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نصرالله لألميركيين:

جلسة باهتة لمساءلة الحكومة:

خياراتنا مفتوحة وتاريخنا يشهد
الرسالة األبلغ في خطاب األمين العام لحزب الله حسن نصر الله ،أمس كانت للواليات المتحدة األميركية ،وأعلن فيها أن «التاريخ والحاضر
يشهدان أن الميدان ليس خاليًا ،وأن لغة االستنكار ليست اللغة الوحيدة التي يعرفها محور المقاومة ،بل كل الخيارات مفتوحة
الرسالة الثانية ،فلم ّتكن أقل وقعًا .للداخل اللبناني توجه ،محذرًا من
لمواجهة اإلجراءات التي تهدد شعبنا وبلدنا ومقاومتنا» .أما
ّ
السياسة التحريضية األميركية ،وداعيًا إلى االعتبار من الدمار الذي خلفته سياسات بث الفتنة في المنطقة منذ عام 2011
اع ـ ـ ـتـ ـ ــاد األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـل ــه
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه اس ـت ـغ ــال
خطاباته لتوجيه رســائــل إلــى العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .غــال ـب ـيــة ت ـلــك الــرســائــل
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ردع ال ـ ـع ـ ــدو ،وت ـث ـب ـيــت
مـعــادالت تمنع إسرائيل من االعتداء
ّ
على لبنان أو شن حرب واسعة عليه.
يـ ــوم أم ـ ــس ،ك ــان ــت رس ــال ــة ن ـصــر الـلــه
موجهة إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،التي
تمارس سياسة عدوانية في اإلقليم،
ض ــد م ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،ك ـمــا ف ــي بـقــاع
أخ ــرى مــن الـعــالــم .مــن أقـصــى الـشــرق
إلى أميركا الالتينية ،تسعى واشنطن
إلــى قلب أنـظـمــة ،وتـفــرض العقوبات
ع ـلــى ال ـش ـع ــوب بــال ـج ـم ـلــة .وال تعفي
حلفاءها من ذلك .ففي أقل من  10أيام،
ً
ّ
هددت اإلدارة األميركية كال من تركيا
ومـ ـص ــر ب ـع ـق ــوب ــات ق ــاس ـي ــة ف ــي ح ــال
تـجــرؤ ٍّ
أي منهما عـلــى ش ــراء أسلحة
روسية متطورة .لكن يبقى تركيزها
األول على محور املقاومة :الخروج من
االتفاق النووي مع إيــران ،االستمرار

ّ
األمين العام لحزب الله يحذر
اللبنانيين من االستماع إلى
التحريض األميركي
ف ــي إدارة الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن ،نقل
الـ ـسـ ـف ــارة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــدس ،ال ـس ـع ــي إل ــى
خـنــق االقـتـصــاد اإلي ــران ــي وال ـســوري،
ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـلــى بـيـئــة امل ـقــاومــة
في لبنان ،اإلبقاء على وجــود قواتها
العسكرية في سوريا والعراق ،ومنع
دول املشرق من التعاون في ما بينها
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــ«ال ـس ـي ــادة
ً
اإلسرائيلية» على ال ـجــوالن ،وصــوال
إل ــى إع ــان ال ـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي
مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة ،وال ـت ـهــديــد بـفــرض
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ح ـل ـف ــاء املـ ـق ــاوم ــة فــي
ل ـب ـن ــان .املـ ـس ــار الـ ـع ــدوان ــي األم ـيــركــي
تصاعدي .وفي قــراءة محور املقاومة
أن واش ـن ـط ــن سـتـلـجــأ إلـ ــى إجـ ـ ــراءات
عدوانية أقسى .وهنا ،يضيق الفارق

بـ ــن حـ ـ ــرب ع ـس ـك ــري ــة ت ــدمـ ـي ــري ــة ،أو
ح ــرب اق ـت ـصــاديــة قــات ـلــة ،أو «خ ـنــق»
االقتصاد تمهيدًا لتدمير املجتمعات
ب ـ ـحـ ــروب أهـ ـلـ ـي ــة .أم ـ ــام ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع،
اضـطــر السيد حسن نصر الـلــه أمس
إل ــى رف ــع لهجة الـتـحــدي لألميركيني
ً
ف ــي أم ــري ــن :أوال ،إع ــان ــه أن خ ـيــارات
مـحــور امل ـقــاومــة لــن تـكــون مـحـصــورة
في استنكار اإلج ــراءات املتخذة ضد
أحد «أعضاء» هذا املحور ،بل إن هذه
الخيارات مفتوحة .ثانيًا ،تلميحه إلى
أن السياسات األميركية تجاه لبنان
تهدف إلى تدميره عبر بث الفتنة فيه،
ربطًا بإمكان معاقبة حلفاء املقاومة.
ب ــوض ــوح ،ق ــال ن ـصــر ال ـل ــه ،ف ــي «ي ــوم
ج ــري ــح املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» ،مـ ــا ح ــرف ـي ـت ــه أن
االستنكار والتنديد بلوائح اإلرهــاب
األميركية «ال يعني أننا ال نملك أوراق
ّ
قــوة مهمة وأســاس ـيــة» .وأك ــد أن «من
حقنا ومن واجبنا األخالقي أن نواجه
كل أولئك الذين يمكن بإجراءاتهم أن
يهددوا شعبنا أو بلدنا أو مقاومتنا،
ولـكــن بطبيعة ال ـحــال يــدنــا مفتوحة
وخـيــاراتـنــا مفتوحة ،لكن فــي الوقت
امل ـنــاســب ع ـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك إج ــراء
بحاجة إلى رد فعل سيكون هناك رد
فعل مناسب» .أضــاف« :املـيــدان ليس
خاليًا ،وهــذا هــو ماضينا وتاريخنا
وحـ ــاضـ ــرنـ ــا وواق ـ ـع ـ ـنـ ــا وم ـق ــاوم ـت ـن ــا
وتضحياتنا كلها تؤيد هذا املوقف».
وقـ ــال ن ـصــر ال ـل ــه إن «أم ـي ــرك ــا ليست
داعمة لإلرهاب فقط ،اإلدارة األميركية
ه ـ ـ ــي إره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،عـ ـقـ ـلـ ـه ــا إره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي،
وم ـمــارس ـت ـهــا إره ــاب ـي ــة ،ون ـح ــن نقف
ب ــوج ــه ه ــذا اإلره ــاب ــي الـ ــذي ك ــان من
أعظم تجلياته املجزرة في هيروشيما
ً
وصوال إلى اليوم».
ّ
ّ
وذك ــر بــأن «أمـيــركــا ت ــذل أمــة بكاملها
من أجل إسرائيل وتصنع الجماعات
اإلرهابية وتقدم ّلها كل التسهيالت،
ث ـ ــم تـ ــأتـ ــي وتـ ـص ــن ــف املـ ــداف ـ ـعـ ــن عــن
األرض واملـقــدســات واألع ــراض بأنهم
إره ــابـ ـي ــون .وقـ ـ ــال إن آخـ ــر تـجـلـيــات
ال ــوق ــاح ــة األم ـي ــرك ـي ــة كـ ــان ف ــي وضــع
الحرس الـثــوري اإليــرانــي على الئحة

حولنا ،وأطـلــب مــن الشعب اللبناني
عـ ـن ــد س ـ ـمـ ــاع ت ـ ــرام ـ ــب وب ــومـ ـبـ ـي ــو أن
يستحضروا أمام أعينهم الدول التي
دمرها التدخل األميركي واإلسرائيلي
وال ـ ـتـ ــي ح ـط ـم ـه ــا الـ ـت ــآم ــر األمـ ـي ــرك ــي
اإلسرائيلي وبعض املال الخليجي».
وأشـ ــار إل ــى أن «الـلـبـنــانـيــن يـجــب أن
يـحـسـمــوا خ ـيــارات ـهــم ،وأضـ ـ ّـم صوتي
إلى صوت رئيس مجلس النواب نبيه
بـ ــري ،الـ ــذي ص ــدح ف ــي ال ــدوح ــة أم ــام
برملانيي العالم ليقول الحق بصوت
م ــرت ـف ــع ويـ ـ ــدل ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى طــريــق
الـ ـخ ــاص وهـ ــو ال ــوح ــدة وامل ـق ــاوم ــة،
وعندما نأتي إلــى لبنان الطريق هو
الــوحــدة وامل ـقــاومــة إذا كـنــا نــريــده أن
ً
يبقى حرًا مستقال ومزدهرًا».

التنظيمات اإلرهابية ،معتبرًا أن هذه
الخطوة تعد سابقة ،إذ لم يسبق أن
ص ـن ـفــت م ــؤس ـس ــة ع ـس ـكــريــة رسـمـيــة
فــي دول ــة معترف بها بالعالم بأنها
إرهابية.
ورأى نصر الـلــه أن «مــا يـجــري شيء
طـبـيـعــي ،وي ـجــب أن نـنـظــر إل ـيــه على
أن ـ ــه ش ـ ــيء ط ـب ـي ـعــي ،الـ ـي ــوم أتـ ـ ــوا فــي
خطوة غير مسبوقة ليضعوا الحرس
ال ـثــوري اإليــرانــي فــي الئـحــة اإلره ــاب

ألن ــه فــي مــوقــع مــركــزي ،وه ــو األق ــوى
واأله ـ ـ ــم واألش ـ ـ ــد ت ــأثـ ـيـ ـرًا ،هـ ــذا يـعـ ّـبــر
عــن خيبة الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب وخيبة األميركيني».

الفتنة األميركية
داخ ـل ـي ــا ،اع ـت ـبــر ن ـصــر ال ـلــه أن ــه «بـعــد
زيارة وزير الخارجية األميركي مايك
بــوم ـب ـيــو ال ـت ــي ل ــم تـ ــؤد إلـ ــى ن ـتــائــج،
ال ـس ـي ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ـحــري ـض ـيــة

مستمرة لبث الفتنة في لبنان ،نحن
لـسـنــا ف ــي ح ــال ــة ت ــراج ــع ،وص ـعــودنــا
يـثـيــر قـلــق ت ــرام ــب ،وال مـعـطــى جــديــا
عن فــرض عقوبات على أصــدقــاء لنا،
ويبدو أن هناك لبنانيني في واشنطن
يعملون بهذا االتجاه».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـ ـجـ ــب أن ي ـع ــرف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون أن م ـص ـل ـح ـت ـه ــم فــي
ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن وعـ ـ ـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع إلـ ــى
التحريض األميركي الذي دمر بلدانًا

وع ــن االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة ،قــال:
«اآلن بـعــد االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة،
عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح بـ ـنـ ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو
سيعود إلــى تشكيل حكومة يمينية
صهيونية ،نحن أمــام مرحلة جديدة
ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن ت ــرام ــب ونـتـنـيــاهــو،
وتـ ــرامـ ــب يـ ـق ــدم الـ ـه ــداي ــا لـنـتـنـيــاهــو،
سنكون أمــام استحقاق كبير يتعلق
ب ـح ــدودن ــا ال ـبــريــة وال ـب ـح ــري ــة .الـقـلــق
ال ـ ــذي أب ـ ــداه ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن عـلــى
مصير ت ــال شبعا هــو قـلــق صحيح
لكن املسألة ترتبط بإرادتنا الوطنية
وليس بإرادة ترامب».

ت ـض ــع األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة  -االق ـت ـص ــادي ــة
م ـص ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد أم ـ ـ ــام املـ ـجـ ـه ــول .ه ــذه
األزمة هي في األساس نتاج سياسات
م ــن ص ـنــع ح ـك ــوم ــات م ـت ـعــاق ـبــة طــاملــا
وضـ ـع ــت م ـص ـل ـحــة َ ال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة
وم ــن ُيـمـثـلـهــا فـ ــوق أي اع ـت ـب ــار .وألن
اإلفالس ّ
يهدد الدولة ،كما أشار رئيس
َ
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري يـ ــوم أمــس
من مجلس النوابُ ،م ّ
عبرًا عن تخوفه
ـص ــل إل ــى وض ــع شـبـيــه بما
م ــن أن «ن ـ ِ
حـصــل ف ــي ال ـي ــون ــان» ،ي ـت ـقـ ّـدم الــوضــع
االقتصادي على كل ما عداه .رغم ذلك،
ُ
لم تكن الجلسة التي دعا إليها رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،الستجواب
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى قـ ــدر ال ـخ ـط ــر امل ـح ــدق
بمؤسسات الدولة .فأسئلة النواب لم
تضع اإلصبع على الجرح ،ولم تتطرق
إلــى الـسـيــاســات الـعــامــة للحكومة في
ما يتعلق بإشكاليات فرضت نفسها
عـلــى الـســاحــة فــي األســاب ـيــع املــاضـيــة.
م ــن ال ـه ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة واإلع ـ ـفـ ــاءات
الضريبية عن مؤسسات كبيرة تابعة
ً
لـسـيــاسـيــن ،وصـ ــوال إل ــى التعيينات
امل ـت ـع ــذرة وق ـط ــاع ال ـن ـفــط ومـ ــا يحكى
عن سياسة تقشف وإج ــراءات قاسية
قــد ت ـطــاول امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي .عوضًا
عن ذلــك ،حصر النواب استفساراتهم
ب ـم ـل ـف ــات ت ـ ـلـ ـ ّـوث الـ ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـنــانــي
وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــي وتـ ـع ــويـ ـض ــات
التهجير في مناطق محددة والتأخير
في املحاكمات .وهــذه املواضيع ،على
الــرغــم مــن أهميتها ،ال تلغي نقطتني
أس ــاسـ ـيـ ـت ــن أك ـ ــدت ـ ــا ف ـ ــي أول جـل ـســة
مساءلة للحكومة َ
بعد تشكيلها أننا
ُّ
لسنا أمام دولة حقيقية :تغيب نصف
ال ــوزراء عن الجلسة ،ما دفــع النائبني
ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـل ــه وس ـ ـيـ ــزار امل ـع ـلــوف
إلـ ــى امل ـطــال ـبــة ب ــإل ــزام ج ـم ـيــع الـ ـ ــوزراء
ب ــال ـح ـض ــور أث ـ ـنـ ــاء انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـســات
امل ـس ــاء ل ــة ،ونــوع ـيــة األس ـئ ـلــة ال ـت ــي لم
ُ
تشعر الحكومة بــأن سيف املحاسبة
النيابية مصلت فوق رأسها .فاملوازنة،
ال ـت ــي ي ـعــد عـ ــدم إن ـج ــازه ــا ح ـتــى اآلن
أب ــرز مظهر مــن مـظــاهــر عـجــز الــدولــة،
بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مـ ــن م ـخ ــال ـف ــة ال ــدسـ ـت ــور
والـقــوانــن بـعــدم إص ــداره ــا ،لــم تشغل
بــال أصـحــاب الـسـعــادة ،قبل أن يسأل
النائب ميشال معوض عنها في نهاية
الجلسة ،ليرد الحريري بأن «الحكومة
ستقدم املوازنة خالل األسابيع املقبلة.
ونحن نقوم بخطوات تقشفية كبيرة.
ون ـت ـم ـنــى ع ـنــدمــا ت ـصــل إلـ ــى املـجـلــس
ال ـن ـي ــاب ــي أن ال يـ ــزايـ ــد ب ـع ـض ـنــا عـلــى
بعض .وعلينا أن نحافظ على الليرة
اللبنانية .وهذه املوازنة سيكون فيها
قرارات صعبة جدًا» .الترويج للتقشف
والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـص ـع ـبــة م ــن ق ـبــل رئـيــس
الحكومة يوحي بــأن أصـحــاب الدخل
امل ـح ــدود وامل ـتــوســط سـيـكــونــون على
مــوعــد مــع املــزيــد مــن اإلجـ ـ ــراءات التي
تستهدفهم ،وتعفي أصحاب الثروات.
ّ
الجميل عن
وحده سؤال النائب نديم
ترسيم الحدود البرية مع سوريا شدّ

وف ــي مـلــف الـيـمــن ،ق ــال نـصــر الـلــه إنــه
ع ـنــدمــا بـ ــدأت «عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» كــان
هناك رهان على أنه إذا استطاع ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سلمان
أو ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن تـحـســم
امل ـعــركــة خ ــال أســاب ـيــع قـلـيـلــة« ،ك ــان
س ـي ـق ــدم هـ ــذا ال ـن ـص ــر ب ـش ـكــل مـضـلــل
وبشكل مضخم وسيقدم هــذا الرجل
ك ـق ــائ ــد ل ــأم ــة ال ـع ــرب ـي ــة .وأوض ـ ـ ــح أن
هزيمة السعودية على أيــدي الجيش
واللجان الشعبية في اليمن هو اليوم
يحمي ال ـقــدس وفلسطني وك ــل أرض
عربية ما زالت تحت االحتالل ويهبها
ت ــرام ــب لــإســرائ ـي ـل ـيــن والـص ـهــاي ـنــة،
وأض ـيــف ال ـيــوم أن ه ــؤالء املـظـلــومــن
فـ ــي ال ـي ـم ــن هـ ــم فـ ــي ال ـن ـت ـي ـجــة أي ـضــا
يقاتلون ويدافعون من أجل أن يبقى
ب ـعــض ال ـك ــرام ــة ل ـح ـكــومــات وش ـعــوب
دول الخليج ،باإلضافة إلى أن هؤالء
ال ـي ـم ـن ـيــن ي ــدافـ ـع ــون ع ــن أع ــراض ـه ــم
وأرضهم».

رعب في العدلية
ال ـ ُّـرع ــب ال ــذي يـحـكـ ٌـم ق ـصــور الـعــدل
غير مسبوق .قضاة يرفضون البت
بـ ــإخـ ــاءات ال ـس ـب ـيــل أو يـتـهـ ّـيـبــون
ـرار ظ ـنــي أو ي ـت ـشــددون
إصـ ـ ــدار قـ ـ ـ ٍ
فــي أحكامهم ،خشية أن تطاولهم
ضربة ما .أما املوظفون واملحامون،
فليسوا بــأفـضــل ح ــال .اجتماعات
ـذر أم ـ ـنـ ــي
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ٍ
اس ـت ـث ـن ــائ ــي .ب ـع ـض ـهــم يـجـتـمـعــون
املنازل
مشترطني ترك هواتفهم في ّ
كي ال يكتشف فرع املعلومات أنهم
ال ـت ـقــوا .ك ــل ه ــذا ال ــرع ــب نــاتــج مـ ّـمــا
ُي ـس ـم ــى «ح ـم ـل ــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
ال ـق ـضــائــي» ،أي الـتـحـقـيـقــات الـتــي
يـجــريـهــا ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى

األمن الداخلي مع مشتبه في كونهم
سماسرة في العدلية .وتــؤدي تلك
الـتـحـقـيـقــات إل ــى ت ـحــرك التفتيش
ال ـق ـضــائــي لـلـتــدقـيــق ف ــي مـحــاضــر
فرع املعلومات التي تحيلها عليه
النيابة العامة التمييزي.
«لــدي ـنــا نـحــو  530قــاض ـيــا» ،يـقــول
ّ
مصدر قضائي مطلع لـ«األخبار»،
ُ
«لكن نسخ محاضر التحقيقات أتت
على ذكر ُنحو  15قاضيًا فقط تدور
بشأنهم شبهات فساد ،علمًا بأنهم
جميعًا ال يزالون يتمتعون بقرينة
ّ
ال ـبــراءة» .يــرى عــدد من القضاة أن
هذه الحالة التي تعيشها العدلية
هـ ــي نـ ـت ــاج عـ ـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل ،أح ــده ــا
ق ـص ــور الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي منذ
ّ
س ـن ــوات .ويـنـقــل هـ ــؤالء أن رئـيــس

هيئة التفتيش يـتـحـ ّـدث دوم ــا عن
نقص فــي عــدد املفتشني .يستعيد
أحــدهــم زمــن القاضي طــارق زيــادة
والـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد ال ـب ــاس ــط غ ـن ــدور
الـلــذيــن تــرأســا هيئة التفتيش .لم
يكن لديهما عدد كبير من املفتشني،
لكن حضورهما كان طاغيًا .يتذكر
ـاض قـصــة رواه ــا رئـيــس مجلس
قـ ٍ
القضاء األعلى السابق غالب غانم،
ُ
أمام عدد من القضاة يوم استدعي
لـ ـلـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش« :ت ـ ـفـ ــرك ـ ـشـ ــت وجـ ـي ــت
لـفــك رقـبـتــي مــن الــرهـبــة والـهـيـبــة».
يستدل قضاة بهذه القصة ليقولوا
إن التفتيش ال يقوم بــدوره حاليًا.
ُ
يعلق أحــدهــم« :وال م ــرة اســتــدعــي
أح ــد مــن الـصـحــافـيــن ل ـســؤالــه عن
م ـع ـل ــوم ــات ــه ل ـف ـتــح ت ـح ـق ـيــق؟ كـيــف

ُيمكن صحافيًا أن يعرف بارتكاب
قاض فيما التفتيش ال يعلم؟».
ٍ
مل ــاذا ال يــرصــد التفتيش الخلل في
ال ـع ـم ــل ال ــوظ ـي ـف ــي؟ وم ـ ــن ُي ـحــاســب
التفتيش إذا لم يقم بواجبه؟ رئيس
ّ
محصن بالقانون،
هيئة التفتيش
إذ ال يمكن عــزلــه إال بموافقته هو،
أو بــإج ـمــاع ك ــل م ــن رئ ـيــس مجلس
الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى ورئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ــوان
املـحــاسـبــة ورئ ـيــس مـجـلــس شــورى
الدولة.
أحــد الـقـضــاة يـطــرح مسألة أخــرى،
بـ ـ ــرأيـ ـ ــه ال تـ ـق ــل أهـ ـمـ ـي ــة عـ ـ ــن ع ـمــل
ـاض،
ال ـت ـف ـت ـي ــش .ي ـ ـقـ ــول« :أنـ ـ ـ ــا ك ـ ـقـ ـ ٍ
ي ـف ـتــرض أن أك ـ ــون م ــن رأس ـ ــي إلــى
أخمص قدمي محكومًا بالشفافية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن غـ ـ ـي ـ ــري .مل ـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـت ـمــي

ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــالـ ـس ــري ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة؟
الـ ـق ــاض ــي ي ـع ـن ــي ث ـ ـقـ ــة ،والـ ـثـ ـق ــة ال
ً
تــأتــي إال مــن الشفافية .مل ــاذا أصــا
ُ
اعتمدت السرية املصرفية؟ الهدف
منها استقدام رساميل من الخارج
واملـ ــودعـ ــن األج ــان ــب لتشجيعهم
عـلــى اي ــداع األمـ ــوال فــي مصارفنا.
ملاذا من يعمل في الشأن العام ،يريد
االح ـت ـم ــاء بــال ـســريــة امل ـص ــرف ـي ــة؟».
ويسأل آخــر« :ملــاذا ال ِّ
يقدم القضاة
كشفًا بحركة دخولهم وخروجهم
والـ ـفـ ـن ــادق ال ـف ـخ ـمــة ال ـت ــي ي ـنــزلــون
فيها وكيف ُيبررون أنهم ُيسافرون
برفقة رجال أعمال؟».
ب ــرأي قـضــاة كـثــر ،ستبقى العدلية
م ـح ـكــومــة ب ــال ــرع ــب ح ـتــى أمـ ــد غير
معلوم .ولن ينتشلها من ذلك سوى

ّ
الجميل عن اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة لترسيم الحدود ،لم تالمس أسئلة النواب
باستثناء السؤال الذي طرحه النائب نديم
اإلشكاليات األساسية المطروحة على الساحة ،وال سيما بشأن أخطر أزمة مالية  -اقتصادية تواجهها
في جلسة مساءلة
الحكومة ّ
حل األمر من خالل العمل الدبلوماسي وبمساعدة حليف النظام السوري ،قاصدًا وزير الخارجية ،ردّ
ّ
البالد .فبعد إشارة الجميل إلى
أراض لبنانية ،ونريد استرجاعها بالوسائل كافة ،فهل يطلب الحريري من باسيل زيارة
رئيس الحكومة ّبأن مزارع شبعا وكفرشوبا ٍ
دمشق أم أنه يلوح بتحرير األرض المحتلة بقوة السالح؟

استحقاق الحدود

اليمن يحمي القدس

)هيثم الموسوي(

ّ
هل لوح الحريري بالخيار
العسكري لتحرير مزارع شبعا؟
ميسم رزق

تقرير

رضوان مرتضى
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أخذ مجلس القضاء األعلى والنيابة
العامة التمييزية وهيئة التفتيش
ال ـق ـض ــائ ــي زمـ ـ ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،لــوضــع
أســس للمحاسبة ،واق ـتــراح تعديل
ال ـقــوانــن الـنــاظـمــة لـعـمــل املــؤسـســة
ّ
العدلية .وهنا يذكر بعض القضاة
بــأن األجـهــزة األمنية هــي «ضابطة
ع ــدل ـي ــة» ،أي أن ـه ــا ت ـع ـمــل ب ــإش ــراف
ال ـق ـضــاء .لـكــن مــا ي ـجــري حــالـيــا هو
أن الهيئات العليا في القضاء تبدو
متفرجة على واحد من أخطر امللفات
«س ـل ـك ـهــا» ،ليظهر
ال ـتــي يــواجـهـهــا ِ
ال ـق ـضــاء متلقيًا ملــا ي ـقــوم بــه جـهــاز
أمني ،ولو أن األخير يعمل بإشارة
النيابة العامة .املشكلة أن القضاء،
برأي بعض أهله« ،يقف متفرجًا وال
يعمل إال وفق ّ
رد الفعل».

انتباه الحاضرين ،في جلسة عال فيها
منسوب الفوضى والضجيج ،إلى ّ
حد
دفع الرئيس بري إلى التهديد باتخاذ
اإلجراءات في حق من ال يلتزم النظام.
بــاإلضــافــة إل ــى س ــؤال ــن آخ ــري ــن أخ ــذا
حيزًا من النقاش ،تقدم بهما النائبان
َ
ب ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان وزي ـ ــاد حـ ــواط ح ــول
التوظيف العشوائي في القطاع العام،
ّ
رد عـلـيـهـمــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة م ـبــررًا
ح ـصــول تــوظـيـفــات بـ ـ «ال ـحــاجــة الـتــي
دفـعــت إلــى إدخ ــال نحو  3000عنصر
فــي األج ـهــزة األمـنـيــة والـعـسـكــريــة من
جيش وأمن دولة وقوى أمن داخلي».
وأشـ ــار إل ــى أن الـتــوظـيـفــات «حصلت
بـعــد تـســريــح الـعــديــد مــن العسكريني
وخـ ــروج ـ ـهـ ــم مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة» .أمـ ـ ــا عــن
الـتــوظ ـي ـفــات ف ــي هـيـئــة أوجـ ـي ــرو ،فقد
بـ ــررهـ ــا هـ ــي أيـ ـض ــا بـ ــ«الـ ـح ــاج ــة إل ــى
ّ
موظفني لتنفيذ عدد من املشاريع ،وقد
أخــذ عــدد منهم بقدر مــا هــو مطلوب،
رغم تدخل كل األحــزاب والتيارات من
دون استثناء طلبًا للتوظيف».
ّ
الجميل ،فسأل عن اإلجراء ات التي
أما
تقوم بها الحكومة لترسيم الحدود
ب ــن ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
بعد أن أعلن الرئيس دونــالــد ترامب
سـ ـي ــادة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي عـلـيـهــا.
سؤال يبدو غريبًا على نائب الكتائب،
س ــرع ــان م ــا ات ـض ـحــت خ ـل ـف ـيــاتــه .بــدا

ّ
الجميل
واضـحــا أن الـهــدف مــن طــرح
لـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــؤال هـ ــو «ال ـت ـن ـق ـي ــر» عـلــى
ال ـفــريــق الـلـبـنــانــي «ال ـصــديــق للنظام
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري» .فـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ٌ
قادر
الدبلوماسي والسياسي وحــده
على استرجاع هذه التاللُ ،مستفسرًا
عــن دور مــن وصـفــه «بحليف النظام
ال ـ ـسـ ــوري» وكـ ـ ــان امل ـع ـن ــي ه ـن ــا وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل املـتـغـيــب
ع ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور .ومـ ـنـ ـع ــا ألي ج ـ ــدال
ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،س ــارع ب ــري إلــى
ت ـقــديــم مـطــالـعــة تــاري ـخ ـيــة ،ف ــأك ــد أنــه
«ال لبس في لبنانيتها منذ االحتالل
العثماني واالنتداب الفرنسي» .وفي
ّ
ه ــذا ال ـصــدد ذك ــر ب ــأن «األم ـي ــر مجيد
ّ
إرسـ ـ ــان وضـ ــع ع ـلــى أي ــام ــه مــركــزيــن
لـ ـلـ ـح ــراس ــة ف ـ ــي تـ ـل ــك املـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـن ـعــا
للتهريب عـلــى ال ـح ــدود ،وكــذلــك فعل

مساءلة
جلسة
ّ
الحكومة تغيب عن
حضورها نصف
الوزراء

الجانب السوري ،إلى أن وقعت حرب
ُ
الـ ــ 1967وهـ ّـجــر اللبنانيون مــن هناك
ّ
نتيجة االح ـت ــال» .وش ــدد ب ــري على
أن ل ـب ـنــان مـتـمـ ّـســك ب ــامل ــزارع ،خــاصــة
أن فـيـهــا أم ــاك ــا ت ـع ــود إل ــى األوقـ ــاف
اإلسالمية السنية ،ومنها مقام النبي
ّ
إبــراه ـيــم .وح ــث عـلــى ضـ ــرورة إج ــراء
محادثات مع الدولة السورية «حتى
ال ُيترك املوضوع ورقــة بيد إسرائيل
ال ـتــي تــريــد أن تـظـهــر بـمـظـهــر املــدافــع
ع ــن أرض س ــوري ــة ل ـك ــي ت ـض ــع يــدهــا
ع ـل ـي ـهــا ،ل ـكــون ـهــا أهـ ــم م ــوق ــع لـلـتــزلــج
ومـنـبــع امل ـيــاه فــي املـنـطـقــة» .وق ــد كــان
لوزير الدفاع الياس أبو صعب موقف
رأى فـيــه أن «ه ـنــاك ع ــددًا مــن الـنـقــاط
املتنازع عليها مــع فلسطني املحتلة،
لكن األهـ ّـم هو البدء بترسيم الحدود
مل ــواجـ ـه ــة األط ـ ـم ـ ــاع اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة»،
معتبرًا أنه «حان الوقت لكالم مباشر
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ح ـ ــول ه ــذا
املــوضــوع» .فيما األبــرز في هــذا األمر
كـ ــان ّ
رد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـ ــذي قــال
إن «ت ـ ــال ك ـفــرشــوبــا وم ـ ـ ــزارع شـبـعــا
أراض لـبـنــانـيــة ونـقـطــة عـلــى الـسـطــر،
ٍ
ونريد استرجاعها بالوسائل كافة»،
م ــا يـفـتــح بــابــا ل ـل ـســؤال عـ ّـمــا إذا كــان
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ـق ـص ــد أيـ ـض ــا ال ــوس ــائ ــل
العسكرية ،أو أنــه سيطلب مــن وزيــر
ال ـخــارج ـيــة زي ـ ــارة س ــوري ــا للتنسيق
بشأن املنطقة التي تحتلها إسرائيل!

الحريري :كل التيارات واألحزاب من دون استثناء تدخلت من أجل التوظيف في أوجيرو (هيثم الموسوي)
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

شقير يفتتح «االنجازات»:
رفع تسعيرة االتصاالت على جدول الحكــومة
أراد وزير االتصاالت محمد شقير إنجازًا سريعًا يميزه عن أسالفه ،فوجده .بكامل الثقةّ ،
قدم طلبًا إلى مجلس الوزراء يطلب
ً
فيه رفع أسعار االتصاالت الخلوية مجددًا ،بدال من تخفيضها أو ترشيدها لمصلحة تعزيز الخدمات المرتبطة بالداتا!
إيلي الفرزلي
يـشـيــر الـبـنــد  26عـلــى جـ ــدول أعـمــال
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ــى ط ـل ــب وزارة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت «املـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـل ــى إل ـغ ــاء
ال ـس ـت ــن دق ـي ـق ــة امل ـج ــان ـي ــة امل ـع ـط ــاة
لـلـمـشـتــركــن ف ــي ال ـخ ـطــوط الـخـلــويــة
الالحقة الدفع  .»Post Paidوللتذكير،
فإن تلك الدقائق املجانية كان مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ــد أق ــره ــا ف ــي ع ـ ــام ،2014
بــال ـتــوازي مــع خـفــض سـعــر الدقيقة
للخطوط املسبقة الدفع.
فــي اقـتــراح شقير ثقة تامة بــأن هذه
ال ـخ ـط ــوة «ت ـ ّ
ـؤم ــن إيـ ـ ـ ــرادات إضــاف ـيــة
ل ـل ـخــزي ـنــة» .وه ـ ــذا أمـ ــر ص ـح ـيــح ،إال

 200م ـل ـيــون دوالر ،فـ ـم ــاذا سـتـكــون
ال ـف ــائ ــدة امل ــرج ــوة م ــن اس ـت ـع ــادة 14
مليون دوالر من مشتركيها؟
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،إن مـ ـسـ ـت ــوى ت ــراج ــع
اإليـ ــرادات عند «تــاتــش» يـطــرح أكثر
م ــن عــامــة اسـت ـف ـهــام ،خــاصــة إذا ما
ق ـ ــورن ب ـت ــراج ــع إيـ ـ ـ ــرادات «ألـ ـف ــا» (لــم

ي ـصــل إل ــى  50م ـل ـيــون دوالر) .علمًا
أن الفارق البسيط في عدد مشتركي
«تــاتــش» ال يبرر الـفــارق الضخم في
التراجع.
وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،إذا ك ــان ــت ش ــرك ــة
«تاتش» قد بــررت اقتراحها بتراجع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــدات مـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـخـ ـل ــوي

الــاح ـقــة ال ــدف ــع ب ـ ــ 13ف ــي امل ـئــة خــال
خمس سنوات ،فإن هذا التراجع في
معظمه ال يعود إلى الساعة املجانية
بل إلى تغير أنماط استعمال الهاتف،
واالع ـت ـم ــاد الـكـبـيــر عـلــى االت ـص ــاالت
عبر اإلنترنت ،والتي أدت ،في املقابل،
إلــى زي ــادة واردات الــدولــة مــن قطاع

اإلنترنت.
ل ـي ـســت امل ـش ـك ـلــة ف ــي الـتـخـفـيــض من
عدمه ،بل في الذهنية التي ُيدار فيها
ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،واإلصـ ـ ـ ــرار على
اعتباره منجم ذهب ال قطاع خدمات
أولـ ــوي ـ ـتـ ــه ت ــأم ــن الـ ـخ ــدم ــة األفـ ـض ــل
للمواطن بالتوازي مع تأمني إيرادات

العالم يتجه إلى مجانية االتصاالت الصوتية ...ولبنان ّ
يصر على اعتبارها أهم موارد الخزينة (هيثم الموسوي)

وزير االتصاالت يطلب من
مجلس الوزراء استعادة الساعة
المجانية من المشتركين
أن تـ ـق ــدي ــر هـ ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات هـ ــو مــا
ليس دقيقًا .فبحسب دراس ــة مقدمة
م ــن ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،الـ ـت ــي تـطــالــب
مـنــذ ال ـع ــام امل ــاضــي بــإل ـغــاء الــدقــائــق
امل ـجــان ـيــة ،جــزئ ـيــا أو كـلـيــا (بـحـســب
ك ـ ـت ـ ــاب م ـ ــرس ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا إل ـ ـ ـ ــى وزارة
االتصاالت بتاريخ  27تشرين الثاني
 ،)2018فــإن قيمة الــوفــر ستصل إلى
 14.2مليون دوالر عن كل شركة .إال
أن دراس ــة أخ ــرى أعــدتـهــا شــركــة ألفا
تــوضــح أن الــوفــر لــن يــزيــد عـلــى 7.8
ماليني دوالر في كل شركة.
ح ـت ــى م ــع اع ـت ـم ــاد ال ـ ــدراس ـ ــة األك ـث ــر
ً
تـفــاؤال ،يتبني أن اإلي ــرادت قد ترتفع
نحو  30مليون دوالر ،فهل هذا املبلغ
سيعوض انخفاض إيرادات الخلوي؟
شــركــة «أم ت ــي س ــي ت ــات ــش» نفسها
سبق أن أبلغت وزارة االتصاالت عن
تراجع إيراداتها في عــام  2018نحو

للخزينة .كما فات الــوزارة أن الدولة
اللبنانية مـســؤولــة عــن أكـبــر عملية
سرقة للمشتركني منذ التسعينات،
حـ ــن ف ـ ــرض ع ـل ــى كـ ــل م ـش ـت ــرك دف ــع
 500دوالر للحصول على الخط ،من
دون وجه حق .أضف إلى أن الساعة
املجانية ،إنما كانت تعويضًا بسيطًا
ع ــن ق ـي ـمــة االش ـ ـتـ ــراك ال ـش ـه ــري الـتــي
يدفعها املشترك حتى لو لم يستعمل
هاتفه ،التي تصل إلى  20دوالرًا من
دون الضريبة.
كــل ذل ــك لــم يــأخــذه وزي ــر االت ـصــاالت
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار .لـ ـكـ ـن ــه ق ـ ـ ــرر االن ـ ـطـ ــاق
بــالـقـطــاع عـكــس الـسـيــر .فــالـعــالــم كله
ينحو باتجاه اعتبار خدمة االتصال
الصوتي خدمة هامشية باملقارنة مع
الداتا (اإلنترنت) .وهــو ما بــدأ ُي ّ
عبر
عنه بتقديم خدمة االتصال الصوتي
مجانًا مــع بــاقــات اإلنـتــرنــت .لكن في
لبنان ،أراد وزير االتصاالت أن يحقق
إنـ ـج ــازًا ســري ـعــا ،فــاكـتـشــف إمـكــانـيــة
زيادة اإليرادات من خالل سلب خدمة
الدقائق املجانية ،وفاته أنه هو نفسه
أعلن وجود  500موظف في الشركتني
ال يعملون (علمًا بــأن نقابة موظفي
الشركتني تنفي ذلك تمامًا) .وفاته أن
الــوزارة تتحمل املسؤولية األكبر عن
توظيفهم ،كما تتحمل هي مسؤولية
هدر أموال الخزينة من جراء تحكمها
بــاملـصــاريــف التشغيلية للشركتني،
وأصلف وجوهها عقود الرعاية التي
كـلـفــت ال ــدول ــة  16مـلـيــون دوالر عــام
ِّ
 ،2018التي وزع ــت بحسب الــوالءات
واملصالح السياسية واالنتخابية.
الــافــت أن رســالــة «ألـفــا» إلــى ال ــوزارة
تــوضـ ّـح أن إل ـغ ــاء ال ـســاعــة املـجــانـيــة،
ستحفز املشتركني على االنتقال من
الخطوط الالحقة الدفع إلى الخطوط
املسبقة الدفع (خاصة أن طلب الوزير
ال يتطرق إلــى التخفيض الــذي لحق
بأسعار االتصال في هذه الخطوط)،
بما يؤدي إلى خسارة جزء كبير من
الوفر الذي يمكن تحقيقه .لكن األهم
في رسالة «ألفا» ،إشارتها إلى أن هذا
التغيير في سوق الخطوط الخلوية
سيكون انعكاسه سلبيًا على سمعة
ش ــرك ــات ال ـخ ـل ــوي ،ك ـمــا ع ـلــى وزارة
االتصاالت.

تنسيق قومي ـ قواتي ضد رئيس بلدية كفرحزير:

مخالفات قانونية و«تواطؤ» مع شركات االسمنت
ليا القزي
تــواجــه بـلــديــة كـفــرحــزيــر ،أكـبــر بـلــدات
ال ـك ــورة ع ـقــاريــا ،صــراعــا بــن رئيسها
ف ـ ــوزي امل ـع ـل ــوف (ت ــرش ــح ع ـلــى الئـحــة
دع ـم ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب) وب ـ ــن ف ــري ــق مـ ــن امل ـج ـلــس
ال ـب ـلــدي ي ـضــم ثــاثــة أع ـض ــاء قــومـيــن
ّ
«الريس»
وواح ـدًا قواتيًا .يتهم هــؤالء
ب ـم ـخــال ـفــات قــانــون ـيــة وب ــ«ال ـت ــاع ــب»
ب ـف ــوات ـي ــر و«الـ ـ ـت ـ ــواط ـ ــؤ» مـ ــع ش ــرك ــات
االسمنت .ووصــل األمــر حـ ّـد التحقيق
مع رئيس البلدية أمام محافظ الشمال
رم ـ ـ ــزي نـ ـه ــرا بـ ـن ــاء ع ـل ــى كـ ـت ــاب ح ــول
«ارتـ ـك ــاب م ـخــال ـفــات إداريـ ـ ــة ومــال ـيــة»
رفعه إليه األعـضــاء القوميون الياس
درويش وفرج يعقوب ويعقوب وهبه.
يتألف املجلس الـبـلــدي فــي كفرحزير
( 12ع ـض ـوًا) مــن  9أع ـضــاء مــن الئحة
ض ـ ّـم ــت املـ ـعـ ـل ــوف وح ـ ـ َ
ـزب ـ ــي ال ـك ـتــائــب
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،وثـ ــاثـ ــة ُي ـم ـث ـل ــون ال ـح ــزب
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي.
ي ـضــع «ال ــري ــس» م ــا ي ـجــري ف ــي خــانــة
ّ
«االفتراءات» ،مشيرًا إن «البلدية كانت
ّ
ب ـت ـج ــن ــن» ق ـب ــل ان «ت ـن ـخ ــره ــا ســوســة
االنتخابات النيابية» في أيار املاضي.
ّ
إذ أن «األعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـ ـ ــ 8الـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا
ُمرشحني على الئحتي اتهموني بعدم
دعــم (الـنــائــب الـقــواتــي الـســابــق) فــادي
كرم إلى االنتخابات .يريدون مني أن
أحمل راية وأركض بها في كفرحزير».
أما «مشكلة الحزب القومي معي أنني
لـســت مـعـهــم ،فــاعـتـبــروا تلقائيًا أنني
ّ
ضدهم».
ال ينفي املعلوف أنــه كــان هناك توجه
لـ ـع ــدم ال ـت ـج ــدي ــد لـ ــه ل ـن ـص ــف ال ــوالي ــة
الثاني نهاية أيار املقبل بني األعضاء
املحسوبني على «الـقــومــي» والعضو
ه ــان ــي جـ ـح ــى ،م ـ ـسُـ ــؤول الـ ـ ـق ـ ــوات فــي
ّ
ّ
كـفــرحــزيــر .إال أن «املـخــطــط فـشــل بعد
ت ـف ــاه ـم ــي مـ ــع ج ـ ـحـ ــى» .األخ ـ ـيـ ــر ك ــان
م ــن أوائ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ف ـت ـح ــوا الـ ـن ــار ض ـ ّـد
«الــريــس» ،وكــان بني األعضاء السبعة
الذين راسلوا رئيس البلدية ،في نهاية
« ،2018بعدما مـ ّـر ما يزيد على ثالثة
أشهر على قرار املجلس بإيقاف أعمال
الـحـفــر ف ــورًا تـحــت فــي مـقــالــع شركتي
االسمنت» .واتهموه بعدم التعاطي مع
ال ـقــرار بـجــديــة ،ورف ــض تقديم شكوى
أم ــام مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة .بـعــدهــا،
تــوالــت االت ـهــامــات لـلـمـعـلــوف بتنفيذ
«مـ ـش ــاري ــع ل ــم تـ ـص ــدر ف ـي ـهــا ق ـ ـ ــرارات،

(مروان طحطح)

وع ــدم تسجيل إي ـ ــرادات فــي صـنــدوق
ال ـب ـلــديــة ،وتـلـبـيــس م ـن ــازل مـنــاصــريــه
ب ــالـ ـحـ ـج ــر…» ،ب ـح ـس ــب أح ـ ــد أع ـض ــاء
الفريق املعارض .في  17كانون الثاني
املــاضــي أرس ــل األع ـض ــاء املـحـســوبــون
على «القومي» كتابًا الى نهرا اتهموا
فيه املعلوف باالمتناع عن تسليمهم
نسخة عــن قطع الـحـســاب لـعــام 2017
ال ــى مــا بـعــد انـتـهــاء املـهـلــة الـقــانــونـيــة
ّ ّ
تبي ُ أن قطع الحساب
للبت فيه« ،وقد
أنجز دون علمنا ،ونسب إق ــراره زورًا
إلى جلسة للمجلس لم تكن مخصصة
لدرسه ،وبرئاسة املعلوف بما يخالف
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـف ــرض ت ـ ــرؤس نــائــب
ال ــرئ ـي ــس ل ـل ـج ـل ـس ــة» .واتـ ـه ــم ال ـك ـتــاب
رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة ب ــال ــدع ــوة ال ــى جلسة
إلق ـ ــرار م ــوازن ــة  ،2019قـبــل سـتــة أي ــام
من انتهاء املهلة القانونية ،وبإعطاء
مشروع قــرار املوازنة «رقمًا من سجل
الـ ـق ــرارات ق ـبــل درسـ ــه وإق ـ ـ ــراره ،وبـعــد

سجال

احتياطاته بالعملة األجنبية للحفاظ على
سياسة ثبات العملة الوطنية ،أطلق منذ
فترة طويلة وبطريقة علنية تشمل القطاع
امل ـص ــرف ــي ب ــرم ـت ــه ،مـنـتـجــا مــال ـيــا يمكن
التعريف عنه بالشكل التالي:
يقوم أي مصرف عامل في لبنان بإيداع
مـبـلــغ ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ف ــي مـصــرف
لـبـنــان أو يكتتب بـسـنــدات الـيــوروبــونــدز
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،وبــامل ـقــابــل يسلف
البنك املــركــزي هــذا املـصــرف  %125من
قيمة هذا اإليــداع بالليرة اللبنانية بفائدة
 %2يوظفها ل ــدى الـبـنــك املــركــزي أيضًا
بفائدة  %10.5وبنفس استحقاق الوديعة
األساسية بالدوالر.
ومل ــا ك ــان ــت ودائ ـ ــع مـجـمــوعــة س ـي ــدروس

ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي قــد ارت ـف ـعــت حــوالــى
 240مليون د .أ .خالل عام  ،2018أودعنا
مــن ضمنها مــا ي ــوازي  130مـلـيــون د.أ.
لدى املصرف واكتتبنا بـ 100مليون د .أ.
في أدوات اليوروبوندز ،فكان من الطبيعي
أن يسري على مصرفنا ما يسري على
كــافــة املـصــارف األخ ــرى لجهة التوظيف
واالكـتـتــاب باملنتجات املــالـيــة املـعــروضــة،
وأن ن ـ ـشـ ــارك مـ ــن ج ـه ـت ـن ــا كـ ـم ــا تـفـعــل
امل ـص ــارف األخ ًـ ــرى يــومـيــا ضـمــن اتـجــاه
السوق ومواكبة ألدوات السياسة النقدية
التي يطرحها مصرف لبنان في سياسته
للمحافظة عـلــى ســامــة الـنـقــد واالدخ ــار
الوطني والتسليفات لألسر واملؤسسات،
كما ولتأمني احتياجات الدولة التمويلية.

