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سياسة
المشهد السياسي

التيار :ثورة شعبية ضد الستين والتمديد
ّ
يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتسديد ضربة إلى عهده في بدايته ،تتمثل بإبقاء قانون الستين
خيارًا وحيدًا إلجراء االنتخابات النيابية ،فقرر المبادرة إلى الهجوم .واولى بوادر ذلك ،البيان الذي أصدره المكتب السياسي
للتيار الوطني الحر ،مهددًا بـ«ثورة شعبية» لمواجهة «الستين» ومحاولة التمديد للمجلس النيابي
هل ما عجزت القوى السياسية عن
االتفاق عليه في  7سنوات ستكون
ق ـ ــادرة ع ـلــى إنـ ـج ــازه ف ــي غ ـض ــون 7
أســاب ـيــع؟ ف ــي امل ـن ـطــق ،ال ـج ــواب هو
بالنفي .لكن يبدو أن بعض القوى
ّ
مصمم على إنجاز تغيير
السياسية
م ــا ف ــي ق ــان ــون االن ـت ـخ ــابّ ــات ،وق ــرر
مواجهة الحملة التي يشنها النائب
وليد جنبالط ،نيابة عن نفسه وعن
آخرين ،لتثبيت قانون الستني خيارًا
وحيدًا .وفي هذا اإلطــار ،رفع التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر م ـس ـت ــوى ال ـت ـحــدي
أمس ،إذ ّ
هدد بقيادة «ثورة شعبية».
وص ـ ــدر هـ ــذا امل ــوق ــف ب ـعــد اج ـت ـمــاع
املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـتـيــار ،بــرئــاســة
ال ــوزي ــر ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،م ــؤك ـدًا أن
«عــدم إقــرار قانون جديد لالنتخاب
ُي ـ ـ ّ
ـؤم ـ ــن ص ـح ــة ال ـت ـم ـث ـي ــل وع ــدال ـت ــه
سـ ـيـ ـع ــوق كـ ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة

الجميل :سنقف إلى جانب رئيس
الجمهورية في أي خطوة تهدف
الى اقرار قانون انتخابي جديد
ف ــي ال ـب ـل ــد ،ألنـ ــه عـ ـن ــوان االس ـت ـق ــرار
الـسـيــاســي واملــدخــل األس ــاس لبناء
الــدولــة» .ورأى املجتمعون أن إقــرار
قــانــون جــديــد وإج ـ ــراء االنـتـخــابــات
ف ــي م ــوع ــده ــا «اس ـت ـك ـم ــال لـلـمـســار
امل ـي ـث ــاق ــي اإليـ ـج ــاب ــي ال ـ ــذي بـ ــدأ مــع
ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ع ــون وت ـتــابــع م ــع ح ـكــومــة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة دولـ ـ ــة الــرئ ـيــس
س ـعــد الـ ـح ــري ــري» ،و»الـ ـتـ ـم ــادي في
ال ـت ــأخ ـي ــر ي ـع ـنــي وقـ ــف هـ ــذا امل ـس ــار
امليثاقي ،وهو ما لن يقبل به التيار،
وسيواجهه بما له من قوة سياسية
وشـعـبـيــة» .ورأى املكتب السياسي
للتيار أن إبقاء قانون «الستني» هذا
ّ
األمــر سيولد رفضًا وث ــورة شعبية
م ـبـ ّـررة ،و«ال ـت ـيــار» سيكون مــن ّأول
ّ
روادهـ ـ ـ ـ ــا .بـ ـي ــان امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
ل ـل ـت ـي ــار يـ ـب ــدو ن ــاطـ ـق ــا بـ ـم ــا يـعـجــز

التيار :إقرار قانون جديد وإجراء االنتخابات في موعدها استكمال لمسار انتخاب عون وتأليف الحكومة (هيثم الموسوي)

رئيس الجمهورية عن قوله ،بسبب
الدستوري .كذلك
متطلبات موقعه
ّ
مــن الــواضــح ان ــه يتسلح بموقفني:
األول ،م ــوق ــف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ال ــداع ــم
إلق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد لــانـتـخــابــات
من جهة ،وموقف القوات اللبنانية
ال ـت ــي أب ـل ـغــت ق ـي ــادة ال ـت ـيــار بــأنـهــا،
فـ ــي ح ـ ــال ت ـ ـ ُ
ـراج ـ ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
والـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي عن

تــوق ـي ـع ـه ـمــا ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون
املختلط الذي اتفقا عليه مع القوات،
ُ
ف ــإن األخ ـي ــرة ســتـصـبــح فــي حــل من
ً
تـعـهــدهــا مـعـهـمــا .وب ـن ــاء عـلــى ذلــك،
«ل ــن تـقــف ال ـق ــوات مـكـتــوفــة األي ــدي،
بــل ستؤيد أي اقـتــراح قــانــون يؤمن
ص ـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ،ولـ ــو كـ ــان مـطـلــب
ال ـن ـس ـب ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة الـ ـ ـ ــذي ي ــؤي ــده
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـلــه».

وتعليقًا عـلــى بـيــان ال ـت ـيــار ،اكتفت
م ـص ــادر رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى ف ــي تـيــار
املستقبل بالقول« :هــذا حقهم ،لكن
ف ــي وج ــه م ــن سـ ـيـ ـث ــورون؟» .وفـيـمــا
ك ــان ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب مـ ــدار بحث
فـ ــي ج ــول ــة ال ـ ـحـ ــوار بـ ــن املـسـتـقـبــل
وح ــزب ال ـلــه بــرعــايــة الــرئ ـيــس نبيه
بـ ـ ــري ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر امل ـت ـح ــاوري ــن
إن ـه ــم ل ــم ي ـتــوص ـلــوا إلـ ــى أي ات ـفــاق

يمكن التعويل عليه إلنـتــاج قانون
انتخابي جديد.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـض ـغــط إلق ـ ــرار قــانــون
جديد لالنتخابات ،برز أمس موقف
رئيس حزب الكتائب ،النائب سامي
ّ
الجميل ،الذي قال إن «قانون الستني
ّ
ال يـكــرس املـحــادل االنتخابية فقط،
بل يضرب صحة التمثيل املسيحي
وقـ ـ ـ ــدرة كـ ــل اإلص ــاحـ ـي ــن والـ ـق ــوى

علم
و خبر
 ١٠٠مليار ليرة لدعم اإلعالم المرئي
أكدت مصادر مصرفية حصول عدد من وسائل اإلعالم املرئية
على قــروض مدعومة من مصرف لبنان بمبالغ كبيرة جدًا.
صدت لخمس محطات قروض يبلغ مجموعها نحو ١٠٠
فقد ُر ِ
ُ
مليار ليرة ،يفترض أن تسترد خالل  ١٦عامًا بفائدة واحد في
املئة .والالفت وفق املصادر أن القروض لم تعط كلها مقابل
ضمانات مالية أو عقارية ،بل مقابل ودائع جديدة ستضعها
املحطات في حسابات بنكية بعد قبض األموال.

الملفات القضائية العالقة
طلبت رئاسة الجمهورية من رئاستي مجلس القضاء األعلى
ومـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة وديـ ــوان املـحــاسـبــة إيــداع ـهــا الئحة
بامللفات أو القضايا العالقة التي لم تبت بعد ألسباب إدارية
أو قانونية أو ضـغــوط سياسية مــن مــراجــع رسمية أو غير
رسميةّ .
وأعد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد

دراسة مفصلة حول عمل الجهاز القضائي لناحية إنتاجيته
والثغرات القائمة وأبرز الشواغر.

ّ
ّ
«الجمال»
«إنترا» لتملك

تـتـكـثــف امل ـف ــاوض ــات بـعـيـدًا ع ــن األض ـ ــواء ب ــن شــركــة «إن ـت ــرا»
ّ
«الجمال» بعد تقدم «إنترا» لطلب شراء
املالية وإدارة مصرف
«ال ـج ـ ّـم ــال» بـمـبـلــغ  ١٣٠مـلـيــون دوالر يـتــولــى م ـصــرف لبنان
تــأمـيـنـهــا ل ــ»إن ـت ــرا» عـلــى قــاعــدة إن ـشــاء شــركــة جــديــدة تتملك
«الـجـ ّـمــال» تضم شخصيات محسوبة على مجموعة مراجع
سياسية.

لقاء دحالني في القاهرة
يلتئم عقد الفتحاويني املناصرين للقيادي
املـفـصــول مــن حــركــة فتح محمد دح ــان في
القاهرة نهاية األسبوع الجاريً ،
بناء على
دعـ ــوة مـنــه ملـنــاقـشــة تـحــركــاتـهــم ف ــي أمــاكــن

انـتـشــارهــم ،وال سيما فــي لـبـنــان ال ــذي سـيـشــارك مـنــه العميد
محمود عيسى (اللينو) على رأس وفــد من املحسوبني عليه.
وي ــأت ــي ال ـل ـقــاء ب ـعــد أش ـهــر م ــن ل ـقــاء م ـمــاثــل ع ـقــد ف ــي ال ـقــاهــرة
تحضيرًا لخطة مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس (أبو مازن) في املؤتمر العام للحركة الذي عقد أخيرًا في
ّ
ويرجح أن يضع دحالن ومعاونوه خطة ملقارعة عباس
رام الله.
في السلطة وفتح على السواء ،وال سيما بعد فشل دحالن في
تحقيق خروقات في نتائج االنتخابات الفتحاوية األخيرة.

ضغوط على القضاء
ّ
يــتـهــم فــريــق ال ــدف ــاع ال ـخ ــاص بــرجــل األع ـم ــال أوس ـك ــار يـ ّـمــن
أصحاب شركة «هيبكو» من آل البساتني بممارسة ضغوط
على مرجعيات قضائية لتعطيل صفقة شــراء ّ
يمني لشركة
«ك ــورال» الخاصة بمحطات املحروقات ،والتي يملكها رجل
األعمال السعودي محمد العامودي .وتبلغ قيمة الصفقة نحو
 105ماليني دوالر أميركي.
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ميشال عون الذي يعرفه شعبه
غسان سعود
التغييرية على أن تتمثل في مجلس
ال ـن ــواب امل ـق ـبــل» .واس ـت ـغــرب «غـيــاب
قانون االنتخابات عن جدول أعمال
الجلسة التشريعية الـتــي ستنعقد
بعد يومني ،مع أن رئيس الجمهورية
دع ــا إل ــى دورة اسـتـثـنــائـيــة» ،مــذكـرًا
«الـحـكــومــة ببيانها الـ ــوزاري فــي ما
خ ــص ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات» .وق ــال:
«منذ تشكيل الحكومة لــم تضع أي
جلسة ملجلس ال ـ ــوزراء عـلــى جــدول
أعمالها قانون االنتخابات ،وال ذكر
قانون االنتخاب على جــدول أعمال
املجلس النيابي ،وال أي لجنة فرعية
فــي املـجـلــس الـنـيــابــي تبحث قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـمــا األمـ ـ ـ ــر؟» .وسـ ــأل:
«ك ـيــف يـتـحــدث الـجـمـيــع عــن قــانــون
ج ــدي ــد وال يـ ـتـ ـح ــرك حـ ـت ــى اآلن؟»،
داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى «وض ـ ـ ــع الـ ـق ــان ــون عـلــى
جـ ــدول أع ـم ــال مـجـلــس الـ ـن ــواب ،ألن
التنصل مــن املسؤولية غير مقبول
ت ـجــاه ال ــوع ــود وط ـم ــوح اللبنانيني
ب ـ ـح ـ ـي ـ ــاة م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــة ودخ ـ ـ ـ ـ ــول
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ج ـ ـ ـ ــدد إل ـ ـ ـ ــى امل ـ ـج ـ ـلـ ــس».
ّ
الجميل بالوقوف إلــى جانب
ووعــد
رئـيــس الـجـمـهــوريــة «ف ــي أي خطوة
ت ـهــدف إل ــى إق ـ ــرار ق ــان ــون انـتـخــابــي
ج ـ ــدي ـ ــد» .وص ـ ـ ـ ـ ّـوب عـ ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف
بــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر وال ـقــوات
ً
الـلـبـنــانـيــة ،ق ــائ ــا« :ال أح ــد يقنعنا
بأن صحة تمثيل املسيحيني تتأمن
بتحالف مــا ،ألن التحالفات ظرفية
واألشخاص ليسوا أبديني».
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ـي ـمــا اسـتـمــرت
أولـ ــويـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
وقـ ـ ـت ـ ــل ال ـ ـط ـ ـيـ ــور فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط م ـكــب
الكوستابرافا ،يبدو أن البحث الجدي
في ملف التعيينات أرجــئ إلــى حني.
وبحسب م ـصــادر وزاريـ ــة فــي التيار
الــوطـنــي الـحــر ،فــإن البحث فــي إبقاء
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في
موقعه أو استبدال آخر بهُ ،مرجأ إلى
بداية الصيف املقبل .كذلك لم يتطور
النقاش بعد بشأن تعيني قائد جديد
للجيش خلفًا للعماد جــان قهوجي،
إذ لـ ــم ي ـح ـس ــم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
العماد ميشال عــون ما إذا كــان يريد
لقهوجي أن يستكمل واليته املمددة
حـتــى نـهــايـتـهــا ف ــي ال ـخــريــف املـقـبــل،
ليترك أمر تعيينه إلى حكومة ما بعد
االنتخابات ،أو أنه سيضع األمر على
طــاولــة مجلس ال ــوزراء القائم حاليًا.
فـيـمــا ت ـبــدو ك ــل الـتـعـيـيـنــات األمـنـيــة
األخرى مرتبطة بقيادة الجيش.

قبل األمن ومحاربة اإلرهاب وعالقات
لبنان العربية وملف النزوح السوري،
وقبل األزمات االقتصادية واالستثمار
فــي امل ــوارد الطبيعية والـبـشــريــة ،قبل
هذا كله ،استهل الرئيس ميشال عون
خطاب قسمه بعبارة واضحة تقول إن
أولــى موجبات املناصفة إقــرار قانون
انـت ـخــابـ ّـي ي ـ ّ
ـؤمــن ع ــدال ــة الـتـمـثـيــل قبل
موعد االنتخابات.
يــوم ـهــا ،ل ــم ي ـكــن ال ـج ـن ــرال يــرت ـجــل ما
تـطـلـبــه ال ـج ـمــاه ـيــر أو ي ـق ــدم مـطــالـعــة
أمــام النيابة العامة املالية على غــرار
اإلب ــراء املستحيل ،إنما كــان يــؤدي ما
وصفه بـ»يمني اإلخ ــاص لــأمــة» .وال
شــك فــي أن الــرئ ـيــس ال ــذي يـخـتــار كل
كلمة يقولها بدقة هائلة بما في ذلك
العبارات االنفعالية في نظر الجمهور،
كان يعرف جيدًا ماذا يفعل حني وضع
ت ـلــك ال ـع ـب ــارة دون س ــواه ــا ف ــي مطلع
خطابه .فميشال عون الزعيم كان يقول
قبل أن ينتخب رئيسًا إن إعادة تكوين
السلطة والـخـطــوة األول ــى فــي مسيرة
التغيير واإلصالح الطويلة هي تغيير
قانون االنتخابات .وال يمكن بالتالي
ال ـت ـصــديــق أن االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـجــري
ف ـ ــي م ـط ـل ــع عـ ـه ــد ع ـ ــون وف ـ ــق ق ــان ــون
الستني الذي ال ّ
يؤمن ،بحسب الرئيس
نفسه ،عــدالــة التمثيل .فالعماد عون
ال ــذي يـحـتــرم مـنــذ عــودتــه مقتضيات
الواقعية السياسية ويلتزم الجلوس
تحت سقف النظام املنخفض ،ما كان
لـيـقــول م ــا قــالــه ل ــو ل ــم يـكــن يـعـلــم بــأن
معظم امللفات تحتمل التسويات ،ال بل
تطلبها ،لكن هناك قضايا ال تحتمل
انـتـظــار اإلج ـمــاع وال تـحـتــاج إجماعًا
ّ
ـوح العماد
أســاســا .ثمة مسلمات لم يـ ِ
عــون يومًا أنــه سيضعها على طاولة
الـبـحــث أو «ي ــأخ ــذ وي ـع ـطــي» بشأنها
مثل حق لبنان بحماية حــدوده وحق
اللبنانيني بــإجــراء االنـتـخــابــات وفــق
قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل.
ومــن ال يعرفون العماد عــون يقولون
إن ــه سـيـسـيــر مــرغـمــا ب ـقــانــون الستني
أو إنــه ينتظر نتيجة مباحثات فالن
وعلتان .لكن من يعرفونه ومن احتفلوا
من صميم قلوبهم بانتخابه رئيسًا ال
يسعهم تصديق هــذا كله .فــا شــك أن
رئيس الجمهورية أجــرى ويجري كل
التحصينات الالزمة ليخرج إلى شرفة
ّ
انتخابي
القصر ويـقــول« :هــذا قانون
عـلــى م ـقــاس شـعــب لـبـنــان الـعـظـيــم ،ال
هــذا الزعيم وذاك» .علمًا أن «الشعب»
تضامن عامني مع رفض العماد عون
وحلفائه انتخاب رئيس ال يؤمن عدالة
التمثيل ،فـلـمــاذا يـفـتــرض بــه املــوافـقــة
الـيــوم على انتخاب ن ــواب ال يؤمنون

الوساطة مع «داعش»
سـ ّـهـلــت الـسـلـطــات الـتــركـيــة انـتـقــال وس ـيــط إل ــى مــديـنــة الــرقــة
ال ـس ــوري ــة ،مل ـفــاوضــة ق ـي ــادة تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ب ـشــأن الـجـنــود
اللبنانيني الــذيــن اختطفهم التنظيم اإلره ــاب ــي مــن عــرســال
فــي آب  .2014وتـ ّ
ـوجــه الوسيط إلــى الــرقــة بعدما تــواصــل مع
ّ
املديرية العامة لألمن العام ،وقدم أدلة على جدية تواصله مع
قيادة التنظيم.

صراع بين عثمان وشحادة على مؤهل
أخ ـض ــع فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات امل ــؤه ــل أول فــي
قوى األمن الداخلي ع .ط .للتحقيق بسبب
االشتباه بتدخله في منح تراخيص بناء
وحـفــر آب ــار ارت ــوازي ــة وحجبها عــن آخرين
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،بـحـســب ص ــداق ــات ــه أو رشــى
وهدايا كــان يتلقاها .التحقيق بــدأه الفرع

ع ــدال ــة الـتـمـثـيــل .وال ش ــك ف ــي أن هــذا
«الشعب» يتفهم كل نظريات العونيني
عن الوفاق السياسي والتوافق وغيره،
لكنه ينتظر اللحظة التي يتأكد فيها
الجميع أن مــن فــي بعبدا الـيــوم ليس
الــرئ ـيــس م ـي ـشــال سـلـيـمــان أو ال ـيــاس
الـ ـه ــراوي حـتــى يـنـتـظــر مــواف ـقــة ولـيــد
جنبالط ونبيه بــري وسعد الحريري
على كل قــرار يتخذه ،بل هو الجنرال
م ـي ـش ــال ع ـ ــون الـ ـ ــذي س ـي ـض ــرب ب ـيــده
على الطاولة ويـقــول لكل مــن يعنيهم
األمـ ــر :أن ــا أقـسـمــت عـلــى إقـ ــرار قــانــون
ان ـت ـخ ــاب ــات ج ــدي ــد ي ـص ـحــح الـتـمـثـيــل
قـبــل مــوعــد االن ـت ـخــابــات .مــا يحتاجه
العهد الـيــوم بعد سلة التسويات هو
س ـل ــة ق ـ ـ ـ ــرارات ج ــري ـئ ــة ت ــؤك ــد لـجـمـيــع
اللبنانيني أن ميشال عــون لن يساوم

ع ـلــى حـقــوقـهــم األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـبــدأ
بقانون االنتخابات العادل ،وال شيء
سيعطي الـعـهــد دفـعــا أكـبــر مــن الـقــول
إنه يهادن ويبحث عن تسويات حيث

ما يحتاجه العهد هو
سلة قرارات جريئة تؤكد
للبنانيين أن عون لن
يساوم

استنادًا إلى شكوى من أحد املواطنني الــذي ادعــى أن املؤهل
أوقــف ورشــة استصالح أرضــه برغم حصوله على ترخيص
مـسـبــق ألن ــه اسـتـعــان بمتعهد غـيــر املـتـعـهــد املـحـســوب على
املؤهل .ويتوسع التحقيق ليشمل «مــن أيــن للمؤهل األمــاك
التي استجدت لديه في السنوات األخيرة» .علمًا أنه محسوب
على الحلقة القريبة مــن قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في
ق ــوى األم ــن الــداخـلــي العميد سمير ش ـحــادة .ورب ــط أمنيون
الـتـحـقـيــق م ــع امل ــؤه ــل بــالـتـنــافــس ب ــن ش ـح ــادة ورئ ـي ــس فــرع
املعلومات العميد عماد عثمان على خالفة ّ املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص .وكثف فرع املعلومات
أخيرًا دورياته على ورش البناء وحفر اآلبار في الجنوب التي
تعمل بإذن من شحادة ،لتبيان قانونيتها.

«األونروا» تطلب اللجوء؟
ل ــم ي ـس ـت ـقــر ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ف ــي م ـخ ـيــم ع ــن ال ـح ـل ــوة مـنــذ
االشتباك املسلح األخير بني حركة فتح وتـيــارات إسالمية
متشددة .وبصورة شبه يومية ،تشهد أزقة املخيم عمليات

يـحـتـمــل األمـ ــر ت ـس ــوي ــات ،لـكـنــه ح ــازم
وق ــاط ــع وال ي ـمــزح الـبـتــة ح ــن يتعلق
األمــر بالحقوق األساسية والبديهية
للمواطنني .فميشال عون الذي ابتهج
كثيرون بانتخابه رئيسًا هو الرئيس
الذي سيزعزع نظام املحاصصة القائم
بفضل قانون الستني ،ال الرئيس الذي
ي ـن ـك ــث ب ـق ـس ـم ــه .م ـي ـش ــال عـ ـ ــون الـ ــذي
ابتهج كـثـيــرون بانتخابه رئيسًا هو
الرئيس ال ــذي يـقــول للبنانيني وفيت
بما وعدتكم به :لبنان دائرة واحدة في
ّ
انتخابي وفــق النظام النسبي
قانون
يـسـمــح بــإنـهــاء االح ـت ـك ــارات املذهبية
وي ـف ـســح امل ـج ــال أمـ ــام ت ـجــديــد ال ـقــوى
الـسـيــاسـيــة ويـعـطــي ك ــل صــاحــب حق
حـقــه دون زيـ ــادة أو ن ـق ـصــان ،ويتيح
االنطالق في ورشة اإلصالح الحقيقية.
(هيثم الموسوي)

قنص ورم ــي قـنــابــل .مـصــادر أمنية فلسطينية توقعت أن
يستمر «األم ــن الـهــش فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة» ال ــذي يــؤثــر على
عمل املــؤسـســات األهـلـيــة واملـ ــدارس على وجــه الخصوص.
فعند كل اشتباك تسارع إدارات املــدارس التابعة لألونروا
إلى إغالق أبوابها حتى عودة الهدوء .رهن التعليم باألمن
الهش دفع املسؤولني املحليني إلى إيالء األولوية القصوى
للطالب .القوة األمنية التي انتشرت منذ أيام ،تركز وجودها
فــي محيط امل ــدارس لتأمني ســامــة حــركــة الـطــاب والـكــادر
التعليمي منها وإليها .إال أن وكالة غوث الالجئني لم تكتف
بذلك .بحسب مصادر فلسطينية ،وضعت الوكالة اقتراحًا
ً
بــديــا إلن ـقــاذ ال ـعــام ال ــدراس ــي لـلـطــاب ،وال سـيـمــا صفوف
الشهادات الرسمية (التاسع والثاني عشر) ،في حال تدهور
األمن مجددًا ،ويقوم على «فتح صفوف لهؤالء في املدارس
التابعة للوكالة الواقعة في صيدا» .لكن مدير الوكالة في
منطقة صيدا إبراهيم الخطيب ،أوضح أن االقتراح محوره
ـان لثانوية بيسان فــي صـيــدا ،بعد أن فــاق عدد
فتح فــرع ثـ ٍ
طالبها األلف .إشارة إلى أن املخيم الذي يقطن فيه أكثر من
 100ألف الجئ فلسطيني ،تتوافر فيه سبع مدارس.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مفوضية االشتراكي
عن جنبالط والنسبية
ً
ً
نشرت «األخـبــار» ( 16كانون الثاني  )2017مقاال مطوال تحت عنوان:
ّ
«جنبالط والنسبية :الخطر على الزعامة ال على الدروز» تضمن جملة
من املغالطات وتشويه الحقائق ،وهذه بعض املالحظات:
ً
أوال :ال يعيش النائب وليد جنبالط حالة قلق وتوتر كما يشير الكاتب
ّ
فــي مطلع مـقــالــه ،بــل هــو يـعــبــر عــن حـقــوقــه فــي الـحـفــاظ عـلــى الــوجــود
السياسي ،إال إذا كان هذا ممنوعًا في قاموس الكاتب.
ثانيًا :يـحــاول الكاتب أن يتغاضى ،تقريبًا فــي معظم أسطر مطالعته
اإلتهامية ،عن حقيقة التمثيل ال ــدرزي الــواســع الــذي يتمتع به النائب
وليد جنبالط متناسيًا الــدور الــذي لعبه الرجل من قيادة الطائفة في
مرحلتي الحرب والسلم وتثبيت ذلــك في صناديق اإلقـتــراع من خالل
التصويت الشعبي الديمقراطي ،وإعــادة تجديد تلك الثقة في الدورات
ً
اإلنتخابية املتالحقة؛ فضال عن الدور السياسي املركزي الذي إضطلعت
ـت ق ـيــادة جـنـبــاط بـمــا ي ـفــوق حجمها
وتـضـطـلــع بــه ه ــذه الـطــائـفــة تـحـ ّ
العددي والديموغرافي ،وهو ما يقر به أخصام وأصدقاء جنبالط على
حد سواء.
ٍ
وبالتالي ،من غير املنطقي فصل الطائفة عن هذه الحقائق والقول بأنه
«ال فرق عندها إذا ربح نواب جنبالط أو نواب غيره مقاعدها».
ثــالـثــا :للتذكير ،ف ــإن النسبية ك ــان أول مــن طــرحـهــا كـمــال جـنـبــاط في
«البرنامج املرحلي لإلصالح السياسي» الذي أعلنته الحركة الوطنية
اللبنانية فــي آب  ،1975ولكنه إرتـبــط آن ــذاك بسلة إصالحية متكاملة
تتيح إحداث تغيير نوعي في طبيعة الحياة السياسية وفك إلتصاقها
بالطائفية السياسية.
أما أن تطرح النسبية مع خليط من القانون األرثوذكسي على القواعد
املذهبية والطائفية وأن تلغى فــي الــوقــت ذاتــه كــل البنود اإلصالحية
السياسية واإلنتخابية األخ ــرى ،فــالــواضــح أن ثمة م ـحــاوالت مخفية
لتسلل بعض صـغــار العمالء إلــى املجلس النيابي مــن بــوابــة القانون
النسبي ،وليس هناك أي رغبة حقيقية وجدية في اإلصالح.
ّ
إن القوى السياسية الراهنة التي تطالب علنًا باإلصالح كعنوان براق
لحمالتها اإلنتخابية ،إنما تضمر هدفًا وحيدًا وهو توسيع حضورها
النيابي في املجلس املقبل ،وهذا حقها املشروع؛ فلماذا ُيعاب هذا الحق
حصرًا ودون سواه على وليد جنبالط الذي كان األكثر صراحة وجرأة
وإنسجامًا مع نفسه في عدم التلطي خلف العنوان اإلصالحي لتحقيق
األهداف السياسية.
راب ـع ــا :إلن ـعــاش ذاكـ ــرة ال ـكــاتــب ،كــونــه إسـتـحـضــر م ـجــددًا حــادثــة جبل
السماق في إدلــب ،فإن ما قام به آنــذاك النائب وليد جنبالط هو حركة
إتـصــاالت سياسية إقليمية واسعة لحماية هــؤالء ،ونجح في مهمته،
في حني إرتفعت بعض األصــوات التي يبدو أنها تدغدغ أحالم الكاتب
ّ
وتعبر عن طموحاته وتطلعاته ،كان من شأنها جر الــدروز إلى معركة
تفوق قدرتهم وإمكانياتهم.
عندئذ إنتقال دروز لبنان إلى شمال سوريا لإلقتتال
فهل كان املطلوب
ٍ
واإلنغماس في الحرب السورية؟ إن املواقف غير املسؤولة التي صدرت
عن البعض في تلك املرحلة كانت ستفضي إلى كارثة حقيقية لو لم يتم
تطويقها أيضًا من قبل جنبالط نفسه.
خامسًا :أيضًا يبدو أن ذاكرة الكاتب بحاجة إلنعاش عندما يتحدث عن
«اإلكليروس الدرزي» وعمالء إسرائيل ،فنحيله إلى عشرات اإلجتماعات
التي عقدها جنبالط في األردن مع دروز فلسطني لحثهم على التمسك
بهويتهم الفلسطينية والعربية ،وقــد نجح إلــى حـ ٍـد كبير في توسيع
دائرة رفض التجنيد العسكري اإللزامي في الجيش اإلسرائيلي وتابع
هــذه الجهود على مــدى سـنــوات ،في الوقت الــذي ال يــزال املـحــور ،الذي
ينتمي إليه الكاتب ،يحتفظ بحق الرد على االعتداءات اإلسرائيلية التي
تـطــال قلب دمـشــق منذ عـقــود دون أن يطلق رصــاصــة واح ــدة لتحرير
الجوالن املحتل الذي كان ،وال يزال ،أهدأ جبهة عربية – إسرائيلية على
اإلطالق!
سادسًا :إن من يسعى إلنجاز املصالحات التاريخية ،وحفظ اإلستقرار
ال ــداخ ـل ــي ،وح ـمــايــة صـيـغــة ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـن ــوع ،ال ُي ـت ـهــم ب ــاإلل ـغ ــاء أو
بمصادرة القرار في الطائفة أو في الجبل؛ واألهم أنه ال يقبل بأن يتهم
راع إقليمي كإسرائيل التي إنطلقت جبهة مقاومتها من
في البحث عن ٍ
منزل كمال جنبالط وله مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية
التي إستشهد فــي سبيلها كمال جنبالط فــي حــن تــاجــرت بقضيتها
لسنوات طويلة.
أنظمة معروفة
ٍ
مفوضية اإلعالم في الحزب التقدمي اإلشتراكي

من المحرر
تستقبل «األخـبــار» رسائل ّ
القراء على العنوان اإللكتروني اآلتــيletters@al- :
 ،akhbar.comعلى أن تنطلق الرسالة من أحد املواضيع املنشورة في «األخبار»،
وأال يتجاوز نصها  150كلمة.

في الواجهة

جنبالط يعيد قانون  2008إلـ
كل حديث عن قانون
االنتخاب يدور حول قانون
 ،2008ال السعي الى آخر ايًا
يكن .صفحة جديدة تفتح
على انتخابات  2017بأحد
خيارين ال ثالث لهما :الذهاب
فورًا الى القانون النافذ الذي
لم يعد احد يرفضه ،او
تعديله المستحيل
نقوال ناصيف
للواء الراحل محمود طي ابوضرغم،
الــرئ ـيــس ال ـســابــق ل ــارك ــان ( 1984ـ ـ
 ،)1987رأي في وصف كمال جنبالط:
«خـ ــافـ ــا ل ـل ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
جميعًا الذين لهم ،كالعملة ،وجهان،
وحـ ــده ك ـمــال جـنـبــاط كـ ــروي .حتى
تستطيع االحاطة به يجب ان يلحق
نـظــرك بــه كـمــا لــو ان ــك تـلـحــق دوران
الكرة .هو يدور كالكرة ،ولذا يقتضي
ً
ان تلحق بدورانه كي تبصره كامال».
ل ــم ي ـكــن اب ــوض ــرغ ــم ج ـن ـبــاط ـيــا ،بل
وال ــت عــائـلـتــه تقليديًا االرســانـيــن
وانتخبت كميل شمعون ،وقد عرفه
صغيرًا حينما زار بيت جده في اول
حملة انـتـخــابــات نيابية يخوضها
عـ ــام  ،1932ق ـبــل ان ت ـن ـتــدبــه ق ـيــادة
الـجـيــش بـعــد اك ـثــر مــن ارب ـعــة عقود
م ـس ـت ـشــارًا أم ـن ـيــا ل ـلــرئ ـيــس الـســابــق
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ( 1975ـ  .)1976لم
ّ
ي ــول ــد اق ـتــرابــه م ــن الــزع ـيــم امل ــارون ــي
غضب الزعيم ال ــدرزي ،لكنه لــم يكن
رجـ ـل ــه .ل ــم ي ـ ــدن ف ــي م ــا ب ـع ــد لــولـيــد
ج ـن ـبــاط بّـتـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا لــاركــان
ب ـع ــدم ــا ف ــض ــل ع ـل ـيــه ال ـع ـم ـيــد نــديــم
الحكيم .صــادق ابــوضــرغــم جنبالط
االب بعد خصومة ،وكذلك جنبالط
االب ــن .فــإذا وصفه يصح فــي السلف
والخلف معًا.
ل ـيــس ج ـن ـبــاط االبـ ــن أك ـثــر قـلـقــا من
ق ــان ــون االن ـت ـخــاب م ــن اب ـيــه ال ــراح ــل.
أغضبت االب بداية الــدائــرة الفردية
في انتخابات  1953و 1957وضعها
ش ـم ـعــون اب ـ ــان رئ ــاس ـت ــه وك ـ ــان وراء
اس ـق ــاط ــه ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،1957مع
ان جـنـبــاط االب ع ــرف قـبــل ذل ــك في
انتخابات  1943و 1947الجبل كله من
جبيل حتى الشوف دائــرة انتخابية

واح ــدة ،وعــرفــه فــي انتخابات 1951
دوائــر وسطى .فــاز في ال ــدورات تلك
كلها الــى ان وجــد فــي الرئيس فــؤاد
شهاب ظهيرًا من خالل قانون 1960
ح ـفــظ ل ــه ال ــدائ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي
تــريـحــه ،وكــانــت ال ـشــوف فـحـســب لم
يـسـعــه ال ـت ـم ـ ّـدد ال ــى عــال ـيــه وب ـع ـبــدا.
على مـ ّـر االستحقاقات كلها لم يكن
فــي االمـكــان فهم جنبالط االب الــذي
نــادى في السبعينات بالنسبية ،اال
م ــن خـ ــال الـ ـ ـ ــدوران م ــن حـ ــول ال ـكــرة
ملعرفة مــآل قانون االنتخاب حياله:
موقعه داخ ــل املـعــادلــة الوطنية ،مع
الــرئـيــس وفــي الـحـكــم ،فــي امل ــواالة او
املعارضة ،تحالفاته وكتلته النيابية
التي لــم يكن يحصيها ـ ـ كإبنه اآلن
ـ ـ مقعدًا مقعدًا ،بــل مكانته فــي قلب
النظام ّ
برمته.
كثير من كل ذلك يصح على جنبالط
االبن .ها هو الكرة نفسها ،ال تبصره
اال عندما تبرم من حوله.
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ـن ـص ــرم ــن ش ـ ــاع ان
للزعيم ال ــدرزي الـحــق فــي مــا اعطى
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ألن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ،وه ـ ــو
اقتراح قانون االنتخاب الــذي يالئم
مـصــالـحـهــم .جـهــر بتمسكه بقانون
 2008الـ ــذي اض ـحــى ظـهـيــره بعدما
فرض االقضية الستة في انتخابات
 1992و 1996واالقضية االربـعــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات  2000و .2005م ــا شــاع
في اليومني املنصرمني ان لجنبالط
ف ـكــرة جــديــدة يـطــرحـهــا انـطــاقــا من
ق ــان ــون  ،2008امل ـس ـت ـمــد م ــن قــانــون
 ،1960واملنبثق من تسوية الدوحة،
تـقـضــي بـتـعــديـلــه ع ـلــى ن ـحــو يــدمــج
ق ـضــاءي عــالـيــه وال ـش ــوف فــي دائ ــرة
انتخابية واحــدة ،بغية طمأنته الى
حصته فــي مـقــاعــد مجلس ال ـنــواب،
وطمأنة طائفته في محيطها ،بعدما
اض ـحــى ب ـ ــدوره عــال ـقــا ب ــن حـســابــي
الديموغرافيا والتحالفات ،وكالهما
لم يعد وحده يمسك بهما.
ل ــوه ـل ــة ،اث ـ ــار اقـ ـت ــراح دمـ ــج ال ـشــوف

دمج الشوف بعاليه
لحظه للمرة االولى
قانون انتخابات 1951

ب ـعــال ـيــه اس ـت ـغ ــراب ــا ع ـلــى ان ـه ــا امل ــرة
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب
املتعاقبة ُيجمع هذان القضاءان في
دائـ ــرة انـتـخــابـيــة واح ـ ــدة ،وق ــد مــرت
ع ـلــى ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي انـ ــواع
مختلفة من مقصات التقطيع ما خال
ما طرحه جنبالط.
ليس االمر كذلك .في قانون االنتخاب
الـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــام  1950واجـ ــريـ ــت
على اســاســه انتخابات ّ ،1951
قسم
ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــارة الـ ـ ـخ ـ ــوري دوائـ ـ ــر

تقرير

ّ
ّ
مناقشات اللجنة النفطية :توجه لرفع
في ظل التحذيرات من
التفريط بحصة الدولة ،تتجه
اللجنة الوزارية المكلفة
دراسة مشروع قانون الموارد
البترولية في األراضي اللبنانية
ّ
النهائية
لصياغة النسخة
لمشروع القانون ورفعه إلى
مجلس الوزراء في غضون
أسبوع .بحسب المعلومات،
ستوصي اللجنة بزيادة ّ
معدل
الضريبة على ربح الشركات
ّ
األجنبية الى ما بين %22.5
و%32.5

فيفيان عقيقي
ّ
ـوزاريــة (املؤلفة من رئيس
اللجنة الـ
الحكومة ووزير املال ووزير الطاقة)،
ُ
الـ ـت ــي ش ـك ـل ــت لـ ــدراسـ ــة ال ـت ـعــديــات
املقترحة من وزارة املال على مشروع
ق ــان ــون ال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي لـلـقـطــاع
النفطي ،تعكف على إعداد الصيغة
النهائية ملشروع القانونُ .
ّ
ويتوقع
أن ترفعها إلــى مجلس ال ــوزراء في
غـضــون أس ـبــوع ملناقشته وإحــالـتــه
إلى مجلس النواب إلقــراره ،على أن
يـتـضـ ّـمــن مـجـمــوعــة مــن الـتــوصـيــات
ّ
ّ
ستحدد السياسة
والتوجهات التي
ّ
املــالـ ّـيــة لـلــدولــة الـلـبـنــانــيــة فــي إدارة
هذا القطاع.
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت فــي
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي بــن

ف ــريـ ـق ــي وزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ــال،
ّأدت إل ـ ــى الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى  %80مــن
ال ـت ـع ــدي ــات ،ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا هـيـئــة
إدارة ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ،ع ـلــى الـصـيـغــة
ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت بـ ـه ــا وزارة امل ـ ـ ــال،
بــانـتـظــار مـنــاُقـشــة م ـعـ ّـدل الـضــريـبــة
على القيمة املضافة على الشركات،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـت ـع ــدي ــات تـنـقـســم الــى
ث ـ ــاث ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ـ ــواب هـ ـ ـ ــي :الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات
(تـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا) ،ال ـ ــرس ـ ــوم،
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب (ص ـ ـ ــدرت ال ـت ــوص ـي ــات
حــولـهــا وم ــن املـفـتــرض إق ــراره ــا في
مجلس الوزراء).
مـصــادر مطلعة أوجــزت التوجهات
على الشكل اآلتي:
 -1ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه لـ ــرفـ ــع الـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
ّ
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرولـ ــيـ ــة ل ـل ـش ــرك ــات
األج ـ ـن ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
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يطلب جنبالط دائرة انتخابية تطمئنه الى
حلفائه ،وال تقلقه من خصومه ،وال
تنقص في حصته (هيثم الموسوي)

الجبل ثــاثــا لــم تتكرر مــن بعد مرة
اخرى :الشوف ـ ـ عاليه ،بعبدا ـ ـ املنت،
كسروان (جبيل ضمنها) .في دائرة
الشوف ـ ـ عاليه صنع جنبالط االب
وحـلـيـفــه ح ـي ـنــذاك شـمـعــون وغـســان
ت ــوي ـن ــي وام ـ ـيـ ــل م ــرش ــد ال ـب ـس ـتــانــي
ان ـت ـصــارًا م ـ ّ
ـدوي ــا ه ــو ف ــوز «الـجـبـهــة
االش ـتــراك ـيــة الــوطـنـيــة» بخمسة من
نوابها التسعة ،نواة معارضة قادت
ال ـس ـن ــة ال ـت ــال ـي ــة ال ـ ــى ارغـ ـ ـ ــام رئ ـيــس
الجمهورية على التنحي وانتخاب

