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سياسة
على الغالف

غاز لبنان مقابل توطين الفلسطين ـ
للبنان باستخراج نفطه
الجديدة التي يهمس بها الغربيون للسماح
توطين الفلسطينيين ،هي المعادلة
ّ
ّ
الغاز مقابل ّ
المنطقة ،على حساب حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم .وفي ظل تقليص األونروا
بالتوازي مع الحل الشامل في
ّ
ّ
لخدماتها تمهيدًا إلنهاء دورها ،يحق للفلسطينيين واللبنانيين أن يصدقوا «المؤامرة»!
فراس الشوفي
ّ
«م ــا بــدنــا ســكــر وط ـح ــن ،بــدنــا نــرجــع
لفلسطني» ...يصدح صــوت اآلتــن من
امل ـخ ـ ّـي ـم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ب ـيــروت
والجنوب والشمال أمام ّ
املقر الرئيسي
لـ ــ«وك ــال ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل الــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ـ ـ ـ األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي بـئــر
حسن .االعتصام أمــام مكاتب املنظمة
بات طقسًا يوميًا آلالف من فلسطينيي
ّ
مخيمات لبنان.
ّ
محمد ،الخمسيني ابــن حــي العجمي
في مدينة يافا املحتلة ،والــاجــئ إلى
ّ
ـاب
مـخــيــم شــات ـيــا ،يـهـتــف بـغـضــب شـ ٍ
في العشرين ،فيما عناصر قوى األمن
الــداخـلــي يحولون بينه وبــن البوابة
ال ـض ـخ ـم ــة ال ـ ــزرق ـ ــاء مل ـك ـت ــب امل ـن ـظ ـمــة
األمـ ـمـ ـي ــة .م ـح ـ ّـم ــد ال ـ ــذي ي ـع ــرض أم ــام
املــوجــوديــن ص ــور بـيــت أهـلــه فــي يافا
ع ـبــر مــوقــع «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،وق ــد احـتـلــه

نقاشات داخل الكونغرس
وسعي الصدار قرار بوقف تمويل
األونروا وإلغائها
منيمنة :الالجئون الفلسطينيون
مسؤولية المجتمع الدولي والحل
بعودتهم إلى فلسطين
ّ
يهودي إيطالي ،يرى حقه كالجئ في
ال ـعــاج ُيـسـحــب م ـنــهً ،ألن الـ ــدول التي
قـ ّـررت أن تشرعن «دولــة» لليهود على
أرض فلسطني لــم تـعــد تــريــد أن تدفع
م ــا يـكـفــي ل ـكــي يـبـقــى الـفـلـسـطـيـنـيــون
ّ
الحد األخير لقدرة
على صمتهم! إنــه
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــاج ــئ ف ــي مـخـيــم على
ّ
التحملّ :
املس بالطبابة.
ال ي ـن ـف ـصــل واقـ ـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فــي
لبنان عن واقعهم في الــدول املحيطة.
ّ
املخيمات الفلسطينية
اليرموك ،أكبر
ف ــي س ــوري ــا قـ ــرب دمـ ـش ــق ،صـ ــار أثـ ـرًا
بعد عــن ،وكــذلــك الـحــال بالنسبة إلى
م ـخ ـيــم حـ ـن ــدرات ف ــي ح ـل ــب ،ف ـي ـمــا الذ
الفلسطينيون بالهرب بعيدًا ّ
جدًا ،في

ّ
موازنة األونروا ثابتة والنفقات ترتفع في ظل اتهامات للوكالة بالفساد (هيثم الموسوي)

مدير األونروا :قد ال نستطيع االستمرار
والمطلوب حل للقضية الفلسطينية
الدولية في لبنان األملاني ماثيوس شمالي ،في مقابلة مع
ال يجزم املدير العام للوكالة ّ
بعدم وجود فساد ،إل أنه يوضح أن « %80من موازنة األونروا تصرف
«األخبار»ّ ،
إلى الحدود الدنيا» ،مشيرًا إلى «أننا نحاول
فساد
وجود
إمكانية
ص
يقل
كرواتب ،ما
ّ
املنظمة كبير ّ
جدًا» .ويلفت إلى «أننا لم نقطع
ضبط األمور قدر املستطاع ،لكن جسم
بينما تزداد األعداد
أي مساعدات ،ولدينا  27عيادة عاملة ،لكن امليزانية هي نفسها ّ
والحاجات .فقد نزح إلى لبنان  42ألف فلسطيني من سوريا لم تكن تتكلف الوكالة عليهم
شيئًا في السابق بسبب مجانية التعليم والطبابة هناك ،فيما ولد في غزة  8آالف مولود
جديد .العام املاضي كان ينقصنا  80مليون دوالر ،وفي أيلول كنا أمام خيارين :إما
أن نتوقف عن التعليم أو نوقف جزءًا منه أو نؤخرهّ ،
وخيرنا املانحني بعد رفضهم دفع
مبالغ إضافية بني أن نجد مانحني جددًا ،أو أن نبحث عن طرق لتوزيع املوازنة .وحصل
والضغط دفع الدول العربية إلى دفع مبلغ  49مليونًا».
ضغط في املخيمات من األهالي،
ّ
سياسية لحل األزمة الفلسطينية .وإذا كانت الدول حريصة
ويختم ماثيوس« :ال إرادة ّ
فعليها إيجاد حل للقضية الفلسطينية ...لدينا مخاوف من أننا لن نستطيع
على األونروا،
ً
االستمرار مستقبال مع ازدياد الحاجات واألعداد».

ّ
والبر ،من شتات إلى شتات في
البحر
بالد الله الباردة .وفي األردن ،يفقدون
ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا «هـ ـ ّـوي ـ ـت ـ ـهـ ــم» ل ـصــالــح
«األردن ـ ـ ـ ـ ــة» ،ف ـي ـمــا ي ــرت ــاب األردن ـ ـيـ ــون
م ــن الـ ـت ــوازن ــات الــدي ـمــوغــراف ـيــة ،ومــن
«امل ـ ــؤام ـ ــرة» اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــاريـخـيــة
بـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ج ـ ـ ـ ــدد م ــن
«الداخل» إلى األردن وتثبيت «الوطن
البديل».
ّأم ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ف ـ ـلـ ــم ي ـ ـكـ ــن ي ـك ـف ــي
الفلسطينيني تدمير ّ
مخيم نهر البارد
وت ـه ـج ـي ــر أه ـ ـلـ ــه وم ـ ــوج ـ ــات ال ـ ـهـ ــروب
األخيرة إلى أوروبــا والفقر والحرمان
وال ـب ـط ــال ــة ف ــي املـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات ،وال ـن ـظ ــرة
األمنية التي تحملها الدولة اللبنانية
وال ـجــزء الكبير مــن الـقــوى السياسية
تجاه الفلسطينيني ،ســوى «تجميع»
ّ
املخيمات كما ُج ِّمعوا
التكفيريني في
ّ
فـ ــي ن ـه ــر ال ـ ـب ـ ــارد ،وانـ ـ ـح ـ ــال م ـنــظ ـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية وتـخـلـيـهــا عن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـخ ـ ّـب ــط ال ـف ـص ــائ ــل
الفلسطينية األخــرى ،وأخيرًا تقليص

ّ
الصحية للشريحة
األونــروا خدماتها
األكثر عوزًا.
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ـ ّـي ــو ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ق ـ ـل ـ ـقـ ــون ع ـلــى
ـزل عــن األس ـب ــاب التي
املـسـتـقـبــل ،بـمـعـ ٍ
ت ــدف ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة.
الـغــالـبـيــة ت ــرى ف ــي الـتـقـلـيــص مـقـ ّـدمــة

إلنهاء األونروا كمنظمة دولية شاهدة
ع ـلــى جـلـجـلــة الـتـهـجـيــر الـفـلـسـطـيـنــي،
ك ـمـّـا ه ــي امل ـخ ـي ـم ــات ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلن ـهــاء
ح ــق ال ـع ــودة وإس ـق ّــاط ال ـق ــرار الــدولــي
 194ال ـقــاضــي ب ـح ــق عـ ــودة الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن إلـ ــى ديـ ــارهـ ــم .أسـئـلــة
كـثـيــرة ت ــدور فــي عـقــل كــل فلسطيني،
ً
مـســؤوال كــان أو مــواطـنــا ،فتحاويًا أو
حمساويًا :هل أتى دورنا؟ هل نضجت
ّ
ظــروف «التسوية» و«الـحــل الشامل»؟
هـ ــل ي ـع ـطــون ـنــا «دولـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق»
وي ـب ـعــدون ـنــا إل ــى ال ـن ــروي ــج وال ـســويــد
وكندا لننسى بيوتنا وتاريخنا؟ هل
يـ ّ
ـدم ــرون امل ـخـ ّـي ـمــات ب ـحـ ّـجــة اإلرهـ ــاب
ّ
فنضطر إلــى الرحيل أم «يوطنوننا»
ُ ّ
هنا؟ هل تحل أزمــات سوريا والعراق

ولبنان واليمن وليبيا وتبقى قضية
الالجئني عالقة؟

عجز أم فساد؟
تـ ّ
ـأس ـس ــت األون ـ ـ ـ ــروا ف ــي ك ــان ــون األول
 1949كوكالة مؤقتة تجدد واليتها كل
ثالث سنوات ،حتى إيجاد حل «عادل»
للقضية الفلسطينية .وبحسب أكثر من
مصدر فلسطيني ،فإن تقديمات الوكالة
ّ
في لبنان بلغت أوجها في ظــل وجود
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وق ـي ــادة منظمة الـتـحــريــر فــي ب ـيــروت،
لـتـتـكــامــل م ــع ت ـقــدي ـمــات امل ـن ـظ ـمــة ،من
االستشفاء الكامل إلى تقديم املساعدات
ّ
العينية وال ـب ــدل امل ــال ــي .إل أن مرحلة
مــا بعد االجـتـيــاح اإلســرائـيـلــي للبنان
ً
ف ــي  1982وصـ ـ ــوال إل ــى الـتـسـعـيـنـيــات
شهدت تقليصًا تدريجيًا للتقديمات،
ّ
في ظل ازديــاد أعــداد الالجئني وازديــاد
حــاجــات ـهــم وغ ـ ــاء املـعـيـشــة واألزمـ ـ ــات
االقتصادية الخانقة.
الـعــام املــاضــي ،وصــل األم ــر بــاألونــروا

الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

سياسة

3

المشهد السياسي

ّ
ضغوط أوروبية على لبنان
لـ«دمج» النازحين السوريين

ــيين
إلــى التهديد بتأجيل الـعــام الــدراســي
بسبب العجز عن تسديد رواتــب عدد
ك ـب ـيــر م ــن امل ـع ـل ـمــن ف ــي م ـنــاطــق عمل
ّ
األونروا في لبنان وغزة وسوريا ورام
الله واألردن .ومع ارتفاع أعداد الطالب
بعد نزوح أكثر من  50ألف فلسطيني
مــن ســوريــا إلــى لبنان ،عمدت الوكالة
إل ــى دم ــج ه ــؤالء فــي مــدارسـهــا ليصل
عــدد الـطــاب فــي بعض الصفوف إلى
(الحد األقصى عامليًا
أكثر من  45طالبًا ّ
لعدد الطالب في صــف واحــد هو  30ـ
 .)31وبـحـســب األرق ـ ــام ال ـتــي تنشرها
الــوكــالــة عـلــى مــوقـعـهــا الــرس ـمــي ،فــإن
م ــوازن ـت ـه ــا ل ـع ــام  2014ب ـل ـغــت 588.5
مليون دوالر ،فيما وصلت املصاريف
الـ ــى  635.3م ـل ـيــون دوالر .وارت ـف ـعــت
النفقات العام املاضي  20مليون دوالر،
مــن دون ارت ـفــاع امل ــوازن ــة الـتــي تعتبر
مساهمة الواليات املتحدة فيها األكبر،
تـلـيـهــا دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي بـعــد
إن ـهــاء ك ـنــدا مـســاهـمـتـهــا ،بينما تـقـ ّـدم
الدول العربية ،كالسعودية واإلمــارات
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،دعـ ـم ــا ملـ ـش ــاري ــع مـ ـح ــددة،
وليس في إطار املوازنة العامة.
ف ــي مـنـتـصــف ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
أعـ ـلـ ـن ــت األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ن ـ ّـيـ ـتـ ـه ــا ت ـق ـل ـيــص
ّ
ّ
الطبية مع بداية  ،2016معللة
خدماتها
األمــر بأنها «تستهلك في لبنان %50
من ميزانيتها املخصصة لالستشفاء
فــي أقــالـيــم األونـ ــروا الـخـمـســة» بسبب
االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـت ـك ــال ـي ــف
االس ـت ـش ـف ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان .ومـ ــع ارت ـف ــاع
أع ــداد املستفيدين ،تبقى املــوازنــة في
لـبـنــان ثــابـتــة ومـ ـح ــدودة .وح ـتــى اآلن
تــوفــي أربـعــة فلسطينيني على أبــواب
املستشفيات.
ّ
وفــي حني تؤكد الوكالة أن األزمــة هي
في عدم رفع الدول املانحة ملساهماتها،
ّ
يتهم أكثر من طرف فلسطيني الوكالة
وممثليها في لبنان بالفساد .ويوضح
ال ـنــاشــط الـفـلـسـطـيـنــي إدوارد ك ـتــورة
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «الـ ـفـ ـس ــاد يـسـتـشــري
داخـ ـ ــل ال ــوك ــال ــة ،وم ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري أن
ت ــدق ــق م ــال ـي ــا وت ـك ـش ــف األرق ـ ـ ـ ــام أمـ ــام
ال ــرأي الـعــام لحسم االشـكــالـيــة مــا بني
ال ـف ـســاد وال ـع ـج ــز» .ويـ ـ ّ
ـرد الـسـبــب إلــى
«امل ـحــاص ـصــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا بعض
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة بــال ـت ـكــافــل
والتضامن مع مسؤولني في األونــروا
لتقاسم التوظيفات واملحسوبية ،بدل
اعتماد معايير الشفافية» .ويكشف أن
«هناك ّ
توجهًا على ما يبدو الستمرار
ّ
التقليصات ،ومــا حصل بمثابة جس
نبض للشارع الفلسطيني فــي لبنان
وم ـ ــدى ت ـقـ ّـب ـلــه ل ـل ـت ـغ ـي ـيــرات» ،مـطــالـبــا
األونــروا بـ«تعديل خطواتها واعتماد
املعايير الدولية لتقديم الخدمات».

التوطين؟
ال ت ـح ـس ــم الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة أع ـ ــداد
ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي لـبـنــان
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب االحـ ـص ــاءات الــدقـيـقــة،
إذ تشير أرق ــام األم ــن ال ـعــام اللبناني
إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود  550ألـ ـ ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي
مـسـ ّـجــل ف ــي ل ـب ـنــان ،بـيـنـمــا أشـ ــار آخــر
إحصاء لألونروا إلى وجــود  288ألف
فـلـسـطـيـنــي ،وامل ـسـ ّـج ـلــون عـلــى لــوائــح
الوكالة حوالى  440ألفًا.
لتقليص
ـروا
ـ
ـ
ن
وق ــد تـبــدو أس ـبــاب األو
ّ
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات م ـن ـط ـق ـي ــة .لـ ـك ــن م ـ ــن ح ــق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ــذيـ ــن اقـ ـتـ ـلـ ـع ــوا مــن
أرض ـه ــم ف ــي امل ــاض ــي ويـقـتـلـعــون اآلن
م ــن م ـخـ ّـي ـمــات ال ـش ـت ــات ،أن يـقـتـنـعـ ّـوا
بنظرية «املؤامرة» التي تحاك ّ
ضد حق
ّ
العودة ،في ظل التحوالت التي تحصل
فــي اإلقـلـيــم ،والـحــديــث عــن التسويات
والـحـلــول «الـشــامـلــة» .وتــؤكــد مصادر
ً
م ـع ـن ـي ــة ،نـ ـق ـ ّـا عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أم ـيــركــي
بــارز في امللف الفلسطيني ،في وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،قــولــه إن أم ــام

الفلسطينيني في لبنان أربعة مسارات
ّ
من ضمن حل الدولتني :جزء قليل منهم
سـيـعــود إل ــى داخ ــل فلسطني املحتلة،
ج ــزء قـلـيــل آخ ــر إل ــى الـضـفــة الـغــربـيــة،
ٌ
كبير تستوعبه الــدول األوروبية
جــزء
وكـ ـن ــدا ،وجـ ــزء أخ ـيــر ي ـجــري تــوطـيـنــه
في لبنان! أكثر من ذلك ،تؤكد مصادر
فـلـسـطـيـنـيــة «أمـ ـنـ ـي ــة» أن «ال ـغــرب ـيــن
أبلغوا أكثر من جهة لبنانية أن لبنان
لـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع ّاس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ال ـ ـغـ ــاز مــن
دون إنـهــاء مـلــف الـلـجــوء الفلسطيني
وتــوطــن جــزء مــن الفلسطينيني ،ومن
ب ــن ه ــذه الـشـخـصـيــات الــرئ ـيــس أمــن
ال ـج ـمـ ّـيــل ووزراء ف ــي ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر»!

بين األونروا ومفوضية الالجئين
ك ـث ــر ال ـح ــدي ــث ف ــي امل ــرح ـل ــة املــاض ـيــة
ع ـ ــن نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــات داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
األميركي وسعي إلصــدار قــرار بوقف
ت ـمــويــل األون ـ ـ ــروا وإل ـغ ــائ ـهــا ،م ــع نـ ّـيــة
ال ـ ـ ــدول امل ـس ــاه ـم ــة ت ـح ــوي ــل الــاج ـئــن
الفلسطينيني إلى املفوضية السامية
لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاج ـئ ــن
( ،)UNHCRودف ــع تـعــويـضــات لـعــدد
مـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وم ــن
ال ـي ـهــود الــذيــن تــركــوا الـ ــدول العربية
واسـ ـت ــوطـ ـن ــوا ف ــي ف ـل ـس ـط ــن .وي ــؤك ــد
أكثر من مصدر فلسطيني أن عروضًا
ي ـت ـل ـقــاهــا ل ـب ـن ــان ألخـ ــذ ب ـ ــدالت مــالـيــة
ل ـت ـحــويــل دور األون ـ ـ ـ ــروا إلـ ــى ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة ،عـلــى غ ــرار مــا يـحـصــل في
مــؤتـمــر «دعـ ــم س ــوري ــا وامل ـن ـط ـقــة» في
ل ـن ــدن ،رغ ــم أن امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة
الــدولـيــة فــي لـبـنــان األملــانــي ماثيوس
شمالي ينفي أن «يكون أحد بوارد نقل
الالجئني مــن األون ــروا إلــى املفوضية
السامية ،ألنــه ببساطة ال تشابه بني
نــوعــي ال ـل ـجــوء» ،فـيـمــا ي ـشــدد الــوزيــر
السابق ،رئيس لجنة الحوار اللبناني
ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ح ـســن مـنـيـمـنــة على
أن «إح ـ ــال ـ ــة ال ــاجـ ـئ ــن عـ ـل ــى ال ــدول ــة
اللبنانية أمــر غير وارد ،والــدولــة لن
تقبل بــه تـحــت أي ظ ــرف .فالالجئون
الفلسطينيون هم مسؤولية املجتمع
الدولي ،والحل الوحيد هو بعودتهم
أرضهم».
إلى
ّ
وفيما لم توفق «األخبار» في الحصول
على مــوقــف مــن السلطة الفلسطينية
أو ح ــرك ــة ف ـت ــح ب ـع ــد اتـ ـ ـص ـ ــاالت ع ــدة
بــالـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنــي أش ـ ــرف دب ــور
وأمني ّ
سر حركة فتح في لبنان فتحي
ّ
أبو الـعــردات ،أكــد ممثل حركة الجهاد
اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي
أن «م ـ ــا ي ـح ـص ــل هـ ــو مـ ـق ـ ّـدم ــة إلن ـه ــاء
األونــروا من قبل الــدول املانحة بهدف
الفلسطينيني وشـطــب
ضـغــط عـلــى
ّ
الـ ّ
حـ ـ ــق الـ ـ ـع ـ ــودة» .وك ـ ـ ـ ـ ّـرر م ـم ــث ــل حــركــة
ح ـمــاس فــي لـبـنــان عـلــي بــركــة املــوقــف
نفسه في اتصال مع «األخـبــار» .وقال
مـ ـس ــؤول ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني مروان عبد العال إن «الحديث
ع ــن وق ــف تـمــويــل االونـ ـ ــروا يـتـكــرر كل
الوقت
عام في الكونغرسّ ،رب ّما اقترب
ً
اآلن إلنهاء الغربيني حق العودة خدمة
إلســرائـيــل» ،مضيفًا أن «الـسـكــوت عن
تخل عن قضية الالجئني».
األونروا هو ٍ
وبـ ــدا الف ـتــا الـ ــدور الـ ــذي تـلـعـبــه حــركــة
ح ـم ــاس ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـظ ــاه ــرات فــي
املخيمات ،ال ّ
ّ
سيما مخيمات الجنوب.
فـفـيـمــا يـشـيــر أك ـث ــر م ــن م ـص ــدر أهـلــي
إلـ ــى أن «ال ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ب ــدأت
تحصل في املخيمات بطريقة عفوية،
ّ
إل أن حـمــاس ســارعــت إلــى احتوائها
وقيادتها كــي ال تخرج عــن السيطرة،
فـيـمــا ح ــاول ــت حــركــة ف ـتــح إن ـه ــاء ه ــا»،
ّ
ي ــؤكــد الــرفــاعــي وب ــرك ــة أن الـتـحــركــات
س ـت ـس ـت ـمــر ،م ــع ال ـت ـل ــوي ــح بــال ـت ـظــاهــر
ج ـنــوبــا ع ـلــى م ـقــربــة م ــن الـ ـح ــدود مع
فلسطني املحتلة.

ّ
يتعرض لبنان لضغوط
أوروبية تهدف إلى «دمج»
النازحين السوريين في
المجتمعات المضيفة.
االوروبيون سيدفعون المال،
إلبقاء النازحين بعيدًا عن
حدودهم .وال ّ
هم لديهم
إن عاد السوريون إلى بالدهم،
او بقوا حيث هم ،في لبنان
واألردن وتركيا
استبق وفد من الخارجية البريطانية
بـ ــدء أعـ ـم ــال م ــؤت ـم ــر لـ ـ ـ «دعـ ــم س ــوري ــا
والجوار» الذي انعقد في لندن ،أمس،
ب ـ ــزي ـ ــارة إلـ ـ ــى ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ــاض ســامــة فــي  16كــانــون الثاني
املــاضــي .وأثـنــاء الـحــديــث عــن املؤتمر
الـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن يـ ـق ــوم ب ـم ـســاعــدة
«امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـفــة» ع ـلــى تـحـ ّـمــل
ّ
األعباء التي خلفها النزوح السوري،
خـ ـص ــوص ــا لـ ـبـ ـن ــان واألردن ،ط ــال ــب
الوفد حاكم املصرف املركزي بإصدار
ّ
تعميمني يتعلقان بتسهيالت مالية
مرتبطة بالسوريني املوجودين على
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة .الـتـعـمـيــم األول
ل ـت ـش ـج ـيــع الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى تــوظ ـيــف
ّ
العمال السوريني عبر منح تسهيالت
ّ
مــال ـيــة ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـت ــي تــوظ ـف ـهــم،
والـ ـث ــان ــي ل ـت ـق ــدي ــم ت ـس ـه ـي ــات مــال ـيــة
لـ ــرجـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ال ــذي ــن
ي ــري ــدون إق ــام ــة م ـشــاريــع اق ـت ـصــاديــة
ف ــي ل ـب ـنــان .وبـحـســب م ـص ــادر مـقـ ّـربــة
م ــن ال ـح ــاك ــم ،ف ــإن جـ ــواب ســامــة كــان
سـلـبـ ّـيــا ،ووص ــل األم ــر إل ــى ح ـ ّـد إلـغــاء
م ـشــارك ـتــه ف ــي أعـ ـم ــال مــؤت ـمــر ل ـنــدن.
ّ
وأكدت املصادر لـ «األخبار» أن سالمة
ّ
«رفــض الطلب البريطاني وأكــد أن ال
تعاميم كهذه»،
شـ
ـيء يلزمه بــإصــدار ّ
ً
مني أن ّ
أحول
قائال للوفد« :تطلبون
أم ــوال اللبنانيني إلــى رج ــال األعـمــال
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن م ـ ــن دون ض ـ ـمـ ــانـ ــات أو
أصـ ــول ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وهـ ــذا ق ــد يخلق
ص ــرف ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وك ــأن ـك ــم
م ـخ ــاط ــر م ـ ّ
ت ـط ـل ـبــون م ــن ــا أن ن ـط ـلــق الـ ـن ــار عـلــى
رؤوسـ ـن ــا» .وأضـ ــاف ســامــة ،بحسب
املصادر ،في حديثه إلى البريطانيني،
إن ّ «م ــا تطلبونه هــو بمثابة توطني
مقنع .وإذا كان اللبنانيون يرفضون
توطني الفلسطينيني ،فمن الطبيعي

أن ي ــرف ـض ــوا ت ــوط ــن أض ـع ــاف ـه ــم مــن
ال ـســوريــن الع ـت ـب ــارات ديـمــوغــرافـيــة،
وهــذا األمــر قد يخلق حربًا أهلية في
ال ـب ـل ــد ...وأوروب ـ ـ ــا ق ـ ّـدم ــت لـتــركـيــا في
تشرين الثاني  3مليارات دوالر وهي
دولة ّ
قوية ولديها أقل مما لدينا من
النازحني السوريني ،ونحن لدينا 1.7
مليون نــازح .وعليكم بدل أن تطلبوا
منا هذا التعميم أن تقدموا لنا ما ال
يقل عن  10مليارات دوالر».
وف ـ ــي لـ ـن ــدن ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـبــريـطــانــي أن املــؤتـمــريــن فــي مؤتمر
«دعم سوريا والجوار» تعهدوا بتقديم
نحو  11مليار دوالر لــدعــم النازحني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن .وأك ـ ـثـ ــر هـ ـ ــذه ال ـت ـع ـه ــدات
أتــى مــن ال ــدول الغربية ،وعلى رأسها
بريطانيا والنروج وأملانيا (نحو 2.5
م ـل ـيــار دوالر ل ـكــل م ـن ـهــا) وال ــوالي ــات
املـتـحــدة (أق ــل مــن  900مليون دوالر).
ّ
وح ــل ــت الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ف ــي أسـفــل
قائمة املتعهدين ،مع  200مليون دوالر
تـعـ ّـهــدت الـسـعــوديــة بتقديمها ،و137
م ـل ـيــون دوالر م ــن اإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ُ
املتحدة! ومن املتوقع أن تنفق االموال،
ف ــي حـ ــال ت ـح ـص ـي ـل ـهــا ،ع ـل ــى دف ـع ـتــن:

البريطانيون طلبوا
تسهيالت مصرفية
للمؤسسات التي
ّ
توظف سوريين
االولــى في العام الجاري (وتبلغ نحو
 6م ـل ـيــارات دوالر) ،وال ـبــاقــي (نـحــو 5
مليارات دوالر) ُ
سينفق في السنوات
املـ ـمـ ـت ــدة إلـ ـ ــى عـ ـ ــام  .2020وس ـت ـك ــون
االم ـ ـ ــوال مـخـصـصــة لـتـحـقـيــق هــدفــن
رئيسيني ،مساعدة النازحني بصورة
مباشرة ،و»تأمني اندماجهم في الدول
امل ـح ـي ـطــة بـ ـس ــوري ــا» ،م ــن خ ـ ــال دع ــم
تـعـلـيـمـهــم وطـبــابـت ـهــم وت ــأم ــن فــرص
عمل لهم .وتهدف الدول األوروبية من
خالل هذه املساعدات إلى تخفيف عدد
طالبي اللجوء إليها ،عبر دفعهم إلى
ال ـب ـقــاء حـيــث ه ــم ،وخــاصــة فــي لبنان
وتــرك ـيــا واالردن .وت ـث ـيــر الـتــوجـهــات
األوروبـيــة مخاوف لــدى بعض القوى
اللبنانية ،التي ترى أن الدول الغربية
ال تـهـتــم ل ـع ــودة ال ـنــازحــن الـســوريــن

ّ
إل ــى دي ــاره ــم ،ب ــل إن ج ــل م ــا يعنيها
وكان
هو بقاؤهم بعيدًا عن أراضيهاّ .
وزير الخارجية جبران باسيل قد حذر
مــن الـتـســاهــل «ف ــي تـمــريــر أي عـبــارات
(ضمن مقررات مؤتمر لندن) بذريعة
القوانني الدولية قد تحمل في طياتها
تشجيعًا على بقاء مستدام للنازحني
فــي لـبـنــان» ،بما يــؤدي إلــى توطينهم
في لبنان.
وع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
ف ــي خـ ـت ــام امل ــؤتـ ـم ــر ع ــن ال ــرض ــى عــن
«ال ـن ـت ــائ ــج وال ـت ـع ـه ــد ب ـم ــا يـ ـق ــارب 11
مليار دوالر .لذلك نشدد على أهمية
ه ـ ــذا ال ـت ـع ـه ــد وت ـس ـه ـي ـل ــه ،م ــع تــأمــن
اآلل ـ ـيـ ــات الـ ـض ــروري ــة إلت ــاح ــة ت ـقــديــم
املـ ـب ــال ــغ ودفـ ـعـ ـه ــا وإرس ـ ـ ـ ــال كـ ــل ه ــذه
االموال والهبات الى الدول املحتاجة،
وتلبية كلفة العمل الذي يتم تنفيذه،
أكــان في التربية أم التعليم أم فرص
ال ـع ـم ــل وال ـ ـفـ ــرص االق ـت ـص ــادي ــة لـســد
احـتـيــاجــات أوج ــه ه ــذه االزم ــة كـكــل».
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة الـتــوصــل الــى حل
سياسي لألزمة السورية.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات
الـتـشـيـكـيــة إطـ ــاق امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي
ع ـلــي ف ـيــاض امل ــوق ــوف ف ــي بـ ــراغ ب ـنـ ً
ـاء
على طلب الــواليــات املتحدة منذ عام
 .2014وأط ـلــق فـيــاض بـمــوجــب اتـفــاق
أتـ ـ ــاح االفـ ـ ـ ــراج ع ــن خ ـم ـســة تـشـيـكـيــن
مخطوفني في لبنان منذ تموز ،2015
وصلوا إلى براغ أمس على منت طائرة
ّ
ع ـس ـكــريــة أقــل ـت ـهــم م ــن بـ ـي ــروت .وك ــان
ف ـيــاض الـ ــذي يـحـمــل أي ـضــا الجنسية
االوكــرانـيــة ،أوقــف بـنـ ً
ـاء على طلب من
واشنطن الـتــي اتهمته بــ»الـتــآمــر ضد
ّ
ـات املتحدة» وطالبت بتسلمه،
الــواليـ ّ
بعدما لفقت لــه تهمة محاولة تزويد
منظمة «ف ــارك» الكولومبية بالسالح
األوكـ ــرانـ ــي .وأث ـ ــار إطـ ــاق س ــراح ــه ّ
رد
فعل غاضبًا من السفارة االميركية في
براغ ،التي أعلنت عن «صدمتها» إزاء
ذلك ،معتبرة أن قرار الوزير التشيكي
«س ـي ـشـ ّـجــع اإلره ــاب ـي ــن وامل ـج ــرم ــن».
وأع ـل ـنــت مـتـحــدثــة قـضــائـيــة تشيكية
لوكالة «فرانس برس» أن «وزير العدل
روب ـ ــرت بـلـيـكــان ات ـخ ــذ ال ـي ــوم (أم ــس)
قـ ــرارًا ب ـعــدم الـسـمــاح بـتــرحـيــل فياض
ال ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء عليه
ّ
تــم إط ــاق ســراحــه عـلــى ال ـف ــور» .وأك ــد
رئيس ال ــوزراء التشيكي بوهوسالف
سوبوتكا أن وزير العدل «تصرف وفقًا
لـلـقــانــون الـتـشـيـكــي .يـجــب أن يحترم
شــركــاؤنــا (ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـسـلـطــات
األميركية) ذلك».
(األخبار)

تقرير

تهديدات «داعشية» لقاضي التحقيق العسكري
أشارت تقارير أمنية الى وجود تهديد من تنظيم «داعش»
لقاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي أصدر قرارات
اتهامية ومذكرات توقيف عدة في حق إرهابيني لبنانيني
وسوريني وغيرهم.
الى ذلك ،وكما في مطلع شباط من كل عام ،تخضع هيئتا
املحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية
للتبديل .ويتخذ وزير الدفاع القرار بتبديل األعضاء الضباط
أو تثبيتهم ،فيما يتولى رئيس مجلس القضاء األعلى القرارات
املتعلقة باألعضاء القضاة املدنيني .التبديل هذا العام لم
يلحق برئيس املحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم ،إذ
ّ
وقع وزير الدفاع سمير مقبل قبل أيام قرارًا بتمديد مهماته
الحالية لتسعة أشهر مقبلة ،ما يعني أنه سيشارف على بلوغ
سن التقاعد وهو رئيس للمحكمة .القرار أعقب الشائعات
التي تحدثت عن نقل إبراهيم إلى اليرزة ّ
ليعي مديرًا عامًا
لإلدارة وعضوًا في املجلس العسكري ،قبل أن يقع االختيار

على اللواء محسن فنيش .ورغم الترقية واالمتيازات التي
كان سيحظى بها ،إال أن أوساط إبراهيم نقلت ارتياحه لعدم
اختياره ،باعتبار أن نقله من العسكرية إلى أي منصب آخر قد
ّ
يفسره البعض بأنه عقاب أو إقصاء بعد الحمالت التي طالته
على خلفية ملف ميشال سماحة.
التبديل طال هيئة التمييز من دون أن يتأثر به رئيسها
القاضي طاني لطوف ،بعد تهديد وزير العدل أشرف ريفي
بإحالته الى املجلس التأديبي بسبب تخليته سبيل سماحة.
لكن الهيئة السداسية تبدلت ولم يبق من طاقمها القديم سوى
اثنني هما العميدان غابريال خليفة وسامي الخوري .التبديل
الروتيني ترافق مع استقالة العميد علي أبي رعد وقرب تقاعد
العميد أسامة العطشان ،علمًا بأن التبديل طال العميد جان
غرغوار الجميل كإجراء روتيني من دون اعتبار أنه زوج
شقيقة خليفة ،ما يخالف القانون الذي يمنع اشتراك عضوين
تربطهما قرابة في الهيئة نفسها.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الكتائب ّ
يرد
على أنطوان زهرا
ورد فـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـكــم ال ـكــري ـمــة
ضـمــن م ـقــال «الـ ـق ــوات تـ ـ ّ
ـرد على
فرنجية :نرغب في التواصل مع
حزب الله ولم نطلب وساطة من
أحــد» ( )2016/2/3كــام منقول
عن النائب انطوان زهــرا تضمن
مغالطات طــالــت حــزب الكتائب
اللبنانية.
وه ــذا ال ـ ّ
ـرد ال ـصــادر عــن مجلس
االع ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب
اللبنانية ليس ردًا على النائب
انـ ـ ـط ـ ــوان زه ـ ـ ــرا ال ـ ـ ــذي ن ـ ـ ــدرك مــا
يـعــانـيــه وه ــو ي ــداف ــع ال ـت ــزام ــا ال
اق ـت ـنــاعــا .وعـلـيــه يــدلــي املـجـلــس
بالتالي:
ً
اوال :ان الدقة تقضي بالقول ان
التنسيق بــن الكتائب والـقــوات
بشأن عالقة االخـيــرة مــع التيار
الوطني الحر كالم غير صحيح،
فــاألمــور اقـتـصــرت عـلــى ابالغنا
ما كنا نقرأه في الصحف عشية
اعالنه.
ثــان ـيــا :ان ح ــزب ال ـك ـتــائــب ليس
ب ـحــاجــة لــاط ـم ـئ ـنــان الـ ــى دوره
فــي املـعــادلــة الـجــديــدة ،واذا كان
م ــن اح ــد بـحــاجــة لـلـتـطـمــن فهم
اللبنانيون بعامة وجمهور ١٤
اذار بشكل خــاص ،وهــم محقون
وم ـس ـت ـح ـق ــون فـ ــي ت ـس ــاؤالت ـه ــم
حول السيادة والحياد والسالح.
فـ ـنـ ـح ــن ق ـ ـل ـ ـقـ ــون مـ ـ ــن أن تـ ـك ــون
اطـ ـ ـ ـ ـ ــراف  14آذار اس ـت ـس ـل ـم ــت
لــابـتــزاز والضغطني السياسي
واألم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ت ـع ــرض ـن ــا
الـيـهـمــا خ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املــاضـيــة ،وان يـكــون البعض قد
اق ــر بــأحـقـيــة  8آذار ف ــي اخـتـيــار
رئـيــس الـجـمـهــوريــة املـقـبــل فيتم
ت ـس ـل ـيــم ل ـب ـن ــان ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه ل ـي ـكــون
ج ــزءًا مــن مـحــور اقليمي يدخله
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ال ـ ــدائ ـ ــر ،ف ـي ـعـ ّـرض
امــن لـبـنــان واللبنانيني للخطر
وان يأتي رئيس يعطي الغطاء
الـشــرعــي للسالح غير الشرعي،
وهو امر لطاملا قاومناه.
ان ح ــزب الـكـتــائــب بـقــدر حرصه
عـلــى اسـتـقــال لـبـنــان وسـيــادتــه
وسـ ـ ــامـ ـ ــة ابـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــه لـ ـ ــن ت ـخ ــذل ــه
ش ـج ــاع ـت ــه فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
املـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــرة ب ــالـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ام ـ ـ ــام
اللبنانيني مهما كلف األمر
واملؤسف ان النائب انطوان زهرا
الذي كان يشاركنا هذه املبادىء
مـ ـن ــذ اش ـ ـهـ ــر ق ـل ـي ـل ــة ي ـس ـت ـغ ــرب
الـ ـ ـي ـ ــوم كـ ـي ــف ن ـس ـع ــى ل ـل ـح ـفــاظ
عليها ونــرفــض ان يــأتــي رئيس
لينسفها.
مجلس االعالم
في حزب الكتائب اللبنانية

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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التحالف المسيحي معبر الحريري الى الحكومة
على تماس مع
االتصاالت حول اجراء
االستحقاق الرئاسي ،تعود
مجددا الى الواجهة رغبة
ي
الرئيس سعد الحريري ف 
العودة الى الحكومة ،لكن
العودة هذه المرة تمر عبر
التحالف المسيحي
هيام القصيفي
ي ـ ـبـ ــدو ف ـ ــي ال ـ ـظ ــاه ــر ان االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الــرامـيــة الــى انـضــاج تسوية رئاسية
ســريـعــة ال ت ــزال تـ ــراوح مـكــانـهــا ،لكن
وراء الكواليس ثمة اتصاالت ولقاءات
بعيدة عن االضواء ،تأخذ ابعادا مهمة
على طريق تحقيق خرق اساسي.
ف ــازاء مشهد املــرشـحــن الرئاسيني،
رئـ ـي ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ـ ــاح
ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ورئ ـي ــس تـيــار
املردة النائب سليمان فرنجية ،يبدو
واض ـحــا ان ثـمــة ق ــرارًا نهائيًا بعدم
عقد جلسة مــواجـهــة بــن مرشحني،
او بمرشح تيار املستقبل .لذا ال تزال
تسوية رئاسية توافقية تأتي بعون
رئيسًا هي املتقدمة ،التي ال بديل لها
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،فــي ظــل املــواقــف
ال ـت ــي اص ـب ـحــت م ـع ــروف ــة وال سيما
منها للقوات اللبنانية وحزب الله.
لكن املتقدم في االتصاالت وما يحصل
في لقاءات سياسية وما بدأ يتسرب
م ـن ـهــا اخـ ـي ــرا ،ان املـ ـف ــاوض ــات تسلك
طريقًا جديدًا يتعلق بوضع الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري وام ـك ــان ع ــودت ــه الــى
رئــاســة الـحـكــومــة فــي حـكــومــة العهد
االول الجديد ،اذا ما ادت املفاوضات
الى االتيان بعون رئيسا للجمهورية.
واذا كانت عودة الحريري الى ترؤس
ُ
الحكومة بعد غياب طويل ،قد طرحت
ب ـص ــراح ــة وب ـت ـفــاص ـيــل واضـ ـح ــة فــي
لقاء باريس بني الحريري وفرنجية،
اال انـ ـه ــا ظ ـل ــت ع ـل ــى خـ ــط ال ـت ـســويــة
املـتـعـلـقــة ب ــام ـك ــان ان ـت ـخ ــاب عـ ــون من
دون بـحــث عـمـلــي ،لـكــن بـعــد ترشيح

رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ل ـ ـعـ ــون ،وم ـب ــاش ــرت ــه
اتصاالته لتسويق االتفاق الرئاسي،
وإقــامــة الزعيمني املسيحيني تحالفًا
مسيحيًا يسعى الى اجراء انتخابات
رئاسية سريعة وانـجــاز االستحقاق
فــي اقــرب وقــت ممكن ،بــات الـكــام عن
عــودة الحريري الــى رئاسة الحكومة
ام ـرًا واقعيًا ،النـجــاز تسوية توافقية
شاملة.
ب ـهــذا امل ـع ـنــى يـصـبــح امـ ــام ال ـحــريــري
الراغب في العودة الى بيروت رئيسا
الول ـ ــى حـ ـك ــوم ــات الـ ـعـ ـه ــد ،ان يـسـلــك
طريق الرابية ومعراب ،في مفاوضات
يمكن ان ت ــؤدي ال ــى تسهيل االتـفــاق
حول هذه النقطة .فالطرفان معنيان
مباشرة بما يــدور حــول االستحقاق
لجهة انضاج معالم التسوية ،الن عون

إذا بقي الحريري على
موقفه فهذا يعني ان
هناك من يريد ان يأخذ
البلد الى المجهول

هو املرشح االول وسبق للحريري ان
ح ــاوره فــي ّ ملف الــرئــاســة ،فيما بات
جعجع يـمــثــل ثـقــا اضــافـيــا فــي ملف
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ب ـع ــد تـفــاهـمــه
االخـيــر مــع عــون ،لجهة وضعيته في
 14آذار وعــاقـتــه مــع ال ـحــريــري ،وان
تضررت في االونة االخيرة.
ومــرور الحريري عبر بوابة التحالف
املـسـيـحــي ال ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،قد
يكون اصبح اكثر مرونة ،بعدما فتح
االمــن العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه ف ــي خ ـطــابــه االخ ـي ــر ال ـبــاب
ام ــام ال ـك ــام ع ــن مـثــل ه ــذه الـتـســويــة،
حــن تـحــدث عــن مـشــاركــة ال ـحــزب في
ال ـج ـل ـس ــة النـ ـتـ ـخ ــاب ع ـ ــون مـ ــن «دون
ت ـ ـعـ ــديـ ــات دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة وال م ــؤت ـم ــر
تأسيسي وتحت الطائف وبسلة وبال
سـ ـل ــة» .وهـ ــو قـ ــال «ن ـح ــن ل ــم نـتـحــدث
ع ــن ال ـس ـل ــة ح ـت ــى ن ـس ـ ّـهــل ان ـت ـخــابــات
الــرئــاســة ،تنتخبون رئـيـســا مــن دون
سـلــة ال مشكلة ،والـسـلــة لـكــم وليست
لنا وعلى كل حال ما نريده من السلة
اخــذنــاه ( )...نحن نتحدث عــن السلة
ح ـت ــى ت ـس ـيــر امـ ـ ــور ال ـب ـل ــد ويـنـتـخــب
رئ ـي ــس وي ــأت ــي رئ ـي ــس وزراء وتــأتــي
حكومة ونعمل قانون انتخاب».
واذا أخـ ــذ م ــا ي ــري ــده م ــن ال ـس ـل ــة ،اي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـع ـت ـي ــد ،وتـ ـح ــدي ــدا عـ ــون،
بقيت رئــاســة الـحـكــومــة ،الـتــي اعطى
نـصــرالـلــه م ــؤش ــرا ال ــى ام ـك ــان الـكــام
حولها ،وهنا بدأت امكانية الكالم عن

فتح نصرالله الباب امام الكالم عن تسوية تعيد الحريري الى الحكومة (هيثم الموسوي)

عــودة الـحــريــري ،مــن خــال تفاهمات
اب ـ ــدى الـ ـح ــزب م ــرون ــة ف ــي الـتـعــاطــي
معها بعد لقاء معراب .لكن الكرة هي
ايـضــا فــي ملعب التحالف املسيحي
ال ــذي يــريــد اي ـصــال ع ــون ال ــى القصر
الـجـمـهــوري ،بعدما استعاد تحالف
عـ ــون ـ ـ ـ ـ ج ـع ـجــع امل ـ ـبـ ــادرة ف ــي اعـ ــادة
تـحــريــك امل ـلــف الــرئــاســي وتحولهما
العبني اساسيني فيه .فالسلة تصبح
ثنائية بهذا املعنى ،ويصبح اختيار
الحريري رئيسا للحكومة من ضمن
التسوية التي اشــار اليها نصرالله،
وب ــدأ ال ـكــام حــولـهــا جــديــا فــي االي ــام
االخ ـ ـيـ ــرة خـ ــال ل ـ ـقـ ــاءات واتـ ـص ــاالت
مكثفة ،لـكــن ع ــودة الـحــريــري مـجــددا
الى السرايا الحكومية ،في عهد عون،
عبر تسوية معراب ـ ـ الرابية ،يفترض
اي ـض ــا م ـ ـشـ ــاورات وت ـف ــاه ـم ــات ح ــول
ملفات عدة هي قيد البحث والتداول
حاليا.
وفــق ذل ــك ،واذا نجحت املـفــاوضــات،
ي ـم ـك ــن ان ي ـ ـكـ ــون ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
للجمهورية في وقت ليس بعيدا اذا
كان هناك نية فعلية في عملية انقاذ
حـق ـي ـق ـيــة ،وال س ـي ـمــا ب ـعــد تـضــاعــف
املؤشرات االمنية الخطرة التي بدأت
تـمـثــل تـحــديــا ال يـمـكــن ال ـت ـهــاون بــه،
تحديدا في عرسال ومحيطها.
وتــرجـمــة اي تـفــاهــم يـمـكــن الــوصــول
اليه ،قد يجد صــدى له في ذكــرى 14
شـبــاط ،اذ ستكون املناسبة تعبيرا
عن املنحى الــذي تتخذه املفاوضات
حول هذه النقطة تحديدا .وستمثل
اط ــال ــة ال ـحــريــري سـبـيــا ال ــى اع ــادة
لـ ــم ال ـش ـم ــل فـ ــي ج ـم ـه ــور امل ـس ـت ـق ـبــل
واظهار الرغبة في تحقيق تقدم على
طريق انجاز تسوية يكون عنوانها
مصلحة البلد وتحييده عن املخاطر
املحدقة به ،وايضاح معنى التسوية
بمفهومها الجديد .اما اذا اصطدمت
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـحــائــط مـ ـس ــدود ،وظــل
الحريري على موقفه ان بالنسبة الى
فرنجيه او بالنسبة الى ما يتضمنه
م ـل ــف ع ــودت ــه ال ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ـهــذا
يـعـنــي ان ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد ان يــأخــذ
البلد مجددا الى مرحلة مجهولة ،فال
يعود للحديث عن الرئاسيات مغزى
في ظل التطورات التي يمكن ان تدهم
لبنان.
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الحكم على سماحة قريب :هل يعود إلى السجن؟
آمال خليل
ط ـغ ــى املـ ـل ــل ع ـل ــى ال ـج ـل ـس ــة ال ـثــان ـيــة
السـ ـتـ ـج ــواب م ـي ـش ــال س ـم ــاح ــة أمـ ــام
محكمة التمييز العسكرية بعد إخالء
س ـب ـي ـلــه .الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا أم ــام
فــرع املـعـلــومــات وقـضــاة التحقيق ثم
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ــدائ ـم ــة ،تتكرر
أم ــام التمييز .تــوحــي هيئة التمييز،
كـ ـم ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ب ــرغـ ـب ــة فـ ــي إنـ ـه ــاء
املحاكمة .فبعد أن كان رئيس املحكمة
القاضي طاني لطوف يترك وقتًا بني
جلسة وأخ ــرى تتعدى شـهـرًا ،حصر
أم ــس املـ ــدة بــأس ـبــوعــن ف ـقــطّ ،
معينًا
مــوعــد الجلسة املقبلة فــي  18شباط
الجاري.
وحده سماحة العائد إلى الحرية بعد
ثالث سنوات ونصف سنة في زنزانة
انفرادية ،في سجن الريحانية ،يتمنى
التأجيل .هــل ألنــه يعلم بــأن التمييز
س ـ ـت ـ ـصـ ــدر حـ ـكـ ـم ــا أقـ ـ ـس ـ ــى مـ ـ ــن ح ـكــم
الـعـسـكــريــة ،ق ــد يـعـيــده إل ــى الـسـجــن؟
وك ـيــل ال ــدف ــاع ع ــن س ـمــاحــة ،املـحــامــي
ص ـخــر ال ـه ــاش ــم ،ق ــال لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن
الجلسة املقبلة قد ترجأ للمرافعة بعد
أن شــارف االستجواب على االنتهاء.

