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سياسة
قضية اليوم

ّ
تجتمع سرًا في بيت الوسط:
«مجموعة العشرين» ِ

عتاب وتنبيه للحريري

مع التيار
ال يبدو أن «المعترضين» داخل تيار المستقبل على سياسة الرئيس سعد الحريري
سيصمتون على طريقة تعامله ّ
ّ
الوطني الحر وحزب الله .بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة ،اجتمعوا برئيس الحكومة ،ونبهوه معاتبين :الشارع يفلت منا

كان السنيورة
على رأس
المجموعة
التي ّ
ضمت وزراء
سابقين
(مروان طحطح)

ميسم رزق
ُ
حني ُيبقي رئيس تيار «املستقبل»
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري أح ـ ـ ــد لـ ـق ــاء ات ــه

بنواب وقيادات من تيار املستقبل
وش ـخ ـص ـي ــات ق ــري ـب ــة م ـن ــه بـعـيــدة
عــن األنـظــار ،فذلك يعني أن شيئًا
ما ال يرضيه يدور في هذا اللقاء.

فقد علمت «األخـبــار» أن اجتماعًا
عقد منذ أكثر من أسبوع في منزل
ال ـح ــري ــري ف ــي وادي أبـ ــو جـمـيــل،
ضـ ّـمــه إلــى  20شخصية سياسية

وإع ــام ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،املـشـتــرك
ب ـي ـن ـهــم ان ـت ـم ــاؤه ــم إل ـ ــى ال ـطــائ ـفــة
الـ ـسـ ـنـ ـي ــة ،وكـ ــون ـ ـهـ ــم ق ــريـ ـب ــن مــن
تـيــار املـسـتـقـبــل ،أو يـنـتـمــون إلـيــه.

ّ
ويسمي بعض أعضاء املجتمعني
أنـفـسـهــم ب ـ «مـجـمــوعــة الـعـشــريــن».
ّ
يتقدمهم الرئيس فــؤاد السنيورة
والـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــان رشـ ـي ــد

المشهد السياسي

ّ
رئيس الحكومة يتراجع :كل الدعم للجيش
ب ـ ّـدد رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
ال ـل ـغ ــط ال ـ ــذي راف ـ ــق م ــواق ـف ــه األخ ـي ــرة
مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،ودع ــوت ــه قائد
ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف ع ـ ــون ال ــى
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـع ــه فـ ــي ال ـ ـسـ ــرايـ ــا ،وال ـت ــي
ظهرت كأنها استدعاء له للبحث معه
ف ــي الـتـحـقـيــق ب ــوف ــاة  4مــوقــوفــن من
الـ ّنــازحــن الـســوريــن .تــراجــع مــدروس
ن ـ ــف ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،اعـ ـتـ ـم ــد رك ـي ــزت ــن
أس ــاس ـي ـت ــن :األولـ ـ ـ ــى ،ان ـض ـم ــام وزي ــر
الدفاع يعقوب الصراف إلى االجتماع
مــع ع ــون ،والـثــانـيــة تــأكـيــده أن «الــدعــم
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي غـيــر
مشروط» .وهــذا املوقف جاء بعد لقاء
ج ـم ـعــه ب ــالـ ـص ــراف وع ـ ـ ــون ،ف ـظ ـهــر أن
الهدف األساسي منه نفي كل التأويالت

التي رافقت املداهمات األخيرة للجيش
فــي مخيمات الـنــازحــن الـســوريــن في
بلدة عرسال على الحدود مع سوريا.
وتـكـمــن أهـمـيــة ه ــذا الـتـصــريــح فــي أنــه
أت ـ ــى ب ـع ــد ي ــوم ــن اثـ ـن ــن م ـ ّـن الـحـمـلــة
«غ ـي ــر املـ ــدروسـ ــة» ال ـت ــي شــن ـهــا نــائــب
ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ع ـق ــاب ص ـق ــر عـلــى
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،واس ـت ـخ ــدم ــت
مـ ـ ـ ــادة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ن ـ ـشـ ــرات أخـ ـب ــار
قـنــاة «املستقبل» .وهــي حملة نسفها
م ــن أســاس ـهــا ال ـح ــري ــري ،ح ــن أك ــد أن
««قيادة الجيش حريصة على املدنيني
كــي ال ي ـصــابــوا» فــي تنفيذ عملياته،
وش ــدد عـلــى أن «املــؤس ـســة العسكرية
ال تشوبها أي شـبـهــات ،وم ــن يـحــاول
ّ
فليخيط
أن يصطاد في املياه العكرة

بغير هاملسلة» .وكشف أنــه سيتسلم
التحقيق الــذي يجريه الجيش بوفاة
املــوقــوفــن ال ـســوريــن األرب ـع ــة «خ ــال
يومني أو ثالثة» .وتعليقًا على مداهمة
ال ـج ـي ــش م ـخ ـي ـمــن ف ــي ب ـل ــدة ع ــرس ــال
إلح ـب ــاط مـخـطــط إلرس ـ ــال انـتـحــاريــن
م ــن «داعـ ـ ــش» و«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» في
مناطق لبنانية عدة ،قال الحريري إن
«الجيش قام بعملية ناجحة جدًا ،ولو
أنه لم يقم بها لكان هناك اليوم مشكل
كبير في البلد ألن تلك العبوات كانت
موجهة لتفجير لبنان .دخــل الجيش
الـلـبـنــانــي ال ــى مـخـيــم فـيــه عـشــرة آالف
شخص وقــام بعملية كبيرة ،والحمد
ل ـلــه ل ــم ي ـس ـقــط ج ــرح ــى ب ــن املــدن ـيــن،
وهناك حادثة الجثث السورية األربع،

اتصال ُينهي
الحريري
القطيعة بين
ً
وجنبالط ويفتح مجاال
أمام التنسيق

وقيادة الجيش تقوم بتحقيق واضح
وصريح في هــذا املــوضــوع ،ويجب أال
يـشـكــك أح ــد فـيــه ألن الـجـيــش حريص
على املــواطـنــن واملــدنـيــن أكثر مــن أي

فــريــق آخ ــر» .واعـتـبــر أن أي «مـحــاولــة
لخلق أي توتر بني الجيش أو القيادات
العسكرية فــي لبنان ،الـتــي تعمل ليل
نهار لتجنيب لبنان أي مشكل إرهابي
ف ــي ال ـب ـلــد ،ه ــو أم ــر م ــرف ــوض ،ك ـمــا أن
التشكيك فــي التحقيق ال ــذي تـقــوم به
ق ـي ــادة الـجـيــش أم ــر م ــرف ــوض أي ـضــا».
وردًا على س ــؤال ،متى سيكون الدعم
امل ـط ـل ــق وال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر لـلـجـيــش
ل ـح ـســم ال ــوض ــع ف ــي جـ ـ ــرود ع ــرس ــال؟
أج ــاب« :ك ــل الــدعــم الـسـيــاســي مــوجــود
للجيش لحسم األم ــور وكــذلــك الـقــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا ال ـ ـيـ ــوم أن
نعلم أن هناك مدنيني مــوجــوديــن في
املخيمات ،واملشكلة هي أن اإلرهابيني
يستعملون املدنيني لحماية أنفسهم».
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في الواجهة

تقرير الجيش في وفاة الموقوفين األربعة:
قضوا قبل التحقيق معهم
درب ــاس وخــالــد قـبــانــي ،باإلضافة
إلى النائب سمير الجسر ورئيس
ت ـح ــري ــر ج ــري ــدة «الـ ـ ـل ـ ــواء» ص ــاح
سالم .وبحسب املعلومات« ،نقلت
ه ــذه املـجـمــوعــة إل ــى الـشـيــخ سعد
ش ـكــوى ال ـش ــارع الـسـنــي مــن أدائ ــه
مع الرئيس ميشال عون من جهة،
وح ــزب الـلــه مــن جهة ثــانـيــة» .وأن
مـ ــا ح ـص ــل وم ـ ــا ي ـح ـص ــل لـ ــم يـ ـ ّ
ـؤد
ســوى إلــى مزيد من «الضمور في
القاعدة الشعبية لتيار املستقبل».
ـف ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ول ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ِ
مخاوفها من نتائج أي انتخابات
مـقـبـلــة ألن «مـ ــا ي ـف ـقــده املـسـتـقـبــل
مــن قــواعــد شعبية سيصب حتمًا
ف ــي م ـص ـل ـحــة صـ ـف ــوف امل ـع ــارض ــة
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،الـ ـت ــي تـ ـح ـ ِـم ــل خ ـطــابــا
أقـ ــرب إل ــى الـ ـل ــواء أشـ ــرف ري ـف ــي».
زبـ ـ ــدة الـ ـح ــدي ــث فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ــذي
ّ
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ،ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت ع ـل ــى
ات ـجــاه واح ــد أص ـ ّـر عـلــى أن «تـيــار
املستقبل ال يملك ت ــرف التصرف
ض ــد مـصـلـحـتــه ،وخ ـصــوصــا ،أنــك
ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـتـ ـي ــار وم ـ ـعـ ــك ب ـعــض
دائــرتــك املـقــربــة ،ذهبتم بعيدًا في
معاكسة الوجدان السني املتفاعل
مع أحداث املنطقة .وقد بات لزامًا
على من ال يزال متمسكًا بالخطاب
الـ ـع ــدائ ــي ل ـخ ـص ــوم ـن ــا ال ـســاب ـقــن
أن ي ـص ـمــت م ــراع ــاة لـتـحــالـفــاتـكــم
واعتباراتكم ،مقابل ّ
عدة تحريض
وت ـع ـئ ـبــة ال ت ـن ـفــك ت ـهــاجــم الـبـيـئــة
ال ـس ـن ـي ــة» .وأك ـ ـ ــدت امل ـج ـم ــوع ــة أن
«ح ــال ــة الـتـمـلـمــل ه ــذه ف ــي ازديـ ــاد
م ـس ـت ـمــر ،وف ــي ح ــال ل ــم ت ـس ـتــدرك،
ل ــن ي ـكــون ب ـم ـقــدوركــم ف ــي م ــا بعد
مــواجـهـتـهــا أو الـسـيـطــرة عليها».
في املقابل ،دافع الرئيس الحريري
ع ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره ب ـش ــراس ــة ،لكنه
ف ــي ال ـن ـهــايــة ق ــال ك ــام ــا ف ـهــم مـنــه
املجتمعون أنه يطلب منهم «عدم
االع ـ ـتـ ــراض ال ـع ـلّـنــي ع ـل ـيــه ،وع ــدم
إظهار حاالت تفلت وتمرد رسمي
داخل التيار» .وقد ّ
تعهد لهم بأنه
س ـي ـكــون «ح ــاضـ ـرًا دائـ ـم ــا لـسـمــاع
كــل اعتراضاتهم متى أرادوا .وأن
بإمكانهم االجتماع في منزله في
الوقت املتاح لنقل كل املالحظات،
وإع ـط ــاء الـتــوجـيـهــات ال ـتــي ي ــرون
فيها مصلحة للتيار وشارعه».

ُينتظر أن تصدر في
الساعات المقبلة تقارير أربعة
أطباء شرعيين ً
بناء على قرار
النيابة العامة التمييزية في
وفاة أربعة موقوفين
سوريين بعيد اعتقالهم في
العملية العسكرية للجيش
في عرسال ،تزامنًا مع تقرير
آخر للجيش يفصح عن أن
وفاتهم سبقت إخضاعهم
للتحقيق
نقوال ناصيف
م ــن ش ـ ــأن تـ ـق ــاري ــر األط ـ ـبـ ــاء ال ـشــرع ـيــن
األربـعــة وضــع حد نهائي للجدل الدائر
حــول أسـبــاب وفــاة املوقوفني السوريني
األربعة ،في العملية العسكرية األخيرة
لـلـجـيــش ف ــي ع ــرس ــال ف ــي  30ح ــزي ــران،
ب ـع ــدم ــا ت ـ ـ ــردد أنـ ـه ــم قـ ـض ــوا فـ ــي أث ـن ــاء
التعذيب ،ما ّ
تسبب بردود فعل متباينة
ح ـي ــال امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ّــري ــة ،انـضـمــت
إلـيـهــا هـيـئــات دول ـي ــة تـبــنــت الـشــائـعــات
نفسها ،وراحت ّ
تلح على إجراء تحقيق
في الــوفــاة ،قبل أن يلتحق السياسيون
ـاول ــة إلحـ ــراج
بــال ـح ـم ـلــة ذاتـ ـه ــا ف ــي م ـح ـ ّ
الـ ـجـ ـي ــش .سـ ــرعـ ــان مـ ــا تـ ـك ــش ــف ج ــان ــب
آخـ ــر ،م ـخ ـفــي ،ت ــوخ ــى اس ـت ـبــاق أي دور
لـلـجـيــش ف ــي الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة الـتــي
يـشــاع أن ح ــزب الـلــه والـجـيــش الـســوري
س ـي ـخ ــوض ــان ـه ــا ق ــري ـب ــا إلن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـج ــرود
السورية واللبنانية وتنظيفها نهائيًا
منها.
ل ـك ــن ت ـق ــري ـرًا آخـ ــر س ـي ـص ــدر ف ــي األيـ ــام
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـلــة ع ــن م ــدي ــري ــة ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،امل ـحــدثــة في
ال ـج ـيــش ق ـب ــل س ــت سـ ـن ــوات بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تـنـسـيــق وتـ ـع ــاون م ــع ال ـب ـع ـثــة الــدول ـيــة
ل ـل ـص ـل ـيــب األح ـ ـمـ ــر وم ـن ـظ ـم ــات ح ـقــوق
اإلنـســان ،ويرأسها العميد مــروان عيد،
ي ـت ـن ــاول وق ــائ ــع م ــا ح ـصــل ف ــي تــوقـيــف
السوريني الـ  356ووفاة األربعة أولئك.
وف ـ ـ ــق م ـ ــراج ـ ــع واسـ ـ ـع ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ث ـمــة
مـعـطـيــات أســاس ـيــة مــرتـبـطــة بــالــوقــائــع
األخيرة:
 1ـ ـ ال تنسيق بــن الـجـيــش وح ــزب الله
ح ـيــال الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـتــردد
أن ال ـحــزب يـعـتــزم قـيــادتـهــا مــع الجيش

الـســوري ،بــدءًا مــن الـجــرود الـســوريــة .ما
يؤكده الجيش أن ال تنسيق ،واملعلومات
املـ ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه ح ـيــال ـهــا م ـس ـت ـقــاة مــن
وسائل اإلع ــام .بيد أن ذلــك يقتضي أن
ال ُي َّ
فسر على أن الجيش سيقف ّ
متفرجًا.
ّ
مــا سـيـكــون معنيًا بــه هــو أن أي تـحــرك
لإلرهابيني فــي الـجــرود الشرقية داخــل
األراضي اللبنانية أو وافدة من الجرود
ال ـس ــوري ــة ،سـيـقــابـلــه بــاملــواج ـهــة ف ــي أي
وق ــت يـحـصــل «ب ــأم ــر أو م ــن دون أم ــر».
امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـي ـطــة ب ـع ــرس ــال ،امل ـت ـعــارف
على تسميتها منطقة جاهزية الجيش
وتضم  111مخيمًا للنازحني ،ليس من
الـسـهــل اخـتــراقـهــا ،وق ــدرات الـجـيــش من
حــول ـهــا مـتـيـنــة ومـتـمــاسـكــة ف ــي الــدفــاع
عــن مــراكــزه ،قبل املـعــركــة هــذه وبعدها.
ال ي ـح ــول ذلـ ــك دون الـ ـق ــول إن الـحـمـلــة
الـعـسـكــريــة لــن تـكــون بــال ـضــرورة نــزهــة.
ليست مستحيلة بمقدار ما هي صعبة.
ّ
 2ـ ال عالقة البتة بني العملية العسكرية
ال ـ ـجـ ــاري الـ ـك ــام ع ـل ـي ـهــا ووفـ ـ ــاة أرب ـع ــة
م ــوق ــوف ــن س ــوري ــن ألسـ ـب ــاب طـبـيـعـيــة.
إال أن محاولة الربط بينهما ال تقتصر
ع ـل ــى إثـ ـ ـ ــارة عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـيــال
العملية العسكرية التي نفذها الجيش
في عرسال في  30حــزيــران ،بل محاولة
استثمار سياسي للجدل الــدائــر حيال
الـ ـتـ ـف ــاوض ـ ـ ـ أو ع ــدم ــه ـ ـ ـ م ــع ال ـح ـكــومــة
السورية بغية إعادة النازحني السوريني
الـ ــى ب ــاده ــم .جـ ــدل تـ ـح ـ ّـول ف ــي مجلس
ال ــوزراء الــى خــاف ،فانقسام بــن مؤيد
وم ـعــارض راح يـتـ ّ
ـوســع فــي ال ـش ــارع .إال
أن ال ـج ـيــش غ ـيــر م ـع ـنــي ب ـكــل م ــا ي ــدور
م ــن ح ــول ذل ــك ،وه ــو تــالـيــا لـيــس املـكــان
املالئم الستثمار عمل أمني في خالفات
سياسية.
 3ـ ـ ك ـمــا ف ــي ك ــل مـ ــرة ،م ــا إن ت ـصــل إلـيــه
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن وج ـ ـ ــود إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فــي
مـخـيـمــات ال ـنــازحــن فـيـتـحـ ّـرك لدهمها،
ف ـع ــل ذل ـ ــك مـ ــع م ـخ ـي ـم ــات ع ـ ـ ــدة :عـمـلـيــة
واحدة عام  2015و 3عمليات عام .2016
ذلــك ما حــدث أيضًا مع مخيمي القارية
وال ـن ــور ـ ـ وه ـمــا أك ـبــر املـخـيـمــات ال ـ ـ 111
ف ــي مـنـطـقــة جــاهــزيــة ال ـج ـيــش ـ ـ حينما
ت ـب ـلــغ ت ـح ـض ـي ــرات ل ـه ـج ـم ــات إره ــاب ـي ــة
ُ
ست ّ
صدر منهما .مع التأكيد أن
محتملة
اإلرهابيني الذين هاجموا مراكز الجيش
ف ــي ع ــرس ــال ف ــي  2آب  2014وخ ـط ـفــوا
عـسـكــريــن خ ــرج ــوا م ــن مـخـيــم ال ـقــاريــة،
بـيـنـمــا ت ـسـ ّـبــب مـخـيــم ال ـن ــور ف ــي ال ـيــوم
الـتــالــي 3 ،آب ،فــي االشـتـبــاك م ـجـ ّـددًا مع
الجيش واستشهاد العقيدين نور الدين
الـجـمــل ودانـ ــي ح ــرب بـعــدمــا خ ــرج منه
اإلرهابيون.
طـ ّـوق الجيش املخيمني :أخــرج املقيمني

فيهما ،عـمــد ال ــى ف ــرز الـنـســاء واألط ـفــال
وال ـع ـجــز ع ــن ال ـش ـب ــاب ،ف ـتــش املـخـيـمــن
ف ــي ال ــداخ ــل ب ـعــد إف ــراغ ـه ـم ــا ت ـمــامــا من
املـقـيـمــن فـيـهـمــا .ك ــان يـعـثــر ف ــي ح ــاالت
مماثلة على قنابل أو صناديق ذخائر
أو أسلحة فردية .لكن ما حدث في مخيم
القارية مختلف .بعد تفتيش الخيمتني
األول ـ ـيـ ــن ،ظ ـه ــر االنـ ـتـ ـح ــاري األول فــي
الخيمة الثالثة وفـ ّـجــر نفسه ،ثــم توالت
ال ـه ـج ـم ــات .ف ــي م ـخ ـيــم الـ ـق ــاري ــة ،ثــاثــة
انتحاريني ّ
فجروا أنفسهم في ثالث خيم
متتالية ،إضــافــة الــى الـعـثــور على أربــع
عـبــوات ناسفة معدة للتفجيرّ ،
ففجرت
ّ
بسبب ت ـعــذر تفكيكها .أم ــا االنـتـحــاري
الرابعّ ،
ففجر نفسه في مخيم النور ،ما
أسـفــر عــن إصــابــة  24عسكريًا بـجــروح؛
بينهم ثالثة فقدوا بصرهم.
فــي االستنتاج اآلت ــي :أربـعــة انتحاريني
وأربع عبوات ،ما يعني ثمانية تفجيرات
محتملة كــانــت ستقع فــي أي مـكــان في
لـ ـبـ ـن ــان ،س ـ ـتـ ــؤدي ال ـ ــى ق ـت ـل ــى وج ــرح ــى
ب ــامل ـئ ــات ،ل ــو ل ــم يـنـفــذ ال ـج ـيــش عمليته

 4انتحاريين  4 +عبوات =
 8تفجيرات محتملة
لو لم يقم الجيش
بعملية عرسال

التقرير :الموقوفون قضوا في
مستشفيين حكوميين (داالتي ونهرا)

الوقائية .من االنتحاريني األربعة ،أمكن
ال ـت ـع ـ ّـرف الـ ــى ه ــوي ــة ث ــاث ــةّ ،ن ـق ـلــوا الــى
مستشفى مدني .فيما لم يتبق من الرابع
س ــوى أش ـ ــاء ،وس ــرع ــان م ــا ص ــدر ق ــرار
عائالتها.
بتسليم الجثث الثالث الى
ُ
 4ـ في حصيلة عملية  30حزيران ،أوقف
 356س ــوري ــا اق ـت ـي ــدوا ال ــى أح ــد مـبــانــي
ال ـق ــاع ــدة ال ـج ــوي ــة ف ــي ري ـ ــاق لـلـتـحـقـيــق
معهم .أجرى طبيب كشفًا صحيًا عليهم،
ف ـت ـبــن أن بـيـنـهــم  15مــري ـضــا ت ــوزع ــوا
على املستشفيني الحكوميني في زحلة
وبـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا رف ــض ق ــائ ــد الـجـيــش
الـ ـعـ ـم ــاد جـ ـ ـ ــوزف ع ـ ــون إدخـ ــال ـ ـهـ ــم ال ــى
املستشفى العسكري.
فــي غ ــداة األول مــن ت ـمــوز م ــات أحــدهــم،
ولــم يكن التحقيق قد بــدأ مع املوقوفني
الـ ـ  .356لــم يكن لــدى الجيش عــدد كاف
من املحققني مع هذا ّ
الكم من املوقوفني،
منهم َمن كان بال أوراق ثبوتية ،وبينهم
َم ـ ــن ك ــان ــوا ف ــي م ــاب ــس رث ـ ــة أو نـصــف
م ــاب ــس ،فــاس ـت ـعــن بــال ـب ـع ـثــة ال ــدول ـي ــة
للصليب األحمر لتزويدهم بثياب .بعد
ظهر اليوم نفسه ،األول من تموز ،توفي
ـان ثم ثالث ،ولــم يكن التحقيق قد بدأ
ثـ ٍ
معهما حتى أو مــع سواهما .بعد ذلــك،
ّ
بسبب اكتظاظهم في مبنى واحــدُ ،وزع
مــن املــوقــوفــن  165على ثمانية أمــاكــن؛
مــن بينها فــرعــا مــديــريــة امل ـخــابــرات في
ال ـج ـن ــوب وال ـش ـم ــال وس ــواهـ ـم ــا .تــوفــي
الــرابــع في قسم الـطــوارئ في املستشفى
ال ـح ـك ــوم ــي ّف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ف ـي ـمــا ال ـثــاثــة
األولــون توفوا في املستشفى الحكومي
صار الى الكشف الطبي على
في زحلةّ .
األربعة املتوفني بإشراف القضاء ،وأتت
تقارير األطباء الشرعيني األربعة أن أيًا
منهم لم يتعرض ألي تعذيب.
 5ـ صادف الحظ السيئ أن تسليم جثث
االنتحاريني الثالثة الى عائالتهم تزامن
مع صدور بيان عن الجيش تناول وفاة
أرب ـعــة مــوقــوفــن .اخـتـلــط األم ــر ،مــا فتح
الـبــاب أمــام جــدل واســع ربــط بــن هاتني
املجموعتني كي يقال إن املتوفني طبيعيًا
هم االنتحاريون الثالثة الذين تهشمت
ّ
وتشوهت من جــراء التفجير
أجسادهم
ّ
االنتحاري ،مع تسريب فيديو بتعرض
موقوفني للضرب على أيــدي عسكريني،
اكـتـشــف الحـقــا الـفــاعـلــون ،وه ــم بالفعل
ع ـس ـكــريــون ع ــوق ـب ــوا ،ف ـ ُـرب ــط أي ـض ــا بني
ضرب موقوفني ووفــاة األربعة كي يقال
إن هــؤالء هــم أولـئــك .قــامــت الضجة ولم
تقعد مع ّ
تحرك هيئات دولية واملجتمع
املــدنــي ،ما أوجــب اجتماع قائد الجيش
بــال ـس ـفــراء األج ــان ــب ،وم ــدي ــر امل ـخــابــرات
ال ـع ـم ـي ــد أن ـ ـطـ ــوان م ـن ـص ــور بــاملـلـحـقــن
العسكريني لشرح حقيقة األمر.