نحو شهرين من انتهاء املهلة الرسمية
إلقــراره» .ولفت الكتاب الى أن «اإلدارة
املالية للمولدات الكهربائية التابعة
للبلدية منذ أواخ ــر  ،2017تتم خــارج
اإلطار الرسمي للبلدية ،لجهة الحركة
املــالـيــة للنفقات والـ ـ ــواردات» .وفــي 11

يتهم المعارضون
رئيس البلدية بعرقلة
قرار المجلس وقف
أعمال الحفر في مقالع
شركتي االسمنت

ش ـبــاط امل ــاض ــي ،وص ـلــت مــراسـلــة إلــى
القائمقامية ،موقعة مــن جحى حول
فواتير تجديد زينة عيد امليالدُ ،يفيد
فيها ّأن «رئيس البلدية ّ
قدم لنا فواتير
إضافية بقيمة  25مليون ليرة ،وأرسل
ل ـكــم ف ــوات ـي ــر بـقـيـمــة  40م ـل ـيــون لـيــرة
موقعة مــن أربـعــة أعـضــاء… مــع العلم
ّ
أن الصرف لم يتم بقرار بلدي وجرى
بدون علمي وبقية األعضاء».
ّ
«ع ــم ي ـف ـتــرو» ،ي ـ ّ
ـرد امل ـع ـلــوف .يــؤكــد أن
امل ـع ـت ــرض ــن ك ــان ــوا ح ــاض ــري ــن خ ــال
جـلـســة قـطــع ال ـح ـســاب ،ووق ـع ــوا على
امل ـح ـض ــر« ،ول ـك ـن ـهــم ال ي ـع ــرف ــون على
ماذا يوقعون! وقد ّ
قدمت إلى املحافظ
ّ
ُ
كل املستندات الــازمــة» ،متهمًا هؤالء
«بـتــأخـيــر إقـ ــرار امل ــوازن ــة عـمـدًا لثالثة
أشهر .وعندما أبلغتهم بأنني سأعقد
جلسة إق ــراره ــا ،ح ـضــروا وناقشوني
بــاألس ـعــار ،وأدخ ـلــت الـتـعــديــات التي
يريدونها ولم يوقعوها».
أمـ ــا ف ــي م ــوض ــوع زي ـن ــة امل ـ ـيـ ــاد ،فـقــد
ّ
«وقــع لغط .ألن الجلسة كانت ُمكررة،
وبــالـتــالــي بــاالمـكــان اتـخــاذ ق ــرار فيها
بحضور  4أعضاء فقط» .ويبرز ورقة
ُمرسلة من جحى إلى القائمقام« ،يفيد
ّ
فيها بحصول سوء تفاهم ،وبأن قرار
الـصــرف مــوقــع مــن  6أعـضــاء ،وليست
بقيمة ما ذكــرت في الكتاب السابق».
ـدات
وع ــن سـبــب إج ــراء حـســابــات املــولـ ّ
خـ ــارج اإلط ـ ــار الــرس ـمــيُ ،يـجـيــب بــأنــه
«في البداية ضعنا ،إذ ال يوجد قانون
يسمح بإدخال األموال إلى الحسابات،
أو يـسـمــح ب ـص ــرف  50أو  60مـلـيــون
ل ـي ــرة م ـح ــروق ــات م ــن دون مـنــاقـصــة.
ب ـعــد اس ـت ـش ــارة امل ـحــافــظ والـقــائـمـقــام
ّواالتـ ـح ــاد ورؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات علمنا
أنـ ـ ــه أص ـب ــح بــإم ـكــان ـنــا إدخ ــالـ ـه ــا إل ــى
الـحـســابــات ،كمداخيل غير ملحوظة،
وأخ ــرجـ ـن ــاه ــا ب ـ ـقـ ــرار م ـج ـل ــس ب ـل ــدي
كمحروقات».
وعن صحة صدور إذن بمالحقة بحق
أم ــن ال ـص ـن ــدوق ب ـعــد «اخ ـت ـف ــاء» 461
مليون ليرة ،أكد املعلوف ان تحقيقات
النيابة العامة املالية ّ
بينت صحة ذلك،
ُ ّ
ـام ملــاح ـقــة املـ ـس ــؤول عن
«وع ـ ـ ــن مـ ـح ـ ٍ
ُ
اختفاء األم ــوال .وقــد رفعت الحصانة
ع ــن أمـ ــن ال ـص ـن ــدوق ق ـبــل ش ـه ــر ،ولــم
أعـ ـ ــرف مـ ـ ــاذا ح ـص ــل بـ ـع ــده ــا» .ول ـك ــن،
ملاذا ال يزال يزاول مهامه في البلدية؟
ّ
يـ ّ
ـرد ب ــأن األم ــر فــي «عـهــدة املحافظة»،
ّ
ُمطمئنًا إلــى أن «الحسابات أصبحت
ممكننة ،والصندوق يراقب يوميًا».

تقرير

سيدروس يرد :لسنا وحدنا في الهندسات!
ردًا على التقرير املنشور في «األخـبــار»
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «هـ ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة ج ــدي ــدة
لـ»سيدروس»» ،جاءنا من بنك سيدروس
الرد اآلتي:
طالعتنا جريدتكم بتاريخ 2019/04/10
وبعنوانها العريض في الصفحة األولــى
ع ــن ه ـنــدســة مــال ـيــة روت ـي ـن ـيــة صــورت ـهــا
بطريقة غير مهنية ،ولم تعمد إلى االطالع
ع ـلــى الـ ـ ــرأي املـ ـض ــاد ،أي رأي امل ـصــرف
،وقدمتها على أنها كشف لسر خطير.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ن ـف ـي ــد الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام وامل ـه ـن ـي ــن
وصحيفتكم الغراء بما يأتي:
إن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وض ـم ــن سـيــاسـتــه
امل ـع ـل ـن ــة ،وم ـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـق ـط ــاب ودائ ـ ــع
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف ت ـع ــزي ــز
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سرقة أموال من مؤسسة مياه لبنان الشمالي
أما األمــور املحاسبية والتجارية األخرى
التي أشرتم إليها ،فهي أمور تقنية تندرج
ضمن قــواعــد املحاسبة املتعارف عليها
عامليًا واملمارسات التجارية املعمول بها
ضمن قواعد السوق.
إن م ــا يـثـيــر االس ـت ـغ ــراب ه ــو الـتــركـيــز
أكثر من مرة على مصرفنا دون سواه،
بينما كل املصارف اللبنانية تقوم بهذه
الـعـمـلـيــات االسـتـثـمــاريــة بــوتـيــرة أســرع
وبـمـبــالــغ أكـبــر بكثير مــن مجموعتنا،
ونتمنى أن تــذكــروا لنا مصرفًا واحـدًا
لم يشترك في هــذه الهندسات ،فلماذا
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى سـ ـي ــدروس؟ ف ـهــل نــام
ع ـل ــى ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ودائـ ــع
ج ــدي ــدة م ــن ال ـ ـخـ ــارج وامل ـس ــاه ـم ــة فــي

تدعيم االقتصاد الوطني؟
م ــن ه ـن ــا ت ــرف ــض م ـج ـمــوعــة س ـي ــدروس
اإليـ ـح ــاءات الـ ـ ــواردة ف ــي مـقــالـكــم املــذكــور
وال ـتــي ت ـصــور امل ــوض ــوع وك ــأن ــه هندسة
خاصة بمجموعتنا في الوقت الذي تقوم
فيه املصارف األخرى بمثل هذه الهندسة
بطريقة دورية وروتينية.
إن إدارة امل ـصــرفــن تـطـلــب مـنـكــم نشر
ً
ً
ه ـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح ك ــام ــا عـ ـم ــا بــأح ـكــام
امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي رق ــم  104تــاريــخ
 ،1977/06/30وال سيما املــواد  4و 6و8
منه .وهي تحتفظ بكافة حقوقها.
بكل تحفظ واحترام،
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
وسيدروس بنك ش.م.ل.

رد من المحرر
ّ
ي ـق ــول «سـ ـ ـي ـ ــدروس» إنـ ــه وظ ـ ــف 130
م ـل ـيــون دوالر ك ــودائ ــع ل ــدى مـصــرف
لبنان و 100مليون دوالر كاكتتابات
في سندات اليوروبوندز ،وحصل في
امل ـق ــاب ــل ع ـلــى ت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـل ـيــرة مــن
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـ ـس ــاوي  %125مــن
قيمة هذه التوظيفات ،أي ما مجموعه
 433مـلـيــار ل ـيــرة ،بـفــائــدة  ،%2وأع ــاد
توظيف هذه التسليفات لدى مصرف
لبنان على  10سنوات بفائدة ،%10.5
وبــالـتــالــي ُيـفـتــرض أن يـكــون قــد حقق
رب ـح ــا بـقـيـمــة  37م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،أو مــا
ي ـ ـعـ ــادل  24.4م ـل ـي ــون دوالر .إال أن

الوثائق التي اطلعت عليها «األخـبــار»
ّ
تبي أن «سيدروس» حقق ربحًا فوريًا
بقيمة  40.3مليون دوالر من عمليتني
نـ ـف ــذهـ ـم ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان مـ ـع ــه فــي
الـشـهــر األول وفــي الـشـهــر األخـيــر من
العام املاضي ،من ضمنها  30مليون
دوالر في العملية األخـيــرة ،التي ذهب
منها  12.5مليون دوالر لـ «عمالء في
ال ـب ـنــك» ،وه ــذا الـقـســم األخ ـيــر تجاهله
بيان «سيدروس» كليًا.
يـعـتـبــر ب ـيــان «سـ ـي ــدروس» أن «األم ــور
امل ـحــاس ـب ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة األخـ ـ ــرى» هي
«أمـ ـ ـ ــور ت ـق ـن ـيــة ت ـ ـنـ ــدرج ض ـم ــن ق ــواع ــد
املحاسبة املتعارف عليها واملمارسات
ال ـت ـجــاريــة امل ـع ـمــول ب ـهــا ض ـمــن قــواعــد

السوق» ،إال أن ذلك ال يتطابق مع تعميم
مـصــرف لـبـنــان رق ــم  ،143ال ــذي ينص
على عــدم جــواز تسجيل أرب ــاح فورية
عــن أي عمليات جــرت أو ستجري مع
مصرف لبنان.
ّ
يصر «سيدروس» على الحديث
أخيرًا،
ّ
عن «إيـحــاءات» تصور املوضوع وكأنه
هندسة خاصة .ولذلك نحيل البنك على
كتابه إلى حاكم مصرف لبنان بتاريخ
 13شـ ـب ــاط  ،2017ال ـ ـ ــذي ط ــال ــب فـيــه
بهندسة مالية خاصة ّ
تدر عليه أرباحًا
بقيمة  71مليون دوالر .ومـنــذ توجيه
الكتاب املذكور ُر َ
صدت  7عمليات حتى
اآلن ّ
درت عـلــى «س ـي ــدروس» نـحــو 68
مليون دوالر.

ُ
من طريق الصدفة ،اكت ِشفت عملية سرقة  300مليون ليرة من صندوق مؤسسة مياه
لبنان الشمالي  -مكتب املنية .وبعدما أقدم عدد من املشتركني على مراجعة الدائرة املالية
املكلفة تحصيل رسوم املياه ،تبني أن مبالغ مالية كبيرة اختلسها أحد املوظفني.
بحسب مـصــادر فــي املــؤسـســة ،تبني أن أحــد املــواطـنــن راجــع إدارة املؤسسة بــأن أحد
املوظفني «س ــرق» منه  40ألــف لـيــرة لبنانية .فعلى حــد قــول املشترك أن قيمة فــاتــورة
اشتراكه تبلغ  260ألف ليرة ،وأنه دفع  300ألف ليرة ،إال أن املوظف لم ُيرجع له  40ألف
ليرة .وتتابع املصادر« :بعد أيام ،تبني أن املحاسب يستعمل ختم أمني الصندوق ،من دون
أن يكون ذلك من صالحياته» .وبعد مراجعة حسابات املؤسسة لعام  ،2018تبني وجود
مبالغ مختلسة وصلت إلى نحو  300مليون ليرة من االمــوال التي يتقاضاها املوظف
نفسه من املشتركني.
مصادر أمنية قالت لـ«األخبار» إنه ً
بناء على دعوى رفعتها مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
ُ
اســتــدعــي عــدد مــن املوظفني والـجـبــاة إلــى التحقيقُ ،ليخلى سبيل جميعهم باستثناء
املوظف املشتبه فيه الذي ال يزال موقوفًا ً
بناء على إشارة من النيابة العامة املالية.
(األخبار)
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سياسة

سياسة
قضية حال من التوتر أثارتها في بلدة الجية ،في األيام األخيرة ،تسجيالت صوتية لرئيس بلديتها جورج القزي تتضمن
تحريضًا طائفيًا .فعاليات من ابناء البلدة اتهموا «الريس» بتخويف المسيحيين من «استيالء» حزب الله على رئاسة
ّ
تضمنت إقرارًا من القزي بتقاضي اموال بشكل دوري من
البلدية في النصف الثاني من واليتها .التسجيالت
أصحاب منتجعات سياحية ،فيما أشارت مصادر مطلعة الى انه يستثمر أراضي المغتربين من ابناء البلدة بتأجيرها
كمواقع للوحات اعالنية

تسجيالت صوتية لرئيس بلدية الجية:

ّ
تحريض طائفي وفرض «خوات»!
محمد الجنون
فـيـمــا ت ــواص ــل الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــالـيــة
ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ش ـب ـه ــة ت ـ ـ ــورط رئ ـيــس
بلدية الجية (إقـلـيــم ال ـخ ـ ّـروب) جــورج
ال ـق ــزي ف ــي ه ــدر املـ ــال ال ـع ــام ف ــي إدارة
ملف النفايات ،شهدت البلدة املختلطة
طائفيًا توترًا األسبوع املاضي بسبب
تـسـجـيــات صــوت ـيــة ل ـل ـقــزي (حـصـلــت
عليها «األخـبــار») قال في أحدها« :إذا
ّ
ســلـمــت الـبـلــديــة سـنــة واح ـ ــدة لرئيس
ً
ّ
مـسـلــم ،ف ــإن الـجـيــة سـتـنـتـهــي» ،فضال
عن كالم طائفي مسيء! ّ
وأدت املساعي
ّ
السياسية الى عقد لقاء عام ضم أبناء
ال ـب ـلــدة ،ف ــي دي ــر م ــار ش ــرب ــل ،الجمعة
امل ــاض ــي ،لتنفيس االح ـت ـقــان وتــأكـيــد
«وحدة أبناء ّ
الجية».
ّ
أح ــد فعاليات الجية أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
أن رئيس البلدية «يعمد إلــى إخافتنا
(املسيحيني من أبناء الجية) ،ال سيما
امل ـغ ـتــربــن ف ـ ّـي أس ـتــرال ـيــا ،بــإشــاعــة أن
حــزب الله يلفق ملفات ضــده في إطار
مؤامرة لالستيالء على رئاسة البلدية
في السنوات الثالث املقبلة».
ال ـت ـس ـج ـي ــات امل ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي ح ـ ــوزة
ّ
«األخ ـبــار» تــؤكــد أيضًا تقاضي القزي
شيكات مالية من أصحاب منتجعات
س ـيــاح ـيــة بــاس ـمــه وب ــأس ـم ــاء مـقـ ّـربــن
منه ،مــن بينهم نجله دان ــي .أحــد هذه
ال ـت ـس ـج ـيــات ي ـت ـض ـمــن م ـح ــادث ــة بــن
رئيس البلدية وصاحب أحد املنتجعات
السياحية ّ
يقر فيه األول بوضوح بأنه
ً
تقاضى أمــواال ،مشيرًا الى رقم «عشرة
ماليني ليرة» بشكل دوري ،ويطلب من
صاحب املنتجع فبركة مستند يقونن
هــذه املـبــالــغ بــذريـعــة أنـهــا كــانــت دعمًا
لحملته االنتخابية أو لقاء استخدام
مـ ــواقـ ــف لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،ويـ ــؤكـ ــد أن ـ ــه لــن
يستخدم املستند اال في حال مساءلته
أمام القضاء.
صاحب أحد املنتجعات السياحية على
ّ
األوتوستراد الساحلي أكد لـ«األخبار»
أي ـضــا أن ال ـقــزي تـقــاضــى مـنــه «خ ــوة»
مالية ،و«تــواصــل معي أخيرًا لالتفاق
على وضع إطار قانوني لهذه ّ
الخوة»!
ّ
م ـص ــادر مــطـلـعــة ع ـلــى ال ـع ـمــل الـبـلــدي
فــي الجية أش ــارت الــى شبهات تحيط
أيضًا بإعطاء ب ــراءات ذمــة ملغترب من
آل البستاني مقابل سبعة آالف دوالر،

وبملف اللوحات االعالنية ( 148لوحة)
ع ـلــى األوت ــوسـ ـت ــراد ال ـســاح ـلــي ضمن
الـنـطــاق الـعـقــاري للبلدية .وأوضـحــت
ً
أن القزي «يتقاضى أمــواال من شركات
إعــانــات تستخدم اللوحات التي تقع
ف ــوق أراض تـعــود ملغتربني مــن أبـنــاء
الـ ـبـ ـل ــدة ،إمـ ــا م ــن دون ع ـل ـم ـهــم أو من
دون ح ـفــظ ح ــق ه ـ ــؤالء ف ــي اسـتـثـمــار
أراض ـي ـه ــم» .بـحـســب املـ ـص ــادر ،أيـضــا،
ّ
فإن «العقار الرقم  1633الذي تقع فوقه
لوحة إعالنية كبيرة حصلوا على مبلغ
 100ألــف ليرة لبنانية لسنة واح ــدة»،
ّ
علمًا ب ــأن الـسـعــر ،وف ــق حـجــم الالفتة
ومــوقـعـهــا عـلــى األوت ــوس ـت ــراد ،ي ــراوح
ب ــن ثــاثــة آالف دوالر وخ ـم ـســة آالف
سنويًا ،بحسب أسعار إحــدى شركات
اإلعالنات املعروفة.
وكانت «األخبار» حصلت مطلع نيسان

ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى م ـس ـت ـن ــدات ت ـش ـيــر ال ــى
تجاوزات قامت بها البلدية ،من بينها
ع ـقــد تــأج ـيــر ال ـع ـق ــار ال ــرق ــم ( 178مـلــك
عــام) بــن رئيس البلدية ونجله دانــي،
واتـفــاق بني القزي واملتعهد ج .القزي،
فــي نيسان عــام ( 2017حـتــى منتصف

مصادر ّوزارية :وزارة الداخلية
في صدد التحرك للتحقيق
في ملفات بلدية الجية
عام  )2018من دون العودة إلى املجلس
البلدي ،مقابل «بــدل خيالي» .مصادر
ّ
وزاري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــوف أك ـ ــدت
ّ
ّ
لـ«األخبار» أن «وزارة الداخلية «بصدد
التحرك مع محافظ جبل لبنان محمد

مـ ـك ــاوي بـ ـش ــأن م ـل ـف ــات ب ـل ــدي ــة الـجـيــة
التخاذ اإلجراءات املناسبة».

القزي :حملة إلزاحتي
القزي ،في اتصال مع «األخبار» ،وصف
ُ ّ
االتهامات بأنها ضمن «حملة» تشن
ضده بهدف إزاحته قبل حزيران املقبل
«لـتـمــريــر مـشــاريــع الـنـفــايــات واإلب ـقــاء
ّ
وملوثاته،
على معمل الجية الحراري
ألنهم ال يريدون رئيس بلدية يحارب
م ـش ــاري ــع املـ ـ ــوت ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وي ـقــف
أم ــام تـمــريــر صـفـقــاتـهــم» .وشـ ـ ّـدد على
أن «ح ــزب الـلــه ال يـتــدخــل ال مــن قريب
وال من بعيد بمسألة رئاسة البلدية...
ال ـك ــام الـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـردده ال ـب ـعــض ف ــي هــذا
الشأن ال أساس له من الصحة».
ّ
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ـفــرضــه «خ ـ ـ ّـوات»
على أصحاب املنتجعات ،فأكد أن «كل

ه ــذا ال ـك ــام غ ـيــر ص ـح ـيــح ،وم ــن لــديــه
مـسـتـنــدات فـلـيـبــرزهــا أمـ ــام ال ـق ـضــاء».
وع ـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـص ــوت ــي ل ـحــدي ـثــه
مـ ــع ص ــاح ــب أح ـ ــد ه ـ ــذه امل ـن ـت ـج ـعــات،
لفت الــى أن «هـنــاك اتفاقًا مــع صاحب
ه ــذا امل ـس ـبــح الـ ــذي ي ـح ــاذي مسبحي،
واالموال التي أتقاضاها منه هي لقاء
اس ـت ـخ ــدام م ــوق ــف الـ ـسـ ـي ــارات ال ـعــائــد
لــي» .وأشــار ،في ما يتعلق باللوحات
االع ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ــى أن ه ـ ــذه الـ ـل ــوح ــات
«توضع في األمالك العامة ،وأي لوحة
توضع في ملك خاص يحق لصاحبه
ّ
إزالتها» .كما ّ
شدد على أن «البلدية ال
تعطي بــراءة ذمة ،بل إفــادة محتويات
خاصة بالعقار .أما ما يثار عن سبعة
آالف دوالر دفعها أحــد املغتربني من
أبناء البلدة فقد كانت سمسرة دفعها
ألحد أقربائه».

تقرير

«ما ماشيين
عالقانون»
في إحدى الجلسات املغلقة،
ّ
تحدث القزي عن املخالفات
ال ـق ــان ــون ـي ــة فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــات،
مشيرًا إلى أنه «ما من بلدية
تلتزم بــالـقــانــون» .وأض ــاف:
«نـ ـح ــن ب ـل ــدي ــة م ــا مــاش ـيــن
عالقانون من سنة التسعني.
وما حدا ماشي عالقانون».

اتهامات لرئيس البلدية باستثمار اللوحات االعالنية في عقارات خاصة على االوتوستراد الساحلي (األخبار)

فبركة مستندات
فـ ــي مـ ـح ــادث ــة ه ــات ـف ـي ــة بــن
رئ ـيــس بـلــديــة الـجـيــة جــورج
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــزي وصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب أح ـ ــد
املنتجعات السياحية ،يطلب
األول من الثاني التواصل مع
َ
املسافرين الى فرنسا
والديه
للتأكد من أنهما لم يتحدثا
أحد عن األموال التي
إلى ّأي ٍ
تقاضاها من املسبح التابع
للعائلة .وطلب القزي تزويده
«ورق ــة» تشير الــى أنــه يدفع
ً
أمواال لقاء استخدام مواقف
ال ـس ـي ــارات أو كـتــأمــن على
عــدم إقامة حفالت وإحــداث
ضـ ـج ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـسـ ـب ــح أو
كتمويل لحملته االنتخابية.
غ ـي ــر ّأن ص ــاح ــب امل ـس ـبــح
رفض تزويده بـ ّ
ـأي مستند،
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا ل ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــدم إم ـ ـكـ ــان
التالعب بمحاسبة الشركة.

متابعة

ليسيه فردان تطرد طالبًا انتقامًا من أهلهم!
فاتن الحاج
بـ ـ ــا س ـ ــاب ـ ــق إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ،ب ـعــض
أهالي تالمذة ليسيه فــردان التابعة
للبعثة العلمانية الفرنسية رسالة
الكترونية ،أمس ،تبلغهم بعدم قبول
أبـنــائـهــم ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي املقبل
 .2020 - 2019املــدرســة لــم تــذكــر في
رســال ـت ـهــا أسـ ـب ــاب الـ ـق ــرار امل ـفــاجــئ،
مكتفية بالقول إنها منحت األهالي
وقتًا كافيًا لتدبير أمورهم والبحث
عن مدارس بديلة.
ال ــرس ــال ــة وص ـل ــت إلـ ــى  13ولـ ــي أمــر

كانت اإلدارة رفضت ترشيحهم الى
انتخابات لجنة األه ــل ،على خلفية
صدور
نزاع على زيادة األقساط،
رغم ّ
ّ
خمسة ق ــرارات قضائية تــؤكــد أنهم
يحققون شــروط الترشح .كما شمل
الـقــرار أولـيــاء أمــور تقدموا في وقت
س ــاب ــق ب ـش ـك ــاوى ق ـضــائ ـيــة متعلقة
بإبطال املوازنة املدرسية للعام 2017
  2018وإبطال االتفاقية بني اإلدارةولجنة األهل وغيرها.
مصادر األهالي قالت لـ «األخبار» إن
بعضهم اتصل بــاإلدارة لالستفسار
عن املـبــررات ،فأجابت «السكرتيرة»

ّ
مخولة إعطاء أي تفسير
بأنها غير
وأحالتهم الــى املــديــر املـشــرف .ونقل
بـ ـع ــض م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـ ـقـ ــاء امل ــدي ــر
عـنــه قــولــه «امل ــدرس ــة مــش عاجبتكم
ّ
غيروها».
مثل هــذا التبرير مستغرب ،بحسب
املـصــادر« ،خصوصًا أن اللجوء إلى
ً
القضاء لم يكن يومًا فعال بل ردة فعل
على قرارات تعسفية بحق األهالي»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «الـ ـق ــرار ي ـهــدف إلــى
ق ـمــع أي م ـح ــاول ــة ل ـت ـصــويــب مـســار
عمل امل ــدارس الخاصة التي تفرض
زي ــادات عشوائية وغير مـبــررة على

ّ
األقـســاط» .األهــم أن التدبير الجديد
هــو خــرق فــاضــح ملضمون امل ــادة 10
ال ـف ـق ــرة ب م ــن ال ـق ــان ــون 1996/515
(ق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة)
والحقوق املكفولة في هــذا القانون،
وات ـفــاق ـيــة ح ـقــوق الـطـفــل ومـنـظــومــة
القيم التعليمية الفرنسية ،باعتبار
ّ
أن األوالد غير معنيني بأي نزاع من
أي نوع كان .وسألت املصادر« :لم لم
يحصل نقاش مع األهالي قبل صدور
القرار؟ أال تعلم اإلدارة العواقب التي
ق ــد يـحــدثـهــا مـثــل ه ــذا اإلج ـ ــراء على
نفسية األطفال املسجلني في املدرسة

منذ سنتهم الدراسية األولى؟».
إدارة لـيـسـيــه ف ـ ــردان بـ ــررت اإلجـ ــراء
ل ــ«األخ ـب ــار» ،فــي ّ
رد مـكـتــوب ،بأنها
ق ـ ــررت أن «ت ـض ــع ح ـ ـدًا ل ــوض ــع شــاذ
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـطـ ـي ــل عـ ـمـ ـلـ ـه ــا وإع ـ ــاق ـ ــة
مستقبلها ،إذ لــم يـعــد ه ــذا الــوضــع
يسمح بعالقة صحية وإيجابية بني
بعض األهالي واملؤسسة» .وأشارت
ّ
إل ــى أن «اخ ـت ـيــار مــؤسـســة تعليمية
ي ـ ـعـ ـ ّـد قـ ـ ـ ـ ــرارًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ت ـح ــدي ــد
م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـت ـ ــام ـ ــذة وخـ ـص ــوص ــا
عندما تكون هذه املؤسسة فرنسية
وتحترم كل القوانني املرعية اإلجراء

مقالة

«الجية ..بتقرف
حياتها»
فــي تسجيل صــوتــي يعود
الـ ـ ــى مـ ــا قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ي ـق ــول
رئ ـيــس بـلــديــة الـجـيــة جــورج
ال ـقــزي (الـ ـص ــورة) فــي أحــد
االج ّـت ـم ــاع ــات ح ــرف ـي ــا« :إذا
بـســلـمـهــا (رئ ــاس ــة الـبـلــديــة)
سـنــة وح ــدة لــرئـيــس مسلم
بـتـنـتـهــي الـ ـجـ ـي ــة ...بـتـقــرف
حياتها».

ف ــي ل ـب ـنــان ،ويـعـتـمــد ه ــذا االخ ـت ـيــار
بــاملـقــام األول عـلــى ثـقــة األه ــال ــي في
التعليم والــدراســة اللذين توفرهما
املــدرســة» .ورأت أن «بـعــض األهــالــي
ل ـ ــم تـ ـع ــد ل ــديـ ـه ــم ثـ ـق ــة ب ـمــؤس ـس ـت ـنــا
وي ــرفـ ـض ــون امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإلداري والتعليم واملــالــي ،لــذا قررنا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــاص الـ ـعـ ـب ــر وإب ـ ـ ـ ـ ــاغ ه ــذه
العائالت بقرار عــدم التعاقد معهم،
ابـتـ ً
ـداء من العام  ،2020 - 2019علمًا
بأن هذا التبليغ يعطي ما يكفي من
الوقت لتسجيل أوالدهم في مدارس
أخرى».
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من االعتصام أمام قصر العدل أمس (مروان طحطح)

«الدروس القضائية» يخالف القانون

الحجاب ضد العدالة؟
راجانا حمية
ّ
لم تكن املحامية أماني عالجي تتوقع أن
امتحانها الشفهي أمــام اللجنة الفاحصة
فــي معهد ال ــدروس القضائية سيتمحور
ح ــول ال ـغ ـطــاء الـ ــذي تـضـعــه ع ـلــى رأس ـهــا،
والذي سيصبح في ما بعد العائق األساس
أمام دخولها إلى السلك القضائي.
«يـ ّـا خبرينا شو ّ
قصة هالحجاب؟»« ،ما
ّ
فـيـكــي ت ـفــوتــي عــاملـعـهــد وأنـ ــت مـحــجـبــة»،
«هـ ـي ــدي ح ــري ـت ــك ال ـش ـخ ـص ـيــة وبـتـمـنــالــك
مـسـتـقـبــل غـيــر ال ـق ـض ــاء» .ل ــم تـفـهــم أمــانــي
مــا ال ــذي يــريــده الـقــاضــي مــن تلك األسئلة
واإلش ــارات .لكن سرعان ما اتضح أمامها
كل شيء ،عندما بادرها بالقول إن «العرف
يمنع دخــول املحجبات ( .»)...بسبب ذلك،
ُم ِنعت الشابة من ّ
مجرد إجراء االمتحان ألن
ما تضعه على رأسها «يؤثر على عملها».
هــذا ما يقوله بعض القضاة ،انطالقًا من
أن الـحـجــاب يعني أنـهــا «امـ ــرأة مسلمة».
وه ــذا يـعـنــي أن ـهــا «س ـت ـكــون م ـن ـحــازة إلــى
ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي األح ـ ـكـ ــام ال ـتــي
تـ ُصــدرهــا»! لـهــذا االعـتـبــارُ ،ول ــد «الـعــرف»،
ونـســف معه دسـتــور أســاســه امل ـســاواة من
دون تمييز ،واتفاقيات دولية يدخل لبنان
طرفًا فيها ،منها على سبيل املثال العهد
الدولي للحقوق السياسية واملدنية التي
انضم إليها لبنان منذ عام  ،1973وتنص
على املساواة بني جميع املواطنني من دون
تمييز بسبب لون أو عرق أو (.)...
عرف داخلي ،خرجت أماني
هكذا ،وبسبب
ٍ
من امتحان القضاء «راسبة» حتى قبل أن
تمتحن بسبب حجابها ،وكتبت منشورًا
ً
ـاض
طـ ــويـ ــا عـ ــن أبـ ـش ــع ت ـج ــارب ـه ــا مـ ــع قـ ـ ٍ
اختصر نظامًا قائمًا على التمييز بأكمله.
أمــس ،تفاعل الكثيرون مــع حكاية أماني
ّ
تخصها وحــدهــا فقط .العشرات،
التي ال
ّ
ّ
جلهم طالب ،تجمعوا من كليات الحقوق
فــي لبنان وبـعــض الناشطني الحقوقيني

أمام قصر العدل ،حاملني شعار «حجابي
مـ ــش ضـ ــد ال ـ ـعـ ــدالـ ــة» .ان ـط ـل ــق ه ـ ــؤالء مــن
مادته التاسعة
«الدستور الــذي يكفل في ّ
املـســاواة بــن املــواطـنــن ،بغض النظر عن
أي شيء» .لكن ،في الدولة ،ثمة مؤسسات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ـ ــاألع ـ ـ ـ ــراف ،ولـ ـي ــس
مـعـهــد الـ ــدروس الـقـضــائـيــة وحـ ــده .يمكن
ال ـحــديــث ،ه ـنــا ،ع ــن الـسـلــك الــدبـلــومــاســي
ووزارة الـخــارجـيــة .ال ـعــام املــاضــي أيـضــا،
ك ــان س ـلــك آخ ــر ي ـم ــارس ه ــذه الـعـنـصــريــة
ض ــد امل ـح ـج ـبــات ،وه ــو ال ـس ـلــك الـعـسـكــري
والبلديات ،قبل أن يصدر رئيس الحكومة
تعميمًا يطلب مــن املــؤسـســات الحكومية
«قـبــول جميع طلبات املواطنني املتوافرة
فيها الشروط التي ّ
ينص عليها القانون،
بمن فيهم املحجبات».
ل ـكــن ،األمـ ــر «ل ـيــس ب ـحــاجــة إل ــى تـعـمـيــم»،
يـقــول الــدكـتــور حسن جــونــي ،الـبــاحــث في
القانون الدولي .أكثر من ذلك «ال يجب أن
يكون هناك تعميم فــي األص ــل ،ألنــه بذلك
يــؤكــد الـتـمـيـيــز ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ال يجب
أن يـكــون فـيــه هـنــاك تمييز مــن األس ــاس».
ص ـح ـيــح أنـ ــه ل ـي ــس ه ـن ــاك ق ــان ــون واض ــح
يـتـنــاول ه ــذا امل ــوض ــوع ب ــال ــذات ،إال أن ــه ال
يمكن للعرف أن يحكم خالفًا للقانون .فال
يـعـنــي ه ــذا األم ــر س ــوى ش ــيء واح ــد «هــو
ً
انتهاك للقوانني اللبنانية أوال ،وانتهاك
لــات ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة ال ـتــي يـعـتـبــر لـبـنــان
طرفًا فيها وهــذا املهم» .أمــا الحجاب فهو
شـ ــأن آخ ـ ــر .ه ــو «ح ــري ــة ش ـخ ـص ـيــة .حــريــة
معتقد ،وال يجوز أن يكون عائقًا».
يـ ـت ــذرع ب ـع ــض ال ـق ـض ــاة ب ـح ـجــة ت ـع ــارض
الحجاب ،كشعار ديني ،مع مفهوم الدولة
املــدنـيــة .لـكــن ،م ــاذا عــن لبنان املـحـكــوم من
طوائفه؟ أين يمكن وضع مصطلح الدولة
املدنية ،إن كانت األعراف هي التي تحكم ال
ً
القانون؟ ثم ،ماذا مثال لو أرادت قاضية أن
ترتدي الحجاب وهي في السلك؟ ما الذي
يقوله العرف في هذه الحالة؟

يوسع قاعدة مساهميه
بنك االعتامد الوطني ّ
يرس إدارة بنك االعتامد الوطني ش.م.ل" .املرصف" إعالم زبائنه واملتعاملني
معه الكرام ،عن إمتام عملية توسيع قاعدة مساهميه متهيداً لتعزيز أمواله
الخاصة عرب زيادة رأسامله.
كام أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة العتيد السيد محمد الزين عىل أهمية
العملية املذكورة ،وآثارها االيجابية عىل املرصف ،كام عىل زيادة حجم أصوله
وتطوره.
من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام املنتخب السيد
خالد زيدان عىل أن إدارة املرصف الجديدة تحرص عىل استقاللية املرصف
واستمرارية أعامله ،دون أي تأثري عىل حقوق العمالء وموظفي املرصف الذين
سيتابعون املهام املوكلة إليهم دون املس يف أي من حقوقهم أو امتيازاتهم.
مشرياً إىل أن رشكة ميدغلف للتأمني ما زالت أحد مساهمي املرصف.
كام شكر السيدان خالد زيدان ومحمد الزين مساهمي املرصف ،كام سعادة
حاكم مرصف لبنان الدكتور رياض سالمة والجهات الرقابية عىل الثقة التي
منحوها إلدارة املرصف الجديدة ،كام عىل دورهم اإليجايب يف تحقيق وإمتام
العملية املذكورة أعاله ،مؤكداً العمل عىل انطالقة جديدة بخطى واثقة.

ّ
«كـيــف كنت ستمضي الــدقــائــق ّاألخ ـيــرة مــن حياتك لــو تبقى لديك
نصف ساعة فـقــط؟» .طــرح املعل ّم هــذا الـســؤال على طالبه املقبلني
على التخرج ،والــذيــن سيسلك كــل منهم طريقه الخاص في الحياة
الجامعية ،وفي جامعة الحياة .وبما ّأن السؤال ّغير تقليدي ،جاءت
إجابات الطالب غير نمطية ومتباينة .جلس املعلم في املقهى عشية
نهار شاق ،وأخذ يقرأ إجابات طالبه املتفاوتة.
ٍ
كتب أحدهمّ :
«أقبل ّ
يدي أمي وأحاول النوم فأنسى».
ّ ّ
«أصلي ،فإن الصالة رضا وأمان».
قال آخر:
ّ
على ورق ــة أخ ــرى قــرأ جــوابــا يـقــول« :أكـمــل حياتي وك ــأن شيئًا لن

يكون.»...
تواترت القراءات إلى أن لفته ٌ
طالب يقول« :لو تبقى من حياتي نصف
ســاعــة لـكـنــت أتـمـنــى ،وب ـصــدق ّشــديــد ،أن أمـضـيـهــا فــي واحـ ــدة من
حصصك التعليمية .»...امتأل املعلم نشوة واعتزازًاّ ،
عدل من جلسته
وابتسم.
إال أنــه ُصـ َ
ـدم مما أوضحه الطالب في أسفل ورقته ...« :ألن الدقيقة
الواحدة في املدرسة ّ
تمر وكأنها سنة ،وفي هذه الحالة أعيش ما يدنو
إلى األبد!»...
ّ
ممن أوكلت إليهم مهمة النور ،يبدعون في تأسيس الظالم
إن كثيرين ّ
على الدوام .ولعل عددًا كبيرًا من طالبنا يتآكلون طموحًا وإبداعًا في
الزنازين التربوية ،ويعانون من سلطة النظام القمعي داخل الصفوف
الــدراسـيــة .حتى بــات يظن واحــدهــم أن الحرية فــي العلم ،رجــس من
عمل الشيطان.
مــاذا ّ
مناهجنا الدراسية لألجيال اليوم غير تكريس مهارات
تقدم
ّ
ممجوجة ومتخلفة مثل االجترار والحفظ والتكرار؟ إن املناهج التي
أثبتت بالنتائج الدامغة أنها ّ
تعد األجيال من أجل املاضي ،ال املستقبل،
والتي يعوق االلتفاف عليها االختبارات الرسمية التي باتت تختلف
عن بعضها بالترويسة وتواريخ إجرائها فقط ،هي خيانة كبرى بحق
جيل كامل من الكنوز املضمرة.
ً
ّ
من املعروف أن التعليم في أيامنا هذه حساس لدرجة أنه يعد جيال
ً
كامال ملستقبل غير معروف تمامًا .مستقبل تتقاعد فيه الكثير من
الوظائف لصالح الروبوتات الذكية ويتفوق فيه االبتكار على ما عداه
من املهارات .إزاء هذه التحديات ،يجدر بواضعي السياسات التربوية
أن يكونوا مبدعني في استشراف الغد ،عوضًا عن أن يمارسوا الهرولة
على آالت الجري ،بحيث يــراوح الواقع مكانه في زمن يتسارع يومًا
بعد يوم نحو املجهول .في املقابل ،فإن التعليم من أجل االمتحان،
الذي يقيس مستوى املعرفة ال مستوى الفهم ،هو ،بمعنى من املعاني،
تكريس للجهل وتحنيط للحاضر وتنميط للمستقبل.
ً
شقية هنا ّ
مثال أن تكون ّ
وشيقة هناك؟ ومن يقنعني
كيف ّللعلوم
سخر من أحــد أجمل العقول في التاريخ،
ـذي
ـ
ل
ا
املوسيقى
ّأن معلم
ً
ألـبــرت أينشتاين ،كــان محقا حــن قــال لــه« :أن ــت ال تجيد استعمال
جدول الضرب فكيف تريد أن تلعب املوسيقى على الفيولون؟» .بعد
بعقدين ربما ،أعاد تشكيل مفاهيم كثيرة وأتى بما لم تستطعه
ذلك ُ
األوائـ ــل ،لــدرجــة أنــه عندما تــم إثـبــات واح ــدة مــن نـبــوءاتــه فــي مجال
الضوء ،وضعت الجرائد في صفحاتها األولى صورة لألرض وهي
تقول« :أينشتاين ّ
مر من هنا.»...
لحظة اكتشاف الكهرباء قد شكلت انعطافًا في تاريخ العالم،
إذا كانت ً
تتوقف على اكتشاف
الكوكب
هذا
على
بفعالية
للبقاء
انعطافة
فإن
ّ
ّ
الحقيقي ،هو
أعماق طالبنا .ولعمري ،إن املعلم
في
الكامن
الضوء
ّ
ّ ّ
ّ
الذي كلما علم تعلم ،وكلما اكتشف كشف.
كل استراتيجية تعليمية ،هي مفتاح يحاول فتح النوافذ في عقول
املتعلمني ،ليس مــن أجــل إدخ ــال الـنــور إلــى ذواتـهــم فحسب ،بــل من
أجل السماح لشموس مضمرة في صدور األجيال ،أن تالقي طريقها
إلى العالم الحسي الخارجي .وحيث أن املعرفة تبدأ بسؤالّ ،
مهمتنا
األسـمــى ،كتربويني ،أن نتيح لطالبنا طــرح األسئلة ،خصوصًا تلك
نظن أنها ال ّ
املختلفة والالمنهجية ،وحتى تلك التي ّ
تؤدي ،ألن العملية
ّ
ٌ
ٌ
التعليمية التي تتسم بحرية األسئلة ،هي بال شك مكان آمن لإلجابة...
بهذا نكون ،كمعلمني ،ذوي نبوءة ومستكشفني ،إذ نفعل ما يفعله
العلماء والشعراء واملبدعون الساكنون على تخوم العالم ،نحاول أن
نتلصص على الغيب لنردم ّ
الهوة الفاصلة بني الشك والحقيقة بتراب
املعرفة .علينا كمعلمني أن نحاولّ تغيير دورنــا من محور للحلقة
التعلمية إلــى مراقبني لهاّ ،فــإن جــل مــا نقوم بــه هــو أن ّ
نشد انتباه
طالبنا بدهشة األسئلة ،ونراقبهم وهم يسلكون سبل البحث العلمي
طرق واسراتيجيات متنوعة ،طرق تصل ما يجهلونه بما نطمح
عبر ٍ
يعرفوه .وكما ّأنه ال أحد يغرق في البحر ّ
امليت ،حبذا لو نكثر
لهم أن
من ملح املعرفة والخيال والفضول العلمي ،ونحن ّ
نعد لبناء طالبنا
بحيث ال يغرقون وال يعمهون.