احد اعضائها خلفًا له.
بالتأكيد مــا صــح حـيـنــذاك ال يصح
اآلن .ال ال ــزم ــان ن ـف ـســه ،وال ال ــرج ــال
خ ـصــوصــا ان ـف ـس ـهــم ،وال الـسـيــاســة
نفسها .بيد ان ما يتوخاه جنبالط
االبن اليوم هو الدائرة التي تطمئنه
الى حلفائه ،وال تقلقه من خصومه،
وال ت ـن ـق ــص فـ ــي حـ ـصـ ـت ــه ،اال ان ـه ــا
تـجـعـلــه ح ـجــر الـ ــزاويـ ــة ف ــي ال ــدائ ــرة
االنتخابية.
في الشوف ثمانية مقاعد ،لجنبالط
فيها الدرزيان والكاثوليكي والسني
وامل ـ ــارون ـ ــي ،وع ـل ـيــه ان يـتـخـلــى عن
الـسـنــي الـثــانــي وامل ــارون ـي ــن الـثــانــي
والـ ـث ــال ــث .ف ــي دائـ ـ ــرة عــال ـيــه خمسة
مقاعد ،له الدرزي واملارونيان ،وعليه
الـتـخـلــي ع ــن الـ ـ ــدرزي ال ـثــانــي (ال ــذي
جعله دائمًا شاغرًا) واالرثوذكسي.
لجنبالط فــي ال ـشــوف حليف وا ّحــد
هو تيار املستقبل له مقعده السني،
وخصمان هما التيار الوطني والحر
وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ي ــري ــدان اآلن ان
يـصـبـحــا شــري ـكــن ف ــي االئـ ـت ــاف ،ال
اعضاء في الئحة الزعيم الدرزي على
غـ ــرار إدراج جـ ــورج ع ـ ــدوان ()2005
وعـ ـ ــدوان ودوري شـمـعــون (.)2009
هــذه امل ــرة يجد نفسه ام ــام خصمني
مارونيني اثنني متحالفني ،من غير
املـسـتـبـعــد ان يــواّج ـهــانــه ف ــي الئـحــة
مـنــافـســة اذا ت ـع ــذر تـفــاهـمــه معهما
ع ـلــى ان ل ـيــس ف ــي االئـ ـت ــاف ودائـ ــع
وع ـ ـطـ ــاءات .االم ـ ــر ن ـف ـســه ف ــي عــالـيــه
ً
يجعله يواجه احراجًا مماثال هو ان
القضاء سيشهد للمرة االولى وجود
م ـنــاف ـســن ل ــه ف ـي ــه .ب ـف ـضــل اصـ ــوات
ال ـ ـ ــدروز غــال ـب ـيــة امل ـق ـتــرعــن وغ ـيــاب
املرجعية املــارونـيــة فــي عاليه كبرت
ح ـص ـتــه ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى ث ــاث ــة مــن
املقاعد الخمسة ،ومنح الرابع عطية
(ل ـطــال ارسـ ــان) والـخــامــس وديـعــة
لحزب الكتائب.
ال ي ـ ـض ـ ـيـ ــر جـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ
بالحصص هــذه فــي الـقـضــاء يــن في
ظ ــل ق ــان ــون  2008الـ ــذي يــوفــرهــم له
دون س ـ ــواه .ع ـلــى ان دمـ ــج ال ـشــوف
بعاليه من شأنه ترجيح كفة الصوت
الدرزي كي ال يخسر ما قد يرغم على
اعطائه ايــاه ســواء باالئتالف او في
معركة الالئحتني.
مع ذلك ،من غير املؤكد ان ما يسعى
الـيــه جـنـبــاط جــديــا هــو دم ــج هذين
القضاءين وفق قانون  ،1950مقدار
ايصاده االبــواب نهائيًا في وجه اي
قانون آخر سوى قانون .2008

المردة إلى المواجهة النيابية :الجغرافيا تحمينا
بدأ العمل في تيار المردة على ملف
االنتخابات النيابية .تواجه بنشعي الحصار
عليها باإلعداد لخوض االنتخابات في
مختلف الدوائر .تطمئن إلى قوتها في
ُ
وت ّ
المناطق
في
وجودها
م
دع
زغرتا
ّ
بإعادة ترتيب عالقاتها مع كل القوى،
باستثناء العونيين والقوات
ليا القزي
ّ
أجـ ـج ــت ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة لـ ــدى ث ـنــائــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـحــر وال ـقــوات اللبنانية فــائـضــا مــن ال ـقــوة .بــاتــا يتعامالن
ّ
باستخفاف مــع كــل الـقــوى السياسية املسيحية األخ ــرى،
وي ـت ـص ــرف ــان ع ـل ــى ق ــاع ــدة أن ـه ـم ــا ي ـق ـب ـضــان ع ـل ــى امل ــواق ــع
السياسية للطائفة .أما من يرفض االنضمام إلى حلفهما،
ُ
فعليه أن يواجه النيران التي ستفتح في وجهه وكل محاوالت
إقصائه .أول «الشهداء» كان حزب الكتائب ،الذي يتعرض
ألعنف حرب سياسية منذ ّ
مدة ،ولم يجد من يسند ظهره
في عملية تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري .أريد لتيار
امل ــردة أن يلقى املصير نفسه .حــاول التيار الوطني الحر
وال ـقــوات فــرض «فـيـتــو» عليه فــي تأليف الـحـكــومــة ،فوجدا
أمامهما حصنًا منيعًا ّ
شيده حزب الله وحركة أمل .سقطت
أولــى محاوالت إقصاء النائب سليمان فرنجية ،فكانت له
الوزارة «التي تناسبه» سياسيًا وخدماتيًا.
م ـنــذ ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ،ي ـجــري ال ـت ـعــامــل مع
فرنجية على أنه الخاسر األكبرّ ،
وأن االنتخابات النيابية
املـقـبـلــة سـيـكــون عـنــوانـهــا كـســر ص ــورة رئـيــس امل ــردة في
مـسـقــط رأسـ ــه .ول ـكــن ،مـقــابــل مـنـطــق ع ــزل فــرنـجـيــة الــذي
ُي ـ ّ
ـروج لــه خـصــومــه ،يستعد تـيــار امل ــردة لـخــوض «النيابة»
في كل الــدوائــر التي تسمح بذلك «إن كــان عبر مرشحني
أو دعــم أصــدقــاء فــي الشمال وخــارجــه» .امللف االنتخابي
ُوض ــع عـلــى الـطــاولــة «ويـتــم درس ــه بشكل ج ــدي ،فمرحلة
اإلعـ ــداد لــانـتـخــابــات بـ ــدأت» ،ت ـقــول م ـصــادر ت ـيــار امل ــردة.
درجــت الـعــادة على أن ُيعلن املــردة لوائحه قبل أشهر من
مــوعــد االنـتـخــابــات .وتـيــرة العمل تسير بـبــطءّ ،
ألن «الكل
ك ــان يـنـتـظــر ال ـت ـطــورات فــي قــانــون االن ـت ـخــابــات» .ال تـبــدو
املصادر الزغرتاوية متفائلة في هذا الخصوص« ،نعطي
مهلة أسبوعني ّ
كحد أقصى ،وإال فلن يكون أمامنا سوى
الستني».
خالل دورة ال ــ 2009النيابية ،كان فريق  14آذار في أوجه،
عدد
يملك النفوذ واملقومات املادية التي سمحت له بكسب ٍ
من املـعــارك .وضــع كل إمكانياته في قضاء زغــرتــا ،إال ّأن
فرنجية تمكن من النجاة ،مانعًا القوات اللبنانية من ولوج
القضاء .يريد تيار املردة للتاريخ أن يعيد نفسه في الدورة
املقبلة ،مع فارق ّأن التيار الوطني الحر انتقل إلى الجبهة التي
تضم القوات ورئيس حركة االستقالل ميشال معوض .أما

ّ
تيار املستقبل الذي تخلى عن ترشيح فرنجية إلى رئاسة
الجمهورية ،فلن يسمح «في النيابة بإلغاء خصوصية أي
مـنـطـقــة» .تـقــول مـصــادر امل ــردة ّإن «األجـ ــواء اإليـجــابـيــة في
ُ
البلدية (التحالف مع معوض) لم تترجم في السياسة» .ال
تبديل في مقعدي النائبني أسطفان الدويهي وسليم كرم،
حتى الساعة ،فيما سيحل طوني فرنجية مكان والده .على
الرغم من التكتل ّ
ضده ،يبدو املردة مرتاحًا إلى «الجغرافيا
ّ
الجميل الذي
التي تحمينا ،على العكس من النائب سامي
يبدو وضعه أصعب».
ً
التخطيط لخوض االنتخابات ال ينحصر شماال في زغرتا.
فإضافة إلــى البترون والـكــورة ،يهتم املــردة بأحد املقعدين
املسيحيني في طرابلس ،املدينة التي ترعرع فيها سليمان
فرنجية وأعطته عام  2005نحو  27ألف صوتُ .يدرك املردة
ّأن التزام تيار املستقبل معه في طرابلس يعني كسبه أحد
املـقـعــديــن« ،ولـكــن لــم نـتـحــدث فــي املــوضــوع ألن األم ــور في
طــرابـلــس لــم تتضح بـعــد .وال ـســؤال األول هــو عـ ّـمــا إذا كــان
الرئيسان الحريري ونجيب ميقاتي سيتواجهان أم أنهما
سيتحالفان» .تستند املصادر إلى نتائج االنتخابات البلدية
األخـيــرة «حيث كانت أصــواتـنــا مسيحيًا مرتفعة» ،لتؤكد
حـضــورهــا الـشـعـبــي فــي الـفـيـحــاء« ،لـسـنــا فــريـقــا ال ُيمكن
االستغناء عنه ولكن لدينا وجودنا» .من هنا يأتي «حقنا
في أن نبحث في املقاعد .أكيد سيكون لنا دور» .أما املقعد
األرثوذكسي في عكار فـ»مش شايلينو من راسنا»ُ .ي ّ
صر
املـ ــردة عـلــى ال ـتـ ّ
ـوســع ص ــوب الـقـضــاء ال ــذي شـكــل االم ـتــداد
السياسي لــزعــامــة آل فرنجية مــع الــوزيــر الـســابــق عبدالله
ال ــراس ــي .املــرشــح هــو اب ــن عـ ّـمــة ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة،
النائب السابق كريم الــراســي« ،ألنــه كــان األول في أصــوات
املسيحيني عــام  .»2009ولـكــن يغيب عــن بــال املـصــادر أن
الراسي حصل على أكثر من  50%من تلك األصــوات ألنه
كان متحالفًا مع التيار الوطني الحر.
توضح مصادر املــردة أنــه «بعد االتـفــاق بني التيار العوني
والقوات سقط منطق عقد التحالفات السياسية ليغلبه منطق
ّ
ّأن كل فريق يبحث عن مصلحته ،وبالتالي كل االحتماالت
مفتوحة أمامنا» .التواصل بدأ منذ فترة بني املردة ومختلف
ال ـقــوى املـعـنـيــة فــي ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة «بــاسـتـثـنــاء الـتـيــار
ُ
وال ـقــوات» .قـنــوات االتـصــال ف ّعلت مــع النائب بطرس حرب
ّ
«وتحسنت العالقة مع النائب
وحزب الكتائب في البترون،
فريد مـكــاري» فــي الـكــورة ،مــن دون أن «نـكــون قــد حسمنا
تحالفاتنا .فيجب أن ننتظر تموضع القوى على املستوى
الوطني قبل أن نتصرف في الدوائر الصغرى» .األساس هو
في «املوقع الــذي سيتخذه ّ تيار املستقبل .هل يتحالف مع
ثنائي القوات ّوالتيار في كل املناطق أم ال؟».
إضافة إلى ملف «النيابة» ،يبحث تيار املردة ورئيسه في
كيفية مــواكـبــة املــرحـلــة الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة .لـيــس الـهــدف
«أن نـكــون مـعــارضــن للعهد ملـجــرد املـعــارضــة .هــذا األمــر
يعود إلى طبيعة العالقة التي يريدها معنا العهد الجديد».
وفي هذا اإلطار ،تقول املصادر إنه ال تطورات إيجابية بني
املردة والعونيني« ،األرجــح أن الفريق اآلخر ال يريد عالقة
معنا».

ّ
الضرائب على الشركات األجنبية
هناك ّ
الحتساب
ه
توج
ّ
الربح على ّكل
ضريبة
ّ
بترولية
رقعة بحرية ّ
بصورة مستقلة
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة الـلـبـنــانـ ّـيــة الـخــالـصــة،
ضـمــن هــامــش ي ـت ــراوح ب ــن %22.5
و ،%32.5م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض إق ـ ـ ـ ــراره
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء .وي ــرت ـك ــز هــذا
الـطــرح على مـبــدأ ازدواج الضريبة
املـ ـ ـف ـ ــروض ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال أي ش ــرك ــة

أج ـن ـب ـ ّـي ــة ع ــام ـل ــة فـ ــي دولـ ـ ــة أخ ـ ــرى،
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة خ ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة األم
وخزينة دولــة النشاط االقتصادي،
والـ ـ ـ ــذي ي ــدف ــع إل ـ ــى رف ـ ــع ال ـضــري ـبــة
فـ ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
لالستفادة مــن فــرق الضريبة ،على
أن ي ــراع ــي ذلـ ــك ب ـح ـســب تــوص ـيــات
ً
الـهـيـئــة ،أوال تـحـقـيــق حـ ّـصــة عــادلــة
لـلــدولــة مــن ب ـتــرول الــربــح الـخــاضــع
ّ
،)%30
للمزايدة (بنسبة ال تقل عن
ّ
وخصوصًا أن رفع الضريبة سيؤثر
ع ـلــى ه ــذه ال ـن ـس ـبــة .وث ــان ـي ــا تــوفـيــر
شـ ـ ــروط ال ـ ـجـ ــذب ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإن ـج ــاح
دورة التراخيص األولى في لبنان.
 -2تـ ّ
ـوجــه الحـتـســاب ضــريـبــة الــربــح
ّ
ّ
ّ
ع ـل ــى ك ـ ــل رقـ ـع ــة بـ ـح ــري ــة ب ـت ــرول ــي ــة
ّ
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ــة عـ ـ ــن األخ ـ ـ ـ ــرى،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ح ـ ــال ف ـ ــوز ش ــرك ــة

ّ
واحـ ـ ـ ــدة بـ ـح ــق اس ـت ـث ـم ــار أكـ ـث ــر مــن
رقـ ـ ـع ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا ي ـع ـن ــي اح ـت ـس ــاب
ّ
ضريبة الربح على نشاطها في كل
ّ
نتائج األعمال
باستقاللية عن
رقعة
ّ
ّ
في الرقعة األخرى ،بما يحقق حصة
ّ
ضريبية أكبر للدولة.
 -3ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون الـ ـش ــرك ــات بـمــا
ّ
األجنبية بتأسيس
يسمح للشركات
شــركــة مـحـلـيــة مـمـلــوكــة م ــن قبلهم،
وبتسهيل املتابعة وتطبيق القانون
ّ
التهرب
اللبناني عليها ،ومكافحة
الضريبي .إضافة إلى تثبيت قيمة
رسم الطابع املالي بالقانون ،بدل أن
يكون مرتبطًا بقيمة العقد وصادرًا
عن وزير املال.
ّ
تستمر اللجنة في مناقشة
إلى ذلك،
ّ
البترولية
مـشــروع قــانــون األنشطة
عـلــى ال ـبـ ّـر ،وال ـتــي تـضـ ّـم إل ــى رئيس

قانون الصندوق
ال تزال نقاشات إقرار
مراحلها ّ
األولية (أ ف ب)
السيادي في

الحكومة وزيــر الطاقة ووزيــر املــال،
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط م ـي ـشــال
فرعون .وهي اطلعت على مالحظات
وزيـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ،وتـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن
ت ـك ــون ه ـي ـئــة إدارة ق ـط ــاع ال ـب ـتــرول
الـجـهــة املـعـنـ ّـيــة ب ــإدارة الـقـطــاع على
الـ ـب ـ ّـر ك ـم ــا ف ــي ال ـب ـح ــر ،ب ـع ــدم ــا ك ــان
الخالف قائمًا على إسناد هذا الدور
ّ
ّ
العامة للنفط ،بانتظار
املديرية
إلى
ّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــع ف ـ ــرع ـ ــون وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
ّ
بـمـشــروع ال ـقــانــون .فـيـمــا تـعـمــل كــل
من وزارة املال عبر ممثليها وفريق
 UNDPوهيئة إدارة قطاع البترول
وم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ع ـ ـلـ ــى ص ـي ــاغ ــة
قــانــون إنـشــاء الـصـنــدوق الـسـيــادي،
مــع خ ـبــراء مــن ال ـنــرويــج ،إذ ال يــزال
النقاش فــي مراحله األولـ ّـيــة ويــدور
ّ
التقنية.
حول األفكار والبنود
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
قضية
شهيب رش مواد «منفرة» للطيور على مطمر
رئيس لجنة إدارة أزمة النفايات الوزير السابق أكرم
في  17آب  ،2016اقترح ّ
الكوستا برافا .شهيب اقترح رش  200كيلوغرام ،يوميًا ،من مادة الـ  ،Methiocarbإال أن اقتراحه سقط بتقرير الخبير الفرنسي،
نتائجها في تنفير الطيور أكيدة .هكذا طارت الصفقة،
الذي أوضح أن ضرر هذه المادة السامة كبير للغاية ،من دون أن تكون
ّ
التي تبلغ قيمتها  5.5ماليين دوالر ،وبدأت تغريدات النائب وليد جنبالط تحلق في أجواء الكوستا برافا

الساقطة
«السموم»
صفقة
ّ

ما الذي كان يخطط له شهيب؟
محمد وهبة
ّ
ق ـب ــل ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،شـ ــن ال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط هجومًا ساخرًا على مجلس
التعاقد مع
اإلنـمــاء واإلع ـمــار لرفضه ّ
إح ــدى الـشــركــات مــن أج ـ ّـل رش مطمر
الكوستا برافا بمواد منفرة للطيور.
ق ـ ــال ج ـن ـب ــاط ع ـب ــر ت ــويـ ـت ــر« :اعـ ـت ــذر
عـلــى اإلل ـح ــاح ح ــول مــوضــوع سالمة
الـطـيــران وق ــد ال أك ــون أمـلــك معطيات
كـ ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء فـ ــي م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلعـمــار ،وال خبرة الخبير الفرنسي
الــذي سقط منه سهوًا أهمية اللجوء
نمي ّ
إلى الصقور ،كما َ
إلي من مرجع
مـ ــوثـ ــوق .أي ـ ــا ك ـ ــان ث ـم ــن إب ـ ـعـ ــاد مـكــب
ال ـن ـف ــاي ــات ع ــن مـ ـط ــار بـ ـي ــروت ك ــي ال
تقع الكارثة .باألمس شارفناها على
ل ـح ـظ ــة» .وغـ ـ ـ ّـرد أيـ ـض ــا« :إن م ـحــاولــة
التخفيف مــن خـطــر املـكــب لـهــو بدعة
وتحايل على الرأي العام وعندما تقع
الكارثة ال نفع للندم».
مهما تكن خلفية تـغــريــدات جنبالط
وهجومه على الخبير الفرنسي وعلى
املجلس أيـضــا ،فإنها لــم تــراع حقيقة
أن االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى امل ـط ـم ــر جـ ــاء تـحــت
وصايته عبر رئيس لجنة إدارة أزمة
النفايات الوزير السابق أكرم شهيب.
ولم يحتسب أيضًا أن هذه التغريدات
جـ ـ ـ ــاءت بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى س ـق ــوط
اق ـ ـتـ ــراح ش ـه ـ ّ ّـيــب ال ـت ـع ــاق ــد م ــع إح ــدى
ال ـشــركــات ل ــرش املـطـمــر ب ـمــواد سـ ّ
ـامــة
ّ
منفرة للطيور.
ّ
ف ـكـ ّـرة الـتـعــاقــد م ــع شــركــة لـ ــرش م ــواد
مـنــفــرة لـلـطـيــور لــم تـكــن منفصلة عن
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األخ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي اق ـتــرح ـهــا
شهيب ،غير أنها كانت من اختصاص
وزارة الزراعة حصرًا .ففي  17آب 2016
ّ
وجه شهيب كتابًا إلى رئيس مجلس
اإلنـمــاء واإلع ـمــار نبيل الجسر يشير
فـيــه إل ــى قـلــق إدارة امل ـطــار مــن تكاثر
الـطـيــور مــن ج ــراء طمر الـنـفــايــات ،ألن
ال ـط ـيــور يـجــذبـهــا مل ـعــان بـعــض امل ــواد

كلفة رش السموم تزيد
على  5.5ماليين دوالر خالل
فترة أربع سنوات
املمكن طمرها ورائحة البعض اآلخر
مــن امل ــواد ،طالبًا ضمان تنفيذ أربعة
إجراءات على النحو اآلتي:
ـ ـ التشدد فــي عملية الـفــرز قبل الطمر
لسحب كل املواد املمكن إعادة تدويرها
وهي بطبيعتها ومع انعكاس الشمس
عليها تلمع فتجذب الطيور.
ـ ـ ـ ال ـت ـش ــدد ف ــي تـغـطـيــة امل ـط ـمــر بشكل
يومي بطبقة عازلة من ّ الترابّ .
ـ ـ الطلب مــن املتعهد رش مــواد منفرة
لـلـطـيــور يــومـيــا عـلــى مـســاحــة املطمر
فـ ــوق ال ـن ـف ــاي ــات ،ع ـلــى أن ت ـك ــون غير
ض ــارة بــالـعـمــال والـبـيـئــة الـبـحــريــة كــ:
.Methiocarb
ـ ـ وض ــع آالت ذب ــذب ــات نــافــرة للطيور
( )Utlrasonic Birds Repulantعلى
حدود املوقع.
اقتراح ّ
شهيب نوقش في مجلس إدارة
مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار ،ال ــذي طلب
املزيد من التوضيحات من أجل تبيان
الـكـمـيــات ال ــازم ــة ل ــرش املـ ــواد وطــرق
االستعمال والكلفة وسواها .وبحسب
ّ
شهيب مارس
املعطيات املتداولة ،فإن
ضغوطًا واسعة ّ من أجل تطبيق خيار
ّ
رش املـ ــواد امل ـنــفــرة لـلـطـيــور ،مستندًا

مكامن
الخطر
والحلول
أظ ـ ـهـ ــر تـ ـق ــري ــر ال ـخ ـب ـيــر
الـ ـف ــرنـ ـس ــي إن ال ـخ ـط ــر
عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة الـ ـطـ ـي ــران
يــأتــي مــن ثــاثــة مصادر
ّ
أساسية :مطمر النفايات،
ّ
م ـ ـ ـصـ ـ ــب نـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـغـ ــديـ ــر
امل ـ ـلـ ـ ّـوث ب ــامل ـي ــاه اآلس ـن ــة،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات
وال ـط ـي ــور املـ ــوجـ ــودة في
م ـح ـي ــط املـ ـطـ ـم ــر أيـ ـض ــا،
ّ
على اعتبار أنها شكلت
بـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة جـ ـ ـ ــاذبـ ـ ـ ــة ل ـن ـم ــط
ح ـيــاة ال ـط ـيــور وسمحت
بـ ـتـ ـك ــاث ــره ــا ،وم ـ ـ ــن ه ـنــا
تـبــرز ض ــرورة املـبــاشــرة
ّ
فــي الـتـخــلــص منها عبر
اتـ ـب ــاع الـ ـخـ ـط ــوات اآلت ـي ــة:
 -1اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أجـ ـه ــزة
ّ
حيوانية
إصــدار أصــوات
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردة تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ــى
ّ
الكهروسمعية
األصــوات
امل ـن ـخ ـف ـض ــة -2 .إطـ ــاق
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـط ـ ـيـ ــور.
 -3اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ض ـ ــوء
ال ــاي ــزر بـنـسـبــة إش ـعــاع
منخفضة.

فــي ذلــك الــى اقـتــراح مــن إحــدى إدارات
االتـحــاد األوروب ــي ،أمــا الصيغة التي
ّ
شهيب فكانت واضحة وهي
اقترحها
«ال ـط ـلــب مــن امل ـت ـع ـهــد» ،أي أن الـهــدف
دفع املتعهد إلى شراء كميات من املادة
املذكورة.
فــي  14تشرين الثاني ،تلقى املجلس
كتابًا ثانيًا من وزيــر الــزراعــة السابق
يشرح فيه أهــداف واستعماالت مادة
 .Methiocarbيقول شهيب ،إن مساحة
املطمر  137ألف متر مربع وهي تتطلب
ّ
رش كمية يومية تبلغ  24كيلوغرامًا
ّ
ت ـت ــوزع عـلــى ســت مـ ـ ّـرات يــومـيــا ،تبدأ
قبل الشروق وتنتهي مع الغروب .أما

سلبي جدًا على البيئة البحرية وعلى ّ
ّ
تأثير هذه ّ
صحة العاملين في المطمر (هيثم الموسوي)
المادة

البالغة
مساحة موقف ركــن النفايات ّ
 58ألــف متر مــربــع ،فيجب أن يــرش بـ
ّ
 174ك ـي ـلــوغــرامــا ت ـت ــوزع ع ـلــى مــرتــن
يــومـيـ ّـا ،أي أن مجموع الكميات التي
سـتــرش يوميًا تبلغ  198كيلوغرامًا.
هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ك ـم ـيــة امل ـ ـ ــواد ال ـس ـ ّ
ـام ــة
ّ
امل ـ ـنـ ــفـ ــرة ل ـل ـط ـي ــور سـ ـتـ ـف ــوق  72طـنــا
سنويًا ،وبكلفة إجمالية تزيد على 5.5
ماليني دوالر خالل فترة أربع سنوات،
إذ إن سعر الكيلوغرام الــواحــد منها
يبلغ  20دوالرًا.
ه ــذه امل ـع ـط ـيــات نــوق ـشــت ف ــي مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار ،وتــم تكليف شركة
«س ــوك ــوت ــك» ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـت ــي ع ـ ّـرف

اختيار موقع
المطمر غير حكيم
تقول شركة سوكوتك الفرنسية ،إن اختيار موقع املطمر لم يكن
حكيمًا نظرًا إلى قربه من املطار والبحر ،حيث توجد الطيور التي
ّ
على سالمة الطيران ،وهو خطر يضاف إلى املخاطر
تشكل خطرًا ّ
املحتملة التي تبثها النفايات املطمورة فيه .وال شك أن استعمال
األجهزة الطاردة للطيور ألربع أو خمس سنوات ،سيسهم في إبعاد
الطيور عن املطمر ،لكن فعاليتها مرحلية ،ألن الطيور ستندمج مع
ّ
وستتحول إلى جزء من بيئتها،
هذه األجهزة
األصوات الصادرة من ّ ً
ولن يعود استعمالها فعاال لطردها.

عـ ـنـ ـه ــا ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط بـ ـ ــاسـ ـ ــم «الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
الفرنسي» ،فــأبــدت رأيــا مختلفًا ،جاء
فيه أن املادة املذكورة ّ
تعد من املبيدات
ّ
ّ
السامة والضارة بالبيئة البحرية ،كما
بالعاملني في محيط موقع املطمر.
فـ ّـي خــاصــات "الـخـبـيــر الـفــرنـســي" أن
رش هذه الكمية من السموم بانتظام
وعـلــى طـبـقــات ف ــوق بعضها البعض
سيرفع مــن كمية الـسـمــوم فــي املطمر
إل ــى درج ــة عــالـيــة ،وبــالـتــالــي سيكون
ت ــأث ـي ــره ــا س ـل ـب ـيــا ج ـ ـدًا ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
الـبـحــريــة وع ـلــى صـ ّـحــة الـعــامـلــن في
ً
امل ـط ـمــر ،ف ـض ــا ع ــن أن نـتـيـجـتـهــا في
تنفير الطيور ليست مستدامة ،إذ إن

الطيور قد تعتادها تمامًا كما ّ
تعودت
ّ
املصدرة لألصوات.
على اآلالت
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا سـ ـ ـق ـ ــط جـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع
شـ ـهـ ـي ــب ،امل ـت ـع ـل ــق ب ــال ـت ـس ـم ـي ــم ،إال
أن اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى إق ـ ـ ــراره ،رغ ــم رأي
الـخـبـيــر ال ـفــرن ـســي ،أثـ ــار الـكـثـيــر من
الشبهات حوله ،وحول الشركة التي
تستورد هذه املادة إلى لبنان ،وكون
االستيراد محكومًا بالحصول على
إذن م ــن وزارة ال ــزراع ــة ح ـص ـرًا وال
يمكن ألي إدارة ثانية إصداره.
م ـ ـ ــا ي ـ ـث ـ ـيـ ــر االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراب أن م ـ ـ ــادة
 ،Methiocarbب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـع ــري ــف
االتحاد األوروبــي ،هي مبيد حشري

فساد على هامش الفساد

عندما انفجرت ّ
قصة طيور النورس وأثرها على حركة املالحة الجوية،
كان غريبًا أن ينكشف وجود حفر ماء عذب ضمن حرم مطار بيروت
ّ
الــدولــي .شكلت هــذه املستنقعات العذبة مركز جــذب لطيور النورس،
ّ
وتبي أنها لم تكن موجودة سابقًا ،ما أثار الكثير من عالمات االستفهام
حول كيفية ظهور هذه املستنقعات العذبة .وبحسب املعطيات املتداولة،
فإن أحد املقاولني العاملني في مجال تجارة الرمل استحدث هذه الحفر
من أجل سرقة الرمول وبيعها! هذه املعطيات ظهرت إلى العلن من دون
ّ
يؤكدها أحد ،إال أن الثابت في املوضوع أنه جرت اتصاالت
ينفيها أو
سياسية للمللمة املوضوع وسط تساءالت عن قدرة هذا املتعهد على
الدخول والخروج والحفر داخل حرم مطار بيروت
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إعادة فتح مطمر الكوستا برافا ...لـ  7أيام فقط

ّ
من المقرر أن يتم
رفع نحو  6آالف طن من
النفايات المتراكمة من
شوارع منطقة بعبدا
إلى مطمر
تدريجًا ،ونقلها ُ
كوستا برافا الذي أعيد
فتحه مؤقتًا لمدة  7أيام،
ُ
بعد
على أن يعاود إقفاله ّ
هذه المهلة إلى حين بت
الدعوى ُ
المقامة أمام
قاضي األمور ُ
المستعجلة
في بعبدا ،القاضي حسن
حمدان .هذا القرار جاء
بعدما ّ
تقدم اتحاد بلديات
الضاحية بطلب لدى
القاضي حمدان يشكو
فيه ّ
تكدس النفايات في
الشوارع

هديل فرفور
ُ
أصـ ــدر قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة في
بـعـبــدا ،الـقــاضــي حـســن ح ـم ــدان ،أمــس،
ق ـ ـ ــرارًا ي ـق ـضــي بـ ــإعـ ــادة ن ـق ــل ال ـن ـفــايــات
الــى املركز املؤقت للطمر الصحي عند
م ـصـ ّـب ن ـهــر ال ـغــديــر (م ـط ـمــر الـكــوسـتــا
ب ــراف ــا) مــؤق ـتــا ل ـغــايــة ال ـســاعــة الـ ُثــانـيــة
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء املـقـبــل،
الواقع فيه الرابع والعشرون من الشهر
الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم إقـ ـف ــال امل ـط ـمــر
بـ ــ"مـ ـج ـ ّـرد ان ـق ـض ــاء املـ ـ ــدة ( )..ب ـص ــورة
كلية بجميع أعـمــالــه ال ــى حــن الفصل
النهائي في الدعوى الحاضرة" .وبذلك
ي ـكــون ال ـقــاضــي ح ـمــدان قــد ق ـ ّـرر إع ــادة
فـتــح املـطـمــر مل ــدة أس ـب ــوع ،بـعــدمــا كــان
قــد ق ـ ّـرر م ـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي إقـفــال
املطمر ووقف أعمال نقل النفايات إليه
مؤقتًا بانتظار أجوبة وزارتــي الصحة
والـ ــزراعـ ــة وامل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
املدني .وذلك في سياق الدعوى املقامة
أمـ ـ ــام ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــدان م ــن ق ـب ــل ع ــدد
مــن املـحــامــن والـنــاشـطــن ضــد الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وش ــرك ــة ال ـج ـه ــاد لـلـتـجــارة
وامل ـقــاوالت وات ـحــاد بـلــديــات الضاحية
الجنوبية ،إلقفال مطمر الكوستا برافا،
ّ
يتسبب بها.
نظرًا إلى املخاطر التي
ّ
ه ــذا الـ ـق ــرار ،ج ــاء ب ـعــدمــا ت ـق ــدم ات ـحــاد
بلديات الضاحية الجنوبية ،أمس ،لدى
الـقــاضــي حـمــدان بطلب ُيشير فيه الى

ّ
تكدس النفايات في الشوارع "بعد فشل
ال ـس ـل ـطــات املـعـنـيــة ف ــي إي ـج ــاد الـبــديــل
من املطمر املطلوب إقفاله ،والــذي ُمنع
النقل إليه مؤقتًا" .لذلك ُيبرر القاضي
ح ـمــدان ق ــراره بــأنــه نــاجــم عــن "مــوازنــة
املحكمة بني الحماية العامة واملصلحة
العامة" ،كذلك "إفساحًا في املجال أمام
السلطات العامة على قــاعــدة التعاون
بينها وبني السلطة القضائية".
ع ـقــب إصـ ـ ــدار ق ـ ــرار إعـ ـ ــادة أعـ ـم ــال نقل
النفايات ،أوعز مجلس اإلنماء واإلعمار
الـ ـ ــى "سـ ــوك ـ ـلـ ــن" اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف أع ـم ــال ـه ــا
وم ـ ـعـ ــاودة ج ـم ــع ول ـ ـ ّـم ال ـن ـف ــاي ــات ال ـتــي
تراكمت في الشوارع ،في األيام املاضية.
يـقــول املكتب اإلعــامــي لــ"ســوكـلــن" ،إن
"األم ــور ستعود تــدريـجــا الــى مــا كانت
عليه ،حيث سيتم جمع وكنس جميع

ُي ّ
قدر حجم النفايات
التي تراكمت منذ
يوم الخميس الماضي
بنحو  6000طن

ال ـن ـف ــاي ــات ال ـت ــي ت ــراك ـم ــت ف ــي شـ ــوارع
منطقة بـعـبــدا"ُ .
وي ـقـ ّـدر حجم النفايات
اليومية التي تنتجها املنطقة املشمولة
بعقد نقل النفايات الى مطمر الكوستا
برافا بـ  1500طــن ،ما يعني أن الحجم
التقديري للنفايات التي تراكمت منذ
يــوم الخميس املــاضــي يصل الــى نحو
 6000طن.
يـلـفــت الـ ـق ــرار ال ـق ـضــائــي ال ــى أن وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة وحـ ــدهـ ــا الـ ـت ــي تـ ـج ــاوب ــت مــع
املحكمة وأع ـ ّـدت "تـقــريـرًا يـنـطــوي على
جــديــة تـقـنـيــة ،يـبـقــى تـبـنــي مــوقـفــه من
عدمه موقوفًا على الحكم النهائي" ،في
حني "جاء جواب مديرية الطيران املدني
غير معزز بأي دراسة علمية أو معاينة
فعلية على األرض".
وكــانــت وزارة الـبـيـئــة قــد رف ـعــت رأيـهــا
ال ـف ـنــي ال ــى املـحـكـمــة وخ ـل ـصــت ال ــى أن
وضع املطمر "غير سليم" ،الفتة الى أنه
ّ
مجهز بنظام تصريف العصارة
غير
وأن النفايات التي يجري طمرها غير
مفروزة (راجع عدد أمس).
ُ
وم ــن املـ ـق ـ ّـرر أن ي ـبــت ال ـقــاضــي ح ـمــدان
م ـســألــة امل ـط ـمــر ف ــي الـجـلـســة الـنـهــائـيــة
الـتــي ح ـ ّـددت فــي الــرابــع والعشرين من
الشهر الحالي .الجدير ذكــره أن هناك
دعـ ــوى أخـ ــرى مـقــامــة ض ــد مـطـمــر بــرج
ح ـ ـمـ ــود ،وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـب ــت قــاضــي
األمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة ف ـ ُـي امل ـ ــن م ـســألــة
املطمر أيضًا ،األسبوع املقبل.

نفايات بيروت إلى صيدا:
شركة «أي بي سي ـ زنتوت» الرابح األكبر
آمال خليل

«كـ ــاربـ ــامـ ــاتـ ــي» ي ـس ـت ـخ ّــدم ملـ ـط ــاردة
(وق ـ ـتـ ــل) الـ ـطـ ـي ــور ،ت ـصــن ـع ـهــا شــركــة
واحـ ـ ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم اس ـم ـهــا «Bayer
 ،»Cropscienceوه ــي تـسـتـخــدم في
أوروب ــا لقتل وم ـطــاردة الـبــزاقــات من
األراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة ،ولـكـنـهــا اب ـتــداء
من عام  2014باتت ممنوعة أوروبيًا
نـظـرًا إلــى كــون أثــرهــا «كــارثـيــا» على
طيور املــزارع آكلة الحبوبhttp://( .
www.fwi.co.uk/arable/eu-will-ban-19-methiocarb-slug-pellets-after
sept.htm، http://www.pan-uk.org/
)pestnews/Actives/Metaldeh.htm
وفي لبنان كانت هذه املادة تستعمل
ّ
لـ ــرش ال ـع ـنــب وم ـن ــع الـعـصــافـيــر من
أكـلــه ،إال أنـهــا منعت أي ــام كــان وزيــر
ّ
وشجع
الزراعة حسني الحاج حسن،
ً
ب ــدال مـنـهــا «ان ـتــران ـيــايــت» .يــومـهــا،
ّ
تبي للجنة املعنية باستيراد األدوية
الــزراع ـيــة أن م ــادة  Methiocarbهي
ّ ّ
سم مركز يترك ترسبات مرتفعة من
ّ
السموم ويتسرب إلى جوف األرض
ويــؤدي إلــى تسميم املياه الجوفية،
ً
فضال عن كونه مؤذيًا للبشر أيضًا
بدرجات عالية.
ال أحــد يعلم كيف ع ــادت هــذه املــادة
إلــى لبنان ،إال أن األكيد أنها ظهرت
ف ــي ال ـك ـتــب الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ّ
وجـهـهــا
ّ
شهيب إلى مجلس اإلنماء واإلعمار
من أجل شرائها واستعمالها إلبادة
الطيور في املطمر ،وعندما رفضها
املجلس ،شــن جنبالط هجومًا على
ال ـخ ـب ـيــر ال ـفــرن ـســي وع ـل ــى «ع ـل ـمــاء»
مجلس اإلنماء.

