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قانون الدوائر الـ :15الحريري وجنبالط وباسيل أبرز الخاسرين

وأخيرًا النسبية :إنجاز ...ناقص
ّ
ّ
الممددة لمجلس النواب ،اتفقت القوى السياسية الكبرى على مشروع النسبية في 15
قبل ستة أيام من انتهاء الوالية
سيبحث اليوم في مجلس الوزراء ،قبل أن ُي ّ
دائرة .المشروع ُ
قر في مجلس النواب نهاية األسبوع الحالي .ما تحقق إنجاز
ّ
ّ
التشوهات
كبير ،يتمثل في الخروج من نظام االقتراع األكثري ،اإلقصائي واإللغائي .لكن هذا اإلنجاز تشوبه الكثير من

«لغم» البطاقة
الممغنطة

ُ
أبــرز املـصـ ّـريــن على اعتماد البطاقة
املـمـغـنـطــة (ب ـط ــاق ــة شـبـيـهــة بـبـطــاقــة
ال ـه ــوي ــة ،ي ـجــب أن ت ـك ــون ف ــي ح ــوزة
ّ
ك ــل ن ــاخ ــب ل ـي ـت ـمــكــن م ــن االقـ ـت ــراع)
هــو التيار الوطني الـحــر ،إلــى حـ ّـد أن
الوزير جبران باسيل ّ
رد على سؤال
صحافي بعد اجتماع تكتل التغيير
واالصــاح ّ
بأن إلغاء هذا البند يعني
تعديل القانون« ،ما يفتح الباب أمام
مطالب أخ ــرى لدينا لتضمينها في
ّ ّ
الـقــانــون ،فـحــق كــل طــرف أن ُيطالب
بتعديالت» .البطاقة املمغنطة تسمح
لـ ـك ــل نـ ــاخـ ــب ب ـ ــاالقـ ـ ـت ـ ــراع ملــرش ـحــي
دائ ــرت ــه مــن مـكــان سـكـنــه ،ولـكــن من
غـيــر الــواضــح مل ــاذا التمسك بـهــا في
ال ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة .ل ـكــن ت ـب ــرز أسـئـلــة
عديدة بشأنها :هل سيكون االقتراع
إلـكـتــرونـيــا أم فــي صـنــاديــق اق ـتــراع؟
إذا ك ــان إلـكـتــرونـيــا ،فـلـمــاذا إص ــدار
بطاقة ممغنطة؟ أال يمكن التصويت
اإللكتروني باستخدام بطاقة الهوية
أو جــواز السفر؟ ومــن سيضمن أن
ّ
يحصل ك ــل الـنــاخـبــن عـلــى البطاقة
املمغنطة في غضون سنة ،في حني
ّأن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن لــم
يـسـتـحـصــل بـعــد عـلــى بـطــاقــة هــويــة
رغــم مــرور نحو عقدين على إطالق
مشروعها؟ وهــل لــدى الــدولــة القدرة
على إقامة شبكة ربط إلكتروني بني
جميع مراكز االقتراع في أقل من 12
ش ـه ـرًا؟ وملـ ــاذا مـنــح ت ـيــار املستقبل
هذه الذريعة «التقنية» لتمرير تمديد
«سياسي» ملدة عام؟

أسهم في
الوصول إلى
التسوية موقف
عون الرافض
لتوقيع مراسيم
دعوة الهيئات
الناخبة
(داالتي ونهرا)

ي ـ ــوم الـ ـ ـس ـ ــراي ال ـح ـك ــو ّم ــي أم ـ ــس ك ــان
ً
طــويــا .اجتماعات ُمكثفة بــن القوى
السياسية الرئيسية ،نتج منها تثبيت
اتفاق على قانون لالنتخابات ،يعتمد
ُالنسبية في  15دائرة .مشروع القانون
امل ـت ـفــق عـلـيــه ل ــن ُي ـغـ ّـيــر بــالـطـبــع شكل
عمقًا
النظام
الحاكم في البالد ،األكثر ّ
من أن ّ
تبدله انتخابات .وصحيح أنه
جرى «تخفيف» النسبية ،وليس الـ15
دائرة هو ما يطمح إليه ٌ
قسم كبير من
ُ
اللبنانيني ،ولـكــن انتشلت الـبــاد من
القعر عبر تجنبيها كــارثــة دستورية
ّ
لــو أن والي ــة املـجـلــس الـنـيــابــي انتهت
م ــن دون االت ـف ــاق عـلــى ق ــان ــون جــديــد.
ّ
ويصح وصــف ما تحقق بـ«اإلنجاز»،
ً
ُ
لسببني أساسيني؛ أوال ،دفــن القانون
األك ـ ـثـ ــري الـ ـس ـ ّـي ــئ ال ـ ــذي ح ـك ــم ل ـب ـنــان
منذ عشرينيات الـقــرن املــاضــي ،فكان
ُمجحفًا على الصعيد التمثيلي لقوى
سياسية عــديــدة .أم ــا الـسـبــب الـثــانــي،
واأله ـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـه ــو دخـ ـ ـ ــول لـ ـبـ ـن ــان ع ـصــر
النسبية .ولتوضيح أهمية النسبية،
تـُكـفــي اإلش ـ ــارة إل ــى م ـثــل ع ـم ـلــي :كــان
املـ ــرشـ ــح فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ب ـ ـيـ ــروت ال ـثــال ـثــة
(س ــاب ـق ــا) ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــا ُيـ ـق ــارب 75
أل ــف ص ــوت لـيـفــوز بمقعد ،فـبــات بعد
أن أصبح اســم الــدائــرة بيروت الثانية
ُ
(وت ـعـ ّـد مــن أكـبــر الــدوائــر) بحاجة إلى
أقـ ــل م ــن  17ألـ ــف صـ ــوت (وي ـن ـخ ـفــض
العدد املطلوب لنيل مقعد في حال لم
تـكــن نـسـبــة امل ـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
شكل
قياسية) .يفتح ذلــك املجال أمــام
ٍ
جــديــد مــن الـتـمـثـيــل الـسـيــاســي .وم ـ ّـرة
ج ــدي ــدة ،م ــن دون أن يـعـنــي تـغـيـيــرات
جذرية في جوهر النظام.
عــوامــل عـ ّـدة أسهمت فــي التوصل إلى
ه ــذه الـنـتـيـجــة .وق ــد يــأتــي فــي املــرتـبــة
األولـ ـ ـ ــى م ــوق ــف رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ال ـ ـ ــذي ت ـمـ ّـســك
ّ
بــإس ـقــاط م ــا ُي ـع ــرف ب ـقــانــون الـســتــن،
ووص ـ ــل بـ ــه األم ـ ــر ح ـ ـ ّـد االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
تـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ــرس ـ ــوم دع ـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات

الناخبة وتشكيل هيئة اإلشــراف على
ّ
فإن «الجنرال» ّ
أصر
االنتخابات .كذلك
على رفع لواء ُ
«حسن التمثيل».
العامل الثاني أتى من جانب حزب الله
وحركة أمل اللذين ّ
تمسكا بالنسبية.
ّ
وكان لرئيس مجلس النواب نبيه بري
دور كبير فــي التوصل إلــى التسوية،
مــن خ ــال إسـقــاطــه مـشــاريــع الـقــوانــن
ُ
الطائفية والتقسيمية التي طرحت في
األشهر األخيرة.
ُي ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـج ـ ــاوز رئ ـي ــس
الحكومة سعد الـحــريــري لتوجساته
م ــن الـنـسـبـيــة ،وتـسـهـيـلــه ال ـق ـبــول بها
وفـ ــق ّ
أي ت ـق ـس ـي ـمــات ،رغـ ــم ال ـخ ـس ــارة
ُ
الكبرى التي يتوقع أن تشهدها كتلته
النيابية.
ً
وفـ ـض ــا ع ـ ّـم ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ال ي ـم ـكــن إغ ـف ــال
ّ
«ال ـ ــدور امل ـس ــاع ــد» الـ ــذي أداه الـنــائــب
ج ــورج عـ ــدوان ،فـ ـ ّـأدت الــوســاطــة التي
قـ ــام ب ـهــا ف ــي ال ـتــوق ـيــت امل ـن ــاس ــب إلــى
تالقي معظم املكونات السياسية حول
مشروع الـ 15دائرة.

االنتخابات في  6أيار 2018؟
ومن املتوقع أن يتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ،قبل
جلسة مجلس الوزراء اليوم ،على موعد إجراء االنتخابات .وفيما
ُ
أشارت مصادر وزارية إلى أن االنتخابات ستجرى يوم  6أيار ،2018
قالت مصادر تكتل التغيير واإلصالح إن عون يريد إجراء االنتخابات
في تشرين الثاني املقبل كحد أقصى ،في مقابل مطالبة تيار املستقبل
ُ
بأن تجرى االنتخابات في آذار  ،2018على قاعدة أن وزارة الداخلية
لن تكون قادرة على إجراء االنتخابات إال بعد تحضيرات تحتاج
إلى  7أشهر على األقل .ورغم أن «املستقبل» يريد التمديد ملحاولة
«مللمة» أوضاع الشعبية ،فإن املنطق يقضي بمنح املرشحني الجدد،
الذين سيقررون الترشح بعد إقرار النسبية ،مهلة زمنية كافية لإلعداد
لالنتخابات ،وخاصة أنهم ينافسون نوابًا موجودين في البرملان منذ
 8سنوات على األقل (بعضهم نواب منذ ما قبل عام .)1992

ّ
تشوهات المشروع

ُ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـس ـ ّـج ــل ب ـح ــق م ـش ــروع
ّ
ال ـقــانــون الـجــديــد شــوائــب عـ ــدة .جــرى
عـ ـمـ ـدًا وبـ ـشـ ـك ــل وقـ ـ ــح ت ـق ـس ـي ــم دوائـ ـ ــر
معينة بـطــريـقــة طــائـفـيــة ،وأب ــرز مثال
ع ـلــى ذل ــك ه ــو إع ـ ــادة ال ـع ـمــل بـبـيــروت
ال ـشــرق ـيــة (الـ ــدائـ ــرة األول ـ ــى) وب ـي ــروت
الغربية (الــدائــرة الثانية) ،تمامًا كما
كانتا في الحرب األهلية .األمــر اآلخر،
هو غياب املساواة في تقسيم الدوائر،
فـبـعـضـهـ ُـا ص ـغ ـيــر ج ـ ـدًا ل ـنــاح ـيــة عــدد
امل ـق ــاع ــد امل ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـه ــا (فـ ــي دائـ ــرة
جــزيــن ـ ـ صـيــدا  5مقاعد ،أمــا الـشــوف ـ
عاليه ف ــ 13نــائـبــا)َ .واملــاحـظــة الثالثة
هي في إصــرار «ركني ُ
الحكم» ،التيار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر وت ـي ــار املـسـتـقـبــل على
حصر الصوت التفضيلي في القضاء،
ّ
رغ ــم أن  8دوائـ ــر م ــن أص ــل  15مؤلفة
إمــا مــن قـضــاء واح ــد ،أو نصف قضاء

(ك ــدائ ــرت ــي ب ـ ـيـ ــروت) .ح ـصــر ال ـصــوت
التفضيلي في القضاء هو في األساس
مطلب «املـسـتـقـبــل» ،ال ــذي يــريــد إلـغــاء
تــأثـيــر أص ــوات املـقـتــرعــن الشيعة في
َ
ـاغ ــل ــي م ـق ـعـ َـدي
ج ــزي ــن ع ـل ــى ه ــوي ــة ش ـ ِ
ص ـي ــدا .ول ـك ــن ل ــو م ــورس ــت الـضـغــوط
ّ
على الحريري ،لكان باإلمكان التفل ّت
من هــذا الشرط الــذي ينتقص من حق
عدد من الناخبني من املشاركة الكاملة
ّ
فمسيحيو
فــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة.
بنت جبيل ،والنبطية ،وصور ،واملنية ـ
الضنية ،لن يتمكنوا من منح أصواتهم
التفضيلية للمرشحني املسيحيني في
دوائرهم ،رغم أن التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية رفعا لواء «تحسني
التمثيل املسيحي».
هذا البند دفع الوزير يوسف فنيانوس
ّ
إل ــى الـتـصــريــح أم ــس ب ــأن ت ـيــار امل ــردة

يعترض على الـصــوت التفضيلي في
ّ
ال ـق ـضــاء «ون ــري ــده ع ـلــى الـ ــدائـ ــرة ،ألن
لدينا مرشحني في كل دوائــر الشمال،
فيما التيار الوطني الحر لديه مرشح
واحد في البترون».

رابحون وخاسرون

ّ
صحيح أن االتـفــاق على القانون دفع
ّ
كــل القوى إلــى تقديم تـنــازالت معينة،
ولكن ذلك ال يلغي «نسبية» الخاسرين
والرابحني .على أول الئحة الخاسرين،
يأتي الحريري الــذي كــان يرفع شعار
ّ
«رف ــض النسبية فــي ظ ــل س ــاح حــزب
الله» ،فيما الحقيقة أنه رفضها كونها
ستعيد كتلته النيابية إل ــى حجمها
الطبيعي بعد أن «استولى» ،منذ عام
 ،2005على أكثر من  10مقاعد من دون
وجــه حــق .مــا ينطبق عـلــى الـحــريــري،
ّ
ينطبق بــدرجــة أقــل على النائب وليد
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـ ــرفـ ــض ،حـتــى
أسابيع خلت ،البحث في النسبية .عاد
إليها ألنها الخيار الوحيد املتاح ،رغم
ُ
أنها قد تفقده عــددًا من مقاعد كتلته.
ُ
واملـ ـشـ ـت ــرك ب ــن ال ـح ــري ــري وج ـن ـبــاط
فـ ــي رف ـ ــض ال ـن ـس ـب ـي ــة ك ـ ــان رغ ـب ـت ـه ـمــا
ف ــي ال ـظ ـه ــور كــامل ـم ـث ـلــن الـسـيــاسـيــن
الوحيدين داخــل طائفتيهما .القانون
ال ـجــديــد سيفتح ال ـبــاب أم ــام احـتـمــال
حـ ـص ــول خـ ـ ــروق ج ــدي ــة داخـ ـ ــل ال ـك ـتــل
الـسـيــاسـيــة ـ ـ الـطــائـفـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـح ــزب االش ـتــراكــي.
وإل ــى جانبهما ُيـمـكــن وض ــع ع ــدد من
قوى « 14آذار» ،وعلى رأسها «القوات
اللبنانية» الـتــي وقـفــت ضـ ّـد النسبية
وأطلقت عليها تسمية «مشروع حزب
الله».
ال ـخ ــاس ــر ال ـث ــال ــث ه ــو ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاسـيــل .رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الحر
هو «السوبر» وزير في العهد الجديد،
ورئـ ـ ـي ـ ــس ثـ ــانـ ــي أك ـ ـبـ ــر ك ـت ـل ــة ن ـيــاب ـيــة
ُم ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون ص ــاع ــدة ال آف ـلــة
ككتلة املستقبل .وهو رئيس أكبر كتلة
وزاري ــة ،ومتحالف ومتفاهم مــع أكبر
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سياسة

اﻟﻤﺪور

 7ﻧﻮاب:

اﻟﻤﻨﻴﺔ ـ اﻟﻀﻨﻴﺔ

اﻟﻬﺮﻣﻞ
 10ﻧﻮاب:

زﻏﺮﺗﺎ

 ٦ﺷﻴﻌﺔ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
ّ
 ٢ﺳﻨﺔ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

اﻟﻜﻮرة

اﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ
اﻟﻤﺰرﻋﺔ

ﺑﻴﺮوت اﻷوﻟﻰ

ﺑﻴﺮوت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 ٨ﻧﻮاب

 10ﻧﻮاب:

 ٣أرﻣﻦ أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١أرﻣﻦ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١أﻗﻠﻴﺎت

 ٧ﻣﺎروﻧﻲ
 ٣أرﺛﻮذﻛﺲ

ّ
ﺑﺸﺮي

اﻟﺼﻴﻔﻲ

ّ
 ٨ﺳﻨﺔ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١ﻋﻠﻮي

راس ﺑﻴﺮوت

زﻗﺎق
اﻟﺒﻼط

اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ

 11ﻧﺎﺋﺒﴼ:

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺒﺎﺷﻮرة

ّ
 ٣ﺳﻨﺔ
 ٢أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
 ١ﻋﻠﻮي

ﻋﻜﺎر

اﻟﺮﻣﻴﻞ

اﻟﻤﺮﻓﺄ

ﻣﻴﻨﺎ
اﻟﺤﺼﻦ

دار اﻟﻤﺮﻳﺴﺔ

اﻟﺒﺘﺮون

 6ﺳﻨﺔ
 ٢ﺷﻴﻌﺔ
 ١دروز
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١إﻧﺠﻴﻠﻲ

ﺟﺒﻴﻞ

ﺑﻌﻠﺒﻚ

 8ﻧﻮاب:
 ٧ﻣﺎروﻧﻲ
 ١ﺷﻴﻌﺔ

ﻛﺴﺮوان
ﺑﻴﺮوت

اﻟﻤﺘﻦ
ﺑﻌﺒﺪا

زﺣﻠﺔ
 7ﻧﻮاب:

ّ
 ٢ﺳﻨﺔ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١ﺷﻴﻌﺔ
 ١دروز

 6ﻧﻮاب:
ﻋﺎﻟﻴﻪ

 ٢ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 ١ﻣﺎروﻧﻲ
 ١ﺷﻴﻌﺔ
ّ
 ١ﺳﻨﺔ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١أرﻣﻦ أرﺛﻮذﻛﺲ

 6ﻧﻮاب:

 8ﻧﻮاب:
 ٤ﻣﺎروﻧﻲ  ٢أرﺛﻮذﻛﺲ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  ١أرﻣﻦ أرﺛﻮذﻛﺲ

اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻐﺮﺑﻲ

 13ﻧﺎﺋﺒﴼ:
 ٥ﻣﺎروﻧﻲ
 ٤دروز
ّ
 ٢ﺳﻨﺔ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ

اﻟﺸﻮف

ﺻﻴﺪا

 5ﻧﻮاب:

ﺟﺰﻳﻦ

راﺷﻴﺎ

اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

 ٣ﻣﺎروﻧﻲ
 ١دروز
 ٢ﺷﻴﻌﺔ

 ٢ﻣﺎروﻧﻲ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ّ
 ٢ﺳﻨﺔ

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
 7ﻧﻮاب:

 11ﻧﺎﺋﺒﴼ:
 ٨ﺷﻴﻌﺔ
 ١أرﺛﻮذﻛﺲ
ّ
 ١ﺳﻨﺔ
 ١دروز

 ٦ﺷﻴﻌﺔ
 ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن

ﺻﻮر
ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

توزيع الدوائر الـ15
(تصميم سنان عيسى)

تنظيمني سياسيني فــي الـبـلــد :حــزب
الله واملستقبل .رغم ذلك ،أضاع فرصة
أن ي ـك ــون «عـ ـ ـ ـ ّـراب» اإلنـ ـج ــاز الــوطـنــي
بالذهاب إلى النسبية الشاملة ،يوم لم
يلتقط الدفة بعد أن أبلغ الحريري فريق
 8آذار أنه ُمستعد للسير بالنسبية أيًا
كــان تقسيم الــدوائــر .وعــوض أن يقود
باسيل قاطرة االصالحات االنتخابية،
رفـ ــع س ـقــف م ـطــال ـبــه إلـ ــى ح ـ ــدود غير
مـسـبــوقــة ،رغ ــم أن ــه ك ــان واض ـح ــا ألي
م ـتــابــع ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة أن هــذه
املـطــالــب غـيــر قــابـلــة للتحقق .باسيل
أه ـ ــدر ال ـف ــرص ــة ب ـش ـع ــارات شـعـبــويــة،
م ـ ــزايـ ـ ـدًا بـ ـعـ ـن ــوان «ت ـح ـص ـي ــل ح ـقــوق
املسيحيني» ،فأساء إلى صورة التيار
الوطني الحر كتيار إصالحي.
في مقابل الخاسرين ،قـ ّـدم حــزب الله
وحــركــة أم ــل ت ـنــازلــن يـتـعـلـقــان برفع
عدد الدوائر إلى  ،15وحصر الصوت
التفضيلي في القضاء .لكن النسبية
كانت مطلبهما منذ زمــن بعيد .وقد
ّأمـنــا ،بالنسبية ،الفرصة لحلفائهما
«امل ـغ ـلــوبــن» بــالـنـظــام األك ـث ــري ،لكي
يـنــافـســوا ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدوائ ــر الـتــي
كــانــوا فيها يــائـســن .وعـلــى ضفة 14
آذار ،ب ــات ــت ال ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة أي ـضــا
لشخصيات غير حزبية لتتمثل في
ال ـن ـس ـب ـيــة .وفـ ــي وقـ ــت كـ ــان الـتـحــالــف
فيه بــن التيار العوني وال ـقــوات ،في
ق ــان ــون أكـ ـث ــري ،سـ ـي ــؤدي إلـ ــى إف ـقــاد

ب ـعــض ال ـق ــوى م ـقــاعـ ّـدهــا ،ثـ ّـب ـتــت لها
النسبية جزءًا من «حقها» ،وعلى رأس
تلك القوى حزب الكتائب .ورغم ذلك،
ّ
الجميل ُمؤتمرًا
يعقد النائب سامي
ّ
ص ـحــاف ـيــا ال ـخ ـم ـيــس« ،وم ـ ــن امل ــرج ــح
أن ُيـعـلــن ع ــدم مــوافـقــة الـكـتــائــب على
املشروع ،ال سيما إذا لم يحصل نقاش
في مجلس النواب» .وتعتبر مصادر
الكتائب املـشــروع الحالي اتفاقًا بني
ق ــوى الـسـلـطــة «ل ـل ـعــودة إل ــى مفاعيل
ال ـس ـتــن بـتـسـمـيــات هــدف ـهــا الـتـمــويــه
وخداع الرأي العام».
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ك ـ ـت ـ ـلـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ــإمـ ـك ــانـ ـه ــا
ش ـحــذ ال ـه ـمــم لـلـتـمـثــل ،ه ــي األح ـ ــزاب
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،والـ ـق ــوى
«الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة» الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ب ـع ــد
االنتخابات البلدية العام املاضي.
خـ ـ ــرج ال ـ ــدخ ـ ــان األب ـ ـيـ ــض أمـ ـ ــس بـعــد
اج ـت ـمــاعــن ف ــي ال ـ ـسـ ــراي ،ضـ ـ ّـم األول
الـحــريــري والــوزيــريــن جـبــران باسيل
وع ـ ـ ـلـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــن خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه،
حـســن الـخـلـيــل ،والـنــائـبــن وائ ــل أبــو
فاعور وجــورج عــدوان ،أمــا االجتماع
ّ
فضم النائبني أالن عون وأحمد
الثاني
ف ـت ـفــت والـ ــوزيـ ــر س ـل ـيــم جــري ـصــاتــي،
ومــديــر مكتب رئـيــس الحكومة ،نــادر
الـحــريــري ،وقانونيني .وانـضــم إليهم
الح ـق ــا ال ـ ـ ــوزراء ح ـســن ال ـح ــاج حسن
وغازي زعيتر وغطاس خوريُ .
وعقد

ّ
قدم حزب الله
وأمل تنازالت ،لكنهما
فازا بالنسبية التي
لطالما طالبا بها
كونه خاسرًا رئيسيًا
رغم
ّ
من النسبية ،فإن
الحريري ساعد على
تحقيق التسوية

ً
مساء للجنة الوزارية املكلفة
اجتماع
بدراسة مشروع القانون.
ُّ
وقد اتفق على:
ـ الصوت التفضيلي في القضاء
ـ ـ ـ ن ـق ــل م ـق ـع ــد األقـ ـلـ ـي ــات مـ ــن ب ـي ــروت
الثانية إلى بيروت األولى
ـ ـ عتبة نـجــاح الــائـحــة هــي الحاصل
االنتخابي (قسمة عدد الناخبني على
عدد املقاعد)

ـ السماح بترشح لوائح غير مكتملة،
بـشــرط أن تـحـتــوي مـقـعـدًا واحـ ـدًا عن
كــل قـضــاء عـلــى األق ــل ،عـلــى أن ال يقل
عديدها عن  %40من مقاعد الدائرة
ـ ـ ـ ُي ـع ـت ـمــد ال ـك ـس ــر األكـ ـب ــر ف ــي طــريـقــة
االحتساب
ُ
ـ تدمج اللوائح في الفرز ويتم ترتيب
املــرش ـحــن ف ــي الــائ ـحــة ع ـلــى أس ــاس
نسبة الصوت التفضيلي في القضاء
ـ ـ ـ ـ زي ـ ـ ـ ـ ــادة  6مـ ـق ــاع ــد ل ـ ــاغـ ـ ـت ـ ــراب فــي
االن ـت ـخــابــات امل ـق ـب ـلــة ،ع ـلــى أن تشكل
هــذه املقاعد دائ ــرة انتخابية واحــدة.
وفي االنتخابات التي تليها ،أي بعد
 8سنواتُ ،ينقص  6مقاعد من الـ128
ُلت ّ
خصص للمغتربني.
ـ موعد االنتخابات والتمديد التقني
ّ
ُيتفق عليه بني عون والحريري
ـ في اإلصالحات ،يجب إنجاز البطاقة
املمغنطة والورقة املطبوعة سلفًا
ـ ـ ـ ـ لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـخ ـيــب
ّ
املخصصة
العسكريني ،وإقرار الكوتا
ّ
للمرأة ،وال تخفيض سن االقتراع

بري :مع البطاقة الممغنطة
من جهته ،قال رئيس املجلس النيابي
ّ
نبيه ّبري أمس إن «االجتماعات ستظل
مستمرة ،ألن هناك بعض التفاصيل ال
ّ
تزال تحتاح إلى تذليل وحــل» ،موعزًا
إلى وزرائه بالطلب في جلسة مجلس
الــوزراء اليوم استعجال طبع مشروع

ال ـق ــان ــون فـ ــور إق ـ ـ ــراره ك ــي ي ـح ــال إلــى
مجلس ال ـن ــواب .ولـفـتــت م ـصــادر عني
التينة إلــى أن «جلسة مجلس النواب
ُيمكن أن تعقد منتصف يوم الجمعة
امل ـق ـب ــل» .أمـ ــا ف ــي حـ ــال ت ــأخ ــر إرسـ ــال
املشروع بسبب طبعه وتوزيعه على
ال ـنــواب ،مــع األخــذ فــي االعـتـبــار مهلة
 48ساعة إلدراجه على جدول األعمال،
«ف ــال ـج ـل ـس ــة س ـت ـع ـقــد ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت».
رئيس مجلس الـنــواب «ال يــزال يميل
إلى إقرار املشروع بمادة وحيدة حتى
ّ
تتحول الجلسة إلى بازار سياسي،
ال
خصوصًا أن اللجان املشتركة كانت
قد أقـ ّـرت في وقــت سابق  60مــادة من
م ـ ــواد امل ـ ـشـ ــروع الـ ـح ــال ــي» .وبـحـســب
ب ـ ـ ـ ـ ّـري ،فـ ـ ــإن «املـ ـ ــادتـ ـ ــن األك ـ ـثـ ــر جــذبــا
للنقاش هما األولى والثانية ،مع ذلك
ال يريد أن يحرم الـنــواب مــن مناقشة
املـ ــادة الـثــانـيــة ال ـتــي تتعلق بتقسيم
ال ــدوائ ــر» ،مــؤك ـدًا تفضيله «التمديد
ثالثة أشهر كي تجري االنتخابات في
تشرين األول ،لكن بعد اقتراح وضع
بـطــاقــة مـمـغـنـطــة ،ت ـبـ ّـن أن ـهــا تحتاج
إلى سبعة أشهر ،وبالتالي هو ّ
شجع
على هذا األمر ،خصوصًا أن للبطاقة
فــائــدة أســاسـيــة تتيح للمقترعني أن
ي ـص ـ ّـوت ــوا ف ــي أم ــاك ــن سـكـنـهــم .لــذلــك،
ّ
املرجح إجراء االنتخابات في
فإن من
الربيع املقبل».
(األخبار)
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ّقانون االنتخاب:
أوله تمديد وآخره حسابات خاطئة
إنجاز قانون االنتخاب ،في صفقة سياسية كاملة ،ال يلغي مفاعيل التمديد لمجلس النواب والحكومة .والمشروع الذي
يقدم على أنه إنجاز للمسيحيين ،بحسابات خاطئة ،ينقصه الكثير ليكون المشروع الوطني والعصري
هيام القصيفي
حــن تــألـفــت الـحـكــومــة ،ك ــان يفترض
أن ي ـ ـكـ ــون عـ ـم ــره ــا ق ـ ـص ـ ـي ـ ـرًا ،ألن ـه ــا
حـكــومــة اإلشـ ــراف عـلــى االنـتـخــابــات،
وألن رئـيــس الجمهورية اعتبر عند
تشكيلها أنها ليست حكومة العهد
االول ـ ـ ـ ــى ،ب ــل ه ــي ب ـم ـثــابــة ال ـح ـكــومــة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .أم ـ ـ ــس ،ت ـ ـفـ ــاءل الـ ـ ـ ــوزراء
بــال ـت ـمــديــد لـلـحـكــومــة س ـنــة إضــافـيــة
مـكــافــأة على جـهــودهــا خــال االشهر
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة ،م ــن خـ ــال ات ـف ــاق
س ـي ــاس ــي ص ــاغ ــه أرب ـ ـ ـ ــاب ال ـح ـكــومــة
أنفسهم املشاركون فيها.
أمـ ــس أيـ ـض ــا ،م ـ ـ ّـدد مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2009ل ـس ـنــة
بحسب ما يضغط الحريري وألشهر
قليلة بـحـســب مــا يــريــد الـعـهــد .وإذا
ك ــان عـمــر املـجـلــس الـحــالــي لــم يصل
الــى مــا وصــل الـيــه عـمــر مجلس عــام
 ،1972نحو عشرين عامًا 15( ،منها
بـفـعــل ال ـحــرب) فـعـلــى األق ــل ف ــإن ذلــك

يحتفل تيار المستقبل
ْ
ّ
ّ
بعدما حفلت أدبياته بأن
بالنسبية،
ّ
ال ّ
نسبية في ظل السالح
املـ ـجـ ـل ــس انـ ـتـ ـخ ــب خـ ـمـ ـس ــة رؤس ـ ـ ــاء
للجمهورية ،وصــاغ اتـفــاق الطائف،
ونـقــل لـبـنــان مــن مــرحـلــة ال ـحــرب الــى
مرحلة الـسـلــم .وال نـعــرف حتى اآلن
مــا حققه املجلس املنبثق عــن اتفاق
الـ ــدوحـ ــة ،م ــا خ ــا ال ـت ـم ــدي ــد لـنـفـســه
مرتني وانتخاب رئيس الجمهورية
ب ـعــد ش ـغ ــور س ـن ـتــن ون ـص ــف س ـنــة،
حـ ـت ــى ي ـم ـن ــح م ـ ـجـ ــددًا ال ـ ـيـ ــوم نـعـمــة
التمديد ،ولو ألسابيع.
م ــع االت ـف ــاق ال ـس ـيــاســي ع ـلــى قــانــون
ج ــدي ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ،لـ ــم تـ ـع ــرف بـعــد
ظ ـ ــروف ـ ــه وخ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة،
وحـتــى قـبــول حــزب الـلــه وب ــري مبدأ
ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي فـ ــي ال ـق ـض ــاء
بعدما رفضاه ،يتكرس مجددًا عهد
التمديد ،بعد التمديد لحاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ،فيمدد النواب
والــوزراء ألنفسهم ،كي يضيفوا الى
إنجازاتهم السابقة إنجازات جديدة.
لـكــن «اإلن ـج ــاز األك ـبــر« يبقى للتيار

هل هذا المشروع الهجين هو حقًا ثمرة ثمانية أعوام من النقاش حول قانون االنتخاب؟ (أرشيف)

الــوط ـنــي ال ـحــر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة!
وكل منهما تسابق في االيام االخيرة
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل ال ـس ـب ــق االن ـت ـخ ــاب ــي
ّ
ب ــاسـ ـم ــه .وإذا ك ـ ــان ك ـ ــل مـ ــن رئ ـيــس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
والـ ـن ــائ ــب الـ ـق ــوات ــي ج ـ ـ ــورج ع ـ ــدوان
ينسبان الفضل في هذا اإلنجاز الى
ً
شخصيهما ،يجب فعال ،حني تصدر
نتائج االنتخابات النيابية املقبلة،
أن ي ـتــذكــرا م ــاذا حـقـقــا للمسيحيني
فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي سـيـلـتـصــق
ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن لـ ـسـ ـن ــوات

طــويـلــة مـقـبـلــة .وحـيـنـهــا يـفـتــرض أن
ُيسأال حقًا عن هذا اإلنجاز.
ف ـح ـت ــى وض ـ ـ ــع الـ ـلـ ـمـ ـس ــات االخ ـ ـيـ ــرة
ع ـلــى امل ـ ـشـ ــروع ،ل ــم ي ـكــن سـيــاسـيــون
معنيون يـعــرفــون م ــاذا قــدم املـشــروع
للمسيحيني ،مــا دام ــت اإلصــاحــات
التي طالب بها الطرفان املعنيان لم
تـجــد طريقها ال ــى التنفيذ عمالنيًا،
ال سيما أن الـنـقـطــة االســاس ـيــة التي
كانت في أساس مطالبتهما بتغيير
ق ــان ــون ال ــدوح ــة ،أي ال ـح ـصــول على
ن ـس ـب ــة م ـق ــاع ــد م ـس ـي ـح ـيــة ب ــأص ــوات

املسيحيني ،لن تتحقق .وهما يعرفان
جيدًا أنهما لن يتمكنا من الحصول
ع ـلــى الـنـسـبــة ال ـتــي طــال ـبــا ب ـهــا طــول
الـسـنــوات واالشـهــر االخ ـيــرة ،فــي هذا
امل ـ ـشـ ــروع .وس ـي ـك ــون م ــن املـسـتـحـيــل
أن ينجحا فــي تأمني خمسني مقعدًا
نيابيًا بأصوات املسيحيني الصافية،
كما كانا ّ
يروجان .أما التنازالت التي
ت ـم ــت ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخـ ـ ـي ـ ــرة ،كـمـثــل
ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي فـ ــي ال ـق ـض ــاء،
فجرت ملصلحة تثبيت اتفاق سياسي
م ـفـ ّـصــل ع ـلــى ق ـي ــاس كــات ـب ـيــه ،وهـنــا

يطرح السؤال عن حسابات حزب الله
السياسية في تقديم هذا التنازل ،ولو
على حساب حلفاء له.
مــن الطبيعي أن نشهد الـيــوم حملة
تــروي ـج ـيــة لـحـسـنــات ه ــذا ال ـقــانــون،
ال ـ ــذي ي ـح ـت ــاج إلـ ــى وقـ ــت لـتــرجـمـتــه
ً
ع ـم ـل ـيــا وت ـش ــري ـح ــه ت ـف ـص ـي ــا ،عـلـمــا
ب ـ ـ ــأن بـ ـع ــض ص ــانـ ـعـ ـي ــه ت ـ ــاه ـ ــوا فــي
بـ ـ ـع ـ ــض ت ـ ـفـ ــاص ـ ـي ـ ـلـ ــه ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة،
وسـيـحــاول الجميع تسليط الضوء
عـ ـل ــى م ـ ـم ـ ـيـ ــزاتـ ــه ،وإن ك ـ ـ ــان أف ـض ــل
تـعـبـيــر وص ـفــه ب ــه أح ــد الـسـيــاسـيــن
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صفحة جديدة في كتاب االعتراضات األرثوذكسية :حركة «ال
مرة اللقاء األرثوذكسي ،ومرة
الجبهة األرثوذكسية ،ومرة نائب رئيس
مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ،ومرة
مصادر ال تجرؤ على كشف وجهها.
هذه المرة هم مجموعة شخصيات
معروفين ،يطالبون البطريركية
األرثوذكسية باإلصالح وإال سيعقدون
االجتماعات العلنية في جميع المناطق

غسان سعود
ل ـ ــم ت ـ ـفـ ــرغ األحـ ـ ـ ـ ــزاب وح ـ ــده ـ ــا ب ـعــد
الـحــرب مــن األنـظـمــة الداخلية ومن
االنتخابات ومن التداول الطبيعي
للسلطة؛ مــا شهدته الـطــوائــف كان
ً
م ـم ــاث ــا مل ــا ش ـه ــدت ــه األح ـ ـ ـ ــزاب .فــي
ً
ال ـطــائ ـفــة األرث ــوذك ـس ـي ــة م ـث ــا ،كــان
ث ـم ــة ق ــان ــون (يـ ـع ــرف ب ـق ــان ــون )55
ونـ ـظ ــام داخـ ـل ــي مـ ـص ــدق ع ـل ـيــه فــي
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ـس ـم ــح لـ ـك ــل مــن
رجال الدين واألرثوذكس العاديني
بـ ـ ـ ـ ــإدارة ش ـ ـ ــؤون ط ــائ ـف ـت ـه ــم ،ال بــل
ك ــان ي ـصــار إل ــى ان ـت ـخــاب امل ـطــارنــة

أنـفـسـهــم مــن قـبــل ال ـنــاس الـعــاديــن.
إال أن ب ــداي ــة ال ـح ــرب عـلـقــت الـعـمــل
بــال ـقــانــون ،وص ــار بـعــض املـطــارنــة
داخل أبرشياتهم اآلمرين الناهني،
مــن دون مـشــاركــة أحــد أو أخــذ رأي
أحد في االعتبار.
االمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداد األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر لـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة
أنطاكية للروم األرثــوذكــس هو في
س ــوري ــا ،ح ـيــث ت ـت ــراك ــم ال ـت ـحــديــات
أم ــام ه ــذه الـطــائـفــة ال ـتــي ل ــم يمض
بـعــد س ــوى أي ــام قـلـيـلــة عـلــى إع ــادة
بطريركها يــوحـنــا الـعــاشــر افتتاح
م ـط ــران ـي ــة ح ـم ــص ب ـع ــد تــرم ـي ـم ـهــا.
وبـ ـم ــوازاة األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،هـنــاك

ق ــاق ــل داخ ـل ـي ــة ل ــدى ب ـعــض وج ــوه
الطائفة في لبنان .حتى الخطوات
اإليـجــابـيــة ،يـثــار الكثير مــن الـكــام
عنها فــي الـصــالــونــات كاستحداث
مطران بيروت الياس عوده جامعة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ف ـ ــي م ـق ــاب ــل
اس ـت ـحــداث الـبـطــريــركـيــة مستشفى
فــي ال ـك ــورة ،واقـتـطــاع البطريركية
مبالغ كبيرة مــن مــداخـيــل البلمند
إلنفاقها في إعادة إعمار الكنائس
السورية (وهي خطوة مطلوبة في
س ـي ــاق ال ـس ـع ــي إلـ ــى ت ـث ـب ـيــت أب ـن ــاء
الرعية في بلداتهم ومدنهم).
م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال عـ ــاقـ ــة ل ـ ــه ب ــال ـص ــوت

املـ ـعـ ـت ــرض الـ ـج ــدي ــد .ف ـب ـع ــد «وأد»
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ــي والـ ـجـ ـبـ ـه ــة
األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ن ــائ ــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـس ــاب ــق
إي ـل ــي الـ ـف ــرزل ــي ع ــن وع ـ ــده ب ـ ـ «ع ــدم
الـ ـسـ ـك ــوت مـ ـ ـج ـ ــددًا» عـ ـم ــا ي ـح ـصــل،
خـ ـ ـ ــرج بـ ـ ـي ـ ــان م ـ ــوق ـ ــع مـ ـ ــن ع ـ ـشـ ــرات
األشخاص (أسماؤهم على الطبعة
اإللكترونية) كان عبارة عن «كتاب
مفتوح إلى املجمع األنطاكي» الذي
ان ـع ـق ــد األس ـ ـبـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،تـضـمــن
إشـ ـ ــارة إلـ ــى «املـ ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـكـبــر
وتـتـضـخــم وت ـن ـخــر ج ـســم الـكــرســي
األنطاكي األرثوذكسي» ،مطالبًا بـ:

األربعاء  14حزيران  2017العدد 3200

سياسة

5

تقرير

النسبية في الشوف :الوضع المسيحي ال يطمئن جنبالط
أنـ ــه ق ــان ــون ال ُيـ ـع ــرف الـ ـه ــدف م ـنــه.
إال أن ث ـ ـمـ ــة م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ل ـل ـت ـع ـم ـي ــة
عـ ـل ــى ن ـق ـط ـت ــن أسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــن ،ه ـم ــا:
االصـ ــاحـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـت ـمــديــد
للمجلس النيابي الــذي حصل على
ع ـك ــس م ــا ي ــرف ـض ــه ال ـع ـه ــد وال ـت ـي ــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات؛ ف ــالـ ـق ــان ــون أنـ ـج ــز تـحــت
ض ـ ـغـ ــط ال ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــق ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ــق
خ ـطــوة انـتـخــابـيــة لـتـبــريــر الـتـمــديــد
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،العـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات م ـح ـل ـي ــة
وإق ـل ـي ـم ـي ــة ،ان ـس ـجــام ــا م ــع الـصـفـقــة
ال ـ ـتـ ــي أت ـ ـ ــت ب ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ورئيس الحكومة معًا .وإال ما معنى
أن ي ـتــراجــع رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
عــن مجموعة مــن االصــاحــات التي
طــرح ـهــا وامل ـش ــاري ــع املـخـتـلـفــة الـتــي
قدمها تباعًا ،ملصلحة مـشــروع قال
عنه واض ـعــوه ،بعد ثماني سنوات
من النقاش حوله ،إنه أسوأ املمكن؟
وك ــذل ــك ال تـقـتـصــر قـ ـ ــراءة امل ـش ــروع
األول ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ــزاويـ ـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة
فـحـســب ،ألن االص ــاح ــات املـنـشــودة
فـ ــي أي قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ،كـخـفــض
س ــن االق ـ ـتـ ــراع الـ ــى  18س ـن ــة ،ل ــم ت ـ َـر
ال ـ ـنـ ــور ،وك ــذل ــك ال ـك ــوت ــا ال ـن ـســائ ـيــة،
لـتـصـبــح امل ـطــال ـبــة ب ـق ــان ــون عـصــري
في غير محلها ،في حني جاء عنوان
«ال ـن ـس ـب ـيــة» ه ــو ال ـط ــاغ ــي ،فيتغنى
الـجـمـيــع بــأنـهــم تــوص ـلــوا ال ـيــه ،رغــم
أن هناك من يرى أن النسبية أفرغت
من مضمونها في هذه التقسيمات.
أما املطالب االصالحية االخــرى فقد
ت ـح ـتــاج ال ــى س ـن ــوات طــوي ـلــة أخ ــرى
إلقرارها ،ما دامــت لم تطرح في هذا
املشروع ،في ظل اتفاق سياسي بهذا
الحجم.
ت ـب ـق ــى االشـ ـ ـ ـ ــارة عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ه ــذا
«اإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاز» ال ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا االح ـ ـت ـ ـفـ ــال
«املستقبلي» بالنسبية ،بعدما حفلت
أدبيات املستقبل و 14آذار والرئيس
فؤاد السنيورة بأن ال نسبية في ظل
ال ـس ــاح .وح ــن ب ــدأ الـتـحــول الكبير
لدى الحريري في القبول بالنسبية،
ُ
وكشفت خلفيات ّ
تحوله ،انبرى عدد
من نواب املستقبل وقياداته الى نفي
ذلك ،ليشهد هؤالء الحقًا على توقيع
الحريري على النسبية في ظل وجود
ســاح حــزب الله .واملفارقة أيضًا أن
النائب وليد جنبالط الــذي حرصت
الـقــوات اللبنانية وحــزب الله وبــري
على األخ ــذ بمالحظاته ،وأعـطــي له
في الشوف وعاليه ما يريده ،كان أول
من انتقد هذا املشروع ،ليبقى سؤال
أخـيــر ،هــل هــذا املـشــروع الهجني هو
حقًا ثمرة ثمانية أعــوام من النقاش
حول قانون االنتخاب؟