* شاعر وأكاديمي
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رياضة

رياضة
يوروباليغ

الكرة اللبنانية

ّ
قمة مرتقبة بين آرسنال ونابولي
مباراة دوري أبطال في الدوري األوروبي

خ ــدم ــت ق ــرع ــة ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
م ـ ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
«ي ـ ــوروب ـ ــالـ ـ ـي ـ ــغ» ن ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي
اإلن ـك ـل ـيــزي ك ـث ـي ـرًا .ول ـك ــن ،ف ــي الــوقــت
عينه ،وضعت القرعة فريقني من بني
أبـ ــرز ثــاثــة مــرش ـحــن لـلـظـفــر بـكــأس
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وجـ ـه ــا ل ــوج ــه فـ ــي ال ـ ــدور
ربــع النهائي .آرسـنــال اإلنكليزي في
م ــوا ّج ـه ــة م ــع ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي .ال
يـتـمــنــى أح ــد مــن مـتــابـعــي ك ــرة الـقــدم
مشاهدة أحــد هذين الفريقني يخرج
م ــن ال ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي لـلـبـطــولــة،
وذل ـ ــك لـ ــزيـ ــادة ال ـح ـم ــاس وامل ـنــاف ـســة
ّ
فــي األدوار املـتـقــدمــة ،إل أن هــذه هي
عــواقــب الـقــرعــة ،التي وضعت كــل من
آرسـ ـن ــال وم ــدرب ــه أون ـ ــاي إي ـم ــري في
مــواج ـهــة ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــونــي وفــريــق
الـجـنــوب اإلي ـطــالــي .املـفــارقــة هـنــا ،أن
املدر َبني ،كانا قد ّ
ّ
دربا نادي العاصمة
الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان في
فـتــرة مــن ال ـف ـتــرات ،واالث ـن ــان مـعــا ،لم
ّ
يتمكنا مــن ال ــوص ــول بــرفـقــة الـنــادي

ّ
الئحة «المهمشين» تطول وتطول
شربل ّ
كريم
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى وج ـ ــوه ب ـع ــض الــاع ـبــن
أحـيــانــا يـمـكــن أن يـعـكــس حقيقية ما
يشعرون أو مــا يـمــرون بــه مــع فرقهم.
ه ــي ت ـعــاب ـيــر ال ــوج ــه نـفـسـهــا ال ـت ــي ال
ً
ت ـتــرك م ـج ــاال لـلـشــك ف ــي حـ ــاالت ع ــدة،
ً
عندما يكون أحدهم مستاء من دوره
راض ع ـنــه .ه ــذه امل ـســألــة كــان
أو غـيــر
ٍ
ب ــاإلم ـك ــان مل ـس ـهــا ف ــي ج ــول ــةٍ بــات ـجــاه
مـقــاعــد احـتـيــاط ال ـفــرق أو حـتــى على
امل ـن ـصــات الــرس ـم ـيــة ل ـل ـمــاعــب ،حيث
استقر العبون ملتابعة مباريات فرقهم
بعد استبعادهم.
ُ
يمكن الـقــول إن هـنــاك العـبــن ظلموا،
ألنهم استحقوا دورًا أكبر مع فرقهم،
فرق أخرى لكانوا
وربما لو وجدوا مع ٍ
قد خاضوا كل املباريات كأساسيني،
ّ
لكن تبقى ظــروف كــل فريق وخيارات
ّ
امل ــدرب ــن ه ــي ال ـح ــاك ـم ــة .أم ـ ــا الـنـقـطــة

إميري لم يحقق نصف اإلنجازات
التي حققها كارلو أنشيلوتي
هي مباراة دوري أبطال بالنسبة إلى أنشيلوتي ( كارلو هيرمان  -أ ف ب)

أنشيلوتي رئيسًا لعارضتها الفنية.
ُ
أه ــم إنـ ـج ــازات إيـ ـم ــري ،تـخـتـصــر في
مـ ـسـ ـي ــرت ــه «االس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ــائ ـ ـي ــة» ب ــرف ـق ــة
ال ـ ـن ـ ــادي األنـ ــدل ـ ـسـ ــي إش ـب ـي ـل ـي ــة .فــي
الـبــاد «اإليـبـيــريــة» كما كانت تعرف
ّ
س ــاب ـق ــا ،ت ـم ــك ــن إيـ ـم ــري م ــن تـحـقـيــق
ث ـ ــاث ـ ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــدوري
األوروب ـ ــي «يــوروبــال ـيــغ» ،وه ــو بحد
ذات ـ ــه إن ـج ــاز ت ــاري ـخ ــي حـقـقــه وكـتـبــه
ّ
إيمري بنفسه .حتى أن األمــر أصبح
ّ
يتصف بــالــ«شـعــوذة» ،وذل ــك بسبب
أن ه ـنــاك لـقـبــا م ــن ب ــن ه ــذه األل ـقــاب
الثالثة ،حققها إيمري بعد أن احتل

املركز الثالث في مجموعته في دوري
األبطال ،وعاد من جديد إلى بطولته
املحببة ،وحقق اللقب .إذًا هي بطولة
ّ
الخاصة ،ويعرف
مدرب نادي آرسنال
خفاياها تمامًا ،لكن في الوقت عينه،
هناك إضافة أخرى ستساعد إيمري
ّ
على تخطي عقبة نــابــولــي ،وهــي أن
فريقًا كــآرسـنــال ،بأسمائه والعبيه،
سيكون أفضل ّ
مما كــان عليه فريقه
السابق إشبيلية ،وهذا األمر سيعطي
امل ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي دف ـ ـعـ ــة م ـع ـنــويــة
كـ ـبـ ـي ــرة .اسـ ـتـ ـط ــاع آرس ـ ـنـ ــال تـحـقـيــق
«ريمونتادا» في جولتني ماضيتني،

األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــاتـ ـ ــي بـ ــوري ـ ـسـ ــوف
ال ـب ــاروس ــي ،وال ـثــان ـيــة عـلــى حـســاب
رين الفرنسي أيضًا .صورة تدل على
أن آرسنال ال يستسلم حتى لو كانت
النتيجة مريحة للفريق الخصم في
مباراة الذهاب .على الضفة األخــرى،
فإن املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي
غـيــر متخصص فــي بـطــولــة ال ــدوري
األوروبي« .كارليتو» ،من بني املدربني
الــذيــن تــركــوا بصمتهم فــي البطولة
األعــرق ،وهي دوري األبطال مع ريال
مدريد ومع ناديه املحبب ميالن .لذا،
فإن تجربة الدوري األوروبي ستكون

غريبة على أنشيلوتي ،ولــو أن هذه
الليلة تحديدًا ،ستكون ليلة من ليالي
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ول ـك ــن يلتف
حولها غطاء «الدوري األوروبي».
ّ
التكهن بنتيجة هذه
من الصعب جدًا
املباراة (اليوم الساعة  22:00بتوقيت
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .الـ ـف ــريـ ـق ــان يـ ـل ـع ـب ــان ك ــرة
هجومية ،وفــي الوقت ذاتــه ،املدربان
ل ــدي ـه ـم ــا الـ ـخـ ـص ــائ ــص ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة،
وأسـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـك ــون ــا
َ
ـطــن وحـ ـ َ
ـذريـ ــن ع ـل ــى ح ـســاب
م ـن ـض ـبـ
ال ـكــرة الجميلة ال ـتــي يـقــدمـهــا العبو
الفريقني.

والعودة الى السكة الصحيحة...
تشيلسي ّ

ساري يتخلى عن «عناده»
حسين فحص

تشكل
اليوروبا ليغ
الفرصة
األخيرة
لساري
(غلين كيرك
ــ أ ف ب)

بأدوار ضائعة أو غائبة
العبون
ٍ

ّ
تقلص دور عدد كبير من األسماء المعروفة أو تلك التي
القدم .ما بين
كانت منتظرة في الــدوري اللبناني لكرة
ّ
الموسم الماضي والحالي ّ
تبدلت أدوار البعض وتبخرت أدوار
البعض اآلخر ،ما يطرح عالمات استفهام حول مستقبل
بعض الالعبين مع فرقهم في الموسم المقبل

حسن رمضان

ال ـب ــاري ـس ــي إلـ ــى أدوار م ـت ـقــدمــة فــي
بطولة دوري األب ـطــال .واالث ـنــان معًا
أيـ ـض ــا ،ح ـق ـقــا أل ـق ــاب ــا مـحـلـيــة كـثـيــرة
لـ ـلـ ــ«ب ــي أس ج ـ ـ ــي» .ل ـك ــن هـ ــل يـمـكــن
اعـتـبــار ،محطتي آرس ـنــال ونــابــولــي،
بمثابة خطوة إلى الــوراء في مسيرة
كارلو وأوناي؟
م ـم ــا ال ش ــك فـ ـي ــه ،أن املـ ـق ــارن ــة بـحــد
ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـ ــن إي ـ ـ ـمـ ـ ــري وأنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي
ليست عــادلــة أب ـدًا .ف ــاألول ،لــم يحقق
ن ـ ـصـ ــف اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات الـ ـ ـت ـ ــي ح ـق ـق ـهــا
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ال ـك ـب ـي ــر ،صــاحــب
ال ـت ــاري ــخ م ــع فـ ــرق ع ـ ـ ّـدة أش ـ ــرف على
تــدري ـب ـهــا أب ــرزه ــا م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي.
ن ـق ـطــة أخـ ـ ــرى ،وهـ ــي أن الـ ـف ــرق كبير
أيضًا بــن نوعية وقيمة الـفــرق التي
دربـهــا إيـمــري ،وبــن التي كــان كارلو
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ّ
يـ ـح ــل نـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي
ً
ض ـي ـف ــا ثـ ـقـ ـي ــا عـ ـل ــى س ــافـ ـي ــا بـ ــراغ
التشيكي ،في ذهاب ربع النهائي من
الـ ــدوري األوروب ـ ــي ( 22:00بتوقيت
ب ـيــروت) .م ـبــاراة سهلة على ال ــورق،
وتــأتــي بعد تـجــاوز الـنــادي اللندني
ل ـس ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج امل ـخ ـي ـب ــة،
والعودة
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة .ح ـق ــق
تشيلسي ثالثة انتصارات متتالية
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري أن ـع ـش ــت ح ـظ ــوظ ــه فــي
التأهل إلــى دوري أبطال أوروبــا من
الـ ـب ــاب الـ ــواسـ ــع .ب ـ ـ ٌ
ـاب آخـ ــر سيفتح
ب ــوج ــه رجـ ـ ــال سـ ـ ــاري إذا م ــا تـمـكــن
ال ـف ــري ــق م ــن ال ـت ـت ــوي ــج ف ــي الـ ـ ــدوري
األوروبي.
ّ
ف ــور مـجـيـئــه إل ــى تـشـيـلـســي ،تـمــكــن
ســاري مــن تغيير أسـلــوب اللعب ،إذ
جعل الفريق الــذي طاملا اعـتــاد على
الــدفــاع ،يـقــدم كــرة هجومية جميلة.
رغ ــم الـنـجــاح «الـشـكـلــي» ،ك ــان النقد

مـ ــوجـ ــودًا ف ــي ب ـع ــض املـ ـب ــاري ــات ،إذ
أظـهــرت بعض املــواجـهــات ضــد فرق
وسط الجدول وما دون ،جزءًا مظلمًا
ف ـ ــي ش ـخ ـص ـي ــة املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
قوامه التعصب ألفكاره دون التحلي
بسالسة التغيير عند الضرورة.
م ـ ـنـ ــذ مـ ـنـ ـتـ ـص ــف املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم ،اعـ ـتـ ـم ــد
الخصوم أسلوبًا واح ـدًا للفوز على
ت ـش ـي ـل ـســي ،ي ـق ـضــي بــال ـض ـغــط على
ج ــورج ـي ـن ـي ــو  -م ــرك ــز ث ـق ــل ال ـفــريــق
فــي الــوســط  -واس ـت ـغــال املـســاحــات
املـ ـ ـت ـ ــروك ـ ــة وراء الـ ـظـ ـهـ ـي ــر األي ـ ـسـ ــر
مــاركــوس ألــونـســو .ثـبـ ٌ
ـات غير مبرر
ع ـل ــى الـ ـجـ ـن ــاح األي ـ ـمـ ــن ،بــامل ـفــاض ـلــة
ّ
بــن بـيــدرو وويـلـيــان ،ول ــد شيئًا من
الحساسية لــدى بعض الالعبني ،إذ
ظ ـهــرت جـلـيــا رغ ـبــة مــوه ـبــة الـفــريــق
الشابة كــالــوم هــودســون أودوي في
م ـغــادرة ال ـنــادي إلــى بــايــرن ً ميونخ،
ً
ال ـ ـ ــذي أب ـ ـ ــدى ب ـ ـ ـ ــدوره رغ ـ ـبـ ــة ك ـب ـي ــرة
ب ـضــم ال ـش ــاب اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ســوق
االنتقاالت الشتوي املاضي.
أخيرًا ،بعد دخول الفريق في املنعطف

ال ـض ـب ــاب ــي ل ـل ـم ــوس ــم ،رضـ ـ ــخ سـ ــاري
ملـطــالــب اإلع ـ ــام وال ـج ـم ـهــور ،فــأعـطــى
ٍّ
ال ـفــرصــة ل ـكــل مــن ال ـج ـنــاح اإلنـكـلـيــزي
الـ ـش ــاب ه ــودس ــون أودوي ،وامل ـح ــور
اإلن ـك ـل ـيــزي لــوف ـتــس تـشـيــك والـظـهـيــر
األيسر اإليطالي إيميرسون بامليري.
تغييرات في الصفوف الثالثة أنعشت
ال ـف ــري ــق م ــن ج ــدي ــد ل ـي ـعــود إلـ ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .ل ــم ت ـس ـهــم ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة ن ـ ـقـ ــاط ض ـعــف
الفريق فحسب ،بل ساهمت في إعادة
ال ـعــديــد م ــن الــاع ـبــن إل ــى مـسـتــواهــم
امل ـع ـه ــود .س ــاه ــم إشـ ـ ــراك إي ـم ـيــرســون
فــي مـســانــدة ديفيد لــويــز فــي الجانب
الدفاعي ،كما ساهم إشراك العب قوي
الـبـنـيــة كـلــوفـتــس تـشـيــك بــال ـقــرب من
جورجينيو ،بإزالة الضغط عنه ،غير
أن املستفيد األكبر من هذه التغييرات،
كـ ــان الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن ه ـ ـ ــازار ،نجم
الفريق األول .فــي التشكيلة القديمة،
كان هازار يعنى بكل وظائف الهجوم،
مـ ــن مـ ـ ــراوغـ ـ ــةٍ وص ـ ـنـ ــاعـ ــةٍ وت ـس ـج ـي ــل،
دون تلقي الــدعــم الكافي مــن ألونسو

ّ
وجورجينيو في ظل املراقبة اللصيقة
املفروضة عليهما .اليوم ،ظهر هــازار
بـ ـص ــورة ج ــدي ــدة ب ـع ــد أن تـ ـح ــرر مــن
بعض املهام التي كــان يعنى بها .مع
دخــول هــودســون إلــى التشكيلة ،بات
تشيلسي يمتلك جبهتني للهجوم بعد
أن كان الثقل األول واألخير منحصرًا
ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـي ـس ــرى .تـ ـح ـ ُّـرر هـ ــازار
م ــن ال ــواج ـب ــات الــدفــاع ـيــة م ـنــذ بــدايــة
املوسم لم يكن كافيًا ،إذ ساهم التنوع
الـهـجــومــي ال ـيــوم فــي تسجيل أفضل
تشيلسي،
موسم لهازار في تاريخه مع
ً
ح ـي ــث أن ـ ــه ال ــاع ــب األكـ ـث ــر م ـســاه ـمــة
بــاألهــداف فــي ال ــدوري اإلنكليزي هذا
ً
املوسم برصيد  28هدفًا ،مسجال ()16
وصانعًا ( 12هدفًا).
مع الخروج من دائــرة املنافسة على
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،وخ ـ ـس ـ ــارة نـ ـه ــائ ــي ك ــأس
الــرابـطــة اإلنكليزية أم ــام مانشستر
س ـي ـت ــي بـ ــركـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،تـبـقــى
بطولة الــدوري األوروبــي بابًا أخيرًا
يمكن أن يشفع لـســاري فــي موسمه
األول في إنكلترا.

األس ــاسـ ـي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ف ـه ــي مـسـتـقـبــل
ّ
«املهمشني» أو الذين
هــؤالء الالعبني
ّ
ٍّ
تـقــلـصــت أدوارهـ ـ ــم إل ــى ح ــد كـبـيــر مع
فرقهم ،أو تلك التي انتقلوا إليها في
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،إذ ال ُيـسـتـبـعــد أن
يسلكوا االتجاه املعاكس في الصيف
املقبل ،وذلك في إطار البحث عن فريق
جديد.

ال مكان للشبان

ّ
ربـمــا تبرز هــذه القضية فــي النجمة
أك ـثــر م ــن بــاقــي الـ ـف ــرق ،وذلـ ــك بحكم
وج ــود كــوكـبــة مــن امل ــواه ــب الــواعــدة
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـنــى ف ـ ــرق ك ـث ـي ــرة ل ــو أن ـهــا
تــدافــع عــن ألــوان ـهــا .مــواهــب يمكنها
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـسـ ــار ال ـف ــري ــق
ً
حــاضـرًا ومستقبال ،وقــد أثبتت هذا
األمر في محطات عدة ،لكن في نهاية
امل ـط ــاف ك ــان دوره ـ ــا مـ ـح ــدودًا .على
رأس هذه املواهب يأتي هداف دوري
الشباب مهدي زين ( 26هدفًا) ،الذي
س ــرع ــان م ــا نـ ّـص ـبــه ك ـث ـيــرون خليفة
لـلـقــائــد الـســابــق لـلـفــريــق «الـنـبـيــذي»
ع ـبــاس ع ـط ــوي .ه ــو بــالـتــأكـيــد يملك
مــزايــا الع ــب الــوســط الـعـصــري الــذي
يجمع بني االجتهاد واالبـتـكــار .لكن
امل ـيــزات الـتــي يتمتع بها ابــن شقيق
ال ـهــداف الـســابــق هيثم زي ــن ،لــم تكن
كــافـيــة لـيـخــوض أك ـثــر م ــن مـبــاراتــن
ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي م ـقــابــل  4م ـبــاريــات
كــاحـتـيــاطــي .وف ــي نـظــر النجماويني
املـ ـت ــابـ ـع ــن عـ ــن كـ ـث ــب لـ ـه ــذا ال ــاع ــب
الـ ـ ـش ـ ــاب ،ف ـه ــو ي ـس ـت ـحــق دورًا أك ـبــر
ّ
استنادًا إلى إمكاناته ،علمًا أن تقلص
مشاركاته لم تكن أسبابها فنية فقط،
بل أخرى ترتبط بمسألة تمديد عقده
بحسب معلومات لـ«األخبار».
االسـ ــم اآلخـ ــر الـ ــذي ك ــان م ـن ـت ـظ ـرًا هو
م ـح ـمــود ك ـع ــور الـ ـق ــادم م ــن اإلصـ ــاح
ال ـبــرج الـشـمــالــي .موهبته الهجومية
ترجمها في دوري الشباب بتسجيله
 25هدفًا .لكن هذا الرقم لم يكن كافيًا
ليحجز مكانًا في التشكيلة األساسية
َ
املدربني الصربي بوريس بونياك
مع
وامل ـح ـلــي م ــوس ــى ح ـج ـيــج ،الـ ــذي عــاد
وأعـطــاه فرصته رغــم أنــه شــارك فــي 5
ً
م ـبــاريــات كــاحـتـيــاطــي ،مـسـجــا هدفًا
وحـ ـيـ ـدًا «م ـث ـي ـرًا ل ـل ـج ــدل» ف ــي مــرمــى

ً
التضامن صــور ،وحــاصــا على ركلة
ال ـج ــزاء غـيــر الصحيحة الـتــي منحت
النجمة الفوز على األنصار.
صـحـيــح أن الـثـنــائــي امل ــذك ــور انـتـظــره
الجمهور كثيرًا ،لكن هناك العب شاب
بشكل أكبر وهو علي
آخر كان منتظرًا
ٍ
الحاج الذي برزت موهبته في املوسم
املاضي وبــات أمــل املستقبل بالنسبة
إل ــى ال ـن ـج ـمــاويــن .ل ـكــن ف ـجــأة أصـبــح
ال ـ ـحـ ــاج اح ـت ـي ــاط ـي ــا وأحـ ـي ــان ــا خـ ــارج
تشكيلة الـ 18فخاض  5مباريات فقط،
كان أساسيًا في مناسبتني منها .األمر
الالفت أنه رغم الــدور املحدود لهؤالء
ال ــاع ـب ــن ،فـ ــإن إدارة ال ـن ـج ـمــة سعت
بـقــوة لتمديد عقد زيــن وال ـحــاج ،لكن
املفاوضات لم تكن سهلة أبدًا بالنظر
َ
إلى توقف ّ
الالعبني عند
القيمني على
نقطة دورهما املستقبلي مع الفريق،
و ّهـ ــي م ـس ــأل ــة أس ــاس ـي ــة ل ــاع ـب ــن فــي
سنهما كونهما يحتاجان إلى دقائق
لعب أكثر لتطوير مستواهما.

أن تأتيه النهاية املأساوية بتعرضه
إلصابة قوية قضت على موسمه.
في األنصار أيضًا خاض بالل نجدي
 9مـ ـب ــاري ــات ك ــأس ــاس ــي ف ــي امل ــوس ــم
املاضي ،لكن دوره تراجع هذا املوسم
فخاض  8مباريات كــان في نصفها
أساسيًا ،حيث بدا واضحًا أن املدرب
األردن ــي عبدالله أبــو زمــع لــم يضعه
فــي حساباته األول ـيــة ،بغض النظر
إذا مــا ابـتـعــد بسبب اإلصــابــة أم ال.
األمر نفسه ينطبق على زميله عالء
البابا الذي خاض  18مباراة املوسم

رغم دورهما المحدود
فإن إدارة النجمة ضغطت
للتمديد لزين والحاج

ّ
بين الدكة والميدان

عندما انتقل حمزة علي من طرابلس
إلى األنصار لم يكن يعلم أن موسمه
سيتحول إلــى كــابــوس .الــاعــب كان
أســاسـ ّـيــا مــع الـفــريــق الـشـمــالــي ،لكن
مع وصوله إلى بيروت لم يتمكن من
إزاحــة حسن شعيتو «شبريكو» من
مركز الظهير األيسر ،فأصبح أسيرًا
يوسف الحاج
لــدكــة ال ـبــدالء .ش ــارك مــرة واح ــدة في
َ
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ع ـنــدمــا دخـ ــل أم ــام لم يحظ
بدور كبير
النجمة ذهــابــا فــي الدقيقة  ،88قبل مع الراسينغ
(عدنان الحاج
علي)

املــاضــي ك ــان فــي  13منها أســاسـيــا،
مـ ـق ــاب ــل  6م ـ ـبـ ــاريـ ــات م ـ ــن أصـ ـ ــل 15
كأساسي هذا املوسم.
ُ
عند أبو زمع يمكن التوقف ،إذ انتقد
األخير لعدم إعطائه الفرصة لالعبني
الصغار ،أمثال موسى الطويل الذي لم
يخض أي مباراة في الــدوري بل لعب
م ــرة واحـ ــدة فــي ال ـكــأس ضــد الـشـبــاب

ال ـع ــرب ــي .اسـ ــم هـ ــذا ال ــاع ــب عـ ــاد إلــى
التداول بعدما قـ ّـدم نفسه بشكل ّ
جيد
ٍ
مع املنتخب األوملبي بعيدًا عن مركزه
الطبيعي ،علمًا أنه كان من الخيارات
األساسية غالبًا أيام كان املدرب جمال
طه على رأس الجهاز الفني.
ب ــال ـح ــدي ــث عـ ــن األس ــاسـ ـي ــن ال ــذي ــن
تـحــولــوا إلــى احتياطيني يمكن ذكر
اس ـ ــم زاه ـ ـ ــر ح ـس ــن ال ـ ـ ــذي خ ـ ــاض 19
مـ ـب ــاراة كـ ــان ف ــي  14م ـن ـهــا أســاس ـيــا
م ــع ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ق ـب ــل ان ـت ـقــالــه
إل ــى الـصـفــاء حـيــث لـعــب  8مـبــاريــات
فقط ،بدأ  4منها ،قبل أن يختفي مع
وص ــول امل ــدرب الـســابــق إمـيــل رستم
ل ــإش ــراف عـلــى ال ـفــريــق .زمـيـلــه علي
كــركــي بــدأ نصف مبارياته ال ــ 16في
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،م ـق ــاب ــل م ـب ــارات ــن
فقط من أصــل  4خاضها في املوسم
ُ
الحالي ،وهــو الــذي اعتبر يومًا أبرز
موهبة صفاوية صاعدة.
فــي الراسينغ أخــذ الالعبون الشبان
فــرصـتـهــم بـشـكـ ٍـل واض ــح ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ،ول ــو أن امل ــداف ــع م ــارك مهنا
لـعــب  4مـبــاريــات لــم يستبدل فــي أي
مـنـهــا حـيـنـهــا .لـكــن ك ــان م ــن املنتظر
أن يـلـعــب قـلــب ال ــدف ــاع األس ــاس ــي في

العهد يواجه األنصار
تنطلق اليوم ( 16:00عصرًا) مباريات األسبوع ما قبل األخير من
بطولة لبنان لكرة القدم ،بمواجه ٍة بني العهد واألنصار على ملعب مدينة
كميل شمعون الرياضية .العهد الذي حسم اللقب للمرة الثالثة تواليًا،
يخوض اللقاء قبل السفر ملواجهة السويق العماني الثالثاء املقبل ضمن
ٓ
الجولة الرابعة من دور املجموعات بكأس االتحاد االسيوي .وغالبًا لن
ُيشرك املدرب باسم مرمر جميع العبيه األساسيني إلراحتهم ،ما قد
ُيعطي ً األنصار أفضلية على أرض امللعب ،إذ ال يزال «األخضر» يملك
فرصة في الحصول على وصافة الدوري في حال فوزه في املباراتني
األخيرتني ،فال يفصل بينه وبني النجمة سوى أربع نقاط.

امل ـن ـت ـخ ــب األومل ـ ـبـ ــي دورًا أكـ ـب ــر ه ــذا
املوسم ،لكنه خاض  3مباريات سجل
خــال ـهــا م ـشــارك ـتــن ك ــأس ــاس ــي .إلــى
الراسينغ كان قد انتقل يوسف الحاج
ّ
ه ــرب ــا م ــن دك ـ ــة الـ ـب ــدالء ف ــي الـنـجـمــة.
صحيح أنه لعب  10مباريات بينها 6
كأساسي ،أي أكثر من املوسم املاضي
( 6مباريات كان في  2منها أساسيًا)،
لكن غالبًا عند قبول أي العب االنتقال
ـق آخ ــر ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة
إل ــى ف ــري ـ ٍ
ـت أكبر
ـ
ق
و
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
ح
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـرر
ـ
ق
يـكــون قــد
ٍ
على أرض امللعب ،من ذاك الذي حصل
عليه نجل نجم النجمة السابق جمال
الـ ـح ــاج .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك ظـ ــروف أخ ــرى
دفـ ـع ــت ب ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن ب ـع ـي ـدًا عــن
امللعب على غرار ما حصل مع مهاجم
ال ـســام زغــرتــا ألـيـكــس ب ـطــرس الــذي
لـعــب  19م ـب ــاراة فــي املــوســم املــاضــي
ُ
ك ــان أســاسـيــا فــي 18مـنـهــا (اســتـبــدل
مــرة واح ــدة) ،لكن مشكلة بقيت طي
الكتمان مع إدارة فريقه أبعدته عنه،
ليعود ويخوض  9مباريات أساسيًا
ً
من أصل  11لعبها ،مسجال  5أهداف
(مـقــابــل هــدفــن فــي كــل مــن املوسمني
السابقني) .العب اإلخاء األهلي عاليه
خ ــال ــد ت ـكــه ج ــي ب ــدأ امل ــوس ــم الـحــالــي
أســاس ـيــا ،لـكــن عـ ـ ّـداد امل ـبــاريــات الـتــي
بدأها توقف عند الرقم  9من أصل 17
مباراة مع ّ
توجه املدرب عبد الوهاب
أبــو الهيل لتدوير تشكيلته ،فسجل
هدفني ومـ ّـرر آخرين مقابل  5أهــداف
و 4تمريرات حاسمة عندما دافع عن
ألوان األنصار في املوسم املاضي.
ب ــا ش ــك ،ف ــإن أك ـث ــر الــاع ـبــن الــذيــن
كــانــوا سـيـحـجــزون مـكــانــا دائ ـمــا في
ال ـت ـش ـك ـي ــات األس ــاسـ ـي ــة هـ ــو الع ــب
ال ـع ـهــد ع ـلــي ح ــدي ــد الـ ــذي خ ــاض 13
م ـبــاراة منها  12أســاسـيــا ،لـكــن وفــق
الظروف الطارئة التي عرفها الفريق
على صعيد اإلصــابــات وتحديدًا مع
غـيــاب زمـيـلــه حـســن زي ــن حـيــث أخــذ
م ـكــانــه وقـ ـ ـ ّـدم نـفـســه الع ـب ــا يستحق
أكثر مما حصل عليه.
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معين الرفاعي (أبو عماد) *
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ،ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
ّ
التوصل إلى اتفاق للتهدئة بني
احتماالت
غ ــزة والـكـيــان اإلســرائـيـلــي .وم ــن ش ــأن هــذه
ال ـت ـفــاه ـمــات أن تـ ـ ــؤدي ،ب ـص ــورة م ـبــاشــرة،
إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف املـ ـع ــان ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة ألهـلـنــا
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة .وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى ه ــذه
الـتـفــاهـمــات سـيــاسـيــة ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى.
ل ــدى ح ــرك ــة ح ـم ــاس وال ـك ـي ــان اإلســرائ ـي ـلــي
مصلحة متبادلة في التوصل إلى «هدنة»
طويلة األم ــد ،تحت مسمى التهدئة ،ولكل
مـنـهـمــا مـنـطـلـقــاتــه وأهـ ــدافـ ــه ال ـخ ــاص ــة بــه.
ّ
تحول إلى
لكن ،لو افترضنا أن قطاع غــزة
ّ
س ـن ـغ ــاف ــورة ،وأن غـ ــزة اس ـت ـطــاعــت ام ـتــاك
أسلحة نوعية متطورة خالل فترة التهدئة،
ف ـس ـي ـب ـقــى الـ ـ ـس ـ ــؤال :أي ق ـي ـمــة ت ـب ـقــى ل ـغــزة
القوية واملزدهرة إن أصبحت خارج املعادلة
الفلسطينية الكاملة؟!
ي ـش ـي ــر عـ ـ ــدد مـ ــن تـ ـص ــريـ ـح ــات املـ ـس ــؤول ــن
فـ ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــاس وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
واملنسق الدولي للشرق األوســط ،نيكوالي
ّ
ّ
ميالدينوف ،إلــى أن ثمة فرصة جدية هذه
امل ـ ــرة ت ـت ـيــح ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق لتثبيت
التهدئة بني غزة والكيان ،قد تكون طويلة.
فرئيس املكتب السياسي لحركة حماس،
ّ
إسماعيل هنية ،كشف عــن تسلمه جــداول
زمنية من الجانب اإلسرائيلي ،عبر الجانب
امل ـص ــري ،تـتـضـمــن تـخـفـيــف ال ـح ـصــار على
ق ـط ــاع غـ ــزة ،وم ــن بـيـنـهــا تــوس ـيــع مـســاحــة
الصيد البحري ،وتسهيل دخول الشاحنات
إلى القطاع ،وإزالــة املنع عن  %40من املواد
التي يصنفها الجانب اإلسرائيلي على أنها
«مــزدوجــة االستخدام» ،إضافة إلــى قضايا
ّ
أخـ ــرى ،مـثــل إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وح ــل مشكلة
الكهرباء .وجــاءت تصريحات رئيس وزراء
ّ
الكيان اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو لتؤكد
ّ
وج ــود ال ـج ــداول ،ومـشـيـرًا إل ــى أن التنفيذ
س ـي ـتــم ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وبعدها .في وقت تشير فيه معلومات إلى
وجود مفاوضات غير مباشرة حول صفقة
جديدة لتبادل األسرى.
تدرك حركة حماس ،وقوى املقاومة في غزة،
ّ
أن اللحظة السياسية الراهنة تتيح إمكانية
ممارسة الضغط على الجانب اإلسرائيلي
وعـلــى اإلدارة األمـيــركـيــة مــن أج ــل تخفيف

ال ـح ـص ــار ع ـل ــى قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة .ع ــان ــى أه ــال ــي
ً
القطاع طويال ،على مدى ما يزيد على اثني
عشر عامًا ،من حصار ّ
مشدد وظالم ،حرمهم
مــن أبـســط مـقــومــات الـحـيــاة اإلنـســانـيــة ،من
م ــاء وكـهــربــاء وغ ــذاء ودواء ،فشلت جميع
قــوافــل الـتـضــامــن مــع غ ــزة ،وال ـتــي انطلقت
من موانئ أوروبية وآسيوية وأفريقية في
ّ
فكه .ومن الطبيعي أن تحرص قوى املقاومة
على تخفيف الحصار عــن أهلها وشعبها
وأبنائها ،وأن تلتقط الفرصة املناسبة لذلك.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،م ــن امل ــأم ــول أن يسهم
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ع ـ ــن غ ـ ـ ــزة ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
بـيـئــة أك ـثــر م ــاء م ــة لـتـطــويــر ق ــوة املـقــاومــة
وق ــدرات ـه ــا ،وف ــق م ـعــادلــة بـسـيـطــة :إن قــوى
املـقــاومــة الـتــي اسـتـطــاعــت تـطــويــر قــدراتـهــا
في فترة الحصار ،ستوفر لها فترة التهدئة
وت ـخ ـف ـيــف ال ـح ـص ــار ظ ــروف ــا أك ـث ــر مــاء مــة
لتطوير قدراتها.
في املقابل ،يسعى الطرف اإلسرائيلي إلى
االسـتـفــادة مــن اللحظة السياسية الحالية
ّ
لفك االرتباط بني قطاع غزة وباقي القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـيــس ال ــوط ــن الفلسطيني
فحسب .بعض األط ــراف اإلســرائـيـلـيــة يرى
أن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ت ـه ــدئ ــة ل ـس ـنــوات
ط ــوي ـل ــة م ــع حـ ـم ــاس م ــن ش ــأن ــه أن ُي ـخ ــرج
س ــاح امل ـقــاومــة م ــن م ـعــادلــة الـ ـص ــراع ،ولــو
لفترة محدودة ،تكون كافية لتنفيذ أجندة
السيطرة على القدس الشريف وما تبقى من
الضفة الغربية .وقد ّ
عبر نتنياهو بوضوح
تــام عن هــذا الـهــدف ،حني صــرح في مقابلة
مع صحيفة ُ«إسرائيل اليوم» الصهيونية
ً
قــائــا« :لـقــد قـطـعــت الـعــاقــة بــن غ ــزة وبــن
ي ـهــودا وال ـســامــرة (الـضـفــة الـغــربـيــة) .هــذان
كـيــانــان منفصالن ،وأعـتـقــد أنــه على املــدى
البعيد ،هــذا ليس أم ـرًا سيئًا بالنسبة إلى
دولة إسرائيل».
وف ــي االتـ ـج ــاه ذات ـ ــه ،ت ـح ـتــاج خ ـطــة اإلدارة
األمـيــركـيــة لتصفية القضية الفلسطينية،
املعروفة باسم «صفقة القرن» ،إلى تحييد
غ ــزة ومـنــع ق ــوى املـقــاومــة مــن الـتــأثـيــر على
مسار الخطة .وال مشكلة لــدى هــذه اإلدارة
في إغداق األموال على قطاع غزة ،وتحسني
األوض ـ ـ ــاع املـعـيـشـيــة ألهـ ـل ــه ،ث ـم ـنــا لـتـمــريــر
الـصـفـقــة .لـيــس امل ـط ـلــوب أن ت ـكــون حـمــاس
ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـص ـف ـق ــة ،بـ ــل أن ت ـح ـص ــل عـلــى
مغريات تمنعها من التفكير في عرقلتها.

(محمود همص  -أ ف ب)

ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،ورغ ـ ــم حـ ــرص ق ـ ــادة حـمــاس
والكيان اإلسرائيلي على وصف املحادثات
باإلنسانية ،إال أن الجوهر يبقى سياسيًا.
إخـ ــراج ق ــوى امل ـقــاومــة فــي غ ــزة مــن مـعــادلــة
الصراع على أرض فلسطني ،وتقزيم وظيفة
املقاومة ،ومــا راكمته من أسلحة وتقنيات
وخ ـب ــرات ،إل ــى وظـيـفــة وح ـي ــدة :ال ــدف ــاع عن
غزة ضد أي عدوان إسرائيلي .وبالتالي ،لن
تكون لدى غزة ،عمليًا ،القدرة على استخدام
س ــاحـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـع ـ ــارك ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـق ــدس،
واالستيطان ،واألســرى ،والعودة ،وغيرها.
ُ
وه ــذه نتيجة تـسـعــد ال ـطــرف اإلســرائـيـلــي،
وال سيما بعد فشله في تدمير املقاومة في

ثالث حروب كبرى ،وبعد تآكل قدرات الردع
لــديــه .لــم تكن غــزة يــومــا ج ــزءًا مــن املـشــروع
الصهيوني الكبير ،ولطاملا تمنى الزعماء
اإلسرائيليون أن يبتلعها البحر.
في الطرف الفلسطيني املقابل ،يدرك رئيس
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود ع ـب ــاس أن
ّ
تصب في اتجاه الفصل النهائي،
التفاهمات
سياسيًا وجغرافيًا ،بني الضفة وغزة ،وهو
ّ
ّ
ال ي ـكــف عــن ات ـه ــام ح ـمــاس بــأنـهــا ج ــزء في
ّ
صفقة الـقــرن .وهــو اتـهــام مـتـبــادل على أية
حال .ذلك أن الرئيس عباس نفسه قد ساهم،
من حيث يرغب أو ال يرغب ،في دفع القطاع
إلــى أحضان هــذه التفاهمات ،بعد سلسلة

من اإلج ــراءات العقابية التي اتخذها ،نتج
عنها عكس ما كان يأمله ،على ما يبدو.
العدو اإلسرائيلي على عامل الوقت،
يراهن
ّ
يظن ّأنه يسير لصالحه ال ّ
سيما بعد
وهو
مــوجــة االخ ـتــراق لبعض األنـظـمــة العربية،
الخليجية منها عـلــى وج ــه الـتـحــديــد؛ ومــا
يطمح إليه العدو حاليًا هو الحصول على
مصادقة عربية على خطة ترامب لتصفية
ّ
القضية الفلسطينية ،مــا يمكنه مــن فرض
م ــزي ــد م ــن ال ـع ــزل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى ال ـقــوى
الفلسطينية .ولهذا الغرض بــالــذات ،يبدو
أن الـكـيــان اإلســرائـيـلــي واإلدارة األميركية
ّ
معنيان بتحييد ســاح املـقــاومــة إلــى حني
تمرير الصفقة ،وهــو مــا يجب الـحــذر منه
وتداركه.
ال يختلف عاقالن على أن مواجهة مشروع
تصفية القضية الفلسطينية تحتاج إلى
ال ـكــل الـفـلـسـطـيـنــي ،وإلـ ــى تـحـقـيــق الــوحــدة
الــوط ـن ـيــة وإع ـ ـ ــادة ب ـن ــاء املـ ـش ــروع الــوطـنــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وإص ـ ـ ــاح م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وت ـ ـكـ ــاتـ ــف ج ـم ـي ــع الـ ـق ــوى
وتوافقها على برنامج عمل مشترك .غير أن
إمكانية تحقيق ذلك تبدو اآلن أبعد من أي
وقت مضى ،وهي مستمرة في التباعد أكثر.
وال شك أن أنظمة الصواريخ وامتالك قدرات
ردعية من شأنها ردع العدو عن أي عدوان،
ّ
ولكن ال شك أيضًا في أن السالح بذاته هو
وسيلة لتحقيق ه ــدف ،ال هــدفــا بــذاتــه .وال
يجب السماح للعدو الصهيوني أن يضعنا
أم ــام معادلة فلسطني مقابل الحفاظ على
السالح.
الـ ـح ــل ال ــوح ـي ــد امل ـب ـت ـق ــي ،ح ــال ـي ــا ،لـلـشـعــب
الفلسطيني هو خيار العودة إلى املواجهات
ّ
املـيــدانـيــة الـفــدائـيــة .يجب عــدم التخلي عن
الضفة الغربية والقدس وأي شبر من أرضنا
املحتلة فــي عــام  .1948لطاملا قاتل شعبنا
الفلسطيني على طريقة حــرب العصابات
الفدائية الشجاعة ،وهو نموذج
والعمليات
ّ
مستمر ومـتـجــذر فــي أبـنــاء شعبنا ،بدليل
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـن ـف ــردة .ي ـجــب عــدم
الـسـمــاح للعدو اإلســرائـيـلــي بتحييد قوى
املـقــاومــة عــن القضية الفلسطينية وال عن
ب ــاق ــي ال ــوط ــن .وال ـط ــري ــق إل ــى ذل ــك ه ــو في
إع ــادة االعـتـبــار إلــى العمليات الـفــرديــة في
قلب الضفة والقدس وكل فلسطني.
* سياسي فلسطيني

بريماكوف الذي ال تعرفه
عبدالله السناوي *
عندما صعد يفغيني بريماكوف إلى رئاسة
ال ـح ـكــومــة ال ــروس ـي ــة ف ـ ّـي أيـ ـل ــول /سبتمبر
( )١٩٩٨بــدا كأقوى مرشح ُمحتمل لخالفة
بــوريــس يلتسني عـلــى مـقـعــد الـ ّـرجــل األول
فــي الكرملني .كــان يلتسني يترنح وحياته
السياسية توشك على الغروب .أحد األسباب
الـجــوهــريــة فــي تــزكـيــة بــريـمــاكــوف ملنصب
الرجل األول خلفيته كرئيس لالستخبارات
ّ
الــروس ـيــة ف ــي بـلــد تـتـحــلــل قــوتــه وعـنــاصــر
ّ
تماسكه .كان يوري أندربوف أول من صعد
بهذه الصفة ،أعطى إشــارة تغيير في بنية
طويلة من جمود سلفه
السلطة بعد سنوات ّ
ليونيد برجينيف ،لكنه رحــل بعد أقــل من
سنتني .وكان بريماكوف هو الرجل الثاني
املـحـتـمــل ،ال ــذي يـصـعــد ب ـهــذه ال ـص ـفــة ،لكن
يـلـتـســن أطـ ــاح ب ــه خـشـيــة ق ــوة شخصيته
وراهن على رجل ثالث أكثر شبابًا وطموحًا
نفس املــدرســة هــو فالديمير
وغموضًا مــن ّ
بــو ّتــن .بوتني تــأثــر ببريماكوف بــذات قدر
تــأثــر األخ ـيــر بــأنــدربــوف .لــم تـكــن مصادفة
احتفاء بوتني بذكرى بريماكوفّ ،
ربما أكثر
مــن أي زعيم سوفييتي ســابــق .مــع صعود
بــريـمــاكــوف شــاعــت قـصــص وح ـكــايــات عن
صداقاته بالقاهرة وكــانــت مــادة صحافية
رائجة ومثيرة لالهتمام العام .رغم ذلك لم
ّ
يـحــدث أن فــكــر أح ــد فــي تــوظـيــف صــداقــاتــه
الـحـمـيـمــة م ــع ع ــدد م ــن ك ـب ــار الـصـحــافـيــن
املصريني لصالح تطوير املواقف الروسية
ّ
امللحة والضاغطة،
تجاه القضايا العربية
أو ع ـلــى األق ـ ــل الس ـت ـك ـشــاف« :مـ ـ ــاذا يـحــدث
بــال ـض ـبــط ف ــي ال ـك ــرم ـل ــن؟» أو «مـ ــا ح ــدود
التغيير املمكن؟».