الحريري :التشكيك بالجيش ممنوع (داالتي ونهرا)

وأض ـ ــاف« :م ــوض ــوع ــي ل ـيــس ال ـش ــارع
الـ ـسـ ـن ــي وال أي شـ ـ ــارع آخـ ـ ــر ،ال ــدع ــم
األساس هو للجيش ،والشارع السني
هو أكثر شارع مع الجيش ،وهذا األمر
أثبته خالل معارك نهر البارد وصيدا
وطرابلس وفي كل املناطق».
مــن جهة أخ ــرى ،أجــرى رئـيــس «اللقاء
الديموقراطي» النائب وليد جنبالط
ً
اتصاال بالحريري ،تناوال خالله عددًا
مــن الـقـضــايــا .وق ــد ج ــاء ه ــذا االتـصــال
بـعــد فـتــرة مــن القطيعة بــن الــرجـلــن،
راف ـق ـه ــا ت ــراش ــق إع ــام ــي وات ـه ــام ــات
م ـت ـبــادلــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،ق ـبــل أن ينخفض
سقف الهجوم منذ مدة .وكانت مصادر
جنبالطية قد أشــارت لـ«األخبار» الى
أن «ه ـن ــاك قـ ــرارًا بــالـتـهــدئــة ،رغ ــم عــدم

وج ـ ــود ت ــواص ــل م ـبــاشــر ب ــن ق ـي ــادات
املـسـتـقـبــل واالشـ ـت ــراك ــي» .ولـفـتــت إلــى
أن التهدئة «أثمرت هذا االتصال الذي
س ــوف يستتبع بـمــزيــد مــن الـتــواصــل
والتنسيق ،وخـصــوصــا أن البلد يمر
بحالة سياسية وأمنية حرجة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ل ـفــت رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ،خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
االق ـت ـص ــادي ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،أم ــس،
الـ ــى «أنـ ـن ــا ك ـنــا ن ـخ ــاف م ــن اإلره ـ ــاب،
ّ
وع ـنــدمــا تـخــلـصـنــا مـنــه ج ــاء الـفـلـتــان
الداخلي بحجم كبير ،وخصوصًا لدى
ال ـســوريــن» .وأك ــد ع ــون أنـنــا «نـحــاول
ضـ ـب ــط هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر وسـ ـنـ ـت ــوص ــل ال ــى
نتيجة مثلما توصلنا الى نتيجة مع
اإلرهاب الخطير».
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سياسة
تحقيق

زحلة :دائرة التحالفات «المشربكـ

فقدت زحلة ،مع النسبية،
موقعها كـ«دائرة األكثرية البرلمانية».
ّ
إال أنها ال تزال من أصعب الدوائر .من
ُ
المبكر توقع ّالنتائج والتحالفات.
ولكن األكيد أن تمثيل القوات اللبنانية
سيقل عن ثالثة .وسيكون أمام التيار
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل
فرصة إلعادة إحياء وجودهم النيابي.
أما ميريام سكاف ،صاحبة النسبة األكبر
في استطالعات الرأي ،فحظوظها
مرتفعة بإعادة النيابة إلى بيت سكاف
ليا القزي
ُ
ق ــوس ال ــق ــزح ال ـس ـيــاســي وال ـطــائ ـفــي
ُ
ال ــذي ُيـمـيــز دائ ــرة زح ـلــة ،سيحولها
إل ـ ـ ـ ــى واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
االنـتـخــابـيــة صـعــوبــة وتـعـقـيـدًا .بعد
دخـ ـ ــول الـ ـب ــاد ف ــي ن ـظ ــام الـنـسـبـ ِّيــة،
أع ـي ــد خ ـلــط األوراق وب ـ ــات ُم ـت ـع ــذرًا
وضــع تـصـ ّـور واض ــح للتحالفات أو
النتائج .هــدف القوى السياسية في
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخـ ـي ــرة كــان
إقـفــال بيت آل سـكــاف .ومنذ سنوات
ُ
ط ــويـ ـل ــة ،تـ ـ ـح ـ ــاول األحـ ـ ـ ـ ــزاب «فـ ـت ــح»
ُ
ّ
زح ـلــة وإن ـه ــاء م ــا ي ـســمــى الـبـيــوتــات
والــزعــامــات التقليدية .ولـكــن الـيــوم،
ستكون أولويتها البحث عن الطريقة
األم ـث ــل ل ــ«ح ـفــظ الـ ـ ــرأس» .واألحـ ــزاب
نفسها ستبحث عن أحصنة طروادة
داخ ــل ال ـعــائــات وب ــن الشخصيات
املستقلة.
دائرة زحلة  7مقاعد ( 2كاثوليك،
في ّ
 1س ــن ــي 1 ،م ـ ــارون ـ ــي 1 ،ش ـي ـع ــي1 ،
أورث ــوذك ــس 1 ،أرم ــن) .أمــا الالعبون
ُ
ف ــك ـث ــر :تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ح ـ ــزب ال ـلــه
وحــركــة أم ــل ،الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
ال ـقــوات اللبنانية ،الكتلة الشعبية،
آل فتوش ،حزب الكتائب ،الطاشناق،
الحزب السوري القومي االجتماعي،
تـ ـ ـي ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ،ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ّ
الشخصيات املستقلة ،الوزير أشرف
ريفي ،الجماعة اإلسالمية ...تتقاطع
هــذه الـقــوى بعضها مــع بعض .لكن
مــن الصعب إيـجــاد فــريــق ق ــادر على
إقناع حليفني له بالتعاون انتخابيًا:

ٌ
ـ ـ ح ــزب ال ـلــه حـلـيــف لـلـتـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ــر ،وفـ ـ ـت ـ ــوش ،ورئـ ـيـ ـس ــة ال ـك ـت ـلــة
الشعبية ميريام سكاف ،والطاشناق،
وال ـح ــزب ال ـقــومــي .ول ـكــن س ـكــاف ما
زالت ترفض التحالف مع فتوش ،ملا
بينهما مــن ع ــداء سياسي ودع ــاوى
قضائية .وعــاقــة سـكــاف مــع رئيس
«التيار» الوزير جبران باسيل ليست
فـ ــي أفـ ـض ــل حـ ــاالت ـ ـهـ ــا ،مـ ـن ــذ وص ــف
ب ــاس ـي ــل لـلـمـسـتـقـلــن بـ ــ«الـ ـف ــراط ــة»،
ً
وص ـ ــوال إل ــى تــوج ـيــه س ـكــاف أقـســى
االنتقادات للقانون الجديد.
ـ ـ ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ـتــزامــاتــه كـثـيــرة:
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـع ــون ــي ،س ـ ـكـ ــاف ،الـ ـق ــوات
اللبنانية .منذ  ،٢٠١٢والتيار األزرق
ُيــرســل إش ــارات إيجابية إلــى الكتلة
الـشـعـبـيــة لـعـقــد ت ـحــالــف ان ـت ـخــابــي.
ً
منحى
ال ـتــواصــل االن ـت ـخــابــي ات ـخــذ
جديًا أكثر قبل االنتخابات البلدية،
ّ
وم ــا رش ــح ع ــن أن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري يـهـ ّـمــه الـحـفــاظ على
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وبـ ـ ــن األخـ ـيـ ــرة
والقوات ،على «املستقبل» أن يختار
ّ
ط ــرف ــا واحـ ـ ـ ـدًا ألن س ـك ــاف ل ــن تـقـبــل
ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع مـ ــن ت ـت ـه ـم ـهــم ب ـع ــدم
االعتراف بحجمها.
ـ التيار الوطني الحر عالقته جيدة
مــع فـتــوش ،وتجمعه بــالـقــوات ورقــة
ُ
نـ ـي ــات لـ ــم تـ ـت ــرج ــم بـ ـع ــد ،وت ـح ــال ــف
مصلحة مــع تيار املستقبل ،وحلف
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .أم ــا
الـ ـط ــاشـ ـن ــاق ،فـ ـه ــو ُج ـ ـ ــزء مـ ــن تـكـتــل
التغيير واإلصالح .ال ُيمكن «التيار»
خ ــابـ ـي ــا م ـ ــع ف ـت ــوش
الـ ـتـ ـح ــال ــف انـ ـتـ ـ ّ
والقوات .كذلك فإنه بعد االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي  ،٢٠٠٩أص ـ ـبـ ــح مــن
ال ـص ـع ــب ال ـج ـم ــع بـ ــن «امل ـس ـت ـق ـب ــل»
ً
وفـ ـ ـت ـ ــوش .ول ـ ـيـ ــس س ـ ـهـ ــا ت ـش ـك ـيــل
الئـحــة تـضــم تـيــار املستقبل وحــزب
ال ـل ــه ،ال ــذي ل ــن يـقـبــل ب ــأي سـيـنــاريــو
يأتي على حساب ُحلفاء آخرين له،
كفتوش أو سكاف .وستجد القوات
ن ـف ـس ـهــا ُمـ ـح ــرج ــة ،أم ـ ــام ج ـم ـهــورهــا
وبقية حلفائها ،في تسويق تحالف
ّ
يضمها والتيار العوني وحزب الله.
ُ
يـبـلــغ ع ــدد ال ـنــاخ ـبــن امل ـس ـج ـلــن في
زحلة  ١٧٢٥٥٥منهم  ٩٤٦٨٤مسيحيًا
وُ ٧٦٢٧٥مـ ـسـ ـلـ ـم ــا .وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـبــة
االقـ ـت ــراع ف ــي الـ ـ ــدورة املــاض ـيــة .٪٥٩
ّ
ي ـقــول أح ــد ال ـخ ـبــراء االنـتـخــابـيــن إن
نسبة االقتراع بلغت ذروتها في ٢٠٠٩
بـسـبــب اس ـت ـخ ــدام املـ ــال االن ـت ـخــابــي،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدام امل ـ ـ ـغ ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــن ،وح ـ ـشـ ــد

تقرير

ّ
انتخابات المعلمين:
 59بالمئة لال أحد
ّ ً
و«المستقبل» يزداد ترهال
االنتخابات النقابية أشبه ّ
بعينات استطالعية أكثر دقة طبعًا من
استطالعات الرأي التي تنتشر بكثافة هذه األيام ،وإن كانت تتقاطع
معها في إظهار وجود أكثر من خمسين بالمئة ال يؤيدون أحدًا،
»سواء في السلطة أو في «المعارضة

األحزاب تبحث عن أحصنة طروادة داخل العائالت وبين الشخصيات المستقلة (مروان بوحيدر)

غسان سعود
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن في
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة أخـ ـط ــأت بـتـعـيــن
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات خـ ـ ــال ال ـع ـط ـلــة
الصيفية ،وأخطأت بعدم تبليغ جميع
األس ــات ــذة بـح ـصــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،ما
أس ـهــم فــي خـفــض نـسـبــة االق ـت ــراع في
بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـنــان ب ـح ـكــم وج ــود
أســاتــذة هاتني املحافظتني في قراهم
وع ـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــم ل ـق ـطــع إجــازت ـهــم
الصيفية ،وهو ما ضاعف في املقابل
مــن فـعــالـيــة املــاكـيـنــات الـحــزبـيــة التي
تـمـلــك الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ــأم ــن نــاخـبـيـهــا.
لكن ما سبق ال يلغي حقيقة أنــه لوال
ماكينتا حزب الله وحركة أمل اللتان
رف ـع ـت ــا ن ـس ـبــة االقـ ـ ـت ـ ــراع فـ ــي م ـنــاطــق
نـ ـف ــوذهـ ـم ــا إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  70ب ــاملـ ـئ ــة ملــا
وص ـلــت نـسـبــة االق ـت ــراع ال ـعــام فــي كل
لـبـنــان إل ــى  41بــاملـئــة .نسبة االق ـتــراع
 41بــاملـئــة ف ـقــط ،رغ ــم أن ـهــا انـتـخــابــات
م ـف ـص ـل ـي ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى م ـط ــال ــب
املعلمني ،ورغم أن الصوت ـ كل صوت
ـ ـ لــه تــأثـيــره الكبير ألن عــدد مــن يحق

لهم االقتراع ال يتجاوز  15ألفًا ،ورغم
قــرع األح ــزاب والنقيب السابق نعمه
محفوض كل طبول الحرب .وهذا هو
املؤشر األول منذ االنتخابات البلدية
في بيروت ،إال أنه يأتي في وقت تبني
فـيــه اسـتـطــاعــات ال ــرأي أن نسبة من
ي ـقــولــون إن ـهــم «ل ـي ـســوا م ــع أحـ ــد» وال
ينوون انتخاب أحد تصل إلى خمسني
باملئة في بعض األقضية ،األمــر الذي
يسمح بالقول إن على جميع األفرقاء،
سواء كانوا في السلطة أو خارجها ،أن
يتحسبوا أكثر لوجود أكثرية شعبية
ال تثق بهم ،وال تذهب إلــى صناديق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع حـ ـت ــى حـ ــن ي ـت ـع ـل ــق األمـ ــر
بمطالب أســاسـيــة وحـيــويــة بالنسبة
إليها ،علمًا بــأن منح  43.7باملئة من
املقترعني أصــواتـهــم للنقيب السابق
م ـق ــاب ــل  63ب ــامل ـئ ــة ل ـل ـن ـق ـيــب ال ـج ــدي ــد
رودول ــف عبود يعطي انطباعًا ّ
أوليًا
مـهـمــا عــن م ــزاج الـنــاخـبــن ،مــع األخــذ
باالعتبار أن  43.7باملئة أيدوا النقيب
القديم ،رغم حقد إدارات املدارس عليه
وسعيها بوسائلها الـكـثـيــرة لعرقلة
مـ ـسـ ـي ــرت ــه ،مـ ـق ــاب ــل  63ب ــاملـ ـئ ــة أيـ ـ ــدوا

النقيب الجديد رغم أنه مرشح العهد
والـحـكــومــة ووزارة الـتــربـيــة ووســائــل
اإلع ـ ــام ال ـحــزب ـيــة واألح ـ ـ ــزاب ال ــوازن ــة
خدماتيًا وإدارات املدارس واملؤسسات
الدينية .وتجدر اإلش ــارة إلــى أن قوى
السلطة تعلمت من أخطائها في نقابة
املهندسني وغيرها ،فما كان من التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر س ــوى إع ـط ــاء ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد واالك ـت ـف ــاء
بـثــاثــة مـقــاعــد لـنـفـســه ،رغ ــم أن حجم
األساتذة َاملؤيدين للتيار وفق ماكينته
يبلغ ضعفي عدد األساتذة القواتيني،
إال أن خ ـش ـيــة ال ـت ـي ــار م ــن الـتـصــويــت
ال ـق ــوات ــي امل ـعــاكــس وعـ ــدم الــرغ ـبــة في
إق ــاق راح ــة الـتـفــاهــم امل ـعــرابـ ّـي دفـعــاه
إل ــى ه ــذا ال ـت ـن ــازل .ف ــي امل ـقــابــل ،أخـطــأ
محفوض كثيرًا حني ذهب مستسلمًا
إلى املعركة لتسجيل موقف فقط ،من
خالل تشكيل الئحة غير مكتملة تضم
 5مرشحني فقط ،بدل تأمني مرشحني
يعطونه دفعًا إضافيًا ،وهــو كــرر هنا
ال ــوق ــوع ف ــي أخ ـط ــاء غ ـيــره م ــن الـقــوى
ّ
املدني
العلمانية ومجموعات الحراك
وغيرهم .أمــا األهــم مــن هــذا كله ،فهي
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ــة» يحسمها «المحايدون»

النتائج التفصيلية حيث تبني األرقام
أن مـحـفــوض ت ـفـ ّـوق بـنـحــو الضعفني
ع ـلــى ع ـب ــود ف ــي ب ـي ــروت ال ـت ــي تعتبر
ً
معقال لتيار املستقبل .أما في الشمال،
ً
الــذي يعتبر معقال حريريًا – عونيًا،
فنال نعمه محفوض  957صوتًا مقابل
 191صوتًا فقط لعبود .والواضح من
أرق ـ ــام ه ــات ــن امل ـحــاف ـظ ـتــن أن ضعف
تيار املستقبل الذي بينته االنتخابات
ال ـب ـل ــدي ــة إن ـم ــا ي ـت ـضــاعــف ي ــوم ــا بـعــد

نال محفوض في
الشمال خمسة
أضعاف ما ناله مرشح
التيار الوطني الحر
والمستقبل

آخـ ــر ،وي ـ ــزداد ال ــوض ــع سـ ــوءًا ب ــدل أن
يـتـحـســن .فـلــم يـنــل مـحـفــوض أربـعــن
ً
باملئة مــن األص ــوات فــي الشمال مثال
أو خمسني باملئة أو ستني باملئة ،بل
حصد خمسة أضعاف ما ناله املرشح
املدعوم من التيار الوطني الحر وتيار
املستقبل .ولعل تيار املستقبل سيقول
اآلن إن عينة األساتذة ال تعكس واقعًا
عامًا ،إال أن انتخابات األساتذة تأتي
بعد انتخابات املهندسني واملحامني
واألطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء واالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
وغيرها من االستحقاقات التي تبني
أن املستقبليني ما عادوا يؤثرون بأكثر
م ــن ث ــاث ــن بــامل ـئــة م ــن امل ـق ـتــرعــن في
معاقل نفوذهم املفترضة ،وخصوصًا
فــي الـشـمــال وب ـيــروت .وال بـ ّـد هنا من
القول إن الجماعة اإلسالمية وجمعية
امل ـ ـقـ ــاصـ ــد أي ـ ــدت ـ ــا ائـ ـ ـت ـ ــاف ال ـس ـل ـط ــة،
فيما بـقــي دع ــم تـيــار ال ـعــزم ملحفوض
ً
خجوال ،لكن اصطفاف ريفي وميقاتي
وج ـم ـع ـيــة امل ـش ــاري ــع وح ـ ــزب االت ـح ــاد
والجماعة اإلســامـيــة فــي حــال الـتــزام
ال ـحــريــري بــاملــوقــف ال ـس ـعـ ّ
ـودي املعلن
ضـ ـ ــد اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن س ـي ـك ــون

ُ
املـجـنـســن .لــذلــك« ،هـنــاك إمكانية أن
ال ترتفع نسبة االق ـتــراع .ولكن نترك
أيـ ـض ــا احـ ـتـ ـم ــال أن ت ــرت ـف ــع ال ـن ـس ـبــة
إلـ ــى ح ـ ــدود  ،٪٦٥ف ـي ـكــون ال ـحــاصــل
االنتخابي نحو  ١٦ألف صوت».
ّ
صحيح أن الكتلة املسيحية كبيرة،
ّ
ولـ ـك ــن ت ـ ـعـ ــدد امل ــرجـ ـعـ ـي ــات ووج ـ ــود
 ٥م ـقــاعــد ت ـت ـنــافــس ع ـل ـي ـهــاُ ،يـشـتــت
األص ـ ـ ــوات .أم ــا ارتـ ـف ــاع الـنـقـمــة ضـ ّـد
الـ ـح ــري ــري ،وب ـ ـ ــروز ظ ــاه ــرة ال ــوزي ــر
الـســابــق أش ــرف ري ـفــي ،واح ـت ـمــال أن
ٌ
خيار مغاير
يكون لبعض العشائر
ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ف ـق ــد ي ــؤث ــر عـلــى
ّ
ت ـم ــاس ــك «الـ ـبـ ـل ــوك ال ـ ّـسـ ـن ــي» .ول ـك ــن
الـ ـح ــري ــري ال يـ ـ ــزال ص ــاح ــب ال ـق ــدرة
األكـبــر على التجيير ،وهــو سيعمل
فــي ال ــ ١٠أشهر املقبلة على تحسني
عالقته بالجمهور.
ّ
وي ـ ـقـ ــول خ ـب ـي ــر ان ـت ـخ ــاب ــي إن ت ـيــار
املستقبل «ق ــادر على الـفــوز باملقعد
الـ ـس ـ ّـن ــي ُ
ومـ ـمـ ـك ــن أن ي ــرب ــح امل ـق ـعــد
املـسـيـحــي األضـ ـع ــف ،أي األرمـ ـن ــي».
لــذلــك م ــن مـصـلـحـتــه تـشـكـيــل الئـحــة
ل ــوح ــده ف ـي ـك ــون ضـ ـ ّـم م ـق ـعــديــن إل ــى
كتلته .أم ــا عـلــى املـسـتــوى الشيعي،
ف ـت ـح ــال ــف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ ُ ح ــرك ــة أم ــل
سـ ـ ـيـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن املـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد امل ـ ـخ ـ ـص ـ ــص
ل ـطــائ ـف ـت ـه ـمــا «وه ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ـ ــادران عـلــى
ُمـســاعــدة شخص يملك  ٨آالف أو ٩
آالف لتأمني العتبة والفوز باملقعد.
ولكن ال يملك حزب الله وحركة أمل
فائضًا من األصوات ُيجيرانه ملرشح
ضـعـيـ ّـف ح ـتــى يـ ـف ــوز» .مـصــادرهـمــا
تؤكد أنهما بانتظار تحالفات القوى
األخرى حتى ُيحددا موقعهما.
سمح القانون الحالي بااللتفاف على
التحالفات الوطنية والتعامل «على
ال ـق ـط ـعــة» .ان ـط ــاق ــا م ــن ه ـن ــا ،يـجــري
ال ـتــرويــج ف ــي زح ـلــة لـتـحــالــف الـتـيــار
الوطني الحر وتيار املستقبل .حاول
«التيار» ،بحسب املعلومات ،أن يضم
حزب الله وسكاف إلى هذه الالئحة،
من دون أن يكون هناك أفق لتمنياته.
فإضافة إلى الخالفات السياسية بني
ال ـقــوى ،ال ُيمكن التعامل مــع سكاف
ب ـعــزل ـهــا ع ــن خـ ـي ــار والـ ــدهـ ــا ج ـب ــران
طوق في ّ
بشري ،األقرب إلى التحالف
مــع الـنــائــب سليمان فــرنـجـيــة .عكس
ال ــدورة السابقة« ،نحن ق ــادرون على
ّ
أن نكون مع كل القوى» ،يقول النائب
العوني السابق سليم عون .لم ُيحسم
شيء على مستوى التحالفات ،حتى
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـل ــه .وردًا على

منا في دوائر ّ
عدة من أجل سكاف؟»،
تـ ـ ـس ـ ــأل م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات .ي ـن ـت ـظــر
ال ـقــوات ـيــون «ق ـ ــرار املـسـتـقـبــل لنبني
على الشيء مقتضاه .هناك احتمال
ُ
أن ن ـش ـكــل الئ ـح ــة غ ـيــر ُم ـك ـت ـم ـلــة مع
ُمستقلني» ،خاصة أنه بعد «تصريح
الوزير باسيل بإمكانية عدم تحالف
ال ـ ـقـ ــوات والـ ـتـ ـي ــار فـ ــي دوائـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ّـدة،
وتـسـمـيـتــه زحـ ـل ــة ،ت ــراج ـع ــت آمــال ـنــا
بعقد تفاهم انتخابي».
غ ـ ـيـ ــاب امل ــرشـ ـح ــن املـ ـلـ ـت ــزم ــن ل ــدى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،دفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث عــن
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن
ُ
ّ
املـ ـص ــادر ال ـق ــوات ـي ــة تـ ـش ــدد ع ـل ــى أن
ُ
األسماء لم تحسم ،يؤكد ابن شقيق
النائب نقوال فتوش ،الطبيب ميشال
فتوش ،لـ«األخبار» أن «ترشيحي مع
ال ـقــوات ُح ـســم» .وق ــد وص ــل الـخــاف
ب ــن م ـي ـشــال وع ــائ ـل ـت ــه ،ح ــد تنظيم
ك ـ ّـل مـنـهـمــا ،ع ـلــى حـ ــدة ،ع ـ ـ ً
ـزاء لــوالــد
مـيـشــال قـبــل أســابـيــع قـلـيـلــة .أع ــادت
القوات كذلك إحياء التواصل بينها
وب ــن ال ــوزي ــر ال ـســابــق سـلـيــم ُ وردة،
ُ
الذي استقبل في معراب مع املرشح

امل ـح ـت ـمــل ف ــي كـ ـس ــروان ن ـع ـمــة افـ ــرام
ورئ ـي ــس بـلــديــة جـبـيــل زيـ ــاد ح ــواط.
ّ
ي ـقــول وردة إن «االج ـت ـم ــاع ل ــم يكن
سلبيًا وال إيـجــابـيــا .أنــا أدرس قــرار
ترشحي ،وبكير أن نحسم».
سـكــاف تتجه أيـضــا لتشكيل الئحة
مـ ـنـ ـف ــردة ،إن ل ــم ت ـت ـحــالــف م ــع ت ـيــار
ُ
املستقبل (ال ــذي ال تنفك تـغــازلــه) أو
ّ
حزب اللهُ .
ويحكى أن هذه الالئحة،
س ـت ـضــم إل ـي ـه ــا امل ـس ـت ـق ـل ــن ،وح ــزب
الكتائب ،صاحب الخيارات الضيقة
ّ
ّ
في زحلة .إال أن ذلك يعني أن النائب
إي ـل ــي م ــارون ــي ،الـ ــذي ت ـضــع سـكــاف
«ف ـي ـت ــو» ع ـل ـيــه ،ل ــن ي ـك ــون ُمــرش ـحــا.
وس ـيــرســو ال ـخ ـيــار إم ــا عـلــى رئـيــس
اإلقليم السابق روالن خزاقة (املقعد
ال ـكــاثــول ـي ـكــي) أو م ـس ـت ـشــار رئـيــس
ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب وع ـ ـضـ ــو ال ـب ـل ــدي ــة
شــارل سابا (املقعد األورثوذكسي).
وت ـ ـ ـ ــدرس س ـ ـكـ ــاف خ ـ ـي ـ ـ َ
ـاري الـ ــوزيـ ــر
السابق خليل الـهــراوي والصحافي
جوني منير للمقعد املاروني.
حزب الطاشناق ُمحرج بني حلفائه،
ووضـ ـع ــه االن ـت ـخ ــاب ــي ل ـيــس ُمــري ـحــا
ل ــدرج ــة ح ـســم إنـ ـج ــاح ُم ــرش ـح ــه ،إال
إذا تــوافــق الجميع على تــرك املقعد
األرمـ ـن ــي ل ـل ـطــاش ـنــاق .ي ـقــول الــوزيــر
هاغوب بقرادونيان« :لم ندرس زحلة
بعد ،والتحالفات غير واضحة .ولكن
إذا كان هناك تحالف ُيساعدنا على
فل َم ال؟».
إنجاح مرشحناِ ،
ّ
في ظل القانون الجديد ،بات بإمكان
أحـ ــزاب قــوتـهــا الـتـجـيـيــريــة بسيطة،
ُ
أن تطالب بالتمثل نيابيًا .كالحزب
القومي ،والقوى الوطنية واليسارية
ف ــي ب ـل ــدات ش ــرق زح ـل ــة ،والـجـمــاعــة
اإلس ــامـ ـي ــة… بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى نــائــب
رئيس الحزب القومي وليد زيتوني
«األمـ ـ ـ ـ ــور م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ال ـت ـُح ــال ـف ــات
العامة .هناك حلفاء لنا قد ن ِّ
جير لهم
ُ
قوتنا في زحلة ونبادل بمقعد آخر
في دائرة أخرى».
ال ـص ـع ــوب ــة ف ــي زحـ ـل ــة ال ت ـق ــف عـنــد
ح ـ ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى
املتداخلة واملتخاصمة .فخالفًا لكل
الـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة ،ارت ـف ـع ــت نسبة
الكتلة «الحيادية» أو التي لم تحسم
توجهاتها بـعــد ،إل ــى ح ــدود ال ــ%30
ُ
كـمــا تـشـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي .في
ّ
ظـ ــل ان ـك ـف ــاء «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» عن
ت ـش ـك ـي ــل الئـ ـح ــة فـ ــي زح ـ ـلـ ــة ،ت ـص ـ ّـب
األح ــزاب اهتمامها على هــذه الكتلة
الجتذابها واالستفادة من أصواتها.