بعد إقرار النظام
النسبي ستكون دائرة الشوف
– عاليه ،وخصوصًا الشوف،
واحدة من أبرز الدوائر
االنتخابية .فاستيالد زعيم
جديد لتلك البالد والطمأنات
الممنوحة للنائب وليد
جنبالط والعهد ،وكرم
نعمة طعمة الذي اعتاد
إكرام شخص واحد في
الشوف ،ال أشخاص ،كلها ال
تبشر بانتخابات سهلة
غسان سعود
ولد للشوف أخيرًا زعيم جديد .يصعب
ت ـحــديــد م ـكــان الـ ـ ــوالدة لـحـصــولـهــا في
امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة والـ ــراب ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـع ـ ــراب وب ـي ــت
ال ــوس ــط ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،لـكـنــه زعـيــم
كامل ما على الرأي العام سوى مواصلة
رفع معنوياته عبر القول له إن حنكته
السياسية تثبت أنه من شحم الرئيس
كميل شمعون ولحمه .ففجأة تقرر في
مـعــراب إع ــادة ملف قــانــون االنتخابات
إل ــى الـنــائــب ج ــورج ع ــدوان بـعــدمــا كــان
قد سحب منه قبل عــدة أشهر .وفجأة،
أيضًا ،بات رئيس التيار الوطني الحر
الوزير جبران باسيل ،مستعدًا للتنازل
لغيره عن تسجيل براءة اختراع قانون
االنتخابات باسمه قبل أن يتراجع عن
ه ــذا ال ـت ـنــازل قـبــل يــومــن .وف ـجــأة بــات
النائب وليد جنبالط يسمح باجتماع
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أو خـ ـمـ ـس ــة شـ ــوف ـ ـيـ ــن خـ ـ ــارج
املـ ـخـ ـت ــارة ،ف ــأش ــار بــإص ـب ـعــه ل ــرؤس ــاء
ب ـلــديــات ال ـشــوف لتلبية دع ــوة ع ــدوان
إلــى لقاء موسع لبحث مطالب الشوف
ً
اإلنمائية .واستكماال للمفاجآت ،كان
ال بـ ّـد أن يصدق ع ــدوان نفسه فيترأس
اجتماع العونيني في منزله ويهرع إلى
عقد اللقاء اإلنمائي الكتشاف مطالب
الشوفيني الــذي كان يفترض أن يعقده
عند انتخابه نائبًا قبل  12عامًا ،وليس
قبيل أسابيع من انتهاء واليته املمددة
غ ـص ـبــا ع ـن ــه ط ـب ـع ــا .ع ـل ـمــا أن م ـص ــادر
حــركــة أم ــل ت ـت ـحــدث ع ــن نــائــب ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ـمــا ل ــو أنـ ــه ن ــائ ــب مـشـتــرك
بني كتلتي التنمية والتحرير والوفاء
للمقاومة .بــاخـتـصــار ،يمكن الـقــول إن
أح ـدًا ال يحظى باإلجماع الــذي يحظى
به عدوان اليوم.
وفي موازاة بزوغ نجم عدوان ،كان أحد
زم ــائ ــه ال ـشــوف ـيــن ي ـقــوم م ــن ال ـس ـبــات.
ف ـ ـخـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاض ـي ــة
اكـتـشــف نـعـمــة طـعـمــة أن ــه نــائــب أيـضــا
وينبغي له الحفاظ على كرسيه ،فاندفع
لترميم وتأهيل املقر الصيفي ملطرانية

صيدا ودير القمر في دير القمر ،واضعًا
أحد الحسابات املصرفية الصغيرة في
تصرف كنائس الشوف لتأخذ فورًا ما
تشاء .والنائب الذي نادرًا ما التفت إلى
األوض ـ ــاع املـحـلـيــة بـحـكــم انـشـغــالــه في
إدارة أعماله املمتدة من فقرا إلــى جدة
وصـيــاغــة أب ـيــات الـشـعــر االسـتــرضــائـ ّـي
لألمراء السعوديني بات يصدر املوقف
ّ
االنتخابي
تلو اآلخــر ملعارضة النظام
الـتــأهـيـلــي الـ ــذي ي ـض ــرب ،وف ــق طـعـمــة،
مصالحة الجبل .كذلك ،باتت األوضاع
االقتصادية املزرية والبطالة املستشرية
تستوقف سعاته وفق بياناته.
عـ ـلـ ـم ــا أن ع ـ ـ ـ ـ ــدوان وطـ ـعـ ـم ــة ي ـ ـكـ ــادان
ي ـ ـص ـ ـن ـ ـفـ ــان ف ـ ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدة الـ ـعـ ـم ــل
الـجـنـبــاطـيــة ف ــي ال ـش ــوف ،لـكــن أرق ــام
االثنني وسط املستطلعني املسيحيني
تحديدًا الفتة .فـ ّ
ـردًا على ســؤال شركة
«غلوبل فيجن» في استطالعها األخير
للمستطلعني املسيحيني حـصـرًا في
قضاء الشوف بشأن الشخصية التي
يـعـتـبــرونـهــا مــرجـعـيـتـهــم الـسـيــاسـيــة،
ق ــال  50.6ف ــي امل ـئــة م ــن املـسـتـطـلـعــن:
«ال أحـ ــد» ،وه ــي نـسـبــة كـبـيــرة جـ ـدًا ال
تــوازيـهــا نسبة مماثلة فــي أي قضاء
آخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ــا يـ ـعـ ـك ــس ح ـ ـجـ ــم االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء
الشعبي مــن كــل األفــرقــاء السياسيني.
فــي ظــل تأكيد املــرشــح الـعــونـ ّـي غسان
عطالله أن الوجوه املرحبة فيه تتحول
إلى صفراء حني يتطرق في حديثه إلى
ّ
ّ
التقليدي.
الحزبي
األحزاب والعمل
ّ
ً
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ،يـ ـح ــل عـ ـ ـ ــدوان أوال
َ
كالشخصية التي ّ
يعدها املستطلعون
امل ـس ـي ـح ـيــون مــرج ـع ـي ـت ـهــم ف ــي ق ـضــاء
الشوف ،لكن بنسبة  8.8في املئة فقط،
يليه حزب القوات اللبنانية بنسبة 7

في املئة ،ثم – مفاجأة أخرى – النائب
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط بـنـسـبــة  6.6ف ــي املـئــة
ومن بعده التيار الوطني الحر (،)6.4
فــاملــرشــح نــاجــي الـبـسـتــانــي ( ،)2.6ثم
ال ــوزي ــر الـعــونــي الـســابــق مــاريــو عــون
(...)1.8
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس :ن ـصــف
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ـ ـ ــون إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال
يـعـتـبــرون أن هـنــاك أحـ ـدًا يعبر عنهم
لـيـكــون مرجعيتهم الـسـيــاسـيــة ،فيما
يـتـقــاســم جـمـيــع األف ــرق ــاء السياسيني
ن ـصــف املـسـتـطـلـعــن اآلخ ــري ــن .ول ــدى
إفساح شركة االستطالع املجال أمام
املستطلعني لتسمية ثالثة مرشحني
مــوارنــة ،يسمي  35.4فــي املئة النائب
عـ ــدوان ،و 20.5فــي املـئــة مــاريــو عــون،
 12.2فــي املـئــة دوري شـمـعــون و10.8
في املئة ناجي البستاني .وبعد إلزام
املـسـتـطـلـعــن بــائـحــة أس ـم ــاء مـحــددة
ترتفع نسبة ع ــدوان إلــى  46فــي املئة،
وعون إلى  37.17في املئة والبستاني
إلـ ــى  21.36ف ــي امل ـئ ــة وش ـم ـع ــون إل ــى
 15.81فــي املـئــة .وه ــذا يــؤكــد أن نسبة

نسبة التأييد للقوات
وجنبالط والتيار
وشمعون مجتمعين ال
تتجاوز  50في المئة

عدوان وطعمة يكادان يصنفان في خانة عدة العمل الجنبالطية في الشوف (مروان بوحيدر)

التصويت للطبقة السياسية ترتفع
ح ـ ــن ال يـ ـج ــد ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون خ ـ ـيـ ــارات
ب ــدي ـل ــة .ف ـعـ ّـي ـنــة املـسـتـطـلـعــن نـفـسـهــا،
ي ـق ــول  8.8ف ــي امل ـئ ــة مـنـهــا إن عـ ــدوان
يـمـثــل املــرجـعـيــة الـسـيــاسـيــة الشوفية
بـنـظــرهــا ح ــن ت ـســأل ع ــن مرجعيتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ل ـك ــن حـ ــن ي ـط ـل ــب مـنـهــا
اخ ـت ـي ــار مــرش ـح ـهــا إلـ ــى االن ـت ـخــابــات
م ـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة مـ ـقـ ـفـ ـل ــة ت ــرتـ ـف ــع
نسبة تأييد ع ــدوان إلــى  46فــي املئة.
وباالنتقال إلى سؤال املستطلعني عن
الشخصية التي يرشحونها عن املقعد
الكاثوليكي ،يقول مــا مجموعه 61.4
إنهم ال يعلمون أو ال أحد ،وهي نسبة
خيالية في إظهارها ضعف املرشحني
الـكــاثــولـيــك وع ــدم تسويقهم أنفسهم
بني الناخبني .أما النائب طعمة ،فيحل
ً
أوال بما مجموعه  11.6في املئة فقط،
يليه غـســان مغبغب ( ،)5.8ثــم غسان
عطالله ( ،)5فيما  2.8في املئة يقولون
إنهم مــع مرشح التيار الوطني الحر
أيــا كــان ،مــا يجعل عطالله قريبًا جدًا
من طعمة ،رغم كل مال األخير وكرمه
املستجد .والالفت جدًا أن املستطلعني
غــال ـبــا م ــا ي ـق ــول ــون« :ال ن ـع ـلــم» أو «ال
أحد» حني يطلب منهم تسمية مرشح،
لتعود نسبة «ال أحد» وتنخفض حني
تعرض عليهم الئحة أسـمــاء ،لكن في
حــالــة املـقـعــد الكاثوليكي فــي الـشــوف
يـبـقــى م ـج ـمــوع نـسـبــة «ال أحـ ــد» و«ال
أعلم»  30.4في املئة.
ب ــالـ ـت ــال ــي يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ت ـح ــال ــف
أفــرقــاء الشوف السياسيني ال يمكن أن
يــؤمــن لـهــم مـعــركــة سـهـلــة بـعــد اعـتـمــاد
النظام النسبي :نسبة التأييد للقوات
وج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
وال ـنــائــب دوري شـمـعــون مجتمعني ال
تتجاوز  50في املئة ،فكيف الحال وهم
منقسمون على أنفسهم كما هم اليوم.
أما في اإلقليم ،فلم يكن تيار املستقبل
يــومــا كما هــو ال ـيــوم ،مــع أن نـفــوذه في
اإلق ـل ـيــم ب ـقــي دائ ـم ــا أض ـعــف م ــن ســائــر
املناطق .علمًا أن مرشحني مثل ناجي
البستاني ق ــادرون على تأمني املاكينة
لالئحة املجتمع املدني وكل ما تحتاجه
مــن تقنيات انتخابية ضــروريــة ،فيما
أث ـب ــت ش ـب ــاب ب ــرج ــا ف ــي اس ـت ـح ـقــاقــات
ســاب ـقــة أن ـه ــم أك ـث ــر تـنـظـيـمــا وال ـت ــزام ــا
ووحدة صف من معظم األحزاب.
عـ ـلـ ـي ــه اس ـ ـتـ ــولـ ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـل ـش ــوف زع ـي ـم ــا جـ ــدي ـ ـدًا أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ول ــم
يـعــد ال ـنــائــب طـعـمــة ي ـســأل عـمــا يسقط
م ــن ج ـي ـبــه ،وه ـن ــاك اس ـت ـح ـقــاق تــوريــث
تـيـمــور جـنـبــاط ،ولــن يــرفــع العونيون
سقف مطالبهم كثيرًا .لكن هــذا كله لن
يــؤدي إلى معركة شوفية سهلة .يمكن
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ــؤم ــن لـلـنــائــب
وليد جنبالط الطمأنات التي يريدها،
لكن استطالعات الــرأي ومناخ الشوف
العام واملهرجان الجنبالطي األخير ال
ُ
يفترض أن تطمئن البيك.

ّ
ّ
تجوزونا وال تجنزونا»
ـ ـ ـ ـ ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ج ـ ــد ي ـ ــة ع ـل ــى
إدارة األو قـ ــاف ا ملــو هــو بــة مــن قـبــل
أجدادنا لتثبيت األرثوذكسي في
أر ضـ ــه و ت ــأ م ــن م ـس ـك ـنــه و ط ـبــا ب ـتــه
و تعليمه .
ـ ـ ـ ـ إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ل ــأس ــاقـ ـف ــة غ ـيــر
الـقــادريــن على ممارسة املسؤولية
(ألس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة أو غ ـ ـ ـيـ ـ ــره)
واس ـت ـب ــدال ـه ــم ب ــآخ ــري ــن م ـتـم ـيــزيــن
ل ـي ــس ف ـق ــط ب ــاإليـ ـم ــان والـ ـعـ ـل ــم ،بــل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـحـ ـسـ ـن ــة ،ووضـ ـ ـ ــع حــد
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول بـ ـ ـع ـ ــض األس ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة ال ـ ــى
م ـع ـص ــوم ــن ال ي ـق ـب ـل ــون امل ــراج ـع ــة
بقراراتهم ،ما سيؤدي إلى جعلهم

أساقفة على الحجارة فقط.
وفي حديثه مع «األخبار» ،يتجاوز
أحــد املــوقـعــن ـ ـ املـحــامــي لـطــف الله
خــاط – لـغــة الـبـيــان الدبلوماسية
ل ـي ـقــول إن «مـ ــن ح ــق امل ــواط ـن ــن أن
يعرفوا كيف تنفق أموال طائفتهم
ومل ـ ـ ـ ـ ــاذا» ،و«ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن وضـ ـ ــع حــد
ل ـت ـح ــوي ــل املـ ـح ــاك ــم الـ ــروح ـ ـيـ ــة إل ــى
م ــراك ــز اب ـ ـتـ ــزاز وتـ ـ ـج ـ ــارة» .وي ـش ـيــر
خالط إلى «وجود مطارنة ال تسمح
ل ـهــم حــال ـت ـهــم الــذه ـن ـيــة والـصـحـيــة
بــالـحـكــم ،لـكـنـهــم يــواص ـلــون الـتـفــرد
ف ــي الـ ـحـ ـك ــم»ّ .وال ي ـخ ـفــي امل ـحــامــي
ال ـش ـم ــال ـ ّـي ت ـمــن ـيــه ل ــو أخـ ــذ املـجـمــع

األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ب ــرس ــالـ ـتـ ـه ــم ،ودعـ ــا
مـ ـمـ ـثـ ـل ــن عـ ـنـ ـه ــم ملـ ـن ــاقـ ـش ــة ب ـع ــض
األفـ ـ ـك ـ ــار ب ـ ــدل أن ي ـك ـت ـف ــي ك ـع ــادت ــه
ب ــدع ــوة ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة نفسها
ال ـتــي يـهـمـهــا تـبـيـيــض وج ـه ـهــا مع
املـطــارنــة بــدل إسماعهم مــا ينبغي
قـ ـ ــولـ ـ ــه .ف ــاملـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض
ب ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
غ ـيــرة ه ــؤالء السـتـقـطــابـهــم م ـجــددًا
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ح ـم ــاس ـت ـه ــم فــي
ورش ـ ـ ـ ــة إع ـ ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـك ـن ـي ـس ــة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرًا وال ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة
اللبنانية بشرًا تجاهلهم بالكامل،
ً
م ـ ـف ـ ـضـ ــا االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع إل ـ ـ ـ ــى ن ــائ ــب

رئيس الحكومة غسان حاصباني
والـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــن ن ـ ـقـ ــوال
نـ ـح ــاس وطـ ـ ـ ــارق مـ ـت ــري والـ ـن ــائ ــب
غـ ـس ــان م ـخ ـي ـب ــر ،م ــن دون ت ـحــديــد
الـ ـف ــائ ــدة املـ ــرجـ ــوة مـ ــن تـخـصـيــص
م ـســاحــة ل ـس ـمــاع هـ ــؤالء ،وخـلـصــوا
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ع ـ ـبـ ــارات ت ـق ـل ـيــديــة
باستثناء املطالبة بإيقاف الحصار
املـ ـف ــروض ع ـل ــى ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ـ ــه ال نـيــة
بطريركية للتوقف عند املالحظات
التي أثبتت االستحقاقات السابقة
أن أص ـحــاب ـهــا ال ي ـص ـم ــدون كـثـيــرًا
ف ـ ــي املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ـهـ ــا ،وس ـ ــرع ـ ــان مــا

ي ـ ـن ـ ـش ـ ـغ ـ ـلـ ــون بـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــور أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ث ــم
يستفيقون مجددًا قبل بضعة أيام
مــن انـعـقــاد املـجـمــع .وهــو مــا ينفيه
املـ ـعـ ـت ــرض ــون األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس الـ ـي ــوم،
مؤكدين أن لديهم روزنامة أنشطة
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية ألن الكاثوليك واملــوارنــة
بــإمـكــانـهــم ال ـل ـجــوء إل ــى الـفــاتـيـكــان
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـب ـطــريــرك ـيــات ،أمــا
األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ف ـل ـي ــس ل ــدي ـه ــم أحـ ــد.
وهم سيجمعون التواقيع لتحويل
حركتهم مــن نخبوية إلــى شعبية،
ـروه« :أكـثــر
وال شــيء لـ ّـديـهــم لـيـخـسـ ّ
يجوزونا وال يجنزونا».
شي ،ال
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مجتمع وإقتصاد
ً
َّ
َ
ّ
والكوستابرافا الساحليين في أقرب وقت ممكن ،بسبب مخاطرهما الجمة،
تقرير بدال من إقفال مطمري برج حمود
ّ
مصادر في مجلس اإلنماء واإلعمار بأن الدولة قد تلجأ إلى تمديد عمرهما لسنوات إضافية ،ما دامت لم
أفادت ً
تضع حال مستدامًا إلدارة معالجة النفايات .في هذا الوقت ،ال تظهر أي بوادر إلقفال مطمر كوستابرافا ،يوم
السبت المقبل ،في نهاية المهلة التي حددها قاضي العجلة في بعبدا إلقفاله نهائيًا

أزمة مطامر النفايات :الجمر تحت الرماد
هديل فرفور
املقبل املهلة التي
تنتهي يوم السبت ُ
ّ
حددها قاضي األمور املستعجلة في
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،إلقفال
مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا .وع ـلــى الــرغــم
من أن هــذه املهلة امتدت على أربعة
أشهر منذ صدور القرار القضائي في
شباط املاضي ،إال أن أيًا من الجهات
املعنية فــي الــدولــة لــم تـبــذل الجهود
املطلوبة في خاللها إليجاد البديل،
فـ ــي ت ـج ــاه ــل ت ـ ــام ل ـح ـي ـث ـيــات الـ ـق ــرار
واملـخــاطــر الـتــي اسـتـنــد إلـيـهــا لطلب
إقفال املطمر نهائيًا .بل إن الــوزارات
ّ
ُاملعنية لــم تـبــدأ حـتــى بـنـقــاش الـحــل
امل ـس ـت ــدام ،ال ــذي وع ــدت ب ــه ،ملعالجة
ّ
النفايات ،ما يعني أن األزمة ستبقى
كامنة ،وقد تنفجر في أي وقت.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي مـجـلــس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار إن إنـتــاج النفايات
الـ ـي ــوم ــي ت ـض ــاع ــف خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،م ــا ُي ـح ــت ــم إبـ ـق ــاء مـطـمــري
ب ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود وال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــابـ ــرافـ ــا فــي

مشكلة طيور النورس
ال تزال تثير القلق على
سالمة الطيران
ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود
ّ
بــديــل مـطــروح« ،وإل فــإن أزم ــة إغــراق
الشوارع بالنفايات ستعود ال محال».
تـسـتـبـعــد املـ ـص ــادر نـفـسـهــا إمـكــانـيــة
إق ـفــال مـطـمــر الـكــوسـتــا بــرافــا نهائيًا
ً
ي ــوم الـسـبــتُ ،م ـش ـيــرة إل ــى أن مجلس
ّ
اإلنماء واإلعمار لم يتبلغ بعد أي قرار
ّ
يتعلق بوقف األعمال في املطمر.

وزارة البيئة تنأى بنفسها مجددًا
ليس واضـحــا بعد كيف سيتصرف
ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــدان إزاء هـ ــذا ال ــواق ــع.
فمن جهة ،هناك خطر إعــادة ّ
تكدس
النفايات في الشوارع وبني البيوت.
وم ـ ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـيــر
مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر ال ـص ـح ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة
واملخالفات في مطمر الكوستابرافا،
ّ
كــذلــك فــي مـطـمــر ب ــرج ح ـمــود .ولـعــل
أبلغ تعبير عن الــواقــع غير الصحي
ملـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا ،ج ــواب وزارة
الـبـيـئــة عـلــى طـلــب الـقــاضــي ح ـمــدان،
ّ
إذ أبدت في رأيها الفني أن «الوضع
غ ـي ــر س ـل ـيــم ف ــي املـ ـطـ ـم ــر» ،وأشـ ـ ــارت
إلــى أن نفايات ال يـجــري فــرزهــا قبل
رمـيـهــا فــي الـبـحــر ،وأن خلية الطمر

غير جاهزة وغيرها من األمور ،علمًا
ّ
أن القاضي حمدان استند في قــراره
إلــى معطيات أخــرى تتصل بتهديد
امل ــاح ــة ال ـج ــوي ــة ب ـس ـبــب اسـتـقـطــاب
املـطـمــر لـطـيــور ال ـن ــورس .الــافــت في
ّ
هــذا الـسـيــاق ،أن وزي ــر البيئة طــارق
ال ـخ ـط ـي ــب ،ع ــاك ــس ال ـت ـق ــري ــر ال ـف ـنــي
لوزارة البيئة ،واعتبر خالل معاينته
للمطمر في كانون الثاني أنه مطابق
للمعايير!
أمس أيضًا ،جال الوزير الخطيب في
موقع مطمري برج حمود والجديدة،
بـ ـع ــد تـ ـف ــاع ــل مـ ـس ــأل ــة الـ ـطـ ـم ــر غ ـيــر
الصحي وورود الكثير من الشكاوى
املنطقة،
حول الواقع غير الصحي في ُ
وازدي ــاد شكوى الصيادين .املفارقة
ّأن الوزير ّ
أقر بوجود املخالفات ،لكنه
اكتفى بالقول إنه أرســل إلى مجلس
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء ك ـت ـب ــا فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع.
وع ــن طـمــر مـخـلـفــات جـبــل الـنـفــايــات
فــي الـبـحــر ،ق ــال ال ــوزي ــر« :الـعـقــد بني
املـتـعـهــد ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـمــار
يـ ـن ــص عـ ـل ــى طـ ـم ــر هـ ـ ــذا الـ ـجـ ـب ــل فــي
الـبـحــر ،فــالـجـبــل مـلـحــوظ أســاســا أن
يطمر فــي الـبـحــر ،إنـمــا كــان يفترض
ّ
إقامة حاجز بحري» .الجدير ذكره أن
الوزير الخطيب ال ّيزال ينأى بنفسه
ـاع ال ــرأي
ع ــن اإلع ـ ــام وي ـت ـجــنــب إطـ ـ ُ
العام على الخطة البيئية املستدامة
املوعودة.

المطمران باقيان
ف ــي ظ ــل ت ـفــاقــم ت ــداع ـي ــات امل ـط ـمــريــن،
وع ـ ــوض ـ ــا ع ـ ــن الـ ـسـ ـ ُع ــي الـ ـ ـج ـ ــدي إل ــى
مـ ــواج ـ ـهـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة وت ـج ـن ــب
الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـخـ ـط ــرة ل ــإبـ ـق ــاء عـلــى
ُ
ّ
املطمرين ،تفيد املعطيات بــأن هناك
لتمديد عمر املطمرين
توجهًا جــديــا
أكثر من العمر ُامل ّ
حدد ُلهما حتى في
الخطة الحكومية التي أقــرت في آذار
عام !2016
في أيلول املاضي ،أعلن وزير الزراعة
َّ
الـســابــق أك ــرم شهيب ،بصفته ُمكلفًا
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـت ــاب ـع ــة مـلــف
النفايات ،تقليص ُعمر املطمرين إلى
س ـنــة ون ـص ــف ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت الـخـطــة
تقضي بتشغيل املطمرين ملــدة أربــع
ّ
شهيب
س ـن ــوات .حـيـنـهــا ،أت ــى إع ــان
ّ
عـقــب «ات ـف ــاق» قـضــى بتعليق تـحــرك
حزب الكتائب وإعادة فتح مطمر برج
حمود بعد إقفاله ألكثر من  20يومًا.
مضى نحو تسعة أشـهــر على إعــان
ُ
ّ
شهيب ،ما يعني ،إذا ما ط ِّبق ما قاله
شهيب ،وإذا لم ينفذ القرار القضائي
ّ
الـ ـسـ ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل ،أن ال ـ ُـعـ ـم ــر ال ـب ــاق ــي

لـلـمـطـمــريــن ُي ـف ـت ــرض أن ال ي ـت ـجــاوز
تسعة أشهر .ولكن ،بحسب املعلومات،
فإن األعمال القائمة في موقعي الطمر
تـ ـج ــري ح ــال ـي ــا ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـخ ـطــة
األســاسـيــة الـتــي وضعتها الحكومة،
أي تشغيل املطمرين ملدة أربع سنوات،
فـقــد مـضــت سـنــة عـلــى م ـبــاشــرة طمر
ال ـن ـفــايــات ف ــي مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا

ـرز
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي إلق ـ ــام ـ ــة م ـ ـعـ ــامـ ــل ف ـ ـ ٍ
ومعالجة أو «مـعــامــل حــرق حديثة»،
رافضًا سياسة املطامر في املنطقة.
ـرز
ال يـ ـ ـ ـ ــزال خـ ـ ـي ـ ــار إقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ـ ٍ
ومـعــالـجــةٍ فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب يــواجــه
ـام كــامــل
عــراق ـيــل ج ـمــة .فـعـلــى م ــدى ع ـ ٍ
فـشـلــت ك ــل م ـح ــاوالت ات ـح ــاد بـلــديــات
إقليم الخروب الشمالي لالتفاق على
مكان إلقامته ،وبعد كل فشل كان خيار
ٍ
اعتماد املحارق يظهر ،على الرغم من
رفضه األهالي .تشير مصادر مطلعة
َّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك مـهـلــة
م ـح ــددة أمـ ــام مـنـطـقــة إقـلـيــم ال ـخــروب
إليـجــاد حــل ،وهـنــاك كــام رسمي قيل
في مجلس الوزراء عن اعتماد محرقة
لـلـمـنـطـقــة ف ــي م ــوق ــع كـ ـ َّـسـ ــارة (ت ـع ــود

ملكيتها للمقاول جهاد الـعــرب) تقع
بـ ــن ب ـل ــدت ــي ب ـع ــاص ـي ــر والـ ـجـ ـي ــة ،فــي
ٍّ
حــال عــدم إيجاد حــل لنفايات بيروت
وإقـلـيــم ال ـخ ــروب وج ـبــل لـبـنــان ،علمًا
َّ
أن ه ـن ــاك م ـحــرقــة ل ـل ـن ـفــايــات جــاهــزة
فــي مـعـمــل تــرابــة سـبـلــن ال ــذي يــرأس
مجلس إدارته رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط».
ُّ
تستمر املـســاعــي في
فــي ه ــذا الــوقــت،
إقليم الخروب لتجنب طرح الحكومة،
واإلص ــرار على إنـشــاء معمل معالجة
حــديــث ،حتى ولــو تطلب ذلــك الـعــودة
إلى التحرك الشعبي في الشارع.
ّ
املـ ـع ــروف أن مـنـطـقــة إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب
مـسـتـثـنــاة م ــن ع ـق ــود ش ــرك ــة «سـيـتــي
ّ
بـ ـل ــو» ،الـ ـت ــي ت ـســل ـمــت ج ـم ـيــع أع ـم ــال

ونـحــو  9أشـهــر عـلــى مـبــاشــرة الطمر
باق على
في برج حمود ،ما يعني أنه ٍ
عمر مطمر الكوستابرافا نحو ثالث
سنوات ،وعلى عمر مطمر برج حمود
نحو ثالث سنوات وثالثة أشهر.
إال أن م ـص ــادر «اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار»
تـتـحــدث عــن إمـكــانـيــة «تـمــديــد» عمر
امل ـط ـم ــري ــن أك ـث ــر م ــن هـ ــذه ال ـف ـت ــرات،

ّ
شبح المحارق يخيم على إقليم الخروب
ُّ
محمد الجنون
َ
ِّ
ّ
بــات مؤكدًا أن خطة الدولة لحل أزمــةِ
ن ـف ــاي ــات إق ـل ـيــم الـ ـخ ــروب تـتـجــه نحو
اعتماد خيار املـحــارق ،مستغلة أزمــة
ِ
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي دخ ـلــت
صـيـفـهــا ال ـث ــان ــي ،وان ـت ـش ــار  40مكبًا
ً
عشوائيًا بني القرى والـبـلــدات ،فضال
عن طقوس حــرق النفايات املستمرة،
وآخرها الحريق الكبير الذي نشب في
أحد مكبات بلدة جدرا.
َ
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الديمقراطي ،النائب عــاء الدين ترو،
ـار أقــامـتــه املــؤسـســة الوطنية
فــي إف ـطـ ٍ
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة  -مـ ـسـ ـت ــوص ــف ب ــرج ــا
ال ـش ـع ـب ــي ،ت ــأي ـي ــد ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي

ال يزال خيار إقامة
ومعالجة
فرز
ٍ
معمل ٍ
الخروب
في إقليم
ّ
يواجه عراقيل جمة

ُ
ف ــي ظ ــل عـ ــدم املـ ـب ــاش ــرة ب ـعــد بخطة
اسـتــراتـيـجـيــة ُم ـس ـتــدامــة .ت ـقــول هــذه
ّ
املصادر« :لنكن واقعيني ،ال أحد ُيفكر
ّ
حــالـيــا ف ــي ح ــل نـهــائــي ل ــأزم ــة» .في
ال ــواق ــع ،ه ــذا األم ــر ألـفـتــه الحكومات
ُ
امل ـت ـعــاق ـبــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـلـجــأ دوري ــا
ّ
ّ
إلــى تمديد الحل املؤقت للتهرب من
مسؤولياتها.

ال ـك ـنــس وال ـج ـم ــع ف ــي أق ـض ـيــة بـعـبــدا
وال ـش ــوف وعــال ـيــه ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن صباح
األحــد فــي  4حــزيــران الـجــاري ،وتشير
َّ
م ـ ـصـ ــادر الـ ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى أن
«اإلق ـل ـي ــم مـسـتـثـنــى م ــن ه ــذه الـعـقــود
ـان لتجميع النفايات
لعدم وجــود مـكـ ٍ
ٌ
فيه ،علمًا أن الشوف مشمول بأعمال
ال ـش ــركــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وج ــود
مكان محدد لتجميع النفايات فيه».
ـان وزي ــر الـبـيـئــة ،ط ــارق الخطيب،
وك ـ َّ
قد كثف اتصاالته في اآلونــة األخيرة
ل ـل ـض ـغ ــط بـ ــات ـ ـجـ ــاه ش ـ ـمـ ـ َّـول اإلقـ ـلـ ـي ــم
ّ
بأعمال «سيتي بلو» ،إل أنه لم ينجح
ح ـت ــى اآلن ،ك ــذل ــك ُرف ـ ــض ك ــل اق ـت ــراح
يــرمــي إل ــى ن ـقـ ِـل ن ـفــايــات اإلق ـل ـيــم إلــى
مطمر الكوستابرافا .ولفتت مصادر
ِ
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فــي مـعــرض األسـبــاب املوجبة إلقفال
مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا ،ق ــال الـقــاضــي
حـمــدان فــي ق ــراره القضائي مــا يأتي:
«إن املطمر املطلوب إقفاله ،إضافة إلى
موقعه الجغرافي الحالي الذي قررته
ّ
اإلدارةُ ،يمثل بحالته الــراهـنــة خطرًا

ع ـلــى ح ــرك ــة الـ ـطـ ـي ــران ،ق ــد يـ ـ ــزداد مع
الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور،
ّ
وإن وج ـ ـ ــود عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى ظ ــاه ــرة
للعيان وخــارجــة عــن نـطــاق الــدعــوى
في محيط املطار وجاذبة للطيور ،ال
ُ ّ
تقلل من دور املطمر في هذا الصدد».
قرار القاضي حمدان قد صدر
وكان ُ
بـعــدمــا أث ـي ــرت مـســألــة كـثــافــة طـيــور
ال ـن ــورس املـحـلـقــة فــي مـحـيــط املـطــار
بـسـبــب ان ـجــذاب ـهــا لـنـفــايــات املـطـمــر.
ح ـي ـن ـهــا ،ح ـصــل خـ ــاف حـ ــول سبب
ّ
ازدي ـ ــاد ع ــدد ال ـط ـيــور ،م ــن جـهــة أك ــد
بعض البيئيني واملعنيني مسؤولية
إق ــام ــة م ـط ـمــر ق ــري ــب م ــن املـ ـط ــار عن
اج ـ ـ ـتـ ـ ــذاب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــورس ،فـ ـيـ ـم ــا ذه ـب ــت
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات إلـ ـ ــى تـحـمـيــل
ّ
ملصب نهر الغدير وبعض
املسؤولية
امل ــزارع املنتشرة فــي املنطقة .آنــذاك،
وفــي خضم حالة «الـتــأهــب» ،أعلنت
السلطة اتخاذ بعض التدابير التي
تتمثل بتوزيع أجهزة لطرد الطيور،
ً
فضال عــن معالجة املصب عبر رش
األدوية السامة وغيرها.
يـقــول رئـيــس مـطــار رفـيــق الـحــريــري
الــدولــي فــادي الحسن ،ل ـ «األخ ـبــار»،
إن األزم ــة لــم تعد مــوجــودة «بسبب
الـتــدابـيــر الـتــي اتـخــذت حينها ،وقــد
ُو َ
ضعت أجهزة طرد الطيور ،إضافة
إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـت ــي كــانــت
موجودة» ،الفتًا إلى أن رئاسة املطار
َّ
لــم تتلق بعدها أي شـكــوى مــن قبل
الطيارين.
إال أن بعض االختصاصيني يشككون
ِّ
بنوع األجهزة التي ُرك َبت في محيط
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ عـ ـ ـ ًـددهـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو 16
ّ
جـهــازًاّ ،
«املقدم
قد َمتها «هـبــة» شركة
ه ــول ــدي ـن ــغ» امل ـم ـل ــوك ــة م ــن ق ـب ــل عـبــد
الـ ـه ــادي م ـق ــدم ،وه ــو ص ــاح ــب شــركــة
«الحمرا غ ــروب» التي التزمت أعمال
ت ــرك ـي ــب الـ ـب ــواب ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة فــي
ّ
امل ـطــار .كــذلــك ُيـشــكــك مـصــدر فــي بــرج
امل ــراق ـب ــة ف ــي امل ـط ــار ف ــي ج ـ ــدوى هــذه
األجـ ـه ــزة ،الف ـتــا إل ــى أن وض ــع طـيــور
ّ
أعدادها
يتغير ،وال تــزال
الـنــورس لم
ّ
ه ــي نـفـسـهــا ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه إذا خــف
وج ـ ـ ــود الـ ـطـ ـي ــور فـ ــي املـ ـحـ ـي ــط ،ف ــأن
ّ
ولـ ـ ــى» .يـ ّ
ـوصــف
«م ــوس ــم ال ـط ـيــور ق ــد
امل ـصــدر الــوضــع ال ـيــوم بــأنــه «ع ــادي،
ول ــم يـتـغـ ّـيــر عــن بــاقــي ال ـظ ــروف الـتــي
ّ
ّ
يمر بها املطار» ،الفتًا إلى أن الطيور
ّ
ال تحلق حاليًا فوق املطمر ،بل ال تزال
ّ
مصب نهر الغدير.
في محيط
ّ
خ ـ ــال أزمـ ـ ــة طـ ـي ــور الـ ـ ـن ـ ــورس ،ص ــرح
وزيــر األشـغــال العامة والنقل يوسف
ً ّ
فـيـنـيــانــوس ق ــائ ــا« :إن أج ـه ــزة طــرد
الطيور تفي بالحاجة لشهر أو شهرين
ك ـحـ ّـد أق ـصــى .وبــال ـتــالــي ،يـبـقــى الحل
بمعالجة أسـبــاب هــذه الـظــاهــرة» ،في
إشارة إلى معالجة مصب نهر الغدير
واملـ ــزارع املحيطة فــي امل ـطــار .بحسب
مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،إن خـيــار
رمي األدويــة في املصب لطرد الطيور
استبعده الخبير الفرنسي ،الذي أفاد
ّ ُ
ّ
ب ــأن هــذه امل ــواد يجب أل تــرمــى ألنها
«سامة جدًا» ،فيما لم ُيباشر بعد بأي
حــل ملعالجة املصب معالجة نهائية.
هذا الواقع يعني عمليًا إبقاء ُمسببات
وخطر تهديد السالمة الجوية
األزمــة
ُ
في املواسم املقبلة.

َّ
مـطـلـعــة إل ــى أن «ال ـض ـغــط الـسـيــاســي
بهذا االتجاه مستمر ،إلجبار بلديات
مكان
املنطقة على القبول باستحداث
ٍ
مـ َّ
ـوحــد لتجميع نـفــايــات اإلقـلـيــم فيه
ً
ب ــدال مــن انـتـشــار املـكـبــات العشوائية،
وهو ما فسرته هذه املصادر على أنه
ٌ
«ض ـغ ــط غـيــر مـبــاشــر عـلــى الـبـلــديــات
ٍّ
موحد لنفايات املنطقة
للقبول بمكب
ٍ
ش ـب ـي ــه ب ـم ـط ـم ــر ،ق ـب ــل اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـحــل
املـ ــركـ ــزي ال ـ ــذي ل ــن ي ـب ـصــر الـ ـن ــور فــي
الوقت الحالي».
ّ
تـفـيــد امل ـع ـط ـيــات بـ ــأن ات ـح ــاد بـلــديــات
اإلقـلـيــم يبحث حــالـيــا فــي ط ــرح مقدم
م ــن إحـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــات امل ـح ـل ـي ــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ي ـق ـض ــي ب ـت ـق ـس ـيــم مـنـطـقــة
إقليم الخروب الشمالي إلى منطقتني

ملعالجة النفايات :املنطقة األولى تضم
بـلــديــات شحيم وعــانــوت وحـصــروت
واملغيرية وداريــا والشميس ودلهون
وعــن الـحــور ،بينما ستشمل املنطقة
الثانية بلديات برجا وجــدرا والجية
وبعاصير وسبلني وكترمايا ومزبود،
ـرز
عـلــى أن ي ـقــام ُ لـكــل منطقة مـعـمــل فـ ٍ
وي ـض ـيــف م ـصــدر مـتــابــع:
وم ـعــال ـجــة.
«ه ـن ــاك س ـعــي إلق ــام ــة مـعـمــل املـنـطـقــة
األول ـ ــى ب ــن ع ــان ــوت وحـ ـص ــروتَّ ،أم ــا
معمل املنطقة الثانية ،فسيقام َّإما في
منطقة ّ
الجية أو في كسارة الكجك في
بعاصير ،أو فــي األرض اململوكة من
النائب وليد جنبالط في سبلني لجهة
كترمايا ،ولكن حتى الساعة ال اتفاق
على ِّ
مكان من هذه األمكنة».
أي
ٍ

األعمال القائمة
تجري على أساس
تشغيل المطمرين
لمدة أربع سنوات
(مروان طحطح)

أجهزة طرد الطيور غير ّ
فعالة
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تطوير مرفأ طرابلس:
المراهنة على إعمار سوريا
ناريمان الشمعة
 86مـ ـلـ ـي ــون دوالر ه ـ ــي ق ـي ـم ــة ق ــرض
َّ
ميسر (ربـعــه عـبــارة عــن هـبــة) حصلت
عـلـيــه الـحـكــومــة الـلـبـنــانـ ّـيــة مــن «الـبـنــك
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال
ّ
ّ
واللوجستية
التحتية
مشاريع البنية
في مرفأ طرابلس ،وهي أعمال انطلقت
في وقت سابق ،بعد عقود من اإلهمال،
وشملت توسيع رصيف الحاويات إلى
 600مـتــر ،وتعميق حــوض املــرفــأ نحو
 15.5مترًا ،ما رفع إيــرادات املرفأ خالل
ً
النصف األول من العام الحالي ،فضال
عن تجهيزه برافعات عمالقة ،وإضافة
خ ــدم ــات ت ـنــاف ـسـ ّـيــة ع ـ ـ ّـدة ،كتخصيص
مساحة إلصــاح السفن غير املتوافرة
في املرافئ املجاورة ،ما ُيسهم في خلق
دورة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة م ـت ـنــامـ ّـيــة تـسـتـفـيــد
منها منطقة الشمال.
ي ـه ــدف املـ ـش ــروع ال ــراه ــن إل ــى تــوسـيــع
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ـ ّـي ــة وت ـج ـه ـي ــزه ــا،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداث م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف لـ ـلـ ـش ــاحـ ـن ــات
الـ ــداخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة وال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـ ّـي ـ ــة ،وبـ ــاحـ ــات
ّ
مجمع من األبنية
للحاويات ،وإنـشــاء
ّ
اإلدارية ،وتطوير واستكمال الخدمات
ّ
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان ـ ــر ل ـف ـح ــص
البضائع ،في إطــار تحويل هذا املرفق
الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام إل ـ ــى م ــرف ــأ ل ــوج ـس ـت ــي ح ـي ــوي،
ً
فـضــا عــن إنـشــاء جسرين لــربــط املرفأ
بــأوت ـس ـتــراد ال ـح ــزام ال ـغــربــي؛ أحــدهـمــا
ّ
مخصص لخروج السيارات من املرفأ،
واآلخـ ـ ــر ل ــدخ ــول وخـ ـ ــروج ال ـشــاح ـنــات
مباشرة إلى الطريق السريع الرئيسي،
ل ـت ـف ــادي االزدحـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــروري ال ـ ــذي قــد
ّ
تسببه حركة املــرفــأ .مع العلم أن مرفأ
طرابلس حائز شهادات جودة ،بحسب
م ـ ـسـ ــؤولـ ــة قـ ـس ــم ال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة والـ ـس ــام ــة
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة فـ ــي امل ـ ــرف ـ ــأ ،دي ـ ـمـ ــا م ــرع ـب ــي،
ويـسـعــى إل ــى الـحـصــول عـلــى شـهــادات
ّ
الوظيفية واإلدارة
أخــرى فــي السالمة
ال ـب ـي ـئ ـ ّـي ــة ،ب ـح ـيــث اسـ ـتـ ـح ــدث م ـخ ـت ـب ـرًا
ُ
بـيـئـيــا خــاصــا ز ِّود بـتـجـهـيــزات قـيــاس
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـ ـلـ ــوث امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،ومـ ـسـ ـت ــوى
ال ـض ـج ـيــج لـلـعـمــل ع ـلــى خ ـف ـضــه ،فيما
يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال بــاقــي
ّ
امللوثات
التجهيزات املطلوبة ،لتبقى
ال ـخ ــارج ـ ّـيــة املـتـمـثـلــة ب ـم ـكـ ّـب الـنـفــايــات
امل ـت ــاخ ــم ل ــه ،والـ ـص ــرف ال ـص ـحــي ال ــذي
ي ـص ـ ّـب ب ـقــربــه ،ب ـحــاجــة ل ـتــدخــل عــاجــل
ّ
للحد من التلوث وتأثيراته على عمل

ّ
البحرية».
املرفأ وعلى البيئة

ّ
مقومات المشروع!