الدفاع ّ
يرجح إرجاء
الجلسة المقبلة
للمرافعة بعدما شارف
االستجواب على االنتهاء

لكن مصادر قضائية مواكبة للقضية
أش ـ ــارت إل ــى أن ال ـح ـكــم امل ـتــوقــع على
سـمــاحــة «ل ــن يكتفي ب ـمــدة التوقيف
الـ ـت ــي أم ـض ــاه ــا ق ـب ــل إص ـ ـ ــدار الـحـكــم
عليه مــن قـبــل العسكرية وب ـعــده ،في
أيــار الفائت .بــل إن التمييز ستصدر
حكمًا جديدًا ال يقل عن السجن سبع
سنوات مع احتساب مــدة التوقيف».
وتربط املصادر مسار القضية بتعهد
وزيـ ــر ال ـع ــدل أشـ ــرف ري ـف ــي بـمـتــابـعــة
م ـلــف س ـمــاحــة إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة .وحـيــث
ع ـجــز ع ــن إح ــال ــة امل ـل ــف إل ــى املـجـلــس
ّ
العدلي ألنــه تخطى مرحلة التحقيق

االس ـت ـن ـطــاقــي وص ـ ــدر ح ـكــم مـحـكـمــة
الـبــدايــة ،والحكم النهائي قــريــب ،فإن
الـخـطــة «ب» تتمثل فــي إص ــدار حكم
سـ ــريـ ــع وقـ ـ ـ ــاس يـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ص ـف ـع ــة إخ ـ ــاء
السبيل .توقعات تقاطعت مــع اتهام
الـهــاشــم للهيئة بــأنــه «عـلــى مــا يبدو
هناك قرار بتسريع املحاكمة وصدور
الحكم سريعًا» ،ما أثار غضب لطوف،
ً
فـ ّ
ـرد قــائــا« :مــا بسمحلك ،أنــت تهني
امل ـح ـك ـم ــة ،ون ـح ــن م ــن ي ـق ــرر مــواع ـيــد
الجلسات وليس أنت».
ويبدو أن هاجس العودة إلى السجن
يــؤرق سماحة وعائلته .فبعد إخــاء
س ـب ـي ـل ــه ،ازداد عـ ـ ــدد م ــرافـ ـقـ ـي ــه إل ــى
املحكمة .فإلى زوجته وبناته الثالث
وأشـ ـق ــائ ــه ومـ ــراف ـ ـقـ ــه ،انـ ـض ــم أق ــرب ــاء
وأصـ ــدقـ ــاء م ـ ــأوا م ـق ــاع ــد ال ـح ـض ــور.
سـ ـم ــاح ــة بـ ـ ــدا أمـ ـ ــس م ـش ـت ــت ال ــذه ــن
ّ
ومـ ـنـ ـهـ ـك ــا وه ـ ـ ــو مـ ـت ــك ــئ عـ ـل ــى ق ـفــص
االت ـ ـهـ ــام ي ـج ـيــب ع ــن أس ـئ ـل ــة ل ـط ــوف.
ط ــوال ساعتني ونـصــف ســاعــة ،تعثر
لسانه وتمتم بكلمات غير واضحة،
وبصوت منخفض ،وتناول املاء مرات
ع ــدة ،ودم ــج الــوقــائــع مــع التحليالت
واالن ـط ـبــاعــات ،مــا اضـطــر لـطــوف في
م ـع ـظــم األحـ ـي ــان إلـ ــى تـ ـك ــرار ال ـس ــؤال

وضبط تدوين أجوبته من قبل كاتب
املـحـكـمــة .انــزلــق لـســان الــرجــل املنهك
ع ـنــدمــا س ــأل ــه لـ ـط ــوف« :ك ـي ــف تصف
استهداف املدنيني باملتفجرات؟ أجاب
س ــريـ ـع ــا :ع ـم ـل ـيــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .فــوجــئ
الـهــاشــم بسقطة مــوكـلــه ،مومئًا إليه.
«أسحب جوابي ،ولن أجيب على هذا
السؤال» استدرك سماحة.
أك ــد سـمــاحــة أن ــه ل ــم يـبـحــث األهـ ــداف
مع السوريني ،بل قالها من عندياته
للمخبر ميالد كفوري .قال له« :عندك
إفطارات .في نــواب وفيك تـ ّ
ـروح خالد
الضاهر وخـ ّـيــو ،وفيك ت ـ ّ
ـروح قيادات
أســاسـيــة مــن الـجـيــش ال ـحـ ّـر ومـخــازن
أسـ ـلـ ـح ــة والـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــرون
ع ـل ـي ـهــا .ك ـن ــت أسـ ــايـ ــره ف ــي ب ـه ــورت ــه،
ول ــم أك ــن أع ـتـقــد أن ك ـف ــوري قـ ــادر مع
مجموعته عـلــى تنفيذ أي ه ــدف من
هذه األهداف».
ّ
«كـ ـي ــف ت ـث ـبــت أن مـ ـي ــاد كـ ـف ــوري قــد
اسـ ـ ـت ـ ــدرج ـ ــك؟» ،س ـ ـ ــأل لـ ـ ـط ـ ــوف .ح ــار
سـمــاحــة بــن أوراقـ ــه وذكــريــاتــه حتى
استمهل اإلجــابــة فــي الجلسة املقبلة
ل ـ ّت ـقــديــم م ــذك ــرة خ ـط ـ ّـيــة ي ـث ـبــت فـيـهــا
أن ــه «ضحية اس ـتــدراج ُمحكم ،مهني
وتقني».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق االجتماع الذي ُيعقد في وزارة الطاقة والمياه ،اليوم ،سيحاول حسم الخيارات في شأن مصير عقود شركات مقدمي
الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان .األجواء حتى اآلن ال تشي باحتمال الحسم القريب ،وال سيما في ظل الصراع على الريوع بين
القوى المسيطرة ،وكذلك في ظل ّ
تبدل المواقع والمواقف ،إذ كان مفاجئًا أن ينقلب االستشاري المكلف باإلشراف على هذا
المشروع من التسويق إلنجازات ،يعتبرها الكثيرون «وهمية» ،إلى التعبير عن ميل ضمني إلنهاء المشروع وإعالن فشله

ُ
عقود شركات مقدمي الخدمات :من يحاسب
فاتن الحاج
ت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي  31آذار املـ ـقـ ـب ــل ع ـق ــود
الشركات الخاصة مع مؤسسة كهرباء
ُ ّ
ل ـب ـنــان ،ال ـت ــي ل ــزم ــت طـ ــوال ال ـس ـنــوات
األربــع املاضية عمليات إدارة شبكات
ال ـت ــوزي ــع وصـيــانـتـهــا وال ـج ـبــايــة ،في
ّ
عـمـلـيــة «خـصـخـصــة» م ـمـ ّـوهــة ،رتـبــت
أك ــاف ــا ب ــاه ـظ ــة ،ب ـل ـغــت ب ـح ـســب ه ــذه
الـعـقــود نـحــو  785مـلـيــونــا و 462ألفًا
و 727دوالرًا .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
الفترة الفاصلة حتى املــوعــد املــذكــور
ال تـتـعــدى  55يــومــا ،إال أن ال ـقــرار في
شــأن مصير هــذه العقود ال يــزال غير
محسوم ،بل إن هناك تجاذبات كثيرة
وحـســابــات مختلفة تـعــرقــل الــوصــول
حتى اآلن الى خيارات مدروسة تحفظ
مصالح املؤسسة العامة واملقيمني في
لبنان عمومًا.
ّ
تـقــول مـصــادر مطلعة ل ــ»األخ ـبــار» إن
اج ـت ـمــاعــا سـ ُـي ـع ـقــد الـ ـي ــوم ،ف ــي وزارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،ل ـح ـس ــم الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ،إال أن
األج ــواء الـتــي سبقت تـشــي ب ــأن األمــر
قد ال ُيحسم بسهولة ،وقد يحتاج الى
املزيد من الوقت للوصول الى صيغة
محددة .بحسب هذه املصادر ،تتدرج
الخيارات املطروحة كاآلتي:
 تمديد ّملدة سنتني ً
بناء على دراسة
ّ
االقتراحات التي تقدمت بها الشركات
نفسها.
 تمديد «تـقـنــي» ملــدة  4أشـهــر (حتىنـهــايــة ت ـم ــوز) تـعــويـضــا ع ــن الـتــوقــف
الـقـســري مل ــدة أرب ـعــة أشـهــر فــي صيف
 ،2014نـتـيـجــة ان ـت ـفــاضــة امل ـي ــاوم ــن،
وذلـ ـ ـ ــك ل ـت ـج ـن ــب مـ ـط ــالـ ـب ــة الـ ـش ــرك ــات
الخاصة بالعطل والضرر.
 االل ـ ـتـ ــزام بـ ـم ـ ّـدة ال ـع ـق ــود واسـ ـت ــرداداملؤسسة لعمليات التوزيع والجباية
وال ـع ــودة ال ــى صـيـغــة «امل ـي ــاوم ــن» أو
«عـمــال غــب الـطـلــب» ،وهــو مــا تتفاداه
إدارة املــؤس ـســة ملـنــع ت ـك ــرار الـتـجــربــة
السيئة السابقة ونتائجها السلبية.
 اسـ ـت ــرداد ال ـع ـم ـل ـيــات م ــن ال ـشــركــاتالـخــاصــة عـلــى أس ــاس صيغة جــديــدة
تسمح بانتظام العمل فــي املؤسسة،
وهــو مــا يتطلب وقتًا يتجاوز الوقت
املتاح حتى  31آذار ،كما يتطلب قرارًا
س ـي ــاس ـي ــا ل ـي ــس م ـض ـم ــون ــا ال ـت ــواف ــق
عليه ،وال سيما أنــه يفرض النهوض
باملؤسسة وملء الشواغر في مالكاتها
وتـمـكـيـنـهــا م ــن ال ـق ـيــام بــواج ـبــات ـهــا...
أي اإلقــاع كليًا عن مشروع تدميرها
تـمـهـيـدًا لخصخصتها بـشـكــل ســافــر
وكلي.

موقف إدارة المؤسسة
تـ ــرفـ ــض إدارة املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـت ـع ـل ـيــق
على هــذه املـعـلــومــات ،واكتفى املكتب
اإلعالمي في ّ
رده على أسئلة وجهتها
«األخ ـبــار» الــى رئـيــس مجلس اإلدارة
ـ املدير العام كمال حايك عبر البريد
بــالـقــول« :جــوابــا على أسئلتكم ،ال بد
ً
مــن التذكير أوال بــأن مـشــروع مقدمي
ّ
خدمات التوزيع تعرض لنكسات عدة
منذ انطالقته فــي نيسان  ،2012كان
أه ـم ـهــا االع ـت ـص ــام ــات امل ـت ـك ــررة الـتــي
شهدتها مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان من
قـبــل بـعــض ع ـمــال غــب الـطـلــب وجـبــاة
اإلكـ ــراء الـســابـقــن ،وال ـتــي ك ــان آخــرهــا
إق ـفــال املـبـنــى امل ــرك ــزي وب ـعــض دوائ ــر
املؤسسة مــدة أربعة أشهر في صيف
 ،2014مــا أثــر مـبــاشــرة بشكل سلبي.
كــذلــك ف ــإن فـتــرة اإلق ـفــال الـقـســري ومــا
نتج منه من أزمة سيولة لدى املؤسسة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي أع ـق ـب ــت اإلقـ ـف ــال
أدت الــى عــدم بلوغ النتائج املــرجــوة،
إضــافــة الــى عــوامــل أخ ــرى .حاليًا ،قام
كل من اللجنة املكلفة من قبل املؤسسة

تخشى إدارة
المؤسسة
العودة إلى
آليات «عمال غب
الطلب» ألن الحل
الدائم يحتاج إلى
الوقت
(هيثم
الموسوي)

واالستشاري  NEEDSبإعداد مسودة
ت ـقــويــم ودراس ـ ــة ل ـل ـم ـشــروع ،عــرضــوا
ف ـي ـهــا أك ـث ــر م ــن خـ ـي ــار ،ل ــذل ــك ال ق ــرار
نـهــائـيــا حـتــى اآلن ب ـشــأن الـتـمــديــد أو
ع ــدم ــه ،حـيــث إن ه ــذا ال ـق ــرار يـجــب أن
ومفصلة ّ
ّ
تبي
يقترن بدراسات عديدة
إي ـجــابـيــات الـتـمــديــد وسـلـبـيــاتــه ،وأن
يعرض املوضوع على الجهات املعنية،
ألن مشروع مقدمي الخدمات هو من
ضمن ورق ــة سياسة قـطــاع الكهرباء،
واتـخــذت بشأنه ق ــرارات ع ـ ّـدة مــن قبل
مجلس الوزراء .لذلك سيستمر البحث
في هذا املوضوع مع الجهات املعنية
خ ــال ع ــدة اج ـت ـمــاعــات سـتـعـقــد لـهــذا
الغرض في األيام املقبلة».
ع ـش ـيــة االج ـت ـم ــاع ف ــي وزارة ال ـطــاقــة
اليوم ،وفي إطار اجتماعاته املفتوحة
مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات ،عـ ـق ــد م ـج ـلــس
إدارة املــؤسـســة جـلـســة طــويـلــة أمــس،
خصصها لدارسة «مسودة التقويم»
وت ـقــريــر االس ـت ـش ــاري  .NEEDSتفيد
ّ
مصادر على صلة بامللف بأن مجلس
اإلدارة يميل أكثر الى رفض التجديد
ل ـع ـق ــود ش ــرك ــات م ـق ـ ّـدم ــي ال ـخ ــدم ــات،
وال سـيـمــا أن بـعــض األع ـض ــاء كــانــوا
ً
مـتـحـفـظــن ع ـلــى ه ــذه ال ـع ـقــود أص ــا،
وهـ ـ ــم ي ـس ـت ـن ــدون ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ــى ت ـقــريــر
االسـتـشــاري نفسه الــذي جــاء مفاجئًا
ف ــي م ـض ـمــونــه ،إذ ل ــم ي ـعــد متحمسًا
ّ
املسوق
الستكمال املشروع الــذي كــان
الــرئ ـي ـســي لـ ــه .وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات،
ّ
تعمد االستشاري عــدم الجزم بشيء،
وج ــاء تقويمه ضعيفًا وغـيــر مستند
ال ــى أي أســس علمية ،بــل لــم يتضمن
ع ــرض ــا ل ـس ـل ـب ـيــات أو إي ـج ــاب ـي ــات أي
خـيــار ،كما لــم يتضمن موقفًا محددًا
من أي خيار ،كما لو أنه لم يكن معنيًا
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى تـنـفـيــذ ه ــذه الـعـقــود
ومـ ـس ــاع ــدة امل ــؤسـ ـس ــة ع ـل ــى ال ــرق ــاب ــة
وح ـس ــن ال ـت ـن ـف ـيــذ .ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن
«هـ ـن ــاك ق ـط ـبــة مـخـفـيــة م ــا ف ــي تـقــريــر
االسـ ـتـ ـش ــاري ،ف ـه ــو ان ـت ـق ــل ف ـج ــأة مــن

الـتـفــاخــر ب ــإن ـج ــازات حـقـقـهــا مـشــروع
مقدمي الـخــدمــات الــى مــوقــف يـكــاد ال
ي ـكــون مـبــالـيــا بــاسـتـمــرار امل ـش ــروع أو
وقفه!».

موقف وزارة الطاقة
مــا هــو مــوقــف وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه؟
وهـ ـ ـ ــل دخـ ـ ـ ــل م ـ ـلـ ــف «ع ـ ـ ـقـ ـ ــود م ـق ــدم ــي
ال ـخــدمــات» فــي ب ــازار ال ـصــراعــات بني
الــرئـيــس نبيه بــري والــرئـيــس ميشال
عــون في ضــوء موقف وزيــر املــال علي
حسن خليل املعترض (ضمنيًا) على
تمديد العقود أو تجميدها؟
مـ ـح ــاوالت ال ـح ـص ــول ع ـلــى تـعـلـيـقــات
امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة ال ـط ــاق ــة ب ــاءت
بــالـفـشــل ،إال أن املـعـلــومــات تـفـيــد بــأن

الخيارات تبدأ من وقف
المشروع أو التمديد  4أشهر أو
التجديد سنتين
ّ
القيمني على الوزارة يميلون أكثر الى
ُ
صيغة تبقي امل ـشــروع ولـكــن بشروط
م ـخ ـت ـل ـفــة .ان ـط ــاق ــا م ــن ذل ـ ــك ،اسـتـبــق
املتحمسون لشركات مقدمي الخدمات
م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ـق ــود ف ــي  31آذار،
وأطـلـقــوا مــا وص ـفــوه «خـطــة معالجة
إن ـقــاذيــة» وسـمــوهــا «خــريـطــة طــريــق»
تسعى إلــى تمديد عمر املـشــروع بعد
تقويم التجربة وحل املشاكل العالقة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت وزارة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة وامل ـ ـي ـ ــاه

وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وال ـ ـشـ ــركـ ــة
االس ـت ـشــاريــة لـلـمـشــروع «»NEEDS
قد حـ ّـددت  31كانون الثاني املاضي
م ــوعـ ـدًا ل ـل ـخ ــروج ب ـت ــوج ـه ــات ح ــول
مصير امل ـشــروع ،إال أن املهلة نفدت
ولم يتخذ القرار النهائي في وقت أن
اللجنة املكلفة من مؤسسة الكهرباء
ب ـم ــراق ـب ــة وتـ ـق ــوي ــم أع ـ ـمـ ــال م ـقــدمــي
الـ ـخ ــدم ــات والـ ـش ــرك ــة االس ـت ـش ــاري ــة
( )NEEDSأوصــت بعدم التجديد أو
التمديد للمشروع ولــو ليوم واحــد.
وهناك أكثرية بني إداريــي املؤسسة
يـشـيـعــون أن ال ـت ـجــديــد أو الـتـمــديــد
لــم يعد خـيــارًا واردًا ،بعدما خرجت
ال ـص ــرخ ــة م ــن أداء الـ ـش ــرك ــات لـيــس
فقط من املواطنني واملراقبني وبعض

مراحل المشروع ونتائجه
وافـقــت حكومة سعد الـحــريــري على تلزيم شــركــات خــاصــة خدمات
توزيع الكهرباء والجباية ،كعنصر أساسي من عناصر «ورقة سياسة
إصــاح قطاع الكهرباء» التي وضعها وزيــر الطاقة (حينها) جبران
باسيلّ ،
وأقرت بتاريخ  .2010/6/21يومها ،تم تقديم مشروع مقدمي
الخدمات على ّأنه الحل الوحيد املتاح إلصالح قطاع التوزيع في الكهرباء
الذي يصيبه الكثير من االهتراء والسوء في تقديم الخدمات .وقيل إن
املشروع سيؤمن املعالجة الجذرية من خالل تأهيل القطاع وتصليحه
وتحديثه ومعالجة النزف الحاصل في املؤسسة ،في ظل العجز البشري
وإصالح أوضاع العاملني .وقد شكل هدف تركيب  1,4مليون عداد ذكي
في مختلف املناطق اللبنانية بقيمة  370مليون دوالر ،حجر الزاوية في
املشروع ،والتزمت الشركات الخاصة ببدء تركيب هذه العدادات اعتبارًا
من شباط  ،2014إال أن شيئًا لم يحصل حتى اآلن.
ف ــي ب ــداي ــة ص ـيــف  ،2010ت ـعــاقــدت وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه م ــع شــركــة
ووقعت املؤسسة آنذاك عقدًا مع هذه الشركة
استشارية هي ّ ،NEEDS
بقيمة  10ماليني دوالر ،على أن تكون مهمتها مساعدة املؤسسة في
إدارة املـشــروع وتقديم النصح إليها في ما يتعلق بــه .إال أن الشكوى
كانت عارمة من أداء االستشاري .أعيد تقسيم الخريطة الكهربائية
إلــى مناطق ثــاث :منطقة شمال بـيــروت اإلداري ــة ُلــزمــت شركة BUS
ّ

التي تملك معظم أسهمها شركة  ،BUTECومنطقة بيروت اإلداريــة
والـبـقــاع الـتــي ُلــزمــت الــى شــركــة  KVAاململوكة مــن شركتي «خطيب
ّ
وعلمي» و«الشركة العربية لإلنشاءات» ،ومنطقة جنوب بيروت اإلدارية
التي ُلزمت الــى شركة  NEUCالتابعة ملجموعة «دبــاس» .وفــازت هذه
ّ
الشركات بالعقود الرضائية بقيمة إجمالية بلغت  785مليونًا و462
ً
ألفًا و 727دوالرًا على  4سنوات ،بناء على التقويم الذي أجرته شركة
 NEEDSللعروض الفنية واملالية.
وتوضح املصادر أن املشروع انطلق على أســاس ّأنــه سيؤمن تمويله
الذاتي من خالل الوفر الذي سيحققه ،وقد تمت املوافقة عليه من قبل
مجلس الوزراء ووزارة املال وديوان املحاسبة على هذا األساس .وتذكر
أن مدير شركة  NEEDSمنير يحيى أفاد ديوان املحاسبة في التحقيق
الذي أجــراه معه في عام  2012بأن املشروع سيكسب املؤسسة نحو
 685مـلـيــون دوالر ويـخـفــف ال ـســرقــات ويـحـســن ال ـج ـبــايــة ،إال أن ما
حصل كان عكس ذلك تمامًا ،كما تؤكد املصادر ،إذ ازدادت السرقات
فضال عن
الكهربائية وساءت أعمال الجباية وتردت نسب التحصيل،
ً
تراكم  38ألــف معاملة ،في ظل عــدم إمكانية محاسبة هــذه الشركات
بسبب عقود مبهمة ،كذلك ازدادت خسائر املؤسسة وخصوصًا مع
تسديدها فواتير شركات الخدمات الباهظة.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

تظاهرة غدًا ضد ترحيل النفايات:

من؟

إعادة التدوير هي الحل
أكثر من  %50من الــورق والكرتون ونحو  %30من الزجاج الشفاف قابل
إلعــادة التدوير في لبنان ،بحسب تقرير  20014/sweep netالــذي يشير
إلــى إمكانية تصدير كميات المعادن كاملة ُ
المستخرجة من النفايات
البلدية .استنادًا إلى هذه المعطيات ،أعلنت «الحركة البيئية» ومجموعات
الحراك وعدد من الجمعيات البيئية ،أمس ،رفضها خطة الترحيل ،ودعت
إلى المشاركة في التظاهرة ،غدًا ،في ساحة رياض الصلح ،للمطالبة بخطة
تعتمد على الفرز والتدوير
هديل فرفور

امل ـع ـن ـي ــن فـ ــي م ــؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء،
ب ــل حـتــى م ــن جــانــب أك ـثــر املــدافـعــن
ع ــن امل ـ ـشـ ــروع وع ــرابـ ـي ــه ،وال سـيـمــا
االسـتـشــاري .وه ــؤالء يعتقدون بأن
عـ ـق ــود مـ ـق ــدم ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات أل ـح ـقــت
أض ــرارًا كبيرة بالقطاع من الناحية
املالية والفنية ،وال سيما على صعيد
هدر املال العام وزيادة العجز ،يقول
أح ــد اإلداري ـ ــن «م ــا ك ــان يحصل في
ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة ه ــو أن ال ـش ــرك ــات
م ــارس ــت ضـغــوطــا لتعطيل الــرقــابــة
ع ـل ــى أع ـم ــال ـه ــا» .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
بـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار نـ ـق ــاب ــة ع ـم ــال
ومستخدمي املؤسسة ضد املشروع
عبر بيانات متتالية تتحدث فيها عن
تقصير الشركات امللتزمة والشركة
االس ـت ـشــاريــة ،بـخــاف مــوقـفـهــا عند
انـ ـط ــاق ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ،إذ ك ـ ــان ص ــوت
النقابة خافتًا .نسأل رئيس النقابة
شــربــل صــالــح ع ــن ال ـس ـبــب ،فيجيب
أننا «لم نكن قادرين على الحكم على
املشروع في بدايته ،وخصوصًا أننا
وعدنا باملن والسلوى وبتحسينات
كبيرة ففوجئنا ّ بالسلبية املطلقة،
ونعتقد الـيــوم أن ــه لــو بقيت أسعار
الـنـفــط مــرتـفـعــة عـلــى مــا كــانــت عليه
سابقًا ألقفلت مؤسسة كهرباء لبنان
ب ـس ـبــب مـ ـم ــارس ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــات» .لــم
يكشف صالح عن البديل من املشروع
ّ
الذي ملح إليه البيان األخير للنقابة،
مكتفيًا بــالـقــول «ع ـلــى األق ــل خلينا
ن ــرج ــع م ـت ــل م ــا ك ـن ــا ق ـب ــل ال ـش ــرك ــات
يعني مع متعهدي غب الطلب».
وك ـ ــان وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خليل
قـ ــد رفـ ـ ــض أخ ـ ـي ـ ـرًا فـ ـت ــح اعـ ـتـ ـم ــاد فــي
م ــوازن ــة املــؤس ـســة ل ـعــام  2015بقيمة
مليارين و 167مليونًا و 500ألف ليرة
للتجديد للشركة االستشارية ،ملراقبة
أعمال الشركات في ضــوء املالحظات
املــرفــوعــة حــول أداء الشركة املــذكــورة.
وعـ ـ ّـدت ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـمـثــابــة مــوقــف
ضد استمرار العقود.

ّ
ك ـ ـ ــذب ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
نفسها بنفسها .مـلــف النفايات
ُ
«املـسـتـعــر» منذ نحو  7أشـهــر لم
ّ
وتخبطها
يكشف حجم عجزها
وفـ ـ ـس ـ ــاده ـ ــا فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل أث ـب ــت
قــدرتـهــا عـلــى امل ــراوغ ــة والـتــاعــب
بمصالح املواطنني خدمة ملنافع
امل ـس ــؤول ــن فّـي ـهــا .م ـنــذ «ان ـ ــدالع»
األزم ـ ـ ــة ،ت ـجــن ـبــت ال ـس ـل ـطــة خـيــار
الفرز بحجة عدم توافر اإلمكانات،
ل ـي ـت ـب ـ ّـن بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مـ ــن ت ــراك ــم
الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع واألن ـهــار
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرق امل ـ ـم ـ ـن ـ ـهـ ــج والـ ـعـ ـبـ ـث ــي
لـ ـلـ ـنـ ـف ــاي ــات ،أن خـ ـط ــة ال ـت ــرح ـي ــل
تنص على إعادة تشغيل معملي
الفرز في الكرنتينا والعمروسية.
وف ـي ـمــا ك ــان ي ـجــري ال ـحــديــث عن
«اسـ ـتـ ـح ــال ــة» ف ـ ــرز ال ـن ـف ــاي ــات فــي
الـ ـ ـش ـ ــوارع« ،أق ـ ـ ـ ّـر» وزي ـ ــر ال ــزراع ــة
املـكـلــف معالجة املـلــف «املـ ــأزوم»،
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
«كـ ــام الـ ـن ــاس» ،ب ــأن  %70منها
قابل للفرز.
مـنــذ زمـ ــن ،ت ـقــول الـحـكــومــة أن ال
تـ ـم ــوي ــل ي ـك ـف ــي إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ـعــامــل
ف ــرز وت ــدوي ــر« ،ف ـجــأة ب ــات علينا
أن ن ــدف ــع أك ـث ــر م ــن ن ـصــف مـلـيــار
دوالر لترحيل النفايات ملدة سنة
ونـ ـص ــف ف ـ ـقـ ــط!» ،وف ـ ــق مـ ــا قــالــت
«ال ـحــركــة الـبـيـئـيــة» ومـجـمــوعــات
الـ ـ ـح ـ ــراك وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
الـبـيـئـيــة واأله ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،خــال
امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد ف ـ ـ ــي م ـق ــر
«الحركة».
امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص لـ ـ ـط ـ ــرح
ت ــوصـ ـي ــات عـ ــامـ ــة تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«ال ـتــدويــر» ،ك ــان مناسبة لفضح
كــذب السلطة وتبيان «إمعانها»
فـ ــي ت ـج ـن ـب ـهــا الـ ـحـ ـل ــول ال ـب ـي ـئ ـيــة
الصحية .يقول املستشار البيئي
في «الحركة البيئية» أنطوان بو
موسى إن «الوزراء قالوا للبيئيني
ّ
إن م ــن غ ـيــر الـ ـ ــوارد ال ـحــديــث عن
إن ـش ــاء املـ ـح ــارق ف ــي ل ـب ـن ــان ،قبل
أن يـتـبـ ّـن لـنــا أن خـطــة الـتــرحـيــل
ّ
تمهد لفرض املحارق كحل طويل
األمد».
إال أن «تـكــذيــب» السلطة لـ ُـم يكن
فقط عبر مــراجـعــة وع ــود «نـكــث»

بـ ـه ــا ،بـ ــل كـ ـ ــان مـ ــن خـ ـ ــال ع ــرض
معطيات خلص إليها املؤتمرون
بعد عدة جوالت قاموا بها لزيارة
ع ــدد مــن مـعــامــل ال ـفــرز والـتــدويــر
والـتـسـبـيــخ ،ال ـخــاصــة واملـمـلــوكــة
مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ـعــامــل
م ـم ــول ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
ومعظمها قابل للتشغيل «لكنه
م ـتــوقــف بـسـبــب ف ـســاد إداري أو
س ـيــاســي» ،وذل ــك لـتــأكـيــد جــدوى
ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ال ـح ــرك ــة
البيئية ُومجموعات الحراك.
وبـ ـ ـ ّـن امل ـ ـشـ ــاركـ ــون أن ب ــاإلم ـك ــان
ت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــر  500ط ـ ـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــورق
والـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــون م ـ ــن أص ـ ــل  900طــن
يـ ــوم ـ ـيـ ــا (أي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ،)%50
مـشـيــريــن إل ــى إمـكــانـيــة رف ــع هــذه
النسبة .كذلك من املمكن تصدير
الكمية الكاملة من نسبة املعادن
ف ــي ال ـن ـفــايــات ال ـب ـلــديــة ،وامل ـق ـ ّـدرة
ب ـ  300طــن يوميًا ،إضــافــة إلــى أن
م ــن أص ـ ــل  200ط ــن م ــن ال ــزج ــاج
الـشـفــاف يـمـكــن إعـ ــادة تــدويــر 60

ال تمويل يكفي إلنشاء
معامل فرز ،ولكن
هناك نصف مليار دوالر
لترحيل النفايات

طــن يــوم ـيــا ،مـسـتـنــدة إل ــى تقرير
.2014/sweep
net
ُ
ولفت البيان املشترك الصادر عن
املؤتمرين إلى أنه في  16تشرين
ال ـث ــان ــي  ،2015صـ ــدر ع ــن وزارة
البيئة تعميم يشير إلــى أن %50
م ــن ن ـف ــاي ــات ل ـب ـنــان ه ــي ن ـفــايــات
عـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ،وأن  %35نـ ـف ــاي ــات
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــدوي ــر« ،م ـ ــا ي ـع ـ ُنــي أن
جــزءًا كبيرًا من النفايات املنتجة
يمكن معالجتها عـلــى األراض ــي
اللبنانية بطرق صحية وبيئية،
إال أنه ال إرادة سياسية وجدية».
ف ـ ــي  25ك ـ ــان ـ ــون األول ،2016
وضعت «الحركة البيئية» وعدد
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ّ
توجهات
من الجمعيات البيئية
عامة التخاذ ّتدابير ملواجهة أزمة
النفايات ،موقعة من  220جمعية
ّ
وأهلية.
بيئية
ّ
ّ
تتضمن ه ــذه الـتــوجــهــات إنـشــاء
خلية أزم ــة فــي كــل قـضــاء تختار
مواقع لتخزين النفايات املتراكمة
بــال ـشــوارع مـنــذ  7أشـهــر بطريقة
صحية تضمن عــدم تسربها إلى
املياه الجوفية ،على أن ُت َ
فرز بعد
فترة.
وعلى هذه الخاليا أن تجد مواقع
كـ ـس ــارات وم ــرام ــل م ــن امل ـف ـتــرض
إع ــادة تأهيلها ،وذل ــك الستقبال
الـ ـع ــوادم ،وتـسـتـطـيــع االسـتـ ُعــانــة
فــي هــذا الـصــدد بالالئحة املـعـ ّـدة
من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار
عام .2002
إضافة إلى تشكيل الخاليا ،تنص
الـتــوجـهــات عـلــى تشغيل معامل
ال ـ ـفـ ــرز واملـ ـع ــالـ ـج ــة وت ـط ــوي ــره ــا،
«خصوصًا املمولة واملتوقفة عن
الـعـمــل ،ويـبـلــغ عــددهــا  19معمل
ف ـ ــرز وت ـس ـب ـي ــخ ،ب ـح ـســب دراس ـ ــة
ً
 ،»2014 sweepفـضــا عــن إنـشــاء
معامل جديدة «كلفتها أقل كثيرًا
من كلفة الترحيل» ،على أن ُيبدأ
بعمليات الـفــرز والتسبيخ وبيع
ُ
املـ ـ ــواد امل ـ ـفـ ــرزة ال ـقــاب ـلــة لـلُـتــدويــر
َ
ُ
وتوزيع املواد العضوية املعالجة
ّ
كمحسن للتربة.
ّ
وبـحـســب املـنــظـمــن الــذيــن تبنوا
ه ـ ـ ــذه الـ ـت ــوجـ ـه ــات واعـ ـتـ ـب ــروه ــا
ّ
«امل ــدخ ــل الـصـحـيــح ل ـل ـح ــل» ،فــإن
ه ــذه ال ـتــوج ـهــات تـعـتـبــر مقبولة
بيئيًا «ألنها ال تعتمد على الطمر
الكلي ،وال الحرق الكلي ،وال على
الترحيل الكلي للنفايات» ،كذلك
ه ــي م ـق ـبــولــة اق ـت ـص ــادي ــا «ألن ـه ــا
مـبـنـيــة ع ـلــى م ـب ــدأ إدارة امل ـ ــوارد
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا» ،وبــال ـتــالــي
األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ت ـ ــواف ـ ــرت «ي ـم ـكــن
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ل ـت ـم ــوي ــل م ـطــالــب
محقة كسلسلة الــرتــب والــرواتــب
وتثبيت متطوعي الدفاع املدني».
إال أن املعضلة األساسية لم تكن
السلطة للحلول
يومًا عدم حيازة ُ
البيئية ّ والصحية ،املشكلة كانت
فــي تجنب هــذه الحلول ،مــن هنا
كــانــت ال ــدع ــوة إل ــى امل ـش ــارك ــة في
التظاهرة املـقــررة غـدًا ،في ساحة
ري ــاض الـصـلــح للمطالبة بخطة
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــرز والـ ـت ــدوي ــر.
موسى« :نريد أن نقول
يقول أبو ُ
للناس إن املتظاهرين الذين تمت
ش ـي ـط ـن ـت ـهــم ي ـع ـم ـل ــون عـ ـل ــى حــل
بـيـئــي ،وبــالـتــالــي إقـنــاعـهــم بدعم
م ـس ــار االحـ ـتـ ـج ــاج» ،ف ـي ـمــا يـقــول
رئ ـيــس ال ـحــركــة الـبـيـئــة ب ــول أبــي
راشد إنه «وجب علينا أن نوضح
أنـنــا اإليـجــابـيــون فــي ه ــذا املـلــف،
وأنـهــم مــن قــام بعرقلة الـحـلــول»،
الفتًا إلى أن «خطوة محاسبة من
يقوم بالحرق العشوائي جيدة ،إال
أن األجدى هو محاسبة من ّ
سبب
انتشار هذه الحلول العبثية عبر
عرقلة الخطط البيئية».