ب ـ ــدأت ال ـش ــاح ـنــات امل ـح ـم ـلــة ب ـج ــزء من
نـفــايــات ب ـيــروت بــالــوصــول إل ــى معمل
مـعــالـجــة الـنـفــايــات فــي ص ـيــدا (أي بي
ـذه الـعـمـلـيــة ت ـج ــرى بـمــوجــب
س ـ ــي) .ه ـ ّ
اتـفــاقـيــة ُوق ـع ــت األس ـب ــوع املــاضــي بني
بلدية بيروت (ممثلة بمحافظ بيروت
زي ـ ــاد ش ـب ـيــب) ورئـ ـي ــس ب ـلــديــة صـيــدا
م ـح ـمــد الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ـق ـض ــي بــوضــع
العقد املبرم مع الشركة املشغلة للمعمل
"أي بي سي ـ زنتوت" موضع التنفيذ.
يـمـتــد ه ــذا الـعـقــد عـلــى ث ــاث س ـنــوات،
ويقضي باستقبال املعمل نحو 250
طنًا يوميًا .يقول السعودي إن املعمل
"ق ــادر على استيعاب  500طــن يوميًا،
مـنـهــا  200ط ــن تـنـقــل إل ـي ــه م ــن صـيــدا
و 16بـلــديــة فــي ات ـحــاد بـلــديــات صيدا
وال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى مـخـيــم
عــن الـحـلــوة" .فــي املقابل ،تدفع بلدية
بـيــروت  6ماليني دوالر لبلدية صيدا
وتــدفــع للمعمل  95دوالرًا عـلــى الطن
الواحد.
تعود قصة هذه االتفاقية الى منتصف
آذار من العام املاضي ،عندما أقر مجلس
ال ـ ــوزراء خـطــة مـعــالـجــة الـنـفــايــات ،التي
ن ـص ــت ع ـل ــى ت ــوري ــد ج ـ ــزء م ــن ن ـفــايــات
العاصمة الــى معمل صـيــدا ،فــي مقابل
ح ــواف ــز مــال ـيــة ل ـب ـلــديــة صـ ـي ــدا .يــوم ـهــا،
ص ـ ّـرح ال ـس ـعــودي ب ــأن "مــواف ـقــة البلدية
ّ
معلقة حتى تصدق الحكومة بوعدها
وت ـ ــدف ـ ــع  8مـ ــايـ ــن دوالر ل ـل ـب ـل ــدي ــات
املشاركة في الحل ،كما جاء في الخطة".
ّ
بـقـيــت املــواف ـقــة مـعــلـقــة إل ــى أن تـبـلــورت
صيغة االتفاقية الحالية ،التي نوقشت
فــي لجنة البيئة النيابية مطلع الـعــام
الـ ـج ــاري ،وبــارك ـهــا وزي ــر الـبـيـئــة ط ــارق
ال ـخ ـط ـي ــب ،ف ـي ـمــا أع ـل ــن رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار نبيل الـجـســر موافقة
دي ــوان املحاسبة على العقد بــن بلدية
بيروت والشركة.
يــوضــح ال ـس ـعــودي أن "مـبـلــغ  8مــايــن
دوالر خفض إلــى  5ماليني ،ثم رفــع الى
 6مــايــن بـعــد إص ــراري عـلــى الحصول
على مبلغ مقبول" .هــذا املبلغ سيسدد
مــن م ــوازن ــة بـلــديــة ب ـيــروت عـلــى الشكل
اآلتــي %25 :تدفع خــال أيــام من تاريخ

وص ــول أول كـمـيــة نـفــايــات إل ــى املـعـمــل،
و %25ستدفع على أربع دفعات فصلية
مـ ـتـ ـس ــاوي ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
االتـفــاقـيــة .و %25خ ــال الـسـنــة الثانية
ومثلها خالل السنة الثالثة.
كذلك ستدفع بلدية بيروت الى الشركة
نحو  23ألفًا و 750دوالرًا يوميًا ،أو ما
ال ي ـقــل ع ــن  8.7م ــاي ــن دوالر سـنــويــا.
ُيفترض أن يساهم هذا العقد بالحد من
تــراكــم الـنـفــايــات فــي ش ــوارع العاصمة،
ولكنه ينقل املشكلة الــى صيدا ،في ظل
ّ
التشكيك
الجدي باملعالجة الجارية في
املعمل.
يؤكد متابعون أن كميات من النفايات

يتم ردم البحر
بكميات من النفايات
غير المفروزة

تدفع بلدية بيروت  6ماليين دوالر لبلدية صيدا (مروان طحطح)

غير املفرزة ترمى كما هي في البحيرة
ال ـت ــي نـتـجــت م ــن ردم ال ـب ـحــر ب ـم ـحــاذاة
املـعـمــل .يصر الـسـعــودي على أن العمل
في املعمل "يسير على أحسن ما يــرام"،
ويذكر أنــه توصل منذ أشهر إلــى صفر
نـفــايــات بـعــدمــا ب ــدأ بــإرســال ج ــزء منها
إلــى معمل فــي قــب الـيــاس الستخدامها
وقودًا صناعيًا ،فيما ُيستخدم جزء آخر
مــن ال ـعــوادم فــي صناعة أحـجــار للبناء
ورصــف الطرقات وتعبيدها ،استفادت
منه أخيرًا بلدية بقسطا .لكن السعودي
يستدرك بالقول" :النفايات التي تدخل
إلــى املعمل تصبح مسؤوليته وليست
م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا ( )...والـ ـبـ ـل ــدي ــة ت ـش ــارك
باإلشراف عبر شركة استشارية تدعى
بيرو فاريتاس".
إال أن رئيس بلدية صيدا السابق عبد
الــرحـمــن ال ـبــزري ،ال ــذي شـ ّـيــد املعمل في
ع ـه ــده ،رف ــع ش ـكــوى ض ــد إدارة املـعـمــل،
وطــالــب بـلــديــة ص ـيــدا الـحــالـيــة بــإظـهــار
األث ــر الـبـيـئــي لطمر جـبــل الـنـفــايــات في
البحرّ ،
منبهًا من إدخال نفايات إضافية
وطمرها بشكل عشوائي في البحر.
تـ ـب ــدو ش ــرك ــة "أي ب ــي س ــي – زنـ ـت ــوت"
الرابح األكبر .يقول مديرها العام نبيل
زنتوت إن «املعمل تملكه شركة خاصة
ردم ــت األرض واستصلحتها وشـيــدت
املعمل لتصبح طاقته اليومية  500طن،
بينما هو يعمل اآلن بطاقة تــراوح بني
 250و 300طــن ،ويستخدم  200موظف
وعامل بني مهندسني وإداريني وعاملني
ف ــي الـ ـف ــرز واملـ ـع ــالـ ـج ــة» .ال ـت ـصــري ـحــات
الـتــي أعقبت الـلـقــاء بــن وزي ــر الداخلية
وال ـب ـل ــدي ــات ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق م ــن ج ـهــة،
والـ ـسـ ـع ــودي واملـ ـهـ ـن ــدس امل ـ ـسـ ــؤول فــي
املعمل سامي بيضاوي من جهة أخرى،
توحي بأن الثمن الذي ستقبضه الشركة
أك ـث ــر بـكـثـيــر م ــن  95دوالرًا ع ـلــى الـطــن
الــواحــد يوميًا .فقد طلب بيضاوي من
املشنوق املساعدة في إتمام تخصيص
األرض التي ّ
شيد فوقها املعمل للشركة.
هـ ــذه األرض ال ـت ــي تـشـكـلــت م ــن ال ـ ــردم،
ستؤول إلى أصحاب الشركة بعد وقت
من تشغيل املعمل بحسب العقد املوقع
ب ــن ال ـش ــرك ــة ووزي ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
والنقل األسبق نجيب ميقاتي ،لكنها لم
تخصص حتى اآلن.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

اقتصادات التبغ :أرباح على جثث الفقراء
 6ماليين شخص يموتون سنويًا جراء تعاطي التبغّ ،منهم  600ألف مدخن سلبيّ .أما
الفاتورة االقتصادية الناجمة عن استهالك التبغ فتكلف االقتصاد العالمي سنويًا أكثر
من تريليون دوالر .وفي حين تسيطر  5شركات من الدول الغنية على  %85من سوق
التبغ ،يسيطر الفقراء على استهالكه ،والموت والمرض من جرائه

(المصدر« :اقتصادات
التبغ في لبنان:
تقدير التكاليف
االجتماعية
الستهالك التبغ»،
الجامعة األميركية
في بيروت)2010 ،
رامي
تصميمّ :
عليان

إيفا الشوفي
أك ـثــر مــن تــريـلـيــون دوالر سـنــويــا هي
ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـت ــي ت ـت ـك ـبــدهــا اق ـت ـص ــادات
ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـق ـ ــدان اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
والنفقات الصحية جراء صناعة التبغ.
باملقابل ،جنت الحكومات  269مليار
دوالر م ــن الـ ـض ــرائ ــب غ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة
على التبغ ،ولم تستثمر سوى أقل من
مليار دوالر ملكافحة الـتـبــغ .فالفقراء
يزرعون التبغ ويستهلكونه ويموتون
من ّجرائه ،أما الدول الغنية فهي التي
تصنع منتجات التبغ وتأخذ أرباحه
وتـ ـف ــرض ق ــوان ــن وض ــرائ ــب مــرتـفـعــة
على استهالكه داخل حدودها .خمس
شــركــات كـبــرى تسيطر على  %85من
سوق التبغ العاملي وتتورط بعمليات
ت ـهــري ـبــه كـ ـج ــزء م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
ال ـت ـســوي ـق ـيــة .هـ ــذه ال ـش ــرك ــات نـفـسـهــا
تـشـكــل عــائ ـقــا أســاس ـيــا أمـ ــام مكافحة
الـتـبــغ ،إذ بـحـلــول عــام  2030سترتفع
أعـ ــداد الــوف ـيــات املــرتـبـطــة بــالـتـبــغ إلــى
نحو  8ماليني سنويًا .هذه باختصار
اقـتـصــادات التبغ الـتــي تتحدث عنها
دراس ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـم ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي
لـلـســرطــان ومـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة
تـ ـح ــت ع ـ ـن ـ ــوان «اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات ال ـت ـب ــغ
ومكافحة انتشاره».

دول ما يقارب  %40من واردات أوراق
التبغ عامليًا .جراء عوملة صناعة التبغ،
بــاتــت ال ـشــركــات امل ـت ـعــددة الجنسيات
تسيطر حتى على ســوق أوراق التبغ،
«فاالتجاهات الحديثة في تنظيم إنتاج
أوراق التبغ وسلسلة التسويق ،بما في
ذلــك اسـتـخــدام نظم اإلن ـتــاج املتكاملة،
ّ
وسعت من سيطرة هذه الشركات على
السعر وعوامل أخرى ،ما جعل املزارعني
يتبعون لها بشكل متزايد».
ت ـقــوم اق ـت ـص ــادات ال ـت ـبــغ عـلــى ن ـمــوذج
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،إذ تـ ـنـ ـتـ ـش ــر زراع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـت ـب ــغ
والصناعات التحويلية في  124دولة،
غالبيتها دول فقيرة ،في حني أن املراحل
األعلى قيمة في سلسلة صناعة التبغ
تـتــم ف ــي ع ــدد قـلـيــل م ــن ش ــرك ــات التبغ
املتعددة الجنسيات املوجودة في الدول
الـغـنـيــة .تـبـيــع ه ــذه ال ـشــركــات النسبة
األك ـب ــر مـنــه ل ـل ــدول ال ـف ـق ـيــرة ،م ــا يــرتــب
أعـبــاء ضخمة على الـفــاتــورة الصحية
ويرفع نسب الوفيات .فــالــدول الغنية،
الـتــي تتم فيها عملية تصنيع التبغ،
تفرض ضرائب مرتفعة على السجائر
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـتـ ـب ــغ ،ول ــديـ ـه ــا ق ــوان ــن
ّ
للحد من
صارمة بشأن تسويق التبغ
استهالكه ،فــي حــن أن الـضــرائــب على

كيف تعمل اقتصادات التبغ؟
شـهــدت نـهــايــة ال ـقــرن  20إت ـمــام عملية
ان ـت ـق ــال م ـل ـك ـيــة م ــؤس ـس ــات وش ــرك ــات
التبغ من الدولة إلى الشركات الخاصة،
وتحديدًا الشركات املتعددة الجنسيات،
ف ــي مـعـظــم أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،م ــع وج ــود
استثناءات قليلة مثل مؤسسة التبغ
الوطنية الصينية التي تملك  %40من
حصة إنـتــاج السجائر فــي الـعــالــم .في
عـ ــام  ،2013س ـي ـطــرت ع ـشــر دول على
 %80مــن إنـتــاج ورق التبغ فــي العالم،
واع ـت ـبــارًا مــن ع ــام  2014ازدادت الـقــوة
ال ـســوق ـيــة ل ـشــركــات ال ـت ـبــغ ،إذ تــركــزت
صـنــاعــة الـتـبــغ بـيــد  5شــركــات تسيطر
على  %85مــن س ــوق التبغ الـعــاملـيــة4 ،
شــركــات مـتـعــددة الـجـنـسـيــات ،إضــافــة
إلــى مؤسسة التبغ الوطنية الصينية.
يهيمن على استيراد أوراق التبغ أيضًا
عــدد قليل من الــدول بحيث تستورد 5

استهالك التبغ
ّ
الفقراء
بين
ز
يترك
ّ
المهمشة
والجماعات

منتجات التبغ فــي ال ــدول الفقيرة أقل
بكثير.
 269مـلـيــار دوالر هــو حـجــم الـضــرائــب
غير املـبــاشــرة على التبغ عامليًا َ
عامي
 2013و ،2014إال أن الـ ـحـ ـك ــوم ــات
استثمرت أقل من مليار دوالر منها من
أجــل مكافحة التبغ .فــي الــواقــع ،تشير
الــدراســة إلــى أن زيــادة ضريبية طفيفة
على أسعار السجائر بمعدل  80سنتًا
فــي جميع الـ ــدول ،مــن شأنها أن ترفع

مؤشر

مؤشر ثقة المستهلك لعام  :2016قفزات موضعية
أشــار تقرير صــادر عن شركة االستشارات
« »ARAإل ــى تـقـلـبــات شـهــدهــا مــؤشــر الثقة
في لبنان خالل عام  ،2016إذ شهد تفاوتات
كبيرة نتيجة أحــداث سياسية رفعت من ثقة
املستهلك ،أهـمـهــا ،بحسب الـتـقــريــر ،حــدثــان،
ه ـمــا« ،ال ـن ـتــائــج ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي حـقـقـتـهــا قــوى
املـعــارضــة الشعبية املستقلة فــي االنتخابات
ال ـب ـلــديــة» ف ــي دوائ ـ ــر ع ــدي ــدة ،و«ان ـت ـه ــاء حــالــة
املـ ــراوحـ ــة» م ــع ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة،
وتكليف سعد الـحــريــري بتشكيل الحكومة
ال ـجــديــدة ،ضـمــت جـمـيــع األق ـط ــاب السياسية
تقريبًا» .وأفــاد التقرير بأنه أقفل مؤشر ثقة
املستهلك ع ــام  ،2016عـلــى  164نقطة التي
ّ
سجلها بنهاية شهر كانون األول ،وهو الشهر
الذي تشكلت فيه الحكومة ،مرتفعًا  56نقطة
عن املستوى الذي أقفل عليه عام .2015
التي
وأفـ ــاد الـتـقــريــر بــأنــه رغ ــم ه ـ ّـذه ال ـق ـفــزات ّ
حـصـلــت فــي مــؤشــر الـثـقــة ،إل أنـهــا لـيــس إل
قفزات موضعية ،تعود وتنخفض بعد انحالل
آثـ ـ ــار ال ـ ـحـ ــدث .ف ـك ــان امل ــؤش ــر ي ـت ـخــذ مـنـحــى

انخفاض حتى ما قبل شهر تشرين األول حني
تم انتخاب رئيس للجمهورية .ويؤكد التقرير
أنــه فيما تظهر املـقــارنــة بــن األع ــوام املاضية
ّ
تحسنًا
مـنــذ ع ـ ّـام  2012حـتــى ع ــام ّ،2016
كبيرًا ،إل أنه ال يمكن إحالته إل للدور النفسي
الذي لعبته األحداث السياسية املذكورة أعاله.

ولذلك ،ال يمكن اعتبار هذا املؤشر داللة على
تحسن اقـتـصــادي أو ارتـفــاع فــي االستهالك
والقدرة الشرائية لدى األسر واألفراد.
وأظـ ـه ــر ال ـت ـقــريــر أن ج ـم ـيــع مً ــؤش ــرات الـثـقــة
شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بكانون األول
مــن ع ــام  ،2015أكـبــرهــا ك ــان مــؤشــر الــوضــع

األمـنــي ال ــذي ارتـفــع  188نقطة ليصبح .387
وارتفع مؤشر الدخل الفردي الحالي من 124
خالل كانون األول  2015إلى  167في الفترة
نفسها مــن الـعــام الـحــالــي .كما ارتـفــع مؤشر
الوضع االقتصادي املتوقع للمستقبل من 89
إلى .142

المؤشر العام 164
المؤشر
اإلقتصادي
الحالي

155

مؤشر الدخل
الفردي
الحالي

167

المؤشر
مؤشر الوضع
اإلقتصادي
األمني
المتوقع في
الحالي
المستقبل

387

142

مؤشر الدخل
الفردي
المتوقع في
المستقبل

120

مؤشر الوضع
األمني
المتوقع في
المستقبل

148
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مجتمع وإقتصاد

رأي

لبنان :نقطة تهريب السجائر
في الشرق األوسط

متى يستقل التيار النقابي
المستقل؟

أسعار السجائر بنسبة  ،%42ما يؤدي
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض بـنـسـبــة  %9بـمـعــدالت
الـتــدخــن ،أي انـخـفــاض عــدد املدخنني
بمعدل  66مليون شخص.

 %30مــن اسـتـهــاك الـتـبــغ بـحـلــول عــام
 ،2025وعليه س ـتــزداد أع ــداد الوفيات
املرتبطة بالتبغ من نحو  6ماليني حالة
وفاة سنويًا إلى نحو  8ماليني سنويًا
بـحـلــول ع ــام  ،2030مــع أك ـثــر مــن %80
من هذه الوفيات في الــدول ذات الدخل
املنخفض واملتوسط.
يؤثر سعر السجائر على االستهالك،
وبالتالي أي تغيير بالسعر يؤدي إلى
تغييرات في كميات االستهالك ،إال أن
اسـتـجــابــة االس ـت ـهــاك م ـقــارنــة بــزيــادة
األسـعــار أعلى في الــدول الفقيرة منها
في الــدول الغنية .فقد الحظت الدراسة
أن «ال ـط ـل ــب ع ـلــى مـنـتـجــات ال ـت ـبــغ في
الـ ـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة وامل ـتــوس ـطــة ه ــو على
األق ــل مشابه الستجابة السعر حسب
الطلب فــي ال ــدول الغنية وف ــي الغالب
أك ـثــر اس ـت ـجــابــة» .ف ــزي ــادة سـعــر التبغ
بنسبة  %10في الدول الغنية يؤدي الى
انـخـفــاض االسـتـهــاك بنسبة  ،%4في
حني أن زيــادة سعر التبغ بنسبة %10
في الدول الفقيرة واملتوسطة يؤدي الى
انخفاض االستهالك بنسبة !%5

ت ـقــول ال ــدراس ــة إن ــه مـنــذ ع ــام  1990لم
تـعــد أس ـع ــار الـسـجــائــر ف ــي الـ ــدول ذات
الــدخــل املرتفع محمولة نسبيًا ،عكس
الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط
الـ ـت ــي ب ــات ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـج ــائ ــر فـيـهــا
مـحـمــولــة ل ـل ـنــاس .أدى ه ــذا األمـ ــر إلــى
انخفاض االستهالك في الــدول الغنية
وزيـ ــادة االسـتـهــاك فــي ال ــدول الفقيرة
واملتوسطة الدخل.
 %80م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي عـ ـ ـ ــدد امل ــدخـ ـن ــن
ف ــي ال ـعــالــم ،ال ـبــالــغ  1.1مـلـيــار مــدخــن،
يعيشون في دول متوسطة ومنخفضة
ال ــدخ ــل .فــاس ـت ـهــاك ال ـت ـبــغ ي ـتــركــز بني
الفقراء والجماعات املهمشة ،ما يعزز
الـفـقــر ،إذ يــزيــد اإلن ـفــاق عـلــى الـفــاتــورة
الصحية .تتوقع الدراسة أن ال يتحقق
ال ـه ــدف ال ـعــاملــي املـتـمـثــل ف ــي تخفيض

غسان صليبي *

تصميم رامي ّ
عليان

ي ـقــوم اق ـت ـصــاد ال ـت ـبــغ ،كـمــا ي ــرد في
الدراسة ،على تعزيز عمليات التهريب
الــذي تشرف عليه مباشرة شركات
التبغ عامليًا .فقد كشف العديد من
الدراسات عن وثائق تؤكد هذا األمر،
ح ـي ــث ت ـب ــن ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال أن
املـصــدر الرئيسي للسجائر املهربة
فــي ال ـبــرازيــل يــأتــي مــن ال ـبــاراغــواي،
أما بلدان السوق الجنوبية املشتركة،
وهي :األرجنتني ،البرازيل ،الباراغواي
واألوروغواي ،فقد رسم أحد األبحاث
طــريــق الـتـجــارة غير الشرعية للتبغ
الـ ــذي ي ــدخ ــل إل ـي ـهــا لـيـظـهــر أن بنما
هي أكبر مورد للسجائر املهربة في
املنطقة.
عام  2008نشرت الجامعة األميركية
ف ــي بـ ـي ــروت ب ـح ـثــا ل ـل ــدك ـت ــورة ريـمــا
نقاش وكايلي لي بعنوان «التهريب
كـ»مفتاح للسوق املشتركة» :شركة
ال ـت ـب ــغ ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
لـبـنــان» ،استخلصت فيه الباحثتان

تـ ـ ــورط ش ــرك ــة ال ـت ـب ــغ ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ
األمـيــركـيــة فــي تـهــريــب سـجــائــر إلــى
لبنان .وجــد البحث أدلــة فــي الوثائق
الداخلية للشركة تؤكد أن التهريب
ك ــان عـنـصـرًا مهمًا لـلـشــركــة ضمن
استراتيجيتها لــدخــول ســوق لبنان
والدول املجاورة ،ليتبني أن لبنان ليس
فقط سوقًا مستهدفة للشركات إنما
هــو أيضًا النقطة الرئيسية لتهريب
السجائر في منطقة الشرق األوسط
وأفــريـقـيــا .وصـفــت الــوثـيـقــة «لـبـنــان،
ق ـ ـبـ ــرص ،سـ ــوريـ ــا واألردن بــأن ـهــا
م ـج ـمــوعــة م ـت ـشــاب ـكــة م ــن األس ـ ــواق
بقنوات تــوزيــع سريعة التغير» .في
الـ ــواقـ ــع ،ت ـق ــول الـ ــدراسـ ــة إن منطقة
ال ـش ــرق األوسـ ــط تـعـتـبــر الـثــالـثــة من
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـس ـج ــائ ــر بـنـسـبــة
 %19.9مــن االس ـت ـيــراد الـعــاملــي ،أمــا
اإلمــارات والسعودية والعراق وإيران
ولـبـنــان فـهــي أكـبــر املـسـتــورديــن في
املنطقة.

من يستهلك التبغ؟

للمرة الثانية على التوالي ،سيطر تحالف أحــزاب
السلطة على كامل عضوية الهيئة اإلداريــة لرابطة
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي .فـهــل ينتظر
«التيار النقابي املستقل»« ،التالتة الثابتة» ،حتى
ّ
يعدل من استراتيجية التعاطي مع الرابطة؟
مشكلة الـتـيــار املستقل أنــه يـمــانــع فــي أن يصبح
ً
ً
مستقال بــالـكــامــل! يسمي نفسه مستقال وعــن
ّ
حــق ،ألنــه يـعــرف علم اليقني أن التحالف الحزبي
يجعل مــن الــرابـطــة تابعة كليًا للسلطة ،وقـيــادات
التيار صـ ّـرحــت بــأن األح ــزاب انتصرت مــن خالل
«الترغيب والتهديد» ،أي عمليًا من خالل استخدام
أدوات السلطة املـعـهــودة! ولـكــن الـقـيــادات نفسها
أضــافــت أنــه ال بــأس مــن االنـتـظــار سنتني أخريني
وم ـمــارســة امل ـعــارضــة ضـمــن ال ــوح ــدة ،أي تـكــرار
تجربة السنتني املاضيتني!
ّ
املفارقة ّأن التيار النقابي املستقل يتصرف كأنه
ً
فعال مستقل تنظيميًا عن الرابطة ،لكنه يرفض أن
يعترف بذلك باسم الحفاظ على الوحدة النقابية:
فهو يعقد اجتماعات خاصةّ ،
يحدد أولويات ،يدعو
إلــى تحركات وينظمها ،كــل ذلــك مــن دون الـعــودة
إل ــى الــراب ـطــة! عـلــى أي وح ــدة تـحــافـظــون؟ الــوحــدة
أداة نقابية للمفاوضة والضغط إذا كانت املنظمة
مستقلة عن الجهة التي تتفاوض معها أو تضغط
عليها ،أما إذا كانت املنظمة تابعة ،فتصبح عندها
الوحدة أداة للضبط وليس للضغط!
ل ــن يـمـنــع ال ـت ـع ــدد ال ـن ـقــابــي ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
الرسمي من تنظيم تحركات مشتركة إذا اقتضى
األمر ذلك ،بل ّإن وجود رابطة ثانية مناضلة على
يسار الرابطة الحالية ،سوف يشكل تحديًا مطلبيًا
لها ويجبرها على تحسني أدائـهــا والـتـجــاوب مع
منتسبيها وإال خسرتهم ،هكذا تعلمنا التجارب
العاملية!
في بلد أصبح اتحاده العمالي العام وروابطه تحت
هيمنة أح ــزاب السلطة ،وال سيما املذهبية منها،
بــإم ـكــان ال ـت ـيــار الـنـقــابــي املـسـتـقــل أن يـلـعــب دورًا
رائـ ـدًا فــي بـنــاء حــركــة نقابية بــديـلــة ،ديموقراطية
ّ
ومستقلة! فهل سيبادر إلى ذلك ،أم أنه سيواصل
الحجز على حماسة وحــريــة مناصريه ويبقيها
تحت رحمة أحزاب السلطة املنافقة؟
*خبير نقابي دولي

قطاع خاص
الضيوف في رحلة منّ االستكشاف املمتع.
يتميز الفندق الذي يتوقع أن يصبح معلمًا في كولومبو بهندسته
املعمارية الحديثة ،وطرازه املذهل ،وقد ّ
صممت خطوطه الخارجية
بشكل مــاســة مصقولة لتتناغم بأناقة مــع الـحــدائــق العضوية
ّ
املعلقة التي تضم أكثر من  14310نبتات.

«كونتيننتال»...
تتوسع في الشرق األوسط
موڤنبيك ...أول منشأة حديثة
في كولومبو

افتتحت شــركــة فـنــادق ومنتجعات موڤنبيك فـنــدق موڤنبيك
كــولــومـبــو امل ـك ـ ّـون مــن  24طــابـقــا هــو أول فـنــدق عــاملــي مــن فئة
الخمس نجوم يفتح أبوابه في املدينة منذ  25عامًا ،وهو إنجاز
يعكس الطاقة املستحدثة في البالد والتفاؤل الذي ّ
يعمها.
يقع الفندق الجديد في قلب منطقة حيوية في مدينة كولومبو
تضم مــراكــز الشركات واملــرافــق التجارية والــدوائــر الحكومية،
بالقرب من السوق املحلية "بــوال" الشهيرة ،والعديد من املواقع
التاريخية ،وهو أول منشأة حديثة في كولومبو ،ويتيح تجربة
"عامودية" حيث ّ
يقدم كل طابق فيها ،من الطابق األرضي حتى
الطابق العلوي ،مفهومًا مختلفًا في التصميم ينقل من خالله
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أعلنت "كونتيننتال" ( ،)Continentalشركة التصنيع األملانية
ّ
واملورد العاملي لقطع السيارات ،خالل مؤتمرها
الرائدة لإلطارات
ال ـس ـنــوي ال ـخــاص ب ـشــركــاء الـتـجــزئــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط عن
تحقيق نمو بنسبة  11باملئة فــي مبيعاتها الصافية بمنطقة
الشرق األوسط.

مبيعات قياسية لسيارات BMW
الفئة السابعة

حققت مجموعة  BMWنتائج إيجابية هذا العام حيث تأثرت
املبيعات باإلطالق الناجح لسيارة  BMWالفئة السابعة الجديدة
كليًا والتي وصلت إلى األسواق في شهر أكتوبر من عام .2015
وتمكن هذا الطراز من تحقيق مبيعات فاقت  5000سيارة للمرة
األول ــى فــي تاريخه مــع  5098سـيــارة أي بارتفاع بلغت نسبته
 %69عن عام .2015
كما استطاعت عالمة  BMWرفع حصتها من السوق في فئة

وقد أظهرت النتائج
السيارات الفاخرة في عام  2016إلى ً .%29
ارتـفــاعــا بنسبة  %3فــي أنـحــاء املنطقة مـقــارنــة مــع عــام 2015
بــاإلضــافــة إلــى تـقــدم ملحوظ فــي عــدد مــن الفئات فــي مختلف
األسواق الفردية التي تصدرتها اإلمارات مع  %5يتبعها سلطنة
عمان ولبنان مع .%2
تعليقًا على األرقام قال املدير اإلداري ملجموعة  BMWالشرق
األوســط يوهانس سيبرت« ،كــان عام  2016عام الفئة السابعة
بــامـتـيــاز .وقــد اخـتــار عــدد مــن أب ــرز الـفـنــادق وخـطــوط الطيران
وامل ـط ــارات س ـيــارة  BMWالـفـئــة الـســابـعــة لـخــدمــات نـقــل كبار
الشخصيات».
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عبد الرحمن نصار *

أخطر ما يمكن الحديث عنه بعد هدوء املوج
ال ـهــائــج ال ـنــاجــم ع ــن مـعــركــة حـلــب األخ ـيــرة
هــو االرتـ ــدادات على القضية الفلسطينية،
بعمومها أو بملفاتها التفصيلية ،وذلــك
بعد األداء الفصائلي إزاء هذا الحدث الكبير
بأبعاده اإلقليمية والــدولـيــة .ليس املقصد
ت ـقــديــم م ـق ــارب ــة ع ــن تـسـلـســل األح ـ ـ ــداث في
حلب ،ســواء املعركة نفسها أو حال املدينة
ط ــوال خمس سـنــوات مـضــت ،رغــم إمكانية
تسجيل بعض املالحظات ،والسبب أن كل
طرف داخل االصطفافات الثالثة الرئيسية:
م ــؤي ــدو اس ـت ـع ــادة امل ــدي ـن ــة ،ورافـ ـض ــو ذل ــك،
ّ
املدني ،متمسك بروايته
وجماعات املجتمع
منذ ما قبل املعركة.
الغريب أن «امل ــوج» ،املشار إليه ،بــدأ يرتفع
منسوبه فــي تــوقـيــت لــم يـكــن متناسقًا مع
ط ـب ـي ـعــة األح ـ ـ ـ ــداث املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،فــالـتـحـشـيــد
السياسي والعلمائي واإلع ــام ــي ،وغـيــره،
ازدادت وتيرته في وقــت كانت فيه املعركة
تضع أوزارها ،وكان االتفاق بني املتحاربني
يدخل إطار التوقيع النهائي وتحديد زمن
ً
التنفيذ .هذا يثير ســؤاال مهمًا :ملــاذا صرخ
ّ
احتج في فلسطني بعدما انتهت املعركة؟
من
ّ
ربما تكون اإلجابة بسيطة ،أو معقدة ،لكن
مــا ال يمكن إن ـكـ ّـاره أن «الـغـضــب الشعبي»
ً
ال ــذي قــادتــه وغ ــذت ــه حــركــة «ح ـم ــاس» أوال،
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات اإلس ــامـ ـي ــة ال ـب ــاق ـي ــة كـ ــ«ح ــزب
التحرير» واملجاميع السلفية الــدعــويــة أو
الجهادية وخليط من املستويات القيادية
وامل ـن ــاص ــري ــن داخ ـ ــل «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
ثانيًا ،كــان مرتبطًا بصورة أساسية بقرار
إقليمي بالتصعيد ،على نسق واحــد سهل
املالحظة.
ـي تـلــك األيـ ــام ،مــا بــن ليلة وض ـحــاهــا ،لم
فـ َ
يبق من أقاصي الخليج إلى املحيط ،مركز
أو مــؤس ـســة أو حــركــة ل ـهــا عــاقــة بــالـفـكــرة
اإلخوانية أو السلفية إال وشارك في الحملة
ضمن توقيت واحد ،أكان ببيان أم بمسيرة
ً
أم بمؤتمر صحافي .هذا أيضًا ّ
يجر سؤاال
ت ــالـ ـي ــا :هـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ب ــاالحـ ـتـ ـج ــاج مـ ــن أج ــل
حلب كــان ق ــرارًا فلسطينيًا خالصًا اتخذه
ك ــل تـنـظـيــم أو ج ـهــة ب ـحــد ذات ـه ــا وان ـطــاقــا
م ـمــا يـ ــراه م ـنــاس ـبــا ،أو أن ــه انـ ـخ ــراط فعلي
وم ـتــواصــل ف ــي م ـشــاريــع إقـلـيـمـيــة ـ ـ دولـيــة
س ـقــط بـعـضـهــا وي ـت ــرن ــح اآلخـ ـ ــر؟ أيـ ــا يـكــن،
ملك نفسه
يسهل على كل طرف االدعاء أنه ِ
وقـ ــراره مــا دام ــت آل ـيــات املـســاء لــة الشعبية
عن قضايا أكثر حساسية وتتعلق بمصير
ّ
ومغيبة.
القضية الفلسطينية نفسها غائبة
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـك ــذب ــة األول ـ ـ ــى ،ب ـش ــأن الـحـيــاد
ورفض التدخل في الشؤون العربية (راجع
«الـحـيــاد الفلسطيني :الـهــرب املستمر إلى
األم ــام» ،العدد  2738في  11تشرين الثاني
 ،)2015صــار مــرور أكثر من خمس سنوات
ً
ع ـل ــى األزم ـ ـ ــة ف ــي س ــوري ــا ك ـف ـي ــا بــإي ـضــاح

ً
الصورة ملن لم تكن واضحة له ،فضال على
ّ
أن األزمــة السورية ُعلقت بعوامل خارج يد
السوريني أنفسهم ،ونحن ـ الفلسطينيني ـ
أصحاب خبرة في فهم معنى تدويل القضية
وم ــاهـ ـي ــة امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي وح ـس ــاب ــات ــه،
لـكــن :م ــاذا عــن تــأثـيــر مــوافـقـنــا فــي القضية
الفلسطينية وقطاع غزة الذي يمثل الوجه
اإلسالمي للتجربة الفلسطينية النضالية
والسلطوية؟
إن أي موقف تتبناه ،تدريجيًا أو فجائيًا،
قــوم ـيــة أو جـنـسـيــة م ــا م ــن قـضـيــة مـعـيـنــة،
يـصـيــر م ــن الـصـعــب تـفـصـيـلــه ،ألن الـعـمــوم
يميلون إلــى التعميم .األم ــر نفسه ينطبق
ع ـل ــى م ـع ــرك ــة حـ ـل ــب ،وأصـ ـغ ــر ال ـح ـس ــاب ــات
السياسية تشير إل ــى احـتـمــال كبير لبقاء
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،م ــا ي ـع ـنــي أن لـلـمــوقــف
اإلسالمي السياسي الفلسطيني انسحابًا
عـلــى فلسطني كـلـهــا ،بـمــا أن ــه يصعب على
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،أيـ ـ ــا كـ ـ ــان م ــوق ـع ـه ــم وط ــري ـق ــة
ف ـه ـم ـهــم ،ف ـصــل ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عن
أناسها ،خاصة في حال كانوا من املشاركني
سابقًا في قرار مكلف وصعب مثل املقاومة،
وهو ما ال يحق للفلسطينيني إنكاره ،رغم
استمرار قيادة الخارج (املكاتب السياسية
واألمــانــات العامة ّ
امللمة بتفاصيل كثيرة)
ف ـ ــي أسـ ـ ـل ـ ــوب ت ـع ـم ـي ــة ع ـ ـيـ ــون ال ـ ــداخ ـ ــل عــن
بديهيات العالقة وتفاصيلها ،منذ ما قبل
األزمة وما بعدها.
أولى البوادر لتلك االنعكاسات كانت ظاهرة
فــي حــرب غــزة عــام  ،2014حينما استغرق
األم ــر مــن عمر الـحــرب ( 51يــومــا) سبعة أو
ثمانية أيام ليراجع جمهور املقاومة خارج
فلسطني نفسه ،ويعلن االن ـخــراط النفسي
وال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي ال ـكــامــل ف ــي تأييد
فـصــائــل امل ـقــاومــة وال ـنــاس فــي غ ــزة ،مقابل
من بقي ـ هامش ذلك الجمهور ـ على موقفه
دون تغيير حتى نهاية الحرب ،وهؤالء هم
تحديدًا من رأوا في االعتقاالت األخيرة في
غزة «على خلفية حلب» (راجع العدد 3059
ً
في  16كانون األول  ،)2016دليال دامغًا على
ادعاءاتهم.
ً
ً
التوصيف السابق قد يجد ّ
ردًا مقابال سهال،
خاصة لدى من يرى في أحسن األحــوال أن
بيئة املقاومة هي بيئة أقليات غير مؤثرة،
رغ ــم أن ال ـت ــاري ــخ امل ـعــاصــر أظ ـهــر تــأثـيــرهــا
النوعي في مجريات القضية الفلسطينية.
ربما أيضًا ،يكون الـ ّ
ـرد على شاكلة أننا لن
نبيع موقفنا اإلنساني تجاه الضحايا في
حلب ،بموقف سياسي نشتري فيه تأييد
ه ــذه الـبـيـئــة أو جـهــدهــا ال ـســابــق .ه ــذا أمــر
م ـف ــروغ م ــن املـنــاقـشــة ف ــي مـنـطـقــه ،رغ ــم أنــه
ليس مــن الحكمة زي ــادة األع ــداء مقابل أنك
ً
أصـ ــا ال تـكـســب امل ــزي ــد م ــن األص ــدق ــاء ،وال
سـ ّـيـمــا فــي ح ــال كــانــوا عـلــى شــاكـلــة تنظيم
«داعــش» أو «القاعدة» ،أو حتى مجموعات
«نور الدين زنكي املعتدلة»!
امل ـق ــارب ــة األسـ ـ ــوأ ه ــي أن ال ـج ـيــل الـلـبـنــانــي

ـ ـ ـ لـ ــم ن ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري بـعــد
ـ ـ ـ الـ ـ ــذي ع ـ ــاش ت ـج ــرب ــة «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الفلسطينية» ،بقي حتى رحيلها منخرطًا
في القضية الفلسطينية ،بل صاهر وناسب
مقاتلني مــن املنظمة لــم يـكــن يـعــرف ســوى
اس ـم ـهــم ال ـح ــرك ــي دون اس ـم ـهــم الـحـقـيـقــي،
وذرف كثير منهم الدموع على الحال التي
ُوصل إليها املقاتلون الفلسطينيون حينما
أخ ــرج ــوا قـسـرًا مــن ب ـيــروت رغ ــم السلبيات
املسجلة في تلك املرحلة .أما اليوم ،فينبت
شـعــور بــالـكــراهـيــة الـكـبـيــرة ل ــدى أج ـيــال لم
تـعــاشــر البيئة الفلسطينية أو سيطرتها
الجزئية في مرحلة ما .مع ذلك ،هي تحمل

شعورًا بالكراهية يتجاوز بكثير ما شعر
به من وقع عليه ظلم فردي أو منظم سابقًا؛
السبب هو نظرتها إلى أن املنظمة ،بكل ما
كان فيها ،لم تكن تالمس األساس الوجودي
لها ،مقارنة باملشاركة اآلن في حرب تحمل
في أحد ّ
أهم وأوائل عناوينها إبادة بيئات
اجتماعية معروفة وواضحة.
وصـ ـ ــل ال ـج ـي ــل الـ ـص ــاع ــد ع ـم ــري ــا مـ ــن ه ــذه
البيئة إلــى مرحلة ُيـصــدق فيها كــل إشاعة
عــن مشاركة فلسطينية فــي مــا يسمى اآلن
ظــاهــرة اإلرهـ ــاب الـتـكـفـيــري ،خــاصــة أن ّ
أي
مـ ـس ــؤول ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ح ـت ــى م ــن امل ـس ـتــوى
ال ـثــالــث ،ل ــم ي ـسـ َـع إل ــى ال ـ ـ ّ
ـرد عـلــى م ــا تقوله

ّ
أيهما يسارع الحتواء تطورات حلب والموصل :نتنياهو،
محمد فارس جرادات *
أريــد لتداعيات الربيع العربي أن تتفاعل
رب ـم ــا ل ـع ـشــر سـ ـن ــوات قـ ــادمـ ــة ،ب ـح ـســب مــا
ص ـ ّـرح أكـثــر مــن م ـســؤول أمـيــركــي وغــربــي،
وبحسب ما تمخض من رغبة إسرائيلية،
بما يرسم مالمح شرق أوسط جديد يغرق
ّ
فــي الفوضى الـخــاقــة ،فــا تبقى فيه قوى
عــربـيــة ق ــادرة عـلــى تـهــديــد الـكـيــان العبري
في ّ
أي وقت ،في ظل تنامي قوى مرفوضة
إقليميًا وعــاملـيــا ،ليتم عبر تناميها توفر
م ـب ــررات ال ـت ــدخ ــات ال ـعــامل ـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
وبـ ـم ــا ي ـج ـعــل الـ ـس ــاح ــات امل ـح ـل ـي ــة عــرضــة
للتآكل الذاتي طوال الوقت.
يـ ـ ـ ـ ــدرك جـ ـ ـ ــون كـ ـ ـي ـ ــري وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي ،انتماء كل تطور في الصراعات
العربية الراهنة للربيع العربي ،لذا قالها
ب ــال ـف ــم امل ـ ـ ــآن ،ول ـك ــن ب ـع ــد ت ـ ـطـ ــورات حـلــب
واملوصل ،أن أميركا لم تبدأ الربيع العربي
ولم يكن بوسعها وقفه! وما لم يقله كيري
أن ــه ك ــان بــوســع ب ــاده تـحــريــك تـنــاقـضــات
الــواقــع الـعــربــي فــي ضــوء ت ـطــورات الربيع

لـتـحــويــل بــراع ـمــه ال ـتــون ـس ـيــة إل ــى مـحــرقــة
مــوصـلـيــة بـنـغــازيــة تــدمــريــة عــدن ـيــة ،وهــي
تـحــاول جهدها إدام ــة املـحــرقــة حتى وهي
ّ
تــرتــدي مـعــاطــف ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،ويـتـجــلــى
ذل ــك ح ـتــى فـيـمــا يـظـهــر لـلـعـلــن م ــن إشــاعــة
أجواء اإلحباط في سوريا والعراق ،أو من
أخـطــاء قصف مفتعلة ،أو مــن إعــاقــة ّ
تقدم
القوات النظامية في مراحل حساسة تحت
زعم مراجعة الخطط العسكرية.
رغــم دخ ــول قـطــاعــات واسـعــة مــن الشعوب
الـعــربـيــة فــي حــالــة الـشـقــاق الــداخـلــي رغبة
مـ ـنـ ـه ــا ل ـ ـل ـ ـخـ ــاص مـ ـ ــن ط ـ ـغ ـ ـيـ ــان األنـ ـظـ ـم ــة
واسـ ـتـ ـب ــداده ــا ،ووص ـ ــل األم ـ ــر ب ـهــا إلـ ــى أن
تتساوق مع الخطط الصريحة لألجنبي،
ّ
ً
أجزاء ال ُيستهان بها أخذت ّتستيقظ
إل أن
م ــن أوهـ ـ ــام ت ـغ ـي ـيــر ض ـب ــاب ـ ّـي ت ـح ــف ــه غ ـيــوم
هائلة من دخان الدمار اليومي في كل بقعة
من بالد العرب ،وهي غيوم تلبدت في ظل
مـقــارنــة أخ ــذت تـطــرح نفسها بـقـســوة ،بني
طغيان الـنـظــام الــرسـمــي ،وبــن مسلسالت
الذبح الهوليودية في ميادين أمــراء حرب
يــدفــع ثمنها الـنـفــط الـخـلـيـجــي ،حـتــى وإن