«يـنــدرج مــرفــأ طرابلس ضمن مشروع
ّ
اللبنانية»،
تكاملي يربط بــن املــرافــئ
بحسب ما يشير مدير مرفأ طرابلس،
أحـ ـم ــد تـ ــامـ ــر ،ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بــاع ـت ـبــار
أن «امل ـن ــاف ـس ــة م ـح ـلـ ّـيــا خ ــاض ـع ــة مل ـبــدأ
ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل ،ف ـي ـم ــا هـ ــي قــائ ـمــة
إقـلـيـمـ ّـيــا ب ـهــدف اس ـت ـقــدام املستثمرين
ً
بــدال مــن الــذهــاب إلــى املــرافــئ املـجــاورة
ف ــي م ـص ــر وت ــركـ ـي ــا وس ـ ــوري ـ ــا ،وح ـتــى
إســرائ ـيــل» .ويـتــابــع تــامــر« :سنستفيد
ّ
واألساسية
مــن خدمة القيمة املضافة
ال ـتــي سـتـقــدمـهــا املـنـطـقــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ال ـخ ــاص ــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،م ــع اح ـت ـمــال
إن ـ ـش ـ ــاء مـ ـن ــاط ــق اق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة أخ ـ ــرى
ف ــي ع ـك ــار والـ ـبـ ـت ــرون ،وهـ ــو م ــا يـعـنــي
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد م ـ ـ ــواد أول ـ ـ ّـي ـ ــة وت ـص ـن ـي ـع ـهــا

تامرّ :إذا تأخرنا بالتنفيذ
ع فرصًا
سنضي
ّ
ّ
استثمارية مهمة
ب ــامل ــراك ــز ال ـت ـص ـن ـي ـعـ ّـيــة وال ـت ـح ــوي ـل ـ ّـي ــة
ّ
ليعاد تصديرها ،ما قد يشكل مصدر
جذب كبير للمستثمرين».
ي ـ ـعـ ـ ُّـد مـ ــوقـ ــع ط ــرابـ ـل ــس مـ ــن الـ ـع ــوام ــل
األســاسـ ّـيــة الـتــي تـمـ ُّـد املــرفــأ بأفضلية
ّ
تنافسية لجذب االستثمارات ،بحسب
ّ
ّ
تامر ،لكونه يتمتع بخلفية لوجستية
ّ
ّ
وخلفية
كبيرة لناحية محافظة عكار،
أخ ــرى مـمــاثـلــة ف ــي مـحــافـظــة الـشـمــال،
ّ
تحوله إلى
«وهــو مــا يرفع احـتـمــاالت
أهــم املــواقــع االقـتـصـ ّ
ـاديــة فــي الحوض
ال ـ ـش ـ ــرق ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ب ـع ــد
معالجة نـقــاط الـضـعــف فــي طــرابـلــس،
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ــأم ـ ــن األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة
واالجـتـمــاعـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،ووضــع
ّ
ّ
س ـي ــاس ــة اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة وطـ ـن ــي ــة ع ــام ــة،
ّ
ت ـ ـ ـ ــوزع هـ ـ ــذه األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ب ـ ــن امل ـن ــاط ــق
ّ
واألق ـض ــي ــة ب ـمــا يـ ـت ــاء م م ــع م ـقــومــات
ّ
ك ـ ــل م ـن ـه ــا وم ـ ـ ــوارده ـ ـ ــا» .ويـ ـ ــرى تــامــر

أن «إنـ ـش ــاء م ـنــاطــق اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة عـلــى
ّ
ال ـس ــاح ــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ك ــل م ــن عـكــار
ّ
وال ـب ـت ــرون ،ال يـشــكــل عـنـصــر مـنــافـســة
ض ــاغ ــط عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
الخاصة فــي طرابلس ،لكون املساحة
ّ
املـخـ ّـصـصــة للمنطقة االقـتـصــاديــة في
طرابلس والبالغة  550ألف متر ّ
مربع،
غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة إلق ــام ــة م ـن ـط ـقــة م ـت ـع ـ ّـددة
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ،لـ ــذا ال ب ــد م ــن خـلــق
ام ـ ـتـ ــداد ل ـل ـم ــرف ــأ كـ ـح ــوض ج ـ ــاف وإن
كان بعيدًا عنه ،على أن يرتبط به من
ّ
طريق سكة الحديد».

مشروع القطار حيوي

ُي ـع ـ ّـد ال ـق ـطــار م ـشــروعــا حـيــويــا ُ
ومـلـ ّـحــا
ّ
ً
ملـ ــرفـ ــأ طـ ــراب ـ ـلـ ــس أوال ،ل ـ ـكـ ــون الـ ـخ ــط
األسـ ــاسـ ــي ل ـط ــراب ـل ــس يـ ـخ ــدم م ـنــاطــق
ً
ح ـم ــص حـ ـم ــاه وبـ ـ ـغ ـ ــداد ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
الخليج العربي ،وملــرفــأ بـيــروت أيضًا،
لتأمني خدمة الداخل السوري وتحديدًا
دم ـ ـشـ ــق واألردن .فـ ـح ــالـ ـي ــا ت ـس ـت ـث ـمــر
إسرائيل مليارًا و 200مليون دوالر في
ّ ّ
تطوير مرفأ جنود وإنـشــاء خــط سكة
حــديــد يـصــل بينه وبــن حيفا وإيــات
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،ف ـي ـمــا خـ ّـصـصــت
تــرك ـيــا م ـئ ــات املـ ـلـ ـي ــارات الس ـت ـث ـمــارات
م ـم ــاث ـل ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـس ـت ـنــد إل ـي ــه تــامــر
ّ
لتبني م ـشــروع تـطــويــر ســكــة الـحــديــد،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي هــو
األن ـســب لـتـجـهـيــز الـبـنـيــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ــال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
ال بـ ـ ّـد وأن ت ـن ـت ـهــي ،وس ـن ـجــد أنـفـسـنــا
ّ
بحاجة لسكة حديد يستغرق إنشاؤها
عامني على األقل ،فإن تأخرنا بالتنفيذ
س ـن ـضـ ّـيــع ف ــرص ــا اس ـت ـث ـم ـ ّ
ـاري ــة م ـهـ ّـمــة،
ّ
سـتـحـصــل عـلـيـهــا دول أخ ــرى مـجــهــزة
ّ
ومستعدة لتقديم الـخــدمــات» .ويتابع
تامر« :الفرص مضمونة ،إذا استعددنا
فــي الــوقــت امل ـنــاســب ،ألن إع ــادة إعـمــار
ســوريــا تحتاج بــن  40إلــى  50مليون
طـ ــن ب ـض ــائ ــع سـ ـن ــوي ــا ،ب ـي ـن ـمــا م ــراف ــئ
ســوريــا ال تـسـتــوعــب س ــوى  10مليون
طن ،وكذلك األمــر بالنسبة إلى املرافئ
ّ
ّ
الحالية ،ما يعني وجود بني
اللبنانية
 20إل ــى  30م ـل ـيــون ط ــن م ــن الـبـضــائــع
ال ـتــي سـتـضـطــر س ــوري ــا إل ــى تــأمـيـنـهــا
من مرافئ أخرى .كذلك إن ّ إعادة إعمار
سوريا أمر مرحلي ستتحقق من خالله
فرص مستدامة إليصال البضائع إلى
بغداد وأربيل وسوريا».

تأمين

منتجات التأمين تخضع لرقابة هيئة
األسواق المالية
ّ
وق ـع ــت لـجـنــة مــراق ـبــة هـيـئــات الـضـمــان
وهـيـئــة األس ـ ــواق املــالـيــة مــذكــرة تفاهم
ب ـي ـن ـه ـمــا ،ت ــرم ــي إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
وتنظيم أعمال الرقابة ،وال سيما لجهة
ت ـن ـظ ـيــم املـ ــواف ـ ـقـ ــات امل ـس ـب ـق ــة ل ـش ــرك ــات
الـ ـت ــأم ــن إلطـ ـ ــاق وتـ ـس ــوي ــق مـنـتـجــات
تتضمن أدوات مــالـيــة ،وه ــي املـعــروفــة
بـمـسـمــى  ،unit-linkedب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـش ــروط وال ـض ــواب ــط ال ـتــي يـجــب على
وسـ ـط ــاء م ـب ـي ـعــات ال ـت ــأم ــن ووك ــائ ـه ــا
ومندوبيها الخضوع لها لتمكينهم من
تسويق مثل هذه املنتجات.
بحسب ع ــدد مــن الـعــامـلــن فــي شــركــات
ّ
ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ،إن بـ ـع ــض املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
ت ـص ــدره ــا ّش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ل ـل ـع ـمــوم،
ه ــي ف ــي ش ــق مـنـهــا اس ـت ـث ـمــارات مالية
تجري عبر املـصــارف أو لــدى صناديق
اسـتـثـمــار .ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات تتضمن
تـجــارة بالسندات واألسـهــم والعمالت،
وهو ما يوجب إخضاعها لرقابة هيئة
األس ــواق املالية املعنية بموجب املــادة

األولـ ــى م ــن ال ـقــانــون رق ــم  161بـمــراقـبــة
«جميع العمليات املتعلقة بــإصــدار أو
شــراء أو بيع أو تــرويــج األدوات املالية
املـ ـط ــروح ــة ل ــاك ـت ـت ــاب ال ـ ـعـ ــام ،أو ال ـتــي
يـ ـج ــري ش ـ ــراؤه ـ ــا أو ب ـي ـع ـهــا ل ـح ـســاب
الجمهور ،أو األدوات املالية املدرجة أو
املتداولة في البورصة واألدوات املالية
وال ـح ـق ــوق املــال ـيــة املــرخ ـصــة م ــن هيئة
األسواق املالية».
أه ـم ـي ــة امل ـ ــذك ـ ــرة ،وف ـ ــق ح ــاك ــم م ـصــرف
لبنان رياض سالمة ،الذي يرأس هيئة
األســواق املالية ،تكمن في تعزيز قدرة
الهيئات الرقابية على حماية االدخار
املستثمر فــي األدوات املالية املتنوعة
والحد من مخاطر النظام بما يتطابق
ً
مع أحكام وروحية القانون  ،161فضال
عـ ــن ك ــون ـه ــا ت ــؤم ــن ال ــرق ــاب ــة ال ـشــام ـلــة
وال ـت ـك ــام ـل ـي ــة بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األج ـ ـهـ ــزة
ال ــرق ــابـ ـي ــة انـ ـسـ ـج ــام ــا م ـ ــع م ـت ـط ـل ـبــات
الـعـضــويــة الـكــامـلــة للهيئة فــي منظمة
 IOSCOالـ ـت ــي تـ ـش ــدد ع ـل ــى ش ـمــول ـيــة

العمل الرقابي ألوجه النشاط كافة في
األسواق املالية.
تـ ـق ــول رئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة م ــراقـ ـب ــة ه ـي ـئــات
الضمان باإلنابة نادين الحبال عسلي،
تحقق ثالثة أهداف أساسية:
إن املذكرة ّ
املحتملة في
االزدواجية
ب
بتجن
تسمح
ُّ َ
ّ
وتحد من الثغر الرقابية
العمل الرقابي،
الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـتــج م ــن غـ ـي ــاب ال ـت ـن ـس ـيــق،
وتسمح باستبعاد االستثمارات التي
قـ ــد ت ـ ـعـ ـ ّـرض ح ـم ـل ــة الـ ــوثـ ــائـ ــق مل ـخــاطــر
وخسارات في أموالهم.
وي ـع ـت ـبــر وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة،
رائـ ــد خ ـ ــوري ،أن ه ــذه امل ــذك ــرة «خـطــوة
فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح» ،مشيرًا إلــى أن
«ج ـه ـدًا كـبـيـرًا بــذلــه ال ـطــرفــان املـعـنـيــان
توقيعها
للوصول إلى الصيغة التي تم
ّ
انـطــاقــا مــن حساسية املـســألــة ودقتها
تقنيًا في العمل والرقابة على شركات
ووسطاء التأمني .كذلك فإن الرقابة على
األدوات املالية في غاية األهمية لناحية
حماية استثمارات حملة الوثائق».
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عيادة
في آخر إحصاءاتها،
بينت الرابطة األميركية
للسكري أن  %30ممن
يصابون بمرض السكري هم
من أصحاب "المقدمات".
والمقدمات هنا هي لإلشارة
إلى حالة ما قبل السكري التي
تطال كثيرين ،من دون أن
يتنبهوا لها ولمخاطرها .فما
هي هذه الحالة؟

حالة «مقدمات السكر» :المرض قبل النضوج
ه ــل سـمـعـتــم بـحــالــة "مـقــدمــات
ّ
الـ ـ ـس ـ ــك ـ ــر"؟ ح ـ ــال ـ ــة "م ـ ـ ـ ــا ق ـبــل
السكري"؟ ربما ،لم يخطر هذا
املصطلح عـلــى ب ــال الكثيرين،
ّ
فجل ما يعرفه الناس العاديون
هو مرض السكري .لكن ،ما ال
يـجــب أن يغفل عــن بــال هــؤالء
أن تلك الحالة تؤسس لإلصابة
بـمــرض السكري املــزمــن ،على
األقل لدى  %30من املصابني بها .هذا ما بينته الرابطة
األمـيــركـيــة للسكري ( .)ADAلـكــن ،مــا هــي عالمات
تلك الحالة؟ وكيف يجري تشخيصها؟ وكيف يمكن
الــوقــايــة منها؟ وهــل يمكن اعـتـبــارهــا مقدمة حتمية
لإلصابة بمرض السكر؟

أسئلة كثيرة سيحاول هذا التقرير اإلجابة
عنها قدر اإلمكان ،على األقل في سبيل التوعية
على أهمية حالة قد تتحول في لحظة إهمال
مرض يقتل بصمت.
إلى ٍ

¶ ما هي عالمات ما قبل السكري؟
ال ت ـظ ـهــر ع ــام ــات م ــا ق ـب ــل ال ـس ـك ــري بـشـكـ ٍـل
واضـ ـ ــح ،ول ـك ــن ي ـم ـكــن اإلحـ ـس ــاس ب ـهــا عـنــدمــا
ّ
يشعر املرء بأعراض اضطراب مستوى السكر
فــي ال ــدم .فهذه الحالة هــي عـبــارة عــن مجموعة
من االضطرابات في مستويات "الجلوكوز" في
الـجـســم ،والـتــي قــد تـحــدث قبل س ـنــوات ـ ـ ّ
تقدر
ٍ
بخمس ـ ـ مــن تـطــور مــرض الـسـكــري مــن النوع
الثاني .وهو النوع الذي يمكن الوقاية منه ،على
عكس النوع األول.
¶ كيف يتم التشخيص؟
يجري تشخيص تلك الحالة عن طريق فحص
ساعات
الدم لقياس السكر في الدم ،عقب ثماني
ٍ
من الصوم .ويمكن هنا الحديث عن اختبارين:
اخ ـت ـبــار ت ـحـ ّـمــل ال ـج ـلــوكــوز واخ ـت ـب ــار خـضــاب
ال ــدم ال ـس ـكــري ،أو مــا ُي ـعــرف بــ"الـهـيـمــوغـلــوبــن
ال ـج ـلــوكــوزيــاتــي" .ف ــي االخ ـت ـبــار األول ،يطلب
ع ـ ــادة م ــن امل ــري ــض أن ي ـش ــرب  75غ ــرام ــا من
الـجـلــوكــوز ،عـلــى أن يـجــري بـعــد نـحــو ساعتني
فحص مستوى السكر في الــدم .وإذا ما جاءت
النتيجة مــا بــن  140إلــى  200ملغ /دسيليتر،

ف ـه ــذا إنـ ـ ــذار ب ـحــالــة "ع ـ ــدم ت ـح ـمــل ال ـج ـل ــوك ــوز"،
والتي تعتبر حكمًا حالة ما قبل السكري .أما
االختبار الثاني ،والــذي جرى إدخاله أخيرًا في
تلك الفحوص ،فيقوم على اختبار خضاب الدم
السكري كوسيلة تشخيصية تقاس بالنسبة
املئوية ،بحيث تعتبر القيمة األعـلــى مــن %5.7
على أنها حالة ما قبل السكري.
¶ ماذا بعد مرحلة "ما قبل السكر"؟
إذا اس ـت ـمــرت االض ـط ــراب ــات فــي عـمـلـيــة تمثيل
السكر غذائيًا ،فمن الطبيعى أن يبلغ األمر مداه
وتبدأ أعراض مرض السكري في الظهور .أما إذا
تنبه اإلنسان في تلك املرحلة التى تنذر بالخطر،
فإن احتماالت تفادى اإلصابة بمرض السكري
واردة وب ـقــوة .وهـنــا ،تكمن ض ــرورة مضاعفة
الكتشاف تلك الحاالت في الوقت املناسب ،خوفًا
من اإلصابة باملرض ومضاعفاته التي تشمل
أعضاء كثيرة في الجسم؛ منها تضرر العينني
والكليتني واألط ــراف العصبية ،وحتى أمــراض
القلب واألوعية الدموية.
¶ ما املطلوب للمواجهة إذا؟

أول خـطــوة ّ
يتعي الـقـيــام بـهــا ،هــي ـ ببساطة ـ
اجــراء الفحوص الــازمــة ملعرفة ما إذا ما كنت
تـعــانــي مــن عــامــات مــا قـبــل الـسـكــري ،وم ــا اذا
كــان الخطر مــوجــود أم ال .ووفـقــا لتوصيات الـ
 ،ADAفمن ال ـضــروري بمكان إج ــراء اختبار
الـجـلــوكــوز أثـنــاء الـصــوم لكل شخص يتخطى
الخامسة واألربعني من العمر مرة كل  3سنوات،
وخصوصًا أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من
اإلصــابــة بـمــرض السكري والسمنة واالصــابــة
بسكري لبحمل لدى النساء.
أمــا اإلج ــراءات األخ ــرى ،فتكمن فــي اتـبــاع نظام
وزن مـثــالــي
غ ــذائ ــي س ـل ـيــم وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ٍ
وممارسة التمارين الرياضية.
◄ هـنــا ،أول مــا يـجــب االنـتـبــاه إلـيــه هــو ال ــوزن:
هــل وزن اإلن ـســان يـعــد مــائـمــا لـطــولــه وعـمــره؟
فـمـحــاولــة إن ـق ــاص ال ـ ــوزن وال ـح ـفــاظ عـلــى وزن
صحى مثالى هو أول ما يجب التفكير فيه.
◄ ممارسة التمارين الرياضية :توصى جمعية
أط ـب ــاء ال ـس ـكــر األمــري ـك ـيــة ب ــأن ي ـبــذل اإلن ـســان
جهدًا بدنيا متوسط القوة مثل املشى والهرولة
والـسـبــاحــة وركـ ــوب ال ــدراج ــات بـمــا ال يـقــل عن
 150دقيقة اسبوعيًا على فترات متقطعة ثالث
أو أربــع مــرات أسبوعيا .هــذه النسبة كافية ألن
تحافظ على ليونة العضالت وسالستها إلى
جانب دعمها لعملية التخلص من الــوزن الزائد
وتنشيط الدورة الدموية ،إضافة إلى أثرها على
تنظيم نسبة السكر بــن ال ــدم وخــايــا الجسم
وأنسجته.
◄ االه ـت ـمــام ب ـت ــوازن ال ـغ ــذاء أم ــر ي ـفــوق أهمية
اللجوء لــأدويــة فــى تلك املرحلة .وهـنــا ،ينصح
بالتنويع مــن تـنــاول الـخـضــروات الـطــازجــة إلى
الـفــاكـهــة الـغـنـيــة بــاألل ـيــاف والـفـيـتــامـيـنــات قليلة
السكر مثل اإلجــاص والتفاح ،مع االبتعاد قدر
االمـكــان عــن تلك الغنية بالسكر مثل املشمش
وال ـخــوخ واملــان ـغــو .ام ــا بالنسبة ال ــى املــأكــوالت،
فينصح بـتـنــاول الـسـمــك وال ــدج ــاج عــوضــا عن
اللحوم الحمراء الدسمة واختيار منتجات األلبان
قليلة الدسم واللنب الــذى ال تتعدى فيه الدهون
نسبة  %1كحد أقصى.
◄ الـبــدء فــى تـنــاول أدوي ــة تساعد على تراجع
نسبة السكر فى الــدم أمــر وارد ،وقــد يلجأ إليه
الطبيب فــى تلك املــرحـلــة خصوصًا ملــن لديهم
تاريخ عائلى وراثى للسكر.

ً
افتحوا شبابيك غرفكم ليال
للشبابيك وظيفة أكـثــر مــن مـجــرد إيـصــال الـضــوء.
فهذه "الــديـكــورات" الواجبة في كل منزل ال تقتصر
وظيفتها على الناحية الجمالية ،فلها وظائف أخرى،
مـنـهــا "ال ـص ـح ـي ــة" .ف ـع ــدا ع ــن كــون ـهــا تـتـيــح إي ـصــال
الضوء وتغيير الهواء في املنزل ،فهي أيضًا تساعد
ـراض مــزم ـنــة .وفــي
عـلــى الــوقــايــة م ــن اإلص ــاب ــة ب ــأم ـ ٍ
آخــر "وظــائــف" تلك الشبابيك ،بينت دراســة قــام بها
البروفسور آشلي غروسمان ،املختص في علم الغدد
ً
الـصـمــاء ،الـعــاقــة مــا بــن فـتــح الـنــوافــذ لـيــا ومــرض
الـســركــي املــزمــن ،إذ أش ــار غــروسـمــان إل ــى أن "فتح
ً
نافذة غرفة النوم ليال يسمح للهواء البارد بالدخول،
والذي ّ
يعد بمثابة طريقة بسيطة للوقاية من السمنة
ومــرض السكري ـ النوع الثاني"ّ .
يشدد البروفسور
ً
على "تقنية ال ـهــواء ال ـبــارد ل ـيــا" ،مستندًا بــذلــك إلى
وجود أدلة تثبت أنه "كلما انخفضت حرارة الجسم،
ً
ّ
عد ذلك دليال صحيًا للوقاية من األمراض".
مــا بـيـنــه غــروس ـمــان فــي أب ـحــاثــه ،ت ـطــرق إل ـيــه أيضًا
علماء هولنديون اكتشفوا أن "ارتفاع درجات الحرارة
بمقدار درجة مئوية واحدة فقط ،يمكن أن يؤدي إلى
ظهور  100ألف حالة جديدة من مرض السكري كل
عام في الواليات املتحدة" .ويعود السبب في ذلك إلى
أن "الجسم يكون في حاجة إلى حرق الدهون البنية
بنسبة أقل ،وذلك بغية الحفاظ على دفئه ،األمر الذي

يؤدي إلى عدم استقرار األنسولني ،وزيادة الوزن".
وفــي هــذا اإلط ــار ،اعتبر غروسمان أن هــذه الدراسة
تدعم نظرية "الحفاظ على البرودة" املتعلقة بأمراض
الـسـكــري والسمنة ،مشيرًا إلــى أن "ع ــددًا مــن األدلــة
املقنعة أثـبـتــت حقيقة أن انـخـفــاض ح ــرارة الجسم

لــدرجــة مئوية مـحــددة ،مــن شــأنــه أن يحد مــن خطر
اإلصابة بمرض السكري".
وأضاف غروسمان أن "العيش في بيئة تغلب عليها
ال ـب ــرودة قــد ُيـســاهــم فــي اسـتـقــرار األنـســولــن ودرء
ً
مرض السكري ،فضال عن أن الحصول على قسط

وافـ ــر م ــن ال ـن ــوم م ــن شــأنــه أن يـحـمــي اإلن ـس ــان من
اإلصــابــة بالسمنة ومختلف أن ــواع مــرض السكري،
ومن هذا املنطلق ،نحن بحاجة إلى قضاء ليلة هانئة
من النوم في غرفة تكون درجة حرارتها منخفضة،
وذل ــك مــن خ ــال ت ــرك ال ـنــافــذة مـفـتــوحــة ،م ــا يسمح
بدخول نسيم الليل العليل".
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أص ــدر املــركــز الـطـبــي فــي جامعة
مــاسـتــرخــت ب ـهــول ـنــدا ،أخ ـي ـرًا ،دراسـ ــة أخـ ــرى تــؤكــد
ضرورة البقاء في مكان مغلق تتراوح درجة حرارته
بني  15و 17درجة مئوية لبضع ساعات يوميًا ،وذلك
بهدف تجنب الزيادة في الوزن.
وأكـثــر مــن ذلــك ،أكــد الخبراء فــي املــركــز أنــه فــي حني
"نحرص على أن نحافظ على درجات حرارة مرتفعة
داخل املنزل واملكتب للشعور بالدفء ،يصبح جسمنا
عاجزًا عن حرق الدهون بشكل طبيعي .وبالتالي من
املستحسن أن تـكــون درج ــات ال ـح ــرارة فــي الــداخــل
قريبة من درجات الحرارة في الخارج ملا في ذلك من
فوائد جمة لصحة اإلنسان" .وأشاروا إلى أن "حرارة
الـجـســم املنخفضة تـعــزز مـعــدل األي ــض ،أي سرعة
حرق السعرات الحرارية ،وذلك بنسبة  ،%30إذ ينتج
من الشعور باالرتعاش من البرد حرق حوالى 400
سعرة حرارية في الساعة ،وهو ما يضاعف نسبة
األيض بمعدل خمس مرات".
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

لغز الخامسة والثالثين

متابعة

سرطان الليطاني يتمدد :حوش الرافقة بعد بر الياس
ي ـت ـم ـ ّـدد س ــرط ــان ال ـل ـي ـطــانــي م ــن ب ـل ــدة إلــى
أخ ــرى .فحيثما يـمـ ّـر ،يحمل معه "خــايــاه"
ّ
الـســرطــانـيــة ويـكـمــل طــريـقــه ،مخلفًا وراءه
موتًا مجانيًا .بعد صرخة بر الياس التي
ي ـطــال "ه ـي ــداك امل ـ ــرض" فـيـهــا  600إن ـســان،
تــأتــي الـصــرخــة ال ـيــوم مــن الـجـهــة املـقــابـلــة:
مــن حــوش الــرافـقــة ،التي انتهت ّ
لتوها من
دفن "شهيدها" الجديد الذي سقط بضربة
ـرض قــاتــل ،ودول ــة تمعن هــي األخ ــرى في
مـ ٍ
مجاراة هذا املرض بإهمالها املقصود.
قـبــل بـضـعــة أش ـهــر ،ص ــدرت نـتــائــج دراس ــة
قــامــت بها الجامعة األميركية فــي بيروت
حــول تلوث الليطاني واألوض ــاع الصحية
ل ـل ـمــواط ـنــن ال ـســاك ـنــن ع ـلــى م ـقــربــة م ـنــه.
حينذاك ،وثقت الدراسة  19موتًا سرطانيًا،
ّ
ّ
يسجل العداد
سببه تلوث الليطاني .اليوم،
لشباب
أرقامًا إضافية لجنازات غالبيتها
ٍ
فــي مقتبل عـمــرهــمُ .ي ـقــال ب ــأن الــرقــم الـيــوم
 ،24فيما البقية مــن املـصــابــن يـصــارعــون
مرضهم .وفي آخر اإلحصاءات ،تشير بلدية
"الحوش" الى أنه خالل السنتني األخيرتني
حتى اآلنّ ،
سجلت  85حالة سرطانية ،على

أن مـعـظــم ال ــذي ــن أص ـي ـبــوا ّوي ـصــابــون بها
هم من جيران النهر .وتخف هذه النسبة،
ك ـل ـمــا بـ ـع ــدت ت ـل ــك الـ ـجـ ـي ــرة .ف ـف ــي األحـ ـي ــاء
الــداخـلـيــة ،نسبة اإلصــابــة بــالـســرطــان هي
ّ
تسجل بني القاطنني
أقــل من النسبة التي
على ضفاف النهر .مع ذلك ،صار السرطان
سمة الزمة لتلك البلدات وغيرها من جيران
النهر .يموتون بصمت ،وعلى عني الدولة
ّ
الـتــي تكتفي بطلب امل ـســاعــدات لـحــل أزمــة
ّ
النهر القاتل .وهي التي استطاعت أن ترتب
عـلــى مــواطـنـيـهــا ديـنــا ي ـقـ ّـدر ب ـ  800مليون
دوالر أمـيــركــي ،كـبــدل كلفة ملعالجة تلوث
الليطاني .ولكن ،أين هي هذه األموال؟ يسأل
املمسوسون باملوت من دون الحصول على
إجابة .ففي ظل إهمال الدولة والمباالتها
بصحة مواطنيها ،استغل الكثيرون تلوث
ال ـن ـه ــر ـ ـ ال ـ ــذي كـ ــان ح ـت ــى األم ـ ــس ال ـقــريــب
يــروي السهول هناك ـ ـ ليزيدوا مــن قذارته
ّ
ورائ ـح ـتــه ال ـكــري ـهــة .ول ـيــس أدل عـلــى ذل ــك،
سوى النفايات التي تختلط باملياه اآلسنة
اآلتـ ـي ــة ه ــي األخ ـ ــرى م ــن ت ـح ــوي ــل م ـج ــاري
الصرف الصحي إلى النهر .وما يزيد الطني

ّ
بلة نفايات املعامل هناك ،ومنها النموذج
الـفــاقــع ال ــذي يشكو مـنــه األه ــال ــي مــن دون
ج ـ ــدوى :م ـع ـمــل األلـ ـب ــان ف ــي ع ـقــر األح ـي ــاء
الـسـكـنـيــة والـ ــذي تـصــب م ـيــاه م ـجــاريــه في
ال ـن ـهــر ،إض ــاف ــة إل ــى "فـ ـض ــات" األبـ ـق ــار في
مــزارعــه .وهــي الـتــي تقتل الـســاكـنــن هناك
من الرائحة الكريهة .مع ذلــك ،لم توفر تلك
الـكــارثــة البيئية شيئًا ،فقد تسربت املياه
اآلسنة واملمتلئة بالخاليا السرطانية إلى
مياه اآلبــار الجوفية ،التي لم تعد صالحة
حـتــى للخدمة أو ل ـلــري ،مــا دف ــع بــاألهــالــي
للجوء إلى شراء املياه بـ"النقلة".
أم ــام ه ــذا ال ــواق ــع امل ــأس ــوي ،ال يـجــد أهــالــي
"ال ـ ـحـ ــوش" ب ـ ـدًا م ــن ال ـب ـح ــث ع ــن ح ـي ــاة فــي
م ـك ــان آخ ـ ــر .ف ـف ــي ظ ــل تـ ـف ـ ّـرج الـ ــدولـ ــة عـلــى
مــوتـهــم ،اض ـطــر الـكـثـيــر مــن األه ــال ــي هناك
إلــى الـلـجــوء إلــى مناطق أخ ــرى بعيدة عن
النهر .هكذا ،تركوا بيوتهم لليطاني وفروا
ـان يقيهم مــن املــوت
يستأجرون فــي أي مـكـ ٍ
ّ
مـجــانــا بــال ـســرطــان ،ول ــو كلفهم األم ــر جــل
لقمة عيشهم.
(األخبار)

دراسة

السرطان يفتك باألطفال :نسبة الزيادة  %13في  20عامًا
 %13هي الـفــارق ما بني عقد الثمانينيات
من القرن املاضي ومطلع األلفية الحالية.
 %13هي اإلشــارة إلى نسبة ارتفاع حاالت
الـســرطــان املسجلة بــن األط ـفــال الــذيــن هم
تحت سن األربعة عشر عامًا.
فــوفــق دراسـ ــة حــديـثــة قــامــت بـهـ ُـا "ألــوكــالــة
الــدول ـيــة ألب ـحــاث ال ـســرطــان" ـ ـ ون ـشــرت في
ّ
املـجــلــة الـطـبـيــة "الن ـس ـيــت" ـ ـ ارتـفـعــت نسبة
اإلصــابــة بــالـســرطــان ل ــدى األط ـفــال بنسبة
 ،%13,35م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـح ـل ـيــل األرقـ ـ ــام
املوجودة في سجالت السرطان في جميع
أن ـحــاء الـعــالــم .وق ــد ع ــزا ال ــدارس ــون السبب
إلـ ـ ــى "الـ ـتـ ـح ـ ّـس ــن فـ ــي ت ـش ـخ ـيــص الـ ـح ــاالت
ً
وتسجيلها" ،وال ــذي ع ـ ّـدوه عــامــا أساسيًا
ومؤثرًا.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،تـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى أنــه
ّ
مــا بــن عـ َ
ـامــي  2001و ،2010شكلت نسبة
األطفال املصابني بالسرطان ـ بأنواعه كافة
ً
ـ  140طفال من أصــل مليون شخص جرى

نافذة

إصابتهم بالسرطان تحت سن
تشخيص
ّ
 ،14وهــو مــا يمثل تاليًا تلك الــزيــادة التي
أشارت إليها الدراسة.
ّ
وتطرقت األخـيــرة أيضًا إلــى نسبة إصابة
املراهقني بهذا املرض ،فلفتت إلى أن نسبة
اإلصابة في تلك الفئة تبلغ  185مراهقًا لكل
مـلـيــون ش ـخــص ،وه ــي نـسـبــة تـتـفــوق على
مــا هــي عليه ل ــدى مــن هــم دون ســن الـ ـ .14
ولفتت إلى أن سرطان الليمفوما (سرطان
األنـسـجــة الـلـيـمـفــاويــة) هــو ن ــوع الـســرطــان
األكثر شيوعًاُ بني هذه الفئة.
وف ــي ت ـعــريــف ل ـه ــذا الـ ـن ــوع ،يـشـيــر املـعـجــم
الـطـبــي إل ــى أن "الليمفوما ن ــوع مــن مــرض
ال ـســرطــان ي ـبــدأ ف ــي األن ـس ـجــة الـلـيـمـفــاويــة
بالجسم ،وهي العقد الليمفاوية والطحال
وال ـغ ــدة الــزعـتــريــة واألوع ـي ــة الـلـيـمـفــاويــة".
وهـ ــذا ال ـن ــوع ي ـع ـ ّـد ث ــال ــث أن ـ ــواع ال ـســرطــان
ال ـشــائ ـعــة لـ ــدى األط ـ ـفـ ــال ،ب ـعــد الـلــوكـيـمـيــا
وأورام الدماغ.

مــع ذل ــك ،وج ــدت ال ــدراس ــة تـحـ ّـســن مـعــدالت
البقاء على قيد الحياة بشكل ملحوظ في
جميع الـبـلــدان ،عــازيــة السبب إلــى تحسن
ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة .ه ــذه الـنـقـطــة األخ ـي ــرة
هــي نفسها الـتــي تــؤيــدهــا منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة "ن ـص ــف ت ــأي ـي ــد" ،ع ـلــى اع ـت ـبــار ّأن
التحسن في الخدمات الطبية غير متوفر
فــي غالبية الـبـلــدان الـنــامـيــة الـفـقـيــرة .ففي
ح ــن ت ـص ــل ن ـس ـبــة املـ ـ ــوت ف ــي ت ـل ــك ال ـ ــدول
إل ــى م ـع ــدالت قـيــاسـيــة ،ت ـق ـ ّـدر نـسـبــة شـفــاء
األط ـفــال مــن ه ــذا ال ــداء فــي ال ــدول املتقدمة
ب ـحــدود  .%80وه ــذه املـفــارقــة الـقــاسـيــة ،إذ
تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن نسبة
نجاة األطـفــال مــن بــراثــن املــرض القاتل في
بشكل
الـ ــدول الـنــامـيــة والـفـقـيــرة تنخفض
ٍ
حـ ــاد ،بـحـيــث يـنـجــو  %10إل ــى  %20فقط
مــن األطـفــال املصابني بالسرطان ،ويموت
الغالبية نتيجة نقص الخدمات الصحية
وعدم توفر الرعاية الطبية املناسبة.

منوعات
ّ

األرق :اسألوا عن أكلكم قبل النوم
قد يحدث بأن تصاب بنوبة أرق ،من دون أن تعرف السبب .تتقلب في
الفراش وال تجد إلى النوم طريقًا .لكن ،هل سألت يومًا عما تأكله؟
غالبًا ،يتناول الناس أطعمة قبل حلول موعد النوم ،من دون أن يأخذوا
حساباتهم بأنها قد تسبب األرق .وهنا ،يفيد التذكير ببعض األطعمة أو
السوائل التي عليكم تجنبها كي ال تصابوا بداء األرق:
الكافيني :تزيد مــادة الكافيني األرق ،خصوصًا لــدى األشـخــاص الذين
يعانون من الحساسية على تلك املادة .وملن يعانون من هذا األمر ،ينصح
بتناول الكافيني مرة واحدة ،ربما في الصباح ،واإلمتناع عنه في الفترات
الالحقة ،نظرًا ألن هــذه امل ــادة تبقى فــي بعض األجـســام إلــى حــدود 24
ساعة.
البروتينات والــدهــون :يتسبب تـنــاول أطعمة تـحــوي كميات كبيرة من
البروتينات والدهون في تعب الجهاز الهضمي ،ما يعيق راحة الجسم،
ينصح قبل النوم بتفادي تناول أطعمة دسمة تحتوي على تلك العناصر
لكي ال يتأثر الجسم بحالة األرق.
ً
السوائل :من اعتاد األرق ،ينصح بتفادي شرب املياه ليال ،ذلك أن املياه
ّ
تحفز املثانة وتجعل النائم مضطرًا للصحو والدخول إلى الحمام .وغالبًا،
ما يجد األشخاص الذين يعانون مشاكل في النوم صعوبة في العودة
إلى الفراش بعد اإلستيقاظ إلى الحمام .لذا ،ينصح بالتوقف عن شرب
املـيــاه أو أيــة ســوائــل أخــرى ،على األقــل قبل ساعتني أو ثــاث مــن موعد
النوم.
الرياضة :برغم أن الرياضة تساعد الكثيرين على النوم ،إال أنها بالنسبة
ملن يعاني األرق هي مشكلة كبيرة ،ذلك أن ممارسة الرياضة البدنية في
ساعة متأخرة من الليل يساعد على تحفيز األدرنالني ،األمر الذي يؤدي
إلى صعوبة التلذذ بساعات االيل في الفراش.

ّ
أخطاء شائعة :الملح ال يحفز العطش
ّ
ظل اإلعتقاد ّ
بأن امللح ّ
يسبب العطش .لكن ،من قال هذا؟ ال
لوقت طويل،
ٍ
أحد يملك جوابًا دقيقًا عن هذا السؤال ،باستثناء اعتقادات بنيت على
أخبار تناقلها الناس ،من دون سند علمي .اليوم ،جاء من يثبت أن امللح ال
ّ
يسبب العطش ،ففي دراسة قام بها باحثون من أملانيا والواليات املتحدة
األمريكية ،ثبت أن األطعمة املالحة ال تسبب العطش .واستند الباحثون
في نتيجتهم إلى الدراسة التي أجروها على مدى عام كامل على رواد
فضاء ،خضعوا خاللها لتجربة افتراضية تحاكي واقع رحلة إلى املريخ.
وخالل هذه السنة ،راقب الباحثون العالقة بني حصة رواد الفضاء من
امللح ومستويات الرطوبة في الجسم عمومًا ،وخرجوا بنتيجة مفادها أن
"الرابط الوثيق الذي لطاملا شعرنا بوجوده بني امللح والعطش ما هو إال
خرافة ال أكثر".
أكثر من ذلك ،الحظ الباحثون أن "رواد الفضاء الذين كانوا يستهلكون
كميات متزايدة من امللح ،كانوا يشعرون باملزيد من الجوع ال العطش".

فيصل القاق *
كلما احتفلت أنثى عازبة بعيد ميالدها الخامس والثالثني ،تــراءى
لـهــا فــي شـمــوع كعكة الـعـيــد أف ــراد أســرتـهــا وصــديـقــاتـهــا واملجتمع
يدفعنها للبحث عن شريك للزواج والحمل .وكلما عاودت االحتفال
بعيدها األربعني ،كان هوسها األول تجميد البويضات للحفاظ على
إمكانية الحمل واإلنجاب .لم يحدث قط أن وضع املجتمع املرأة تحت
هذا الضغط البيولوجي واملجتمعي تحت عنوان اكتمال شخصيتها
ودوره ــا باألمومة .خرجت بعض النساء عن طاعة هــذا القمع غير
ّ
غالبيتهن يخضعن له دون مشورة واستئذان.
املبرر ،بيد أن
ارتبطت الخصوبة تاريخيًا باستمرار الحياة والتناسل ،كما تشهد
وثائق الحضارات القديمة وكما تشهد أساطير مصر الفرعونية على
اإللهة "معت" أكثر اآللهة احترامًا وتقديسًا ،حيث اتخذ رمزها "آنخ"
شكل الجندر األنثوي .لم يختلف تبجيل الخصوبة عند الحضارات
الفارسية وبــاد ما بني النهرين والهندية ورمــز "األرض الخصبة"
و"األرض األم" وإيـ ـح ــاءات املـجــامـعــة وال ـع ــاق ــات الـجـنـسـيــة لـغــرض
التناسل .ومن هذه الرموز ،تسللت جذور كلمة الخصوبة الى اللغات
الحديثة .من الطبيعي أن ال يرى العالم حينها غير مسألة التناسل
وااللتزام بها طريقًا وحيدًا نحو االستمرار والخلود.
لكن العالم تغير ،وتغيرت معه مفاهيم عدة تتعلق بالحقوق اإلنجابية
والجنسية (مــؤتـمــر الـقــاهــرة للسكان والتنمية  ،)١٩٩٤وامل ـســاواة
والجندر وتعليم الفتيات ودخول املرأة أكثر وأكثر في سوق العمل.
تغير كل شيء ولم يتغير ذلك املقياس داخل مجتمعاتنا التي ال تزال
تقرن قيمة املرأة بعدد أطفالها (والذكور غالبًا).
تغير الـعــالــم وازداد مـعــه الـتـقــدم االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي وتــدنــت
مـعــدالت الخصوبة .كلما تقدمت امل ــرأة خطوة فــي التعليم والعمل،
ّ
تراجعت الخصوبة خطوات .أصبحت األمهات الجدد أكبر سنًا على
ّ
جامعاتهن وأماكن
العموم وداهمت العزوبية عددًا من النساء داخل
ّ
عملهن.
لبنان ليس خ ــارج هــذه املـعــادلــة .مـعــدالت خصوبة منخفضة على
انكماش في سوق الــزواج وارتفاع عمر الــزواج عند النساء والرجال
ُ
لنواحي سن الثالثني أو أكثر .تترك النساء وحيدات في خضم هذا
التحول الديموغرافي واالقتصادي املعقد بال تثقيف حول الصحة
اإلن ـجــاب ـيــة والـجـنـسـيــة وال ـح ـقــوق ومـ ـح ــددات الـخـصــوبــة وعــاقـتـهــا
ّ
بأعمارهن ،ودور الطب وتقنيات الحمل املساعدة في كل ذلك .فبني
متطلبات التعليم وتمكني املــرأة وإنتاجيتها ،وبــن دورهــا كــأم وربة
أسرة ،تتراكم الضغوط العائلية واملجتمعية وتزداد ،وقد تدفع باملرأة
الــى خـيــارات غير صائبة لالرتباط وال ــزواج ،أو أن تصبح أمــا رغمًا
عنها ورغم عدم جاهزيتها لهذا الدور.
ُ
لــم يكد يمر على زواجـهــا بضعة أشـهــر ،حتى ت ًحمل الـعــروس الى
املــراكــز الـطـبـيــة ملـســاعــدتـهــا عـلــى الـحـمــل ،مــدفــوعــة ال ــى س ــرداب من
اإلجراءات الطبية غير الضرورية والتي قد تنتهي بها الى ازدراء من
قبل املجتمع أو إلى طالق ينهي الــزواج ،كما عرض هذا الواقع الفيلم
اللبناني "ملــا حكيت مــريــم" الــذى أنهى حياة الــزوجــن الــى مــا يشبه
املأساة.
"الزم تحبل أحسن ما تتطلق"" ،قريبتها تزوجت قبلها بشهرين
وحبلت" ،يبدو األمــر لألهل على أنــه معادلة بسيطة موحدة تتعلق
فقط بالزوجة .ومــرة أخــرى ُت ّ
حمل الزوجة مسؤولية سمعة العائلة
ومصير الــزواج وتكاثر أجيال العائالت .يسهو عن بالهم أن مسألة
الـحـمــل تـتــوزع مهماتها مناصفة بــن خـصــوبــة الــزوجــة وخصوبة
ال ــزوجّ ،
وأن مــوضــوع الحمل بحاجة الــى وعــي الــزوجــن وإدراكـهـمــا
ملحدداته .لكنها األســر دائمًا ما ترافق العروسني الــى غــرف نومهم
وخصوصيات حياتهم.
تطور طب اإلنجاب بشكل الفت وتطورت معه لغة إيجابية جديدة.
لــم تعد كلمة "عـقــم" و"عــاقــر" واردة فــي قــامــوس مشاكل اإلنـجــاب،
واستبدلت بـ"تدني الخصوبة" لتدلل على إمكانية كل الراغبني بقدرتهم
على الحمل وتكوين أســرة .املطلوب ثقافة سليمة حــول الخصوبة
والحقوق اإلنجابية وغير اإلنجابية وذهنية اإلنجاب واألمومة.
ليس دقيقًا أن من بلغت من العمر خمسًا وثالثني أنه "راحت عليها"
وال حتى من بلغت األربعني "أن تنسى املوضوع" .يفعل العمر بعض
فعله في الخصوبةُ ،ينقصها لكنه ال يذهب بها ،يؤثر عليها لكنه ال
ْ
يلغيها .تمتع املــرأة بخصوبتها لفترة مهمة من حياتها وال ُيف ِسد
علمها وثقافتها وعملها وعمرها قدرتها على اإلنجاب عندما ترغب
وكيفما تشاء .هنا وبني ضفتي الثالثينيات واألربعينيات ،ال يجب
َ
أن تـغــرق امل ــرأة فــي تـيــار الــقـ َـدر البيولوجي وال أن تستسلم ملسار
الــزواج تحت ضغط اإلنجاب .خيارات التقنيات الطبية واسعة وإلى
ّ
وهبهن ،إلى تجميد األجنة
ازدياد ،من تجميد البويضات واملبايض أو
واالستنساخ ،خـيــارات يحتاج بعضها الــى نقاشات علمية ودينية
وثقافية ،لكنها حاصلة ومتاحة وتعد بالكثير.
األمومة خيار وليست قــدرًا ،وتدني الخصوبة عــارض ُيعالج ال علة
مستديمة ،وتبقى املرأة امرأة ما بقيت هذه الحياة .وليس من األخالق
بشيء أن توضع النساء بني مطرقة اإلنـجــاب كيفما كــان وسندان
الخيبة والشفقة أغلب األحيان.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد
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َّ
حدثني أبي
حبيب الشرتوني
ُ
مـنــذ قـيــامــي بعملية اغ ـت ـيــال امل ـش ــروع امل ـعـ ّـد
للبنان واملنطقة فــي عــام  ،1982ومساهمتي
ُ
في خسارة إسرائيل مشروع دولتها الكبرى،
وظل الكيان أسيرًا ضمن أسواره التي لم تكن
مشيدة بعد ،ثم خسرت الواليات املتحدة َّ
َّ
أشد
ّ
حلفائها املعدين ألدوار أساسية ومنهم بعد
مقتل بشير الجميل ،املدعو رفعت األسد الذي
ْ
طائلة مــن الخليج على مدى
وصـلــتــه أم ــوال َّ
سنوات ،وقد تحضر وقتها لالنقضاض على
ـاعــه املحيطة
قـصــر املـهــاجــريــن مــع ســرايــا دفـ ِ
بالعاصمة .ناهيك عن خسارتهم الجزئية أو
َّ
املؤقتة للقاعدة ّ
الفعالة لهم في لبنان ،والتي
لم ييأسوا إلى يومنا هذا من ّ
صب اهتمامهم
بها ،بالرغم مــن كــل األح ــداث التي جــرت لهم
فيهاَّ ،
سيما أن لديهم حلفاء وعـمــاء أشـ َّـداء
دوالر لبناء
وأوفـ ـي ــاء ،حـتــى رصـ ــدوا مـلـيــار
ٍ
سفارتهم الجديدة.
ومـنــذ ذلــك الـتــاريــخ ،وأن ــا أت ـعـ َّـرض مــع عائلة
ّ
ُ
أبــي الكبرى لشتى أنــواع وصنوف التعذيب
وال ـت ـص ـف ـيــة وال ـن ـف ــي والـ ـح ــرم ــان م ــن أب ـســط
الـحـقــوق ،كــل ذل ــك خ ــارج الـقــوانــن واألع ــراف
َ
واملحلية ،إلى ٍّ
ّ
حد انقطع
والتشريعات الدولية
ّ
فيه اتصالي بكل أفراد عائلتي الذين ما زالوا
َّ
نتعرض أيضًا لحملة
على قيد الحياة .ولكن
ّ
َّ
وممولة لتشويه سمعتنا،
منظمة ومبرمجة
ٌّ
يبال فيه أي من املستفيدين
في الوقت الذي لم ِ
مما قمت بــه ،بالدفاع عني وعــن عائلتي ،أو
حتى مساعدتنا في شيء ،وفي ّ
مقدمة هؤالء
ُ
بعض األحزاب والسياسيني ممن تقدموا في
الـسـلـطــات عـلــى حـســاب مــا قـمـنــا ب ــه .ومعهم
رجــال األعـمــال املرتبطون غالبًا بهم ،والذين
يقومون باستثمارات كبيرة ورابحة.
هــذا سبب رئـيـســي ،دفعني إلــى تــدويــن هذه
َّ
ال ـس ـطــور ل ـيــس إال ألن ال ـن ــاس ف ــي ب ــادن ــا ال
َّ
تتمتع بذاكرة قوية فتنسى املوقف والكالم،
ال بل ألن بيننا من ال يبقى ثابتًا على قناعة،
وي ـح ـت ــاج ب ــاس ـت ـم ــرار إل ـ ــى ص ــاح ــب الـ ـش ــأن،
ليوضح األم ــور واملــابـســات ويـقــدم مــا يعزز
القناعة ،بعدما يتعرض ه ــؤالء للحظة شك
ن ـت ـي ـجــة ت ـص ــري ــح م ـب ـت ــذل م ــن ّ
أي ع ـم ـي ـ ٍـل أو
مـجــرم حــرب أو س ــارق أو مـتـ ّ
ـورط بالخيانة،
كـمــا َّأن صــاحــب ال ـشــأن فــي حــالـتــي ،ال يملكُ
ً
وسيلة إعالمية على حسابه أو في مقدوره
التصريح بما شاء وقـ َـت يشاء .فكيف عندما