ما مسؤولية
المهندسين في زحل
حي البيسارية؟
آمال خليل
فــي الـحــي ال ــذي تـعــرض لـلــزحــل فــي البيسارية،
هناك ستة مبان سكنية ،اثنان منها قيد اإلنشاء.
املباني شيدت على نحو تدريجي خالل الخمسة
ع ـشــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ب ـتــرخ ـيــص م ــن الـتـنـظـيــم
املدني بحسب رئيس البلدية فؤاد مشورب .قبل
إنشاء املباني وخــال الورشة ،كان الحي القائم
فــوق سفح تربته كلسية ويجري من تحته نبع
ماء ،يتعرض لإلنزالق عامًا بعد عام .في فصل
الشتاء املاضي ،انهار حائط دعم بارتفاع أكثر
من عشرة أمتار ،كان قد استحدثه صاحب أحد
املباني ليضع حاجزًا بني املبنى وانزالقات التربة
التي تتكرر .ما فعله ملواجهة اإلنــزالقــات ،إعــادة
تشييد حائط دعــم جديد ُ
بسمك اسمنت أكبر.
هو وجيرانه كانوا يالحظون اتساع التفسخات
فــي األرض وحيطان الــدعــم املحيطة بمنازلهم.
أما جارهم صاحب املشروع السكني ،فقد شيد
املبنيني فوق تلة من الردم .وبرغم أن أحد املبنيني
ً
ك ــان يميل نـ ــزوال ،إال أن ــه تــابــع اإلن ـشــاء واضـعــا
كميات من الــردم في أسفل املبنى ،ظنًا منه أنه
يوقف امليل.
مع بداية فصل الشتاء ،منذ شهر تشرين األول
الـفـمــاضــي ،زادت التفسخات بسرعة قياسية.
استنجد الـسـكــان بالبلدية الـتــي طلبت بــدورهــا
من الوحدة الهندسية في اتحاد بلديات ساحل
الــزهــرانــي الـكـشــف عـلــى ال ـحــي .إل ــى أن استفاق
األهـ ــالـ ــي صـ ـب ــاح ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى فــالــق
يحاصر بيوتهم ويقطع الطريق من حولهم .كل
هذا ولم يغادر السكان منازلهم .فمن املسؤول
عن مصيرهم؟
خالل جولته على الحي ،رفض نقيب املهندسني
خالد شهاب تحديد السبب النهائي لإلنزالقات،
لكنه رجــح وجـ ّـود مشكلة فــي التربة .وعــن دور
املهندس الذي وقع رخصة البناء ،ما دامت التربة
لزجة ،قال شهاب إن «تراخيص التنظيم املدني
كلها صحيح ،لكن املشكلة بالتنفيذ» .أشار إلى
أن حـيـطــان الــدعــم الـتــي ان ـه ــارت ،لــم تشيد فــوق
أســاســات متينة .مع ذلــك ،فإنه تعهد أن تتحمل
النقابة املسؤولية اذا بينت الدراسة خطأ من أحد
املهندسني.
ً
بحسب الـقــانــون ،فــإن املسؤولية يتحملها أوال
املهندس .الرخصة التي تقدم إلى التنظيم املدني
لـلـمــوافـقــة عـلــى إن ـش ــاء م ــا ،تـسـتـنــد إل ــى دراس ــة
هندسية موقعة من املهندس املختص .وتشترط
القوانني أن يشرف املهندس على ورشة البناء من
الحجر األول إلى التشطيب النهائي ،ألنه يتحمل
مسؤولية البناء ملدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ
تشييده .فهل أشــرف املهندسون املعنيون على
ورش البيسارية؟ وماذا عن دور البلدية؟
في بلدية البيسارية ما من جهاز فني تابع لها
أو فــريــق مختص بــاإلشــراف على ورش البناء
الجارية في نطاقها؟ لكن ملــاذا لم تستبق وقوع
ال ـك ــارث ــة وت ـت ـخــذ إجـ ـ ـ ــراءات ح ــازم ــة ق ـبــل تـطــور
األمور؟
ب ــرغ ــم م ـ ــرور خـمـســة أي ـ ــام ع ـلــى ق ـ ــرار مـحــافــظ
الجنوب منصور ضو بإخالء املباني املتضررة
فــورًا حفاظًا على السالمة العامة ،فإن سكانها
ال يــزالــون يبيتون ليلتهم فيها« .القصة ليست
س ـه ـل ــة» ي ـ ـق ــول ــون« .الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن مـ ـن ــزل بــديــل
واسـتـئـجــاره وتــأمــن التكاليف ونـقــل األغ ــراض
إليه تستلزم أسابيع» يقول أحــد السكان ،علمًا
بأن بلدية البيسارية لم تسلم بعد إلى املحافظة،
الئحة بأصحاب املباني املتضررة لتحويلها إلى
الهيئة العليا لإلغاثة لصرف بدل إيواء لكل عائلة.
شهاب جزم بأن املباني آيلة للهدم ألن تدعيمها
غير مضمون ومكلف أكثر من الهدم.
حـتــى انـتـهــاء ال ــدراس ــة الـتــي تـسـتـلــزم أسبوعني
لتحديد سبب اإلنزالق ،يبقى مصير التعويضات
م ـع ـل ـقــا .ي ــرج ــح أن اإلنـ ـ ـ ــزالق ل ـي ــس ن ــاج ـم ــا عــن
كـ ــارثـ ــة ط ـب ـي ـع ـي ــة ،وع ـل ـي ــه فـ ـ ــإن ال ـه ـي ـئ ــة لـيـســت
معنية بــالـتـعــويــض عـلــى األه ــال ــي .فـمــن يتحمل
خسائرهم؟ الخسارة األكبر لألشخاص األربعة
الذين اشتروا شققًا في املبنى السكني املائل.
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مصارف

 26فرعًا
لـ«فرست
ناشونال بنك»
 26ف ــرع ــا أصـ ـب ــح ع ـ ــدد ف ـ ـ ــروع «ف ــرس ــت
ن ــاش ــون ــال ب ـن ــك» ( .)FNBف ـب ـعــد تـحــولــه
الــى مجموعة مالية متكاملة تملك وتدير
وحدات مستقلة متخصصة في الصيرفة
بالتجزئة والصيرفة االستثمارية ،اضافة
الى التوسعات الحيوية في مجمل األعمال
واألن ـش ـط ــة امل ـصــرف ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،افـتـتــح
«فــرســت نــاشــونــال بنك» فرعًا جــديـدًا في
منطقة حرش ثابت – سن الفيل.
وي ـق ـ ّـدم ال ـفــرع الـجــديــد بــاقــة مــن الـخــدمــات
التي يؤمنها البنك على خطي االستثمار
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،وسـ ـيـ ـك ــون ذلـ ـ ــك مـ ــن ضـمــن
وظيفته األساسية القائمة على التواصل
املباشر واملنتج مع أبناء املنطقة وفعالياتها
االقتصادية ومرافق العمل واالنتاج فيها،
واالسـهــام في جهود تنميتها وتطويرها،
على غــرار املهام املوكولة الــى بقية الفروع
في مناطق تواجدها.
فضال عن ذلــك ،يعزز الفرع الجديد خطة
االنـتـشــار األف ـقــي الـتــي ينفذها الـبـنــك في
املــدن واملحافظات اللبنانية ،بــالـتــوازي مع
تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة ال ـنــوع ـيــة ل ـط ــرح امل ــزي ــد من
املنتجات املبتكرة واملميزة؛ والتي ّتوجها
أخيرًا بالدخول الناجح الى عالم الصناعة
املــالـيــة ،مــن خــال انـشــاء وادارة صناديق
اس ـت ـث ـمــار بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وب ــال ــدوالر
األميركي .
ولـلـمـنــاسـبــة ،أك ــد املــديــر ال ـعــام لـ ـ «فــرســت
نــاشــونــال بنك» نجيب سمعان «ان البنك
نجح في تحقيق تقدم نوعي مشهود في
مجمل أنشطته ونتائجه املالية ،معززا من
جهة حصته السوقية وموقعه التنافسي
ضمن مجموعة أكبر املصارف اللبنانية،
ومكرسًا من جهة أخــرى هويته كمنصة
للخدمات املصرفية واملالية الشاملة».

تحقيق
بعد «خوش أمديد» التي استخدمها
اللبنانيون للترحيب بالرئيس االيراني السابق
احمدي نجاد ،و«هوش جلدينيز» التي
استقبل بها رجب طيب اردوغان في لبنان،

حان الوقت كي يتمرن اللبنانيون على
«هوان ينغ» او «اهال وسهال» بالصينية.
فالصينيون قادمون الى المنطقة ،ال بل
وصلوا وفي جعبتهم عشرات المليارات

«هوان ينغ» ...الصينيون قادمون
رضا صوايا
الـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــات ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـكــم
السياسة في لبنان وانقسام االفرقاء
اللبنانيني (قـبــل ان ينقسم كــل قسم
ع ـل ــى ن ـف ـس ــه م ـ ــؤخـ ـ ـرًا) بـ ــن املـ ـح ــاور
امل ـت ـص ــارع ــة اق ـل ـي ـم ـيــا ودولـ ـي ــا تــؤثــر
بشكل كبير على االقتصاد الوطني
من حيث االستفادة من هبات معينة
او جذب استثمارات اجنبية في حال
كانت االستثمارات والهبات واجهة
اقـتـصــاديــة ملطامع سياسية .وفيما
الجدل دائــر حــول ما هو مقبول وما
هو مرفوض ووفق اي شروط ,تضيع
"الفرص" ...فال نكسب "اقتصاديًا" وال
نستفيد "سياديًا".
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــز الـ ـصـ ـيـ ـن ــي انـ ـ ـ ــه ال ي ـث ـيــر
االن ـق ـس ــام ــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وان ـ ــه على
مسافة واحــدة من الجميع اكان على
املـسـتــوى الــداخ ـلــي او عـلــى مستوى
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة وم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
االوسـ ـ ــط ك ـك ــل .ط ـب ـعــا م ــن ال ـســذاجــة
اعتبار ان "املــزراب" الصيني سيكون
مجانيًا ،لكن االكيد ان الصيني غير
مستعجل على تحصيل اثمان "كرمه"
في املستقبل القريب وهنا الفرصة،
إال اذا صادف وجود مؤيدين لتايوان
في لبنان!

غزو...اقتصادي
منذ ان اطلق الرئيس الصيني شي
جينبينغ ،فــي اي ـلــول  ،2013مـبــادرة
"ح ـ ــزام ط ــري ــق ال ـحــريــر االق ـت ـص ــادي"
بـ ـه ــدف ت ـف ـع ـيــل وت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
الدولية والتنمية في منطقة أوراسيا
ّ
والصينيون ال يكلون وال يملون من
"ال ـح ـبــك" لتحقيق مـبـتـغــاهــم .فــي 16
كانون الثاني املنصرم افتتح البنك
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـيــة
التحتية في العاصمة الصينية ،بعد
اق ــل مــن شـهــر عـلــى تــأسـيـســه ،فــي 25
ك ــان ــون االول  .2015ي ـضــم امل ـصــرف
الذي يبلغ راسماله  100مليار دوالر
 57دولة ويهدف الى تحفيز التنمية
فــي آسـيــا ،مــن خــال تمويل مشاريع
مختلفة في مختلف ارجاء القارة من
الكهرباء واملياه واملواصالت ...
اهتمام الصني باملنطقة العربية بدا
جليًا مــع اط ــاق الحكومة الصينية
في  13كانون الثاني املاضي وثيقة

رسمية هــي األول ــى مــن نــوعـهــا منذ
ان وجدت العالقات الدبلوماسية بني
الصني والدول العربية والتي تتناول
سياسة الصني تجاه الــدول العربية
والتي تعتبر خارطة طريق وبوصلة
تحدد االتجاهات الرئيسية للعالقات
ال ـع ــرب ـي ــة-ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل.
الوثيقة حــددت اطــر العالقات ضمن
 5م ـج ــاالت ه ــي  :امل ـج ــال الـسـيــاســي،
تم إنشاء
مـجــال االسـتـثـمــار وال ـت ـجــارة ،مجال شبكة من
التنمية االجتماعية ،مجال التواصل الحقوقيين
اللبنانيين
االنـســانــي والـثـقــافــي ومـجــال السالم
والعرب
واالمن.
لتسهيل
ل ـي ــس م ــن ال ـص ــدف ــة ان ي ـحــل امل ـجــال
األمور
القانونية
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري والـ ـتـ ـج ــاري م ـبــاشــرة
خـلــف امل ـجــال الـسـيــاســي ،بـمــا يظهر للمستثمرين
العرب
م ــدى ح ــرص الـقـيــادة الصينية على والصينيين
ت ـعــزيــز هـ ــذا ال ـج ــان ــب ف ــي عــاقــاتـهــا
بالعالم العربي ،ويؤشر على املساحة
الـتــي يحتلها االقـتـصــاد ك ــاداة ّلينة
و ج ــذاب ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
الصينية .للصني قــدرات استثمارية
هائلة املنطقة باملس الحاجة اليها.
فــوفـقــا الحـصــائـيــات وزارة الـتـجــارة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ارتـ ـفـ ـع ــت االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
االج ـن ـب ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـصــن خ ــال حــوالــي اس ـبــوعــن ،عـقــد فــي "مـجـ ّـمــع
الـعــام  2015بنسبة  ،%14.7لتسجل إده ساندز" في مدينة جبيل مؤتمر
اق ـت ـصــادي ل ــرج ــال أع ـم ــال صينيني،
 118مليار دوالر.
ف ـ ــي  21م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي اع ـل ــن بهدف افتتاح مركز للمناقصات في
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه في لبنان ،ملختلف املشاريع والبضائع
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة إن قـيـمــة الصينية التي ترغب شركات لبنانية
الـ ـ ـق ـ ــروض واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات امل ـع ـل ـنــة أو عربية باستيرادها.
لــدول املنطقة تبلغ حوالي  55مليار الخطوة مهمة خصوصًا انها تقرب
دوالر .وبـ ـحـ ـس ــب شـ ــي ج ـي ـن ـب ـي ـنــغ ،التجار والزبائن من املنتج وتساهم
ق ـ ـ ــررت الـ ـص ــن ت ـخ ـص ـي ــص قـ ــروض في ازالــة اي خطأ او التباس لناحية
خاصة لتشجيع العملية الصناعية ن ــوع ـي ــة ال ـب ـض ــائ ــع ،وه ـ ــي اش ـكــال ـيــة
فــي الـشــرق االوس ــط بقيمة  15مليار
دوالر ،وتقديم قروض تجارية بقيمة
 10مليارات دوالر لدعم التعاون في
م ـجــال ال ـطــاقــة ،و 10م ـل ـيــارات دوالر
على شاكلة قروض ميسرة.

لبنان ...يتكلم الصينية
حتى اآلن ،لم تبد الحكومة اللبنانية
والوزارات املختصة الحماسة الالزمة
أو تـ ـب ــذل ال ـج ـه ــد املـ ـطـ ـل ــوب لـتـلـقــف
االن ــدف ــاع ــة ال ـص ـي ـن ـيــة .ل ـك ــن ال ـق ـطــاع
الـخــاص اللبناني يسعى ،على قدر
استطاعته ،الــى توطيد الـعــاقــة مع
الصينيني وجذبهم الى لبنان .فقبل

المعرض سيتيح
للتجار والزبائن اإلطالع
على نماذج للمنتجات
والبضائع قبل طلبها
واستيرادها

ي ـصــادف ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن مـسـتـخــدمــي
التجارة االلكترونية.

روجيه إده
ي ـف ـض ــل رج ـ ــل االع ـ ـمـ ــال روج ـ ـيـ ــه اده
الـ ـح ــدي ــث ع ــن "م ـ ـعـ ــرض" ب ـ ــدل مــركــز
ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ،ي ـ ـعـ ــرض مـ ــن خ ــال ــه
الصينيون بضائعهم .احد االهــداف
االس ــاس ـي ــة ل ـل ـم ـعــرض ،بـحـســب اده،
هــو الـحـفــاظ عـلــى عنصر الـثـقــة لــدى
الـ ــزبـ ــائـ ــن وت ـج ـن ـي ـب ـه ــم ال ـ ــوق ـ ــوع فــي
مصيدة اعالنات زائفة او بضائع ال
ترق ملا يتوقعون خاصة وانه يصعب
تـحــديــد نــوعـيــة املـنـتــج وج ــودت ــه من
خ ـل ــف الـ ـش ــاش ــة .امل ـ ـعـ ــرض بــال ـتــالــي
سـيـتـيــح لـلـتـجــار وال ــزب ــائ ــن االط ــاع
على نـمــاذج للمنتجات والبضائع،
وم ـعــاي ـن ـت ـهــا ع ــن ك ـث ــب ق ـب ــل طـلـبـهــا
واستيرادها.
يـلـفــت اده ال ــى ان امل ـع ــرض سـيـكــون
دائما" ،وقد عرضنا موقعني القامته
وال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون ي ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون الـ ـخـ ـي ــار
االن ـســب ل ـهــم .اح ــد امل ــواق ــع املقترحة
يقع فــي بـلــدة ادة الجبيلية واملــوقــع
اآلخر يقع على اوتوستراد عمشيت ـ ـ

تقرير

مؤشر  BLOM PMIيرتفع إلى أعلى مستوى في
أظهر مؤشر  ،BLOM PMIالصادر
عن بنك لبنان واملهجر ،تراجعًا في
الحركة التجارية خالل الشهر االول
م ــن ع ــام  ،2016اض ــاف ــة ال ــى تــراجــع
اإلن ـتــاج والـطـلـبـيــات الـجــديــدة التي
سجلت أبطأ معدالت لها منذ تموز
املـ ــاضـ ــي .ف ـي ـمــا ل ـف ــت الـ ــى اس ـت ـق ــرار
فــي م ـعــدالت الـتــوظـيــف فــي شــركــات
القطاع الخاص بعد تراجعها طوال
الربع الرابع من .2015
ويحتسب مؤشر  BLOM PMIعلى
أسـ ـ ــاس م ـت ــوس ــط خ ـم ـســة م ـكــونــات
أســاسـيــة فــي ن ـشــاط ال ـشــركــات هــي:
ال ـط ـل ـب ـيــات ال ـج ــدي ــدة لــدي ـهــا (%30
مـ ــن املـ ـ ــؤشـ ـ ــر) ،ومـ ـسـ ـت ــوى االنـ ـت ــاج

( ،)%25ومستوى التوظيف (،)%20
ومــواعـيــد تسليم املــورديــن (،)%15
ومـ ـخ ــزون امل ـش ـتــريــات ( .)%10كما
يـ ـسـ ـتـ ـن ــد املـ ـ ــؤشـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات
امل ـج ـ ّـم ـع ــة م ــن اإلج ـ ــاب ـ ــات ال ـش ـهــريــة
ُ
على االستبيانات الـتــي تــرســل الى
املسؤولني التنفيذيني فــي أكثر من
 400م ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع ّ ال ـخــاص،
تــم انـتـقــاؤهــا بشكل لتمثل الهيكل
الحقيقي لالقتصاد اللبناني ،بما
في ذلك التصنيع ،الخدمات ،والبيع
بالتجزئة.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ش ـ ـهـ ــد كـ ــانـ ــون
الـثــانــي ارتـفــاع مــؤشــر BLOM PMI
إل ـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ل ـ ــه ف ـ ــي س ـتــة

أشـهــر ،إذ ارتـفــع مــن  47.9نقطة في
كــانــون األول إلــى  49.1نقطة .ورغــم
استمرار ســوء الـظــروف التشغيلية
فــي شــركــات القطاع الـخــاص ،إال أن
املــؤشــر اسـتـقــر عـنــد مـسـتــوى يشير
الى معدل تراجع متواضع ،أبطأ من
املتوسط الذي شهده عام .2015
الى ذلك ،أظهرت الدراسة تراجعات
كل من اإلنتاج وتدفقات األعمال
في ٍ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ،م ـمــا أشـ ــار إل ــى اس ـت ـمــرار
تأثير ان ـعــدام االسـتـقــرار السياسي
وضـ ـع ــف ال ـط ـل ــب فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق عـلــى
األداء الـ ـتـ ـج ــاري .ومـ ــع ذل ـ ــك ،كــانــت
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـت ــراج ــع مـ ـت ــواضـ ـع ــة ،إذ

ّ
مسجل منذ
رغم ان معدل التوسع في النشاط الشرائي كان أسرع معدل
شهر كانون الثاني  2015إال أنه بقي متواضعا

هبطت إلى أضعف مستوى لها منذ
تموز املاضي.
واسـ ـتـ ـق ــرت مـ ـع ــدالت ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص فــي بــدايــة
 ،2016بـعــد تــراجـعـهــا شـهــريــا طــوال

الـ ــربـ ــع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،أش ـ ـ ــارت ب ـيــانــات
كانون الثاني إلى تحسن في النشاط
الشرائي للشركات للمرة األولــى في
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،م ــا س ــاه ــم ف ــي زي ــادة
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مال وأسواق

ناس و Finance

من الدوالرات التي يسعون الى استثمارها
في مختلف القطاعات ،من البنية
التحتية الى التجارة والصناعة والزراعة
والتكنولوجيا...

وهو في هذا السياق يسعى للتعاون
مع الصينيني ،على ان تقدم املدرسة
دروسـ ـ ـ ـ ــا اي ـ ـضـ ــا ب ــالـ ـلـ ـغ ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
وب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـص ـي ـن ـيــن ال ــراغـ ـب ــن
بتعلم لغة الضاد.

الجانب القانوني

ادة بعد مفرق عمشيت ،واملفاوضات
ت ـت ـن ــاول االيـ ـج ــار خ ــاص ــة ان اع ـمــال
البناء واالن ـشــاء ستكون على عاتق
الصينيني".
من ّ
املعوقات االساسية التي يواجهها
الـتـجــار والــزبــائــن اللبنانيون خــال
تـعــامـلـهــم م ــع الـصـيـنـيــن ه ــو عــامــل
اللغة .وتجنبًا للوقوع في شباك هذه
املعضلة ،يؤكد ادة انه وملواجهة هذه
الثغرة سيتوفر في املعرض موظفون
صينيون يتحدثون اللغات العربية
والفرنسية واالنكليزية.
كرجل اعمال له باع طويل في قطاع
االعمال ،يدرك اده كيفية اتجاه الرياح
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وأسـ ـ ـ ــس ومـ ـق ــوم ــات
الـعـمــل املـطـلــوبــة لتفعيل االقـتـصــاد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل
للشباب .مجيء الصينيني قد يسمح
بـ ـض ــرب ع ـص ـف ــوري ــن ب ـح ـجــر واحـ ــد.
ف ــإدة يـسـعــى الن ـشــاء مــدرســة  -وهــو
قد حصل على ترخيص القامتها في
بلدة ادة  -غير تقليدية ،تقدم دروسا
مـتـخ ـص ـصــة وع ـم ـل ـيــة ت ـس ــاع ــد عـلــى
تنشئة الطالب على اختصاصات قد
تفتح لهم بــاب العمل فــي املستقبل.

يشير األم ــن ال ـعــام الـســابــق التـحــاد
املحامني العرب منسق رجال األعمال
الـصـيـنـيــن فــي لـبـنــان عـمــر زي ــن الــى
انــه "تــم انـشــاء شبكة مــن الحقوقيني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـع ــرب ع ـلــى مـسـتــوى
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي كـ ـك ــل حـ ـت ــى ن ـك ــون
ال ــى جــانــب املـسـتـثـمــريــن الصينيني
ونساعدهم مــن الـنــواحــي القانونية
ون ـس ـه ــل امـ ــورهـ ــم ام ـ ــام ال ـح ـكــومــات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واالدارات امل ـخ ـت ـصــة
والشركات وحتى االفراد".
كما انــه فــي حــال حـصــول اي اشكال
قانوني بني رجال االعمال الصينيني
وال ـع ــرب ،او بــن الصينيني واح ــدى
ال ــدول العربية واملستثمرين العرب
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ف ـس ـي ـك ــون
للشبكة دور في هذا املجال من خالل
تقديم خدمات قانونية واستشارية
وعـمــانـيــة لـتـفــادي ال ـنــزاعــات .يلفت
زي ــن ال ــى ان الـحـقــوقـيــن سـيـكــونــون
عربًا وصينيني .والشبكة القانونية
مــوجــودة وف ــي كــل بـلــد عــربــي توجد
م ــؤس ـس ــات عـ ــدة قــانــون ـيــة مـسـتـعــدة
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ـه ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـمـ ــة كـ ـ ــل ح ـســب
اختصاصها.
الهدف االكبر بحسب زيــن يكمن في
جعل لبنان املركز االساسي في العالم
ال ـعــربــي لتسهيل االمـ ــور الـقــانــونـيــة
واالستشارية بني املستثمرين العرب
والصينيني.
ال ـه ـج ـم ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى امل ـن ـط ـقــة
سـ ــري ـ ـعـ ــة .ال ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــخ الـ ـ ـت ـ ــي ات ـي ـن ــا
ع ـل ــى ذك ــره ــا ت ـف ـيــد ب ـم ــدى حـمــاســة
ال ـص ـي ـن ـي ــن واس ـت ـع ـج ــال ـه ــم وعـ ــدم
رغبتهم باضاعة الوقت .الفرص قد
تــأتــي وت ــزول بالسرعة عينها التي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـص ـي ـن ـي ــون .ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص الـلـبـنــانــي يسعى ويجاهد
لـ ـحـ ـف ــظ مـ ـك ــان ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي ق ــال ــب
ال ـح ـلــوى ال ـص ـي ـنــي ...االك ـي ــد ان ــه في
حال كانت خطوات الدولة اللبنانية
شـبـيـهــة ب ـخ ـط ــوات ال ـس ـل ـح ـفــاة ،فلن
نتمكن من اللحاق بالتنني!!

ستة أشهر
سرعة نمو مخزونات املشتريات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـمــر ت ــراج ــع تــراكــم
األعمال غير املنجزة ،لتكتمل بذلك
فـ ـت ــرة س ـب ـع ــة أشـ ـه ــر م ـت ـع ــاق ـب ــة مــن
الـ ـت ــراج ــع .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ك ــان ــت وت ـيــرة
التراجع فــي فترة الــدراســة األخيرة
طفيفة ،بعد تراجعها مرة أخرى من
معدل التراجع الـحــاد الــذي شهدته
في تشرين األول املاضي.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،أش ـ ــارت
شــركــات الـقـطــاع الـخــاص اللبنانية
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ت ـغ ـي ــر ب ـس ـي ــط فـ ــي مــا
ي ـت ـع ـل ــق ب ــإجـ ـم ــال ــي ال ـت ـك ــال ـي ــف فــي
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي .وأتـ ــى ذل ــك نتيجة
تـ ـحـ ـس ــن مـ ـت ــوس ــط األجـ ـ ـ ـ ــور ب ـش ـكــل

ط ـف ـيــف خـ ــال ذلـ ــك ال ـش ـه ــر ،عــاكـســا
ّ
املسجل في الشهر السابق،
التراجع
وم ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار أسـ ـع ــار
املـ ـشـ ـت ــري ــات .وب ـ ـ ـ ّـرر ب ـع ــض أع ـض ــاء
ال ـل ـج ـن ــة ذلـ ـ ــك ب ــانـ ـخـ ـف ــاض أسـ ـع ــار
ً
عامليا.
املنتجات األساسية
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،دف ـعــت املـنــافـســة
وج ـ ـهـ ــود زيـ ـ ـ ــادة ت ــدفـ ـق ــات األعـ ـم ــال
الـ ـج ــدي ــدة ب ــالـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى تـقـلـيــل
أس ـعــار مـنـتـجــاتـهــا لـلـشـهــر الـعــاشــر
على التوالي.
وعلى ًنطاق آخــر ،أظهرت البيانات
تـحـســنــا ف ــي أداء امل ــوردي ــن للشهر
ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ول ــو بشكل
هامشي.

كيف تحصل
على قرض السيارة؟
السيارة في لبنان أكثر من مجرد وسيلة نقل .بالطبع ،هي
أكثر الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في تنقالتهم
وتفاصيل حياتهم اليومية ،لكنها في الثقافة الوجدانية
ُ
اللبنانية ت َع ّد تعبيرًا عن ذوق وهوية ونمط حياة ومكانة...
لذلك ،كان االهتمام باقتناء السيارات من األولويات لدى
اللبنانيين على اختالف إمكاناتهم ،وليس من الكماليات
كما هي الحال في كثير من دول العالم.
تـسـتـحــوذ ق ــروض ال ـس ـيــارات فــي لـبـنــان عـلــى نـسـبــة كبيرة
مــن ال ـقــروض الـتــي تمنحها امل ـص ــارف .وعـلــى الــرغــم مــن ًأن
ق ــروض ال ـس ـيــارات شـهــدت تــراجـعــا مـنــذ ع ــام  2014نتيجة
لتراجع النمو االقتصادي ولسياسة مصرف لبنان الجديدة
فــي م ـجــال مـنــح ال ـق ــروض للمستهلكني ،إال أن ـهــا تـبـقــى من
ً
القروض التي تلقى رواجًا وإقباال كبيرين.
لكن قبل طلب القرض من املصرف ،يفترض أن تكون الخطوة
األولى معرفة نوع السيارة التي تريد والتي تالئمك ،فظروفك
املالية قــد ال تساعدك دومــا على اقتناء مــا تــريــد ،بــل مــا أنت
بحاجة أكثر إليه.

السيارة التي تناسبك
مــا كــل مــا يتمناه امل ــرء ي ــدرك ــه ...فــالـسـيــارة الـتــي نــرغــب في
اقـتـنــائـهــا قــد ال ت ـكــون ال ـس ـيــارة ال ـتــي سنقتنيها فــي نهاية
املطاف ،ألن حسابات الحقل قد تختلف عن حسابات البيدر.
املـصــرف لــن يقف عائقًا بينك وبــن رغـبــاتــك ،خصوصًا إذا
كنت قادرًا على سداد الدفعات الشهرية ،لكن املسؤولية تقع
ً
على عاتقك أوال وأخيرًا لتعرف إذا كانت السيارة التي تريد
تالئم إمكاناتك.
ً
بناء عليه ،من الضروري أن تكون على دراية دقيقة بميزانيتك
وقــدراتــك املالية وراتبك أو مدخولك الشهري ،إضافة إلــى ما
يستحق عليك من نفقات ثابتة كي ال تجد نفسك في وضعية
صعبة لسداد القرض في حال حصولك عليه ،أو كي ال يؤثر
القرض على مصاريفك األخرى ونمط حياتك.
ّ
يضرك االستفسار عن السيارة التي
بعد هــذه الخطوة ،لن
تعجبك .تذكر دائمًا أن الشكل الخارجي للسيارة وسعرها،
على أهميتهما ،ليسا ســوى جــزء مما يجب عليك االلتفات
إل ـي ــه ق ـب ــل ح ـس ــم قـ ـ ـ ــرارك .وع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اس ـ ــأل عــن
استهالك السيارة للوقود ،وإن كان يصعب إيجاد قطع غيار
لها في حال تعرضها لضرر ،وإن كانت هذه القطع مكلفة أو
في متناول اليد .واسأل عن قيمتها املستقبلية ،هل ستخسر
السيارة الكثير من قيمتها إن رغبت في بيعها الحقًا؟ أم أنها
تحافظ على جزء من قيمتها ،ما يجنبك خسائر أكبر؟
حجم السيارة مهم .فكر في تنقالتك ،هل تجد عادة صعوبة
ً
فــي إيـجــاد مـكــان لركنها مـثــا؟ مــن يستقل الـسـيــارة معك؟
هل أنت بحاجة إلى سيارة عائلية ،وبالتالي عليك البحث عن
حجم كبير ،أم أن استعمالك لها فردي ،ما يتالءم مع الحجم
الصغير؟
لإلفادة ومساعدتك على معرفة حركة السوق وما يميل إليه
اللبنانيون عمومًا ،تشير اإلحصاءات إلى أن  29170سيارة
جــديــدة بيعت فــي لبنان فــي األشـهــر التسعة األول ــى مــن عام
 ،2015وقد توزعت املبيعات على النحو اآلتي:
ال ـس ـيــارات الـيــابــانـيــة اسـتـحــوذت عـلــى  %38.6مــن املبيعات،
والسيارات الكورية على  ،%34.4والسيارات األوروبـيــة على
.%20.5

الطريق نحو القرض
 -1الدفعة األولى

فـ َـرض تعميم صــادر عــن مصرف لبنان فــي تشرين األول
 2014نسبة  25في املئة ٍّ
كحد أدنى للدفعة األولى على قروض
السيارات .وبالتالي ،إذا كــان سعر السيارة  10آالف دوالر،
فعليك دفع  2500دوالر دفعة أولى ،فيما املبلغ الباقي يقرضك
إياه املصرف مع احتساب الفائدة.

 -2التأمين

بوليصة التأمني الشامل على كل املخاطر إلزامية طوال فترة
تسديد القرض.

 - 3مدة القرض

مدة القرض القصوى يمكن أن تراوح ما بني  5إلى  6سنوات،
وفي بعض الحاالت قد تصل إلى  7سنوات .املدة تختلف بني
مصرف وآخر ،ويجدر بك االنتباه إلى أنه في بعض املصارف
قد ال تختلف املــدة القصوى التي يمكن فيها ســداد القرض،
س ــواء أكــانــت الـسـيــارة جــديــدة أم مستعملة ،فيما مصارف
أخرى قد تمنح سنة إضافية لسداد القرض إن كانت السيارة
جديدة.

 -4حجم القرض

الحد األقصى للقرض ،ســواء أكــان لشراء سيارة جديدة أم
مستعملة ،قــد يختلف بــن مصرف وآخــر .بعض املصارف
على سبيل املثال ال تضع حدًا أقصى للقرض ،البعض اآلخر
قد يحدده بمبلغ  100ألف دوالر على سبيل املثال ،في وقت قد
يبلغ في مصرف منافس  50ألفًا أو  150ألف دوالر...
إضــافــة إلــى ذلــك ،وضمن املـصــرف الــواحــد ،قــد يختلف الحد
األقصى للقرض إن كان لشراء سيارة جديدة أو مستعملة،
وقد يكون هو عينه .في حال االختالف ،يكون الحد األقصى
املـسـمــوح بــه لـلـسـيــارة ال ـجــديــدة أك ـبــر مــن ال ـحــد املـسـمــوح به
للسيارة املستعملة.

 -5الفائدة

الفائدة تحسب على أساس القرض املأخوذ ،ال على أساس
سعر السيارة .وإذا عدنا إلى مثال السيارة التي يبلغ سعرها
 10آالف دوالر ،وبعد تسديد الدفعة األولــىُ ،ت َ
حسب الفائدة
على أساس القرض ،وهو ما يعادل  %75من قيمة السيارة.
ومــن املهم أن تــدرك أن سعر الفائدة يدفع عــادة وط ــوال مدة
سداد القرض على أساس املبلغ األساسي الذي اقترضته .فإذا
كانت الفائدة  %5واملبلغ املقترض  7500دوالر ،فأنت ستدفع
ً
 %5عــن هــذا املبلغ كــامــا كــل سنة ،حتى لــو أنــك ســددت في
السنة األول ــى  5آالف دوالر مــن قيمة الـقــرض ،أي إنــك تدفع
باق منه.
الفائدة على أساس القرض األساسي ،ال على ما هو ٍ
مع اإلشارة إلى أن الفائدة على السيارة املستعملة تكون أكبر
من الفائدة إن كانت السيارة جديدة.

-6الرسوم

رسم دراسة امللف يكون عادة مطابقًا ،سواء أكانت السيارة
جــديــدة أم مستعملة ،وقــد يختلف فــي بعض الـحــاالت ،وذلــك
ّ
حسب سياسة كل مصرف ،لكنه في اإلجمال ال يقل عن 50
دوالرًا ،وال يزيد على  ،200وطبعًا بحسب كل مصرف.

 -7األهلية

ال ـشــروط فــي جــوهــرهــا تتشابه فــي مجمل امل ـصــارفّ ،
لكن
بعض التفاصيل قد تختلف بني مصرف وآخر .وبالتالي على
طالب القرض أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من  10سنوات ،وأتم
 18من العمر ،ولم يتجاوز الـ  64عند انتهاء مدة سداد القرض.
أما في ما يختص بالراتب ،فالحد األدنــى املطلوب توافره قد
يختلف بني مصرف وآخر ،كذلك قد تختلف مدة تثبيته في
َ
العمل ،فبعض املصارف قد تشترط على طالب القرض سنتي
خدمة ،والبعض اآلخر قد يكتفي بسنة.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن قيمة الــدفـعــات الشهرية ال يمكن أن
تتعدى ما نسبته  %33من املدخول الشهري لطالب القرض.
 -8  مدة الموافقة
تختلف بحسب املصارف ،وبحسب مطابقة امللف مع شروط
األهلية وتوافر املستندات املطلوبة.
ّ
تــذكــر أن الـسـيــارة تبقى مــرهــونــة للمصرف حـتــى تسديد
جميع املستحقات ،فــا يمكنك بيعها .وفــي حــال التخلف
املتكرر عن السداد ،وبعد إنذارك ،تعود السيارة إلى املصرف.

برعاية:
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علي أبو نعمه*
تحت غـطــاء األمــم املتحدة ومــا يسمى خطة
«سـيــري» أو «آلـيــة إع ــادة إعـمــار غ ــزة» ،تقوم
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـبــر مـكـتــب املـنـســق الـخــاص
لعملية الـســام فــي الـشــرق األوس ــط بتزويد
إس ــرائـ ـي ــل بـ ـق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات ّ ت ـح ـت ــوي عـلــى
مـعـلــومــات مــن شــأنـهــا أن تــوفــر بـنــك أه ــداف
ّ
لـهـجـمــات اســرائـيـلـيــة عـلــى غ ــزة .إال أن هــذه
ال ـخ ـط ــة والـ ـبـ ـن ــود الـ ـت ــي ن ـص ــت ع ـل ـي ـهــا غـيــر
قانونية ،بل تنتهك حق الشعب الفلسطيني
فــي الحياة ،وذلــك بحسب الخبير القانوني
نايجل وايت .Nigel White
فسر وايــت وثيقة «سـيــري» ً
ّ
بناء على طلب
مــن مركز م ــوارد الـقــانــون ٌ الــدولــي اإلنساني
«دياكونيا» ،وهي منظمة إنمائية سويدية
كـ ـب ــرى تـ ـم ـ ّـولـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــومـ ـت ــان ال ـس ــوي ــدي ــة
والـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .لـ ـك ــن األم ـ ــر
املستغرب ،أن تلك املنظمة املذكورة أطلعت
دب ـلــومــاس ـيــن وم ـن ـظ ـمــات دول ـي ــة ع ـلــى هــذا
الرأي القانوني ،ولكنها حتى اآلن لم تنشر
تـحـلـيــل وايـ ــت ،وذل ــك ب ـخــاف آراء الـخـبــراء
األخـ ـ ــرى ال ـ ـصـ ــادرة بـتـكـلـيــف م ـن ـهــا ،وال ـتــي
قامت بنشرها للعلن .هــذا التكتم على تلك
الــوث ـي ـقــة ي ـش ـيــر إلـ ــى أن الـتـفـسـيــر ال ـص ــادم
والـصــاعــق لتلك الوثيقة ،ال ــذي قــدمــه وايــت
في تقريره القانوني ،قد يكون السبب وراء
اإلب ـقــاء على ســريــة بـنــود آلـيــة إع ــادة إعمار
ّ
غزة وعدم نشرها ليطلع عليها املستفيدون
امل ـف ـتــرضــون .فـقـيــام تـلــك املـنـظـمــة امل ــذك ــورة
بـنـشــر ه ــذا الـ ــرأي ال ـقــانــونــي عـلــى امل ــأ ،من
ش ــأن ــه أن يـضـعــف ط ـمــأنــات األمـ ــم املـتـحــدة
وادعاءاتها حول تلك اآللية.
خـطــة «س ـي ــري» ت ـلــك ،ال ـتــي صــاغـهــا روب ــرت
سيري  Robert Serryاملنسق الخاص ملكتب
األمم املتحدة في الشرق األوسط «،»UNSCO
جاءت بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على

َّ
دمر القصف اإلسرائيلي  ٢٤٠٠٠منزل تدميرًا كليًا أو جزئيًا خالل العدوان األخير على غزة (محمد عبد ــ أ ف ب)
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غزة صيف  ،٢٠١٤الذي أودى بحياة ما يزيد
على  ٢٢٠٠فلسطيني ،حيث َّ
دم ــر االجتياح
والـقـصــف اإلســرائـيـلــي  ٢٤٠٠٠مـنــزل تدميرًا
كليًا أو جزئيًا ،وألحق أضرارًا بنحو ١٤٦٠٠٠
منزل آخر ،وفقًا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق
ٍ
ال ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة « .»OCHAفـبـعــد وقــف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي  ٢٦آب /أغ ـس ـطــس ،٢٠١٤
تفاوض منسق األمم املتحدة الخاص لعملية
ال ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط روبـ ــرت سـيــري
مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على آلية
إعادة إعمار غزة .وقد توصل األطراف الثالثة
إلــى اتفاق «سـيــري» ،الــذي كــان بمثابة إمالء
إســرائـيـلــي يتناسب ومتطلباتها إســرائـيــل
«األمنية».
أب ـقــت األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة املــوق ـعــة لــاتـفــاقـيــة،
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـبــر مـكـتــب املـنـســق الـخــاص
لعملية السالم في الشرق األوسط ،والسلطة
الفلسطينية ،وإسرائيلَّ ،
النص األصلي لخطة
ُ
«سيري» ّ
طي الكتمان قبل أن ينشر في موقع
االنتفاضة اإللكترونية ،بالرغم مــن مطالب
الفلسطينيني بالشفافية والـنــزاهــة .وحسب
مــا نصت عليه تلك االتفاقية ،تشير البنود
ّ
املتفق عليها في تلك الخطة بوضوح إلى أن
قدرة الفلسطينيني على إعــادة بناء حياتهم
أضحت رهنًا بالقيود الخانقة التي تنطوي
عليها هذه اآللية والتي تفرض حظرًا كليًا أو
تقيد بشدة دخول مواد البناء إلى قطاع غزة
بحجة االدع ــاء اإلســرائـيـلــي بــاسـتـخــدام تلك
املــواد في بناء األنفاق .فالنظام الذي تضعه
تلك اآللية ليس فقط نظامًا ُمعقدًا ،بل ُيسهم
فــي إبـطــاء جـهــود عملية إع ــادة الـبـنــاء حيث
يتطلب مــوافـقــة مسبقة مــن سلطة االحـتــال
التي تمتلك قــرار التصديق على مــن يسمح
لهم الحق باستيراد تلك املواد ومن لهم الحق
بتسلمها.
كذلك تجمع األمم املتحدة ،عبر مكتب منسقها
الخاص ،من خالل تطبيق تلك اآللية معلومات
ّ
مفصلة وخاصة عن األســر الفلسطينية في

ً
مثلما بنت إسرائيل جــدارًا اسمنتيًا عــازال
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ك ـخ ـطــوة ع ـلــى طــريــق
تهويد فلسطني نهائيًا ،جدران كثيرة ترتفع
فــي الكثير مــن ال ــدول واملـنــاطــق .بــن شمال
أمـيــركــا وجنوبها ُيبنى ج ــدار على حــدود
املكسيك ملنع هجرة الفقراء الجنوبيني إلى
الشمال .وعلى حدود مقدونيا مع اليونان
ي ـجــري ب ـنــاء س ـيــاج شــائــك مــرتـفــع لحماية
حدود القارة األوروبية الجنوبية من تدفق
ماليني الالجئني املتوقع زحفهم مع حلول
الربيع املقبل .وفي البحر املتوسط ،يجري
نشر األساطيل العتراض زوارق املهاجرين
وامل ـه ــرب ــن .ل ـكــن الـ ـج ــدران واألس ــاط ـي ــل لن
تكفي ،وسيستمر زحــف املهاجرين الغزير
ألن أشياء كثيرة تغيرت ،و»انقلب السحر
على الساحر».
نـجــح الـنـظــام الـعــاملــي الـجــديــد بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية في أن ّ
ينجي أوروبا وشمال
الـعــالــم مــن وي ــات ال ـح ــروب ،حـتــى اندلعت
حــروب البلقان فــي التسعينيات مــن القرن
املاضي ،وبعدها بضع حروب في جورجيا
وال ـق ــرم وشـ ــرق أوك ــران ـي ــا .ونـجـحــت ال ــدول
االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـت ــي لـبـســت ع ـب ــاءة حـقــوق
اإلن ـســان ،فــي إض ــرام ال ـحــروب ونـشــر الفقر
والتشرذم في بلدان الجنوب.
أم ــا ال ـحــروب فــي ال ـش ـمــال ،فـلــم تـعــد ممكنة
بعد امـتــاك معظم دولــه تــرســانــات نووية،
أو مظالت نووية عند من قرر عدم إنتاجها.
ونـ ـج ــح الـ ـشـ ـم ــال ب ـف ـض ــل هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـق ــرار
وب ـف ـضــل اس ـت ـن ــزاف األدمـ ـغ ــة امل ـه ــاج ــرة في
اس ـت ـق ـطــاب األف ـض ــل م ــن ال ـج ـن ــوب .الـعـقــول
ـواد األول ـيــة والـيــد العاملة
والــرســامـيــل وامل ـ ّ
ال ـب ـخ ـســة ك ـل ـهــا س ــخ ــرت ل ـت ـقــدمــه وت ـط ــوره
وإلعـ ـ ــادة ب ـنــاء م ــا هــدم ـتــه اآللـ ــة الـعـسـكــريــة
امل ــدم ــرة خ ــال ال ـحــربــن األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة.
وتـمـكــن الـشـمــال الـصـنــاعــي الــرأسـمــالــي من
ً
فرض األنظمة التي يريد في الجنوب ،أوال
مــن خ ــال االسـتـعـمــار املـبــاشــر فــي النصف
األول مــن ال ـقــرن ،ثــم بالقضاء على قـيــادات

ال ـعــالــم ال ـثــالــث وفـ ــرض أن ـظـمــة يـتــم تعيني
زعمائها عبر السفارات والبرقيات ،وحتى
باإليميل حاليًا.
وكانت النتيجة تفتت الكيانات التحررية
التي تشكلت بعد فترة تفكيك االستعمار،
واض ـم ـحــال ال ــدول ــة الـقــومـيــة فــي الـجـنــوب
على امتداد مساحات بحجم قــارات .معظم
أفريقيا بــات يعاني مــن الـنــزاعــات القبلية
واإلثـنـيــة والقومية فــي ظــل غـيــاب األح ــزاب
الواعية الجامعة والقيادات الطليعية .أمر
ال يختلف كثيرًا عما يجري في عالم العرب
الذي لم يعد تجمعه اللغة والدين والتاريخ
والـثـقــافــة والـفـنــون والـجـغــرافـيــا والقومية.
ومع اضمحالل تلك الــدول والكيانات ،بات
كل شيء فيها رخيصًا ،حتى املاس والذهب
ً
لــم يعد سـهــا بيعهما بثمن مـجــز ،ناهيك
عــن مــواد حيوية كالنفط والـغــاز واملـعــادن.
ال ـش ـمــال يـسـ ّـعــر كــل ش ــيء ،وصــانــع الـســوق
يفرض األسعار.
ف ــي داف ـ ـ ـ ــوس ،ن ـ ّـب ــه ال ــرأسـ ـم ــال ــي األم ـي ــرك ــي
الشهيرَ ،تشارلز شواب ،إلى أن تدفق مليون
أو م ـل ـيــونــي الج ــئ س ـ ــوري وأف ــري ـق ــي على
ً
أوروبا العام املاضي يبقى رقمًا ضئيال جدًا
قياسًا بما ينتظرها فــي األشـهــر واألع ــوام
املقبلة .ورأى أن االنهيارات في أسعار املواد
ً
األولـيــة وامل ــواد الـخــام وال ــزراع ــة ،فـضــا عن
الـتـغـيــرات املـنــاخـيــة الـنــاتـجــة مــن االح ـتــرار
املـنــاخــي والـتـصـحــر .كلها عــوامــل ستجعل
الهجرة تصل إلــى مليار نسمة أو أكثر في
وقت قريب.
ل ـيــس ه ـنــاك م ــن ب ـحــار أو ج ـ ــدران يـمـكــن أن
تــوقــف ب ـش ـرًا مــذعــوريــن ي ـنــازعــون م ــن أجــل
البقاء على قيد الحياة .ربما كانت النزاعات
والـ ـ ـح ـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة املـ ـم ــول ــة مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج،
ّ
واملسرع لعملية الهجرة .لكن جفاف
املحفز
الصحارى وتوسعها في العقدين األخيرين،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ـمــركــز ال ـص ـنــاعــات والــرســام ـيــل
والعلماء في بلدان بعينها تتحكم باألسواق
وباألسعار وحتى بقيمة العمالت في أسواق
ال ـق ـط ــع ،ج ـع ــل ك ــل املـ ــوازيـ ــن ت ـخ ـت ــل ،وأك ـب ــر
اختالل شهدته الدول األفريقية.