القصص اإلنسانية لها ـ باليقني ـ جاذبيتها
امل ـه ـن ـي ــة .ف ـم ــن ال ي ــري ــد أن ي ـق ــرأ ع ــن حـيــاة
ال ــرج ــل ال ـق ــوي ال ـصــاعــد ف ــي روس ـي ــا أث ـنــاء
إقــامـتــه الـطــويـلــة فــي ال ـقــاهــرة ،أو جلساته
ّ
ومحاوراته في مقاهي ّ
األهم
حي الحسني.
مـمــا هــو شـخـصــي وإن ـســانــي اإلطـ ــال على
ّ
يتصرف في امللفات
تفكيره ،أو كيف سوف
ّ
تخصنا وتدخل في صميم مصالحنا
التي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .ل ــم ي ـح ــدث شـ ــيء م ــن ذلــك
االهتمام الذي يستحقه.
فـ ــي تـ ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة كـ ـ ــان مـ ــراسـ ــل صـحـيـفــة
«ب ــراف ــدا» ال ـســابــق ف ــي ال ـعــاص ـمــة املـصــريــة
ً
ـا غ ـيــر عـ ـ ـ ّ
ـادي ف ــي ظ ـ ــروف غ ـيــر عــاديــة
رج ـ ـ
وفي دولــة ،مهما تعاظمت عليها عواصف
اإلنهاك السياسي واالقتصادي ،غير عادية.
بـ ـن ــوع مـ ــن االخ ـ ـت ـ ــزال ان ـت ـم ــى ب ــري ـم ــاك ــوف
ف ــي ج ــان ــب م ـه ــم م ــن ت ـج ــرب ـت ــه اإلن ـس ــان ـي ــة
والـسـيــاسـيــة إل ــى ت ـفــاعــات وم ـع ــارك ث ــورة
«ي ــول ـي ــو» .ك ــان ــت أي ــام ــه ف ــي ال ـق ــاه ــرة ـ كما
كتب فــي مذكراته ـ «أجـمــل سـنــوات العمر».
عاين التجربة عن قــرب وكتب عنها واحـدًا
من أهم الكتب السوفيتية ذات االعتبار مع
زميله إيجور بيليايف .كالهما حمل درجة
الدكتوراه واقترب من املثقفني والصحافيني
وال ـس ـيــاس ـيــن ،ب ـمــن فـيـهــم الــرئ ـيــس جـمــال
عبدالناصر نفسه ،إلــى حــدود تسمح لهما
ّ
تصور موضوعي عن تجربة «يوليو»
ببناء
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ـ
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ـ
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ب ـك ــل
ّ
وصـ ــراعـ ــات ـ ـهـ ــا .فـ ــي ك ـل ـم ــة واح ـ ـ ـ ــدة ل ــخ ــص
بريماكوف التجربة بــ« :الـكــرامــة» .بوصف
بــريـمــاكــوف ك ــان عـبــد ال ـنــاصــر إن ـســانــا «ذا
م ــزاج ح ــار تـسـ ُـهــل اسـتـثــارتــه إذا م ـ ّـس أحــد
بـكــرامـتــه الشخصية أو الـسـيــاسـيــة» .وفــي
روايته حــدث أن اشتكى أثناء مأدبة عشاء

بوصف بريماكوف
مزاج
عبد الناصر إنسانًا ذا
كان
ّ
ُ
حار تسهل استثارته إذا مس
أحد بكرامته الشخصية
أو السياسية

عــام ( )١٩٥٧السفير األمـيــركــي فــي القاهرة
ب ــاي ــروود لـلــرئـيــس عـبــد الـنــاصــر أن بعض
املـ ـص ــري ــن ضـ ــربـ ــوا أم ـي ــرك ـي ــا فـ ــي مـنـطـقــة
قـنــاة الـســويــس .قــال عبد الـنــاصــر« :إن هذا
األميركي كــان يتصرف مــع األس ــف ،بحيث
اعتقد أبناء الشعب أنه جاسوس».
ً
أجــاب بــايــروود ـ منفعال« :إنــه يأسف على
اع ـت ـق ــاده ال ـس ــاب ــق ب ــأن ــه م ــوج ــود ف ــي بــاد
متحضرة» .غادر عبد الناصر قاعة الطعام
على الفور ،ولم تصلح كلمات االعتذار في
يعن ذلك ـ وفق بريماكوف
إرجاعه إليها .لم ّ ِ
ّ
ـ أن عــواط ـفــه تـتـحــكــم ف ـيــه ،فـقــد ك ــان يتخذ
ق ــرارات ــه الـسـيــاسـيــة بـعــد م ـقــارنــات عميقة
وت ـح ـل ـي ــل ل ـل ـت ـج ــارب ودراس ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـك ــان ــات
ثان :كان تكتيكيًا بارعًا
والفرص.
بتوصيف ٍ
ّ
فــي الـسـيــاســة ،لـكــنــه لــم ّ يـكــن أبـ ـدًا ذرائـعـيــا.
وب ـتــوص ـيــف ث ــال ــث :ف ــإن ــه س ـيــاســي حــا ّســم
وبــاســل بــدرجــة كافية ،غير أنــه كــان يفضل
تنفيذ بعض ضــربــاتــه الـكـبــرى بــالـتــدريــج ـ

إذ كان يعقب شوط التأرجح يسارًا تأرجح
آخ ــر إل ــى ال ـي ـمــن .ه ــذا يـتـعـلــق بــالـخـطــوات
التكتيكية ال االستراتيجية .كــان مثل هذا
التكتيك ُيضعف بدرجة ما القوى املضادة
للثورة ،بل كثيرًا ما كان يجهز عليها تمامًا،
غير أنــه حمل أيـضــا فيما يــرى بريماكوف
أخطارًا ّ
جمة ،حتى على عبدالناصر نفسه!
ثـ ـ ّـمـ ــة ن ـ ـ ــوع م ـ ــن االف ـ ـت ـ ـتـ ــان ب ـع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
وب ـت ـج ــرب ـت ــه عـ ــن رؤي ـ ــة واقـ ـ ـت ـ ــراب ودراس ـ ــة
ّ
وح ـ ّـوارات مفتوحة مــع صحافيني مطلعني
ومؤثرين مثل محمد حسنني هيكل ومحمد
سيد أحمد ومحمد عــودة ولطفي الخولي.
ّ
وف ــق بــريـمــاكــوف ف ــإن عـبــد الـنــاصــر لــم يكن
يـنـظــر إل ــى الـسـلـطــة كـمـغـنــم ل ــه ،أو لعائلته
ّ
ـ فـهــو اب ــن مــوظــف صـغـيــر ،ع ــاش فــي منزل
م ـتــواضــع ،ول ــم تـكــن لــديــه حـســابــات جــاريــة
في البنوك األجنبية ،ولم يعلق بثوبه غبار،
عمل دون إجازات بواقع ثماني عشرة ساعة
في اليوم.
ط ــوال مــذكــرات بــريـمــاكــوف تشعر أن ــك أمــام
كاتب يلتزم بالتوجهات الرئيسية العامة
ل ـل ـق ـيــادة الـســوفـيـتـيــة ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،غير
أن حماسه فــي ال ـ ّ
ـرد على خـصــوم «يوليو»
وتفنيد بعض أطــروحــات نقادها الغربيني
ً
مـثــل فــاتـيـكــوتــس ،ال يـمـكــن أن ي ـكــون عـمــا
وظيفيًا صدرت به تعليمات.
انـطــوت مــذكــرات بــريـمــاكــوف على مقولتني
رئيسيتني ،كان لهما في السبعينيات وقع
وأثــر في الجدل السياسي الدائر والساخن
وقتها .األولى ،أن تنظيم «الضباط األحرار»
لــم ي ـســرق ال ـث ــورة مــن ال ـحــركــات الشيوعية
ّ
الـضـعـيـفــة امل ـفــت ـتــة ،وال ـع ــاج ــزة ع ــن الـتـطــور
الفكري .كــان مــن رأي بريماكوف أن تنظيم
«ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ن ـق ـي ــض ل ـل ـمــؤس ـســة

العسكرية التقليدية وضـ ّـدهــا ،وأن ــه سليل
إرث الوطنية املصرية وثــورة أحمد عرابي
ضد تزايد دور األجانب وتسلط الخديوي.
الذين قرأوا كتاب محمد عودة «ميالد ثورة»
عن تاريخ ودور العسكرية الوطنية املصرية
في ثــورات وحــروب مصر ال ّ
بد أن يالحظوا
مدى تأثيره في رؤية بريماكوف.
امل ـ ـقـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ت ــوصـ ـيـ ـف ــه لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـوالت
االجتماعية التي جرت في مصر الستينيات
بأنها تـطـ ّـور ال رأسمالي أدى إلــى تقويض
السيطرة السياسية واالقتصادية األجنبية
في مصر ،وأن وصف هذه التحوالت بأنها
«رأسـ ـم ــالـ ـي ــة دولـ ـ ـ ــة» ،ك ـم ــا دأب ع ـ ــدد كـبـيــر
م ــن ال ـش ـيــوع ـيــن امل ـص ــريــن ل ـيــس أك ـث ــر من
نــزق أيــديــولــوجــي .فعبد الـنــاصــر اشتراكي
حقيقي ،ارتقى وعيه في قلب املعركة ،ومن
مرحلة إلى أخرى ،كما رآه بريماكوف.
صاغ فكرة عبد الناصر املركزية على النحو
التالي« :مصر بلد مفتوح وإسرائيل تهديد
وجـ ّ
ـودي يمكن أن تطعن بها من كل جانب،
وأنه ال يمكنها أن تلعب دورهــا في املنطقة
أو في العالم دون أن تحفظ أمنها ذاتــه ،أو
دون أن يكون لديها جيش قوي».
ّ
وف ــق ه ــذه ال ـف ـكــرة املــركــزيــة ات ـجــه إل ــى كسر
احتكار السالح الغربي وبناء عالقة قوية مع
االتحاد السوفيتي ،ورفض أن تدخل مصر
«ال ـح ــزام الـجـنــوبــي» ،ال ــذي ك ــان يــأمــل وزيــر
خارجية الــواليــات املتحدة في خمسينيات
القرن املاضي جون فوستر دالس في بنائه
على الحدود الجنوبية لالتحاد السوفيتي
ـ ب ـص ـيــاغــة ال ــرج ــل الـ ـ ــذي الح ت ـح ــت ق ـبــاب
ال ـكــرم ـلــن ل ــوق ــت ق ـص ـيــر كـخـلـيـفــة محتمل
ملقاديره.
*كاتب مصري
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ماذا حققت زيارة الوزير جريصاتي الى عكار؟
جوزف عبدالله *
ملاذا يقوم وزير ما بزيارة شاملة ملنطقة لبنانية؟ ماذا يريد ّمن زيارته؟
كيف يستقبل مواطنو هذه املنطقة الوزير الزائر؟ مــاذا يتوقعون منه؟
حاولنا اإلجــابــة عــن هــذه األسئلة برصدنا للزيارة التي قــام بها وزيــر
البيئة فــادي جريصاتي إلــى محافظة عكار في  29و 30آذار املاضي.
فما كانت النتيجة؟
أمـضــى وزي ــر البيئة ف ــادي جريصاتي يــومــن سياحيني فــي محافظة
عكار .لم يالزمه في سياحته البيئية خبراء الوزارة ومستشارو الوزير
بملفاتهم (هــذا إن كان هناك خبراء وملفات) ،بل الزمــه عكاريًا الوزير
السابق يعقوب الصراف والنائب أسعد درغــام ،والقائد العوني جيمي
جبور (لزوم التسويق للتيار العوني ،كغيره من ّ
مروجي أحزاب السلطة
باستغالل عملهم الرسمي ،خالفًا للقوانني).

مسار ومحطات هذه الزيارة البيئية
البداية من «عيون السمك» ،يبدي الوزير إعجابه بعكار« .عكار حلوة»،
يـقــول ،كــأنــه «ألـيــس فــي بــاد الـعـجــائــب»! أول مكسب ع ـكــاري .املكسب
الـثــانــي :النفايات والـتـلــوث «مـســألــة وطـنـيــة» ،يعني :مثلكم مثل غيركم.
املكسب الثالث« :الدولة غائبة من خمسني سنة عن عكار»! كيف الدولة
غائبة من خمسني سنة؟ منذ التسعينيات والدولة موجودة .وتيار الوزير
موجود بالدولة منذ  .2005وسلفه الوزير الخطيب ،منذ عامني كان في
ّ
عكار .مع ذلك يبشرنا :املستقبل أفضل.
في العبدة :وعــود أخــرى .في السمونية ،تكرار معزوفة غياب الدولة من
خمسني سنةّ ،
تنصل الوزير من مسؤوليته (أو مسؤولية وزارت ــه) في
معالجة تلوث املياه« :الصرف الصحي ليس من مسؤوليات وزارة البيئة
بل تابع لــوزارة الطاقة» .بشارة ثانية بلسان الوزير :تبرئة البلديات من
مسؤولياتها البيئية .بـشــارة ثــالـثــة :انـتـظــروا «س ـيــدر» .هـنــاك مشاريع
ملحوظة في إطار «سيدر» ...ما هي؟ العلم عند الله وعند الوزير!
في رحبة ،الوزير ّ
ّ
ويضم صوته إلى أصوات املجتمع
يندد باملجازر البيئية
املدني العكاري (احتجاج َمن على َمن؟) ،ثم ّ
يكرر معزوفة غياب الدولة،
ّ
بيد أنه يبشر« :لكنها ترجع إليها اآلن»! يستنجد برجال الدين وبالنواب
ّ
ليفكروا في السياحة الدينية! «لقية» تنموية عثر عليها الوزير« :هناك
 80مليون سائح ديني في العالم كل سنة»! ال ينسى مواجهة الكسارات
واملقالع مهددًا« :مقابل كل قطع شجرة يجب أن يكون هناك قطع يد»(!؟).
في عكار العتيقةّ ،
توجه الوزير بتحية إلى الدفاع املدني وأشاد بالحركة
الكشفية ،وأخبر الحضور عن تجربته الكشفية .وقــال« :وضعت خطة
في الوزارة مع فريق العمل ،سيتم تقديمها خالل شهرين إلى الحكومة
ً
الـلـبـنــانـيــة ،ع ـكــار هــي ج ــزء أســاســي مـنـهــا» ،م ـع ـ ّـوال عـلــى «س ـي ــدر» في
إن ـجــازهــا ...مــا عناصر الخطة ومــوقــع عـكــار فيها؟ ليس مــن ضــرورة
لعرض ذلك على العكاريني واستمزاج آرائهم ،ولكنه دعا رجال األعمال
إلى «االستثمار في النفايات ،وإنشاء معامل التدوير» .خالصة الجولة ،ال
شيء ما خال سياحة سياسية عونية بامتياز :نحن هنا.
المجتمع العكاري والسياحة البيئية لجريصاتي
لزوم الضيافة العكارية كان على أتمه ،من مستلزمات آليات االستجداء
والتبعية :حماسة االستقباالت من قبل فعاليات كل منطقة كانت فيها
محطة في مسار السياحة الطيارة .البلديات واملخاتير و«الــوجــوه» وكل
الباحثني عن حصة كبيرة أو صغيرة في ما يمكن أن ُيرمى من فتات الريع
من قبل وزارة البيئة أو التيار العوني.
في مؤلف «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد» يصف عبد الرحمن
ّ
الكواكبي من ّ
«املتمجدين» الذين يتجسدون في زمننا ببعض
يسميهم
رؤساء البلديات واتحاداتها واملخاتير ومسؤولي أحزاب السلطة واملتمولني
أو العاملني في مكاتب كبار الرأسماليني النيوليبراليني .في عكار اليوم،
ِّ
«املتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة ،)...( ،بأنهم كبار العقول
يقول:
كبار النفوس أحرار في شؤونهم( ...بينما هم يعملون) على تغليط أفكار
ِّ
ِّ
املستبد وإبعادهم عن اعتقاد َّأن من شأنه الظلم ...املستبد
الناس في حق
ّ
ّ
املتمجدين سماسرة لتغرير األمــة باسم حـ ّـب الوطن أو تحصيل
يتخذ
منافع عامة».
وأخـ ـط ــر امل ـت ـمـ ّـجــديــن ه ــم ال ــذي ــن ال ي ـف ـ ّـوت ــون ف ــرص ــة ل ـل ـظ ـهــور وال ـك ــام
و«االس ـت ــرزاق» ،نقصد مــا قامت بــه رمــوز ِمــن َمــن ُيحسب فــي كشكول
املجتمع املــدنــي :تقديم شــروحــات عن الوضع البيئي والتلوث وأض ــراره،
ومذكرات مكتوبة وتقارير ،ومرافقة الوزير إلى املحميات واألحــراج و...
فكأن الــوزيــر ال يعرف الــوضــع الـعـكــاري« ،دعــونــا نساعده ليعرف كيف
يشتغل»! هــو يريد التعرف على «وجــع الـنــاس»! كــأن هــذا «الــوجــع» ّ
سر
غير معروف؟
ّ
ً
أليس مــن الغريب فعال أن يـشــارك فــي وقفة احتجاج نظمتها مجموعة
«عكار معًا للتغيير» تزامنًا مع زيارة جريصاتي معظم املسؤولني الذين
استقبلوه بحفاوة؟ حتى إن الــوزيــر جريصاتي نفسه وقــف إلــى جانب
ّ
ُ ِّ
ّ
«محتجًا» ،قبل أن يعمل على استقبالهم .كيف توفق هذه
منظمي الوقفة
ّ
املجموعة بني شعارات ُرفعت في وقفة االحتجاج (مثل« :حلوا عنا أنتو
ّ
ومكباتكم وسياساتكم»« ،السلطة السياسية ،السلطة املحلية
ومحارقكم
ـ بلديات ،اتحادات بلديات ـ أنتم املسؤولون عن موتنا البطيء») ومشاركة
الوزير والنائب واملحافظ ورؤســاء البلديات في وقفة االحتجاج نفسها؟
كـيــف تقبل ه ــذه املـجـمــوعــة ب ــأن تـتـقــدم بـمـشــروع واق ـت ــراح ملــن ّ
تحملهم
ّ
مسؤولية التدهور البيئي واملــوت البطيء؟ ومــاذا تأمل منهم؟ هل تتوهم
وتعتقد بأنهم أقل علمًا ومعرفة منها؟
ّ
مترسخًا فــي عكار مـفــاده أن تقوم جمعيات املجتمع
لعل هناك تقليدًا
املــدنــي بأنشطتها (اعـتـصــامــات وتـظــاهــرات واح ـت ـجــاجــات )...بمشاركة

نــواب أو وزراء تيار املستقبل .وال ضير في أن تقوم الجمعيات نفسها
أو بعضها أو غيرها بأنشطة بمشاركة نواب التيار العوني ومباركتهم.
ولعلنا سنشهد مشاركة التيارين في أنشطة املجتمع املدني .ولربما كان
من شأن االنتخابات النيابية األخيرة ،التي كشفت حقيقة املحالفة العونية
ـ الحريرية انتخابيًا (في الشمال) ،أن توسع مجال هذه املحالفة لتلغي أي
قدرة مستقلة على االعتراض ومقاومة السلطة السياسية.

الخلف جريصاتي من سلفه الخطيب
نكتفي بــالـتــذكـيــر بـبـعــض مــا قــالــه وفـعـلــه وزي ــر الـبـيـئــة الـســابــق الـعــونــي
طــارق الخطيب في زيــارتــه لعكار في عــام « :2017جولتنا البيئية اليوم
هي لالطالع على الوضع البيئي العام في محافظة عكار وتحديد أسبابه
ً
ابتداء من
معالجته »...و «زيارتنا اليوم ستكون عملية ،وسنعمل
وسبل
ّ
يوم غد على حل هذه املشاكل قدر االمكان ،لتخليص عكار من املشاكل
ّ
«بتصرفكم للعمل
التي تعاني منها على الصعيد البيئي» ،وإن وزارة البيئة
يدًا بيد في هذا السبيل» (الوكالة الوطنية لإلعالم بتاريخ .)2017/6/17
أمــا مـســار زي ــارة الخطيب فتشابهت الــى حـ ّـد كبير مــع محطات زيــارة
ّ
جريصاتي األخيرة ،ووعود جولته تلخصت بقوله« :قطار معالجة امللفات
البيئية لن يتوقف» ...ما فعله الوزير جريصاتي ،سبق أن قــام به سلفه
العوني الوزير الخطيب .وعود جريصاتي هي هي تقريبًا وعود الخطيب
وفق آخر تحديث.
فأين ذاكرة ناشطي «املجتمع املدني»؟ ما قلناه أعاله هو لتنشيط ذاكرة
املعنيني من ناشطي «املجتمع املدني» ،ال لتنشيط ذاكــرة الطبقة السائدة
وسياسييها .ال شك في أن هناك مصلحة مشتركة بني السياسيني من
أهــل السلطة ،وكـبــار املوظفني املطيعني ملــن ّ
عينهم فــي وظائفهم ،وأبناء
الطبقة املسيطرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ،تقضي بالعمل على
حجب الحقائق وتضليل املواطننيّ ،
وبادعاء حرصها على البيئة وصحة
الناس ومصالحهم« :كــانــوا يخدعون الناس ويسرقون منهم الــدعــوات»،
ولي الدين يكن .ومن املعروف أن ذاكرة العامة من الناس قصيرة نتيجة
الحزب)
غرقها في همومها اليومية ،فال تربط بني ممارسة السياسي (أو ُ
اليوم بممارسته ،أو ممارسة سلفه ،باألمس .ولكن السؤال الفعلي وامل ّلح
ّ
هو :ملاذا نرى رموزًا كبيرة من املنظمات غير الحكومية ،وشتى منظمات
ّ
املجتمع املــدنــي فــاقــدة لذاكرتها ،بــل بــاألصــح قامعة لذاكرتها ،أو مــزورة
لها ،ومضللة للعامة؟ ال شك في أن لعملية الحجب الذاتي أو القمع الذاتي
للذاكرة وظيفة عملية ،فحواها تقديم أوراق اعتماد لبناء عالقة مع السلطة
السياسية القائمة ،وهي عالقة تبغي مهادنة لغرض ما .وفي كل األحوال
ّ
تعبر هذه العملية عن استقالة من الدور املطلوب القيام به من جانب قوى
االعتراض والتغيير .قمع الذاكرة ال يقتصر هنا على إغفال زيارة طارق
الخطيب ،وزيــر البيئة العوني السابق لعكار وتـكــرار الــوزيــر جريصاتي
ملساره ومواقفه الخطيب ،بل ينطوي على أمور كثيرة ،من أهمها إغفال
(عدم ذكر) قضية مكب سرار.
أين أصبح تطوير مكب سرار؟
ّ
يأت
تنصل
جريصاتي من مسؤولية وزارتــه في التلوث املائي .ولكنه لم ِ
ّ
على ذكر حل مشكلة النفايات في عكار .كل ما قاله هو تهديده للبلديات
من جهة ومنحها البراءة من جهة أخــرى ،وأحــال كل النفايات على مكب
سرار .وهو حتى اليوم مجرد مكب عشوائي ولكنه ضخم .ملاذا لم يطرح
الوزير جريصاتي مصير مشروع تحويل مكب سرار إلى مطمر صحي
وبناء منشآت معالجة ودعــم تشغيل املنشآت وصيانتها وتقديم الدعم
في املجال القانوني وشــراء املعدات وتنفيذ األعمال خــال مــدة أقصاها
ثــاث سـنــوات ،وذلــك وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة التنمية اإلداري ــة،
ووافــق عليها مجلس ال ــوزراء عــام  ،2014استنادًا إلــى البروتوكول الذي
ّ
وقعته الدولة اللبنانية مع االتحاد األوروبي عام  2016لتطبيق خطة «سوام
»1؟ال ــوزي ــر جريصاتي طمس مسألة مـكـ ّـب س ــرار .ولـكــن مل ــاذا لــم يطرح
مسألة النفايات ومكب ســرار عباقرة املجتمع املدني (مجلس البيئة في
عكار« ،عكار لعيونك تـ ّ
ّ
«تجمع عكار الوطني»« ،الـحــراك املدني
ـوحــدنــا»،
العكاري»  )...ومنهم مجموعة «عكار معًا للتغيير» التي اكتفت بمذكرة
ّ
مفصلة حول مسألة املياه؟ الجواب هو لسبب بسيط :معظم هذه املنظمات
ّ
غير جــذري في حراكه ،وغرضه أنما هو أن يخطب ود الطبقة السائدة،
وأن يجد لقياداته مكانًا فــي الحصول على مغانم( ،توظيفات وتنفيذ
ّ
كنا ّ
نميز مجموعة «عكار
مـشــاريــع )...ريــع السلطة عبر أحــزابـهــا .وإن
معًا للتغيير» ،فإننا ال نأخذ عليها عدم امتالكها الوعي البيئي املطلوب
فحسب ،بل نأخذ عليها عدم امتالكها الوعي السياسي الضروري ،من
جهة ،واإلرادة الجدية من جهة أخرى ،لتتمكن من رسم سياسة نضالية
بيئية سليمة ،وتعيني أطر وكيفيات الشروع فيها عمليًا وميدانيًا .إنها
األزمة الذاتية لقوى التغيير.
في الخالصة ،لم يحصل الوزير جريصاتي من لقاءاته مع العكاريني على
معطيات جديدة أو محددة حول املعطيات البيئية .ولم يقم بعرض مشاريع
مـحــددة على العكاريني ،ولــم يستمزج آراءه ــم فــي خطة ال ــوزارة .وال شك
عندنا أنه لم يكن يبحث عن ذلك ،أو أن ذلك كان في آخر اهتماماته .ملاذا؟
ألنه يعتبر أنه يتعامل مع أتباع مقبوض عليهم ،وال رأي لهم .وفي املقابل،
لم يكن لدى العكاريني مشروع لعرض واقعهم البيئي على الوزير ،ولم تكن
لديهم مالمح خطة بيئية يعملون على ترويجها ،ويرغبون في عرضها
على ضيفهم .لم ُيحسن العكاريون حماية عائالتهم وأبنائهم من املخاطر
البيئية إذًا .ال شك في أن عكار تفتقد مؤسسة قادرة على حمل همومها
البيئية وعرضها على الرأي العام العكاري (واللبناني) ،بغية تشكيل قوة
تستطيع فرض خطة بيئية على أصحاب القرار .وعكار شأنها في هذه
الحال كشأن معظم باقي املناطق اللبنانية.
* كاتب لبناني
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إغالق «القناة» بوجه اإلمدادات النفطية

السيسي شريكًا في حصار سوريا

ليس منتظرًا من إدارة الرئيس المصري،
عبد الفتاح السيسي ،أن تخرج ّ
وتقر بأنها
تمنع النفط عن سوريا .سياسة الحياء
من الطاعة لألميركي ،المستلهمة
من ّرواد «الجامعة العربية» ،نهج يمتدّ
من الجوالن المحتل إلى فلسطين،
إلى سواها من القضايا «المصيرية».
االصطفاف إلى الجانب األميركي في
العقوبات ال يخرج عما سبقه من
خطوات أسهمت في إضعاف الدولة
السورية وشعبها ،ولن يكون «إغالق
قناة السويس» آخرها
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
السوري ،عماد خميس ،أمــام عدد من
مـمـثـلــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام املـحـلـيــة ،عن
تعطيل حكومة مصر لعبور شحنات
النفط إلــى ســوريــا ،اعتياديًا بــأي من

أكدت مصادر إيرانية
تعطيل السلطات المصرية
لعبور ناقالت النفط
امل ـق ــاي ـي ــس .ومـ ــن ال ـب ــدي ـه ــي افـ ـت ــراض
معرفة خميس بحجم العاصفة التي
قــد يـثـيــرهــا ه ــذا الـكـشــف فــي شـ َ
ـارعــي
بلدين (وحولهما) كانا يومًا ما شعب
ّ
«جـمـهــوريــة عربية مــتـحــدة» وخاضا
ح ــربــا ك ــان م ــن أبـ ــرز م ــا فـيـهــا «ع ـبــور
ال ـق ـنــاة» .الـجــانــب غـيــر االع ـت ـيــادي في

حــديــث رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،يـكـمــن ف ــي أن
دمـشــق تعمل ع ــادة على حلحلة مثل
هذه األزمات عبر القنوات املغلقة ،وال
سيما في حالة مصر التي لم تنقطع
الـعــاقــات معها على مستويات عـ ّـدة
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وي ـم ـكــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاد إلـ ـ ــى م ـع ـط ـي ــن رئ ـي ـس ــن
اللـ ـتـ ـم ــاس أسـ ـ ـب ـ ــاب ه ـ ــذه امل ـك ــاش ـف ــة،
أولهما أن تشديد العقوبات األميركية
سبب ـ من ضمن ما ّ
ّ
سببه ـ نقصًا غير
مسبوق في كميات النفط واملحروقات
ال ــواردة إلــى ســوريــا ،وثانيهما «فشل
كل املحاوالت» إلقناع سلطات القاهرة
بتمرير نــاقـلــة واحـ ــدة ،عـلــى ح ـ ّـد كــام
خميس.
الجملة األخيرة تعكس إصرار الجانب
امل ـص ــري عـلــى ع ــدم مـخــالـفــة الــوصـيــة
األم ـيــرك ـيــة أو خــوفــه مــن ع ـقــوبــات لن
تـتــردد واشـنـطــن فــي فرضها على أي
كيان أو فــرد تــرى أنــه يساعد سوريا
وأهلها أو االثنني معًا .ووفق املتوقع،
خــرج نفي رسـمــي مـصــري ملنع عبور
أي سفينة عبر قـنــاة الـســويــس ،وهو
ّ
رد فـعــل تـقـلـيــدي مـنـتـظــر ،إذ مــن غير
املعقول أن تخرج السلطات الرسمية
ّ
هناك لتؤكد أنها تساهم فــي حصار
دولة «شقيقة» ،كما لم يكن من املعقول
أن تـ ـخ ــرج الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي آخ ــر
قـ ّـمــة لزعمائها ،لتوافق قــرار الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ح ــول
الـجــوالن الـســوري املحتل .الحياء من
التضييق على األشقاء ،وإنكار التزام
النهج األمـيــركــي ،ال يتوافق ومــا قاله
ترامب لضيفه ونظيره املصري ،عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ح ــن اسـتـقـبـلــه في
«البيت األبيض» أول من أمس .وعلى
ح ـ ّـد تـعـبـيــر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،فــإن
«العالقة بني الواليات املتحدة ومصر
ً
لم تكن في يــوم من األيــام أفضل حاال
مما هي عليه اليوم»؛ كيف ال و«صفقة

أزمة عبور الناقالت النفطية عبر قناة السويس ظهرت بداية في شهر شباط الماضي (أ ف ب)

ّ
تتسيد طــاولــة النقاش
ال ـقــرن» كــانــت
بينه وبني السيسي؟!
الحديث عن العقبات املصرية تؤكده
مـصــادر رسمية فــي إي ــران ،إذ يوضح
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ــي وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
اإليــران ـيــة ،ميثم ص ــادق ــي ،فــي حديث
إلى «األخـبــار» ،أن «مصر ترفض منذ
فترة السماح لناقالت النفط باملرور،
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة».
وي ـت ـس ــاوق كــامــه م ــع م ــا قــالــه عضو
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى ،ح ـســن روي ـ ـ ــوران،
ردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،مـ ــن أن
«ع ــدة نــاقــات نـفــط ع ــادت إل ــى إي ــران،

م ــن دون ال ـس ـم ــاح ل ـهــا بــال ـع ـبــور إلــى
ســوريــا عـبــر قـنــاة ال ـســويــس» .وتــأتــي
التوضيحات اإليرانية بعدما استند
البعض إلى تصريحات رئيس الوزراء
السوري عن توقف «الخط االئتماني»
ب ــن س ــوري ــا وإيـ ـ ـ ــران م ــن دون ذك ــره
األس ـبــاب ،للقول إن الجانب اإليــرانــي
هو املسؤول عن توقف واردات النفط.
وعن هذه النقطة يقول صادقي إنه «ال
صحة للكالم عن توقف الضخ بسبب
مطالبة إي ــران لــديــون مــن ســوريــا ،ألن
االتـ ـف ــاق ح ــول خ ــط االئ ـت ـم ــان األخ ـيــر
كـ ــان ي ـن ــص ع ـل ــى أن سـ ـ ــداد ال ـن ـف ـقــات

يـكــون عـبــر اسـتـثـمــارات إيــران ـيــة على
األراضــي السورية ،وهــذا األمــر قد بدأ
ً
ف ـعــا» .ويشير رويـ ــوران ،ب ــدوره ،إلى
أن «التزام مصر بالعقوبات األميركية
ّ
هو ما شل حركة خط االئتمان».
أزم ـ ــة ع ـب ــور ال ـن ــاق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة عبر
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ،وال س ـي ـمــا املـحـ ّـمـلــة
بــالـنـفــط اإليـ ــرانـ ــي ،ظ ـه ــرت ب ــداي ــة في
ش ـهــر ش ـبــاط امل ــاض ـ ّـي ،ح ــن أف ـيــد عن
وجـ ـ ــود ن ــاق ـل ــة م ـت ــوق ـف ــة داخـ ـ ــل امل ـي ــاه
املـ ـص ــري ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،م ـم ـن ــوع ــة مــن
العبور إلــى البحر املـتــوســط .حينها،
خـ ــرج ب ـي ــان رس ـم ــي م ــن «ه ـي ـئــة قـنــاة

َ
السويس» يؤكد التزامها حرية عبور
ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـح ــربـ ـي ــة ،وف ــق
القوانني املرعية ،وال سيما «اتفاقية
القسطنطينية» .وشرح البيان أن منع
َ
السفن مقتصر على حالتي عــدم دفع
ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة أو ح ـمــل بـضــائــع
مـ ـخ ــالـ ـف ــة .ويـ ـ ـت ـ ــرك هـ ـ ـ ــذان الـ ـش ــرط ــان
هــام ـشــا واسـ ـع ــا ل ـل ـس ـل ـطــات امل ـصــريــة
لعرقلة أي شحنات عبر القناة ،وهو
ّ
م ــا ح ــدث ق ـبــل  7سـ ـن ــوات ،ح ــن ظــلــت
نــاق ـلــة ال ـن ـفــط « »MT Tourاإليـ ّـران ـيــة
عالقة خمسة أيــام بسبب التأخر في
دفـ ــع رس ـ ــوم ع ـب ــور ال ـق ـن ــاة ،وهـ ــي في
ّ
محملة بنفط
طريقها إلى سنغافورة
سوري خام .وتتساوق هذه اإلجراءات
البيروقراطية مع جانب من العقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وال سـ ـيـ ـم ــا تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـسـتـهــدف ش ــرك ــات ال ـتــأمــن الـبـحــري
ملنعها مــن التعامل مــع أي سفينة أو
ّ
«يسهل» العمليات التجارية أو
ميناء
اللوجستية مع سوريا وإيران.
ّ
ه ــذا ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي أك ـ ــده تـقــريــر
ل ـص ـح ـي ـف ــة «فـ ــاي ـ ـنـ ــان ـ ـشـ ــال ت ــايـ ـم ــز»
البريطانية ،قــال إن وزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع ش ــرك ــات
الـتــأمــن األوروب ـيــة وهــددتـهــا بلوائح
العقوبات التي قــد تطاولها فــي حال
مخالفتها «نظام العقوبات» .ويؤكد
م ـس ـت ـشــار رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــوري
ل ـل ـشــؤون اإلع ــام ـي ــة ،نــاظــم ع ـيــد ،في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ه ــذا األمـ ــر ،إذ
يشير إلــى أن اتفاقيات أعالي البحار
والتأمني البحري والـقــوانــن الدولية
ُ
تـخـ َـرق جميعها بـقــرار أمـيــركــي ،الفتًا
إلى وجود حظر على التأمني البحري
بـ ـم ــا يـ ـخ ــص س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
«دخ ــول السفن إلــى املــوانــئ السورية
ي ـع ـت ـب ــر مـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة» .دور ال ـس ـل ـط ــات
املصرية الذي تنفيه كل التصريحات
الــرسـمـيــة مــن الـقــاهــرة وممثليها في
الخارج ،دفع البعض إلى التشكيك في
ّ
صحة حديث رئيس الوزراء السوري.
غـ ـي ــر أن غ ـ ـيـ ــاب ب ـ ـيـ ــان نـ ـف ــي رس ـم ــي
ّ
م ــن ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي ،عـ ــزز الـفـكــرة
امل ـعــاك ـســة .وزاد ف ــي ذل ــك اسـتـضــافــة
وزي ــر الـنـفــط وال ـث ــروة املـعــدنـيــة ،علي
غــانــم ،أول مــن أم ــس عـلــى التلفزيون
الرسمي السوري ،حيث ّ
تحدث عن كل
جوانب أزمة الطاقة ،من دون التعريج
ولو بكلمة عن تعطيل سلطات مصر
لالستيراد ،نفيًا أو تأكيدًا.
(األخبار)

ّ
ّ
تغول الحصار :بدائل حكومية حاضرة ...وأخرى مغيبة
طوابير السوريين أمام محطات
ازدياد
ّ
الوقود يمثل أقصى تجليات الحصار
حتى اآلن ،ما يضغط على الحكومة
للبحث عن بدائل بينها االنفتاح على
الجوار العراقي ،وتوسيع عمل
وسطاء النقل البري ،وتغيير نسب دعم
المحروقات .وبحسب بعض المعنيين :ال
انحسار في األزمة قبل تموز المقبل
مرح ماشي
ً
م ــع ات ـخ ــاذ األزمـ ــة ال ـســوريــة أش ـكــاال
جديدة ّ
تعمق معاناة الحرب التي ال
تــزال تستنزف القطاعات الخدمية،
تطول طوابير الوقوف أمام محطات
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،وي ــرتـ ـف ــع م ـع ـه ــا م ـس ـتــوى
ّ
الـتــذمــر الشعبي .وفــي ظــل استمرار
مـ ــؤشـ ــرات م ــرح ـل ــة «شـ ـ ـ ّـد األح ــزم ــة»
ال ـت ــي ت ـت ــزام ــن وت ــزاي ــد ال ـص ـعــوبــات
واملـ ـ ـعـ ـ ـ ّـوقـ ـ ــات ف ـ ــي وج ـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ينتظر السوريون َ
الفرج عبر حلول
قــد تأتي بها دول حليفة وصديقة،
وسـ ــط تـضـيـيــق ال ـخ ـن ــاق األم ـيــركــي
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـس ـبــوق.
معلومات حصلت عليها «األخبار»
ت ـك ـش ــف صـ ـع ــوب ــة املـ ــوقـ ــف ال ـح ــال ــي

مؤسسات حكومية على
الــذي أجبر
ّ
ّ
اتـبــاع سياسة تقشف فــي استخدام
م ـخ ـص ـص ــات املـ ـح ــروق ــات لـتـحــريــك
آل ـي ــات ـه ــا ب ـع ــد ت ـخ ـف ـيــض م ــا ي ـق ــارب
 %50م ـن ـه ــا ،ري ـث ـم ــا ت ــوج ــد ح ـل ــول،
بعضها يـكــاد يـكــون أصـعــب مــن فـ ّـك
الـ ـحـ ـص ــار ن ـف ـس ــه ،ك ــاالنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
ً
الجوار العراقي مثال .كل ذلك وسط
تــوجـيـهــات رسـمـيــة بـعــدم اسـتـخــدام
أكـ ـث ــر م ــن سـ ـي ــارة واح ـ ـ ــدة ل ـعــائــات
املسؤولني ،في محاولة للتخفيف من
استفزاز الشارع بأي مظاهر بذخ ال
ّ
بتقبلها .غير
يسمح الظرف الحالي
أن املـطــاعــم الـتــي يــرتــادهــا األغـنـيــاء،
ً
م ـث ــا ،تـفـيــض بــال ـنــور رغ ــم انـقـطــاع
التيار الكهربائي ،أي أن أصحابها ال
يواجهون صعوبة في تأمني الوقود
لتشغيل املــولــدات الكهربائية ،رغم
كل ما يعاني منه املواطنون.
ّ
واألسـ ــوأ أن ال أف ـكــار خــاقــة تبتدع
ً
حـ ـل ــوال تـطـمـئــن الـ ـن ــاس ،وال آل ـيــات
ُ
مغامرة تبهر الـشــارع باستحضار
ب ــدائ ــل مــؤق ـتــة ملـصـلـحــة املــواط ـنــن،
وال م ـ ـبـ ــادرات ُم ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إلـ ــى رج ــال
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن بـ ـغـ ـي ــة ط ــرح
مـ ـش ــاري ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي م ـج ــال
ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة ال ـب ــدي ـل ــة ،يـمـ َّـهــد
لـ ـه ــا عـ ـب ــر دراسـ ـ ـ ـ ــات ح ـق ـي ـق ـيــة تـفــي
ب ـ ـتـ ــزويـ ــد امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل بـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــرب مــن
نصف حاجتها إلــى الـكـهــربــاء .ولم

تـخــرج على الـســوريــن دراس ــات عن
آل ـيــات تخفيف ال ـهــدر الـحــاصــل في
املؤسسات الرسمية ،من خالل الدوام
املـ ـتـ ـن ــاوب مل ــوظ ـف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
ً
أم ــا فــي تقليص اسـتـهــاك كميات
املـ ـح ــروق ــات ال ــازم ــة ل ـل ـم ــواص ــات.
كــذلــك إن أي بــدائــل محتملة لوقف
االس ـت ـنــزاف فــي طــاقــات ال ــدول ــة ،من
خالل توفير ربط معلوماتي للكثير
م ــن ال ــوظ ــائ ــف أو تـفـعـيــل ال ـفــوات ـيــر
وإت ـم ــام بـعــض املـهـمــات عـبــر شبكة

إلغاء الدعم مقابل
زيادة الرواتب واحد
من عشرات
المقترحات البديلة

ّ
بدأت مؤسسات حكومية سياسة تقشف في استخدام مخصصات المحروقات (أ ف ب)

اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،مـ ــا زال ـ ـ ــت خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
الـبـحــث وال ـطــرح واإلقـ ــرار ،بانتظار
إعــادة هيكلة النظام الوظيفي التي
ح ـل ــم ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ب ــإنـ ـج ــازه ــا عـبــر
مـشــروع اإلص ــاح اإلداري املــوعــود.
والـ ـ ــواقـ ـ ــع أن املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـح ــال ـي ــة
تـقــود إلــى مرحلة مــن انـســداد األفــق
بشكل تــام ،وسط خشية من انهيار
الـشـبـكــات الـخــدمـيــة ،فـيـمــا لــو أزفــت
لحظة فقدان الوقود .الالفت أن هذه
املــرح ـلــة م ــن ال ـص ـعــوبــات امل ـتــزايــدة
كــان مــن املفترض أن تبدأ قبل أكثر
من شهرين ،بحسب تأكيد مستشار
رئيس الحكومة للشؤون اإلعالمية
نــاظــم عـيــد ،الــذي اعتبر أن الجهود
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة سـمـحــت
بــإيـجــاد ح ـلــول مــؤقـتــة .وإذ يرفض
عيد في حديث إلى «األخبار» إعطاء
مهل زمنية للتحسن بالنسبة إلى
ملف املحروقات على املدى املنظور،
ف ــإن الـتـعــويــل ـ ـ ـ بحسبه ـ ـ ـ ـ هــو على
مـســاعــدة «األص ــدق ــاء» إلح ــداث ثغر
محتملة في الحصار املفروض.
ولإلنصاف ،إن املحاوالت الحكومية
م ـس ـت ـم ــرة لـ ـف ــك ال ـ ـطـ ــوق ب ـم ـس ــاع ــدة
أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـم ــري ــر
ال ـش ـح ـن ــات ال ـ ــازم ـ ــة ع ـب ــر وسـ ـط ــاء،
إال أن ـهــا مـ ـح ــاوالت ي ـجــري رصــدهــا
وكـشـفـهــا ومــاحـقـتـهــا ت ـبــاعــا ،فيما
وص ـ ـلـ ــت ح ـ ـ ــدة ال ـ ـح ـ ـصـ ــار إل ـ ـ ــى ح ـ ّـد
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ّ
واشنطن تؤجج حملتها على كاراكاس:

بومبيو في جولة تحريض التينية
في إطار تضييق الخناق
على كاراكاس ،لجأت واشنطن
مرة جديدة إلى مجلس
األمن ،حاملة مشروع قرار
يقضي باالعتراف باالنقالبي
خوان غوايدو رئيسًا للبالد.
هذا التصعيد تزامن مع
التحضير لجولة تحريض لمايك
بومبيو في أميركا الالتنية،
بهدف استكمال التحشيد ضد
نيكوالس مادورو
ُ
تـ ـض ــاع ــف واشـ ـنـ ـط ــن ت ـص ـع ـي ــده ــا ضــد
كاراكاس عبر اإلجراءات املعادية ،وفيما
اسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي ه ـج ـمــات ـهــا ال ـت ـخــري ـب ـيــة
ُ
غرقة
ملنظومة الـكـهــربــاء الفنزويلية ،م ِ
البالد مرة جديدة في الظالم ليل الثالثاء
ـ األربعاء ،لجأت مرة جديدة إلى مجلس
ُ
األم ـ ــن ،لـتـعـلــن أن ـهــا ت ـع ـ ّـد م ـش ــروع ق ــرار
ت ـنــوي طــرحــه فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،قـ ّـدمــه
نــائــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،مــايــك بنس،
ويقضي باالعتراف برئيس املعارضة،
االنـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــي خ ـ ـ ـ ــوان غـ ـ ــوايـ ـ ــدو ،رئ ـي ـس ــا
ل ـف ـن ــزوي ــا .ل ـك ــن مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
توقعت أن تفشل الــواليــات املتحدة في
كاف لتمرير هذا اإلجراء.
حصد دعم ٍ
وخ ــال جلسة استثنائية ح ــول األزم ــة
اإلنسانية الفنزويلية ،بطلب أميركي،
أك ــد ب ـنــس وجـ ــوب «س ـح ــب صــاحـيــات
م ـنــدوب ف ـنــزويــا ال ـحــالــي» ،كــاشـفــا في
مؤتمر صحافي أنه طلب من األمني العام
لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو غــوتـيــريــش،
سحب أوراق اعـتـمــاد مـنــدوب فنزويال،
واعـتـمــاد مـنــدوب جــديــد يمثل غــوايــدو.
غير أن األمم املتحدة ردت على املقترح،
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ق ــرار االع ـت ـمــاد يعود
إل ــى «الـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء» ،م ــا دف ــع بنس

ّ
إلى حثهم على دعم قــرار بــاده في هذا
ُ
خف بنس أن بالده تستعد
الشأن .ولم ي ِ
ملواصلة ممارسة كل الضغوط لضمان
«االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي إل ــى الــديـمـقــراطـيــة
ف ــي ف ـن ــزوي ــا» ،مـسـتــدركــا بــال ـقــول« :كــل
الـ ـخـ ـي ــارات م ـط ــروح ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة».
إضــافــة إلــى ذلــك ،وفــي استغالل واضــح
لــأزمــة االق ـت ـصــاديــة وم ـحــاولــة لتبرئة
الـعـقــوبــات ،أعـلــن بـنــس أن ب ــاده قــررت
تـخـصـيــص  60م ـل ـيــون دوالر إضــافـيــة
لـ«مساعدة الشعب الفنزويلي» ،متوعدًا
كوبا بتغليظ العقوبات عليها لوقوفها
إلى جانب كاراكاس.
في املقابلّ ،
رد مندوب روسيا لدى األمم
املتحدة ،فاسيلي نيبينزيا ،على بنس،
م ـع ـت ـب ـرًا ال ـج ـل ـســة «جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـه ـجــوم
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـب ـل ــد م ــن ق ـب ــل واش ـن ـط ــن».
وأش ــار إلــى أن الــوضــع فــي فنزويال «ال
يهدد السالم واألمن في العالم ،بل ثمة
أط ــراف خــارجـيــة تـهــدد ال ـســام واألم ــن
فــي فـنــزويــا» .وجــدد تأكيده استعداد
بالده للعمل مع كاراكاس على إصالح
الــوضــع اإلن ـســانــي ،ورف ـض ـهــا الـتــدخــل
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ت ـ ـعـ ــوق حــل
املشكالت.
وي ــأت ــي إعـ ــان ب ـنــس ق ـبــل ي ــوم م ــن بــدء
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ــاي ــك
بــومـبـيــو ،جــولــة فــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة،

بهدف استكمال التحريض والتحشيد
ض ــد كـ ــاراكـ ــاس ،يـ ــزور خــال ـهــا تشيلي
وبـ ــاراغـ ــواي وال ـب ـي ــرو .وس ـت ـكــون ذروة
الجولة في املحطة األخيرة له عند مدينة
كوكوتا الكولومبية املـحــاذيــة للحدود
م ــع ف ـن ــزوي ــا ،ح ـيــث سـ ـي ــزور مـنـظـمــات
ّ
و«سيقيم
تدعم الالجئني الفنزويليني،
الـتـحــديــات املـتـعـلـقــة بــإغــاق ال ـح ــدود»،
وفق بيان للخارجية األميركية.
وف ــي سـيــاق تــأجـيــج الحملة األميركية
أيضًا ،أعلن املجلس الدائم في «منظمة
الــدول األميركية» االعـتــراف باالنقالبي
غوايدو رئيسًا انتقاليًا ،وهو األمر الذي
ّ
ردت عليه كاراكاس برفض البقاء عضوًا
في املنظمة التي تخدم مصالح واشنطن،
ُم ـحـ ّـددة تــاريــخ ال ــ 27مــن الشهر الحالي

أعلنت فنزويال
انسحابها من «منظمة
الدول األميركية» بعد
اعترافها بغوايدو

أعلن بنس أن بالده ّ
تعد مشروع قرار يقضي باالعتراف بغوايدو رئيسًا لفنزويال (أ ف ب)

موعدًا للخروج .وأعربت ّالخارجية عن
أسفها لهذا القرار ِ«لا يمثله من ابتزاز
ـط ع ـلــى ال ـ ــدول األع ـض ــاء لتنفيذ
وض ـغ ـ ٍ
رغ ـبــة أم ـي ــرك ــا» .أم ــا غ ــواي ــدو ،وتـمــاهـيــا
مــع اش ـتــداد الـحـمــات ،فـقــد كــرر حديثه
عن اتـصــاالت «سرية ج ـدًا» يجريها مع
عسكريني فنزويلينيّ ،
مدعيًا أن الجيش
يرغب في تغيير بالنظام.
فــي األث ـنــاء ،نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن
م ـشـ ّـرع وم ـصــدر حـكــومــي ،كـمــا وصفته
م ــن دون تـحــديــد هــوي ـتــه ،أن «فـنــزويــا
سـحـبــت ثـمــانـيــة أط ـنــان مــن الــذهــب من
خزائن البنك املركزي األسبوع املاضي»،
وأن من املتوقع أن تبيع سيولة املعدن
األصفر «مــع سعيها إلــى تدبير العملة
الصعبة في مواجهة العقوبات» .وقال
املصدر إن «احتياطيات البنك املركزي
ان ـخ ـف ـضــت  30ط ـنــا م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام،
قبل أن يشدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب العقوبات ،ليبقى نحو  100طن
ف ــي خ ــزائ ــن ال ـب ـنــك ،تــزيــد قـيـمـتـهــا على
أربعة مليارات دوالر».
فــي غـضــون ذل ــك ،وقبيل انـعـقــاد جلسة
مـجـلــس األم ـ ــن ،جـ ــددت هــافــانــا دعـمـهــا
ل ـ ـك ـ ــاراك ـ ــاس ،إذ ن ـ ـ ــدد زع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـحـ ــزب
ال ـش ـيــوعــي» ال ـك ــوب ــي ،راؤول كــاس ـتــرو،
ب ـ ـض ـ ـغـ ــوط واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـل ــدي ــن
االشتراكيني ،مؤكدًا أن بــاده ال تخشى
هـ ـ ــذه ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط .وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه أمـ ــام
ّ
الجمعية الوطنية التي اجتمعت لسن
دستور جديد في الـبــاد ،قــال كاسترو:
«إن ـنــا لــن نـتـخـلــى عــن أي مــن مـبــادئـنــا،
ون ــرف ــض ك ــل أشـ ـك ــال االب ـ ـتـ ــزاز وزي ـ ــادة
الحرب االقتصادية وتعزيز الحصار».
يأتي هذا التصريح بعدما كانت هافانا
ق ــد أع ـل ـنــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي إدان ـت ـهــا
األع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة ض ــد ف ـنــزويــا ،الـتــي
تـسـعــى م ــن خــال ـهــا واش ـن ـطــن إلس ـقــاط
حكومة م ــادورو وال ـثــورة البوليفارية،
ورفضت إجراءات القرصنة االقتصادية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــده ــا واش ـن ـط ــن
إللحاق الضرر بفنزويال.
(األخبار ،األناضول)

مصر

االحتفاء بالسيسي في واشنطن ينقلب إلى تهديدات!
سـ ـ ـح ـ ــب تـ ـ ــراخ ـ ـ ـيـ ـ ــص مـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـمــح
ب ـ ـتـ ــزويـ ــد وك ـ ـ ـ ــاء س ـ ــوري ـ ــن أو مــن
دول الـ ـج ــوار بـمـنـتـجــاتـهــا الـطـبـيــة،
إضافة إلــى سحب بضائع ومعدات
طـبـيــة أم ـيــرك ـيــة م ــن أح ــد الــوس ـطــاء
ب ـعــد ع ـب ــوره ــا األراض ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة.
أم ــا ف ــي ال ـكــوال ـيــس الـحـكــومـيــة ،فــإن
تسريبات عن دراســة تتمحور حول
إلغاء الدعم الرسمي عن املحروقات
م ـق ــاب ــل ت ـع ــوي ــض ه ـ ــذا الـ ــدعـ ــم عـبــر
زيــادة للرواتب ،ال تــزال بني عشرات
املقترحات والــدراســات ،ضمن رحلة
البحث عن حلول جديدة.
وم ــع ات ـج ــاه األن ـظ ــار نـحــو الـطــريــق
البري واملضي شرقًا َإليجاد الحلول،
ت ـ ـعـ ـ ّـد شـ ـ ــركـ ـ ـ ٌ
ـات آالف الـ ـش ــاحـ ـن ــات
املـ ـ ـ ــزودة بـ ـخ ــزان ــات لـ ـل ــوق ــود ،ال ـتــي
تنتظر على طول الحدود املجاورة
ريثما يـجــري الـتــوصــل إلــى تسوية
م ــا م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـح ـســن األوضـ ـ ــاع
خالل مدة أقصاها تموز املقبل ،وإال
فسيكون االخـتـنــاق نتيجة حتمية
للواقع الحالي ،فيما تفتح الظروف
القائمة الباب على تساؤالت مخيفة
عن الضغط السياسي واالقتصادي
امل ـت ــواص ــل ع ـلــى ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة،
وم ــا إذا ك ــان سيحمل تـغـيـيــرات أو
ت ـ ـنـ ــازالت لـ ــم ت ـك ــن م ـق ـب ــول ــة ســاب ـقــا
بالنسبة إلى الشارع.

ليس واضحًا َب ُ
عد أفق العالقات المصرية
ـ ـ األميركية عقب زيارة عبد الفتاح
السيسي لواشنطن .فهو تلقى خالل
ثالثة أيام تحذيرات وانتقادات أضاعت
عليه حفاوة االستقبال ،ووجد نفسه إزاء
أزمة جديدة في ملفات خارجية حساسة
القاهرة ـــ جالل خيرت
لم تكن الزيارة التي أجراها الرئيس املصري ،عبد الفتاح
السيسي ،للواليات املتحدة ،حاسمة في مسار العالقات
املصرية ـ ـ األميركية ،وخاصة أن التصريحات التي أدلى
بها نظيره األميركي ،دونالد ترامب ،في املؤتمر املقتضب
قبل القمة ،وفرح بها اإلعالم املصري ،لم تكن سوى تعبير
أولــي عن رغبة أميركية مباشرة في التعامل مع القاهرة،
بـعـيـدًا عــن الـتـجــاذب الـنــاتــج مــن ان ـت ـقــادات تـخـ ّـص الــوضــع
الداخلي في «املحروسة» ،أي على قاعدة أن السيسي ّ
حر
في الــداخــل إلــى حد مــا ،لكنه في الـخــارج يجب أن يستمع
لواشنطن.
ّ
في خالصة اللقاءات ،تلقت القاهرة تحذيرات رسمية من
شــرائـهــا مـقــاتــات «ســو  »35الــروسـيــة ،وه ــذه التحذيرات
كانت جــزءًا من مناقشات السيسي وترامب في الجلسة
املوسعة التي جمعت وفـ َـدي البلدين ،وشــارك فيها مدير
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة» ،ال ـل ــواء ع ـبــاس كــامــل ،ومــديــر مكتب

الـسـيـســي ،ال ـل ــواء مـحـســن عـبــد ال ـن ـبــي ،إل ــى ح ـ ّـد ل ــوح فيه
األميركيون بإيقاف املساعدات العسكرية ومنع قطع الغيار
عن املعدات .جراء ذلك ،تنقل مصادر مصرية أن املناقشات
حول الصفقة سوف يعاد النظر فيها .إذ تشدد مقترحات
أولية ّقدمها املعنيون إلى السيسي بعد االجتماع مباشرة،
على ض ــرورة إرج ــاء الصفقة واملماطلة فيها مــع الجانب
الروسي حاليًا ،أو ضمان إعــادة بيعها إلحــدى الــدول بما
ّ
يضر العالقات مع الواليات املتحدة ،وفي الوقت نفسه
ال
تغضب
«ال
ـرى
ـ
خ
أ
ـة
ـ
ي
ـ
س
رو
ـة
ـ
ح
ـ
ل
ـ
س
أ
ـراء
ـ
ش
ـرة
ـ
ه
ـا
ـ
ق
ـ
ل
ا
ـد
ـ
ي
ـ
ع
تـ
َ
األميركيني» بقيمة صفقة الطائرات نفسها ،على أن يناقش
كل ذلك بصورة موسعة مع القادة العسكريني فور عودة
الوفد إلى البالد ،بداية األسبوع املقبل.
يـشــار إلــى أن وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو،
ّ
تعهد بــأن بــاده ستفرض عقوبات على مصر فــي حال
ً
شرائها املقاتالت الروسية ،قائال في جلسة استماع للجنة
مجلس الشيوخ املختصة بميزانية « :2020أكدنا بوضوح
أن شراء مثل هذه املنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات
بــالـتــوافــق مــع قــانــون الـتـصــدي ألع ــداء الــواليــات املـتـحــدة...
تلقينا تأكيدات منهم أنهم يفهمون هذا األمر جيدًا ،وآمل
جدًا أن يقرروا عدم املضي في إتمام هذه الصفقات» .وفي
ملف خارجي آخر («صفقة القرن») ،مع أنه ّ
يمس الداخل
املصري ،تقول مصادر مواكبة إن الزيارة في هذا الجانب
مرت بهدوء على عكس ما توقعت األجهزة املعنية بداية،
والسبب هو أن «ترامب لم يقدم شروطًا محددة يجب على
الـقــاهــرة املــوافـقــة عليها ،باستثناء طــرحــه مـســألــة تـبــادل
األراضـ ــي» ،وهــي القضية الـتــي شــرح السيسي استحالة
تـنـفـيــذهــا ،مـقــدمــا إلـيــه مـقـتــرحــات أخ ــرى يمكن تنفيذها

وتحمل أب ـعــادًا اقـتـصــاديــة ،منها «منطقة اقـتـصــاديــة في
منطقة رفح على الحدود مع قطاع غــزة» .ويــوم أمــس ،قال
مستشار األمن القومي األميركي ،جون بولتون ،إن خطة
ترامب في الشرق األوسط «باتت قريبة جدًا» ،مضيفًا في
تصريحات إلى شبكة «إيه بي سي» األميركية« :نحن في
املراحل النهائية لجعلها جاهزة» .وذكر بولتون أن الكشف
عــن الخطة سيكون فــور اإلع ــان رسميًا عــن فــوز رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،فــي االنـتـخــابــات
العامة ،ألن ذلك سيعيد «فتح املجال أمام جميع اآلفاق».
على الصعيد الــداخـلــي ،جــاء الـضــوء األمـيــركــي األخضر
بــاملــواف ـقــة الـضـمـنـيــة عـلــى ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ليمثل
خسارة ملراهنات املعارضة املصرية على إمكانية ممارسة
ضغوط خارجية ،ولــو جزئية ،على الــدولــة إليقاف مسار
ال ـت ـعــديــات ،وذل ــك بــال ـتــزامــن م ــع صـمــت أوروبـ ـ ــي ،يقابله
تــزايــد االسـتـعــدادات إلج ــراء االستفتاء قبل نهاية الشهر
الجاري .وهو ما يضع املعارضة والجمهور أمام حقيقة أن
التحركات ّالداخلية هي املخرج الوحيد إليقاف التعديالت،
أو على األقل منع إمرار بعض َبنودها ،وال سيما مع قرار
َ
املشاركة في االستفتاء ،والتصويت
غالبية القوى الرئيسية
بـ«ال» على التعديالت التي ال يزال البرملان يناقشها حتى
اآلن .من جهة أخــرى ،صحيح أن الرئيس املصري التقى
أعضاء «غرفة التجارة املصرية ـ ـ األميركية» قبل املغادرة
إلى السنغال ،لكن ذلك لم يزد أي اتفاقات جديدة ،علمًا بأن
املكتب اإلعالمي للرئاسة اعتذر عن عدم اللقاءات تجنبًا
ألسئلة عن التعديالت الدستورية وموقف السيسي منها،
وهــو ال ـســؤال ال ــذي لــم يجب عنه أيـضــا خــال املــؤتـمــر مع
ترامب ،تاركًا املجال لألخير لإلجابة بمفرده.
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تقرير

المقابلة

أجرى الحوار بيروت حمود

وليد دقة
األسير في سجون العدو منذ  34عامًا

الزمن كقيمة رياضية ُيساوي المسافة
منقسمة على السرعة .في الفلسفة
تفسيرات كثيرة قد يكون أهمها تعريف
األلماني إيمانويل كانط« :الشكل المحض
للحدس الحسي» .في األسر كيف ُيفسر أو
ُيقاس الزمن :هل ُيقاس بعدد الشعرات التي
ّ
تحول لونها من األسود إلى األبيض ،أم بتلك
«األخاديد» التي ُحفرت في الوجه وحول
العينين؟ وماذا يعني أن يكون اإلنسان
محبوسًا في «صندوق» من اإلسمنت منذ
عقود ،وكيف بعد هذه السنين الطويلة

يظل ٌ
قلب في قفص صدري قادرًا على
أن يخفق بحب ودهشة لمجرد رؤية نجم
في السماء؟ وماذا حين يكون هذا األسير
ممن يعرفون بـ«الدفعة الرابعة» (أسرى
الـ )48أو ما قبل اتفاق أوسلو الذين ترفض
إسرائيل اإلفراج عنهم في أي صفقة؟
أسئلة كثيرة ُيجيب عنها األسير منذ  34عامًا
وليد دقة الذي تتهمه إسرائيل ورفاقه
بخطف الجندي الصهيوني موشي تمام
وقتله عام  .1984وبما أن الزمن في األسر
يمشي بالتوازي مع زمننا ،فإنه ُيصادف

• أوسلو ّ
قسم الفلسطينيين وشعبنا سيحاكم هذه القيادة
• فدائيو اليوم يرفضون الحالة السياسية الفلسطينية قدر
رفضهم لالحتالل
■ بعد ثالثة عقود وأربع سنوات في السجن،
كيف تتذكر يوم اعتقالك؟
الـ ــذاكـ ــرة ان ـت ـقــائ ـيــة وال ـن ـس ـي ــان نـعـمــة،
وعندما ال تكون ق ــادرًا على النسيان،
يــأتــي دور خ ــط ال ــدف ــاع ال ـث ــان ــي ،وهــو
انتقائية الــذاكــرة ،حتى تبقى محافظًا
على توازنك .إن االعتقال صدمة للعقل
والجسد ،فهو اللحظة التي تنتقل فيها من لحظة أنت
بها ُحــر جـسـدًا ،إلــى حـيــاة جـســدك ُمسيطر عليه من
ُ
اللحظة
آســرك .يقيده ،يحجزه ،يركله ...وأنــا في هذه ُ
كان عقلي ،وربما روحي ،تتأمل هذا الجسد الذي أ ِسر
مــن خــارجــه كــأنــه جـســد شـخــص آخ ــر ،أو ربـمــا أيضًا
ّ
ســلــم عـقـلــي بـعـقــانـ ّـيــة ب ــاردة ب ــأن الـجـســد امل ـم ـ َّـدد في
سيارة الجيب مقيدًا لم يعد من مسؤوليته ،ألنه مهما
أجـهــد خــايــاه فـلــن يـكــون ق ــادرًا عـلــى أن يمنع مــا قد
يلحقونه به من ألم .قد تستغربني بماذا انشغل عقلي
فــي تلك اللحظة :لقد اعتقلت ّمــن مكان عملي ،حيث
كنت قبل دقائق من ذلك قد حضرت فنجان نسكافيه،
«بيتا» بالزيت
واستعددت لتناول رغيفني ،أحدهما ّ
والزعتر ،واآلخر باللبنة ،كانت أمي قد حضرتهما لي.
عندما قضمت من عروسة اللبنة ،كما تسمونها في
لبنان ،قضمة واحدة ،وقبل أن أتمكن من بلعهاُ ،
كنت
ملقى على األرض ومقيدًا .في هذه اللحظةّ ،أول ّ
ً
(فسر)
عـقـلــي املـشـهــد بــالـكــامـ ّـل .والـعـقــل فــي لـحـظــة الـصــدمــة
ب ــال ــذات ُمـ ـخ ــادع ،إذ لــخــص املـشـهــد بـفـقــدانــي رغـيــف
اللبنة الذي بقي مذاقه ُيذكرني بوالدتي ال باالعتقال،
الــذي إن كــان فــي الــزمــن الـعــادي لحظة ،فإنه فــي زمن
السجون لحظة امتدت حتى اآلن  34عامًا.
■ ل ـقــد ق ـلــت ذات ي ــوم إن ال ـس ـجــن أب ـشــع أس ـل ــوب اخـتــرعـتــه
ّ
َ
األسير أن يتغلب على
البشرية ملعاقبة اإلنسان .كيف يمكن
هذا العقاب؟
ً
السجن مكان حقير ،وهــو فعال أســوأ اخـتــراع صنعه
اإلنسان .ولكن األســر هو األخطر من السجن كمكان،
أي السجن كعقلية أو ثقافة ،فهذا الــذي بــن أكتافنا
يمكن بسهولة أن يتحول إلى زنزانة ُيسجن صاحبها،
رغم أن جسده حر طليق ،وما أكثر الزنازين املتحركة
فــي عــاملـنــا الـعــربــي .وللتغلب عـلــى الـسـجـنــن ،سجن
امل ـك ــان وال ـع ـق ــل ،ال ب ــد م ــن ال ــوع ــي وال ـت ـث ـق ـيــف ،وه ــذا
م ــا كــانــت ت ـبــذل ال ـحــركــة األس ـي ــرة فـيــه ج ـه ـدًا .الــوعــي
والتثقيف ال يشمالن تاريخ فلسطني والنكبة وقضايا
العربية وهمومها فحسب ،فهذه الثقافة إن جاز
األمة ُ
التعبير أسميها ثقافة التحرر .لقد تبني لنا أن قيم
التحرر من االحـتــال ال تعني بالضرورة أن حاملها
ي ــدرك قـيــم الـحــريــة ويتمثلها ،فـهـنــاك ف ــرق كبير بني
الـتـحــرر والـحــريــة :األول ــى هــي الـنـضــال ضــد الـخــارج،
والثانية هي النضال الداخلي األصعب ،لبناء املجتمع
وال ــدول ــة .لــأســف ،تـحــررنــا مــن االسـتـعـمــار ،ولـكــن لم
ُ
فض ذلك إلى بناء الدولة بسبب غياب الحريات .فما
ي ِ
معنى أن يقمع املناضل التحرري رفيقه وشريكه في
هذا النضال عندما ّ
يعبر عن رأيه في قضية ما؟ انظري
ٍّ
إلى ما يجري في غزة ورام الله على حد سواء .الحرية
قيمة تفضي إلــى التحرر ،والتحرر مرحلة نضال ال
تفضي ،إذا لــم يكن مناضلوها يعون معنى الحرية

وأهميتها ،إلى بناء املجتمع والدولة .من الصعب على
الـتـحـ ّ
ـرري أن يـتـنــازل عــن بندقيته إذا لــم ي ــدرك أثناء
مرحلة التحرر أن الحرية قيمة ،وسيكون من السهل
عليه في أول نقاش مع شركائه من القوى السياسية
الداخل.
في الوطن أن يوجهها (البندقية) نحو ُ
على املستوى الشخصي ،كــان للروابط األســريــة دور
كبير في تعزيز قدرتي على تحمل عبء سنوات األسر
الطويلة ،وال سيما أمي فريدة ،وزوجتي سناء التي
ربطت مصيرها بمصيري .هــذه العاطفة اإلنسانية،
وهذا الحب الكبير الذي أحاطتني به سناء ،لم يعززا
قدرتي على الصمود فحسب ،بل منحني حبها القدرة
ً
على إع ــادة إنـتــاج ذاتــي كتابة وإبــداعــا وتــواصــا مع
هموم الناس في فلسطني والوطن العربي ،مما وفرته
لي من كتب ودوريات ودراسات .إن أسوأ ما في الزمن
داخل األسر دائريته اململة واملتكررة إلى حد اللزوجة
تمامًا ،كباحة السجن التي ندور فيها حول ال شيء .إن
سناء جعلت زمني في السجن خطًا مستقمًا صاعدًا
نحو املستقبل الذي نسير إليه رغم محيطات العنف
والكراهية ،بزورقنا الصغير الذي صنعناه من نعناع
وريحان الحياة ،حتى نصل به إلى شاطئ املستقبل
ليكون ميالدًا جديدًا (تمنع إسرائيل الــزوجــن وليد
ّ
الشرعية
وسناء من الحصول على ما ُيسمى الخلوة
للتمكن من إنجاب حلمهما ،طفلهما ميالد ،رغم أنهما
ّقدمها عشرات االستئنافات القضائية).
■ عندما تتحرر ما أول شيء ستفعله؟
األس ـيــر م ـحــروم أش ـيــاء كـثـيــرة ،منها املـ ــادة ،وأشـيــاء
معنوية أهـمـهــا الـخـصــوصـيــة ،فــأنــت ال تملك لحظة
واح ــدة مــع ذات ــك .أن ــا مـنــذ ثــاثــة عـقــود عـلــى م ــدار 24
ســاعــة أعـيــش مــع زم ــاء لــي فــي زنــزانــة ضـيـقــة ،نأكل
ّ
ونستحم فيها ،وهــذا خانق بصورة
ونـشــرب ونـنــام
جنونية .حتى الباحة الشمسية ّمراقبة بالكاميرات،
وعلينا أن نعيش حياتنا كما لو كنا في «برنامج األخ
األك ـبــر» (بــرنــامــج تلفزيوني إســرائـيـلــي) ونـحــن على
الهواء مباشرة .أول شيء أرغب في فعله هو الذهاب
إلى البحر .أنا مشتاق للبحر ،وأريد أن أجلس قبالته
وحــدي في شاطئ نـ ٍـاء بعيدًا عن الـنــاس ،وأعـتــرف له
بكل شيء .سأزيح عن كاهلي كل األقفال والقيود التي
ّ
تــراكـمــت على جـســدي .سأحكي لــه عما حــل بــي على
م ــدى ه ــذه الـعـقــود الـطــويـلــة .ســأصــرخ وأب ـكــي وألـهــو
برمله مثل طفل ،فالبحر هــو الوحيد الــذي يمكن أن
أضعف أمامه وأن أنزع مالبسي دون خجل منه .أمام
البحر سأخلع عني وجــع السنني لعلني أستعيد...
توازني.
■ أنت لست أسيرًا سياسيًا فقط ،بل كاتب قصصي ّ
ورسام
أيضًا .هل يمكن أن تشرح لنا عن هذا الجانب من شخصيتك؟
ال أك ـتـ ُـب إال ألنـنــي أري ــد الـصـمــود فــي األس ــر .لــم أكتب
لـ ــإبـ ــداع ،ف ـغــال ـب ـيــة م ــا كـتـبـتــه ه ــو رس ــائ ــل لــزوج ـتــي
ُ
وأشقائي وألصدقائي ،وقد وجد فيها بعض املبدعني
قيمة أدبية .عندما ُيدفن جسد تحت أطنان الباطون
والحديد واألسالك الشائكة وأمام هذه الحقيقة املذهلة
ال ـتــي إن بـقـيــت لـلـعــن وم ـعــال ـجــات الـعـقــل امل ـحــض قد
تـصــاب بالجنون .الجنون فــي واق ــع مجنون هــو قمة

الحادي عشر من نيسان/أبريل
اليوم أيضًا ُ
 1988عندما استشهد إبراهيم الراعي أو
«أبو المنتصر» .األخير ُيشبه ظاهرة طبيعية
تحدث مرة كل ألف عام ،إذ أصبح أنموذجًا
للصمود بعد صمته في التحقيق  11شهرًا
انتهى باغتياله داخل األسر .ومنذ ذلك الحين،
ُ ّ ُ
ؤرخ للصمت على أنه بديهة ،ولالعتراف
ي
بأنه خيانة وشذوذ .والراعي تتهمه إسرائيل
بالعالقة بعملية دقة ورفاقة الخمسة،
وجميعهم من باقة الغربية في األرض
المحتلة عام 1948

أردان) موقعًا يتواصل به مع جمهوره اليميني ،ويقدم هؤالء
مـقـتــرحــات وطـلـبــات تفصيلية إلـيــه تتصل بتشديد الخناق
علينا .وملــا كــان الـسـيــاسـيــون يـسـعــون إلع ــادة انتخابهم في
امل ــواق ــع املـتـقــدمــة فــي أحــزاب ـهــم ،فــإنـهــم يـسـتـجـيـبــون لطلبات
قواعدهم في تشديد الخناق على األسرى.
إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم ت ـع ـيــش ال ـع ــرب ــدة وت ــأخ ــد بـمـطـلـقـيــة الـنــص
الديني منتشية على املستويات السياسية والعسكرية كافة،
والسجون جزء من هذه الحالة ،وهذا ّ
يقوض دولة املؤسسات
ُ
الـتــي تشكل ج ــزءًا مــن ق ــوة إســرائ ـيــل .أن ــا لـســت قلقًا مــن هــذه
الناحية على األســرى ،فعندما يتدخل وزيــر ورئيس حكومة
فــي تفاصيل حياة األسـيــر ،فــإن هــذا ّ
يعبر عــن خــواء وضعف
وتآكل داخلي.

العقل .لذلك خيالي العقلي ُينشأ واقعًا آخــر يتجاوز
أس ــوار السجن ،والكتابة عملية تسلل خــارج السجن
أحاول أن أمارسها يوميًا ،وهي نفقي الذي أحفره تحت
أسواري حتى أبقى على صلة مع الحياة ،حياة الناس
وهموم شعبنا وأمتنا العربية .هذا ال يعني أن الكتابة
انفصال عن واقعي داخــل األســر ،ومن ّ
ثم بقدر ما هي
إنـشــاء لــواقــع داخ ــل الـنــص ،هــي أداة لفهم واق ــع األســر
وتفكيكه .فاألخير في الواقع تغير كثيرًا عما كان خالل
العقود الثالثة املاضية .وغــدا التعذيب مركبًا حداثيًا
ً
ف ــي ال ـغــالــب ،نــاعـمــا ه ــادئ ــا مـتـسـلــا ال يـحـمــل هـ ــراوة.
ُ
وقــد كتبت قبل سنوات كراسة بعنوان «صهر الوعي
وإع ــادة تعريف التعذيب» ،حــاولــت بها تفسير أنــواع
الـتـعــذيــب الـحــديــث فــي الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة ،فأشد
أصناف التعذيب هو صهر الوعي ،وإعادة تشكيل هذه

ّ
رفاهية ال ُيمكن أحدًا في
اليأس
مثل حالي أن يصل إليها

الكتل البشرية عبر أحدث نظريات الهندسة البشرية.
ّ
األصعب من ذلك كله هو أل تعرف سبب عذابك وأملك،
فاليقني حتى لو كان على شكل هراوة ،أخف وطأة من
الــايـقــن .ومل ــا أع ــدت تعريف الـتـعــذيــب ،ك ــان ال بــد من
إع ــادة تعريف األل ــم .فالجسد ،جسد األس ـيــر ،لــم يعد
موضوع التعذيب يستهدفه أساسًا ،بل عقله وروحه.
■ ّ
نص الزمن املوازي (الرسالة) الذي كتبته ُح ّول إلى مسرحية
ُمثلت على خشبة مسرح امليدان .ما أبرز األشياء التي حدثت
في الزمن املوازي الخاص بك؟
األحـ ــداث كـثـيــرة ،والــزمــن ال ــذي أمـضـيـتــه فــي السجن
أطــول مــن الــذي أمضيته خــارجــه ،ومــن الصعب ّ
علي
ّ
أن أشير إلى حدث بعينه على أنه أهم من غيره .لكن
هناك دروسًا وعبرًا تعلمتها من حقائق حياة األسر
اليومية والبسيطة .ففي أحــد الـسـجــون الـتــي عشت
فيها ،كان معي أسير ضرير وآخر فقد بصره وساقه
ويــده ،وكان علينا أن نخرجهم إلى الباحة الشمسية
كــل ي ــوم .فــي الـبــدايــة ،تــزاحــم األس ــرى عـلــى إخــراجـهــم
وتعاطف الجميع معهم وكــانــوا رهــن إشارتهم ،لكن
ّ
مــع م ــرور ال ــوق ــت ،ق ــل ع ــدد األسـ ــرى املـتـطــوعــن لهذه
املهمة ،بل سمعت تأففًا من البعض وتهربًا من هذا

■ كيف تصف واقع الحركة األسيرة اليوم داخل السجون؟
الـحــركــة األس ـي ــرة ام ـت ــداد لـلـحــركــة الــوطـنـيــة خ ــارج الـسـجــون،
والحالة الفلسطينية املنقسمة سياسيًا ألقت بظاللها الثقيلة
على الحركة األسيرة ،واالنقسام الذي طال أمده أنتج اقتصاد
االنقسام وثقافته ،وهناك ّ
تخوف حقيقي من أن تتحول هذه
الثقافة إلى هوية .ال أخشى على الحركة األسيرة من القوانني
اإلسرائيلية ،إنما الخطر الحقيقي الذي ُيواجه هنا ،ومجمل
املـشــروع الــوطـنــي ،هــو االنـقـســام .فــي سـيــاق النضال الوطني
املشترك ،تتبلور القيم الجامعة التي تشكل البنية التحتية
لـلـهــويــة الــوط ـن ـيــة ،وع ـنــدمــا تـصـبــح ه ـنــاك ف ــي ظ ــل االنـقـســام
مشاريع وطنية ،وليس مشروعًا وطنيًا ،ال يفرز هذا النضال
قيمًا جامعة ،بــل تتعزز قيم الفصيل ،وتتفكك الهوية حتى
لو بقينا نأكل جميعًا املقلوبة وندبك الدبكة نفسها .الحركة
األسيرة كانت املعقل األخير إلنتاج مثل هذه القيم ،ولألسف
في السنوات األخيرة لم ُ
يعد نضالها مشتركًا ،وهناك تهديد
ملركباتها.

االلتزام الذي ال شك في أنه يرافقه جهد جسدي .أذكر
أنه عندما التقيت هؤالء املناضلني املصابني ألول مرة
هالني املشهد وهم مقيدون كسائر األســرى بأيديهم
وأرجلهم رغم أنهم فقدوا بصرهم ،وفي أدبيات الحركة
يلخص النضال داخل
الوطنية األسيرة ُوضع شعار
ً
األسر هو الحفاظ على األسير قيمة وطنية وأخالقية
ح ـتــى ال يـنـتـصــر عـلـيـنــا ال ـس ـج ــان .ع ـنــدمــا ت ـصــادف
مـشـهـدًا كـهــذا ،تـتــأمــل هــذا الـشـعــار وتـســأل نـفـســك :ما
ّ
عندما
السجان؟ قلت لنفسي
معنى أن ينتصر عليك
ّ
تعتاد مشهد الضرير واألسير الذي فقد أطرافه وتكف
عــن الـتــأثــر واالن ـف ـعــال كـمــا تــأثــرت أول م ــرة شاهدته
فيها ،عندئذ يكون السجان قد انتصر عليك .اعتياد
القهر رغم طول السنني أو أن يكف اإلنسان عن الفرح
لفرح الـنــاس والـحــزن لحزنهم ،معناه أنــه ليس فقط
فقد قدرته على التضامن والتواصل ،بل فقد صلته
بالواقع بعدما فقد مشاعره اإلنسانية ّ
وتم ترويضه.
وه ـنــدســة تـبـلـيــد امل ـ ّشــاعــر تـجـيــدهــا إســرائ ـيــل جـيـدًا،
والسجن عالم ُمصغر عــن العالم .وإســرائـيــل عندما
أغــرقــت البلد بــالــدم وم ــأت الـسـجــون ب ــآالف األســرى
أثـنــاء االنتفاضة الثانية ،اعـتــاد العالم واملشاهدون
ّ
املـشـهــد ،وتـبــلــدت املـشــاعــر بعد التضخم ال ــذي جرى
على عدد الشهداء والجرحى واألسرى.
م ــن األم ـ ــور ال ـت ــي ح ــدث ــت ،أن ـن ــي ال ـت ـق ـيــت خ ــال هــذه
ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة ج ـ ّـد األس ـي ــر وابـ ــن األس ـي ــر وحـفـيــد
األسير ،وأحيانًا كانوا في الوقت نفسه داخل األسر.
هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ت ـك ــرر م ـ ــرات وفـ ــي ح ـ ــاالت ك ـث ـيــرة،
كــأن الـسـجــون محطة ُكـتــب على الفلسطيني أن ّ
يمر
بـهــا ،وكــأنـهــا تعميد أو مــرحـلــة طبيعية مــن املــراحــل
التعليمية مثل الروضة واملدرسة والجامعة ،أو ورثة
يتوارثها األحفاد عن األجداد.
علينا أن نتعامل مع األســر على أنه فشل في مسيرة
الـنـضــال ولـيــس محطة ضــروريــة ،وحــاولــت معالجة
توارث األسر ،إن جاز التعبير ،في حكاية «سر الزيت»،
إذ اختار بطل القصة خيارًا آخــر غير خيار األســرى،
وبدأ يفكر بأسلوب علمي وأخالقي في خيارات جيله
بعيدًا عن السجن.

■ رب ـمــا واحـ ــدة مــن أه ــم املـحـطــات املـفـصـلـ ّـيــة والـتــاريـخـيــة فــي قضية
فلسطني توقيع اتفاقية أوسلو .كيف ّ
تقيم هذه االتفاقية ،وملاذا أسرى
«الـ »48استثنوا من ذلك الحني من الصفقات؟
ّ
«أوسلو» جــزأت الشعب الفلسطيني ،ثم كان من الطبيعي أن
تجزئ األسرى ،فمن يتحدث عن دولة في الضفة وليس وطنًا،
يتنازل تلقائيًا ،حتى لو ادعى غير ذلك ،عن روايته التاريخية
املؤسسة للهوية وللشعب الفلسطيني ،وأهم ّ
مكوناتها النكبة
ورواية اللجوء.
أســرى الداخل كانوا جــزءًا من «منظمة التحرير» وفصائلها.
كــانــت ه ــذه املـنـظـمــة ت ــرى نـفـسـهــا املـمـثــل ال ـشــرعــي والــوحـ ّيــد
للشعب الفلسطيني بمن فيهم فلسطينيو الـ ،48ثم عندما كفت
عن تمثيلهم ،لم يعد أسرى الداخل الذين كانوا جزءًا من قضية
جزءًا من الحل .هذا أقل ما يقال عنه أنه مؤسف ،فكل ّقائد من
القيادات التي عــادت إلــى فلسطني ،وليس فقط من وقــع على
االتفاقية ،من دون استثناءّ ،
كرسنا في األســر لعقود .ال أريد
أن أصف ذلك بغير األخالقي أو بأوصاف أخــرى ،بل سأتركه
لشعبنا وللتاريخ لكي يحاكم هذه القيادة.
من استفاد من صفقات التبادل التي قبلت استثناءنا ،إنما
اسـتــدخــل على عقليته وفهمه السياسي مـنــاخــات صنعتها
أوس ـلــو ،حـتــى لــو ادع ــى أنــه يملك بــرنــامـجــا سياسيًا مغايرًا
بعدما دخل مسارها (االتفاقية) السياسي ترشيحًا وانتخابًا
ثم صراعًا على السلطة.

■ خالل سنوات قليلة فقطَ ،س ّن الكنيست عشرات القوانني
املتعلقة باألسرى .هل يمكن أن تتحدث عن أثر تلك القوانني،
خاصة التي تستهدف إلغاء كل إنجازات الحركة األسيرة؟
القوانني اإلسرائيلية واإلجراءات القمعية ضد األسرى
لـيـســت ج ــدي ــدة .ال ـج ــدي ــد ه ــو اإلطـ ـ ــار األيــديــولــوجــي
وال ـع ـق ــائ ــدي الـ ـت ــورات ــي ال ـ ــذي اشـ ـت ــدت ت ــأث ـي ــرات ــه في
م ــواق ــف املـ ـس ــؤول ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،فــأص ـب ـح ـنــا فــي
ُ
نواجه العقيدة الدينية؛ إذ إن ما ينطق به
السجون
الراف (الحاخام) نجده مترجمًا إلجراءات نشعر بها
فــي حياتنا .وقــد دشــن وزيــر األمــن الــداخـلــي (جلعاد

■ الشباب والشابات الذين ينفذون اليوم عمليات فدائية هم الجيل الذي
ولد بعد «أوسلو» .كيف تصف هؤالء الذين لم ييأسوا بعد؟
املسألة ليست مسألة يأس أو تفاؤل ،وهذه الظاهرة تستحق
ّ
الجادة بعيدًا عن االنفعال والتوظيف
الدراسة املعمقة والقراءة
الفصائلي في ظل االنقسام ،فهي تؤكد أن شعبنا شعب حي
يرفض الذل ،حتى لو كانت قواه السياسية منقسمة وفي أسوأ
حاالتها ،وأن هذا الشعب لديه طاقات واستعدادًا للتضحية.
يجب أن ننتبه إلــى أن عــددًا كبيرًا مــن هــؤالء الشبان أعلنوا
رفضهم أن ينسبوا إلــى أي فصيل .فهم صــوتــوا بأجسادهم
لرفض الحالة السياسة الفلسطينية بقدر رفضهم لالحتالل.