اكتوى بلظاها بني الفينة واألخرى.
وكــذلــك ال ـحــال فــي دي ــار الـسـلـطــان الـتــركــي
الـ ـط ــام ــح ب ــأمـ ـج ــاد الـ ـخ ــاف ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة،
وقـ ــد ف ـت ـحــت ك ــل أط ــرافـ ـه ــا ،ب ــل وص ــدره ــا،
لـيـعـلــوهــا الــزاح ـفــون نـحــو الـحـلــم امل ـقــدس،
ف ــإذا ب ــارت ــدادات ال ـفــخ ال ـس ــوري ت ــدوي في
اس ـط ـن ـبــول وأنـ ـق ــرة ص ـبــح م ـس ــاء ،ف ــي ظل
ت ـع ــاظ ــم امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـكـ ــردي ب ـع ــد أس ـط ــورة
كوباني ومــا تــاهــا ،ليجد أردوغ ــان نفسه
املشروع الروسي
مكرهًا على التساوق مع ّ
امل ـت ـنــامــي ع ـلــى أط ـ ــال ال ـت ـعــثــر األم ـي ــرك ــي،
وقــد نـجــح هــذا امل ـشــروع فــي قـضــم األنــويــة
الصلبة للمسلحني ،وكــان آخرها معقلهم
األكـبــر فــي حـلــب ،حيث تــاشــت كــل قــراء ات
ً
التقسيم ،أو الضم شماال وجنوبًا.
ّ
ّ
املدوي في حلب في ظل تفاقم
التطور
جاء
الصراعات الداخلية بني فصائل املسلحني
املنسجمة فكريًا ،ولكنها مختلفة أميريًا،
لتقف املنطقة برمتها على أعـتــاب مرحلة
جديدة ،بات فيها محور املمانعة املتحالف
خريطة جديدة،
مع
ّ
الروسي يرسم بدايات ّ
في ظل ترقب إسرائيلي متحفز ،ال يخفف

ّ
م ــن روع ـ ــه إل تـ ـص ـ ّـدر ال ــروس ــي لـلـمـشـهــد،
والروسي ال يعنيه من أمر الكيان العبري
ّ
إل ضـمــان الـحـيــاد املـطـلــق ،أو لـعـلــه حياد
ً
يميل قليال لتبقى تل أبيب في سالم.
ل ــن يـكـتـفــي ال ـك ـي ــان ال ـع ـب ــري بــال ـض ـمــانــات
الــروس ـيــة أن ال تـنـعـكــس ت ـط ــورات املـشـهــد
عـلـيــه س ـل ـبــا ،ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي قـ ــدرات حــزب
ال ـل ــه ،وم ــن خـلـفـهــا ال ــراع ــي اإلي ــران ــي وهــو
ي ـس ـ ّـج ــل ك ــل يـ ــوم ن ـق ــاط ــا ث ـق ـي ـلــة ف ــي امل ـي ــاه
املشتعلة بالتراث والتكنولوجيا .صحيح
ّ
أن اإلسرائيلي يعاني من ترهل في قدراته
ّ
العسكرية ،وهو ترهل ظهرت مالمحه في
ّ
فدائي واحد
هروب مئات من جنوده أمام
ي ـق ــود شــاح ـنــة مــدن ـيــة وسـ ــط تـجـمـعــاتـهــم
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي قـ ـل ــب الـ ـ ـق ـ ــدس ،لـ ـك ــن ه ــذا
اإلسرائيلي ومع تسلمه لسرب من طائرات
 f35امل ـت ـط ــورة ،وف ــي ظ ــل الـ ـخ ــواء الـعــربــي
امل ـح ـيــط ،ول ـع ـلــه ال ـت ـضــامــن الـخـلـيـجــي في
مواجهة املقاومة بكل أشكالها وأقطارها،
ف ــإن ه ــذا اإلســرائـيـلــي مــا زال يـتـحـ ّـرك وفــق
عقلية (الضربة االستباقية -خير وسيلة
للدفاع الهجوم).
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رأي

فصائل كبيرة فــي ســوريــا عــن استفادتها
مـ ّـمــا ادع ــت أنــه «خـبــرة فلسطينية فــي حفر
األن ـفــاق» .مــن جهة مقابلة ،تخجل فصائل
فلسطينية فــي ســوريــا مــن الـبــوح بطبيعة
مشاركتها في املعارك تحت عنوان حماية
امل ـخ ـي ـمــات؛ وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن مـصــداقـيــة
هذا الشعار ،فإن مشاركتهم ـ لحسن الحظ
ولـســوئــه ـ ـ أنـقــذت الفلسطينيني السوريني
ـاد لــدى الحكم
داخ ــل ســوريــا مــن مــوقــف مـعـ ٍ
والبيئات املوالية ،في مقابل أن «خبرة حفر
ً
األنفاق» لم تنقذ طفال مريضًا وجريحًا من
الذبح بالسكني!
ّ
رغــم كــل ما سبق ،ليس هــذا بيت القصيد؛

إنما تكمن اإلشكالية الخطيرة في موقف
ال ـب ـي ـئــة ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ــي صــار
ي ـس ـهــل ـ ـ ـ ل ــأس ــف ـ ـ ـ ت ـس ـم ـي ـت ـهــا بـ ـ «ال ـب ـي ـئــة
الـسـنـيــة» .فــي هــذه الـبـيـئــة ،ثـمــة فـئــات عــدة
ّ
لـ ـع ــل أهـ ـمـ ـه ــا :الـ ـق ــومـ ـي ــون والـ ـيـ ـس ــاري ــون،
وامل ـت ــدي ـن ــون ،وال ـب ـي ـئــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـعــامــة،
والـنــاشـطــون اإلن ـســان ـيــون .نـبــدأ مــن الفئة
األخـيــرة ،فهذه ال مشكلة لديها في التأثر
بـ ـم ــا حـ ـ ــدث ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ت ـ ـجـ ــاه م ـ ــا ح ــدث
وي ـح ــدث وس ـي ـح ــدث ف ــي ف ـل ـس ـطــن .ه ــؤالء
جاهزون للبكاء على اإلنسان في أي وقت
وظـ ـ ــرف ،وهـ ــم ف ـع ـل ـيــا ـ ـ ـ خ ــاص ــة املــرت ـب ـطــن
ب ـمــؤس ـســات املـجـتـمــع امل ــدن ــي وبــاملــانـحــن

من الصعب
على البيئات
المجتمعية
الفصل بين
القضية
الفلسطينية
وتصرفات
بعض
الفلسطينيين

َ
ّ
الموقف
عقد ُ
المعالجة األمنية
بحق رافضي التحشيد
السياسي واإلعالمي
والديني (آي بي ايه)

الدوليني ـ ال ُي ّ
عول عليهم في أي تغيير.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـفـئــة الـثــانـيــة (امل ـتــدي ـنــون)،
ّ
ه ـ ــؤالء ل ـهــم ت ـف ــرع ــات ك ـث ـيــرة ل ـك ــن الـصـنــف
الـ ــذي يـظـهــر فـلـسـطـيـنـيــون ك ـثــر تـعــاطـفـهــم
معهُ ،يثبت منذ أكثر مــن أربـعــن سنة قبل
األزمــة السورية برمتها ،أن فلسطني خارج
أولوياته ،وأنه مستعد ليذهب ويحارب في
كــل م ـكــان إال فـلـسـطــن ،وه ــذا األم ــر أوضــح
من الشمس ،وال داللة على شمس ،بل لدى
ت ـيــارات كثيرة تنظيرات عقائدية وفقهية
تــؤخــر فلسطني ،ليس إلــى املــرتـبــة الثانية،
إنما إلى ما وراء الزمن.
أمــا الفئة األولــى (القوميون واليساريون)،
فهي كانت قد اتخذت قــرارهــا منذ اللحظة
األول ـ ـ ـ ــى بـ ــاالف ـ ـتـ ــراق عـ ــن مـ ــواقـ ــف اإلسـ ـ ــام
السياسي وحركاته ،ولم يظهر ،ولن يظهر
غالبًا ،عليها أي تغيير جــذري في موقفها
من القضية الفلسطينية.
الفئة الثالثة هــي محل الـخــوف والخشية،
خ ــاص ــة أن وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ع ــربـ ـي ــة ،حـتــى
فـلـسـطـيـنـيــة ،ق ــدم ــت ف ــي أول ــوي ــات ال ـعــرض
حــروب اإلقليم على قضية فلسطني؛ تكفي
اإلش ــارة إلــى قـنــاة فلسطينية كــانــت تمتاز
بـنـقــل ال ـب ــث امل ـبــاشــر م ــن س ــاح ــات املـسـجــد
ّ
األقصى في اإلفـطــارات الرمضانية ،تخلت
ذات رمضان عن هــذا االمتياز مقابل النقل
من ساحة رابعة العدوية في مصر ،لتعود
وتتدارك املوقف بقسم الشاشة إلى نصفني
أحدهما لرابعة والثاني لألقصى ،فيما كان
الصوت من نصيب النصف األول!
هذه الفئة الشعبية الواسعة ،التي تعرضت
لتشويش كبير ،باتت ال ترى بسببه التطبيع
والتنسيق مع االحتالل (بكل عناوينه بما
يشمل املعارضة السورية املصنفة معتدلة
َّ
مجرمًا يوجب اإلدانــة
أو جهادية) تطبيعًا
والرفض .هذا إن لم يكن التطبيع سببًا في
تغيير املــوقــف واالصـطـفــاف ،أو على األقــل
اللجوء إلى دائرة الحياد.
إن تـ ـضـ ـخـ ـي ــم مـ ـ ــا حـ ـ ـ ــدث فـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــب ،رغـ ــم
املــاحـظــات املتعلقة بـكـ ّـم الـصــور واألخـبــار
عما حــدث هناك والتغطية على استهداف
املسلحني في املدينة للمدنيني طوال خمس
سنوات وإخاللهم باالتفاق ّ الخاص بنقلهم
وغيرها من مالحظات محقة ،يعني في أقل
تقدير أن سكني الــذبــح اإلســرائـيـلــي عندما
ستطاول غــزة ،لن تكون أقسى وأشــد وقعًا
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـب ـي ـئ ــة ب ـس ـبــب ال ـ ـصـ ــورة ال ـتــي
ّ
«السنية»)
نرسمها لها ،علمًا بأنها (البيئة
كـ ــانـ ــت ت ـش ـك ــل دومـ ـ ـ ــا امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادًا ل ـل ـف ـصــائــل
الفلسطينية عامة ،و«حماس» خاصة ،كما
لن يوجب ذلك منها إال التعاطف البارد.
إن القول ألهل غزة من داخلها :انظروا إلى
مــا يـحــدث فــي حـلــب ،إن ــه أكـبــر مـمــا يرتكبه
اإلسرائيلي بحقكم ـ وهو ادعاء باطل وغير
منطقي ـ يعني تهيئة نفسية ملن خارجها
بغض النظر عما سـيـحــدث ،والــذهــاب إلى
تـ ـس ــاؤل داخـ ـل ــي يـ ـق ــول :مل ـ ــاذا سـنـطـلــب من
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إسرائيل أن تكون رحيمة بنا ونحن لسنا
ّ
رحماء بني أنفسنا؟ لعل هذه أولى وأبسط
نـتــائــج ال ـكــذب والـتـضـخـيــم ضـمــن مصالح
سياسية بالدرجة األولى.
وإذا ت ـح ــدث ق ــائ ــل ع ــن امل ــوق ــف ال ــدي ـن ــي أو
ً
اإلن ـس ــان ــي ،فــإنــه ف ـعــا ك ــان يـمـكــن االكـتـفــاء
ببيان واحــد منذ بداية األح ــداث ال السعي
إلـ ــى تـ ـج ــزيء امل ــواق ــف ثـ ـ ّـم تـنـظـيــم حـمــات
وصـ ــرخـ ــات ،ألن هـ ــذا ال ـت ـت ــاب ــع ي ـص ـنــع فــي
العمل السياسي ما يسمى الدفاتر املغلقة
ً
ال ـت ــي ل ـهــا م ــوع ــد لـفـتـحـهــا ،ف ـض ــا ع ـلــى ما
يسببه تحشيد الـتــراكـمــات داخ ــل البيئات
املجتمعية القريبة منا والبعيدة.
في غزة ،ويمثل
يكفي أن أكبر فصيل مقاوم ّ
ال ـق ــوة الـحــاكـمــة لـلـقـطــاع ،حــشــد ف ــي ذك ــرى
انطالقته القضية املركزية صوب حلب ،دون
أن يرفع شعارًا مركزيًا آخر ،خاصة أنه في
ه ــذه الـسـنــة لــم يـحــدث ال ـنــاس أو جمهوره
عــن فــك الحصار أو األف ــق املعيشي أو فتح
املـعــابــر أو املصالحة أو الـكـهــربــاء أو حتى
قضية األس ــرى ،بــل ذهــب إلــى جعل الوجه
املـ ـق ــاوم (امل ـس ـل ـحــن) ي ـش ــارك ــون الـجـمـهــور
فــي التفاعل رغــم صــدور تعميم مسبق من
ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة بـمـنــع امل ـشــاركــة فــي أي
ح ـم ــات تـتـعـلــق ب ــال ـش ــأن الـ ـخ ــارج ــي ،وفــق
بعض املعلومات الصحافية ،لكن ما حدث
كان العكس!
إن زيــادة األعــداء صــارت سلوكًا فلسطينيًا
عــامــا بـعــدمــا شـعــر الفلسطيني بـكـ ّـم الـغــدر
والـخـيــانــة لقضيته املــركــزيــة ،بــل ذهــب إلى
ّ
حد التفاوض مع االحتالل من جهة ،وبناء
رقبته لالحتالل
العالقة مع من سوف يسلم ُ َّ
م ــن جـهــة أخـ ــرى .ومـثـلـمــا ت ـح ــذر دول مثل
الخليج واألردن وتركيا من تبعات اإلرهاب
ـ ـ التكفيري ال ــذي بــدأ يالمسها ،يخشى أن
يــأتــي إل ــى غ ــزة ي ــوم شـبـيــه ،رغ ــم أن الـفــارق
األس ــاس ــي فــي ضـبــط ال ـق ـطــاع هــو املـســاحــة
الصغيرة له وكثافة مصادر املعلومة واألمن
لــدى األجـهــزة املختصة ،لكن :مــاذا لــو عمل
الـتـكـفـيــريــون عـلــى تـغـيـيــر استراتيجيتهم
يومًا مــا ـ ـ وهــو مــا بــدأت عالماته بالظهور
ـ ـ ووجـ ــدوا بيئة جــاهــزة لقبولهم بـعــد هــذا
الضغط املتواصل مــن التأطير والتنظير؟
ربما يكون سيناريو مستبعدًا وقد يوصف
بــأنــه ضــرب مــن الـخـيــال ،ألن هــذا دوم ــا هو
ّ
النوع املحبب لنا من التفكير ،لكن التاريخ
يــؤكــد أن مــن ي ــزرع ث ـم ـرًا فــاس ـدًا ال يحصد
سوى الندامة ،ونرجو أال تكون.
ّأما عن ّ
الصورة العامة للقضية الفلسطينية
ون ـظــرة ال ـعــرب واملـسـلـمــن إلـيـهــا بـعــد هــذه
األحـ ـ ــداث طـ ــوال س ــت س ـن ــوات م ـض ــت ،ومــا
يمكن أن يقال أو يفعل خالل أي حرب مقبلة
يكتف
على غــزة ،فــإن اإلجــابــة برسم مــن لــم
ِ
أجهزة األمن
بالبيانات واملظاهرات ،وأطلق ّ
لترهب مــن خالف الـجـ ّـو الــذي حشد لــه ،لو
تلميحًا.
* من أسرة «األخبار»

ترامب ...كالهما؟
إن ف ـشــل ال ــره ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى إدام ــة
االنتحار العربي-العربي ،سيقوده لسرعة
االعتماد املباشر على نفسه لضمان حياة
العربي ّ
ّ
ّ
امليت)
الجيد هــو
نظرية (العربي
وهو في غمرة الحدث السوري ،ومن خلفه
تطورات املشهد على الفرات العراقي ،بما
يعنيه من تغيرات جيواستراتيجية يقف
فيها اإليراني ليستثمر كل ّ
تطور ،حتى لو
ً
ّ
ظـهــر فيها األمـيــركــي بـطــا فــي الـجــو ومــن
خـلــف ال ـس ـتــار ال ـعــراقــي فــي أح ـيــان أخ ــرى،
فــإن اإلسرائيلي يــدرك خـطــورة الفضاء ات
الـجــديــدة الـتــي يمكن أن تتحرك فــي ظلها
امل ـقــاومــة الـلـبـنــانـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ،وهــي
فضاء ات عسكرية-سياسية ،وربما يحفها
سياق دولي ناهض تحاول فيه روسيا أن
تتلمس مصالحها في ظل ّ
ّ
تغيراته ،وهي
ت ــدرك حساسية البعد اإلســرائـيـلــي ،ولكن
روس ـيــا تعلمت مــن درس ـ ّـي ليبيا الـقــذافــي
وعراق صدام أن مصالحها فوق كل اعتبار.
لــن يـطــول الــزمــن أم ــام اخـتــراع اإلسرائيلي
ملبررات التدخل الواسع في لبنان ،وليس
تسليح حزب الله ببعيد ،فهو أصل األزمة

ُ
مـنــذ بــداي ـت ـهــا ،فـقــد ه ــزم اإلســرائ ـي ـلــي عــام
 2006أمام الصمود اللبناني ،وقد تقرر عبر
لجنة فـيـنــوجــراد أن يستعيد اإلسرائيلي
زمــام املبادرة خالل خمس سنوات ،جاء ت
خاتمة السنوات الخمس عــام  2011حيث
اشتعل الصراع الذي دخله حزب الله دفاعًا
عــن خــاصــرتــه ،لـيـقــف اإلســرائـيـلــي منبهرًا
وهــو يــرى خصمه الـلــدود يـخــوض معركة
قــاسـيــة تـحــت أن ـظ ــاره ،وال يمنعه ذل ــك من
التدخل النوعي املحدود متى شاء.
لكن أما وقد أخذ الصراع العربي يتراجع،
ولــم يعد للضربات اإلسرائيلية املحدودة
أث ـرًا مفصليًا ،فيما تعاظمت قــدرات حزب
الله أضعافًا مضاعفة ّ
كمًا ونوعًا وخبرة،
في ظل استقرار تام في الساحة اللبنانية،
وهــو اسـتـقــرار أمـنــي  -سياسي أخــذ يقنع
بـســاح ح ــزب الـلــه كـضـمــان للسلم األهـلــي
في مواجهة االحـتــراب الـقــادم من الخارج،
ســواء كــانــت حــروفــه عربية أو عبرية ،فإن
الـ ـح ــرب اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـب ــدو الـ ـي ــوم خ ـيــار
ال ـ ـضـ ــرورة إلع ـ ـ ــادة عـ ـق ــارب م ــا ب ـع ــد حـلــب
للوراء.

لن تكتفي
إسرائيل
بالضمانات
ّ
الروسية أل
تنعكس
تطورات
المشهد
عليها سلبيًا

ّ
األميركي في ظل رئاسة
وقد يبدو التناغم
تــرامــب الـقــادمــة مــع ال ــروس ــي ،خـيــار تهدئة
فــي املـلــف الـعــربــي بــاعـتـبــار مــواقــف تــرامــب
الـحــاسـمــة نـظــريــا ضــد الـتـطـ ّـرف اإلســامــي،
وهـ ـ ــو ت ـ ـطـ ـ ّـرف اع ـت ـل ــى امل ـش ـه ــد الـ ـ ـس ـ ــوري -
ال ـع ــراق ــي ،رب ـمــا األمـ ــر ك ــذل ــك ،ول ـكــن ت ـطـ ّـرف
ـف ببعض املسلمني،
تــرامــب املـعـلــن لــم يـكـتـ ِ
ليطال عامتهم ،بما يؤكد أن أميركا في ظل
عقلية ترامب مرشحة أكثر لالنغماس في
الصراع ضد املسلمني ،وخاصة ضد الطرف
املرشح لالنتصار في الصراعات الداخلية
أولهما
الراهنة ،في ظل عاملني أساسيني،
ّ
ال ـعــامــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـض ــاغ ــط ،واملـتـحــفــز
طوال الوقت ضد أعدائه الثالثة الرئيسيني،
وقــد أعـلــن عــن خطورتهم بالترتيب :حزب
الـلــه  -إيـ ــران  -غ ــزة ،وه ــو عــامــل حــاســم في
ظــل انـكـبــاب تــرامــب امل ـت ـســارع فــي مصلحة
اإلسرائيلي ،بشكل غير مسبوق في التاريخ
األميركي الرئاسي.
ال ـعــامــل ال ـثــانــي ه ــو ن ـظــرة ت ــرام ــب إليـ ــران،
وتـ ـه ــدي ــده ل ـه ــا ب ــإل ـغ ــاء االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي،
وتحذيراته لها عسكريًا في مياه الخليج

العربي ،وهي تهديدات أخذت تظهر حتى
قـبــل تسليم أوبــامــا لـلــرئــاســة عـنــدمــا بــادر
األسـطــول األميركي بفتح النار على سفن
إيرانية مؤخرًا.
ت ـب ــدو خــري ـطــة الـ ـص ــراع ال ــراه ـن ــة مــرشـحــة
ّ
لتغيرات هائلة بعد حلب واملوصل ،ولعل
شـهــور تــرامــب األول ــى فــي الـبـيــت األبـيــض،
فــي ظــل خطط إسرائيلية جــاهــزة لتجاوز
قـ ـ ـ ــرارات األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ،عـبــر
خ ـل ــق وق ــائ ــع إق ـل ـي ـم ـيــة جـ ــديـ ــدة ،م ـيــدان ـهــا
الـفـسـيــح ل ـب ـنــان-ســوريــا ،بـمــا يـفـتــح الـبــاب
عـلــى مـصــراعـيــه لـكــل االح ـت ـمــاالت مــن بــاب
امل ـن ــدب ح ـتــى مـعـبــر رفـ ــح ،وي ـب ـقــى ال ـســؤال
ّ
املــلــح؛ هل ينجح ثنائي ترامب  -نتنياهو
وم ــن خـلـفـهـمــا رعـ ــاع الـخـلـيــج ف ــي اح ـتــواء
مــا أفــرزتــه ت ـطــورات حـلــب واملــوصــل؟ وهــل
س ـي ــدف ــع ذلـ ــك م ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ل ـل ـي ـقــن أن
االشتباك امليداني املباشر مع اإلسرائيلي
أمــر ال يمكن تجاهله طــوال الــوقــت ،وربما
يكمن فيه الحل الحاسم للخروج من مأزق
االحتراب الداخلي؟
* كاتب وباحث فلسطيني
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العالم

على الغالف
َ َ
« ...وقد وق َر واستقر في
عقيدة المحكمة ،أن سيادة
على جزيرتي تيران وصنافير
مصر ٌ
مقطوع بها ،وأن دخول
الجزيرتين ضمن األراضي المصرية
ما انفك راجحًا رجحانًا يسمو إلى
اليقين ...وأن الحكومة لم تقدم
ثمة وثيقة أو أي شيء آخر ّ
يغير
أو ينال من هذا األمر» .العبارة
التي نطق بها رئيس المحكمة
اإلدارية العليا أحمد الشاذلي،
أمس ،كانت كفيلة بإشعال
قاعة مجلس الدولة ،بالهتافات
والزغاريد ،بعد ساعات طويلة
من الترقب ،سبقت انعقاد
الجلسة الحاسمة للنظر بالطعن
المقدم من جانب الحكومة
المصرية ضد قرار قضائي سابق
قضى بإلغاء اتفاقية الحدود
البحرية بين مصر والسعودية،
والمعروفة إعالميًا باسم
«اتفاقية تيران وصنافير».
الحكم القضائي ،والذي جاء
في نحو  ٦٠صفحة ،أجابت فيه
المحكمة اإلدارية العليا عن كل
األسئلة والدفوع التي أبديت
خالل جلسات الطعن ،منهية
بذلك معركة قضائية خاضتها
«الحملة الشعبية للدفاع عن
تيران وصنافير» ،استغرقت ٢٣٥
يومًا ،منذ بدء النظر في أولى
الدعاوى المقدمة إلبطال
االتفاقية ووقف تنفيذها
في  ٢٧أيار عام  .٢٠١٦ويأتي
قرار المحكمة اإلدارية العليا،
التي عقدت جلستها في ظل
إجراءات أمنية مشددة شملت
منع الصحافيين والشخصيات
العامة من دخول مقر مجلس
الدولة ،ليغلق الباب أمام
إجراءات التقاضي األخرى ،التي
ُيمكن أن تلجأ إليها الحكومة
المصرية ،برغم تلويحها
بإمكانية اللجوء الى المحكمة
الدستورية ،التي يرى معظم
فقهاء القانون الدستوري أنها
ليست محكمة اختصاص في
هذا النوع من المنازعات (في
ما عدا حالة واحدة مرتبطة
بتناقض حكم يوم أمس مع
حكم سابق صادر عن محكمة
أخرى) .ومهما يكن اإلجراء الذي
ستواجه فيه الحكومة المصرية
تلقتها
التي
الصفعة القضائية ّ
ً
أمس ،فإن ما جرى يمثل تحوال
جذريًا في المعركة المفتوحة
بين نظام الرئيس عبد الفتاح
السيسي ومعارضيه ،الذين
كادوا ينسون فرحة االنتصارات،
بعد سلسلة االنتكاسات التي
تكبدوها خالل األعوام الثالثة
الماضية

ُ
قضي األمر...
هزيمة أولى للسيسي
القاهرة ــ األخبار
املحكمة اإلداري ــة العليا أغلقت ،يوم
ّ
«بالضبة واملفتاح»
أمس ،باب القضاء
أم ــام امل ـن ــاورات الـتــي انتهجها نظام
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلضفاء
الطابع القانوني على اتفاقية ترسيم
الحدود بني مصر والسعودية ،والتي
ت ــم تــوقـيـعـهــا خ ــال ال ــزي ــارة املـلـكـيــة
التي قــام بها سلمان بن عبد العزيز
للقاهرة في نيسان عام .٢٠١٦
وبـ ــرفـ ــض ال ـط ـع ــن ال ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــت بــه
الحكومة املصرية على قــرار املحكمة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ــأيـ ـي ــد ح ـكــم
الـ ـقـ ـض ــاء اإلداري ب ـب ـط ــان ات ـفــاق ـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـعــوديــة ،وال ـتــأك ـيــد ،تـبـعــا لــذلــك،
ع ـل ــى س ـ ـيـ ــادة م ـص ــر ع ـل ــى ج ــزي ــرت ــي
ت ـ ـيـ ــران وصـ ـن ــافـ ـي ــر ،يـ ـك ــون مـعـسـكــر
«ثورة  25يناير» قد حقق أول انتصار
فعلي على نظام السيسي ،في الحرب
الــام ـت ـكــاف ـئــة املـعـلـنــة ض ــده م ــن قبل
أجهزة النظام السيساوي ،بما رافق
ذلك من تضييق الخناق على املجال

الـ ـع ــام ،ال ـح ــزب ــي واإلعـ ــامـ ــي ،والـ ــزج
بمئات الناشطني املطالبني بالحرية
والديموقراطية في السجون.
األج ـ ـ ــواء االح ـت ـفــال ـيــة ال ـت ــي تـفـجــرت
داخل قاعة املحكمة ،وخارج مبناها،
ف ــي ح ــي ال ــدق ــي الـ ـق ــاه ــري ،وس ـي ــول
التغريدات والتدوينات على مواقع
ّ
لتعبر عن
التواصل االجتماعي ،أتت
شعور بفرحة ندر أن انتابت املعسكر
ال ـث ــوري ،مـنــذ الـثــالــث مــن ت ـمــوز عــام
 ،٢٠١٣حــن أفـضــى تـقــاطــع املصالح
النادر ،بني الثوار والعسكر والفلول،
إلــى إسقاط الفاشية الدينية املمثلة
ب ـح ـك ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،بـمــا
أســس لفاشية عسكرية ،سعت ،منذ
اللحظة األول ــى ،إلــى االنتقال بمصر
إل ـ ــى ن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ،ت ـكــاد
تـكــون األولـ ــى مــن نــوعـهــا فــي العالم
العربي ،قوامها استحواذ املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــام ـ ــل م ـف ــاص ــل
االقتصاد الوطني ،ويديرها رئيس
بـ ّ
ـزي مــدنــي ذي خلفية عـسـكــريــة ...ال
بل استخبارية!
ال يـمـكــن ال ـف ـصــل ب ــن قـضـيــة ت ـيــران

السيسي :نحو تعديل حكومي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزامه إجــراء تعديل وزاري وشيك ،وسط
تكهنات بأن يشمل التعديل رئيس الحكومة املهندس شريف إسماعيل.
ُ
وأضــاف السيسي في خالل حــوار مع رؤســاء تحرير الصحف القومية ،ينشر
على أج ــزاء ،أنــه بحلول  30أيــار/مــايــو  ،2018وهو
موعد انتهاء مدته الرئاسية األولــى ،سيكون هناك
«مشروعات كبيرة قد تم االنتهاء منها( ...إضافة)
إلى استعادة األموال التي تم إنفاقها في املشروعات
ً
الضخمة» ،قائال« :أقسم بالله إن ما يتم على أرض
مصر كان يصعب إتمامه فى  ٣٠عامًا ،فما ننجزه
يـتــم بــإمـكــانــات م ـصــر ،واع ـت ـمــادهــا عـلــى الـ ــذات مع
االحتفاظ بالكرامة الوطنية» .ووعد السيسي بضبط
األسـعــار وخفض سعر ال ــدوالر أمــام الجنيه خالل
األشهر الستة املقبلة.

وص ـن ــاف ـي ــر ع ــن ذل ـ ــك الـ ـت ــوج ــه ال ــذي
س ـعــى إل ـي ــه ع ـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي،
ذل ـ ـ ــك أن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـ ّـوالت ال ـ ـتـ ــي ق ــاده ــا
الـجـنــرال الحاصل على رتـبــة مشير،
اف ـت ـقــرت إل ــى عـنـصــر ج ــوه ــري ،وهــو
وج ــود اقـتـصــاد ق ــوي ،أو عـلــى األقــل
ب ـن ـيــة اق ـت ـص ــادي ــة ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـطــويــر،
باملفهوم الرأسمالي ،وبالحد األدنى
مـ ــن ال ـش ـك ـل ـي ــات «ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
التجميلية ،التي من شأنها حفظ ماء
وجه النظام الحاكم.
ت ـج ــاه ــل ال ـس ـي ـس ــي ك ــل ذلـ ـ ــك ،فـسـلــك
طــري ـقــا خ ـط ـي ـرًا ،وان ـت ـه ــج سـيــاســات
م ـت ـخ ـب ـطــة ،اس ـت ـغ ــل ف ـي ـهــا تـفــويـضــا
شعبيًا غير مسبوق في تاريخ مصر
ال ـح ــدي ــث ـ ـ ـ ل ــم ي ـن ـلــه ح ـت ــى الــرئ ـيــس
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر فــي
ذروة صـعــوده ـ ـ لخنق املـجــال العام
بسلسلة قــوانــن؛ كــان أبــرزهــا قانون
التظاهر السيئ الصيت ،واستكملها
ب ـت ـش ـك ـيــل م ـج ـل ــس نـ ـي ــاب ــي فـ ّـص ـل ـتــه
األجهزة األمنية على مقاسه ،وحجم
أي دور آخ ـ ــر ،ح ـتــى ل ـج ـهــاز ال ــدول ــة
ال ـب ـيــروقــراطــي ،عـلــى سـ ّـيـئــاتــه ،حتى
ص ـ ــارت الـ ـب ــاد ت ـ ــدار بـكـلـمــة واحـ ــدة
م ــن م ــدي ــر مـكـتـبــه ع ـب ــاس ك ــام ــل ،من
دون خطة واضـحــة ،وصــار الخطاب
ال ـس ـي ــاس ــي ق ــاصـ ـرًا ع ـل ــى ه ـلــوســات
«الدروشة» املصطنعة ،و«العسكرة»
الفظة ،التي دفعت الرئيس /املشير
ذات يوم إلى مقاربة قضية حساسة
على غــرار تيران وصنافير بعبارات
من قبيل «أنا ّأمي قالت لي ما تبصش
للي في إيد الناس» و«مش عايز كالم
تاني في موضوع الجزيرتني».
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ـت ـخ ـبــط ،ل ــم ي ـكــن أم ــام
السيسي ســوى طريق واحــد يسلكه
لتجنب الفشل ،أو بعبارة أكثر دقة،
ت ــأخ ـي ــر الـ ـك ــارث ــة ،وه ـ ــو املـ ـس ــاع ــدات
الخليجية التي أغرقته بها دول مثل
ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،كــاسـتـثـمــار
إقليمي فــي حليف «سـنــي» محتمل،
م ــن خ ـ ــارج مـ ـج ـ ّـرة م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،وال سيما في ظل املواجهة
املفتوحة بني الخليجيني وإيــران في
بؤر عدة ملتبهة ،مثل سوريا واليمن.
لـكــن «الـشـيــك الـخـلـيـجــي» ال ــذي ُمنح

لـلـسـيـســي «ع ـلــى ب ـي ــاض» أيـ ــام املـلــك
الراحل عبدالله بن عبد العزيز لم يعد
كــذلــك فــي ظــل خليفته املـلــك سلمان،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد بـ ــروز الـطـمــوحــات
الجامحة الى حد الجنون لولي ولي
ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،ودخ ــول
اململكة النفطية فــي أزمــة اقتصادية
ومــالـيــة غـيــر مـسـبــوقــة ،فــرضــت على
األسـ ــرة املــالـكــة االسـتـغـنــاء عــن فكرة
«الـ ــدعـ ــم ب ــاملـ ـج ــان» ،وط ـل ــب األث ـم ــان
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـكــل ب ـ ـتـ ــرودوالر يـخــرج
م ــن خــزيـنـتـهــا إلـ ــى م ـص ــر ،ولـ ــم تعد
بالتالي عـبــارات مثل «كبير العرب»
كافية لصدور أمر ملكي «بدعم مصر
الشقيقة» باملليارات.
م ـ ــن ب ـ ــن تـ ـل ــك األثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،ك ـ ـ ــان ط ـلــب

الجنود المجهولون ...آن لهم أن يفرحوا
القاهرة ــ محمد الخولي
روح يناير كانت تتمشى في شوارع
القاهرة أمس .تلك الروح التي غابت
ً
ط ــوي ــا ،عـ ــادت م ــن شـ ــارع مـ ــراد في
مـحــافـظــة ال ـج ـيــزة (ج ـنــوب الـقــاهــرة
الكبرى) ،حيث مقر محكمة مجلس
الـ ــدولـ ــة ،لـتـنـتـشــر ف ــي أرجـ ـ ــاء مـصــر
كلها.
مع فرحة الحكم بمصرية جزيرتي
ت ـ ـيـ ــران وصـ ـن ــافـ ـي ــر ،كـ ـ ــان ال ـش ـب ــاب
يهتفون ملــن قــادوا املعركة ،وكانوا
فــي أول الصفوف ،كاملحامي خالد
ع ـ ـلـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
الـجــزيــرتــن ،وكــذلــك املـحــامــي مــالــك
ع ــدل ــي ،ال ـ ــذي ق ـبــض ع ـل ـيــه ألش ـهــر،
وه ـ ـ ــو أي ـ ـضـ ــا أح ـ ـ ــد أعـ ـ ـض ـ ــاء ف ــري ــق
الــدفــاع عــن القضية .هتف الشباب
املتهمني،
باسميهما وبــاســم باقي
ُ
وهـتـفــوا لـكــل الـشـبــاب الــذيــن قبض
عـلـيـهــم ف ــي امل ـعــركــة م ـنــذ بــداي ـت ـهــا،
فــي نـيـســان (أبــريــل) املــاضــي ،حتى

نهايتها أمس.
ّ
غ ـي ــر أن هـ ـن ــاك جـ ـن ــودًا م ـج ـهــولــن،
كــانــوا بــالـفـعــل أب ـطــال تـلــك املـعــركــة،
خــاضــوهــا ب ـشــرف رغ ــم كــل الـقـيــود،
وال ـض ـغ ــوط ال ـتــي م ــورس ــت عـلـيـهــم،
ّ
إن أحدهم ّ
عرض نفسه الحتمال
بل
ترك منصبه كرئيس تحرير إصدار
صحافي قومي.
بخالف كل رؤســاء تحرير الصحف
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،بـ ــل الـ ـصـ ـح ــف ال ـخ ــاص ــة
ّ
أيـ ـض ــا ،فـ ـ ــإن ع ـ ــاء الـ ـعـ ـط ــار ،رئ ـيــس
ت ـحــريــر م ـج ـلــة «األهـ ـ ـ ــرام ال ـع ــرب ــي»،
أح ــد إص ـ ــدارات مــؤسـســة «األه ـ ــرام»
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،خـ ـ ــاض مـ ـع ــرك ــة طــوي ـلــة
إلثبات مصرية الجزيرتني .فعل ذلك
ِّ
ر ّغــم مــوقــف الــدولــة الــرسـمــي املــؤكــد
أن ـه ـم ــا س ـع ــودي ـت ــان ،ورغ ـ ــم مــوقــف
رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر ج ــري ــدة «األهـ ـ ـ ــرام»
اليومية ،محمد عبد الـهــادي عــام،
الذي كتب افتتاحية يوم  26تشرين
األول (أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر)  2015بـ ـعـ ـن ــوان:
«وعادت الوديعة إلى أهلها» ،يدافع

فيها عــن مــوقــف الــدولــة فــي تسليم
ال ـج ــزي ــرت ــن إل ـ ــى امل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية.
كـ ــان عـ ــاء ف ــارس ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ،خ ــاض
معركة مهنية قوية .مع الحكم األول
بـمـصــريــة ال ـجــزيــرتــن ،ج ــاء ع ـنــوان
«األه ـ ــرام ال ـعــربــي»« ،الـحـكــم عـنــوان
الحقيقة  ...مصرية بحكم الشعب».
وفـ ــي الـ ـع ــدد األخ ـ ـيـ ــر ،ن ـش ــر وث ــائ ــق
تــؤكــد مـصــريــة الـجــزيــرتــن ،ولعلها
املــؤس ـســة ال ـقــوم ـيــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
فـعـلــت ذلـ ــك ،بـيـنـمــا ب ــاق ــي الـصـحــف
كـ ــانـ ــت تـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي رك ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
والحكومة.
وعلى صفحته على فايسبوك ،نشر
ع ــاء ال ـع ـطــار صـ ــورًا ل ـفــريــق الـعـمــل
في «األهــرام العربي» وهم يوزعون
«ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــات» فـ ـ ــرحـ ـ ــا واب ـ ـت ـ ـهـ ــاجـ ــا
ب ــالـ ـحـ ـك ــم .وعـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه أيـ ـض ــا،
استقبل عبارات التهنئة ،واملباركة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ووص ـ ـ ـفـ ـ ــه ب ـع ـض ـهــم
«بــاملـسـتـبـيــع» أو «املـسـتـغـنــي» كــون

معركته على مصرية الجزيرتني قد
تكون تذكرة إنهاء رئاسته لتحرير
مجلة «األهرام العربي».
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ،ت ـ ـ ـ ــم االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء
بالصحافي إبراهيم عيسى ،رئيس
تـحــريــر جــريــدة «امل ـق ــال» ،ال ــذي كــان
مـ ـع ــارض ــا ش ــرس ــا الت ـف ــاق ـي ــة ت ـي ــران
وصـنــافـيــر مـنــذ ال ـيــوم األول ،وكــان
مدافعًا قويًا وصلبًا عن مصريتهما.
وت ـعـ ّـد الـصـحــافـيــة فــي «امل ـق ــال» رنــا
ممدوح أحد أسباب الحكم ببطالن
االتفاقية ،إذ استعانت املحكمة في
حـكـمـهــا األول بـمــا أوردت ـ ــه مـمــدوح
مــن مـعـلــومــات فــي مـقــال نـشــرتــه في
«املـ ـق ــال» .وك ــان ــت ه ــذه امل ــرة األول ــى
التي تستعني فيها محكمة مجلس
الدولة بمقال صحافي ،في حيثيات
حكمها.
ولم يكن عيسى معارضًا لالتفاقية
في صحيفته فحسب ،بل أيضًا في
برنامج «مع إبراهيم عيسى» (قناة
القاهرة والناس) الذي أوقف بداية
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ُندر أن انتابت الفرحة المعسكر الثوري كما حصل فور صدور قرار المحكمة (أ ف ب)

الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ـش ــارك ــة مـ ـب ــاش ــرة مــن
الـ ـجـ ـي ــش امل ـ ـص ـ ــري ف ـ ــي امل ـ ـغـ ــامـ ــرات
ال ـج ــاري ــة ف ــي س ــوري ــا وال ـي ـم ــن ،وهــو

ثمة اعتقاد في
القاهرة بأن ما يجري
ليس سوى هدوء ما
قبل العاصفة

ما لم يكن السيسي قــادرًا على فعله،
العتبارات عدة.
فــي ذل ــك امل ـنــاخ ،أت ــت ال ــزي ــارة امللكية
لـسـلـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز مل ـصــر في
ن ـيـســان ع ــام  ،٢٠١٦وم ــا راف ـق ـهــا من
توقيع اتفاقيات ثنائية ،كان أشدها
خـ ـط ــورة ،ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم ال ـح ــدود
البحرية ،التي تضمنت التنازل عن
تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر ،بـ ـ ـم ـ ــوازاة حــزمــة
مساعدات اقتصادية جديدة ملصر.
ال أحــد يعلم مــا الــذي كــان يجول في
ذهن السيسي ،حينما أقدم على تلك
الخطوة على حافة الهاوية ،ومن غير
املعروف ما إذا كان أحد من مساعديه
قــد لـفــت انـتـبــاهــه ال ــى أن للسعودية
ً
بــاعــا طــويــا فــي اسـتـغــال األوض ــاع

الصعبة التي تعانيها هذه الدولة أو
تلك ،للحصول على اتفاقية حدودية
ه ـ ـنـ ــا ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ عـ ـل ــى ج ــزي ــرة
هناك ...كل ما فكر فيه السيسي ،على
األرجـ ــح ،هــو الـجــرعــة الـجــديــدة التي
س ـتــرفــد ب ـهــا ال ـس ـع ــودي ــة االق ـت ـصــاد
املصري ،واالطمئنان إلى أن الشعب
امل ـص ــري امل ـش ـغــول بـلـقـمــة عـيـشــه لن
يتحرك من أجل الدفاع عن جزيرتني
ال تحتالن ســوى نقطتني صغيرتني
ع ـلــى خ ــري ـط ــة ال ـق ـط ــر املـ ـص ــري ،وأن
الـقــوى السياسية املـعــارضــة لــم تعد
ت ـم ـل ــك الـ ـه ــام ــش الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح لـهــا
بــال ـت ـحــرك وح ـشــد ال ـ ــرأي ال ـع ــام ضد
االتفاقية مع السعودية.
ثمة عامل آخــر راهــن عليه السيسي،

إلم ـ ـ ــرار ال ـص ـف ـقــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ويـتـمـثــل
فــي الـتـحــوالت اإلقليمية فــي مرحلة
«الـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة وإيران ،والحديث عن «عقيدة
أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا» ،الـ ـت ــي ت ـض ـم ــن ان ـس ـح ــاب ــا
أميركيًا مــن مشاكل الـشــرق األوســط
وف ـ ــق ت ــرت ـي ـب ــات ش ــامـ ـل ــة ،م ـح ــوره ــا
الـسـعــوديــة وإســرائ ـيــل ،وال ـتــي يبدو
أن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد دون ــال ــد تــرامــب
ل ــن ي ـشــذ ع ـن ـهــا .وث ـم ــة خ ـط ــوط عــدة
يـمـكــن الـتـقــاطـهــا ل ـلــربــط ب ــن قضية
ال ـجــزيــرتــن وال ـتــرت ـي ـبــات اإلقـلـيـمـيــة
املحتملة ،وأبرزها التسريبات بشأن
توجه اإلدارة االميركية نحو تقليص
وجودها في شبه جزيرة سيناء في
أواخــر عــام  ،٢٠١٣وخطوات التقارب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ،وصـفـقــة
َ
ت ــزوي ــد ال ـج ـيــش امل ـص ــري بـحــامـلــتــي
طائرات الـ«ميسترال» ...الخ.
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،فـ ـ ــإن ث ـم ــة نـقـطــة
ج ــوه ــري ــة فـ ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ربـ ـم ــا لــم
يتطرق إليها كثيرون في ظل الجدل
السائد حــول هــويــة الـجــزيــرتــن ،هي
أن انتقال ملكية جزيرة تيران بالذات،
تعني تـحـ ّـول مضيق تـيــران مــن ممر
مائي بني شاطئني لدولة واحدة إلى
ممر بني شاطئني لدولتني ،ما ُيسقط
ع ــن م ـصــر م ـمــارســة ال ـس ـي ــادة عـلـيــه،
ويمنعها من إقفاله في حــال نشوب
حــرب ،ألنها ستخالف بذلك القانون
الدولي.
كل ذلك ،يعني أن ثمة عوامل داخلية
(ت ــوج ـه ــات ال ـس ـي ـســي االق ـت ـص ــادي ــة)
وخارجية (الترتيبات اإلقليمية) قد
تـقــاطـعــت إلمـ ــرار صفقة ال ـت ـنــازل عن
ّ
تيران وصنافير .ولعل هذا ما يفسر
الحملة األمنية الشديدة واملحاوالت
املـسـتـمـيـتــة م ــن قـبــل ن ـظــام السيسي
للتصدي للحملة الشعبية املضادة
الـتــي حققت أول انـتـصــار لها أمــس،
م ــع ص ـ ــدور ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي ب ـشــأن
مصرية تيران وصنافير.
وإذا كان النظام املصري قد استقبل
صدمة قــرار املحكمة اإلداري ــة العليا
بهدوء ،فإن ثمة اعتقادًا بأن ما يجري
ليس ســوى هــدوء مــا قبل العاصفة،
الـتــي قــد تستغرق أشـهـرًا ،ومــن أبــرز
مالمحها خطوة غريبة لجأت إليها
ال ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة ق ـبــل أيـ ـ ــام ،عبر
إحالة االتفاقية الحدودية إلى مجلس
الـنــواب ،في تجاهل واضــح لألحكام
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي أجـمـعــت
كلها على مصرية تيران وصنافير،
وهــو أمــر مــن شــأنــه أن ُيــدخــل البالد
في مرحلة خطيرة عنوانها العريض
«تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازع الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات» ،فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
مـعــركــة طــويـلــة األمـ ــد ،اكـتـســب فيها
املـعــارضــون جــرعــة منشطات عالية،
بعد الحكم القضائي األخيرُ ،
ويرجح
أن ي ـقــاب ـهــا نـ ـظ ــام ال ـس ـي ـســي بـنــزعــة
عــدوانـيــة مفرطة ،بعدما ّ
تكبد أمس
أولى هزائمه.