بعد قتل األمني العام السابق لألمم املتحدة،
ً
داغ همرشولد ،الــذي كــان مستقال ومؤمنًا
ّ
بـنـظــام عــاملــي م ـن ــزه ،ج ــرى قـتــل أو هزيمة
كـتــل سـيــاسـيــة وزع ــام ــات ق ـيــاديــة بأكملها
ّ
تشيد
كان بإمكانها تنفيذ خطط تنموية،
الـ ـ ـس ـ ــدود وتـ ـم ــد ال ـ ـطـ ــرق وت ـب ـن ــي امل ـ ـ ــدارس
واملـسـتـشـفـيــات ،وتـسـلــح وتـ ــدرب الـجـيــوش
وقوى األمن ،وتحمي الحدود ،وتقضي على
العصابات وتجمع القبائل ،وتقيم مصانع
وتزرع الحقول .تلك اآلفاق ُجففت مع جفاف
السماء من الغيوم.
قبل  ،٢٠١١ظلت هناك بعض الدول القادرة
بفضل خيراتها على حفظ نوع من التوازن
واالستقرار في مناطق معينة ،مهما كانت
محدوديته .دولــة مثل ليبيا بقيادة معمر
القذافي ،على علله ،كانت تؤثر في التشاد
ً
وال ـن ـي ـجــر وم ــال ــي وصـ ـ ــوال إلـ ــى نـيـجـيــريــا.
رفع القذافي شعار أفريقيا لسنوات كثيرة
وأراد إع ــادة مجد إمـبــراطــوريــة مالي تحت
حكم منسى موسى األول ،الذي حكم شمال
أفريقيا قبل  ٧٠٠عــام ووصـلــت سفنه إلى
ُأميركا الجنوبية قبل كولومبوس.
ً
أسقطت ليبيا ،وب ــدال مــن أن تصبح ليبيا
الـجــديــدة عنصر نهضة وإل ـهــام لـجــوارهــا،
تحولت إلــى شر مستطير على كل أفريقيا
بعد استيالء تنظيمي «داعش» و»القاعدة»
عـلــى تــرســانــاتـهــا ون ـشــرهــا ف ــي ك ــل ال ـق ــارة،
ً
وصــوال إلى سوريا وما بعدها .كما وصل
بـعــض ســاحـهــا إل ــى أوروب ـ ــا نـفـسـهــا الـتــي
تعيش الهلع الشديد من الخاليا اإلرهابية
املستيقظة.
النائمة أو
ُ
وق ـب ــل ل ـي ـب ـيــا ،أس ـق ـط ــت ال ـ ـعـ ــراق وت ـحــولــت
تلك الــدولــة األغـنــى فــي الـثــروات إلــى أقاليم
ومـ ـح ــافـ ـظ ــات مـ ـشـ ـتـ ـت ــة .وجـ ـ ـ ــرى م ـ ــا ج ــرى
ـال وت ــون ــس
لـ ـلـ ـس ــودان والـ ـيـ ـم ــن وال ـ ـصـ ــومـ ـ َ
ومـصــر والـجــزائــر الـتــي لــم تتعاف كليًا من
حرب التسعينيات األهلية .أما سوريا التي
كانت أكثر دول الشرق تماسكًا واستقرارًا
وأف ـض ـل ـهــا م ــن ح ـيــث الـتـعـلـيــم وال ـص ـنــاعــة
والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه وال ـ ـط ـ ــاق ـ ــات والـ ـبـ ـن ــى
األســاسـيــة ،وبما تملكه مــن خـبــرات بشرية

كبيرة ومبدعني ومفكرين وفنانني ،فكانت
هدفًا رئيسيًا من أهداف التمزيق والتفتيت
والتشريد في إطار «الفوضى الخالقة» التي
ً
عملوا طويال على إرسائها ،ونجحوا حتى
اآلن في خططهم.
فــي عــالــم ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن يمتلك
 ٦٠ف ــردًا ٦( ،عـشــرات فـقــط) أكـثــر مــن نصف
ث ــروات العالم وفقًا لــدراســة صــدرت أخيرًا،
بعدما كان عدد هؤالء  ٨٥العام املاضي .لكن
تجميع ال ـث ــروات ،كـمــا زي ــادة ع ــدد الـفـقــراء،
في تسارع دائــم .في هــذا العالم ،حتى دول
م ـثــل ال ـص ــن وروسـ ـي ــا وال ـه ـن ــد وال ـب ــرازي ــل
وجنوب أفريقيا ،على ضخامتها وثرواتها
وخ ـي ــرات ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وهـ ــي ال ـت ــي تـضــم
معظم سكان الكوكب ،لم تتمكن من تحقيق
االستقالل التام وهي تمر حاليًا بأزمات لم
نكن لنتصورها قبل أشهر فقط.
فــي بــدايــة األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة ،ب ــدت روسـيــا
فــي أوج قــوتـهــا مــن حـيــث تمتعها بـثــروات
هائلة وقطع أجنبية من بيع النفط والغاز
وال ـس ــاح واملـ ــاس وال ــذه ــب .ب ــدت متحكمة
بمعظم مفاصل الطاقة والــدفء في أوروبــا
الباردة ،وباألخص بجاراتها املتاخمة .خرج
زعـيـمـهــا فــادي ـم ـيــر بــوتــن كـقـيـصــر جــديــد
ذي مشاريع عمالقة تتكامل معها طاقات
الصني مع روسيا والهند والشرق األوسط
فــي منظمة شنغهاي وغـيــرهــا ،وكــذلــك مع
البرازيل وجنوب أفريقيا وفنزويال وإيران.
بدأ العمل على إعادة إنعاش طريق الحرير،
ـار حـتــى ال ـي ــوم .م ـشــروع مــن شأنه
وه ــو س ـ ٍ
ربـ ــط امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ بــال ـب ـحــر امل ـتــوســط،
مرورًا ببحر قزوين والبحر األسود.
غـيــر أن ــه لــم يـمــر وق ــت طــويــل حـتــى انـهــارت
أسعار الطاقة والذهب واملعادن بأنواعها،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـب ـ ــدو امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرات
الـصـنــاعـيــة فــي وض ــع غــايــة فــي الـغـمــوض.
الـصــن الـتــي حلقت عــالـيــا وبــاتــت منافسة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ع ـلــى امل ــرك ــز األول في
التصنيع ،اهتزت أسواقها وغادرتها مئات
مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات (أك ـثــر مــن  ٧٠٠مليار)
خ ـ ــال أس ــاب ـي ــع فـ ـق ــط .ع ـم ـل ـت ـهــا الــرن ـم ـن ـبــي
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قاعدة بيانات متاحة إلسرائيل ،األمــر الذي
يسمح إلسرائيل باالطالع على تلك البيانات
السرية واسـتـخــدام املعلومات ال ــواردة فيها
من سجالت األسرة ،وقيود البيوت ومالكها،
كأهداف لهجماتها املستقبلية إذا ما قامت
ّ
بشن حرب أخرى على غزة ،وذلك وفقًا للرأي
ال ـق ــان ــون ــي ألسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون نــاي ـجــل وايـ ــت.
ُ
فــاألمــم املـتـحــدة تـ َـعـ ّـد شريكة فاعلة بطبيعة
الحال في جرائم إسرائيل ،بما فيها جريمة
الحصار ال ــذي تفرضه إســرائـيــل على قطاع
غزة منذ عام  .٢٠٠٧ومن خالل مشاركتها في
ُ
آلية إعــادة إعمار غــزة ،تسهم ،ليس فقط في
ً
ادامة الحصار وجعله أمرًا مقبوال دوليًا ،بل
تنتهك القانون الدولي وتمعن في انتهاكه.
استمرارها في تنفيذ تلك الخطة
ومن خالل
ً
تعتبر مـســؤولــة هــي وحـكــومــة إســرائـيــل عن

ُ
ت َع ّد األمم المتحدة
شريكة فاعلة في جرائم
إسرائيل
الـخـســائــر واإلص ــاب ــات ال ـتــي تـلـحــق بــأهــالــي
غزة ،لكون قواعد القانون الدولي تفترض في
هــذا الجهاز األمـمــي الحياد والـنــزاهــة .وكــان
مــوقــع «االن ـت ـفــاضــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة» قــد كشف
في  ٢٠١٤أن آلية إعادة إعمار غزة ،التي كان
ُيفترض بها أن ِّ
تسهل إعادة اإلعمار ،ستعزز
فعليًا سيطرة إسرائيل على القطاع.
ِّ
فـ ـ ــرغـ ـ ــم الـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ـ ــأن االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق س ـي ـم ــك ــن
الفلسطينيني الذين تشردوا بسبب القصف
اإلسرائيلي من إعــادة بناء منازلهم بسرعة،
ّ
إال أن من الواضح أن آلية اإلعمار قد أخفقت.
فقد وضعت آلية إعادة اإلعمار عقبات هائلة
فــي طــريــق إع ــادة اإلع ـمــار ،بحيث لــم تتمكن
األمم املتحدة بحلول تشرين الثاني /نوفمبر
 ٢٠١٥مــن املـســاعــدة إال فــي إع ــادة بـنــاء منزل

ُ
واحد فقط .فآلية اإلعمار تلك تمعن في إحكام
ّ
إسرائيل قبضتها على اقتصاد غزة ،وتمكن
إسرائيل من تحديد َمن يحق لهم بيع مواد
ّ
البناء واإلعمار وتسلمها .كذلك تتباطأ في
إدخــال تلك امل ــواد ،بل وترصد عبر كاميرات
مراقبة وضعت في مراكز تخزين مواد البناء
حركة اسـتـيــراد وتسليم تلك امل ــواد والكمية
املسموح بها .كل ذلك يأتي في إطار إجراءات
أمنية مشددة حيث تــؤدي نــدرة مــواد البناء
إلى ارتفاع أسعارها ،األمر الذي ُيغري بعض
األسر املنكوبة واليائسة أحيانًا ببيعها في
ً
ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،ب ــدال مــن اسـتـخــدامـهــا في
إعادة البناء.
َ
األساس القانوني
وحسب تحليل وايت ،فإن
ال ـ ــذي ت ـق ــوم آل ـي ــة إع ـ ــادة إعـ ـم ــار غـ ــزة عـلـيــه
ي ـخ ـضــع ل ـق ــواع ــد الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي لـكــونــه
يندرج في خانة املعاهدة أو االتفاقية بسبب
إب ــرام ــه ب ــن أط ـ ــراف قــانــون ـيــة دولـ ـي ــة .فتلك
اآللية تعد بمثابة عملية تبادل غير متوازن
في «الحقوق والواجبات» ،حيث ُيلقى على
كاهل السلطة الفلسطينية واألم ــم املتحدة
الكثير من االلتزامات ،بينما تحظى حكومة
وعدد قليل جدًا
إسرائيل بكثير من الحقوق
ٍ
من االلتزامات .وهذا األمر بالطبع يشكك في
مدى قانونية تلك اآللية بموجب نظام ُاألمم
املتحدة وقانون املعاهدات .وتظل مسألة ما
إذا كانت األمم املتحدة متورطة بأعمال غير
عمليات
شرعية موضع سؤال بسبب إدراج
ٍ
ُ
تناقض التزامات إسرائيل بموجب القانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنـســان ،وأيضًا
بسبب انضمام األمم املتحدة إلى آلية إعادة
إعـمــار غــزة وموافقتها على اإلش ــراف على
عمليات إعــادة إعـمــار ،األمــر الــذي قد يشير
إلـ ــى م ـش ــارك ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ــأع ـم ــال غير
مشروعة.
فإبرام مكتب املنسق العام لألمم املتحدة في
الـشــرق األوس ــط لتلك االتـفــاقـيــة طبقًا لوايت
ُيعد بمثابة تجاوز لواليته القانونية وخرقًا

رأي

مليثاق األمــم املتحدة .وفي رسالة استيضاح
مــن مــوقــع «االن ـت ـفــاضــة اإللـكـتــرونـيــة» ملكتب
امل ـن ـس ــق ح ـ ــول مـ ــا إذا ك ـ ــان روبـ ـ ـ ــرت س ـيــري
أو خ ـل ـفــه نـ ـيـ ـك ــوالي م ــاديـ ـن ــوف Nickolay
 Mladenovقــد اطـلـعــا عـلــى وثـيـقــة وايـ ــت ،لم
يؤكد مكتب املنسق ذلك األمــر ،كذلك لم ينف
ذلــك ،ولكن دافــع في  ٣٥٠كلمة عن آلية إعادة
إعمار غزة ،وألقى باللوم على الجهات املانحة
لتقصيرها فــي تمويل إع ــادة إعـمــار القطاع.
وأشار أيضًا مكتب املنسق إلى أنه غير َّ
مخول
ـرار أح ــادي مـنــه دون موافقة
نـشــر الـنــص ب ـقـ ٍ
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،ال ي ـ ـ ــزال ن ـح ــو م ـئ ــة أل ــف
فلسطيني مـمــن تــدمــرت مـنــازلـهــم يعيشون
ف ـ ــي مـ ـس ــاك ــن مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،وه ـ ـ ــم ال يـ ـ ـ ـ ــدرون أن
مـ ـس ــؤول ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ال ــذي ــن يــزع ـمــون
مـســاعــدتـهــم قــد أب ــرم ــوا اتـفــاقــا غـيــر قــانــونــي
يطيل َ
أمد معاناتهم ويعزز سيطرة إسرائيل
ويـحـصـنـهــا م ــن ال ـع ـق ــاب .ب ــل إن آل ـيــة إع ـ ّـادة
اإلعمار قد ُت ِّ
عرض حياتهم للخطر إذا شنت
إسرائيل هجمات في املستقبل ،نظرًا إلى ما
ُ
تــوفــره اآللـيــة مــن معلومات تـعـ ُّـد بنك أهــداف
ل ــاحـ ـت ــال .ولـ ـك ــن فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب ال ـض ـغــط
الحقيقي على إسرائيل من أجل رفع الحصار
عن غزة ،ومن دون وجود عواقب تترتب على
رفـضـهــا ال ـق ـيـ َ
ـام بــذلــك ،مــن املــرجــح أن تـكــون
آلـيــة إع ــادة اإلع ـمــار «مــؤق ـتــة» كـمــا االحـتــال
اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الذي
يوشك أن يدخل عامه الخمسني.
يحاول املشاركون في آلية إعادة اإلعمار ،بمن
َ
التهرب
فيهم السلطة الفلسطينية بالطبع،
م ــن املـ ـس ــاء ل ــة ب ــإب ـق ــاء اآللـ ـي ــة ط ــي ال ـك ـت ـمــان.
ولـكــن ِبـنـشــر ه ــذه الــوثــائــق ،سقطت السرية
وانـكـشـفــت اآلل ـيــة ،وعـلــى املـتــورطــن فــي هــذا
االتفاق أن يتحملوا املسؤولية عن أفعالهم.
* مستشار سياساتي في شبكة السياسات
الفلسطينية« :الشبكة» ومن مؤسسي «االنتفاضة
اإللكترونية»

على الماليين الزاحفة؟
(الوان) خسرت قرابة  ٦في املئة من قيمتها
م ــع ان ـه ـي ــار زل ــزال ــي ف ــي أس ــواق ـه ــا املــال ـيــة،
ع ــان ــى ال ـعــالــم ب ــأس ــره م ــن م ـضــاع ـفــاتــه .كل
ذلــك وقــع خــال أقــل من شهر ،فيما تحتفظ
الـصــن بفائض مــالــي تاريخي يـقــدر ب ـ ٣،٣
تريليونات دوالر.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـعــانــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة من
ديـ ــون تـصــل إل ــى  ١٩تــريـلـيــون دوالر ومــن
اختالل هائل في ميزانها التجاري يقارب
ال ـت ــري ـل ـي ــون دوالر .وه ـ ــي ت ـش ـهــد ص ـع ــودًا
ضخمًا في قيمة عملتها تجاوز  ٣٠في املئة
خــال عــام تقريبًا ،قياسًا بعمالت رئيسية
مثل اليورو والني والجنيه االسترليني .أما
مقابل الــروبــل الــروســي ،فــاالرتـفــاع تجاوز
 ٧٠في املئة ،وكذلك هي الحال بالنسبة إلى
غالبية دول األسواق الناشئة.
من الصعب عند النظر إلى هذه التناقضات
اس ـت ـب ـع ــاد «ن ـظ ــري ــة املـ ـ ــؤامـ ـ ــرة» .وال ـت ــاري ــخ
حافل بما ثبت أنه كان مؤامرة ،مثل إقامة
إســرائ ـيــل ومـنـظـمــة األم ــم امل ـت ـحــدة ال ـتــي لم
تنجز شيئًا س ــوى إع ـطــاء ش ـهــادات ميالد
ل ـ ــدول ي ـتــم إن ـش ــاؤه ــا ك ــإس ــرائ ـي ــل وت ـي ـمــور
ل ـش ـتــه ،وشـ ـه ــادات وفـ ــاة لـ ــدول أخـ ــرى مثل
ف ـل ـس ـط ــن وال ـ ـصـ ــومـ ــال ول ـي ـب ـي ــا وال ـ ـعـ ــراق
والسودان وأخرى على الطريق.
ف ــي عـ ــام  ،١٩٣٣ب ـعــد فـ ــوز الـ ـح ــزب ال ـن ــازي
األملــانــي فــي االنـتـخــابــات وتــولـيــه السلطة،
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى قـ ـ ـب ـ ــل اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود ف ــي
أمل ــان ـي ــا ب ـح ـمــات ع ـن ـصــريــة ،اج ـت ـمــع كـبــار
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
أمستردام الهولندية وأعلنوا الحرب على
أملانيا .مقاطعة تجارية تامة سبقت الحرب
العاملية بستة أع ــوام يــوم كــانــت أملانيا من
أكثر دول العالم تقدمًا من حيث الصناعة
وال ـت ـجــارة .منعوا تفريغ السفن التجارية
األملانية وحرموها من مواد أساسية .حتى
بيع غــاز الهيليوم ألملانيا الــذي كــان الغاز
الوحيد املالئم للمناطيد منع عنها .وكانت
ال ـن ـت ـي ـجــة أن أمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ك ــان ــت صــاحـبــة
أفـضــل خـطــوط جــويــة فــي الـعــالــم ،اضـطــرت
إلى استخدام غاز الهيدروجني األخف وزنًا

ولكن سريع االشتعال في نفخ مناطيدها.
وف ــي  ٥أيـ ــار  ١٩٣٧وب ـع ــد وصـ ــول املـنـطــاد
ال ـش ـه ـيــر ه ـن ــدن ـب ــرغ إلـ ــى س ـم ــاء ن ـي ــوي ــورك
ت ـف ـجــر واحـ ـتـ ــرق ب ـجـمـيــع رك ــاب ــه ف ــي أف ــدح
حــادث طيران وقع أمــام عدسات الكاميرات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة ح ـت ــى ذل ــك
التاريخ .مشهد كان مؤملًا للغاية وربما كان
إلــى جــانــب الـحـصــار ال ــذي دام ستة أع ــوام،
السبب الرئيسي في نشوب الحرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة .أمـ ــا أسـ ـم ــاء م ــن ق ـ ـ ــادوا ال ـح ـصــار
ف ـم ـعــروفــة وم ـس ـج ـلــة ف ــي س ـج ــات مــؤتـمــر
أمستردام الشهير.
ال ـي ــوم ،ت ـخــاض ال ـح ــروب االق ـت ـصــاديــة الـتــي
يستخدم فيها ال ــدوالر كـســاح دم ــار شامل.
وال ـ ــدوالر عـمـلــة ال ـعــالــم ألن ال ـب ـنــوك املــركــزيــة
ت ـح ـت ـفــظ ب ــأك ـث ــر مـ ــن ن ـص ــف أرص ــدتـ ـه ــا مــن
العمالت األجنبية بالدوالر منذ نهاية القاعدة

في عالم القرن الواحد
والعشرين يمتلك  ٦٠فردًا أكثر من
نصف ثروات العالم
الــذهـبـيــة ع ــام  .١٩٧١الــورقــة ال ــدوالري ــة باتت
أث ـمــن مــن مـنــاجــم الــذهــب وال ـبــاتــن وحـقــول
النفط والـغــاز وامل ــاس واملحاصيل الــزراعـيــة.
يهبط سعر برميل النفط خالل أسابيع فقط
من  ٦٠دوالرًا إلى أقل من  ٣٠مع اقتراب تطبيق
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي .تـفـلــس دول مثل
فنزويال ،وتترنح دول أخرى مثل أذربيجان.
وتـهـتــز األرض تـحــت أق ــدام حـكــومــات كثيرة
معتمدة على الطاقة في الجزائر ونيجيريا
وأنـ ـغ ــوال وأنــدون ـي ـس ـيــا وال ـع ــدي ــد م ــن ال ــدول
األخ ــرى .وال تستفيد دول صناعية عمالقة
من هذا الحسم املجزي في سعر الطاقة ،مثل
أوروبا أو الصني .كان يفترض أن ترتفع قيمة
اليورو لكون فاتورة الطاقة األوروبـيــة باتت
أرخـ ــص بـكـثـيــر .لـكــن ال املـنـتـجــون ن ـجــوا من
الزلزال وال استفاد املستهلكون منه .في األمر
لغز أو أكثر من ذلك.
ومثلما هو وضع الصني من فائض صناعي

ومــالــي ،ال تقع روسـيــا تحت مديونية بأي
شكل مــن األشـكــال وهــي تختزن الكثير من
املوارد الطبيعية والصناعية .فلماذا هبطت
ً
قـيـمــة عـمـلـتـهــا م ــن  ٢٥روب ـ ــا لـ ـل ــدوالر إلــى
٨٥؟ أي معادلة حسابية مالية اقتصادية
فرضت ذلك؟
يجتهد املـحـلـلــون فــي تـقــديــم إج ــاب ــات ،لكن
الـتـبــريــرات تبقى ضعيفة طــاملــا أن ال ــدوالر
يرتفع رغم ارتفاع املديونية األميركية.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى م ــوض ــوع الـ ـهـ ـج ــرة .ي ـقــول
املنطق والتاريخ إن السكان ينتقلون فوق
هــذا الكوكب مــن منطقة الضغط السكاني
امل ــرتـ ـف ــع إلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـض ـغ ــط ال ـس ـكــانــي
املـنـخـفـ ّـض ،طلبًا لـلـمــاء والـطـعــام واملـسـكــن.
هذه سنة الكوكب املطبقة في الدول الفقيرة
من دون تحفظ .في األزمة اليمنية ،لم تتمكن
دولــة فقيرة مثل جيبوتي من منع عشرات
آالف الالجئني اليمنيني من دخولها ،تمامًا
كـمــا ك ــان الـيـمــن يـسـتـقـبــل مــايــن األف ــارق ــة
الـفــاريــن مــن مجاعات الـقــرن األفــريـقــي على
أرضــه .لبنان أيضًا يستقبل قرابة مليوني
ن ــازح س ــوري رغ ــم ضـيــق امل ـســاحــة .فـلـمــاذا
ّ
يغص شمال العالم باآلالف؟
ّ
محير هنا أيـضــا ،وخـصــوصــا أن
ثمة لغز
الشمال ال ي ــزال فــارغــا نسبيًا وغنيًا باملاء
والغذاء واملوارد .كان الالجئ الفار ،سواء من
حرب أو من حمى الضنك ،يستطيع اللجوء
إل ــى ســوريــا أو جيبوتي أو إي ــران بـحـ ّـريــة،
فـيـمــا ه ــو ال يـسـتـطـيــع ال ـل ـجــوء إل ــى ال ــدول
الـغـنـيــة بـنـفــس ال ـح ــري ــة .دول م ـثــل مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،أو ك ـنــدا وأوسـتــرالـيــا
والواليات املتحدة األوسع مساحة واألقدر
ع ـلــى ت ــأم ــن املـ ـس ــاع ــدات ،وصـ ــدت أبــواب ـهــا
ّ
وضيقت مجاالت الهجرة .والـســؤال يطرح
هنا ،كيف تستطيع إيــران أن تستقبل أكثر
من مليوني نازح أفغاني ،فيما ال تستقبل
ال ـس ـع ــودي ــة ن ــازح ــا واحـ ـ ـ ـدًا م ـن ـه ــم؟ يـجـيــب
ال ـس ـعــوديــون ب ــأن لــدي ـهــم «م ــاي ــن الـعـمــال
األج ـ ــان ـ ــب» ،ول ـك ــن الـ ـف ــرق ك ـب ـيــر ب ــن عــامــل
أجنبي مستقدم لبناء أو مشروع ،وبني آخر
مهاجر أو الجئ بسبب حرب أو ضيق.

الشمال ال يختلف في منطقه عن السعودية
وعــن بقية دول مجلس التعاون الخليجي
ف ــي الـ ــرؤيـ ــة ّال ـع ـن ـصــريــة ل ـق ـض ـيــة ال ـه ـج ــرة.
أوروب ـ ـ ــا ت ـفــضــل أن ت ـب ـنــي ج ــدران ــا وتـفـكــك
نظامًا تبنيه منذ عام  ١٩٥٨على أن تستقبل
مــايــن الـنــازحــن .هــذا مــع العلم بأنها في
حاجة ماسة إلى سكان بعدما بات سكانها
يعانون الترهل والشيخوخة.
ل ـكــن امل ـه ــاج ــري ــن ال ــذي ــن بـ ـ ــدأوا ال ــزح ــف من
أفريقيا ومــن الـشــرق األوس ــط نحو منطقة
ال ـض ـغــط ال ـس ـكــانــي املـنـخـفــض ف ــي الـشـمــال
قــد ال يستطيع أح ــد إيـقــافـهــم .إنـهــا نتائج
«الفوضى الخالقة» ترتد على مهندسيها.
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ــوص ـ ــل إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون
واألوروبـيــون وباتوا في حالة هلع .فجروا
الـشــرق األوس ــط وأفريقيا لكي يفرغوه من
الـقـيــادات والـسـكــان ،لكنهم لــم يحسبوا أن
انهيار السدود يجرف السهول وما فوقها.
ل ــذا ت ــراه ــم يـلـهـثــون م ــن أج ــل وق ــف الـحــرب
الـســوريــة ومـســاعــدة الـســوريــن على البقاء
ف ــي بـ ــادهـ ــم ،ك ـم ــا أن ـه ــم ب ـ ـ ــدأوا ي ـس ــاع ــدون
فــي مـحــاربــة «داعـ ــش» وإخــوتــه فــي الـعــراق
وليبيا.
ك ــان ــت الـ ـحـ ـس ــاب ــات قـ ـب ــل االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــارات فــي
العالم الثالث تقول إن العنصرية ستطرد
الـ ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــن م ــن أوروب ـ ـ ــا وال ـش ـم ــال.
فــإذا بالحروب ومــواســم «الــربـيــع» املفتعلة
ترسل ماليني النازحني إليهم .من يستطيع
السيطرة على املاليني الجائعة الزاحفة؟
هنري كيسنجر ،املسؤول واملفكر األميركي
األخـ ـب ــث م ـن ــذ خ ـم ـســن ع ــام ــا ،ت ـح ــدث إل ــى
ج ــان ــب امل ـف ـكــريــن امل ـعــاصــريــن ع ــن ض ــرورة
خ ـفــض عـ ــدد س ـك ــان ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث بنحو
مـلـيــاري نسمة مــن أج ــل تــأمــن م ــواد أولـيــة
يكون الشمال الصناعي أولــى بها .واقترح
ل ـت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـت ــه ،ض ـم ــن واق ـع ـي ـت ــه الـ ـت ــي ال
تعرف حدودًا ،أساليب عدة ،منها استخدام
األسلحة الجرثومية .وتبقى الخشية من أن
يـكــون بــن األح ــزاب والــزعــامــات العنصرية
الفاشية الناشئة في الغرب من قرأ كيسنجر
ويسعى إلى تطبيق خططه.
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سوريا

الحدث غداة ّ
بعض خطوط إمداد المسلحين في حلب من
وقطع
الشمالي
حلب
ريف
في
السوري
الجيش
م
تقد
ّ
تركيا ،وقبل ذلك في الالذقية ،كشفت موسكو أنها تشتبه في أن أنقرة «في مرحلة إعداد مكثفة لعملية
عسكرية» في سوريا

ُ
ّ
ّموسكو :أنقرة تمهد لعدوان
بري على شمالي سوريا
لم تأت االتهامات الروسية املباشرة
ألنـ ـق ــرة بـ ــاإلعـ ــداد لـعـمـلـيــة عـسـكــريــة
ف ــي س ــوري ــا أم ــس ب ـع ـيــدة ع ــن سـيــاق
عـمـلـيــات الـجـيــش ال ـس ــوري ف ــي ريــف
ال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـم ــال ــي وري ـ ـ ـ ــف ح ـلــب
الـ ـشـ ـم ــال ــي .ع ـم ـل ـي ــا ،امل ـ ـ ــدى ال ـح ـي ــوي
ّ
لـتــركـيــا يـتـقــلــص شـيـئــا فـشـيـئــا على
ط ــول حــدودهــا مــع ســوريــا .وإضــافــة
إل ــى امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي قــدمـتـهــا وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة أم ــس ع ــن خـطــوط
إمــداد املسلحني التي تتيحها تركيا
فـ ــي أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،تـ ـب ــدو األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
حالة حصار قد يدفعها إلــى ارتكاب
م ـ ـغـ ــامـ ــرة تـ ـ ـك ـ ــون جـ ــراب ـ ـلـ ــس إحـ ـ ــدى
بواباتها .فاملدينة الحلبية األخيرة
ّ
على حدودها ،التي يحتلها «داعش»،
هــي ّالخيار األمـثــل للذريعة التركية
ّ
ً
للتدخل ،وذلك رغم أن مسؤوال تركيًا
ّ
قــد أك ــد أمــس أن االتـهــامــات الروسية

الناتو يطلق على
القوافل التي تحمل أسلحة
تسمية قوافل إنسانية
ه ــي ف ـقــط «لـلـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـجــرائــم
الروسية في سوريا».
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،الـ ـجـ ـن ــرال إي ـغ ــور
ك ــون ــاش ـي ـن ـك ــوف ،ب ـ ــأن ل ـ ــدى مــوس ـكــو
«أسبابًا جدية لالشتباه في أن تركيا
فـ ــي م ــرحـ ـل ــة إع ـ ـ ـ ــداد م ـك ـث ـف ــة لـعـمـلـيــة
عسكرية في أراضي دولة ذات سيادة،
هي سوريا» ،مضيفًا أنه «إذا كان هناك
فــي أن ـقــرة مــن يعتقد أن مـنــع تحليق
ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع روسـ ـي ــة سـيـسـمــح
بإخفاء أي شيء ،فهو يفتقد للمهنية».
وأكدت وزارة الخارجية التركية ،أمس،
أن الـسـلـطــات مـنـعــت رح ـلــة اسـتـطــاع
روسية كانت مقررة من  1الى  5شباط
الـ ـج ــاري م ــن الـتـحـلـيــق ف ــي أجــوائ ـهــا،
«لعدم توصل البلدين إلى االتفاق على
م ـس ــاره ــا» .أم ــا امل ـت ـحــدث بــاســم حــزب
الـعــدالــة والـتـنـمـيــة الـحــاكــم فــي تركيا،
عـمــر جـلـيــك ،فـكــان أشــد وضــوحــا حني
قال إن «املشاكل األمنية الراهنة» تكمن
خـلــف رف ــض ب ــاده رح ـلــة االسـتـطــاع
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي أج ــوائـ ـه ــا ،ش ــارح ــا أن

الفروف :روسيا لن تنسى أبدًا تواطؤ تركيا مع اإلرهابيين (األناضول)

«امل ـس ــار ال ــذي طـلـبـتــه روس ـي ــا إلج ــراء
طـ ـلـ ـع ــات املـ ــراق ـ ـبـ ــة ي ـ ـحـ ــاذي ال ـ ـحـ ــدود
الـســوريــة ،ويشمل والي ــة هـطــاي (لــواء
اإلسكندرون)».
وبحسب كوناشينكوف ،فــإن روسيا
طلبت تحليق طائرتها فــوق املناطق
الحدودية مع سوريا ،وفــوق املطارات
ال ـت ــي ت ـت ـمــركــز فـيـهــا ط ــائ ــرات الـحـلــف
األط ـل ـســي ،مـعـتـبـرًا أن وزارت ـ ــه تعتبر

ُ
المستشار العسكري الروسي قتل في حمص
كشفت وزارة الدفاع الروسية ،أمس ،تفاصيل جديدة عن حيثيات مقتل
املستشار العسكري الروسي في سوريا .وقال الناطق باسم وزارة الدفاع
الروسية ،اللواء إيغور كوناشينكوف ،إن املستشار العسكري الروسي الذي
أكدت موسكو مقتله« ،لقي مصرعه بسبب قصف
ّ
شنه إرهابيون على حمص».
ونقلت صحيفة «نوفايا غازيتا» عن كوناشينكوف
قوله ّإن «املستشار العسكري توفي يوم  1فبراير
في مستشفى متأثرًا بجروح أصيب بها جراء
ّ
قصف شنه مسلحو داعش على مجموعة مجندين
سوريني ،إذ أدى الهجوم إلى مقتل  4عسكريني
سوريني ،إضافة إلى املستشار الروسي».
وامتنع كوناشينكوف عن الكشف عن اسم القتيل،
ّ
مبررًا ذلك بموقف وزارة الدفاع الرافض للكشف
عن هويات العسكريني الروس في سوريا بسبب
اعتبارات أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية ّأن قصف «داعش» استهدف مركز
تدريب للجيش السوري في حمص يوم  26كانون الثاني».

ال ـ ــرف ـ ــض ال ـ ـتـ ــركـ ــي «سـ ــاب ـ ـقـ ــة خ ـط ـي ــرة
وم ـحــاولــة إلخ ـفــاء نـشــاطــات عسكرية
غير مشروعة قرب الحدود السورية»،
وأن «مثل هذه القرارات التي تتخدها
دولـ ــة ع ـضــو ف ــي ال ـح ـلــف األط ـل ـســي ال
تساهم إطالقًا في تعزيز األمن والثقة
ً
في أوروب ــا» ،قائال إن الحادث لن يمر
من «دون رد».
وتنص معاهدة «األج ــواء املفتوحة»،
ال ـتـ ّـي دخ ـلــت حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ع ــام 2002
ووقعتها  30دول ــة ،ضمنها الــواليــات
امل ـت ـحــدة وروسـ ـي ــا وتــرك ـيــا واالت ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ت ـح ـل ـي ــق مـ ـتـ ـب ــادل
لطائرات االسـتـطــاع ،مــن أجــل مراقبة
اإلنشاءات العسكرية والتسلح ،بهدف
التطمني وبناء الثقة املتبادلة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ك ــون ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــوف إن ال ـ ـصـ ــور
الـ ـج ــدي ــدة ت ـظ ـهــر أن م ـع ـبــر «س ــرم ــد ـ ـ
الريحانية» ُيستخدم «لنقل األسلحة
ً
واملــواد األخرى ليال لإلرهابيني الذين
يسيطرون على مدينتي حلب وإدلب»،
ً
قـ ــائـ ــا إن «شـ ــركـ ــاء نـ ــا فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة وال ـنــاتــو يـطـلـقــون عـلــى هــذه
القوافل التي تحمل أسلحة لإلرهابيني
تسمية قوافل إنسانية».
ُ
وأوضـ ـ ـ ــح أن «صـ ـ ـ ــورة ال ــت ـق ـط ــت ي ــوم
ُ
 26تـ ـش ــري ــن األول امل ـ ــاض ـ ــي ت ـظ ـه ــر
مــوقـفــا للشاحنات الـكـبـيــرة وموقفني
ص ـغ ـيــريــن لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،أح ــده ـم ــا فــي
الجانب التركي من الحدود وثانيهما
فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة
اإلرهابيني» .وأضــاف أن هذه املواقف
ظلت خالية خالل ساعات النهار ،لكن
ُ
صــورة أخــرى التقطت يــوم  30كانون
ُ
الثاني تظهر أنــه تــم توسيع مساحة

هــذيــن املــوق ـفــن بـشـكــل كـبـيــر ،كـمــا تم
وضع حراسة حولهما ،على الرغم من
أنهما ال يــزاالن خاليني خالل ساعات
النهار ،رغم أن طبقة االسفلت عليهما
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـهـ ـت ــرئ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا» .وشـ ـ ــرح
كــونــاشـيـنـكــوف أن األســال ـيــب نفسها
ُ
تـسـتـخــدم ع ــادة ل ــدى اإلعـ ــداد لضمان
تـحــرك أرت ــال عسكرية وقــوافــل تحمل
الذخيرة واألسلحة بسرعة إلى منطقة
العمليات القتالية ،أو من أجل إرسال
ال ـق ــوات وإجــائ ـهــا م ــن م ـي ــدان الـقـتــال
بسرعة ،مشددًا على أن وزارت ــه «ترى
العديد من مثل هذه االستعدادات على
الحدود السورية ـ التركية حاليًا ،بما
فــي ذلــك اسـتـعــدادات تجري بمشاركة
قــوات عسكرية وآليات حربية» .كذلك
أكد الجنرال الروسي أن وزارته لديها
«أدل ــة ال يمكن دحـضـهــا» على إطــاق
املــدف ـع ـيــة ال ـتــرك ـيــة ال ـن ــار ع ـلــى ب ـلــدات
س ــوري ــة قــري ـبــة م ــن الـ ـح ــدود ،شـمــالــي
محافظة الالذقية.
وف ـي ـم ــا أك ـ ــدت أمـ ــس امل ـت ـح ــدث ــة بــاســم
الخارجية الــروسـيــة ،مــاريــا زخــاروفــا،
أن أنـقــرة ال تملك حــق رفــض الطلعات
الرقابية الروسية في األجواء التركية،
ّ
وفقًا التفاقية األج ــواء املفتوحة ،علق
مـصــدر رفـيــع فــي الـخــارجـيــة الروسية
ً
قــائــا إن ــه «ال داع ــي ملـحــاولــة حــل لغز
ما ...لدى أنقرة ما تخفيه عن أنظارنا،
وهذا يؤكد مرة أخرى القلق الذي ّ
عبر
ع ـنــه ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي م ـ ـ ــرارًا ،بـشــأن
اس ـت ـخــدام ال ـح ــدود الـتــركـيــة الـســوريــة
لدعم مقاتلي داعش».
وفي هذا السياق ،قال وزير الخارجية
الــروســي ،سيرغي الفــروف ،إن روسيا

«ل ـ ــن ت ـن ـس ــى أبـ ـ ـ ـدًا تـ ــواطـ ــؤ ت ــرك ـي ــا مــع
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» ،وذلـ ـ ــك ف ــي م ـقــاب ـلــة مــع
مجلة «ليميس» اإليطاليةّ ،
حمل فيها
ً
أعضاء في القيادة التركية املسؤولية
املـبــاشــرة عــن مقتل الـضــابــط الــروســي
ب ـع ــد إس ـ ـقـ ــاط الـ ـق ــاذف ــة ف ـ ــوق ش ـمــالــي
سـ ــوريـ ــا .وأعـ ـ ــرب الفـ ـ ــروف ع ــن أس ـفــه
لـتـعـلـيــق ال ـت ـع ــاون ال ــروس ــي ـ ـ الـتــركــي
فــي الـعــديــد مــن امل ـج ــاالت بـسـبــب هــذه
«ال ـجــري ـمــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن ذل ــك «لــم
يكن خيارنا».
وق ـ ــال إن م ــوس ـك ــو ك ــان ــت قـ ــد ع ـ ّـب ــرت
مـ ــرارًا عــن قـلـقـهــا مــن تـنــامــي املـخــاطــر
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي أراض ـ ــي ت ــرك ـي ــا ،ومــن
عدم تعاون السلطات التركية في هذا
ال ـشــأن ،مشيرًا على وجــه الخصوص
إلــى تحاشي أنـقــرة الـتـعــاون العتقال
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـ ـ ــروس امل ـت ــوج ـه ــن إل ــى
مـنــاطــق ال ـص ــراع فــي ال ـشــرق األوس ــط
وش ـم ــال ــي أفــري ـق ـيــا ب ـه ــدف االل ـت ـحــاق
بــالـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وتـفــاديـهــا
ت ـس ـل ـيــم ه ـ ـ ــؤالء ،ف ــي حـ ــال اع ـت ـقــال ـهــم،
لــأجـهــزة األمـنـيــة الــروس ـيــة .وأض ــاف
الف ـ ـ ــروف «ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـح ــدد مــوقـفـنــا
ب ـ ــوض ـ ــوح :إمـ ـ ــا نـ ـح ــن ضـ ــد اإلرهـ ـ ـ ــاب
ون ـت ـعــاون فــي مـحــاربـتــه ،أو ي ـبــدو أن
البيانات الـتــي أقـ ّـرتـهــا مجموعة دعم
س ــوري ــا ف ــي فـيـيـنــا ل ــم ت ـعــد بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى ال ـب ـع ــض مـ ـل ـ ِـزم ــة ،بـ ــل أص ـب ـحــت
وسـيـلــة تـمــويــه تتستر عـلــى األه ــداف
الـجـيــوسـيــاسـيــة األنــان ـيــة فــي ســوريــا
وعلى العالقات السرية مع اإلرهابيني،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ش ـ ــراء ال ـن ـفــط وال ـت ـحــف
األثرية املسروقة منهم».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)
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تقرير

ّنبل والزهراء تستقبالن
ُمنقذيهما ...وماير نحو السقوط

إردوغان يالحق األسد
في أميركا الالتينية!
اسطنبول ــ حسني محلي
ّ
استغل الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغ ـ ـ ــان زي ــارات ــه ل ـكــل م ــن تشيلي
ّ
ليسوق ألفكاره
والبيرو واإلكــوادور
ال ـخ ــاص ــة ب ـس ــوري ــا ،وب ـش ـكــل خــاص
م ـ ـعـ ــاداتـ ــه ل ـل ــرئ ـي ــس ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ــد.
وك ــان خـطــابــه ي ــوم أم ــس ف ــي إح ــدى
جامعات البيرو التي منحته شهادة
الــدكـتــوراهّ ،تلخيصًا لهذا التسويق
املـكـثــف وك ــأن ــه يـتـحــدث إل ــى الشعب
التركي ،إذ نقلت محطات التلفزيون
التركية خطابه على الهواء مباشرة.
فقد خصص إردوغان معظم خطابه
مل ــوض ــوع س ــوري ــا ،وقـ ــال «إن األس ــد
يقتل شعبه يوميًا وهو الــذي أسس
داع ــش ويتحالف مــع حــزب االتـحــاد
الديموقراطي الكردي السوري ،وجاء
بوتني الى سوريا ليدعم هذا القاتل
وهو أيضًا يقتل الشعب السوري وال
يـحــارب داع ــش» .وعكست خطابات
الرئيس التركي في أميركا الالتينية،
املـتـضــامـنــة مــع دم ـشــق ،امل ــأزق الــذي
وصل إليه في سياساته في سوريا،
وخاصة بعد التدخل الروسي حيث
لم يستطع أن يحرك ساكنًا مع تقدم
الجيش ال ـســوري فــي ريــف الالذقية
الشمالي.
وك ـ ـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
أحمد داود أوغلو قد «أقاما القيامة
وأق ـعــدوهــا» مـنــذ ب ــدء العمليات في
تـلــك املـنـطـقــة ،وق ــاال للشعب التركي
إنهما لــن يسمحا بــاقـتــراب الجيش
ال ـس ــوري مــن ال ـح ــدود الـتــركـيــة ،كما
أنهما سيدافعان عن مئات اآلالف (!)
من التركمان املوجودين في املنطقة
(ت ـ ـبـ ـ ّـن أنـ ـه ــم حـ ــوالـ ــى  ٥آالف فـقــط
لـجــأوا الــى تركيا األسـبــوع املــاضــي،
كما تبني أن مجموع عــدد التركمان
ال ـســوريــن ال ــذي ــن ل ـج ــأوا ال ــى تركيا
خالل السنوات الخمس هو  ٢٠ألفًا،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان ف ـيــه الـســاســة
األتـ ـ ـ ـ ــراك يـ ـتـ ـح ــدث ــون عـ ــن  ٣م ــاي ــن
تركماني) .كما أكد إردوغان ضرورة
م ـش ــارك ــة م ـم ـث ـل ـي ـهــم ف ــي م ـبــاح ـثــات
جـنـيــف .وه ــو املــوضــوع ال ــذي سافر
من أجله رئيس الــوزراء داود أوغلو
الـ ــى الـ ــريـ ــاض فـ ـج ــأة ،وم ـع ــه رئـيــس
األركـ ــان خـلــوصــي آك ــار وه ــو بــالــزي
القتالي .وهو ما فسره املحللون هنا
بــأنــه إش ــارة مــن أنـقــرة للملك محمد
ّ
بـ ــن س ـل ـم ــان ب ـ ـ ــأن ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي

تحت إمرته في أي مهمة قتالية في
اليمن أو ســوريــا أو الـعــراق .وجلس
الجنرال آكــار على يسار امللك ،وكان
على يمينه داود أوغلو الــذي التقى
أي ـضــا م ــع وف ــد امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
قبل مـغــادرتــه الــى جنيف ،وتباحث
م ـع ــه «ت ـك ـت ـي ـك ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـق ــادم ــة
فــي امل ـف ــاوض ــات» ،وذل ــك بالتنسيق
والتعاون مع املسؤولني السعوديني،
ومن قبلهم القطريني الذين ال تنقطع
االتصاالت معهم أبدًا.
وجــاء هجوم إردوغ ــان العنيف على
األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن ال ـب ـيــرو ليعكس
مدى فشل السياسة التركية حتى في
موضوع جنيف ،حيث استنكر قرار
املوفد األممي ستيفان دي ميستورا
تــأج ـيــل امل ـبــاح ـثــات الـ ــى  ٢٥ش ـبــاط.
وه ـ ــو مـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان «م ـنــح
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت لـلـنـظــام ال ـســوري
لقتل شعبه» .وقصد بذلك العمليات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الجيش
الـ ـس ــوري لـلـسـيـطــرة ع ـلــى م ــا تبقى

استنكر إردوغان
تأجيل المباحثات إلى
 ٢٥شباط

سوريا

مــن ق ــرى صـغـيــرة فــي ري ــف الــاذقـيــة
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وإحـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ـط ـ ــوق عـلــى
حلب وقطع خطوط اإلمــداد التركية
الـ ــى ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة .وفـشــل
إردوغ ـ ـ ــان وداود أوغـ ـل ــو ،ق ـبــل ذل ــك،
فــي إق ـنــاع نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن خـ ـ ــال زيـ ـ ــارتـ ـ ــه تــرك ـيــا
بضرورة التنسيق في موضوع منع
«وحدات حماية الشعب» الكردية من
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـشــريــط ال ـح ــدودي
من جرابلس حتى القامشلي ،حيث
ه ــدد امل ـس ــؤول ــون األتـ ـ ــراك بــالـتــدخــل
ال ـع ـس ـكــري امل ـب ــاش ــر ف ــي حـ ــال عـبــور
األك ـ ــراد نـهــر ال ـف ــرات بــاتـجــاه منبج،
ومنها الى جرابلس.
ودون أن يـمـنــع هـ ــذا ال ـف ـشــل بعض
املـ ـحـ ـلـ ـل ــن لـ ـلـ ـح ــدي ــث عـ ـ ــن مـ ـغ ــام ــرة
إردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـت ـم ـلــة فـ ــي س ــوري ــا
إلنقاذ ما تبقى من مواقع املعارضة
قبل  ٢٥الشهر الجاري ،حتى يتسنى
لـ ــوفـ ــد امل ـ ـعـ ــارضـ ــة أن ي ـج ـل ــس عـلــى
ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات وبـ ـي ــده أوراق
الـسـيـطــرة عـلــى أكـبــر ع ــدد ممكن من
املدن والقرى واملواقع االستراتيجية.
كذلك يشير املحللون إلــى الضغوط
ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ح ـل ـي ـفــا تــرك ـيــا،
الرياض والدوحة من قبل واشنطن
الـتــي يـبــدو أنـهــا اتفقت مــع موسكو
حـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـج ـ ـمـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بـمـسـتـقـبــل األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ال ـتــي
ي ـ ــراه ـ ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل
تطوراتها بعدما خسر كــل أوراقـهــا
وبشكل خــاص بعد االتـفــاق الغربي
مع طهران وانفتاح الرئيس روحاني
على العواصم الغربية.
ك ــذل ــك ،ي ـع ــرف ال ـج ـم ـيــع أن الــرئـيــس
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ي ـت ـصـ ّـيــد ال ـفــرص
لــانـتـقــام مــن إردوغ ـ ــان ال ــذي أسقط
"طــائــرتــه" دون أي مـبــرر ،كما يعرف
هــؤالء أن واشنطن غير مرتاحة من
سياسات إردوغان على صعيد امللف
الـكــردي ،حيث االشتباكات العنيفة
في املدن الكردية جنوب شرق البالد.
وجـ ـ ــاءت زيـ ـ ــارة مـ ــاك جـ ـ ــورك ،ممثل
الرئيس باراك أوباما الى منطقة عني
الـعــرب ،ولـقــاؤه مع قـيــادات «وحــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة «حـلـيـفــة
أمـ ـي ــرك ــا فـ ــي ح ــرب ـه ــا ضـ ــد داعـ ـ ــش»،
إشارة جديدة من واشنطن للرئيس
إردوغان الذي يصف هذه «الوحدات»
بــأنـهــا إرهــاب ـيــة بــاعـتـبــارهــا ام ـتــدادًا
لحزب العمال الكردستاني.