ي ـخ ــرج ش ـخــص م ـثــل جـ ــورج فــري ـحــة بـكـتــاب
هــدفــه تـبــرئــة ســاحــة «بـشـيــر» عــن املـسـلـمــن ـ
من ملف معاهدة السالم مع إسرائيل ـ علمًا
بأن عالقات «بشير» اإلسالمية ،اقتصرت ِّفي
حينه على حفنة شخصيات تقليدية تمثل
ً
نسبة متدنية من الشارع الوطني واإلسالمي
وأبرزهم صائب سالم.
فترة الحرب األهليةَ ،
كما أن كالم فريحة املتلفز على قناة «»OTV
ُّ
التوجه في هذا امللف منذ كان العماد
املعروفة
َ
ميشال عون ضابطًا في الجيش ،انحدر إلى
مـسـتــوى دون ــي ب ـهــدف امل ـســاس ول ــو كالميًا
ب ــاألع ــراض ،مـثــل اإلي ـح ــاء بـعــاقــة مشبوهة
َ
بني جــان ناضر الــذي كــان قد تجاوز الستني
م ــن ال ـع ـم ــر وش ـق ـي ـق ـتــي الـ ـت ــي ف ــي ال ـس ــادس ــة
ُ
وال ـع ـشــريــن ،وال ـت ــي طـلـبــت ل ـل ــزواج أك ـثــر من
سبع مرات خالل سنوات قليلة ،لشخصيتها
الـ ـح ــاض ــرة وج ـم ــال ـه ــا وس ـم ـع ـت ـهــا الـحـسـنــة
َّ
تخرجت
ومستواها األكاديمي والثقافي .إذ
في كلية إدارة األعمال في الجامعة اليسوعية
ـات بـشـكـ ٍـل مـمـتــاز ،فيما لم
وأتـقـنــت ث ــاث ل ـغـ ٍ
تلتق بناضر إال َّ
بطلب من خالتي
واحدة
مرة
ِ
ٍ
معرفة بــه منذ
على
ً
م ــاري ع ــازار الـتــي كــانــت َ
مقاعد الدراسة ،وأرادت إبالغه رسالة شفهية
ف ــي م ـســألــةِ ب ـي ــع أث ــاره ــا وسـ ــوف تـ ـ ُ
ـرد معنا
ٍ
بعد قليل ،وقــد نزلت لدقائق مــن البيت إلى
مكتبه في املبنى أمامي وأمام كل الكتائبيني
وال ـج ـيــران الـحــاضــريــن .وه ـكــذا أمـســى بشير
ـ ـ حـســب رواي ــة فــريـحــة غـيــر الصحيحة على
ً
اإلط ـ ــاق ـ ـ ـ م ـق ـتــوال بـسـبــب ع ــاق ــة مـشـبــوهــة،
علم بالقاتل وأعفوا عنه!
ألنهم كانوا على
لـعـمــري قــد يـصـلـ ُـح ٍك ـ ٌ
لفيلم
ًا
د
ـ
ه
ـ
ش
ـ
م
ـذا
ـ
ه
ـ
ك
ـام
ٍ
خيالي ساخر ،إذ اغتيل ًفي املنطقة الشرقية
كــل الــذيــن ُعــرفــوا عــانـيــة بانتمائهم للحزب
ال ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ت ـقــري ـبــا ،وقــد
َّ
ت ـخــطــى ع ــدده ــم الـخـمـسـمـئــة م ــن املـسـ َّـجـلــن
في مكتب الشهداء ،وفــق ما قاله لي مسؤول
املكتب من آل حاموش في عام  ،1981فكيف لو
ُعرف أي شخص حاول اغتيال قائدهم ،سواء
كان قوميًا أو حتى كتائبيًا أو بأي انتماء؟!

يكتف الكاتب بهذا املـقــدار ،بل ذهـ َـب أبعد
لم
ِ
َ
مــن ذل ــك ليخلط بيني وب ــن اب ــن عـ ّـمــي الــذي
قصدوا تصفيته  -انتقامًا من عائلتنا  -عن
ط ــري ــق إرسـ ــالـ ــه إلـ ــى ال ـج ـب ـه ــات ب ــال ــرغ ــم مــن
انخراطه في صفوفهم خــال حــرب السنتني،
َ
اعتقالهم له وتعذيبه
قبل أن يتركهم على أثر
ِ
تصريفه بسبب شراسته
ـ ـ فيما عـجــزوا عــن
ِ
ـ ـ وكـ ــانـ ــوا ق ــد ت ـم ـك ـنــوا م ــن اس ـت ـم ــال ـ ِـت ــه ن ـظ ـرًا
إل ــى وض ـعــه الـعــائـلــي .فـهــو نـشــأ يـتـيـمــا ،فقد
والــدتــه وهــو في الرابعة من عمره .واعـتــادوا
أخــذه لتدريبه عشية الحرب من مدرسة دير
املعوش للرهبان ذي النظام الداخلي دون علم
ّ
عمي شفيق الذي كان يعيده إلى املنزل نهاية
كل أسبوع .وهــو كــان يعمل في إدارة مصنع
لأللبسة أسسه والــدي من ماله ،ليديره زوج
خالتي في منطقة الحدث ببيروت ،وقد ُسرق
مع بضاعته وآالته ومحتوياته بالكامل أيام
الحرب.
كان ّ
عمي شفيق قد ّ
تعرف إلى الزعيم أنطون
سعادة في مطلع الثالثينيات وانتمى لحزبه
(رقم بطاقته  ،34وهناك وثائق عنه في تاريخ
ال ـح ــزب) ،وك ــان يـلـتـقــي بــه يــومـيــا فــي الـكــوخ
أو عند املنارة على جل البحر ،قبل أن يكون
ه ـنــاك آالت تـصــويــر فــوتــوغــرافــي ألن مجمل
ـور امل ــأخ ــوذة لـسـعــادة ،باستثناء حفنة
ال ـصـ ُ
منها ،أخذت في لبنان بعد عودته من مغتربه
ف ــي األرج ـن ـت ــن ع ــام  ،1947وق ــد خ ـســر عـ ّـمــي
وظيفته ،رجــل تـحـ ٍّـر فــي العدلية مــن دون أن
َّ
يتمكن مــن العمل لفترة طويلة ،بعدما ُحــرم
القوميون من حقوقهم املدنية ،ما جعل أبي
يـمـ ّـد لــه يـ َـد الـعــون وتــركــه ليعتني بــاألراضــي
في القرية.
وقد استغل الكتائبيون حالة عمي وابنه كما
ً
ُ
تفعل ع ــادة األح ــزاب الطائفية فــي بيئاتها،
ول ــم يـكــن فــي عائلتنا مــؤيــد لـحــزب الكتائب
سوى ابن ّ
عم ألبي ،وكان موقفه سبب انقطاع
عالقتنا ب ــه ،علمًا ب ــأن بـيــار الـجــد ك ــان يــزور
َّ
بيتنا عشية كل انتخابات نيابية ،عل الوالد
ّ
يبدل رأيــه .وألن والــدي لم يكن َّ
مسيسًا أو ذا
َ
انـتـمــاء ،فقد س ــار على طــريــق أبـيــه فــي قبول
اآلخــريــن من بقية الطوائف اللبنانية ،وعدم
االنحياز للدين في السياسة ،وعندما أعدموه
انتقامًا من عمليتي أعدموا إلــى جانبه وفي
الــوقــت نـفـســه عـ ّـمــي األص ـغــر ف ــؤاد ال ــذي كــان

قررت كتابة هذا
بأسلوب
المقال
ُ
القصص التي تروى
جيل إلى جيل
من ٍ
ً
ُ
َ
عــازبــا وح ـمــل دون مـعــرفـتــي املـسـبـقــة بطاقة
َ
كتائبية ،إنما لم أالحظ ممارسته لعضويته
في حزبهم.
ً
وهـ ـك ــذا ك ـ ّـرس ـن ــي فــري ـحــة ف ــي ك ـتــابــه م ـقــاتــا
ً
مستبسال فــي صفوفهم على الجبهات أمــام
ُ
األحــزاب من الطرف اآلخــر الذين قتلت منهم
تلميحاته وتلميحات مـقـّ ّـدم
املـئــات ـ ـ حـســب
ِ
البرنامج املـتـجــاوب معه مــن دون أي تحفظ
َ
يثير حفيظتهم وغيظهم ضـ ّـدي ،كما
ـ حتى
ّ
فـعـلــوا عـنــدمــا حــمـلــونــي ذن ــب م ـجــازر صبرا
وشــات ـيــا ال ـتــي ارت ـك ـبــوهــا بــأنـفـسـهــم بسبب
ً
اغتيالي «القائد اإلنساني» الذي وقف حائال
ّ
دون حدوثها ،وك ــأن استمرار االجتياح ـ ـ لو
َ
بـقــي رئـيـســا ـ ـ لــم يـكــن لـيـسـ ِقــط ع ــددًا أكـبــر من
ّ
الضحايا أو كأنه لم يكن املبادر واملعلم األول
في مجال تلقينهم كيفية القيام بتلك املجازر
ال ـت ــي اح ـتــاجــت إل ــى ح ـشــد قـ ــوات وتـخـطـيــط
ُم ـسـ َّـبــق ،ب ــدءًا بــالـكــرنـتـيـنــا والـضـبـيــة وح ــارة
الـغــوارنــة ،م ــرورًا بتل الــزعـتــر وجـســر الباشا
َّ
وغ ـي ــره ــا م ــن امل ــواق ــع ضـ ـ ّـد امل ــدن ـي ــن الـ ـع ــزل.
ول ــذل ــك س ـعــى فــري ـحــة إل ــى ت ـبــرئــة بـشـيــر من
َّ
بعض هذه الجرائم ،ما ذكرني بحديث أسعد
توبته ،عن عدم تعذيبي
شفتري املخادع في
ِ
ُ
اعترفت
ظلم بي ألنني
أي
أو ضربي أو إيقاع
ٍ
فورًا وبابتسامة ومن دون أي تردد!
ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ُـدر ال ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــه ه ـ ـنـ ــا ب ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ب ـش ـيــر

امليليشيوية فــي اسـتــدعــاء الـشـبــان قـسـرًا في
املنطقة الشرقية للخدمة اإللزامية ،والذي كان
قد بدأ في ّ
حي البدوي والناصرة ،حيث كنت
املسافرة منعًا
خاالتي
إحدى
منزل
أتردد إلى
ُ
ُ
رغمت
ملصادرته ككل املـنــازل الفارغة ،فيما أ
ِ
على حمل بندقية والـتــردد ملرتني أو ثــاث ال
أكـثــر إلــى مــوقــع ال ـبــرجــاوي ،حـتـ ّـى ال يـصــادر
رئيس القسم طوني األشـقــر الشقة ،كما قال
لي خالل مكاملة هاتفية ،بعدما الحظ تهربي
منهم ،وذلــك النتمائي س ـرًا للحزب القومي،
سـ َّـي ـمــا أن وس ــاط ــة م ـس ـعــود األشـ ـق ــر رئـيــس
وحـ ــدات ال ــدف ــاع عــن ب ـيــروت آنـ ــذاك ،والــزمـيــل
لشقيقتي في الجامعة لم تنجح في إعفائي
كليًا من النزول.
وال حــاجــة لـلـعــودة أك ـثــر مــن ذل ــك فــي الــوقــت
الحالي أو لذكر مزيد من األسماء وما ّ
دبروه
ٍ
ِ
وفـبــر ّكــوه مــن سـيـنــاريــوات إعــامـيــة محترفة
ومتأثرة بعلم املخابرات بني مختلف األجهزة
املوجودة فوق األراضي اللبنانية في مختلف
املـ ــراحـ ــل ال ـت ــي واكـ ـب ــت ع ـم ـل ـيــة خ ــروج ــي مــن
يومنا هذا.
املعتقل إلى
ّ
ـف الــديـبــاجــات
املـ ّشـكـلــة ال ـي ــوم ،أنـ ــه بـعــد ك ـشـ ِ
املتفق عليها بني مختلف األط ــراف ،وهدفها
ّ
بحجة عدم
التنصل مــن أي مسؤولية عني،
ت ـف ـت ـيــح الـ ـ ـج ـ ــروح ،مـ ــا يـ ـق ــوده ــم ع ـم ـل ـيــا إل ــى
ً
التضحية بي أنا ،والتضحية بعائلتي جيال
بـعــد ج ـيــل .وال ـي ــوم ،لــم ي ـعـ ْـد أح ـ ٌـد قـ ــادرًا على
ُّ
ـص مـثـلــي .وق ــد أصبحت
تـحــمــل وج ــود شـخـ ٍ
ُ
عبئًا عـلــى ضـمــائــرهــم .فــأنــا شـخــص ال يـبــاع
وال ُي ـش ـتــرى ،ول ــم أع ـ ْـد أنـتـمــي أو أت ـبــع ألحــد
أو أتلقى أوامــر أحــد .وأبقى الشخص َّ
املغيب
ُ
أحترم الجميع ،لكنني أتوقع أن ُيبادل
قسرًا،
َّ
الحرة متى
باملثل .وســوف أظــل أقــول كلمتي
يوم من حياتي
استطعت ،وسأبقى حتى آخر ٍ
ملتزمًا بوطنيتي وقوميتي وبأخالقي.
َّ
ـأكــد لــي ُّ
تمسك
وم ــن ه ــذا املـنـطـلــق ،وبـعــدمــا تـ
الجميع بمحاكمتي ،وعــدم تطبيق القوانني
على حالتي،
وبعد تثبيت حجبي عن الظهور ومنعي من
إصــدار ّ
أي كتاب ،أو التعبير عن رأيي في أي
وسيلة تواصل اجتماعي،
أي ّ
وطاملا أنه ال فائدة من ّ
رد قانوني،
قررت كتابة هذا املقال بأسلوب القصص التي
ُ
جيل إلى جيل ،وفيه:
تروى من
ٍ

َّ
حدثني أبي،

ولد أبي في بيروت ،كان جدي الشيخ حبيب
صالح الشرتوني مختارًا ملنطقة رأس بيروت
على مــدى أربعة وعشرين عامًا ،قضاها في
خدمة الـنــاس مــن دون أن يتقاضى راتـ َـبــه أو
ّ ً
يتقاضى ّ
مدخوله
أي مــال منهم ،مــتـكــا فــي
ِ
املـ ـ ــادي ع ـلــى ش ــراك ـ ِـت ــه م ــع أخ ـي ــه ف ــي مصنع
إلنتاج الحرير .وكانت بيروت تضم مئة ألف
مقيم في مطلع القرن العشرين ،ومنهم ستون
ألفًا لرأسها الداخل في البحر.
درس وال ــدي ال ـطـ ّـب فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة،
ُ
وق ـبــل ت ـخـ ّـرجــه ب ـعــام واح ــد اض ــط ـ ّـر إل ــى تــرك
الجامعة والعمل في مستشفاها القديم الذي
َ
خسر
ـذا ،بـعــدمــا
ال ي ــزال قــائـمــا إل ــى يــومـنــا ه ـ َّ
عمالته
جدي معظم ماله في تهمةٍ ملفقة عن
ِ
لإلنكليز ودعاوى أقامها َّ
ضده املطران مبارك
املـ ّ
ـؤيــد لهجرة اليهود إلــى فلسطني ولبنان،
لـ ــدى م ـحــاكــم س ـل ـطــات االن ـ ـتـ ــداب ال ـفـ ّـرن ـســي،
وال ـ ـتـ ــي س ـق ـط ــت بـ ـ ـب ـ ــراءة ج ـ ــدي وحـ ــقـ ــه بـ ـ ّ
ـرد
اعـتـبــاره فــي املحكمة ،بينما تـ ّ
ـوسـلــه املـطــران
ع ـبــر رئ ـي ــس ا َل ـج ـم ـهــوريــة حـبـيــب ال ـس ـعــد أال
ُ
لحق به الضرر .والخالف بينهما
يفعلها لي ِ
ب ــدأ ع ـنــدمــا صـ ــادف وجـ ــود ض ـيــف بـحـضــور
املـ ـط ــران ف ــي م ـن ــزل ج ــدي ف ــي ش ــرت ــون ،ودار
الحديث حول تأسيس مدرسة في القرية .وقد
أســاء املـطــران للضيف بالكالم ،وهــذا لم يكن
ً
مقبوال وفق العادات والتقاليد ،لكن أبي ،عاد
َّ
وم ـ َّـول املـشــروع فــي مرحلة الحـقــة ،ثــم سجله
باسم َّ
عمتي التي سكنت مبنى املدرسة بعد
إغالقها نتيجة وفاة زوجها في حادث.
وخـ ــال م ــزاول ــة وال ـ ــدي عـمـلــه ف ــي مستشفى
الجامعة ،اضطر والدي إلى السفر سنة واحدة
إلــى الــواليــات املتحدة لنيل شهادة الطب .إذ
ك ــان يـعـمــل فــي املـشــرحــة ال ـتــي ُي ـج ــرون فيها
َّ
أبحاثًا َّ
وعلمية وفي مختبر التحاليل،
طبية
ويـ ـعـ ـم ــل ح ـ ــارس ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــودع األدويـ ـ ـ ــة
والـتـحــالـيــل املـخـبــريــة ال ـتــي بـلـغــت أسـعــارهــا
أرقــامــا خيالية أيــام الـحــرب العاملية الثانية.
ٌ
وكـ ــان م ــن ب ــن أصــدقــائــه ض ـب ــاط أمـيــركـيــون
موجودون في بيروت أثناء تلك الحرب ،وقد

َّ
شجعوه على السفر حتى يحصل أيضًا على
الجنسية األميركية.
ّ
ّ
لكن جدتي ـ كأي امرأة قروية متعلقة عاطفيًا
بـ ــأوالدهـ ــا ـ ـ ـ ه ـ ــددت ب ـق ـتــل ن ـفـ ِـس ـهــا ل ــو ســافــرَ
َ
ً
َ
عمله
وابتعد عنها .ونزوال عند رغبتها ،أكمل ِ
حـتــى ت ــرك املـسـتـشـفــى بـعــد سـتــة عـشــر عــامــا
َّ
وأس ــس مــع أرب ـعــة مــن زمــائــه مختبرًا طبيًا
ُعـ ّـد من أوائــل املختبرات الطبية الخاصة في
لبنان في ذاك الزمان ،وكان اسمه «املختبرات
َ
الطبية املـتـحــدة» ال ــذي عـمــل أكـثــر مــن نصف
َّ
ق ــرن عـلــى طــريــق ال ـتــرامــواي ،وق ــد ت ـبــدل اســم
ُ
الـشــارع أكثر مــن مــرة ،قبل أن تـســرق معداته
ومحاليله في مطلع األحــداث ،بالتعاون بني
ّ
املحلية.
مالك املبنى وأحد التنظيمات
كان والــدي يرفض تقاضي العمولة املتوافق
عـلـيـهــا ،ب ــن األط ـب ــاء وامل ـخ ـت ـبــرات ومختلف
أقـ ـس ــام ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة ،م ــا دف ـ ـ َـع بمعظم
ال ـس ـفــارات والـشـخـصـيــات إل ــى الـتـعــامــل معه
فترة مــديــدة مــن الــزمــن للصدقية والشفافية
والدقة في النتائج.
ف ــي ت ـلــك األي ـ ـ ــام ،عـ ــرف والـ ـ ــدي طـبـيـبــا اسـمــه
الدكتور ماير  Mayerوهــو مــن عائلة أملانية
ي ـه ــودي ــة وع ــري ـق ــة ،لـكـنــه عـ ــارض ق ـي ــام دول ــة
إس ــرائـ ـي ــل ،وهـ ــو م ـ ّ
ـؤي ــد ل ـح ـق ــوق الـ ـع ــرب فــي
فلسطنيَّ ،
أحب والدي كابنه ،إلى حد أنه تمنى
َ
عليه الزواج بإحدى ابنتيه ،وقد رجاه السفر
معه إلى الواليات املتحدة بعد تعيينه رئيسًا
إلح ــدى أه ــم املـنـظـمــات الـطـبـ َّـيــة الـعــاملـيــة ،لكن
أبي التزم برغبة والدته ،فسافر  ،Mayerتاركًا
له منزله مع فرشه الذي َ
باعه وأرسل له املال.
ِ
وف ــي إح ــدى امل ـ ــرات ،ال ـتــي ك ــان فـيـهــا حــاضـرًا
ّ
ملؤتمر فــي أملــانـيــا ،وج ـ َـد أن لــديــه متسعًا من
َّ
ثماني ســاعــات ،فـطـ َـار إلــى بـيــروت عله يقنع
ال ــوال ــد بــالـسـفــر والـ ـع ــدول ع ــن ق ـ ــراره ،بحيث
قضى ُتلك الساعات الليلية جالسًا إلى جانبه
ّ
لكن األخير كان قد ّ
تزوج
عينه،
والدمعة في ِ
البكر.
شقيقتي
وأنجب
ِ
في هذه األثناء ُ
أمــا مـنــزل جــدي املستأجر فـكــان يقع بالقرب
من فندق بــازا القديم في آخر شــارع الحمرا
امل ـم ـت ـل ــئ ب ــأشـ ـج ــار ال ـ ـصـ ـ َّـبـ ــار ،مـ ــا ي ـس ـتــدعــي
ّ
املــرور بجل البحر سيرًا على األقــدام لبلوغه
ّ
حتى ال يتطاير وبـ ُـر الصبار مع الهواء على
امل ـ ـ ّـارة ،وح ـيــث ك ــان أب ــي يـ ٌصـطـ ُـاد العصافير
ببارودة أهداه إياها صديق من آل لبان ،وقد
استعملتها بدوري أيام الطفولة .وقد َّ
توسلت
ُ
مالكة املنزل ّ
جدي البقاء فيه وامتالكه مقابل
مـبـلـ ٍـغ زه ـيــد مــن امل ــال حـتــى ال ت ـتــرك العائلة
رأس ب ـي ــروت ،بـعــدمــا سـعــى كـثـيــرون إلقـ َّنــاع
عمي القبول باملخترة بعد ّ
ّ
جدي ،فيما فضل
ً
ْ
األخ ـيــر وظـيـفــة فــي الـبــريــد املــركــزي أوصـلــتــه
إلــى إدارة قسم ال ـطــرود على مــدى ربــع قــرن،
ً
ُ
وقد زرته برفقة الوالد مرة واحدة في مكتبه
الــواقــع إلــى جــانــب مبنى الـبــرملــان .وقــد أصر
جـ ّـدي على العودة إلى الجبل ملعاونة رئيس
الجمهورية حبيب باشا السعد ،الــذي يقطن
على مقربة من منزلنا ،ومنذ ذاك الوقت شغل
املخترة معاون ّ
جدي من آل «ربيز» ،ما أمسى
تقليدًا لعائلته.
ً
منزل العائلة األساسي كان جميال ووسيعًا،
ُ
يقع في أول فرن الشباك بمحاذاة أحد فروع
ّ
الجامعة اللبنانية ،وتنازل جدي لشقيقه عن
حصته مقابل منزل الجبل العائد إلى العائلة
أيضًا ،والــذي عـ َـاد وأعطاني قسمًا منه ،وقد
استعادته أمي بعد وفاته من ابن أخيه مقابل
مبلغ مالي.
في منزل بيروت ،مات الشيخ اللغوي سعيد
الشرتوني ( )1شقيق مؤلف «مبادئ الصرف
والنحو» املعلم رشيد الشرتوني ،وقــد ظلت
ّ
صــورتــان لهما معلقتني فــي غرفة نومي في
منزلنا ُالقروي املبني قبل أكثر من مئتي عام،
ـرات على يد ميليشيات
إلى أن نسف ثالث مـ ٍ
«الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ف ــي ش ــرت ــونُ ،
وس ــرق ــت
ٌ
م ـح ـتــويــاتــه ،وم ـن ـهــا س ـي ــف ي ــرج ــع إل ــى زم ـ ِـن
الــرســول محمد ،إلــى جانب كتب قديمة جدًا،
بينها نسخة من الكتاب َّ
املقدس بالسريانية

وحـجـمــه ي ــوازي حـجــم وشـكــل حقيبة السفر
ال ـقــدي ـمــة ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـفــروشــات فــاخــرة
ُ
ترجع إلى القرن التاسع عشر.
َ
َ
ال ريب أن الشيخ حبيب عاد ولعب دورًا مهمًا
فــي مـعــاونــة رئـيــس دول ــة مــا قبل االسـتـقــال،
بحيث َّأم ــن لــه أيـضــا حـمــايــة مـنــزلــه فــي زمـ ٍـن
َ
درج فيه الثأر وحوادث االعتداء الطائفي ،ما
َّ
عرض داره في «عني تريز» ألكثر من محاولة
اعـ ـت ــداء ،ت ـمــامــا ك ـمــا ف ـعــل ال ـش ـيــخ حـبـيــب مع
ُ
عائالت كثيرة كانت على وشــك أن تظلم في
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ب ـيــروت والـجـبــل مــن خ ــال إس ـقــاط الــدعــاوى
املقامة َّ
ضدها مهما كان حكمها قاسيًا ،وكان
يؤوي بعض العائالت في منازل ال يجرؤ أحدٌ
على دخولها ،بما في ذلك عناصر الدرك .وكان
للشيخ رجاله ،من قبضايات كان يلتقيهم في
ّ
قهوة «الحاج داوود» الواقع في جل البحر .إذ
كان ُ
كالمه مسموعًا بني القرى والناس ،وفق
ّ
ما أكده لي املعمرون من معاصريه.
كـنــا فــي نــزهــة عــائـلـيــة وأوق ـف ـنــا ال ـس ـيــارة في
ش ـ ــارع ال ـح ـم ــرا ،ح ـيــث م ـضــى أخـ ــي األص ـغــر
َ
ليشتري لنا بعض الفالفل ،وما لبث أن عاد
م ـن ــادي ــا أبـ ــي ألن ص ــاح ــب امل ـط ـعــم س ــأل ــه عن
اس ــم والـ ـ ـ ِـده مـسـتـشـب ُـهــا ب ــه .وع ـنــدمــا أجــابــه،
ً
ضيت راس بيروت بس
أدمعت عينه قائال« :ف ُ ِ
تــرك ـتــوا» .يــومـهــا ،عــرفــت عــن وج ــود العائلة
ف ــي رأس بـ ـي ــروت ق ـبــل زواج أبـ ــي وان ـت ـقــالــه
إلــى األشــرفـيــة ،فــرحـ ُـت بعدها وبسبب ّ
حبي
َ
للمعرفة أطرح أسئلة على أبي الذي كان قليل
ُ
ُ
سمعت منه بعض
يبادر بــه ،حتى
الكالم ،ال
ُ
ه ــذه ال ـق ـصــص ،فـيـمــا ع ـش ـ ُـت أو س ـم ـعــت من
سواه الباقي.
ّ
وتبي أن انتقال السكن إلــى األشرفية سببه
رغ ـبــة أم ــي ،ال ـتــي عــاشــت ه ـن ــاك ،حـيــث مــولــد
جـ ّـدتــي واسمها ملكة زي ــدان ،وهــي مــن أوالد
ُ
عـ ّـم األدي ــب جــرجــي زي ــدان ،وانتخبت رئيسة
(ملدى الحياة) ألهم أخوية في زمانها «الحبل
بال دنــس» التي اختارت جـ ّـدي نعمان صابر
شاعرًا لها .وماتت عشية الحرب األهلية ،فيما
عادت والدتي وتسلمت لسنوات مهمة أمينة
ّ
السر في فرع األخوية الكائن في كنيسة مار
يوحنا في األشرفية ،حيث كانت تتردد يوميًا
ل ـح ـضــور الـ ـق ــداس وت ــوزي ــع ال ـت ـب ـ ّـرع ــات على
املـســاكــن والـفـقــراء الــذيــن اع ـتــادوا انتظارها
يــومــا فــي األس ـب ــوع .وق ــد نـشــأت وال ــدت ــي بني
عائالت بيروتية كريمة كآل تويني ،مقدسي،
دب ـ ـ ــاس وس ـ ــاس ـ ــن ،وقـ ـ ــد بـ ــادلـ ــوهـ ــا ال ـت ـح ـيــة
واالحترام أينما صادفوها.
أمــا املبنى العائد إلــى جــدي (والــد أمــي) ،فقد
ب ـنــي ع ـلــى م ـســاح ــة ألـ ــف م ـت ــر ،وك ـل ــف ج ــدي
أربعمئة لـيــرة ذهبية جمعها خــال اغترابه
في املكسيك .لكن املبنى استولى عليه حزب
الكتائب بضرب احتيال قام به أحد أعضائه
(جان غاوي) الذي ّ
سجل عقد اإليجار باسمه،
مؤكدًا استعماله الشخصي الستقبال بعض
كناد
رفاقه في الحزب للعب الورق في أحيان ٍ
وليس ّ
كمقر حزبي ،قبل أن يصادروه لسنوات

طويلة ويخلوا بعض شققه خالفًا للقانون،
ل ـي ـش ـت ــروه ف ــي امل ـح ـص ـلــة وب ـع ــد م ـف ــاوض ــات
ُ
ّ
زهيد من املال ال يعادل خمسة
بمبلغ
عبثية
ٍ
ٍ
ّ
قيمته الحالية ،فيما ليس األمر
في املئة من
ِ
كـمــا ُي ـشــاع أن ج ــدي أو أخـتــي كــانــا يسكنان
الطبقة العلوية.
وم ــن ه ــذه الـقـصــص ( )2ال ـتــي ذك ــرت أضيف
خمسًا فقط باختصار:
1ـ كان أبي عضوًا في فريق كرة القدم «»Varsity
الخاص بالجامعة ،وتقاضى كمحترف ليرة
ذهبية عن كـ ّـل مباراة يخوضها الفريق ّ
ضد

منذ اغتيال
ّ
الجميل ،وأنا
َّ
ض مع
أتعر ُ
أبي الكبرى
عائلة ّ
لشتى أنواع
التعذيب والنفي
والحرمان
(مروان طحطح)

ال ـفــرق الـقــادمــة مــن خ ــارج لـبـنــان .وحـصــل أن
ق ـص ـ َـد ش ـخ ـ ٌـص ج ــدي ف ــي آخ ــر َأيـ ــام املـخـتــرة
طــالـبــا مـســاعــدة مــالـيــة ،وصـ ــادف حينها أنــه
ـاف ،ولــم يشأ أبــي أن
لــم يكن بـحـ ِ
ـوزتــه مــال ك ـ ٍ
َ
ففتح الجارور حيث يضع
يكس َر بخاطر أبيه،
ِ
ً
الليرات قائال للزائر أن يأخذ ما يريد ،فأخذ
َّ
وشيد به مبنيني صفراويي اللون في
الذهب
َّ
منطقة الصنائع ،بقيا ماثلني إلى يوم دلني
الثمانينيات.
أبي عليهما في مطلع
ً
ّ
2ـ نظمت الجامعة لطالبها رحلة بحرية إلى
إيطاليا في أول عهد موسوليني مدتها شهر،
ُ
اشتهر ّ
بحبه للفن واملعالم كان
ووالدي الذي
بــن املـســافــريــن عـلــى مــن الـسـفـيـنــة ،وعـنــدمــا
ُ
وص ــل إل ــى ه ـنــاك ط ـلــب م ـنــه ـ ـ بــاســم ال ــوف ــد ـ
إلقاء محاضرة باإلنكليزية ،بثت عبر اإلذاعة
َّ
فأعدها
الرسمية عن عالقة لبنان بإيطاليا.
وألقاها وختمها بالقولّ :إن املوج الذي ارتطمَ
بصخور شواطئ فينيقيا عــاد وارتمى على
ســواحــل روم ــا .وال ــذي حصل أن ًموسوليني
أعجب باملحاضرة ،فأرسل له بطاقة شخصية
مبلغ
مع إشارة بحسم سبعني في املئة من أي
ٍ
َ
مستوجب الدفع ،ما جعل اإليطاليني يخشون
تقاضي أي مال عند رؤية البطاقة.
ٌ
َ
شخص
حضر إلــى املختبر في أحــد األيــام
3ـ
ُ
سرياني من العراق طلب منه إجــراء تحاليل
وف ــق ن ـظــام كـنـيـسـتـهــم ق ـبــل ع ـقــد ق ــران ــه على
إح ـ ــدى ال ـف ـت ـي ــات ،ل ـي ـت ـبــن أنـ ــه مـ ـص ـ ٌ
ـداء
ـاب بـ ـ ٍ
ج ـن ـســي .وأم ـ ــام ك ـث ــرة اس ـت ـف ـس ــارات ــه قـ ــال لــه
َ ّ
َ
كيسًا من
والــدي :دمك متسخ .فأخرج الزبون َ
الــذهــب ووض ـعــه عـلــى ال ـطــاولــة ،فـ ــأردف أبــي:
َ ّ
ُ
واخرج من هنا،
ازداد اتساخًا ،خذ كيسك
لقد
فـهــدد الــرجــل باستعمال مــالــه لعقد ال ــزواج.
ّ
وم ــا إن خ ـ َ
ـرج حـتــى ات ـصــل أب ــي ببطركيتهم.
ّ
ليأخذ عينة
وبعد قرابة السنة مضى إليها
ّ
دم من البطريرك ،فسأله عن اسمه ،وملا أجابه
ً
قليال حتى ّ
أقبل جبينك ،وهــل ما
قــال :انحن
زال هناك ِ ٌ
أناس مثلك؟
4ـ ـ ـ م ـحــام ـيــان م ــن عــائـلـتـنــا ،ه ـمــا م ــن أب ـنــاء
ع ــم ألبـ ــي ،قـ ــررا أواخ ـ ــر الـسـتـيـنـيــات الـسـفـ َـر
إلــى الـخــارج ،بعدما ّ
تعرضا إلزعــاجــات من
كتائبيي شرتون لتأسيسهما ناديًا ثقافيًا
رياضيًا فيها ،وتقديم مسرحية «طواحني
الـ ـلـ ـي ــل» ،والـ ـت ــي حـ ـ ــازت ج ــائ ــزة م ــن وزارة
الـسـيــاحــة واستقطبت حــركــة سياحية إلــى
ُ
يبعد ثالثني
جبل
القرية الوادعة على سفح
ٍ
كيلومترًا عــن ب ـيــروت ،فيما أودع ــا األرب ــاح
فــي ص ـنــدوق ال ـن ــادي ،مــا س ـمـ َـح بـبـنــاء ّ
مقر
ل ــه .لـكــن قـبــل مـغــادرتـهـمــا لـبـنــان ،طـلــب أبــي
مــن أحدهما الــذاهــب إلــى أميركا الوسطى،
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َ
ـص أرمـنــي أقــرضــه أربعة
أن يـســأل عــن شـخـ ٍ
ولم يعدها.
أولد
أن
قبل
وعشرين ألف ليرة
ّ
ّ
فعل ُ
قت مازحًا بالرغم من صغر سني :وهل
غريب ال
وصلت بك َالحال إلى الشفقة على
ٍ َ
استعطفك
تعرفه لتقرضه مالك ،وفقط ألنه
بطلبه؟
 5ـ عندما ُســرق مرفأ بيروت في عــام 1975
ُ
وحـ ــرقـ ــت ع ـن ــاب ــره وم ـس ـت ــودع ــات ــه تـمـهـيـدًا
ُ
إلفراغها ،سرقت وأتلفت أطنان من أثــواب
قماش بقيمة ستمئة ألــف ليرة لبنانية أو
ما يعادل مئتي ألف دوالر في حينه ،وهي
عائدة ملعمل األلبسة الذي كان والدي يملكه
َ
وك ــان اسـمــه كــونـتــرا ـ ـ  ،Contraفــأرســل أحـ ُـد
املسؤولني الكتائبيني من شرتون ـ والذي ال
ُ َ
ّ
دخل
يشرفني ذكر
اسمه ـ ألبي خبرًا حتى ي ِ
ً
إل ــى املــرفــأ شــاح ـنــة وي ـمــأهــا ب ــأي بـضــاعـةٍـ
َ
ُ
حضر أبــي إلــى املرفأ ،وبعدما
يرغب فيها.
ّ
تأكد من فقدان البضاعة أجاب املسؤول :لن
ً
َ
أطـعــم أوالدي م ــاال حــرامــا .فــاقـتــرب أحدهم
ع ــارض ــا بـيـعــه أرب ـع ــن أل ــف قـمـيــص مــاركــة
بأربعني ألف
بيار ك ــاردان ـ ،Pierre Cardin
َ
لـيــرة ،فــأعــاد على مسامعه املـقــولــة عينها،
اندفع ُ
َ
أحدهم من شرتون أيضًا وكان
إلى أن
ً
ّ
يـحــب والـ ــدي ق ــائ ــا :عــمــي س ــوف أحـمــل لك
بضعة أث ــواب فــي سيارتي ويمكنك رميها
ً
إن لــم تقبلها .وف ـعــا ،حملها فــي سيارته
َ
وأوصـلـهــا إل ــى امل ـنــزل ،فيما ع ــاد وأعـطــاهــا
أبي لزوج خالتي الذي حصل باسم الشركة
على اعتماد بنصف مليون ليرة من تاجر
م ــن ع ــائ ـل ــة ش ـل ـف ــون ف ــي أف ــري ـق ـي ــا لـ ـي ـ َّ
ـزوده
باأللبسة ،فنقل بفضلها عمله إلــى جزيرة
ق ـبـ َـرص ،عــارضــا عـلــى أب ــي مـشــاركـتــه ،لكنه
مجال ال يفقه فيه كثيرًا.
رفض املشاركة في
ٍ
َ
استعملت لقب شيخ ّ
ُ
ألن سعيد الشرتوني أرسل
()1
بعض مؤلفاته إلى السلطان عبد الحميد الذي منحهَ
ـرد من
هــو وعائلته الـلـقــب ،فيما لــم يستعمله ّأي ف ـ ٍ
أفرادها.
( )2قــد يـتـبــادر إل ــى ذه ــن الـبـعــض ال ـقــول :مــا شأنه
وعائلته؟ وأيــن دوره في كل ذلــك؟ وملــاذا يأتي على
ذكــر تلك التفاصيل؟ َوعليه أشير إلــى ّأن التشويه
امل ـ ـ ــادي واملـ ـعـ ـن ــوي ط ـ ــال ك ــل ال ـع ــائ ـل ــة ،م ــا اقـتـضــى
التوضيح قــدر اإلمكان ولــو ملــرة واحــدة ،كما أن من
مقال فقط ،إللقاء بعض
ـاب ،ال
ٍ
البديهي إصــدار كـتـ ٍ
جزء يسير مما فعلته في حياتي ،ألنه
الضوء على ٍ
ّ
متسع لذكره هنا ،وســوف ّ
يقدم هذا الكتاب ـ إذا
ال
رأى َ
النور يومًا ـ جوابًا شافيًا عن السؤال املطروح
ّ
الجميل
بـقــوة منذ زم ــن ،وه ــو :مل ــاذا لــم يحاكم أمــن
حبيب الشرتوني؟

آن أوان مواجهة الصهاينة العرب
ليث الشبيالت *
مل ــاذا كـثــرة القيل والـقــال وكـثــرة الفلسفة فــي أمر
واض ــح لـيــس حـتــى مــن الـسـهــل املـمـتـنــع :املــوضــوع
ل ـيــس ق ـطــر! امل ـط ـلــوب رأسـ ــه ال ـي ــوم وب ــاألم ــس هو
املـقــاومــة بجميع أشكالها الوطنية أو القومية أو
اإلسالمية ،شيعية أو سنية .املوضوع الذي يجري
منذ سنوات تحت أعيننا داخل أقطار كل منا نحن
«املناضلني» زعمًا ،ونستحي بل نخاف أن نجهر
به علنًا لحكامنا هو صهينة الحكومات العربية ثم
التوسع نحو صهينة الشعب العربي باختراع عدو
له غير الصهيونية.
ال ش ــك ف ــي أن إيـ ـ ــران خ ـصــم ول ـه ــا م ـشــروع ـهــا،
ولكنها بكل تأكيد ليست ع ــدوًا ،فهي تلتقي مع
ال ـعــرب الـصــادقــن فــي قضية فلسطني رغــم أنها
تختلف معهم في قضايا أخرى.
ولها مشروعها اإلقليمي الذي هو قومي أكثر منه
إسالميًا لألسف ،وما فيه من إسالم يضيق عند
ً
املذهب ،فيستفز وينفر بدال من أن يجمع.
مـنــذ ع ــام  1990ون ـحــن فــي مــؤتـمــراتـنــا السنوية
القومية واإلسالمية التي اعتزلناها أخـيـرًا ،بدأنا
نستعمل بـقــوة تعبير الصهيونية الـعــربـيــة ،ولــم
ي ـق ـلــدنــا ف ــي ذل ــك إال ق ـلــة قـلـيـلــة ح ـتــى ال ُيـغـضــب
اآلخرون حكامنا الغارقني في املشروع الصهيوني

تحت أعينناّ .إن الذي يجري اآلن أخطر بكثير من
 5حــزيــران  .1967فــي  5حــزيــران مــن ه ــذا الـعــام
إعـ ــان اح ـت ــال كــامــل لـلـصـهــايـنــة ال لـلـحـكــومــات
العربية ،وبالتالي لــأرض ومــن عليها فـقــط ،بل
وللعقل العربي بمجمله ،الذي لم تتحرك جماهيره
مطلقًا عندما أعلنت دول «عربية وإسالمية» ّأن
املقاومة الفلسطينية إرهــاب ،فهل هنالك صهينة
أكثر من هذا؟ فلسطني اليوم في مواجهة إسرائيل
واألمة العربيةّ .
ربي َلم أبقيتني حيًا!
ك ـفــى س ــذاج ــة مـصـطـنـعــة خــوفــا م ــن ال ـع ــواق ــب .ال
ت ـت ـنــاق ـشــوا ف ــي ج ــزئ ـي ــات أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ـ ــة ،فـهــي
صغائر مهما كبرت ،وإنها تناقضات فرعية أمام
التناقض الرئيسي الذي ضيعناه في الربيع املسخ