نتنياهو رئيسًا للحكومة:

ّ
الحصانة القانونية مقابل ضم الضفة
ّ
دالالت عدة حملتها النتائج
غير الرسمية لالنتخابات
اإلسرائيلية ،والتي يفترض أن
تفضي إلى تكليف بنيامين
بتأليف
نتنياهو ،مجددًا،
ّ
الحكومة .دالالت لعل أبرزها
أن نتنياهو استطاع تحقيق
حصانة شعبية سيستثمرها
الحقًا في مواجهة المسار
القضائي الذي يالحقه،
مقابل سعيه إلى تحقيق
وعده بابتالع الضفة الغربية
علي حيدر
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ات ـ ـض ـ ـحـ ــت ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
اإلســرائـيـلـيــة ،وإن كــانــت غـيــر رسـمـيــة حتى
اآلن ،ب ــات م ــن ال ــواض ــح أن مـعـسـكــر الـيـمــن
ّ
حقق األغلبية بحصوله على  65مقعدًا ،ما
ّ
سيمكنه من تأليف الحكومة املقبلة .كذلك،
بــاتــت نتيجة االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة ،التي
يـفـتــرض أن يـجــريـهــا رئ ـيــس ال ــدول ــة الحـقــا،
مـعــروفــة مسبقًا :بنيامني نتنياهو رئيسًا
للحكومة .ماذا بعد االنتهاء من فرز األصوات؟
يفترض أن يتم اإلعالن عن النتائج الرسمية
لــانـتـخــابــات فــي خ ــال م ــدة أقـصــاهــا ال ـ ـ 17
من الشهر الجاري ،على أن تليها مشاورات
يجريها رئيس الــدولــة ،رؤوف ــن ريفلني ،مع
الكتل النيابية ،يعقبها تكليف أحد أعضاء
ُالكنيست تأليف الحكومة الجديدة ،ليعلن
َّ
املكلف قبوله املهمة في فترة أقصاها  7أيام
بعد إعالن النتائج.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أعـ ـل ــن ريـ ـفـ ـل ــن أن ج ــول ــة
امل ـش ــاورات سـتـبــدأ األس ـبــوع املـقـبــل فــي ّ
مقر
ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
ُ ّ
امل ـح ـت ـل ــة ،وس ــتـ ـب ــث مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى الـ ـه ــواء
ألول مــرة بـنـ ً
ـاء على طلبه .وبحسب تقارير
إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ي ـس ـعــى ري ـف ـل ــن إل ــى
البدء بمشاوراته األحــد أو االثنني املقبلني،
ليتم التكليف بـحــدود األربـعــاء .كما يسعى
ق ــدر اإلم ـكــان إل ــى اسـتـبـعــاد خـيــار الحكومة
االنتقالية ،وإذا لم تتوفر أغلبية لنتنياهو
فسيدرس الدعوة إلى تأليف حكومة وحدة
وطنية.
ُ ّ
عـ ـل ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـ ـك ـ ــل ـ ــف ،ت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة خ ــال  28ي ــوم ــا .وإذا ل ــم يستطع
ذل ـ ــك ،ي ـ ّت ـ ّـم ت ـمــديــد م ـهـ ّـم ـتــه  14ي ــوم ــا أخ ــرى.
وإذا تعثر أيضًا ،يقوم رئيس الدولة بتكرار
املشاورات والتكليف ،ولكن هذه املرة تصبح

امل ــدة الـقـصــوى  28يــومــا فـقــط .إذا لــم ينجح
ّ
املكلف الجديد هو اآلخر ،تعاد االنتخابات،
في سيناريو لم يتحقق حتى اآلن منذ قيام
الكيان عام .1948
في كل األحوال ،شكلت االنتخابات والنتائج
التي أفرزتها محطة الفتة في حركة الواقع
السياسي اإلسرائيلي ،وانطوت على رسائل
في أكثر من اتـجــاه ،وتحديدًا في ما يتعلق
ب ــال ـت ـح ــدي ــات ال ــداخ ـل ـي ــة .الـ ــداللـ ــة األب ـ ـ ــرز أن
نتنياهو نجح فــي تحويل االنتخابات إلى
استفتاء شعبي حول استمرار توليه رئاسة
ً
الحكومة ،وحقق فيها فــوزًا هــائــا ،مستندًا
فــي ذل ــك إل ــى كـتـلــة «ل ـي ـكــود» كـبـيــرة ،ومعها
أغلبية واض ـحــة ملعسكر الـيـمــن ،تسمح له
بتأليف حكومة مع «شركائه الطبيعيني».
في أعقاب تأليف نتنياهو الحكومة املقبلة،
يـكــون قــد تــولــى رئــاســة الـحـكــومــة الخامسة
له منذ عــام  ،2009وقبل ذلــك حكومة (1996
ّ
ـ ـ  .)1999وباملقارنة مــع الفترة التي تولها
مؤسس دولــة إسرائيل ،ديفيد بن غوريون،
ال ــذي أمـضــى فــي مـنـصـبــه ،عـلــى م ــراح ــل13 ،
سنة و 127يومًا ،يحتاج نتنياهو إلى البقاء
ف ــي مـنـصـبــه ح ـتــى مـنـتـصــف ش ـهــر ت ـمــوز/
يــولـيــو املـقـبــل لـيـتـجــاوز ه ــذه امل ـ ــدة .وب ـهــذا،
يكون أكثر رئيس حكومة بقي فــي منصبه
في تاريخ إسرائيل.
ت ــؤش ــر ال ـن ـت ــائ ــج ش ـب ــه ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـت ــي ن ــال
بـمــوجـبـهــا ح ــزب «ال ـل ـي ـكــود»  35م ـق ـع ـدًا ،في
م ـقــابــل ح ــزب «أزرق أب ـي ــض» الـ ــذي ن ــال 35

تظهر نتيجة
االنتخابات أن
التاريخ ً
ُ
َ
العسكري لم يعد عامال
جاذبًا بما فيه الكفاية

مقعدًا أيـضــا ،إلــى ع ــودة الثنائية الحزبية.
وهـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى ال ـســاحــة
الحزبية خــال الثمانينيات والتسعينيات.
لكن مــا ينبغي اإلش ــارة إلـيــه ،هــو أن املقاعد
الـ ـت ــي ن ــالـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــزبـ ــان كـ ـ ــان لـ ـه ــا س ـيــاق ـهــا
وظروفها الخاصة ،وليس من الضروري أن
تتكرر هذه الثنائية في أي انتخابات الحقة.
م ــع ذلـ ــك ،ه ــي املـ ــرة األولـ ــى ال ـتــي ي ـنــال فيها
حزبان ،منذ انتخابات عام  ،1996ما يتجاوز
مجموعه أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وهــذا يسمح لهما ،نظريًا ،بتأليف حكومة
«وحدة وطنية» بدون إشراك أي من األحزاب
األخ ـ ــرى ،لـكــن نـتـنـيــاهــو أع ـلــن ب ـصــراحــة أنــه
ع ــازم عـلــى تــألـيــف حـكــومــة يمينية .ويـعــود

أظهر الجمهور اإلسرائيلي غلبة االنتماء األيديولوجي لديه على االلتزام بالقوانين (أ ف ب)

هــذا إلــى أنــه نجح فــي حشد جمهور اليمني
لـلـتـصــويــت ل ـحــزب «ال ـل ـي ـكــود» ،بـعــدمــا أث ــار
الــرعــب فــي صـفــوف حــزبــه مــن إمـكــانـيــة عــدم
تكليفه بتأليف الحكومة.
في املقابل ،حشد املعسكر املضاد ملصلحة
ح ــزب «أزرق أب ـي ــض» ع ـلــى ح ـس ــاب حـ َ
ـزبــي
«العمل» و«ميرتس» اللذين ناال مجتمعني
 10مقاعد .ويبدو أن ّ
تسرب جزء من جمهور
هــذيــن ال ـحــزبــن بــات ـجــاه ح ــزب ال ـج ـنــراالت،
ي ـع ــود إلـ ــى اق ـت ـن ــاع مـ ـف ــاده بـ ــأن الـتـصــويــت
مل ـص ـل ـح ـت ـهــم ي ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ـم ـنــاف ـســة ح ــزب
«الليكود» على تأليف الحكومة املقبلة .لكن
املشكلة األساسية اآلن ،بالنسبة إلى هؤالء،
هي أن معسكر اليمني ،الحليف لنتنياهو،
نــال أكثر مــن  60مقعدًا ،وهــو مــا يجعل من
ال ـص ـعــب ع ـلــى رئ ـي ــس ال ــدول ــة تـسـمـيــة أحــد
غيره.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق الـ ـح ــزب ــي أي ـ ـضـ ــا ،ت ـل ـقــى ح ــزب
«العمل» الضربة األقسى في تاريخه .وتنبع
خصوصية العدد القليل الذي ناله من كونه
ِّ
املؤسس للدولة ،وقاد حروبها خالل
الحزب
ّ
َ
الـعـقــود الـثــاثــة األولـ ــى ،وشــكــل أح ــد قطبي
الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة خ ــال الثمانينيات
والتسعينيات .إال أن النتائج الـتــي حققها
اآلن تجعله في صفوف األح ــزاب الصغيرة،
وع ـلــى خلفيتها صـ ــدرت دع ـ ــوات م ــن داخ ــل
الحزب إلى استقالة رئيسه ،آفي غباي ،فورًا.
أي ـضــا ،أدل ــى الـجـمـهــور اإلســرائـيـلــي بحكمه
فـ ــي م ـق ــاب ــل الـ ـقـ ـض ــاء ،واخ ـ ـتـ ــار م ـ ــرة أخـ ــرى
نـت ـنـيــاهــو رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،رغـ ــم ك ــل تهم
الفساد ،ووفر له حصانة شعبية وسياسية
يستطيع االستناد إليها ملواجهة أي مسار
قضائي ضــده خــال األشـهــر املقبلة .وأظهر
ه ــذا الـجـمـهــور بـكــل صــراحــة غـلـبــة االنـتـمــاء
األيديولوجي لديه على االلـتــزام بالقوانني.
وسـ ـيـ ـتـ ـض ــح خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ك ـيــف
سـيـسـتـثـمــر نـتـنـيــاهــو االل ـت ـف ــاف الـسـيــاســي
وال ـش ـع ـبــي ح ــول ــه ل ـح ـمــاي ـتــه م ــن امل ـحــاك ـمــة.
وبـحـســب رئ ـيــس تـحــريــر صحيفة هــآرتــس،
أل ـ ـ ــوف بـ ـ ــن« ،سـ ـتـ ـك ــون ل ـح ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـيــاهــو
ال ـج ــدي ــدة غــاي ـتــان م ــرك ــزي ـت ــان :إزال ـ ــة لــوائــح
االت ـ ـهـ ــام ال ـت ــي ت ـ ـهـ ــدده ،وض ـ ـ ّـم مـسـتــوطـنــات
الـضـفــة الـغــربـيــة إلس ــرائ ـي ــل ،بــالـتـنـسـيــق مع
إدارة ت ــرام ــب .وب ــاإلم ـك ــان تـلـخـيــص هــاتــن
الغايتني بمعادلة بسيطة ،الحصانة مقابل
السيادة».
بموازاة السقوط املــدوي ملعسكر اليسار في
إس ــرائ ـي ــل ،ت ـمـ ّـيــزت ه ــذه االن ـت ـخــابــات أيـضــا
بعدم نجاح حزب ترأسه ثالثة رؤساء أركان
ســابـقــن ،على رأسـهــم بني غــانـتــس ،وبدعم
آخرين في املؤسسة العسكرية ،في التغلب
ع ـلــى ن ـت ـن ـيــاهــو ،وه ــو م ــا ي ــؤش ــر إل ــى حجم
االلتفاف الشعبي حول الخيارات السياسية
األكثر تشددًا ،كما يظهر أن التاريخ العسكري
ً
لــم َيـ ُـعــد عــامــا جــاذبــا بما فيه الـكـفــايــة ،وأن
النظرة الجماهيرية إلى املؤسسة العسكرية
وخريجيها قد ّ
ّ
تبدلت.
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الجزائر بدا رئيس األركان الجزائري ،أمس ،أكثر
حذرًا إزاء محاوالت أطراف خارجية استمالة
الــحــراك الشعبي وتسييره من خــال إبــراز
شخصيات معينة ترفض الحوار مع السلطة،
األزمة وإطالة أمدها،
بما يدفع إلى تعميق
ُ
لكنه قدم وصفة للحل قد تلبي أحد مطالب
المعارضة بالتمثيل في المرحلة االنتقالية

ّ
الجيش يحذر من
«اختراق» فرنسي:

«الهيئة الوطنية»
ً
حال وسطًا
على رغــم رفــض الـشــارع الـجــزائــري،
أص ـ ّـر رئـيــس أرك ــان الـجـيــش ،ورجــل
املــرحـلــة ال ـقــوي ،أحـمــد قــايــد صــالــح،
عـ ـل ــى «املـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري» الـ ــذي
ان ـط ـل ــق أول مـ ــن أمـ ـ ــس ،مل ــرح ـل ــة مــا
بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
والذي يقضي بتعيني رئيس مجلس
األمــة ،عبد القادر بن صالح ،رئيسًا
م ــؤق ـت ــا ل ـث ــاث ــة أش ـه ــر ب ـصــاح ـيــات
م ـحــدودة ،لترتيب مرحلة انتقالية
يـ ـج ــري خ ــالـ ـه ــا إدخـ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات
جــوهــريــة ع ـلــى ال ــدس ـت ــور ،وتـعــديــل
ً
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
دس ـت ــور ج ــدي ــد ،ب ــإش ــراف الـحـكــومــة

الحالية بــرئــاســة نــور الــديــن بــدوي،
املرفوض شعبيًا أيضًا .فبعد صمت
م ــري ــب سـ ـب ــق ت ـن ـص ـي ــب بـ ــن ص ــال ــح
رئ ـي ـســا ل ـل ــدول ــة ،خ ــرج ق ــاي ــد صــالــح
أمس ،ليؤكد في كلمته أمام «إطارات
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـث ــان ـي ــة» فــي
وهران غربي البالد ،أن ال حل لألزمة
خارج الدستور.
ّ
خـ ـط ــاب بـ ــن ص ــال ــح م ــث ــل ن ـق ـل ــة فــي
مـ ــوقـ ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة مــن
م ــرح ـل ــة أولـ ـ ــى رافـ ـ ــق ف ـي ـهــا الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـبــي ف ــي م ـطــال ـبــه «رغـ ــم ظـهــور
بعض األصــوات الناعقة في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج» ك ـمــا ق ـ ــال ،وح ـق ــق مـنـهــا

حتى اآلن إسقاط محاولة التمديد
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،والـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدة الـ ـخ ــامـ ـس ــة،
وح ـكــومــة أح ـمــد أوي ـح ـي ــى ،وأخ ـي ـرًا
اسـ ـتـ ـق ــال ــة ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة قـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة
والي ـتــه الــراب ـعــة ،إل ــى مــرحـلــة ثانية
ابـتـ ً
ـداء مــن أمــس ،تتمثل فــي مرافقة
الـعـمـلـيــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وت ــأك ـي ــده أنــه
«سـيـسـهــر» عـلــى «شـفــافـيــة» مرحلة
التحضير لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة.
وه ـ ــي م ــرح ـل ــة ي ـخ ـش ــى امل ـح ـت ـجــون
وامل ـعــارضــون مــن أن يـجــدد الـنـظــام
ل ـن ـف ـس ــه ب ـن ـف ـس ــه فـ ـيـ ـه ــا ،خ ـصــوصــا
أن «ال ـحــل الــدس ـتــوري» ال يستبعد
«رمــوز النظام»َ ،
ومــن وصفهم قايد
صالح بـ «العصابة».
لكن بالنظر إلى تصريحات رئيس
األرك ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن «مـ ـ ــن غـيــر
املـعـقــول تسيير املــرحـلــة االنتقالية
ُ
م ــن دون وج ـ ــود م ــؤس ـس ــات تـنـظــم
وتـشــرف على هــذه العملية» ،وأول
خطاب لعبد القادر بن صالح أمس،
يبدو أن السلطة والجيش يقدمان
وص ـفــة ح ــل وس ـطــي ضـمــن «اإلط ــار
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري» ،م ــن ش ــأن ــه ربـ ـم ــا أن
يلبي مطالبة املعارضة واملحتجني
بـتـشـكـيــل «ه ـي ـئــة رئ ــاس ـي ــة» تـتــولــى
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة .إذ ت ـح ــدث بن
ص ــال ــح ع ــن ع ــزم ــه ع ـلــى اس ـت ـحــداث
«هـيـئــة وطـنـيــة سـيــدة فــي قــرارهــا»،
تتكفل بتوفير الـشــروط الضرورية
إلجــراء انتخابات رئاسية «نزيهة»
ف ــي غـ ـض ــون  90ي ــوم ــا ،ب ــال ـت ـش ــاور
م ــع ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة واملـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،م ــن خ ــال تـفـعـيــل امل ــادت ــن
 7و  8م ــن ال ــدس ـت ــور .وف ــي انـتـظــار
مــوقــف ال ـش ــارع مــن ه ــذا «ال ـع ــرض»

ّ
حذر صالح من محاوالت
أطراف أجنبية فرض أشخاص
ممثلين عن الشعب
يوم الجمعة املقبل ،بدا أمس أن ثمة
بوادر رفض أيضًا.
خـ ـط ــاب ق ــاي ــد ص ــال ــح أم ـ ـ ــس ،حـمــل
أيضًا رسائل تحذيرية من محاولة
«أط ـ ــراف أج ـن ـب ـيــة» ض ــرب اس ـت ـقــرار

قدمت السلطة عرضًا بتشكيل «هيئة وطنية» بدأت بوادر رفضه أمس (أ ف ب)

ّ
الـبــاد مــن دون تسميتها ،لكنه ملح
إل ــى فــرن ـســا ال ـت ــي اح ـت ـلــت ال ـجــزائــر
ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  130عـ ـ ــامـ ـ ــا ،بـ ــال ـ ـقـ ــول:
«سـجـلـنــا لــأســف ظ ـهــور م ـحــاوالت
لبعض األط ــراف األجنبية ،انطالقًا
من خلفياتها التاريخية مع بالدنا،
لدفع بعض األشـخــاص إلــى واجهة
املشهد الحالي ،وفرضهم كممثلني
عن الشعب» .ويبدو أن قرار الجزائر

ط ـ ــرد م ــدي ــر م ـك ـت ــب وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
الفرنسية ،إيمريك فنسنو ،أول من
أمس ،يأتي في هذا اإلطار .إذ تدعم
ال ــوك ــال ــة ،ووس ــائ ــل إعـ ــام فــرنـسـيــة
ك ـ ـق ـ ـنـ ــاة «ف ـ ـ ــران ـ ـ ــس  ،»24م ــواصـ ـل ــة
الحراك ورفض «املسار الدستوري»،
ّ
وتسلط الـضــوء على وجــوه معينة
منه.
ويبرز من بني هذه الوجوه ،البرملاني

ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـص ـط ـف ــى
ب ــوش ــاش ــي ،واإلع ـ ــام ـ ــي واألس ـ ـتـ ــاذ
الجامعي فضيل بومالة ،واملحامية
والناشطة السياسية زبيدة عسول،
ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ال ـســابــق أح ـمــد بن
ب ـي ـت ــور ،وهـ ــم ش ـخ ـص ـيــات مـقـتــرحــة
لـتـمـثـيــل امل ـح ـت ـجــن ،وف ــق م ــا تظهر
قــوائــم نشرها مــدونــون على مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ــول فـكــرة

اختيار ممثلني عن الحراك الشعبي
للتفاوض مع السلطة ،لكن النقاش ال
يزال مستمرًا ،إذ يرفض آخرون هذه
الفكرة ويفضلون ترك الحراك عفويًا
بال قيادات خالل هذه املرحلة ،علمًا
أن بــوشــاشــي اع ـتــذر عــن ع ــدم قبول
ً
تفويضه ،قــائــا إنــه يرفض «إطالقًا
محاورة السلطة ،ألن ما تقوم به غير
دستوري».

وبــالـعــودة إلــى خـطــاب قــايــد صالح،
فهو اعتبر أن هذه األطراف الخارجية
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى فـ ـ ــرض «مـ ـمـ ـثـ ـل ــن» عــن
ال ـش ـع ــب «ت ـح ـس ـبــا ل ـق ـي ــادة املــرح ـلــة
االنتقالية ...مــن خــال رفــع شعارات
تعجيزية تــرمــي إلــى الــدفــع بالبالد
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراغ الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري وهـ ـ ــدم
ً
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
«إع ــان الـحــالــة االستثنائية» ،التي
يجري تقريرها في حالة وجود خطر
داه ــم يــوشــك أن ُيـصـيــب مــؤسـســات
الدولة أو استقاللها ،علمًا أن فرنسا
سـبــق أن حـثــت ال ـجــزائــريــن رسميًا
على االستمرار في التظاهرات حتى
يــوم استقالة بوتفليقة ،حني اعتبر
وزير خارجيتها ،جان إيف لودريان،
أن ب ــاده واث ـق ــة م ــن أن الـجــزائــريــن
س ـ ُـي ــواص ـل ــون ال ـس ـعــي إل ــى «ان ـت ـقــال
ّ
ديموقراطي» .لكن في املقابل ،يجلي
اإلعالم الفرنسي خشية لدى باريس
من انعكاس الوضع في «املستعمرة
ال ـس ــاب ـق ــة» ،إذ ت ـح ــذر ال ـص ـحــف مــن
الفوضى التي ستزعزع الوضع في
ّ
فرنسا أيضًا ،وتذكر بأيام «العشرية
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى م ــوج ــة
ه ـجــرة هــائـلــة ت ـضـ ّـم ع ــددًا كـبـيــر من
اإلسالميني.
وهـ ـ ـ ــذه ل ـي ـس ــت املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يشير فيها قايد صالح إلى مؤامرة
خارجية .ففي خطاب سبق استقالة
الــرئـيــس بثالثة أي ــام ،تـحــدث عــن أن
«بعض األطراف ذات النيات السيئة
تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى
ضــرب صدقية الجيش ...وااللتفاف
على املطالب املشروعة للشعب» .ولم
يعلن قايد صالح أسماء هؤالء حتى
اآلن ،ل ـكــن وس ــائ ــل إع ـ ــام جــزائــريــة
ك ــان ــت قـ ــد ذك ـ ـ ــرت أن عـ ـل ــى رأسـ ـه ــم
الـسـعـيــد بــوتـفـلـيـقــة شـقـيــق الــرئـيــس
الـ ـس ــاب ــق ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاره ،والـ ـجـ ـن ــرال
املـ ـتـ ـق ــاع ــد م ـح ـم ــد مـ ــديـ ــن امل ـ ـعـ ــروف
ب ــاس ــم ال ـج ـن ــرال ت ــوف ـي ــق ،والــرئ ـيــس
األس ـ ـبـ ــق إلـ ـي ــام ــن زروال ،وال ـ ـلـ ــواء
املستقيل بشير طرطاق ،إضافة إلى
ع ـنــاصــر م ــن امل ـخ ــاب ــرات الـفــرنـسـيــة،
لتنفي السفارة الفرنسية الحقًا تلك
املعلومات.
(األخبار)

ليبيا

حفتر يسعى لتبرير الحرب:

انقسام مجلس األمن
ضوء أخضر
على غرار األيام الماضية ،تواصلت االشتباكات في جنوب
طرابلس أمس دون وقوع تطورات حاسمة .وفي األثناء،
ازداد وضوح االنقسام الدولي واإلقليمي حول الموقف من
اقتحام قوات حفتر للعاصمة ،ما ُيبعد أكثر احتمال الوصول
إلى موقف موحد يساهم في الضغط إليقاف الحرب
عـنــد إع ــان املـشـيــر خليفة حفتر إطــاق
حــرب «طــوفــان الـكــرامــة» للسيطرة على
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ن ـهــايــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،اس ـت ـفــادت قــواتــه من
عنصر املباغتة ،إذ نجحت في االنتشار
ف ــي ب ـع ــض م ـن ــاط ــق جـ ـن ــوب ال ـعــاص ـمــة.
لـكــن ال ـق ــوات املــوال ـيــة لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق
الوطني» ،التي لم تكن مستعدة للحرب
وتشهد نزاعات في ما بينها ،تمكنت من
مللمة صفوفها واسـتـقــدام دعــم مــن مدن
حزام طرابلس ،خاصة الزنتان ومصراتة
والزاوية.
ســريـعــا ،حـصــل ت ــوازن فــي ال ـق ــوى ،وبــدأ
ع ــدد الـضـحــايــا فــي االرت ـف ــاع مــع اقـتــراب
القوات بعضها من بعض .ففي اليومني
املاضيني ،دارت أعنف املعارك للسيطرة

حاول حفتر تبرير
معركته وسقوط
الضحايا برسالة إلى
رئيس مجلس األمن

اليمن

ّ
السعودية تحشد «المنشقين» إلى سيئون :احتالل وادي حضــرموت ...بعد المهرة
بعد محاوالت متعددة
استمرت قرابة عامين ،دعا
الرئيس المنتهية واليته ،عبد
ربه منصور هادي ،أخيرًا ،إلى
عقد جلسة برلمانية في
بمحافظة
مدينة سيئون
حضرموت .دعوة ُتعدّ
تتويجًا لمساعي السعودية
إلى استالب مجلس النواب،
تمهيدًا لتكريس احتاللها
للمحافظات الشرقية،
وإدخال وادي حضرموت،
اآلمن والمحايد ،في دائرة
هذا االحتالل
صنعاء ـــ رشيد الحداد
ينتظر أن تنعقد ،فــي خــال اليومني
املقبلني (ي ــدور الحديث عــن السبت)،
فـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــون بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
ح ـضــرمــوت (ش ـ ــرق) ،جـلـســة لـلـبــرملــان
الـي ـم ـنــي بـنـسـخـتــه امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هادي ،بعد محاوالت حثيثة في سبيل
ّ
ذلــك ،تولها أخيرًا السفير السعودي

لدى اليمن ،محمد آل جابر .محاوالت
استالب البرملان تستهدف من ورائها
السعودية االنقضاض مسبقًا على أي
مساع مستقبلية لتحميلها التداعيات
ٍ
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـج ــرائ ـم ـه ــا امل ــرت ـك ـب ــة فــي
ه ــذا الـبـلــد ،وأي ـضــا شــرعـنــة وجــودهــا
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـشــرق ـيــة خـصــوصــا،
حيث تعمل على تمرير مشاريع لها،
ع ـلــى رأسـ ـه ــا مـ ـ ّـد أنـ ـب ــوب ن ـف ـطــي عـبــر
محافظة امل ـهــرة بــاتـجــاه بـحــر الـعــرب،
علمًا أن رغبتها في الوصول إلى هذا
املسطح املــائــي كــانــت حــاضــرة فــي كل
مفاوضات ترسيم الـحــدود مــع اليمن
مـنــذ ع ــام  1943وح ـتــى الـتــوقـيــع على
معاهدة جدة عام  ،2000إال أن طلباتها
َ
تواجه في كل مــرة بالرفض من
كانت
ِق َبل الجانب اليمني ،حتى إبــان حكم
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
مـنــذ قــرابــة عــامــن ،اجـتـهــدت الــريــاض
فـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ب ــرمل ــان ـ ّـي ــي ص ـن ـع ــاء،
إال ف ــي اس ـت ـمــالــة 70
لـكـنـهــا ل ــم ت ـف ـلــح ّ
عضوًا منهم ،ليتكثف إثــر ذلــك العمل
على كسب الـ ــوالءات ب ــإغ ــراءات مالية
ضخمة ،توازيًا مع مفاوضة األحــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى جـبـهــة
«التحالف» ،كـ«املؤتمر الشعبي العام»
و«التجمع اليمني لإلصالح» (إخــوان
مسلمون) ،على إمكانية تشكيل هيئة
رئاسية جديدة للبرملان ،بديلة من تلك
املـ ّـوجــودة فــي صـنـعــاء .هــذا االشتغال
تكثف منذ عــام تقريبًا ،بمتابعة من
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،م ـح ـم ــد بــن

سـلـمــان ،ال ــذي دع ــا ،عـبــر «الـتـحــالــف»،
الـعـشــرات مــن أع ـضــاء مجلس الـنــواب
َ
إلى أكثر من لقاء في مدينتي الرياض
وجـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى ال ـت ــرت ـي ـب ــات
الجارية لعقد جلسة برملانية .مع ذلك،
لــم يـتـجــاوز ع ــدد ال ـنــواب املستقطبني
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي 100
ّ
ع ـض ــو ،ف ــي ظـ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـخــافــات
ال ـب ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة.
ّ
تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات عـ ـ ــززهـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـحـ ــراك
الشعبي املناهض للوجود السعودي
َ
ـ ـ اإلمــاراتــي في محافظتي حضرموت
واملهرة ،الذي أدى إلى تجميد األعمال
اإلنشائية ملشروع األنبوب النفطي.
ال ـي ــوم ،اسـتـطــاعــت ال ــري ــاض ،عـلــى ما

أغرت الرياض البرلمانيين
بمبالغ طائلة تصل إلى
 200ألف ريال سعودي
يبدو ،تجميع  142نائبًا (علمًا أن العدد
املـطـلــوب الكـتـمــال الـنـصــاب القانوني
هــو  ،151ل ــذا ُ
سي َ
حتسب فــي الجلسة
ّ
املــرتـقـبــة امل ـتــوفــون الـبــالــغ عــددهــم 26
نــائ ـبــا م ــن ب ــن ال ـح ــاض ــري ــن) ،وأي ـضــا
ل ـف ـل ـفــة الـ ـخ ــاف ــات امل ـت ـص ـلــة بــالـهـيـئــة
ّ
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي ظ ــل ــت ح ـتــى م ــا قـبــل
ّ
الـيــومــن املــاضـيــن مـحــل ت ـجــاذب بني
َ
وحزبي «املؤتمر» و«اإلصالح».
هادي
ّ
لكن آل جابر تمكن ،من خالل املشاورات

أثناء تشييع ضحايا مجزرة سعوان
أمس في صنعاء (أ ف ب)

التي أجراها في العاصمة السعودية
مــع ممثلي تلك األط ــراف ،مــن تحقيق
ت ــواف ــق ع ـلــى ان ـت ـخــاب هـيـئــة رئــاسـيــة
مـكـ ّـونــة ِمـ ّـمــن تـلــي أس ـمــاؤهــم :سلطان
الـبــركــانــي ،رئـيــس كتلة «املــؤتـمــر» في
ال ـب ــرمل ــان ،وامل ـح ـس ــوب ع ـلــى اإلم ـ ــارات
رئيسًا ،محمد الشدادي املوالي لهادي

نائبًا أول ،محسن بــاصــرة املحسوب
ع ـلــى «اإلص ـ ـ ـ ــاح» نــائ ـبــا ث ــان ـي ــا ،عـبــد
ّ
ال ـع ــزي ــز جـ ـب ــاري (م ـس ـت ـقــل م ـق ــرب من
«اإلصـ ـ ــاح») نــائـبــا ثــالـثــا ،وســالــم بن
ط ــال ــب امل ـح ـس ــوب ع ـلــى ج ـن ــاح حميد
األحـ ـم ــر ف ــي «اإلصـ ـ ـ ــاح» أم ـي ـنــا عــامــا
للمجلس .ه ـكــذا ،ج ــرى تثقيل حصة

هــادي و«اإلص ــاح» تحسبًا إلمكانية
ً
انـقــاب الـبــركــانــي مستقبال ،فــي وقت
ُوض ــع فيه مـشــروع التمديد للرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه س ـن ـتــن إضــافـيـتــن
وال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ــار خـ ــافـ ــات مـ ــع األحـ ـ ـ ــزاب
امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى ج ــدول
أعمال الجلسة ،التي دعا إليها هادي
أم ــس ع ـلــى أن ي ـصــل خ ــال ال ـســاعــات
املـقـبـلــة إل ــى سـيـئــون عـلــى مــن طــائــرة
عـ ـسـ ـك ــري ــة س ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .ب ــاخـ ـتـ ـص ــار،
هـنــدســت الـسـعــوديــة بنفسها صــورة
الندوة البرملانية املنشقة ،بعيدًا من أي
مراعاة ولو شكلية للدستور اليمني،
ً
ال ـ ــذي ي ـن ـ ّـص م ـث ــا ع ـل ــى أن ان ـت ـخــاب
الهيئة الرئاسية إنما يكون بحضور
ثلثي األع ـضــاء ،ولـيــس النصف زائ ـدًا
واحـ ـ ـ ـدًا ،ف ـمــا ب ــال ــك ب ـمــا دون؟ أمـ ــا ما
سـتـشـهــده سـيـئــون ـ ـ ـ فــي ح ــال انعقاد
ال ـج ـل ـســة ـ ـ ـ ـ ف ـلــن ي ـك ــون إال «تـخــريـجــا
ي ـم ـن ـيــا» ل ـت ـلــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،ب ــ«ش ـه ــادة
زور» من سفراء دول عربية وأجنبية
ُ
ُدع ـ ــوا إل ــى ال ـح ـض ــور ،وط ـم ـئ ـنــوا إلــى
أن ال ـتــرت ـي ـبــات األم ـن ـي ــة واإلجـ ـ ـ ـ ُـراءات
ُ
اللوجستية قد استكملت ،فيما أغري
ّ
ك ــل مــن الـبــرملــانـيــن املـتــوزعــن مــا بني
السعودية واإلم ــارات وتركيا ومصر
ب ـبــدل ح ـضــور ي ـق ــارب  200أل ــف ري ــال
سـ ـع ــودي ( 54ألـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي)،
علمًا أن بــدل الحضور فـ ُـي ِّ صنعاء ال
يتجاوز  100دوالر ،وقد خفض أخيرًا
بفعل األوضاع االقتصادية الصعبة.
في خالصة املشهد ،وبمعزل عن تلك

الـتـفــاصـيــل ال ـتــي تـعـتــريـهــا جميعها
َ
مخالفات دستورية واضحة ،ست ِسم
الحقة ستصدر عن
أيضًا أي ق ــرارات
ّ
الندوة البرملانية املنشقة على اعتبار
أن إمـ ــرار املـســائــل املــرتـبـطــة بقضايا
ّ
وطنية مصيرية يتطلب التصويت
باإلجماع ،يبقى األســاس في املشهد
امل ـت ـق ــدم أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـس ـعــى إل ــى
إك ـ ـسـ ــاب وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــن «ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة»
بـمــواجـهــة املـ ــزاج الـشـعـبــي املـنــاهــض
لها ،وإدخال وادي حضرموت رسميًا
ّ
في دائــرة احتاللها ،بعدما ظل طوال
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـح ـيــاد.
ّ
ول ـ ـعـ ــل ذل ـ ــك هـ ــو مـ ــا ي ـف ـ ّـس ــر اخ ـت ـي ــار
ح ــاض ــرة الـ ـ ـ ـ ــوادي ،م ــدي ـن ــة س ـي ـئــون،
ل ـت ـح ـت ـضــن ال ـج ـل ـس ــة املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة ،إث ــر
ف ـشــل ع ـقــدهــا ف ــي مــدي ـنــة ع ــدن حيث
ال ـن ـفــوذ اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـط ــاغ ــي .وب ـه ــذا،
ّ
يتكرس عمليًا تقاسم النفوذ ما بني
«الشقيقتني» على طول جنوب اليمن
وع ــرض ــه .ن ـ ّـي ــات ال ــري ــاض هـ ــذه أنـبــأ
بها بــوضــوح قيامها ،مـســاء السبت
املـ ــاضـ ــي ،ب ــال ــدف ــع ب ـ ـقـ ــوات عـسـكــريــة
ضخمة ،قوامها ل ــواء متكامل ّ
مدعم
بــال ـع ـتــاد ال ـع ـس ـكــري ال ـث ـق ـيــل ،وكــذلــك
حـ ــامـ ــات ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ «بـ ــاتـ ــريـ ــوت»،
إل ــى م ـقـ ّـر املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة األول ــى
شـ ـب ــه امل ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــدة ،بـ ـ ــدعـ ـ ــوى ح ـم ــاي ــة
الجلسة الـبــرملــانـيــة .لـكــن شخصيات
«حـ ـض ــرمـ ـي ــة» ت ـ ــرى أن «ال ـس ـع ــودي ــة
ت ـح ــاول أن ت ـك ـ ّـرر سـيـنــاريــو الـتــدخــل

العسكري في املهرة ،لفرض سيطرتها
على حضرموت تحت ذرائع مكشوفة
ومـ ـخ ــادع ــة لـ ــن ت ـن ـط ـلــي ع ـل ــى أب ـن ــاء
ـول ل ــ«األخ ـب ــار»
امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ك ـمــا ي ـق ـ ُ
مـحــافــظ ح ـضــرمــوت امل ـع ـ ّـن م ــن ِقـ َـبــل
حكومة اإلنـقــاذ الـلــواء لقمان بــاراس،
واصفًا «التدخل العسكري السعودي
في سيئون» بأنه «تدخل استعماري
وانـتـهــاك للسيادة الــوطـنـيــة» ،مؤكدًا
أن «أب ـن ــاء ح ـضــرمــوت سـيــواجـهــونــه
بالرفض الشعبي».
ومن املتوقع أن تنفذ القوات السعودية
التي تمركزت في مدينة سيئون ،في
األيام املقبلة ،عمليات عسكرية واسعة
لفرض سيطرة الــريــاض على مناطق
وادي ح ـضــرمــوت كــافــة تـحــت ذريـعــة
«م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،م ـث ـل ـمــا فـعـلــت
اإلمـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي ش ـبــوة،
علمًا أن عناصر «القاعدة» املوجودين
ف ـ ــي وادي ال ـ ــذه ـ ــب غ ـ ـ ـ ــرب س ـي ـئ ــون
وف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة م ــع اململكة
م ـع ـظ ـم ـهــم س ـ ـعـ ــوديـ ــون ،ومـ ـع ــروف ــون
بتلقيهم دع ـمــا مــن ال ــري ــاض .لـكــن ما
بــدا الفتًا فجر االثـنــن املــاضــي ،إغــارة
ط ــائ ــرة أمـيــركـيــة م ــن دون ط ـيــار على
عـنــاصــر تــابـعــن للتنظيم فــي مدينة
شبام في وادي حضرموت .وهو ما ّ
رد
عليه التنظيم بتنفيذه كمينًا مسلحًا
ضد تعزيزات عسكرية سعودية على
ّ
خط سيئون ،أدى إلى تدمير جزء من
اآللـيــات وإصــابــة عــدد مــن العسكريني
بجروح مختلفة.
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ع ـل ــى «مـ ـط ــار ط ــراب ـل ــس الـ ــدولـ ــي» ال ــذي
خ ــرج مــن الـخــدمــة ع ــام  ،2014ومعسكر
«الـ ـي ــرم ــوك» ،وب ـعــض ال ـط ــرق ــات الـكـبــرى
ال ـت ــي ت ـق ــود إل ــى م ـنــافــذ رئـيـسـيــة وســط
ال ـعــاص ـمــة ،ح ـيــث يـقـطــن ن ـحــو مـلـيــونــي
ش ـخ ــص ،وت ـق ــع ج ـم ـيــع مـ ـق ـ ّ
ـار ال ـس ـي ــادة.
حتى اآلن ،ال غلبة ألي مــن الـطــرفــن ،إذ
يجري تبادل السيطرة على تلك املنشآت
وامل ـن ــاط ــق ،م ــا ي ـقــود إل ــى ت ـصــاعــد شــدة
القتال أكثر ،خاصة مع تأكيد الجهتني
الـ ـن ــزول ب ـكــل ثـقـلـهـمــا ف ــي الـ ـح ــرب الـتــي
(أ ف ب)

يـ ــرون أن ـه ــا حــاس ـمــة لـتـحــديــد مستقبل
الـ ـبـ ــاد .ل ـك ــن اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــرب ووقـ ــوع
الـضـحــايــا م ــن شــأنـهـمــا تــوجـيــه أصــابــع
االتهام إلى حفتر الذي بدأ املعركة ،وهو
م ــا تـحـسـبــه أم ــس بــال ـتــزامــن م ــع جلسة
ملجلس األمن «تتناول الوضع اإلنساني
فـقــط» ،كما قــال رئيس املجلس ،األملاني
كريستوف هويسجن ،الــذي ذكــر أنــه «ال
يوجد مشروع قــرار مطروح على طاولة
املجلس» حتى اآلن.
وفي ظل معركة سياسية ،يسعى عبرها
املتقاتلون إلى التأثير في القرار الدولي
حول الحرب ،حاول حفتر تبرير معركته
للمجتمع الدولي ،إذ ّ
وجه رئيس البرملان
ال ـتــابــع ل ــه وامل ـت ـمــركــز ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد،
عقيلة صالح ،رسالة إلى رئيس مجلس
األم ـ ــنُ ،س ــرب ــت إل ــى اإلعـ ـ ــام ،دافـ ــع فيها
عن الهجوم على طرابلس ،الــذي اعتبره
عملية تهدف إلى «القضاء على اإلرهاب
الــدولــي» .وحــث صالح ،هويسجن ،على
عــدم تصديق «كــافــة األق ــوال الـتــي تشير
إلى عسكرة الدولة» التي ستبقى مدنية،
مـشـيـرًا إل ــى أن حفتر ُمـعــن مــن الـبــرملــان
املنتخب مــن الشعب (مــع أن الــرجــل بدأ
ن ـش ــاط ــه ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي إط ـ ـ ــار «ع ـم ـل ـيــة
الكرامة» قبل مدة من انتخاب البرملان).
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر  47ن ــائ ـب ــا مــن
الـ ـب ــرمل ــان ب ـي ــان ــا إل ـ ــى امل ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
وم ـج ـلــس األم ـ ــن ح ـث ــوا ف ـيــه الـ ـ ــدول على
قطع اعترافها بـ«الوفاق» التي اعتبروها
«عاجزة عن حماية املواطنني من هيمنة
امليليشيات» .وأضــاف النواب أن رئيس
الحكومة فائز السراج قد صار «طرفًا في
النزاع بدعمه اإلرهابيني الذين يقاتلون
ً
الجيش الوطني (قوات حفتر)» ،وفضال
عــن ذل ــك ،ذهــب بعضهم فــي وفــد لــزيــارة
حفتر ،وأكدوا دعمهم له.
لـكــن ه ــؤالء ال ـن ــواب ال ـ ــ 47ال يـمـثـلــون كل
املجلس الــذي يحوي  188نائبًا .إذ ندد
في املقابل ،نحو خمسني نائبًا بالحرب
التي بــدأهــا حفتر ،آخــرهــم أمــس النائب
عن مدينة املرج (شرق) ،سليمان سويكر،
ونواب عن مدينة غريان ،إلى جانب عميد
ال ـب ـل ــدي ــة ،ونـ ـ ــواب ف ــي «امل ـج ـل ــس األع ـلــى
ل ـل ــدول ــة» االسـ ـتـ ـش ــاري ،ال ــذي ــن أص ـ ــدروا
بـيــانــا طــالـبــوا فـيــه بــإنـقــاذ مدينتهم من
اجتياح حفتر و«االنتهاكات» التي تقوم
بها قواته بها.
من جهتها ،ذهبت «الوفاق» إلى استمالة
األط ــراف الــدولـيــة على طريقتها .فوجه
عـضــو «املـجـلــس الــرئــاســي» الـتــابــع لها،
عـمــاري زاي ــد ،رســالــة شكر متلفزة أمس
إلى الكويت وإيطاليا وأملانيا وبريطانيا
والواليات املتحدة على جهودها الداعمة
ل ـه ــم فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي .وه ــو
عـبــر ه ــذا الـتـصــريــح ،لــم يـحــدد األط ــراف
املساندة لهم فقط ،بل أشار بوضوح إلى
ال ــدول غير املساندة فــي عــدم تسميتها،
وهــي :فرنسا واملحور اإلقليمي :مصر ـ ـ
اإلمارات ـ ـ السعودية .وال يعني ذلك عدم
وجود قوى محايدة ،فهي كثيرة ،وعلى
رأسها الجارتان تونس والجزائر وكذلك
املغرب ،لكن هذه الــدول لم تتورط فعليًا
في دعــم املتقاتلني منذ سقوط القذافي،
وهي تحتفظ إلى ّ
حد كبير بمساندتها
«الوفاق».
(األخبار)
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إعالنات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ ذكرى أسبوع ►