استقبل أهالي ّنبل والزهراء عناصر الجيش والمقاومة بالورد
والزغاريد ،في حين تتوقع المصادر الميدانية سقوط بلدة ماير
المجاورة خالل الساعات القادمة
حلب ـ مرح ماشي
ال تهدأ الهواتف أثناء االستعداد لدخول القوات البرية إلى بلدتي ّنبل
والــزهــراء ،شمال غرب حلب ،ضمن مواكب ّ
سيارة استقبلها أهالي
املنطقة بـحـفــاوة .الـطــريــق إلــى املنطقة ليس نــزهــة أبـ ـدًا ،إذ يتعرض
املارة عبر الطريق الزراعي الفاصل بني البساتني لقذائف املسلحني.
إصابات طفيفة بني إعالميني يتبعون لوسائل إعــام محلية جراء
سقوط قذائف متفرقة ،على الطريق املؤدي إلى البلدتني.
ال يصدق األهالي عيونهم ،حيث تدخل القوات من املدخل الرئيسي
إلى نطاق البلدتني.
العلم ال ـســوري وص ــور الــرئـيــس بـشــار األس ــد وأم ــن عــام حــزب الله
السيد حسن نصرالله تغطي كل شيء .زغاريد نساء ّنبل والزهراء
تكاد تعلو على أصوات الرصاص.
يدخل أول عناصر الجيش السوري وقــوات الحلفاء دخــول األبطال
املنقذين الــذيــن يستقبلهم املدنيون بــرش األرز وال ــورود .هــي ثالث
سـنــوات ونصف سنة مــن األســر خــارج حــدود الــدولــة .املــوت يحيط
باملنطقة من كل حدب وصــوب ،لكن الزهراء وجارتها ّنبل صمدتا.
تمضي السيارات داخل شوارع البلدتني حاملة العلم السوري ،فيما
يحتل الـعـنــاق جميع املـشــاهــد بــن األهــالــي املستقبلني أقــاربـهــم مع
عناصر الجيش ورفاقهم.
ّ
 70ألفًا من املدنيني ،بينهم املئات ِممن حملوا لواء الدفاع عن البلدتني،
ضمن محيط مشتعل .إصــابــات عــدة وقـعــت بــن صـفــوف املدنيني
املحتفلني بالنصر األخـيــر ،جــراء سقوط قــذائــف مصدرها بيانون
القريبة ،الواقعة تحت سيطرة املسلحني.
 13غارة جوية على مواقعهم في بيانون ورتيان وحيان وماير كانت
كفيلة بإكمال عرس األهالي .ترد األنباء من الجيش السوري مساء
أمــس بسقوط ماير نــاريــا ،مــا يعني إعــان سقوطها الفعلي خالل
الساعات القادمة .أخبار ميدانية جديدة أيضًا عن انسحاب أغلب
مسلحي كفرنايا ،الواقعة شمال ّنبل والزهراء .وألقت اللجان الشعبية
القبض على  3مسلحني ،أمــس ،في محيط البلدتني الخارجتني من
الحصار ،في حني ّدمــر الجيش دبابة للمسلحني في ماير ،ما أدى
إلــى مقتل وجــرح طاقمها« .سقوط ماير يعني رفــع عــبء ثقيل عن
ّنبل والزهراء» ،تقول مصادر ميدانية .وتشير إلى أن سيطرة األكراد
على قريتي الزيارة والخريبة الواقعتني على تماس مباشر مع ّنبل
والزهراء من الجهة الجنوبية الشرقية تريح الجبهة املفتوحة.
وتؤكد املـصــادر أن فك الحصار ال يعدو كونه طريقًا عسكريًا ،إذ
لم يتم تأمني طريق للمدنيني بعد .ومساء أمــس ،وصلت أول قافلة
مساعدات من الحكومة السورية عبر الهالل األحمرّ ،
محملة بمواد
طبية إلى البلدتني.

مشهد ميداني

ّ
إزالة حواجز داخل الالذقية على وقع التقدم في الريف
سائر اسليم
مـ ـع ــارك ض ــاري ــة ي ـخــوض ـه ــا ال ـج ـيــش
ال ـســوري لـلـتـقــدم بــاتـجــاه آخ ــر معاقل
الـفـصــائــل املسلحة فــي ري ــف الــاذقـيــة
الشمالي ،وذلــك مــع استمرار العملية
العسكرية شمالي درعا للسيطرة على
بلدة عتمان.
ّ
وي ـت ـغ ـي ــر الـ ـخ ــط ال ـب ـي ــان ــي لـلـخــريـطــة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر عـلــى
امل ـح ــور امل ـ ــؤدي إل ــى ب ـلــدة كـنـسـبــا في
ريف الالذقية الشمالي ،نتيجة معارك
الـ ـك ــر وال ـ ـفـ ــر الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا مـنـطـقــة
االش ـت ـب ــاك ــات .وق ـ ــال م ـص ــدر م ـيــدانــي
ّ
لـ«األخبار» إن «املسلحني لم يتوقفوا
عـ ــن اسـ ـتـ ـق ــدام الـ ـتـ ـع ــزي ــزات مـ ــن ري ــف
إدلــب الغربي عبر الـطــرق الـقــادمــة من
اليونيسية وبــدامــا لتثبيت مواقعهم

يواصل الجيش ّ
تقدمه
في بلدة عتمان،
شمالي مدينة درعا

امل ـت ـب ـق ـي ــة فـ ــي الـ ـجـ ـب ــال ال ـس ــاح ـل ـي ــة»،
ّ
مـشـيـرًا إلــى أن «جبهتي آرا وطعوما
فــي محيط كنسبا لــم يتمكن الجيش
الـ ـس ــوري م ــن ال ـت ـث ـب ـيــت فـيـهـمــا حـتــى
اآلن ،إذ ما زالتا نقطة اشتباك مستمر،
ويسعى منهما الجيش للسيطرة على
تــال جبل ال ــروس املـشــرفــة على بلدة
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كنسبا» .وأضــاف املصدر أن «عناصر
الجيش والفصائل املؤازرة له تخوض
اشتباكات عنيفة على أكثر من محور
فــي جبهتي جبل األك ــراد والـتــركـمــان،
بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـن ــزاف امل ـس ـل ـح ــن وق ـطــع
خطوط إمدادهم».
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ـ ــدرت «ال ـل ـج ـنــة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ــاذق ـ ـيـ ــة
ق ــرارًا يـقـضــي بـفـتــح ع ــدة ط ــرق مغلقة
بالحواجز االسمنتية وتسهيل حركة
السيارات لتخفيف عمليات االزدحام.
وقـ ــال م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي املـحــافـظــة
ّ
لـ«األخبار» إن القرار جاء بعد اجتماع
أم ـ ـنـ ــي وت ـل ـب ـي ــة ل ـط ـل ـب ــات امل ــواطـ ـن ــن
ال ــذي ــن رأوا ف ــي انـ ـتـ ـص ــارات الـجـيــش
ف ــي ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة س ـب ـبــا للتخفيف
مــن الـحــواجــز .وأش ــار املـصــدر إلــى انه
تـمــت عملية إزالـ ــة ع ــدد مــن الـحــواجــز

االسمنتية واإلبـقــاء على بعضها في
محيط املؤسسات األمنية والعسكرية
والدوائر الرسمية ،بينما الطرق باتت
مفتوحة على جهتي اإلياب والذهاب.
وأما في درعا ،فال يزال الجيش السوري
يتقدم في بلدة عتمان ،شمالي مدينة
درعا ،مسيطرًا على عدة كتل إضافية
بــات ـجــاه مـبـنــى املـجـلــس امل ـح ـلــي ،كما
سيطر عـلــى ع ــدة نـقــاط عـلــى الطريق
الـ ــواصـ ــل ب ــن ع ـت ـم ــان وداع ـ ـ ـ ــل .وق ــال
ّ
مصدر ميداني لـ«األخبار» إن العملية
الـعـسـكــريــة مـسـتـمــرة لـلـسـيـطــرة على
البلدة بمساندة سالح الجو الروسي
ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أك ـث ــر م ــن  20مــوقـعــا
للمسلحني ،باإلضافة إلى تدميره رتل
سيارات مــؤازرة قادمًا من بلدة طفس
عـبــر ال ـطــرق ال ــزراع ـي ــة .وك ــان الجيش
قــد ب ــدأ عمليته لـلـسـيـطــرة عـلــى بلدة

عتمان بالهجوم عليها من  3محاور.
ول ـب ـلــدة عـتـمــان أهـمـيــة اسـتــراتـيـجـيــة
كونها بــوابــة مدينة درع ــا الشمالية،
وتقع على أوتــوسـتــراد دمشق ـ ـ درعــا
القديم ال ــذي يـهــدف الجيش الـســوري
إلى إعادة فتحه واستخدامه.
وف ـ ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــاة ،ق ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـي ــدان ــي
ّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن الـ ـجـ ـي ــش اس ـت ـق ــدم
ت ـع ــزي ــزات ج ــدي ــدة إل ــى جـبـهــة الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ــا تـبـقــى
مــن بلدة حربنفسة ،وذلــك الستكمال
ال ـع ـم ـل ـيــة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى ح ـص ــار ري ــف
حمص الشمالي وقطع خطوط إمداد
املسلحني .وأشار املصدر إلى أن جبهة
ريف حماة الشمالي ستعود قريبًا إلى
واجـهــة العمليات ،حيث بــدأ التمهيد
ال ـ ـجـ ــوي ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
القرى الواقعة تحت سيطرتهم.

14

الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

العالم

اليمن

فرضة نهم في قبضة الجيش و«اللجان الشعبية»

ّ
الطريق إلى صنعاء غير «معبدة» أمام «التحالف»

جــولــة ميدانية فــي منطقة فرضة
نهم الرابطة بين مأرب وصنعاء ،تكشف
أن المنطقة ال تزال تحت سيطرة الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» بخالف ما
ادع ــاه التحالف ال ـس ـعــودي ووســائــل
اإلعالم المؤيدة له ،رغم كارثية الوضع
فــي المنطقة الـتــي ّ
حولتها الـغــارات
ال ـجــويــة العنيفة وال ـم ـتــواص ـلــة إلــى
منطقة عسكرية

صنعاء ــ ضيف الله حمران
فـيـمــا تـ ـ ّ
ـروج وســائــل اإلعـ ــام املــؤيــدة
ل ـل ـعــدوان ال ـس ـعــودي لـسـيـطــرة ق ــوات
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة ف ــرض ــة
ن ـهــم شــرقــي ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـعــاء ،قــام

نفذت طائرات العدوان
نحو  200غارة على فرضة نهم
خالل يوم واحد
وف ــد إعــامــي يمني بـجــولــةٍ ميدانية
فــي املـنـطـقــة امل ــذك ــورة لــرصــد حقيقة
الــوضــع على األرض ،وال سيما بعد
ادعـ ــاءات بسيطرة ال ـقــوات األجنبية
واملسلحني املؤيدين لها على «اللواء
 »312في املنطقة نفسها.
وتبعد فرضة نهم عن مدينة صنعاء
 50كيلومترًا شرقًا باتجاه محافظة
مــأرب ،وتفصلها عنها جبال شاهقة
وأوديــة ،وهي تحتل نقطة تربط بني
الـعــاصـمــة وم ـ ــأرب ،وتـتـبــع محافظة
صنعاء إداريًا.
الجولة بــدأت من منطقة صــرف ومن

ً
ثم بني حشيش ،نزوال الى خلقة نهم
ّ
فــي محافظة صـنـعــاء ،حيث تـبــن أن
الطريق الرابطة بــن صنعاء ومــأرب
ّ
الجوي
مقطعة األوصــال إثر القصف
املـ ـت ــواص ــل ،لـ ــوال مـ ـح ــاوالت األه ــال ــي
إع ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـطــريــق بـ ــردم الـحـفــر
التي يحدثها القصف.
وفــي منطقتي مسورة وبطنة اللتني
نالتا نصيبهما مــن غ ــارات طــائــرات
ال ـع ــدوانُ ،د ّمـ ــر أح ــد الـجـســور جزئيًا
فــي بطنة نهم جــراء الـغــارات الجوية
التي لم تصب الجسر من املرة األولى،
وحني تجمع بعض األطفال ملشاهدة
مــا ح ــدث ،إذا بــال ـغــارة الـثــانـيــة تقتل
أح ــد األط ـفــال وت ـجــرح أرب ـعــة آخــريــن.
وحــن ظهر جسر آخــر مدمر بصورة
جزئية أيضًا ،بدا أن املنطقة أصبحت
عسكرية بكاملها ،حيث يصول فيها
ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي وي ـج ــول مـنـفـذًا
غارات جوية متتالية.
وأثـ ـ ـن ـ ــاء تـ ـق ــدم الـ ــوفـ ــد عـ ـل ــى ال ـن ـق ــاط
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـص ـب ـه ــا ال ـج ـي ــش
و«اللجان الشعبية» ،كانت صواريخ
«ال ـكــات ـيًــوشــا» تـنـطـلــق م ــن ك ــل مـكــان
مــوج ـهــة إل ــى املـسـلـحــن املـتـمــركــزيــن
فــي الـجـبــال املـقــابـلــة .وعـنــد الــوصــول
إل ــى فــرضــة نـهــم ال ـتــي تـضــم «ال ـل ــواء
 »312ح ـ ــرس جـ ـمـ ـه ــوري وال ـن ـق ـط ــة
األمنية التي ال تــزال في قلب املنطقة
الــرابـطــة بــن صنعاء وم ــأرب ،اتضح
أن ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ال
يزاالن يسيطران على املنطقة .وفيما
كــان أزي ــز الـطــائــرات الـسـعــوديــة ينذر
ُ
ب ـخ ـط ــورة ال ــوض ــع ،ط ـل ــب م ــن الــوفــد
ّ
التفرق ألن الغارات الجوية تستهدف
أي ت ـج ـمــع ب ـش ــري ف ــي ت ـلــك املـنـطـقــة.
ّ
فيتعرض
أمــا معسكر «ال ـلــواء »312
لـقـصــف كـثـيــف م ــن ط ـي ــران ال ـع ــدوان،
ورغم ذلك لم تتمكن قوات «التحالف»
من إسقاطه.
وفي الجهة املقابلة لفرضة ّنهم ،تقع
جـبــال قــرود واملـلــح الـتــي شــنــت قــوات
«ال ـت ـح ــال ــف» وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة

سيشتد الحصار على سكان صنعاء من جهة مأرب بعد تقطيع الطرق الواصلة بينها وبين المحافظة الشرقية (األناضول)

أكـثــر مــن هـجــوم لـلــوصــول إلـيـهــا ،إال
أن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» ت ـم ـك ـنــا مــن
ص ــد ت ـلــك امل ـ ـحـ ــاوالت ،م ــع ال ـع ـلــم بــأن
ج ـبــال قـ ــرود يـتـمــركــز فـيـهــا مسلحو

«اإلصالح» الذين يقيمون في املنطقة
من األساس.
كــانــت املــدفـعـيــة و«ال ـكــات ـيــوشــا» هما
أبـ ــرز امل ـت ـصــديــن ل ـق ــوات «ال ـت ـحــالــف»

إلى جانب مساعدة «الطبيعة» ،إذ إن
الجيش و«اللجان» يخوضان في تلك
املنطقة حرب الجبال والطرق الوعرة،
املعتادين عليها.

فوضى الجنوب :اغتياالت على وقع هدير الطائرات األميركية!
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
ال تـ ــزال ال ـف ــوض ــى األم ـن ـي ــة ال ـعــارمــة
تنهش فــي املناطق الجنوبية .وفي
آخر فصول هذه الفوضى ،قتل زعيم
تنظيم «الـقــاعــدة» فــرع اليمن ،جالل
بـلـعـيــدي ،وع ــدد مــن مــرافـقـيــه بـغــارة
نفذتها طائرة أميركية من دون طيار
في محافظة أبني التي يسيطر عليها
التنظيم.
وبـحـســب األن ـب ــاء وس ـك ــان محليني،

ّ
تعر ّض محافظ لحج
المؤيد لهادي لمحاولة اغتيال
بواسطة انتحاري
ّ
شنت طائرات أميركية من دون طيار
غارتني ،ليل الخميس ،في محافظتي
أبني وشبوة ،واستهدفتا قيادات من
«القاعدة» وعددًا من عناصرها.
ّ
وشــنــت الـطــائــرات األمـيــركـيــة الـغــارة
ّ
األولــى على سيارة كانت تقل جالل
بلعيدي ،املعروف بـ«أبي حمزة» ،في
طريق بني زنجبار عاصمة محافظة
أب ــن ومـنـطـقــة ش ـقــرة عـلــى الـســاحــل
ال ـج ـنــوبــي ،م ــا أدى إل ــى مـقـتـلــه إلــى
جانب أحد القادة امليدانيني.

ّ
وبالتزامن ،شنت طائرة أميركية من
دون طـيــار غ ــارة اسـتـهــدفــت تجمعًا
مل ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
صـحــراويــة قــرب مدينة الــروضــة في
محافظة شبوة التي سيطر التنظيم
ع ـلــى أح ــد أبـ ــرز م ــدن ـهــا ،ع ـ ــزان ،قبل
ثالثة أيام.
وت ـ ــأت ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مــن
ضمن االستراتيجية التي أطلقتها
الــواليــات املتحدة في اليمن في عام
 2002مل ـح ــارب ــة تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»،
والتي لم تنهِ نشاطه وال نفوذه حتى
اآلن.
بحسب مـصــادر محلية ،فــإن الغارة
األميركية األخـيــرة قتلت نحو  6من
مسلحي «القاعدة» الذين ينشطون
ب ـصــورة واس ـعــة فــي ص ـحــراء شبوة
ج ـن ــوب ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وب ـ ـ ـ ــدأوا ب ــإس ـق ــاط
م ــدنـ ـه ــا م ـ ــن دون أي مـ ـق ــاوم ــة مــن
مسلحي «الحراك الجنوبي» ،وكانت
آخرها مدينة عزان.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـص ــدر ع ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم أي
تعليق أو تأكيد لخبر مقتل قائده
ب ـل ـع ـي ــدي ،ن ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إع ــام ـي ــة
ع ــن ب ـع ــض أف ـ ـ ــراد أس ــرت ــه ت ــأك ـي ــدات
بـشــأن مقتله مــع اثـنــن مــن مرافقيه
الشخصيني.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـبـ ــق أن
أعلنت وســائــل إعــامـيــة مقتل زعيم

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي م ـن ــاس ـب ـت ــن ،ت ـبــدو
هــذه املــرة املعلومات أكيدة واألنباء
ب ـش ــأن ذلـ ــك م ـت ـطــاب ـقــة ،ح ـي ــث ج ــرى
ّ
تداول صور السيارة التي كانت تقل
بلعيدي بعد احتراقها ّ
جراء الغارة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـ ــه ّ
رد عـ ـل ــى م ـق ـتــل
ّ
ّ
ب ـل ـع ـي ــدي ،ك ــث ــف م ـســل ـحــو الـتـنـظـيــم
انـتـشــارهــم فــي مــديـنــة زنـجـبــار التي
يـ ـسـ ـيـ ـط ــرون ع ـل ـي ـه ــا مـ ـن ــذ ش ـه ــري ــن،
ونقلت وســائــل إعــامـيــة جنوبية أن

مسلحي التنظيم أضــافــوا ع ــددًا من
نقاط التفتيش وسط املدينة ،ورفعوا
أعالم التنظيم فوق املقار الحكومية.
ّ
وك ــان مسلحو «ال ـح ــراك الجنوبي»
قــد انـسـحـبــوا قـبــل شـهــريــن مــن دون
م ـق ــاوم ــة م ــن مــدي ـنــة زن ـج ـب ــار ،وهــو
م ــا ج ـع ــل س ـي ـط ــرة «الـ ـق ــاع ــدة» عـلــى
املدينة تبدو عملية تسليم أكثر من
كونها معركة انتهت بالسيطرة على
ّ
يسجل بعد ذلك أي
املدينة .وفيما لم

العملية من ضمن االستراتيجية التي أطلقتها واشنطن عام ( 2002األناضول)

ّ
وجــود ملسلحي «الـحــراك الجنوبي»
فيها ،أشــارت مواقع إعالمية إلى أن
مسلحي «الـقــاعــدة» طــردوا مسلحي
«الحراك» من بعض النقاط التي زعم
أنهم كانوا يوجدون فيها.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـعـ ــرض م ــدي ــر
أم ــن مـحــافـظــة ل ـحــج امل ـع ـ ّـن م ــن قبل
الــرئـيــس الـفــار ه ــادي ،العميد عــادل
الـ ـح ــامل ــي ،ل ــإص ــاب ــة ج ـ ــراء م ـحــاولــة
اغ ـت ـي ــال ن ـفــذهــا ان ـت ـح ــاري ب ـس ـيــارة
مفخخة واستهدفت منزله فــي حي
املندرة شرقي مدينة عدن .وبحسب
سـكــان محليني ،أدى التفجير الــذي
س ـم ــع ع ـل ــى ب ـع ــد ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــدة
إل ـ ــى م ـق ـت ــل االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري وسـ ـت ــة مــن
ح ــراس مـنــزل العميد الـحــاملــي الــذي
تعرض لإلصابة وتــم نقله إلــى أحد
مستشفيات عدن.
ّ
إل ــى ذل ــك ،نــظــم ع ــدد مــن املتقاعدين
ال ـع ـس ـكــريــن ال ـج ـنــوب ـيــن وق ـف ــة فــي
ساحة العروض في خور مكسر في
م ــدي ـن ــة ع ـ ــدن ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ــدم
تـسـلـمـهــم روات ـب ـه ــم ال ـش ـهــريــة الـتــي
قالوا إنها متوقفة منذ كانون األول
ّ
املــاضــي ،مشيرين إل ــى أنـهــم نظ ّموا
وق ـفــات مماثلة فــي الـســابــق وتـلــقــوا
وع ـ ـ ـ ــودًا مـ ــن حـ ـك ــوم ــة خـ ــالـ ــد ب ـح ــاح
بصرف رواتبهم املتأخرة ،وهو ما لم
يحدث حتى اآلن.

الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

العالم

15

ّ
بلعيدي :من صروح التعليم إلى أدغال حز الرؤوس
ورغـ ـ ـ ـ ــم تـ ـكـ ـثـ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ،ال يـ ـ ــزال
امل ـس ــاف ــرون م ــن امل ــدن ـي ــن يــواص ـلــون
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب م ـ ــن صـ ـنـ ـع ــاء إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــأرب،
والعكس .ولم ينقطع الطريق بالرغم
من خطورته .ورغم استهداف طيران
لجسر جــديــد أثـنــاء الجولة
ال ـعــدوان
ٍ
امليدانية ،ما زاد من معاناة املواطنني،
اس ـت ـطــاع امل ـس ــاف ــرون ع ـبــر تـعــاونـهــم
خلق طريق فرعية استطاعت بعض
امل ــركـ ـب ــات اجـ ـتـ ـي ــازه ــا ،ف ـي ـم ــا عـلـقــت
مــركـبــات أخ ــرى تحمل ال ـعــائــات من
األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء ،ف ـكــان أن تـســاعــد
امل ـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــرون إلخ ـ ــراجـ ـ ـه ـ ــا لـ ـت ــواص ــل
طــري ـق ـهــا ن ـح ــو م ـ ــأرب وأخ ـ ـ ــرى نـحــو
صنعاء.
ويمكن القول إنه على الرغم من فشل
ق ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وم ـس ـل ـح ـيــه فــي
الـسـيـطــرة عـلــى فــرضــة نـهــم وتعبيد
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة م ـث ـل ـمــا
يبتغون ،تــزيــد الهجمات املتواصلة
والغارات الجوية العنيفة من معاناة
أه ـ ـ ــل الـ ـع ــاصـ ـم ــة وس ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
سـيـشـتــد ال ـح ـص ــار عـلـيـهــم م ــن جهة
مأرب بعد تقطيع الطرق الواصلة بني
العاصمة واملحافظة الشرقية .كذلك،
إن م ــأرب الـغـنـيــة بــالـنـفــط وب ــامل ــوارد
الطبيعية هــي الـتــي ت ـ ّ
ـزود العاصمة
وغيرها بمادة الغاز املنزلي ،غير أن
نــاقــات الـغــاز الضخمة لــن تستطيع
ع ـبــور الـطــريــق الـفــرعــي املــؤقــت الــذي
أنـ ـش ــأه األهـ ــالـ ــي ،ح ـتــى ي ـتــم إص ــاح
الطريق بالردم أو ما شابه.
وفي يوم الجولة نفسه ،نفذت طائرات
ال ـعــدوان نحو  200غــارة على فرضة
نـهــم ال ـتــي ي ــرى مــراق ـبــون أن ـهــا تمثل
رق ـم ــا ص ـعـبــا ل ــن يـسـتـطـيــع الـ ـع ــدوان
تـ ـج ــاوزه ب ـس ـهــولــة ،رغـ ــم اسـتـمــاتـتــه
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا وت ـح ـق ـي ــق نـصــر
مـعـنــوي عـلــى طــريــق ص ـن ـعــاء .ورغ ــم
ك ــل م ـح ــاوالت ــه ،ال يـ ــزال ال ـطــريــق إلــى
صنعاء يحمل مفاجآت عدة للتحالف
الذي ظل أكثر من عشرة أشهر يحاول
اجتياز فرضة نهم من دون جدوى.

شكل جالل بلعيدي
المرقشي اسمًا فارقًا في
َ
تنظيمي «القاعدة»
سجالت
و«داعش» في اليمن .رغم
نشأته داخل «أنصار الشريعة»
وإخالصه لسنوات طويلة
للجماعة ،إال أنه كان أول
من شق عصا الطاعة في
أوساط القاعديين وأعلن
مبايعته للبغدادي ،بادئًا
مرحلة جديدة من حياته
التي اتسمت بالعنف اإلرهابي
المتوحش
دعاء سويدان
ل ــم ي ـنــل جـ ــال ب ـل ـع ـيــدي امل ــرق ـش ــي من
مـيــولــه الـطـفــولـيــة ونــزعــاتــه الشبابية
شيئًا .ولعه بكرة القدم يوم كان صغيرًا
وتخصصه في الكيمياء عقب تخرجه
شخصيته
فــي املــدرســة لــم ينقشا فــي
ّ
أي ــا م ــن ج ـمــاالت ـه ـمــا .ف ــا ال ـك ــرة لــقـنــت
روحــه دروس السماحة والتهذب ،وال
ال ـك ـي ـم ـيــاء ولـ ــدت ف ــي نـفـســه تـفــاعــات
امل ـح ـب ــة وم ـفــاع ـي ـل ـهــا .مـخـتـلـفــا تـمــامــا
خرج جالل .لعلها املفارقة عينها التي
تـســم ٌحـيــاة الكثير مــن «الـجـهــاديــن».
مفارقة تجلي في كل ِقتلة من مصارع
الـ ــداع ـ ـش ـ ـيـ ــن وال ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن خـ ـط ــورة
ال ـخ ـط ــاب الـ ــذي يـتـغـلـغــل ف ــي تــافـيــف
ً
هـ ـ ـ ــؤالء ،م ـح ـي ــا إيـ ــاهـ ــم إل ـ ــى وحـ ــوش
بشرية جل مطمعها حز نحر أو فصل
رأس عن جسد.
م ــن ق ـبــائــل امل ــراق ـش ــة ال ـت ــي تـسـتــوطــن
مـحــافـظــة أب ــن ج ـنــوب ال ـي ـمــن يـنـحــدر
ج ـ ــال ب ـل ـع ـي ــدي امل ـل ـق ــب ب ــأب ــو ح ـمــزة
الــزنـجـبــاري .هــو األخ األصـغــر ألربعة
أوالد وث ـ ــاث بـ ـن ــات ،ل ـك ــن والـ ــديـ ــه لــم
ي ـت ــوق ـع ــا ال ـب ـت ــة أن ـ ــه س ـي ـك ــون أمل ـع ـهــم
نجمًا .بدأ املقاتل الداعشي الثالثيني
حياته األكــاديـمـيــة فــي إح ــدى مــدارس
أبـ ــن ،ح ـيــث ك ــان مـعـلـمــوه ي ـصــدرونــه
«ال ـط ــاب ــور ال ـص ـبــاحــي» ل ـت ــاوة شــيء
من القرآن .يقول أحد أقاربه« :إنه كان

ذك ـي ــا ،ســريــع ال ـبــدي ـهــة ،مل ــاح ــا ،يمتلك
الشجاعة والجرأة في النقاش ،وربما
تقدم بذلك على عمره الــزمـنــي» .اهتم
جــال منذ نعومة أظـفــاره بالرياضة،
ت ـت ـبــع أخ ـب ــاره ــا وس ـع ــى ف ــي م ـج ــاراة
نجومها ،من هنا كان التحاقه بنادي
حـســان ،ال ـنــادي األب ــرز فــي محافظته.
لعب في فرقه املختلفة حتى وصل إلى
الفريق األول لكرة القدم ما بني عامي
 2000و.2001
عام  ،2003بدأ جالل دراسته في قسم
الكيمياء في كلية التربية في زنجبار،
سـنــوات م ـعــدودات تـخــرج على أثرها
في الجامعة بترتيب متقدم ليبدأ عمله
في مجال التعليم ،محافظًا في الوقت
نفسه على صداقته الحميمة للمالعب.
هذه السيرة سرعان ما ستطرأ عليها
ت ـب ــدالت ج ــذري ــة ت ـقــذف بـبـلـعـيــدي من
ح ـي ــاة إلـ ــى أخـ ـ ــرى .ل ــم ت ـكــد ت ـمــر فـتــرة
وجـ ـي ــزة ع ـل ــى ت ـخ ــرج ــه ح ـت ــى أض ـحــى
إمامًا ألحد املساجد في زنجبار .ومع
دخــول عناصر «الـقــاعــدة» إلــى املدينة
ع ــام  ،2011ت ــوارى ج ــال عــن األن ـظــار.
راج ــت األن ـب ــاء ي ــوم ــذاك عــن انضمامه
إلى إحدى الجماعات الجهادية ،رفض
أقرباؤه وأصدقاؤه تصديقها ،غير أن
ُ
اليقني لم َيطل حتى قطع الشك :جالل
بلعيدي أميرًا لـ»والية أبني اإلسالمية».
ملدة سنة كاملة ،مارس املرقشي إمرته
عـلــى أب ــن ،منتهجًا سـيــاســة القبضة
الـ ـح ــدي ــدي ــة والـ ـت ــرهـ ـي ــب واإلخ ـ ـضـ ــاع
باإلرعاب .عمليات قتل متعددة نفذها
رجــاالت بلعيدي بحق أبناء املحافظة
منذ استيالئهم عليها ،عمليات كانت
َ
أشهرها اثنتان :أوالهما راح ضحيتها
الـطـفــل خــالــد عـبــد ال ـعــزيــز ( 15عــامــا)
الذي قطعت يده بتهمة سرقة كابالت
نحاسية وبيعها ألحد تجار الخردة،
وقد توفي الطفل بعد يومني من تنفيذ
الحكم جــراء املضاعفات التي حصلت
فاستهدفت ثالثة
لجسده .أما الثانية
ُ
من سكان جعار؛ بينهم امرأة ،أعدموا
ُ
وص ـل ـبــوا بـتـهـمــة «الـتـجـســس لصالح
ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي» .خ ــال ت ـلــك الـفـتــرة
أيضًا ،عمد مسلحو «أنصار الشريعة»
إل ـ ــى أس ـ ــر س ـب ـع ــن ج ـن ــدي ــا فـ ــي أبـ ــن،
وعلى األثر بدأت جهود وساطة قادها
املرقشي بنفسه مع ممثلي الدولةَ ،
غير
غافل عــن استغالل الـحــادثــة للترويج
لـ ـ ــ»أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة» ف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط

الشباب األبيني ،حيث ألقى محاضرة
شهيرة فــي الـجـنــود حثهم فيها على
عدم قتال «من يحكم بشرع الله».
مع بدء عملية القوات املسلحة اليمنية
لتحرير أبــن من «القاعدة» عــام 2012
والتي أطلقت عليها تسمية «السيوف
الــذه ـب ـيــة» ،غـ ــادر ج ــال إم ــارت ــه ليبدأ
ـوة
مــرح ـلــة ت ـن ـقــل ب ــن م ـحــاف ـظــات شـبـ ٌ
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وح ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت .م ــرحـ ـل ــة
َس َجلت الكثير من العمليات اإلرهابية
ال ـتــي نـفــذهــا بـلـعـيــدي ومـقــاتـلــوه ضد
الجيش اليمني فــي غير محافظة من
الـ ـب ــاد ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ح ـضــرمــوت.
أشـهــر ه ــذه العمليات وقـعــت فــي أيــار
من العام  2014عندما اقتحم عناصر
القاعدة مدينة سيئون في حضرموت
وهـ ـ ــاج ـ ـ ـمـ ـ ــوا مـ ـب ــانـ ـيـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وح ـ ــواج ـ ــزه ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
ون ـه ـب ــوا ب ـن ــوك ـه ــا .وق ـ ــد ظ ـه ــر ح ــرص
امل ــرقـ ـش ــي ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى ن ـش ــر صـ ــوره
بكثافة من داخل املدينة ،ما دفع بعض

أقر جالل بلعيدي
بتعاون رجاالته مع
التحالف السعودي

عين جالل بلعيدي عام  2011أميرًا لوالية
ّ
أبين «اإلسالمية» (أ ف ب)

املـتـخـصـصــن ف ــي شـ ــؤون الـجـمــاعــات
اإلرهــابـيــة إلــى الـقــول إن جــال قيادي
نهم باإلثارة ومهووس بحب الظهور
ومصاب بجنون العظمة.
في  8آب  2014كانت فظاعة أبو حمزة
الــزن ـج ـبــاري ذائ ـع ــة ال ـص ـيــت ،ف ــي ذلــك
الـ ـي ــوم ق ـ ــاد ال ــرج ــل ع ـم ـل ـيــة اخ ـت ـطــاف
 14جـنــديــا يمنيًا وذبـحـهــم ب ــدم ب ــارد.
ف ــي مــدي ـنــة ح ــوط ــة زي ــن ف ــي مـحــافـظــة
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ت ــوجـ ـهـ ـه ــم مــن
ُ
سُـيـئــون إل ــى صـنـعــاء ،اعــتـقــل الجنود
ون ـح ــروا ورم ـيــت جثثهم عـلــى قــارعــة
الطريق ،فيما فصلت رؤوس بعضهم
عــن األج ـســاد .املـفــارقــة أن الزنجباري
اعتلى الحافلة عقب خطف عناصره
الـ ـجـ ـن ــود ،م ـخ ــاط ـب ــا رك ــابـ ـه ــا ال ـبــاقــن
بــالـقــول« :نـعـتــذر عــن أي إزع ــاج لـكــم»!
ك ــان ــت ت ـلــك ال ــواق ـع ــة اإلش ـ ـ ــارة األولـ ــى
لتسلل «داعش» إلى اليمن.
م ــع انـ ـ ــدالع الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي على
ه ــذا ال ـب ـلــد ،صـ ّـعــد ق ـيــاديــو «ال ـقــاعــدة»
وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم ب ـل ـع ـي ــدي عـمـلـيــاتـهــم
فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،مستغلني
االنـفــات األمـنــي الــذي خلفته الحرب.
هـكــذا سيطر «أن ـصــار الشريعة» على
غير منطقة في الجنوب ،وال سيما في
حـضــرمــوت .ت ـطــورات فندها املرقشي
فـ ــي آخـ ـ ــر ت ـس ـج ـي ــل مـ ـص ــور لـ ــه تـحــت
ج ـنــاح «ال ـق ــاع ــدة» ،حـيــث أق ــر بـتـعــاون
ً
رجاالته مع التحالف السعودي قائال:
إن «ال ـق ــاع ــدة» ه ــي ال ـتــي حـ ــررت عــدن
ول ـح ــج وأب ـ ـ ــن ،وإن دخـ ـ ــول الـتـنـظـيــم
املكال ســاعــده فــي مــد جميع الجبهات
بــالـســاح وال ــرج ــال .واع ـتــرف بلعيدي
َ
بــأن القاعديني يشاركون فــي جبهتي
ت ـعــز وإب «ح ـت ــى دحـ ــر ال ـح ــوث ــي إلــى
مران».
قبل أشهر ،أعلن أبو حمزة الزنجباري
من وادي سر في حضرموت انشقاقه
ع ــن «الـ ـق ــاعـ ــدة» ٌوم ـبــاي ـع ـتــه أبـ ــي بـكــر
البغدادي .مبايعة انطلقت في أعقابها
دورة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـن ــف امل ــوس ـ ُـوم
بعالمة «داعش» واملتفلت من ّ
أي ُعقل.
الـ ـي ــوم ،ت ـخ ـتــم ط ــائ ــرة م ــن دون طـيــار
عـلــى حـيــاة الــزنـجـبــاري ،تختم عليها
راسمة الكثير من عالمات االستفهام
وف ــات ـح ــة األب ـ ـ ــواب أم ـ ــام س ـي ـنــاريــوات
لـيــس االن ـب ـســاط الــداع ـشــي ف ــي اليمن
مستبعدًا منها.

تقرير
ما قل
ودل
عقدت هيئات جنوبية مناهضة
للعدوان في صنعاء ،يوم أمس،
«الملتقى األول للجبهة الوطنية
ألبناء المحافظات الجنوبية
لمقاومة الغزو واالحتالل» .وشدد
الملتقى الذي حضرته تيارات
سياسية واجتماعية جنوبية على
أهمية التحرك «لطرد المحتلين

وعناصر داعش والقاعدة وعودة
األمن واالستقرار والرخاء إلى
المحافظات الجنوبية» ،وأشار
المجتمعون إلى «كارثية الوضع
األمني في المحافظات الجنوبية»،
بسبب الحرب وانتهاكات الجماعات
التكفيرية المنتشرة هناك.