واض ـ ـ ـحـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـ ـ ــادًا فـ ـ ــي االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
ال ـن ـيــابـ ّـي امل ـق ـبــل .وع ـنــد ق ـ ــراءة نـتــائــج
انتخابات املعلمني سياسيًا ،ال بد من
التوقف عند نتائج الجنوب والنبطية
والـ ـب ـ ـق ــاع وب ـع ـل ـب ــك – الـ ـه ــرم ــل .فـفــي
الجنوب ،حيث نفوذ حزب الله وحركة
ّ
أم ــل ،أي ــد  825معلمًا مــرشــح السلطة
ّ
مقابل  224فقط صوتوا ملحفوض .أما
فــي النبطية ،فــأيــد  514عـبــود مقابل
 126مـحـفــوض .وفــي الـبـقــاع ،أيــد 476
عـبــود مـقــابــل  356مـحـفــوظ نـظـرًا إلــى
وجـ ــود ت ـعــدديــة مــذهـبـيــة وسـيــاسـيــة.
أمــا فــي بعلبك – الـهــرمــل ،فـنــال عبود
 348صــوتــا مقابل حـصــول محفوض
ع ـلــى  42ص ــوت ــا ف ـق ــط .وع ـل ـيــه ،يمكن
ال ـ ـقـ ــول إن مـ ــن أنـ ـق ــذ الئـ ـح ــة الـسـلـطــة
عمومًا ومــرشــح التيار الوطني الحر
إلــى موقع النقيب خصوصًا ليس إال
ماكينة حــزب الـلــه وحــركــة أم ــل .حقق
م ـح ـفــوض أف ـض ــل م ــا ي ـم ـكــن تحقيقه
في مناطق نفوذ تيار املستقبل ،إال أن
صناديق حزب الله وحركة أمل سلبته
احتمال الخرق .وال بـ ّـد هنا من القول
إن ماكينة حزب الله وحركة أمل كانت

قـ ــادرة عـلــى اس ـت ـبــدال أح ــد املــرشـحــن
املنتمني إلــى حــزب ال ـقــوات اللبنانية
بمحفوض لحفظ ماء وجهه ،كما فعل
ً
أســاتــذة مــن املـقــاصــد مـثــا والجماعة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـصـ ــادر
املطلعة إنهم انتخبوا محفوض ،رغم
تحالفهما مــع الئـحــة الـسـلـطــة ،إال أن
حزب الله وحركة أمل انتخبا الالئحة
«زي ما هيي» بكل ما فيها من قوات
لبنانية .والــافــت أن حــزب الـلــه الــذي
ي ـقـ ّـدم نـفـســه دوم ــا بصفته مــن خــارج
النواة الصلبة للنظام الحاكم ،كان له
النصيب األكبر في فوز الئحة النظام.
ال شك في أن وقوفه إلى جانب حليفيه
التيار الوطني الـحــر وحــركــة أمــل هو
تـحـصـيــل ح ــاص ــل ،وأن م ـح ـفــوض لم
ُيـحـســن إدارة امل ـفــاوضــات مــع الـقــوى
السياسية ،إال أن ذلك ال يكفي لإلجابة
عــن س ــؤال مــركــزي وه ــو :مل ــاذا لــم يــدر
ال ـحــزب العملية االنـتـخــابـيــة بطريقة
تؤدي إلى الحفاظ على التوازن داخل
ال ـن ـقــابــة ،وتـسـمــح بتمثيل محفوض
وحلفائه على حساب مرشح للقوات
على سبيل املثال ال الحصر؟

ّ
فضل حزب الله وأمل التصويت لمرشحي القوات بدل حفظ
«ماء وجه» محفوض (مروان طحطح)

س ــؤال كـيــف ال يـكــون «ال ـت ـيــار» ق ــادرًا
عـلــى حـســم الـتـحــالــف إم ــا مــع حليف
استراتيجي كحزب الله ،أو الحليف
اآلنــي تيار املستقبل؟ ُي ّ
فرق عون بني
«ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة والـتـحــالـفــات
ّ
االنـتـخــابـيــة .بــإمـكــان ك ــل األطـ ــراف أن
ُ
تترشح وحدها ،شرط أن ال يستهدف
أحد».
ال يلحظ احـتـمــال تحالف املستقبل
وال ـعــون ـيــن وجـ ــود الـ ـق ــوات معهما
على الالئحة .األخيرة غير ُمتوجسة
من ذلــك بقدر «نقزتها» من التقارب
بني الكتلة الشعبية واملستقبل« :هل
يـتــركـنــا ال ـحــريــري الـ ــذي سيستفيد

القوات :تراجعت
آمالنا بعقد تفاهم
انتخابي مع التيار
العوني
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ
وعمال «أوجيرو» واالتحاد ّ
موظفي ّ
وقانونية للقرار  1/365الصادر عن وزير
دستورية
العمالي العام أكثر من  20مخالفة
متابعة فندت نقابة
المقدمة في  8تموز الحالي أمام مجلس شورى الدولة إلبطال القرار المنعدم الوجود ،باعتباره تجاوز ّ
ّ
االتصاالت جمال ّ
حد
الجراح ،في المراجعة
ّ
السلطة وأساء استعمال هذه السلطة بما يسمح بالتفريط بالمال ّ
البصرية ،ومنحها مجانًا لشركة
العام واإليرادات الممكن تحصيلها من األلياف
«غلوبال داتا سيرفيسز »GDS

ّ
ّ
نقابة موظفي «أوجيرو» تطعن بمرسوم الجراح:

ّ
« »GDSال تملك أي خبرة في تمديد األلياف البصرية
فيفيان عقيقي
ّ
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي وع ـ ـمـ ــال
ّ
«أوج ـي ــرو» واالت ـحــاد الـعــمــالــي الـعــام،
بمراجعة إبطال ،أمــام مجلس شورى
ال ـ ــدول ـ ــة ،لـ ــوقـ ــف ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرار وزي ـ ــر
ّ
الجراح رقم ،1/365
االتصاالت جمال
ال ـ ـ ــذي أج ـ ـ ــاز ل ـش ــرك ــة «غـ ـل ــوب ــال داتـ ــا
س ـي ــرف ـي ـس ــز» ب ـت ـمــديــد ش ـب ـكــة أل ـي ــاف
ّ
ّ
ّ
املحلية،
الهاتفية
بصرية في املسالك
ً
ً
ّ
اب ـت ــداء مــن امل ــراك ــز الـهــاتـفــيــة ،وص ــوال
إلـ ــى املـ ـب ــان ــي ،وت ــرك ـي ــب تـجـهـيــزاتـهــا
ّ
الهاتفية والـسـنـتــراالت،
داخ ــل الـجــور
وإبـطــال الـقــرار لكونه منعدم الوجود
ولـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزه ح ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـط ــة وإسـ ـ ـ ــاءة
استعمالها ولكونه مشوبًا بمخالفات
فادحة يستحيل معها إسناده إلى أي
حكم من أحكام القانون.
ّ
ت ـس ـت ـنــد ن ـق ــاب ــة م ــوظ ـف ــي «أوج ـ ـيـ ــرو»
فـ ــي املـ ــراج ـ ـعـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـضـ ــرر ال ــاح ــق
بأعضائها ،لكونها «الهيئة التي تدير
ح ـص ـرًا ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ف ــي لـبـنــان
ت ـح ــت وصـ ــايـ ــة وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت»،

تستعرض المراجعة
المخالفات التي ينطوي
عليها القرار واألخطاء التي
تعتري تفسيره وتطبيقه
وم ــن أهــداف ـهــا «ال ـح ـفــاظ عـلــى حـقــوق
امل ـس ـت ـخــدمــن وال ـع ـم ــال والـ ــدفـ ــاع عن
مصالحهم وديمومة عملهم» ،وتاليًا
إن «ال ـقــرار  1/365ال ــذي صــدر فــي 11
أيــار املاضي بشكل مفاجئ ومشبوه،
م ــن دون اع ـت ـم ــاد اآللـ ـ ّـيـ ــة ال ـقــانــونـ ّـيــة
واملـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارف عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،لـ ـجـ ـه ــة إج ـ ـ ــراء
الــدراســات وتحديد األسـبــاب املوجبة
واملـ ـب ـ ّـررة ودراس ـ ــة الـ ـج ــدوى ،ينطوي
ع ـلــى تـحـقـيــق م ـنــافــع خ ـ ّ
ـاص ــة لـشــركــة
«غلوبال داتا سيرفيسز» التي ال تملك
أي خ ـبــرة فــي تـمــديــد أل ـيــاف بـصـ ّ
ـريــة،
ودون إخ ـضــاع ـهــا ألجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة،
مقابل حصول ال ــوزارة على  %20من
قيمة فواتير املشتركني ،فيما الشركة
ستحقق من نسبة االشتراكات مبالغ
وأرب ـ ــاح ـ ــا ض ـخ ـمــة م ـق ــارن ــة م ــع كـلـفــة
األعمال التي ستقوم بها ،ما سيحرم
ال ـ ــدول ـ ــة هـ ـ ــذه اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،وس ـي ـم ـ ّـس
ّ
العمال واملستخدمني
بديمومة عمل
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،وتـكـبـيــد ال ــدول ــة أع ـبــاءً

ّ
إضافية لصالح الشركة،
ومصاريف
ّ
ما يعني هدر املال العام وتحويله إلى
املنافع ّ
خاصة».
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــرض املـ ــراج ـ ـعـ ــة امل ـخ ــال ـف ــات
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـت ــي
ينطوي عليها الـقــرار واألخـطــاء التي
ت ـع ـتــري ت ـف ـس ـيــره وت ـط ـب ـي ـقــه ،إضــافــة
إلـ ــى «م ـخــال ـف ـتــه مـ ـب ــادئ امل ـش ــروع ـ ّـي ــة
والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة واإلنـ ـ ـص ـ ــاف واملـ ـ ـس ـ ــاواة،
وقضائه على مستقبل شركة «ليبان
تيليكوم» ،املزمع تأسيسها ،صاحبة
ّ
ال ـحــق الـحـصــري عـلــى شبكة الهاتف
ّ
املـ ـحـ ـل ــي ــة مل ـ ــدة عـ ـش ــري ــن ع ـ ــام ـ ــا ،دون
االكـ ـت ــراث ل ـح ـقــوق ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
ّ
العامة ،وإشغال
وحسن سير املــرافــق
ّ
العمومية املتمثلة بالشبكات
األمــاك
ومسالكها دون مراعاة األصول».
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص هـ ـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات
بالتالي:
 مخالفة املــادة  89من الدستور التيال تجيز منح أي الـتــزام أو احتكار أو
امتياز الستغالل أي مورد أو مصلحة
عــامــة إال ب ـمــوجــب ق ــان ــون وإلـ ــى زمــن
م ـحــدود (ال ب ـقــرار وغ ـيــر م ـحـ ّـدد امل ـ ّـدة
كما الحالة الراهنة) .كما مخالفة املادة
 65من الدستور التي أناطت السلطة
اإلج ــرائ ـ ّـي ــة بـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء لــوضــع
الـسـيــاســة ال ـعـ ّ
ـامــة ل ـلــدولــة ف ــي جميع
املجاالت.
 م ـخــال ـفــة أحـ ـك ــام امل ــادت ــن  2و 8منق ــان ــون الـخـصـخـصــة رق ــم 2000/228
ال ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ت ـحــويــل مـلـكـ ّـيــة
مشروع عام أو إدارته إلى قطاع ّ
خاص
ّ
ّ
ت ـتــم ب ـق ــان ــون ي ـنــظــم ال ـق ـط ــاع وي ـح ــدد
أسس التمويل واملراقبة على أن يصار
إل ــى تــأمــن عـنـصــر امل ـنــافـســة الـجــديــة
وحماية مصالح املستهلك مــن حيث
األسـ ـع ــار وج ـ ــودة ال ـس ـلــع وال ـخــدمــات
وحماية املال العام.
 مخالفة أحكام املواد  15و 18و 19و20و 25و 27و 29و 30و 35و 44و 45من
قانون االتصاالت رقم  2002/431التي
ت ـنـ ّـص عـلــى أن الـ ـت ــرددات الــاسـلـكـ ّـيــة
م ـم ـت ـل ـك ــات ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة ال ي ـ ـجـ ــوز ب ـي ـع ـهــا
وي ـخ ـض ــع ت ــأج ـي ــره ــا أو ال ـتــرخ ـيــص
باستخدامها ألحكام هذا القانون ،كما
تـتـنــاول وج ــوب تــأمــن مـبــدأ امل ـســاواة
تحقيقًا للمنافسة في فتح التراخيص
امل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
لـلـشــركــات الـخـ ّ
ـاصــة بـمــوجــب مــرســوم
ي ـت ـخ ــذ مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ـعــد
إجراء مزايدة عامة وفقًا لدفتر شروط
ت ـع ـ ّـده ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاظ ـمــة ل ــإت ـصــاالت،

ّ
تستند نقابة موظفي «أوجيرو» إلى الضرر الالحق بأعضائها لكونها تدير حصرًا قطاع االتصاالت في لبنان (أرشيف)

عـلــى أن ال يـجــوز ألي شـخــص توفير
هذه الخدمات إال بموجب أحكام هذا
ال ـقــانــون ،إضــافــة إل ــى تــأسـيــس شركة
«ل ـي ـبــان تـيـلـيـكــوم» ال ـتــي تـمـنــح الحق
الحصري والترخيص لتوفير خدمات
االت ـ ـصـ ــاالت ك ــاف ــة ملـ ــدة  20س ـن ــة ،مــع
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـت ــذرع بـفـتــح الـبــاب
لجميع الشركات املستوفية الشروط
ي ــدخ ــل ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـب ــري ــر ن ـظ ـرًا إل ــى
للشبكة،
القدرة االستيعابية املحدودة ّ
التي تعطي للشركة األول ــى املرخص

لها حقًا حصريًا نتيجة استعمالها
ّ
املخصصة قبل غيرها.
األماكن
 م ـخ ــال ـف ــة املـ ـ ـ ــادة  189مـ ــن امل ــرس ــوماالش ـ ـتـ ــراعـ ــي رقـ ـ ــم  1954/126الـ ــذي
يـ ـحـ ـص ــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت حــق
إن ـش ــاء شـبـكــات امل ــواص ــات السلكية
وال ــاس ـل ـك ـي ــة وإدارتـ ـ ـه ـ ــا وصـيــانـتـهــا
واس ـت ـث ـم ــاره ــا وت ــأج ـي ــر االتـ ـص ــاالت.
واملادة األولى من املرسوم االشتراعي
رق ــم  1959/127ال ـتــي تـحـصــر إنـشــاء
ال ـت ـج ـه ـي ــزات والـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ـه ــات ـف ـ ّـي ــة

واس ـت ـث ـم ــاره ــا وإدارت ـ ـه ـ ــا بــاملــديــريــة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ل ـل ـهــاتــف (وزارة االتـ ـص ــاالت
راهنًا).
 مخالفة املــرســوم الــرقــم 1994/5613وق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم  27تاريخ
 1995/9/28الـ ـل ــذي ــن أع ـط ـي ــا هـيـئــة
أوج ـي ــرو ح ـص ـرًا ح ــق ال ـق ـيــام بــأعـمــال
ال ـص ـي ــان ــة ل ـل ـم ـن ـشــآت وال ـت ـج ـه ـي ــزات
وبأعمال التوصيل والتركيب الالزمة
ل ـش ـب ـك ــات الـ ـه ــات ــف الـ ـع ــائ ــدة ل ـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت .كـ ـم ــا م ـخ ــال ـف ــة االتـ ـف ــاق

بلديات

ّ
أهالي الفاكهة يعتصمون للمطالبة بحل البلدية
رامح حمية

«ال معلقة وال مطلقة» .هــذه هــي حال
بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ال ـجــديــدة فــي الـبـقــاع
الشمالي .ما زالت األمور البلدية على
حالها ،رغم استقالة نصف أعضائها،
وق ــرار مجلس ش ــورى الــدولــة بإبطال
عمليتها االنتخابية (األخبار ـ العدد
 ٣٠٩٢االثنني  ٣٠كانون الثاني .)٢٠١٧
وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـه ــاد
املشنوق لــم ّ
يبت حتى الـيــوم بمسألة
حــل املجلس الـبـلــدي ،األم ــر ال ــذي دفع
عددًا من أهالي بلدة الفاكهة ـ الجديدة،

ال ــذي ــن «نـ ـف ــد صـ ـب ــره ــم» ،لــاع ـت ـصــام
أم ــام مـبـنــى املـجـلــس ال ـب ـلــدي ،طــالـبــوا
فـيــه امل ـش ـنــوق بــ«تـنـفـيــذ ق ــرار مجلس
شــورى الــدولــة القاضي بحل املجلس
البلدي فــي البلدة وإج ــراء انتخابات
ج ــدي ــدة» .املـعـتـصـمــون ال ــذي ــن رف ـعــوا
الفـتــات وســط انـتـشــار أمـنــي مــن قوى
أمن داخلي وجيش ،ناشدوا الرؤساء
ال ـثــاثــة «رفـ ــع ال ـح ــرم ــان ع ــن الـفــاكـهــة
ـ ال ـجــديــدة ال ـتــي تـمـثــل بـلــد الـتـعــايــش
اإلسالمي املسيحي» .أحد املعتصمني
رأى أن املجلس الـبـلــدي «غـيــر شرعي
باعتراف القضاء ،كذلك فإنه مجلس

بلدي غير مكتمل ،وال قدرة مالية من
م ـص ــرف ل ـب ـنــان امل ــرك ــزي ع ـلــى صــرف
ً
ليرة واحــدة بعد حجز أمــوالــه ،فضال
عن قرار باإلبطال من سلطة قضائية،
ومن املستغرب التمسك بهذا املجلس
إلــى هــذا الـحــد والــوقــوف فــي الجانب
امل ـخــالــف ل ـل ـق ــان ــون» .ال ــدك ـت ــور نــاصــر
عـســاف ألـقــى كلمة أك ــد فيها ض ــرورة
«تـنـفـيــذ قـ ــرار مـجـلــس شـ ــورى الــدولــة
بحل املجلس البلدي واعتباره مجلسًا
غـيــر شــرعــي ،ونـحــن نـنــاشــد الــرؤســاء
ال ـثــاثــة ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة خـصــوصــا
ت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـقـ ــرار ،ويـ ـك ــون ذلـ ــك تـنـفـيـذًا

للقانون ونحن تحت سقف القانون».
مــن جهته ،رأى نـصــري محيي الدين

أحد المعتصمين رأى
أن المجلس البلدي غير
شرعي باعتراف القضاء

رئ ـيــس بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ال ـجــديــدة ،أن
امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي الـ ـح ــال ــي «م ـج ـلــس
شرعي ومنتخب من قبل األهالي منذ
أكـثــر مــن ع ــام ،ولــم نتبلغ أي ق ــرار من
وزارة الداخلية بحل املجلس البلدي،
ومن يعتصم ليسوا سوى متضررين
من األوادم في البلدية» ،مضيفًا أنهم
«تقدموا باعتراض على قــرار مجلس
ش ــورى الــدولــة املـسـ ّـيــس ال ــذي ظلمنا،
وطالبنا بــإعــادة املـحــاكـمــة ،إال أنــه لم
يؤخذ بطلبنا ،لذلك فالقرار في وزارة
الداخلية ،ونحن نلتزم ما ترتئيه» كما
يقول .أما بشأن أموال البلدية ،فيؤكد
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املعقود بني وزارة االتـصــاالت وهيئة
ّ
واملجدد بتاريخ .2015/2/3
أوجيرو
 مـخــالـفــة أح ـكــام املـ ــواد  1و 3و 5مناملرسوم رقم  1996/9288الذي يعطي
شركة «داتاسات» (ال شركة  )GDSحق
إقامة وإدارة استثمار شبكة السلكية
فـقــط لـنـقــل املـعـلــومــات ،عـلــى أن يمنع
تجديد الرخصة عندما تنشئ الدوائر
ال ـس ـل ـك ـي ــة وال ــاس ـل ـك ـي ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
العام وهو ما حصل ،إضافة إلى منع
التنازل عن الترخيص إلى أي شخص
طـبـيـعــي أو م ـع ـنــوي ك ـمــا ح ـصــل فــي
القرار املطلوب إبطاله ،واستيفاء %20
من قيمة الفواتير دون حسم أي مبلغ
فيما القرار املطلوب إبطاله نص على
اس ـت ـي ـفــاء  %20م ــن ال ـفــوات ـيــر وحـســم
املبالغ املترتبة على الشركة.
 م ـخــال ـفــة أحـ ـك ــام امل ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى مــناملرسوم الرقم  1997/9862الذي سمح
بــإضــافــة أج ـهــزة  V-SATعـلــى أجـهــزة
«دات ـ ـ ــاس ـ ـ ــات» ،ال م ــد ش ـب ـك ــات أل ـي ــاف
بـصــريــة كـمــا ورد فــي ال ـقــرار املطلوب
إبطاله.
 مخالفة أحـكــام امل ــادة  21مــن مذكرةال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم ب ـ ــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـمــل
رقـ ــم /21أ 2/امل ــوق ـع ــة ف ــي عـ ــام 2006
التي تشير إلــى أن استعمال األلياف
الـ ـبـ ـص ــري ــة ف ـ ــي شـ ـك ــل انـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرادي مــن
الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة لـ ــه ان ـع ـك ــاس ــات
سـلـبـيــة عـلــى ال ـخــدمــة والـكـلـفــة وعـلــى
حصرية الوزارة.
 م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة رأي هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـش ــري ــعواالس ـت ـش ــارات ف ــي وزارة ال ـع ــدل رقــم
 2014/143الــذي يــؤكــد أن الترخيص
لـشــركــات خــاصــة بــاسـتـخــدام شبكات
ال ـهــاتــف الـخـلـيــوي ال ـعــائــدة ملكيتها
لـ ـل ــدول ــة إليـ ـ ـص ـ ــال خـ ــدمـ ــة اإلنـ ـت ــرن ــت
وخدمة نقل املعلومات إلى املشتركني
يجب أن يصار بـقــرار يتخذه مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح وزي ـ ــر
االتصاالت سندًا ألحكام الفقرة األولى
من املادة  19من قانون االتصاالت رقم
.2002/431
 مخالفة قانون املحاسبة العموميةّ
املتعلق بأصول عقد وتنفيذ النفقات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة إم ـ ــا ب ــواسـ ـط ــة ص ـف ـقــات
ت ـع ـق ــده ــا اإلدارة م ـ ــع الـ ـغـ ـي ــر ،وإم ـ ــا
بواسطة اإلدارة مباشرة ،أي بطريقة
األمانة ،في حني جرى التلزيم األخير
دون أي مـنــاقـصــة أو م ــزاي ــدة بــل قـ ّـدم
كامتياز مجاني للشركة.