ش ـق ـيــق ال ـف ـق ـي ــدة :ال ــوزي ــر ال ـســابــق
يوسف سليم تقال
ينعى بمزيد الحزن فقيدته الغالية
املرحومة
منى سليم تقال
أرملة املرحوم الدكتور روبير حداد
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى أمــس
األربعاء  10نيسان .2019
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر غد
الجمعة  12نيسان  2019في كنيسة
املخلص ،السوديكو.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ملـنــاسـبــة م ــرور أس ـب ــوع عـلــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الشيخ
عبد الله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
والدته :املرحومة الحاجة رقية علي
كمال.
ولده :الصيدلي الدكتور حسن.
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة إيـ ـم ــان وال ـحــاجــة
سهى وريما وزينة.
أشقاؤه :األستاذ خليل واملرحومون
الشيخ مصطفى والــدكـتــور حبيب
والشيخ محمد.
شقيقته :الحاجة آسية.
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج غـ ـس ــان حـ ــدرج
والحاج علي حدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان.
يـقــام ذك ــرى أسـبــوع ومجلس عــزاء
عـ ــن روحـ ـ ـ ــه فـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة ب ـلــدتــه
ط ـيــردبــا ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مغنية ويحيى وحدرج
وفتوح وريحان وشومان وشمس
الدين
وعموم أهالي بلدة طيردبا وبلدات
قضاء صور

َّ
َ َ ُ
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ج ِعي
«يا أ َّيت َها
ً
ً
ار ِ ُ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ِّ
ْ
َ
ضــيــة فادخ ِلي
ِإلــى َربـ ِـك ر ِ
اضــيُــة مــر َ ِ َّ
ْ
َ
َ
ِفي ِعب ِادي وادخ ِلي جن ِتي»
تصادف نهار الجمعة ٢٠١٩-٤-١٢
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة وداد محمد علي العميري
عبدالله (أم جهاد)
زوجـ ـه ــا :ال ـع ـق ـيــد امل ـت ـقــاعــد ال ـحــاج
يوسف عبدالله.
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج ج ـ ـهـ ــاد ،ال ـح ــاج
حسام ،الحاج عماد والحاجة أمل.
أشقاؤها :املرحوم الدكتور جعفر،
ال ــدك ـت ــور غ ـس ــان ،امل ــرح ــوم ن ـجــاح،
امل ــرح ــوم ــة ل ــوري ــس ،ال ـح ــاج لطفي
والحاج مصطفى.
صهرها :الحاج محمد خليل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
من الساعة الثالثة حتى السادسة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
الـ ـك ــائـ ـن ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة س ـب ـي ـن ــس -
الجناح.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب.
اآلسـ ـف ــون :آل ع ـبــدال ـلــه والـعـمـيــري
وخـ ـلـ ـي ــل وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ال ـخ ـي ــام
والهرمل.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
األستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الثرى يوم االثنني الواقع فيه
 8نيسان .2019
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 11ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.
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 -1سياسي لبناني راحــل مــن أبــرز رج ــاالت اإلستقالل –  -2مدينة مصرية – ثمر
العنب قبل أن ينضج –  -3ممر – جنس ّ
حيات خبيث جدًا – مقياس مساحة – -4
ّ
ماركة سيارات – دولة في أميركا الجنوبية –  -5أصرح بحديث – حزين باألجنبية
–  -6قدح صغير من الخزف –  -7واجــب مدرسي – صوت صــادر عن ألم أو مرض
–  -8مدينة فرنسية عاصمة محافظة السوم – رقصة إيقاعية أصلها من كوبا –
 -9مرتفع من األرض – عالم كيمياء وفيزياء فرنسي إكتشف قانون ّ
تمدد الغازات
ّ ً
عماال الى سليمان الحكيم لبناء هيكل أورشليم
بالحرارة –  -10ملك صور أرسل
– مدينة عراقية

عموديًا

ّ
الجبلية في فلسطني قديمًا بني األردن والبادية
 -1سلطان عثماني –  -2إسم البالد
– حجر ّ
مكون من الرمل –  -3ذكرى حدث من األحداث كالزواج بعد مرور  25سنة –
 -4عالم بالطبيعة إنكليزي صاحب نظرية علمية – لقب مدني وعسكري في عهد
الدولة العثمانية –  -5حرف نصب – عكسها عائلة مغنية راب أميركية مشهورة –
 -6أهم مدن الكوت دازور الفرنسية –  -7مادة ّ
نشوية ُيصنع منها طعام حلو – أول
يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس وهو بدء فصل الربيع –  -8سارق – نعم
إستقرت سفينة نوح على قمته – موسيقي
باألجنبية – دولة
أوروبية –  -9جبل ُ
أملاني شهير –  -10أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين – عاصمة آذربيجان

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

أفقيا

1

 -1مايكل دبغي –  -2يثرب – مراكش –  -3زمن – جن – منف –  -4وا – هرب –  -5اس – لهو –
ينق –  -6دال بورتا –  -7بوم – حد –  -8كيا – دراما –  -9نس – ريفيردي –  -10الغجر – جبيل
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مشاهير 3135

حلول الشبكة السابقة

 -1مي زيادة – نا –  -2إثم – سل – كسل –  -3يرنو – أبي –  -4كب – البوارج –  -5هوم – ري –
 -6دمنهور – دف –  -7بر – تحريج –  -8غامبيا – ارب –  -9يكن – حمدي –  -10شفيق جدايل
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إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـلـ ـب ــت نـ ـ ـه ـ ــاد ان ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس ص ـعــب
بالوكاله عن شربل صعب سند بدل
ضائع للعقار  307دير بال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

تتقدم الجمعية التعاونية
لصيادي االسماك في
االوزاعي باالعتذار من
اعضاء الجمعية العمومية،
وتعلن عن الغاء الموعد
الذي كان محددا بتاريخ
 ٢٠١٩/٥/٦على أن يحدد
الموعد الحقاً.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـ ـلـ ـب ــت تـ ــالـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدروس س ـح ــاق ـي ــان
سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصــة
مــورث موكلها "مسعود عساف فرح"
ف ــي ال ـع ـقــار  570صـغـبــن وبـحـصــص

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احمد خليل مسلماني بوكالته
ع ــن ع ـم ــاد درويـ ـ ــش مـصـطـفــى طــاهــر
ملورثه درويش السيد مصطفى طاهر
امل ـع ــروف بــالـسـيــد درويـ ــش مصطفى
ط ــاه ــر ف ـضــل ال ـل ــه والـ ـ ــذي ه ــو نـفـســه
استنادًا الى قرار حصر االرث سندي
تمليك بدل ضائع للعقارين رقم 982
و 1671من منطقة جويا العقارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن قضائي

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واألجور  -املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة املالية  -الطابق االرضي ،لتبلغ
ً
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية
.http:// www.finance.gov.lb
رقم البريد املضمون
RR196904382LB
RR196904609LB
RR196904691LB
RR196904780LB
RR196905357LB
RR196904855LB

رقم املكلف
اسم املكلف
470940
امل طانوس نصر
521707
اليسار داود ابو جوده
2364872
شان اليت
2431398
أحمد مامون حرب
144461
مالك وجيه بكداش
يــون ـي ـفــرســال تــراف ـيــل مـنــاجـمـنــت انــد 2806448
نتورك يو.تي.ام.ش.م.ل.

تاريخ الزيارة الثانية
2019/02/26
2019/02/25
2019/02/27
2019/02/26
2019/03/08
2019/03/08
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تاريخ اللصق
2019/03/15
2019/03/13
2019/03/20
2019/03/12
2019/03/15
2019/03/15

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 589

اسم املكلف
سايدوالكس ش.م.ل.

رقم املكلف
1855929

رقم البريد املضمون
RR199495917LB

تاريخ الزيارة الثانية
19/03/08

تاريخ اللصق
19/03/18

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 590

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واألجور  -املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور
ً
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
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العــب كــرة قــدم مــن أب أرجنتيني وأم بــاراغــوانـيــة يلعب حاليًا لصالح
ّ
يلقب
نادي الدرجة األولى بروسيا دورتموند األملاني في مركز املهاجم.
بالفهد
 = 11+9+8+4+6عــا ّصـمــة اوروبـ ـي ــة ■  = 7+1+2+3م ـش ــروب غـ ــازي ■
 = 8+10+5حائط يلف البناء

حل الشبكة الماضية :بديع أبو شقرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب الياس ادمون داغر بصفته احد
ورث ــة ادمـ ــون داغ ــر سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  274وطى حوب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
ط ـلــب ع ـلــي ف ـي ــاض ف ـي ــاض ع ـبــد الـلــه
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع بحصص
مــوكـلـتـيــه "ام ــال وح ـنــان يــوســف عبد
الـ ـل ــه" ف ــي ال ـع ـق ــار  66ق ـل ـيــا وبـحـصــة
مــوكـلــه "غ ـســان يــوســف عـبــد ال ـلــه" في
ال ـع ـق ــاري ــن  32و 499ق ـل ـيــا وب ـح ـصــة
موكل موكله "محمد يوسف عبد الله"
في العقار  234قليا.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احمد خليل مسلماني بوكالته
ع ــن ع ـم ــاد درويـ ـ ــش مـصـطـفــى طــاهــر
ملورثه درويش السيد مصطفى طاهر
سند تمليك بدل ضائع للعقار 1380
جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الــواردات  -دائرة كبار املكلفني مكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة املالية  -الطابق االول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية:

حل الشبكة 3134

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.

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ـ ــورج رومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوس بـ ـط ــرس
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة روم ــان ــوس
بطرس سندات بدل ضائع للعقارات
 207و 759و 1278و 1281و 5و1926
بقرقاشا و  96بكفتني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
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أفقيا

شروط اللعبة

اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2012/732 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي -
ال ـف ــرن ـس ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
م ـح ـمــد الـ ـب ــاب ــا .امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ح ـســام
تــوف ـيــق أسـ ــوم وك ـي ـلــه امل ـحــامــي زي ــاد
درنيقة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد
بــالـحـســاب ال ـجــاري مـضـمــون بتأمني
ع ـ ـقـ ــاري وكـ ـش ــوف ــات حـ ـس ــاب وم ـب ـلــغ
الدين الباقي بقيمة  41932.23/د.أ.م/
عدا الرسوم والفوائد.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2012/9/27 :
تاريخ تسجيله2012/10/3 :
تـطــرح ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل املقاسم  - 578/2التل و2783/33
بساتني طرابلس وفقًا ملندرجات دفتر
ال ـش ــروط املـنـظــم ب ـتــاريــخ 2017/8/5
وت ـعــدي ـلــه ت ــاري ــخ  2017/12/4عـلــى
القسم  578/2التل.
مــوضــوع الـطــرح :القسم  2مــن العقار
 - 578التل مستودع سفلي مساحته
 712 = 65 + 647م.2
قيمة التخمني $ 356000 :بدل الطرح
املخفض$192240 :
ال ـق ـســم  2783/33ب ـســاتــن طــراب ـلــس
شـقــة ط  11مــدخــل وص ــال ــون وطـعــام
وجـ ـل ــوس و 3غـ ــرف وم ـط ـب ــخ وغ ــرف ــة
غ ـس ـي ــل وحـ ـم ــام ــن وخ ـ ـ ــاء ي ـع ـلــوهــم
متخت وممشى ودربيتان وبلكونان
وفرنده ،مساحتها  190م.2
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $/190.000/ :ب ــدل
الطرح املخفض.$/102600/ :
مكان وزمان وشروط املزايدة :االثنني
 2019/5/20الساعة  2:00بعد الظهر.
دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس قـصــر ال ـعــدل،
غــرفــة الــرئـيـســة أمــانــي فـ ــواز .لـلــراغــب
ب ــاالشـ ـت ــراك اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ــا ل ــه ضـمــن
نـطــاق الــدائــرة ودف ــع بــدل الـطــرح قبل
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـم ــوج ــب ش ـيــك
مـسـحــوب عـلــى م ـصــرف لـبـنــان بــاســم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ طــرابـلــس وعليه
زيادة عن الثمن دفع رسوم التسجيل
والداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب ميشال حنا فرنجيه سند بدل
ضائع للعقار  1230راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـلــب ج ــورج سـلـيـمــان صـعــب سندي
تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصــص مــوكــل
م ـ ــوك ـ ــل مـ ــوك ـ ـلـ ــه "ج ـ ـ ـ ـ ــورج ان ـ ـ ـ ـ ــدراوس
صابونجي" في العقارين  147و2323
جب جنني.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

م ـ ــورث ـ ــة م ــوكـ ـلـ ـه ــا "ف ـ ـك ـ ـتـ ــوريـ ــا ودي ـ ــع
ص ـه ـي ــون زوجـ ـ ــة م ـس ـع ــود فـ ـ ــرح" فــي
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات /1546 /1500 /1425
 3595 /3203 /2250و 3717مــن
منطقة صغبني.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

ص ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ــدرج ــة االولـ ــى
املدنية في بيروت
الغرفة الخامسة  -العقارية
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن س ــرح ــال وأب ــي
خليل
رقم االوراق 2019/23 -
ال ـج ـه ــة امل ـس ـت ــدع ـي ــة  -حـ ـس ــان ن ـقــوال
سليمان
االوراق املطلوب ابالغها  -االستدعاء
املـقــدم مــن الجهة املستدعية بتاريخ
 2019/2/11ت ـحــت ال ــرق ــم 2019/23
وال ــذي تطلب بموجبه بــإصــدار قــرار
رجــائــي فــي غــرفــة امل ــذاك ــرة نــافــذ على
أصله يقتضي بشطب إشارة الدعوى
رقم  57/2851رقم يومي 1957/2373
تـ ــاريـ ــخ  1957/8/7وال ـ ــدع ـ ــوى رق ــم
 68/4554رقـ ــم ي ــوم ــي  5083ت ــاري ــخ
 1968/12/28عن الصحيفة العينية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــار رق ـ ـ ــم /1516رأس بـ ـي ــروت
وإبــاغ حضرة أمني السجل العقاري
ف ــي ب ـي ــروت بــواس ـطــة ح ـضــرة رئـيــس
املكتب العقاري املـعــاون ملنطقة رأس
ب ـيــروت ق ــرار الـشـطــب إلن ـف ــاذه .فعلى
م ــن لــديــه اي اع ـت ــراض او مــاحـظــات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة
وذل ـ ــك ف ــي م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
تاريخ النشر األخير.
رئيس القلم بشرى البستاني

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

اكرام محمود مشموشي

1169032

RR008978789LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 595
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتأهيل انظمة الحماية
ال ـف ــرق ـي ــة ل ـق ـض ـبــان ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي ل ــزوم
ص ـي ــان ــة م ــرح ــات ال ـح ـم ــاي ــة ال ـف ــرق ـي ــة فــي
بـ ـع ــض مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
وتبديل املرحالت القديمة نوع ABB REB
 ،500م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم
ث4د1465/ت ــاري ــخ  ،2019/2/13قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/10عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
العروض العائد لنقل محوالت القدرة في
م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،مــوضــوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د 125/تاريخ
 ،2019/1/8قــد م ــددت لغاية يــوم الجمعة
 2019/5/10عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرسـمــي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1061
املـنـفــذ :بنك لبنان واملـهـجــر ش.م.ل .وكيله
ّ
املحامي جورج بو زامل الذي حل بالتنفيذ
محل شــركــة راك لـلــورق والـكــرتــون ش.م.ل.
ال ـت ــي ح ـلــت بــالـتـنـفـيــذ م ـحــل امل ـن ـفــذ حسن
محمد سرحان.
املـنـفــذ عـلـيــه :ب ــال عـلــي عليق  -الليلكي -
مشروع البركات  -طابق ثاني بلوك .A
السند التنفيذي:
 - 1سـنــدات ديــن لصالح شركة راك للورق
وال ـكــرتــون ش.م.ل .بـقـيـمــة  /9673/دوالر
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
 - 2سـ ـن ــدات ديـ ــن ل ـصــالــح ب ـنــك بـيـبـلــوس
ش.م.ل .بقيمة  /9.933.702/ليرة لبنانية
عدا الفوائد واللواحق.
 - 3س ـن ــدي تـعـهــد وأم ــان ــة ل ـصــالــح حسن
مـحـمــد س ــرح ــان بـقـيـمــة  /17.400/دوالر
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
 - 4سندات دين لصالح محمد باقر األمني
بقيمة  /20.000/دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
 - 5تــأمــن درج ــة اول ــى لصالح بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بقيمة  /54.000.000/ليرة
لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2010/7/27 :
تاريخ تسجيله2010/7/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 10
بلوك  Aمن العقار رقم  2459برج البراجنة.
طــابــق ثــانــي ي ـتــألــف م ــن مــدخــل وصــالــون
وط ـ ـ ـعـ ـ ــام وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وش ـ ــرف ـ ــات
وحـمــامــن ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر

اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع بــاالضــافــة الــى
وج ــود ممر للغرف وع ــدد الـشــرفــات اثنان
واحــدة مقفلة بالزجاج ولــه موقف سيارة
وان البناء حيث توجد الشقة قديم العهد
ومجهز بمصعد كهربائي والشقة للسكن
وان ارض امل ــدخ ــل والـ ـص ــال ــون وال ـس ـف ــرة
والفرندا واملمر وغرفتي النوم من البالط
امل ــوزايـ ـي ــك والـ ـ ـج ـ ــدران م ــرش ــوش ــة ب ـطــرش
عـ ـ ـ ــادي ل ـ ــون ب ـ ــاج وان ارض ال ـح ـم ــام ــن
م ــن ال ـب ــاط ال ـس ـيــرام ـيــك وال ـ ـجـ ــدران بــاط
ب ــورس ــان واالدوات ال ـص ـح ـيــة ف ـي ـهــا مــن
ال ـنــوع الليسيكو الــوطـنــي وارض املطبخ
وال ـف ــرن ــدا وج ــدران ــه م ــن ب ــاط الـسـيــرامـيــك
مــع وج ــود مجلى مــن الــرخــام ويــوجــد فيه
خ ــزائ ــن م ــن االمل ـن ـي ــوم وامل ـن ـج ــور الــداخ ـلــي
مــن الخشب الـســويــدي املـعــاكــس والـنــوافــذ
واب ـ ــواب ال ـفــرنــدتــن م ــن االمل ـن ـيــوم الفضي
ويــوجــد تـمــديــدات كهربائية عــاديــة ج ـدًا -
حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والخرائط والعقد يشترك بملكية القسمني
 1و A 3وكل ما ورد عليهما  -تأمني ممتاز
م ــع ش ـه ــادة قـيــد تــأمــن م ــع ح ــق الـتـحــويــل
تــاريــخ االستحقاق حسب ش ــروط العقد -
يمتنع املدين عن اجراء اية عقود او ترتيب
اي حــق عيني عـلــى ه ــذا الـقـســم طيلة مــدة
القرض  -الدائن :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
 املؤسسة العامة لالسكان  -املــديــن :باللعلي عليق  2400سهم قيمة التأمني اربعة
وخمسون مليون ليرة لبنانية .مساحته
 92م.م.
قيمة التخمني /105800/ :دوالر أميركي
بدل الطرح /60306/ :دوالر أميركي
مــوعــد امل ــزاي ــدة :ت ـجــري ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا ف ــي قـصــر ع ــدل بـعـبــدا نـهــار
الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/5/3الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
شروط البيع :فعلى الراغب في الشراء وقبل
املباشرة في املزايدة ايــداع قيمة الطرح او
تقديم كفالة مصرفية معادلة تضمن املبلغ
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
وبخالل الثالثة ايام التي تلي االحالة عليه
دفع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بــزيــادة العشر ف ــاذا لــم يتقدم احــد بــزيــادة
العشر تـعــاد املــزايــدة على عـهــدة املشتري
الناكل الذي يضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة كما عليه خالل العشرين يومًا التي
تلي صــدور قــرار االحــالــة دفــع رســم الداللة
خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن بيع باملعاملة 2018/839
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه اي ـلــي مــوريــس
طنجر ماركة ب ام ف  530iموديل  2006رقم
ً
/287711/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك ع ــودة ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي ان ــدره نـهــرا الـبــالــغ $/6281.20/
ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/4600/
واملطروحة بسعر  $/3200/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك قد
بلغت  /1.501.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/227
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا بــاتــريـسـيــا
ان ـط ــوان امل ـك ــاري مــاركــة كـيــا بـيـكــانـتــو EX
موديل  2014رقم /400117/ج الخصوصية
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي ان ــدره نـهــرا البالغ
 $/7298.02/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5064/واملـطــروحــة بسعر  $/3500/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت  /1.493.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2019/6
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه م ـي ـشــال بـيــار
باسيل ماركة كيا  CERATO-GS -موديل
 2011رقـ ـ ــم /472494/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي ان ــدره نـهــرا البالغ
 $/11560.06/عـ ــدا ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/6580/وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـعــر
 $/4600/أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وان رسوم امليكانيك قد بلغت /601.000/
ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/529
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء في
 2019/4/24ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة 3:00
ب ـعــد ال ـظ ـهــر سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا شــركــة
أس ــام ــه لـتــأجـيــر ال ـس ـي ــارات ش.م.م .مــاركــة
ك ـيــا  -بـيـكــانـتــو  2015م ــودي ــل  2015رقــم
ً
/661434/م الخصوصية تحصيال لدين
طالبة التنفيذ شركة ناتكو ش.م.ل .وكيلها
امل ـحــامــي رامـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ $/6202/
ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/5567/
واملطروحة بسعر  $/3800/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويترتب عليها ميكانيك
مـنــذ ال ـع ــام  ،2017فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد املـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـ ــى م ـ ــرآب
شركة البيجو في بيروت كورنيش النهر
مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شـيــك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/840
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء في
 2019/4/24اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه محمد عبد الله
شهاب ماركة هيونداي  10-Iموديل 2014
ً
رق ــم /551432/ب الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8700/ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ
 $/3487/واملـطــروحــة بسعر  $/2400/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت حوالي  /2469000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الــى مــرآب البنك الكائن في بيروت
كــورنـيــش الـنـهــر ق ــرب مـطــاحــن ال ـتــاج قــرب
شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ راشيا
باملعاملة التنفيذية رقم2017/1 :
برئاسة القاضي محمد عويدات
املنفذ :راشد نوفل نوفل  /بوكالة املحاميني
وليد ووسيم نصر الله.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ج ــادالـ ـل ــه ه ــان ــي حـ ـم ــود /
املعروف بجدالله هاني حمود/العقبة.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ال ـتــأمــن
وش ـهــادة قيد الـتــأمــن بــالـقــاء الحجز على
حـصــة املـنـفــذ عـلـيــه ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم واح ــد
كفرمشكي وطــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ـلــديــن ال ـب ــال ــغ /24000/دوالر
أمـيــركــي بــاالضــافــة الــى الــرســوم والنفقات
والفائدة.
تاريخ محضر وصف العقار.2018/10/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
للعقار.2018/11/8 :
أوصاف العقار ومشتمالته :يقع العقار رقم
واحد في الجهة الشرقية لبلدة كفرمشكي
على حدود منطقة العقبة العقارية ،قريب

مــن الطريق الرئيسية ويفصل العقار عن
ح ــدود منطقة كفرمشكي العقارية طريق
زراع ــي ،وأرض الـعـقــار مـغــروســة بأشجار
ال ــزيـ ـت ــون ال ـ ــذي ي ـ ـتـ ــراوح ع ـم ــره ــا ال ـت ـســع
س ـنــوات والـعـشــر س ـنــوات وال يــوجــد على
العقار أي بناء.
مساحته 10833 :متر مربع.
ً
حــدوده :شماال طريق عــام  -جنوبًا طريق
ع ــام  -شــرقــا ع ـقــار رق ــم  68الـعـقـبــة  -غــربــا
طريق عام.
الحقوق املترتبة للعقار واألعـبــاء املترتبة
عليه :تأمني بالعقد على هذا العقار الدائن
راش ــد نــوفــل نــوفــل  -املــديــن جــادالـلــه هاني
ح ـمــود ،الـحـصــة املــؤمـنــة  221.402سهمًا،
قـيـمــة ال ـتــأمــن  24000دوالر أم ـيــركــي رقــم
يومي .2014/157
إش ـ ــارة ح ـجــز تـنـفـيــذي ع ـلــى ح ـصــة املـنـفــذ
عليه جادالله هاني حمود في هذا العقار
ملصلحة راش ــد نــوفــل نــوفــل امل ـصــدر دائ ــرة
تنفيذ راشيا رقم يومي .2018/186
ط ـ ـلـ ــب تـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ـ ــف عـ ـق ــار
محجوز على هذا العقار تاريخ التسجيل
2018/11/8
يومي رقم.2018/224 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـص ــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه فــي
العقار رقم واحد كفرمشكي.
قيمة التخمني( $39.974 :تسعة وثالثون
ال ــف وتـسـعـمــايــة وارب ـع ــة وسـبـعــون دوالر
أميركي).
بــدل الـطــرح( $23.984.04 :ثالثة وعشرون
الـفــا وتـسـعـمــايــة وأرب ـع ــة وث ـمــانــون دوالرًا
وأربعة سنتًا).
موقع املزايدة ومكانها :يوم االثنني الواقع
فيه  2019/5/6الساعة الثانية عشرة ظهرًا
لـبـيــع ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
واح ــد كفرمشكي وذل ــك ام ــام رئـيــس دائــرة
التنفيذ في قاعة محكمة راشيا.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ راشيا بدل قيمة الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو م ـصــرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائــرة التنفيذ املذكورة
اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره ناكال واعــادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه خـ ــال ع ـشــريــن يــومــا
مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة دفــع املبلغ
وال ــرس ــوم بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة والـبــالـغــة
خمسة باملئة.
مأمور تنفيذ راشيا
نضال محمد عقل
إعالن
تعلن مؤسسة مياه البقاع عن حاجتها الى
إستئجار مكتبني لصالح اقـســام التوزيع
والصيانة فــي كــل مــن شـتــورا وزحـلــة قرب
املستودع املركزي في حوش األمراء  -زحلة،
ي ـح ـتــوي ك ــل مـنـهــا ع ـلــى غــرفــة او غــرفـتــن
وم ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،مـ ــع ت ــوف ــر م ــوق ــف
لسيارتني.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ال ـت ـقــدم ب ـعــروض ـهــم ضمن
ظرف مختوم الى املكتب الرئيسي ملؤسسة
م ـيــاه ال ـب ـقــاع  -مـصـلـحــة ال ــدي ــوان  -زحـلــة
األوتستراد  -بناية بدري عبدالدايم الطابق
الثالث مرفقًا باملستندات التالية:
 ك ـتــاب مــن ال ـع ــارض يـتـضـمــن اس ـت ـعــدادهلـتــأجـيــر امل ـب ـنــى ال ـعــائــد ل ــه وبـ ــدل اإلي ـجــار
املقترح.
 صورة عن هوية العارض. صورة عن سند التمليك. افادة عقارية شاملة ال يتجاوز تاريخهاثالثة أشهر من تاريخ تقديم العرض.
 رخصة إسكان أو إشغال. إفادة إرتفاق وتخطيط. خريطة مساحة العقار.آخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم  2019/5/2عـلــى أن
يـجــري فــض الـعــروض بتاريخ 2019/5/3
الساعة العاشرة صباحًا.
زحلة في2019/3/29 :
رئيس مجلس اإلدارة  -املدير العام
املهندس رزق جرجس رزق
إعالن بيع موجودات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
الرئيسة ميرنا كلب
املعاملة التنفيذية رقم 2014/276
املنفذ :بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.

ّ
ال ـ ــذي ح ـ ــل م ـح ــل امل ـن ـف ــذ االص ـ ـلـ ــي فــرســت
ناشونال بنك ش.م.ل.
املنفذ عليه :نبيل محمد بو سلمان نعيم
امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـطـ ــالـ ــب ب ـ ـهـ ــا/4307851 :د.أ.
واللواحق.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
مــوجــودات مـنــزل املنفذ عليه على اســاس
س ـت ــن ب ــامل ـئ ــة مـ ــن ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن وه ــي
كاآلتي :غرفة نوم عدد  /3/وغرفة جلوس
وصــالــون وغــرفــة طـعــام واوانـ ــي مطبخية
وزجــاجـيــات وبـيــانــو كبير وكـتــب وسجاد
عـجـمــي وث ــري ــا ول ــوح ــات زي ـت ـيــة وغـســالــة
ونـشــافــة وب ــراد كبير وغ ــاز ومــايـكــروويــف
ومكتب خشب و 4تلفزيونات بالزما وLCD
وتـمــاثـيــل ومــوســوعــة ومــاكـيـنــة لـلــريــاضــة
وخزنة حديدية وساعات مستعملة وأقالم
وح ـل ــى ذه ـب ـيــة وط ـق ــم بــام ـبــو ومــزهــريــات
وكــري ـس ـتــال ـيــات ،مـخـمـنــة بـمـبـلــغ اجـمــالــي
/34.973/د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
 2019/4/24الساعة الرابعة بعد الظهر.
عـلــى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور شخصيًا
الى مكان املوجودات في عني التينة بناية
السرايا طابق ثاني مصحوبًا بالثمن نقدًا
وخمسة باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة املـنـفــردة املدنية املالية في
صـيــدا غــرفــة الرئيسة ريـمــا عــاكــوم املدعى
ع ـل ـيــه ن ـع ـم ــان ف ــاض ــل ل ـل ـح ـضــور الـ ــى قـلــم
املـحـكـمــة الس ـت ــام نـسـخــة ع ــن اسـتـحـضــار
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى وم ـ ــرب ـ ــوط ـ ــات ـ ــه رق ـ ـ ـ ــم ال ـ ــدع ـ ــوى
 2019/338مقدمة من املدعي شركة البحر
ال ـعــامل ـيــة لـلـصـنــاعــات االسـمـنـتـيــة ش.م.م.
ضــد املــدعــى عليه نعمان فــاضــل موضوع
مطالبة بمبالغ مالية قيمتها  $ 6806ستة
االف وثـمـنـمــائــة وس ـتــة دوالرات اميركية
وال ـج ــواب خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا على
الـنـشــر واال يـصــار ال ــى ابــاغــه كــافــة اوراق
الـ ــدعـ ــوى ب ــواس ـط ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن مكرر
تعلن بلدية كفرعبيدا عن اجراء مباراة مللء
وظيفة شاغرة في مالكها:
شرطي عدد 1
فعلى الراغبني االشتراك باملباراة االطالع
على ش ــروط التعيني واملــؤهــات املطلوبة
وال ـت ـقـ ّـدم بطلباتهم ضـمــن مهلة شـهــر من
تاريخ نشر االعالن هذا االعالن.
وذل ـ ــك خـ ــال اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي فــي
بـلــديــة كفرعبيدا الـكــائـنــة عـلــى طــريــق عــام
كفرعبيدا.
كفرعبيدا في 2019/4/1
رئيس بلدية كفرعبيدا
طنوس قيصر فغالي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب املـحــامــي بـيــار الــريــاشــي وكـيــل ليلى
محمد البسط سند تمليك بــدل عن ضائع
ملـ ـ ــورث م ــوك ـل ـت ــه م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ال ـب ـســط
بحصته بكامل العقار رقم  653من منطقة
بوارج العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ـ ـ ـ ــم  77تـ ــاريـ ــخ
( 2018/4/19قــانــون املـيــاه) ال سيما املــادة
 38منه واملتعلقة بتسوية أوض ــاع اآلبــار
املحفورة.
وت ـن ـف ـي ـذًا مل ـض ـمــون الـ ـق ــرار رقـ ــم /118ق.و
ت ــاري ــخ ( 2010/9/13آل ـي ــة ال ـبــت بطلبات
الـتــراخـيــص بـمــراسـيــم أو اي ـص ــاالت العلم
املسبق للتنقيب عــن املـيــاه واستعمالها)
وال سيما املادة الخامسة منه،
تعلن وزارة الطاقة واملياه  -املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية  -عن بدء قبول
طلبات تسوية وضــع اآلبــار غير املرخصة
أيا كان تاريخ حفرها.
ف ـع ـلــى ك ــل م ــن ح ـف ــر بـ ـئـ ـرًا ارت ـ ــوازي ـ ــا دون
ترخيص من هذه الوزارة التقدم ،عبر شركة
"ليبان بوست" ،من الوزارة خالل مهلة ستة
أشهر تنتهي بتاريخ  ،2019/9/30بطلب

تسوية وفــق النموذج املتوافر لــدى شركة
ليبان بوست مرفقًا باملستندات التالية:
 - 1خريطة مساحة إجمالية محدد عليها
م ــوق ــع ال ـب ـئــر م ــع االح ــداثـ ـي ــات مــوق ـعــة من
مهندس مساح.
 - 2إفــادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها
ألكثر من ثالثة أشهر.
 - 3صورة عن الهوية.
مــاحـظــة :إن انـتـهــاء املهلة املــذكــورة أعــاه
دون التقدم بطلب تسوية ،يعرض املخالفني
للمسؤوليات القانونية باالضافة الى ردم
البئر.
 27آذار 2019
وزير الطاقة واملياه
ندى البستاني
التكليف 635

ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 633

إعالن
ع ــن ت ـل ــزي ــم ط ـب ــاع ــة ب ـط ــاق ــات بــاسـتـيـكـيــة
لرخص الصيد البري للطيور
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
الــواقــع فيه  25مــن شهر نيسان مــن العام
 ،2019ت ـج ــري وزارة ال ـب ـي ـئــة ف ــي مـقــرهــا
الكائن في وسط بيروت  -مباني اللعازارية
 الطابق السابع دائــرة الشؤون الوظيفيةواملالية واللوازم ،استدراج عروض لتلزيم
طباعة بطاقات بالستيكية لرخص الصيد
البري للطيور.
الـتــأمــن امل ــؤق ــت/2.000.000/ :ل.ل( .فقط
مليونا ليرة لبنانية).
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص وال ـت ـق ـنــي الـ ـل ــذان يـمـكــن االط ــاع
ع ـل ـي ـه ـمــا فـ ــي م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان  -دائ ـ ــرة
ال ـشــؤون االداريـ ــة والـتــوثـيــق  -القلم العام
غرفة ( )35 - 7في املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العروض الى القلم العام في
مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية عشرة
فــي يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فـيــه  24مــن شهر
نيسان .2019
مالحظة :اذا صــادف نهار التلزيم املذكور
اعــاه يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
وزير البيئة
فادي جريصاتي
التكليف 629

تأجيل موعد تلزيم مشروع الدراسة املرورية
الشاملة ملنطقة الضاحية الجنوبية
(تأهيل ورفع مستوى الخدمات للتقاطعات
ضمن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية)
بطريقة املناقصة العمومية
يعلن اتـحــاد بلديات الضاحية الجنوبية
عــن تأجيل مــوعــد تلزيم مـشــروع الــدراســة
امل ـ ـ ــروري ـ ـ ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية (تأهيل ورفع مستوى الخدمات
للتقاطعات ضمن إتحاد بلديات الضاحية
الـجـنــوبـيــة) بطريقة املـنــاقـصــة العمومية،
والــذي كــان مـقــررًا يــوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/05/07الى موعد يحدد الحقًا.
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
املهندس محمد شفيق درغام

إعالن
عن إجراء مناقصة عمومية لتأمني براميل
زي ـ ــت لـ ـلـ ـم ــول ــدات ل ـص ــال ــح ب ـل ــدي ــة مــدي ـنــة
النبطية خالل العام .2019
بناء لقرار املجلس البلدي رقم ()2018/255
تاريخ  2018/12/26القاضي باملوافقة على
دفتر الشروط الخاص لتأمني براميل زيت
لـلـمــولــدات لـصــالــح بـلــديــة مــديـنــة النبطية
خالل العام  2019بموجب مناقصة عامة.
تجري بلدية مدينة النبطية عند الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـخـمـيــس
امل ــواف ــق ف ــي  2019/5/2ف ــي م ــرك ــز ات ـحــاد
ب ـلــديــات الـشـقـيــف الـنـبـطـيــة ف ــض ع ــروض
لشراء براميل زيت للمولدات لصالح بلدية
مدينة النبطية خالل العام  2019بموجب
مناقصة عــامــة وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
على الراغبني االشـتــراك في هــذه املناقصة
ال ـت ـق ــدم الـ ــى م ــرك ــز ال ـب ـل ــدي ــة املـ ــوجـ ــود فــي
مـبـنــى ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف الـنـبـطـيــة
خالل اوقــات الــدوام الرسمي لالطالع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـع ــائ ــد ل ـه ــذه امل ـنــاق ـصــة،
آخــر مهلة لتقديم الـعــروض هــو ظهر يوم
الـ ـث ــاث ــاء ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ــواق ــع
ف ــي  2019/4/30يــرفــض ك ــل ع ــرض يصل
بعد هــذا التاريخ ويحتفظ الـعــارض برقم
تسجيل العرض.
رئيس بلدية مدينة النبطية
الدكتور أحمد كحيل
التكليف 600
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأم ــن اس ـت ـش ــاري ــن
الع ــداد دفــاتــر ش ــروط انشاء/تجهيز عدد
مــن مـحـطــات الـتـحــويــل الرئيسية التابعة
ملديرية النقل ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 8045/ت ــاري ــخ  ،2018/8/13قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2019/5/10عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على

العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ب ـن ــاء ج ـن ــاح ملـتــوسـطــة كـفــرصـيــر  -قـضــاء
النبطية .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ت ـج ـه ـيــز ب ـئ ــر ب ـم ـع ــدات الـ ـض ــخ وال ـت ـع ـق ـيــم
وتمديد خط دفع للخزان القديم في بلدة:
انـ ـص ــاري ــة  -قـ ـض ــاء :صـ ـي ــدا .ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مائية والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وس ــام املــرتـضــى
تدعو املدعى عليهم رضا وكمال ومحمود
وعـ ـب ــاس تــوف ـيــق ع ـبــد ع ـلــي لـتـبـلــغ اوراق
الدعوى رقم  2019/8783املقدمة من املدعية
لطفية نعيم عبد علي والرامية الى الحكم
باعتبار الــوكــالــة رقــم  1989/10300وكالة
بيع عادية ساقطة بمرور الزمن الخماسي
وترقني القيد االحتياطي عن العقار /823
عيتيت.
يجب حضوركم الى قلم هذه املحكمة لتبلغ
االوراق خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر واال فكل تبليغ لكم في قلم املحكمة
ولصقًا على باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
بناء جناح اضافي ملدرسة حومني الفوقا -
قضاء النبطية .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ترميم وانشاءات جديدة ملتوسطة معروف
سـعــد الــرسـمـيــة فــي مــديـنــة :ص ـيــدا قـضــاء:
صيدا .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
مــائـيــة (ان ـش ــاء خــط دف ــع ل ـخ ــزان) فــي بلدة
يـ ــارون  -ق ـضــاء :بـنــت جـبـيــل .عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مائية والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
بناء مدرسة للروضات في بلدة :النبطية
ال ـف ــوق ــا  -قـ ـض ــاء :ال ـن ـب ـط ـيــة .ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
تأهيل وترميم املدرسة الرسمية في بلدة:
مــرك ـبــا  -ق ـض ــاء :مــرج ـع ـيــون .ع ـلــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب نـجـيــب مـيـشــال ان ـطــون بصفته احــد
ورثة فيكتوريا اسحق سندات بدل ضائع
 88و 452و 481و 563و 703و 1009و1175
و 1217و 1244و 1263و  1509و1595

و 1621و 1730و 2193و 2194و 2322و2444
و 2183كرمسده و 336راسكيفا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت مرتا سمعان فرنجيه بالوكاله عن
اح ــد ورث ــة رزق ومـحـســن ووج ـيــه واي ـفــات
ونـ ــزهـ ــا وج ــولـ ـي ــا س ـ ـعـ ــاده وعـ ـ ــن ط ـن ــوس
وبــولــس وسـمـعــان وج ــوزف ونــاهـيــه غاتا
سند بدل ضائع للعقار  1241زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـ ـلـ ــب ي ـ ــوس ـ ــف ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ه ـ ــاش ـ ــم ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار
 373بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
بتاريخ ّ 2018/7/9
فر العامل الهندي
 Karamjit Singhحــامــل ج ــواز سفر
رقم  G 7861769إلى جهة مجهولة.
مل ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه شـ ـيـ ـئ ــا االت ـ ـصـ ــال
70/872321

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة التنفيذية رقم  2018/580املتكونة بني املنفذ
أميمى فضل الغربي واملنفذ عليها شركة  A.B.Zبحسون .الغازية – سيليق لبيع
املوجودات املحددة التالية بنسبة  %60من قيمة بدل الطرح في مكان تواجدها وذلك
نهار الجمعة الواقع في  ،2019/5/3الساعة الواحدة ظهرًا.
الرقم

نوع املفروشات

1

 غرفة نوم مؤلفة من سرير مزدوج لون ( $1700أل ــف وسبعمايةدوالر أميركي).
بني فانجي.
 ت ــوالـ ـي ــت مـ ــع م ـ ـ ــرآة وثـ ــاثـ ــة ج ــواري ــروطبقتني.
 كومود عدد  2لون بني وابيض خزانة كبيرة -كرسي جلد لون أبيض وبني.

2

 غرفة نوم لون اسود مع جلد اسود. كومود عدد.2 خزانة مؤلفة من ستة ظرف. -تواليت مع كرسي خشب لون أسود.

( $1400ألـ ــف وارب ـع ـمــايــة
دوالر أميركي).

3

 غرفة نوم مؤلفة من سرير مزدوج. تواليت مع كرسي. كومود عدد .2 خزانة كبيرة مع ظرفة مــرآة جــرار معظرفة خشبية.

4

 غرفة نوم لون عاجي وخشب لون بني ( $1400ألـ ــف وارب ـع ـمــايــةدوالر أميركي).
فاتح.
 كومود عدد.2 خزانة كبيرة مع مرآة في وسطها. تواليت.(م ــاح ـظ ــة :ت ـبــن وج ـ ــود ن ـقــص كــرســي
خشبي وفـقــا ملــا هــو م ــدرج فــي املحضر
املنظم بتاريخ .2018/9/12

5

ص ــال ــون ل ــون عــاجــي ق ـمــاش ل ــون بيج ( $2500ألفان وخمسماية
دوالر أميركي).
مؤلف من
 كنبة صغيرة. كنبة كبيرة. قعدة معرق. -طاولة مع مرآة لون بني فاتح.

6

( $1250أل ـ ـ ـ ـ ــف ومـ ـئـ ـت ــي
وخمسون دوالر أميركي).

املجموع

 غرفة جلوس زاوية لون رمادي.طاولة خشب وزجاج.

السعر اإلجمالي

( $1600ألـ ـ ــف وس ـت ـمــايــة
دوالر أميركي).

( $9850تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة آالف
وث ـ ـمـ ــان ـ ـمـ ــايـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون
دوالر أميركي).

وعلى الراغبني في الـشــراء الحضور في املوعد املحدد مصطحبًا رســم الــداللــة %5
وثمن املفروشات.
مأمور التنفيذ
محمد العاكوم
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ميديا
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ّ
سينما يفتتح جديد المعلم الياباني «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب» مساء اليوم (راجع ّالكادر) ،تزامنًا مع انطالقه تجاريًا .المخرج الذي ينتصر
للجيل الجديد ،يأخذنا في فيلمه إلى ضواحي طوكيو الفقيرة حيث عائلة تعيش على الحافة.