تقدم يمني في عسير :محور جديد في مجازة
عسير ــ يحيى الشامي
افـتـتـحــت ال ـق ــوات اليمنية م ـحــورًا قـتــالـيــا جــدي ـدًا في
منطقة امل ـجــازة إل ــى ال ـشــرق مــن مــديـنــة الــربــوعــة في
األجــزاء الجنوبية الشرقية ملنطقة عسير السعودية.
وبدأ املقاتلون اليمنيون قبل يومني العمليات القتالية
في تلك املنطقة باستهداف عدد من اآلليات العسكرية
املنتشرة على مواقع عسكرية جبلية تابعة للجيش
ال ـس ـعــودي ،مــا أسـفــر عــن اح ـت ــراق آلـيـتــن مدرعتني
ودبابة «إبرامز» ومقتل عدد من الجنود السعوديني.
وت ــأت ــي أهـمـيــة امل ـح ــور ال ـجــديــد م ــن كــونــه يــربــط بني
جبهات القتال فــي عسير ويوصلها بخطوط النار
في جبهة نجران داخل األراضي السعودية.
فــي هــذا الــوقــت ،تمكن الجيش و«الـلـجــان الشعبية»،
م ـس ــاء أم ـ ــس ،م ــن صـ ـ ّـد ه ـج ــوم ل ـل ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
واملسلحني على منطقة ميدي في جيزان ،بمشاركة
للطيران السعودي ُوصفت بكونها «غير عادية».
وأوضح مصدر ميداني لـ«األخبار» أن عملية مجازة
فتحت الئحة أهــداف جديدة في املنطقة التي تشهد
انتشارًا كثيفًا للقوات السعودية عبر سلسلة مواقع
مليئة بالجنود ومـخــازن األسلحة واآللـيــات املدرعة.
وأضاف املصدر أن املسافة التي تفصل بني كل موقع

عـسـكــري س ـعــودي وآخ ــر ال تــزيــد عـلــى الكيلومتر
ال ــواح ــد وه ــي مـســاحــة ال تـخـلــو مــن أهـ ــداف لـلـقــوات
املدفعية اليمنية.
كما أن أي تطور قد تأخذه األعـمــال القتالية للقوات
الـيـمـنـيــة ف ــي املـ ـج ــازة يــؤثــر ب ـص ــورة م ـبــاشــرة على
ت ـح ــرك ــات ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي ف ــي خ ـط ــوط اإلم ـ ــداد
ب ــن امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة جـنــوبــي عـسـيــر ،وي ـحــد من
تحركاتهم بدءًا من الربوعة ومــرورًا بظهران عسير
ً
وانتهاء باملواقع املقابلة لنجران شرقًا.
واملجازة هي واحد من املواقع التي كثف فيها الجيش
ال ـس ـع ــودي م ــن ن ـق ــاط وج ـ ـ ــوده ،واس ـت ـح ــدث ضمن
سلسلة تحديثات على حــدوده الجنوبية في عسير
مئات املواقع ،دافعًا بأعداد كبيرة من اآلليات املدرعة
والدبابة األميركية إليها .كل ذلك حدث عقب سقوط
أج ـ ــزاء م ــن مــديـنــة الــربــوعــة ب ــأي ــدي الـجـيــش اليمني
و«اللجان الشعبية» قبل أشهر.
ووفق املصدر امليداني ،فإنه في حال تمكن املقاتلني
اليمنيني من إحكام السيطرة على مواقع عسكرية
في املجازة ،فإن أي توغل للقوات اليمنية نحو العمق،
ً
وصـ ــوال إل ــى مــديـنــة ظ ـه ــران عـسـيــر ل ــن يـقــف أمــامــه
مـعــوقــات كبيرة وستصبح امل ـعــارك أسـهــل مما هي
عليه في الخطوط األمامية.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت من السيطرة على
موقع الخورمة السعودي في عسير ،بعدما أحرقت
َ
مخزني أسلحة في املوقع ودمــرت عــددًا من اآلليات
في عملية عسكرية لم تتجاوز الساعتني ،بالرغم من
كثافة النيران السعودية والـعــدد الكبير مــن اآلليات
العسكرية املنتشرة في املوقع ومحيطه والتي انسحب
معظمها مع بداية انطالق القوة اليمنية نحو املوقع.
وف ــي ال ـش ــرق م ــن مــدي ـنــة ال ــرب ــوع ــةُ ،يـن ـفــذ املـقــاتـلــون
اليمنيون سلسلة أعـمــال قتالية أسـفــرت عــن مقتل
عدد من الجنود السعوديني والتي كان آخرها تفجير
عبوة ناسفة بآلية سعودية تقل ضابطًا في الجيش
السعودي لقي مصرعه في الكمني .وجــاءت العملية
بـعــد فـشــل سلسلة هـجـمــات سـعــوديــة نـحــو املــديـنــة،
رافقتها تغطية نارية من الطيران الــذي بلغ عــدد ما
شنه على املدينة نحو  400غارة حولت مدينة الربوعة
إلى كومة من الركام.
وفــي ج ـيــزان ،استهدفت الـقــوة الـصــاروخـيــة التابعة
للجيش اليمني و«اللجان الشعبية» محطة الكهرباء
في منطقة الخشل ،ما تسبب باحتراق أجــزاء منها،
وفي موقع املثعن قتل جندي سعودي بعملية قنص
يمنية.
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عملية القدس تؤسس لسياق عمليات أكثر صعوبة
على وقع عملية القدس التي نفذها ثالثة
شبان فلسطينيين من جنين ،لم يعد بوسع
اإلسرائيلي التعامل مع العمليات المؤلمة
كأنها استثناء في سياق عام من العمليات
الـفــرديــة ،كما لــم يعد ق ــادرًا على تجاهل
مفاعيلها المعنوية والـسـيــاسـيــة ،على
الواقع اإلسرائيلي
علي حيدر
ال تـ ــزال ال ـق ـي ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـلـتــزم
م ـعــادلــة رد ،م ــن ب ـعــد عـمـلـيــة ال ـقــدس
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ت ـت ـس ــع خـ ـي ــاراتـ ـه ــا ب ـب ــطء
م ـخ ــاف ــة ان ـف ـج ــار ش ـع ـبــي فـلـسـطـيـنــي
واس ــع يـضــع إســرائـيــل أم ــام تحديات
أم ـن ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة مـ ـعـ ـق ــدة ،فـ ــي ظــل
م ـح ـيــط م ـع ـقــد وس ـ ـيـ ــال .وي ــأت ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـل ــوك بـ ــرغـ ــم أن ع ـم ـل ـي ــة الـ ـق ــدس
انطوت على أكثر من رسالة في أكثر
مــن ات ـجــاه .فهي أك ــدت تـبــدد رهــانــات
قيادة العدو ،وآخرين من املتربصني،
على إمكانية تراجع زخــم االنتفاضة
مـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت .أو حـ ـت ــى ع ـلــى
إمكانية أن تتمكن األجهزة املختصة
مــن تطوير أدوات رد ووقــايــة تسمح
لها بالتعايش مــع هــذا املـسـتــوى من
العمليات.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ت ـم ـيــزت العملية
بــأنـهــا ل ــم تـجــر كـســابـقــاتـهــا ،عـلــى يد

ما يجري قد يحشر
اإلسرائيليين نحو خيارات
كانوا يتفادونها
م ـن ـف ــذ واح ـ ـ ـ ــد ،ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـخ ــدم فـيـهــا
ال ـســاح األب ـيــض فـقــط ،أو عـلــى األقــل
ك ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن األدوات ،ف ـ ــي حــن
اس ـت ـخ ــدم ــت رشـ ــاشـ ــات إليـ ـق ــاع أك ـبــر
ع ــدد مـمـكــن م ــن اإلص ــاب ــات .م ــع ذل ــك،
ع ـج ــزت األجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــاري ــة عن
اكـتـشــاف ه ــذه العملية مسبقًا برغم
مــا تــدعـيــه ،وهــو صحيح ،بالتنسيق
مع أجهزة السلطة ،وامتالكها سطوة
معلوماتية ،وكما يفترض في الحاالت

فرض العدو طوقًا على بلدة قباطية التي دخلت خط المواجهات واالعتقاالت (آي بي ايه)

الـتــي تتكون فيها مجموعة التنفيذ
من أكثر من شخص ،مع خصوصية
أن الـعـمـلـيــة اح ـتــاجــت إل ــى اسـتـطــاع
وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق وتـ ـخـ ـطـ ـي ــط وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،بــل
كــانــت بــرغــم خصوصياتها املــذكــورة
مشابهة لنحو  200عملية نفذت حتى
اآلن ،ولم تتمكن األجهزة املختصة من
اكتشافها بسبب مــا تسميه ،مهنيًا،
«انـعــدام املــؤشــرات الــدالــة الواضحة».
نتيجة ذلــك ،ليس بإمكان «الشاباك»
أو غيره من األجهزة التذرع بما سبق
أن أوردتــه لتبرير فشلها ،وخاصة أن
التنفيذ كان على أيدي ثالثة أفراد.
ومع أن العملية تشكل امتدادًا تراكميًا
للعمليات السابقة ،فإن القلق بدا على
املــؤسـســة اإلســرائـيـلـيــة بـ ــارزًا ،كونها
تمثل ارت ـقــاء فــي مـسـتــوى التخطيط
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
م ـك ــان الـتـنـفـيــذ .وه ــو م ــا يـكـشــف عن
مـ ـس ــار ت ـص ــاع ــدي ل ـل ـم ـن ـفــذيــن ال ــذي ــن
اس ـت ـخ ـل ـص ــوا ،ع ـل ــى ص ـغ ــر ع ـم ــره ــم،

العبر مــن نتائج العمليات السابقة،
وكذلك على ضوء استقراء مفاعيلها
في الوسط اإلسرائيلي.
التجلي األبرز لهذه الكفاءة ،كمن في
مكان العملية وأسلوبها والتخطيط
لها واختيار أدواتـهــا .وبغض النظر
عن املعطيات امليدانية التي استجدت
وح ـ ــال ـ ــت دون ت ـن ـف ـي ــذه ــا كـ ـم ــا ك ــان
مـخـطـطــا ،فـقــد ك ــان بــإم ـكــان املـنـفــذيــن
ت ـن ـف ـي ــذه ــا ف ـ ــي ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـن ـق ــاط
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي ال ـض ـفــة
املحتلة ،لكنهم قرروا قطع مسافة من
قباطية ،شمالي الضفة ،إلــى القدس،
رغ ــم مــا يـمـكــن أن يـتـعــرضــوا لــه على
الطريق من احتمالية كشف وعقبات
تحول دون النجاح.
مــا ت ـقــدم ،يــؤكــد أن إســرائـيــل واجـهــت
محاولة تنفيذ عملية معقدة نسبيًا،
بالقياس إلى عمليات الطعن والدهس
الـســابـقــة ،وه ــو مــا كــانــت تـنـتـظــره أن
يجري على يــد إحــدى خاليا فصائل

املـ ـق ــاوم ــة .ل ـك ــن الـ ـ ــذي ح ـ ــدث أن ه ــذه
املـحــاولــة ،جــرت كما أعلنت التقارير
اإلسرائيلية ،على يد مجموعة نسقت
في ما بينها وال تنتمي تنظيميًا إلى
أي مــن ه ــذه الـفـصــائــل .ه ــذه الــوقــائــع
سـتـفــرض عـلــى «ال ـش ــاب ــاك» تـحــديــات
م ـس ـت ـج ــدة س ـت ـك ــون مـ ـح ــور ت ــرك ـي ــزه
فــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .وسـيـتــركــز جهد
«ال ـشــابــاك» أيـضــا ح ــول مـســار تحرك
املـجـمــوعــة م ــن نـقـطــة االن ـط ــاق حتى
وص ــول ـه ــم إلـ ــى الـ ـق ــدس ،وخ ــاص ــة أن
أحدهم كــان ممنوعًا من الــدخــول إلى
داخــل الخط األخـضــر ألسـبــاب أمنية.
والنقطة األخــرى ،التي ال تقل أهمية،
فحص ما إن كــان دخولهم عبر ثغرة
في الجدار ،وما إذا كانوا قد حصلوا
على السالح في القدس ،والبحث عمن
سلمهم السالح.
ومـ ـ ــع أن ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـك ــل ال ـح ـي ـث ـيــات
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـظـ ـه ــر م ـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
شجاعة وتصميم املنفذين ،لكنهم في

لقاءات فتح وحماس« ...تقطيع وقت»
ارت ـفــع فــي األســاب ـيــع الـمــاضـيــة منسوب
التفاؤل لدى الفلسطينيين باقتراب إتمام
المصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح»،
ولكن ذلك يصطدم بحائط واحـد ،هو أن
هذه األخبار ليست دقيقة ،أو بالصورة التي
توحي بأن شيئًا كبيرًا وجديًا يطبخ
قاسم س .قاسم
من األمــور التي ساهمت في بث األمل
في نفوس الفلسطينيني ،حول اقتراب
ت ـح ـق ـيــق املـ ـص ــالـ ـح ــة ،ت ـن ــاق ــل وس ــائ ــل
اإلعالم املقربة من السلطة الفلسطينية
أنه سيعقد لقاء هذا الشهر بني رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
ورئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـحــركــة
«ح ـم ــاس» خــالــد مـشـعــل ،فــي الــدوحــة،
إلع ـ ـ ــان ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــاف ب ـ ــن أك ـب ــر
حــركـتــن عـلــى ال ـســاحــة الفلسطينية.
الخبر غير صحيح باملطلق ،حتى إن
ق ـي ــادات ف ــي الـحــركـتــن ي ـجــزمــون بــأن
اآلم ـ ــال ب ــال ــوص ــول إل ــى ت ـســويــة خــال
العام الجاري شبه معدومة.

يعلم الطرفان هذه الحقيقة ،ويعلمان
ب ـ ــأن الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ـن ـه ـمــا لـ ــن تـحـلـهــا
بضعة ل ـقــاءات عـقــدت فــي قطر أواخــر
العام املاضي ،وفي تركيا منذ أسبوع،
ألنـهــم جميعًا يـنـتـظــرون اآلن «نتائج
االنـتـخــابــات االمـيــركـيــة ملعرفة مصير
املنطقة» ،وفق مسؤول فتحاوي كبير.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـلــى ل ـق ــاءات
الطرفني ،إن االجتماعات حتى اآلن لم
تصل إلــى أي نتيجة ،كما لــم يستطع
ال ـج ــان ــب ال ـف ـت ـح ــاوي ت ـقــديــم إج ــاب ــات
عــن أسئلة عــدة طرحها الحمساويني
عليهم ،مثل :هل يضمن عباس سماح
إس ــرائـ ـي ــل بـ ــإجـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات كـمــا
جــرى منذ  10س ـنــوات؟ وهــل ستلتزم
إسرائيل والعالم بنتائج االنتخابات
إذا حدثت أم سيرفضونها كما فعلوا
بـ ـع ــد ن ـ ـجـ ــاح «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»؟ ه ـ ــل ي ـحــق
لألخيرة االعتراض على أسماء الوزراء
الذين تقترحهم فتح ،وبالعكس أيضًا؟
ت ـقــول امل ـص ــادر إن «ال ــوف ــد الـفـتـحــاوي
أت ـ ــى م ـ ــن دون صـ ــاح ـ ـيـ ــات ،ورف ـ ــض
اإلجابة عن األسئلة ،ولم يقدم أي نوع
من االلتزامات ...طلبوا العودة إلى رام
ال ـل ــه لـلـتـبــاحــث م ــع عـ ـب ــاس» .وه ــو ما
نـظــر إلـيــه عـلــى أن ــه مــؤشــر يظهر عــدم
ج ــدي ــة ع ـب ــاس ف ــي إتـ ـم ــام امل ـصــال ـحــة.

وت ـ ـ ـ ــروي امل ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا أن ف ـك ــرة
إعــادة إحياء املصالحة بني الحركتني
جــرت فــي الــدوحــة خــال مـشــاركــة وفد
فـتـحــاوي (م ـقـ ّـرب مــن الـقـيــادي األسير
م ـ ــروان ال ـب ــرغ ــوث ــي) م ــن رام ال ـل ــه فــي
ندوة نظمها «املركز العربي لألبحاث
ودراســة السياسات» (اململوك لعزمي
بشارة) حول «مــأزق املشروع الوطني
الفلسطيني ومستقبله» ،فــي تشرين
الثاني من العام املاضي.
كــذلــك تـقــول إن الــوفــد اسـتـغــل وج ــوده
في الدوحة وطلب لقاء مشعل ،وخالل
اجـتـمــاعـهــم ب ــه ،اسـتـمـعــوا إل ــى وجـهــة

نظر «حماس» في املصالحة واألسباب
التي أدت إلــى إحباطها .اقـتــرح الوفد
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى رام الـ ـل ــه والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
م ـبــادرة مــا إلحـيــاء املـصــالـحــة مـجــددًا.
أك ـ ـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ــون رفـ ـضـ ـه ــم ط ــرح
أي م ـب ــادرة ج ــدي ــدة «ألن ـن ــا مـلـلـنــا من
وطلب من الوفد الفتحاوي
األوراق»ُ ،
العمل على «اتفاقية مخيم الشاطئ».
عــاد أصــدقــاء الـبــرغــوثــي إلــى رام الـلــه،
نقلوا لعباس مــا سـمـعــوه ،واقـتــرحــوا
عـلـيــه إعـ ــادة ال ـتــواصــل مــع «ح ـمــاس».
أع ـلــن األخ ـي ــر ع ــدم مـمــانـعـتــه ،فـتــوجــه
وف ــد م ــن «ف ـت ــح» وال ـت ـق ــى قـ ـي ــادات من

قيادات في الحركتين يجزمون بأن التسوية خالل العام شبه معدومة (آي بي ايه)

هذه املسألة يشتركون مع من سبقهم
من منفذي عمليات الطعن والدهس.
لـكــن يـنـبـغــي أن يـسـجــل لـهــم قــدرتـهــم
على تخطي الحواجز واألجهزة كافة
وعبور جدار الفصل دون اكتشافهم.
فــي الـخــاصــة ،تــؤشــر عملية الـقــدس،
وب ـع ــض م ــا س ـب ـق ـهــا م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات،
الى أن إسرائيل قد تكون أمام محطة
ت ـح ــول ب ــات ـج ــاه ال ـه ـج ـمــات املـنـظـمــة،
وغـيــر املنتمية تنظيميًا ،األم ــر الــذي
س ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى حـ ـش ــر الـ ـقـ ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ح ــافـ ـظ ــت حـتــى
اآلن عـلــى ض ــوابــط م ـحــددة ف ــي ال ــرد،
بهدف عدم الدفع نحو انفجار شعبي
فلسطيني واسع ،في الوقت الذي تعد
فيه القيادتان السياسية والعسكرية
جـمـهــورهـمــا بـحـلــول ملشكلة األن ـفــاق
الهجومية باتجاه مستوطنات غالف
غزة.
مــن جهة مقابلة ،تقر القيادة نفسها
بـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود حـ ــل ع ـس ـك ــري جـ ــذري
لهذه العمليات ،وال يبدو أنه سيكون
لـهــا حــل فــي األف ــق امل ـن ـظــور .مــع ذلــك،
تحاول املـنــاورة بني حــدي الــرد املؤلم
واإلح ـ ـ ـبـ ـ ــاط ،وب ـ ــن ت ـ ـفـ ــادي مـ ــا ي ـقــدر
أن ــه يـسـبــب ب ــرد ف ـعــل شـعـبــي واس ــع.
ل ـكــن ت ــواص ــل ال ـع ـم ـل ـيــات امل ــؤمل ــة ،في
خ ـســائــرهــا أو م ـكــان ـهــا ،وامل ـق ـل ـقــة في
زخ ـم ـهــا وأس ــال ـي ـب ـه ــا ،ق ــد ي ـح ـشــر تل
أبيب التي تتفادى حتى اآلن الذهاب
رغــم الضغوط السياسية والنفسية،
نحو قــرارات رد دراماتيكية .وهــو ما
تجلى في قــرار رئيس حكومة العدو،
بنيامني نتنياهو (راجــع عدد أمس)،
بعد جلسة مشاورات مكثفة مع قادة
األج ـهــزة األمـنـيــة والـعـسـكــريــة ،بطلب
دراس ــة سلسلة إجـ ـ ــراءات؛ مــن بينها
ف ـص ــل شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ع ــن ج ـنــوب ـهــا،
وف ـح ــص إم ـك ــان ـي ــة س ـح ــب ت ـصــاريــح
العمل من ذوي منفذي العمليات.
ووف ـ ـ ـ ــق ت ـع ـب ـي ــر املـ ـعـ ـل ــق ال ـس ـي ــاس ــي
ف ــي م ــوق ــع صـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» ،بن
كسبيت« ،ينبغي أن نعترف بالحقيقة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة :إس ــرائـ ـي ــل فـ ــي فـ ــخ مـعـقــد
وخ ـط ـيــر .ال يــوجــد وراء ه ــذه املــوجــة
الحالية بنك أهداف ،وال بنية تحتية،
وال ق ـي ــادة وال هـيـكـلـيــة .ف ــي الـجـيــش
وال ـش ــاب ــاك ،ي ـعــرفــون أن ـهــم سيحنون
بعد أبو مازن إليه».

الخالفات الداخلية
ستنعكس سلبيًا على
أداء الوفد الفتحاوي

«حـمــاس» في تركيا .تباحث الطرفان
حـ ــول ال ـن ـق ــاط امل ـش ـت ــرك ــة ال ـت ــي يـمـكــن
السير فيها ،وتــرك امللفات الصدامية
إلى وقت الحق.
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،سـيـعـقــد عضو
ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي «ف ـ ـتـ ــح» ،عـ ــزام
ـاء فــي قطر .يجزم
األحـمــد ،ومشعل لـقـ ً
الـحـمـســاويــون ب ــأن األح ـمــد لــن يحمل
شيئًا جــدي ـدًا ،وب ــأن كــل مــا يـجــري هو
«تمكنا
مجرد «تقطيع وقــت» ،لكن إذا
ّ
من االتفاق أو إيجاد صيغة لتخفيف
الـ ـص ــراع ف ــي م ــا بـيـنـنــا ف ــذل ــك يـكـفــي».
وتـ ـق ــول قـ ـي ــادات ح ـم ـســاويــة ف ــي قطر
إن «عـبــاس ليس جديًا فــي املصالحة،
وه ـ ّـم ــه األس ــاس ــي اآلن ه ــو املـحــافـظــة
ع ـلــى ب ـق ــاء ال ـس ـل ـطــة وم ـن ــع (ال ـق ـي ــادي
الفتحاوي املفصول محمد) دحالن من
الوصول إلى الرئاسة».
وت ـ ـض ـ ـي ـ ــف أن «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن» ق ـ ــرر
إرس ـ ــال األح ـم ــد ورئ ـي ــس «امل ـخ ــاب ــرات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» ،مـ ــاجـ ــد فـ ـ ـ ــرج ،الـ ــذي

الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

العالم

17

العراق

«سور بغداد» يظلل الجدل السياسي
طغى بناء سور بغداد
على مختلف المواضيع
المتداولة في الداخل
العراقي ،وانضم إلى غيره
من العناصر المثيرة للتوترات
بين مختلف الفئات ،ليجد
فيه البعض فرصة للتهديد،
فيما وصفه آخرون بتحويل
بغداد إلى «سجن كبير»
اخترق عنصر جديد املشهد السياسي
ال ــداخـ ـل ــي الـ ـع ــراق ــي ،أمـ ـ ــس ،ل ـي ـت ـحـ ّـول
إل ــى عـنـصــر ج ــذب واسـتـقـطــاب يمكن
استغالله ألغــراض مختلفة .فمع بدء
الـجـيــش ال ـعــراقــي بــإقــامــة ج ــدار عــازل
ّ
وخندق حول مدينة بغداد ،ملنع تسلل
«اإلره ــاب ـي ــن واملـشـبــوهــن إل ــى داخــل
املدينة» ،خرجت في املقابل تهديدات
باستقدام ق ـ ّـوات بــريــة أجنبية إلقامة
«اإلقليم السني» ،على لسان النائب عن
«اتحاد القوى» محمد الكربولي ،الذي
أع ــرب عــن «ت ـخـ ّـوفــه» مــن «املـخـطـطــات
الغامضة» ملشروع سور بغداد.
وكشف رئيس منطقة بغداد العسكرية
اللواء عبد األمير الشمري عن انطالق
األشغال ،منذ بداية شباط ،بالتوازي
مــع حـفــر خـنــدق دائ ــري ح ــول املــديـنــة،
بـعـمــق م ـتــريــن وعـ ــرض  3أمـ ـت ــار ،إلــى
جــانــب طــريــق دائ ــري ــة ،وإق ــام ــة أب ــراج
مراقبة ،ونظام إلكتروني لالستشعار،
مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى منع
إرهابيي «داعش» من التسلل بسهولة
إلـ ــى داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــات
انتحارية أو تفجيرات.
وأثــار القرار رفض بعض السياسيني
العراقيني من مجلس محافظة بغداد
نفسها ،إذ أكد املتحدث باسم املجلس،
ف ــاض ــل ال ـشــوي ـلــي ،أن املـ ـش ــروع ال ــذي
انـ ـطـ ـل ــق الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذه ق ــدي ــم
ويعود إلى فترة طويلة ،ولكن نجاحه
ك ــان وال يـ ــزال م ـحــل ش ـك ــوك ،ب ـمــا أنــه
يستحيل عمليًا عــزل بـغــداد عــن بقية
البالد .وأضــاف الشويلي أن «الجيش
أح ـي ــا املـ ـش ــروع ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد ،حتى
إنــه لــم يكلف نفسه مخاطبة مجلس
املحافظة إلحاطته علمًا باملشروع».

بـ ـ ـ ــدوره ،وصـ ــف ال ـن ــائ ــب ع ــن «ات ـح ــاد
الـ ـق ــوى» رعـ ــد الــده ـل ـكــي سـ ــور ب ـغــداد
األمني بـ»السجن الكبير» .وفيما رأى
أن السور جــاء لــ»رســم خريطة» كونه
يـمـتــد إل ــى م ـنــاطــق تــاب ـعــة لمحافظة
األنبار ،فقد حذر من «كارثة» محدقة
بالعاصمة .وق ــال الدهلكي إن «ســور
ب ـغ ــداد غــامــض وال يـخـتـلــف ع ــن رمــي
أهـ ــالـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة فـ ــي سـ ـج ــن كـبـيــر
للحفاظ على أرواحـهــم» ،الفتًا إلــى أن
«ال ـس ــور كــأنــه ج ــاء لتقطيع األواص ــر
والـ ـت ــواص ــل ب ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ورس ــم
خريطة ،ال سيما أنه يمتد إلى مناطق
تابعة ملحافظة األن ـب ــار» .وأض ــاف أن
«هذا السور ّ
يعد بمثابة كارثة ستقع
عـلــى ب ـغ ــداد» ،مـسـتــدركــا بــالـقــول «إذا
ك ـن ــا ن ــري ــد ت ــوف ـي ــر االسـ ـتـ ـق ــرار وم ـنــع
الـعـصــابــات اإلجــرام ـيــة وامليليشيات
وداع ـ ـ ــش م ــن دخـ ـ ــول بـ ـغ ــداد وال ـع ـبــث
ب ــاس ـت ـق ــرار امل ــواطـ ـن ــن ،ي ـج ــب عـلـيـنــا
ت ـك ـث ـيــف الـ ـجـ ـه ــود وت ــوفـ ـي ــر ال ـك ـف ــاءة
لألجهزة األمنية».
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن ع ـضــو لـجـنــة اﻷم ــن
والــدفــاع البرملانية محمد الكربولي
تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ــوف ـ ــات والـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوك
لـ ــدى «اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى» ال ـع ــراق ـي ــة مــن
املـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـغ ــامـ ـض ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـقــف
خـ ـل ــف ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .وقـ ــال
«ن ـ ـحـ ــن م ـ ــع تـ ـع ــزي ــز أم ـ ـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة
ب ـغ ــداد ،لـكــن تـعــزيــز ه ــذا اﻷم ــن يجب
أال يـ ـ ـك ـ ــون ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب م ـح ــاف ـظ ــة
اﻷنـبــار أو صــاح الــديــن أو ديــالــى أو
غيرها مــن محافظات ال ـعــراق» .وأكــد
عـضــو «ات ـح ــاد ال ـق ــوى» عــن محافظة
اﻷن ـ ـبـ ــار أن «اعـ ـتـ ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
حفر الـخـنــادق وتسوير املــدن بحجة
اإلره ـ ـ ـ ــاب ي ــؤش ــر إل ـ ــى غـ ـي ــاب ال ـ ــرؤى
والخطط اﻷمنية ،ويؤشر إلى قصور
ف ــي اﻷداء امل ـه ـن ــي وي ـج ـه ــض الـعـمــل
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري وي ـ ـ ّ
ـؤس ـ ــس ل ــدوي ــات
أمـنـيــة ويـفـتــح ال ـبــاب عـلــى مصراعيه
أمام الصراع الديموغرافي بني أبناء
الوطن الواحد وشركاء اﻷرض».
ّ
س ـت ـق ــدام قـ ــوات
وهـ ـ ـ ــدد ال ـك ــرب ــول ــي ب ــا ّ
ّ
عربية فــي املـقــابــل ،مـحــذرًا «مــن مغبة
أن ي ـكــون ال ـخ ـنــدق اﻷم ـن ــي ف ــي بـغــداد
خط الشروع لتنفيذ مخطط القتطاع
أراضــي من محافظة اﻷنبار أو صالح
ال ــدي ــن أو دي ــال ــى وإل ـح ــاق ـه ــا ب ـب ـغــداد
وب ــاب ــل ،عـلــى غـ ــرار خ ـنــدق البشمركة

فــي نينوى وكــركــوك ،وبالتالي نكون
أمام محاوﻻت جادة لحكومتي بغداد
واإلقليم لرسم حــدود تقسيم العراق،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـن ــا مـ ـضـ ـط ــري ــن إل ــى
قـبــول اسـتـقــدام ق ــوات بــريــة عــربـيــة أو
دولية إلى مدن األنبار وصالح الدين
ونينوى وديالى وحزام بغداد وشمال
بابل وكركوك لتحريرها من عصابات

النجيفي طالب بعدم إشراك
«الحشد الشعبي» في معركة
تحرير الموصل المقبلة
داعـ ـ ـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة واملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ـ ّـات
الــوقـحــة ،وإع ــان إقــامــة اإقليم السني
ً
أس ـ ـ ــوة بــإق ـل ـيــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» .وط ــال ــب
الـكــربــولــي رئــاســة ال ـبــرملــان بــاملــوافـقــة
على استضافة قائدي عمليات بغداد
واﻷنبار للوقوف على أبعاد وأهــداف
وغايات مشروع سور بغداد اﻷمني.
في غضون ذلك ،طالب رئيس ائتالف
«متحدون لإلصالح» ،أسامة النجيفي،
ب ـعــدم إشـ ــراك «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» في
معركة تحرير املوصل املقبلة ،معتبرًا

أن «خصوصية املـعــركــة تتطلب عدم
وجـ ــود حـســاسـيــة ب ــن امل ــواط ـن ــن في
ً
امل ــدي ـن ــة والـ ـ ـق ـ ــوات امل ـه ــاج ـم ــة ،ف ـضــا
ع ــن رفـ ــع أي غ ـط ــاء طــائ ـفــي ي ـم ـكــن أن
يتذرع به داعــش» .وأكد أن «متحدون
م ــع إن ـش ــاء أقــال ـيــم امل ـحــاف ـظــات ضمن
ح ــدوده ــا ال ـج ـغــراف ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي
تقسيم طائفي ،وبما يتفق مــع بنود
وفقرات الدستور املعتمد».
وفـ ــي االج ـت ـم ــاع امل ــوس ــع ال ـ ــذي عـقــده
االئتالف بحضور وزراء ونــواب ،ذكر
االئ ـ ـتـ ــاف ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن «الـنـجـيـفــي
ّ
ح ــل ــل فـ ــي ك ـل ـم ـتــه م ـت ـط ـل ـبــات م ـعــركــة
تحرير املوصل ،والتشديد على حشد
الجهود والطاقات من أجل تحريرها،
م ــع الـ ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة إل ـ ــى م ـشــاركــة
قــوات التحالف الــدولــي ،لخصوصية
املـعــركــة وأهـمـيــة الـحـفــاظ عـلــى أرواح
امل ــاي ــن م ــن امل ــواطـ ـن ــن ف ــي امل ــدي ـن ــة،
ً
فضال عــن حماية البنى التحتية من
أض ــرار املعركة ،بالتعاون والتنسيق
مع الجيش العراقي وقوات البشمركة
والحشد الوطني حصرًا».
ورب ـ ـطـ ــا ب ــآخ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات امل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــإص ــاح س ــد املـ ــوصـ ــل ،ك ـش ــف وزي ــر
امل ـ ــوارد املــائـيــة عــن سـحــب مـلــف «ســد

بدأت الحكومة بإجراءات تمهيدية لبيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلني (أ ف ب)

امل ــوص ــل» م ــن ي ــده ون ـقـلــه إل ــى رئـيــس
الـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي ،بتوجيه من
زعيم «الـتـيــار ال ـصــدري» ،وذلــك خالل
جـلـســة اسـتـمــاع حـضــرهــا ال ــوزي ــر مع
عــدد مــن الـلـجــان الـبــرملــانـيــة ،وشهدت
انـ ـتـ ـق ــادات م ــن ق ـبــل عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
الستثناء الشركة اإليطالية التي أحيل
عليها عـقــد صـيــانــة الـســد مــن شــروط
التعاقد ،مشيرين إلــى أن العقد أبــرم
بقيمة  2مليار دوالر.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر املـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة مـحـســن
ال ـش ـمــري إن «زع ـي ــم ال ـت ـيــار ال ـصــدري
مقتدى الصدر ّ
وجه بنقل ملف املوصل
مــن وزارة امل ـ ــوارد املــائ ـيــة إل ــى رئيس
مجلس ال ــوزراء بشكل مـحــدد» .وكــان
م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ق ــد وص ـ ــف ،االث ـن ــن،
ال ـت ـحــذيــرات م ــن ان ـه ـيــار س ــد املــوصــل
بـ ــ»املـ ـفـ ـتـ ـعـ ـل ــة» ألسـ ـ ـب ـ ــاب اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وسياسية .وكشف عــن «منعه» وزيــر
املوارد املائية ـ الذي ينتمي إلى تياره
ـ ـ مــن الـتــدخــل فــي مـلــف ال ـســد ،وطــالــب
رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي
بتولي امللف بالكامل وعدم زج أميركا
وغيرها فيه.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـع ـل ـيــا،
ب ــإج ــراءات تـمـهـيــديــة لـبـيــع ممتلكات
ال ــدول ــة ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ،عـبــر تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة داخ ـ ـ ـ ــل م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا أشـ ـ ـ ــار ب ـعــض
الـ ـن ــواب .وس ـت ـقــوم الـلـجـنــة بتصنيف
األم ـ ــاك وت ـحــديــد أول ــوي ــة ال ـب ـيــع ،في
ح ـ ــن س ـي ـش ـم ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــع ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ـع ـقــارات ،أراض ــي نــائـيــة وأخ ــرى في
مناطق راقية في قلب بغداد.
إال أنـ ــه ي ـب ــدو أن ه ـن ــاك ش ـبــه إج ـمــاع
على استثناء القصور الرئاسية من
صفقة البيعّ ،
وعدها أمالكًا للشعب ال
يمكن التصرف بها ،وذلك بعدما كان
قد أفيد عن عزم الحكومة بيع قصور
الرئيس األسبق صــدام حسني بهدف
ّ
سد العجز في املوازنة.
وقدرت اللجنة املالية تحقيق إيرادات
جـ ــراء عـمـلـيــة بـيــع األم ـ ــاك تـصــل إلــى
 150مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ل ـك ـن ـه ــا أع ــرب ــت
ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن اس ـت ـح ــواذ أحـ ــزاب
وش ـخ ـص ـي ــات م ـت ـن ـفــذة ع ـل ــى األمـ ــاك
بأسعار متدنية.
(األخبار)

تقرير

اعترضت «حماس» على حضوره إلى
الدوحة ،خصوصًا بعد إعالنه الشهر
املاضي أنــه «أوقــف تنفيذ  200عملية
ض ــد إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي ال ـض ـف ــة» ،لــذلــك
استبدل فــرج بعضو اللجنة املركزية
في «فتح» صخر بسيسو.
ح ــال ـي ــا ،ي ـع ـيــش ق ـ ــادة «فـ ـت ــح» صــراعــا
داخ ـل ـي ــا ،واألولـ ــويـ ــة بــالـنـسـبــة إلـيـهــم
م ـ ــن س ـ ـي ـ ــرث عـ ـ ـب ـ ــاس .ي ـ ـع ـ ــرف «أب ـ ــو
مـ ـ ــازن» ذل ـ ــك ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ص ــدور
بيانات من قيادات فتحاوية (جبريل
رجوب) تهاجمه وتنتقد أداءه .يعرف
الحمساويون أن الخالفات الفتحاوية
الداخلية ستنعكس سلبيًا على أداء
الوفد الفتحاوي ،خصوصًا لعدم إيالء
عباس أهمية لهذه اللقاءات وتركيزه
على منصبه.
ويستغرب أبناء «حركة الشيخ أحمد
ي ــاس ــن» ت ـعــاطــي اإلعـ ـ ــام املـ ـق ـ ّـرب من
ع ـب ــاس م ــع ال ـل ـق ــاءات ك ــأن املـصــالـحــة
س ـت ـتــم الـ ـي ــوم ق ـب ــل الـ ـغ ــد ،وتـ ـق ــول إن
«األمـ ـ ــور ل ــم ت ـت ـطــور ل ـت ـصــل إلـ ــى هــذا
الحد» .أما بالنسبة إليهم ،وفي أحسن
األح ـ ـ ـ ــوال ،فـ ــإن ت ـمــت امل ـصــال ـحــة فـهــي
ستريحهم من عــبء معبر رفــح البري
على الحدود مع مصر.

ضغوط على أوباما لقبول التدخل في ليبيا
يـطـغــى حــديــث ال ـتــدخــل ال ـغــربــي ع ـلــى امل ـش ـهــد الـلـيـبــي،
وت ـت ـن ـ ّـوع ب ــن م ــوق ــف رس ـم ــي ،أو تـســريـبــة صـحــافـيــة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مساعدي الرئيس
األميركي ،باراك أوباما ،يضغطون عليه ليصادق على
قرار «استخدام ّ
القوة العسكرية» في ليبيا ،وذلك لفتح
جبهة جديدة ضد تنظيم «داعش» .إال أن أوباما ،بحسب
الـصـحـيـفــة ،طـلــب مـنـهــم مـضــاعـفــة جـهــودهــم لتشكيل
حكومة «الوفاق الوطني» الليبية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع« ،البنتاغون» ،تعكف
عـلــى دراس ــة خـيــاراتـهــا ،وال ـتــي تشمل ضــربــات جوية
وغ ــارات لـلـقــوات الـخــاصــة ،إضــافــة إلــى تقديم املـشــورة
للميليشيات الـلـيـبـيــة امل ــوج ــودة عـلــى األرض ،بـعــد أن
ّ
ُ«يدقق» في أمرها .غير أن ما لم يتم النظر فيه ،بحسب
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ه ــو إرسـ ــال واش ـن ـطــن قـ ــوات بــريــة
بأعداد كبيرة إلى هناك .وتابعت الصحيفة أن التحدي
الذي يواجهه أوباما هو «بدء حملة كبرى ،أخرى ،ضد
اإلرهاب في العام األخير من حكمه» ،من دون أن تتمكن
اإلدارة األمـيــركـيــة مــن حـســم أم ــره ــا ،أو تـحــديــد حجم
ومالمح االنخراط العسكري األميركي.
أما القيادة العليا لـ«داعش» ،فقد أرسلت ستة من كبار
قادتها إلــى ليبيا ،للمساعدة فــي تنظيم «أخـطــر فــروع
التنظيم في العالم» ،بحسب الصحيفة.
وعــن الــوجــود العسكري األمـيــركــي فــي ليبيا ،أشــارت

«نيويورك تايمز» إلى أن الواليات املتحدة ضاعفت عدد
فرق عملياتها الخاصة األميركية في األشهر األخيرة،
ّ
ّ
للتعرف إلى
السرية،
إضافة إلى مهماتها االستطالعية
قادة امليليشيات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني قولهم إن «املخططني
األميركيني ينتظرون أوام ــر قيادتهم إن كــان التدخل
سيتضمن ضــرب قــادة بــارزيــن ،أو مهاجمة مجموعة
أكـبــر مــن األهـ ــداف ،أو إرس ــال ف ــرق مــن النخبة للعمل
مــع املقاتلني الليبيني ،املــدعــومــن مــن الحكومة الليبية
الجديدة».
وفـ ــي س ـي ــاق ردود ال ـف ـعــل ع ـلــى ال ـت ـل ـم ـي ـحــات الـغــربـيــة
ّ
بالتدخل في ليبيا ،حذر الرئيس التونسي ،الباجي قائد
ّ
السبسي ،أمس ،من عواقب أي تدخل عسكري ،مؤكدًا
على «ضــرورة استشارة بالده ودول الجوار في ذلك».
وأعــرب السبسي عن أمله بتشكيل حكومة «الــوفــاق»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن بـ ــاده «ل ــن تـغـلــق ح ــدوده ــا ف ــي وجــه
األشقاء الليبيني».
سياسيًا ،بدأ أعضاء «املجلس الرئاسي» ،الليبي ،جولة
مـشــاورات فــي منتجع الصخيرات السياحي ،جنوبي
ال ــرب ــاط ،للبحث فــي تشكيلة حـكــومــة «ال ــوف ــاق» .غير
أن الالفت في األمــر ،عــدم مشاركة رئيس بعثة «األمــم
املتحدة» ،مارتن كوبلر ،في املشاورات.
وعن كواليس تشكيل الحكومة الجديدة ،قالت صحيفة

ـوان املسلمني» ،في
«الـعــرب» ،اللندنية ،إن جماعة «اإلخ ـ ّ
ليبيا ،تضغط على رئيس الحكومة املكلف ،فايز السراج،
لتحوز حقائب وزاريــة في حكومة «الــوفــاق» ،واملرتقب
اإلع ــان عنها قبل نهاية األس ـبــوع ال ـجــاري .وأضــافــت
الصحيفة ،أن رئيس «حركة النهضة» التونسية ،راشد
الغنوشي ،لعب دورًا كبيرًا في الضغط على السراج.
وبحسب مـصــادر «ال ـعــرب» ،فــإن الغنوشي اجتمع في
تونس مع رئيس حزب العدالة والبناء( ،الجناح السياسي
لـ«إخوان ليبيا») ،محمد صــوان ،ليترتب بعد ذلك ،لقاء
بني صوان والسراج ،استمر ألكثر من ساعتني.
وتــاب ـعــت الـصـحـيـفــة ،أن الـغـنــوشــي سـعــى ف ــي اتـصــال
هــاتـفــي مــع ال ـس ــراج ،للضغط عليه ليستجيب ملطالب
بتمكينهم م ــن حـقــائــب سـيــاديــة
«اإلخـ ـ ـ ــوان» ،املـتـمـثـلــة
ً
في الحكومة الجديدة ،وخاصة منها حقائب الداخلية
والدفاع والخارجية.
كذلك ،دعــا البرملان األوروب ــي املجتمع الــدولــي إلــى دعم
الجهود لتنفيذ االتفاق السياسي في ليبيا ،معربًا عن
قلقه إزاء تــدهــور الــوضــع األمـنــي فيها ،وتــداعـيــات ذلك
على دول الجوار .وفي قرار تبناه البرملان بأغلبية 478
ّ
صوتًاّ ،نبه البرملان األوروبي إلى أن «التفكك االقتصادي
وأع ـمــال الـعـنــف فــي ليبيا يــزيــدان مــن هـشــاشــة الــدولــة
ّ
سوءًا» ،ويمكنان املنظمات املتطرفة من التوسع فيها.
(األخبار)
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العالم

تقرير

القاهرة تعتذر للرياض عن عدم الصلح مع أنقرة ...واتفاقات مصريـ
إخفاق للجهد
السعودي في
المصالحة بين مصر
وتركيا بسبب رجب
طيب أردوغان،
تقابل ذلك زيادة في
التقارب المصري ــ
الروسي عبر عدة
اجتماعات وزارية
في القاهرة،
رغم خالفات على
المحطة النووية
وعودة السياحة
الروسية

ما يتعلق بتنفيذ أضخم املشروعات
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــو مـ ـحـ ـط ــة ال ـض ـب ـع ــة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،املـ ـ ـم ـ ـ ّـول بـ ـق ــرض ح ـكــومــي
روسي قدره  25مليار دوالر على مدار
ثماني سنوات.
مشكلة «الضبعة» ،رغم إعالن التفاهم
امل ـص ــري ال ــروس ــي ،وق ــد تـسـبـبــت في
إرجـ ـ ـ ـ ــاء زيـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر
بوتني للقاهرة ،مرتبطة برغبة شركة
«روساتوم» الروسية في زيادة نسبة
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــوف ــره ال ـج ــان ــب

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أرسلت الخارجية املصرية لنظيرتها
السعودية يــوم أمــس تبلغها إخفاق
املـبــاحـثــات الـتــي ج ــرت بــن الجانبني
املـ ـص ــري والـ ـت ــرك ــي خـ ــال األس ــاب ـي ــع
املاضية بوساطة خاصة من الرياض،
وذل ــك بـعــد االن ـت ـقــادات األخ ـيــرة التي
أدلى بها نائب رئيس الوزراء التركي
وت ـ ـحـ ــدث خ ــال ـه ــا عـ ــن ان ـ ـقـ ــاب عـلــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي م ـصــر .وشــرحــت
ال ـق ــاه ــرة أن ـهــا ك ــان ــت «حــري ـصــة على
إتمام املصالحة في أقرب فرصة ،وفور
ت ـقــديــم ال ـجــانــب ال ـتــركــي ال ـت ـع ـهــدات»
ال ـتــي واف ــق عـلـيـهــا خ ــال اجـتـمــاعــات
الوفد الدبلوماسي واألمني املصري،
الذي زار أنقرة الشهر املاضي ،مشيرة
إل ــى أن ـهــا ت ـق ـ ّـدر ج ـهــود ال ــري ــاض ،بل
«لوال دعوتها ما قبلنا الجلوس على
م ــائ ــدة واحـ ـ ــدة م ــع ال ـج ــان ــب ال ـتــركــي
الراعي لإلرهاب».
ووف ــق مـصــادر دبلوماسية مصرية،
ثـ ـم ــة «صـ ـع ــوب ــة ب ــالـ ـغ ــة» ف ـ ــي إتـ ـم ــام
املـ ـص ــالـ ـح ــة مـ ــع وجـ ـ ـ ــود رجـ ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ــان ع ـلــى رأس ال ـس ـل ـطــة ،كــذلــك
ف ــإن «م ـصــر لــن ت ـقــدم ت ـن ــازالت أخــرى

نتائج اللوتو اللبناني
30 33 32 22 21 17 4
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1376وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة33 - 32 - 22 - 21 - 17 - 4 :
الرقم اإلضافي30 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ل .ل.¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 63.180.630ل .ل.
 عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــة32 :شبكة
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.974.395 :ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 63.180.630ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1209 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.259 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 157.240.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.655 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.637.527.210 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 63.536.418 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1376
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح00647 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.986.049 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة34.986.049 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0647 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.647 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.47 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.