ّ
إن الذي يجري
اآلن أخطر بكثير
من  5حزيران 1967

ً
ألم ــة ضـحـكــت م ــن جـهـلـهــا األمـ ــم .ك ـفــى ت ـخ ــاذال!
ّإن ال ـق ـيــادات والـتـنـظـيـمــات الـنـضــالـيــة املـتـصــاغــرة
فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،ال ـتــي ك ــان ي ـجــري التحضير
لإلعالن الصهيوني هــذا تحت سمعها وبصرها
(وأنــا منها) ،والــذي كــان سـ ّـرًا مفضوحًا ال يغيب
ع ــن أم ـثــال ـهــم (وم ـث ـل ــي) ،ي ـجــب أن ت ـع ـلــن فشلها
وتنسحب .فكل من لم يتجرأ وبقي اليوم ال يتجرأ
على مواجهة حاكمه ،الذي تصهني بقوله له علنًا
إن سياستك صهيونية فليصمت ولـيـخــرج من
الحلبة ولينتقل إلــى مـقــاعــد املـتـعــاطـفــن ،وليترك
الـســاحــة للقلة الـتــي ستضحي بنفسها ملواجهه
قيادات الصهيونية العربية املجرمة .وعلى معظم
أصحاب العمائم الذين لم يتخذوا املوقف الشرعي
أن يــزي ـلــوا ع ـمــامــة ال تـسـتـحــق رؤوسـ ـه ــم شــرف
لـبـسـهــا .هــل مــن تعليق أيـهــا الــزمــاء «الـقــومـيــون
واإلس ــامـ ـي ــون» (مـ ـع ــذرة لـلـقـلــة م ـمــن رح ــم َ ربــي
ً
مـنـكــم) الــذيــن ب ــدال مــن أن تـثـبـتــوا عـلــى م ـبــدأي ال
لـلـتــدخــل األج ـن ـبــي وال لـلـعـسـكــر ،ان ـجــذب ـتــم نحو
الـعـسـكــرة واإلقـلـيـمـيــة وال ـت ــدوي ــل ،مستقيلني من
رفعة البقاء «ضميرًا» لألمة فوق تفاهات الحكام.
مـعــذرة للقساوة ،فمصلحة األمــة أهــم بكثير من
األخذ بخاطر مشاعرنا .ففي الحرب الجنرال الذي
يهزم يحاكم ويعدم.
* سياسي أردني
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سوريا لقراءة مسارات معارك تحرير البادية السورية تلزم خمس خرائط لخمس محافظات .يتقدم الجيش السوري
وحلفاؤه على محاور عدة ،متباعدة جغرافية ،مترابطة استراتيجيًا .المعارك الدائرة في أرياف حمص وحماة
وحلب والرقة تندرج جميعًا في إطار معارك تحرير البادية ،وتضع الجيش في سباق مع الزمن نحو «المعركة
األخيرة» ضد التنظيم المتطرف ،والتي تبدو دير الزور مسرحها الحتمي

الجيش وحلفاؤه يقودون «داعش»
نحو «المعركة األخيرة»
صهيب عنجريني
مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـتـ ـه ــا ،ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أن
عمليات تحرير البادية الـسـ ّ
ّ
ـوريــة من
تنظيم «داعــش» تنحو نحوًا مختلفًا،
ال عـ ــن ع ـم ـل ـي ــات الـ ـجـ ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه
السابقة فحسب ،بل عن كل ما شهدته
ّ
السورية من معارك خالل
الجغرافيا
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .وحـ ـت ــى األمـ ــس
ال ـق ــري ــب ك ــان ــت م ـع ـظــم املـ ـع ــارك تـقــوم
ص ــورة فــي
ع ـل ــى ت ـخ ـ ّـي ــر أهـ ـ ـ ـ
ـداف مـ ـحـ ـ ُ
ّ
ّ
جغرافية مـحــددة تضيق لتكون
بقع
ٍ
قرى وبلدات أحيانًا ،وتتسع
مجموعة
ً
ّ
لتكون مدينة أو قطاعًا جغرافيًا من
ـان أق ــل .أم ــا مـعــارك
مـحــافـظــة فــي أح ـي ـ ٍ
ت ـحــريــر ال ـب ــادي ــة األخـ ـي ــرة ف ـقــد أخ ــذت
ال ـخ ـط ــط ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة فـ ــي حـسـبــانـهــا
ت ـس ـي ـيــرهــا ف ــي ات ـج ــاه ــات ومـ ـس ــارات
ّ
ش ــت ــى ت ـ ـتـ ـ ّـوزع بـ ــن م ـح ــاف ـظ ــات عـ ـ ّـدة
وبتزامن مدروس .تستند الخطط في
ال ــدرج ــة األولـ ــى إل ــى تكتيك «تشتيت
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــات» الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـبـ ــق ل ـل ـج ـيــش
وحلفائه أن اعـتـمــدوه فــي مناسبتني
ســاب ـق ـتــن :غ ـ ــداة ال ــدخ ــول الـعـسـكــري
الــروســي املـبــاشــر نـهــايــة أي ـلــول 2015
(راجــع «األخ ـبــار» ،العدد  ،)2718وفي

تعتبر السخنة واحدًا من أقوى
تجمعات «داعش» في البادية
الـ ـشـ ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن م ـ ـعـ ــارك ري ــف
ً
حـلــب وصـ ــوال إل ــى خــواتـيـمـهــا .ورغــم
أن مـعــارك  ً 2015قــد شملت مساحات
واس ـع ــة م ـتــوزعــة عـلــى غـيــر محافظة
في وقت واحد ،غير أن الهدف في تلك
املــرحـلــة ك ــان تــوسـيــع هــوامــش األم ــان
حول مناطق سيطرة الدولة السورية
ّ
التحتية للمجموعات
وضــرب البنى
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـث ـب ـيــت خ ـطــوط
سيطرة جديدة ،فيما تختلف أهــداف
عمليات الـبــاديــة الــراهـنــة جـ ّ
ـذريــا ،من
حيث كونها تهدف إلى التقدم البري
وبسط النفوذ على مساحات شاسعة
من األراض ــي ،وربــط مــدن ومحافظات
بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ل ـت ـت ـحــول بــالـتــالــي
املـســاحــات الـتــي لطاملا ُوصـفــت بأنها
ً
ّ
«مجرد مناطق شاسعة ال تمثل ثقال
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا» إلـ ــى م ـفــاصــل شــديــدة
األه ـم ـي ــة ف ــي مـ ــوازيـ ــن ال ـ ـحـ ــرب .وم ــن
شأن عمليات الربط أن تؤدي بطبيعة
ّ
ّ
دفاعية
ثنائية املنحى:
الحال وظائف
بالنسبة إل ــى املـنــاطــق الــواق ـعــة تحت
ّ
السورية عبر توسيع
سيطرة الدولة
ّ
محيط األمان ،وهجومية بالنسبة إلى
املناطق الخارجة عن السيطرة والتي
ُينتظر أن تكون أهدافًا تالية لعمليات
التقدم الـبــري .اسـتـنــادًا إلــى مــا سبق،
ت ـص ـبــح أه ـم ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ــذي حـقـقــه
الـجـيــش وح ـل ـفــاؤه أم ــس عـلــى مـحــور
ً
«أثريا ـ الرصافة ـ الرقة» مثال ،أكبر من
مـجـ ّـرد تــأمــن طــريــق «أثــريــا ـ ـ خناصر
ـ ـ ال ـس ـف ـي ــرة» (ع ـل ــى أه ـم ـي ـتــه بــوصـفــه
شريان حلب) .ويبدو ّ
جليًا أن تحقيق
هـ ــذا الـ ـه ــدف ي ــأت ــي ب ـم ـثــابــة تحصيل
حاصل ،في الوقت الــذي ّ
يمهد التقدم
ّ
إلحـكــام طــوق حــول الـجـيــوب املتبقية
لـلـتـنـظـيــم ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
ال ـشــرقــي أو إج ـب ــاره عـلــى االنـسـحــاب
منها (الجيوب عبارة عن قرى ومزارع

(تصميم سنان عيسى)

ّ
ّ
إضافية لكونها أكبر منطقة
بأهمية
تحظى عقيربات
سيطرة للتنظيم في الجزء المتاخم من ريف حماة (أ ف ب)

صغيرة ومتناثرة مثل الزكية ،وهيبة
كبيرة ،وهيبة صغيرة ،رسم الحميد،
ال ـثــريــا ،ال ـلــواشــي ،مصنعة الـقـصــر...
ويـقـتـضــي إح ـك ــام ه ــذا ال ـط ــوق بسط
الـسـيـطــرة عـلــى حــوالــى  35كيلومترًا،
ه ــي ف ــي مـعـظـمـهــا أراض م ـك ـشــوفــة).
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـك ـت ـســب ع ـم ـلـ ّـيــات
ال ـج ـيــش امل ـس ـت ـمـ ّـرة ف ــي ري ــف سلمية
الشرقي بعدًا أكبر من تحصني مدينة
سـلـمـ ّـيــة ومـعــالـجــة مشكلة الـخــاصــرة
ّ
ال ـش ــرق ـ ّـي ــة الـ ــرخـ ــوة الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت فــي
خــال السنوات املاضية نقطة تهديد
ّ
مستمرة .وعلى نحو مماثل سيكون
تحقيق هــذا الـهــدف أم ـرًا مفروغًا منه
َ
ح ــال دخ ــول مـنـطـقــة عـقـيــربــات (ري ــف
حـ ـم ــاة الـ ـش ــرق ــي) ع ـل ــى خ ــط امل ـنــاطــق
ّ
امل ـح ـ ّ
بأهمية
ـررة .وتـحـظــى عـقـيــربــات
ّ
إضافية نظرًا إلى كونها أكبر منطقة
سيطرة للتنظيم في الجزء املتاخم من

ري ــف ح ـمــاة ألطـ ــراف سـلـسـلــة الـجـبــال
ّ
ّ
الشرقية (جنوب عقيربات،
التدمرية
ويـصــل ام ـتــداد السلسلة إلــى محمية
الـبـلـعــاس فــي ري ــف سلمية الـشــرقــي).
وب ـف ـع ــل الـ ـتـ ـم ــاس ب ــن ريـ ـف ــي حـمــص
وح ـ ـمـ ــاة ،ت ـك ـت ـســب م ــزامـ ـن ــة ع ـم ـل ـيــات
ريـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة الـ ـش ــرق ــي مـ ــع ع ـم ـل ـيــات
ّ
ّ
إضافية.
أهمية
محيط تدمر الشمالي
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ك ـ ــون م ـ ـغـ ــاور ال ـج ـب ــال
الـتــدمــريــة مناطق تـحـ ّـصـ ٍـن لجأ إليها
التنظيم منذ وصوله املنطقة ،تحولت
السلسلة أخيرًا مقصدًا ملعظم مقاتلي
«داعش» املنسحبني أمام تقدم الجيش
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط تـ ــدمـ ــر (ري ـ ــف
حـمــص ال ـشــرقــي) .وي ـبــدو مـ ّ
ـرجـحــا أن
خطط الجيش فــي مــا يـخـ ّـص الجبال
ُ
ال ـتــدمــريــة ت ـل ـحــظ ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
ضرورة تطويقها وعزلها عن أي تأثير
محتمل قــد يسعى التنظيم املتطرف

إلـ ــى إحـ ــداثـ ــه ف ــي خ ــارط ــة ال ـس ـي ـطــرة،
ّ
سواء في محاولة شن هجمات جديدة
ّ
ن ـح ــو تـ ــدمـ ــر ،أو فـ ــي م ـ ـحـ ــاوالت ش ــن
هجمات انطالقًا من الجبال تستهدف
ال ـخ ـطــوط الـخـلـفـيــة ل ـل ـقــوات الـســوريــة
التي ُينتظر أن تنطلق نحو السخنة.
ويواصل الجيش عملياته في محيط
ّ
أهمية
تدمر الشمالي الشرقي ،موليًا
خاصة للوصول إلــى مدينة السخنة
االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ( 70كـيـلــومـتـرًا شمال
شــرق تــدمــر) الـتــي تعتبر صلة وصل
بني الحدود اإلدارية ملحافظتي حمص
ودي ــر ال ــزور .وتعتبر السخنة واح ـدًا
من أقوى تجمعات «داعش» العسكرية
ف ــي ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة .وس ـي ـكــون من
ش ـ ــأن س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش ع ـل ـي ـهــا فـتــح
ـاو قــد يـكــون سريعًا
الـطــريــق أم ــام ت ـهـ ٍ
ودرامــات ـي ـك ـيــا ي ـقــود ال ـق ــوات املـتـقــدمــة
نحو قصر الحير الشرقي لعزل جبل
بـ ـش ــري ،ث ــم االن ـ ـطـ ــاق ن ـح ــو كـبــاجــب
وال ـش ــوال (ري ــف دي ــر الـ ــزور الـجـنــوبــي
الـ ـغ ــرب ــي) ف ــي زم ـ ــن ق ـي ــاس ــي .وك ــان ــت
ّ
لتمدد
األخـيــرتــان قــد شكلتا مفتاحًا
ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ـتـ ـط ــرف مـ ــن ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
نحو وســط البالد ّإبــان صعوده على
ح ـســاب «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» قـبــل ثــاثــة
أع ــوام .وتشكل ديــر الــزور فــي موازين
الجيش السوري الهدف االستراتيجي
األك ـبــر ال ــذي تسعى خـطــط وم ـســارات
معارك البادية إلى تحقيقه في أسرع
وقت ممكن .ويقود هذا التفصيل إلى
مــاح ـظــة أه ـم ـ ّـي ــة إض ــاف ـ ّـي ــة لـعـمـلـيــات

ال ـج ـي ــش ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ال ـج ـنــوبــي،
قـ ُ
ـوام ـه ــا ال ـس ـعــي لــان ـطــاق ب ـم ـحــاذاة
الحدود اإلدارية الجنوبية للرقة شرقًا
نحو دير الزور أيضًا .ومن املالحظات
الجديرة باالنتباه ّفي دخــول الجيش
وحلفائه الــريــف الــرقــي سعي الـقــوات
امل ـت ـقــدمــة إل ــى تـثـبـيــت ن ـق ــاط سـيـطــرة
تحقق أكـبــر تـمــاس ممكن مــع «ق ــوات
س ــوري ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ـ ّـي ــة» ،ع ـل ــى نـحــو
ّ
ـذك ــر بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
يـ ّ
شــنـهــا الـجـيــش ضــد الـتـنـظـيــم جنوب
منبج (ريــف حلب الشمالي الشرقي).
ُ
وال ي ـم ـكــن ف ـص ــل ك ــل هـ ــذه املـ ـس ــارات
ع ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة املـسـتـمــرة
عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي بــن ســوريــا
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،وم ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن .ورغ ـ ــم
امل ـســافــة ال ـشــاس ـعــة ال ـت ــي تـفـصــل بني
ّ
ك ــل ت ـلــك ال ـج ـب ـهــات ،غ ـيــر أن ال ـتــرابــط
االسـتــراتـيـجــي ي ـبــدو وشـيـجــا بينها.
ّ
وم ــن نــافـلــة ال ـق ــول إن مـعــركــة تحرير
م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ــزور ب ــات ــت ف ــي نظر
ّ
السورية بمثابة
معظم أطراف الحرب
«املـعــركــة األخ ـيــرة لــداعــش» .وهــو أمــرٌ
ب ــدأت الـصـحــف الـغــربـ ّـيــة فــي اإلش ــارة
إلـيــه أخ ـي ـرًا بــالـتــزامــن مــع انسحابات
«داع ـ ـ ـ ــش» امل ـت ـت ــال ـي ــة مـ ــن الـ ــرقـ ــة أمـ ــام
«قـ ـس ــد» ،وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة ع ـلــى وجــه
ال ـخ ـصــوص إل ــى «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي عـنــونــت قـبــل يــومــن
«ب ـع ــد ال ــرق ــة ،م ـعــركــة أك ـب ــر ت ـل ــوح في
األفــق لهزيمة داعــش والسيطرة على
سوريا».
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األزمة الخليجية

ّ
وفد عسكري تركي في قطر ...والسعودية تصر على رفض الوساطات
تدخل األزمة الخليجية يومها العاشر،
بعد قرار املقاطعة السعودية واإلماراتية
لقطر ،فــي غـيــاب تــام ألي مــؤشــرات إلى
انفراجة قريبة قد يشهدها جدار التوتر
ّ
املتفاقم .بل على العكس من ذلــك ،شكل
خ ـبــر وصـ ــول وف ــد ع ـس ـكــري ت ــرك ــي إلــى
األراضــي القطرية ،قالت رئاسة األركــان
الـتــركـيــة أم ــس إن هــدفــه إج ــراء عمليات
االس ـت ـطــاع والـتـنـسـيــق ،داللـ ــة عـلــى أن
الـ ـخ ــاف ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــرش ــح مل ــزي ــد مــن
التصعيد في مقبل األيام.
وقالت رئاسة األركان التركية ،في بيان،
إن ال ــوف ــد م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة أش ـخ ــاص،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع
والتنسيق املتعلقة بــاسـتـعــدادات نشر
قـ ــوات تــرك ـيــة ع ـلــى األراضـ ـ ــي الـقـطــريــة،
وفق االتفاق املسبق بني البلدين ،الذي
ّ
ص ــادق عـلـيــه األس ـب ــوع املــاضــي ك ــل من
الـبــرملــان الـتــركــي والــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغان.
األخ ـيــر ،وف ــي حــديــث أم ــس إل ــى أعـضــاء
ح ــزب ــه الـ ـح ــاك ــم (ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة)،
جــدد رفـضــه لـعــزل قـطــر ،واصـفــا ق ــرارات
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر
ضــد الــدوحــة بــ«عـقــوبــة اإلع ـ ــدام» .وقــال
أردوغان إنه «خطأ فادح للغاية يرتكب
بحق قطر ...فرض عزلة شاملة على أي
شـعــب أم ــر ال إن ـســانــي وم ـخــالــف للقيم
اإلســامـيــة .كما لــو كــان حكمًا بــاإلعــدام
ص ــدر بـحــق ق ـط ــر» ،ودافـ ــع ع ــن الــدوحــة
معتبرًا أن «قـطــر ات ـخــذت أكـثــر املــواقــف
حسمًا ضــد تنظيم (الــدولــة اإلسالمية)
اإلره ــاب ــي إل ــى جــانــب تــركـيــا .اضـطـهــاد
قطر بحمالت تشويه ال يخدم أي هدف».
دع ـ ـ ــوة أن ـ ـقـ ــرة إلـ ـ ــى الـ ـت ــراج ــع عـ ــن قـ ــرار
«ح ـ ـصـ ــار قـ ـط ــر» ت ـق ــاط ــع م ـع ـهــا مــوقــف
ط ـه ــران ال ـتــي جـ ــددت ع ـلــى ل ـســان وزي ــر
خارجيتها ،محمد جواد ظريف ،الدعوة
إلــى حل الـنــزاع الخليجي .ورأى ظريف
أنـ ـ ــه «مـ ـ ــن املـ ـه ــم مل ـن ـط ـق ـت ـنــا لـ ـي ــس فـقــط
ح ــل هـ ــذا الـ ـن ــزاع ت ـح ــدي ـدًا ،أو ال ـخــاف
ب ــن ج ـيــران ـنــا الـجـنــوبـيــن ف ــي الخليج
الفارسي من خالل الحوار ،بل في الواقع

إقامة آلية دائمة للمشاورات والتحادث
وحل النزاعات في منطقتنا».
إال أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن «حـ ـ ـص ـ ــار ق ـط ــر»
رفضه وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،املوجود في واشنطن ،في زيارة
تستهدف مناقشة األزمة مع قطر .وشدد
في خالل محادثات مع نظيره األميركي
ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ع ـلــى أن الـسـعــوديــة
«ال ت ـف ــرض حـ ـص ــارًا» ع ـلــى ق ـط ــر ،عـ ـ ّ
ـادًا
اإلجـ ــراءات املشتركة مــع أبــو ظبي ضد
ال ـ ــدوح ـ ــة «مـ ـعـ ـق ــول ــة» ،وأن كـ ــل فـعـلـتــه
السعودية «أننا حرمناهم من استخدام
أجــوائـنــا ،وهــذا حقنا الـسـيــادي» .ولفت
إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم ت ـخ ـف ـيــف إغ ـ ـ ــاق الـ ـح ــدود
للسماح ّ
بلم شمل العائالت ،مشيرًا إلى
اس ـت ـع ــداد ال ـس ـعــوديــة إلرس ـ ــال األغــذيــة
واملساعدات الطبية في حال الضرورة.
وفـيـمــا ب ــدا تـصــريــح الـجـبـيــر استجابة
ن ـس ـب ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــوة تـ ـيـ ـل ــرس ــون ف ـ ــي وق ــت
س ــاب ــق لـلـتـخـفـيــف م ــن ق ـ ــرار امل ـقــاط ـعــة،
ل ــم ي ــدل األخ ـي ــر ب ــأي ت ـصــريــح ف ــي هــذا
ال ـخ ـصــوص ،واك ـت ـفــى ب ـيــان للخارجية
األميركية بالقول إن «تيلرسون بحث
م ــع ال ـج ـب ـيــر ال ــوض ــع حـ ــول ق ـط ــر» .لكن
وزيــر الــدفــاع األميركي جيمس ماتيس
ـوارب ،وص ـ ــف فـيــه
أدل ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ــح مـ ـ ـ ـ ـ ِ
قبل
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ط
ـ
ق
ـى
ال ـح ـصــار امل ـف ــروض عـلـ
ّ
بعض دول الخليج بــأنــه «وض ــع معقد
ل ـل ـغــايــة» ،وم ـج ــال ي ـجــب ال ـت ـ ّ
ـوص ــل فيه
إلى تفاهم .وأبلغ ماتيس لجنة القوات
املـسـلـحــة فــي مـجـلــس ال ـن ــواب أن «أمـيــر
قطر ورث تركة صعبة ،وأنه يتحرك في
االتجاه الصحيح».
وم ــع أن ال ــزي ــارة الـسـعــوديــة لواشنطن،
ف ــي ه ــذا ال ـتــوق ـيــت ،ق ــد تـحـمــل عــامــات
على تطور املوقف األميركي من األزمــة
الـخـلـيـجـيــة ،إال أن الـجـبـيــر بـقــي مـصـ ّـرًا
على عدم وجود وساطة أميركية ،وعلى
أن ال ـحــل سـيـكــون خـلـيـجـيــا ـ ـ خليجيًا،
واضعًا زيارته إلى الواليات املتحدة في
إطار إطالع الدول على «الئحة اإلرهاب»
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــات والـ ـكـ ـي ــان ــات
املرتبطة بقطر ،والتي ّ
عممها قبل أيام

الــربــاعــي :السعودية واإلمـ ــارات ومصر
والبحرين.
ل ـكــن االه ـت ـم ــام األم ـي ــرك ــي ب ــدا أم ــس أنــه
ف ــي وارد آخـ ـ ــر ،إذ ك ـش ــف مـ ـس ــؤول فــي
ال ـكــون ـغــرس أن إدارة الــرئ ـيــس دون ــال ــد
ت ــرام ــب أخ ـط ــرت ال ـكــون ـغــرس ،األس ـبــوع

أغلقت الدوحة مصنعيها
إلنتاج الهيليوم بسبب
المقاطعة السعودية

املـ ــاضـ ــي ،ب ــأن ـه ــا ت ـخ ـطــط ل ـل ـب ــدء قــري ـبــا
ب ـت ـس ـل ـي ــم ذخ ـ ــائ ـ ــر دقـ ـيـ ـق ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة
بموجب اتـفــاق لبيع أسلحة يـعــود إلى
عام  ،2015وهو ما يواجه احتمال عرقلة
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي جـلـســة ل ــه ال ـي ــوم،
والذي يتطلع إلى ّ
الحد من بيع األسلحة

للسعودية على خلفية االنـتـهــاكــات في
اليمن.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،وب ـع ـي ـدًا م ــن غـمــوض
امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـث ــاب ــت ف ـق ــط عـلــى
االسـتـثـمــار فــي األزم ــة الخليجية ،أعــاد
االتحاد األوروبي تأكيد سياسة «النأي
ب ــال ـن ـف ــس» عـ ــن ال ـ ـخـ ــاف فـ ــي ال ـخ ـل ـيــج.
وقالت املمثلة العليا لالتحاد ،فيديريكا
موغريني ،إن االتـحــاد األوروب ــي «يتبع
سـ ـي ــاس ــة الـ ــوسـ ــاطـ ــة فـ ــي إدارة األزمـ ـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ال س ـي ـم ــا عـ ـب ــر ت ـش ـج ـيــع
الحوار مع جميع األطــراف والبحث عن
أرضـيــة مشتركة» .وأش ــادت موغيريني
بالوساطة الكويتية ،مؤكدة أن أوروبــا
«ال ت ــرغ ــب فـ ــي رؤي ـ ــة أي ت ــداعـ ـي ــات أو
تصعيد إضافي في منطقة الخليج».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أج ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ـ ــوتـ ـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس ،اتـ ـص ــال ــن
هاتفيني بكل من امللك السعودي سلمان
ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز ،وولـ ـ ّـي عـهــد أب ــو ظبي
محمد بــن زاي ــد ،بـحــث خــالـهـمــا األزم ــة
الخليجية وسبل حل الخالفات ،بحسب
ما أعلن الكرملن.
وعلى الرغم من فشل الوساطة الكويتية
بـعــد الـجــولــة الخليجية ألم ـيــر الـكــويــت

خالل مباراة كرة قدم لمنتخب قطر أول من أمس (أ ف ب)

صباح األحمد الجابر الصباح ،األسبوع
املاضي ،كان الفتًا اإلعالن عن زيارة امللك
األردني عبد الله الثاني إلى الكويت للقاء
الـصـبــاح ،خصوصًا أن املــوقــف األردن ــي
ّ
ات ـخــذ طــابــع امل ـســايــرة ل ـقــرار الـسـعــوديــة
ّ
مـقــاطـعــة ق ـطــر ،إذ اقـتـصــرت عــمــان على
ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـم ـث ـيــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي مــع
ال ــدوح ــة ،ف ــي خ ـط ــوة ّفـ ّـســرهــا مــراق ـبــون
بــأن ـهــا م ـحــاولــة لـتـجــنــب االنـ ـخ ــراط في
تصعيد مــع تـيــار «اإلخـ ــوان املسلمني»،
األردن فــي غنى عنه فــي الــوقــت الــراهــن.
سياسة ّ
عمان في إبعاد نيران الخالف
الخليجي ،يلتزم بها املغرب كذلك ،وإن
بصورة أكثر صراحة ،حيث كانت وزارة
الخارجية املغربية قد أعلنت إرسال امللك
محمد ال ـس ــادس طــائــرة م ـســاعــدات إلــى
قطر ،وعرضه في الوقت نفسه للتوسط
بني القطريني والسعوديني.
املــواقــف الـحـيــاديــة هــذه لــن تستسيغها
الـ ــريـ ــاض ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،م ــع إص ــراره ــا
ع ـل ــى س ـي ــاس ــة اس ـت ـق ـط ــاب حـ ـ ـ ــادة ،آخ ــر
تمظهراتها مـحــاولــة الس ـتــدراج الـعــراق
إلى االصطفاف الخليجي ،عبر اإللحاح
على بغداد لقيام رئيس وزرائها حيدر
ال ـع ـبــادي ب ــزي ــارة إل ــى ج ــدة ول ـق ــاء املـلــك
ال ـس ـعــودي سـلـمــان بــن عـبــد ال ـعــزيــز في
هــذا التوقيت .مـصــادر فــي بـغــداد أكــدت
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـ ــزي ـ ــارة ل ــن ت ـت ــم ه ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،وأن الـ ـع ــراق ي ـ ــدرك ضـ ــرورة
ال ـنــأي بالنفس عــن ال ـخــاف الخليجي،
وعدم إعطاء فرصة ملحاولة توريطه في
هذا النزاع.
وظهر أمس أول املؤشرات على انعكاس
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـق ـطــري ،مــع كـشــف م ـصــادر عــن إغــاق
قطر ملصنعيها إلنتاج الهيليوم ،بسبب
املـقــاطـعــة االق ـت ـصــاديــة ال ـس ـعــوديــة لـهــا،
وإغــاق الحدود البرية .مع اإلشــارة إلى
أن قطر ّ
تعد ثاني أكبر منتج للهيليوم
فــي الـعــالــم ،وتـقــوم «راس غ ــاز» التابعة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة «قـ ـ ـط ـ ــر ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول» ب ـت ـش ـغ ـيــل
املصنعني املذكورين.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

فلسطين

«زواج المصلحة» بين دحالن و«حماس» يبدأ؟
غزة ــ هاني إبراهيم
ماذا جنى وفد حركة «حماس» العائد من
القاهرة؟ لم تجب «حماس» حتى اللحظة
عن هــذا الـســؤال ،إذ لم يعقد بعد مؤتمر
تـعـلــن فـيــه ال ـحــركــة مــا تــوصـلــت إل ـيــه مع
السلطات املصرية ،وربما لن يحدث ذلك
أسوة بما جرى بعد زيارات سابقة ،رغم
أن قـيــادات فــي الحركة أكــدت أن األخيرة
س ـت ـع ـلــن ب ـع ــض ال ـت ـفــاص ـيــل ف ــي مــؤتـمــر
خالل األيام املقبلة.
ف ـ ــالـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع األم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــوفـ ـ ــد،
والشخصيات التي قابلها هناك (رئيس
جـهــاز املـخــابــرات املصرية خــالــد ف ــوزي)،
يـصـبـغــان خ ــط ال ـت ــواص ــل ال ـح ـم ـســاوي ـ
املصري بالصبغة األمنية ،كما أن «طبخة
كاملة» لم تنضج بعد ،واألهم أن الحركة
عاتقها
ال تــريــد أن تعلن أي ش ــيء عـلــى
ُ
تع َد بما ال تملك ،ولذلك «فليقل
حتى ال ِ
دحـ ـ ـ ـ ــان ...أو امل ـ ـصـ ــريـ ــون ،مـ ــا يـ ــريـ ــدون،
ّ
وليتحملوا هــم تبعات الــوعــود» ،تشرح
مصادر حمساوية في غزة.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ت ــأخـ ـي ــر كـ ـش ــف ب ـعــض
التفاصيل يرجع إلى أن «مكتب الخارج»
ل ــم ت ـصــل إل ـيــه الـتـفــاصـيــل كــافــة إال بعد
ع ــودة الــوفــد إل ــى غ ــزة ،وذل ــك العـتـبــارات
تتعلق بصعوبة التواصل في ظل األزمة
ال ـج ــاري ــة م ــع ق ـط ــر ،خ ــاص ــة أن ال ـقــاهــرة،
حيث كــان الــوفــد ،رأس حربة فيها .وفي
األيــام األولــى لــزيــارة الــوفــد ،عندما بدأت
األزمـ ـ ـ ــة مـ ــع قـ ـط ــر ،لـ ــم ي ـظ ـه ــر ل ـل ــزائ ــري ــن،
الذين طلبت املخابرات املصرية قدومهم

بصورة استثنائية ،أن زيارتهم تصادفت
مــع األزمـ ــة ،أو أن ال ـقــاهــرة تـعـمــدت طلب
قدومهم مع علمها سلفًا بتوقيت الحرب
الخليجية الداخلية ،كي يمثل ذلك جبهة
ضغط على «حماس».
ما زاد الشكوك أن القاهرة لم تجامل الوفد
بفتح معبر رفــح للعالقني أو املسافرين
م ــن غ ــزة خ ــال خ ــروج ــه أو ع ــودت ــه ،كما
كانت الحال في مرات سابقة ،عند ما كان
يفتح املعبر لعبور املسافرين فيما يخرج
وفد ما أو يعود ،خاصة أن شهر رمضان
وما قبل عيد الفطر وكذلك إجازة الصيف
هي «مــواســم التسهيالت» املصرية التي
الغزيون عادة.
ينتظرها َ
ع ـلــى األق ـ ــل ،ض ـ ِـم ــن ال ــوف ــد وع ـ ـدًا مـصــريــا
ب ــال ـس ـم ــاح ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
للحركة ،إسماعيل هنية ،بــالـخــروج في
مطلع الشهر املقبل ،لبدء جولة خارجية،
غالبًا ستكون وجهتها إيران ،خاصة في
حال لم تكن األزمة مع قطر قد انتهت في
ّ
ذل ـ ّـك الــوقــت ،عـلــى أن لـبـنــان وجـهــة أولــى
حفز املصريون على البدء منها ،لكي ال
يثير ذلك السعوديني ،وهو ما نقله الوفد
لهنية.
أم ــا الـحــديــث الـقــديــم ـ ـ الـجــديــد عــن عــودة
الـ ـن ــائ ــب املـ ـفـ ـص ــول مـ ــن حـ ــركـ ــة «ف ـ ـتـ ــح»،
مـحـمــد دح ـ ــان ،إل ــى ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
ً
الفلسطينية عـبــر بــوابــة غ ــزة ،فـهــو أوال
حلم ال يخفيه النائب املدعوم إماراتيًا ،بل
عبر عنه خالل األيام املاضية على صورة
«بشريات» وعد بها ليس املحاصرين في
غزة ،بل فلسطينيي الضفة املحتلة ،عبر

حسابه على «فايسبوك».
يـ ـنـ ـق ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول مـ ـ ـص ـ ــري مـ ـطـ ـل ــع ع ـلــى
املـبــاحـثــات أن ال ـل ـقــاءات األخ ـي ــرة أشــرف
ً
شخصيا ولــم يرسل
عليها خالد فــوزي
وكيله كما جرت العادة .وبشأن عناوين
التفاهمات ،يشرح أنها كانت في جانبني:
األول يتعلق بترتيب اإلدارة السياسية

االتفاق الوحيد المؤكد
هو التعاون على محاربة
«داعش» في سيناء

وامل ـي ــدان ـي ــة ب ــن «حـ ـم ــاس» ودح ـ ــان في
غزة ،والثاني بترتيب العالقة األمنية مع
مصر وعلى الحدود.
وق ــال امل ـســؤول نفسه إن الـقــاهــرة أعطت
«الـضــوء األخـضــر لوفد حماس ودحــان
بــال ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل حـ ــول ال ـش ــق األول،
وسيباركه ويعمل على اعتماده» ،مشيرًا
إلى أنه في سبيل ذلك عقد وفد «حماس»
ومستشارو دحالن أربعة لقاءات تمخض
عنها «اتفاق مبدئي لتشكيل لجنة إدارية
مشتركة إلدارة غ ــزة ،تتفرع عنها لجان
تعمل على تنفيذ االتفاقات التي تتضمن
إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـب ــر رف ـ ـ ــح واملـ ـع ــاب ــر

األخرى ،وإدارة الوزارات في القطاع ،فيما
يبقى املـلــف األمـنــي ـ ـ باستثناء الشريط
الحدودي ـ تمسك به حماس».
البند األخير هو ما كان يعني املصريني
خـ ــال املـ ـح ــادث ــات ،إذ إن ن ـظــرت ـهــم إل ــى
غ ــزة كـمـلــف أم ـنــي ب ــدرج ــة أولـ ــى ال ت ــزال
ه ـ ــي املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،كـ ـم ــا ي ـن ـق ــل م ـط ـل ـعــون
على ال ــزي ــارة .ويتقاطع ذلــك مــع مــا قاله
القيادي الحمساوي موسى أبــو مــرزوق
خالل زيارته األخيرة إلى بيروت (تبعت
وجوده في القاهرة) ،حيث أبلغ مسؤولني
لبنانيني بأن «الحوار مع مصر إيجابي...
وال ـتــوافــق األس ــاس ــي هــو عـلــى دور أكبر
ف ــي مـلــف داعـ ــش ف ــي س ـي ـنــاء» ،كـمــا نفى
أن يـكــونــوا قــد أبـلـغــوا رسـمـيــا بــالـخــروج
مــن قطر .وكــان مالحظًا خــال زيــارتــه أن
حديثه ركز على أزمة «حماس» والعالقة
بكل من مصر وقطر أكثر من الحديث عن
وضع املخيمات الفلسطينية في لبنان.
ومن جملة ما اتفق عليه إجراءات جديدة
عـلــى ال ـح ــدود تـنـفــذهــا «ح ـم ــاس» ضمن
خـطــة أمـنـيــة مـتـكــامـلــة لـحـمــايــة ال ـحــدود،
وذل ــك بتعزيز قــواتـهــا وإن ـشــاء خــط على
مــدار الـحــدود وتوفير إنــارة دائمة هناك
ً
ل ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا بـ ـ ــدت م ــامـ ـح ــه ســري ـعــا
عـبــر زي ــارة أح ــد أع ـضــاء الــوفــد (مـســؤول
األجـهــزة األمنية فــي القطاع توفيق أبو
نعيم) إلــى الـحــدود مباشرة بعد عودته
من مصر.
وب ـش ــأن ال ـخ ــاف ع ـلــى ق ــوائ ــم مـطـلــوبــن
ّ
تصر مصر دومًا على تسليمهم ،ومنهم
فـلـسـطـيـنـيــون وآخ ـ ــرون ك ــان ــوا يـخــدمــون

ُ
تنظيم «والي ــة سـيـنــاء» وأم ـســك بـهــم في
غـ ــزة ،أفـ ــاد ال ـق ـي ــادي ال ـح ـم ـســاوي أحـمــد
يوسف بأن «حماس» اقترحت هذه املرة
بأن تحاكم الحركة «أي متهم بتجاوزات
داخــل غزة دون تسليمه ملصر» .وأضاف
ي ــوس ــف ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
«الجانب املصري تفهم الجهد الذي تبذله
حماس على صعيد مالحقة املتطرفني»،
خ ــاص ــة أن أي ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـل ـيــم سـتـضــع
الـحــركــة عـلــى م ـهــداف السلفيني بـصــورة
كبيرة ،ألنها ستظهرها متعاونة أمنيًا
مع املخابرات املصرية.
«جــرعــة الـتـفــاؤل» الـكـبــرى أع ــاد تأكيدها
ال ـق ـيــادي املـحـســوب عـلــى دحـ ــان ،سمير
املشهراوي ،الــذي تحدث عن لقاء تم بني
دحالن والسنوار ،شارحًا في حوار متلفز
أمـ ــس ،أن ال ــوف ــد م ــن جـهـتـهــم ض ــم أيـضــا
ال ـن ــائ ــب م ــاج ــد أبـ ــو ش ـمــالــة وال ـق ـيــاديــن
سليمان أبو مطلق وسامي أبو سمهدانة.
وأض ــاف املـشـهــراوي أنهم (تـيــار دحــان)
أخ ـط ــأوا ك ـمــا ح ــال «حـ ـم ــاس» ،ل ـكــن «مــن
يريد بناء نظام ديموقراطي عليه أن يبدأ
بــانـتـقــاد نـفـســه» ،الف ـتــا إل ــى أن الـلـقــاءات
«ن ـج ــم ع ـن ـهــا اع ـت ـم ــاد وث ـي ـقــة األس ـ ـ ــرى...
م ــا يـنـشــر ب ـشــأن االت ـف ــاق ع ـلــى دولـ ــة في
غ ــزة ك ــام ف ـ ــارغ» .وت ــاب ــع« :ال ي ـج ــوز أن
نــرت ـهــن ملـ ــزاج ش ـخــص ـ ـ ـ رئ ـي ــس الـسـلـطــة
مـحـمــود ع ـبــاس ـ ـ وق ــررن ــا م ـغ ــادرة مربع
العجز والـهــوان»ّ ،
مبينًا أنهم ملسوا لدى
«حماس» رغبة مماثلة ،وثمة «مقترحات
سـتـصـبــح م ــوض ــع الـتـنـفـيــذ ف ــي الـقــريــب
العاجل».
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العالم

قضية
أحد لم يساعد في الوصول إلى حل سياسي ّ
مر نحو ست سنوات على نسيان ليبياٌ .
ّ
جدي،
ّوتحديدًا الدول الغربية .صراعات األطراف اإلقليمية من جهة أخرى ،أحرقت البالد ...التي يبدو
أنها تجد نفسها أمام عودة رجاالت «العقيد»

ليبيا :القذافي يعود
محمود مروة
عــاد «الـقــذافـ ّـيــون» إلــى تـصـ ّـدر املشهد
ال ـل ـي ـبــي .ل ــم ي ـعــد ف ــي األم ـ ــر م ــا يقبل
ال ـت ـش ـك ـي ــك .لـ ـك ــن ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى أي
«ص ـف ـق ــات» ع ـ ــادت رمـ ــوزهـ ــم؟ س ــؤال
سـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـب ـ ـقـ ــى رهـ ـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات
ّ
والـ ـق ــراءات ،وق ــد يـشــكــل لـغـزًا ُيـضــاف
إلى الئحة طويلة من األلغاز العربية
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــا فـ ـتـ ـئ ــت ت ـ ـث ـ ـقـ ــل حـ ـي ــواتـ ـن ــا
السياسية.
مشهد «العودة» تتداخل فيه معطيات
ليبية محلية بطبيعة الحال ،والكثير
مــن املعطيات اإلقليمية .بخصوص
املعطيات األولــى ،فهي مفتوحة على
املساعدة على رسم
القراءة السياسية
ِ
ظ ــل الـسـيــاق
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
ك
ص ــور امل ـش ـهــد .لـ
ّ
الـعــربــي ال ـحــالــي ،فـقــد يــوفــر الـصــراع
الخليجي ـ ـ الخليجي (أو بــاألحــرى

«نـشــر الغسيل الخليجي» املستمر)
بعض العناصر املساعدة على الفهم،
ّ
خـ ــاصـ ــة أن ل ـي ـب ـي ــا سـ ــاحـ ــة تـ ـص ــارع
مستمر بني تلك ُالقوى.
قـبــل أيـ ــام ،ح ــن أع ـل ــن (ف ـج ــأة) إخ ــاء
سبيل سيف اإلس ــام الـقــذافــي ،قــادت
ّ
عدة مؤشرات نحو افتراض أن دولة
اإلمــارات ،وعبر أدواتها ،لعبت الدور
ّ
األك ـ ـبـ ــر فـ ــي إخ ـ ــاء س ـب ـي ـل ــه .ق ـي ــل إن
هدفها (وهدف حليفتها ،السعودية)،
مواجهة النفوذ القطري ـ التركي في
ّ
لـيـبـيــا (األخـ ـب ــار ،ع ــدد  .)٣١٩٨ولـعــل
ّ ّ
م ــا ي ـعــزز ذل ــك ،ه ــو أن مــطـلـعــن على
«الوساطات الخليجية» القائمة نقلوا
ّ
أمــس أن قطر «قـ ّـدمــت ضـمــانــات ،وإن
محدودة ،تأخذ باالعتبار الهواجس
املصرية في ليبيا».
ال تزال هذه القراءة األقرب إلى املنطق،
ّ
رغم املعرفة املسبقة بأن ترجمة هذه

ّ
«القذافيون» ...نواة الوالء
ّإن تعريف «القذافيني» اليوم (وليس القذاذفة نسبة إلى القبيلة) «فيه شيء من الصعوبة،
نتيجة غياب املنهج إن َّ
صح التعبير» ،يجيب الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري .يؤكد ّأن
ّ
«أنصاره القبليني واملوالني له على أسس قبلية هم الذين يشكلون نواة الوالء األقوى ،وهم
الذين ُي ِّ
عو ّل عليهم (سيف اإلسالم) في املستقبل» .يشرح الكاتب الليبي أن «االرتباط
ّ
ّ
ّ
القبلي يظل هو األقوى في ليبيا ،وهو لب التأييد للقذافي ،وأهميته تكمن في أن املكون
القبلي في الغالب ال يخضع للحسابات اآلنية التي تتصف بها املواقف السياسية ...وهذا
ما ُي ِّ
فسر أن القذافي جعل وقفته األخيرة في سرت حيث القبائل املوالية له ،في حني ّأن ابنه
(سيف) اختار بني وليد ليمضي فيها آخر أيام النظام ،وذلك القتناعه بأنه سيكون هناك
ً
في أمان ولن يطاله سوء ،وهذا ما حدث فعال» ،إذ ّإن اعتقاله ّتم كما قيل حني كان يحاول
مغادرة ليبيا عبر الصحراء.