محيي الدين أنــه «ال يجوز للمصرف
املــركــزي أن يحجز أم ــوال مــرفــق عــام،
ونحن نستدين منذ  11شهرًا لتوفير
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن أل ــف
نسمة» .تجدر اإلشارة إلى أن املجلس
الـبـلــدي فــي الـفــاكـهــة ال ـجــديــدة مؤلف
من  18عضوًا استقال منهم  9أعضاء،
وقــد أحيلت استقاالتهم قانونيًا من
مـحــافـظــة بعلبك ـ الـهــرمــل إل ــى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات وفـ ــق األصـ ــول
واملهل القانونية ،أواخــر شهر كانون
الثاني من العام الحالي وحتى اليوم
لم ُي ّ
بت األمر.

ت ـ ـتـ ــزوج كـ ــل ي ـ ـ ــوم ،أكـ ـث ــر مـ ــن  41أل ــف
ف ـت ــاة ق ــاص ــر ،ب ـح ـســب امل ــرك ــز ال ــدول ــي
ل ـب ـح ــوث املـ ـ ـ ــرأة .ي ـخ ـلــص األخـ ـي ــر فــي
تقرير «التأثيرات االقتصادية لــزواج
األط ـفــال» ال ــذي أص ــدره بــالـتـعــاون مع
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي أواخ ـ ــر ش ـهــر ح ــزي ــران
املاضي ،إلى القول بأن البلدان النامية
ستخسر تريليونات الدوالرات بحلول
عـ ــام  2030بـسـبــب زواج ال ـق ــاص ــرات.
يتناول هذا التقرير اآلثار االقتاصدية
ل ـتــزويــج ال ـق ــاص ــرات ع ـلــى الـخـصــوبــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـت ــوظـ ـي ــف والـ ـصـ ـح ــة...
مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزًا ال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرات الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة
والـ ـت ــداعـ ـي ــات املـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـ ُف ـتــاة
ال ـقــاصــر ،لـيـطــرح أث ــر ال ـتــزويــج املـبـكــر
على مسار القضاء على الفقر وعرقلته
للنمو االقتصادي واإلنصاف.
ّ
أمس ،وعند إطالق ُمنظمة «كفى عنفًا
ً
واستغالال» حملتها اإلعالمية «جازة
أو جنازة» ً ملكافحة تزويج القاصرات،
كانت الفتة إثــارة األبعاد ُاالجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـتــزويــج امل ـب ـكــر على
املـجـتـمـعــات وت ـخ ـطــي امل ـعــال ـجــة الـتــي
تحصر األثر بـ «الفتاة بحد ذاتها فقط
أو عـلــى أســرتـهـ ُـا الـضـيـقــة» ،عـلــى حـ ّـد
تعبير ُمــديــرة املنظمة زوي ــا روحــانــا،
ّ
وذلــك بهدف تخطي الخطاب السائد
ُح ــال ـي ــا حـ ــول ج ـع ــل م ـس ــأل ــة ال ـت ــزوي ــج
خاصًا» بالفتاة وبأهلها.
املبكر «شأنًا
ُ
مــن هـنــا ،طــالــب املـشــاركــون فــي إطــاق
الحملة خــال املــؤتـمــر ،ال ــذي ُعـقــد في
ب ـيــت امل ـحــامــي ف ــي ب ـي ــروت ،ب ـضــرورة
إقرار قانون مدني ّ
يحدد السن األدنى
للزواج بـ  18عامًا ،سعيًا إلى «تحرير

الـتـشــريــع مــن وصــايــة ال ـطــوائــف التي
تـقــف عــائـقــا أم ــام تحقيق كــل املطالب
ال ـن ـس ــوي ــة» .ك ــذل ــك طــال ـبــت ال ـح ـم ـلــة بـ
«ع ــدم تـكــريــس تــزويـ ُـج ال ـقــاصــرات في
ُقانون العقوبات إذا أقـ ّـرت التعديالت
املـقـ ّـدمــة مــن قبل لجنة اإلدارة والعدل
النيابية على املواد  503حتى .»522
ت ـش ــرح روح ــان ــا ه ــذا امل ـط ـلــب ،وت ـقــول
إن التعديل الــذي أجرته لجنة اإلدارة
ّ
والعدل على املواد املتعلقة بـ «االعتداء
عـلــى ال ـع ــرض» (امل ـ ــواد بــن  503حتى
امل ـ ــادة  ،)522واملـتـمـثــل بــاإلب ـقــاء على
املادة  503كما هي ،التي تسمح للزوج
باغتصاب زوجـتــه وإلـغــاء امل ــادة ،522
ُي ـكــرس تــزويــج ال ـق ــاصــرات .وتـضـيــف:
اإلدارة أخــرجــت امل ــادة  522من
«لجنة
ّ
ال ـ ـبـ ــاب ،ول ـك ــن ـه ــا أع ــادتـ ـه ــا م ــن ن ــاف ــذة
املـ ّ
ّ
فبحجة «السترة
ـادتــن  505و .518
وال ـع ــادات الـعـشــائــريــة» ،ال ت ــزال املــادة
 505تعفي من العقاب من جامع قاصرًا
ّ
ما بني ســن الخامسة عشرة والثامنة
ّ
ُ
كذلك ،يعفى
عشرة إذا تزوج الضحيةّ .
النظر
بغض
من العقاب من أغوى فتاة
َّ
عــن عمرها بوعد ال ــزواج منها وفــض
بـكــارتـهــا ،إذا تـ ـ ّ
ـزوج مـنـهــا .وه ــذه هي
ّ
يصر مجلس
مفاعيل املــادة  522التي
الـ ـ ـن ـ ــواب عـ ـل ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ـي ـه ــا تـحــت
مفهوم الـسـتــرة ،وهــو بــذلــك عــن قصد
أو غير قصد ّ
يكرس تزويج الطفالت»،
ً
الف ـت ــة إل ــى أن امل ـ ــادة  522ال ينسحب
مفعولها فقط على جريمة االغتصاب،
بـ ــل ت ـح ــت غـ ـط ــاء ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة ُي ـس ـمــح
ُ
ب ـت ـ ّـزوي ــج ال ـط ـف ــات الـ ـل ــوات ــي تــرت ـكــب
ّ
بحقهن الجرائم املنصوص عليها في

ّ
املادتني  505و ( 518مجامعة القاصر)،
ّ
«وهذا أمر ال يمكن أن يمر مرور الكرام،
فحماية الفتيات من التزويج املبكر ال
تكون بتنظيم هذا الزواج وال باإلبقاء
 522على الجرائم
على
مفعول امل ــادة ّ
ّ
الجنسية املرتكبة بحق الفتيات».
إضــافــة إلــى الــواقــع التشريعي ،هناك
ُ
أخرى تسهم في تعزيز ظاهرة
عوامل ُ
التزويج املبكر في لبنان .ووفق سوزان
ب ـت ــرون ــي ،م ــدي ــرة املـ ـش ــروع ف ــي املــركــز
ال ـ ّـدول ــي لـبـحــوث املـ ــرأة ،ال ـتــي شــاركــت
ف ــي ت ــأل ـي ــف ال ـت ـق ــري ــر املـ ــذ ُكـ ــور أع ـ ــاه،
فــإن عــوامــل الفقر وع ــدم امل ـس ــاواة بني
الجنسني وضـعــف إمكانية الحصول
عـلــى التعليم وعـلــى خــدمــات الصحة
ال ـج ـن ـس ـيــة واإلن ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي تــراعــي
مصالح الشباب ونقص فــرص العمل
ُ
الــائ ـقــة« ،ت ـســاعــد عـلــى إطــالــة ظــاهــرة
ت ـ ــزوي ـ ــج الـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــرات واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب فــي
ّ
ســن مـبـكــرة» .وبــالـعــودة إلــى التقرير،
ّ
ف ــإن األخ ـيــر يخلص إل ــى أن التصدي
لـتــزويــج ال ـقــاصــرات «سـتـكــون لــه آثــار

تطالب الحملة بإقرار
قانون مدني يحدد السن
األدنى للزواج بـ  18عامًا

ص ـي ــل ال ـع ـل ـمــي
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ـح ـ ُ
ّللفتيات وأطفالهن في املستقبل ،كما
أن ــه يسهم فــي إنـجــاب امل ــرأة ع ــددًا أقل
من األطفال ،وفي حياتها الحقًا ،يزيد
ومستوى رفاه أسرته».
دخلها املتوقع
ّ
وتـ ّ
ـوصــل التقرير إلــى أنــه في الثالثني
عامًا املاضية ،انحسر زواج القاصرات
ف ــي الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـل ــدان ،لـكـنــه م ــا زال
مرتفعًا للغاية.
الالفت هو ما ُيشير إليه التقرير ،وهو
أن استمرار الفتيات في الـ ّـدراســة ،هو
إح ـ ــدى أف ـض ــل ال ـس ـب ــل ل ـت ـف ــادي زواج
ّ
الـ ـق ــاص ــرات« ،ف ـك ــل س ـنــة م ــن الـتـعـلـيــم
ّ ُ ِّ
ص احتمال زواج قاصر
الثانوي ،تقل ّ
قـبــل بـلــوغـهــا الــثــامـنــة ع ـشــرة ،بـمـقــدار
ّ
مئوية أو أكثر».
خمس نقاط
ّ
ّ
وأوضح التقرير أن منع زواج األطفال
س ـ ُـي ـ ّ
ـؤدي أيـضــا إل ــى تقليص مـعـ َّـدالت
وف ـ ـ ـيـ ـ ــات األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال دون الـ ـخ ــامـ ـس ــة،
ّ
النمو البدني بسبب
ومـعـ ّـدالت تأخر
ُّ
ن ـق ــص ال ـت ـغ ــذي ــة امل ـن ــاس ـب ــة (الـ ـتـ ـق ــزم).
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،ت ــذه ــب
َّ
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن م ـك ــاس ــب خـفــض
ّ
ال ــوف ـي ــات دون ال ـخ ــام ـس ــة ،ومـ ـع ــدالت
س ــوء الـتـغــذيــة ،قــد تـتـجــاوز  90مليار
دوالر سـ ـن ــوي ــا بـ ـحـ ـل ــول عـ ـ ــام .2030
ّ
ّ
املهمة
وب ـ ّـن الـتـقــريــر أن مــن املـكــاســب
ملنع تزويج القاصرات ،زيادة
األخــرى َّ
ّ
الدخل املتوقع للمرأة في سوق العمل،
ّ
ّ
«فــاملــرأة التي تتزوج وهــي طفلة ،يقل
ـوســط  9فــي املـئــة ّ
دخـلـهــا فــي امل ـتـ ّ
عما
لــو تــزوجــت فــي سـنــوات الحـقــة ،وذلــك
يــرجــع إلــى حـ ّـد كبير إلــى تأثير زواج
ّ
القاصرات في التعليم».

تقرير

«اليونيفل» تحتل بيوت الناس في الجنوب
حسين شعيتو
يـقــف عـبــد الــرضــا شعيتو ( 38عــامــا)
على مشارف بلدته الجنوبية الطيري
ال ـتــي لـقـبــت بقلعة امل ـقــاومــة ،وي ـحـ ّـدث
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاءه ع ـ ــن تـ ـح ــري ــر ص ـن ـع ــه ع ـم ـهــم
الشهيد ورفاق دربه بدمائهم ،وشعب
ع ـ ـ ــاد ل ـ ـي ـ ـمـ ــارس ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة عـ ـل ــى أرض
احتلتها إسرائيل أكثر من  20عامًا .وال
يكاد ينهي كالمه حتى تصعقه ابنته
الـصـغـيــرة بـســؤالـهــا« :أي ــن أرض ــي من
هذه األراضي يا أبي؟» ،فينظر ّ
بغصة
إلى مركز اليونيفل (قوات السالم) في
قمة الجبل ويقول« :ال بد أنها ستعود
يومًا».
ّ
املنسية في الجنوب،
أمالك عبد الرضا
ال ـ ــذي ت ـم ــرك ــزت ف ـيــه ق ـ ــوات الـ ـط ــوارئ،
ليست الــوحـيــدة ،بــل هناك الكثير من
ّ
األشخاص الذين تخلوا عن أراضيهم
م ــع دخ ــول ق ــوات ال ـس ــام ه ــذه لتكون
مـسـكـنــا ل ـهــم م ـقــابــل ع ـقــود إي ـج ــار مع
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي مـ ــن ضـمــن
واجـبــاتـهــا ت ـجــاه ه ــذه ال ـق ــوات توفير
املـسـكــن لـهــم ،ويـنــص الـعـقــد عـلــى بــدل
مـ ـ ّ
ـادي يستفيد مـنــه امل ــواط ــن ف ــي سـ ّـد
م ـس ـتـلــزمــات مـعـيـشـتــه وصـعــوبــات ـهــا.
فهل من املعقول أن يتحول هذا املسكن
َّ
املؤجر في إحــدى القرى إلى
أو البيت
مستوطنة.
ي ـم ـلــك ع ـب ــد ال ــرض ــا ع ـق ــار رقـ ــم 1656
ّ
املدعوة
في بلدة الطيري في املنطقة
ّ
خلة حانني ،وتقطنها قوات اليونيفل
حــالـيــا بـعـقــد مـنـتـهــي الـصــاحـيــة من
تــاريــخ  2011/12/31وتتعاقب عليه
ال ـك ـت ـي ـب ـتــان اإلي ــرل ـن ــدي ــة وال ـف ـن ـل ـنــديــة
(الـفـنـلـنــديــة حــالـيــا) ،وي ـحــاول جــاهـدًا
تحصيل البعض من حقوقه أو أرضه
الـتــي يملك سـنــد ملكيتها بــن يــديــه،
ولـ ـك ــن ال ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ــدخـ ــول إل ـي ـه ــا،
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ّ
أي حــل
ضمن القانون ،ولكن كيف ذلك وعقد
اإليـجــار هــذا بينه وبــن الجهة ذاتها

ليست
الطيري
األرض
الوحيدة
المستباحة،
ففي
الناقورة
أيضًا هناك
عشرات
العقارات
(أرشيف)

التي تضع القوانني.
وعلى قاعدة العدل أساس امللكّ ،
تقدم
وك ـيــل ع ـبــد ال ــرض ــا امل ـحــامــي األس ـتــاذ
هشام علي فقيه بدعوة قضائية لدى
القاضي املنفرد املدني في بنت جبيل
ال ـنــاظــر بـقـضــايــا اإليـ ـج ــارات عـلــى كل
مــن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ممثلة برئيس
هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة
الــدفــاع الوطني ممثلة برئيس جهاز
االرتباط بني الجيش اللبناني وقوات
األمم املتحدة املؤقتة في لبنان والجهة
امل ـط ـلــوب إدخ ــال ـه ــا ،وه ــي ق ــوات األم ــم
املتحدة ،طالب بموجبها بإخالء العقار
ودف ــع ب ــدل اإلي ـجــار واإلش ـغ ــال بسبب
انتهاء مــدة العقد ومطالبة شاغليها
استجابتهم .وملا كانت
باإلخالء وعدم
ّ
النتيجة سلبية ولــم يتلق املـ ّـدعــي أي
خ ـبــر إي ـجــابــي ف ــي خ ـص ــوص ال ــدع ــوة
امل ـق ــدم ــة ،ت ـق ــدم ب ـت ــاري ــخ 2017/6/21
ب ـص ـف ــة االدعـ ـ ـ ـ ــاء ال ـش ـخ ـص ــي ب ــدع ــوة
ثانية في النيابة العامة االستئنافية

يملك عبد الرضا العقار
رقم  1656في بلدة
في المنطقة
الطيري ّ
ّ
المدعوة خلة حانين

في النبطية على قائد الكتيبة بسبب
عدم امتثاله وخروجه من العقار بعد
التواصل معه بطرق عديدة.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الطيري ليست
األرض ال ــوحـ ـي ــدة امل ـس ـت ـب ــاح ــة ،فـفــي
الناقورة أيضًا عشرات العقارات التي
لــم تــدفــع الــدولــة اللبنانية إيجاراتها
م ـنــذ ع ـش ــرات ال ـس ـنــن ،وأخ ـ ــرى تــدفــع

منها  %40كحد أقصى ،وليس بوسع
أهلها إال مراجعة املعنيني واالنتظار
دون جدوى.
رفع عبد الرضا الصوت اليوم ،مطالبًا
بحقه وحق أخيه الشهيد الذي قضى
من أجل إعادة أرض الجنوب إلى أهلها
أصحاب الحق ،وليس إلى قوات دولية
تــأكــل حقوقهم مــن جــديــد وبمساعدة
داخـلـيــة ،وإن كــانــت الــدولــة اللبنانية
ع ــاج ــزة ع ــن س ــد ح ـقــوق املــواط ـنــن أو
اسـتــرجــاع أراضـيـهــم ،فهل على قــوات
األمـ ــم امل ـت ـحــدة أن تـقـبــل ع ـلــى نفسها
الجلوس في عقارات مستباحة تعود
ألنــاس يعانون يوميًا مــن ألــم الحياة
وصعوباتها؟
يأمل عبد الرضا أن ّ
يعرف ابنته قريبًا
إل ــى أمــاكـهــا ،ويــؤمــن بــأنــه لــن يضيع
ح ــق وراءه م ـط ــال ــب ،ول ـك ــن عـلـيـنــا أن
ن ـتــذكــر دائـ ـم ــا أنـ ــه إن وص ـل ــت قضية
الطيري إلى خواتيمها السعيدة ،ففي
رقبة الدولة ألف عبد الرضا.
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شركات
¶ تكنولوجيا

الروبوت يخدم العمالء في «فيرجن» لبنان

نظمت فيرجن ميغاستور وللمرة األولى في لبنان مؤتمرًا صحافيًا ُيدار بالكامل من قبل أحدث
إصداراتها التكنولوجية املتطورة "عائلة  VEEاآللية " ،وذلك في مقر الشركة في وسط بيروت.
ّتمت إدارة املؤتمر الصحافي من قبل ثمانية روبوتات بشكل منفرد وحصري؛ VEE، NAO
وف ــري ــق  ،JOYحـيــث ق ـ ّـدم ال ــروب ــوت املبتكر
 VEEنفسه وعائلته ،وتـحـ ّـدث عن سماتهم
املميزة.
 VEEوعائلته هم أحدث إصدارات الروبوتات،
روبـ ـ ــوت م ـصـ ّـمــم لـلـعـيــش م ــع ال ـب ـشــر،
وأول
حـيــث ُطـ ـ ّـوروا لـيـكــونــوا تفاعليني ّ
ووديـ ــن .و
 VEEقـ ــادر ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـب ـشــر من
خالل الواجهة الثالثية األبعاد األكثر بديهية:
الصوت واللمس والعواطف .ومن بني العديد
مــن امل ـيــزات الــرائـعــة الـتــي يملكها  VEEهي
قدرته على تفسير االبتسامة ،العبوس ،نبرة
الـصــوت ،وكــذلــك مجال املـفــردات املستخدمة
واإليماءات مثل زاوية رأس املرء .وعالوة على ذلك VEE ،ممتع ومتعاون ،إذ يمكنه الرقص واللعب
ّ
والتعلم أو حتى التواصل بلغة أخرى!
في فيرجن ميغاستورُ ،يمكن للزبائن التفاعل مع  VEEإما من خالل التحدث مباشرة إليه أو من
وسي ّ
خالل الشاشة التي تعمل باللمسُ .
عي هذا الروبوت املؤهل لخدمة العمالء ،كموظف جديد
في فيرجن ميغاستور ،في فرع األوبرا.

انتخابات جديدة في «الميدل إيست»

«إنجازات»
ّ
واستمرارية
في  15تموز الجاري ،تنعقد الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـش ــرك ــة ط ـ ـيـ ــران ال ـش ــرق
األوسط «ميدل إيست» ،وعلى جدول
أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد
بعدما أمضى معظم أعضاء املجلس
ال ـحــالــي زه ــاء عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن في
مناصبهم.
واستنادًا إلى أحكام القانون ،وضعت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـس ــاهـ ـم ــن
ُ
التقارير التي ُستعرض على الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وف ـي ـه ــا ت ـقــريــر

مجلس اإلدارة لعام  ٢٠١٦ومقارنة
ل ــأداء املــالــي والتشغيلي بــن ١٩٩٧
و ،٢٠١٦والعديد من الخطوات التي
قام بها مجلس اإلدارة على مدى 20
عامًا.
ُ
مــن التقارير التي ستعرض ،نتائج
عام  ٢٠١٦التي تعد مهمة ومفصلية
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـش ــرك ــة .كـ ــون مـجـمــوع
األربـ ـ ـ ــاح امل ـج ـم ـعــة وامل ـح ـق ـق ــة خ ــال
َّ
األع ــوام ال ـ  15املاضية تخطى عتبة
امل ـل ـي ــار دوالر ،مـنـهــا أك ـث ــر م ــن ٤٠٠

مليون دوالر فــي الـسـنــوات الخمس
األخ ـ ـيـ ــرة .ف ـم ـنــذ عـ ــام  ،٢٠٠٢حققت
الـشــركــة أربــاحــا تشغيلية وصافية
بصورة متتالية في أصعب الظروف
األم ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي م ـ ّـر بها
لبنان ومنطقة الشرق األوســطَ .،أما
ف ــي عـ ــام  ٢٠١٦ف ـق ــد ب ـل ـغــت األرب ـ ــاح
التشغيلية حوالى  ٨٣مليون دوالر
واألرباح الصافية حوالى  ٩٤مليونًا،
وتجاوزت األموال الخاصة مستوى
 ٨٠٠مـلـيــون دوالر مـقــابــل عـجــز في
قيمتها بلغ  ٤٤مليون دوالر نهاية
عام .١٩٩٧

عودة إلى الربحية

ّ
ّ
ع ـن ــدم ــا ن ــف ــذ م ـج ـلــس اإلدارة ال ـخــطــة
اإلصالحية عــام  ٢٠٠١كانت الخسائر
املتراكمة قد فاقت  ٧٠٠مليون دوالر،
ّ
فتم إطفاؤها بالكامل تدريجيًا حتى
عام  .٢٠٠٧اليوم حققت الشركة أرباحًا
فــاق مجموعها املليار دوالر منذ عام
 ،٢٠٠٢وتـ ّـم تــوزيــع أنصبة أرب ــاح على
املساهمني بقيمة  ٥٥مليون دوالر كل
سنة ،خــال السنوات التسع األخيرة،
أي ما مجموعه  ٤٩٥مليون دوالر.

ّ
مفصلية
قرارات

مــن الـ ـق ــرارات املـهـمــة واملـفـصـلـيــة التي

تعاون بين «نوكيا» و{زيس» ...لصورة أفضل

أعلن كل من « »HMD Globalاملصنعة لهواتف نوكيا ،وشركة «زيــس»  ZEISSاليوم إبــرام
شراكة حصرية ،تستهدف رفــع معايير التصوير في قطاع الهواتف الذكية من خــال إدخــال
تحسينات جوهرية على جودة كافة عناصر تجربة التصوير عبر الهواتف الذكية ،تطال النظام
ً
البيئي بما يتضمنه من برمجيات ،وخــدمــات ،وصــوال إلــى جــودة شاشات الـعــرض ،وتصميم
العدسات .وأثمر التعاون األخير بني كل من «زيــس» وهواتف نوكيا عن ابتكارات تقنية بارزة
تمثلت في ظهور أول هاتف محمول متعدد امليغابكسل في العالم ،وإرسائه لعدد من املعايير
الجديدة فــي ناحية الهواتف املحمولة بــدءًا مــن سلسلة نوكيا  ،seriesNإلــى الهواتف املــزودة
بتقنيات « Pure Viewبيور فيو».