شركة طيران خاصة لاللتفاف
على نقل األتراك للسياح الروس
ً
امل ـصــري ،ليكون  %25ب ــدال مــن ،%15
كما تم االتفاق في البداية ،خاصة في
ظل ضخامة القرض ،إضافة إلى زيادة
س ـعــر ال ـف ــائ ــدة ع ــن  %3ورف ـ ــع فــائــدة
الـتــأخـيــر ع ــن امل ــوع ــد ،وه ــي ال ـشــروط
التي ترى فيها الحكومة املصرية أمرًا
صعبًا اآلن بسبب األزمة االقتصادية.
ورغ ــم إع ــان مــوسـكــو دخ ــول االتـفــاق
ّ
حيز التنفيذ اعتبارًا من الثالث عشر
من الشهر املاضي ،فإن هذا االتفاق لم

قتل وأصيب ثالثة من الشرطة في تفجير مدرعة في العريش أمس (آي بي ايه)

الحتواء املوقف في ظل غياب التقدير
الـ ـت ــرك ــي ل ــاس ـت ـج ــاب ــة ال ـس ــري ـع ــة مــن
مصر».
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ورغ ـ ـ ــم اس ـت ـم ــرار
ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب املـ ـ ـص ـ ــري ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــروسـ ـ ــي فــي

األســاب ـيــع املــاض ـيــة ،عـبــر ل ـقــاءات بني
م ـســؤولــي ال ـب ـلــديــن وان ـع ـق ــاد الـ ــدورة
ال ـع ــاش ــرة لـلـجـنــة امل ـش ـتــركــة بينهما
على مستوى وزاري ،فإن نقاط خالف
جوهرية تلوح فــي األف ــق ،خاصة في

استراحة
2212 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 1 2

أفقيا
 -1أكبر جزر ماريانا األميركية فيها قاعدة بحرية وجوية أميركية حيوية في املحيط
ال ـهــادىء – عاصمة أوروب ـيــة –  -2ملكة تــدمــر التاريخية – أبــو أبــي أو أمــي –  -3عائلة
مخرج سينمائي هندي راحل – شريط سينمائي باألجنبية –  -4أطول أنهر فرنسا يغطي
ّ
القطبية – من الحبوب –  -6بلدة
حوضه خمس مساحة البالد – جرح –  -5سكان املناطق
لبنانية بقضاء زحلة –  -7يخافان ويخشيان – خنزير ّ
بري –  -8شاب ال خبرة له – إله
ّ
الفرنسيي له مجموعة اإلجتهادات
– ُيسكن لهب الحريق –  -9من كبار رجــال القانون
ّ
العامة وهــي كــدائــرة املـعــارف للمحامني – والــد –  -10م ــؤرخ وأدي ــب ســوري راحــل أنشأ
ُ
جريدة املقتبس عام 1908

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1من الحيوانات – راقص لبناني توفي منتحرًا –  -2واحد باألجنبية – للندبة – حيوان أليف – -3
ُ
إسم تعرف به قارتا أوروبــا وآسيا معًا – يجري في العروق –  -4عائلة رئيس مصري – من اآلالت
الكهربائية الضرورية في املنازل –  -5متشابهان – يواجهك ويجتمع بك –  -6إسم موصول – نبات
ُ
ً
تابال – ورك –  -7مال ودراهــم – مدينة إيرانية –  -8صفة ّ
يلقب
زراعــي بــزوره من األفاويه تستعمل
ُ
بها الشيطان – ّ
حدد تاريخ الكتاب –  -9يشير بيده – مبنى ومكان تحفظ فيه األموال العامة للدولة
ُ
اإلسالمية وتصرف بمكانها الصحيح –  -10مفاعل نووي في فلسطني املحتلة – إمارة عربية

مشاهير 2212

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1ليون بانيتا –  -2كروب – كان –  -3أنيس – سرسنك –  -4ليل – او – بغل –  -5يس – كرمل – شو –
 -6أفق – ّولس – ْ -7ليل – الكرنك –  -8بلميرا – ّ -9
نولد – اب – بو –  -10سيدي سليمان

عموديًا

 -1ليالي األنس –  -2نيس – وي –  -3وكيل – البلد – ّ -4
نرس – كف – لدي – ّ -5
وب – ارقام –  -6ابسوم –
ليال –  -7لوكربي –  -8يكسب – ارل –  -9تانغ شان – با –  -10انكلو سكسون

حل الشبكة 2211

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة تونسية شابة وواح ــدة مــن أنشط الكاتبات فــي حقل املـســرح والقصة.
فــازت بمنحة املــورد الثقافي في مجال الكتابة األدبية وبمنحة من الصندوق
العربي للثقافة والفنون
 = 5+3+2+1+9+8املشتبه واملشكوك فيه ■  = 10+6+4+7مواد قاتلة ■ 5+7+11
= يشتم ويلعن

حل الشبكة الماضية :جعفر النميري
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◄ وفيات ►

ــة ـ روسية جديدة
يسر حتى اآلن بسبب تــأخــر وصــول
خ ـ ـبـ ــراء روس جـ ـ ــدد أو االس ـت ـع ــان ــة
بشركات مصرية لتنفيذ مهمة تمهيد
أرض امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـت ــي تـشـمــل إن ـشــاء
أربعة مفاعالت نووية ضخمةّ ،
تعول
عليها مصر لتعويض سد العجز في
الطاقة الكهربائية مع إمكانية تصدير
جزء منها إلى الجانب الليبي.
في املقابل ،طلبت جهات سيادية من
الحكومة تسهيل التعاون مع الروس
ف ــي مـ ـش ــروع ــات ع ـ ــدة م ـق ــاب ــل تـمــريــر
مـشــروع الضبعة ،وفـقــا للبروتوكول
ال ــذي تــم تــوقـيـعــه بــن الـجــانـبــن ،وال
سيما أن االتفاق األولي لم يحدد آلية
لتسوية املنازعات التي قد تنشأ بني
الجانبني ،وهو أمر ترغب القاهرة في
أن يكون عبر لجنة مشتركة بالتشاور
بــن الـبـلــديــن ،ولـيــس أم ــام أي جهات
قضائية دولية ّأو مكاتب تحكيم.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وقـ ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
املـصــري ونـظـيــره الــروســي ،األسـبــوع
الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم الس ـت ـي ــراد
أرب ـ ــع ط ــائ ــرات م ــن ط ـ ــراز «س ــوخ ــوي
ج ـيــت» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى س ــت طــائــرات
أخرى تعاقدت عليها إحدى الشركات
الخاصة كمرحلة أولى ،واالتفاق على

ت ــوري ــد عـشــريــن ط ــائ ــرة مــدنـيــة قابلة
ل ـل ـت ـض ــاع ــف بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ح ــرك ــة
السياحة الروسية .وتهدف الطائرات
الجديدة إلى جذب  1.5مليون سائح
روسي سنويًا.
كذلك أنشأ عدد من شركات السياحة
امل ـص ــري ــة ش ــرك ــة طـ ـي ــران خ ــاص ــة مــن
شأنها كسر احتكار شركات الطيران
الـتــركـيــة للسياحة الــروسـيــة الــوافــدة
خــاصــة إل ــى ش ــرم الـشـيــخ وال ـغــردقــة،
وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي ت ــأت ــي تـمـهـيـدًا
لــرفــع حـظــر ال ـط ـيــران ال ــروس ــي ،علمًا
ب ــأن ذل ــك ج ــرى ب ـنـ ً
ـاء عـلــى توجيهات
حـكــومـيــة مـصــريــة فــي ظــل التضييق
على الـشــركــات التركية العاملة على
األراضي الروسية.
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي لــم
ي ـتــوقــف ع ـلــى ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
ب ــل ش ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ،فـقــد
جــرت اتـصــاالت مكثفة بني مسؤولني
مصريني ونظرائهم الروس للتنسيق
حول صفقة أسلحة جديدة ،علمًا بأن
مـصــر تـتـحــرك ب ـصــورة مكثفة لـشــراء
أسلحة جديدة من موسكو وباريس،
ول ـ ـكـ ــن ل ـ ــم ت ـع ـل ــن رسـ ـمـ ـي ــا ت ـفــاص ـيــل
الصفقات الجديدة.

تقرير

رفع حظر التجوال في تونس
بيان لها ،رفع حظر التجوال في كافة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،في ٍ
أنحاء الجمهورية ،نتيجة «تحسن األوضاع األمنية» .وفرضت الداخلية
حظرًا للتجوال في مدينة القصرين أواخــر الشهر املاضي ،ابـتـ ً
ـداء من
ً
مساء حتى الخامسة صباحًا .واتخذت السلطات التونسية
الساعة 6
فرض حظر التجوال في القصرين ،شمالي غربي تونس ،إثر املواجهات
التي تجددت في حي الــزهــور ،بني القوى األمنية وبعض املتظاهرين،
وذلــك نتيجة احتجاج الشباب على اتـفــاع نسبة البطالة ،وعــدم وجــود
فرص عمل.
ّ
في موازاة ذلك ،أكد وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي في تونس،
ياسني إبراهيم ،تسجيل بالده أرقامًا سلبية في مؤشرات البطالة السنة
املاضية .وقال إبراهيم إن  2015تعتبر سنة سلبية في تحسني مؤشرات
البطالة في البالد .وأضاف «حتى وإن وجدت استثمارات جديدة وفرص
عمل في بعض القطاعات ،فإن قطاع التشغيل فقد عديد الوظائف».
وف ــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال نــائــب رئـيــس ال ـبــرملــان الـتــونـســي ،الـشـيــخ عبد
الفتاح مــورو ،في خطبة له في نيوجيرسي ،في أميركا ،إن املسلمني
لم يقدموا شيئًا للعالم منذ قرون .وطالب مسلمي أميركا بأن يكونوا
إيجابيني في مجتمعهم وأن ال يكونوا عالة على املجتمع .وطالب أحد
ّ
مؤسسي «حركة النهضة» املسلمني في العالم بالتغيير .ولفت إلى أن
كل ما يستعمله املسلمون في العالم مصنوع من أمم أخرى ،فيما توقف
املسلمون عن تقديم شيء للبشرية منذ قرون.
)األخبار(
المسلمون لم يقدموا شيئًا للعالم منذ قرون (مروان طحطح)

زوجة الفقيد حياة الشاعر
ابناه :الدكتور رازق زوجته الدكتورة
مها شبهر وعائلتهما
الــدك ـتــور أن ـط ــوان زوج ـتــه الــدك ـتــورة
إليزابيت ماري وعائلتهما
ابنتاه :فيفيان زوجة املصرفي طوني
الشويري وعائلتهما
ب ــولـ ـي ــت زوجـ ـ ـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ان ـ ـطـ ــوان
عساف وعائلتهما
أشقاؤه :عائلة املرحوم جورج قرنوب
عائلة املرحوم راشد قرنوب
ريمون قرنوب وعائلته (في املهجر)
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
إلياس رزق الله قرنوب
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه  3شـبــاط 2016
ّ
متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 5شـ ـب ــاط  2016فـ ــي ك ـن ـي ـســة ن ـيــاح
السيدة األرثوذكسية ،شارع املكحول
حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم السبت  6الجاري
ابـتـ ً
ـداء من الساعة العاشرة صباحًا
لـ ـغ ــاي ــة ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـس ــاءً
ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة ن ـي ــاح ال ـس ـيــدة
األرثوذكسية ،شارع املكحول.

◄ ذكرى أسبوع ►
باسمه تعالى
قال الرسول األكرم (ص)
أشراف أمتي حملة القرآن
ت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 7
شباط 2016م املوافق  28ربيع الثاني
ذكرى مرور أسبوع على رحيل
شيخ القراء وخادم القرآن
سماحة الشيخ سلمان علي الخليل
(رضوان الله عليه)

وبهذه املناسبة األليمة سيقام حفل
تــأب ـي ـنــي ومـ ــراسـ ــم عـ ـ ــزاء ع ــن روح ــه
الطاهرة في قاعة الزهراء (ع) ـ ـ مجمع
اإلمامني الحسنني (ع) ـ ـ حارة حريك
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا حتى
الساعة الحادية عشرة والنصف.
الراضون بقضائه وقدره:
آل الخليل وأنسباؤهم وعموم أهالي
الغبيري وساحل املنت الجنوبي

◄ ذكرى األربعين ►
ت ـص ــادف ي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي  6شـبــاط
 2016ذكــرى مــرور اربعني يومًا على
وفاة املرحومة
الحاجة خديجة حسني عواضة
(ام حسني زبيب)
ابـنــاؤهــا وبـنــاتـهــا :املـحــامــي حسني،
ال ـص ـح ــاف ـي ــة هـ ـ ــدى ،حـ ـس ــن ،س ـل ــوى،
الصحافي محمد ،فــاطـمــة ،املحامي
هادي ،ميساء
بهذه املناسبةُ ،يقام مجلس عزاء عن
روحها عند الساعة الثالثة من بعد
ظ ـهــر ال ـس ـبــت ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا
تفاحتا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2014/1984
(الرئيسة جدايل)
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .بوكالة االستاذة ندى
رزق الله
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :س ــام ــر مـحـســن الـحـسـيـنــي
الشياح ـ ـ طريق صيدا القديمة قبل جسر
صفير تجاه محطة هاشم بناية عياش
ط1
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ـ ــرض مــوثــق
بتأمني وجــدول تسديد دفعات وسندات
ً
دي ــن تحصيال ملبلغ  $/92730.42/عــدا
الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع :كامل القسم  7من العقار
رقم /3741الشياح:
ط ــابــق اول ي ـتــألــف م ــن م ــدخــل وغــرفـتــن
ودار وطـ ـع ــام وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ومـنــافــع
ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم غير
مطابق ملا جــاء في االفــادة العقارية وقد
ت ـغ ـيــرت مـعــاملــه ح ـيــث اص ـبــح ع ـب ــارة عن
صالة كبيرة معدة لبيع االدوات الصحية
ل ـصــاح ـب ـهــا امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه بـ ــالـ ــذات وف ـيــه
ح ـمــام وشــرف ـتــان ارض ــه ب ــاط سيراميك
والدهان بويا واجهة البناء رش باطون
للقسم مــدخــان املــدخــل االول مــن البناء
الرئيسي عبر مصعد كهربائي واملدخل
الثاني خلف املبنى نصل اليه عبر درج
من الخشب ـ ـ حق مختلف يشترك بملكية
الحق املختلف رقم  /1/ويخضع للنظام
امل ــرب ــوط بملفه وتـعــديــاتــه ـ ـ ـ ـ تــأمــن من
الدرجة االولــى على كامل هــذا القسم مع
حــق الـتـحــويــل حــق فــائــدة حـســب شــروط
ال ـع ـقــد ،ال ــدائ ــن ب ـنــك االع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي
لــاس ـت ـث ـمــار امل ــدي ــن م ــال ــك ال ـق ـس ــم قـيـمــة
التأمني /149000/د.أم ـيــركــي ـ ـ استمالك
باملرسوم  68/8/22/10496وضع يد قرار
 95/21ق ــرار اي ــداع تـعــويــض رق ــم 95/20
ـ ـ ـ ـ م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء ب ـمــوجــب ك ـت ــاب ات ـحــاد
ب ـلــديــات ســاحــل امل ــن الـجـنــوبــي ـ ـ ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ بعبدا
برقم  2014/1984ملصلحة بنك االعتماد
الـلـبـنــانــي لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .املـحـجــوز
عليه مالك القسم ـ ـ محضر وصــف تبعًا
لقرار الحجز اعاله.
مساحته/114/ :م2
التخمني وبدل الطرح:
وق ــد تـخـمــن الـقـســم رق ــم  /7/م ــن الـعـقــار
 /3741/الشياح بمبلغ وقدره /136800/
دوالر اميركي.
وي ـطــرح لـلـبـيــع بـمـبـلــغ وقـ ــدره /82080/
دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار االربـعــاء
 2016/3/2الساعة العاشرة صباحًا امام
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في مكتبه في
دائرة التنفيذ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة:
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الطرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن امل ـب ـلــغ وات ـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه
وبخالل ثالثة ايام من قرار االحالة ايداع
بــاقــي الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه
وخ ــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دفــع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/289
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :ريمون بشارة كرم
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن :ك ـ ـشـ ــف حـ ـ ـس ـ ــاب ب ـق ـي ـمــة
/5.650.939/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تـمــام الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر يوم
ال ـث ـل ـثــاء ال ــواق ــع ف ــي  2016/2/16للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي الـ ـسـ ـي ــارة م ــارك ــة ب ام
اف  CIA CABRIOرق ـ ــم /380170/ب
موديل  2001املخمنة بمبلغ /4347/د.أ.
واملـطــروحــة للبيع بمبلغ  %60مــن قيمة
التخمني ،علمًا انه يتوجب عليها رسوم

ميكانيك من سنة  2012حتى سنة 2015
ومجموعها /1.287.000/ل.ل.
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
شــاتـيــا فــي ب ـيــروت مصحوبني بالثمن
نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/411
املتكونة فيما بني:
املـ ـنـ ـف ــذة :ف ــاط ـم ــه س ـم ـيــر زرقـ ـ ــط وكـيـلـهــا
املحامي وسيم قليط.
املنفذ عليه :سامر سمير بدوي ـ ـ صور.
ب ـت ــاري ــخ  2016/2/3ت ـق ــرر اب ـ ــاغ املـنـفــذ
عليه سامر سمير بدوي املقيم في صور
وم ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا بــوجــوب
الحضور الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ
االن ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات املــرفـقــة
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/411واال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ضـمــن قـلــم ال ــدائ ــرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
اعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ارت ـ ــن سـنـيــاط
ط ـب ـق ـي ــان ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ــه امل ـح ــام ـي ــة
نــاتــالــي مـيــان بــاسـتــدعــاء سـ ّـجــل بالرقم
 ،2016/1671يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
دعوى لدى محكمة بداية جبل لبنان من
قــره بــت لـيــؤيــان شاكيه بيزنت بــادريــان
ب ــاالوراق  91/6678املسجلة برقم يومي
 361تاريخ  1993/4/3عن صحيفة القسم
 17من العقار  4356برج حمود العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعـتــراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
تصحيح خطأ مادي
ُ
نشر في تاريخ  2016/1/22إعالن صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا رقــم 2015/1094
حـيــث ورد اس ــم املـنـفــذ مـنـيــر الغصيني
وال ـص ـح ـيــح مـفـيــد الـغـصـيـنــي فــاقـتـضــى
التصويب.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
املستدعى ضدها هلن فرحات واملجهولة
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن الحكم رقم 2015/374
تاريخ  2015/10/22واملـقــام من محمود
ال ـج ـب ـي ـلــي ونـ ـج ــاح خ ـل ـيــل والـ ـ ــذي قضى
باعتبار العقار  564من منطقة جنسنايا
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـي ــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحه للبيع باملزاد العلني امــام دائــرة
تنفيذ صيدا وذلك خالل شهر من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
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البطوالت االوروبية الوطنية

لويس سواريز الرقم  9األصلي
ال يتوقف لويس سواريز عن تسجيل
األه ـ ـ ــداف وآخـ ــرهـ ــا رب ــاعــي ــة «ســوبــر
هاتريك» في مرمى فالنسيا في كأس
إسبانيا .النجم األوروغوياني استطاع أن
يعيد لمركز المهاجم الصريح الرقم 9
قوته وزخمه في برشلونة
حسن زين الدين
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ال ي ـ ـط ـ ـلـ ــب جـ ـمـ ـه ــور
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ح ــال ـي ــا مــن
م ـه ــاج ــم ال ـف ــري ــق األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
لــويــس س ــواري ــز أك ـثــر مـمــا يـقـ ّـدمــه
فـ ــي م ــوسـ ـم ــه الـ ـث ــان ــي فـ ــي مـلـعــب
«كــامــب ن ــو» .أول مــن أم ــس سجل
األوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي أربـ ـ ـع ـ ــة أه ـ ـ ــداف
«سوبر هاتريك» في املباراة التي
اك ـت ـس ــح ف ـي ـه ــا «ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» ضـيـفــه
فــال ـن ـس ـيــا  0-7فـ ــي ذهـ ـ ــاب نـصــف
نـ ـه ــائ ــي ك ـ ـ ــأس إسـ ـب ــانـ ـي ــا ل ـي ــرف ــع
رصـ ـ ـي ـ ــده إل ـ ـ ــى  35هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي 33
م ـب ــاراة ويـصـبــح ال ــاع ــب الــوحـيــد
ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـخ ـم ــس ال ـك ـبــرى
ال ــذي يسجل «هــاتــريــك» فــي ثــاث
م ـســاب ـقــات مـخـتـلـفــة ه ــذا امل ــوس ــم،
ً
هـ ـ ــذا فـ ـض ــا عـ ــن تـ ـ ـص ـ ـ ّـدره الئ ـح ــة
ترتيب الهدافني في «الليغا» بـ 19
هدفًا.
هـكــذا ،يـنــدر حاليًا أن تمر مـبــاراة
م ـ ــن دون أن يـ ـسـ ـج ــل فـ ـيـ ـه ــا ه ــذا
امل ـه ــاج ــم ه ــدف ــا أو أكـ ـث ــر مـ ّ
ـرس ـخــا

سواريز الوحيد في البطوالت
الكبرى الذي سجل «هاتريك» في
 3مسابقات مختلفة
أكـثــر فــأكـثــر مـكــانــه فــي بــرشـلــونــة،
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد أب ـ ـ ــرز امل ـه ــاج ـم ــن
الصريحني في العالم حاليًا الذين
يشغلون املركز الرقم  9إلى جانب
الـبــولــونــي روب ــرت ليفاندوفسكي
وال ـ ـغـ ــابـ ــونـ ــي ب ـ ـيـ ــار – إي ـم ـي ــري ــك
أوباميانغ والفرنسي كريم بنزيما
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو.
مـ ــرة ج ــدي ــدة ي ـث ـبــت سـ ــواريـ ــز أن ــه
«مـ ـه ــاج ــم صـ ـ ـن ـ ــدوق» مـ ــن الـ ـن ــادر
رؤيته في يومنا هذا عبر موهبته
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي اص ـ ـط ـ ـيـ ــاد ال ـ ـكـ ــرات
وت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــة مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص إلـ ــى
أهـ ـ ــداف رائـ ـع ــة م ــن خـ ــال بــراع ـتــه

لويس سواريز (باو بارينا ــ أ ف ب)

ف ــي ال ـت ـمــركــز وافـ ـت ــراس املــداف ـعــن
بتسديدة خادعة من هنا ،وأخرى
ماكرة من هناك.
مـثـيــر لــإع ـجــاب طـبـعــا أن يتمكن
س ـ ــواري ـ ــز ب ـ ـهـ ــذه الـ ـس ــرع ــة مـ ــن أن
يـصـبــح رق ـمــا صـعـبــا ف ــي امل ـعــادلــة
الـكــاتــالــونـيــة بــرغــم وج ــود الــاعــب
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم األرجـنـتـيـنــي
لـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي و»وري ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــه»
املـسـتـقـبـلــي ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار ،اال
أن ــه ُيـحـســب مل ــدرب الـفــريــق لويس
إنريكه أنه استطاع أن يصنع من
هؤالء النجوم ثالثيًا مرعبًا يكفي
ذكــر اسمه «أم أس أن» لترتعد له
فــرائــس أب ــرز املــداف ـعــن وال ـحــراس
في املالعب اإلسبانية واألوروبية.
األهم من ذلك أن ما يقدمه سواريز
أعاد الزخم والقوة للمهاجم الرقم
 9فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة ،إذ بــاس ـت ـث ـنــاء
املــرور العابر والسريع للسويدي
زالت ـ ـ ــان إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ملــوســم
واح ــد فــي مـلـعــب «كــامــب ن ــو» فــإن
ه ـ ــذا املـ ــركـ ــز غ ـ ــاب عـ ــن «الـ ـب ــرس ــا»
مـنــذ الـكــامـيــرونــي صــامــويــل إيتو
الذي ترك أثرًا كبيرًا من خالله في
الفريق.
ولـ ـه ــذا األم ـ ــر س ـب ـبــه ط ـب ـعــا ،إذ إن
ً
وج ــود ميسي كــان كـفـيــا بتبديل
أدوار املهاجمني الــذيــن مــروا على

الـ ـف ــري ــق وهـ ـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ت ـي ـيــري
ه ـن ــري وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
ســانـشـيــز وداف ـي ــد ف ـيــا بــانـتـقــالـهــم
إل ـ ــى م ــرك ــز الـ ـجـ ـن ــاح ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان
توظيف ميسي فــي مــركــز املهاجم

ال ــرق ــم  9ال ــوه ـم ــي ،وهـ ــذا م ــا تـبــدل
م ــع إنــري ـكــه ال ــذي ارتـ ــأى أن يـكــون
س ــواري ــز مـهــاجـمــا صــري ـحــا داخ ــل
الصندوق.
وبــال ـف ـعــل ،ف ــإن س ــواري ــز ك ــان عند

برنامج الدوري اإلسباني واأللماني
إسبانيا (المرحلة )23

ألمانيا (المرحلة )20

 الجمعة:ملقة × خيتافي ()21,30

 الجمعة:بوروسيا مونشنغالدباخ  -فيردر بريمن
()21,30

 السبت:أتلتيكو مدريد × إيبار ()17,00
رايو فاييكانو × الس باملاس ()19,15
أتلتيك بلباو × فياريـال ()21,30
س ـبــورت ـي ـنــغ خ ـي ـخــون × دي ـبــورت ـي ـفــو ال
كورونيا ()23,05
 األحد:ليفانتي × برشلونة ()13,00
ريـال بيتيس × فالنسيا ()17,00
سلتا فيغو × إشبيلية ()19,15
غرناطة × ريـال مدريد ()21,30
 االثنني:إسبانيول × ريـال سوسييداد ()21,30

 السبت:ه ـي ــرت ــا ب ــرل ــن × ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
()16,30
هانوفر × ماينتس ()16,30
إنغولشتات × أوغسبورغ ()16,30
شالكه × فولسبورغ ()16,30
أي ـن ـتــراخــت ف ــران ـك ـف ــورت × شـتــوتـغــارت
()16,30
باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ ()19,30
 األحد:هامبورغ × كولن ()16,30
هوفنهايم × دارمشتات ()18,30

حـســن تـقــديــر مــدربــه وخ ـي ــاره ،إذ
استطاع أن ينقل تألقه من ملعب
«أن ـف ـي ـل ــد رود» إلـ ــى «ك ــام ــب ن ــو»
مـ ـب ــرزًا ن ـه ـمــه امل ـس ـت ـمــر لـتـسـجـيــل
األهـ ـ ــداف .وال ــاف ــت أن ــه ل ــم يـتــأثــر
ب ـهــذا الـتـغـيـيــر ب ـعــدمــا ك ــان الــرقــم
واحـ ـ ــدا ف ــي ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
لـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــد نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ت ـ ـ ـحـ ـ ــت سـ ـ ـط ـ ــوة
نـ ـج ــومـ ـي ــة مـ ـيـ ـس ــي ون ـ ـي ـ ـمـ ــار ف ــي
برشلونة ،إال أنه برغم ذلك تمكن
مــن أن ي ـتــرك بـصـمـتــه ســريـعــا في
التشكيلة الكاتالونية ،ويؤكد أنه
عـنـصــر مــؤثــر فــي املـثـلــث الــذهـبــي
ال ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـون ــه مـ ــع األرج ـن ـت ـي ـن ــي
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،وب ـ ــأن ال غ ـن ــى اآلن
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــوده فــي
«البالوغرانا» ،أو بمعنى آخر أنه
ال يمكن تخيل برشلونة الحالي
مــن دون ســواريــز ،كما هــو الحال
مع ميسي ونيمار.
أن ي ـ ـقـ ــول م ـي ـس ــي عـ ــن العـ ـ ــب إن ــه
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم فـتـلــك شـهــادة
ت ـك ـف ــي ل ـت ـث ـب ــت أن ح ــام ـل ـه ــا غ ـيــر
ع ــادي .ميسي قــال ذلــك عــن زميله
س ــواري ــز م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ــه ال ــرق ــم 9
األفـ ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا .ه ــذا
رأي «ل ـ ـيـ ــو» ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ـ ــإن مــا
يصنعه ســواريــز فــي املـيــدان ليس
إال تصديقًا لهذا القول.

سوق االنتقاالت

ثنائية غوارديوال  -مورينيو تلوح في األفق

فالكاو مطلوب في جيانغسو الصيني (أرشيف)

بـ ــات اح ـت ـم ــال أن ت ـت ـج ــدد امل ـنــاف ـســة
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ــن اإلسـ ـب ــان ــي جــوسـيــب
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو كبيرًا بعد انتقال األول إلى
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي لثالثة
أعــوام ،بــدءًا من الصيف املقبل قادمًا
من بايرن ميونيخ األملاني ،واقتراب
ال ـ ـثـ ــانـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدوره م ـ ــن غـ ــريـ ــم س ـي ـتــي
مانشستر يونايتد.
وب ـح ـســب م ــا ذكـ ــرت مـحـطــة «س ـكــاي
س ـب ــورت ــس» ،ف ــإن مــوري ـن ـيــو تــوصــل
ب ــال ـف ـع ــل الـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع م ـس ــؤول ــي
«الـشـيــاطــن ال ـح ـمــر» ل ــإش ــراف على
الـفــريــق عند إقــالــة الـهــولـنــدي لويس
فان غال من منصبه.
واتـجـهــت األن ـظــار مـبــاشــرة بعد هذا

ال ـن ـب ــأ فـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
نـحــو ثنائية غ ــواردي ــوال ومورينيو
الـ ـت ــي ب ــات ــت ق ــريـ ـب ــة مـ ــن أن تـبـصــر
الـنــور مـجــددًا ،على غــرار ثنائيتهما
الشهيرة في الدوري اإلسباني عندما
كان اإلسباني يشرف على برشلونة
والبرتغالي على ريال مدريد.
وإذا ك ــان مــوري ـن ـيــو ب ــات قــري ـبــا من
االنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي ح ــال
ص ـ ّـح ــت م ـع ـل ــوم ــات «س ـ ـ ـكـ ـ ــاي» ،ف ــإن
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ،مهاجم
تشلسي ،كــان قريبًا مــن الـعــودة إلى
صفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد
اإلسباني الذي تألق في صفوفه قبل
انتقاله إلى موناكو الفرنسي.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ذا دايـ ـ ـل ـ ــي

تـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــراف» اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،ف ـ ــإن
«الــروخـيـبــانـكــوس» ح ــاول ضــم «إل
ت ـي ـغــري» ف ــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة من
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة وقـ ـب ــل إع ــان
رح ـي ــل م ـهــاج ـمــه ال ـكــولــوم ـبــي اآلخ ــر
ج ــاك ـس ــون م ــارت ـي ـن ـي ــز إل ـ ــى الـ ـ ــدوري
ال ـص ـي ـنــي ،إال أن ف ــال ـك ــاو س ـقــط فــي
االختبارات البدنية.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ف ــالـ ـك ــاو وال ـ ـ ــدوري
الصيني ،فإن صحيفة «ذا غارديان»
اإلنكليزية أوردت أن نادي جيانغسو
صــانـيـنــغ ال ــذي تـعــاقــد قـبــل أي ــام مع
ال ـب ــرازي ـل ــي رام ـي ــري ــش م ــن تشلسي
مهتم بضم «النمر» الكولومبي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«كورييري ديللو سبورت» اإليطالية

أن لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي تــوصــل إلــى
ات ـ ـفـ ــاق لـ ـض ــم الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ج ــوي ــل
ماتيب مــن شالكه األملــانــي ،ب ــدءًا من
الصيف املقبل .وكــان «الــريــدز» يأمل
إنـجــاز الصفقة فــي ســوق االنتقاالت
الشتوية ،إال أن شالكه تمسك بالعبه.
وفـ ـ ـ ــي أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـسـ ـع ــى ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند للحصول على توقيع نجم
وسـ ــط ب ــوروس ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ،
الـنــروجــي هــافــارد نــوردفــايــت ،العــب
أرسـنــال اإلنكليزي الـســابــق ،بحسب
صحيفة «بـيـلــد» .ويـقـ ّـدم نــوردفــايــت،
البالغ من العمر  25عامًاً ،
أداء مميزًا
مع مونشنغالدباخ الــذي انضم إلى
صفوفه في عام  2011وينتهي عقده
معه في الصيف املقبل.
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السلة اللبنانية

الدوري األميركي للمحترفين

«الدربي» الـ  100مختلف
بين الرياضي والحكمة
شربل ّ
كريم
ص ــورة مختلفة تظهر ام ــام محبي
كــرة السلة اللبنانية قبل «الــدربــي»
ال ــرق ــم  100ب ــن ال ــري ــاض ــي وضـيـفــه
الـحـكـمــة ،ال ــذي ي ـقــام الـلـيـلــة الـســاعــة
 ،17.45ف ــي قــاعــة صــائــب س ــام في
املنارة ،في ختام املرحلة الثامنة من
البطولة.
االختالف بالتأكيد هو في الصورة
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـفــري ـقــن ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،اذ
يقف الرياضي فــي مكانه الطبيعي
بـ ـتـ ـص ــدره الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـبــدو
الحكمة بعيدًا عن فــرق املقدمة بعد
سلسلة من الخسارات .لذا قد يكون
الـكــام عــن «األخ ـضــر» اكـثــر منه عن
ّ
التوجه
«االصفر» ،وخصوصًا وسط
الحكموي لتغيير الواقع وعدم جعل
مــا كــان ّ
قمة فــي مــواســم خلت ،نزهة
سهلة بالنسبة الى بطل لبنان.
وه ــذا ال ـكــام ب ــدا واض ـحــا مــن خــال
الـتـغـيـيــرات االجـنـبـيــة ال ـتــي اجــراهــا
ف ــري ــق امل ـ ــدرب فـ ــؤاد اب ــو ش ـق ــرا غير
االك ـ ـيـ ــد انـ ـ ــه س ـي ـل ـع ــب بــاالج ـن ـب ـيــن
الـ ـج ــدي ــدي ــن االوكـ ـ ــرانـ ـ ــي اول ـي ـك ـســي
بيشيروف والبوسني راتـكــو فــاردا
لــوصــولـهـمــا مـتــأخــريــن ال ــى بـيــروت،
وه ـ ـمـ ــا الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــن لـ ـلـ ـحـ ـل ــول م ـك ــان
االمـيــركـيــن مــايــك إيـفـيـبــرا وجــاريــد
فايموس.
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـ ــى امل ـ ــدرس ـ ــة
االوروبـ ـي ــة بـعـيـدًا م ــن االم ـيــرك ـيــة له
حسابات ابعد من موقعة الرياضي
وب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،اذ ان
«االخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر» وم ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه ي ـت ـط ـل ـع ــان
تـ ـح ــديـ ـدًا ال ـ ــى دورة دب ـ ــي ال ــدول ـي ــة
الحــراز لقبها ،حيث يعلم ابــو شقرا
انه بامكانه فعليًا احراز اللقب الذي
ط ــال ان ـت ـظــاره بــالـنـسـبــة ال ــى نــاديــه،
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وال ــذي ظفر بــه مــرة واح ــدة واخـيــرة
عام  .2002من هنا ،يتطلع ابو شقرا
الــى طــرح مقاربة جديدة على ارض
املـلـعــب مــن خ ــال «صــدمــة اجنبية»
في ظل الوضع املعنوي املهزوز الذي
عاشه الالعبون املحليون اخيرًا في
ظــل املـشــاكــل االداري ـ ــة واملــال ـيــة التي
يعانيها الفريق.
وقـ ـ ــد ي ـ ـكـ ــون امـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ـم ــة ف ــرص ــة
لتغيير صورته وفــرض واقـ ٍـع جديد
عـ ـل ــى الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـس ـقــط

ام ــام غريمه فــي امل ـنــارة منذ عامني،
وتحديدًا منذ خسارته امامه بفارق
نقطة واحــدة ( ،)73-72بفضل العبه
ال ـســابــق االم ـي ــرك ــي ك ــري ــس دان ـيــالــز
الـ ــذي ي ــداف ــع حــال ـيــا ع ــن ال ـ ــوان بطل
املوسم املاضي ،لكنه لن يشارك في
امل ـب ــاراة بـسـبــب اي ـقــافــه عـلــى خلفية
اشـ ـتـ ـب ــاك ــه مـ ــع ك ـ ـ ــارل س ــركـ ـي ــس فــي
املباراة امام الشانفيل .اال ان حكمويًا
آخـ ــر س ـي ـل ـعــب ض ــد ف ــري ـق ــه ال ـســابــق
وهو االميركي آرون هاربر املفترض

ثنائي بيبلوس ايلي شمعون ( )9وزيد عباس يتصديان لالعب الشانفيل راول مارشال
(سركيس يرتسيان)

كوري يواصل إبداعاته

ان يحمل عبئًا كبيرًا ،وخصوصًا مع
ت ــراج ــع مـسـتــوى مــواط ـنــه جـيــرمــايــا
مـ ـ ــاسـ ـ ــاي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـج ــه ال ــري ــاض ــي
لالستغناء عنه افساحًا فــي املجال
امام ضم صانع العاب على مستوى
عال.
ٍ
ّ
يتفوق بـ  61انتصارًا
الرياضي الذي
م ـ ـقـ ــابـ ــل  38خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ف ـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
مـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـف ــريـ ـق ــن الـ ـت ــي ت ـع ــود
بــدايـتـهــا ال ــى مـنـتـصــف تسعينيات
القرن املاضي ،يرصد الفوز لالبتعاد
ـذي يـمـلــك 18
ف ــي الـ ـص ــدارة ،وه ــو الـ ـ َ
نـقـطــة ،مـقــابــل  17ملــاحــقـيــه هــوبــس
ٌ
وهومنتمن .فوز بالتأكيد اذا حصل
سيكون مختلفًا عن ذاك الذي حققه
ف ــي مـلـعـبــه امل ــوس ــم امل ــاض ــي عـنــدمــا
فــاز بانسحاب الحكمة اثــر االشكال
الشهير بني علي محمود واالميركي
تيريل ستوغلني.
ه ـ ــذا وكـ ــانـ ــت امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة قــد
استكملت أمس ،حيث عاد بيبلوس
ـوز ص ـع ــب ومـ ـت ــأخ ــر مـ ــن مـلـعــب
ب ـ ـفـ ـ ٍ
الـشــانـفـيــل بنتيجة ( 81-87األرب ــاع
 .)81-87 ،59-59 ،46-35 ،23-16وكان
االميركي ستيفن بورت االفضل لدى
الفائز بـ  25نقطة ،واضــاف مواطنه
شـ ـي ــروود ب ـ ــراون  19ن ـق ـطــة .ام ــا من
جـهــة الـخــاســر فـقــد سـجــل االمـيــركــي
ديشون سيمز  27نقطة ،والجورجي
نيكولوز تسكيتشفيلي  18أخرى.
بدوره ،انهى اللويزة سلسلة هزائمه
وحقق فوزًا تاريخيًا هو االول له في
الدرجة االولــى بتغلبه على مضيفه
التضامن الزوق  91-95بعد التمديد
(األرب ــاع -81 ،60-35 ،36-33 ،17-15
 ،)91-95 ،81ف ــي م ـ ـبـ ــارا ٍة مل ــع فـيـهــا
االمـيــركــي غـيــرون جــونـســون ناحية
الـفــائــز بـنـقــاطــه الـ ـ  ،41بينما سجل
ال ـص ــرب ــي ب ــران ـك ــو سـفـيـتـكــوفـيـتــش
الرصيد عينه من جهة الخاسر.

حقق غولدن ستايت ووري ــرز حامل اللقب
فوزًا صعبًا على مضيفه واشنطن ويزاردز
 121-134فــي ال ــدوري األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني بـكــرة السلة فــي م ـبــاراة واصــل
فيها ستيفن كــوري إبــداعــاتــه التي يخطها
ه ــذا امل ــوس ــم .وقـ ـ ـ ّـدم ك ـ ــوري إح ـ ــدى أفـضــل
امل ـبــاريــات فــي مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة ،حيث
سجل  51نقطة بفارق  3نقاط عن أفضل
رصيد في مسيرته ( 54نقطة ضد نيويورك
نيكس في شباط .)2013
ك ـمــا أضـ ــاف لـلـفــائــز ك ــاي طــوم ـســون 24
نقطة .أما للخاسر ،فكان جون وول أفضل
مسجل بـ  41نقطة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــوق ـف ــت س ـل ـس ـلــة كـلـيـفــانــد
كــافــال ـي ـيــرز فـمـنــي ب ـخ ـســارتــه األولـ ـ ــى بعد
 5ان ـت ـصــارات ،عـنــدمــا سـقــط أم ــام مضيفه
تشارلوت هورنتس .97-106
وأنهى ليبرون جيمس املـبــاراة برصيد 23
نقطة ،وأض ــاف كــايــري ايرفينغ  26نقطة،
فيما كان جيريمي لني األفضل لدى الخاسر
مع  24نقطة.
ب ـ ــدوره ،حـقــق س ــان أنـطــونـيــو س ـبــرز فــوزه
الــ 27على أرضــه على حساب نيو أورليانز
بيليكانز .97-110
ً
وتألق الماركوس ألدريدج مسجال  36نقطة،
ليحقق سبرز فوزه الـ 41في  49مباراة ،وهي
أفضل نتيجة في تاريخه حتى هذه املرحلة.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز أتــانـتــا هوكس
عـلــى فـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز -124
 ،86وأوكالهوما سيتي ثاندرعلى أورالندو
مــاج ـيــك  ،114-117وبــوس ـطــن سلتيكس
على ديترويت بيستونز  ،95-102وإنديانا
بــاي ـســرز ع ـلــى بــروك ـلــن ن ـتــس ،100-114
ومـيــامــي هيت على داالس مافريكس -93
 ،90ويوتا جــاز على دنفر ناغتس ،81-85
وشـيـكــاغــو بــولــز عـلــى ســاكــرامـنـتــو كينغز
 ،102-107ومينيسوتا تيمبروولفز على
لوس أنجلس كليبرز .102-108
وه ـن ــا بــرنــامــج م ـب ــاري ــات الـ ـي ــوم :دي ـتــرويــت
بيستونز  -نيويورك نيكس ،فينيكس صنز
 هيوسنت روكتس ،نيو أورليانز بيليكانز ل ــوس أن ـج ـلــس اليـ ـك ــرز ،ب ــورت ــان ــد تــرايــلباليزرز  -تورونتو رابتورز.

