــوي الكبير) ،علمًا أنها تغيب كليًا
عن نصف األلـبــوم تمامًا .في العموم ،لن
ّ
األلبوم ،بل
ندخل ّفي نقد لكل محطة في ً
سـنـتـطــرق إلـيــه بشكل ع ــام .ب ــداي ــة ،يجب
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـح ــوي أي أغ ـن ـيــة،
ص ـح ـيــح ،ل ـك ـنــه س ـهــل امل ـق ــارب ــة سـمـعـيــا،
إذ يـنـضــح بــاألل ـحــان املـتـيـنــة والجميلة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء املـ ـقـ ـط ــوع ــات ذات ال ـط ــاب ــع
التصويري البحت ،حيث تلعب املؤثرات
ال ـصــوت ـيــة ،ال ـتــي تـنـفــذهــا آالت تقليدية
(الرقم  )4أو املبنية على تنافر هارموني
ّ
مـعــقــد (ال ــرق ــم  )17دورًا مـتـقـ ّـدمــا فــي نقل
الصورة أو التعبير عن املوقف (أو املشاعر
املتصلة به) .هذه األخيرة يجب أن ُي َ
ربط
سـمــاعـهــا بـعـنــوانـهــا لـكــي تــأخــذ قيمتها
املــوسـيـقـيــة الحقيقية ،وه ــذه هــي الـحــال
األخرى ولو
بالنسبة إلى جميع املحطات ّ
أن ذلك الربط أقل تأثيرًا في التلقي.
بــال ـتــالــي ،واس ـت ـن ــادًا إل ــى ال ـن ـقــاط الـثــاث
اآلنـ ـ ـف ـ ــة (نـ ـسـ ـب ــة ح ـ ـضـ ــور ون ـ ـ ـ ــوع اآلالت
اإلي ـ ـقـ ــاع ـ ـيـ ــة ،غ ـ ـيـ ــاب األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة واملـ ــامـ ــح
التصويرية على اختالف نسبها) ،يميل
األل ـ ـبـ ــوم ن ـح ــو امل ــوس ـي ـق ــى الـكــاسـيـكـيــة
(التي تبلغ درجــة محاكاة حقبة محددة،
ك ــالـ ـب ــاروك ف ــي ت ــوزي ــع ال ــوت ــري ــات عـلــى
طريقة باخ في ّ
مقدمة الرقم  ،16أو الحقبة
الرومنطيقية فــي الـعــزف املنفرد للكمان
وختامه للمحطة رقم ،أو الجسر الفاصل
َ
بني الحقبتني الكالسيكية والرومنطيقية
في اللحن األساسي لـ«طيارة من ورق»)،
بــاإلضــافــة إل ــى املــوسـيـقــى الــاتـيـنـيــة في
امل ـح ـطــات امل ـع ـ ِّـب ــرة ع ــن مــوقـّـف ســاخــر أو
مثل جينيريك «متحضرات» ولقاء
فـ ِـرحَ ،
ال ـعــاشــقــن ف ــي خ ـتــام «ط ـي ــارة م ــن ورق»
(وهذه املقطوعة ال ّ
تمت إلى جو املحطات
َ
بصلة،
املوسيقية األخــرى في هذا الفيلم ِ
لـلــداللــة عـلــى أن ل ـقــاء هــذيــن الشخصني،
ال ـج ـن ــدي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـع ــرب ــي وال ـف ـتــاة
ال ــدرزي ــة ،ه ــو أي ـضــا ال ي ـمـ ّـت إل ــى مــأســاة
االح ـت ــال وأوزار الـتـقــالـيــد االجـتـمــاعـيــة
ـصـ ـل ــة) .أم ـ ــا الـ ـب ــاق ــي ،وم ــن
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ب ـ ِ
ضـمـنــه الـتـنــويـعــات املـبـنـيــة عـلــى خمسة
أل ـحــان رئـيـسـيــة (ثــاثــة فــي الـفـيـلــم األول
واث ـن ــان فــي ال ـثــانــي) ،ففيها مــا فيها من