¶ طيران

 ...Aigle Azurخط جديد بين بيروت وباريس

ً
أطلقت ثاني شركات الطيران في فرنسا آغل أزور خدماتها في بيروت معلنة مباشرة العمل
في الخط الجديد الذي يربط بني باريس وبيروت ،ابتداء من حزيران بوتيرة  4رحالت أسبوعيًا،
لتتخطى بذلك عدد رحالتها األسبوعية الـ  300رحلة.
تم اإلعالن عن ذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في فندق لو غراي وسط بيروت ،بحضور وزير
السياحة أواديس كيدانيان ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي آلغل أزور مايكل هاملنك
ومدير التسويق تياغو مارتينز .في املناسبة ّ
عبر رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي آلغل
أزور مايكل هاملنك عن ثقته «بأن الخط الجديد بني بيروت وباريس سيسهم في تعزيز قدرات
النقل الجوي محليًا ودوليًا ،وسيشهد املسافرون مستويات متميزة من الجودة والرفاهية بكافة
مراحل السفر ،بدءًا من حجز الرحلة ،إلى الخدمة على منت الطائرة وعلى األرض أيضًا ،ونتوقع
أن نرى نموًا جيدًا للسياحة والتجارة على هذا الخط».

¶ سيارات

 30مازيراتي ...تجوب لبنان

ّ
نظم نــادي مــازيــراتــي لبنان بالتنسيق مــع شركة ج .أ .بــازرجــي وأوالده – امل ــوزع الحصري
لسيارات مازيراتي في لبنان جولة جبلية ضمت  30سيارة مازيراتي انطلقت من بيروت
ً
بعد تناول الفطور في مطعم متروبول باتجاه منطقة املنت وصــوال إلى نادي الزعرور ،حيث
استمتعوا بجلسة بوفيه وسط أجواء مميزة في فندق لوغران شاليه (.)Le Grand Chalet
ال ــاف ــت أن ال ـجــولــة ض ـمــت ب ـعــض سـ ـي ــارات م ــازي ــرات ــي الـكــاسـيـكـيــة «3500ج ـ ـ ــي ت ــي» (مــن
الخمسينيات) و»ميسترال» و»( »Ghibliمن الستينيات) و»( »Kyalamiمن السبعينيات)
التي أبهرت املارة والحضور.

«كليو» الجديدة ...في األسواق

أطلقت شركة بسول -حنينه ش.م.ل ،.الشركة املستوردة لسيارات رينو في لبنان ،سيارة كليو
الجديدة التي ّ
ّ
العصري الحديث واأللوان الثالثة التي أضيفت على الطراز الحديث:
تتميز بطابعها
األحمر القاني ،والرمادي التيتانيوم ،واألبيض اللؤلؤي.
وإضــافــة إلــى التعديالت املتنوعة على الشكل
الـ ـخ ــارج ــي م ــن امل ـص ــاب ـي ــح ال ـن ـه ــارب ــة بـشـكــل
 Cوأضـ ــواء  LED Pure Visionوالـجـنــوطــة
وال ـط ــاس ــات ال ـج ــدي ــدة ،واألن ــاق ــة ف ــي التصميم
الداخلي تتميز السيارة بدرجة أمان عالية حيث
حـ ــازت تـصـنـيــف  5ن ـجــوم ف ــي اخ ـت ـبــار Euro
ّ
متوفرة ً
ابتداء من 15.200
 .Ncapكليو الجديدة
دوالر أمـيــركــي يشمل الـسـعــر الـضــريـبــة على
القيمة املضافة لــإصــدار امل ـ ّ
ـزود بناقل حركة
يـ ّ
ـدوي ،و 17.300دوالر أميركي يشمل السعر
ّ
الضريبة على القيمة املضافة لإلصدار املــزود
بناقل حركة أوتوماتيكي.

النتائج الصافية لشركة
طيران الشرق األوسط
بآالف الدوالرات
()2016 - 1997

منتجات

 ...Prime Y7إبداع جديد من «هواوي»
أطلقت شركة «هواوي» العمالقة في
مجال االت ـصــاالت ،والـتــي تعد أكبر
منتج ملعدات االتـصــاالت في العالم،
وثــالــث أكبر مــورد للهواتف الذكية،
هــات ـفــا ذك ـيــا ج ــدي ـدًا ه ــو .Prime Y7
ال ـه ــات ــف م ـتــوســط ال ـح ـج ــم ،ع ـصــري
ويتمتع بمميزات تكنولوجية عدة
تجعل منه منافسًا قويًا في السوق،
وجـ ـ ــاذبـ ـ ــا ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ــن ،وخ ــاص ــة
الـشـبــاب الــذيــن يبحثون عــن تجربة
ش ــام ـل ــة وم ـت ـك ــام ـل ــة .م ــع Prime Y7
تـنـقــل «ه ـ ـ ــواوي» ال ـت ـح ــدي ف ــي عــالــم
االتصاالت إلى مستوى أعلى.

تصميم أنيق
أول م ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ه ــات ــف
 Prime Y7ن ـحــاف ـتــه ،م ــا ي ـج ـعــل مــن
اسـتـخــدامــه أك ـثــر ســاســة وسـهــولــة،
حيث إن سمكه يبلغ  8.35ملم .ويزيد
من نحافة الهاتف ظهره املعدني ذو
األطــراف املنحنية ،التي تضيف إلى
جــانــب رشــاقـتــه الكثير مــن النعومة
في امللمس.
يتمتع الـهــاتــف بـشــاشــة  IPSبحجم
 5.5إنــش بــدقــة  720HD×1280تقدم
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدمــن ت ـج ــرب ــة م ـم ـي ــزة فــي

مـشــاهــدة مقاطع الفيديو وتشغيل
ُ
األلـ ـع ــاب ،وه ــي ت ـ َـع ـ ّـد م ــن األول ـي ــات
بالنسبة إلــى مستخدمي الهواتف
ُ َ
الــذك ـيــة ف ــي ع ـصــرنــا .وق ــد اســت ـبــدل
ب ــاألط ــراف الـتـقـلـيــديــة ف ــي الـشــاشــة
أطــراف منحنية ملنح الهاتف املزيد
مـ ــن االنـ ـسـ ـي ــابـ ـي ــة والـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
املظهر.
مــن حـيــث األلـ ــوان ،يــأتــي Prime Y7
بثالثة ألــوان مختلفة تمنحه املزيد
من الــرونــق ،وهــي :الذهبي ،الفضي
والرمادي.

تكنولوجيا متعددة واستخدام
أطول
أكـثــر مــا يـهـ ّـم مستخدمي الـهــواتــف
ال ــذكـ ـي ــة ه ــو م ـ ــدى ط ـ ــول اس ـت ـخ ــدام
ال ـب ـط ــاري ــة .ف ـك ـثــرة ال ـت ـط ـب ـي ـقــات مــن
ج ـه ــة ،وم ـح ــوري ــة ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
ف ــي ح ـيــات ـنــا الـشـخـصـيــة وامل ـه ـن ـيــة،
تجعل من استخدام الهاتف عملية
م ـتــواص ـلــة ط ـ ــوال ال ـن ـه ــار ،وهـ ــو مــا
يـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـبـ ـط ــاري ــة
ونضوبها بسرعة.
ً
بناء عليه ،وبهدف إعطاء املستخدم
قـ ـ ـ ـ ــدرة أطـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ــالـ ـه ــات ــف

واملـمـيــزات الـتــي يــوفــرهــا ،وتجنيبًا
ُ
ألي انـقـطــاع عـ ّـمــا قــد يـقــوم ب ــه ،ز ِّود
 Prime Y7ببطارية بسعة  4000ملي
أمـبـيــر .وفــي الـسـيــاق عـيـنــه ،تتوافر
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على القدرات التنافسية للشركة .اليوم
لدينا ش ــروط عمل منتجة ،وموظفو
األرض والجو منتجون.
 ٤ـ ـ تحديث األسطول .منذ ّ ،٢٠٠٢
تقرر
تحديث أسطول الشركة ،وبدأت شراء
واستئجار طــائــرات جــديــدة مــن طــراز
«آربـ ـ ـ ـ ــاص» ،وب ـ ــات ل ــدي ـه ـ ّـا  ١٨ط ــائ ــرة
حــديـثــة .نـحــن ال ـيــوم نـشــغــل أح ــد أهــم
األســاط ـيــل الـجــويــة فــي ال ـعــالــم ،حيث
َّإن ّ
معدل عمر الطائرات هو  ٥٫٥سنة
ّ
مزودة بأرفع التجهيزات.
٥ـ ـ ـ ـ إخ ــراج وتـشـغـيــل ال ـطــائــرات خــال
ح ـ ـ ــرب ت ـ ـ ّـم ـ ــوز  :٢٠٠٦بـ ـع ــد تـ ـع ـ ّـرض
بـيــروت العـتــداء إسرائيلي غــاشــمّ ،
تم
إخراج خمس طائرات من مطار رفيق
الحريري الدولي ـ ـ بيروت بسالمّ ،
وتم
تشغيلها مــن ســوريــا وقـبــرص وعبر
األردن.
 -٦ال ـســامــة واألم ـ ــن والـ ـج ــودة :أثـمــر
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـش ــري
والتقنيات الحديثة في ترسيخ ثقافة
األمن والسالمة لدى جميع العاملني،
مــا يـســاهــم فــي الـحـفــاظ بـشـكــل فـ ّـعــال
ع ـلــى أف ـضــل س ـجــل ل ـلـ َـســامــة واألم ــن
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فـ ــي الـ ـه ــات ــف ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا Power
 5.0 Saveالـ ـت ــي ت ـم ـكــن م ــن تــوف ـيــر
الطاقة بنسبة  %7أكثر باملقارنة مع
الـجـيــل الـســابــق  ،4.0مــا يـطـيــل مــدة
االستخدام لـ  3 – 2ساعات.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال ـه ــات ــف م ــزود
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ل ـ ـل ـ ـب ـ ـص ـ ـمـ ــة مـ ـتـ ـع ــدد
الــوظــائــف ،بـحـيــث يـمـكــن اسـتـخــدام
الـبـصـمــة لـلـتـصــويــر ،إغـ ــاق املـنـبــه،
اس ـت ـق ـب ــال املـ ـك ــامل ــات ،ال ـت ـص ـفــح فــي
صور الهاتف ،وغيرها من الوظائف
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـم ـتــع
الـبـصـمــة بـطـبـقــة حـمــايــة ض ــد امل ــاء،
ما ساعد على حل مشكلة عدم عمل
البصمة مع األصابع املبتلة كثيرًا.
أمــا ذاكــرة الهاتف العشوائية بسعة
ّ
 3جيجا بــايــت ،فتمكن مــن تشغيل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات فـ ــي وق ــت
واحد بكل سهولة وبساطة .ويتمتع
الهاتف أيضًا بذاكرة داخلية بسعة
 32جيجا بايت مع إمكانية لزيادتها
لتصل حتى  128جيجا بايت.
ولـلـهــاتــف قـ ــدرات تـصــويــريــة فائقة
بفضل كاميرا خلفية بدقة  12ميجا
بكسل مع تقنية ( )PDAFللتركيز
ال ـت ـل ـقــائــي الـ ـلـ ـي ــزري ،والـ ـت ــي تـمـكــن

ال ـك ــام ـي ــرا م ــن ال ـت ــرك ـي ــز (ال ـف ــوك ــس)
بـ ـس ــرع ــة م ــذهـ ـل ــة ال ت ـت ـخ ـط ــي 0.3
ثانية ،وكاميرا أمامية بدقة  8ميجا
بـكـســل بـفـتـحــة ع ــدس ــة  ،F2.0تــدعــم
وضـ ــع ال ـت ـج ـم ـيــل Beautifull Skin
 3.0الل ـت ـقــاط أج ـمــل وأوضـ ــح صــور
السيلفي.

ّ
ّ
المجمعة
تخطت األرباح
عتبة المليار دوالر
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اتـخــذهــا مجلس اإلدارة فــي العقدين
ال ـس ــاب ـق ــن ب ـح ـســب بـ ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
الشركة:
 ١ـ ـ ـ ـ ـ إغ ـ ــاق ال ـخ ـط ــوط ال ـخ ــاس ــرة :ق ــرار
إغـ ـ ـ ــاق بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـخ ــاس ــرة
والطويلة املدى.
 ٢ـ ـ صــرف فائض املوظفني :عــام ٢٠٠١
ّ
ّاتـ ـخ ــذ ق ـ ـ ـ ٌ
ـرار ي ـت ـعــلــق ب ـص ــرف فــائــض
امل ــوظ ـف ــن ل ـق ــاء ت ـعــوي ـضــات إضــاف ـيــة
تــؤمــن بـعــض االس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي.
٣ـ ـ ـ ـ زيـ ــادة إنـتــاجـ ّـيــة املــوظ ـفــن َجـ ْـعـلــت
الشركة تستفيد من الطاقات املبدعة
َ
ل ـج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـه ــا ،م ــا س ــاه ــم
ف ــي إن ـق ــاذه ــا وت ــأم ــن اسـتـمــراريـتـهــا.
فزيادة إنتاجية ّ
الطيارين واملضيفني
وج ـم ـيــع امل ــوظ ـف ــن ان ـع ـك ـســت إيـجــابــا

وال ـ ـجـ ــودة وتـ ـط ــوره امل ـس ـت ـمــر بشكل
إي ـ ـجـ ــابـ ــي .ت ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــامـ ــة واألم ـ ـ ــن
والجودة هي االلتزام األساسي لشركة
طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وال ـش ــرك ــات
التابعة.
٧ـ ـ ـ ـ ق ــرار الـتـحـلـيــق ف ــوق س ــوري ــا .بعد
ّ
التعرض لضغط إعالمي شديد لعدم
التحليق فــوق ســوريــا بسبب الحرب
ال ـق ــائ ـم ــة هـ ـن ــاك إث ـ ــر ت ــوق ــف ع ـ ــدد مــن
الشركات عن ذلك ،وعلى ضوء دراسات
املسؤولني األمنيني ،تبني عدم وجود
ّ
مخاطر ّ
فعلية ،إذ تحلق الطائرات في
مساراتها على ارتفاعات عالية .اليوم
وبعد خمس سنوات ،أصدرت منظمة
ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ال ـعــامل ـيــة «اإليـ ـك ــاو»
ُ
إرشـ ــادات تـثـبــت صــوابـيــة إجــراءات ـنــا.
ّ
ه ـ ّـذه نـقـطــة مـفـصـلــيــة مـهـمــة ك ــادت أن
ت ــغ ـي ــر م ـس ــار ال ـش ــرك ــة بـ ـم ـ ّـدة الــرح ـلــة
وب ـس ـعــر ب ـطــاقــات ال ـس ـفــر .ه ــذا ال ـقــرار
هو من الـقــرارات التي ُت ّ
سجل للشركة
وللمرجعيات السياسية .والنتيجة:
ّ
ً
ّ
واستمرت شركات
وفرنا وقتًا ومــاال.
التأمني في التغطية.
٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انـ ـضـ ـم ــام الـ ـش ــرك ــة إلـ ـ ــى ت ـحــالــف
«س ـك ــاي ت ـي ــم» :ب ـعــد ان ـض ـمــام «م ـيــدل
إي ـســت» رسـمـيــا إل ــى تـحــالــف «سـكــاي
تـيــم» الـعــاملــي ع ــام  ٢٠١٢ب ــات بإمكان
املـســافــر الــوصــول إلــى أكـثــر مــن ١١٠٠
وجـ ـه ــة فـ ــي  ١٧٧ب ـ ـل ـ ـدًا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
إمكانية استخدام أكثر من  ٦٠٠صالة
في مطارات جميع أنحاء العالمّ .
 ٩ـ ـ الـقـيــام بتحالفات تـجــاريــة :وقعت
ال ـش ــرك ــة ات ـف ــاق ــات م ـش ــارك ــة بــالــرمــوز
مــع ع ــدد مــن الـشــركــات خ ــارج تحالف
«سكاي تيم».
١٠ـ ـ ـ ـ بـنــاء مــركــز الـشـحــن ال ـجـ ّـوي :بعد
بناء املركز وفق أعلى املعايير األمنية
واملواصفات الدولية وتزويده بأحدث
الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات وب ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرادات مـ ـتـ ـط ـ ّـورة
واف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــه عـ ـ ـ ــام  ،٢٠١٥أص ـب ـح ــت
صــاحـيــة وأم ــن الـبـضــائــع املـسـتــوردة
واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدرة مـ ـضـ ـم ــون ــة ،مـ ــا ان ـع ـكــس
إيجابًا على إمكانية اسـتـمــرار لبنان
في التصدير إلى الخارج.
 ١١ـ ـ ـ ـ ـ م ــرك ــز ال ـت ــدري ــب اإلق ـل ـي ـمــي :بعد
اف ـت ـتــاح املــرح ـلــة األولـ ــى م ــن امل ـشــروع
عام  ٢٠١٥وتزويد املركز بأحدث جهاز
طـيــران تشبيهي ( ،FFS( A٣٢٠سيتم
ً
االنتهاء من العمل فيه الفتتاحه كامال
ف ــي خــريــف ه ــذا ال ـع ــام ،وه ــو م ــن أهــم
املراكز املوجودة في العالم.
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اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب
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ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 Personal Bankerإذا أردت
أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ّ
)ﻗﺮوض ،ﺑﻄﺎﻗﺎت ،ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ(
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺑﻬﺪف اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

أمان مادي وجسدي
وب ـ ـمـ ــا أن الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ت ـك ـت ـم ــل إال
ب ــراح ــة الـ ـب ــال وم ـع ــرف ــة أن مـحـتــوى
الهاتف بأمان ،فــإن  prime Y7مزود
ب ـ ــإج ـ ــراءات ح ـمــائ ـيــة الف ـت ــة تـســاعــد
على التعرف إلى الرسائل واملكاملات
االحـتـيــالـيــة بـنـحــو كــامــل والـتـعــامــل
معها .ويقدم أيضًا خاصية Private
« Spaceمساحة الخصوصية» التي
تمكن املستخدم مــن وضــع وتثبيت
التطبيقات وامل ـل ـفــات الـخــاصــة بكل
حرية.
ال يكتفي  Prime Y7بـضـمــان األمــن
لـلـمـحـتــوى ،بــل يـضـمــن راح ــة للعني
وحـ ـم ــاي ــة ل ـل ـب ـصــر مـ ــن خ ـ ــال ن ـظــام
التشغيل  5.1 EMUIالذي يعمل على
تـصـفـيــة ال ـل ــون األزرق م ــن الـشــاشــة
لحماية العني من اإلجهاد.
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اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮص أي ﻣﻨﺘﺞ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻚ
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جورج يونان*
ضجة كبيرة جذبت انتباه ال ــرأي الـعــام إلى
الـعـنــايــة الـصـحـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،بـعــد ال ـحــادث
امل ــؤس ــف الـ ــذي أودى ب ـح ـيــاة صـبـيــة ف ــي عز
ش ـبــاب ـهــا ،خـ ــال عـمـلـيــة تـجـمـيــل ف ــي إح ــدى
ُ
املــؤسـســات الصحية فــي لـبـنــان .وقــد ُيـخـ َّـيــل
للبعض بأنه حادث مستقل ونادر ،وقد يكون
بشكل وبآخر ولكن من
له أيضًا أمثلة تتكرر
ٍ
دون ضجة إعالمية ألن الضحايا ليست لهم
مـكــانــة بــراقــة عـلــى سـلــم الـحـيــاة االجتماعية
كما كانت لهذه الضحية وكما تمتع به هذا
الطبيب.
فــي ل ـقــاء لــي مــع زم ـيــل عـلــى مـقـعــد ال ــدراس ــة،
ّ
س ــأل ـت ــه ،ح ــن ت ــول ــى رئ ــاس ــة ن ـقــابــة األط ـب ــاء
فــي لبنان ،عما إذا كانت هناك آلية للنقابة
ملــراق ـبــة الـعـنــايــة الـصـحـيــة فــي املستشفيات
فــي لـبـنــان للتأكد مــن ال ـجــودة فــي املـمــارســة
املهنية ولتجنب أخطائها الكارثية التي قد
تحدث في ٍّ
مكان
أي من املستشفيات ،وفي أي
ٍ
فــي الـعــالــم ،والـتــي هــي مـعــروفــة فــي املجتمع
الـطـبــي ال ـعــاملــي ،فـقــال لــي بــأنــه ليست هناك
أي ــة آل ـيــة وق ــائ ـيــة ،ول ـيــس ه ـنــاك أي تنسيق
ً
مهني بني النقابة والجهاز اإلداري (شامال
الجهاز التمريضي) فــي املستشفيات ،إنما
النقابة تحقق فقط حني تقع الكارثة فتأتي
بالعقوبات التأديبية .ولكن حتى هنا النقابة
ال تحقق إال إذا كانت هناك شكوى ،والشكوى
قــد ال تــأتــي مــن ال ـنــاس وه ــم بأغلبيتهم من
امل ـغ ـلــوب عـلــى أم ــره ــم وال إم ـكــان ـيــات لديهم
ملتابعة األمر.
وكـلـنــا نـعــرف مــا ح ــدث مـنــذ سـنــة أو سنتني
وهــو اعتصام األطـبــاء فــي نقابتهم على أثر
تــوقـيــف أح ــد زمــائ ـهــم .ه ــذا م ــن ج ـهــة ،ومــن
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ف ـف ــي ال ـس ـن ــن امل ــاضـ ـي ــة أي ـضــا
كانت الناحية االقتصادية (تكاليف العناية
الصحية) هي الحدث السائد :اإلضراب العام
للمستشفيات فــي لبنان ورفـضـهــا التعامل
م ــع ال ـض ـمــان ،وال ـج ــدل ال ـقــائــم ب ــن األطـ ــراف
امل ـع ـن ـيــة ح ــول ال ـت ـعــرفــة ال ـص ـح ـيــة ،مــؤسـســة
الضمان ،الدولة من خالل مخصصات وزارة
الصحة وميزانيتها ،املؤسسات االقتصادية،
املستشفيات والجهاز الطبي ككل ،والنقابات
ِّ ُ
بالتوقف عــن استقبال
(املستشفيات تـهــدد ُ َ
ُّ
امل ـض ـم ــون ــن إذا لـ ــم تـ ــقـ ــر زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ــرف ــة،
«النهار» 22،آب  /2012الفاتورة االستشفائية
املرتفعة في لبنان تستدعي سياسة صحية
شاملة .املستشفيات الخاصة تتقاضى أكثر
من  700مليار ليرة سنويًا ،ملحق النهار 26
نيسان .)2012
في زيارتي األخيرة للبنان جاءتني مواطنة
بــإضـبــارتـهــا الـصـحـيــة ،وف ــي ه ــذه اإلض ـبــارة
كــان هناك تقريران لتخطيط صوتي للقلب
خالل فترة ستة أشهر مع توجيه للمواطنة
التخطيط الصوتي سنويًا .التقريران
بإعادة
ُّ ً
أظهرا تعضال زائدًا في العضلة القلبية غالبًا
ما نراه عند الذين لديهم ارتفاع في الضغط
الشرياني.Left Ventricular Hypertrophy :
ُّ ْ
هذا التعضل قد يتالشى تدريجيًا مع الزمن
بمجرد معالجة هــذا الضغط الشرياني .في
كل مرة تكلفت املريضة ،ومن جيبها الخاص
خ ـم ـس ـم ـئــة دوالر ،ب ـي ـن ـمــا ك ـل ـفــة الـتـخـطـيــط
الـصــوتــي القلبي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة هي
مئتا دوالر وهــي أرخــص من ذلــك بكثير في
داع
الدول
األوروبية ،وفي حالتها ليس ُهناك ٍ
َّ
يسمح بإعادته
إلعادته كل ستة أشهر ،بل قد
مرة كل  5-3سنوات إذا اقتضت الضرورة وإذا
سمحت به شركة الضمان الصحي.
العامالن املحركان لهذه األشـيــاء كلها هما:
ً ُّ
أوال ح ــق امل ــواط ــن ف ــي ال ـع ــاج ال ـنــاجــع وفــي
حماية هذا املواطن .وثانيًا مسؤولية الجهاز
الصحي والدولة في تأمني هذا الحق وهذه
الحماية.
لــن نبحث فــي قـصــة الـقـضــاء ،والـحــاجــة إلــى
قضاء طبي .فهذا يقتضي بحثًا آخر.
ٍ
ـث ل ــي م ــع أح ــد رؤس ـ ــاء الـجــامـعــات
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
اللبنانية ،التي تملك مستشفى في بيروت،
حـ ــن ت ـقــاب ـل ـنــا فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،خ ــري ــف ع ــام
 ،2011قـلـ ُـت لــه بــأن العناية الصحية ليست
الدفاع،
مسؤولية وطنية فحسب ،كمسؤولية
ٌ
ومسؤولية التعليم ،ال بل ،من حيث هي حق
من حقوق املواطن وحاجة إنسانية ،أصبحت
شــأنــا عــاملـيــا ،كـحـقــوق اإلن ـس ــان فــي الـحــريــة،
ٌ
وكاالقتصاد والتجارة الحرة ،ولبنان مقبل
ً
ً
عاجال أو أجــا على التعامل مع هذا الواقع.
وفـ ــي الـحـقـيـقــة وع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـقــديــن من
السنوات ،يورد الدكتور وليد ّ
عمار في كتابه