أصداء عالمية

انتهاء موسم كاسيريس

ّ
يتفوق الرياضي على
الحكمة بـ  61انتصارًا
مقابل  38خسارة

حسابات الحكمة
لبطولة دبي اكثر منها
لمباراة الليلة

انتهى موسم العب يوفنتوس مارتن كاسيريس،
بـعــد إصــابـتــه ام ــام جـنــوى حـيــث خـضــع لبعض
الفحوص الطبية التي أكدت وجود إصابة خطيرة
في وتر أخيل لقدمه اليمنى لالعب ،ما استدعى
خ ـض ــوع ــه الـ ـي ــوم ل ـع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
سيضطر الــاعــب لـلـغـيــاب عــن امل ـبــاريــات حتى
نهاية املوسم.

مرشحو رئاسة «الفيفا» يترقبون
أفريقيا اليوم

الكرة اللبنانية

المنتخب اللبناني في ضيافة البحريني وديًا اليوم
ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ل ـك ــرة ال ـق ــدم
نـظـيــره الـبـحــريـنــي وديـ ــا ال ـي ــوم عند
الساعة  17.00بتوقيت بـيــروت على
االستاد الوطني في املنامة .وتندرج
املباراة في إطار تحضيرات املنتخبني
للجولتني املقبلتني ( 24و 29آذار) من
التصفيات املــزدوجــة لكأسي العالم
 2018وآسيا .2019
وك ــان ــت ب ـع ـثــة مـنـتـخــب ل ـب ـنــان الـتــي
ت ـض ــم  21العـ ـب ــا ،ه ــم م ــن ال ـع ـنــاصــر
الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
ً
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
القائدين رضا عنتر ويوسف محمد،
قد وصلت إلى املنامة مساء األربعاء،
ً
وتـ ـ ّ
ـدربـ ــت ل ـي ــا ملـ ــدة  90دق ـي ـقــة عـلــى

ّ
أح ــد مــاعــب «مــديـنــة عـيـســى» .ورك ــز
رادولوفيتش على التنويع في فقرات
املــران ّمعتمدًا جوانب تكتيكية عدة،
كـمــا نــفــذ الــاع ـبــون خـطـطــا فــي مــران
أم ــس عـلــى ملعب امل ـب ــاراة ،فــي ضــوء
ّ
تتضمن
متابعتهم ألشــرطــة فـيــديــو
لقاءات للمنتخب البحريني.
ولفت رادولوفيتش إلى أن العناصر
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــن ش ـ ـبـ ــاب ،وي ـت ـم ـت ـع ــون
ّ
ويتميز بعضهم
باللياقة وبــالـقــوة،
بالقامة الفارعة ،ويبدو املنتخب في
ّ
مرحلة إنتقالية بعد تسلم جهاز فني
جــديــد مـقــدراتــه ،وسعيه إلــى تطبيق
رؤيـ ـت ــه ،مــوض ـحــا «س ـت ـك ــون امل ـب ــاراة
مفيدة للطرفني من دون شــك ،ونحن
ّ
نعول كثيرًا على الالعبني املختارين

وال س ـي ـمــا الـ ــوجـ ــوه ال ـش ــاب ــة بـيـنـهــم
لتكتسب الـخـبــرة الــازمــة إسـتـعــدادًا
ّ
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ك ـم ــا ن ـت ـطــلــع ألن
نـتــابــع مسلسل ال ـفــوز فــي املـبــاريــات
ّ
الدولية ،وذلك بعد تغلبنا على الوس
في صيدا ،ومقدونيا في سكوبيي».
يذكر أن منتخب البحرين (املصنف
 121عــاملـيــا) فقد فرصته فــي التأهل
إلــى الــدور الثالث من تصفيات كأس
العالم  ،2018بعد خسارته في تشرين
الـثــانــي املــاضــي أم ــام نظيره الـكــوري
الـشـمــالــي  2-0فــي بـيــونــغ يــانــغ ،وقــد
إنـحـصــر طـمــوحــه فــي املـنــافـســة على
البطاقة املؤهلة لـكــأس آسـيــا /2019
وتبقى أمامه مباراتان في املجموعة
الثامنة ،سيقابل فيهما أوزبكستان

عـ ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا ،قـ ـب ــل أن يـسـتـضـيــف
اليمن.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــود امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي
األرجنتيني سيرخيو باتيستا العب
مـنـتـخــب بـ ــاده ال ـســابــق ( 39م ـبــاراة
دول ـي ــة) وال ـف ــائ ــز م ـعــه ب ـكــأس الـعــالــم
 ،1986واملركز الثاني عام .1990
وانخرط  27العبًا في تمارين املنتخب
البحريني ،حيث يغيب عــن صفوفه
ّ
ّ
والحد ،اذ فضلت
املحرق
 13العبًا من
إدارة الـنــاديــن أال يـشــارك العبوهما
م ــع املـنـتـخــب إال ف ــي «أي ـ ــام الـ ـفـيـفــا»،
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى إس ـت ـح ـق ــاق ــات ـه ـم ــا
(ال ــدوري وكــأس امللك وكــأس االتحاد
اآلس ـي ــوي) ،مــا ع ـ ّـده باتيستا عرقلة
لبرنامجه.

قــرر اإلت ـحــاد االفــريـقــي لـكــرة الـقــدم إع ــان إسم
املــرشــح ال ــذي سيلقى دعـمــه مــن بــن املرشحني
الخمسة في إنتخابات رئاسة «الفيفا» .ويضم
اإلت ـحــاد االفــريـقــي أكـبــر عــدد مــن األص ــوات بني
ســائــر االت ـح ــادات الـقــاريــة بــواقــع  54ات ـحــادًا ،اي
ـوت واح ــد عــن اإلت ـحــاد االوروبـ ــي ،ما
بـفــارق ص ـ ٍ
يعطي أهمية كبيرة للمرشح الــذي سينال دعم
أفريقيا في اإلنتخابات املقررة في  26الحالي في
زيوريخ لخالفة السويسري جوزف بالتر.

بلجيكا بقيت أولى على عالم الكرة
التصنيف
حافظت بلجيكا على صدارتها فــي
ً
العاملي الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم متقدمة
على األرجنتني وإسبانيا.
واملنتخبات العشرة األولــى هي بلجيكا بـ 1494
ن ـق ـطــة ،تـلـيـهــا األرج ـن ـت ــن بـ ـ ـ ــ ،1455ث ــم إسـبــانـيــا
بـ ـ  ،1370وأمل ــان ـي ــا بـ ـ  ،1347وتـشـيـلــي بـ ـ ،129
والبرازيل بـ  ،1251والبرتغال بـ  ،1219وكولومبيا
بـ  ،1211وانكلترا بـ  ،1106والنمسا بـ .1091
اما املنتخب اللبناني فيحتل املركز .140
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تلفزيون

ثقافة وناس

رمضان 2016
عبر عشر لوحات من
السلسلة الشهيرة التي انطلق
تصويرها تمهيدًا لعرضها
في الموسم الدرامي
المقبل ،تجسد النجمة
المعروفة كاراكتيرات ً
ّ
متنوعة ،عاكسة صورة
كاريكاتورية النتهازيي األزمة
ّ
السورية ضمن قالب من
الكوميديا السوداء

ّ أمل عرفة ووالء
عزام في مشهد من
السلسلة الشهيرة

ّ
بقعة ضوء  :12أمل عرفة «مسبعة الكارات»
دمشق ــ محمد االزن
ـيء تحت سيطرة «زبـيــدة
بــدا كــل ش ـ ٍ
خانم» خــال زيارتنا ملوقع تصوير
«بقعة ضوء( »12إخرج سيف الشيخ
نجيب ،وإنتاج شركة سما الفن) ،في
أحــد الفنادق التراثية في حي «باب
ّ
صورت أمل
شرقي» الدمشقي ،حيث
عرفة أولــى مشاركاتها من النسخة
األحــدث للسلسلة الشهيرة .اختارت
الـنـجـمــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة أن تـلـعــب بطولة
ع ـشــر ل ــوح ــات م ــن «ب ـق ـعــة ضـ ــوء»12
مل ــوس ــم درامـ ـ ــا  ،2016ح ـيــث وصـلــت
إلــى دمشق االثنني الفائت وباشرت
ـدد منها .تـقـ ّـدم عرفة هنا
تصوير عـ ٍ
ّ
ّ
متنوعة ينطبق عليها
ات
شخصي ٍ
ّ
املثل القائل مسبع الكارات ،فستكون
ّ
وعسكرية على
هــذا املــوســم سائقة،
الـ ـح ــاج ــز ،ووزي ـ ـ ـ ــرة ،وأخ ـ ــت (ك ـف ــوة)
ت ـخــاتــل ال ـعــاص ـفــة وت ـســابــق ال ــزم ــن.
ّ
كذلك ،هي أم معترة تائهة بني أروقة
الهجرة والجوازات في رحلةٍ طويلة
السـ ـتـ ـخ ــراج ب ــاسـ ـب ــور ،إل ـ ــى جــانــب
كــارك ـتــرات أخ ــرى تصبغها النجمة
بلون خــاص من األداءّ .أما
كعادتها
ٍ

في «زبيدة خانم» فهي كل ذلك وأكثر.
ّ
الــدايــة ،وال ــدالل ــة ،والـســت الحربوقة
ّ
التي ّ
يصح فيها القول «بتحل حبل
ّ
مـشـنــوق» ،طــاملــا أن لكل خــدمــةٍ ثمنًا
ُ
ّ
بعالقات
تقديره .فهي تتمتع
تجيد
ٍ
ّ
تسخرها ألجــل ذلــك ،ويمتدّ
واسعة
ّ
األوروبية كوكيلة
نشاطها إلى القارة
سـفــر يـقـصــدهــا الـشـبــاب لتهريبهم.
ـار مــن الكوميديا الـســوداء
ضمن إط ـ ٍ
ع ـلــى طــري ـقــة «ب ـق ـعــة ضـ ـ ــوء» ،يــرســم
ً
ص ـ ـ ــورة ك ــاريـ ـك ــات ــوري ــة الن ـت ـه ــازي ــي
ّ
األزمة السورية.
تساعد «زبـيــدة خانم» في أشغالها
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ،ف ـه ـم ـيــة وتـ ـ ـ ــؤدي دورهـ ـ ــا
ّ
امل ـم ـث ـل ــة ال ـ ـشـ ـ ّ
ـابـ ــة والء ع ـ ـ ـ ــزام ال ـت ــي
وق ـف ــت أم ـ ــام أمـ ــل ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
مسلسل «دنيا ( »2015إخــراج زهير
ق ـ ـن ـ ــوع) ،وهـ ـ ــو الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي شـغــل
النجمة عن «بقعة ضــوء »11املوسم
ال ـفــائــت .ويـعـتـبــر «بـقـعــة ض ــوء» من
أك ـثــر األع ـم ــال إره ــاق ــا ّ عـلــى مستوى
ال ـت ـح ـض ـيــرات ،كــالـتـنــقــل ب ــن مــواقــع
ّ
متنوعة فــي الـيــوم الــواحــد،
تصوير
ً
واالشـ ـتـ ـغ ــال ع ـل ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل أوال
ُ
بـ ّ
ـأول .وغالبًا ما تعاد كتابة اللوحة

أثناء التنفيذ مشهدًا تلو اآلخــر في
ورش ــة ع ـمـ ٍـل مـسـتـمـ ّـرة يـشـتــرك فيها
امل ـم ـث ـ ًل ــون وامل ـ ـخـ ــرج ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب
بــديـهــة حــاضــرة وديـنــامـيـكــة كبيرة.
املـخــرج سيف الشيخ نجيب أوضــح
ّ
التحديات
في حديث إلى «األخبار»
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــواجـ ـ ــه ف ـ ــري ـ ــق عـ ـمـ ـل ــه ع ـلــى
«بقعة ضــوء  »12بالقول« :ال توجد
ن ـص ــوص ،وج ــزء كـبـيــر م ــن املمثلني
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــاد وهـ ــاتـ ــان
مشكلتان كبيرتان .إذ يحتاج عمل
مماثل إلى مشاركة ممثلني كثر ،كما
ّ
تتطلب نصوصه كتابًا احترافيني،
وم ــواك ـب ــن مل ــا ي ـح ــدث ب ـش ـكــل دائـ ــم،
م ــا يــدف ـع ـنــا إلـ ــى ال ـت ــدخ ــل ف ــي أغـلــب
ّ
النصوص .الكتاب الجدد بحاجة ملن
يساعدهم ونحن نقوم بهذا الــدور،
وأحيانًا نكتفي بالفكرة فقط ونخلق
جديد أثناء التصوير،
كل شــيء من ّ
بــالـشــراكــة مــع فــنــانــن أقــويــاء لطاملا
صـنـعــت إضــافــات ـهــم ه ــذا امل ـش ــروع».
نـ ـ ـ ّـوه ال ـش ـي ــخ ن ـج ـيــب إلـ ــى م ــا يـمـكــن
اعتباره مؤشرًا إلى صعوبة العثور
ـص ج ـ ّـي ــد ل ـلــوحــة م ــن «بـقـعــة
ع ـلــى ن ـ ٍ
ضـ ـ ــوء» الـ ـ ــذي اس ـت ـه ـلــك ال ـك ـث ـيــر مــن

األفكار بأجزائه السابقة .في الجزء
ّ
ال ـح ــادي عـشــر ال ــذي ت ــول ــى إخــراجــه
املــوســم الـفــائــت« ،تــم قـبــول  70لوحة
فقط بني ّ 400
قدمت لنا» .كما أشار
ّ
فــي املقابل إلــى وج ــود كــتــاب وصف
لوحاتهم بـ «املضبوطة» كالكتابني
ممدوح حمادة ،وموفق مسعود.
ويقف وراء «بقعة ضــوء  »12ورشــة
ّ
كبيرة من الكتاب بينهم ديانا فارس،
رضــوان شبلي ،معن سقباني ،زياد
الـعــامــر ،وآخـ ــرونّ .أم ــا على مستوى

يعتبر من أكثر األعمال إرهاقًا
على مستوى التحضيرات
امل ـم ـث ـلــن ،فـيـشـهــد امل ــوس ــم املـنـتـظــر
عودة أبرز نجومه :أمل عرفة ،وأيمن
رض ــا ،وع ـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري الــذيــن
ـوروا لــوحــات ع ــدة فعليًاّ ،
صـ ـ ّ
وربـمــا
ي ـن ـضــم إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ب ــاس ــم ي ــاخ ــور،
وشكران مرتجى ،وديمة قندلفت.
ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ــامل ــوض ــوع ــات الـتــي
ي ـت ـن ــاول ـه ــا «ب ـق ـع ــة ض ـ ــوء  ،»12ق ــال
س ـ ـيـ ــف ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـج ـ ـيـ ــب« :نـ ـ ـح ـ ــاول

ال ـت ـنــويــع واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األزمـ ـ ــة ما
ّ
أمـ ـك ــن ،ألن امل ـش ــاه ــدي ــن ال ـس ــوري ــن
ّ
مل ّوا الحديث عنها فهم يعيشونها،
ول ـك ــن ال يـمـكـنـنــا تـجــاهـلـهــا تـمــامــا،
فهي أصبحت شأنًا يوميًا بالنسبة
لنا».
ً
خ ـتــم امل ـخ ــرج حــدي ـثــه ُق ــائ ــا« :نـحــن
نسعى إلــى األفـضــل ،وأعـيــد التأكيد
ّ
ع ـلــى م ــا ذك ــرت ــه الـ ـع ــام ال ـف ــائ ــت ب ــأن
(ب ـق ـع ــة ضـ ـ ــوء) ه ــو مـ ـش ــروع املـمـثــل
آن م ـع ــا.
وامل ـ ـشـ ــاهـ ــد ال ـ ـس ـ ــوري ف ـ ــي ٍ
ه ـك ــذا ك ــان خ ــال امل ــواس ــم املــاض ـيــة،
وسيبقى كذلك ،ومن واجبنا أن ننقل
ّ
يحبون رؤيـتــه عبر
للمشاهدين مــا
ّ
ه ــذا املـ ـشـ ــروع» .ي ـضــم «ب ـق ـعــة ضــوء
 »12على قائمة أبطاله أيضًا :صفاء
سلطان ،فادي صبيح ،خالد القيش،
م ـه ـن ــد ق ـط ـي ــش ،أده ـ ـ ــم مـ ــرشـ ــد ،رن ــا
شميس ،علي كريم ،نــزار أبــو حجر،
فوزي بشارة ،جرجس جبارة ،غسان
ع ـ ـ ــزب ،رن ـ ــا ج ـ ـمـ ــول ،أحـ ـم ــد خ ـل ـي ـفــة،
مـ ـ ــروان أبـ ــو ش ــاه ــن ،م ـ ــازن ع ـبــاس،
كرم الشعراني ،وشباب من خريجي
«املـعـهــد الـعــالــي للفنون املسرحية»
في دمشق ،وهواة.

قيد التحضير

«ياريت» ...نشاهد دراما واقعية!
وسام كنعان
ل ــم تـنـسـجــم آل ـيــة اإلن ـت ــاج ف ــي شــركــة
«إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز» م ــع امل ـس ـت ــوى ال ــذي
يـقـ ّـدمــه الـكــاتــب ســامــر رضـ ــوان .رغــم
حـمــاسـتـهــا إزاء مـسـلـسـلــه «أط ـل ـقــوا
الــرصــاص» ،إال أن املنطق التجاري
ل ـ ــه كـ ــانـ ــت ل ـ ــه ح ـ ـسـ ــابـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة.

يؤدي قيس الشيخ نجيب
شخصية طبيب أربعيني أعزب
هكذا ،أوقف املشروع لتعود الشركة
الـل ـب ـنــان ـيــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ويــديــرهــا
جـ ـم ــال سـ ـن ــان إلـ ـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا
م ــع ال ــدرام ــا ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي تسعى
نـحــو ه ــدف أوح ــد ،هــو الــربــح املــالــي
والحضور الجماهيري .حق مشروع
ال يمكن نكرانه على أي جهة تنتج
الدراما ،لكن يحق لنا أيضًا أن نسأل

عــن الـســويــة الفنية والـقـيــم املعرفية
ال ـتــي ي ـجــب أن ت ـق ـ ّـدم م ــن خ ــال هــذا
ال ـفــن الـجـمــاهـيــري ،وم ـحــاولــة صنع
ذاكــرة للتلفزيون .ال ضير لو جربنا
استبيان الرأي حول ذاكرة املشاهد،
ولو بلمحة سريعة عما يشاهده من
تلك املسلسالت العابرة بعد انتهاء
عرضها مباشرة .على أي حالّ ،
تقدم
«إيغل فيلمز» هذا العام مسلسل «يا
ري ــت» (تــأل ـيــف ك ـلــوديــا مــارشـيـلـيــان
وإخراج فيليب أسمر ،بطولة مكسيم
خليل ،وقيس الشيخ نجيب وماغي
بــوغ ـصــن ـ ـ ـ األخـ ـب ــار .)2016/1/20
التركيبة التجارية ذاتها التي تسهم
ف ــي ج ــذب امل ـشــاهــد وت ـبــديــد القيمة
والسمعة الطيبة التي بناها املمثل
ال ـ ـسـ ــوري ع ـب ــر سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
البحث ،والدراسة األكاديمية ،وتراكم
ّ
الخبرة ،والحرفية التي تعلمها في
ب ــاده مــن خــال الـجــديــة املطلقة في
التعاطي مع الدراما كصناعة وطنية

رائ ـ ــدة .لـكــن هـنــا اخـتـلـفــت الـفــرضـيــة
جذريًا.
امل ـم ـث ــل ال ـ ـ ــذي وص ـ ــل إل ـ ــى ن ـجــوم ـيــة
مشهود لها من خالل تماسه الجريء
مــع ال ــواق ــع وسـبـكــه شـخـصـيــاتــه من
الحياة ،صار مجرد «راكور» ال تزيد
الـ ــدرامـ ــا ف ــي م ــا ي ـق ــدم ــه ع ـل ــى كــونــه
«الحبيب» أو «الــزوج الوسيم» الذي
خدع على حني ّ
غرة وبطريقة ليست
مقصودة من زوجته!
«إيـ ـ ـغ ـ ــل فـ ـيـ ـلـ ـم ــز» س ـت ـق ـي ــم م ــؤتـ ـمـ ـرًا
ص ـح ــاف ـي ــا ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن امل ـق ـب ــل فــي
أحــد فـنــادق برمانا إلعــان تفاصيل
مسلسل «يــا ري ــت» .لكن فــي حديثه
م ـع ـنــا ،ي ـش ــرح ال ـن ـجــم ق ـيــس الـشـيــخ
ً
نجيب دوره قائال« :أجسد شخصية
طبيب أربعيني مغترب يعيش في
لـنــدن ،ومــا زال أعــزب .تجمعه عالقة
ح ـ ــب بـ ـفـ ـت ــاة اسـ ـمـ ـه ــا ج ـ ـنـ ــى ،ي ـع ــود
إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ل ـي ـح ــل م ـج ـم ــوع ــة مــن
القصص واملشاكل العالقة املرتبطة

ب ــأه ـل ــه الـ ــذيـ ــن مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ـع ـي ـشــون
فــي س ــوري ــا ،إضــافــة إل ــى رغـبـتــه في
البقاء بالقرب من حبيبته» .لكن ألم
ّ
تجسد في العامني املاضيني أدوارًا
تشبه ه ــذه الشخصية ،إضــافــة إلــى
أن زم ــاءك املمثلني يلعبون أدوارًا
م ـشــاب ـهــة؟ ي ـج ـيــب« :الـ ـظ ــرف الــراهــن
يجبر الصناعة على السير بطريقة
املوضة.
وهذا الرائج حاليًا رغم أنه يتعرض
ل ـن ـق ــد شـ ـ ــرس ب ـن ـح ــو دائ ـ ـ ـ ــم ،إال أن ــه
ف ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ــر ي ـح ـصــد شـعـبـيــة
وجماهيرية كبيرة» .لكن كأن املمثل
الـ ـس ــوري ب ــات أك ـثــر ال ـخــاســريــن ،أو
أقل الرابحني من صرعة املسلسالت
العربية املشتركة .يرد« :هذه األعمال
تـجـمــع ال ـخ ـب ــرات ال ـعــرب ـيـ ّـة م ــن دون
وجـ ــود رابـ ــح أو خ ــاس ــر .إن ـه ــا قصة
اجتماعية حـيــث الـحــامــل األســاســي
لـ ـه ــا هـ ــو ال ـ ـحـ ــب ،وتـ ـبـ ـق ــى ال ـخ ـل ـف ـيــة
مفتوحة إللقاء الضوء على املشاكل

الـتــي تعانيها كــل شخصية .وربما
فــي ه ــذه ال ـحــال ت ـكــون ه ـنــاك فرصة
مل ـ ــرور ،ول ــو ع ــاب ـرًا ،عـلــى م ــا نعانيه
مــن مـشــاكــل مجتمعية عـلــى خلفية
األزمـ ـ ــات ال ـحــاص ـلــة ف ــي ب ــادن ــا .أمــا
ع ــن االش ـت ـب ــاك م ــع الـ ــواقـ ــع ،فــأعـتـقــد
أنـ ـ ــه ب ـس ـب ــب حـ ـ ـ ــرارة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،ف ــإن
الدراما تتخذ خطوات احترازية عند
م ـحــاولــة ت ـقــدي ـم ـهــا .يـبـقــى الـحــديــث
عـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي كـ ـم ــادة
للتسلية وال ـتــرف ـيــه ،وه ــذه ح ــدوده،
وهــو يعطي للناس دفـقــات معنوية
جيدة ويشعرهم بــأن الحب مستمر
ً
رغ ــم ال ـح ــروب الـطــاحـنــة .لـكــن مـهــا.
ال أريــد أن يفهم من كالمي أنني مع
هذه الحالة ،إنما ّ
أجرب توصيف ما
يحدث ال أكثر وال أقل».
على هذه الحالة ،سيكون «يا ريت»
ح ـل ـقــة إض ــاف ـي ــة ف ــي مـسـلـســل الـحــب
الــدرامــي الـطــو ّيــل ال ــذي ال أحــد يعلم
متى يسدل صناعه شارة النهاية له!
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« :mtvموضوعية» من كرتون ...برعاية «النصرة»
زينب حاوي
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل ،خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ح ـ ـل ـ ـقـ ــة
«بـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة» أن ـ ـفـ ــاس امل ـت ــاب ـع ــن
أول م ــن أم ــس عـلــى  .mtvحـلـقــة ّ
روج
ل ـه ــا ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ط ـ ـ ــوال أي ـ ـ ــام عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي .الحملة
التسويقية زاد منسوبها ل ــدى نشر
ب ـعــض امل ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أخ ـب ــارًا
ت ـت ـح ــدث ع ــن ضـ ـغ ــوط ي ـت ـع ــرض لـهــا
مقدم البرنامج وليد عبود من «حزب
الله» حول هذه الحلقةّ .
جو تشويقي
ّ
بــامـتـيــاز ،ابـتــدعـتــه قـنــاة امل ــر إلح ــداث
خ ـضــة إع ــام ـي ــة ،ول ـف ــت األنـ ـظ ــار إلــى
هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة ـ ـ ـ ـ ال ـت ــي س ـت ـعــرض كما
وشــى عنوانها ـ ـ مقابلة حصرية مع
أس ـ ــرى «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» .ف ــي امل ـض ـمــون،
ل ـ ــم يـ ـخ ــف ع ـ ـبـ ــود ف ــرحـ ـت ــه ب ـت ـح ـق ـيــق
حـلـقـتــه ه ــذه ال ـض ـجــة ،وقـ ــال صــراحــة
ف ــي مـسـتـهــل ال ـح ـل ـقــة« :ح ـل ـقــة الـلـيـلــة
ب ـ ــدأت ق ـبــل أن ت ـب ــدأ ألن مــوضــوعـهــا
ي ـس ـت ـحــق كـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ـ ـجـ ـ ــدال» .وك ـمــن
يقدم مسبقًا التبريرات ،أكد عبود أن
م ــا سـيـطــرحــه ل ــن ي ـكــون ض ـمــن «غ ــرز
السكني فــي الـجــرح وال لـضــرب هيبة
الـحــزب وصــدقـيـتــه ،بــل إللـقــاء الضوء
على قضية قــائـمــة» .كــام مـهــادن ملن
يفترض بحلقته التي تمتلك سكوبًا.
لكن ألسباب غير معروفة اختار عبود
ّ
هــذا الطريق .ولعل ما أكــد هــذا األمــر،
تعاطي اإلعالمي اللبناني مع ضيوفه:
صــاحـبــة الـشــريــط الـصـحــافـيــة ك ــارول
معلوف ،وحــارث سليمان من «حركة
ال ـت ـجـ ّـدد الــدي ـم ـقــراطــي» ،والـصـحــافــي
ع ـلــي ح ـج ــازي ،ع ـلــى أسـ ــاس م ـتــوازن
وأخذ مسافة مما يعرض ويقال ،رغم
غياب التوازن في اختيار الضيوف ،إذ
غلبت كفة رأي على ســواه .هكذا ،ظل
علي حجازي وحيدًا أمام خصمني في
السياسة واأليديولوجيا .مع كل جزء
ّ
من حلقته ،كان عبود ّ
يشدد على أن ما
يقوله األسرى «ال يعبر عن الحقيقة»،
ألنهم موجودون تحت ضغط نفسي.
األكثر غرابة كان اقتطاع هذه املقابلة
التي أجرتها معلوف مع أسيرين من
«حـ ــزب ال ـل ــه» ل ــدى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»

ً
ساوت كارول معلوف مقاتلي «النصرة» بعناصر «حزب الله» (الصورة نقال عن صفحتها الفايسبوكية)
حـســن طــه ومـحـمــد شـعـيــب ،فــي ريــف
حلب ،من  80دقيقة إلى  7دقائق فقط،
ع ــرض ــت ض ـمــن ح ـل ـقــة كــام ـلــة ام ـتــدت
عـلــى أك ـثــر مــن ســاعـتــن عـلــى ال ـهــواء.
إذًا ،الـ ـغ ــرض ال ـ ــذي قـ ــام ع ـل ـيــه إعـ ــداد
هذه الحلقة انتفى مع هذا االقتطاع،
ل ـ ـت ـ ـعـ ــود ال ـ ـسـ ــاحـ ــة وت ـ ـخ ـ ـلـ ــو ل ـ ـهـ ــؤالء
ال ـض ـيــوف بـغـيــة إعـ ــادة فـتــح الـنـقــاش
العقيم حول األزمة السورية ،وخلفهم
ص ــورة ثــابـتــة لــأسـيــريــن اللبنانيني
ضمن استعراضية مشهدية فارغة.
أراد ع ـبــود فـتــح ن ـقــاش ان ـطــاقــا من
شريط األسر وفق ما قال .تعهد بأن
محطته ستتعامل مــع هــذه القضية
«بـمــوضــوعـيــة ومـهـنـيــة» .لـكــن ،كيف
يمكننا أن نقتنع بهذا األمر من خالل
ما سرد آنفًا عن آلية الترويج ،وحتى
الـ ـش ــري ــط نـ ـفـ ـس ــه ،وج ـ ـ ـ ــدوى ع ــرض ــه
والغاية من ذلك؟ عدا طبعًا ما صدر
عن معلوف نفسها ،من كالم ّ
ورطها
أكثر مما أنقذها .حاولت الصحافية

اللبنانية تلميع صورتها هذه املرة،
م ــن خـ ــال س ـبــغ هـ ــذه امل ـقــاب ـلــة الـتــي
رع ـت ـهــا «الـ ـنـ ـص ــرة» ،ب ـغ ـطــاء «مـهـنــي
صـحــافــي» ،إذ قــالــت إن كــل صحافي
ك ــان س ـي ـقــوم ب ـمــا قــامــت ب ــه بــوصـفــه
سبقًا صحافيًا .لكن مــع هــذا الكالم
الكليشيه ،رأينا معلوف منغمسة إلى

عرضت «الجزيرة»
القطرية مبلغ  150ألف
دوالر مقابل هذا الشريط
ّ
حد كبير مع هذا التنظيم اإلرهابي،
ّ
إلى حد تبرير الجزية التي يفرضها
على املسيحيني فــي امل ــدن الـســوريــة،
بوصفها تقليدًا إسالميًا! وإلــى ّ
حد
أي ـض ــا م ـق ــارن ــة م ـقــات ـلــي «ال ـن ـص ــرة»
بـ ـ ــأفـ ـ ــراد «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ونـ ـعـ ـتـ ـه ــم ب ـ
«املرتزقة» ،لكون ًالطرفني ـ كما قالت
ّ
ـ يتقاضيان أمواأل لقاء قتالهما .لعل

النقطة األبرز هنا بعد ادعاء معلوف
أن ـه ــا «ص ـحــاف ـيــة مـسـتـقـلــة» ولــديـهــا
«هامش في الحرية» ،تصوير عملها
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى أنـ ــه ال
يعدو كونه خدمة للغير بما أن لديها
ال ـ ـ ـ ( accessالـ ـق ــدرة عـلــى ال ــوص ــول)،
و«ال ـ ـصـ ــدق ـ ـيـ ــة» .وهـ ــاتـ ــان ال ـص ـف ـتــان
كافيتان برأيها ليعلم «الطرف اآلخر
(أي النصرة) أنه الرسالة رح ِّ
وصلها
متل مــا هــو ب ــدو» .وفــي هــذه األثـنــاء،
كــانــت م ـع ـلــومــات صـحــافـيــة ت ـتــداول
حول أغراض هذا الشريط الذي دخل
املزاد «السري» ،وحولته معلوف الى
سـلـعــة ت ـجــاريــة تــريــد ج ـنــي األمـ ــوال
ال ـطــائ ـلــة م ــن ورائ ـ ـ ــه .أرقـ ـ ــام خـيــالـيــة
طلبتها وصـلــت ال ــى مبلغ  200ألــف
دوالر .هكذا دخل شريط األسر بازار
التفاوض والعرض والطلب ،وعلمنا
أن ــه مــن ضـمــن ال ـق ـنــوات ال ـتــي دخلت
هــذا الـبــازار «الجزيرة» التي عرضت
م ـب ـلــغ  150أل ـ ــف دوالر م ـق ــاب ــل ه ــذا
الشريط.
إذًا هنا ،تنتهي هذه املسرحية الهزلية
ّ
ملـصـلـحــة خ ــط ب ــات يـنـتـهــج ال ـتــرويــج
وال ـت ـل ـم ـي ــع ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وي ـس ـت ـخ ــدم امل ـق ــاب ــات
الصحافية تـجــاريــا،وملــآرب سياسية
أيـ ـض ــا .ت ـك ـمــن خـ ـط ــورة هـ ــذه الـحـلـقــة
ف ــي ال ـس ـعــي ال ـ ـ ــدؤوب ال ـ ــذي تنتهجه
 mtvخــال األشهر املاضية من وضع
نفسها في خدمة «النصرة» وأعوانها
بـغـيــة تحقيق سـبــق صـحــافــي ،مهما
ً
ك ــان الـثـمــن .فـعــل ذل ــك ق ـبــا مراسلها
حـســن خــريــس ل ــدى خـ ــروج الـجـنــود
اللبنانيني من جرود عرسال ،وعندما
فتح الـهــواء مع أبــو مالك الشامي في
القلمون (األخ ـبــار )2015-7-20وكانت
معلوف وقتها ترافقه في هذه الجولة
على ذوي املخطوفني اللبنانيني .وقد
ّ
عبرت خير تعبير عن إعجابها بأمير
الـنـصــرة فــي الـقـلـمــون .فــي املـحـ ّـصـلــة،
ح ـ ـصـ ــدت الـ ـحـ ـلـ ـق ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ن ـس ـبــة
م ـشــاهــدة عــال ـيــة ،بـمـســاعــدة املــاكـيـنــة
اإلعالمية واإلعالنية للمحطة ،لكنها
مهنيًا سقطت بفعل أجندة سياسية
قضت على أي أعراف صحافية

سيرين حامل؟

تطل سيرين عبد النور الليلة
( 21:00بتوقيت بيروت) في
حلقة جديدة من املوسم
الثالث من برنامج «بال حدود»
الذي يعرض على قناة «اآلن»
اإلماراتية .تكشف الحلقة
تفاصيل حياة املمثلة
واملغنية اللبنانية .وعلى
خطى النجمات األجنبيات ،هل
تعلن بطلة روبي انتظارها
طفلها الثاني؟

ّ
سلوم ّ
حداد بطل
«الندم»
ّ

تستكمل شركة «سما الفن»
التحضيرات النهائية إلطالق
تصوير ثالث إنتاجاتها
ملوسم دراما  ،2016مسلسل
«الندم» (تأليف وسيناريو
وحوار حسن سامي يوسف).

ّ
وعلمت «األخبار» أن الشركة
تعاقدت رسميًا مع النجم
ّ
سلوم ّ
حداد (الصورة)
السوري
لبطولة العمل املقررة
انطالقة تصويره منتصف
شهر شباط (فبراير) الجاري.
يذكر أن الليث ّ
حجو يخرج
ُ َ
مسلسل «الندم» ،وستعلن
أسماء باقي أبطال العمل في
غضون ّ
األيام القليلة املقبلة.

ّ
سليم يغني
«متل الحلم»

يطلق امللحن والشاعر سليم
عساف اليوم أغنيته الجديدة
«متل الحلم» ،وهي خاصة
باألعراس .يذكر أن عساف
تعاون أخيرًا مع كارول سماحة
في شارة مسلسل «سوا» الذي
يعرض حاليًا على قناة lbci
(من األحد إلى الخميس بعد
نشرة األخبار املسائية)
وتلعب بطولته إيميه صياح
ويوسف الخال وعبد املنعم
عمايري.

نانسي في باريس

كشفت أمس املغنية نانسي
عجرم أنها ستحيي حفلة على
مسرح األوملبيا في باريس في
الرابع عشر من أيار (مايو)
املقبل.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
أرض الشتات

ُ
إذا كانت ُ
أرض الناس (حسبما ُ
يزعم الكهنة واللصوص)
ً
ّ
ً
ً
قد صارت حقًا قرية واحدة ومنزال واحدًا،
َ
ْ ّ َ
إذن ،كلما ت َو ّهموا أنهم َيــتقاربون،
فلماذا
َ
ُ
الحصون واملقابر
تتناءى
َ
وت ُ
الناس ،وفي قلوبهم،
ألسنة
كثر على
ِ
ِ
ُ
كلمة« :وداعًا!»؟...

َ
يوم ،إذا...
ذات
ٍ

صورة
وخبر

ّ
أشـعلت «رولينـغ سـتونز» أول مـن أمـس مسـرح االسـتاد الوطنـي فـي سـانتياغو
خلال الحفلـة األولـى التـي أحيتهـا ضمـن جولتهـا الموسـيقية الخاصـة بأميـركا
الالتينيـة وأطلقـت عليهـا اسـم  .2016 America Latina Oleبعد االنطالقة من
غد األحد إلـى بوينس آيرس،
تشـيلي ،تصـل فرقـة الروك البريطانية الشـهيرة بعـد ٍ
حيـث سـتخصص الجمهـور بثالث سـهرات( .مارتيـن بيرنيتي ـــ أ ف ب)

«ترويقة» فرح الهاشم تعود إلى بيروت
بعد جولة عروض ناجحة في مهرجانات عربية وعاملية
وعرضه التجاري ّ
األول في بيروت في أيلول (سبتمبر)
املاضي ،يعود فيلم «ترويقة في بيروت» ( 70د .ـ األخبار
 )2015/9/7إلى العاصمة اللبنانية .في ليلة عيد الحب،
ُ
سيعرض الشريط الذي يحمل توقيع املخرجة فرح زين
الهاشم في «مترو املدينة» .يمزج العمل بني الوثائقي
والروائي ،حيث تحاول املخرجة اللبنانية فهم عالقتها
مع مدينتها بيروت من خالل لقائها بأصدقائها الذين

يأتي معظمهم من خلفية فنية مثل بديع ابو شقرا ،وزينة
مكي ،ومحمود حجيج ،وناتاشا شوفاني ،وعبد الرحيم
العوجي ،ونجيب ّلبس ،وغيرهم.

عرض فيلم «ترويقة في بيروت» 13 :شباط (فبراير) الحالي
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
ـ الساعة السادسة
لالستعالم76/309363 :
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َ
جميع ُمه َّجري األرض»...
«إلى
ِ

ّ ّ
(جميعًا إال أقلهم)
خرجوا جميعًا
َ
َ
َ
يأسهم
حاملني حياتهم وأمتعة
ِ
َ ْ
ُ
َ
وصناديق «عتائق».
أكياس ,وصر ٍر,
في
ٍ
ّ ِّ
َ
َ
وظائف
الستكمال
بقي
ن
وم
(اللصوص,
هم
أقل
إال
جميعًا,
جميعًا
خرجوا
ِ
ِ
املوت والجنون).
ِ
جميعًا ...جميعًا.
ْ َ َّ
وعار األمل
القنوط
من
ِ
ِ
َ َعلى ّ ُشفاههم ُ املزرق ِة ُ
لكلمة «السالم»,
تتكسر األحرف الشاهقة
ِ
َ ِّ
ْ
ُ
الشجاعة واملكابرة)
حاولوه من
ما
كل
ومن أحداقهم (رغم
ِ
ْ
ُ
َ ِ ُ
الخيبات املالحة.
جداول
سيل
ت
ِ
.. .. ..
ّ
ُ
َ
ُ
البالد بالدًا؛
السالم وعادت
يوم ,إذا حل
ذات ٍ
َ
َ
وبالد لن يروها؛
يوم لن يشهدوه,
ٍ
ذات ٍ
َ
وقواميس الفجائع؛
واألمكنة,
األزمنة,
حساب
يوم ليس في
ِ
ِ
ِ
ذات ٍ
ِّ
َ
َّ
ُ
أحالمهم
يوم مدو ٍن في سجال ِت
ِ
ذات ٍ
سيعودون جميعًا ..جميعًا
َ ْ
إلى البالد التي َت َن ّك ْ
رت لهم ول َّوعتهم,
َ
والتراب الذي َ
قلوبهم,
نسي
بصمات ِ
ِ
ِ
أقدامهم وأختام ِ
ديار زوا ِلهم.
إلى
وسبقوهم
خذلوهم
واألصحاب الذين
ِ
ِ
ّ ّ
َ
سيعودون (جميعًا وجميعًا ،إال أقلهم)
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ُ
ِّ
الصليب األحمر)
«باالت» املتصدقني ومتبرعي
محشورين (مثل
ِ
َ ُ ِ َ َّ
مة,
ق
ر
م
وصناديق
في أكياس
ٍ
ٍ َ َّ
واليأس ,والحنني.
الهلع,
مة من
مختومة ،ومعـق ٍ
ٍ
ِ
ِ
فيروسات ِ
جثامينهم.
مساق ِط
سيعودون إلى
ِ
ِ
بطاركتهم.
وكهوف
عذابهم
ات»
ِ
ِ
سيعودون إلى َ«م َح ّج ِ
ِْ
سيعودون مفتونني بهدايا العدم.
ْ
سيعودون ..ملالقا ِة
العدم.
ُ
ْ
سيعود
العدم.
َ
ذات ْ
يوم...
َ
يوم ,إذا...
ذات ٍ
َ
يوم
ذات َ َ ٍْ
ُ
إذا ت ِعـبت ماكينة الحرب
ُ
ّ
وتفت ْ
حت زهرة السالم.
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الجنسانية في «باردو»
جدار اإلعالم التونسي

أشعة لكشف
االكتئاب قبل حصوله!

ضمن «دردشات جندرية»
(تنظيم «مركز املوارد الجندرية
والجنسانية») ،وتحت عنوان
«استغالل قضية ّ
تعددية
ّ
الجنسانية :تونس كمثال» ،تتحدث
الناشطة التونسية عايدة الخميري
في  11شباط (فبراير) في حانة
«باردو» عن تجربتها مع النشطاء
املدافعني عن حقوق املثليني
ّ
واملتحولني
ومزدوجي الجنس
ّ
جنسيًا ،فيما يشكل اإلعالم
التونسي عائقًا أمام نجاحهم.
الخميري هي إحدى مؤسسات
جمعية «شوف» ،وعضو في جمعية
«موجودين» ،وهي ّ
مدرسة وتعمل
كمنتجة محلية للتلفزيون الفنلندي
والراديو السويدي.

يستعني باحثون في معهد
«ماكغڤرن» التابع لـ «معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا»
بأحدث تقنيات تصوير الدماغ
ّ
للتعرف إلى
باألشعة املقطعية
األطفال األكثر عرضة لإلصابة
باالكتئاب قبل اإلصابة به .وذكرت
ّ
ّ
تضمنت
وكالة «رويترز» أن الدراسة
مجموعتني من األطفال ،يمثل أفراد
األولى من هم عرضة بصورة كبيرة
لإلصابة باالكتئاب بسبب التاريخ
األسري ،فيما تمثل الثانية من هم
أقل عرضة .وبعد تصوير األدمغة،
ظهرت تباينات كبيرة في وظائفها
ّ
بني املجموعتني ،ما ُينبئ بأن
ُ
املجموعة األكثر عرضة ستصاب
ً
باالكتئاب مستقبال .وقال الباحثون
ّ
إن «تفهم كيفية تأثير االكتئاب
بالدماغ ،سيؤدي إلى خيارات
عالجية أفضل ملن هم عرضة
لإلصابة به».

 11شباط ـ  19:00ـ مطعم وحانة
«باردو» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/340060