بعدما غابت «روح
ً
يناير» طويال ،عادت إلى
القاهرة أمس (أ ف ب)

هناك جنود
مجهولون كانوا
بالفعل أبطال معركة
تيران وصنافير

الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ف ـك ــان ي ــؤك ــد دوم ــا
ع ـ ــدم حـ ــق رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة أو
الحكومة فــي التفريط بشبر واحــد
مــن األراضـ ــي امل ـصــريــة .مــوقــف دفــع
ثـمـنــه ،وم ــن امل ـتــوقــع أن يــدفــع ثمنه
في الفترة املقبلة ،لكن هذا الثمن ال
يــوازي الفرحة التي كانت في نبرة
عيسى بعد الحكم أمــس؛ نبرة فرح

ممزوجة بدموع االنتصار.
ويـمـكــن ال ـق ــول إن إبــراه ـيــم عـيـســى،
وعالء العطار ،ورنا ممدوح ،هم من
أب ـطــال تـلــك امل ـعــركــة ال ـتــي انـتـصــرت
ف ـي ـهــا امل ـح ـك ـم ــة لـ ـل ــرأي ال ـ ـعـ ــام .ك ــان
ّ
املعبرين بقوة عنه،
الثالثة من بني
ّ
بل في أحيان كثيرة من املحرضني
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــه ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن فــي
توعيته ،وهو ما ظهر في التعاطي
مـ ــع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،إذ ك ــان ــت ص ـف ـحــات
مواقع التواصل االجتماعي ساحة
ت ـظــاهــر ف ــرح ــا بــال ـح ـكــم ،واب ـت ـهــاجــا
بــالـنـصــر ،بــل حـتــى الـنـطــق بالحكم،
إذ ان ـت ـش ــر «هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ» «#ت ـ ـيـ ــران_
وص ـن ــاف ـي ــر_م ـص ــري ــة» ق ـب ــل ان ـع ـقــاد
ج ـل ـس ــة الـ ـحـ ـك ــم .وتـ ـف ــاع ــل ك ـث ـي ــرون
م ــع ه ــذا «ال ـه ــاش ـت ــاغ» .بـعــد إص ــدار
ال ـح ـكــم ،ت ـحــولــت ح ــال ــة ال ـق ـلــق الـتــي
ك ـ ــان ـ ــت سـ ـ ــائـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى ث ـ ـقـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة،
ب ـ ـ ــل م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــة رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة وك ـ ــل مــن
دافع عن سعودية الجزيرتني.
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تقرير

المعركة القضائية
تــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة تعيني ال ـح ــدود الـبـحــريــة بني
ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة وامل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
الـسـعــوديــة رسميًا فــي الـقــاهــرة فــي  18نيسان
 ،2016وأرفق بها بيان ملواقع نقاط خط الحدود
البحرية ،وقد نصت على أن يتم التصديق عليها
وفقًا لــإجــراءات القانونية والدستورية في كال
البلدين وتــدخــل حيز التنفيذ مــن تــاريــخ تبادل
وثائق التصديق عليها.
في  ٢١حزيران  ،٢٠١٦أصدرت محكمة مصرية
حكمًا قـضــى بــ«بـطــان تــوقـيــع ممثل الحكومة
املصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية…
مع ما يترتب على ذلك من آثارّ ،
أخصها استمرار
هاتني الجزيرتني ضمن اإلقليم البري املصري
وض ـم ــن ح ــدود
الــدولــة املصرية
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرار
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا
وحـ ـظ ــر تـغـيـيــر
وص ـف ـه ـمــا بــأي
ش ـكــل ملصلحة
أي ــة دول ــة أخــرى
وذلــك على النحو املبني باألسباب وألــزمــت جهة
اإلدارة باملصاريف».
في  ٢٢حزيران  ،٢٠١٦طعنت الدولة ممثلة بكل
من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب
وال ـ ــوزراء ووزراء الــدفــاع والـخــارجـيــة والداخلية
بالحكم السابق أمام املحكمة اإلدارية العليا.
في  ٣آب  ،٢٠١٦استشكل أحــد املحامني ،نيابة
عن الــدولــة أمــام محكمة األمــور املستعجلة غير
املـخـتـصــة دسـ ـت ــورًا وق ــان ــون ــا بــالـنـظــر ف ــي مثل
هــذه الــدعــاوى ،وطلب وقــف تنفيذ حكم محكمة
القضاء اإلداري بمصرية الجزيرتني وحكمت
املحكمة في  29سبتمبر  2016بما نصه «وقف
تنفيذ الحكم املستشكل فيه».
فــي  ٨آب  ،٢٠١٦اسـتـشـكــل فــريــق ال ــدف ــاع أمــام
القضاء اإلداري على عدم تنفيذ الدولة املصرية
لحكم محكمة الـقـضــاء اإلداري وص ــدر الحكم
في  8تشرين الثاني قضى «بــإلــزام املستشكل
ضدهم بصفاتهم باالستمرار في تنفيذ حكم
محكمة القضاء اإلداري».
في  ١٤آب  ،٢٠١٦أقامت الدولة منازعة تنفيذ أمام
املحكمة الدستورية العليا ،تطلب فيه ،وبصفة
مستعجلة ،وقــف تنفيذ حكم محكمة القضاء
اإلداري فــي جلسة  21حــزيــران  ،2016وال ــذي
يــؤكــد مـصــريــة الـجــزيــرتــن فــي مــا تضمنه من
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر املنازعة.
في  ١٥آب  ،٢٠١٦استشكلت الدولة أمام محكمة
ال ـق ـضــاء اإلداري ع ـلــى ح ـكــم ال ـق ـضــاء اإلداري
طالبة وقــف تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتني
لـيـتـسـنــي ل ـهــا ع ــرض االت ـفــاق ـيــة ع ـلــى ال ـبــرملــان،
وحكمت املحكمة فــي  8تشرين الـثــانــي «بعدم
قبول اإلشكال بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب
إلقامته من غير ذي صفة… وبقبول اإلشكال
ً
شكال ،ورفضه في املوضوع».
في  5تشرين الثاني  ،٢٠١٦أقامت الدولة منازعة
تنفيذ جــديــدة أم ــام املحكمة الــدسـتــوريــة العليا
تكرر فيه طلبها السابق بوقف تنفيذ ،وبصفة
مستعجلة ،حكم محكمة الـقـضــاء اإلداري في
جلسة  21يــونـيــو  2016وال ــذي يــؤكــد مصرية
الجزيرتني في ما تضمنه من اختصاص محاكم
مجلس الــدولــة بنظر املنازعة ،وال تــزال القضية
تحت النظر حتى اآلن.
استأنف الــدفــاع حكم األم ــور املستعجلة ـ ـ رغم
َ
عدم مشروعيته لغلق كل الثغر أمام عرض األمر
عـلــى ال ـبــرملــان ـ ـ إال أن حـكــم محكمة مستأنف
األمور املستعجلة في  31كانون األول  ،2016أيد
«وقف تنفيذ الحكم املستشكل فيه».
في  ٣٠كانون األول  ،٢٠١٦وبقرار من الحكومة
املـصــريــة ،تمت إحــالــة اتفاقية تـيــران وصنافير
إلى مجلس النواب لتدخل بذلك االتفاقية املثيرة
ل ـل ـجــدل ال ـشــديــد ف ــي م ـصــر ف ــي مــرح ـلــة ت ـنــازع
السلطات.
في  ١٦كانون الثاني  ،٢٠١٧ردت املحكمة اإلدارية
العليا الطعن املقدم من الحكومة املصرية ضد
الحكم الـســابــق املــؤكــد ملصرية جــزيــرتــي تيران
وصنافير ،مقفلة بذلك باب التقاضي أمام الدولة
املصرية بشأن بطالن االتفاقية الحدودية.
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العالم

سوريا

ّ
ّ
دير الزور تحت الخطر« :داعش» يتقدم ...وواشنطن تتحين الفرصة
عـلــى مــراحــل يعمل «داعـ ــش» فــي سبيل
السيطرة على كامل مدينة دير الــزور .نجح
الـتـنـظـيــم أم ــس ف ــي ف ـصــل ال ـمــدي ـنــة عن
مطارها العسكري ،ليحاول بعدها قضم
المزيد مــن الـنـقــاط ،بغية تقطيع أوصــال
الـمــديـنــة قـبــل اإلطــب ــاق عـلــى كــل بقعة
منفردة .في المقابل ،ال يزال الجيش السوري
الكبرى
يعمل بإصرار كبير على منع المجزرة
ّ
في المدينة المحاصرة .مصادره تــروي أن
مخطط «داعـ ــش» لــن يـمـ ّـر بسهولة ،وأن
ّ
وستتبين
إرادة القتال والصمود موجودة،
ّ
نتائجها قــري ـب ـا .فــي ان ـت ـظــار «الـمـحــصـلــة»،
ّ
تتحين واشنطن فرصة إخالء الشرق السوري
مــن وجــود الجيش ،لتأخذ على «عاتقها»
بمشاركة أذرعها السورية ّ
البرية في قضم
جــزء حـيــوي جــديــد مــن ســوريــا كما فعلت
سابقًا في ريــف محافظة الحسكة وعلى
الحدود العراقية المشتركة

السوري إلى قسمني :شرقي ،ويضم
ّ
وحي هرابش؛
املطار وقرية الجفرة
وغربي يضم باقي األحياء الواقعة
ً
تحت سيطرة الجيش ،وصــوال إلى
«ال ـل ــواء  »137جـنــوبــا ،وتـلــة ال ــرواد
غ ــرب ــا .وي ـس ـعــى مـسـلـحــو الـتـنـظـيــم
بهجماتهم املتواصلة للوصول إلى
مـحـيــط ّ
دوار ال ـب ــان ــورام ــا واملــدي ـنــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،ل ـف ـصــل «ال ـ ـلـ ــواء »137
ع ــن امل ــدي ـن ــة ،م ــا ي ـم ـنــع امل ــروح ـي ــات
مــن ال ـه ـبــوط ،مــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى إطـبــاق
ح ـص ــار ك ــام ــل ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ،ومـنــع
وصــول أي إمــداد جوي إليها ،علمًا
ب ــأن امل ــروح ـي ــات ال تـ ــزال تـهـبــط في
نقاط آمنة في محيطها.
ّ
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة أن
الـتـنـظـيــم اسـتـقــدم ت ـعــزيــزات كبيرة
إل ـ ــى دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،مـ ــن ريـ ـف ــي ال ــرق ــة
وح ـ ـمـ ــص ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ك ـتــائــب
«االنـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن» (بـ ـعـ ـضـ ـه ــم مــن
امل ـن ـس ـح ـب ــن م ـ ــن م ــديـ ـن ــة امل ــوص ــل
العراقية) ،لخلق عمق استراتيجي
ف ــي ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة .فــالـسـيـطــرة

على مدينة ديــر الــزور بشكل كامل،
ي ـت ـي ــح لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» إم ـ ـسـ ــاك ح ــرك ــة
الـتـنـقــل وال ـس ـي ـطــرة ل ـن ـقــاط واس ـعــة
ف ــي ال ـص ـح ــراء الـ ـس ــوري ــة ،م ــن ريــف
الـســويــداء جنوبًا إلــى تــدمــر والــرقــة
ودي ـ ــر ال ـ ــزور وع ـل ــى طـ ــول ال ـح ــدود
العراقية.
ّ
وتـشـيــر املـعـطـيــات املـيــدانـيــة إل ــى أن
هذا املخطط بدأ عمليًا منذ  17أيلول
املــاضــي ،عندما استهدفت طائرات
«التحالف األميركي» مواقع الجيش
ال ـس ــوري ف ــي ت ــال الـ ـث ــردة ،م ــا ّأدى

المخطط بدأ منذ
استهداف طائرات
«التحالف» الدير
في  17أيلول

إلى انسحاب الجيش من مرتفعات
الثردة الثالثة ،وانكشاف املطار أمام
مفخخات «داعــش» و«انغماسييه»،
الذين هاجموه خــال األيــام الثالثة
املاضية بشكل عنيف ،في استكمال
لخطة إضعاف الجيش في املدينة،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد فـ ـش ــل ك ـ ــل املـ ـ ـح ـ ــاوالت
السابقة.
ُ
وبالتالي فقد ق ِّسم الجهد العسكري
على مراحل بدأت في سلب الجيش
م ـن ـط ـق ــة جـ ـغ ــرافـ ـي ــة حـ ـي ــوي ــة ك ــان ــت
ت ـح ـمـ ًـي امل ـ ـطـ ــار ،ه ــي ت ـ ــال الـ ـث ــردة،
ً
إضافة إلــى خسارة  82مقاتال ممن
خـبــروا ق ــدرات التنظيم الهجومية،
وكــانــوا سببًا فــي صــد كــل هجماته
السابقة.
وكما يبدو واضحًا أن لـ«التحالف»
مصلحة كبيرة في سيطرة «داعش»
على كامل دير الزور .فوجود قواعد
عسكرية للجيش ال ـســوري فــي دير
ّ
الزور ،يعطل خططه التي يهدف من
خاللها إلى بسط هيمنته على كامل
منطقة الشرق السوري بمحافظاته
تصميم :سنان عيسى

أيهم مرعي
أي ــام رع ــب جــديــدة تعيشها مدينة
دي ــر الـ ـ ــزور .ع ـش ــرات آالف املــدنـيــن
يـ ـسـ ـمـ ـع ــون ن ـ ـي ـ ــران االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات،
شاعرين بالخطر الــداهــم على آخر
م ـن ــاط ــق وج ـ ــوده ـ ــم .ورغـ ـ ــم اع ـت ـيــاد
األحياء املحاصرة هجمات ضخمة
مـ ــن ق ـب ــل «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،يـ ـب ــدو ه ـجــوم
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي أخ ـ ـطـ ــرهـ ــا فــي
الـسـيــاق الـسـيــاســي وامل ـيــدانــي التي
تعيشه البالد.
 4أيــام من املعارك املتواصلة ،حشد
فيها «داعش» عددًا كبيرًا من قواته
ون ـخ ـب ـتــه ،أف ـض ــت إلـ ــى ن ـجــاحــه في
خــرق عــدة مــواقــع للجيش الـســوري
غــرب مـطــار ديــر ال ــزور ،مــا ّأدى إلى
فصل املدينة عــن املـطــار العسكري.
وج ـ ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــد وص ـ ـ ــول ع ـنــاصــر
التنظيم ،فــي هجومهم فجر أمــس،
إلــى منطقة املقابر في حـ ّـي ّ
العمال،
وإلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــة جـ ـنـ ـي ــد و«م ـ ـكـ ــابـ ــس
ً
ال ـب ـل ــوك» ،وصـ ــوال إل ــى ن ـقــاط مطلة
على ش ــارع الـبــورسـعـيــد ،وبالتالي
قطع مــا يعرف بالطريق العسكري
بني املطار واملدينة.
وقطع هذا الطريق سيتيح للتنظيم
ت ـق ـس ـيــم م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش

اﻟﻌﻤﺎل

ﻫﺮاﺑﺶ

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري
ﺗﻘﺪم »داﻋﺶ«

الثالث الحسكة وديــر الــزور والرقة،
وبالتالي إضعاف الدولة السورية،
بــاع ـت ـبــار ه ــذه امل ـحــاف ـظــات ال ـخ ــزان
وال ـ ـث ـ ـقـ ــل الـ ـنـ ـفـ ـط ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
والزراعي للبالد .لذلكّ ،
مجرد نجاح
التنظيم بإنهاء وجــود الجيش في
ديــر الــزور ،سيعمد «التحالف» إلى
تحريك قواته املــوجــودة في منطقة
املــالـحــة عـلــى املـثـلــث الـجـغــرافــي بني
الـحـسـكــة ـ ـ دي ــرال ــزور ـ ـ ال ــرق ــة ،لقطع
الـ ـط ــري ــق بـ ــن دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور والـ ــرقـ ــة،
وتـنـفـيــذ عـمـلـيــات عـسـكــريــة باتجاه
ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى «قـ ــوات
النخبة الـســوريــة» التابعة لرئيس
«االئـتــاف الـســوري» السابق أحمد
الـ ـج ــرب ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «مـجـلــس
دي ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـكــري» املـتـحــالـفــن
مــع «ق ــوات ســوريــا الديموقراطية»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة ل ــأمـ ـي ــركـ ـي ــن فــي
ّ
ّ
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،م ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــع وي ـ ــؤم ـ ــن
لواشنطن منطقة نفوذ خالصة في
الشرق السوري تكون ورقة سياسية
وعسكرية في املستقبل القريب.
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ٌ
ـدر ف ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ّ
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ديـ ــر الـ ـ ــزور أك ـ ــد في
تصريح لـ«األخبار» أن «ما ّ
يعد لدير
ال ــزور مـكـشــوف ،وأن ق ــوات الجيش
تخوض معارك الستعادة ّ السيطرة
عـ ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــل ــل إل ـي ـهــا
اإلره ــاب ـي ــون ،وإع ـ ــادة فـتــح الـطــريــق
بــن امل ـطــار واملــدي ـنــة ،بــالـتـعــاون مع
سالحي الجو الـســوري والــروســي»،
مـضـيـفــا أن «ال ـج ـيــش ال يـ ــزال يملك
امل ـبــادرة الهجومية ،وسيعمل على
قـلــب امل ـعــادلــة املـيــدانـيــة ملصلحته».
ولفت إلى أن «أكثر من  200مسلحي
داع ــش قـتـلــوا مـنــذ بــدايــة الهجمات،
الـتــي اسـتـنــزف فيها التنظيم عــددًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا مـ ــن مـ ـق ــاتـ ـلـ ـي ــه» .وفـ ـ ــي و ّق ــت
م ـ ـتـ ــأخـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس ،ك ــث ــف
سالحا الجو الروسي والسوري من
استهدافاتهما ملواقع وخطوط إمداد
الـتـنـظـيــم ف ــي ك ــاف ــة م ـح ــاور املــديـنــة
وري ـف ـهــا ،لـتــأمــن غ ـطــاء ن ــاري يتيح
للجيش اسـتـعــادة امل ـبــادرة ،وإع ــادة
فتح الطريق بني املطار واملدينة.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع واحـ ـ ــد م ــن الـ ـق ــادة
ال ـ ّع ـس ـكــريــن ف ــي ال ــدي ــر ف ـجــر أم ــس،
لــخــص ال ـســاعــات ّاألخ ـي ــرة بكلمات
ّ
«تحسن تدخل الطيران كثيرًا
قليلة:
ّ
وخــفــت الـهـجـمــات ...ال ي ــزال الوضع
ص ـعــب ن ــوع ــا م ــا .م ــع ط ـل ــوع ال ـضـ ّـو
بتصير الصورة أوضح».

العراق

أبو مهدي المهندس للصدر :لن أدخل اللعبة السياسية
نور أيوب
كشف موقع «الحشد الشعبي» أمس ،عن لقاء جمع نائب رئيس «هيئة
الحشد» أبو مهدي املهندس ،بزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ،في
مدينة النجف األشرف قبل يومني .وشملت زيارة املهندس للوسط العراقي،
مدينة كربالء ،حيث بحث مع مسؤوليها األمنيني «توحيد الجهود األمنية
ّ
ملنع أي خرق في كربالء والنجف» ،مؤكدًا «ضرورة إكمال السواتر الترابية
لحدود املدينتني ...وتشكيل فوجني من الحشد الشعبي لإلمساك ببادية
النجف ،إلى جانب القوى األمنية املوجودة فيها».
ّ
وحل املهندس ضيفًا على الصدر في منزله ،وناقشا «الوضع األمني،
وآخر مستجدات عمليات املوصل» ،فيما أشاد األخير بـ«الجهود العسكرية
واإلنسانية للحشد في قتاله اإلرهاب» ،وفق موقع «الحشد» ،الذي لفت
أيضًا إلى أن االجتماع حضره مستشار هيئة «الحشد» سامي املسعودي،
والقائد العام لـ«سرايا السالم» (الذراع العسكرية للتيار الصدري) كاظم
العيساوي.
ً
عالقة ّ
طيبة تجمع املهندس بالتيار الصدري وقيادييه،
وتروي مصادر أن
خاصة ّأن «جذورها تعود إلى ما قبل االحتالل األميركي للعراق عام
ّ
(املسمى
 ،2003إذ يرجع الفضل إلى املهندس في تأسيس جيش املهدي

السابق لسرايا السالم) ...ومع إعالن الصدر لالنتفاضة الثانية (عام
 2004على االحتالل األميركي في النجف) ،كان للمهندس دور وساطة
ّأدى إلى حقن دماء العديدين» .وفور انتهاء تلك األحداث ،عاد املهندس
«إلى اإلشراف على تدريب جيش املهديّ ،
ومده باإلمكانات والتمويل
ّ
الالزمني» .برغم ذلكّ ،
فإن قيادات «التيار الصدري» ترى أن «الحشد»
ّ
ّ
تمكن من «سحب البساط من تحت أقدام التيار» ،مكتسبًا شعبية تفوق
أراد المهندس كسر الجليد بين «الحشد» والتيار الصدري (موقع الحشد)

شعبيتهم« ،ما ّأدى إلى فجوة كبيرة بني الحشد والصدر».
وعن الزيارة األخيرة ،تشرح املصادر ّأن املهندس كان في «زيارة دورية»
ّ
للنجف للقاء املرجعيات الدينية ،وتلقى هناك دعوة من الصدر ،فعمد إلى
تلبيتها بهدف «كسر الجليد بني الحشد والتيار الصدري (سرايا السالم)،
ولطمأنتهم إلى عدم نيته الدخول في اللعبة السياسية ،وال حتى لوجود
أي مشروع سياسي لديه» ،وبالتالي فإن «شائعات املنافسة بني التيار
ّ
الصدري والحشد» ،التي ّ
الصدرية «ال أساس
تروج لها القاعدة الشعبية
لها من الصحة».
وبكل األحوالّ ،
فإن اللقاء األخير يطرح جملة أسئلة عن مغزى الزيارة ،إذ
ً
ُ ّ
باتت «اللقاءات املفاجئة» تشكل في الساحة العراقية مادة ترتبط مباشرة
باالستحقاق االنتخابي املرتقب بعد نحو عام .وتشير املصادر إلى أن
ّ
«الصدر أراد من اللقاء استمالة املهندس إلى صفه ،ملا لألخير من قاعد ٍة
ُ
عدد من التيارات والقوى السياسية ،ما يضمن
شعبية كبرى توازي قاعدة ٍ
له رصيدًا جماهيريًا يعزز من حضوره في البرملان العراقي املقبل» .وتقول
ّ
املصادر ّإن «الصدر لم يتمكن من تحقيق مبتغاه لسببني ،أهمهما وضوح
املهندس ورفضه الدخول في العملية السياسية» ،فيما تلفت مصادر
ً
أصالّ ،
ألن من الطبيعي أن يكون
سياسية رفيعة إلى ّأن «األمر غير مطروح
املهندس قريبًا من رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي».
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عن معارضة تكشف أهدافها:

سوريا «دون األسد» ...حليفة إلسرائيل
سقوط رهــان إســرائـيــل على إسـقــاط نظام الرئيس الـســوري،
بشار األسد ،ال يعني من ناحية المعارضة السورية ،سقوط اليد
الممدودة نحو إسرائيل .سقط رهان تل أبيب ،لكن المعارضة
تصر عليه ،وتسعى لمزيد منه ،بل وإلى ّ
ّ
حد التطلع للتطبيع
والتبعية وأيضًا للهوية الصهيونية بحلة عربية سورية
يحيى دبوق
م ـنــذ بـ ــدء األزم ـ ـ ــة ق ـبــل س ـ ـنـ ــوات ،وصــل
ره ــان إســرائـيــل إلــى حــد اليقني بإمكان
إسـ ـق ــاط ه ــوي ــة ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،عبر
إس ـق ــاط نـظــامـهــا وإح ـ ــال مـكــانــه نظام
بـهــويــة «م ـع ـتــدلــة» ت ــراع ــي مـصــالــح تل
ّ
أبيب وتطلعاتها .إال أن املخطط الــذي
عملت عليه إسرائيل و»ال ــدول العربية
امل ـع ـتــدلــة» ،سـقــط وس ـقــط مـعــه الــرهــان
واألم ــل بــدولــة ســوريــة تــرضــى وتسعى
للتطبيع والتبعية ،وإلغاء الهوية ودعم
م ـق ــاوم ــة االح ـ ـتـ ــال ،واالنـ ـسـ ـي ــاق نحو
مشاريع ومصالح الصهيونية .سقط
كــل ذل ــك مــع سـقــوط م ـشــروع املـعــارضــة
السورية بحلتها السياسية والعسكرية.
م ــع س ـقــوط ه ــذا املـ ـش ــروع ،أو بكلمات
أدق ،م ـس ــار س ـق ــوط ــه ،ت ــراج ـع ــت آم ــال
إسرائيل إلى الخلف ،لتتطلع إلى مكان
م ــا ف ــي الـتـســويــة وال ـح ــل الـسـيــاسـيــن،
ّ
عــلـهــا تسحب فــي الـسـيــاســة مــا أمـكــن،
بعدما عجزت وشركاءها عسكريًا عن
فرض مصالحها بالكامل .تقلص األمل
والرهان اإلسرائيليني إلى هذا الحد ،من
إسـقــاط الــدولــة الـســوريــة وإح ــال دولــة
أخرى بنظام وهوية مشابهني ألنظمة
«االعـ ـ ـت ـ ــدال» ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إل ـ ــى تــرتـيــب
ّ
مأمول في تسوية مأمولة ،علها تلحظ
الحد األدنى من املصالح اإلسرائيلية.
إال أن ت ـ ــراج ـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وآمـ ــال ـ ـهـ ــا،
ق ــاب ـل ــه تـ ــراكـ ــض املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
إليها الهـثــة .لــم يعد يكفي مــن ناحية
املعارضة اإلشارات الدالة على التبعية
ل ـل ـم ـصــالــح اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وال ـت ـم ــاه ــي
معها إل ــى حــد الـتـطــابــق ،بــل أرادت أن
ً
يكون الوضوح كامال .زيارات ولقاءات
ومواقف و»مساعدات» وغطاء ميداني
ً
اسـتـخـبــاري ولــوجـسـتــي ،وصـ ــوال إلــى
«خــري ـطــة ط ــري ــق» أعـلـنـتـهــا امل ـعــارضــة
بال مــواربــة ،للعالقة املرجوة واملأمولة
مع الكيان اإلسرائيلي .جــاءت في حلة
وشـكــل وم ـض ـمــون ،مــا كــانــت إســرائـيــل
نـفـسـهــا لـتـتـخـيــل أن ت ـص ــدر ع ــن جهة
س ــوري ــة ،م ـه ـمــا كـ ــان ح ـجــم وم ـس ـتــوى
تخليها وخيانتها ،لهويتها السورية.
ك ـش ـفــت إس ــرائـ ـي ــل أم ـ ــس ع ــن «خــري ـطــة
الطريق» عبر إعالمها .الوثيقة ،الصادرة
عن «جبهة اإلنقاذ الوطني في سوريا»
وص ـلــت إل ــى ت ــل أب ـيــب وه ــي اآلن «قيد
الــدراســة» في إسرائيل وعــواصــم القرار
الــدولــي ،كما تؤكد اإلذاع ــة العبرية .مع
اإلشارة إلى أن مؤسس الجبهة ومنسقها
العام ،فهد املصري ،كان قد وجه رسالة
مفتوحة لـ»الشعب اإلســرائـيـلــي» بداية
شـهــر ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،وصفتها
امل ـحــافــل اإلســرائـيـلـيــة بــأنـهــا «شـجــاعــة
ومفاجئة وغير مسبوقة».
الوثيقة كما يتضح من بنودها ،تهدف
إلــى التطبيع الكامل مــع االح ـتــال ،بل
وإلى ما وراء التطبيع :عسكريًا وأمنيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وس ـي ــاح ـي ــا
وثقافيًا ...بما يشمل التماهي الكامل مع
الصهاينة حــول القضية الفلسطينية
وطمس هوية الالجئني الفلسطينيني
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـج ـن ـس ـي ـهــم،
إضــافــة إل ــى التخلي عــن ال ـج ــوالن بما
تراه إسرائيل مناسبًا لها ومصالحها،
وأي ـض ــا االل ـت ـص ــاق ال ـكــامــل ب ـهــا وبـمــا
يخدم أهدافها وتطلعاتها في سوريا
وعـبــرهــا بــاتـجــاه اإلقـلـيــم ،ب ــأن تتحول
«س ــوري ــا املـسـتـقـبـلـيــة» ك ـمــا تسميها
وثيقة «خريطة الطريق» ،إلى ما يشبه
حزامًا أمنيًا وجيشًا لحديًا (نسبة إلى

أن ـط ــوان ل ـحــد) بـمـسـتــوى دولـ ــة ،تابعًا
ل ــاحـ ـت ــال ومـ ـص ــالـ ـح ــه ،بـ ـم ــا يـشـمــل
الـتـنــازل لها عــن سياستها الخارجية
وأمنها ودورهــا اإلقليمي واقتصادها
وثرواتها ونفطها وغازها.
ف ـي ـم ــا ي ـ ـلـ ــي ،نـ ــص «خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة «ل ـ ـل ـ ـسـ ــام» مــع
إسرائيل ،كما وردت حرفيًا في اإلعالم
العبري:

أمن واستقرار إسرائيل
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أمـ ـ ــن واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار دولـ ــة
إســرائـيــل ،تنص خريطة الطريق على
أن س ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة ل ــن ت ـك ــون دول ــة
معادية إلسرائيل وال ألي دولة إقليمية
أو عــرب ـيــة أو دول ـي ــة وأن ـه ــا ل ــن تـكــون
وبــأي حال من األحــوال مقرًا وال معبرًا
وال مــركــز ت ــدري ــب أو دع ــم وال محطة
ّ
التطرف
ترانزيت أو عبور للسالح أو
واإلره ـ ــاب وع ــدم تـقــديــم أي تسهيالت
ألي ج ـمــاعــات أو أع ـم ــال عـسـكــريــة أو
تخريبية تستهدف أمن وأمان إسرائيل
أو أي دولة من دول الجوار والعالم كما
شددت الوثيقة على أن سورية الجديدة
ل ــن تـمـنــح املـ ــاذ اآلمـ ــن مل ــن يـخـطــط أو
ي ـس ـت ـهــدف أمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار إس ــرائ ـي ــل
واألمــن واالستقرار اإلقليمي والدولي،
لكنها ربطت في املقابل ضرورة رحيل
األسد وحكمه لعودة األمن واالستقرار
إلى سورية واملنطقة.

مستقبل الجوالن
أم ــا فــي مــا يتعلق بمستقبل الـجــوالن
فقد أشارت وثيقة خريطة الطريق إلى
أن الحل ينبع انطالقًا من وديعة رابني
ومبادرة السالم العربية ومبادرة جبهة
اإلنقاذ الوطني في سورية للسالم مع
إسرائيل والتي تتضمن:
*االعـتــراف بدولة إسرائيل والترحيب
بها جارة آمنة وعدم وجود أي عوائق
ض ــد إع ـط ــائ ـه ــا أي ضـ ـم ــان ــات دول ـي ــة
تطلبها ليعيش الـشـعــب اإلســرائـيـلــي
بأمن وأمان وسالم واستقرار.
*بـ ـن ــاء مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة بني
ســوريــة وإســرائ ـيــل قــائـمــة عـلــى ثقافة
الـســام والـتـعــاون بعد انـتـهــاء مرحلة
الشعارات واألوهام الكاذبة.
*إي ـجــاد تـســويــة عــادلــة ح ــول الـجــوالن
ت ـ ـ ــرض ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري
واإلسرائيلي.
*االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ب ــالـ ـع ــاق ــة بـ ـ ــن س ــوري ــة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن م ــرح ـل ــة الـ ـ ـع ـ ــداء إل ــى
مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف
والعالقات االستراتيجية.
*اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـج ـ ــوالن ح ــديـ ـق ــة ل ـل ـســام
للشعبني السوري واإلسرائيلي.
*اعتبار الجوالن واحة لألمن واألمان.
*اعتبار جميع املواطنني في الجوالن
سـ ـ ـف ـ ــراء لـ ـلـ ـس ــام والـ ـعـ ـي ــش امل ـش ـت ــرك
والتقارب بني الشعبني ،وهو أمر ممكن
وم ـق ـبــول بــاعـتـبــار أن إســرائ ـيــل بــاتــت
حقيقة وواقعًا يعترف به العالم.
*اعتبار الـجــوالن واحــة لالستثمارات
واملـ ـش ــاري ــع والـ ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
والتعاون املشترك وقبلة للسياحة في
الشرق األوسط.
*إقـ ــامـ ــة أفـ ـض ــل الـ ـع ــاق ــات وال ـت ـع ــاون
ال ـع ـس ـك ــري واألمـ ـ ـن ـ ــي ،واالقـ ـتـ ـص ــادي،
والثقافي والعلمي واالجتماعي.
*دعوة إسرائيل والشركات اإلسرائيلية
للمشاركة في ائتالف اقتصادي أميركي
ـ ـ أوروب ــي بـهــدف إع ــادة إعـمــار سورية
ـ ـ اسـتـثـمــارات النفط وال ـغــاز ـ ـ مشاريع

«فتح» :زياراتكم طعن
للشعب الفلسطيني
الكف عن األفعال والتصريحات
دعت حركة فتح املعارضة السورية إلى ّ
والزيارات التطبيعية ملسؤولني سوريني معارضني ،إلسرائيل ،ومن بينها
املشاركة في مؤتمر معهد «هاري ترومن» التابع للجامعة العبرية ،مشيرة
إلى أن هذه املشاركة ومثيالتها «هي طعنة للشعب الفلسطيني».
وقــال عضو املجلس الـثــوري لحركة فتح ،املـســؤول عــن ملف الـقــدس في
الحركة ،حاتم عبد الـقــادر ،إن «إسرائيل التي تتباكى اليوم على معاناة
الشعب الـســوري ،هي نفسها إسرائيل التي تمارس كافة أشكال العنف
واالضـطـهــاد بحق الشعب الفلسطيني» ،ووج ــه كــامــه إلــى «املـعــارضــن
قائال :إن «إسرائيل تحاول توظيف املأساة اإلنسانية في سوريا
السوريني» ً
واستغالل املعارضة السورية عبر القيام بمبادرات إنسانية وسياسية
وإعــامـيــة للتغطية عـلــى مــا تـقــوم بــه مــن اضـطـهــاد للشعب الفلسطيني
والتنكر لحقوقه الوطنية املشروعة».
يشار إلى أن «معهد ترومان» ينظم اليوم« ،أمسية» عن الحرب السورية
يـشــارك فــي فعالياتها مـعــارضــون ســوريــون ،منهم بالحضور املباشر،
مــع تكتم متعمد هــذه امل ــرة عــن األس ـمــاء ،وآخ ــرون مــن ضـبــاط ومقاتلني
مـعــارضــن ،يـشــاركــون فــي «األمـسـيــة» عبر الفيديو ،فــي بـ ّـث مباشر من
امليدان السوري.
ال ـط ــاق ــة والـ ـ ــري واملـ ـي ــاه ـ ـ ـ اس ـت ـث ـمــارات
النقل والسياحة واالتصاالت والزراعة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وال ـ ـت ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ـ ـ
االستثمارات املصرفية.
*اعـ ـتـ ـب ــار الـ ـس ــوري ــن الـ ـيـ ـه ــود ال ــذي ــن
هــاجــروا إل ــى إســرائـيــل أو فــي الشتات
ً
رس ــا حقيقيني لـلـســام بــن الشعبني
ال ـس ــوري وال ـش ـعــب ال ـي ـهــودي ودعــامــة
ل ـت ــرس ـي ــخ ثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـسـ ــام وال ـت ـن ـم ـيــة
والتعاون والبناء.
*ح ـ ــق الـ ـيـ ـه ــود الـ ـس ــوري ــن اس ـت ـع ــادة
ممتلكاتهم ف ــي س ــوري ــة وإع ـ ــادة بـنــاء
ورعاية املعابد اليهودية في سورية.
*اع ـ ـت ـ ـبـ ــار اإلرث ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ال ــدي ـن ــي
والثقافي واإلنـســانــي والـحـضــاري في
سورية جزء ال يتجزأ من هوية وتراث
وإرث سورية ومن هوية وتراث املنطقة
برمتها.
القضية الفلسطينية:
أما في ما يتعلق باملسألة الفلسطينية
ف ـقــد أوردت وث ـي ـقــة خــري ـطــة ال ـطــريــق
لـلـســام ال ـس ــوري اإلســرائ ـي ـلــي الـبـنــود
التالية:
*تجنيس الالجئني الفلسطينيني في
سورية بالجنسية السورية.
*إلغاء مخيمات الالجئني الفلسطينيني
ف ــي س ــوري ــة وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى مـنــاطــق
سكنية.
*حـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة
الفلسطينية املــوجــودة على األراض ــي
السورية.
*حـ ـظ ــر ع ـم ــل ون ـ ـشـ ــاط أي تـنـظـيـمــات
فـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة

وع ـلــى رأس ـه ــا الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة
حماس والجهاد اإلسالمي.
*ح ـ ـ ــل وح ـ ـظـ ــر عـ ـم ــل ونـ ـ ـش ـ ــاط جـمـيــع
الـتـنـظـيـمــات الـسـيــاسـيــة الفلسطينية
امل ـ ــوج ـ ــودة ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة
واعتبار البعثة الدبلوماسية للسلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي ال ـج ـه ــة الــرس ـم ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـش ــرع ـي ــة وال ــوحـ ـي ــدة
للتعامل معها.
*عـ ــاقـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة
وم ــؤس ـس ــات ـه ــا ب ــال ـش ــأن الـفـلـسـطـيـنــي
مـحـصــورة باملمثل الـشــرعــي والوحيد
املعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني.
*لن يكون في سورية الجديدة وال على
أراض ـي ـهــا أي مــوطــئ ق ــدم ألي تنظيم
مسلح غير س ــوري والـســاح لــن يكون
إال بيد الدولة السورية الجديدة.