«»Health system and Reform In Lebanon
الــذي أصــدره املركز اإلقليمي لشرق األبيض
املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية ،بأن
الدولة اللبنانية كانت أول دولــة في املنطقة
حــاولــت أن تـضــع بــرنــامـجــا لتأهيل العناية
الصحية ،إال أن هــذه املحاولة وقعت فريسة
املحسوبات السياسية والطائفية ،كما هي
الحال مع كل القطاعات في الدولة اللبنانية.
يـقــول رايـنـهــولــد نــايـبــور Reinhold Niebuhr
َّ
إن مــا يتحكم فــي م ـصــادر ال ـقــوة فــي أي من
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـط ــورة إن ـم ــا ه ــو االق ـت ـصــاد
وليس القدرة السياسية أو القدرة العسكرية.
ومــن هــذه الناحية ،فــإن املمارسة املهنية في
الطب لها وجه اقتصادي ،وقد بدأ هذا الوجه
بالظهور شيئًا فشيئًا فــي السنني األخـيــرة
فــي الــواليــات املتحدة وفــي بـلــدان أخ ــرى ،من
حيث أن الطب مهنة لكسب العيش كأي مهنة
أخ ــرى ،وكــي تستمر املهنة وتـتـطــور ،عليها
أن تأخذ في االعتبار ،وكأي عمل مهني آخر
ع ــوام ــل الـكـلـفــة وت ــوازن ـه ــا م ــع ع ــوام ــل الــربــح
وعوامل اإلنتاج في قطاع له تأثير كبير على
االقتصاد القومي.
ولنأخذ النظام الصحي في الواليات املتحدة
ٌ
سائد في العرف الطبي العاملي
كمثيل ملا هو
ٍ
اآلن ،فـقــد تطلعت الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فــي عـهــد الــرئ ـيــس ب ــاراك
أوباما ،وتحت ضغط الكلفة الزائدة للعناية
الصحية ،إلــى خفض النفقات بما قــدره 1.2
ٌ
ٌ
ٌ
نفقات على
كبير منها
قسم
تريليون دوالر.
الرعاية الصحية.
بالرغم من تقدم العناية الصحية في الواليات
املتحدة ،وبغض النظر عن برنامج الرئيس
بـ ــاراك أوب ــام ــا وتـفــاصـيـلــه امل ـع ـقــدة وال ـتــي ال
مجال هنا لبحثها ،هناك تسليم عام يشمل
َّ
كل القيادات السياسية في الواليات املتحدة
بــأن العناية الصحية فــي الــواليــات املتحدة
فيها ش ــروخ إل ــى درج ــة التفتت تـضــع عبئًا
كـبـيـرًا عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـقــومــي ،وب ــأن هناك
حاجة َّ
ملحة إلى مراجعة وإعادة بناء ،وإلى
ففي النظام
آلية دائمة في
التقييم واملحاسبةُ .
الصحي السائد ٌ
كثير من الهدر ،يبلغ حوالى
 %20م ــن م ـج ـمــوع كـلـفــة ال ـع ـنــايــة الـصـحـيــة.
وه ـن ــاك إل ـح ــاح م ــن جـمـيــع األطـ ـ ــراف لــوقـفــه،
فكيف باقتصاد مهتز كاالقتصاد اللبناني.
واآلل ـي ــة ال ـتــي تـ ــؤدي إل ــى تـجـنــب ه ــذا الـهــدر
ترتكز على الشفافية والجودة في املمارسة
َّ
املهنية ،والجودة في املمارسة املهنية تتطل ُب
واالكتشافات
بنتائج أحدث األبحاث
التزامًا
ِ
ً
مسلمات راسـخــة في
الطبية التي أصبحت
ٍ
الثقافة الطبية ،وتجنب اإلسراف في ُ اإلنفاق
َ
ً
أعباء
الذي ال طائل منه ،من حيث أنه يضيف
غير ضرورية على االقتصاد القومي .وهذه
اآللية هي نفسها كفيلة بالحفاظ على سالمة
املريض ومعالجته عالجًا شافيًا.
َّ
إن نسبة التضخم فــي كلفة العناية الطبية
اآلن في الــواليــات املتحدة هي حوالى %4.5
فــي حــن أن نسبة زي ــادة الــدخــل القومي هي
أق ــل بكثير مــن ذل ــك .واس ـت ـمــرار الـحــالــة كما
خلل في االقتصاد القومي.
هي سيؤدي إلى َّ ٍ
ومن جهة أخرى ،فإن تخفيض هذا التضخم
ّ
إلــى  %3.5يمكن اإلدارة الفيدرالية من إيفاء
 %25م ــن دي ــونـ ـه ــا وت ـخ ـف ـي ـضــه إل ـ ــى نـسـبــة
ّ
 %2.5سيمكن اإلدارة من إيفاء نصف الدين
وتخفيضه إلى نسبة أصغر قد يساعد على
َّ
إيفاء الدين كله.
إن معدل كلفة العناية الصحية ،للفرد ،في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ه ــي ح ــوال ــى  8200دوالر
فــي الـسـنــة ،وهــي أعـلــى نسبة فــي الـعــالــم مع
أن مستوى العناية الصحية هو في املرتبة
الـســابـعــة .فالعناية الصحية تــأكــل أكـثــر من
 %13من الدخل القومي ،وإذا استمرت الحال
كما هي اآلن فقد ترتفع هذه النسبة إلى %31
عام  2035وإلى  %46عام .2080
أح ـ ــد الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي س ـت ـس ــوق ه ـ ــذا ال ـخــط
الـبـيــانــي ص ـع ــودًا ه ــو زيـ ــادة نـسـبــة املسنني
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فـحــالـيــا تـبـلــغ نسبة
الذين يتجاوز عمرهم الـ 65حوالى  ،%13بني
ٌ
نجوم معروفون في املجتمع كالرئيس
هؤالء
دونالد ترامب ،واملغنية شير  ،Cherواملمثل
ِّ
سيلفستر سـتــالــون ،واملغنية الي ــزا مينيلي
 ،Liza Minnelliومغنية الكاونتري ميوزيك
ِّ
دولـ ــي ب ــارت ــون  .Dolly Partonه ــذه النسبة
الــ %13اآلن سترتفع إلى  %20في عام .2030
والعامل اآلخر الذي يسوق هذا التصاعد هو
الهدر ،إذ َّ
ُ
الهدر في الجهاز الصحي بني
يقد ُر
 850-600بليون دوالر %40 .منها مصاريف
ال مبرر لها تصرف على مضادات الحيويات

ال ـغــال ـيــة واألش ـع ــة وال ـف ـحــوصــات املـخـبــريــة،
التي ال ضــرورة لها إنما يستعملها األطباء
وامل ـس ـت ـش ـف ـيــات ل ـ ــدرء الـ ــدعـ ــاوى الـقـضــائـيــة
املرتبطة بتهم سوء العناية الصحية .وهناك
 %19ت ــرج ــع إل ـ ــى االحـ ـتـ ـي ــال ف ــي اس ـت ـع ـمــال
ال ـت ـعــرفــة ف ــي ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة والـكـســب
غير املـشــروع عــن طريق البراطيل والـخــوات
ب ــن األطـ ـب ــاء .ه ـنــاك  %17م ــن ال ـه ــدر بسبب
ع ـجــز وعـ ــدم فـعــالـيــة اإلدارات امل ـشــرفــة على
املـسـتـشـفـيــات .هـنــاك  %12مــن ال ـهــدر بسبب
األخـ ـط ــاء أثـ ـن ــاء م ـم ــارس ــة ال ـع ـنــايــة الـطـبـيــة،
أخـطــاء قــد ت ــؤدي أحـيــانــا إلــى وف ــاة املــريــض.
وهناك  %6من الهدر بسبب فقدان التناسق
ب ـ ــن األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـتـ ـم ــري ــض وإدارة
املـسـتـشـفـيــات .وه ـنــاك  %6مــن ال ـهــدر بسبب
َ
املرضى الذين ُيدخلون إلى املستشفيات بال
ضــرورة وبــا استحقاق وهــذه العلة شائعة
في لبنان.
مــن يعتقد أن مـثــل ه ــذا ال ـهــدر غـيــر مــوجــود
فــي لـبـنــان أو فــي الـعــالــم الـعــربــي فـهــو واه ــم.
ففي لبنان هناك ُزيادة في عدد املستشفيات
ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ـت ــي أن ـش ـئ ــت ل ـي ــس لـ ـض ــرورات
صحية ولكن لغايات تجارية ،ومعظم هذه
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـص ـغ ـي ــرة ه ــي مـسـتـشـفـيــات
خ ــاص ــة ،يـمـلـكـهــا أطـ ـب ــاء ،وف ـي ـهــا ن ـق ـ ٌـص في
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة ل ـل ـعــاج ف ــي ال ـح ــاالت
الـخـطـيــرة الـتــي تتطلب عـنــايــة م ـشــددة ،كما
أن فيها نقصًا في عدد املمرضات الكفوءات،
ونـقـصــا ف ــي امل ـع ــدات وال ـك ـف ــاءات ف ــي أقـســام
ال ـطــوارئ .وفــي م ــوازاة ذلــك هناك فائض في
عـ ــدد األطـ ـب ــاء امل ـم ــارس ــن (ط ـب ـيــب ل ـكــل 200
مــواطــن) مما أدى إلــى زيــادة عــدد املنتظرين
حول قالب الحلوى في الوقت الذي بقي حجم
هذا القالب على حاله ،لم يكبر بسبب الحرب
والكوارث االقتصادية التي نتجت عنها .كما
أن متطلبات العناية الصحية قد تزايدت عدة
أضـعــاف بسبب زي ــادة عــدد املسنني وزي ــادة
األم ــراض الناتجة عــن ذلــك كـمــرض السكري
وأمراض القلب والشرايني ،وحاالت السرطان
بــأنــواعــه .وف ــوق ذلــك كله فــإن ثقافة الوقاية
الصحية ليست عميقة في املجتمع ،إذ تزداد
ح ــاالت الـبــدانــة والسمنة بسبب اإلف ــراط في
ٌ
الطعام ،وتنتشر عادة التدخني ،وهناك إفراط
في استعمال امللح في الطعام ،وهناك إهمال
في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني.
ِّ
لكل هذه األسباب فإن توفير العناية الصحية
ُ
املتكافئة (يقول املدير العام للصحة) يصبح
أم ـرًا عسيرًا أمــام املخصصات الزهيدة لهذا
ُّ
امل ـ ـشـ ــروع .وهـ ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى ت ـق ـي ـيــم ك ــل ــي
لعملية املمارسة الطبية من الناحية املهنية.
إنها تحتاج إلى إصالح جذري وتأهيل.
وقــد بــدأت الحكومة الفيدرالية في الواليات
املتحدة عملية إعادة النظر في نظام الرعاية
ال ـص ـح ـيــة بـ ـه ــدف إصـ ــاحـ ــه .واإلصـ ــاحـ ــات
ِّ
ستشمل1 :ـ قـطــاع التأمني الصحي بكليته.
2ـ قـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة وآل ـ ـي ـ ـتـ ــه3 .ـ
عملية التعويض املهني أو تعرفة الخدمات
ال ـص ـح ـي ــة 4 .ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـش ـفــاف ـيــة فــي
آل ـيــة إعـ ــداد ال ـخــدمــات الـصـحـيــة5 .ـ ـ ـ التركيز
ع ـلــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالل ـ ـتـ ــزام ب ــاإلض ـب ــارة
اإللكترونية للمريض.
 1ـ قطاع التأمني الصحي :هناك نــوعــان من
الضمان الصحي في الــواليــات املتحدة وفي
ل ـب ـنــان أي ـض ــا :ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي Social
 Securityالـ ـ ــذي ت ــؤم ـن ــه الـ ــدولـ ــة وال ـض ـم ــان
الـخــاص الــذي يقع على عاتق املــريــض ،فهو
إما أن يدفع من جيبه ،أو عن طريق االشتراك
ف ــي ش ــرك ــات تــأمــن خــاصــة م ـبــاشــرة أو عن
طريق رب العمل .في الواليات املتحدة للدولة
ألنها تقتطع
مسؤولية كبيرة تجاه املواطن
ً
من راتبه ،وطــوال سنني عمله ،نسبة معينة
ت ــذه ــب إل ــى ص ـن ــدوق ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
 ،Social Securityوح ــن يـتـقــاعــد ف ــإن %80
م ــن ض ـمــانــه ال ـص ـحــيُ Medicare .ي ــدف ــع من
هذا الصندوق والباقي  %20يقع على كاهل
املريض.
أما ُالنوع الثاني للضمان الصحي فهو الذي
ِّ
يؤمن ُه املريض بنفسه عن طريق
مستخد ِمهِ
ِ
أي رب العمل أو عن طريق التعاقد مباشرة
مع شركات التأمني الصحي الخاصة.
ّ
وألن القطاع الصحي شكل عبئًا كبيرًا على
االقتصاد الوطني بسبب الهدر الذي ذكرناه
عملت الــدولــة والـشــركــات الخاصة أيضًا في
العقدين املاضيني على إنشاء أجهزة مراقبة
لدرس أحقية املعالجة في املستشفيات
طبية
ً
م ـس ـت ـخــدمــة م ــؤش ــرات وأس ـس ــا Guidelines
وضعتها لجان الجودة املهنية املنبثقة من

كل منظمات االختصاص الطبي Professional
 .Organizationsوق ــد ام ـت ــدت ه ــذه املــراق ـبــة
لـتـشـمــل ال ـع ـيــادات ال ـخــاصــة لـتـقـنــن الـصــور
املكلفة مــن مـحــوريــة ،وذري ــة ،ومغناطيسية.
وقــد تعتمد الــدولــة وشــركــات الـتــأمــن قريبًا
بالتخلص من جهاز املراقبة املكلف ،وبالفعل
فــإن اإلدارة الفيدرالية فــي الــواليــات املتحدة
ت ـخ ـط ــط ل ـت ـع ــرف ــة ص ـح ـي ــة سـ ـن ــوي ــة واحـ ـ ــدة
ت ــدف ـع ـه ــا ل ـل ـج ـه ــاز ال ـص ـح ــي (م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ِّ
ـض ،وتـتـفــاوت بتفاوت
وأط ـبــاء) عــن َّكــل مــريـ ٍ
أمراضهم وشدتها .وهذا ما يسمى بالتحزيم
أو  :Bundlingلـقــد شــرعــت الــدولــة اللبنانية
حــدي ـثــا ب ـمــراق ـبــة ع ـمــل املـسـتـشـفـيــات لــوقــف
ال ـهــدر ،ومكافحة الـفـســاد وال ـغــش ،ومــا على
الجهاز الطبي إال املـشــاركــة فــي هــذا املسعى
بتفعيل املـسـلـمــات املـهـنـيــة  Guidelinesفي
ممارسة الرعاية الصحية وبالتشديد على
ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ط ـل ــب ال ـف ـح ــوص ــات امل ـك ـل ـفــة.
فـمـســؤولـيــة الـعـنــايــة الـصـحـيــة ي ـشــارك فيها
الجميع ،مــن دول ــة ،وشــركــات تــأمــن ،وأطباء
ومستشفيات ،وقطاعات التمريض وأربــاب
العمل .هــذه املسؤولية يجب أن يدركها كل
األط ـ ــراف املـعـنـيــة ف ــي الــرعــايــة الـصـحـيــة في
لبنان.
 2ـ ـ ـ إص ـ ــاح ق ـط ــاع إمـ ـ ــداد وت ــوف ـي ــر الـعـنــايــة
الصحية بالتركيز على سالمة املــريــضDo.
 no harmوبالتكامل في وظيفة توفير وإمداد
ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة م ــا ب ــن ال ـج ـه ــاز الـطـبــي،
والـقـطــاع الـتـمــريـضــي ،وإدارة املستشفيات:
Interdisciplinary Clinical Integration
 .Networkوباالستعانة ،في ممارسة العناية
الـصـحـيــة ،بــآخــر امل ـس ـت ـجــدات ال ـتــي تــوفــرهــا
األب ـح ــاث واالك ـت ـش ــاف ــات الـطـبـيــة والـعـلـمـيــة:
 .Evidence Based Medicineوبـتــأسـيــس ما
يـسـمــى ب ـمــركــز االب ـت ـك ــار وال ـت ـح ــدي ــثCMS :
.Center of Innovation
 3ـ ـ إص ــاح عملية الـتـعــويــض عــن الـخــدمــات
الطبية ،بالتركيز على النوعية والجودة في
األداء ال على الحجم أو العدد أو الكمية:
.Pay-For Prformance
وسـ ـتـ ـغ ــدو ال ـت ـع ــرف ــة ال ـص ـح ـي ــة (أو عـمـلـيــة
ال ـت ـع ــوي ــض عـ ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة) فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــرتـبـطــة بـعــامـلــن :عامل
ِّ ُ
ال ـجــودة ال ــذي يـشــكــل ثلثي الـتـعــرفــة ،وعامل
التقويم الذي يكونه املرضى عن الطبيب وعن
املؤسسة الصحية وهو يشكل الثلث الباقي.
وف ــي ك ــا ال ـحــال ـتــن ه ـنــاك ع ـقــوبــات وه ـنــاك
م ـك ــاف ــآت .فــالـتـعــرفــة الـصـحـيــة ق ــد تنخفض
بـسـبــب س ــوء امل ـمــارســة وال ـن ـتــائــج السلبية،
وق ـ ــد ت ـع ـلــو ح ــن تـ ـك ــون ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
جيدة َّ
وفعالة وهــذا ما ستقوم به ما َّ
يسمى
بـ«مجموعات الرعاية الصحية املسؤولة»:
.Accountable Care Organizations: ACO
وقــد ب ــدأت املستشفيات واملجمعات الطبية
املـحـيـطــة بـكــل مـنـهــا بـعـمــل جـمــاعــي فــي هــذا
املضمار.
إن القاعدة التي انطلقت منها هذه املنظمات
هي املسلمة املعروفة بــأن اإلنـســان في عمله
ك ــل ي ــوم ت ـحــركــه دائ ـم ــا ح ــواف ــز وط ـمــوحــات،
ومن هذه الحوافز يأتي الحافز املــادي الذي
هو في طبيعة كل إنسان مهما كانت درجة
التقشف والقناعة عـنــده .خصوصًا فــي هذا
ُّ
وتشتد
العصر التي تزداد متطلبات األسرة،
ُ
الضغوط االجتماعية .لهذا فــإن املهن سواء
كانت فردية ،أو جماعية منضوية في شركات
ل ــإن ـت ــاج ،أص ـب ــح هــدف ـهــا األول واألهـ ـ ــم هو
املستهلك .ويقول أحد الخبراء بإدارة العناية
َ ّ
الصحية تــومــاس كـ ِـســلـ ْـس Thomas Cassels
بـ ــأن ال ـقـ ِّـي ـمــن ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة (مــن
مستشفيات وأط ـب ــاء) ،وقـبــل عقد مــن الزمن
ازدادت أربــاحـهــم بالتركيز على زي ــادة عدد
املرضى الذين يأمون مشافيهم وعياداتهم،
مما زاد من تكاليف العناية الصحية ،مع أن
هذه العناية لم تتقدم من حيث النوعية ولم
تترجم في نتائج أفضل للمرضى وحاالتهم
املــرض ـيــة ،وزي ـ ــادة ه ــذه الـتـكــالـيــف َّأدت إلــى
زي ــادة الـعــبء على ميزانية الــدولــة وشركات
ال ـت ــأم ــن ال ـص ـح ــي وال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدوره ّأدى إل ــى
زي ــادة الـعــبء الضريبي على املستهلك .من
هنا أتت الحاجة إلى التركيز على املستهلك
(املــريــض) فــي الرعاية الصحية ،واستنباط
البرامج الصحية التي هدفها األول التركيز
على سالمة املريض وبأقل كلفة ،هذا التركيز
حصيلته كسب ثقة املــريــض مما يــؤدي إلى
تقويم إيجابي من قبله ،والتقويم اإليجابي
يـكــافــأ بــرفــع قـيـمــة الـتـعــرفــة الـصـحـيــة ،وهــذا
حافز للجهاز الطبي ألن يستمر في التركيز
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ّ
الطبي والدولة

ً
على النوعية (الجودة في العناية) بــدال عن
الكمية.
ً
وق ــد ن ـش ــرت ج ــري ــدة «وول س ـتــريــت» م ـقــاال
حـ ــول هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ل ـت ـب ـيــان أثـ ــر ال ـت ـقــويــم
ِّ
ِّ
الذي يعطيه املرضى ،عن كل طبيب وعن كل
مؤسسة صحية ،على التعرفة الصحية.
ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي تــراقــب
العناية الطبية في الــواليــات املتحدة والتي
تجري إحصاءات عن مدى ارتياح الناس إلى
املؤسسة االستشفائية وتقييمهم لها:
.The Leapfrog Group
.The Institute of Health Care Improvement
The New Jersey Hospital Association
.Institute For Quality and Patient Satisfaction
The Joint Commission for Hospital
.)accreditation (JCAHO
Agency For Healthcare Research and
)Quality(AHRQ
)The National Quality Forum (NQF
.)Quality Improvement Organization.(QIO
.)Veterans Health Administration,(VA
Centers
for
Medicare,Medicaid
.)Services(CMS
)American Osteopathic Association (AOA
.)Det Norske Veritas Healthcare INC.(DNV
.)International Standards Organization(ISO
 3ـ التركيز على الشفافية في األداء ،وللبوليس
ال ـف ـي ــدرال ــي اآلن دور كـبـيــر ف ــي ال ـك ـشــف عن
ع ـم ـل ـيــات امل ـق ــاي ـض ــة والـ ــرش ـ ــوة وال ـخ ــدم ــات
الخيالية والـكــاذبــة .وقــد ذكــرنــا مـقــدار الهدر
املــوجــود فــي هــذا املنحى .ففي املستشفيات
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى بـ ـن ــافـ ـخ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــارات
 Whistleblowersوهم عمالء للدولة ،موظفون
بشكل خــاص ،وفي
في املؤسسات الصحية
ٍ
بشكل
القطاعات األخرى للحكومة الفيدرالية
ٍ
عــام ،تحميهم ال بل تكافئهم على تزويدهم
ال ـس ـل ـطــات ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ب ــأي ــة ت ـ ـجـ ــاوزات فــي
ُ
الجهاز الصحي .وقد اكت ِشفت عمليات فساد
كثيرة َّأدت إلى سجن العديد من األطباء.
 5ـ التركيز على إدخال اإلضبارة اإللكترونية
ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وفـ ــي الـ ـعـ ـي ــادات الـطـبـيــة،
الحكومة الفيدرالية تشجع ذلك وحتى أنها
تـتـكـفــل بـبـعــض الـكـلـفــة .وال ـه ــدف ه ــو إنـشــاء
جهاز مركزيHealth Information Exchange :
.Center
هــذا الـجـهــاز يـكــون على مستوى الــواليــة أو
كلها ،يتلقى
على ام ـتــداد الــواليــات املـتـحــدة َ ُّ
إضبارة املريض ويستعملها ِلت َجن ِب تكرار
ٌ
لبنان)،
شائع في
الفحوصات الباهظة (أمـ ٌـر
َّ ُ
ـص ح ــن يـتـنــقــل
ولـت ـ ُســريــع عـمـلـيــة الـتـشـخـيـ ِ
املريض من طبيب إلى آخر ،أو من مستشفى
إل ــى آخ ــر (أم ـ ٌـر آخ ــر شــائـ ٌـع فــي لـبـنــان) أو من
والية أو مدينة إلى أخرى.
وقد بدأت املستشفيات في الواليات املتحدة
ِّ
ب ـس ــن س ـيــاســات ج ــدي ــدة ل ــدع ــم الـ ـج ــودة في