بــراعــة فــي التوزيع والكتابة الهارمونية
وتقابل الجمل اللحنية املتزامنة (تصل
فــي الــرقــم  6إل ــى جمع اثـنــن مــن األلـحــان
الرئيسية فــي مــوضــوع واح ــد متماسك،
ّ
ودعمه بجملة ثالثة جديدة للتشيلو ،قبل
ّ
وصول البيانو ليختم بجملة خلبة لليد
اليسرى في املنطقة املنخفضة) .هنا يبقى
عرش من الذائقة
امللك ملكًا ،متربعًا على
ٍ

والحرفية واملعرفة .أما نسبة االرتجال في
العمل عمومًا ،فضئيلة ج ـدًا (باستثناء
ص ــول ــو ل ــزي ــاد ع ـل ــى الـ ـف ــان ــدر رودز فــي
املـحـطــة األخـ ـي ــرة) ،فــالـشــريــط املــوسـيـقــي
ل ـل ـف ـي ـلـ َـمــن م ـك ـت ــوب م ــن ألـ ـف ــه إل ـ ــى ي ــائ ــه،
حتى في الجمل التي تحمل طابعًا فالتًا
ّ
ً
قليال .فهذا الـنــوع مــن املوسيقى يتطلب
فهمًا عميقًا جـدًا للموقف أو األحاسيس
َّ
املعبر عنها ،وقدرة هائلة على ترجمتها
مناسبة ،وزي ــاد الرحباني،
إلــى أص ــوات
ِ
َ
ال ــذي يملك خـبــرة ومــوهـبــة كبيرتني في
مــوسـيـقــى األف ـ ــام ،وال ـ ــذي ك ـتــب ق ـبــل 45
عــامــا تـلــك التحفة الـتـصــويــريـ ّـة فــي «نــزل
السرور» (دخول ّ
الثوار) ،ال نتوقع منه أقل
من ذلك أبدًا… وال أكثر أيضًا ،ألن متابعة
بسيطة ملوسيقى األفالم في العالم اليوم
ت ـبـ ّـن قـيـمــة ه ــذا األلـ ـب ــوم ،ال ــذي يضاهي
(بل يتخطى غالبًا) بجماله العام وإتقان
تنفيذه وتسجيله ،الكثير مــن الشرائط
َّ َ
ال ـتــي ُيــتــكــل فـيـهــا بــالــدرجــة األولـ ــى على
اإلنتاج الضخم ،وكذلك على التكنولوجيا
وب ـ ــرام ـ ــج صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـصـ ــوت وت ـض ـخ ـيــم
الركيك.
في الخالصة ،إنــه ألبوم شديد التماسك
ج ـمــال ـيــا ،أي تـلـحـيـنــا وت ــوزي ـع ــا وأف ـك ــارًا
ً
موسيقية تصويرية وتعبيرية وتسجيال
وعـ ــزفـ ــا ،مـ ــع ت ـس ـج ـيــل حـ ـض ــور ب ـ ـ ــارز لـل ـ
 Flugelhornوالبيانو والوتريات (للتعبير
عــن ال ـحــزن واألسـ ــى أو ال ـب ــراءة وال ـحــب)
والـكــاريـنــت بــاص والـبــاصــون (للتعبير
عن الريبة والــذعــر والقلق والـشــؤم) ،لكن
تبقى مــاحـظــة سلبية وح ـي ــدة ،متصلة
ربـمــا بــالــذائـقــة ال ـخــاصــة ،وت ـن ــدرج تحت
خانة األداء باملعنى الكالسيكي للكملة.
إنها جملة تصاعدية للكمان في املحطة
بفائض من نظافة
ٍ
رقــم  ،19يتم تنفيذها ّ
ال ـعــزف ،مــا يجعلها مـنــفــرة ل ــأذن .وهــذا
«خ ـط ــأ» امل ـ ــؤدي (أو امل ــؤدي ــة) ،بـحـيــث أن
ً
ُ
هكذا ُجمل تكتب عادة تمامًا كما نسمعها
ّ
فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل ،ل ـك ـن ـهــا ع ـم ــوم ــا تـ ـ ــؤدى
ِّ
بتصرف ال ّ
ّ
يدونه بالضرورة املؤلف ،بل
ٌ
مـتــروك تقديره لـلـعــازف ،بحسب حنكته
واهتماماته املوسيقيةً .