«الصفقة» في ليبيا ال تــزال غامضة،
ّ
خ ــاص ــة أن س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام وخـلـيـفــة
حـ ـفـ ـت ــر (ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ــواسـ ــع
ف ــي الـ ـش ــرق والـ ـق ــري ــب س ـيــاس ـيــا مــن
مصر واإلم ـ ــارات) ،قــد ال يلتقيان في
ال ـس ـي ــاس ــة .ل ـك ــن ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،هــي
«لـعـنــة ال ـقــذافــي» الـتــي تــاحــق ليبيا.
طيفه يقترب من البالد التي أدمتها
الحروب على مدى ستة أعوام .حروب
فـيـهــا الـكـثـيــر مــن «حـ ــروب اآلخ ــري ــن ـ
األشقاء ،على أرضها».
الـكــاتــب الـلـيـبــي مصطفى الـفـيـتــوري
ي ـ ــرى األم ـ ـ ــور م ــن زاوي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى .هــو
ـأن ج ــدي ــة
يـ ـجـ ـي ــب ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــؤال ب ـ ـش ـ ـ ّ
«ع ــودة الـقــذافـيــن» بــالـقــول إن ــه جرى
«إقصاؤهم من قبل الساسة املحليني
وال ـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة وال ـ ــدول الـغــربـيــة،
فهذه األط ــراف اعتقدت منذ  2011أن
ال ـق ــذاف ــي ...انـتـهــى وأن ــه رج ــل منبوذ
من شعبه ويعتبر صفحة سوادء من
ّ
تــاريــخ لـيـبـيــا» ،مـسـتــدركــا ب ــأن هــؤالء
«ع ـ ــادوا واكـتـشـفــوا أن ـهــم كــانــوا على
خ ـطــأ ،واك ـت ـش ـفــوا أي ـضــا أن لـيـبـيــا ال
يمكن أن تكون ديموقراطية ومستقرة
وآمنة من دون أنصار القدافي» .هذا
ّ
ما يقوده إلى اعتبار أن «الذي سوف
يحدث ،وإن كان سيأخد وقتًا ،هو أن
األطراف العاقلة ،وخاصة األوروبيني،
س ـي ـط ـل ـبــون م ــن أنـ ـص ــار ال ـق ــذاف ــي أن
ي ـت ـقــدمــوا لـلـعــب دور ،ألن ال ـس ـنــوات
الـســت املــاضـيــة أثـبـتــت أن ــه ال مناص
من إشراكهم في رسم مستقبل ليبيا،
ّ
عالوة على أن هذا هو منطق األشياء
الطبيعي».

مؤشرات «العودة»
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ذك ـ ـ ــر م ــوق ــع
ّ
إخـ ـب ــاري أن «كـتـيـبــة ثـ ــوار طــرابـلــس

األحاديث عن «رجاالت القذافي» ،باتت شائعة في هذه األيام (عن الويب)

مصر

ّ
البرلمان ملكي أكثر من الحكومة :بيع الجزيرتين
أحالت «اللجنة التشريعية
والدستورية» في البرلمان
«اتفاقية تيران وصنافير»
إلى هيئته العامة ،التي
ستحيلها بدورها إلى لجنة
الدفاع ،والتي ُيتوقع
أن تناقشها وترفعها
مجددًا إلى الهيئة العامة
كخطوة نهائية لتمرير
االتفاقية في البرلمان،
وقد يتم كل ذلك في
يوم واحد!
ٍ

القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
مررت اللجنة التشريعية في البرملان
امل ـصــري ،فــي جلسة تــرأسـهــا رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـع ــال،
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود الـبـحــريــة
ب ــن مـصــر وال ـس ـعــوديــة ،ي ــوم أم ــس،
وه ـ ــي الـ ـت ــي س ـي ـتــم ب ـمــوج ـب ـهــا نـقــل
تـبـعـيــة ج ــزي ــرت ــي تـ ـي ــران وصـنــافـيــر
ُ
إلــى الــريــاض ،على أن تـعــرض أيضًا
عـلــى «لـجـنــة الــدفــاع األم ــن الـقــومــي»
في البرملان نفسه .ومن غير الواضح
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـغــرق ـهــا لـجـنــة
ال ــدف ــاع إلعـ ـ ــداد ت ـقــريــرهــا ال ـن ـهــائــي،
ولكن ثمة مـصــادر برملانية تحدثت
عــن امـكــانـيــة الـقـيــام بــذلــك فــي الـيــوم
نـفـســه ،ف ــي ح ــال كــانــت ك ــل الــوثــائــق
مـسـتــوفــاة ،وإال ستعرض االتفاقية
عـلــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة فــي اجتماعها
املقبل .إال أنــه يـبــدو واضـحــا أن ثمة
إصـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى ت ـس ــري ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات،
ولــذلــك فمن غير املستبعد أن تنهي
لجنة الدفاع عملها بسرعة قياسية.
في غضون ذلك ،دخل أمس ،عشرات
ال ـص ـحــاف ـيــن ف ــي اع ـت ـص ــام ف ــي مقر
نـقــابــة الـصـحــافـيــن امل ـصــريــة وســط

ال ـقــاهــرة للمطالبة بــرفــض الـبــرملــان
ت ـمــريــر االت ـف ــاق ـي ــة ،وهـ ــو االع ـت ـصــام
الـ ــذي شـ ــارك ف ـيــه امل ــرش ــح الــرئــاســي
الـســابــق حمدين صـبــاحــي ،ويتوقع
أن يشهد انطالق تظاهرات عــدة من
مقر النقابة خــال الساعات املقبلة،
فيما أعـلــن نقيب الصحافيني ،عبد
املـحـســن ســامــة ،ال ــذي يشغل أيضًا
منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة
«األه ـ ـ ـ ــرام» ،رف ـض ــه وجـ ــود اعـتـصــام
داخل النقابة.
تــزام ـنــا ،نـشــر نــاش ـطــون عـبــر مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أرق ــام أعضاء
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ـب ــر «ف ــاي ـس ـب ــوك»
و«تويتر» إلرسال رسائل واالتصال
بـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـل ـي ـه ــم
لتغيير موقفهم ومطالبتهم برفض
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا أطـ ـلـ ـق ــت ق ــوائ ــم
«ال ـعــار» للنواب املــؤيــديــن لالتفاقية
وتمريرها .ويشار إلى أن استطالعًا
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرأي أج ـ ـ ـ ـ ـ ــراه «املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز امل ـ ـصـ ــري
لـ ـبـ ـح ــوث ال ـ ـ ـ ــرأى ال ـ ـعـ ــام ـ ـ ـ ب ـص ـي ــرة»
حــول االتـفــاقـيــة ،أظـهــر أن  %47ممن
شملهم االسـتـطــاع ي ــرون أن الجزر
مصرية مقابل  %11فقط يرون أنهما
س ـع ــودي ـت ــان ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ــدد %42

موقفهم .كذلك فإن  %47ممن شملهم
االسـتـطــاع أك ــدوا أنـهــم لــن يــوافـقــوا
على تسليم الجزيرتني.
وبــال ـعــودة إل ــى مـجــريــات مناقشات
ّ
اللجنة أمس ،فإن الشاهدة الوحيدة
التي استعانت بها من نظام حسني
مبارك هي الدكتورة هايدي فــاروق،
وقد كانت مستشار قضايا الحدود

أعلن ممثل الجيش أنه
لم تسل نقطة دم مصرية
واحدة على الجزيرتين
والسيادة الدولية والثروات العابرة
لـ ـلـ ـح ــدود .وق ــال ــت خ ـ ــال ش ـهــادت ـهــا
إن مــديــر امل ـخــابــرات الـعــامــة السابق
عمر سليمان ،ووزير الدفاع السابق
املـ ـشـ ـي ــر م ـح ـم ــد حـ ـس ــن طـ ـنـ ـط ــاوي،
ّ
كــلـفــاهــا بالبحث فــي اتـفــاقـيــة تـيــران
وص ـنــاف ـيــر م ــا ب ــن ع ــام  2006حتى
 ،2010مشيرة إلى أنها جمعت سبعة
صـنــاديــق مــن املـسـتـنــدات ،وذل ــك من
األرشيف البريطاني واألميركي ،ثم
خلصت إلى أن جميع األوراق تثبت

«مصرية الجزيرتني».
لكن فــاروق ،بعدما أدلت بشهاداتها
كــام ـلــة ،خــرجــت م ــن ال ـقــاعــة مـنـهــارة
بـ ــال ـ ـب ـ ـكـ ــاء ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك ف ــي
وطـنـيـتـهــا ،األم ــر ال ــذي ق ــاده النائب
م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور ض ـ ــده ـ ــا ،ف ـي ـمــا
ً
قالت إن لديها طفال رضيعًا ترغب
ف ــي تــرب ـي ـتــه ،ورف ـض ــت ال ـحــديــث مع
ّ
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .ك ــذل ــك ع ــل ــق وزي ــر
شــؤون مجلس الـنــواب ،عمر مــروان،
على حديث فاروق ،بأن الوثائق التي
تمتلكها الـحـكــومــة تــؤكــد عـكــس ما
شهدت به فاروق.
وفـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة ،ورد
أن وثـ ــائـ ــق األرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـب ــري ـط ــان ــي
واألم ـيــركــي تــؤكــد أن الـجــزيــرتــن لم
تتبعا يومًا لجزيرة العرب ،كذلك فإن
«الجمعية املصرية للقانون الدولي
أع ـ ـ ّـدت م ــذك ــرة ت ـحــدثــت ع ــن مـصــريــة
تيران وصنافير» .ولفتت إلى ترجمة
لألرشيف األميركي ضمن  75وثيقة
ه ــي م ــراس ــات ب ــن امل ـلــك الـسـعــودي
ال ــراح ــل ف ـي ـصــل ،وواشـ ـنـ ـط ــن ،أشـيــر
فيها إلى «مصرية تيران وصنافير»،
لـكــن عـبــد ال ـعــال رف ــض طـلــب ف ــاروق
إخ ـ ـ ـ ــراج اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـق ــاع ــة حـتــى
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العالم
أق ـ ــام ـ ــت م ـ ــأدب ـ ــة إف ـ ـط ـ ــار رم ـض ــان ـي ــة
جماعية لرموز النظام السابق الذين
كانوا معتقلني في سجن الهضبة مع
ذوي ـهــم وأقــارب ـهــم وأع ـي ــان قبائلهم،
وذلك في فندق املهاري في العاصمة
طرابلس» ،مضيفًا ّأن «مصدرًا ّ
مقربًا
مـ ــن أح ـ ــد امل ـع ـت ـق ـل ــن ق ـ ــال إن م ــأدب ــة
اإلفـ ـط ــار ح ـضــرهــا م ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات
األسبق عبدالله السنوسي ،وعبدالله
منصور ،والـســاعــدي معمر القذافي،
وال ـ ـب ـ ـغـ ــدادي املـ ـحـ ـم ــودي ،وأبـ ـ ــو زي ــد
دوردة ،وعــدد من املعتقلني اآلخرين،
ومشايخ وأعيان من قبائل املقارحة
وأوالد سليمان والـقــذاذفــة والنوايل
والرحيبات وذوو املعتقلني» .وأشار
ّ
آخرون إلى أن هيثم التاجوري (تاجر
األم ــن ف ــي طــراب ـلــس ،بـكــل م ــا للكلمة
ّ
من معنى) هو من نظم «اإلفطار» في
الفندق الذي يسيطر عليه.
ّ
نفى بعضهم الـخـبــر ،لـكــن األحــاديــث
عــن «رج ــاالت الـقــذافــي» باتت شائعة
ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام .وهـ ــي ت ـت ـكــاثــر بعد
«إخ ـ ــاء سـبـيــل س ـ ُيــف اإلسـ ـ ــام» يــوم
الجمعة املــاضــي .ذك ــر أيـضــا فــي هذا
ّ
ال ـس ـي ــاق أن م ــن ب ــن م ــن تـ ـ ّـم اإلف ـ ــراج
ً
ع ـن ـه ــم فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ك ـ ــا مــن
«العميد ناجى مسعود حرير ،العميد
ال ـشــريــف مـحـمــد ب ــن نـ ـي ــران ،الـعـمـيــد
الـشــريــف بــن ن ـيــران غـمـيــض ،العقيد
فتحي إبراهيم مبروك ،العقيد محمد
عـبــد الــرحـيــم عـبــدالـلــه ،وامل ـقــدم سالم
اعويدات اعويدات».
ّ
إذا صـ ّـحــت أن ـب ــاء ك ـه ــذه ،فـ ــإن اسـ َـمــي
س ـي ــف اإلسـ ـ ـ ــام والـ ـسـ ـن ــوس ــي ،وه ــو
أحــد أشهر رجــال املخابرات العربية،
ق ــد ي ـك ـف ـيــان وح ــده ـم ــا ،ل ـب ـ ّـت «عـ ــودة
ّ
الـقــذافــي» .أحــد «الـخـبـثــاء» عــلــق على
األم ـ ـ ــر م ـ ــازح ـ ــا« :قـ ـ ــد ي ــرف ــد الـ ــروائـ ــي
ال ـجــزائــري ياسمينة خـضــرة روايـتــه
(لـيـلــة ال ـ ّ
ـري ــس األخ ـي ــرة) عــن الـقــذافــي
ب ـجــزء ث ــان ،يـتـمـحــور ح ــول عــودتــه».
ل ـيــس ال ــوق ــت ل ـل ـم ــزاح ربـ ـم ــا ،إذ هنا
ُ
أيضًا تستذكر مسرحية «امللك يلهو»
لفيكتور هوغو ،التي يشير فيها إلى
«املجنون الذي في حال أراد االنتقام،
ّ
فهل نكون أمام «مجنون
هز ّالعالم»ُ .
ً
ي ـ ـهـ ــز» ل ـي ـب ـي ــا املـ ـ ــدمـ ـ ــاة أص ـ ـ ـ ــا؟ عـنــد
ه ــذه األسـئـلــة ت ـحــدي ـدًا ،ينتقل األدب
(الـ ـسـ ـي ــاس ــي) ب ـس ــاس ــة إل ـ ــى خـشـبــة
السياسة الصرفة.

عهد «االنتقام»؟

ّ
في الظاهر ،إن معظم األطراف الليبية
أعـ ـلـ ـن ــت ص ـ ــراح ـ ــة رفـ ـضـ ـه ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
«إخالء سبيل» سيف اإلســام .األكيد

مسألة وقت
تعرض املستندات الرسمية.
وبــن رواي ــة الحكومة والـبــرملــان من
جـ ـه ــة ،وروايـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــاروق وم ـع ــارض ــي
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ــأى
الجيش عبر ممثل القوات املسلحة،
اللواء مجد الدين بركات ،بنفسه عن
ً
املشهد ،قائال إن األخيرة لم تتدخل
في اتفاقية تعيني الـحــدود البحرية
مع السعودية «مــن قريب أو بعيد...
إال مــن الناحية الفنية» ،مضيفًا أن
الجيش «لم ولن يفرط في ذرة تراب
من األرض املصرية» .وأشــار بركات
إلــى أن جميع امل ــواد فــي االتفاقية ال
ت ـت ـحــدث ع ــن ج ــزي ــرة ،ب ــل ع ــن نـقــاط
أس ــاسـ ـي ــة ،وهـ ـن ــاك آل ـي ـت ــان لـتـعـيــن
الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة« ،وطـ ـنـ ـي ــة عـبــر
التشريع الوطني الــذي يحدد نقاط
األس ــاس ،ودولـيــة عبر اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار».
وق ـ ــال مـمـثــل ال ـج ـيــش إن ــه «ل ــم تسل
ن ـق ـطــة دم ـ ــاء م ـص ــري ــة واحـ ـ ـ ــدة عـلــى
الـجــزيــرتــن ،ول ــدى ال ـقــوات املسلحة
توثيق كامل بجميع الشهداء وأماكن
وجودهم على مستوى الجمهورية».
وحـ ــول األثـ ــر ال ـقــانــونــي لـلـخـطــابــات
املـتـبــادلــة وامل ـف ــاوض ــات مــع الـجــانــب

الـسـعــودي التي مثلت بذاتها نقطة
اختالف ،ذكر أنه بالعودة إلى أحكام
مـحـكـمــة ال ـع ــدل ال ــدول ـي ــة ف ــي قضية
«جــريـنــانــد الـشــرقـيــة» بــن النرويج
والــدن ـمــارك ،نـجــد أن وزي ــر خارجية
الـ ـن ــروي ــج صـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــأن الـ ـج ــزر تـتـبــع
الــدنـمــارك ،وحينما دخـلــوا تحكيمًا
دوليًا جاء القرار بأن تصريح الوزير
ّ
يعتد به دون أي إجراء آخر.
على الضفة املقابلة ،وبينما أعلنت
أح ـ ـ ـ ــزاب «ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور» و«ال ـ ـكـ ــرامـ ــة»
و«ال ـت ـح ــال ــف ال ـش ـع ـبــي» و«املـ ـص ــري
الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــي» و«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
والتنمية» مواقف رافضة لالتفاقية
كـ ـلـ ـي ــا ،تـ ــأرج ـ ـحـ ــت م ـ ــواق ـ ــف أح ـ ـ ــزاب
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،م ـث ــل «ال ــوف ــد»
و«املصريني األح ــرار» ،وذلــك متصل
ب ـت ـب ــاي ــن مـ ــواقـ ــف أع ـ ـضـ ــاء األح ـ ـ ــزاب
الذين تؤيد غالبيتهم أن الجزيرتني
سعوديتان .كذلك فإن «الوفد» الذي
ص ـ ـ ـ ّـوت رئـ ـي ــس ك ـت ـل ـتــه ال ـب ــرمل ــان ـي ــة،
ب ـهــاء أب ــو ش ـقــة ،ع ـلــى امل ــواف ـق ــة على
«س ـع ــودي ــة ت ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر» ،هو
الـحــزب نفسه ال ــذي أع ـ ّـد تـقــريـرًا قبل
أسابيع يؤكد مصرية الجزيرتني.
بعد ذلــك ،أعلن رئيس البرملان إحالة

نواب تكتل « 25ـ  »30إلى «لجنة القيم»
بـعــد اشـتـبــاكـهــم لفظيًا وب ــاألي ــدي مع
زمالئهم داخل القاعة أثناء املناقشات،
علمًا بــأن عبد الـعــال لــم يسمح سوى
ب ـع ــرض وج ـه ــة ن ـظــر واحـ ـ ــدة ،وسـمــح
بالسخرية من أولئك النواب واإلساءة
ل ـ ـهـ ــم م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ـ ـت ـ ــرص ـ ــد والـ ـتـ ـه ــدي ــد
بالتحقيق معهم .وج ــراء ذلــك ،طلبت
النائب في التكتل نفسه ،نادية هنري،
من زمالئها تقديم استقالة مسببة من
البرملان والنزول إلى الشارع من أجل
املطالبة برفض تمرير االتفاقية ،وهي
الـجـهــود الـتــي استمر التنسيق فيها
حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
كــذلــك ،أطـلــق ن ــواب « 25ـ ـ  »30حملة
من أجل الضغط على رئيس البرملان
ل ـي ـك ــون ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى االت ـفــاق ـيــة
فــي الجلسة العامة ّ(ال ـيــوم) بالنداء
واالســم ،وهو ما تبناه النائب هيثم
الحريري ،مطالبًا بالتزام عبد العال
نــص امل ــادة  325مــن الئـحــة املجلس،
بعدما الحــظ تالعب األمــانــة العامة
بطلبه الحصول على نموذج لجمع
تــوقـيـعــات ال ـنــواب إلل ــزام عـبــد الـعــال
ب ـت ـط ـب ـيــق هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة ت ـح ــت حـجــة
طباعة نماذج جديدة.

ٍّ
ّ
أن هناك من «ال ُيجاهر باقتناعه بحل
ع ـبــر س ـيــف اإلسـ ـ ـ ــام» .ل ـك ــن ،ه ــل هو
ً
يفتح فعال الباب أمام «حل»؟
ّ
يـفـتــرض الـبـعــض ال ـيــوم أن األط ــراف
الـغــربـيــة الـتــي يمكن لـهــا الـتــأثـيــر في
لـيـبـيــا (الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فــرن ـســا،
ُ
إيـطــالـيــا ،بــريـطــانـيــا) تـ ــدرك أن ــه بــات
مــن الـصـعــب الـتــوصــل إل ــى حــل ليبي
ّ
داخ ـلــي ،وإن مــا يهمهم بــات مسائل
محددة على عالقة بضبط «موجات
«داعش».
الهجرة» إلى أوروبا
وبملف ّ
ً
«ربما هم ال يريدون حال» ،يعقب أحد
امل ـتــاب ـعــن .وتـتـقــاطــع ه ــذه الـفــرضـيــة
ّ
مـ ــع االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد بـ ـ ـ ــأن سـ ـي ــف اإلسـ ـ ــام
ً
ّ
ُ
ُيشكل بديال من خليفة حفتر ،يمكن
التوصل معه إلــى حل سياسي (رغم
أنـ ــه م ــاح ــق م ــن امل ـح ـك ـمــة الـجـنــائـيــة
الــدولـيــة ومحكوم عليه بــاإلعــدام في
 2015من قبل محكمة في طرابلس).
ً
لكن ملاذا يكون «بديال من حفتر»؟
ال ـبــاحــث ال ـج ــزائ ــري حـسـنــي عـبـيــدي
ُيجيب صــراحــة لــدى ّســؤالــه ،بالقول:
ّإن خليفة حفتر ُ
«يمثل رجل مرحلة،
ولـ ـي ــس رجـ ـ ــل ل ـي ـب ـي ــا (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل)».

ّ
قيل إن السنوسي وعددًا
آخر من رموز القذافيين ظهروا
علنًا في طرابلس
ّ
يضيف أن شخصية سيف اإلسالم قد
تـكــون مقبولة أكـثــر لــدى اإلسالميني
م ـق ــارن ــة ب ـح ـف ـتــر ،وذل ـ ــك ل ـعــاق ـتــه مع
ّ
بـعــض مـنـهــا ف ــي م ــا قـبــل  .2011لـكــن
عبيدي يـسـتــدرك بــأنــه ،فــي األس ــاس،
مـ ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف إذا ك ـ ــان لـسـيــف
اإلس ــام مـشــروع حاليًا« ،خــاصــة أنه
ـدل بتصريح بـعــد» (حـتــى مساء
لــم ي ـ
أمس)ّ ِ .
ويلمح الباحث الجزائري إلى
ّ
أن حفتر نفسه يـبــدو كــأنــه لــم يتخذ
ّ
قـ ــرارًا ب ـعــد ،ألن بـعـضــا مــن فــريـقــه قد
«يرون في التحالف مع سيف اإلسالم
مخاطرة».
ً
قليال ،والقول
التفصيل
من
هنا ال بد
ً
ّ
إن حـفـتــر ال يـمـثــل حـقـيـقــة شخصية
«قــذاف ـيــة» .هــو ربـمــا «م ـشــروع قذافي
جديد» ،كما يصفه معارضوه .املاضي
أيضًا ال يجمعه مع «القذافيني» .فهو
حــاول فــي نهاية الثمانينيات قيادة
ان ـقــاب ضــد مـعـمــر ال ـقــذافــي ،قـبــل أن
ي ـت ـح ـ ّـول «فـ ــي وقـ ــت الحـ ــق إلـ ــى رجــل
السي آي إيه بعد لجوئه إلى الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول دب ـل ــوم ــاس ــي
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عربي .وهنا أيضًا ،ال بد من اإلشارة
ّ
إلى أن حديثًا يدور بني أوساط معينة
ّ
ّ
أن حفتر ونجله خالد أسسا قبل مدة
شركة في اإلمــارات ،تسعى إلى جني
أرب ــاح مــاديــة لسببني« :تـمــويــل جــزء
من معاركهم ،وتعزيز ثروة شخصية
خشية إزاحتهم من املشهد في ظرف
مــا» .هــذه أحــاديــث ال يمكن تأكيدها.
ّ
لكن هل يمكن القول إن خروج سيف
اإلسـ ــام و«رج ــاالت ــه» ي ـهــدد مـشــروع
ح ـف ـتــر؟ أو ف ــي أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،يـ ّ
ـؤســس
ً
أصال ملشروع بديل؟

خلط األوراق

ال ـس ـن ــوس ــي ُي ـ ـشـ ــارك فـ ــي إف ـ ـطـ ــار فــي
طرابلس نفسها ،بعد ثالثة أيام على
خـ ـ ــروج س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام م ــن سـجـنــه؛
ال ـح ــدث ض ـخ ــم! مـ ــاذا ب ـقــي م ــن «إرث
ّ
 »2011الليبي؟ ّ
صح الخبر أو ال ،فإن
أمرًا كبيرًا حصل في ليبيا.
ال تفسير واضحًا .الباحث التونسي
يـ ــوسـ ــف الـ ـش ــري ــف ي ـ ـبـ ــدي اعـ ـتـ ـق ــاده
ّ
بـ ــأن «تـ ـس ــارع األح ـ ـ ــداث ،أي الـتــدخــل
املـصــري وتــدنــي ال ــدور الـقـطــري ،دفع
بمجموعات على األرض إلــى تعديل
رأي ـهــا» .ووس ــط تـشــديــده ،فــي حديث
ّ
ســريــع ،عـلــى أن عملية إخ ــاء سبيل
سيف اإلسالم «ال تزال غامضة» ،فإنه
ً
ّ
يــوضــح أن «ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،ممثال
ُ
بسيف اإلسالم وغيره ،يمكن أن يكون
م ـض ــادًا مـنــاسـبــا لـحـفـتــر وجـمــاعـتــه،
أو ع ـلــى األقـ ــل عــامــل تـقـسـيــم للكتلة
امل ـهـ ّـددة لـقــوات طرابلس ومـصــراتــة».
يواصل الباحث التونسي القريب من
ّ
امللف الليبي مستطردًا« :إن إخراجهم
مــن السجن والـتـفــاوض معهم يمكن
أن يترك لجماعة طرابلس ومصراتة
ّ
مــت ـس ـعــا ل ـل ـم ـشــاركــة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
املستقبل( ،وذلك) في حال عادوا إلى
املشهد بقوة ،أي إن من غير املستبعد
أن نـ ـ ــرى ت ـح ــال ـف ــا ب ـ ــن اإلس ــامـ ـي ــن
والـقــذافـيــن (ض ــد حـفـتــر) ،عـلــى غــرار
م ــا ح ـصــل ف ــي ت ــون ــس ب ــن الـنـهـضــة
وال ـت ـجـ ّـمــع (حـ ــزب ب ــن ع ـلــي امل ـن ـحــل)،
وفــي سنوات الـثــورة املصرية األولــى
بني اإلخوان والجيش».
كثيرة هي تعقيدات الساحة الليبية
راهـ ـن ــا .وح ــده ــم م ــن ي ـتــاب ـعــون املـلــف
الليبي يراهنون على الوقت ملحاولة
فهم ما يبدو أنــه خلط ل ــأوراق ...أما
األح ــداث فكأنها تأخذ أقصى سرعة
ل ـه ــا م ـن ــذ م ـق ـتــل م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي فــي
سرت في تشرين األول  ،2011وانتهاء
نحو  42عامًا من حكمه لبالد يعود
رجاالته ـ سياسيًا ـ اليوم إليها.

 47في المئة ممن شملهم
استطالع رأي أكدوا أنهم لن يوافقوا
على «التسليم» (األناضول)
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◄ وفيات ►

بريطانيا

ّ
«محافظون» لتيريزا ماي :ال تتفقي مع «الحزب اإليرلندي»
تسابق تيريزا ماي الوقت
لتشكيل حكومتها،
باالتفاق مع الحزب
«الديموقراطي
الوحدوي» ،فيما تواجه
ضغوطًا داخلية وخارجية
ّ
تحذرها من اتباع هذا الخيار،
وتطالبها باعتماد خروج
سهل من االتحاد األوروبي

ّ
توجهت ماي إلى فرنسا للقاء ماكرون قبل بدء محادثات «بريكست» (أ ف ب)

تــواجــه رئـيـســة الـحـكــومــة البريطانية
ت ـي ــري ــزا مـ ــاي ال ـع ــوائ ــق م ــن ك ــل حــدب
وصــوب ،وهــي ال تكاد تندفع باتجاه
مخرج ألزمة ما ،حتى تصطدم بجدار
أزم ــة أخـ ــرى .وب ــن ه ــذه وت ـلــك ،تظهر
أم ــام ـه ــا م ـطــال ـبــات م ــن حــزب ـهــا بـعــدم
اع ـت ـمــاد ال ـن ـهــج الـ ــذي بـ ــدأت بــاتـبــاعــه
بعد انتخابها ،وأيـضــا بالسعي إلى
خ ــروج سـهــل م ــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي.
أمـ ـ ــس ،انـ ـص ـ ّـب أمـ ــل مـ ــاي ع ـل ــى إبـ ــرام
ات ـفــاق حــاســم مــع ال ـحــزب «الــوحــدوي
الديموقراطي» في إيرلندا الشمالية،

ف ــي اج ـت ـم ــاع الـ ـح ــزب ،أن مـ ــاي أك ـ ــدت أن
«الشخص الذي أدخلكم في هذه الفوضى
هو أنا ،وأنا من سيخرجكم منها».
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،تـ ــواجـ ــه م ــاي
ضـغــوطــا مــن ن ــوع آخ ــر ،فـقــد أع ــرب كبير
مـ ـف ــاوض ــي «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» لـ ـ ــدى االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي م ـي ـش ــال ب ــارنـ ـيـ ـي ــه ،عـ ــن قـلـقــه
«لـلــوقــت الـضــائــع» وال ـه ــزات فــي مستوى
ال ـق ـيــادة الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي ت ـنــذر ببلبلة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدول الـ ـ ــزم ـ ـ ـنـ ـ ــي .وق ـ ـ ـ ـ ــال ل ـص ـح ـي ـف ــة
«لــومــونــد»« :ال أرى ج ــدوى وال مصلحة
في تأجيل املباحثات .وكل تأجيل إضافي

ألمانيا :ال تزال
أبواب االتحاد
األوروبي مفتوحة
أمام بريطانيا

األوروب ـ ـيـ ــة ف ــال ــدي ــس دوم ـبــروف ـس ـك ـيــس،
ع ــن م ـش ــروع قـ ــرار يـمـنــح أوروبـ ـ ــا ال ـقــدرة
على اتـخــاذ ق ــرار بـشــأن مــا إذا كــان يحق
ملدينة لندن عقب الـ«بريكست» استضافة
«غرف املقاصة» التي تتعامل باليورو في
السوق املالي .ودور املقاصة جزء رئيسي
من النظام املالي ،وتتعامل مع تريليونات
اليورو سنويًا ،يجري معظمها في لندن.
بــالــرغــم م ـ ّـم ــا تـ ـق ـ ّـدم ،صـ ـ ّـرح وزيـ ــر املــالـيــة
األملــانــي وولـفـغــانــغ شــويـبـلــه ،ب ــأن أب ــواب
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ال ت ــزال مـفـتــوحــة ،إذا
رغبت بريطانيا في تغيير قرارها بشأن
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد .ويـ ــأتـ ــي مــوقــف
شويبله فــي وقــت تـ ّ
ـوجـهــت فيه مــاي إلى
فرنسا لالجتماع مــع الرئيس إيمانويل
ماكرون.
وفــي حديث لتلفزيون «بلومبرغ» ،أشار
الوزير األملاني إلى زيادة التأييد لالتحاد
األوروب ـ ــي ف ــي فــرن ـســا الـ ــذي ان ـع ـكــس في
التصويت ملاكرون ،وتصويت الشباب في
بريطانيا الذي ّ
رجح كفة «حزب العمال»
ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري ،مل ـص ـل ـحــة ت ــوث ـي ــق ال ـع ــاق ــات
بــن بــريـطــانـيــا واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي بعد
الـ«بريكست» .وقال إن ذلك دليل على دعم
الشباب لالتحاد األوروبي.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

سيكون مـصــدر عــدم اسـتـقــرار االقتصاد
وقطاع العمل في غنى عنه».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ـكـ ــن ال ي ـم ـك ـن ـن ــي أن أب ـ ــدأ
امل ـف ــاوض ــات م ــع ن ـف ـســي» ،ف ـه ـنــاك حــاجــة
إلــى «وفــد بريطاني ورئيس وفــد مستقر
ومسؤول ومفوض».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـس ـت ـع ــد امل ـف ــوض ـي ــة
األوروبية لوضع قواعد جديدة قد ترغم
قسمًا كبيرًا مــن األعـمــال املالية فــي لندن
على املغادرة إلى دول االتحاد األوروبي،
ب ـع ــد مـ ـف ــاوض ــات خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا مــن
االت ـحــاد .وكـشــف نــائــب رئـيــس املفوضية
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بـ ـه ــدف االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـحـ ـك ــم ،فــي
وق ــت طــالـبـهــا فـيــه االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ب ــ«االس ـت ـقــرار» و«ال ــوض ــوح» قبل أقل
من أسبوع على موعد بدء مفاوضات
«بريكست».
ولتستعيد قسمًا من هامش املناورة،
ت ـ ـجـ ــد م ـ ـ ـ ــاي نـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ـ ـج ـ ـبـ ــرة ع ـل ــى
الـتـحــالــف مــع ال ـحــزب «الــديـمــوقــراطــي
الوحدوي» اإليرلندي الشمالي ،الذي
يـتـيــح ل ـهــا ن ــواب ــه ال ـع ـش ــرة الـحـصــول
على األغلبية وبلوغ عتبة  326نائبًا
املطلوبة للسيطرة على البرملان ،حني
ُي ـضــاف ن ــواب ال ـحــزب اإليــرل ـنــدي إلــى
نواب حزب «املحافظني» (.)318
ومثل هذا االئتالف سيطرح تساؤالت
عن مسألة حياد الحكومة البريطانية
في إيرلندا الشمالية ،املنطقة التي ال
تزال تشهد توترات كبرى بعد  20عامًا
على انتهاء األزمة .وفيما التقت ماي،
أم ــس ،رئيسة الـحــزب «الديموقراطي
ّ
يسهل عمل
الــوحــدوي» إلجـ ّـراء اتفاق
ح ـكــوم ـت ـهــا ،حـ ـ ــذر أعـ ـض ــاء م ــن ح ــزب
«املحافظني» من الــذهــاب باتجاه هذا
الخيار .ومــن هــؤالء ،رئيس الحكومة
البريطانية األسبق جون مايجر الذي
دعــا مــاي إلــى أن تنسحب من االتفاق
مع الحزب اإليرلندي الشماليّ ،
منوهًا
إلى أن ذلك سيؤدي إلى عــودة العنف
املنطقة .وقال مايجر إن عملية
إلى تلك ّ
الـســام «هــشــة» ويمكن أن تسقط في
ّ
حــال تخلي الحكومة البريطانية عن
ّ
«حياديتها» ،مطالبًا ماي بأن تسعى
إلـ ــى تــأل ـيــف ح ـكــومــة أق ـل ـ ّـي ــة م ــن دون
«ثـ ـق ــل» االت ـ ـفـ ــاق م ــع «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الوحدوي».
رئ ـي ـســة ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة الـتــي
تــواجــه أزم ــة كـبـيــرة بـعــد االنـتـخــابــات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة الـ ـت ــي جـ ـ ــرت ال ـخ ـم ـيــس
املــاضــي ،اعـتــذرت على عــدم تحقيقها
أغلبية واضحة ،بحسب ما أكده نائب
بريطاني عــن حــزب املحافظني ،وقــال
ه ــذا األخ ـيــر إن م ــاي قــالــت ل ـنــواب من
الحزب ،إنها «ستبقى في الزعامة» ،ما
أرادوا ذلك.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ح ــاضـ ـرًا

إنا لله وإنا إليه راجعون
ملناسبة ذكرى وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم الحاج محمد نمر حمود
زوجته الحاجة لبنى شبلي قاسم
أوالده :ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن  -ال ـح ــاج
ن ــاص ــر  -ال ـ ـحـ ــاج ن ـم ــر ـ ال ـح ــاج ــة
أم ــل زوج ــة ال ـحــاج غـســان األم ــن ـ
الحاجة زينب زوجة الحاج ماهر
جعفر
أشقاؤه :املرحوم الحاج علي نمر
حمود  -الحاج عدنان حمود
شقيقاته :املرحومة الحاجة إنعام
زيــن حمود ،الحاجة أزهــار األمني
ح ـمــود ،الـحــاجــة م ـيــرة مسلماني
ح ـم ــود ،ال ـحــاجــة جــول ـيــات قــاســم
ح ـ ـمـ ــود ،الـ ـح ــاج ــة حـ ـن ــان ع ـب ــاس
حـ ـم ــود ،ال ـح ــاج ــة وس ـ ــام صــوفــان
حمود ،وماجدة حمود
تـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ع ـ ـ ــائـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم
الـ ـتـ ـع ــازي نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــه ال ــواق ــع
ف ـ ـيـ ــه 2017/6/16ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي/
قـ ـ ــرب خ ـط ـي ــب وعـ ـلـ ـم ــي ،بـ ـي ــروت،
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة عـصـرًا لغاية
ً
مساء.
السادسة
ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون آل قاسم ،حمود وعموم
أهالي بلدة جويا
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أفقيا

ّ
ألفه الخليل بن أحمد بــدأه بحرف العني ولــم ّ
يكمله –  -2عائلة موسيقي
 -1أول ُمعجم عربي
مجري راحل كان يعزف على آلة البيانو – من أنبياء العهد القديم إبتلعه الحوت وقذفه الى البرّ
بعد ثالثة أيام –  -3خنزير ّبري – عائلة مطرب مصري راحل له أغنية ّ
عدوية – غلب منافسيه –
 -4لقب أمبراطور اليابان – أداة إستثناء –  -5طعام ُيعمل عند الفراغ من البناء – خالف يربح – -6
ُ
ّ
ساكن الصومعة – من ال يعرف الكتابة وال القراءة –  -7حل العقدة – حبوب تستعمل مع القهوة
– لسان نار –  -8شاهدك – غير ظاهر – للنداء –  -9صباغ أحمر مهر في إستعماله الفينيقيون
وكانوا يستخرجونه من صدفة املوركس –  -10ملك بابل ّ
خرب أورشليم وسبى اليهود

عموديًا
 -1مدينة في وسط فرنسا –  -2أعلى بحيرة في العالم بني بوليڤيا والبيرو – -3
أصل البناء – وعاء من ورق أو قماش أو نايلون ُيستعمل في املحالت عمومًا – بقرة
باألجنبية –  -4شاعر إيطالي راحل من ّ
ّ
بالعامية
رواد النهضة – لطم –  -5ورق لعب
– جمال ّ ساحر –  -6جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن األدرياتيك – بيت
عد ألن ُيخبز فيه –  -7صوت الذئب – بحر – يتأوه من ّ
غير التنور ُم ّ
شدة التضييق
عليه بــالــربــاط –  -8عملة آسـيــويــة – أعـظــم أبـطــال اإلل ـيــاذة – ورك –  -9مدينة في
ْ
أسرع –  -10شاعر سوري
فلسطني هي السامرة قديمًا – من أسماء األفعال معناه
راحل من أبرز شعراء الغزل

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2603
1

حلول الشبكة السابقة

 -1الدلو – طبرق –  -2اوروبا –  -3دلو – قزوين –  -4يبدأ – الكأل –  -5نالوت – أول – -6
لبد – ملمس –  -7الما – كي – هر –  -8لنش – آب –  -9ملكي – امابا –  -10ال – امليزان

عموديًا

 -1اودي – الحمل –  -2لنب – ال –  -3داود امللك –  -4لو – ألبانيا –  -5ورق – ود – -6
ّ
وزات – ّأم –  -7طبول – ميامي –  -8بايكال – باز –  -9نلومه – با –  -10قد – السرطان

حل الشبكة 2602

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فنان برازيلي شهير في موسيقى السرتانيجو الشعبية .إشتهر عامليًا
بأغنية «باالدا» التي دخلت قائمة أكثر اإلسطوانات املباعة في دول عدة
 = 8+2+3+5+10+9+8مدينة قبرصية ■  = 11+1+8+7+6نهر روسي ■
 = 8+4مرتفع من األرض

حل الشبكة الماضية :عدنان خاشقجي

األربعاء  14حزيران  2017العدد 3200

إعالنات

17

◄ مبوب ►
أهالي زحلة
آل فتوش
زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد :مـ ــارلـ ــن انـ ـط ــوان
القاصوف
أب ـن ــاؤه :الــدك ـتــور مـيـشــال زوجـتــه
ج ـي ـهــان س ــام ــي اي ـل ـيــا اب ــو ج ــوده
وعائلته
بول زوجته جويل غسان عموري
وعائلته
جـ ـ ـ ــان ل ـ ــوي ـ ــس زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ن ــات ــالـ ـي ــا
سيرغي مورافينيك وعائلته
ابـ ـنـ ـت ــاه :ت ـي ــري ــز زوجـ ـ ــة امل ـه ـنــدس
جوزيف مسلم وعائلتها
سـتـيـفــانــي زوجـ ــة ال ــدك ـت ــور ولـيــد
أيوب وعائلتها
اش ـق ــاؤه :مـعــالــي الـنــائــب الــدكـتــور
نقوال ميشال فتوش
انطوان زوجته ماري جورج العتل
وعائلته
ب ـي ــار زوجـ ـت ــه زي ـن ــة ج ـ ــورج جحا
وعائلته
موسى ميشال فتوش
وعموم عائالت فتوش ،القاصوف،
عقيقي ،ايليا ،أبو جوده ،عموري،
ّ
مورافينيك ،مسلم ،أي ــوب ،العتل،
جحا ،غرة ،رياشي ،قبالن ،لحود،
ابـ ـ ـ ــو ج ـ ـ ــام ـ ـ ــوس ،سـ ـ ــابـ ـ ــا ،حـ ــايـ ــك،
ّ
سميرة،
قــرطــاس ،الـخــوري غــانــم،
ط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،ن ـ ـحـ ــاس ،داود ،أب ــو
غــانــم ،مــزرعــانــي ،جـمـ ّـيــل ،لطيف،
حــاتــم ،بــربــور ،م ـطــران ،ابــي هيال،
رباي ،حدادّ ،
خراط ،بنا ،ابو حنا،
شـمــونــي ،نـمـيــر ،س ــرور ،لبابيدي
وانـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
ينعون اليكم وفــاة كبير عائلتهم
املأسوف عليه املرحوم
ايلي ميشال فتوش

ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
الــواقــع فيه  14حــزيــران  2017في
دارة آل فتوش ـ ـ زحلة من الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ح ـتــى الـســاعــة
ً
مساء.
السابعة
(الدفن علي مدافن البيادر).