الدور اإليراني في سوريا
*ط ـ ـ ـ ــرد جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء والـ ـضـ ـب ــاط
العسكريني واألمنيني اإليرانيني.

تنص خريطة طريق
المعارضين على أن
سوريا الجديدة لن
تعادي تل أبيب

*ط ـ ــرد ج ـم ـيــع امل ـي ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة
وال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة إلي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـث ــل حـ ـ ــزب ال ـل ــه
وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـع ــراق ـي ــة واألف ـغ ــان ـي ــة
وغيرها.
*طرد جميع الدبلوماسيني اإليرانيني
وإغ ـ ــاق ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة وامل ــراك ــز
الثقافية اإليرانية.
*إغالق وحظر نشاط جميع الجمعيات
واملنظمات والحسينيات التي أنشأتها
إيران في سورية منذ عام .1996
*نـ ــزع الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة ع ــن جميع
اإلي ــرانـ ـي ــن وال ـع ــراق ـي ــن والـلـبـنــانـيــن
وغيرهم الذين منحهم األسد الجنسية
السورية منذ عام .2003
*تعتبر ملكًا لـلــدولــة الـســوريــة جميع
العقارات واألراضي التي حصلت إيران
عليها بالقوة أو بالشراء من أصحابها.
*ات ـخ ــاذ جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ب ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وج ـم ـي ــع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا لـلـمـطــالـبــة
بــالـتـعــويـضــات املــال ـيــة ملـشــاركـتـهــا في
قتال الشعب السوري وتدمير سورية.
*إل ـغــاء جميع االتـفــاقـيــات واملـعــاهــدات
امل ــوقـ ـع ــة بـ ــن نـ ـظ ــام األس ـ ـ ــد وال ـن ـظ ــام
اإلي ــران ــي وال تتحمل الــدولــة الـســوريــة
الـ ـج ــدي ــدة أي الـ ـت ــزام ــات ن ـت ـي ـجــة ه ــذه
االتفاقيات واملعاهدات.
*مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة جـ ـمـ ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي س ــوري ــة
وتعتبر ملكًا للدولة السورية الجديدة
باعتبارها جزءًا من التعويضات التي
ع ـلــى إي ـ ــران دف ـع ـهــا ل ـل ــدول ــة ال ـســوريــة
ال ـجــديــدة نتيجة مشاركتها فــي قتال
الشعب السوري وتدمير سورية.
*ح ـ ـظـ ــر ن ـ ـشـ ــاط ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وج ـم ـي ــع
امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة إليـ ـ ـ ـ ــران عـلــى
األراضي السورية باعتبارها تنظيمات
إرهابية.
*حـ ـظ ــر ن ـق ــل ال ـ ـسـ ــاح ع ـب ــر األراضـ ـ ــي
ال ـس ــوري ــة إلـ ــى ل ـب ـنــان وت ــدم ـي ــر جميع
األنفاق السرية.
*ت ـت ـح ـم ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ك ــام ــل
املسؤولية القانونية ملشاركة حزب الله
فــي قـتــال الشعب ال ـســوري واستهداف
األراضي السورية انطالقًا من األراضي
اللبنانية على اعتبار حزب الله شريكًا
في الحكم في لبنان.
*تـ ـتـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ك ــام ــل
املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ملـ ـش ــارك ــة
مـيـلـيـشـيــات عــراق ـيــة طــائـفـيــة متطرفة
فــي قـتــال الشعب ال ـســوري واستهداف
األراضي السورية انطالقًا من األراضي
العراقية وعلى اعتبار هذه امليليشيات
الـتــابـعــة إلي ــران شــريـكــة فــي الـحـكــم في
العراق.
*ح ـظ ــر دخـ ـ ــول امل ــواطـ ـن ــن اإلي ــران ـي ــن
لــأراضــي الـســوريــة ألسـبــاب دينية أو
اقتصادية أو غيرها على األق ــل خالل
املرحلة االنتقالية.

كشفت
إسرائيل أمس
عن «خريطة
الطريق»
صادرة عن
«جبهة
اإلنقاذ»
(أ ف ب)
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ّ
ُ
ترامب يشعل القارة العجوز :عفى عليكم الزمن
قبل خمسة أيــام من تنصيبه الرسمي
رئيسًا للواليات المتحدة ،أطلق الملياردير
الجمهوري ،كالعادة ،تصريحات كان لها
الصدمة ،غير آبه بمراعاة شركاء
وقع ُ ّ
بــاده ،معلقًا على السياسة األوروبية
ف ــي صـحـيـفـتــي «ت ــايــم ــز» الـبــريـطــانـيــة
و«بيلد» األلمانية
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـ ـ ــرب الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات بــن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي املـنـتـخــب دونــالــد
تــرامــب وال ـقــادة األوروب ـي ــن ،فــي وقت
أبكر مــن املتوقع .أمــس ،أشعل ترامب
القارة العجوز بموجة ردود رسمية،
غــداة مواقف أدلــى بها لوسائل إعالم
أوروبية ،كانت نتيجتها إعادة تحريك
السجاالت املحيطة به منذ ترشيحه.
ّ
حلف شمال األطلسي "تخط ًاه الزمن"،
أنغيال ميركل ارتكبت "خـطــأ كارثيًا"
بـ ـش ــأن املـ ـه ــاج ــري ــن ،أمل ــانـ ـي ــا تـسـيـطــر
على أوروبــا ،الـ"بريكست" أمر عظيم...
أرب ـع ــة م ــواق ــف أس ــاس ـي ــة صـ ــدرت عن
ترامب ،لتلغي مفاعيل زيــارة الرئيس
بــاراك أوباما التطمينية ألوروبــا ،في
منتصف تشرين الثاني املاضي ،حني
أث ـن ــى ع ـل ــى م ـي ــرك ــل ،وش ـك ــر "ال ـش ـعــب
األمل ــان ــي عـلــى ال ـشــراكــة الــرائ ـعــة الـتــي
أن ـش ــأه ــا ب ـل ــدان ــا ع ـل ــى مـ ــدى ك ــل ه ــذه
الـسـنــوات" .يومها ،كــان ال بـ ّـد ألوباما
من أن يعطي "حلف شمال األطلسي"
لفتة خــاصــة ،فــي ظــل هجمات ترامب
امل ـت ـك ــررة ع ـل ـيــه ع ـنــدمــا كـ ــان مــرشـحــا
لــان ـت ـخــابــات .فــأكــد أن "تـحــالـفـنــا مع
شركائنا في حلف شمال األطلسي كان
حجر الزاوية في السياسة األميركية
ال ـخــارج ـيــة ع ـلــى م ــدى  70عــامــا ـ ـ في
ال ـ ـسـ ـ ّـراء والـ ـ ـض ـ ـ ّـراء وفـ ــي ع ـه ــود كــافــة
ال ــرؤس ــاء مــن الـحــزبــن ـ ـ ألن الــواليــات
املـتـحــدة لــديـهــا مـصــالــح أســاسـيــة في
استقرار أوروبا وأمنها".
ً
لـ ــم ت ـ ــدم ت ـط ـم ـي ـنــات أوبـ ــامـ ــا ط ــوي ــا،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت املـ ـخ ــاوف األوروب ـ ـيـ ــة من
ترامب ،نظرًا إلى أن هذا األخير طاملا
ك ــان مـفــاجـئــا واسـتـثـنــائـيــا بـمــواقـفــه،
التي تخالف مواقف غالبية الرؤساء
األميركيني الذين سبقوه .وقد جاءت

أوباما وكيري
يهاجمان «الرئيس»
ّ
رد وزير الخارجية جون كيري
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
املنتخب دونالد ترامب ،التي أدلى
بها لوسائل إعالم أوروبية ،أول
من أمس .وفي مقابلة مع شبكة
"س ــي ان ان" ،ق ــال إن مــن غير
الالئق للرئيس املنتخب التدخل
ً
م ـب ــاش ــرة ف ــي س ـي ــاس ــات دول ــة
أخرى ،بوصفه قرار املستشارة
األملــان ـيــة أنـغـيــا مـيــركــل بشأن
اللجوء ،بأنه "خطأ كارثي".
وج ــاءت تصريحات كـيــري في
وق ــت ش ــدد فـيــه الــرئـيــس ب ــاراك
أوب ـ ــام ـ ــا ،ع ـل ــى أه ـم ـي ــة االتـ ـف ــاق
"ون ـتــائ ـجــه امل ـل ـم ــوس ــة" ،م ـحــذرًا
ترامب من مخاطر إلغائه.
وف ـ ــي ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور ع ـ ــام عـلــى
االتفاق النووي مع إيــران ،شدد
البيت األبيض ،في بيان ،على أن
"على الواليات املتحدة أن تتذكر
أن ه ـ ــذا االتـ ـ ـف ـ ــاق ك ـ ــان نـتـيـجــة
سنوات من العمل ،ويمثل اتفاقًا
بــن ال ــدول الـكـبــرى ولـيــس فقط
الــواليــات املتحدة وإي ــران" ،وهي
لهجة يتضح منها أنها ّ
موجهة
إل ــى تــرامــب ،ال ــذي ك ــان قــد أدان
البرنامج النووي اإليراني ،مرارًا.
واستمر في انتقاده ،في مقابلة
األحد مع صحف أوروبية ،حيث
قــال" :أنــا لست سعيدًا باالتفاق
اإلي ــران ــي ،أعـتـقــد أن ــه واح ــد من
أسوأ االتفاقيات على اإلطالق".
(رويترز ،أ ف ب)

ّ
شن ترامب هجومًا على ميركل وقال إن ألمانيا تسيطر على أوروبا (أ ف ب)

ت ـص ــري ـح ــات ــه ،أول م ــن أم ـ ــس ،ل ـت ـبـ ّـرر
وت ــزي ــد م ــن م ـس ـتــوى هـ ــذه املـ ـخ ــاوف،
ّ
ولتحتم ردودًا أوروب ـيــة ،انطالقًا من
جـ ّ
ـديــة تــوقـيـتـهــا ،وألن ـهــا صـ ــادرة عن
رئيس منتخب وليس عن مرشح فقط.
ت ـن ــاول ت ــرام ــب م ـج ــددًا مـســألــة "حـلــف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي" ال ـت ــي ت ـث ـيــر الـقـلــق
ً
بــن األوروب ـي ــن .وف ـضــا عــن تعليقه
ّ
عليه بأن "الزمن قد تخطاه" ،فقد أخذ
على دوله األعضاء ،مجددًا ،عدم دفع
حصتها مــن نـفـقــات ال ــدف ــاع املـشـتــرك

واع ـت ـمــادهــا عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
"ق ـ ـلـ ــت م ـ ــن وق ـ ـ ــت طـ ــويـ ــل إن ال ـح ـل ــف
ّ
ً
األطلسي يواجه مشاكل .أوال ،تخطاه
الزمن ألنــه ّ
صمم قبل سنوات مديدة،
وألنـ ـ ــه ل ــم ي ـع ــال ــج اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وث ــان ـي ــا،
ال ـ ــدول (األع ـ ـضـ ــاء) ال ت ــدف ــع م ــا يجب
عليها" ،قال ترامب الذي سبق أن أدلى
بـتـصــريـحــات مـمــاثـلــة ،خ ــال الحملة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـل ـ ّـم ـح ــا إل ـ ــى اح ـت ـم ــال
أن يـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي م ـب ــدأ الـتـضــامــن
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة فــي
ح ــال ت ـعـ ّـرض إحــداهــا الع ـت ــداء ،إذا لم
ّ
وتتحمل
يرفع الحلفاء مساهماتهم.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ح ــوال ــى  %70من
ن ـف ـق ــات ال ـح ـل ــف ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـي ـمــا ال
تصل النفقات العسكرية ملعظم دوله
إلى مستوى  %2من إجمالي ناتجها
الــداخـلــي ،وهــي النسبة الـتــي حـ ّـددهــا
"الحلف" في عام .2014
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ن ـق ــل ت ــرام ــب س ـه ــام ــه إل ــى
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أن ـغ ـيــا مـيــركــل،
الـتــي انـتـقــدهــا مـ ــرارًا ،ول ــو أن ــه أك ــد أنــه
ّ
يـكــن لها "الكثير مــن اال ًح ـت ــرام" .وقــال:
"أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيًا ،وهو
السماح بــدخــول كــل هــؤالء املهاجرين
غـيــر الـشــرعـيــن" .ورأى املـلـيــارديــر أنــه
ك ـ ــان يـ ـج ــدر بـ ـب ــرل ــن ،ب ـ ــدل اس ـت ـق ـبــال
الــاج ـئــن ،الـعـمــل عـلــى إقــامــة مناطق
حظر جوي في سوريا لحماية املدنيني
م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـص ــف .ك ــذل ــك أض ــاف
أنه "كــان يجدر بــدول الخليج أن تدفع
نفقات ذلك ،فهي أكثر ً
ثراء من ّ
أي كان".
لــم تـنـتــهِ هـجـمــات الــرئ ـيــس األمـيــركــي
امل ـن ـت ـخــب ع ـل ــى امل ـس ـت ـش ــارة األمل ــان ـي ــة
عند هذا الحد ،إذ أشــار إلى أن أملانيا
تسيطر على االتحاد األوروبــي .وقال:
"انظروا إلى االتحاد األوروبي ،إنه أداة
ألملانيا .لذلك أعتقد أن اململكة املتحدة
كانت على حق بالخروج".
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ل ـ ـ ــم يـ ـبـ ـخ ــل ع ـ ـلـ ــى االت ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـت ــوق ـع ــات ك ـف ـي ـلــة ب ــإث ــارة
غ ـضــب ن ـظ ــرائ ــه ف ــي الـ ـق ــارة ال ـع ـجــوز.
فـقــد رأى أن "بــري ـك ـســت" "أم ــر عـظـيــم"،
معلنًا عزمه على إبــرام اتفاق تجاري
مع بريطانيا "سريعًا ووفق القواعد"،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـتــوافــق مــع وع ــوده
السابقة باالنسحاب مــن املـفــاوضــات
بـشــأن ات ـفــاق ال ـشــراكــة الـتـجــاريــة عبر

املحيط ال ـهــادئ ،والـلـجــوء فــي املقابل
إلى "اتفاقيات ثنائية وعادلة".
وتتباين هذه التصريحات مع خطاب
بــاراك أوباما الذي حذر بريطانيا من
أنها ستكون "في نهاية صف االنتظار"
إلبــرام اتفاقيات تجارية مع الواليات
املتحدة في حال خروجها من االتحاد.
وفـيـمــا ذه ــب تــرامــب إل ــى ح ـ ّـد الـتــوقــع
أن "ت ـخ ــرج دول أخ ـ ــرى" م ــن االت ـح ــاد
األوروبي ،فقد رأى أن "الشعب والناس
يريدون ّ
هويتهم الخاصة ،وبريطانيا
كانت تريد هويتها الخاصة".
ولـ ـ ــم ت ـق ـت ـص ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئ ـي ــس
املـنـتـخــب عـلــى ل ــوم ال ــدول األوروب ـي ــة،
ف ـق ــد م ـ ـ ّـد ي ـ ــده إل ـ ــى م ــوس ـك ــو ،ف ــي ظــل
ال ـخ ــاف ال ـقــائــم حــال ـيــا ب ــن الـكــرمـلــن
وإدارة ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـت ــه

ترامب :يمكن رفع
العقوبات ّعن روسيا
مقابل الحد من
األسلحة النووية

بــاراك أوبــامــا ،والـتــي تفرض عقوبات
ع ـلــى روسـ ـي ــا .وتـ ـح ــدث ع ــن إمـكــانـيــة
التوصل إلــى اتـفــاق مــع روسـيــا للحد
م ــن األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،م ـق ــاب ــل رف ــع
العقوبات املـفــروضــة عليها ،مــن دون
إع ـ ـطـ ــاء تـ ـف ــاصـ ـي ــل .وقـ ـ ـ ــال لـصـحـيـفــة
"تــاي ـمــز"" :ل ـنـ َـر إن ك ــان بــوسـعـنــا إب ــرام
اتفاقات جيدة مــع روسـيــا .أعتقد أنه
ينبغي ّ
الحد بشكل كبير من األسلحة
النووية ،وهذا جزء من املسألة".
على الجهة األوروبـيــة ،جــاءت غالبية
الـتـصــريـحــات داع ـيــة إل ــى الــوحــدة في
وجـ ــه ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب .وإن ك ــان
وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني بوريس
جونسون ّ
تميز بوصف دعــوة ترامب
إلــى توقيع اتفاق تجاري سريعًا بني
واشنطن ولندن بأنه "نبأ جيد جـدًا"،

إال أن العديد مــن ال ــوزراء األوروبـيــن
دع ــوا إل ــى ال ـت ـصــدي مل ــواق ــف الــرئـيــس
املـ ـقـ ـب ــل بـ ــالـ ــوقـ ــوف ج ـب ـه ــة مـ ــوحـ ــدة.
وفـ ــي ظ ــل ال ـخ ـطــر ال ـ ــذي ي ـت ـه ـ ّـدد هــذه
ال ـ ـ ــدول م ــن الـ ــداخـ ــل ب ــوج ــود ال ـنــزعــة
االن ـف ـص ــال ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـخــاطــر
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ُ
الـتــي تضعف تحالفاتها ،فقد عثرت
فــي تــرامــب عـلــى واج ـهــة إلخ ـفــاء هــذه
ّ
ومحر ٍك للدفع باتجاه توطيد
املشاكل،
وحدة ّ
مهددة ،باالعتماد على تحويل
األنظار إلى مخاطر خارجية.
وفي هذا السياق ،رأى نائب املستشارة
األملــان ـيــة ،سيغمار غــابــريــال ،أن على
أوروب ـ ـ ـ ــا إب ـ ـ ــداء "الـ ـثـ ـق ــة" ف ــي مــواج ـهــة
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـش ــدي ــدة ،ال ـت ــي وجـهـهــا
تــرامــب إلــى االتـحــاد األوروب ــي وحلف
"شمال األطلسي" .وقال في تصريحات
لصحيفة "بيلد" األملانية" :أعتقد بأن
علينا نـحــن األوروب ـي ــن أال نستسلم
إلحـبــاط شــديــد" ،مضيفًا" :ال أقـلــل من
أه ـم ـيــة م ــا ي ـقــولــه ت ــرام ــب ،وال سيما
بـ ـش ــأن ال ـح ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي ،لكن إبــداء القليل من الثقة
سيعود علينا بالفائدة فــي مثل هذا
الوضع".
أم ــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي جــان
مــارك آيــرولــت ،فقد رأى أن "أفـضــل ّ
رد
ع ـلــى مـقــابـلــة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي هو
وحدة األوروبيني".
من جهتها ،قالت املستشارة األملانية
أنـغـيــا مـيــركــل إن األوروب ـي ــن هــم من
ي ـت ـح ـك ـمــون ف ــي م ـص ـيــرهــم .وطــال ـبــت
ال ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ــأن "ال ت ـت ــأث ــر
ب ــاالن ـت ـق ــادات ال ــاذع ــة" ال ـتــي ّ
وجـهـهــا
ترامب.
ّ
وصرح وزير الخارجية األملاني فرانك
فالتر شتاينماير بأن تعليقات ترامب
بـشــأن "حـلــف شـمــال األطـلـســي" أثــارت
قـلــق الـتـحــالــف امل ـك ـ ّـون مــن  28عـضـوًا.
وعقب اجتماع مع األمني العام للحلف
ينس ستولتنبرغ فــي بــروكـســل ،قــال:
"ل ـقــد تـحــدثــت ال ـي ــوم ،لـيــس م ــع وزراء
خــارجـيــة االت ـحــاد األوروبـ ــي فحسب،
ولكن مع وزراء خارجية حلف شمال
األطـلـســي أي ـضــا ،ويمكنني ال ـقــول إن
هناك إشارات إلى عدم تهدئة التوتر".
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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العالم
تقرير

طهران :نحرص على منع إسقاط السعودية
لم يكد أمين المجلس
األعلى لألمن القومي
اإليراني علي شمخاني يؤكد
أن طهران تحرص على
منع محاوالت إسقاط آل
سعود ،حتى أطلق وزير
الخارجية السعودي عادل
الجبير تصريحًا أكد فيه أن
العالقات مع طهران ال تزال
متوترة
أعـ ـل ــن أمـ ــن امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لــأمــن
ال ـقــومــي اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـلــي شـمـخــانــي،
أن ط ـ ـهـ ــران ال ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى إس ـق ــاط
آل س ـ ـعـ ــود ،بـ ــل تـ ـح ــرص ع ـل ــى مـنــع
محاوالت إسقاطهم ،في الوقت الذي
ك ـ ّـرر فيه وزي ــر الخارجية السعودي
ع ــادل الجبير مــوقــف ب ــاده املـعــادي
لطهران ،مشيرًا إلى أن العالقات بني
ّ ً
ومعوال على
البلدين ال تزال متوترة،
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة امل ـق ـب ـلــة م ــن أجــل
"احتواء طهران".

ونـقـلــت وكــالــة "إرنـ ــا" عــن شمخاني،
أمــس ،قوله في مقابلة صحافية ،إن
"سـقــوط آل سـعــود ال يعني بتاتًا أن
يـكــون الـبــديــل آلل سـعــود أف ـضــل ،بل
مــن املحتمل ج ـدًا أن ي ــؤدي ذل ــك إلــى
تـقـسـيــم ال ـس ـعــوديــة وس ـي ـطــرة الـفـكــر
ّ
املتطرف الداعشي املنحط على أجزاء
مهمة من السعودية".
وشـ ـ ــدد امل ـ ـسـ ــؤول اإليـ ــرانـ ــي ع ـل ــى أن
ّ
تصدت
"الجمهورية اإلسالمية طاملا
لـنـمــو ال ـت ـط ــرف ودافـ ـع ــت ع ــن وح ــدة
أراض ـ ــي دول امل ـن ـط ـقــة" ،مــوض ـحــا أن
"ت ـق ـس ـيــم ال ـ ــدول يـ ــؤدي إل ــى سـيـطــرة
الفكر اإلرهابي على الدول اإلسالمية،
وم ـث ــل ذلـ ــك ي ـت ـع ــارض م ــع امل ـصــالــح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـعــالــم اإلس ــام ــي".
وقال إن السياسات اإلقليمية لـ"حكام
الـس ـعــوديــة فــي ســوريــا وال ـي ـمــن ،في
امل ـقــابــل ،أدت إل ــى تـقــويــة الـجـمــاعــات
اإلرهابية" .وفيما أشار إلى أن الدول
ّ
الـغــربـيــة "تـخــطــط لتقسيم املـنـطـقــة"،
فقد لفت إلــى أن ذلــك "يعني أن على
دول كتركيا والـسـعــوديــة أن تحسم
ً
مــوقـفـهــا ت ـجــاه ذلـ ــك" ،مـتـســائــا" :هــل
تـ ّ
ـرحــب (تـلــك ال ــدول) بــوتـيــرة تقسيم
س ــوري ــا وال ـ ـ ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة؟ وه ــل
س ـت ـك ــون ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ــأم ــن مــن

نتائج اللوتو اللبناني
34 37 29 24 23 15 13
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1475وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 13 :ـ ـ  15ـ ـ  23ـ ـ  24ـ ـ  29ـ ـ 37
الرقم اإلضافي34 :
* المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
1,689,148,754
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,689,148,754:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 62,857,440ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,928,590 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 62,857,440ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,308 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,056 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 159,056,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 19,882 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 218,975,518 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 61,901,240 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1475
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح10018 :
¶ الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 36,335,657 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة36,335,657 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0018 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 018 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.18 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 253
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة543 :
• يومية أربعة1512 :
• يومية خمسة83212 :

اندالع نيران التقسيم في املنطقة؟".
في مقابل ذلك ،حذر وزير الخارجية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي عـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن أن
العالقات مع إيران ما زالت "متوترة"،
مـضـيـفــا ّ أن ـه ــا "ال يـمـكــن أن تتحسن
إال إذا كــفــت ط ـه ــران ع ــن الـتـصــرفــات
العدائية" .وأعــرب الجبير ،الــذي كان
ي ـت ـحــدث لـلـصـحــافـيــن ف ــي ب ــاري ــس،
عــن تـفــاؤلــه تـجــاه اإلدارة األمـيــركـيــة
املقبلة ،وال سيما الطريقة التي تريد
أن تستعيد بها النفوذ األميركي في
ال ـعــالــم ،و"احـ ـت ــواء إي ـ ــران" ومـحــاربــة
تنظيم "داعش".
وكان قد سبق موقف الجبير تصريح
ل ــوزي ــر ال ــدول ــة ال ـس ـع ــودي ل ـل ـشــؤون
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ث ــام ــر ال ـس ـب ـه ــان ،ال ــذي

العالقات مع إيران
الجبير:
ّ
متوترة ونعول على
اإلدارة األميركية

ّ
رد عـلــى م ــا كــانــت ق ــد نـشــرتــه وكــالــة
"رويـتــرز" ،أول من أمــس ،عن أن وزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
نقل رسائل بني الرياض وطهران ،في
مسعى متواصل الحتواء الخالف بني
البلدين الجارين .إال أن السبهان أكد
ع ــدم اطــاعــه عـلــى مـعـلــومــات تتعلق
بــالــوســاطــة ب ــن ال ـب ـلــديــن .وقـ ــال ،في

السياسات
اإلقليمية
لحكام
السعودية في
ّسوريا واليمن
قوت الجماعات
اإلرهابية

تصريح إلى "الحياة"" :لم يردنا شيء
بما يتعلق بــوجــود رســائــل وساطة
بــن ال ــري ــاض وط ـه ــران ،والـسـعــوديــة
ال تـحـتــاج إل ــى وســاطــات مــع إي ــران"،
مضيفًا أن "اإليــرانـيــن يعلمون مــاذا
عليهم أن يعملوا ويفعلوا إذا أرادوا
تحسني العالقات مع اململكة".
(األخبار)

استراحة
2485 sudoku
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أفقيا

 -1جنون – عائلة مخرج لبناني راحــل – نوتة موسيقية –  -2راقـصــة مصرية –
مجموعة مــن السفن التجارية او الحربية مختلفة األن ــواع او األحـجــام –  -3أمر
ممر تحت األرض –  -4من أدوات ّ
فظيع – ّ
النجار – يمرح ويلعب –  -5مجمع مرافق
للمعارض واملؤتمرات في بيروت – نقيض خير – من الطيور –  -6من رجال التوراة
في أورشليم بعد الجالء له سفر مكتوب – طابة –  -7ملك مصري راحــل – إمــارة
عربية –  -8والد – صاح الظليم – أرخى الستر –  -9أحرف متشابهة – عائلة مطرب
سوري –  -10ضابط سوري راحل ووزير الحربية في حكومة امللك فيصل دافع عن
ّ
الفرنسيي واستشهد في ميسلون
دمشق ضد

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.

 -1الرواية الخالدة للكاتب الفرنسي الشهير غوستاف فلوبير –  -2عاصمة مقاطعة
نيو ساوث ويلز األوسترالية – نهر إسباني –  -3مؤلف الكلمات املنظومة – حفر
البئر –  -4مــرفــأ نفطي حــديــث فــي الـكــويــت على الخليج باملنطقة املـحــايــدة – -5
متشابهان – عبودية – للندبة –  -6تمايل وتبختر – هر باألجنبية – من إنتاج
ُ
النحل –  -7يسير معه ويجاريه في الكالم – قمصان من زرد الحديد تلبس وقاية من
العدو –  -8آلة موسيقية إيقاعية – قلب اإلناء على رأسه – كان شرس الطباع
سالح ّ
ّ
غربي اسكتلندا –  -10بساتني دمشق يرويها بردى
–  -9للتمني – أرخبيل بريطاني
– إناء من خزف له بطن كبير

أفقيا

1

ّ
 -1بوليساريو –  -2امازون – إال –  -3ري – بريستول –  -4أضحك – قبو –  -5ينبع – -6
البرهان – نو –  -7رمل – السن –  -8ينتف – علي –  -9ب ب – أم حبيبة –  -10وضاح اليمن

عموديًا
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مشاهير 2485

حلول الشبكة السابقة

 -1باراماريبو –  -2وميض – لم – بض –  -3ال – حنبلي –  -4يزبك – ناح –  -5سور – مهاتما
–  -6أنيق – الفحل –  -7سبينس – بي –  -8ياتون – نعيم –  -9ولو – بن – لنب –  -10السعودية

حل الشبكة 2484

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أديــب إيرلندي ( )1989-1906إستوطن فرنسا .له روايــات ومسرحيات
ّ
تنم عن الخيبة والـيــأس من المعقولية الــوجــود اإلنساني .حصل عام
 1969على جائزة نوبل
ّ = 10+6+3+1+3
طماع ■  = 7+5+4+9حزين ■  = 2+8+11+10فاقد األب
واألم

حل الشبكة الماضية :عفيفة اسكندر
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الثالثاء  17كانون الثاني  2017العدد 3081

إعالنات
◄ وفيات ►

البقاء ّ
لألمة
رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي
الرفيق الدكتور علي حيدر
ينعى إلى ّ
األمة السورية
وف ـ ــاة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـحــزب،
عضو املجلس األعلى
الرفيق القدوة ،في العمل الصبور
والنهج القويم،
الدكتور أنطوان أبي حيدر
ال ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـلــد اسـ ـم ــه فـ ــي ح ـيــاة
ش ـ ـع ـ ـب ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى
عـمـلــه خ ـم ـيــرة ف ــي مـسـيــرتــه نحو
االنتصار.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة
وغ ـ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء فـ ــي ك ـن ـي ـســة م ــار
ال ـ ـيـ ــاس ل ـ ـلـ ــروم األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس فــي
املطيلب من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
إلى السادسة
ويـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة
سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ املـكـحــول ،بـيــروت
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الـثــاثــاء 17
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2017ف ــي مـبــانــي
الـضـبــاط ق ــرب الـسـفــارة الكويتية
من الساعة الرابعة حتى السابعة
م ـسـ ً
ـاء ،وي ــوم الجمعة  20الـجــاري
في جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قــرب
مــدي ــري ــة ام ــن ال ــدول ــة م ــن الـســاعــة
ً
مساء.
الثالثة حتى السادسة
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
مرضية فادخلي
إلــى ربــك راضـيــة
ّ
في عبادي وادخلي جنتي
(صدق الله العظيم)
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وف ــاة فقيدنا الغالي
املغفور له بإذن الله تعالى
املرحوم
عبد الرحمن محمد سليم دمشقية
(أبو نديم)
زوجته :دينا إحسان منصور
ولده :نديم زوجته فرح عبود
بـنـتــاه :ريـمــا زوج ــة دان ـيــال أسعد
ومها زوجة محمد رحال
شقيقاه :املــرحــومــان الـحــاج رفيق
والحاج موفق دمشقية
شقيقتاه :املــرحــومــة فــوزيــة زوجــة
امل ــرح ــوم مـصـطـفــى عـكـيــف السبع
وعايدة زوجة املرحوم محمد نادر
دمشقية
عديله :نبيل رهوانجي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
وغ ـدًا األرب ـعــاء فــي  17و 18كانون
ال ـثــانــي 2017م ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة ع ـص ـرًا حتى
ً
مساء
السادسة
في مركز توفيق طبارة ـ ـ الصنائع
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون بـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره آل
دم ـش ـق ـي ــة ومـ ـنـ ـص ــور وال ـ ـسـ ــردوك
وع ـب ــود وأس ـع ــد ورح ـ ــال والـسـبــع
ورهــوان ـجــي وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم
أهالي بيروت

◄ذكرى ►
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة مكية حسن الخطيب
زوجة الحاج أحمد جواد الخطيب
أوالدها :محمد ,علي وحسن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت غ ـدًا
األرب ـع ــاء  18كــانــون الـثــانــي 2017
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد الـظـهــر
ً
مساء في الجمعية
حتى الخامسة
التخصصية ,الرملة البيضاء قرب
أمن الدولة.
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/22ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة فاطمة محمد حسني حمود
(أم إبراهيم)
حـ ــرم ال ـح ــاج خـلـيــل عـبــد الحسن
بداح.
أوالده ـ ـ ـ ــا :إب ــراهـ ـي ــم ( الـ ـح ــاج أب ــو
حـســن) م ـســؤول الــرقــابــة املــركــزي
في حركة أمل.
عبد ،وهبي والحاج حسن.
أص ـه ــاره ــا :ال ـح ــاج ف ـضــل ح ـمــود،
حسني بداح وهشام جابر.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آي من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
مجمع اإلمام موسى الصدر -بيت
ليف الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي غدًا األربعاء الواقع
ف ـي ــه  2017/1/18فـ ــي حـسـيـنـيــة
آل الـ ـب ــرج ــاوي -ب ـئــر ح ـس ــن -قــرب
ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السادسة
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
الــراضــون بقضائه :حركة أمــل ،آل
بداح ،آل حمود وعموم أهالي بيت
ليف.

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661

غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238

غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
76/497196

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء خطوط حماية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3055/ت ــاري ــخ  ،2016/3/23قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 52
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء كابالت نحاس
مـعــزولــة  630×1مـلــم 2و  1000×1ملم2
تــوتــر مـتــوســط  24ك.ف .ل ــزوم محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10017/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/15ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/2/10عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 66
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء اج ـهــزة فحص
ل ـ ــزوم م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10178/تــاريــخ  ،2016/10/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.

يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 64
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء وتركيب مقسم
هــاتــف لـكــل مــن معملي ال ــذوق والـجـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8433/ت ــاري ــخ  ،2016/8/31قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 69
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/784
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/1/30
الثانية والنصف بعد الظهر سيارة املنفذ
عليه بنيوتي ايلي كوستا قسطنطينو
مــاركــة ف ـيــراري  F430مــوديــل  2006رقم
ً
/574051ب امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/77924.60/د.أ .عدا اللواحق واملخمنة
بمبلغ /75000/د.أ .واملـطــروحــة للمرة
الثانية بمبلغ /45000/د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ورســوم امليكانيك قد
بلغت حوالي /1.530.000/ل.ل.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR160368149LB
46317
علي احمد مرتضى
RR160368078LB
2018126
محمد علي ضاهر
RR160368121LB
2121909
فؤاد ابرهيم مراد
RR160368055LB
2424277
بترولني ش.م.م.
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 11
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◄ إعالنات رسمية ►
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/927
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2017/1/31
ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـيــارة
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا ن ـج ــاح عـفـيــف الـصــايــغ
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف م ـ ـه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــي م ـ ــارك ـ ــة
ه ـي ــون ــداي  VERNAم ــودي ــل  2011رقــم
ً
/559062ب امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/6788.8/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة
بمبلغ /3718/د.أ .وامل ـطــروحــة بمبلغ
/2200/د.أ .أو مـ ــا يـ ـع ــادل ــه بــال ـع ـم ـلــة
الــوط ـن ـيــة ورس ـ ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
حوالي /610.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/511
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
 2017/1/31ال ـســاعــة  2:00بـعــد الظهر
سـيــارة املنفذ عليها فاتن محمد سري
الدين ماركة كيا  CERATOموديل 2009
ً
رقم /236009/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك سوسيته جنرال
فــي لبنان ش.م.ل .وكيله املـحــامــي زيــاد
شبلي الـبــالــغ  $/11227/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/3769/واملـطــروحــة
بسعر  $/3250/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/1.126.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد ال ـ ــى م ــرآب
الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـكــرن ـت ـي ـنــا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/876
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2017/1/31
ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـيــارة
املنفذ عليه ه ــادي مـهــدي بحمد ماركة
م ــرسـ ـي ــدس  C320مـ ــوديـ ــل  2002رق ــم
ً
/227505و امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لــديــن
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/8860.76/د.أ .عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ /7766/د.أ .وامل ـط ــروح ــة لـلـمــرة
الثانية بمبلغ /4500/د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ورســوم امليكانيك قد
بلغت حوالي /140.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن رقم 1/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم اعمال تشجير جوانب الطرقات
في بلدتي إدة وجران للعام  ،2017وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2017/2/3

الساعة التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ـ ــرار وزيـ ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/28تــاريــخ
.)2017/1/13
بيروت في 2017/1/13
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 80
إعالن
ً
بناء
قرر القاضي العقاري في النبطية
لـلـقــرار  2017/1إع ــادة تـكــويــن صحيفة
العقار  1304تبنني بالطريقة القضائية
وتكليف الخبير جمال بــردان واملساعد
الـقـضــائــي زيـنــب ش ـكــرون للكشف على
العقار نهار السبت  2017/2/18وتحديد
نـ ـه ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  2017/3/29م ــوعـ ـدًا
لـجـلـســة امل ـحــاك ـمــة ول ـك ــل ذي مصلحة
او حــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه ضـمــن املهلة
املمتدة حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
ماجد محمد علي شريم بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب اح ـمــد يـحــي صــالــح ملــوكـلــه حسن
يوسف صالح سند تمليك بــدل ضائع
لـلـقـســم  A 15م ــن ال ـع ـق ــار  1701ح ــارة
صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب مارون طانيوس مدلج بوكالته عن
الجمعية التعاونية اللبنانية لالنماء
م.م .شهادة قيد تأمني بدل ضائع للعقار
 224عقتانيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/408
املنفذ :عباس نعيم نعمة
املنفذ عليهم :ورثة محمد نعيم نعمة
السند التنفيذي :حكم محكمة بداية
ال ـن ـب ـط ـي ــة بـ ـت ــاري ــخ  2016/6/7رق ــم

 2016/76واملنتهي الى اعتبار العقار
 /739جباع غير قابل للقسمة العينية
وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي على
اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع ال ـث ـمــن وفــق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/9/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/14 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا من
ال ـع ـقــار /739جـ ـب ــاع ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض بعل ضمنه بعض االشجار غير
املثمرة وهو يقع في موقع الدغشة.
مساحته 8967 :م2
الـتـخـمــن 538020 :د.أ .أو مــا يــوازيــه
بالعملة اللبنانية
ال ـ ـطـ ــرح 538020 :د.أ .أو م ــا ي ــوازي ــه
بالعملة اللبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2017/3/2
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
ميرفت زبيب
إعالن عن مناقصة عمومية
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة ج ــزي ــن ـ ـ ـ ـ ع ــن مـجــدلــن
عــن رغبتها فــي اج ــراء مناقصة عامة
الشـغــال تأهيل طــريــق املسلخ القديم
ف ــي ب ـل ــدة ج ــزي ــن ،ع ـل ــى ال ــراغ ـب ــن فــي
االش ـتــراك فــي املناقصة االستحصال
على دفتر الشروط الخاص في مبنى
ال ـق ـصــر ال ـب ـلــدي خ ــال اوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي.
تقدم الـعــروض الــى قلم البلدية اثناء
الـ ــدوام الــرسـمــي وقـبــل اخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جـ ـلـ ـس ــة فـ ـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض تـ ـج ــري
عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ت ــاري ــخ
 2017/2/11في مبنى القصر البلدي.
رئيس بلدية جزين ـ ـ عني مجدلني
خليل جان حرفوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ س ــاس ــن انـ ـط ــوان ابـ ــو سـجـعــان
بـ ـ ــوجـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ــوزف نـ ـ ـ ـ ـ ــادر ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة
 2016/1038حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة
ال ـت ــاس ـع ــة فـ ــي امل ـ ــن رق ـ ــم 2015/331
تاريخ  2015/10/13الذي قضى بازالة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار  55ال ـص ـف ــرا عن
طريق بيعه باملزاد العلني.
وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار 55