رحلت رندا الشهال تاركة أفالمًا عدة ،كتب
الرحباني موسيقى اثنني منها .األول
زياد ّ
«متحضرات» لم يشاهده اللبنانيون ألن
الرقابة منعته ،أو أسوأ من ذلك ،سمحت
ع ــرض ــه ش ـ ــرط اق ـت ـط ــاع ن ـص ـفــه ت ـقــري ـبــا!
الثاني «طيارة من ورق» ُع ِرض في لبنان
والـعــالــم ،ون ــال جــوائــز ع ــدة ،منها أفضل
موسيقى تصويرية في «مهرجان ّ
أوسير»
( )Auxerreفي فرنسا ،لكنه ّ
تعرض أيضًا
للمنع من العرض على الشاشة الصغيرة
في لبنان .أما املوسيقى… املوسيقى في
لبنان ممنوعة من دون رقابة وال زعــران
ّ
الطوائف والتخلف ،وصــدور هذا األلبوم
ال ـيــوم هــو انـتـصــار .انـتـصــار غـيــر مـ ّ
ـوجــه
ضد أحد .إنه انتصار زياد على قلقه .إنه
انتصار الوجود على العدم.
بشير...
أل ـبــوم «مــوسـيـقــى مــن فـيـلـ َـمــن لــرنــدا الـشـ ّـهــال
ّ
صباغ» :تأليف وتوزيع زياد الرحباني .متوافر
في جميع فروع «مكتبة أنطوان»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ْ
ال خوف!

فيلم باسل الخطيب في الصاالت اللبنانية
 ...وعاد دريد عن طريق «دمشق ــ حلب»
«م ــا ي ـجــري الـلـيـلــة ي ـعـ ّـد حــدثــا فـنـيــا وث ـقــاف ـيــا م ـهـ ّـمــا» .ه ــذه بعض
الكلمات التي خاطب من خاللها املمثل السوري الكبير دريد لحام
( 1934ـ الـصــورة) الحاضرين في «سينما سيتي» أثناء العرض
البيروتي ّ
األول لفيلم «دمشق ـ حلب» ( 120د ـ كتابة تليد الخطيب،
وإخ ــراج باسل الخطيب ـ إنتاج «املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني») الذي أعــاده إلى الشاشة الكبيرة بعد أكثر من تسع
سنوات من الغياب منذ «سيلينا» (إخراج حاتم علي ـ عن مسرحية
«هالة وامللك» ّلألخوين رحباني) ،وانطلقت عروضه التجارية أمس
الخميس في كل املناطق اللبنانية ،تزامنًا مع األردن والعراقّ .
«غوار»
ّ
تحدث عن النشاط الــذي ّ
دب مجددًا في صناعة األفــام في بالده،
وع ــودة السينما الـســوريــة إل ــى لـبـنــان «ال ــذي أهــدانــي قلبًا قـبــل 85
عامًا من ّأمي ابنة قرية مشغرة البقاعية» ،كما أعرب عن سعادته
باملشاركة في هذا العمل مع باقة من النجوم السوريني ،من بينهم:
ّ
صـبــاح الـجــزائــري وكـنــدة حــنــا الـلـتــان تشاركتا معه الــوقــوف على
املسرح إلى جانب املخرج واملدير العام لـ«املؤسسة العامة لإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني» مراد شاهني وآخرين .من جهته ،شكر باسل
ّ
متطرقًا إلى «املجهود الكبير» الذي ُبذل إلنجاز
الخطيب الحاضرين،
«دمشق ـ حلب».