هيروكازو كوريدا يفتتح «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب»

«سارقو المتاجر» :تحفة عن معنى العائلة
علي وجيه
فيلم لهيروكازو كوريدا يعني «دراما
عائلة» من عيار ثقيل ،وطــراز نفيس.
ّ
املعلم الياباني ( )1962بــارع إلــى ّ
حد
مــدهــش فــي نـســج شـخــوص وعــاقــات
داخـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ــرة ،م ـس ـت ـخــرجــا ال ـجــديــد
ّ
والالمع في ّكل ّ
تقليدية الطرح
مرة ،رغم
ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ـ ــى .ي ـل ـعــب ع ـلــى ثــاثـ ّـيــة
الذاكرة والفقد واملوت .يحيل «صدمة»
حاضر (رحيل أب أو أخ ،انتحار زوج،
جريمة ،اكتشاف مذهل )...على تاريخ

يعتبر كوريدا أحد أهم
سينمائيي العصر الحالي،
وأكثرهم انتظارًا ،وأغزرهم إنتاجًا
عــائـلــي ملتبس ،وروابـ ــط تخفي أكثر
ّ
مما تظهر ،بغية الوصول إلى خالص
الذات
أو نوع من التسوية املقبولة مع
ً
واملحيط .هذا ال يعني ربحًا أو نهاية
ً
سعيدة ،بل الحياة التي تفرض نفسها
ومــا ّهـيـتـهــا عـلــى الـجـمـيــع .يـجــد الـقـ ّـو ًة
والرقة في أبطاله في آن .يصنع رهافة
اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن املــرئــي
والالمرئي ،بني الظاهر والباطن ،بني
ال ـح ــاض ــر والـ ـغ ــائ ــب ،ب ــن الـ ـب ــارز ومــا
ّ
ّ
شعرية،
حميمية،
تحت السطح .عالقة
ّفياضة باألحاسيس والشجن والبحث
الـنـفـســي .تـعـبــر ال ـق ـطــارات الـضــواحــي
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة بـ ــن ط ــوكـ ـي ــو وهـ ــوكـ ــايـ ــدو.
الطعام الياباني في املطابخ،
يستوي ً
ألفة على البيت ّ
برمته .األطفال
مضفيًا
في أدوار بطولة غالبًا .تكبر األعضاء
ت ـ ـحـ ــت س ـ ــراويـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ف ـي ـم ــا
ض ـجــون .ت ـع ـصــف ال ـس ـم ــاء .تـثـلــج،
ي ـن ـ ً
ملقية تأثيرها على النفوس واألفئدة.
م ـشــاهــد ش ــدي ــدة ال ـح ـي ــات ـ ّـي ــة .اح ـت ـفــاء
بالتفاصيل الـصـغـيــرة .إي ـقــاع ه ــادئ.
ت ــول ـي ــف م ـض ـب ــوط ع ـل ــى ّي ــد ال ـصــانــع
نفسه .ضربات بيانو متقشفة بني حني
وآخـ ــر .مـيــانـكــولـيــا ال تـلـغــي الضحك
وال ـل ـح ـظــات ال ـصــاف ـيــة .ال م ـي ـلــودرامــا.
ّ
ال ص ــراخ .ال مـبــالـغــات .ه ـكــذا ،يتشكل
عالم ّ
ّ
محبب على الشاشة .لنا أن نميز
شــريـطــا لـهـيــروكــازو بـعــد دقــائــق على
متابعته.
ّ
ذل ـ ــك أن قـ ـ ّـصـ ــة ن ـ ـجـ ــاح اب ـ ــن ط ــوك ـي ــو
ازده ـ ــرت ع ـلــى م ـه ــل ،م ـنــذ ط ـفــولــة في
ً
قـ ــاعـ ــات ال ـس ـي ـن ـم ــا ب ـ ـ ــدال مـ ــن ص ـفــوف

املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة .افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــان ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال أوزو
وك ـ ـ ـ ـ ــوروس ـ ـ ـ ـ ــاوا وريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوار وت ـ ــروف ـ ــو
وفيليني ،لكن مــن ناحية السيناريو
ال اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج .يـ ـتـ ـك ـ ّـون الـ ـحـ ـل ــم فـ ــي أن
ي ـكــون روائ ـي ــا وس ـي ـنــاري ـس ـتــا .دراس ــة
ذلـ ــك ف ــي ج ــام ـع ــة «واس ـ ـي ـ ــدا» مــرهـقــة
لناحية حصص اللغة (ســاعـتــان لغة
ّ
ّ
ّ
فيتحول
صينية)،
إنكليزية ،وضعفها
الـتـحـصـيــل األكــادي ـمــي إل ــى السينما.
الـ ـتـ ـخ ـ ّـرج عـ ــام  .1987الـ ـب ــدء كـمـخــرج
مساعد في وثائقيات التلفزيون .إذًا،
َ
ّ
بحب الرواية،
ُيصقل «هوس» الكتابة
وم ـمــارســة الـتــوثـيــق ،وخ ـبــرة امل ـيــدان.
يغدو كوريدا الوريث الشرعي للكبير
ياسوجيرو أوزو .هو يعترف بتأثير
كني لوتش عليه .نلمح قربه من شغل
هسني واملاليزي
الصيني هو هسيان
ً
ســاي مينغ ليانغ ،إضــافــة إلــى بعض
مـ ــن م ــايـ ـك ــل ه ــاي ـن ـك ــه ون ـ ـ ـ ــوري بـيـلــج
ج ـيــان .يصبح أح ــد أه ــم سينمائيي
ال ـع ـصــر ال ـح ــال ــي ،وأك ـث ــره ــم ان ـت ـظــارًا،
وأغزرهم إنتاجًا بني روائــي ووثائقي
وتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي .عـ ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـشـ ــاركـ ــات

ّ
الدولية ،وتتويجات في كان والبندقية
وس ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان وشـ ـيـ ـك ــاغ ــو
وفانكوفر وميونيخ وأبو ظبي.
بـعــد ت ـن ــاول ع ــاق ــات وأزم ـ ــات مـنــزلـ ّـيــة
فــي أف ــام كـثـيــرة ،مـثــل «ب ـعــد الـحـيــاة»
( ،)1998و«م ـ ــا زل ــت أس ـي ــر» (،)2008
يـتـنـ ّـوع كــوري ــدا فــي املـنـظــور والـعـمــق،
ً
ّ
الجذري في تحفته
وصوال إلى السؤال
ّ
«االبن سر أبيه» ( 2013ـ ـ ـ جائزة لجنة
التحكيم فــي «كـ ــان») :مــا هــي العائلة
حقًا؟ هل يصنعها الرابط البيولوجي
فقط أم مشتركات أقوى؟ أليس العيش
والـتــربـيــة أرس ــخ مــن الـجـيـنــات وال ــدم؟
الهاجس يصبح أكـثــر إلحاحًا وذك ـ ً
ـاء
في جديده «سارقو املتاجر» ( 2018ـ ـ ـ
 121د ).الفائز بسعفة «ك ــان» الفائت،
كـــ ّ
ـأول ش ــري ــط ي ــاب ــان ـ ّـي م ـن ــذ «ث ـع ـبــان
ال ـب ـح ــر» ( )1997ل ـش ــوه ــي إمـ ــامـ ــورا.
ُ
ت ـضــاف إل ــى ذل ــك تــرشـيـحــات أوسـكــار
وغ ــول ــدن غ ـلــوب وبــاف ـتــا ،وتـتــويـجــات
أف ـ ـضـ ــل ف ـي ـل ــم أجـ ـنـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــزار
وميونيخ وبــالــم سبرينغز .مــن خالل
ّ
أسرة تمتهن سرقة الدكاكني واملحلت،

ُ َ
البنية والـتـكــويــن .ليس
ي ـطــرح نـقــاش ّ
كــأفــراد فقط ،وإنـمــا كحضور وانتماء
إلـ ــى ب ـي ــت ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،ثـ ـ ّـم إل ــى
أشمل من «ال أحد
مجتمع كامل ،بشكل
ّ
يعرف» ( 2004ـ ـ أفضل ممثل في كان).
ن ـحــن ف ــي ض ــواح ــي طـ ّـوك ـيــو الـفـقـيــرة.
عائلة تعيش على الحافةّ .
تتدبر قوتها
يومًا بيوم .أثناء عــودة الــزوج والولد
م ــن رح ـل ــة س ــرق ــة اع ـت ـي ـ ّ
ـادي ــة ،ي ـع ـثــران
على طفلة وسط البرد .يأخذانها إلى
عشاء األسرة الدافئ ،على أن يعيداها
الحقًا .الحروق والندوب في جسدها،
وأص ــوات شـجــار أهـلـهــا ،ينسف ّ
النية
ّ
كليًا .يـقـ ّـررون إبقاءها عندهم .بهدوء
ّ
وتـ ــؤدة ،يــرســم كــوريــدا بــورتــريــه عمن
ي ـع ـي ــش وي ـ ـكـ ـ ّـد ع ـل ــى الـ ـه ــام ــش طـ ــوال
حياته ،مــن ّدون أمــل فــي حياة أفضل.
مهنهم مسخرة لجعل معيشة غيرهم
ً
هناء« .أوســامــو» (ليلي فرانكي)
أكثر
يكدح فــي البناء« .نــوبــويــو» (ســاكــورا
ّ
أن ـ ــدو) ت ـنــظــف وتـ ـك ــوي ف ــي مـصـبـغــة.
ّ
«آك ــي» (مــايــو مــاتـســوكــا) تـهــز ثدييها
مل ـت ـفـ ّـرجــن خ ـلــف الـ ــزجـ ــاج .وفـ ــق ذل ــك،

ّ
«سارقو المتاجر» نال سعفة «مهرجان كان» األخير كأول شريط ياباني منذ «ثعبان البحر» ()1997

يــأتــي فـعــل الـســرقــة كـنــوع مــن التحقق
واالنـتـقــام مــن بنية كاملة ،ناهيك عن
ّ
فائدته املباشرة .الدليل أن غنائم هؤالء
الـلـصــوص ال تـتـجــاوز كـيــس طـعــام أو
ّعلبة شامبو أو قطعة حلوى .صحيح
أنـ ــه ت ـصــويــب ع ـلــى س ًـل ـطــات ال تـبــدي
معرفة بوجودهم ،إال
ّاكتراثًا أو حتى ّ
أن ه ـي ــروك ــازو يـفــضــل إب ـق ــاء الـجــانــب
األخالقي ضمن أطفال العائلة نفسها.
ّ
هل ما نفعله صوابًا؟ بالتأكيد ،ألن ما
يوجد في املتاجر لم يصبح ملك أحد
ّ
بعد .ال بأس طاملا أن املحل لم يفلس!
ّ
ه ـن ــا ،ي ــأت ــي ال ـت ـنــاقــض ال ـج ـم ـيــل .ثــمــة
دفء وحـ ـ ـن ـ ــان ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة،
ول ـك ــن «ال ـح ـبــل الـ ـس ـ ّـري» ه ــو الـحــاجــة
واالس ـت ـغــال« .أوس ــام ــو» يعطف على
الـصـغـيــرة «يـ ــوري» (م ـيــو ســاســاكــي).
ي ــري ــد م ــن «ش ــوت ــا» (ج ـي ــو كـ ـي ــري) أن
ّ
يناديه «أبــي» ،غير أن كل ذلــك مرتبط
ً
ّ
بمصلحة السرقة أصــا .الجدة ليست
ً
أفضل حاال بطريقة أخرى .هذا ال يلغي
ّ
أن حنانها حقيقي .من جانبهم ،يظهر
األبناء أكثر صدقًا وإخالصًا لبعضهم
وألســرتـهــم .فــي لحظات مفصلية ،هم
ً
وانتماء وثباتًا أخالقيًا.
األكثر نضجًا
كوريدا ينتصر ً دائمًا للجيل الجديد.
ي ــراه أكـثــر يقظة ووعـيــا وحــرصــا على
الـضـمـيــر .يـثــق فــي قــدرتــه عـلــى ّ
تحمل
املـســؤولـيــة ،واإلم ـس ــاك بــز ّمــام األم ــور،
بل تحقيق املعجزات« .أتمنى» (،)2011
و«بعد العاصفة» ( ،)2016و«الجريمة
الثالثة» ( )2017أمثلة على ذلك.
مـفــاجــآت صــادمــة تـتــوالــى فــي الفصل
ّ
األخ ـيــر .مـســلـمــات وبــديـهـيــات تصبح
عـلــى امل ـحــك ،مــا يجعلنا نـتـســاءل عن
ح ـي ــات ـن ــا كـ ــذلـ ــك .ب ـت ـق ــدي ــر ال ـت ـفــاص ـيــل
واملـنـمـنـمــات ،وروع ــة النعم ّالبسيطة،
ومستوى رفيع من إدارة املمثل ،يحقق
كوريدا أجمل أفالمه .تحفة عن معنى
الـعــائـلــة ،والـنـضــج ،وال ـفــرص الثانية،
ماض وواقع وذات ...عن
والتصالح مع
ٍ
التسامح في أجمل صــوره ،واإلنسان
ّ
بحلوه ومـ ّـره وتقلباته التي ال تكتفي
من الدهشة.
* «م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان م ـ ـتـ ــروبـ ــول ـ ـيـ ــس ل ـس ـي ـن ـمــا
الشباب» :بــدءًا من اليوم حتى  14نيسان ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» ـ لالستعالم:
01/204080
* تنطلق ع ــروض «ســارقــو املـتــاجــر» الـيــوم
في «سينما سيتي أسواق بيروت» ،و«أمبير
بروميير» و«متروبوليس أمبير صوفيل».

ّ
الدورة الرابعة من المهرجان :برمجة ّ
متنوعة ومكثفة
ّ
إنها ال ــدورة الرابعة من «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب» (MY
«متروبوليس أمبير صوفيل»
ّ 14 – 11( )Film Festنيسان /أبريل) ،في ّ
ّ
«جمعية متروبوليس»،
(تأسس عام  ،)2016تنظمه
(األشرفية) .الحدث
بــالـتـعــاون مــع الـسـفــارتــن الــدنـمــاركـيــة واألمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،و«املـعـهــد
الدنماركي املصري للحوار» ،و«املعهد الفرنسي في لبنان» .هذا جزء من
مبادرة «سينما على الطريق» (انطلقت في حزيران /يونيو  ،)2015التي
ّ
السينمائية لــدى األطـفــال مــن ســن ال ــ 5فما فــوق،
تهدف إلــى محو األمـ ّـيــة
ّ
من خالل ثالثة أجزاء :عروض التوعية في مخيمات الالجئني والتجمعات
غـيــر الــرسـمـ ّـيــة ،ون ــادي سينما املــوبــايــل فــي امل ــدارس ال ـعـ ّـامــة ،ومـهــرجــان
متروبوليس لسينما الشباب.
ّ
برمجة ّ
متنوعة ،مكثفة ،نظرًا إلــى مـ ّـدة املـهــرجــان .تتناسب مــع مختلف
الشرائح العمرية من سنتني الــى ما فــوق  .18تتضمن  7أشرطة طويلة،
ّ
موسيقي لعازف
من بينها فيلم مفاجأة 4 .برامج لألفالم القصيرة .حفل
الـبـيــانــو م ــارك ًإرن ـس ــت ،مــرافـقــا كــاسـيـكـ ّـيــات قـصـيــرة لـشــابـلــن وب ــاورز
وآخرين ،إضافة إلىّ  3ورشات عمل.
االفتتاح بجديد املعلم الياباني هيروكازو كوريدا «سارقو املتاجر» (11
ً
مساء) ،الفائز بسعفة مهرجان كان السينمائي ،حول عائلة
نيسان س8 :
فقيرة تمتهن سرقة املحال والدكاكني.
ُيـعـ َـرض أيـضــا «ذك ــرى ال تنسى لصديق» ( 28 ،2018د 12 – .نيسان

س 7 :م ـسـ ًـاء) لــوســام ش ــرف .جــديــد السينمائي والـصـحــافــي واملـصـ ّـور
اللبناني الفرنسي ( )1973نال أخيرًا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان
هيروشيما السينمائي الدولي .يرجع إلى إحدى مدارس بيروت عام .1985
ّ
«ش ــادي» (رالــف هاللي) طفل ّ
متفوق في ال ــ 13من العمر ،إال أنــه قصير
القامة .يكتشف إمكانية جني املــال مــن مساعدة زمــائــه فــي وظائفهم.
يستغل األمر لجذب اهتمام الجميلة «ريا» (ناتالي عيسى) ،وإبعادها عن
الطالب األطول منه .عرفنا شرف في عناوين عديدة .الروائي الطويل «من
ّ
األهلية ضمن ّ
جو من العبث
السماء» ( 71 ،2016د ).عن ميراث الحرب
والهذيان .كذلك ،الروائي القصير «جيش النمل» ( )2007عن هوس السالح،
والوثائقي الطويل «كل هذا وأكثر» ( 62 ،2012د – .التانيت البرونزي في
«أيــام قــرطــاج السينمائية»  ،)2012عــن صــورة بلد أنهكه االح ـتــراب ،من
خــال ثــاث شـخـصـ ّـيــات ،هــي رفـيــق الـحــريــري ،حسن نصر الـلــه وهيفا
ّ
اللبنانية .قبلهما،
وهبي ،استنادًا إلى باروديا حول شعار وزارة السياحة
أنجز روائيني قصيرين ،هما« :هز يا وز» ( ،)2004و«البطل ال يموت أبدًا»
( .)2006أيضًا ،شاهدنا له روائيًا متوسط الطول ،هو «فيما بعد» (،2016
 34د) ،عن أرواح ضائعة ،وجغرافيا خالية معادية ألبنائها .وثائقي «شيف
ّ ّ
ً
قصة النجاح امللهمة
مساء) يتابع
فلني» ( 82 ،2018د 12 – .نيسان س8 :
ّ ً
ّ
ّ
االحترافية في عالم الطهي في ســن العاشرة ،محوال
لطفل بــدأ خطواته
غرف منزله إلى مطعم متنامي الشهرة.

ّ
العربية في اإلمارات وتونس ،يعرض أنيماشن «البرج»
بالتزامن مع جولته
ً
( 79 ،2018د 13 – .نيسان س 4 :مساء) للنرويجي ماتس غرورد ،إثر
جائزتني في املهرجان الدولي ألفالم األطفال في شيكاغو ،ومشاركات
دولـ ّـيــة عــديــدة .الطفلة «وردي» تعيش في مخيم لالجئني الفلسطينيني
ّ
بالتعرف إلى تاريخ عائلتها ،من خالل ّقصص يحكيها
في لبنان .تقوم
لها ثالثة أجيال سابقة من الالجئني .أداء األص ــوات لكل مــن :رومانيا
عدل كسرافي ،محمد بكري ،نجالء سعيد ومراد حسن .غرورد درس
الرسوم املتحركة في جامعة فولدا ،وتابع في الدنمارك وبيروت وبكني.
حاليًا ُيدير شركة إنتاجه الخاصة  Nubbsjangs Productionsحيث
ّ
يطور مشاريع أفالمه ،إضافة الى تدريس الرسوم املتحركة.
من البرازيل ،يصل أنيماشن «تيتو والطيور» ( 73 ،2018د 14 – .نيسان
س 5 :مـسـ ًـاء) لغوستافو شتاينبيرغ وغابريال بيطار وأنــدريــه كاتوتو.
فيبدأ «تيتو» مع أصدقائه مغامرة البحث عن
مرض الخوف يجتاح العالم،
ّ
عالج ،استنادًا إلى بحث أبيه املتعلق بالطيور.
ّ
تحية الـخـتــام بجديد فيليب ليساج «ت ـكـ ّـون» ( 129 ،2018د14 – .
ً
نيسان س 8 :مـســاء) اآلتــي مــن لوكارنو وتسالونيكي ومونتريال،
حول ثالثة مراهقني في تجاربهم األولــى ،وإصرارهم على الحق في
ّ
ّ
والحرية.
الحب
علي...

قسطنطين كابينسكي في مشهد من العمل

ستريمينغ

نتفليكس تغتال «تروتسكي» مرتين!
سعيد محمد
كـنـجــم س ــاط ــع ،ب ـقــي ل ـيــف بــرونـسـتــن
الـشـهـيــر بـلـيــون تــروتـسـكــي ف ــي سماء
السياسة العاملية طــوال النصف األول
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن ح ـت ــى اغ ـت ـيــالــه
ع ــام  1940ف ــي مـنـفــاه املـكـسـيـكــي على
ي ــد عـمـيــل ل ـل ـم ـخــابــرات ال ـســوف ـيــاتـ ّـيــة،
وبأمر من جوزيف ستالني .ال تختلف
امل ـصــادر الـتــأريـخـ ّـيــة س ــواء املــؤيــدة أو
املعادية له ،على دوره االستثنائي إلى
جــانــب لينني فــي نـجــاح ث ــورة أكتوبر
 ،1917حتى قــال أحــدهــم بــأنــه إذا كان
لـيـنــن عـقــل ال ـث ــورة وفـيـلـسـ ّـوفـهــا ،فــإن
تــروتـسـكــي ك ــان املـنـتــج امل ـنــفــذ لـلـثــورة
وقائدها العسكري وخطيبها ّ
املفوه.
ّ
حركي غلب عليه
تروتسكي ،وهو لقب
منذ كان في الثالثة والعشرين من عمره
استعاره من كنية أحد ّ
سجانيه ،عاش
حـيــاة مفعمة بــالــدرامــا ك ــان مسرحها
ّ
ال ـعــالــم ك ــل ــه .ب ـعــد عـ ــداء م ــع الـبــاشـفــة
الثوريني ال ــروس ،التحق بهم ،وصنع
معهم ثورة ّ
غيرت وجه العالم ودفعت
ّ
ال ـح ـكــومــات ال ـب ــورج ــوازي ــة إل ــى فــرض
حصار خانق على روسيا ودعــم ثورة
مضادة دامية فيها بمشاركة جيوش
 21دول ـ ــة .ك ـمــا ش ـ ّـرع ــت ال ـب ــاب إلط ــاق
حــركــات فــاشـ ّـيــة شعبوية تضعها في
ّ
الثورية املاركسية في
مواجهة املوجة
ّ
ال ـش ــارع .حــركــات مــا لبثت أن تسببت
لـلـكــوكــب ف ــي م ــأس ــاة ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة .بـعــد الـنـجــاح ّ
األولـ ــي لـلـثــورة،
ت ــول ــى ت ــروت ـس ـك ــي ت ــأس ـي ــس ال ـج ـيــش
األحـمــر ال ــذي خــاض مــواجـهــات هائلة
مــع ق ــوات الــرجـعـ ّـيــة الــروسـ ّـيــة األفـضــل
ت ــدري ـب ــا وت ـج ـه ـي ـزًا ،وحـ ـق ــق ب ـق ـيــادتــه
انتصارات ّ
مشرفة.
لـكــن تــروتـسـكــي ل ــم يـكــن م ـجــرد ث ــوريّ
ش ـجــاع ،بــل ك ــان أيـضــا مـفـكـرًا وكــاتـبــا،
عـ ـ ــاش شـ ـطـ ـرًا مـ ــن ح ـي ــات ــه ب ـع ــد نـفـيــه
م ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـت ــال ـي ـن ــي ع ــام
 1929م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى ع ــوائ ــد مـبـيـعــات
ك ـت ـبــه ومـ ـق ــاالت ــه .وب ـح ـســب الـ ـ ّـروايـ ــات
ّ
التاريخية ،فإن لينني في ّأيامه األخيرة
كـ ــان ي ــرغ ــب ف ــي تـسـلـيــم ال ـس ـل ـطــة إلــى
تروتسكي الذي أثبت شجاعة وكفاءة
ّ
ّ
البيروقراطي
وقدرة في غير موقع ،لكن
املـ ـت ــآم ــر سـ ـت ــال ــن نـ ـج ــح فـ ــي ال ـتــأث ـي ــر
ع ـل ــى امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـح ــزب مــن
خــال التهديد والــوعـيــد وإثـ ــارة نعرة
الـعــداوة القديمة مــع جناح تروتسكي
قبل الـثــورة بل ّربما التذكير بأصوله
ّ
اليهودية ،ليتولى هو السلطة ويأخذ
ت ـج ــرب ــة ال ـ ـثـ ــورة ال ـع ـم ــال ـي ــة ال ـنــاج ـحــة

األولى في التاريخ إلى مصيرها القاتم
الذي نعرف .وقتها ،لم يكن تروتسكي
ب ــال ـش ـخ ـص ـ ّـيــة الـ ـت ــي ت ـط ــأط ــئ رأس ـه ــا
بالتخويف .هكذا ســرعــان مــا اصطدم
بستالني وانتهى إلى اإلبعاد عن البالد
التي قاتل من أجل ناسها طوال حياته.
أص ـب ــح تــروت ـس ـكــي ب ـعــد ذلـ ــك مــرجـعــا
وملهمًا لكل الـثـ ّ
ـوريــن الــذيــن انفضوا
عن تجربة نظام ستالني حــول العالم،
ّ
كنبي ّ
ّ
مبجل ،وأصبحت
وصوره رفاقه
ّ
س ــردي ـت ــه ع ــم ــا ي ـج ــري داخـ ـ ــل روس ـي ــا
وقتها مصدرًا وحيدًا تقريبًا بالنسبة
إل ــى ال ـغ ــرب .وق ــد ت ـ ّـول ــى ك ـث ـيــرون بعد
اغـتـيــالــه اس ـت ـخــدام اس ـمــه فــي جبهات
ن ـض ــال ـ ّـي ــة عـ ـ ـ ّـدة ك ــان ــت ت ـج ــاه ــد إلب ـق ــاء
ال ـف ـكــرة املــارك ـسـ ّـيــة حـ ّـيــة ف ــي مــواجـهــة
ال ـت ـح ـج ــر األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـي ل ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة
مــوسـكــو الــرسـمـ ّـيــة (لـكــن معظم هــؤالء
ان ـت ـهــوا م ـقـ ّـربــن ب ـص ــورة م ـبــاشــرة أو
غـيــر مـبــاشــرة مــن امل ـخــابــرات املــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ّ
األميركية التي وظفتهم خــال الحرب
ّ
الباردة الختراق االتجاهات اليسارية
ّ
وتـفـتـيـتـهــا) .وال ش ـ ّـك ف ــي أن اغـتـيــالــه
غيلة أكسبه شيئًا من هالة الشهداء في
أذهان كثيرين.
ّ
متعددة
ة
شخصي
تروتسكي
حتمًا كان
ّ
ً
املــواهــب ،وبـطــا مــن نــوع خــاص ،لكنه
ب ــال ـط ـب ــع لـ ــم ي ـك ــن ن ـب ـيــا ك ـم ــا ي ـص ــوره
أتـ ـب ــاع ــه وم ـ ـ ــري ـ ـ ــدوهّ .
ورب ـ ـم ـ ــا لـ ــم تـكــن
ّ
الثورية على الصورة التي
مساهماته
وضع نفسه بها كما في كتابه الضخم
ّ
عــن تــاريــخ ال ـثــورة الــروسـ ّـيــة ال ــذي ظل
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة مــرج ـعــا ّأول ف ــي غـيــاب
ّ
روايــات ألطــراف ثالثة .كما أن ستالني
لـيــس تـلــك الشخصية الـبـلـهــاء عديمة
الكفاءة كما وصفه غريمه تروتسكي
في كتاباته وبياناته السياسية .وقد
احتاج املؤرخون إلى االنتظار  50عامًا
أخ ـ ــرى ح ـتــى أم ـك ـن ـهــم االط ـ ــاع  -ولــو
جــزئـيــا  -عـلــى أرش ـيــف وثــائــق الـحــزب
الـشـيــوعــي وال ــدول ــة الـســوفـيــاتـيــة ،من
أج ـ ــل بـ ـن ــاء صـ ـ ــورة أكـ ـث ــر واقـ ـع ـ ّـي ــة عــن
ح ـيــاة أب ـط ــال  1917وم ــا ب ـعــدهــا .لكن
الطبقات الحاكمة تعيش دائـمــا تحت
خ ــوف مقيم مــن ث ــورة تقتلعها .ول ــذا،
ف ــإن ذك ــري ــات الـ ـث ــورات الـقــدي ـمــة حتى
ّ
بعد انقضائها بسنوات أو عقود ،تظل
تـطــارد مخيلتها ،فتبذل غــايــة الجهد
لـطـمــرهــا تـحــت ج ـبــال م ــن ال ـك ــذب ،وال
تخفي الـحـقــد عـلــى رم ــوزه ــا .لـقــد بقي
املــؤرخــون الـبــورجـ ّ
ـوازيــون الفرنسيون
يـ ـصـ ـب ــون جـ ـ ــام ل ـع ـن ــات ـه ــم عـ ـل ــى رأس
روبـسـبـيــر ألكـثــر مــن ثــاثــة ق ــرون بعد
اقتحام الباستيل .وك ــان ّأول مــا فعله

امل ـلــك اإلنـكـلـيــزي ت ـشــارلــز ال ـثــانــي بعد
عودته من فرنسا السترداد عرشه ،أن
أخ ــرج جـثــة أول ـي ـفــر كــرومــويــل – قائد
ّ
الجمهورية التي أطاحت بحكم أسالفه
– م ــن ق ـبــره وأمـ ــر بـشـنـقـهــا .وهـ ــذا هو
تمامًا حال روسيا اليوم التي يقودها
بــوتــن كقيصر جــديــد يــديــر مجموعة
م ـصــالــح الـ ـق ــوى ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة وطـبـقــة
األولـيـغــارشـيــن الـجــدد الــذيــن صنعوا
ث ــروت ـه ــم م ــن س ــرق ــة م ـ ـقـ ــدرات ال ــدول ــة
ّ
السوفياتية البائدة لحظة انحاللها.
لذلك ،فنظام موسكو الحالي ال يخفي
ع ــداءه لـثــورة أكتوبر  1917ورمــوزهــا،
وق ـ ــد تـ ـح ـ ّـدث ب ــوت ــن ب ـص ــراح ــة ح ــول
ً
هـ ــذا األم ـ ــر (انـ ـظ ــر خ ـطــابــه م ـث ــا أم ــام
املعلمني والتالمذة الــروس في .)2017
لـكــن اإلعـ ــام ال ـغــربــي وتــاب ـعــه الـعــربــي
ـظ ب ـص ــورة
ال ـ ـ ــذي ي ـن ــاس ـب ــه أن ّي ـح ـت ـفـ ً
حية خدمة لصناعة
العدو السوفياتي
الـســاح وال ـحــرب ،يتجاهل ذلــك عمدًا.
ّ
حتى إن عديدين في وقتنا الــراهــن ما
زال ــوا يـنـظــرون إل ــى مــوسـكــو بصفتها

إيصال ّ
سردية مسمومة
عن ثورة  1917وأبطالها
ّ
نصيرة الثورات واالشتراكية والفقراء.
هــذا النظام الــذي أعــاد االعتبار ألسرة
ّ
روم ــان ــوف الـقـيـصـ ّ
السكير
ـريــة ،ومـنــح
ّ
العابث راسبوتني مرتبة قديس ،وجد
نفسه متلعثمًا أمام مناسبة االحتفال
ب ـم ـئـ ّ
ـويــة الـ ـث ــورة .كــانــت روس ـي ــا ربـمــا
الدولة الوحيدة في العالم التي لم يجر
فيها احتفال رسمي فــي  ،2017بينما
تــداعــى مــن تبقى مــن ال ــرف ــاق الـقــدامــى
إل ــى اح ـت ـفــاالت رم ـ ّ
ـزي ــة بسيطة فــي كل
م ــدن ال ـعــالــم ال ـك ـب ــرى .وال ش ــك ف ــي أن
الخوف من استعادة األجيال الجديدة
ّ
لسردية الثورة في مئويتها ،كان وراء
ّ
القرار بإنتاج مجموعة أعمال درامية
ووثائقية تروي أحداث تلك ّ
ّ
األيام وفق
ّ
سردية مضادة تخدم القيصر الجديد
وأتـ ـب ــاع ــه .ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ت ــول ــى ف ـكــرة
إن ـت ــاج مـسـلـســل يـحـكــي قـصــة ال ـث ــورة،
ً
اخـ ـت ــار أوال أن ي ـك ــون بـطـلـهــا لـيـنــن.
لكن حكماء النظام رفضوا ذلــك ألنهم
ك ــان ــوا ي ـعــرفــون أن م ـكــانــة ال ــرج ــل في
قلب الشعب الروسي لم تتزعزع كثيرًا
ً
واقترحوا بــدال من ذلــك صنع مسلسل
ع ـ ــن ت ــروتـ ـسـ ـك ــي ب ــوصـ ـف ــه ش ـخ ـص ـيــة
ملتبسة للعديد من الروس الذين تربى
آبــاؤهــم على أكــاذيــب سـتــالــن .كما أن
يهوديته قد تكون نقطة لتشويه صورة

الـ ـث ــورة وال ـبــاش ـفــة وتــروت ـس ـكــي معًا
ّ
الشوفينية
فــي مجتمع تتصاعد فيه
ُّ
وعــداء األجانب واليهود .وهكذا كلفت
واحـ ـ ــدة م ــن ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج الـكـبــرى
بتحضير املسلسل لعرضه على القناة
األولــى األوســع انتشارًا في التلفزيون
الروسي ،بينما تقرر إنتاج وثائقي أقل
ّ
درامية عن لينني في  16حلقة على أن
ً
يعرض ليال خارج أوقات الذروة حيث
سيشاهده العجائز فقط.
النتيجة كانت «تروتسكي» املسلسل
ال ـبــاذخ فــي ثماني حلقات مــن بطولة
املمثل الروسي قسطنطني كابينسكي،
وإخــراج أليكساندر كوت وقسطنطني
س ـتــات ـس ـكــي .وقـ ــد اشـ ـت ــرت نتفليكس
حـقــوق توزيعه العاملية ويـتــوافــر اآلن
على منصتها بلغات عدة.
ّ
ال ــلـ ـطـ ـي ــف أن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم م ـ ــا ب ـ ــن الـ ـغ ــرب
وروس ـي ــا مــن ع ــداء إعــامــي ودعــايــات
ّ
أيديولوجية متعارضة ،وتحميل ّ
الدب
الــروســي وزر كل مصائب الكوكب من
ان ـت ـخــاب دون ــال ــد ت ــرام ــب إل ــى الـتــأثـيــر
ع ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ف ـ ــي دول الـ ـع ــال ــم
ّ
(الديمقراطي) وصعود نجم جيريمي
كـ ــوربـ ــن إلـ ـ ــى اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت املـ ـع ــارض ــن
ّ
مــرورًا بأزمات السير الخانقة وكــل ما
نتفليكس نسيت
يخطر في بالك ،فإن
ّ
ّ
ذل ــك كــلــه .وق ــد أســرعــت بـتـبــنــي أحــدث
منتجات الكرملني املؤدلجة ونشرتها
بــدون تــردد عبر منصتها ليشاهدها
املــايــن ح ــول الـعــالــم .لـعــل ذل ــك وحــده
يجب أن يسبب لنا القلق من محتوى
العمل حتى قبل أن نشرع بمشاهدته.
الـحـقـيـقــة أن املـسـلـســل يـكـشــف أوراقـ ــه
من اللقطات األول ــى :محاولة فاضحة
ت ـع ـت ـمــد ت ــزوي ــر ال ــوق ــائ ــع ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
والتالعب باألزمنة والحقائق ،والكذب
البواح لتقديم صورة مغرقة بالسلبية
ليس عن شخص تروتسكي وحده ،بل
عن لينني والبالشفة ّوالعمال الــروس
وثــورة أكتوبر .حتى إنــه بمقدور ّ
امللم
ب ـتــاريــخ ت ـلــك املــرح ـلــة تـسـجـيــل هـفــوة
مقصودة أو اثنتني فــي كــل دقيقة من
دقائق املسلسل الـ .400
عمد املخرجان إلى تصوير تروتسكي
شيطانًا فــاسـدًا معتم القلب تتمالكه
متعطشًا للدماء والعنف،
الهلوسات،
ّ
م ـك ـيــاف ـي ـل ـ ّلــي ال ــن ــزع ــة فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة،
ّ
مزدريًا للنساء ،يتعامل معهن كأدوات
ج ـن ـسـ ّـيــة .وخ ــاص ــة هــوي ـتــه األسـ ــاس
ّ
ـوديــة ،يــرتــدي ّ
ديــانـتــه الـيـهـ ّ
جلديًا
زي ــا
كــأب ـطــال مــارف ـيــل الـظــامـيــن ،ويحمل
ّ
توراتية كما عبدة الشيطان .من
رموزًا
خ ــال ال ـتــاعــب ب ـتــاريــخ الشخصيات

(زوجـ ـت ــه ن ـتــال ـيــا س ـي ــدوف ــا ورف ـي ـق ـتــاه
الصحافية الريـســا ريسنير والفنانة
ّ
املكسيكية فريدة كالو كأنهن مثقفات
ّ
متهتكات باحثات عــن الــلــذة ،ستالني
ً
ب ـط ــا ل ـل ـثــورة وذراع لـيـنــن الـيـمـنــى،
رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـظ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ل ـح ـظــة
ال ـث ــورة) ومــواقـيــت األحـ ــداث (ت ـقـ ّـدم أو
تؤخر بضع سـنــوات كــي تلقي بظالل
قــاتـمــة عـلــى سـيــرتــه) ،واب ـتــداع أحــداث
ّ
خيالية (مقابلة لــم تحدث
وتفاصيل
أبـ ـ ـدًا مـ ــع فـ ــرويـ ــد ،أو أن الـ ـق ــات ــل ك ــان
صديقًا شخصيًا ل ــه) ...مــن خــال ذلك
كـ ّـلــه ،ي ـقـ ّـدم س ـ ّ
ـردي ــة سلبية عــن الـقــادة
ّ
ومـجــريــات ال ـثــورة (ي ـصــورهــا انقالبًا
قـ ـ ــاده ت ــروتـ ـسـ ـك ــي) ،ويـ ــديـ ــن ال ـع ـم ــال
الـ ــروس كـهـمــج ورع ـ ــاع ،بـيـنـمــا ّ
يجمل
ص ـ ــورة قــات ـلــه وي ـق ـلــب ق ـصــة اغـتـيــالــه
للرجل في بيته رأســا على عقب حتى
ّ
ضحية ذلك
يكاد يكون القاتل املأجور
ّ
الثوري ذي ّ
الروح امللعونة.
ي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرف كـ ـ ـ ـ ـ ــوت وس ـ ـت ـ ــات ـ ـس ـ ـك ـ ــي ف ــي
«تــروتـسـكــي» مــن أع ـمــال زاك سنايدر
وي ـس ــرق ــان أج ـ ــواء أع ـم ــال كــريـسـتــوفــر
نوالن حول «باتمان» سواء في صوغ
ظالل صورة كاميرا املسلسل املسودة،
ول ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ــزة ت ــروتـ ـسـ ـك ــي امل ــارف ـي ـل ـي ــة
ّ
ّ
التحول
الجلدية أو حتى فــي تفسير
ّ
ال ـ ــذي أص ـ ــاب ال ـش ــاب امل ـت ـحــمــس ليف
ب ــرون ـس ـت ــن ل ـي ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى شـخـصـيــة
ّ
الظالمية كأنه بــروس وين
تروتسكي
وقتما صار «باتمان».
أث ـ ــار عـ ــرض امل ـس ـل ـســل غ ـض ـبــا واس ـعــا
فـ ـ ــي األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـي ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة ،وأل ـ ـقـ ــى
ال ـتــروت ـس ـك ـيــون امل ـع ــاص ــرون ـ ـ ـ ـ ـ الــذيــن
رب ـم ــا ل ــو عـ ــرف مـعـظـمـهــم تــروتـسـكــي
ألن ـك ــره ــم ـ ـ ـ ـ ق ـط ـعــا م ــن ال ـش ـت ــائ ــم عـلــى
بوتني وحاشيته ّالفاسدة وإعالمييه
عديمي املوهبة .لكنهم في مجموعهم
م ـحــدودو الـتــأثـيــر ،ولـيــس لـهــم صــوت
ّ
مـسـمــوع .والحقيقة أن نـظــام موسكو
نـجــح بالفعل مــن خــال هــذا املسلسل
ّ
سردية مسمومة عن ثورة
في إيصال
 1917وأب ـطــال ـهــا إل ــى مــايــن ال ــروس
م ــن األج ـي ــال ال ـجــديــدة ال ـتــي ال تـعــرف
ت ــاري ـخ ـه ــا .وقـ ــد س ــان ــدت ــه األم ـيــرك ـيــة
ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ت ــالـ ـي ــا ف ـ ــي تـ ـم ــري ــر ت ـلــك
السردية ّ
ّ
لبقية الشعوب ،ليتكرر على
أيــدي ـه ـمــا اغ ـت ـيــال تــروت ـس ـكــي م ـجــددًا:
هذه املـ ّـرة معنويًا ،بعدما كان ستالني
ّ
ّ
جسديًا .رسالة بوتني
تولى تصفيته
ل ـل ـش ـع ــب ال ـ ــروس ـ ــي ولـ ــآخـ ــريـ ــن عـبــر
املسلسل« :ال
نتفليكس من تروتسكي -
ّ
ّ
تفكروا بالثورة .الثورة سيئة ،والثوار
شياطني وأوغاد».
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صورة
وخبر

ّ
انطلق أخيرًا معرض «من «كرافت فيرك» إلى «دافت بانك»» في «فيلهارموني باريس» ،حيث يواصل اسـتقبال الزوار حتى  11آب (أغسـطس)
 .2019يسـتعرض الحـدث تاريـخ الموسـيقى الراقصـة مـن الديسـكو فـي نيويـورك السـبعينيات إلـى التكنو الحديـث ،من خالل قطـع ّ
منوعة،
من بينها آالت مسـتخدمة إلنجاز أعمال شـهيرة( .فرانسـوا غيو ــ أ ف ب)

ّ
«هي وهن»:
صرخة نسائية!

َ
طالب «ع المسرح»:
وداعًا «بيروت»!

بدءًا من  13ولغاية  16نيسان (أبريل)
الحالي ،يحتضن «مسرح املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) عروض مسرحية
ّ
«هي وهن» (كتابة وسينوغرافيا
وإخراج مشهور مصطفى) .العمل
مونودراما تحكي قصص نساء
ّ
ّ
«ال مطلقات وال معلقات ،يتأرجحن
بني نظرة املجتمع وبني الرضوخ
غصبًا ملشيئة الشريك وملمارسة
عنفه املادي واملعنوي» .املسرحية
من بطولة مروة قرعوني (الصورة)
التي ستروي على الخشبة قصتها
وقصص أخريات قاومن بهدف ّ
الحصول على أبسط حقوقهن! إنها
«صرخة إنسانية جديرة باملعايشة
واملعاينة عن قرب» ،على حد تعبير
القائمني عليها.

«بيروت» (إشراف مايا سبعلي
وشادي الهبر /الصورة) هو عنوان
مسرحية جديدة ّ
تقدمها الدفعة
ّ
السادسة من طلب «مسرح شغل
بيت» في  13نيسان (أبريل) الحالي
على مسرح «بيريت» (طريق الشام).
يشارك في العمل عدد من ممثلي
فريق َ
«ع املسرح» ،وهم :فيكتور
حجار ،وحسني داوي ،وعال عزات
سري الدين ،ومنجد صقر ،وبهاء
الدنف ،وعلي شعبان .أما الفكرة
ّ
سيقد ّمها هؤالء على
التي
األساسية
ّ
ّ
الخشبة ،فتتلخص بأنهم قرروا ترك
بيروت التي لم يعد لهم مكان فيها،
ّ
ألنها «صارت غريبة».

مسرحية «هي ّ
وهن» 13 :و 14و 15و16
نيسان ـ الساعة الثامنة والنصف مساءً
ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

مسرحية «بيروت» :السبت  13نيسان
ً
مساء ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
مسرح «بيريت» (طريق الشام ـ الجامعة
اليسوعية ( )IESAVـ جانب «املعهد
الثقافي الفرنسي» /بيروت) .البطاقات
متوافرة في «مكتبة أنطوان».

جو معلوف سفيرًا
لـ «االتحاد لحماية األحداث»
تقيم جمعية «االتحاد لحماية
األحداث في لبنان» الليلة عشاءها
السنوي في «واجهة بيروت
البحرية» .موعد سيتخلله تعيني
اإلعالمي جو معلوف (الصورة)
ّ
سفيرًا لالتحاد .ومعلوم أن الجمعية
التي تتوخى املنفعة العامة ،تساعد
األحداث منذ أكثر من خمس وسبعني
عامًا ،ال ّ
سيما أولئك الذين يشكون
من صعوبات في محيطهم أو يعانون
من مشاكل مع األنظمة والقوانني،
ويحتاجون إلى عناية وحماية.
وعادة ما تستعني الجمعية بأصحاب
الخبرة من أخصائيني اجتماعيني
وقانونيني وغيرهم ،بغية تأمني
الخدمات الالزمة لألحداث .وقد برز
أخيرًا اسم معلوف الذي يقدم برنامج
«هوا الحرية» على  ،lbciكـ «داعم لهذه
ّ
ومظهر أكثر ملشاكلها املختلفة».
الفئة
اليوم ـ  19:00ـ «واجهة بيروت البحرية».
لالستعالم70/603960 :