امل ـمــارســة املـهـنـيــة ولـخـفــض الـكـلـفــة .وكــذلــك
األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـط ـب ـيــة
ال ـتــي بـ ــدأت تـتـحــالــف م ــع بـعـضـهــا الـبـعــض،
أو تـتـحــالــف مــع املـسـتـشـفـيــات ،ألن إمكانية
ال ـع ـيــادات الطبية الـتــي يعمل فيها مــن 5-1
أطـبــاء بالبقاء أصبحت ضئيلة ،خصوصًا
ب ـع ــدم ــا أص ـب ـح ــت اإلضـ ـ ـب ـ ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ُ
كلفة.
للمريض إلزامية وم ِ
عملية اإلصالح ال تتحقق إال بجهد جماعي
ـات واألط ـ ـ ـبٌـ ـ ــاء وق ـط ــاع
مـ ــن ق ـب ــل امل ـس ـت ـش ـف ـي ـ ُ
هدف ُ
شراكة في العمل،
:
ه
تآلف
التمريض في
ٍ
ٌ
ٌ
وش ــراك ــة ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،وش ــراك ــة ف ــي ال ـث ــروة.
ه ـ ــذا الـ ـت ــآل ــف ي ـق ـت ـضــي ح ـ ـ ـ ــوارًا ،ورؤيـ ـ ـ ــة مــن
أج ــل األف ـضــل فــي تـصــاعــد بـيــانــي ال نهائي،
وم ـجــاب ـهــة ج ـمــاع ـيــة لـلـمـشــاكــل ال ـت ــي تنخر
ج ـســم ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وي ـق ـت ـضــي جـهـدًا
دائمًا لتغذية املعرفة الطبية وتغنيتها.
وتـغــذيــة املـعــرفــة ال تتحقق إال بـنـظــام ِّ
يقيم
عمله كل يوم ،كل أسبوع كل شهر وكل سنة.
ـرح ل ـهــذه الـنــاحـيــة الحـقــا.
وس ـنــأتــي عـلــى شـ ـ ٍ
والتقييم يؤدي إلى معرفة جديدة .واملعرفة
تؤدي إلى التطور.
ـام لـلـعـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وآل ـيــة
ف ــا ب ــد م ــن ن ـظ ـ ٍ
ـام ،س ـيــاسـ ٍّـيــا ك ــان أو
ـ
ظ
ـ
ـ
ن
أي
ـره  .إن
ل ـت ـطــويـ ِ
ٍّ ٍ
اقتصاديًا ال يملك آلية للتطور
تعليميًا أو
ه ــو ن ـظ ـ ٌ
ـام جــامــد مـصـيــره ال ـف ـشــل .واألمـ ــر ال
يختلف مع األنظمة الصحية.
ٌ
واضح بأن هذا املقال ليس موجهًا إلى األفراد
ـؤول عــن العناية الصحية
ـام مـسـ ٍ
بــل إلــى نـظـ ٍ
عام .فأولئك األفراد الذين
بشكل
في املجتمع
ٍ ٍ
حققوا عالقة شخصية وثيقة مع أطبائهم ال
عالقة مباشرة لهم بهذا املوضوع.
الـتـقـيـيــم ل ـيــس ه ــدف ــه ال ـن ـهــائــي ال ـت ــدوي ــن أو
ُ
يعتمد على جمع املعلومات،
التأريخ .التقويم
وإح ــدى أه ــداف جمع املعلومات هــو البحث
عن القواسم املشتركة ،فحركة املجتمع ليست
قــائـمــة عـلــى ت ـح ــوالت خـصــوصـيــة مستقلة.
ُ
والعالم الفرنسي بيير شارل الكساندر لوي
ق ــال بنظرية ال ـتــازم أو الـتــرابــط أو العالقة
املتبادلة في اإلحصاء.
التقييم املستمر هــو الـبــدايــة ال النهاية ،إنه
ٌ
مدخل إلى قلب وقالب العناية الصحية ألن
َ
باستطاعته تـقــويــم امل ـســار ،وهــو فــي الوقت
ن ـف ـس ــه ي ــزي ــد املـ ـع ــرف ــة مـ ــن خ ـ ــال امل ـم ــارس ــة
والنقد الذاتي .هذه املعرفة التي تمكننا ،في
َ
األخطاء املتكررة ببناء
املستقبل ،من تفادي
مسار جديد.
ٍ
كــي تتحقق عملية التطوير ال بــد مــن ثالثة
أشياء أن تتحقق:
عمل جماعي.
-1إرادة التطوير ضمن ٍ
-2االعتماد على مؤشرات الجودة
َQuality indicators
تستعمل مــؤشــرات الـجــودة كأسلوب تقييم
ً
تلقائي في خطة عمل جماعي .مثال تخفيض
نسبة الوفيات في لبنان ،تخفيض النفقات

ثقافة الوقاية
الصحية ليست
عميقة في
المجتمع ،إذ
تزداد حاالت
البدانة والسمنة
(هيثم
الموسوي)

العناية
الصحية
ليست
مسؤولية
وطنية
فحسب ،بل
أصبحت شأنًا
عالميًا
معدل كلفة
العناية
الصحية،
للفرد ،في
الواليات
المتحدة هي
األعلى في
العالم

بالتركيز على التشخيصات املتكررة والتي
ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى إدخـ ـ ـ ـ ــاالت غـ ـي ــر ض ـ ــروري ـ ــة إل ــى
املستشفيات .املؤشرات في الرعاية الصحية
كثيرة وال تحصى .املـهــم اخـتـيــار مــا يتعلق
منها في عملنا اليومي.
 3ـ آلية للممارسة ولتقييم العمل الجماعي
تـ ـ ُ
ـدرس الـنـتــائــج ،سلبية كــانــت أم إيـجــابـيــة،
وت ــأخ ــذ الـعـبــر وت ـ ــؤدي إل ــى مـعــرفــة جــديــدة،
ِّ
ِّ
وتقو ُم مسارها في
تحسن املمارسة الطبية
سـعـيـهــا إلـ ــى خ ــدم ــة امل ــري ــض ب ـش ـكــل خــاص
بشكل عام.
واملجتمع
ٍ
امل ـعــرفــة ن ــاف ــذة ت ـبــدأ ضـ ِّـي ـقــة ث ــم ت ـتــوســع من
ُ ُ
ُ
ختبر من
ـرح وت
خــال مــؤشــرات للجودة تـطـ
خ ــال امل ـمــارســة ،وم ــن خ ــال تقييم النتائج
ال ـن ـهــائ ـيــة ،سـلـبـيــة ك ــان ــت أم إي ـجــاب ـيــة ،مما
ي ــؤدي إل ــى مـعــرفــة ج ــدي ــدة .ثــم تـعــاد ال ــدورة
ـرات جــديــدة وهـكــذا دوالـيــك ،
مــن خــال مــؤشـ ٍ
فتكبر ِّ النافذة وتتوسع الدائرة(دائرة األربع
م :مؤشر -ممارسة -مداولة -معرفة).
ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـع ــرف ــة ،وخ ـ ــال ال ـس ـت ـم ـئــة سنة
ُ
يخرج العالم العربي من مراوحته
املاضية ،لم
ُّ
في دائرة صغيرة .اإلدارة ليست سلطة تحل
ُ َ
كت ُ
سب
مـحــل سلطة أخ ــرى .اإلدارة مـعــرفــة ت
باملمارسة من أصغر وحد ٍة في املجتمع ،إلى
أكـبــر مــركـ ٍـز فــي الــدولــة وتتطور مــع التجربة
والخبرة.
الحقيقة أن املعرفة ال ت ــزداد بشكل دائ ــري -
أفـقــي وإن ـمــا تـتـمــد بـشـكــل كـ ــروي ،أي فــي كل
اتجاه.
ليس هناك ٌ
شك بأن الجسم الطبي في لبنان
ب ــأف ــراده يـمـلــك إم ـكــان ـيــات أكــادي ـم ـيــة هــائـلــة
متطورة في ثقافتها العلمية ،وهو ٌ
ملم بآخر
االك ـت ـش ــاف ــات ف ــي م ـج ــال األدويـ ـ ــة والـطــريـقــة
الصحيحة الستعمالها لخدمة املريض .وهو
ٌ
ملم ،أيضًا ،بالتقنية الطبية الحديثة ،التي
تـتــوافــر فــي مـعـظــم املـسـتـشـفـيــات فــي لـبـنــان،
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ض ـم ــن ح ـي ــز ج ـغ ــراف ــي م ـنــاســب
للمريض .إنما العناية الطبية مفتتة أيضًا
في لبنانَ ،
أكثر مما هي في الواليات املتحدة،
ف ـل ـيــس ه ـن ــاك ج ـه ــاز م ـه ـنــي ي ــرس ــم سـيــاســة
طبية وينسق هذا الجسم الطبي ،ويربطه مع
الجسم اإلداري للمستشفيات وللدولة ،ومع
عمل جماعي لخدمة
القطاع التمريضي ،في
ٍ
املــريــض ،وبالتالي لخدمة املجتمع ،وخدمة
االقتصاد الوطني وحماية ثروة املجتمع.
ال ـج ـســم ال ـط ـبــي يـمـلــك إم ـكــان ـيــات أكــاديـمـيــة
ه ــائ ـل ــة ،ول ـك ـن ــه ي ـح ـت ــاج دائـ ـم ــا إل ـ ــى عـمـلـيــة
تطعيم دائ ـم ــة .ه ــذا الـجـهــاز ال يـمـلــك نظامًا
الك ـت ـســاب امل ـعــرفــة م ــن خ ــال ال ـت ــدوي ــن ،ومــن
ً
بمؤشرات
خالل املمارسة والتجربة استدالال
ٍ
ال ـج ــودة ول ـيــس ل ــه أي ــة رغ ـب ــةٍ ف ــي دراسـ ــة ما
استنتاجات
ُد ِّون وتمحيصه كي ينتهي إلى
ٍ
سـلـبـيــة كــانــت أم إي ـجــاب ـيــة .عـمـلــه الـجـمــاعــي
يـنـحـصــر ف ــي ال ـت ـك ـتـ ِـل ت ـحــت م ـظ ـلــة نـقــابـتــه،
ـاز ذي وظيفتني:
وه ــي لـيـســت أك ـثــر مــن ج ـهـ ٍ
 ،)1وظيفة حماية مصلحة أفــراده ،ال وظيفة
حماية املواطن-املريض  ،)2.ووظيفة العقاب
والتأديب في الحاالت الشاذة .أي أنها تتدخل
بـعــد ح ــدوث ال ـض ــرر ،وال تـمـلــك اإلمـكــانـيــات
اإلدارية ملراقبة الطبيب في املستشفيات لدرء
الشطط والـضــرر قبل حدوثهما فــي مسعى
نظام
لحماية املواطن-املريض .النقابة في أي
ٍ
مجتمعي هي حماية مصلحة العضو وليس
مصلحة املواطن الذي يتلقى الخدمة.
قال أنطون سعاده في «محاضراته العشر»:
« إن النقابات أصبحت في األخير وتصبح
ق ــري ـب ــا دائـ ـ ـم ـ ــا ،مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر س ـيــاس ـيــة،
معسكرًا حربيًا غايته دائـمــا الـحــرب ،وطلب
املــزيــد مــن غـيــر أي تـقــديــر عـقـلــي أو منطقي
للنتائج» .ويتابع« :النقابة ال يمكن أن تنظر
فـيـمــا تـحـتــاج إل ـيــه م ــوازن ــة ال ــدول ــة ملــواجـهــة
الحاالت العصرية املعقدة .هي تطلب الزيادة
كــالـطـفــل مــن غـيــر تـقــديــر ملــا ُي ـط ـلـ ْـب ،مــن غير
تفكير فيما يطلب».
كـ ــادت ال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة أن تـقـضــي على
صناعة السيارات في الواليات املتحدة.
أثناء العاصفة التي ضربت والية نيوجرسي
فـ ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي مـ ــن ع ـ ــام 2012
انهارت شبكات األســاك الكهربائية املعلقة،
وانقطع التيار الكهربائي فــي معظم أنحاء
ِّ
نيوجرسي ،والواليات املجاورة ،كليًا ،وملدة
تـتــراوح بــن أسـبــوع واثـنــي عشر يــومــا ،وقد
ُ
تساءل الناس ملــاذا ال تبنى هذه الشبكة في
أن ـف ــاق تـحــت األرض لـحـمــايـتـهــا م ــن عــوامــل
الطبيعة ،والجواب كان أن ذلك سيؤدي إلى
رزق
تخفيف أعمال الصيانة التي هي مصدر ٍ
للفريق النقابي العامل ،وهــذا شـ ٌـيء حاربته

النقابات العمالية وال تزال تحاربه ال بل إنها
منعت تنفيذه بــواسـطــة نـفــوذهــا الكبير في
اإلدارات السياسية من فيدرالية ومحلية.
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،مـ ــع أن ــه
يملك إمـكــانـيــات أكــاديـمـيــة عــالـيــة أي ـضــا ،إال
أن هــدفــه األوحـ ــد هــو الـتــركـيــز عـلــى الــوضــع
املــالــي لـلـمــؤسـســة ،وخـصــوصــا إدخـ ــال أكثر
ـدد ممكن من املرضى إلى املستشفى ،وهو
عـ ٍ
عبء مالي على الدولة ،وإلى
الذي يؤدي إلى ٍ
اختالل في االقتصاد الوطني.
ث ــم إن ث ـقــافــة األفـ ـ ــراد بـشـكــل ع ــام ه ــي ثـقــافــة
االستعالء (التي ال يخلو منها الجهاز الطبي
وال ـق ـطــاع ال ـت ـمــري ـضــي) ،ال ـتــي ت ــرى صعوبة
كـبـيــرة فــي الـتــواضــع لــانـحـنــاء إلــى حــاجــات
فكر
املــريــض الـيــومـيــة .وه ــذا مــا يحتاج إلــى ٍ
ق ـي ــادي ذي رؤيـ ــة وإيـ ـم ــان ت ـت ـجــاوز ال ـفــروق
االجتماعية ،وتلتزم بمصلحة املريض فوق
ك ــل مـصـلـحــة فـتـحــافــظ عـلــى ســامـتــه وعـلــى
راحته من حيث أن هذه املهمة هي مسؤولية
وطنية والتزام باحترام الحقوق اإلنسانية.
مفهوم املريض للعناية الصحية الجيدة ال
يقتصر على دقة التشخيص ووصف الدواء
الشافي فحسب ،بــل يشمل طريقة املعاملة،
والــوقــت ال ــذي يـكـ ِّـرســه الطبيب فــي الحديث
مع املريض وجهًا لوجه إلزالــة قلقه ،وأشياء
أخـ ــرى ق ــد ال ت ـكــون مـهـمــة بـمـفـهــوم الطبيب
ولكنها مهمة عند املريض وعائلته.
ل ـي ــس ه ـن ــاك ت ـن ــاس ــق ب ــن ال ـج ـه ــاز الـطـبــي
والـقـطــاع التمريضي مــع أنـهـمــا مشتركان
ف ــي الـعـنــايــة بــاملــريــض وح ـمــاي ـتــه ،الـجـهــاز
الـ ـتـ ـم ــريـ ـض ــي خ ـ ــاض ـ ــع لـ ـلـ ـجـ ـه ــاز اإلداري
لـلـمـسـتـشـفـيــات وم ـص ـل ـح ـتــه امل ــالـ ـي ــة ،وف ــي
الوقت نفسه هو جهاز طبي باملمارسة فقط.
أما الدولة فهي قاصرة .فليس هناك جهاز
ـاف ،يستطيع أن يستوعب
إداري مثقف ك ـ ٍ
تـ ـح ــوالت ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وي ـن ـســق بني
قـطــاعــات الـجـهــاز الـصـحــي بـشـكـ ٍـل ع ــام .في
كثير مــن ال ــدول أصبحت العناية الصحية
ٍ
م ـس ــؤول ـي ــة وط ـن ـي ــة ك ــال ــدف ــاع وك ــال ـت ــرب ـي ــة
َّ
والـتـعـلـيــم .وإن ع ــدم وج ــود ه ــذه السياسة
يؤدي إلى الهدر ،وإلى أعباء اقتصادية ليس
ُ
بالضرر على املجتمع.
وتعود
لها مبرر،
ِ
ال ـخ ــاص ــة :ل ـيــس ه ـن ــاك عـمـلـيــة تـقـيـيــم في
القطاع الصحي في لبنان ألن:
-1اإلرادة غير مــوجــودة .العناية الصحية
مشروع فردي بني الطبيب واملريص.
-2والــرغـبــة أيضًا غير مــوجــودة فــي البحث
عن مؤشرات الجودة وتبنيها في أي مجال
م ــن مـ ـج ــاالت ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،ألن ذل ــك
يقتضي الـتــزامــا ووقـتــا مــن األط ـبــاء ال يـ ُّ
ـدر
دراسات وجمع
عليهم أي مال ويحتاج إلى
ٍ
معلومات .كــان مــن الــواجــب على الــدولــة أن
تـخـصــص م ـيــزان ـيــة ل ــه وأن ت ـك ــون الـنـقــابــة
وإدارات املـسـتـشـفـيــات مـلـتــزمــة بتطبيقه.
فليس هـنــاك ال ـتــزام كـلـ ّـي ورغ ـبــة فــي زي ــادة
املـ ـع ــرف ــة مـ ــن خـ ـ ــال املـ ـم ــارس ــة ال ـج ـمــاع ـيــة
وتجربتها.
ُ
-3لـ ـي ــس هـ ـن ــاك نـ ـظ ـ ٌ
ـام ي ـن ـ ِّـس ــق ب ــن ال ــدول ــة
والجهاز اإلداري والجهاز الطبي والقطاع
التمريضي فــي أيــة محاولة لعمل جماعي
لوقف الهدر ،وااللتزام باملصلحة الوطنية،
وإيجاد تنظيم لحماية املواطن الذي يطلب
َّ
العالج .فهذا يتطل ُب:
رؤية قيادية.استراتيجية.
أهدافًاَّ ً
فعالة وكفوءة.
إدارة ملتزمة،ه ــذه ال ــرؤي ــة ال ـق ـيــاديــة لـلـمـمــارســة الطبية
مجال ُمن
في لبنان ،وأليــة ممارسة في أي
ٍ
ُ
«نظرات في أف ِق
تنبع من
املجاالت األخرى،
ٍ
الـتـجــربــة» (والتعبير لـخــالــدة سعيد) غير
ـروع جـمــاعــي لحماية
م ـتــوفــرة ف ــي أي م ـش ـ ٍ
قدرات املجتمع وضمان رفاهيته وديمومته
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل .فــال ـج ـســم م ـت ــره ــل ،يـعـيــش
على تجارب اآلخــريــن ،وليس هناك أهــداف
استراتيجية ،وبالتالي ال طموحات ،وحني
تنفقد الطموحات ال يكون هناك أي التزام.
رأسـ ـم ــال ل ـب ـنــان ه ــو الـ ـج ــودة ف ــي ك ــل ش ــيء،
والـقـطــاع الصحي كخدمة وطـنـيــة ،وكـمــورد
اقتصادي يأتي من املرضى الذين يقصدونه
م ــن ال ـب ـلــدان املـ ـج ــاورة ،ل ــه تــأث ـيـ ٌـر كـبـيــر على
ُ
والتأثير ،من جهة ،يأتي
االقتصاد الوطني،
من الهدر املستمر في املمارسة السيئة ،ومن
جهة أخ ــرى ،مــن فعالية التسويق كبضاعة
جـيــدة مـتــوفــرة لــإنـســان الـســاكــن فــي الحيز
الجغرافي للمنطقة.
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء العرب
األميركيني
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سوريا

ُ
الجيش يطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية

واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»
انقضى اليوم األول من
أيام جولة محادثات جنيف،
وفق المتوقع ،من
دون أن أي آمال بتحقيق
اختراقات خاللها .في موازاة
ذلك ،أعاد الجيش السوري
تنشيط عملياته في
البادية مستهدفًا الفصائل
المدعومة من األميركيين
على محور مهم في ريفي
دمشق والسويداء ،فيما
تبدو واشنطن عازمة على
توسيع دورها ليشمل
مناطق جديدة في الشمال،
وتحديدًا في إدلب

نقلت وكالة «سانا» أن عــددًا من أهالي
حي الوعر الحمصي ،ممن غادروا وفق
اتفاق املصالحة إلى ريف حلب الشمالي،
وصـلــوا أمــس إلــى بلدة تــادف فــي ريف
حلب الشمالي الشرقي ،تمهيدًا لنقلهم
إلى منازلهم في الحي الذي خرجوا منه
فــي شـهــر أي ــار امل ــاض ــي .وأش ـ ــارت إلــى
أنــه ســوف يتم نقل جميع العائدين من
مــديـنــة جــرابـلــس إلــى مـنــازلـهــم فــي حي
الوعر ،وتقديم جميع املساعدات واملواد
األساسية الــازمــة لهم للبدء بحياتهم
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،م ـض ـي ـفــة أن الـ ـع ــدي ــد مــن
العائدين «تحدثوا عن األوضاع املأسوية
والتعامل الالإنساني مع املواطنني في
امل ـخ ـي ـمــات» .وأش ـ ــار ال ـع ــائ ــدون إل ــى أن
«العائالت التي بقيت في حي الوعر كان
لها دور كبير في عودتهم».

انـطـلـقــت جــولــة امل ـح ــادث ــات الـســوريــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي جـ ـنـ ـي ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
وق ــع ه ــدوء تـشـهــده مـعـظــم الجبهات
بـ ــن الـ ـجـ ـي ــش والـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
ف ــي املـ ـي ــدان ،وس ــط ره ــان أم ـمــي على
«تحقيق بعض التقدم» على مستوى
ال ـن ـقــاشــات الـتـقـنـيــة ل ـل ـســال األرب ـ ــع.
ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـج ــول ــة ال ـت ــي تنعقد
بـعــد إعـ ــان تـفــاهــم روسـ ــي ـ ـ أمـيــركــي
ع ـل ــى ه ــدن ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
ســوف يبقى بعيدًا عــن تفاصيل تلك
التفاهمات ،على الرغم من ارتباطها
الوثيق بعملية التسوية السياسية.
وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
س ـت ـي ـف ــان دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،أم ـ ــس فــي
ختام اليوم األول للمحادثات ،بقوله
إن االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ األم ـي ــرك ــي مع
جملة من التطورات في امليدان ـ بينها
مجريات املـعــارك مع «داع ــش» ـ يقود
إلى «تبسيط الصراع» ،الذي قد يؤدي
بـ ـ ـ ــدوره إل ـ ــى «ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـيــد».
الـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــان األمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أن ت ــدف ــع
التفاهمات وت ـطــورات امل ـيــدان ،مسار
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،ج ــاء مصحوبًا
مــع تـحــذيــرات مــن ض ــرورة أن تفضي
إلـ ــى ح ـل ــول ت ـض ـمــن وح ـ ــدة األراض ـ ــي
السورية .وهو تحذير يأتي في وقت
حساس تفرض فيه الواليات املتحدة
نفسها كـطــرف م ـســؤول عــن ع ــدد من
املناطق السورية الخارجة عن سلطة
ال ــدول ــة ال ـســوريــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
اعتبر دي ميستورا أن «عملية خفض
التوتر هــذه يجب أن تعتبر كمرحلة
انتقالية .ويجب أن يكون هناك فهم
ألن هذه املبادرة في نهاية املطاف لن
تــؤثــر عـلــى وح ــدة ســوريــا وأراضـيـهــا
وال ت ـع ـن ــي الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم» .وبـ ـ ـ ــدا الف ـت ــا
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،إش ـ ــارة املـبـعــوث
األم ـمــي إل ــى إمـكــانـيــة تــدخــل أمـيــركــي
لحلحلة املشاكل التي اعترضت جولة
امل ـح ــادث ــات املــاض ـيــة ف ــي أس ـت ــان ــا ،إذ
لفت إلــى أنــه «كــان هناك مسار معقد
ح ـ ــول م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ،وف ـ ــي زي ـ ــارة
(وزيـ ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ريـكــس)
تيرلسون لتركيا ،سوف يتم التطرق
إل ـي ـهــا م ــن أج ــل ح ـل ـهــا» .وب ــال ـت ــوازي،
ج ــاء ك ــام تـيـلــرســون مــن تــركـيــا عقب
لقائه الــرئـيــس رجــب طيب أردوغ ــان،
ليفتح املجال أمــام احتماالت جديدة
ملـ ـس ــار ال ـت ـف ــاه ـم ــات فـ ــي أسـ ـت ــان ــا أو
خارجها ،إذ أكــد الــوزيــر األميركي أن
بالده بدأت مرحلة استعادة الثقة مع
أن ـقــرة ،مضيفًا حــول اتـفــاق «تخفيف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» أن ـ ــه «ت ـ ــم إحـ ـ ـ ــراز بـعــض
ال ـت ـق ــدم ف ــي ج ـن ــوب سـ ــوريـ ــا .ون ــأم ــل
تكرار ذلك مع تركيا في بعض املناطق
في الجزء الشمالي من سوريا» .ومن
املــؤكــد أن أي تفاهمات بــن واشنطن
وأنقرة حول مناطق سيطرة الفصائل
املسلحة في الشمال الـســوري ،سوف
تلحظ قضية التوتر التركي ـ الكردي
فـ ــي ع ـف ــري ــن وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـن ــاط ــق،

شدد دي ميستورا على أن «خفض التوتر» مرحلة انتقالية يجب أال تؤثر على وحدة سوريا (أ ف ب)

وس ـ ـ ــوف ت ـت ــأث ــر ب ــال ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري
األميركي لــ«وحــدات حماية الشعب»
الـكــرديــة ،وخــاصــة أن تركيا مستمرة
في تصعيدها العسكري حول عفرين،
حيث شهدت املنطقة املحيطة في بلدة
تل رفعت ،أمس ،قصفًا مدفعيًا تركيًا
تسبب بسقوط ضحايا بني املدنيني.
وبدأت الجولة السابعة من املحادثات
والتي يتوقع أن تمتد حتى  14تموز
ال ـج ــاري ،بـلـقــاء بــن امل ـب ـعــوث األمـمــي
وال ــوف ــد ال ـح ـكــومــي الـ ـس ــوري ،لـيـعــود
دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا وي ـل ـت ـق ــي عـ ـل ــى غـ ــداء
عمل ممثلي الــوفــود املـعــارضــة .وقــال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ه ـي ـئــة امل ـف ــاوض ــات
العليا» املـعــارضــة ،يحيى العريضي،
إن وفـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك «ب ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
م ـتــواض ـعــة» ،مضيفًا أن «ال ـه ــدف من
مشاركتنا في جنيف هو اإلبقاء على
شــيء مــن الــزخــم للحل السياسي ،في
ضوء محاوالت روسيا حرف االهتمام
ب ــات ـج ــاه أسـ ـت ــان ــا» .وأش ـ ـ ــار امل ـب ـعــوث
األممي إلى أنه سوف يتم خالل األيام
املقبلة «تغطية أمــور ترتبط بالسالل
األربـ ـ ــع» ،مـضـيـفــا أن «س ـلــة الــدسـتــور