دم ــوع مـمــزوجــة بالضحك سيطرت على أج ــواء الـنـشــاط البيروتي
ّ
واملصورين
الذي امتأل بالشخصيات العامة والفنانني وأهل اإلعالم
وال ـنــاس الـعــاديــن ،اللبنانيني وال ـســوريــن .ال يـ ّـدعــي الـقــائـمــون على
ّ
الشريط أنـهــم يقاربون مسببات الـحــرب التي أضنت ســوريــا على

ّ
م ــدى س ـنــوات طــوي ـلــة ،غـيــر أن ـهــم ي ـقـ ّـدمــون إس ـقــاطــات عـلــى الــواقــع
الـســوري بطريقة إنسانية ،وبــأسـلــوب وجــدانــي بعيدًا عــن مشاهد
العنف والـخــوض فــي التفاصيل السياسية .يتمثل ذلــك فــي رحلة
املــذيــع املـخـضــرم «عيسى عبد الـلــه» (دري ــد لـ ّـحــام) االنـطــوائــي الــذي
يعيش في معزل عن األحداث الجارية في دمشق .بعد فك الحصار
ّ
عن حلبّ ،
املسن الذهاب في رحلة إلى «عاصمة الشمال» لزيارة
يقرر
ابنته الــوحـيــدة «ديـنــا» (كـنــدة حنا) التي لــم يرها منذ فترة طويلة.
مشواره في الحافلة املليئة بالركاب ّ
املنوعني ،سيشكل اللبنة الدرامية
األساسية للفيلم الذي يحاول رصد انعكاسات الحرب على حيوات
الناس .قائمة املمثلني املشاركني في «دمشق ـ حلب» طويلة ،تشمل
أيضًا :عبد املنعم عمايري ،سلمى املصري ،شكران مرتجى ،نادين
قدور ،نظلي الرواس ،عالء قاسم ،بسام لطفي ،أحمد رافع وصاحبة
الصوت الجميل نيرمني شوقي...
العمل ّ
املتوج بجائزة األفالم الروائية الطويلة في الدورة الرابعة والثالثني
من «مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط» ،يتمتع
ّ
بصورة جــذابــة .ال يخلو من سقطات ّواضحة لناحية الحبكة التي
بدت مفككة في أماكن ّ
عدة والتطويل اململ أحيانًا ،إال ّأن ّ
مجرد وجود
دريد ّ
لحام على الشاشة مسألة تدعو إلى الفرح.
* «دمشق ـ حلب» :في صاالت «غراند سينما» (،)01/209109
«أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

َ َ
أبدًا ،ال خوف عل ّْي!
ْ
ِّ
ِّ
ضائقة وكل ِمحنة،
ها أنا ،كما في كل
ٍ
ً
ُ ُ
ألصير َّ
َ
أشد قتامة
أبذل قصارى جهدي
َ
وأعظم يأسًا.
ِّ
وعلى عاد ِة «أنا» في كل حني
ُأ َر ِّم ُم ُص َ
بمعاو ِلها
حياتي
دوع
ِ
َوأرفو ُج َ
َ
هزائم
بجروح
هزائمي
روح
ِ
ُ
أخرى.
في الختامَ ،
تلك هي مهنتي:
ِ
َ
ُ ِّ
ّ
ٌ
حرام،
ْأن أ َبش َر الحاملني بأن األمل
ٌ
َ
َ
وآخ َ
وجود له؛
النفق ال
ر
،
باطلة
والقيامة
ِ
ِ
ُ
املوت َ
ّ
وأن َ
وحد ُه ما ُيـنقذ الخائفني ِمن
الوقوع في املوت.
ِ
ُ َ
َ
رجاء وال مبتغى!
هكذا ،ال
ْ
وهكذا :أبدًا ،ال خوف!
2018/8/25

أحمد حويلي
الهوى صوفي
يعود الشيخ أحمد حويلي
(الصورة) ،مساء اليوم إلى
مسرح «ذا باالس» (الحمرا ـ
بيروت) ّ
ليقدم أمسية صوفية
ّ
يؤدي خاللها قصائد لحافظ
الشيرازي ورابعة العدوية
والحالج وابن الفارض ومهدي
منصور ،وآخرين .ترافق حويلي
فرقة يقودها الفنان اللبناني
زياد سحاب الذي سيتولى
أيضًا العزف على عوده ،وتتألف
من املوسيقيني :محمد نحاس
(قانون) ،وإيلي تومية (كيبورد)،
وجيو نجاريان (درامز) ،وجنى
سمعان (تشيللو) ،وخليل البابا
ّ
وسيزين السهرة كذلك
(كمان).
ثالثة دراويش.
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«صالة العاشقني» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ مسرح «ذا باالس»
الثامنة
(«أريسكو باالس» ـ الحمرا ـ بيروت).
البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم03/336238 :