الصفرا مساحته  96م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ب ـ ـنـ ــاء م ـ ــن ح ـجــر
م ـق ـص ــوب م ــؤل ــف م ــن دكـ ـ ــان وفـسـحــة
سـ ـم ــاوي ــة ض ـم ـن ـه ــا م ـط ـب ــخ مـ ــن تـنــك
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء م ــن حـجــر
مقصوب كناية عن دكــان امامه شرفة
خارجية مسقوفة اترنيت والعقار يقع
على الطريق العام البحرية.
تــاريــخ مـحـضــر الــوصــف 2016/10/27
وتاريخ تسجيله 2016/11/2
ب ــدل تـخـمــن وط ــرح الـعـقــار  55الـصـفــرا
/96000/د.أ .او م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/3/8ال ـس ــاع ــة  12.00ظ ـه ـرًا فــي
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم ألمــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ نشرًا
إل ــى مـجـهــولــه م ـحــل امل ـق ــام سـلـيـمــه إبــن
عبدالكريم يقتضي حـضــورك إلــى هذه
املـحـكـمــه ب ـتــاريــخ  2017/2/4لحضور
جـلـســه ب ـم ــاده إث ـب ــات ط ــاق مـقــدمــه من
زوج ــك حـســن عــزالــديــن ع ــز ال ــدي ــن وفــي
حـ ــال تـخـلـفــك ع ــن ال ـح ـض ــور أو ارسـ ــال
ً
وك ـيــا عـنــك يعتبر قـلــم املـحـكـمــه مقامًا
مختارًا لك حتى صدور الحكم القطعي.
رئيس محكمه جويا الشرعيه
الجعفريه
الحاج فريد موسى الغول
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب جـ ــوزيـ ــف انـ ـط ــون ـي ــوس م ـق ـصــود
بــالــوكــالــه عــن يــوســف ال ـيــاس وشليطا
ط ـنــوس س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 520
قنات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب املحامي سمعان اسكندر بالوكاله
عن احد ورثــة جنفياف نايف سند بدل
ضائع للعقار  84كفرفو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب ج ـم ـيــل م ـح ـمــد ش ـي ـحــا بــالــوكــالــه
عــن جومانه القصاب سند بــدل ضائع

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة الثانية
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
2016/12/16
2016/12/08 RR160366995LB
13369
شركة دار البناء للهندسة واملقاوالت
ش.م.م.
2016/12/16
2016/12/08 RR160367024LB
176536
شركة احمد محمد صالح املوسوي
واوالده للمقاوالت والبناء ش.م.م.
2016/12/16
2016/12/08 RR160367713LB
2500932
صادق ابراهيم حمزة
2016/12/14
2016/12/07 RR160367452LB
2732747
خالد علي الدبس
2016/12/14
2016/12/07 RR160367735LB
3271455
علي احمد ياغي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 11

للعقار  B /4/1793راسمسقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ال ـث ــان ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب جـ ـم ــال س ـع ــد الـ ــديـ ــن اش ــراق ـي ــه
بالوكاله عن احد ورثة رمزيه اشراقيه
س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  527وجــه
الحجر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليهم املجهولي املقام
ورثة املرحوم سهيل عبد الحسن داغر
وه ــم :خــديـجــة ك ـمــال ومـحـمــد وحسن
وحسني وعلي ورندة سهيل داغر
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/742
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ريـ ـت ــا ي ــوس ــف ال ـ ـحـ ــاج عـلــي
وناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن حضرة القاضي املنفرد في بيروت
الناظر في قضايا االيـجــارات بتاريخ
 2015/8/11ب ــرق ــم ق ـ ــرار 2015/730
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــزام امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
ب ــإخ ــاء امل ــأج ــور ال ـكــائــن ف ــي الـطــابــق
الـثــالــث جنوبًا مــن الـبـنــاء الـقــائــم على
العقار رقم  /4183/من منطقة املزرعة
العقارية ،وبتسليمه للمدعية خاليًا
وش ـ ــاغـ ـ ـرًا مـ ــن اي ش ــاغ ــل وب ـت ـض ـمــن
املدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
وعليه ،تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر
تبليغ مجهول محل االقامة
محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
ورق ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ــوة ص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ـح ـك ـمــة
ب ـيــروت الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة موجهة
الــى عـبــده مـبــارك علي احـمــد مجهول
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى امل ـق ــام ــة
عـلـيــك مــن زي ـنــب حـســن قــاســم بـمــادة
اثـبــات نسب اس ــاس  135/521تعيني
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة فـيـهــا يـ ــوم الـخـمـيــس
فــي  2017/2/9غــرفــة القاضي الشيخ
عبد االلــه بــوق فيقتضي حضورك أو
إرسال من ينوب عنك إلى قلم املحكمة
ق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة الس ـت ــام نسخة
عــن استحضار الــدعــوى واال اعتبرت
مبلغًا حـســب االصـ ــول وج ــرت بحقك
امل ـعــامــات الـقــانــونـيــة وك ــل تـبـلـيــغ لك
على لوحة االعالنات في املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
ً
بناء للطلب تاريخ  2017/1/13تقرر
ت ـعــديــل االس ـ ــم واملـ ــوضـ ــوع ال ـت ـجــاري
للمؤسسة امل ـعــروفــة بــاســم "مــؤسـســة
الحسن لالعمال التجارية والخدمات"
املـسـجـلــة تـحــت رق ــم 2011/4800325
ل ـي ـص ـب ــح :م ـك ـتــب ال ـح ـس ــن الس ـت ـق ــدام
العامالت في الخدمة املنزلية.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االعـ ـ ـت ـ ــراض خ ــال
عشرة ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
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رياضة

ّ
تصدر هومنتمن مرحلة الذهاب عن جدارة واستحقاق (سركيس يرتسيان)

السلة اللبنانية

انتصاف الموسم العادي
لبطولة الباسكت :اآلتي أعظم
مع انتهاء مرحلة الذهاب أمس ،وقبل
انطالق مرحلة اإلياب غدًاُ ،رسمت صورة
شبه واضحة للمشهد النهائي الذي يمكن
أن يكون عليه األمر في ختام الموسم
العادي الذي وفى حتى اآلن بكل
وعوده ،مع اإلثارة التي حملتها غالبية
المباريات في المراحل التسع األولى

شربل ّ
كريم
عناوين عدة حملتها مرحلة الذهاب
فــي بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،التي
كشفت مدى قوة بعض الفرق ومدى
ضعف فرق أخــرى ،إضافة الى مدى
التعديالت التي تحتاجها فرق عدة
ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان ،وتـ ـح ــديـ ـدًا قـبــل
ال ــدخ ــول فــي دور املـجـمــوعــات الــذي
يسبق االدوار االقصائية.
أربعة فرق بدت مختلفة عن غيرها،

أول فوز لهوبس في البطولة
رفض فريق هوبس أن تنتهي مرحلة ذهاب بطولة لبنان لكرة السلة دون
تحقيق أي فوز فنجح أمس في تسجيل أول انتصار له وكان مفاجئًا على
ضيفه اللويزة  )69 – 84 ،43 – 61 ،31 – 37 ،19 – 16( 69 – 84على مجمع
املر في ختام املرحلة التاسعة واألخيرة ذهابًا.
وكان أفضل مسجل في صفوف هوبس عزت قيسي برصيد  18نقطة و5
تمريرات حاسمة .وعند اللويزة ،كان ايلي اسطفان األفضل بـ 19نقطة منها
 4ثالثيات.
وفي قاعة مجمع فؤاد شهاب ،خسر ميروبا
أمام ضيفه املتحد بفارق  9نقاط 74 – 65
(.)74 – 65 ،57 – 45 ،37 – 27 ،20 – 10
وكان افضل مسجل في اللقاء العب
الخاسر ايمانويل جوهناس برصيد 28
نقطة و 11متابعة .ولدى الفائز ،كان راميل
كوري األفضل بـ 18نقطة و 7متابعات و4
تمريرات حاسمة.

رغــم أن بعضها مـ ّـر ببعض محطات
الصعود والهبوط في املستوى ،من
دون أن يؤثر ذلك على لعبها االدوار
ّ
املتقدمة،
االولى والوقوف في املراكز
ح ـي ــث تـ ـص ـ ّـدر هــوم ـن ـت ـمــن ال ـتــرت ـيــب
الـ ـع ــام ب ـث ـمــان ـيــة انـ ـتـ ـص ــارات مـقــابــل
هزيمة واحدة.
ومما ال شك فيه أن الفريق البرتقالي
بدا االفضل بكل املعايير ،وهو االمر
الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا م ـن ــذ ال ـص ـيــف،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ب ـ ـ ـ ــدا األنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي سـ ــوق
ال ـت ـع ــاق ــدات ،ف ـسـ ّـد ال ـث ـغــر امل ــوج ــودة
لديهّ ،
وأمن حاجاته التي قضت على
آم ــال ــه ف ــي إحـ ــراز الـلـقــب ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ب ـعــدمــا ب ـلــغ دور االربـ ـع ــة.
وهــومـنـتـمــن الـحــالــي هــو كـنــايــة عن
مــاكـيـنــة هـجــومـيــة ال تـهــدأ وال تمل،
وقـ ـ ــد أمـ ـت ــع الـ ـف ــري ــق كـ ــل امل ـت ــاب ـع ــن
ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــارب امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ب ـطــري ـقــة
اس ـت ـعــراض ـيــة اق ـتــرنــت م ــع الـنـتــائــج
االيجابية .ورغم الخسارة الوحيدة
الـتــي تلقاها على ملعب الرياضي،
ب ــدا أن م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى أي فــريــق
إيـقــاف رج ــال امل ــدرب جــو مجاعص،
الــذيــن يـنـتـقـلــون بـســرعــة رهـيـبــة من
ال ــدف ــاع ال ــى الـهـجــوم بـقـيــادة صانع
االلـ ـع ــاب االم ـي ــرك ــي ك ـي ـفــن غ ـ ــاالواي
ال ــذي أكــد أنــه أكـثــر مــن العــب يشغل
املــركــز  ،1فـهــو إذ ت ـســاوى مــع العــب
التضامن الــزوق جاد خليل كأفضل
مـ ـم ــرر لـ ـلـ ـك ــرات الـ ـح ــاسـ ـم ــة (مـ ـع ــدل
كــل منهما  8ت ـمــريــرات حــاسـمــة في
امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة) ،يـقــف بــن أفضل
ع ـشــرة الع ـبــن عـلــى صـعـيــد الـتـقــاط

املـ ـت ــابـ ـع ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة (بـ ـمـ ـع ــدل 7
متابعات في املباراة الــواحــدة) ،كما
أن ـ ــه أفـ ـض ــل ال ــاعـ ـب ــن ع ـل ــى صـعـيــد
ســرقــة ال ـك ــرات ( 2.5س ــرق ــة) ،لتكون
م ـســألــة تـسـجـيــل «دابـ ـ ــل داب ـ ـ ــل» ،في
غــال ـب ـيــة املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي خــاض ـهــا،
مسألة روتينية.
إنـ ـه ــاء هــوم ـن ـت ـمــن مل ــرح ـل ــة ال ــذه ــاب
فــي ال ـصــدارة يـعــود فيه الفضل الى
الثنائي االمـيــركــي دواي ــن جاكسون
والـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي االص ـ ـ ــل آتـ ـ ــر م ــاج ــوك
اي ـضــا ،رغ ــم أن غـ ــاالواي يـعـ ّـد عالمة
فـ ــارقـ ــة ال ي ـم ـك ــن إيـ ـج ــاده ــا فـ ــي أي
فـ ــريـ ــق ،أضـ ـ ــف أن مـ ـج ــاع ــص ع ــرف
تدوير تشكيلته بالشكل الصحيح،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا أض ـ ــاف أوراق ـ ــا
راب ـحــة مـهـمــة ال ــى تـشـكـيـلـتــه ،أمـثــال
كــرم مشرف دفاعيًا ،وايلي شمعون
وه ــاي ــك غ ـيــوق ـج ـيــان ه ـج ــوم ـي ــا ،مــا
ّ
بشكل مناسب مع
مكنه من التعاطي
ٍ
وضع دفاعي للخصوم.
أي
ٍ

في هومنتمن
وبيبلوس عالمات
فارقة صنعت
الفارق للفريقين

وحــده بيبلوس بدا جماعيًا شبيهًا
ّ
ب ـه ــوم ـن ـت ـم ــن ،فـ ـح ــل خ ـل ـف ــه بـسـبـعــة
انـتـصــارات مقابل هزيمتني .املــدرب
الصربي نيناد فوتشينيتش وجد
أخـيـرًا تشكيلة متكاملة مــع الفريق
ال ـج ـب ـي ـل ــي الـ ـ ـ ــذي أضـ ـ ـ ــاف ع ـن ــاص ــر
م ــؤث ــرة الـ ـي ــه ،م ـث ــل ص ــان ــع االل ـع ــاب
رودري ـ ــغ ع ـقــل .ل ـكــن ك ـمــا ه ــي ال ـحــال
بالنسبة الى هومنتمن ،هناك عالمة
فـ ــارقـ ــة ت ـت ـم ـثــل ب ــال ـن ـي ـج ـي ــري إي ـبــي
ندودي الذي ال يمكن احتواؤه بتلك
السهولة ،كونه أكثر من العب يجيد
الـتـحــرك تـحــت الـسـلــة ،إذ يشغل كل
العبي الفريق الخصم بانتقاله الى
خارج القوس حيث يجيد التصويب
أيضًا ،ليظهر غير ذاك الالعب الذي
عرفناه مــع انيبال زحلة فــي موسم
.2013-2012
ص ـح ـيــح أن ب ـي ـب ـلــوس يـ ـب ــدو ثــابــت
املـ ـسـ ـت ــوى ب ـف ـعــل ال ـل ـع ــب ال ـج ـمــاعــي
املميز الذي طبع أداءه ،لكن قد يلجأ
وقت الحق عبر
الى تغيير أجنبي في ٍ
الع ــب يـحــل م ـكــان اك ـثــر الع ــب سجل
ث ــاث ـي ــات ح ـتــى اآلن ،أي االم ـيــركــي
كــاي تــاكــر ( 36ثــاثـيــة) ،ال ــذي ربما
يعود سبب تذبذب مستواه احيانًا
ال ــى ت ـقـ ّـدمــه ف ــي ال ـس ــن؛ فــاعــب ري ــال
مدريد االسباني السابق قد ال يكون
ح ــاس ـم ــا ف ــي ح ـ ــال ل ــم ي ـك ــن ب ـيــومــه،
بعكس مواطنه جاي يونغبلود الذي
ال يــزال يدهش املتابعني بإمكاناته
الهجومية الرائعة (معدله  23نقطة
في املباراة الواحدة).
ّ
فــي الــريــاضــيُ ،حــلــت املـشــاكــل مبدئيًا
بتطبيق امل ــدرب احمد فــران لفلسفته
الـخــاصــة ال ـتــي حـ ـ ّـررت وائ ــل عرقجي
على املركز  2باستقدام صانع االلعاب
االميركي كني براون ،الذي نقل وتيرة
لعب بطل لبنان الى مستوى آخر من
خالل سرعته الفائقة ورؤيته الثاقبة
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب الـ ـت ــي تــرجـمـتـهــا
تـمــريــراتــه الـحــاسـمــة ،وق ــد عــابــه فقط
ن ــدرة تسجيله ،وهــو لــو امتلك ميزة
ال ـهــداف العـتـبــر أح ــد أفـضــل االجــانــب
هذا املوسم.
ك ــذل ــك ،يـمـكــن ال ـتــوقــف عـنــد الـلــويــزة
الـ ــذي ي ـبــدو اآلن أك ـثــر م ــن «ح ـصــان
أسـ ــود» ،بــل هــو ي ـقــارع بـجــديــة أكبر
الفرق ،والدليل فــوزه على الرياضي
ً
مثال .املدرب مروان خليل ّ
قدم فريقًا ال
نجم واحد ،رغم استمرار
يعتمد على ٍ
سرقة جيرون جونسون االضواء من
الـجـمـيــع .الـفــريــق ال ـك ـســروانــي يملك
منظومة دفاعية يمكنها تعطيل أي
ّ
كان ،والدليل ما حل بهداف الحكمة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي تـ ـي ــري ــل سـ ـت ــوغـ ـل ــن فــي
مــواجـهــة الـفــريـقــن ،حـيــث لــم يتمكن
من تسجيل أكثر من  21نقطة ،وهو
ثاني أدنى رصيد سجله هذا املوسم
( 20نقطة امام بيبلوس).
وإذا كان التضامن قد وقف في مركز
مقبول ( 4انتصارات مقابل  5هزائم)،
بالنظر الى تشكيلته الشابة محليًا
وأجنبيًا ،فإن مركز املتحد طرابلس
ال ي ـع ـكــس أب ـ ـ ـدًا االداء الـ ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه
الفريق الشمالي في مرحلة الذهاب.
وم ـش ـك ـلــة رمـ ــي ال ـث ـق ــل ت ـح ــت الـسـلــة
على تشارلز تابت وعــدم وجــود أي
ّ
بديل له في الفريق ُحلت مبدئيًا مع
وصـ ــول ال ـع ـمــاق االم ـي ــرك ــي دي ـنــزل
بــولــز ،وس ــط ام ـتــاك الـفــريــق الثنني
م ــن أقـ ـ ــوى املـ ـس ــددي ــن ال ـق ــات ـل ــن فــي
البطولة ،وهما االميركيان ديواريك
سبنسر وراميل كوري.
وب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـض ـيــف ال ـج ــدي ــد على
ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى ،االتـ ـح ــاد م ـيــروبــا،
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون راضـ ـي ــا بـمــا
ق ـ ّـدم ــه ف ــي ظ ــل مـيــزانـيـتــه امل ـح ــدودة،
ُ
ت ـسـ ّـجــل الـخـيـبــة االك ـب ــر لـثــاثــة فــرق
هـ ــي ال ـش ــان ـف ـي ــل ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ امل ــوس ــم
بانتصار صــارخ على الرياضي ،ثم
بــدا أنــه بـحــاجــةٍ إلــى ورش ــة حقيقية
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف االص ـ ـ ـعـ ـ ــدة .وك ــذل ــك
ال ـح ـك ـمــة ال ـ ــذي ال ي ـم ـك ـنــه االع ـت ـم ــاد
على ستوغلني فقط (هداف البطولة
بـ ـمـ ـع ــدل  34.6ن ـق ـط ــة ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة) .أض ـ ــف ال ـي ـه ـم ــا هــوبــس
الذي قاتل من أجل اعتماد  3العبني
أجانب في املوسم املاضي ثم سقط
ف ــي ف ــخ االج ــان ــب ال ــذي ــن بـ ــدوا نقمة
أكثر منها نعمة عليه.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

العهد يستعيد شراكة الصدارة مع األنصار
عبد القادر سعد
اسـتـعــاد فــريــق الـعـهــد شــراكــة صــدارة
ترتيب ال ــدوري اللبناني لـكــرة القدم
مـتـســاويــا مــع األن ـص ــار بــالـنـقــاط (24
ن ـق ـطــة ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا) وم ـت ـخ ـل ـفــا عـنــه
بــاملــواج ـهــات (فـ ــاز األن ـص ــار ذه ــاب ــا)،
بعد أن فــاز العهد  1 - 3على مضيفه
اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ع ـل ــى مـلـعــب
بحمدون ،فــي ختام األسـبــوع الثاني
عشر من الــدوري ،بقيادة طاقم حكام
قبرصي ،بعد قــرار مــن اتـحــاد اللعبة
بــاالس ـت ـعــانــة ب ـح ـكــام أج ــان ــب لـقـيــادة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،بـ ـع ــد ت ـ ــوال ـ ــي اعـ ـت ــراض ــات
اإلخ ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ه ــذه االعـ ـت ــراض ــات ف ــي غ ـيــر مـحـلـهــا،
كــون اإلخ ــاء لــم يتضرر مــن األخـطــاء،
والدليل على ذلك أنه ّ
بدل مدربني قبل
أن يــرســو على الـثــالــث فــي  11مـبــاراة
في الذهاب ،ولو كانت مشكلة الفريق
في التحكيم ملا ّ
غير مدربني في ظرف
أربعة أشهر.
ويـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول ب ـش ـك ــل مـ ـ ـج ـ ــازي إن
ال ـفــري ـقــن فـ ــازا ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة؛ فــالـعـهــد
فاز بالنتيجة وبالنقاط ،واإلخــاء فاز
بـمـجـمــوعــة الــاع ـبــن ال ـش ـبــاب الــذيــن
شاركوا في املـبــاراة مع غياب حوالى
ثمانية العبني أساسيني بني موقوفني
وم ـصــابــن ،ومـنـهــم الـبــرتـغــالــي إلـيــو

وأح ـ ـمـ ــد ح ـ ـجـ ــازي بـ ــداعـ ــي اإلي ـ ـقـ ــاف،
وع ـ ـلـ ــي ال ـ ـح ـ ــارس وسـ ـعـ ـي ــد ع ــواض ــة
وسعيد اسكندر ومصطفى بيضون.
فكانت املباراة فرصة للحارس شاكر
وهبي كي ّ
يعوض غياب علي الحارس
ويفرض نفسه أحد نجوم املباراة ،رغم
ّ
تلقي مــرمــاه ثالثة أه ــداف .كذلك برز
ّ
ســاري شهيب وريبال األعــور وأحمد
يــونــس ،حـيــث ك ــان ه ــؤالء عـنــد حسن
ظن مدربهم العراقي عبد الوهاب أبو

الهيل الذي تمتع بجرأة االعتماد على
ال ـش ـبــاب وأزع ـ ــج مـعـهــم فــريــق الـعـهــد
امل ــدج ــج ب ــال ـن ـج ــوم ،وخ ـص ــوص ــا فــي
الـشــوط األول ال ــذي انتهى بالتعادل
السلبي بمجهود كبير وخبرة عالية
من قائد الدفاع أحمد عطوي.
وقــد يـكــون مــن غير املــألــوف الحديث
عـ ــن الـ ـخ ــاس ــر قـ ـب ــل ال ـ ـفـ ــائـ ــز ،لـ ـك ــن مــا
قـ ّـدمــه العبو اإلخ ــاء الشباب يستحق
الـ ــوقـ ــوف عـ ـن ــده أمـ ـ ــام ف ــري ــق مـكـتـمــل

محاولة عهداوية عبر يوسف المويهبي على مرمى اإلخاء

الصفوف في جميع املراكز وبالعبني
من املستوى الرفيع.
ه ــذا ال يـقـلــل م ــن أح ـق ـيــة ف ــوز الـعـهــد،
لـكــن ال ـكــام يــأتــي فــي ظــل ال ـف ــارق في
املستوى والخبرة بني الفريقني .وهذا
ما ظهر في الشوط الثاني حني تراجع
اإلخـ ــاء ال ــى الـخـلــف ،فــي ظــل الضغط
العهداوي بقيادة ّ
املميز محمد حيدر
الذي صنع الهدف األول بطريقة غير
مباشرة مع ارتداد كرته من العارضة
وتهيئها أم ــام الـبــديــل محمد ق ــدوح،
ّ
وسجل
الذي دخل في الشوط الثاني
ال ـهــدف األول فــي الــدقـيـقــة  .66دقــائــق
ويأتي الهدف الثاني من ركلة جــزاء،
وأيضًا من صناعة حيدر بعد عرقلته
مـ ــن أحـ ـم ــد ع ـ ـطـ ــوي ،وت ــرج ـم ـه ــا ن ــور
منصور الى هدف الـ  0 - 2في الدقيقة
.71
ّ
رد اإلخ ــاء لــم يـتــأخــر عــن الــدقـيـقــة 73
عبر البرازيلي كادو من تمريرة متقنة
أللـكــس خــزاقــة ،واضـعــا ضغطًا كبيرًا
على الضيوف.
وف ــي الــدق ـي ـقــة  85سـ ّـجــل ع ـلــي حــديــد
هـ ــدف االط ـم ـئ ـن ــان ب ـعــد ت ـس ــدي ــدة من
ّ
تألق في ّ
صدها الحارس
محمد حيدر
ش ــاك ــر وه ـب ــي ق ـبــل أن تـتـحـضــر أم ــام
حديد ،لتنتهي املباراة بفوز العهد - 3
ّ
وتجمد رصيد اإلخاء عند  11نقطة
،1
في املركز .11

كرة الصاالت

أزمة حول لقاء الحرية صيدا والجنوب في الصاالت
تتسارع المساعي
األزمة التي نشأت في
لحل ّ
ما يتعلق بلقاء الحرية
والجنوب ضمن بطولة
الصاالت والذي ما زال
غير معروف إذا ما كان
ُ
سيقام أم ال بانتظار ما
ستؤول اليه األمور اليوم

يبدو أن املرحلة  17مــن بطولة لبنان
لكرة القدم للصاالت لن تشهد الخاتمة
املنطقية بإقامة مباراة الحرية صيدا
والجنوب الرياضي ،والتي قرر االتحاد
إقامتها اليوم عند الساعة  20.30على
ً
ملعب مجمع الرئيس لحود (بــدال من
يوم األحد املاضي عند الساعة 17.00
عـلــى ملعب مجمع نبيه ب ــري) .فهذه
املـبــاراة قد ال تقام بسبب رفــض نادي
الـحــريــة الـحـضــور إل ــى مـلـعــب امل ـبــاراة
وإصراره على خوض اللقاء في صيدا
على أرضه وأمام جمهوره.
وأكد رئيس نادي الحرية صيدا ،محمد
عسيلي ،أن من حق ناديه اللعب على
ملعبه املعتمد وأم ــام جـمـهــوره ،الفتًا

إلــى أن التمسك بـهــذا املــوقــف ال يعني
أبدًا تحدي اتحاد كرة القدم الذي نقل
امل ـب ــاراة مــع الـجـنــوب إل ــى ملعب إميل
لـحــود وأرج ــأه ــا إل ــى ال ـثــاثــاء .وأش ــار
عسيلي إلــى أحقية موقفه ،خصوصًا
أن أنــديــة الــدرجــة االولــى التي خاضت
م ـب ــاري ــات أمــام ـنــا ع ـلــى مـلـعــب مجمع
نبيه ب ــري لــم تـشـ ُـك مــن س ــوء التعامل
أو تعاني مــن أي إشـكــاالت فــي صيدا.
وإذ أش ـ ــار إلـ ــى دعـ ــم فــاع ـل ـيــات صـيــدا
ّ
لـلـنــادي ،ش ـ ّـدد عسيلي عـلــى أن ــه تبلّغ
هاتفيًا نقل مباراته إلى مار روكز ،لكنه
ّ
وجه كتابًا إلى اتحاد الكرة طالبًا منه
خوض اللقاء في صيدا ،خصوصًا أن
امللعب كان معتمدًا أيضًا من قبل نادي

الـجـنــوب قبل االنـتـقــال الــى الصرفند.
وختم عسيلي مشددًا على أن من غير
الــوارد التراجع عن موقفه أو االنتقال
إلى بيروت مهما كان الثمن.
مــن جـهـتــه ،أك ــد م ــدرب فــريــق الجنوب
مـحـمــد غـســانــي أن ال ـن ــادي لــم يطالب
ب ـن ـقــل امل ـ ـب ـ ــاراة ،ب ــل ب ـح ـض ــور ال ـق ــوى
األم ـن ـيــة ف ــي مـلـعــب مـجـمــع نـبـيــه بــري
اس ـت ـنــادًا إل ــى تـجــربــة م ـب ــاراة الــذهــاب
التي تأخر خاللها خروجنا من امللعب.
ولـفــت غـســانــي إل ــى أن االت ـحــاد ارت ــأى
نقلها إلــى مــار روكــز من دون الرجوع
إلينا أو أخــذ رأيـنــا ،مشيرًا إلــى سعي
الـ ـن ــادي لـلـبـقــاء ض ـمــن أن ــدي ــة ال ــدرج ــة
األولى هذا املوسم.

سوق االنتقاالت

بايرن يقفل ملف روبن ويفتح الملف الكبير
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ف ـ ـ ــران ـ ـ ــك ريـ ـبـ ـي ــري
والـبــولــونــي روبـ ــرت ليفاندوفسكي،
أق ـف ــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي ملف
الهولندي أريني روبن بإعالنه تمديد
عقده حتى نهاية املوسم املقبل.
وقال رئيس البافاري كارل  -هاينتس
رومـيـنـيـغـيــه ال ــذي أع ـلــن مـ ــرارًا رغـبــة
فريقه فــي االحـتـفــاظ بنجمه« :أريــن
هــو أحــد أفضل املحترفني فــي العالم
في مركزه» ،مضيفًا في بيان للنادي:
«يلعب منذ  8أعوام تقريبًا مع بايرن
ميونيخ وبات مع مرور الوقت ركيزة
أساسية في فريقنا».
وأع ــرب روبــن مــن جهته عــن سعادته
«بــال ـل ـعــب ع ــام ــا إض ــاف ـي ــا م ــع بــايــرن
ميونيخ» ،مضيفًا« :الفريق هو أحد
أف ـضــل ال ـف ــرق ف ــي ال ـعــالــم ،ومـيــونـيــخ
باتت وطنًا ثانيًا بالنسبة إلـ ّـي وإلى
عائلتي».
وانتقل الدولي الهولندي إلــى بايرن
ع ـ ــام  2009ق ــادم ــا م ــن ريـ ـ ــال م ــدري ــد
ّ
اإلسـ ـب ــان ــي ،وش ــك ــل ب ـس ــرع ــة ثـنــائـيــا
ن ــاجـ ـح ــا م ـ ــع ري ـ ـب ـ ـيـ ــري ب ـ ـ ــات ي ـع ــرف
ّ
بــاســم «روب ـي ــري» ،ومــكــن ال ـنــادي من
أن يشهد إح ــدى أفـضــل ال ـف ـتــرات في
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تاريخه حيث تـ ِّـوج معه بألقاب عدة؛
أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013
عندما سجل هــدف الـفــوز فــي مرمى
بوروسيا دورتموند في الدقيقة ،89
والكأس السوبر األوروبـيــة في العام
ذاته ،و 5ألقاب في الدوري األملاني و4
في مسابقة الكأس.
وب ـح ـســب م ــوق ــع «سـ ـب ــورت  »1ال ــذي

كشف تمديد العقد ،فإن روبن اختار
بنفسه تمديد عقده لعام فقط بهدف
ت ــرك ال ـخ ـي ــارات مـفـتــوحــة ف ــي نـهــايــة
م ـس ـي ــرت ــه االح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ،إذ سـيـبـلــغ
الرابعة والثالثني مع نهاية عقده.
ويأتي تمديد عقد روبن بعد يوم من
إع ــان بــايــرن ضــم ثـنــائــي هوفنهايم
نيكالس شوله وسيباستيان رودي،

وف ــي وق ــت كـشـفــت فـيــه صحيفة «لــو
ب ـ ــاري ـ ــزي ـ ــان» ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن م ــدرب ــه
اإلي ـطــالــي كــارلــو أنـشـيـلــوتــي يـحــاول
الحصول على توقيع مواطنه ماركو
فيراتي ،العب باريس سان جيرمان،
ليقود خط وسط الفريق مع الرحيل
املتوقع لإلسباني شابي ألونسو في
الصيف املقبل.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة أن أن ـش ـي ـلــوتــي
ً
أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال ب ـف ـيــراتــي ف ــي مطلع
الشهر الحالي تطرق فيه إلى مشروع
ً
بايرن ،محاوال بذلك إقناعه باالنتقال
إلى صفوفه.
يخف لوتشيانو
لم
بايرن،
وبعيدًا عن
ِ
سـبــالـيـتــي م ــدرب روم ــا اإلي ـطــالــي أن
نــاديــه مهتم بضم الـجــزائــري سفيان
فيغولي ال ــذي يعيش أوقــاتــا صعبة
مع وست هام اإلنكليزي بعد انتقاله
إلـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه قـ ــادمـ ــا مـ ــن فــال ـن ـس ـيــا
اإلسباني.
وق ــال سباليتي للصحافيني« :حتى
اآلن ،أعلم جيدًا أن اإلداريــن يعملون
على ملف العب وست هام .لكن هناك
العديد مــن العناصر ستكون مهمة،
وهي أن لدينا العبني شبانًا أقوياء».

ً
غوارديوال مادة للسخرية

ّ
تحول ّ
مدرب مانشستر سيتي اإلسباني
جوسيب غوارديوال إلى مادة للسخرية على
مواقع التواصل االجتماعي بعد الخسارة
الفادحة لفريقه أمام إفرتون  4-0في املرحلة
الـ  21من الدوري اإلنكليزي املمتاز .وكان
أبرز تعليق هو تغريدة لشركة طيران
إيرلندية تدعى «راين آر» سخرت فيها من
غوارديوال ،حيث عمدت الى نشر صورة
مركبة لإلسباني يظهر فيها جالسًا على
ظهر إحدى طائراتها التي تقلع من ملعب
إفرتون «غوديسون بارك» وكتبت« :اهربوا
من الزرق بدءًا من  7,99جنيهات استرلينية
مع راين آر».

سانشيز ّ
يقر بالتهرب الضريبي

ّ
أقر مهاجم أرسنال التشيلياني أليكسيس
سانشيز بالتهرب من الضرائب عندما كان
العبًا في برشلونة بني عامي  2012و،2014
بحسب تقارير صحافية إسبانية.
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،أن
سانشيز اعترف أخيرًا بأنه احتال على
مصلحة الضرائب اإلسبانية ،بقيمة أقل من
مليون يورو بقليل ،وهي حوالى  983ألف
يورو بالتحديد ،بمساعدة شركة مقرها
في مالطا .ولفتت الصحيفة إلى أن الالعب
اعترف بذلك عن طريق بيان في محكمة
برشلونة ،في وقت سابق ،وهو ما قد يخفف
ُ
ّ
العقوبة التي قد توقع عليه وتجنبه املحاكمة.

المواطنة الفخرية
من نابولي لمارادونا

ستمنح مدينة نابولي اإليطالية «املواطنة
الفخرية» إلى أسطورة كرة القدم األرجنتيني
دييغو أرماندو مارادونا ،وذلك في حفل

تكريم ضخم يقام في العاشر من أيار املقبل
بمناسبة مرور  30عامًا على فوز «إل بيبي
دي أورو» مع فريق نابولي بأول لقب للنادي
في تاريخ الدوري اإليطالي.
وأعلن املكتب الصحافي ملجلس مدينة نابولي
ً
أن حفال كبيرًا سيقام في التاريخ املذكور
لالحتفاء بمارادونا.
وكان مارادونا قد قاد نابولي إلى مسيرة
رائعة خالل الفترة التي لعب فيها للنادي من
 1984إلى 1991

ً
بوتاس بدال من روزبرغ في
مرسيدس

تصاعد الدخان األبيض في فريق مرسيدس
األملاني بطل العالم لسباقات الفورموال  1في
املواسم الثالثة األخيرة ،بعثوره على خليفة
لسائقه املعتزل األملاني نيكو روزبرغ َّ
املتوج
ً
بطال للعالم ،وهو الفنلندي فالتيري بوتاس.
وسبق إعالن مرسيدس ،قرار من فريق
وليامس يتيح لسائقه بوتاس ( 27عامًا)
الرحيل عنه ،في خطوة ّ
مهدت النضمامه
ً
إلى الفريق األملاني حيث سيكون زميال
للبريطاني لويس هاميلتون.
وأعلن وليامس في املقابل عودة البرازيلي
فيليبي ماسا عن اعتزاله الذي أعلنه نهاية
املوسم املاضي ،ليخوض معه موسمًا
إضافيًا.
وبدأ بوتاس مسيرته في بطولة العالم عام
 2013مع وليامس ،وحل رابعًا في ترتيب
بطولة السائقني في املوسم التالي.
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ثقافة وناس

فنون مشهدية

ُ
ّ
«ليلى» التي قتلت ألف مرة ميشال جبر ...ما بعد بعد تشيخوف
منى مرعي
بعد عرض يتيم في مهرجان «مسرح
ً
امل ــدي ـن ــة» اح ـت ـف ــاال ب ـعــامــه ال ـع ـشــريــن،
ي ـع ـي ــد امل ـ ـخـ ــرج وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـل ـب ـنــانــي
وأسـ ـ ـت ـ ــاذ امل ـ ـس ـ ــرح ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن
الـلـبـنــانـيــة والـيـســوعـيــة مـيـشــال جبر
تـقــديــم «كـيـفــك ي ــا لـيـلــى» عـلــى خشبة
«مسرح مونو» .العمل مونودرامي من
تمثيل نيكول معتوق ،املغنية واملمثلة
الـلـبـنــانـيــة ال ـشــابــة ال ـتــي ش ــارك ــت في
عدد من املسلسالت اللبنانية وبعض
املسرحيات.
تـبــدو خشبة «مــونــو» للوهلة األولــى

متألقة ،عابقة بــروح العرض الــذي لم
ُ
يبدأ بعد .تسدل شاشة الفيديو حيث
يلتئم وجــه نايلة للمرة األولــى .امــرأة
مـتــزوجــة ول ـهــا ول ـ ــدان .ع ــدم االرت ـيــاح
ـاد على الــوجــه .إنها تجربة أداء مع
بـ ٍ
مخرج ال نرى وجهه ،وال ينفك يطرح
ٍ
أسئلة عــامــة واسـتـفــزازيــة على ليلى،
تنخر في مفاصل مؤثرة من حياتها
الشخصية.
«ح ـب ـي ـت ــي؟»« ،ك ــرهـ ـت ــي؟»« ،خ ـن ـتــي؟».
مــن العموميات إلــى األح ــداث املــؤثــرة
وتـفــاصـيـلـهــا وال ـ ــدور الـ ــذي ت ـحــب أن
تؤديه .يسألها ُأن تستفيد من الفضاء
كما تريد .يرى املشاهد فضاء الخشبة

على شاشة الفيديو في حالة ازدواج
وتحضير ملــا سـيـلــي .نــايـلــة فــي حالة
ان ـص ـه ــار م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي ت ــود
أن تـلـعـبـهــا أي «ن ـي ـنــا» ف ــي مسرحية
«ال ـن ــورس» لـتـشـيـخــوف ،أو بــاألحــرى
ل ـي ـل ــى /ن ـي ـنــا ش ـخ ـص ـي ـتــان تـعـ ُشـقــان
الـبـحـيــرة ،شغفتهما الـخـشـبــة ،قتلتا
أكثر من مرة كالنورس ،عاشتا تجربة
الحمل والفقدان وفقد الذات والشغف
باملسرح وعدم الشعور بالحب .يطلب
مـنـهــا امل ـخ ــرج أن تـمـســك الـسـيـنــاريــو
وت ـقــرأ ،وإذ بـهــا تـقــرأ الـعـنــوان «كيفك
ي ــا ل ـي ـلــى» .تـكـمــل قــراء ت ـهــا «خـبــريـنــي
ك ـ ـيـ ــف عـ ـشـ ـت ــي بـ ـجـ ـسـ ـم ــك ح ـ ـسـ ــب مــا

بتتذكري؟» .هنا مكمن العمل بأكمله.
يشكل ه ــذا ال ـســؤال املـحـطــة النهائية
فــي الـفـيــديــو .تنتقل مـحــاولــة اإلجــابــة
على هذا السؤال على الخشبة ،فيرى

نص حافل بمشاهد
وحكايا أخاذة وجريئة ترابطت
بسياق نفسي تحليلي

نيكول معتوق في مشهد من العرض

امل ـشــاهــد لـيـلــى مـنـصـهــرة َبشخصية
نايلة التي تماهت في حالة ش َبه عامة
مــع نينا تشيخوف .تـحــاول ليلى في
سـيــاق ال ـعــرض اإلجــابــة عـلــى الـســؤال
ال ـ ـجـ ــوهـ ــري« :كـ ـي ــف ع ـش ـت ــي جـسـمــك
حسب مــا بـتـتــذكــري» .يـغــوص كاتب
النص في منطق تحليلي نفسي يعيد
ليلى إلى مرحلة الطفولة حيث تعاني
م ــن س ـم ـنــة زائ ـ ـ ــدة ،مـسـتـعـيـنــا بـعـقــدة
أوديبية الطالع .تتمظهر عالقة ليلى
مــع والــدهــا ال ــذي دفـعـهــا بسلوكياته
ً
إلى كره ما يمثله جسمها لها وصوال
إل ـ ــى م ــرح ـل ــة امل ــراهـ ـق ــة ح ـي ــث م ـع ــارك
إثـبــات ال ــذات .كلما كــانــت ليلى تثبت
ّ
ب ـم ـغــامــرات ـهــا الـجـنـسـيــة أن جسمها
قـ ٌ
ـادر على اإلث ــارة ،كلما ابتعدت عنه
أكثر .فعلت كل شيء :مارست الجنس
م ـ ــع ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،دخ ـ ـلـ ــت الـ ـ ــديـ ـ ــر ،أغ ـ ــرت
«أنـطــونـيــوس أن ــا فـهـيــم» أح ــد رهـبــان
الــديــر وتفوقت فــي قدراتها الجنسية
على أستاذها في علم النفس .تعاطت
الحشيش ثم الهيرويني فالكوكايني،
ق ـ ــام ـ ــت ب ـع ـم ـل ـي ــة تـ ـنـ ـحـ ـي ــف ،أدم ـ ـنـ ــت
ع ـلــى دواء الـ ـسـ ـع ــال ...فـعـلــت ك ــل هــذا
لـتـسـتـعـيــد ب ـع ـضــا م ــن ح ـب ـهــا لــذات ـهــا
وحب اآلخرين لها :حب والدتها التي
لم تنتبه أنها اغتصبت ،حب والدها
لـ ـه ــا ،اهـ ـتـ ـم ــام اآلخ ـ ــري ـ ــن ب ـه ــا ك ـك ـيــان
منفصل عــن كـيــان زوجـهــا وعائلتها،
اهتمامهم بشخصها وفكرها بعيدًا
عــن جـســدهــا ...كلفها هــذا البحث عن
االه ـت ـمــام تــدمـيـرًا آخ ــر ل ـلــذات يضاف
إلى سجل الجروح الذي ال ينتهي.
حـ ـف ــل نـ ــص مـ ـيـ ـش ــال جـ ـب ــر ب ـم ـشــاهــد

وحـ ـك ــاي ــا أخـ ـ ـ ــاذة وج ــريـ ـئ ــة ت ــراب ـط ــت
ب ـس ـيــاق نـفـســي تـحـلـيـلــي ي ـغــوص في
مسببات ردات فـعــل ليلى وقــراراتـهــا
ويسهب في شرحها .أتى ذلك أحيانًا
على حساب درامية العرض الذي وقع
فــي امل ـي ـلــودرامــا أح ـيــانــا ،كـمــا لــم ينج
م ــن ف ــخ إض ــاف ــة أحـ ــداث ب ــدت مفتعلة
في سياق املشهد ملجرد االنتقال إلى
الفكرة التالية كحدث التلفون الثاني
ح ـيــث ت ـن ـصــح ل ـي ـلــى امـ ـ ــرأة أن تــرســل
أح ــده ــم إلـ ــى م ــرك ــز امل ـع ــال ـج ــة .أس ـهــم
ف ــي ت ــأرج ــح درامـ ـي ــة ال ـع ــرض تثبيت
شـخـصـيــة لـيـلــى ف ــي م ــوق ــع الـضـحـيــة
طوال الوقت ،مما ّ
حد من أبعاد النص
ّ
وت ـل ــوي ـن ــات ــه ،وأثـ ـ ــر ع ـلــى أداء نـيـكــول
معتوق الــذي كان متقنًا (ال سيما في
مـشـهــد الـفـيــديــو ومـشـهــد أب ــو قــاســم):
هل كــان من املمكن أن نــرى ليلى أكثر
استمتاعًا بانتقامها من اآلخرين ،ثم
فــي لحظة تناقض مــا ،تشعر بالندم
واألس ــف عـلــى الـ ــذات؟ هــل ك ــان لـهــا أن
تـظـهــر جــانـبـهــا امل ـشــاغــب م ــن دون أن
ت ـقــع ف ــي س ــرد أف ـع ــال امل ـشــاغ ـبــة بحد
ذاتـهــا؟ هل كانت تستطيع أن تنزوي
أح ـي ــان ــا ب ــذات ـه ــا م ــع ك ــل تـنــاقـضــاتـهــا
وأوجاعها على الخشبة وتبتعد عن
لعبة التوجه الــدائــم إلــى الجمهور أو
إلــى املخرج؟ أثــر هــذا االنشغال الزائد
بالجمهور على عالقة ليلى مع فضاء
الخشبة والسينوغرافيا ،فاقتصرت
ت ـحــركــات ـهــا طـ ــوال ال ـع ــرض ع ـلــى بقع
مـحــددة مــن الخشبة :مــاذا تشكل تلك
ال ـخــزانــة املـفـتــوحــة عـلــى ال ـعــالــم الـتــي
رآه ـ ـ ــا املـ ـش ــاه ــد فـ ــي ف ـي ــدي ــو ال ـع ــرض
ّ
وتجسدت على الخشبة؟
ّ
يـبـقــى ال ـق ــول إن ال ـع ــرض حــافــظ على
هــامــش مـثـيــر م ــن ال ـب ــوح .ع ــرف كيف
ي ـش ـ ّـد امل ـش ــاه ــد ف ــي جـلـســة مـصــارحــة
ّ
تغوص في أعماق حياة امــرأة جل ما
أرادتـ ــه أن يسألها أحــدهــم« :كـيـفــك يا
ليلى»؟
* «ك ـي ـفــك ي ــا ل ـي ـلــى» 20:30 :ك ــل خـمـيــس،
وجـ ـمـ ـع ــة ،وسـ ـب ــت وأح ـ ـ ــد ح ـت ــى  5ش ـبــاط
(ف ـبــرايــر) ـ ـ مـســرح «م ــون ــو» (األشــرف ـيــة) ـ ـ
لالستعالم01/202422 :

جدل

شفيق السحيمي يهدد باللجوء إلى الجزائر
هل ضاقت األرض بما رحبت على أهل
الفن في املـغــرب ،حتى باتوا يهددون
بــال ـخــروج مــن ال ـبــاد وقـطــع كــل صلة
ف ـن ـي ــة ت ــرب ـط ـه ــم بـ ـه ــا؟ ه ـ ــذا مـ ــا ح ــدث
أخيرًا للمخرج واملمثل املغربي شفيق
السحيمي ( )1948الــذي خــاطــب امللك
في تدوينة عرفت انتشارًا كبيرًا على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،وي ـب ــدو أن سببها
األول هو ما يشكو منه من «تضييق
حــول أعـمــالــه واب ـتــزاز مــن لــدن فيصل
ال ـعــراي ـشــي امل ـس ــؤول األول ع ــن قـطــاع
اإلذاع ـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب»،
إذ ك ـت ــب« :إلـ ــى مـحـمــد الـ ـس ــادس ملك

حاولت أعماله تحقيق ذلك
التقاطع بين الثقافات العالمية
والوسط االجتماعي المغربي
امل ـغ ــرب ،ق ـ ـ ّـر ُ
رت ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـجــزائــر
ألمـ ــارس حـقــي فــي اإلب ـ ــداع ،وســأعـمــل
ّ
كل ما يتيح لي منع بث أي صورة ولو
واحدة من أعمالي في تلفزة العرايشي
مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا .يـ ــريـ ــدون أع ـم ــال
شفيق السحيمي ال الشخص».
ُ
وي ـبــدو أن تــدوي ـنــة الـسـحـيـمــي كتبت
بكثير من التوتر والـيــأس ،فهو يدرك
م ــا م ـع ـنــى أن ي ـتــوجــه ب ـخ ـطــاب كـهــذا
لــرئـيــس ال ـب ــاد ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى اخـتـيــاره
ال ـج ــزائ ــر كـبـلــد لــإقــامــة ب ــدل امل ـغ ــرب،
كأنما يعزف بذلك على وتر العالقات
السياسية املتذبذبة بني البلدين.