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
الحاج محمد حبيب وهبة
ت ـص ــادف ي ــوم الـسـبــت  17حــزيــران
 2017ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
ُ
وسيقام مجلس عزاء في
الطاهرة،
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ح ـب ــوش ال ـســاعــة
الرابعة عصرًا.
اآلسفون:
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة يـ ـ ـس ـ ــرى ع ـلــي
حجازي.
ابنته :هبة ،زوجة طارق وهبة.
أشـقــاؤه :الحاج مصطفى ،الدكتور
عـ ـل ــي ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ أحـ ـم ــد واملـ ــرحـ ــوم
الكابنت حسني.
شـقـيـقـتــه :ال ـحــاجــة حـبـيـبــة ،زوج ــة
الحاج حسني مكي.
آل وهـ ـب ــي وآل ح ـ ـجـ ــازي وعـ ـم ــوم
أهالي بلدته حبوش.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

انتقل إلى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه املرحوم
املهندس باسم سويدان
والده :الحاج عبد العزيز سويدان
وال ـ ـ ــدت ـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ج ـم ـي ـل ــة زي ــن
العابدين صايغ
ش ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــاه :الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور شـ ــوقـ ــي
واملهندس مازن
شقيقته :الدكتورة ندى
زوجته :زينة سمير منصور
أوالده :مالك ،تمارا وجنى
ّ
ُصــلــي على جثمانه الطاهر نهار
االثـنــن  12حــزيــران  ،2017ووري
الثرى في جبانة بلدته ياطر.
تقبل التعازي أيام اليوم األربعاء
وغـ ـدًا الـخـمـيــس  14و 15حــزيــران
 2017في دار والده في ياطر.
وتقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت نهار
الـجـمـعــة  16ح ــزي ــران مــن الـســاعــة
ال ـث ــال ـث ــة عـ ـصـ ـرًا ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء ،تجاه مركز أمن الدولة.
تـقــام ذك ــرى األس ـبــوع نـهــار األحــد
 18حــزيــران الـســاعــة الــرابـعــة بعد
الـظـهــر فــي ال ـنــادي الحسيني في
بلدته ياطر.
اآلسـ ـف ــون :آل س ــوي ــدان ،الـصــايــغ،
منصور وعموم أهالي ياطر

الدكتور أحمد عز الدين ومؤسسة
سنابل لرعاية اليتيم
ينعون املأسوف على شبابه
املهندس باسم سويدان
وي ـت ـق ــدم ــون م ــن وال ـ ـ ــده ال ـصــديــق
وال ــزمـ ـي ــل األس ـ ـتـ ــاذ ع ـب ــد ال ـعــزيــز
س ــوي ــدان بــأحـ ّـر ال ـت ـعــازي ،وكــذلــك
من سائر أفراد العائلة.
الــرح ـمــة لـفـقـيــد ال ـش ـبــاب وجـمـيــل
الصبر لألهل
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي واملــؤسـســات العاملة في
إطارها
ينعون املأسوف على شبابه
املهندس باسم سويدان
نجل أمني السر العام في الجمعية،
وت ـت ـقــدم مــن والـ ــده وأه ـلــه وذوي ــه
ب ــأح ـ ّـر ال ـت ـع ــازي ،آم ـلــة م ــن ال ـلــه أن
بواسع رحمته ورضوانه.
ّيتغمده ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
We are hiring
outdoors sales
Executive reqs. Min
Bac 2 or equivalent
age above 22 send
your CV to:

salesrecruit17@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad shehab rana
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/482227

للبيع او لإليجار
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض مساحة  605م 2بسعر رائع 2650
 $للمتر املربع Le Simon Real Estate
03/362009
خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450
م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب م ــوق ــع مـمـتــاز
 $ 1550للمتر الواحد Le Simon Real
Estate
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار ت ـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صــالــونــن سـفــرة شــوفــاج  ACمـجــددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال فــي أفخم الـشــوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نــوم صالون
س ـفــرة غــرفــة خ ــادم ــة ش ــوف ــاج مــوقـفــن
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
مـحــل مـســاحــة  30م 2ـ ـ ـ مـجـهــز ملحمة
 $ 210.000وسـ ــط الـ ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئـيــا .ط
اول فوق األرض مع تراس خلفي بسعر
مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية  160م 2ـ ـ  3نــوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ مـ ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ
مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
بـعـبــدا بـطـشــاي  108م 2ـ ـ ـ  2ن ــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009
ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا طــابــق سـفـلــي أول ـ ـ
كاشف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان ـ ـ تراس
 150مLe Simon Real $ 520000 2
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة  205م 2ـ ـ 3
نوم صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 350000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائــع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم كبار

م ــع خ ــزائ ــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان غــرفــة
سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ  ACـ ـ
بــارك ـيــة مــوقــف Le Simon $ 465000
Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم كبار
ـ ـ صالونان غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
شــوفــاج ـ ـ موقف كاشفه ال تحجب كل
طابق شقة  $ 410000نهائي Le Simon
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار ت ـقــا ال ـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاش ـفــة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة ج ـل ــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات ـ ـ
طاقة شمسية ـ ـ غرفة خادمةLe Simon .
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ـس ـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
الحازمية غاردينيا ـ ـ مستودع ـ ـ يصلح
مل ـك ـتــب  215م 2م ــوق ـف ــان ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 200000ن ـه ــائ ــي Le Simon Real
Estate 03/362009

AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب ــي بـ ـعـ ـب ــدا شـقــق
لإليجار
ال ـحــازم ـيــة ف ــي أف ـخــم الـ ـش ــوارع – شقة
مساحة 285م 4 – 2نوم – بناء جديد –
صالونني – منظر رائع – شوفاج
 $24000 ACسنويا ستة سلف
Le Simon Real Estate 03/362009
م ـس ـتــودعــات لـلـبـيــع – امل ــن الـجـنــوبــي
بعبدا
الـحــازمـيــة – مـسـتــودع للبيع مساحة
210م 2يصلح ملكتب او كوافير او اي
تجارة اخرى$200000 :
Le Simon Real Estate 03/362009
املنت الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الـحــازمـيــة – شـقــة مـســاحــة 160م3 – 2
ن ــوم –  3ح ـم ــام – ص ــال ــون – س ـف ــرة –
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف
– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مـجــددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تــراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ ـ مــوقـفــان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area
– land 1000m2 – very nice – BLT
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقق لإليجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in– side – top roof – terrace 150 m2
very nice view – 3 bdr – 2 big salon
– 4 toilettes – 16500$ per year – le
simon real estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
– Hazmieh – main road – office 80m2
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2
– – very good furnished – chauf – AC
chemine – 24000$ per year – 1 year in
adv – le simon real estate 03/362009
Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon
– view – 2 parks – chauf – AC – cave
– 24000$ per year – 1 year in adv – le
simon real estate 03/362009
– Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr
– Brand New – 2 big salon – 2 parking
cave – chauf – Very Nice View 800000$
le simon real estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Terrace 120 m2 – Decorated - Very Nice
View - 2 parking – chauf - AC 410000$
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال شقة 250م 2في أفخم
ال ـشــوارع –  4نــوم – صالونني – غرفة
خادمة –  4حمامات – منظر رائــع وال
يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال – في أفخم الشوارع
– شقة 255م – 2طابق سفلي أول – 3
نــوم  +جـلــوس – صــالــونــن – سـفــرة –
غرفة خادمة – شوفاج
بسعر مغر AC - $500000
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ــن ال ـج ـنــوبــي – ب ـع ـبــدا شقق
مفروشة لإليجار
ال ـح ــازم ـي ــة – م ــارت ـق ــا – دوب ـل ـك ــس –
مـفــروشــة – مـســاحــة 300م 2فــي أجمل
الشوارع – فرش رائع – شوفاج

شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أفخم املواقع مساحة 265م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -chemine
موقفني  -كاف  -شوفاج  -موتور-
غرفة خادمة  -بناء عمره  13سنة
كاشفة وال تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة لإليجار في الحازمية مساحة
190م - 2مفروشة بالكامل 3 -نوم
 جلوس  -صالون  -سفرة 3 -حمام-موقفني  -كاف  -شوفاج
 - ACشارع هادىء بسعر مغري $1000
شهريآ 6أشهر سلف
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -ساحة
مارتقال مساحة  260م - 2صالونني
كبار 3 -نوم كبار  -سفرة  4 -حمامات
 موقفني  -شوفاج  -غرفة خادمة -بسعر مغري $ 450000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في املنصورية الديشونية
 مساحة 82م - 2صالون  -سفرة -2نوم  -حمامني  -موقف  -كاشفة وال
تحجب بسعر 115000$
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أجمل املواقع مساحة 225م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -ديكور جفصني  -باركيه في الغرف
موقف  -كاف  -شوفاج
موتور -غرفة خادمة AC
بناء عمره  15سنة كاشفة وال تحجب
بسعر $ 525000
03362009 Le Simon Real Estate
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ــزاي ــدة عـمــومـيــة بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفتر الشروط الخاص لـ "تضمني محصول
م ـســاحــة ال ـق ـمــح وال ـش ـع ـيــر املـ ــزروعـ ــة في
االراضي املحازية ملبنى خربة قنافار".
يمكن االط ــاع على ملف املــزايــدة وتسلم
نسخة عنه مجانًا ضمن الدوام في مكتب
دائ ــرة الصفقات فــي ش.ب ـشــاره الـخــوري،
بناية غناجه ،ط .4تـقـ ّـدم الـعــروض باليد
ال ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ال ـســاعــة 12:00
م ــن ي ــوم االث ـن ــن  ،2017/07/03وتـفــض
في جلسة علنية الساعة  10.00من اليوم
التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1083
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـح ــداث مـســاحــة
كـمــوقــف لـلـسـيــارات فــي م ـخــزن الـكــابــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 1285/تــاريــخ  ،2017/2/6قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2017/6/30عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1091
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2017/967
للمرة الخامسة
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل وك ـي ـلــه
املحامي محمد ديب
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :نـهـيــد ب ـطــرس الــدرجــانــي
وكيلته األستاذة ثنى الصمد
إيلي بطرس الدرجاني
جوزيان بطرس الدرجاني
كلود بطرس الدرجاني
ج ـ ــان ب ـ ــول بـ ـط ــرس ال ــدرج ــان ــي وكـيـلـهــم
األستاذ هشام مجلد
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مستحقة
األداء بمبلغ  $/22828/مــا عــدا الـفــوائــد
واملصاريف
ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـجـ ــز 2009/1/14 :ت ــاري ــخ
تسجيله2009/3/18 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2010/1/16 :
تاريخ تسجيله2010/3/16 :
املطروح للبيع :كامل العقار  644رشعني
البالغة مساحته  800متر مربع يحتوي
ع ـل ــى بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مـ ــن ث ــاث ــة طـ ــوابـ ــق ـ ـ ـ
األرضي كناية عن محلني تجاريني وشقة
سكنية مؤلفة مــن غرفتي نــوم وصــالــون
ومـطـبــخ وحـمــامــن وال ـطــابــق األول شقة
سكنية مــؤلـفــة مــن صــالــون كبير وطـعــام
وجـلــوس وثــاث غــرف نــوم وحمامني مع
ت ـ ــراس ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن شقة
سـكـنـيــة غـيــر مـنـجــزة ومـســاحـتــه حــوالــي
ماية متر مربع وإن البناء مخالف وغير
مطابق لإلفادة العقارية.
ً
يـحــده شـمــاال طــريــق عــام وجنوبًا العقار
 362وشرقًا العقار  363وغربًا العقار 607
منطقة رشعني
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $265375 :بـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض$/104467.50/ :
م ــاي ــة وأربـ ـع ــة آالف وأرب ـع ـم ــاي ــة وسـبـعــة
وستني دوالر أميركي ونصف الدوالر
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار الـثــاثــاء
الــواقــع فــي  2017/7/11الساعة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ زغــرتــا
الرئيس طانيوس الحايك.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة

باملزايدة أن يدفع بــدل الطرح أو تقديم
كفالة قانونية وافية واتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق الــدائــرة وعليه دفــع رســوم
التسجيل ورسم الداللة البالغ  5باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إنذار
تدعو دائــرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليهم
أح ـم ــد وع ـل ــي وم ـح ـمــد وعـ ـف ــاف شــوقــي
املـ ـ ـص ـ ــري امل ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــي م ـ ـحـ ــل اإلق ـ ــام ـ ــة
للحضور إلى قلم الدائرة أو إرسال وكيل
قانوني لتبلغ اإلنذار ومربوطاته وذلك
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/181التي
يـنـفــذهــا ح ـســن ع ـلــي صــالــح املــوســوي
واملـتـضـمـنــة تنفيذ الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة الدرجة األولى في بعلبك الناظرة
بالقضايا العقارية رقم أساس 2017/66
ق ـ ـ ــرار  2017/24تـ ــاريـ ــخ 2017/2/21
وال ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم 2895
مــن منطقة الـنـبــي شـيــت الـعـقــاريــة غير
قــابــل للقسمة عـيـنــا بــن املـنـفــذ واملـنـفــذ
عليهم وطرحه للبيع باملزاد العلني بني
الشركاء أو العموم وفقًا للثمن املحدد
مــن قبل الخبير والبالغ ستة وثالثون
ألـفــا وخـمـسـمــايــة دوالر أمـيــركــي وعلى
أن يعتمد هذا الثمن أساسًا للطرح في
املزايدة األولى.
علمًا أن التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء
عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر ه ــذا
اإلع ـ ـ ــان ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء املـهـلــة
ومهلة اإلن ــذار البالغة خمسة أيــام إلى
ً
متابعة التنفيذ أصوال .وإذا لم تتخذوا
مـحــل إق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة
فـيـتــم إبــاغ ـكــم جـمـيــع األوراق ف ــي قلم
ً
الــدائــرة عـمــا بــاملــواد  402و 449أصــول
محاكمات مدنية.
رئيس القلم
عباس شبشول
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/232
مــوجــه إل ــى :ورث ــة حـنــا وج ــرج ــس ديــب
طنوس صالح وورثة رشيد حنا الياس
ص ــال ــح ،م ــن ش ـب ـطــن ق ـض ــاء ال ـب ـت ــرون،
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
ب ـتــاريــخ  2017/4/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
غسطني يوسف صالح بوكالة املحامي
ج ـ ــوزف سـ ـع ــادة ب ــاس ـت ــدع ــاء أم ـ ــام هــذه
املـحـكـمــة ط ـلــب ف ـيــه تـعـيـيـنــه قـ ّـي ـمــا على
األس ـهــم الـعــائــدة لـكــم فــي ال ـع ـقــارات رقــم
 796ـ ـ  1017ـ ـ  1018ـ ـ  1024ـ ـ  3224ـ ـ 3232
ـ ـ  3238ـ ـ  3239ـ ـ  3240ـ ـ  3241ـ ـ  3242ـ ـ
 3494ـ ـ  3120ـ ـ  3121ـ ـ  3124ـ ـ  2756ـ ـ 2786
منطقة شبطني العقارية وفي العقار رقم

 1951منطقة اسـيــا الـعـقــاريــة ،إلدارتـهــا
ولالعتناء بها والحفاظ عليها.
ل ــذل ــك ،ول ـكــل ذي مـصـلـحــة أو مـتـضــرر،
ت ـقــديــم اع ـت ــراض ــات ــه الـخـطـيــة ع ـلــى هــذا
االستدعاء خالل مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضي املنتدب نديم الناشف
سـ ـنـ ـدًا ل ـل ـم ــادة  3م ــن الـ ـق ــان ــون 82/16
املستدعى ضــدهــم :حسن ومــريــم وعلي
م ـح ـم ــد داود فـ ــرحـ ــات وع ـ ـبـ ــاس داود
فرحات /واملجهولي محل اإلقامة حاليًا
ال ـح ـض ــور إل ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
م ــن امل ـس ـتــدعــي ع ـي ــاد ف ــرح ــات ورف ـي ـقــه
بوكالة املحامي وليد غندور بموضوع:
إزالة شيوع للعقار رقم /371منطقة كفر
رم ــان الـعـقــاريــة واملـسـجــل بــرقــم أســاس
 2013/36مدور  2015/451واتخاذ محل
إقــامــة ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة أو توكيل
مـحــام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
لـكــم أيـنـمــا وج ــد ه ــذا املـكـتــب وال ـج ــواب
بمهلة خمسة عشر يومًا خالل عشرين
يومًا تلي النشر وإال سيتم إبالغكم بقية
األوراق والقرارات بواسطة التعليق على
ب ــاب ردهـ ــة املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم
النهائي.
رئيس القلم
فاطمة فحص
املوضوع :إعالن عن وظيفة شرطي (شاغرة)
عدد 1
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة ش ـ ــدرا ع ــن حــاج ـت ـهــا ملــلء
وظ ـي ـفــة ش ــرط ــي (ش ــاغ ــرة) ع ــدد واح ــد،
تقدم الطلبات في مركز البلدية ـ ـ شدرا
ضمن أوق ــات ال ــدوام الرسمي وذلــك من
 2017/6/8ولغاية .2017/7/8
مالحظة :على الراغب أن يكون قد أكمل
العشرين عامًا ولم يتجاوز األربعني من
عمره.
شدرا في 2017/6/7
رئيس بلدية شدرا
سيمون فكتور حنا جرجس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـطــانـيــوس خـلـيــل الـحـلـبــي مــالــك
القسم  /12/من العقار  /871/املجذوب
سند تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ري ـشــار أن ـطــوان زوي ــن بــوكــالـتــه عن
مي إدمون رباط احدى ورثة لينا إبراهيم
م ــدور املــالـكــة فــي العقارين  /29/و/56/
برج حمود سندي تمليك بدل عن ضائع
بحصتي املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طــونــي فــريــد صـيــداوي مــالــك القسم
 /6/مــن العقار  /2652/البوشرية سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت فـيـكــي الون قـيــابــالـيــان بوكالتها
عن كنوورك ارثور ماردروسيان و ونيس
ارث ــور مــارديــروسـيــان مالكي القسم /5/
من العقار  /130/مزهر سندي تمليك بدل
عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طانيوس ميشال أبــي كــرم بوكالته
عن غالب عبدالله غانم أحــد ورثــة يمامه
محفوظ غانم املالكة في العقارات /764/
و /4993/و /5024/ب ـس ـك ـن ـتــا س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب سـ ــاسـ ــن أس ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ح ـنــا
بوكالته عن أسعد ساسني الخوري حنا
أح ــد ورثـ ــة نـعـمــا خـلـيـفــه ال ـخ ــوري حنا
الـتــي هــي بــدورهــا إح ــدى ورث ــة اغيسيا
س ــاس ــن الـ ـ ـخ ـ ــوري حـ ـن ــا إحـ ـ ـ ــدى ورثـ ــة
خليفه واصــاف الخوري حنا املالك في
العقار  /3905/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جان وجوزفني عيد عازار بصفتها
الشخصية وبوكالتها عن ندى جرجس
عـ ـ ـ ـ ــازار وجـ ـ ـ ـ ــوزف وجـ ـ ـ ـ ــورج وأنـ ـ ـط ـ ــوان
وس ــوزان وشــربــل وم ــاري ميشال عــازار
املالكني جميعهم في العقارات  /909/و
 /910/و  911/مجدل ترشيش سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب غـســان نصير عـمــون بوكالته عن
جان راشد داغر أحد ورثة سعدى عبده
داغ ــر مــالـكــة الـعـقــار  /545:امل ــروج سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

الربوفسور عيل فواز

يعلن عن استقبال مرضاه
يف مبنى عيادات مستشفى الرشق األوسط
الرملة البيضاء .بريوت
يوم األربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة
 03/641729ــ 01/861679

األربعاء  14حزيران  2017العدد 3200

إعالنات

إعالم تبليغ

دخل اعتراضات 21-20-19-18-17-14
دخل التزام 29-28-27-26-25-24-21
دخل تدقيق 23-22-21
دخل خدمات 30-29-28-27-26-21
دخل متابعة 22-21-20-19
دخل معالجة 28-27-26-25-24
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
			
االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
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New World Invest SAL

2529516

RR171732664LB

2017/24/4

2017/10/5

وائل محمد ستيتيه

413552

RR171733055LB

2017/28/4

2017/10/5

جمال مراد مراد

140056

RR171733007LB

2017/2/5

2017/10/5

اليس رومانوس جرمانوس

979663

RR171733452LB

2017/2/5

2017/10/5

ترانس ليتكس تورز

1408

RR171734166LB

2017/9/5

2017/15/5

ورثة عبد الرحمن شريف
صيداني

63314

RR171734081LB

2017/9/5

2017/15/5

عامر مراد مراد

140057

RR171734170LB

2017/10/5

2017/15/5

محمد كريم محمد ربيع
عماش

174430

RR171734197LB

2017/8/5

2017/15/5

ناتالي حسن عنان

293064

RR171733801LB

2017/2/5

2017/19/5

وليد عز الدين الصوصة

56849

RR171734926LB

2017/12/5

2017/18/5

ورثة سعد الدين امني سعد

359572

RR171735008LB

2017/12/5

2017/18/5

مروان محمد يعفوري

498334

RR171734095LB

2017/11/5

2017/23/5

فقيه انترناشونال ترايدنغ
غروب ش.م.م

576167

RR171734308LB

2017/11/5

2017/23/5

اس بي اس ستراتيجيك
بيزنس سوليوشينز ش.م.م

727856

RR171734492LB

2017/11/5

2017/18/5

2329301

RR171734841LB

2017/11/5

2017/18/5

RR171731068LB

2017/11/4

2017/28/4

2017/10/4

2017/28/4
2017/9/5

اسماعيل حسن شحرور

91623

RR171730703LB

2017/11/4

2017/28/4

جميل مصطفى ناصر

198032

RR171731227LB

2017/10/4

2017/9/5

نقوال جوزف وزان

280847

RR171730717LB

2017/10/4

2017/28/4

H.B.S SAL OFF SHORE

2568604

RR171732284LB

2017/24/4

2017/10/5

جنرال سيكوريتي ش.م.ل

190427

RR171733191LB

2017/2/5

2017/11/5

احسان سعد الدين حليمة
دمشقية

107594

RR171733660LB

2017/5/5

2017/12/5

بيتر جون كرفت

245221

RR171733506LB

2017/3/5

2017/10/5

محمد بكري محمد بكري
صقر

276834

RR171733695LB

2017/5/5

2017/11/5

دياغال انترناسيونال ش م ل
اوف شور

عثمان محمد بكري صقر

821690

RR171733673LB

2017/5/5

2017/12/5

طارق سعيد الشعار

58715

ي ك ح ش م ل هولدنغ

2677277

RR171733568LB

2017/4/5

2017/12/5

شركة الور ش.م.م

85027

RR171731054LB

توفيق سعد الدين طالب
العجوز

59816

RR171733523LB

2017/2/5

2017/18/5

مي سعيد عسيران

230533

RR171731275LB

2017/12/4

ماسيس نيكوغوص
الكسندريان

227467

RR171734149LB

2017/5/5

2017/16/5

سمارت سيستم ش.م.م.
SMART SYSTEM S.A.R.L

2997957

RR171731045LB

2017/8/4

2017/28/4

دغمش لصناعات االملنيوم
ش.م.ل

2131397

RR171734475LB

2017/11/5

2017/18/5

شركة لبنان الجديد للطباعة
والنشر والتوزيع

61902

RR171731788LB

2017/24/4

2017/10/5

ميزون عجم ش م م

1941401

RR171732576LB

2017/24/4

2017/10/5

ليما ش.م.ل اوف شور

1770425

RR171730005LB

2017/24/4

2017/22/5

دي بي اي  3ش.م.ل

1082840

RR171733333LB

2017/28/4

2017/10/5

خالد توفيق قصابية

225575

RR171734064LB

2017/10/5

2017/15/5

شركة مجموعة االستثمار
العربية املتحدة (هولدنغ)
ش.م.ل

6237

RR171733245LB

2017/2/5

2017/10/5

SERTA TELCOM OFF
SHORE SAL

1608805

RR171734055LB

2017/9/5

2017/15/5

عبد العزيز ابراهيم الجماز

180288

RR171733815LB

2017/3/5

2017/11/5

مايا كبريال ثابت

143721

RR171732324LB

2017/25/4

2017/10/5

الشركة العامة ملنتوجات
لبنان

249557

RR171733903LB

2017/2/5

2017/10/5

عمر يوسف فليفل (ورثة)

299221

RR171732925LB

2017/25/4

2017/10/5

بشرى امني عسيران

517078

RR171733727LB

2017/2/5

2017/11/5

RR171732752LB

2017/28/4

2017/12/5

مايا مروان صقر

1364173

RR171733832LB

2017/3/5

2017/11/5

حسني اسعد شهاب

35115

RR171734206LB

2017/9/5

2017/15/5

شركة العجمي التجارية ش م
ل اوف شور

1972461

RR171733917LB

2017/3/5

2017/11/5

مارلني يوسف الحايك

1495605

RR171733775LB

2017/8/5

2017/15/5

هنا مروان صقر

2285867

RR171733846LB

2017/3/5

2017/11/5

مصطفى صبحي الدنا

795664

RR171734413LB

2017/12/5

2017/18/5

القومية لالعالم ش.م.م

1417967

RR171733894LB

2017/6/5

2017/10/5

اميل منصور مخلوف

30596

RR171732236LB

2017/24/4

2017/11/5

األملانية للعدسات german
lenses co sarl

1624175

RR171733656LB

2017/5/5

2017/12/5

هيثم سليمان الهرش

39419

RR171732908LB

2017/25/4

2017/11/5

ابراهيم الياس حنا

554070

RR171732341LB

2017/25/4

2017/11/5

الزيوت واملعدات ش م ا اوف
شور

2255399

RR171734020LB

2017/5/5

2017/18/5

الياس ناصيف شقير

557798

RR171732369LB

2017/26/4

2017/10/5

اميل حنا رياشي

38758

RR171734223LB

2017/8/5

2017/15/5

حسني محمد الصغير

529822

RR171732386LB

2017/28/4

2017/10/5

امو هولدنغ ش.م.ل

777054

RR171733877LB

2017/8/5

2017/15/5

فادي حليم عيد

33211

RR171731403LB

2017/28/4

2017/11/5

ريشار ميشال خطار

2980242

RR171733599LB

2017/8/5

2017/15/5

وجدي علي عرب

88418

RR171732545LB

2017/2/5

2017/10/5

علي محمد الحسن يوسف
الحسن

56223

RR171734121LB

2017/8/5

2017/15/5

شركة هوشر املحدودة ش
م م

53323

RR171734753LB

2017/10/5

2017/18/5

وايت املنيوم لصناعة وتجارة 423
االملنيوم والتجارة العامة
ش.م.م

مروان محمود صقر

180287

RR171733829LB

2017/11/5

2017/26/5

ناجي حبيب صفا

192479

RR171733069LB

2017/2/5

2017/17/5

محمد حبيب صفا

192480

RR171733072LB

2017/2/5

2017/17/5

ال اتش غروب اوف شور ش
مل

1989345

RR171734016LB

2017/11/5

2017/18/5

حبيب حسن صفا

192483

RR171733086LB

2017/2/5

2017/17/5

جمال حسن السردوك

51822

RR171734855LB

2017/12/5

2017/18/5

هيثم عبد الحفيظ هويلو

191138

RR171734118LB

2017/12/5

2017/18/5

رستم ادوار بو جودة

249483

RR171729838LB

2017/5/4

2017/28/4

غالب عبد الله املير

188603

RR171732620LB

2017/24/4

شركة المير للتجارة
واالستثمار -غالب املير
وشركاه

251868

RR171732633LB

2017/24/4

2017/11/5
				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ				
2017/10/5
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1099

شركة عباس اند ربيع اي اند
ار ش م م

1992745

RR171734719LB

2017/12/5

2017/22/5

شركة جي بي (ش.م.م)

2067421

RR171734705LB

2017/12/5

2017/18/5

شركة مال انفستمنت وان
هولدنغ ش.م.ل

2163964

RR171734696LB

2017/12/5

2017/18/5
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سوق االنتقاالت

حرق أموال في موسم الجنون
ميسي ورونالدو ال
غير
يستحق ّ
أي العب في
العالم دفع  100مليون
مقابل توقيعه (ارشيف)

هو جنون سوق االنتقاالت من
جديد الذي أصاب بأسهمه مختلف
األندية في القارة العجوزٌ .
أرقام خيالية
ُ َ
تدفع في بعض الالعبين ،وهي ال
تعكس طبعًا قيمتهم الحقيقية ،بل
حالة التضخم التي تعيشها كرة القدم
شربل ّ
كريم
خ ـضــة ك ـب ـيــرة عــرف ـهــا م ـهــد الـلـعـبــة،
إنكلترا ،عام  1880عندما قرر نادي
ب ــوت ــل روف ـ ـ ـ ــرز ش ـ ـ ــراء العـ ـ ــب ي ــدع ــى
إيـ ــرنـ ــي م ــاك ــدون ــال ــد ،ف ـت ـل ــك ال ـب ــاد
الـ ـت ــي ك ــان ــت س ـ ّـب ــاق ــة ف ــي ك ــل ش ــيء
يـخـتــص بــاملـسـتــديــرة عـنــد تأسيس
ال ـل ـع ـبــة وإط ــاق ـه ــا ش ـه ــدت ع ــام ــذاك
عـمـلـيــة ان ـت ـقــال وص ـف ــت بــالـضـخـمــة
والخطيرة ،وذلك عندما قرر النادي
املــذكــور دف ــع  8شيلينغ وعـلـبــة من
لـحــم الـبـقــر مــن أج ــل ض ـمــان توقيع
ال ــاع ــب .خ ـطــوة رأى فـيـهــا كـثـيــرون
خ ـ ـطـ ــورة ،ألنـ ـه ــا ن ـق ـلــت ال ـل ـع ـب ــة مــن
م ـ ـجـ ــرد وسـ ـيـ ـل ــة ت ــرفـ ـي ــه إل ـ ــى ع ـم ـ ٍـل
مبلغ
ت ـج ــاري ،وخ ـصــوصــا أن دف ــع
ٍ
ت ـخ ـط ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ك ـ ــان ف ــاتـ ـح ــة ملــا
ّ
سيحصل الحـقــا مــن تضخم مــطــرد
عبر السنوات.
هـ ـ ـ ــذه ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،ل ـت ـل ـح ـق ـهــا
م ـح ـط ــات ع ـ ــدة أق ـل ـق ــت ع ــال ــم ال ـك ــرة
بـعــد دف ــع م ـبــالــغ ُعـ ـ ّـدت ص ــادم ــة في
ح ــرك ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ــاع ـ ـبـ ــن .أولـ ــى
ال ـ ـصـ ــدمـ ــات كـ ــانـ ــت عـ ـن ــدم ــا ان ـت ـق ــل
الـهــولـنــدي الـشـهـيــر يــوهــان كــرويــف
إلى برشلونة عام  1973مقابل مبلغ
قـيــاســي وص ــل إل ــى  922أل ــف جنيه
ُ
إسـتــرلـيـنــي ،وثــانـيــتـهــا عـنــدمــا تــرك
الفرنسي جان بيار بابان مرسيليا
نـحــو م ـيــان ع ــام  1992بمبلغ غير
مسبوق أيضًا قدره  10ماليني جنيه
إسترليني.
لكن كل هذه األرقــام باتت في خانة
«ال ـب ـخ ـش ـيــش» إذا م ــا ت ـحــدث ـنــا عــن
ُ
تـلــك الـتــي تــدفــع ال ـيــوم ،انـطــاقــا من
انتقال الويلزي غاريث بايل قبل 4
سـنــوات إلــى ريــال مــدريــد اإلسباني
مقابل صفقة قيل إنها راوحــت بني
ً
 91و 100مليون يورو ،ووصوال إلى
وصـ ــول ال ـفــرن ـســي ب ــول بــوغ ـبــا إلــى
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي في
الصيف املاضي مقابل  105ماليني
يورو.
ويـ ـكـ ـف ــي ذكـ ـ ــر االس ـ ـمـ ــن األخـ ـي ــري ــن
ّ
للقول إن ما ُيدفع حاليًا في الالعبني

امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــن ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـعـ ــرض
والـطـلــب هــو أرق ــام مـبــالــغ فـيـهــا ،إذ
بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي ،وال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــريـسـتـيــانــو
رونالدو ،ال يمكن التفكير في أرقام
تتخطى ال ـ  100مليون لدفعها ألي
البعض َّ قد
العب في العالم ،ولو أن
ٍ
ُ
ّ
يأتي ليقول إن األموال التي ضخت
فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة مـ ــن قـ ـب ــل م ـس ـت ـث ـمــريــن
فــاح ـشــي الـ ـث ــراء دخـ ـل ــوا ال ـب ـطــوالت

 8شيلينغ وعلبة
لحم كانت وراء أول
صفقة ضخمة

الــوط ـن ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة املـخـتـلـفــة زاد
م ــن ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ح ـي ــث ال تـجــد
أندية عدة مشاكل في دفع أي مبلغ
مطلوب للحصول على مبتغاها.
ّ
ً ّ
أضف أنه إذا سلمنا جدال بأن هناك
بعض األندية التي تتنعم بعائدات
مـ ــال ـ ـيـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة جـ ـ ـ ـ ــراء أربـ ــاح ـ ـهـ ــا
ال ـك ـب ـيــرة م ــن ال ـت ـســويــق وال ـت ـج ــارة،
على غرار مانشستر يونايتد ،فإنها
تــدخــل ال ـس ــوق ب ــأرق ــام غـيــر م ـبــررة،

ّ
إذ ال يـخـتـلــف اث ـنــان عـلــى أن املبلغ
الـ ـ ــذي ُدفـ ـ ــع فـ ــي ب ــوغ ـب ــا هـ ــو م ـبــالــغ
فيه إلــى أبـعــد ال ـحــدود ،والــدلـيــل ما
قـ ّـدمــه الــاعــب فــي موسمه األول مع
ّ
«الشياطني الحمر» .كذلك ،إن سعي
يونايتد حاليًا إلــى ضــم اإلسباني
الـ ـف ــارو م ــورات ــا واإلي ـط ــال ــي أن ــدري ــا
ب ـي ـل ــوت ــي مـ ـق ــاب ــل مـ ــا ي ـ ـ ـ ــوازي نـحــو
 150مليون يــورو ( 80مليون يورو
ل ــأول و 70مـلـيــون ي ــورو لـلـثــانــي)،
هــو ض ــرب آخ ــر مــن ال ـج ـنــون ،لـكــون
الالعبني ال يمكن مقارنتهما بأقوى
هدافي العالم ،أمثال األوروغواياني
لويس سواريز ،والبولوني روبرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي .ول ـل ـك ــام امل ــذك ــور
تبرير منطقي ،إذ إن القيمة السوقية
ملوراتا يفترض أن تكون أقل ،لكونه
قد ظل أسير دكة البدالء بعد عودته
إل ــى ري ــال مــدريــد ،بينما بـعـيـدًا من
مــوهـبــة بـيـلــوتــي (قـيـمــة فـســخ عقده
هي  95مليون يورو) فهو ينشط في
دوري فقد الكثير من قيمته الفنية،
مــا سـ ّـهــل عـلـيــه عـمـلـيــة وض ــع اسـمــه
تحت األضواء.
ه ــو ال ـج ـن ــون أيـ ـض ــا ع ـن ــد ال ـحــديــث
ع ــن اس ـت ـعــداد بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
ومانشستر سيتي اإلنكليزي لدفع
 100مـلـيــون ي ــورو مـقــابــل الحصول
عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي م ــارك ــو
فـيــراتــي ،إذ رغــم أن الــاعــب ّ
يعد من
خ ـي ــرة الع ـب ــي ال ــوس ــط ف ــي ال ـع ــال ــم،
لـكـنــه ظـهــر ف ــي امل ـح ـطــات الـحــاسـمــة
مع باريس ســان جيرمان الفرنسي
غير قادر على نسخ ما فعله شافي
ه ــرن ــان ــدي ــز وان ـ ــدري ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا
م ــع «الـ ـب ــرس ــا» أو الـ ـك ــروات ــي لــوكــا
مودريتش واألملــانــي طوني ُكــروس
مع الريال ،الــذي سيكون قد أصيب
بــالـجـنــون أيـضــا فــي ح ــال ص ــدق ما
ذك ــر ف ــي اإلع ـ ــام ع ــن تــوج ـهــه لــدفــع
 100م ـل ـيــون يـ ــورو ب ـهــدف الـتـعــاقــد
العب يافع مثل مهاجم موناكو
مع
ٍ
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـي ـل ـي ـ ّـان مـ ـب ــاب ــي ،الـ ــذي
رغــم موهبته الـفــذة ال يــزال الطريق
ً
طويال أمامه إلثبات نفسه بني كبار
قناصي العالم.

ّ
غريزمان يمدد ويعتذر ونانت يعيد رانييري إلى التدريب

سيشرف رانييري على نانت في الموسمين المقبلين (أ ف ب)

تـ ــرجـ ــم الـ ـنـ ـج ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان
غــريــزمــان كلماته الـتــي أطلقها قبل
أيـ ــام إل ــى أفـ ـع ــال ،ومـ ــدد ع ـق ــده عــامــا
إضــاف ـيــا م ــع أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد حتى
 ،2022بحسب ما ذكر نادي العاصمة
اإلسبانية.
وق ـ ــال غ ــري ــزم ــان ( 26ع ــام ــا)« :أريـ ــد
ً
أوال االع ـت ــذار مــن األش ـخــاص الــذيــن
أســاؤوا فهم تصريحاتي» ،وأضاف:
«ربما ّ
عبرت عن نفسي بنحو سيئ،
أو أراد أح ــده ــم اخـ ـت ــاق أخـ ـب ــار ال
أساس لها ،لكن منذ وصولي ّ
قدمت
كل ما أملك للنادي ،زمالئي وجهازي
ال ـف ـن ــي ،وأن ـ ــا س ـع ـيــد ل ـع ـيــش مــوســم
إضافي معكم جميعكم».
ّ
وك ــان املـهــاجــم الـفــرنـســي قــد مل ــح في

ن ـه ــاي ــة أيـ ـ ــار امل ــاض ــي إلـ ــى إم ـكــان ـيــة
ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ،ل ـ ـكـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـمــة
الـتـحـكـيــم الــريــاضــي (كـ ــاس) بــإبـقــاء
ع ـقــوبــة ح ــرم ــان الـ ـن ــادي اإلس ـبــانــي
التعاقدات حتى كانون الثاني ،2018
وامل ـف ــروض ــة عـلـيــه م ــن قـبــل االت ـحــاد
الدولي لكرة القدم جعلته يعدل عن
قـ ــراره م ــن أج ــل ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
ناديه.
وف ـ ــي ال ـض ـف ــة األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي م ــدري ــد،
ّ
توصل الريال إلى اتفاق لتجديد عقد
العبه الشاب ماركو أسينسيو ملدة 6
سنوات ،بحسب صحيفة «ماركا».
ُ َ
«سيعلن تجديد
وأفــادت الصحيفة:
عقد أسينسيو حتى عام  2023خالل

األيــام املقبلة ،بعد أن توصل النادي
امللكي إلــى اتفاق مع ممثلي الالعب
الشاب».
وباالنتقال إلى املدربني ،سيستعيد
اإليطالي كــاوديــو رانييري نشاطه
ف ــي امل ــاع ــب ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ــن خ ــال
إشـ ــرافـ ــه ع ـل ــى ن ــان ــت ف ــي املــوس ـمــن
املقبلني ،بعد حصوله على موافقة
راب ـطــة املـحـتــرفــن ،بـحـســب مــا أعلن
النادي.
وك ـ ـ ــان مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي قـ ــد أك ــد
االثنني أن الطرفني توصال إلى اتفاق
بهذا الشأن ،لكن النادي كان بانتظار
رد رابـطــة املحترفني على طلبه ،ألن
رانييري يبلغ الخامسة والستني من
العمر ،حيث تنص القواعد الرسمية

للرابطة على أن املدربني الذين تزيد
أع ـمــارهــم عـلــى  65عــامــا ال يـجــب أن
ينضموا إلى األندية الفرنسية .علمًا
أن نـ ــادي ل ـنــس ل ـجــأ إل ــى املـفــوضـيــة
األوروبية للتعاقد مع املدرب غي رو
في  2007لسبب مشابه.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـبـ ـ ــرت ـ ـ ـغـ ـ ــالـ ـ ــي س ـ ـيـ ــرج ـ ـيـ ــو
ك ــون ـس ـي ـس ــاو قـ ــد ت ـ ــرك م ـن ـص ـبــه فــي
ن ــان ــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ل ــإش ــراف
على بورتو في بالده.
وفي إسبانيا ،أعلن إشبيلية تعيني
األرجنتيني إدواردو بريسو مدربًا
للفريق بعقد ملدة عامني وحتى 2019
خلفًا ملــواطـنــه خــورخــي ســامـبــاولــي
الـ ــذي انـت ـقــل ل ـق ـيــادة مـنـتـخــب ب ــاده
الشهر املاضي.
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رياضة
الكرة اللبنانية

كأس العالم

ثنائية ربيع عطايا تنقذ لبنان أمام ماليزيا
خطف منتخب لبنان لكرة القدم فوزًا
غاليًا من مضيفه املاليزي  1 - 2ضمن
تصفيات املجموعة الثانية املؤهلة
لكأس آسيا  2019فــي اإلم ــارات بعد
أن أهــدى العبه ربيع عطايا النقاط
الثالث مع تسجيله هدفني ،األول في
الدقيقة  ،80والثاني في الوقت القاتل
من املباراة ،وتحديدًا في الدقيقة .94
ف ــوز لـبـنــانــي بـصـعــوبــة غ ـيــر م ـبــررة
أم ـ ــام خ ـص ــم ل ــم يـ ـق ـ ّـدم م ــا ي ــذك ــر فــي
اللقاء سوى خطفه الفوز في الدقيقة
 42ب ـع ــد هـ ــدف ل ـل ـمــال ـ ًيــزي مــاهــالــي
ً
جسولي ،مستغال خطأ من الحارس
مـ ـ ـه ـ ــدي خـ ـلـ ـي ــل فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــرت عــن
املدافعني معتز بالله الجنيدي ونور
منصور وأخطأ خليل في التقاطها.
ص ـح ـيــح أن ل ـب ـن ــان ح ـق ــق امل ـط ـلــوب
وف ـ ــاز بــال ـن ـقــاط رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده إلــى
ست نقاط في صدارة املجموعة ،لكن
سيناريو الـفــوز والشكل ال ــذي ظهر
عليه منتخبنا ،وتحديدًا في الشوط
األول ،تــرك أكثر من عالمة استفهام
حوله.
والصحيح أيضًا أن منتخب لبنان
ال يزال يعاني من املشكلة الرئيسية

واملزمنة ،وهي غياب املهاجم الهداف.
وم ــا زاد م ــن ف ــداح ــة املـشـكـلــة غـيــاب
مـحـمــد غ ــدار بـسـبــب تمسكه بـشــارة

الـقـيــادة فــي وقــت يحتاج فيه لبنان
لخدماته ،اذ لــم ينجح سوني سعد
وبــديـلــه ه ــال الـحـلــوة فــي تعويض

ً
ّ
سجل عطايا هدفي لبنان بعدما دخل بديال في الشوط الثاني

غ ـي ــاب غـ ـ ــدار ،ف ــأض ــاع األول وأهـ ــدر
الثاني الكثير بطريقة غريبة ،ومن
كرات كان يمكن أن تمنح لبنان فوزًا
ً
عريضًا ال قاتال في الثانية األخيرة.
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي
مـيــودراغ رادولــوفـيـتــش ،حــاول منذ
ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء تـفـعـيــل خ ــط ال ــوس ــط،
مـطـمـئـنــا إلـ ــى خ ــط ال ــدف ــاع ب ـق ـيــادة
الجنيدي ومنصور ،وإلى جانبهما
مـحـمــد زي ــن ط ـحــان ون ـصــار نـصــار،
ومــن خلفهم الـحــارس مـهــدي خليل
الــذي كان مهزوزًا في الشوط األول.
وك ـ ـ ــان االعـ ـتـ ـم ــاد فـ ــي خـ ــط ال ــوس ــط
ع ـل ــى س ـم ـيــر أي ـ ــاس وه ـي ـث ــم ف ــاع ــور
ون ـ ـ ــادر م ـط ــر خ ـل ــف الـ ـث ــاث ــي سـعــد
وحسن معتوق الذي كان له دور في
إيصال الكرات ،ومحمد حيدر الذي
ً
غ ــاب فـنـيــا ،فــدخــل عـطــايــا ب ــدال منه
فــي الـشــوط الـثــانــي ليصنع الـفــارق.
تبديل كان موفقًا من رادولوفيتش،
حـيــث رف ــع عـطــايــا مــن وت ـيــرة األداء
اللبناني قبل أن يسجل مرتني ،علمًا
أن أبو بكر املل املحترف في ماليزيا
ً
شـ ــارك ب ــدي ــا أي ـض ــا ،لـكـنــه ل ــم يـقــدم
شيئًا يذكر.

الكرة اإلسبانية

بعد ميسي ونيمار ...رونالدو أمام القضاء
ّ
تـعــكــر صـفــو أي ــام الـنـجــم البرتغالي
كريستيانو رون ــال ــدو ال ــذي يعيش
فترة رائعة بعد قيادته فريقه ريال
مدريد اإلسباني إلى التتويج بلقب
ّ
يستعد
دوري أبطال أوروبا ،والذي
لـ ـخ ــوض غـ ـم ــار ك ـ ــأس الـ ـ ـق ـ ــارات مــع
منتخب ب ــاده ،بعد أن أعلن مكتب
املدعي العام في مدريد أن «الــدون»
ّ
متهم بالتهرب مــن دفــع مبلغ 14,7
م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو مل ـص ـل ـحــة ال ـض ــرائ ــب
اإلس ـب ــان ـي ــة م ــن خـ ــال ش ــرك ــات فــي
جزر العذراء البريطانية وايرلندا.
وجـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ل ـل ـمــدعــي ال ـع ــام أن
ن ـجــم ريـ ــال م ــدري ــد املـ ـت ـ َّـوج بـجــائــزة
أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــم أرب ــع مــرات
ّ
مــتـهــم «ب ــأرب ــع جــرائــم ضــد الـخــزانــة
ال ـعــامــة ب ــن ع ــام ــي  2011و...2014

الـ ـت ــي ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى غ ــش ضــري ـبــي
ب ـم ـب ـلــغ  14,789,987يـ ـ ــورو (16,5
مليون دوالر)».
وك ـ ـ ــان اس ـ ــم رون ـ ــال ـ ــدو قـ ــد ورد فــي
تـ ـق ــاري ــر «فـ ــوت ـ ـبـ ــول لـ ـيـ ـك ــس» ال ـت ــي
ك ـش ـف ــت فـ ــي  2016وثـ ــائـ ــق تـتـعـلــق
بعمليات تهرب ضريبي على نطاق
واسـ ــع ف ــي ع ــال ــم ك ــرة ال ـق ــدم شملت
الـعــديــد مــن الــاعـبــن وامل ــدرب ــن في
أوروبا.
لـكــن املـهــاجــم الـبــرتـغــالــي نـفــى مــرارًا
ق ـي ــام ــه ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـه ــرب ضــري ـبــي،
ونشر أواخر العام املاضي كشوفات
مالية بقيمة  225مليون يورو.
وتابع بيان املدعي العام« :إن املتهم
استفاد من كيان شركة أنشئت في
 2010إلخفاء العائدات التي يحصل

عليها فــي إسبانيا مــن حـقــوق بيع
الصور من أمــام سلطات الضرائب،
وه ــو انـتـهــاك «طــوعــي» لــالـتــزامــات
املالية في إسبانيا».
وأض ــاف البيان أن رونــالــدو أصبح
مقيمًا في إسبانيا ويدفع الضرائب
بـ ــدايـ ــة مـ ــن كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ،2010
وت ـع ـ َّـه ــد ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي 2011
باتباع نظام الضرائب الــذي يطبق
على األجانب العاملني في إسبانيا.
وبـ ــات رون ــال ــدو آخ ــر الع ــب يتهمه
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــرب
ال ـضــري ـبــي ب ـعــد ن ـج ـمــي بــرش ـلــونــة،
ُاألرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
أديـ ـ ــن بــال ـس ـجــن ملـ ــدة  21ش ـه ـرًا مــع
غــرامــة مــالـيــة بنحو مـلـيــونــي يــورو
العام املاضي ،والبرازيلي نيمار.

رونالدو متهم بالتهرب من الضرائب
(أود أندرسن ــ أ ف ب)

ّ
غولدن ستايت يتزعم الـ «أن بي آي»

العبو غولدن ستايت عقب تتويجهم (رونالد مارتينيز ــ أ ف ب)

سلسلة النهائي يستحق التتويج،
وهكذا كان بعد فوزه على كليفالند
كافالييرز بطل املوسم املاضي -129
.120
وأنـ ـ ـه ـ ــى غ ـ ــول ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت األدوار
النهائية بأفضل رصـيــد فــي تاريخ
ال ـب ـطــولــة ب ــواق ــع  16فـ ــوزًا وخ ـســارة

واحدة ،في طريقه إلى لقبه الخامس
بعد أع ــوام  1947و( 1956كــان مقره
في فيالدلفيا) و 1975و.2015
وتــألــق نجم ووري ــرز كيفن دوران ــت
( 39نقطة) الذي أحرز اللقب األول في
مسيرته ،بعد أن انضم إلــى الفريق
م ــن أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـتــي ث ــان ــدر فــي

هل يجمع مونديال 2030
بين الكوريتين؟

هل يجمع املونديال ما ّفرقته السياسة على
مدى سنوات؟ فقد كشف االتحاد الكوري
الجنوبي لكرة القدم أنه يريد إجراء محادثات
مع الصني واليابان حول استضافة مشتركة
لكأس العالم  ،2030مع كوريا الشمالية
أيضًا ،في مبادرة تهدف إلى تخفيف حدة
التوتر في املنطقة.
وكان الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون
جاي-اين ،قد عرض أفكاره الطموحة على
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري
جياني إنفانتينو في اجتماع بينهما االثنني،
على الرغم من علم املسؤولني الكوريني بأن
الصني قد ال تكون محبذة لذلك.
وفي بيان للقصر الرئاسي الكوري الجنوبي،
أوضح مون إلنفانتينو أن الرياضة قد تلعب
دورًا في تخفيف حدة التوترات في املنطقة
بقوله« :في حال استضافة دول شرق آسيا،
بما فيها الكوريتان ،كأس العالم ،فأعتقد
بأن ذلك سيساعد على بناء السالم في شبه
الجزيرة الكورية وفي املنطقة».
ّ
ورد إنفانتينو بحسب البيان بأنه يحترم
«رؤية» الرئيس الكوري الجنوبي ،وأنه
سيناقش االقتراح مع الرئيس الصيني
عندما يلتقيه اليوم في بكني.
وتقاطع كوريا الشمالية غالبًا األحداث
الرياضية التي تقام في جارتها الجنوبية،
وكانت قد رفضت املشاركة في دورة األلعاب
األوملبية الصيفية في سيول عام 1988
بسبب رفض كوريا الجنوبية طلب بيونغ
يانغ استضافة مشتركة لأللعاب.
وقال املتحدث باسم االتحاد الكوري
الجنوبي لكرة القدم تشو جون  -هيون
لوكالة «فرانس برس»« :نريد بدء نقاشات مع
الصني واليابان حول هذه الفكرة».

أصداء عالمية

سداسية لألرجنتين
ورباعية للبرازيل وديًا

الدوري األميركي للمحترفين

ك ــان م ــن غ ـيــر املـنـطـقــي أن ال ي ـتـ َّـوج
غـ ـ ــولـ ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ب ـل ـقــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي
للمحترفني فــي ك ــرة الـسـلــة .املنطق
كان يقول بأن الفريق الذي حقق 15
فوزًا مقابل هزيمة واحدة في األدوار
اإلق ـصــائ ـيــة وكـ ــان مـتـقــدمــا  1-3في
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تـمــوز املــاضــي واختير أفـضــل العب
في «البالي أوف» .وبات دورانت أول
العــب يسجل أكـثــر مــن  30نقطة في
خمس مـبــاريــات متتالية فــي الــدور
ال ـن ـه ــائ ــي م ـن ــذ أن ف ـع ـل ـهــا ال ـع ـمــاق
شاكيل أونيل في .2000
وقــال دوران ــت« :نحن األبطال اآلن»،
مضيفًا« :لم أتمكن من النوم ليومني،
كـنــت قـلـقــا وغــاض ـبــا ،أردت فـقــط أن
أقـ ـ ـ ّـدم ك ــل شـ ــيء هـ ـن ــاك ،ل ـقــد قــاتـلـنــا
ون ـج ـح ـن ــا بـ ــذلـ ــك ،ونـ ـح ــن األبـ ـط ــال
وسنحتفل في ملعبنا».
وبـ ـ ــرز ف ــي صـ ـف ــوف ووري ـ ـ ـ ــرز أي ـضــا
ستيفن كوري بتسجيله  34نقطة مع
 6متابعات و 10تـمــريــرات حاسمة،
وأندري أيغوداال بتسجيل  20نقطة،
بـيـنـمــا لـعــب دراي ـم ــون ــد غــريــن دورًا
دفاعيًا بارزًا بالتقاطه  12متابعة.
بــدوره ،قــال كــوري« :لقد تعلمنا من
كل شيء واجهناه الستعادة الكأس.
أنــا فـخــور بــأن أك ــون ج ــزءًا مــن شيء
مميز ،وأريد أن أحقق ذلك ثانية».
ولدى كليفالند ،كان ليبرون جيمس
األفضل بـ  41نقطة و 13متابعة و8
تـمــريــرات حاسمة ،لكن ذلــك لــم يكن
كافيًا إلبقاء أمل فريقه حتى املباراة
السادسة.

واصل خورخي سامباولي بدايته القوية على
رأس اإلدارة الفنية ملنتخب بالده األرجنتني،
حيث قاده إلى فوز ساحق على مضيفه
السنغافوري املتواضع  ،0-6في مباراة دولية
ودية ،سجلها فيديريكو فاتسيو ( )25وخواكني
كوريا ( )30وأليخاندرو غوميز ( )60ولياندرو
باريديس ( )74ولوكاس نيكوالس أوالريو ()90
وأنخل دي ماريا (.)90
من جهته ،حقق املنتخب البرازيلي فوزًا كبيرًا
على مضيفه األوسترالي  ،0-4سجلها دييغو
سوزا ( 1و )90وتياغو سيلفا ( )62وتايسون
(.)75

هبط الفريق فاستغنى
عن كل العبيه!

في سابقة فريدة من نوعها ،قام نادي أوكام
مورسيا اإلسباني باالستغناء عن العبيه الـ 24
بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.
وكانت عقود  16العبًا تنتهي في  20حزيران،
فيما سيعود خمسة آخرون إلى أنديتهم بعد
انتهاء فترة اإلعارة ،وآخر يمتد عقده لـ ،2018
لكن يتضمن شرطًا يسمح له بالرحيل لو هبط
فريقه.
وكان النادي الذي صعد للدرجة الثانية للمرة
األولى هذا املوسم قد جدد لالعبني آخرين في
كانون الثاني املاضي ،ولكن تضمن عقداهما
شرطًا بأن يكون االتفاقان َ
ملغيني لو تأكد
الهبوط.
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ثقافة وناس

تلفزيون

عبدالرحمن جاسم
«ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ـ ّـي ح ــال ــة مـ ــن ال ـغ ـضــب
والـ ـح ــزن م ــن وح ـي ــد ح ــام ــد ،ال يمكن
وصـفـهــا .سـيــد قـطــب يحضر مجلس
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ،وي ـ ـح ـ ـسـ ــم املـ ــوقـ ــف
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ،وي ـ ـعـ ــامـ ــل هــو
وحسن العشماوي جمال عبدالناصر
م ــؤس ــس ت ـن ـظ ـيــم الـ ـض ـ ّـب ــاط األح ـ ــرار
ّ
ومفجر «ثورة  23يوليو» معاملة الند
للند ويخاطبونه باسمه .حتى املؤرخ
املـعـتـمــد ع ـنــد اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن في
مجلداته الثالثة ،لم يذكر التخاريف
ال ـ ـتـ ــي وردت ف ـ ــي املـ ـسـ ـلـ ـس ــل» ب ـه ــذه
ال ـك ـل ـم ــات ،ع ـ ّـل ــق أحـ ــد أهـ ــم امل ـ ّ
ـؤرخ ــن
املـصــريــن جـمــال شـقــرا على مسلسل

يستطيع السيناريست المزج بين
اليومي  -الشعبي ،والسياسي-
فائقة
بسهولة
العام
ٍ
ٍ
«الجماعة» في جزئه الثاني .رغم هذا
ال ـكــام ال ـص ــادر مــن املـ ــؤرخ امل ـعــروف،
إال أن املسلسل يمظهر بـقـ ّـوة مرحلة
ما بعد امللك فــاروق ،والصراع القوي
بني شخصيتني مؤثرتني هما الزعيم
ّ
جـمــال عـبــدالـنــاصــر ،واملـنــظــر الفعلي
لحركات اإلسالم السياسي التكفيرية
سيد قطب.
املسلسل الذي كتبه وحيد حامدّ ،
يقدم
نــوعــا مــن الـتـصـ ّـور الــواقـعــي ملــا كانت
عـلـيــه األوق ـ ــات إب ــان ال ـص ــراع العلني
والـخـفــي بــن أق ــوى جـمــاعــة إسالمية
سياسية (اإلخـ ــوان املـسـلـمــن) ،وبــن
تنظيم ال ـضـ ّـبــاط األح ـ ــرار ال ــذي حكم
مـصــر بـعــد «ثـ ــورة  23يــول ـيــو» 1952
التي خلعت امللك فاروق.
ي ـم ـت ـلــك امل ـس ـل ـســل واحـ ـ ـ ـدًا م ــن أف ـضــل
َّ
كـتــاب الـسـيـنــاريــو فــي مـصــر ،ول ــو أن
كـ ــام امل ـ ـ ــؤرخ شـ ـق ــرا ي ـج ــب أخـ ـ ــذه فــي
اإلع ـت ـب ــار .إال أن ذل ــك ال يـنـفــي أن ما
يكتبه حامد يشد الجمهور ،هو الذي
كثير
عرفه الـنــاس مــع عــادل إمــام فــي
ٍ
م ــن أف ــام ــه ال ـس ـيــاس ـيــة («ال ـل ـع ــب مع
ال ـك ـبــار»« ،ط ـيــور ال ـظ ــام»« ،اإلرهـ ــاب
وال ـك ـبــاب» )...الـتــي جعلته «الــزعـيــم»،
وهـ ــو ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
التلفزيون من خــال مسلسل «أحــام
الفتى الطائر» (.)1978
يستطيع حــامــد امل ــزج بــن الـيــومــي-
الشعبي ،والسياسي -العام بسهولةٍ
فــائ ـقــةٍ  ،مـمــا يـجـعـلــه واح ـ ـدًا م ــن أمـهــر
ّ
كتاب السيناريو العرب .في «الجماعة
 ،»2استطاع أن يرسم «كاراكتر» سيد
قطب بطريقةٍ مدهشة .تأتي شخصية

قلما شاهدنا أحدًا اقترب من شخصية ناصر بمقدار ياسر المصري

«الجماعة :»2

الناصريون واإلخوان
يتفقون على وحيد حامد!
ً
بنوع من القدسية لدى
قطب محاطة
ٍ
الـحــركــات اإلســام ـيــة ،حـتــى إن هناك
ّ
يسمي نفسه
تـيــارًا سياسيًا /دينيًا
بالقطبية .وال ريــب أن إعدامه أضفى
ً
م ـس ـح ــة م ــن الـ ـق ــداس ــة ع ـل ـي ــه ،بـحـيــث
أص ـب ــح ش ـه ـي ـدًا ق ـتــل ألجـ ــل ق ـنــاعــاتــه.
يــأتــي املـسـلـســل كــي يميط الـلـثــام عن
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ال ي ـع ــرف كـثـيــرون
عنها وعــن حياتها بـخــاف سجنها
ّ
وكتبها وأف ـكــارهــا الـتــي خـلــفــت آالف
الـضـحــايــا ،ولـيـســت «داع ــش» إال آخــر
ن ـتــاجــات ـهــا .أدى مـحـمــد فـهـيــم ال ــدور

بطريقةٍ يعجز عنها كبار النجوم .إلى
جــانــب شـبـهــه الـكـبـيــر بـقـطــب ،أضــاف
ف ـه ـي ــم إلـ ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـك ـث ـي ــر مــن
الحقيقية والواقعية .وعبر استخدام
م ـشــاهــد امل ــواج ـه ــة ب ــن ع ـبــد الـنــاصــر
وقـطــب ،دفــع مـخــرج املسلسل شريف
البنداري بالشخصية أكثر إلى األمام.
لــم يـعــرف كـثـيــرون بــأن الشخصيتني
كانتا قريبتني فــي مــرحـلــةٍ مــا .أضف
َّ
إلى ذلك أن عبد الناصر (في املسلسل)
ي ـن ــادي س ـيــد ق ـطــب ب ــاألس ـت ــاذ سـيــد،
فيما يكتفي قطب بمناداته «جمال».

وح ـ ـ ــن انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــة وتـ ـح ـ ّـول ــت
ـراع ع ـن ـيــف ،صـ ــار ي ـن ــادي ــه بـ
إلـ ــى صـ ـ ـ ٍ
«س ـي ــادة ال ــوزي ــر» .ف ــي اإلط ـ ــار عـيـنــه،
تظهر شخصية جـمــال عـبــد الناصر
ف ــي أب ـه ــى ح ـل ـت ـهــا ،إذ ي ـ ــؤدي الـنـجــم
بإتقان
األردن ــي يــاســر املـصــري دوره
ٍ
وب ــراع ــة ،م ـضــافــا إلـيـهـمــا الـكـثـيــر من
امل ــاك ـي ــاج ح ـتــى ت ــأت ــي الـشـخـصـيـتــان
م ـت ـطــاب ـق ـتــن .وق ـل ـم ــا ش ــاه ــدن ــا أحـ ـدًا
اق ـت ــرب م ــن شـخـصـيــة نــاصــر بـمـقــدار
املـصــري ،خصوصًا لناحية الصوت.
ّ
م ــع ال ـع ـلــم أن ال ــراح ــل ال ـق ــدي ــر أحـمــد

زكي أدى الشخصية بإتقان في فيلم
«ناصر  »56وخالد الصاوي في فيلم
«جـمــال عـبــدالـنــاصــر» ،وحـتــى مجدي
كامل في مسلسل «ناصر» .في اإلطار
عينه ،تظهر شخصيات جانبية تمت
تــأديـتـهــا بـنـجــاح مـثــل صــابــريــن التي
ب ــرع ــت ف ــي تـجـسـيــد زي ـن ــب ال ـغ ــزال ــي،
وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـخـ ـي ــون فــي
دور حـســن الـهـضـيـبــي امل ــرش ــد الـعــام
لــإخــوان املسلمني .ويحفل املسلسل
بالعديد من الشخصيات التاريخية
الـتــي تظهر ربـمــا لـلـمــرة األول ــى على
ال ـشــاشــة .لــذلــك ،شــاهــدنــا الـعــديــد من
النجوم الذين أطلوا بطريقة الـcameo
ً
الشهيرة؛ فظهر مثال عبدالرحمن أبو
ّ
زهــرة ونضال الشافعي ،إيــاد نصار،
طارق عبدالعزيز ،محمود عبداملغني،
شريف سالمة ،أحمد بدير...
إخــراج ـيــا يـحـســب لـشــريــف ال ـب ـنــداري
أنه استطاع تقديم املرحلة التاريخية
ب ـش ـكـ ٍـل ج ـي ــد ،ف ـلــم نـشـهــد أخ ـط ــاء في
«الراكورات» أو الديكور (كما نرى في
الكثير من األعالم التاريخية الحالية).
أيضًا يحسب له أنه استطاع التعامل
مع نجوم العمل الذين اقترب عددهم
ً
من املئة ،وهذا ليس سهال .موسيقيًا،
ب ــدا أن ملـســة املــوس ـي ـقــار الـكـبـيــر عمر
خيرت ظاهرة في العمل .في املقابل،
يظهر غـيــاب للشخصيات النسائية
(ع ــدا شخصية زيـنــب ال ـغــزالــي) ،مما
يطرح تساؤالت كثيرة :هل كان األمر
م ـق ـصــودًا إلض ـف ــاء م ــزي ــد م ــن ال ـضــوء
على الصراع بني عبد الناصر وقطب؟
ً
أم أنــه فعال لم تكن هناك شخصيات
ن ـس ــائ ـي ــة ظـ ــاهـ ــرة فـ ــي تـ ـل ــك امل ــرح ـل ــة
بخالف الغزالي؟
ّ
صـ ــنـ ــاع ال ـع ـم ــل آثـ ـ ـ ــروا ال ـص ـم ــت إزاء
األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي ط ــرح ــت ع ـبــر وســائــل
الـ ـت ــواص ــل اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي .م ــن ج ـه ـتــه،
اع ـت ـب ــر ج ـم ـه ــور اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـســل
اعتياديًا مــن حامد الــذي «يكرههم»،
ً
فـضــا عــن توقيت صناعته وعرضه
َّ
(بما أن قيادات اإلخوان يقبعون اليوم
في السجون) والنظام الحالي يعادي
ّ
لكن العمل ّ
تعرض
التنظيم بشراسة.
أي ـض ــا ل ـه ـجــوم م ــن ال ـن ــاص ــري ــن رغــم
ّ
أن شخصية عبد الناصر فــي العمل
َّ
أعجبتهم كـثـيـرًا ،إال أنــه لــم تعجبهم
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
و«مجرد كاتب مثل سيد قطب» .هذا
مسلسالت السيرة
بالتأكيد حــال كل
ّ
فـ ــي بـ ـ ًـادنـ ــا ،إذ ي ـق ــع صـ ــنـ ــاع ال ـع ـمــل
ضحية لهذا النوع من الهجوم ،وقلما
يرضى ٌ
أحد عن رواية التاريخ عنه.
*  23:00بتوقيت بيروت على قناة ON E
*  :13:00على «أبوظبي األولى»

«ألعلى سعر» ...نيللي ال ترقص وحيدة!
زكية الديراني
ّ
ل ـع ــل أب ـ ــرز مـ ـي ــزات «ألعـ ـل ــى س ـع ــر» (ﺇﺧﺮاﺝ م ـح ـمــد ج ـم ــال ال ـع ــدل
وﺗﺄﻟﻴﻒ مــدحــت ال ـعــدل ـ ـ ـ ّق ـنــاة  )dmcهــو ع ــدم دخ ــول حـلـقــاتــه في
امللل ،بل سيره على الخط نفسه منذ انطالق عرضه .من املعروف
أن ــه ع ـنــدمــا ي ـصــل ال ـع ـمــل ال ــدرام ــي إل ــى حـلـقــاتــه ال ـ ـ  ،15ي ـكــون أم ــام
اإلخـتـبــار الحقيقي ،فـ ّـإمــا أن يــدخــل فــي الــرتــابــة أو ينجح فــي جذب
الجمهور.
ّ
ه ــذه الـعـمـلـيــة ل ـيــس س ـه ـلــة ،ب ــل تـتـطــلــب س ـي ـنــاريـ ّـو مـحـبــوكــا ُيــدخــل
الشخصيات تباعًا إلــى املسلسل .هــذا الـعــام ،يحقق «ألعـلــى سعر»
ُ
نجاحًا مؤكدًا ،رغم نفحة «النكد» التي تعرف بها األعمال التي تؤدي
بطولتها نيللي ّكريم .األخيرة قـ ّـررت أن تقلب صفحة الشخصيات
ّ
«املركبة» التي أطلت بها على مدار ثالث سنوات ،وتبدأ صفحة جديدة
ً
هذا العام .من هذا املنطلق ،جاء العمل متكامال من جميع النواحي ،مع
تسارع أحداثه بطريقة مفاجئة ،لتنتهي كل حلقة عند مشهد يؤسس
لحلقة أخرى قوية .ليست نيللي حديث الناس في رمضان ،بل جميع
أبطال «ألعلى سعر».
ن ـجــاح «ألع ـل ــى س ـعــر» ي ـعــود إل ــى عـنــاصــر عـ ــدة ،أب ــرزه ــا أن ــه غــاص
بـعـمــق فــي املـشــاكــل االجـتـمــاعـيــة ال ـســائــدة فــي بـلــدانـنــا ،وف ـتــح ملف
الـصــداقــة والـخـيــانــة بطريقة واقـعـيــة .كـمــا ك ــان أداء املمثلني ممتعًا
ومـقـ ّنـعــا .ي ـت ـطـ ّـرق املـسـلـســل إل ــى الـبــالـيــريـنــا جـمـيـلــة (ن ـي ـل ـلــي) ،الـتــي
تـتـخــلــى ع ــن مــوهـبـتـهــا ف ــي ال ــرق ــص وت ــرت ــدي ال ـن ـقــاب وتـ ـت ـ ّ
ـزوج من
حـبـيـبـهــا طـبـيــب الـتـجـمـيــل ه ـش ــام (أح ـم ــد ف ـه ـمــي) ب ـعــد ق ـصــة حب

ط ــوي ـل ــة .ال تـنـتـهــي ال ـق ـصــة ع ـنــد ال ـ ـ ــزواج ،ب ــل يــرت ـفــع م ـن ـســوب ال ـ
«أدريـنــالــن» ،عندما يـتـ ّ
ـزوج هشام من أعـ ّـز صديقة لجميلة وهي
ليلى (زينة).
يجسد املسلسل إحساس جميلة بالغدر من زوجها الذي ساندته،
ّ
فتقرر الطالق والتخلي عن كامل حقوقها.
على الضفة األخرى ،يعكس العمل صورة ربما جديدة في الدراما،
وهــي إستغالل االهــل ألوالده ــم بطريقة علنية مــن خــال إعتماد
(سلوى محمد) والــدة جميلة التي تتخلى عن إبنتها وتقف إلى
جانب طليقها ،بينما كريم (أحمد مجدي) ورامي (محمد حاتم) ال
يساندان شقيقتهما ،ولكل منهما حكايته مع الخيانة.
أم ــا ال ــدور األب ــرز فــي املـسـلـســل ،فـهــو الــوالــد ع ــازف الـقــانــون الـعـ ّـم
مخلوف (نبيل الـحـلـفــاوي) .يملك األخـيــر إحـســاســا مــرهـفــا ،هو
الشخصية الطيبة والحنونة.
ّ
يحب الحياة بكل ألوانها ،ولم يخضع ملشاكلها.
االب سند إبنته الوحيد في عتمة الحياة .العمل الدرامي تمت حياكة
حلقاته بشكل دائــري ،يجمع بني التشويق وبعض املشاهد التي
أخذت من واقعنا املرير.
لكنه فــي الــوقــت نفسه يحمل إش ــارات أم ــل ،أبــرزهــا عندما ّ
تقرر
جميلة خلع النقاب والعودة إلى الرقص ،وهذه الخطوة بمثابة بداية
جديدة للبطلة مليئة بالتفاؤل.
ّ
ويوزع املمثلني مناصفة
يعكس «ألعلى سعر» جشع مجتمعاتنا،
ّ
تتوحد في ّ
الشر.
على الشخصيات التي
مسلسل «ألعلى سعر»  21:00على قناة dmc
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جديدة واألدوار مشغولة
الفكرة
ّ
« 30يوم» هزت الدراما العربية

نادين كنعان
ّ
مـنــذ الحلقة األولـ ــى ،تـمــكــن املسلسل
املـصــري « 30ي ــوم» (كـتــابــة مصطفى
جـ ـم ــال ه ــاش ــم ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف أح ـمــد
شوقي ،وإخــراج حسام علي ،وإنتاج
«س ـي ـل ـم ـيــديــا» و«ت ــريـ ـل ــر» و«م ــاك ــس
بـ ـ ــرودك ـ ـ ـشـ ـ ــن») م ـ ــن خـ ـط ــف اهـ ـتـ ـم ــام
املتابعني .السبب األساسي هو الفكرة
ال ـت ــي ت ـم ــزج ب ــن ال ـ ِـج ـ ّـدة وال ـغ ـمــوض
واإلث ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـبـ ـع ــد عـ ــن الـ ـس ــائ ــد فــي
األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة .يقصد
«توفيق املـصــري» (أو سامح ـ باسل
خ ـ ّـي ــاط) ع ـيــادة طـبـيــب نـفـســي شهير
ُيدعى «طــارق حلمي» (آســر ياسني)،
ّ
ال ط ـل ـب ــا لـ ـلـ ـع ــاج بـ ــل ل ـي ـخ ـب ــره بـ ــأن
االختيار وقع على الطبيب إلخضاعه
لتجربة نفسية غير مألوفة على مدى
ث ــاث ــن ي ــوم ــا ،م ــن دون أن ت ـك ــون له
ّ
حرية االختيار.
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى شـ ـه ــر كـ ــامـ ــل ،س ـي ــواج ــه
«ط ـ ـ ـ ــارق» ي ــوم ـي ــا اخـ ـتـ ـب ــارًا مـخـتـلـفــا
يرتبط برقم اليوم الذي يحصل فيه،
وال ينحصر بالدكتور فقط بل يشمل
ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة م ـقـ ّـربــن م ـنــه .أمــا
الـهــدف بحسب «تــوفـيــق» ،فهو رصد
ّ
التبدالت التي ستطرأ على شخصية
ّ
الطبيب وتصرفاته وطريقة تفكيره
م ــع مـ ـ ــرور ال ــوق ــت وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـض ـغــط
ال ـن ـف ـس ــي ال ـ ـ ــذي س ـ ـيـ ــرزح ت ـح ـت ــه ،مــا
قــد ت ــؤدي بــه غــالـبــا إل ــى اإلقـ ــدام على
ّ
يتصورها .وفي املشهد
أفعال لم يكن
األسـ ــاسـ ــي ف ــي ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى حــن
ي ـشــرح «تــوف ـيــق» لـ ـ «ط ـ ــارق» طبيعة
ّ
التجربةّ ،
يشدد ّ
األول على أن العنوان
الـعــريــض لـهــذا االمـتـحــان ه ــو« :إزاي
تقتل إنسان ويفضل عايش».
الـفـكــرة والـخـطــوط العريضة للقصة
لـيـسـتــا مـنـبــع ال ـن ـجــاح الــوح ـيــد لـهــذا
املسلسل .في ثالث بطوالته الدرامية
ب ـع ــد «ال ـب ـل ـط ـج ــي» ( 2012ـ ـ ـ إخ ـ ــراج
خ ــال ــد ال ـح ـج ــر) و«الـ ـعـ ـه ــد» ( 2015ـ ـ
إخ ـ ـ ــراج خ ــال ــد مـ ــرعـ ــي) ،ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي آس ــر
ّ
ياسني دوره الصعب بتمكن ،في ظل
ّ
ق ــدرة كـبـيــرة عـلــى إي ـصــال الـتـغــيــرات
الحاصلة فــي أحاسيسه وانفعاالته
إل ـ ــى املـ ـش ــاه ــد ب ـس ــاس ــة وت ـل ـقــائ ـيــة،

أداء باسل
ّ
خياط يحيلنا
إلى شخصية
الجوكر
الشهيرة

ليكتشف الجمهور بالتالي تفاصيل
ج ــدي ــدة وأسـ ـ ــرارًا غـيــر مـتــوقـعــة عـنــه،
ك ـمــا ح ــدث م ــع بـ ــروز زواج ـ ــه الـثــانــي
الـسـ ّـري مــن املمثلة «صــافــي» (نجالء
ب ــدر) ،أو إدمــانــه على امل ـخ ـ ّـدرات منذ
فترة طويلة...
ُ
ّ
ولـ ـع ــل أهـ ــم ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـح ـســب لـ
« 30يـ ــوم» ه ــي الـشـخـصـيــة الـســاديــة
وامل ـض ـطــربــة نـفـسـيــا ال ـت ــي ي ـطــل بها
بــاســل خ ـ ّـي ــاط .م ــع «نـ ـي ــران صــديـقــة»
(إخـ ــراج خــالــد م ــرع ــي) ،وض ــع املمثل
السوري قدمه على طريق الدراما في
ّ
املحروسةّ ،
«السيدة
لتكر السبحة مع
األولــى» ( 2014ـ إخــراج محمد بكير)
و«ط ــريـ ـق ــي» ( 2015ـ ـ ـ م ـح ـمــد شــاكــر
خـضـيــر) و«املـ ـي ــزان» ( 2016ـ ـ إخ ــراج
أحـمــد خــالــد م ــوس ــى) ...لـكــن تجربته
ّ
في السباق الرمضاني الحالي تشكل
عالمة فارقة في ّ مسيرته .هنا ،نحن
أم ــام بــاســل املـمــثــل «ال ـح ـ ّـري ــف» الـ ّـذي
ّ
اش ـت ـغــل ع ـلــى دوره امل ــرك ــب وامل ـعــقــد
بـ ـك ــل ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،بـ ـ ـ ــدءًا مـ ــن أسـ ـل ــوب
امل ـ ـشـ ــي وح ـ ــرك ـ ــات الـ ـجـ ـس ــد وال ـ ـكـ ــام
ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بطريقة مضغ اللبان
واإلحساس العالي أثناء عزف الجاز

أو االستماع إليه طوال الوقت.
ّ
تـ ــألـ ــق خـ ـ ّـيـ ــاط فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل دف ــع
الـنـقــاد واملـتــابـعــن إل ــى تشبيه ال ــدور
ال ــذي يـلـعـبــه بشخصية ال ـ ـ «ج ــوك ــر»،
خصوصًا تلك التي ّأداها الراحل هيث
لـيــدجــر فــي فـيـلــم .The Dark Knight
ه ــذا التشبيه ك ــان ولـيــد امل ـقــارنــة بني
مشهد الحديث الذي دار بني «توفيق»
و«ط ــارق» في الحلقة األولــى ،ومشهد
استجواب الـ «جوكر» من قبل «الرجل

استطاع آسر ياسين
إيصال ّالدور إلى المشاهد
بكل تبدالته النفسية
الــوطــواط» فــي الـشــريــط الـهــولـيــوودي
العائد إلــى عــام  2008لناحية الجمع
بني الجدية والسخرية في آن ،إضافة
إلى إدارتــه لألحداث وترتيب الجرائم
مــن دون ت ــرك أي دلـيـ ّـل وم ــن دون حد
أدنى من االكتراث ،كأنه من خارج هذا
ال ـعــالــم .م ــن دون أن نـنـســى الضحكة
الالفتة التي تعتبر محاكاة لضحكة الـ

«جوكر» املعروفة.
ّ
فــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك مــن رأى أن خـ ّـيــاط
ف ــي ب ـع ــض املـ ـش ــاه ــد ك ـ ــان أقـ ـ ــرب إل ــى
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة «ج ـ ـي ـ ـمـ ــس م ـ ــوري ـ ــارت ـ ــي»
(آنــدرو سكوت) في مسلسل الجريمة
ال ـبــري ـطــانــي «ش ـي ــرل ــوك» الـ ــذي ي ــؤدي
لنواح
بطولته بيندكت كامبرباتش،
ٍ
ع ـ ـ ـ ّـدة أبـ ــرزهـ ــا ال ـ ـقـ ــدرة ال ـه ــائ ـل ــة عـلــى
االخـ ـتـ ـف ــاء والـ ـظـ ـه ــور فـ ـج ــأة بـطــريـقــة
غير منطقية ،تمامًا كما حدث عندما
ّ
تأكد «طــارق» ّمن موت «توفيق» بعد
ّ
التعرف إلى جثته في املشرحة ،ليعود
ّ
ويكتشف أن املوضوع ليس إال خدعة
ّأداها الرجل ببراعة ،منهيًا أي احتمال
لدخول السلطات الرسمية على الخط،
كونه صار في عداد املوتى.
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون بـ ــاسـ ــل قــد
اس ـت ــوح ــى م ــن ه ــات ــن الـشـخـصـيـتــن
املشابهة املعروفة
وغيرهما من األدوار
ّ
في األفالم ّاألميركية ،غير أنه استطاع
ّ
أن يثبت أنــه ال يقلدها ،بل يستوحي
منها لخلق «جوكر ّ
معرب» خاص به.
رغــم ّ
تميز خـ ّـيــاط ويــاســن التمثيلي،
ّ
تجدر اإلشادة بأداء إنجي املقدم التي
ت ـجـ ّـســد دور «ل ـي ـلــى» زوجـ ــة «طـ ــارق»

األولـ ــى .أم ــا نـجــاء ب ــدر الـتــي ُيحسب
ّ
لـهــا تـخــلـيـهــا عــن املــاك ـيــاج فــي معظم
ُ
املشاهد حتى اآلن ،فتدخلنا في عالم
امل ـم ـث ـل ــة ال ـن ـج ـم ــة «صـ ــافـ ــي» امل ـن ـه ـكــة
ّ
بسبب وضـعـهــا النفسي امل ـت ــأزم ،إثــر
تـ ـس ــري ــب فـ ـي ــدي ــو ج ـن ـس ــي ي ـج ـم ـع ـهــا
ب ـ ـ «طـ ـ ـ ــارق» وارت ـك ــاب ـه ــا جــري ـمــة قـتــل
بـحــق املـنـتــج الـفـنــي الــواقــع فــي ّ
حبها
«مجدي» (عماد رشاد) ،قبل أن ينجح
ً
«توفيق» في مسح بصماتها ...فضال
عن مجموعة من املمثلني ،من بينهم:
وليد ّ
فواز ،وسلوى محمد علي ،وهند
عبد الحليم ،ونورهان...
تسارع األحداث وغياب البطء والرتابة
ع ـ ـن ـ ـصـ ــران م ـ ـهـ ـ ّـمـ ــان ج ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ن ـســب
املشاهدة العالية التي يحصل عليها
« 30يـ ــوم» .فـكــل حـلـقــة تـحـمــل أحــداثــا
ّ
التنبؤ
وطـبـخــة جــديــدة ،مــن الـصـعــب
بـهــا .وفيما يـتــوق الـنــاس إلــى خاتمة
الحكاية الـتــي يفترض أن تـكــون غير
متوقعة ،ال يزال سبب اختيار «طارق»
ً
لخوض هذه التجربة مجهوال!
« 30يوم» 00:00 :على  dmcو« dmcدراما»،
وعبر موقع «شاهد.نت»

ّ
منى الشاذلي ...حين تعير محمد ممدوح ببدانته!
زينب حاوي
من بني عشرات املسلسالت التي تكتسح الشاشة الرمضانية ،رسخ
مشهد مؤثر ّأداه املـصــري محمد مـمــدوح فــي «ال تطفىء الشمس»
(سـيـنــاريــو وحـ ــوار تــامــر حـبـيــب -إخـ ــراج مـحـمــد شــاكــر خـضـيــر ).
أداء قد يفوق أي وصف ّ
جسده ممدوح (أحمد) بعد فقدانه شقيقه
األصـغــر آدم (أحـمــد مــالــك) ،ال ــذي أق ــدم عـلــى اإلنـتـحــار بسبب مــوت
حبيبته انتحارًا أيضًا .يدخل أحمد غرفة آدم ،وتفيض عيناه بالدموع
والحرقة ،يرتجف جسده ،ثم ينثر عطره على جسده ،يجلس على
ويستمع الــى املوسيقى ،ويقول له «حتوحشني» .أداء عال
كرسيه
ِّ
ملمثل محترف لقب بـ «تايسون» ،إستطاع غزو الشبكة العنكبوتية،
وتداوله اآلف املرات تثمينًا ملشهد لم يتكرر ّمنذ سنوات تبعًا لهؤالء
املغردين .هذا املشهد املؤثر أتى ليكمل ما وقعه ممدوح العام املاضي
فــي «غــرانــد أوت ـيــل» (تــألـيــف تــامــر حـبـيــب -إخ ــراج محمد خضير)،
بمشهد أحدث عالمة فارقة في مشواره الفني ،عندما يكتشف خيانة
زوجته (دينا الشربيني) ،ويتأكد أن املولود الجديد الى جانبها ليس
إبنه .في لحظة قاسية ومريرة ،يحمل زوجته وابنه ويذهب بهما الى
غرفة املمثل أحمد داوود ،ويضعهما عنده ،ويقول له «الحاجة ديه
أداه ممدوح بطريقة آسرة.
تخصك» .مشهد مؤثر ّ
ّ
إذًاّ ،
مهد ممدوح لهذا الخط ،من تكريس ألداء متمكن وثابت ،يأسر
ّ
كل من يتابعه .هذه املشاهد التمثيلية التي هزت لعامني متتاليني رواد
السوشال ميديا ،فتحت باب النقاش إزاء ما فعلته أخيرًا اإلعالمية
منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» على قناة  .cbcإذ

استضافت ممدوح الى جانب نيللي كريم ،إحتفاء بعملهما املشترك
«بشتري راجــل» (تأليف إيناس لطفي -إخــراج محمد علي) الجامع
بني الكوميديا والرومانسية .حاولت الشاذلي مرارًا التقليل من شأن
املمثل املصري ،والتوجه الى املمثلة الفاتنة لتسألها بسخرية «تحايلو
عليكي عـشــان م ـمــدوح يمثل م ـع ــاك؟» .وتـضـيــف «م ــا كـنــش عندك
أي حساسيات؟» .طبعًا ،الشاذلي ـ كما كثر مثلها ـ ـ ّنمطت املمثل
املـصــري ،بكونه بدينًا ،ال يليق به ربما أداء دور الــزوج الرومانسي
الى جانب النجمة املصرية الجميلة .ولعل سؤال الشاذلي التهكمي له
«تخيل ملا أنت تبقى نموذج للرومانسية؟» ،هو دليل ساطع على ذلك،
من دون أن تلتفت الى أدائه التمثيلي العالي .إذًا ،مقاييس التمثيل باتت
كمقاييس ملكات الجمال ،بل ّإن املمثل واملمثلة البدينني ال يحق لهما
أن يختبرا أدوارًا تمثيلية رومانسية ،لطاملا طرزت على نسق أوزان
ممشوقة .لعل ممدوح وقبله أيضًا نجوم كبار كيحيى الفخراني (مع
فارق التجربة بني الرجلني) ،استطاعوا كسر هذه الصورة ،بل تفوقوا
على زمالئهم باألداء ،وإعطاء الدور بعده بكل جوارحهم .ليس جديدًا
على الــدرامــا املصرية هــذا التنوع في الكادر التمثيلي بينما ال تزال
الــدرامــا اللبنانية ،تمارس اإلقـصــاء مع هــذه الفئات التي ال تظهر اال
ككومبارس ،أو كتجسيد لحالة تعاني من البدانة .شاهدنا ذلك عام
 2014مــع الكاتب طــارق سويد وعمله «وجــع ال ــروح» ،اذ استعان بـ
«ملكة جـمــال بدينات الـعــرب» إليانا نعمة ،والحظنا الـعــام املــاضــي،
تناول الكاتبة كارين رزق الله للبدانة مع شقيقتها .وكــان الفتًا في
الشكل ّأن األخيرة ال تعاني من بدانة مفرطة بل من وزن زائد!
«ال تطفىء الشمس»  21:30على cbc
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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة

َ
َ
ُ
حياة» آخر
حدث «يوم
ٍ

أنجز الفنان
البريطاني ًلوك
جيرام عمال فنيًا
بعنوان Museum
of the Moon
(متحف القمر)،
بقطر سبعة أمتار
مملوءة بالهيليوم،
ومضاءة بالكامل،
في محاكاة دقيقة
إلى حد بعيد مع
صور «وكالة الفضاء
األميركية» (ناسا).
هذه القطعة التي
تمزج بين العمل
الفني والتجهيز،
وصلت أخيرًا إلى
حوض «سان جورج»
للسباحة في مدينة
رين غربي فرنسا،
حيث ستبقى حتى
الثاني من تموز
(يوليو) المقبل.
(داميان ماير ــ أ ف ب)

ال ّبد ّأن شيئًا ما قد حدث؛
ُ ِّ
ّ
سبب كل هذه الدموع؟
وإال فما
ُ
ّ
ُ
ّ
ال بد أن شيئًا ما (شيئًا قد أكون نسيته) قد حدث.
ْ
ُ
َ َ ُّ
حاو ِل التـذكر:
حسنًا! ألبدأ بالتفكير ،وأل ِ
لم َيـأ ِتني ُ
أحد من أقاربي أو أصحابي.
موت ٍ
خبر ِ
التفجير األخير
قائمة َمن سقطوا في
ليس في
ِ
ِ
ُ
إنسان أعرفه.
أو
صديق
إسم
ٍ
ٍ ٌ
َ
متنها ....إلخ.
لم تسقط طائرة على ِ
َ
ٌ
ُ
سطح منزل.
لم َيقع ْأحد ٌفي بئر ،وال سقط ْ َآخر عن ٌ ِ
حريق غابة،
لم يهلك طفل في غار ٍة على ميتم ،وال ِمعزاة في
ِ
ٌ
ُ
بيت الجيران.
وال ن ِك َب ْت عائلة
بانفجار قارور ِة غاز في ِ
ِ
لم ...ولمْ ...
ولم...
ََ ّ
ُ ُُ ُ
دوبهُ
ُ
ّ
ون ُ
حتى وال أتذك ُر أنني شاهدت حلمًا سيئًا ...ال تزال آثاره
ً
ْ َ
ال ُـمض ِنية مطبوعة على قشر ِة دماغي.
ُ
يمكن ْأن يكون قد حدث؟ وما ُ
سبب
فإذًا ،ما الذي حدث؟ ما الذي
ِّ
الدموع ...الدموع؟
كل هذه
ِ
ُ
أسأل« :ما الذي حدث؟»
َ
ُوأ ُ
َ
ُ
يكون قد حدث؟.»...
يمكن ْأن
عيد السؤال« :ما الذي
ْ ََ
َ
ً
ُ
خوفها ،أنتهي إلى هذا التفسير:
محاوال تعزية نفسي
أكاد،
وطمأنة ِ
ِ
ٌ
شيء يا رجل.
لم يحدث
أبدًا لم يحدث ُّأي شيء.
ْ
َ
َ
عينيك َ
ساوسك,
دموع
كفكف
ِ
و ..و ِ
ْ
َ
وت َه ّ
ّ
االعتيادي
نهار َك
الستقبال
أ
ـي
ِ ِ
َ َ ّْ
ُ
السالم والـمسرة.
عود
بما يليق ب ِه من الهناء ِة،
والتفاؤلُ ،وو ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
أكاد َأص ِّدق ْأن «ل ْـم»...
َ
ُ ُ ْ َ ِّ َ
ْ
بل و«أريد» أن أصدق وأقول «لـم»...
اله َ
(قلبي َ
ّ
َ
الذكي،
لوع
لوال ّأن قلبي
َ
ُ
ُ
الذي لم َي َـت َـل َّق نبأ مذبحة ،ولم ت َر ِّو ُ
عه مفاجأة موت)
ٍ
َ
ّ
لم يتأخر في تذكيري:
ُ
ّ
«نعمَ ،
أنت على حق أيها الرجل الباكي»...
ّ
َ
كامل الحق
أنت على َ ِ
ْ
فلقد حدث بدون أن تنتبه
ْ
ٌ َ
يوم آخر ِمن الـ ...حياة.
2016/9/7

ANGELIQUE
KIDJO
TRIBUTE TO CELIA CRUZ
NINA SIMONE
& MIRIAM MAKEBA
Sunday July 16th, 2017
Steps of Bacchus Temple

أحالم ومبارك
ّ
فرقتهما السياسة
ّ
خف وهج أحالم على السوشال
ميديا .املغنية االماراتية تغيب
فترة عن مواقع التواصل ،ثم تعود
بتعليق عن شهر رمضان .لكن يبدو
أن االزمة بني قطر والدول الخليجية،
سوف يكون وقعها كبيرًا على
نجمة «أراب آيدول» .قبل أيام ،نشر
بطل الرالي القطري السابق مبارك
صورة ألمير
الهاجري زوج أحالمّ ،
قطر على إنستغرام ،معلقًا «من كان
الله معه فما فقد أحدًا ،ومن كان الله
عليه فما بقي له أحد» .هذا األمر أدى
إلى منعه من دخول اإلمارات ،علمًا
ّ
أن هذا البلد أصدر قرارًا بتجريم
التعاطف مع قطر عبر مواقع
التواصل .وتتمثل العقوبة بالسجن
من  3إلى  15سنة وبغرامة ال تقل عن
 500ألف درهم .فهل تبقى أحالم في
االمارات أم تلحق زوجها؟

The three time Grammy award winner with a 20-year discography, and
thousands of concerts around the world, Angelique Kidjo is one of the
biggest African singers on the world music platform. TIME Magazine calls
Angelique Kidjo "Africa’s Premier Diva". She is named as one of the 50
African Icons by the BBC and tops the Forbes magazine as Africa's 100
most influential women list. The Guardian lists Angelique as one of the "100
most inspiring women in the World". She recently received the 2015 Crystal
Award from the World Economic Forum in Davos as well as the Amnesty
International "Ambassador of Conscience Award" of 2016.
A powerful singer, stunning vocalist and tireless performer with eclectic
musical influences, the highly respected worldwide artist, Angelique Kidjo
will perform at the Baalbeck Festival, in a one of a kind concert blending
world and jazz music, while she pays tribute to three iconic singers: Celia
Cruz, Nina Simone and Miriam Makeba.
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