وأضاف السحيمي مخاطبًا امللك على
فــاي ـس ـبــوك« :بـلـغـنــي أن مــديــر قطبكم
الـعـمــومــي ،بـعــدمــا تــآمــر عـلــى إبـعــادي
من املغرب ،سيشرع في إتمام تصوير
مـسـلـسـلــي «شـ ــوك الـ ـس ــدرة» وبــدونــي
وبـ ـ ـ ــدون اح ـ ـتـ ــرام ال ـع ـق ــد ال ـ ــذي بـيـنــي
وبينه ،مصرًا بذلك على هضم حقوقي
املادية واملعنوية».
وكـ ـ ـ ــان ال ـس ـح ـي ـم ــي قـ ــد ات ـ ـهـ ــم ســاب ـقــا
فيصل العرايشي الرئيس املدير العام
لـلـشــركــة الــوط ـن ـيــة ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزة
امل ـغــرب ـيــة بـتـلـقــي رشـ ـ ــاوى وع ـم ــوالت
قـ ـ ــد تـ ـبـ ـل ــغ نـ ـسـ ـب ــة  30فـ ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة مــن
ميزانية املسلسالت مقابل املصادقة
ع ـل ــى إنـ ـج ــازه ــا .ك ـم ــا ن ـش ــر عـ ـ ــددًا مــن
ال ـف ـيــديــوهــات ع ـلــى ي ــوت ـي ــوب يفضح
فـيـهــا م ــا س ـمــاه «ال ـف ـس ــاد امل ــال ــي» في
مؤسسة التلفزة املـغــربـيــة .وسـبــق له
أيضًا أن أحدث ضجة في وسط الدرك
ً
امللكي حني اتهم مـســؤوال في الجهاز
 يـشـتـغــل أي ـض ــا مـنـتـجــا فـنـيــا بشكلخارق للقانون  -بسرقة عتاد وظيفي.
وليست هــذه املــرة األولــى التي يخرج
فيها السحيمي باحتجاج كهذا ،فقد
سبق له قبل ثالث سنوات أن أعلن عن
اعتزاله الفن نهائيًا ألسباب متداخلة
منها «التضييق على حرية املواطن»
حسب تعبيره ،ومـنــع بعض أعماله.
كما أذاع بــدايــة الصيف املــاضــي خبر
مـغــادرتــه امل ـغــرب للعيش فــي فرنسا،
غ ـي ــر أن الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي ظـ ــل ال ــرج ــل
ي ـت ـصــارع مـعـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة
واجهته بتهم متنوعة ،منها التوقيع

عـلــى شـيـكــات ب ــدون رص ـيــد ،وخـيــانــة
األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــدم أداء امل ـس ـت ـح ـق ــات
لـلـعــامـلــن م ـعــه .وق ــد نـشــر السحيمي
ب ـعــدهــا تـسـجـيــات ت ــدف ــع ع ـنــه الـتـهــم
وتشرح الكثير من التفاصيل املرتبطة
بقضيته الشائكة.
عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،ل ـل ـس ـح ـي ـمــي ت ــاري ــخ
شـخـصــي يـخـتـلــف ع ــن مـعـظــم فـنــانــي
ً
امل ـ ـغـ ــرب ،ف ــال ــرج ــل ب ـ ــدأ مـ ـن ــاض ــا ،بــل
ع ـض ـوًا نـشـطــا ف ــي امل ـقــاومــة املـسـلـحــة.
ف ــور إن ـهــاء دراس ـتــه الـثــانــويــة ،التحق
بحركة فتح الفلسطينية ثــم الجبهة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة لـ ـتـ ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن،
وشارك في معارك «أيلول األسود» في
األردن ولبنان ضد إسرائيل بني 1968
و .1971بعد تلك املرحلة ،سيسافر إلى
بــاريــس لـيــواصــل الــدراســة فــي املعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون امل ـس ــرح ـي ــة ،ويـنـهــي
م ـشــواره التعليمي هـنــاك بالحصول
عـلــى ال ــدك ـت ــوراه نـهــايــة الثمانينيات
حول هوية املسرح املغربي .وستتوزع
مـ ـه ــام ــه بـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فـ ــي جــام ـعــة
بـ ــاريـ ــس وج ــامـ ـع ــة م ـح ـم ــد ال ـخ ــام ــس
وإدارة «املـعـهــد الـعــالــي للفن الــدرامــي
والتنشيط الثقافي» في الرباط.
مــع مطلع التسعينيات ،غــادر املغرب
ملـ ــزاولـ ــة ن ـش ــاط ــه املـ ـس ــرح ــي تــدري ـســا
وتأليفًا ،ثــم سيعود مــع نهاية العقد
ل ـي ـك ـ ّـون ف ــرق ــة «الم ألـ ـ ــف» امل ـســرح ـيــة
تقاطعًا مع املجلة التحررية الشهيرة
الـ ـت ــي أس ـس ـت ـه ــا زكـ ـي ــة داوود خ ــال
الستينيات وحملت االسم نفسه.
ل ــم ي ـت ـعــرف امل ـغ ــارب ــة إلـ ــى الـسـحـيـمــي

ً
ممثال ومخرجًا ،إال مــع بــدايــة األلفية
ال ـجــديــدة حــن ق ــدم لـلـمـســرح املغربي
«ال ـ ــوج ـ ــه وال ـ ـق ـ ـف ـ ــا» ،و«الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرادي»،
و«املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزه» ،و«عـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـح ـ ــرك» .إال أن
ش ـ ـهـ ــرتـ ــه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ــع
مسلسالته التلفزيونية التي ستحقق
نسب مشاهدة قد تكون هي األعلى في
تاريخ الدراما املغربية.
كـ ـ ــان رهـ ـ ــان ال ـس ـح ـي ـم ــي فـ ــي أع ـم ــال ــه
التلفزيونية واملسرحية ،تحقيق ذلك
التقاطع بني الثقافات العاملية والوسط
االجتماعي املغربي ،كأنما كــان يريد
أن يـ ـثـ ـب ــت أن مـ ـش ــاك ــل وصـ ـع ــوب ــات
وت ـش ـع ـبــات ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة هي
ذات ـه ــا ت ـقــري ـبــا لـ ــدى مـعـظــم الـشـعــوب
ب ـغ ــض الـ ـط ــرف ع ــن األب ـ ـعـ ــاد اإلث ـن ـيــة
والدينية والسياقات التاريخية .لذلك،
ج ــاءت أعـمــالــه التلفزيونية مقتبسة

مـ ــن أع ـ ـمـ ــال روائـ ـ ـي ـ ــة ب ـص ـم ــت ت ــاري ــخ
األدب الـعــاملــي« :ال ـعــن واملـطـفـيــة» عن
رواي ـ ــة ل ـل ـفــرن ـســي م ــارس ـي ــل بــان ـيــول،
«وجـ ــع الـ ـت ــراب» ع ــن رواي ـ ــة «األرض»
إلميل زوال« ،صيف بلعمان» و«تريكة
ال ـب ـطــاش» عــن «اإلخـ ــوة ك ــارام ــازوف»
ل ــدوس ـت ــوي ـف ـس ـك ــي« ،شـ ـ ــوك الـ ـس ــدرة»
عن «البؤساء» لفيكتور هوغو .األمر
ذاتـ ــه يـنـطـبــق ع ـلــى مـســرحـيــاتــه الـتــي
ّ
كانت اقتباسًا ألعمال كتاب من أمثال
تشيخوف وبــريـخــت .غ ــاص بأعماله
الدرامية في عمق الشخصية املغربية
سـ ــواء ف ــي األري ـ ــاف أو امل ـ ــدن ،وعــالــج
ت ـي ـمــات الـ ـص ــراع واملـ ـك ــر وال ـت ـح ــوالت
ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــة وال ـســوس ـيــولــوج ـيــة
بـ ــروح فـنـيــة ج ــدي ــدة ك ـشــف فـيـهــا عن
موهبة كبيرة في اإلخ ــراج .كما فاجأ
املـغــاربــة بـ ــأدواره املـمـيــزة فــي األعـمــال
الـ ـت ــي ق ــدمـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا شـخـصـيــة
«سـ ـي ــدي احـ ـم ــد» ف ــي س ـل ـس ـلــة «وج ــع
التراب» التي تقمص فيها السحيمي
دور ش ـي ــخ قـ ـ ــروي ت ـت ـق ــاذف ــه م ـشــاكــل
الوسط الذي يعيش فيه.
الـ ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي تـ ـع ــرف ــه تـ ـل ــك ال ـع ــاق ــة
القائمة بني املخرج شفيق السحيمي
وال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة املـعـنـيــة بـعــرض
اإلنتاج الفني الوطني ،ستترتب عنها
خـســائــر ع ــدي ــدة لـعــل أب ــرزه ــا حــرمــان
الجمهور املغربي واملغاربي من أعمال
تلفزيونية اجتماعية مميزة تعودت
عـلــى مـتــابـعـتـهــا شــريـحــة واس ـع ــة من
محبي الدراما.
عبد الرحيم...
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ّ
أعلن عبد الكريم برشيد أنه ال يؤمن بنظرية موت المؤلف

zoom

ماذا بقي من اليسار القديم؟ ّ
عبد الكريم برشيد يفضل الفن النظيف
الرباط – عبد الرحيم الخصار
ي ـج ـل ــس م ـ ـقـ ــدم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج وج ـه ــا
ل ــوج ــه م ــع ض ـي ـف ــه ،م ـع ـت ـم ـرًا قـبـعــة
ُ
س ــوداء كتب عليها باألحمر FBM
فـ ــي تـ ـق ــاط ــع مـ ــع االس ـ ـ ــم امل ـخ ـت ـصــر
لـلـمـخــابــرات األم ـيــرك ـيــة ،ك ــأن األم ــر
يتعلق بتحقيق ،وكأن املذيع يقول
لضيفه« :إننا نعرف كل شيء عنك».
هـ ـ ــذا مـ ــا سـ ـي ــدرك ــه املـ ـش ــاه ــد وه ــو
يتابع حلقة «املواجهة» التي بثتها
ق ـنــاة « »1 Mediاملـغــربـيــة الجمعة
امل ــاض ــي ،قــدمـهــا ب ــال مــرمـيــد أحــد
أكـثــر مقدمي الـبــرامــج الفنية جــرأة
واقـتـحــامــا ،وك ــان ضيفه املسرحي
امل ـ ـغـ ــربـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم
برشيد ( ،)1943الــذي يقترن اسمه
منذ بداياته بـ«املسرح االحتفالي»
الــذي ألــف فيه كتبًا عــدة ذات طابع
تنظيري.
«هـ ـ ـ ــل ان ـ ـت ـ ـهـ ــى زمـ ـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـك ــري ــم
بــرشـيــد؟» هــذه هــي صيغة الـســؤال
األول الـ ــذي ك ــان ص ــادم ــا للضيف،
رغ ــم مــا أب ــداه عـلــى م ــدار املــواجـهــة،
ال ـ ـتـ ــي دامـ ـ ـ ــت ح ـ ــوال ـ ــى س ـ ــاع ـ ــة ،مــن
هـ ــدوء ورزان ـ ــة وم ـيــل إل ــى الـحــديــث
ب ــال ـل ـغ ــة ال ـف ـص ـح ــى وب ــال ـت ـش ــاب ـي ــه
واالستعارات .فعبد الكريم برشيد
اسم كبير في تاريخ املسرح املغربي
والعربي ،يحظى بالتقدير حيثما
ّ
حــل .وعلى مــدار عـقــود ،كــان فارسًا
ف ــي ال ـتــأل ـيــف والـتـنـظـيــر واإلخ ـ ــراج
فــي مختلف املـهــرجــانــات الوطنية.
بياناته حــول االحتفالية التي كان
يصدرها تباعًا من عواصم عربية،
لقيت الحفاوة ،وكانت تصريحاته
حـ ـ ــول راهـ ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــن ت ـح ـظ ــى دائـ ـم ــا
باهتمام الناس ،بل إنها في الغالب
تثير الجدل ليس لنزعتها التحررية
كما يفترض من مثقف تقاطع باكرًا
م ــع ق ـيــم ال ـي ـس ــار ،ب ــل ألن ـه ــا تنحو
دائـمــا جهة «الطهرانية» أو «القيم
األخالقية» ،التي يــرى برشيد أنها
ّ
ومصبه.
منبع املسرح
أحـ ـ ـ ــرج بـ ـ ــال م ــرمـ ـي ــد ض ـي ـف ــه حــن
اسـتـنـكــر الـبـيــان ال ــذي أص ــدره ضد
مـســرحـيــة نعيمة زي ـطــان «ديــالــي»
ّ
م ــن دون أن ي ـش ــاه ــده ــا .ع ـل ـمــا أن
املـســرحـيــة كــانــت قــد أثـ ــارت الكثير

من الجلبة ،بــدءًا من عنوانها الذي
يشير إلى العضو التناسلي للمرأة.
وأحــرجــه مــرة أخــرى حني سأله عن
إحدى تقنيات الكتابة السينمائية
ال ـ ـتـ ــي أق ـ ـ ـ ـ ّـر صـ ــاحـ ــب «الـ ـحـ ـك ــوات ــي
األخير» عدم معرفته بها ،فوجدها
فرصة ليزيد الحرج حني استغرب
جـهـلــه ب ـهــا ،وه ــو ال ــذي ك ــان ي ــرأس
لجنة الدعم السينمائي.
توقف مرميد مع ضيفه أيضًا عند
املـســافــة الـتــي تفصل بــن نظرياته
املسرحية وتطبيقها على الخشبة.
كما أشار إلى بعض التناقضات بني
ً
أفكاره القديمة والجديدة ،متسائال
ع ـمــا إذا ك ــان ال ـت ـحــول م ــن الـيـســار

نصوصه المسرحية
أخرجت التراث العربي
من ماضيه وأقحمته
في المعاصرة

الفكري إلى اليمني وإلى املهادنة هو
املصير الطبيعي للمثقف املغربي
حني يتقدم به العمر .دافــع برشيد
عن أفكاره وقناعاته ،خصوصًا ما
يتعلق باملسرح الواقعي وموسيقى
ـاوره أن
الـ ـشـ ـب ــاب ،ط ــال ـب ــا م ــن مـ ـ ـح ـ ـ ِ
يأخذها في سياق الحرية الفردية
والتصور الشخصي ،ومشيرًا إلى
أن الجمهور فــي أوروب ــا يملك حق
الضرب بالطماطم والبيض الفاسد،
ـرم أحدًا
وأنــه كان يبدي آراءه
ولم يـ ِ
بالبيض الفاسد .كما ّ
عبر عن ميله
إلــى ضــرورة تفاعل األجـيــال الفنية
دون ن ـي ــة ق ـت ــل األب أو االبـ ــن،
م ــن ّ
مؤكدًا أنه ال يؤمن في السياق ذاته
بنظرية موت املؤلف ،بل بنظريات
البعث والعودة الدائمة إلى الحياة.
ً
احتفاء دائمًا
الفن الذي يراه برشيد
بـقـيــم ال ـج ـمــال ،ي ـكــون ف ــوق الــواقــع،
ً
ت ـج ـم ـيــا ل ــه ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـي ــره ،ال

نقال مباشرًا أو تكرارًا لــه .فاملسرح
بــالـنـسـبــة إل ـي ــه أخ ـ ــاق ،والـسـيـنـمــا
ً
فـ ـك ــر وروح ،ولـ ـيـ ـس ــت فـ ـق ــط م ـ ــاال
وت ـق ـن ـيــات .ج ــدد ال ــرج ــل خــوفــه من
االستالب الثقافي ونبه إلى خطورة
األيديولوجيا على الفن .وعــن دعم
الـ ــدولـ ــة ل ــأع ـم ــال ال ـف ـن ـي ــة ،اش ـت ــرط
ب ــرشـ ـي ــد أال يـ ـك ــون الـ ــدعـ ــم م ـقــابــل
الـ ـح ــري ــة .ويـ ـب ــدو أن ال ـح ـل ـقــة ال ـتــي
ربما أرادها ّ
معد البرنامج ومقدمه
ساخنة وجــدلـيــة ،كــانــت هــادئــة ،بل
ش ـك ـلــت ح ــال ــة م ــن ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا.
عــاد برشيد إلــى ذكرياته وتاريخه
ّ
امل ـســرحــي ال ـحــافــل ،كــأنــه ظــل يــذكــر
مـ ـح ــاوره وم ـش ــاه ــدي ــه ب ـمــا أن ـجــزه
ف ــي أب ال ـف ـن ــون ،ه ــذا امل ـن ـجــز ال ــذي
ال يمكن القفز عليه بــأي حــال .فقد
أص ـ ــدر أك ـث ــر م ــن س ـتــن مــؤل ـفــا في
كتابة املـســرح ونـقــده والتنظير له.
عاد من فرنسا مطلع السبعينيات
بــدبـلــوم فــي اإلخـ ــراج املـســرحــي من
«أك ــاديـ ـمـ ـي ــة م ــون ـب ــول ـي ـي ــه» ،ونـ ــال
الحقًا شهادة الدكتوراه في املغرب
ح ـ ــول م ــوض ــوع «تـ ـ ـي ـ ــارات امل ـس ــرح
ال ـعــربــي امل ـع ــاص ــر» .أل ــف نـصــوصــا
مـســرحـيــة ع ــدي ــدة أخ ــرج ــت ال ـتــراث
ال ـعــربــي م ــن مــاضـيــه وأقـحـمـتــه في
الـحـيــاة املـعــاصــرة مثل «عـنـتــرة في
املرايا املكسرة» ،و«امرؤ القيس في
ب ــاري ــس» ،و«ابـ ــن ال ــروم ــي ف ــي مــدن
الصفيح» ،و«سالف لونجة» ،و«ابن
رشد باألبيض واألســود» ،و«ليالي
املتنبي» وغيرها .كانت هناك هالة
ل ـب ــرش ـي ــد ال ـ ـهـ ــادئ ط ـ ـ ــوال ل ـح ـظــات
الحوار .رغم أسئلته التي حاصرت
رائ ــد االحـتـفــالـيــة ،كــان بــال مرميد
رح ـي ـم ــا جـ ـ ـدًا ب ــال ــرج ــل ق ـي ــاس ــا مــع
ّضيوفه في الحلقات األخرى ،حتى
إن ـ ــه ظ ــل ي ـك ــرر ك ـل ـمــة «أس ـ ـتـ ــاذ» في
مخاطبة برشيد عشرات املرات ،كما
أعـ ــاد ع ـب ــارة «ح ـض ــورك يـشــرفـنــي»
أكثر من ثالث مرات.
ال ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ق ــد ي ـص ــل إل ـي ـهــا
املـشــاهــد ال ـعــربــي ،وه ــو يـتــابــع هــذا
ال ـل ـقــاء م ــع امل ـســرحــي امل ـغــربــي عبد
ال ـكــريــم بــرش ـيــد ،أن ـنــا ق ــد نـتـفــق مع
الــرجــل فــي أفـكــاره وتـصــوراتــه ،وقد
نختلف مـعــه ،لكننا فــي النهاية ال
نستطيع أن نلغيه.

هر ْلن َي َ
َ
َ
عهدك في َ َ
خون َامل َب َ
الهـ َوىَ /
وب ْع َد َك َد ٌ
وراء َك ٌ
َ
اديا
صان
دهر
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َأبا َط ِّيب َ
تحيتي /أقل ُت مديحـًا صافيًا أ ْم َمراثيـاَ
فٱقبل ّ
آتيكَ ...
ٍ
ٍّ َ
َ َّ َ
ضي َع َ
وخشيتي /إذا ما ْٱل َتقينـاْ ..أن ُأ ِّ
حاليا!
إنس وجن،
كأنك من ٍ
¶¶¶
عليك َك ُل ْقيا َن َّو ْ
إذا ما ٱلتقينا سوف ُأ ْطب ُق َق ْبضتيَ /
رت في َم َن ِامياَ
َ َ َ
ِ ُ
َ
ْ ُ
واألف َ
َ
أخلط َ
اعيا
وأسراب القطا
النجوم
عبرها/
األرض،
وأق ِذف َها في
ِ
َ
َ
ُ
َ َ
َّ
بدأت ق َ
َح َب ْب ُتك ،ق ْل ليَ :ه ْل ُ
صيد ِتي؟ /كما ترتجيْ ...أم أن ُه َالو ْه ُم ما ِب َيـا؟
¶¶¶
َ َْ
ُْ
َ َ َ
َ ََْ َ
َْ
َ
َ
اح َيا؟
ص
ـ..
ف
ًا..
ت
ي
م
الحرف
ذت
خ
أ
وكيف
شغل َت ِع َب َاد اللهَ :م ْن أن َت؟ ُر َّد ؟ قل؟/
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
زاه َيا؟
صف منه يقفز ِ
ومن ذا الذي في الحرب ت ْستش ِر ُس القناِ /لتحظى ِب َو ٍ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ ُ
لوك ..ب ُج ْمل ٍة /ومن هو َس َّراق القلوب ش َ
واديا؟
ِ
ومن هو َ مالك امل ِ ِ
َّ ُ َ
ْ
َ
َ
املالح ِم عا ِتيا؟
السيوف قصائدًا /وصداح أمواج
ومن هو ض َّر ُاب
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َْ
ٌ
ض َالوه ِـج ت ْع ِمي امل ِآق َيـا
واضح/
واضح خلف
َم ِن املتن ِّـبي ؟
كشمس َ َببع ً ِ
ٍ
ٍ
َ
ٌ
َمن ِّ
غامض /فال أ َّوال فيه وال فيه ثان َيـا
املتنبـي ؟ غامض خلف
ٍ
ُ َ
ِْ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
وانيـا.
ث
تعرفوه
لن
...
ا
ه
ب
وطار
/
ه
وه
ج
و
خلف
األزمان
ف
فمن خط
ِ
ِ
ِ
ِ
¶¶¶
َ ِّ ْ َ َ ِّ
ِّ َ
َ ْ
ْ
َ ِّ
ني والقش ش ِاك َيا
الط
ار
د
ج
ل
َأبا طي ٍب إرجع الى ِ
ِْ
بيت«من ِب ِج» /وقب ْ ِ
الحلم َي ُ
َب َر ْم َت البوادي والب َ
الد ُم ّتو َجًا /ب ُحلم ،فإذ ب ُ
غدو َد َو ِاه َيـا
ِ
ِ
َّ َ ِ
ِ
ٍ
ّ
ُ
َ
ْ
والخ َي َ
وز ْر َت ُق ُص َ
عيناك إال َب َو ِاك َيـا
ٱبتسمت
ـام ُمعززًا /فما
ورًا
ِ
ُ
َّ ْ
َ
ِّ
َ
الشعر َن ْق َصة َن ِاقصِ /ل َت ْر َ
اس َيـا؟
تنبأ َت؟ هل في
جو من ث ْو ِب النبوء ِة ك ِ
ٍ
ُ ِّ
َ
َ َّ
ُ َُْ
الض َو َ
اريـا
عرش ِه تنفي الوحوش
عريس الش ْع ِر،
وأنت
تحرس ُملكه /وعن ِ
َ
ُ
ُ ِّ َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
وافيـا
الدولة الحر ك ِابرًا  /وتس ِكنه ،بعد
بسيف
وتأتي
ِ
ـون ،الق ِ
ِ
العي ِ
ُ
ُ
ُفي ُ
بتاريخ َّأم ٍـة /وصورت ُه في الناس تضحي َأمانيـا
مكتوبًا
صبح
ٍّ ِ
ُ
َ َ
َ
ُ
اه َيا
وتصفع كافورًا بكف على القفا /فيدخل ديوان الهج ِـاءِ ..و َج ِ
َّ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
العال َ
ُ
َ
ُ
نيَ ،ح َو ِاشيـاَ
َ
فما ُع ِرف اإلخشيـد لوال ِهجاؤك .. /الذي حطه ْم في ِ
¶¶¶
َ َ
َأبا َط ِّيبَ ،ط ْ
َ
َ
اهيـاَ
لياليك بينناُ /
َ
َ
ٌ
ابت
وكأسك مشروب بما كنت ن ِ
ٍ
ُ
َ
َْ
ْ َ َ
الف ْج ُر  ...س ْب َت َ
األعاليـا؟
ول ِك ْن صديقي ِ ..مثل ُج ْر ٍح أقول َـها /ملاذا وأنت
ِ
َ
َ
ْ َ
ملاذا َ
ََ
ُ
ناج َيـا؟
يس
الك ْب ُر
وفيك ِ
األمير ،م ً ِ
دون هوَاد ٍة /نَظرت إلى َ ِك ْ ِ
ُِ
ُ
َّ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
وأن َت الن ُ
ـوم أكـ ـ ـ ـ ـ ــال ُمؤا ِت َيـا
فس طال َبة العلى /ط ْلبت مــن املذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ملاذا
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ َ ُّ َ
َ
َ
وحني َامل َ
ْ
ذاتها قل َت َ
ن
ـى/
ل
إ
ـا
ه
ي
ان
ع
الرؤى وامل َع ِان َيـا:
قيضي  ...أوجعت
ِ
ِ
ُّ
َ ُ
يستحق َـك َ
مديح ُـهَ /
جو َل ْ
وه ٌ
ٌ
َ
مديح ِ َل ْن َ
اج َيـا؟
ه
ال
ن
ـاة
األب
ـى
تأب
ِ
َ ِ
َ َ ًَْ
َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اجيـا؟
ملاذا ج ِهلت«الخيل والليل» غفلة/
وأنتَ ِبها كنت ٱخترعت األح ِ
ُ
َّ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ
ْ
َ
سيف الدول ِة العمر كلـه /توالت ...يرى فيها الرفاق أعاديا
وحسرة
ِ
ْ َ ِّ
ُ ْ َ ً َ َ ّ ً َّ ْ
َ
ملاذا ْ
اع َيـا؟
طوف َت في
عر رتبـة /سماوية..
وقد قاربت
األرض ن ِ
ِ
بالش ِ
َ
وح ْك َم ُت َك َالي ْق َظـى أ َض ْ
تناه َيـا
بروح َهـاَ /ب َه ًـاء على
افت
ِ
ِ
اإلنسان ال ُم ِ
ِ
َّ
ٌ
ْ
ُّ َ َ
َ
السواق َيـا»
ضنينون بالبح ِـر«..ٱستقل
ون كث َـرة/
ملاذا؟ ملاذا  ...واملحب
ِ
ِّ
ََْ َ
ْ َ
َ ُ ُ
َ
اض َيـا؟
ناد ٌم /على كل هذا ْ ..أم فعلتَ ..و َر ِ
وأسأل – عذرًا منك – هل أنت ِ
¶¶¶
أحب َك َم ْو َجـًا َل ْم ُي ِّ
صد ْق َش َو ِاطيـاَ
َصديقيَ ،أبا ِط ْيبَ ..أبا َط ِّيب َأناّ /
ٍ َ ْ َ ٍَ َ ً
ُ ُ
َ
اليوم َس ْبعًا خ َو ِاب َيــا
عني ف ْجأة /وتمألني في
فاجئ ِني في اليوم سب
ُت ِ
ِ
ً
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
وتفرش ِلي بيتـًا فبيتـًاَ ..م َغ ِانيـاَ
ْ
ْ
َ
ضحكـة/
ضحك ِني في اليوم سب ِعني ِ
وت ِ
ري ِة َه ِاذيـاَ
العب َق ِّ
السحر الذي ِن ْم َت َت ْح َت ُهَ /ح ِس ُبت َك َط ْي َر ْ
وم ْن َق َمر ِّ
ِ َ ِ َ َِ
َّ َّ ْ َ ْ َ َ َ
اك ُسوم َح ْتَ /
َ
َأبا ِّ
َ
ان ش ِاف َيا
من َّالد ْه ِر  ...إن الدهـر قد ك
ـاي
طي ٍب  ..ه ِـذي خط
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
وأصبحت ق ْبط َ
ان ُ
َ
العصور ُم َس ِاف َرًاَ /على ف َرس َّ
األي ِام ت ْروي أغ ِان َيـا
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُُ
َ
َ
َ
ال أ ْص َب ْحت ه ِاد َيـا
األطفال أصبحت ق ْمق َمًا /وفي ِس َي ِـر األبط
وفي كت ِب
ِ
ِ
َ
َّ
وٱس َت ْب َق ْي َـت َغ ْي َر َك َ
وفي َو َرق َّالتاريخ َخط ْي َت أ ْح َم َـرًاَ /ع َلى ْٱس ِم َكْ ،
عاريـا
ِ
ِ
¶¶¶
َْ ََْ ْ َ َ
َ ََ ُ
كان َك َش َ َ َ َ
املآس َيـا
اليوم لم تبرح م
إلى
اهـدا /على ع َر ٍب فينـا أعادوا ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ ْ َِ ْ ُ
َ
َّ ْ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
اضيـا!
وعينك إن تنظر إلى الطبـل فار
س العروب ِـة ق ِ
غًا /ت ِجده على قو ِ
ُِْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ ِ َ
قبيلـ ٍـةَ /ف َأ ْكر ْم َو ْأن ِع ْم ب ُامل َطاوع َح ِاديـاَ
اضي
ورجلك إن داست أر ِ
َّ ِ
َ ِ ِ ُ َّ َ
َ ْ ِ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ
فإن ُه /ب َال َامل ْذ ِ َ
اج َيـا
ن
د
ع
ا
مل
...
ي
اج
الن
ب
ه
ام
وشخصك ِإن صلى وص
َ ِ
ِ
ُِ
َّ َ
ْ
َ ُْ َ ِ ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
س
ون ْح ُن َعلى َعك
اسيــا
السال ِطي ِـن رأينا /نريدك تح ِيي في
البالد األم ِ
ِ
ِ
حـ َ
ْ
ٌ
وإن َ
توقيع ِل ُك ْتب جميل ٍـةَ /أ ْتي َت بب ْشرَ ،د َ
القلب َه ِان َيـا
افىء
ان
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ً
ََ
َ ُ َ ِّ َّ
َ
ْ
ْ
هان َيـا
شاعر /تق َّد ْم َت
جذالنـًا تؤدي الت ِ
وإن ساعة فاضت ْ قري َحَـة ٌ ٍ
َ
ْ
ْ ْ
َ ...ويا ُم ِّ َّ
جان َيـا
تنبي إن قل ِبي لخ ِائف /على نف ِس ِه ِمن أن ُي َـرى ِب َك ِ
ٌ
َ
الس ْي َف َغازيـاَ
ُ
جر ُب في أوراقه َّ
َ
َف َيأتيـ ِه ِم ْن َوادي العب ِاقـر َمارد /ي ِّ
ِ
ِ
ْ
َْ
َ
إصبع ِآمرَ /ن َش ْر َت مع الشعر العظيم َّ
الص َو ِار َيا
َوأن َت ِإذا َح َّرك َت
ٍ
َ
َّ َ َ َ َّ
ُ
َْ
ـان تخل َع ْت /بقافية والوزن كنت امل َد ِاو َيـا
َوأن َت ِإذا أ ْي ِدي الزم
ِ
ً
َ
َ َّ َ َّ َ َ
ْ
َْ
مت ل ْحظةَ /و ِإ ْن َص َّب ِت ُّالدن َيـا عل ْي َك دياجيا
َوأن َت ِإذا ما مت ،ما
ََ
فإن ُك ْن َت َحقًا َأ ْن َت َم ْو َال َي فٱحتم ْـلُ /م َزاحي ِّ
ْ
ْ َ
ار َيـا
َ َِ َ ُ ِ َ ِ
وجدي وٱن ِحي َازي و َن ِ
َ
ُْ
ْ
ِّ
َ
َ
صيدي  ...ال عل َّي ..وال ِل َيـ ــا !
وقل ِليَ :م ِعي؟ ْأم أنت ضدي؟ ف َما أنا /أض ُّب ق ِ
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صورة
وخبر

ُ
ّ
ومقدمـة البرامـج التلفزيونيـة البريطانيـة الراحلـة سـيال بلاك ( 1943ـــ  .)2015يحمـل العمـل
كشـف النقـاب أمـس عـن تمثـال برونـزي للمغنيـة
توقيـع الفنانيـن :إيمـا رودجـرز وآنـدي إدواردز ،وقـد وضـع خـارج نـادي «كافـرن» فـي ليفربـول حيـث ولـدت .علـى مـدى أربعـة عقـود ،حفلـت
ّ
ّ
لتتحـول إلـى أكثـر الوجوه التلفزيونية شـعبية فـي المملكة المتحدة ،قبـل أن تتوفى فـي األول من آب
مسـيرة بلاك المهنيـة بالتجـارب البـارزة،
(أغسـطس)  2015فـي إسـبانيا إثـر ّ
تعرضهـا لسـكتة دماغيـة( .بـول إيليـس ـــ أ ف ب)

الوزير رياشي لموظفي «النهار» :سأدعمكم!

سامي ّ
حواط «وين»؟
في جامعة البلمند
ّ
تنظم «جامعة البلمند» في 28
كانون الثاني (يناير) الحالي
أمسية غنائية للفنان سامي
ّ
حواط (الصورة) بعنوان
«نحنا وين ونحنا مني» ،تضم
مقطوعات موسيقية وأغاني،
من بينها «بسمة قلب» و«سوق
الخياطني» و«ما خلصت
ّ
الحكاية» و«الحكي شغلي
بالي» .ترافق ّ
حواط نهاد زهر
الدين (غناء) ،ووفاء بيطار
(قانون) وسماح أبي املنى
(أكوروديون) وأحمد الخطيب
(رق ـ إيقاعات) ورمزي بو
كامل (بيانو ـ غيتار) وطوني
جدعون (كمان) وعماد حشيشو
(فيولونسيل) وطارق بشاشة
(طبلة ـ كاتم).
«نحنا وين ونحنا مني» :السبت 28
كانون الثاني ـ  19:30ـ «أوديتوريوم
الحريري» في «جامعة البلمند»
(الكورة ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.

في متابعة لقضية املوظفني
والصحافيني في «النهار» اللبنانية،
إجتمع وزير اإلعالم ملحم رياشي
أمس بلجنة املتابعة الخاصة
َ
املحامي ْي أكرم
بهؤالء ،بحضور
عازوري وأنطوان ّ
جبور ،للبحث في
كيفية دفع الرواتب املتأخرة منذ 15
شهرًا .طلب الوفد من الوزير التدخل
سريعًا في القضية ،ووجوب دفع
املستحقات املالية ،سيما بعدما
أصدرت الصحيفة الثمانينية أخيرًا
بيانًا ّ
أقرت فيه بتوافر «السيولة
ّ
املالية» .وشدد الوفد على ضرورة
«عدم الربط بني الرواتب ،وابتزاز
املوظفني بضرورة التنازل عن هذا
الحق».
ّ
من جهته ،أكد رئيس لجنة املتابعة
ّ
لصحافيي وموظفي «النهار» ،أكرم
ّ
عازوري ،أن العاملني يحترمون
«الشرعية ،وسيسلكون الطرق
القضائية املالئمة» ،على أن تبقى
قضية الرواتب املستحقة بعيدة
ُ
عن أي مراجعة .وأضاف« :فلتدفع

الرواتب ،ولنترك للمحاكم الفصل
في التعويضات» .أما الوزير رياشي،
فقد وعد ّ
زواره بـ «التدخل الفوري
والسريع مع ناشر الجريدة».
هذا اللقاء ،كان قد سبقه إجتماع
ُعقد األسبوع املاضي في «نقابة
املحررين»ّ ،
ضم النقيب إلياس
عون ،ومستشار النقابة أنطون
ً
الحويس واملحاميت ْي كريستيل
شويري وديانا رزق الله ،ووفدًا من
موظفي «النهار» برفقة املحامي
أكرم عازوري .خالل هذا اإلجتماع،
إستنكر عون «عملية االبتزاز
التي تمارسها إدارة «النهار»
بحق مستخدميها ،عبر ربط دفع
رواتبهم املستحقة بالتنازل عن
حقوقهم واإلستقالة وإبراء ذمة
املؤسسة» .كما دعا عون يومها
ّ
السريع
التحرك
وزارة العمل إلى
ّ
و«منع اإلبتزاز والصرف املقنع»،
مؤكدًا على دور النقابة في حماية
أعضائها عبر إتباع «كل الوسائل
القانونية املشروعة».