هامة ،لكنها ليست الوحيدة».
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،بـ ــدا الف ـت ــا مــوقــف
ط ـ ـ ـهـ ـ ــران امل ـ ـش ـ ـكـ ــك ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ال ـج ـن ــوب
السوري ،على الرغم من تأكيدها على
أهميته .وأوضح املتحدث باسم وزارة
الخارجية بـهــرام قاسمي ،أنــه «لــو تم
الـتـفــاهــم عـلــى تعميم مـنــاطــق خفض
الـ ـت ــوت ــر وت ــوفـ ـي ــر األرض ـ ـيـ ــة لـتـثـبـيــت
الهدنة واالستقرار ،فبإمكان (االتفاق)
أن يكون مفيدًا بالتاكيد» ،مشيرًا إلى
أنه «من خالل معرفتنا بسلوك أميركا

شككت طهران
باحتمال نجاح االتفاق
األميركي ـ الروسي
في الجنوب

فــي س ــوري ــا ،وبـيـنــه عـمـلـيــات القصف
والهجوم على القوات السورية ،نعتقد
أن من الصعوبة أن يحقق هذا التفاهم
تـقــدمــا ويـمـضــي إل ــى األمـ ــام» .واعتبر
أن «م ـ ــا ت ـتــاب ـعــه إي ـ ـ ــران ه ــو ال ـح ـفــاظ
على سيادة سوريا ووحــدة أراضيها
وتعميم مناطق خفض التوتر ،وهو
أم ـ ــر ال ي ـم ـك ــن حـ ـص ــره فـ ــي ن ـق ـط ــة أو
ن ـقــاط خــاصــة بـعـيـنـهــا» .وأوض ـ ــح أن
«املحادثات ستفضي إلى الفشل إن لم
تؤخذ حقائق الساحة بعني االعتبار.
ومـ ــا يـنـبـغــي أخ ـ ــذه بــال ـن ـظــر ه ــو حق
سيادة سوريا وشعبها» .وبالتوازي،
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
ّ
الفـ ـ ـ ـ ــروف ،إن ب ـ ـ ــاده س ـ ــوف ت ـس ـت ـغــل
نجاح وقــف إطــاق الـنــار فــي الجنوب
ال ـ ـس ـ ــوري ،ل ـل ـم ـضــي ن ـح ــو م ــزي ــد مــن
التعاون مع الواليات املتحدة.
وبعيدًا عــن املـحــادثــات ،حقق الجيش
ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه تـقــدمــا الف ـتــا على
ج ـب ـه ــة بـ ــاديـ ــة ري ـ ــف دم ـ ـشـ ــق ،ج ـنــوب
م ـطــار ال ـس ــن .وس ـي ـطــروا أمـ ــس ،على
عــدد من البلدات والـتــال ،بينها جبل
سيس الــواقــع جـنــوب املـطــار بمسافة

مصر

حصاد البرلمان :السلطة التشريعية «دمية» الحكومة
القاهرة ــ جالل خيرت
أنـهــى الـبــرملــان املـصــري دور انعقاده
الثاني مــن الفصل التشريعي األول،
الذي حفل بتمرير القوانني والقرارات
اإلش ـكــال ـيــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا اتـفــاقـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إرج ــاء
انتخابات املحليات وإع ــادة لقانون
الطوارئ بموافقة األغلبية.
ب ـعــد  227س ــاع ــة و 68جـلـســة عــامــة،

لــم تشهد طلبًا واحـ ـدًا لسحب الثقة
مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أو أي وزيـ ــر
فـيـهــا ،لـكــن تخللها إس ـقــاط عضوية
نــائــب وحـيــد بتهمة تسريب مــوازنــة
ال ـب ــرمل ــان ل ــإع ــام وإرسـ ـ ــال ن ـســخ من
قانون الجمعيات األهلية للسفارات
األجنبية خالل مناقشته في البرملان
وقبل إقراره ،وهو النائب محمد أنور
ال ـس ــادات ال ــذي واج ــه حملة إعالمية
شرسة ضده قبل إسقاط عضويته.
وم ــرر الـبــرملــان كـ ّـمــا مــن الـقــوانــن بعد

ضـغــط الـسـلـطــات م ــن دون مـنــاقـشــة،
مثل فرض حالة الطوارئ وتمديدها
لتصل إل ــى سـتــة أش ـهــر ،والـتـغــاضــي
ع ــن ال ـح ـيــل ال ــدس ـت ــوري ــة بــاس ـت ـمــرار
تمديد ال ـطــوارئ فــي سيناء مــن دون
استفتاء شعبي كما ينص الدستور،
واالكتفاء برفع حالة الطوارئ نظريًا
ملدة يوم واحد قبل تمديدها مجددًا.
إال أن الـقــرار األهــم الــذي شهدته هذه
ّ
ال ـ ــدورة ي ـظــل تـمــريــر االت ـفــاق ـيــة الـتــي
ن ـق ـل ــت ب ـمــوج ـب ـهــا ت ـب ـع ـيــة ج ــزي ــرت ــي

تيران وصنافير إلى السعودية.
ك ــذل ــك ،م ـ ــرر الـ ـب ــرمل ــان ق ــان ــون ــا ي ـعــزز
سـ ـلـ ـط ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ع ـلــى
ال ـه ـي ـئــات ال ـق ـضــائ ـيــة ب ـح ـيــث يجعل
اخـتـيــار رؤسـ ــاء الـهـيـئــات القضائية
من بني ثالثة ترشيحات ُملغيًا مبدأ
األقدمية املطلقة في االختيار بقانون
رف ـضــه ال ـق ـضــاة وم ـ ــرره ال ـب ــرمل ــان في
أي ـ ــام ومـ ــن دون م ـنــاق ـشــات مــوسـعــة
أو االلـتـفــات إلــى رأي مجلس الــدولــة
الرافض للقانون.

وأخـ ـ ــل الـ ـب ــرمل ــان ب ـم ـن ـظــومــة ال ـع ــدال ــة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات قـ ــوانـ ــن
اإلجراءات الجنائية وإجراءات الطعن
أمام محاكم النقض ،مختصرًا درجة
من درجات التقاضي .في هذا الوقت،
عــدل امل ــواد غير الــدسـتــوريــة بقانون
ال ـط ــوارئ ،مكتفيًا بـتـعــديــات لفظية
م ــن دون أن ي ـكــون ل ـهــا أث ــر مـلـمــوس
على أرض الواقع ،وهي الزيارات التي
وصلت إلى  40زيارة للجان النوعية
وحدها.

الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

العالم

13

العراق

الموصل «بال داعش» ...رسميًا
عادت الموصل إلى
العراق« .رسميًا» وبعد
 9أشهر على إنطالق
عمليات استعادة
«عاصمة ّالشمال»
وطول ترقب ،أعلن
حيدر العبادي «انهيار
دولة داعش» .مشروع
«الدولة» انتهى في
العراق ،وما تبقى من
مساحات ليست صغيرة
نسبيًا ستبدأ بغداد بعملية
استرجاعها قريبًا« .مرحلة
ُ
جديدة» أسست أمس،
وستنطلق من اليوم،
تحديات كثيرة ،ليست
ً
ميدانية فقط؛ إنما
سياسة واقتصادية ـ
اجتماعية أيضًا

تـقــدر بـحــوالــى  45كـيـلــومـتـرًا .ويمنح
التقدم األخـيــر الجيش مكانًا متقدمًا
يتيح لــه السيطرة الـنــاريــة على طول
املـ ـم ــر الـ ـ ــذي ي ـف ـصــل ق ــوات ــه امل ـت ـقــدمــة
مــن ال ـش ـمــال عــن مــواق ـعــه فــي ق ــرب تل
الـصـفــا ،على أط ــراف بــاديــة الـســويــداء
ج ـن ــوب ــا .ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،اسـتـكـمـلــت
ق ــوات الـجـيــش عملياتها مــن منطقة
تل دكوة باتجاه الجنوب ،ومن الريف
ال ـشــرقــي ل ـل ـســويــداء بــات ـجــاه الـشـمــال
ً
الـشــرقــي ،وص ــوال إل ــى منطقة القصر
وتل أصفر .وفي ريف حمص الشرقي،
استعاد الجيش السيطرة على محطة
الـهـيــل لـلـغــاز الــواق ـعــة ج ـنــوب مــديـنــة
السخنة ،بعد قيام مسلحي «داعــش»
ب ــ«ت ـف ـخ ـيــخ امل ـح ـطــة ق ـب ـيــل خــروج ـهــم
مـنـهــا» ،وفــق مـصــدر مـيــدانــي .ويشير
املصدر في حديثه إلى «األخبار» إلى
أن «وتيرة املعارك تشتد كلما اقتربنا
م ــن ال ـس ـخ ـنــة أكـ ـث ــر ،وذل ـ ــك ألهـمـيـتـهــا
بالنسبة إل ــى تنظيم (داع ـ ــش) ،الــذي
يعتبرها خط الدفاع األول واألهم عن
مدينة دير الزور».
(األخبار)

لـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـبـ ــرملـ ــان امل ـ ـصـ ــري فــي
ت ـش ـك ـي ـل ــه الـ ـح ــال ــي ع ـ ــن الـ ـب ــرمل ــان ــات
السابقة فــي عــدد الـصــامـتــن ،فهناك
نـحــو  119نــائـبــا لــم يـتـحــدثــوا فــي أي
من الجلسات ،غالبيتهم من املعينني،
بينما قامت اللجان النوعية بزيارات
غالبياتها ترفيهية من دون أن تنجز
أي عـمــل عـلــى أرض ال ــواق ــع .وبلغت
نحو  1300تقرير منها
تقارير اللجان ُ َ
نـحــو  400لــم ت ـنــاقــش ،بينما عقدت
هذه اللجان نحو  1700اجتماع.

متوسطًا القادة العسكريني ،أعلن
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ،حـيــدر
ّ
«محررة
العبادي ،مدينة املوصل
مــن تنظيم داع ــش» ،بعد  9أشهر
م ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات اسـ ـتـ ـع ــادة
«عــاص ـمــة ال ـش ـمــال ال ـع ــراق ــي» إلــى
كنف الوطن .مشهد «النصر» كان
شـبـيـهــا بـلـحـظــة إط ـ ــاق عـمـلـيــات
«ق ـ ــادم ـ ــون يـ ــا نـ ـيـ ـن ــوى» .غ ـي ــر أن
م ـش ـهــد أمـ ــس ل ــم ي ـك ــن م ــن «غ ــرف
عمليات» ،بل من مسرح العمليات:
املوصل.
فبعد رسائله «التمهيدية» ،أعلن
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي «رسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـن ـص ــر
 »3ـ ـ ـ وال ـن ـهــائ ـيــة« ،ان ـت ـه ــاء وفـشــل
وانـهـيــار دول ــة الـخــرافــة واإلره ــاب
التي أعلنها داعــش من املوصل»،
ضـيـفــا أن ــه «ب ـج ـهــود الـعــراقـيــن
مـ ّ
تحقق االنتصار على دويلة داعش
اللئيمة» .وحـ ّـيــا الـعـبــادي الـقــوات
ـات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت «خـ ــدمـ ـ ٍ
حياتية للعراقيني املحاصرين»،
وعـ ـمـ ـل ــت عـ ـل ــى «تـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـ ــودة
النازحني إلــى بيوتهم وأعمالهم،
ً
ف ـضــا عــن ج ـهــود املـحــافـظــة على
الصعيد نفسه».
ّ
ـض من
وت ـط ــرق ال ـع ـبــادي إل ــى ب ـعـ ٍ
رؤي ــة «مــرحـلــة مــا بـعــد املــوصــل»،
إذ شـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــوب «عـ ـ ـ ــودة
الـنــازحــن وإع ــادة إع ـمــار املناطق
التي تحررت» ،داعيًا كل املوظفني
في محافظة نينوى إلى االلتحاق
ب ــأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،وتـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
لـلـمــواطـنــن ،ب ــ«ال ـتــوازي مــع قتال
فلول داعش».
ورأى أن حكومته أفشلت «جميع
م ـخ ـط ـط ــات ت ـف ــري ــق ال ـع ــراق ـي ــن»،

وأق ــر الـبــرملــان  61اتـفــاقـيــة دول ـيــة من
دون مـنــاقـشــة أو اع ـت ــراض عـلــى بند
فـيـهــا ،وم ــرر زيـ ــادات اسـتـثـنــائـيــة في
مـعــاشــات العسكريني بنسب كبيرة،
فـيـمــا ل ــم ي ـبـ ِـد اع ـتــراضــا عـلــى ٍّ
أي من
قرارات الرئيس املفاجئة .ولم يتوقف
ك ـث ـي ـرًا ع ـن ــد ت ــوب ـي ــخ ال ــرئـ ـي ــس ألح ــد
مـمـثـلـيــه ع ـلــى الـ ـه ــواء ب ـعــدمــا طــالـبــه
ب ــإرج ــاء قـ ـ ــرارات رف ــع ال ــدع ــم جــزئـيــا،
بسبب املشاكل االقتصادية التي يمر
بها املواطنون.

ّ
معتبرًا أن «ب ــاده أصـبـحــت أكثر
وح ـ ــدة م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـي ــه» .ولـفــت
إلــى أن «الـعــراقـيــن هــم مــن قاتلوا
ع ـلــى األرض ،ولـ ــم ي ـشــارك ـهــم ّ
أي
م ــن امل ـقــات ـلــن األج ـ ــان ـ ــب» ،شــاك ـرًا
كــل ال ــدول الـت ّــي وقـفــت إل ــى جانب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ووفـ ـ ـ ـ ـ ــرت دع ـ ـمـ ــا ج ـ ّ
ـوي ــا
للقطعات العسكرية على األرض.
ب ـ ــدورهّ ،
رح ــب الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب بـ«انتصار القوات
املوصل»،
العراقية على داعش في
ّ
م ـش ـي ـدًا ب ــال ـع ـب ــادي ،ال ـ ــذي تـحــقــق
ٌ
ف ــي عـ ـه ــده «إن ـ ـجـ ــاز بـ ــات م ــؤش ـرًا
عـلــى أن أي ــام التنظيم فــي الـعــراق
وســوريــا أصبحت م ـع ــدودة» .أما
وزير الخارجية ريكس تيلرسون،
فـ ـق ــد اعـ ـتـ ـب ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة امل ــوص ــل
«خ ـطــوة حــاسـمــة فــي ال ـحــرب ضد
ّ
داع ـ ـ ــش ،ويـ ــؤكـ ــد نـ ـج ــاح ال ـج ـهــود
الدولية التي تقودها قــوات األمن
العراقية».
وج ـ ـ ــاءت ك ـل ـمــة الـ ـعـ ـب ــادي ب ـعــدمــا
اس ـت ـك ـم ـلــت ق ــوات ــه ت ـط ـه ـيــر «امل ـئ ــة
بـ ـ ـي ـ ــت» األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،مـ ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«داع ـ ـ ـ ــش» ،ف ــي امل ــوص ــل ال ـقــدي ـمــة
ّ
مؤكدًا ـ ّ
للمرة الثانية
ومحيطها،
ـ دور املرجعية الدينية العليا (آية
الله علي السيستاني) و«فتواها
الجهادية» في صناعة النصر.
ال ـع ـبــادي ال ــذي اسـتـهــل برنامجه
في املوصل يــوم أمــس ،باستقبال
ّ
وف ـ ــد م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن س ــك ــان
املـ ـ ــوصـ ـ ــل ،ع ـ ــاد إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ل ـيــل
ً
أم ــس مــانـحــا الـعــراقـيــن «إجـ ــازة»
بـمـنــاسـبــة «ي ــوم ال ـن ـصــر» .وش ـ ّـدد
أمـ ـ ـ ـ ــام ّ
زواره املـ ــوص ـ ـل ـ ـيـ ــن ع ـلــى
«ع ـ ــودة جـمـيــع ال ـن ــازح ــن وأب ـن ــاء
األديـ ـ ــان وال ـق ــوم ـي ــات وامل ــذاه ــب»،
ف ــال ــرد الـطـبـيـعــي ع ـلــى «داعـ ـ ــش»،
وفــق العبادي ،هو بــأن «نتعايش
م ـعــا» .وأضـ ــاف« :واج ـب ـنــا حماية
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـخ ــدم ــات
لـهــم ،بـغــض الـنـظــر عــن انتمائهم،
وال ـت ـع ــام ــل م ــع ج ـم ـيــع ال ـعــراق ـيــن
ّ
مشددًا على وجوب
دون تمييز»،
«الـتـعــايــش بــن أب ـنــاء (مـحــافـظــة)
ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى وال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
النصر».
ّ
ب ــدوره ،أكــد رئيس «هيئة الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» فـ ــالـ ــح الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــاض ،أن
«انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار املـ ـ ــوصـ ـ ــل س ـي ــؤس ــس
مل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ـت وصـ ــف فـيــه
والـ ـع ــال ــم» ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
نــائــب رئـيــس «هيئة الـحـشــد» أبو
مـهــدي امل ـه ـنــدس« ،ع ــودة املــوصــل
إلى أحضان ًالوطن عروسًا بأبهى
مكتحلة بالصبر والنصر».
حلة
ّ
كذلك ،هنأ رئيس إقليم كردستان
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،أم ــس ،رئـيــس
الحكومة بـ«تحرير مدينة املوصل
من قبضة تنظيم داعش» ،معتبرًا
أن «ت ـحــريــر امل ــوص ــل ك ــان نتيجة
الـتـنـسـيــق ب ــن قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة
والقوات العراقية».
وفي مقابل نشوة النصر العراقية،
ّ
حــذر «التحالف الــدولــي» (بقيادة

ّ
وأج ــل الـنــواب مناقشة قــوانــن مهمة
أبرزها املحليات ،وتنظيم الصحافة
واإلعـ ـ ـ ـ ــام بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ق ــان ــون ــي
الـعـمــل ،والـتـنـظـيـمــات النقابية الــذي
ي ـ ـهـ ــدد بـ ــوضـ ــع مـ ـص ــر ف ـ ــي ال ـق ــائ ـم ــة
الـ ـس ــوداء ل ـس ــوق ال ـع ـمــل ف ــي منظمة
العمل الدولية.
الـ ـب ــرمل ــان ال ـ ــذي ت ـ ـجـ ــاوزت مـيــزانـيـتــه
مليار جنيه ،لم يقم نوابه باستجواب
واح ـ ـ ــد ل ـل ـح ـك ــوم ــة ب ــرغ ــم ت ـحــري ـك ـهــا
أس ـعــار الــوقــود مــرتــن ،ورف ــع أسـعــار

أن «النصر
الواليات
املتحدة) ،من ً
ّ
في املوصل ال يمثل نهاية للتهديد
ّ
الـ ـع ــامل ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـش ــكـ ـل ــه» ،داعـ ـي ــا
ّ
العراقيني ،في بيانه ،إلى «التوحد
لـ ـه ــزيـ ـم ــة املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددي ـ ــن»ّ .
ورح ـ ـ ــب
«التحالف» بإعالن العبادي ،غير
أنــه أش ــار إلــى أن «بـعــض املناطق
فـ ـ ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ي ـت ـع ـ ّـن
تطهيرها مــن الـعـبــوات الناسفة،
ومن مقاتلي داعش الذين ـ ربما ـ ـ
ال يزالون مختبئني هناك».
أم ـ ـ ــا زع ـ ـيـ ــم «الـ ـ ـت ـ ـ ّـي ـ ــار الـ ـ ـ ّص ـ ــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،فـقــد حـ ــذر أيـضــا
ـروب
«مـ ـ ـ ــن زج ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ٍ
داخ ــل س ــوري ــا» ،داع ـيــا فــي كلمته
عقب إعــان «النصر» إلــى «تأمني
الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــن ال ـج ـه ــة ال ـغ ــرب ـي ــة».
ولـفــت فــي كلمته ،الـتــي استشرف
فـيـهــا مــرحـلــة «م ــا بـعــد املــوص ــل»،
إل ــى وج ــود «ن ـيــة مـبـ ّـيـتــة لتأجيج
الـ ـح ــرب ال ـطــائ ـف ـيــةّ ،إال أن وق ــوف
شـيـعــة الـ ـع ــراق ُ
وس ــن ـت ــه سـيــوحــد
البالد .وقال إن «من يمسك األرض
ه ــو ح ــق ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة فـقــط»،
ّ
م ــؤكـ ـدًا «أن ب ـق ــاء الـ ـس ــاح خ ــارج
ّ
إطـ ــار ال ــدول ــة سـ ـي ــؤدي إل ــى م ــا ال

ُ
تحمد عقباه» ،في إشــار ٍة منه إلى
فـصــائــل «ال ـح ـشــد» ،م ـكـ ّـررًا دعــوتــه
إل ــى «دمـ ــج ع ـنــاصــر ال ـح ـشــد ممن
يصلح دمجه مع القوات املسلحة».
ولم يكن الصدر وحيدًا في رؤيته
«الـســوداويــة» للمرحلة املقبلة ،إذ
رسمت املفوضية السامية لشؤون
الالجئني التابعة لـ«األمم املتحدة»
صـ ـ ـ ــورة م ـم ــاث ـل ــة عـ ـ ًل ــى ال ـص ـع ـيــد
اإلنـ ـس ــان ــي ،م ـتــأس ـفــة ف ــي بـيــانـهــا
«الفـتـقــاد الـعــراق رؤيــة مستقبلية
ل ـن ـهــايــة األزم ـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،رغ ــم
ان ـت ـهــاء الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
املـ ــوصـ ــل» .وت ــوق ـع ــت أن «يـضـطــر
مئات اآلالف من الناس إلى البقاء
ـرة قــد تستمر أشـهـرًا
نـ ّـازحــن لـفـ ّتـ ً
وخاصة أن «عــودة املوصل
عــدة»،
ال تعتبر مــؤشـرًا لنهاية الـصــراع
في العراق».
وفي السياق ،قال الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ،أم ـ ــس ،إن
«ب ـق ــاء ال ـع ــراق دولـ ــة م ـ ّ
ـوح ــدة أم ـ ٌـر
ي ـ ـ ــزداد أهـ ـمـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «ال
يجب إج ــراء استفتاء ك ــردي على
االستقالل».
(األخبار)

سليماني :الجيش لن يسمح ببقاء
قوى ذات أطماع في العراق
أش ــاد قــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» اإلي ــران ــي الـلــواء
قاسم سليماني ،بالجيش العراقي والقوات
امل ـس ـل ـحــة ُب ـع ـي ــد إعـ ـ ــان اسـ ـتـ ـع ــادة مــدي ـنــة
ٌ
امل ــوص ــل ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ج ـي ــش يـمـكــن الثقة
بــه فــي ال ــدف ــاع عــن س ـيــادة ال ـع ــراق أم ــام ّأي
تـهــديــدات» .وش ـ ّـدد على أن «هــذا الجيش ال
دعم خارجي أو أن تملي عليه
يحتاج إلى أي ٍ
أي جهة أي شيء» ،في إشار ٍة منه إلى قوات
«التحالف الــدولــي» والــواليــات املتحدة ودول
أخـ ــرى ،بــوصـفـهــا «إحـ ــدى ال ـقــوى املـعــاديــة،
واملؤسسة لإلرهاب».
ّ
وأكــد ّأن «الجيش العراقي لن يسمح ببقاء
أي قوى ذات أطماع في بلده» ،مشيرًا إلى أن
ٌ
إنجاز كبير ،ويحتاج
«إنهاء سيطرة داعش

السلع أكثر مــن مــرة ،ونقص اللحوم
والدواجن وتحريك أسعار املترو من
دون ال ــرج ــوع إل ــى الـ ـن ــواب ،وتـمــريــر
اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي
من دون مناقشات موسعة ،وحصول
مصر على الدفعة األولــى من القرض
من دون موافقة البرملان.
لم يعترض البرملان على تحرير سعر
الـ ـص ــرف وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـمــة الـعـمـلــة
ب ــأك ـث ــر مـ ــن  %100مـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا فــي
غـضــون أســابـيــع قـلـيـلــة ،ول ــم يناقش

من التحليل» .وقال إن «الجيش
إلى سنوات ّ
وال ـق ــوات املـســلـحــة أحـبـطــوا أخ ـط ــارًا كبيرة
وضخمة فــي ال ـعــراق» ،الفتًا إلــى أن «العالم
ّ
ٌ
مدين للشعبني العراقي والـســوري في
كله
محاربتهم إلرهاب داعش».
وت ـ ـط ـ ـ ّـرق الـ ـق ــائ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األب ـ ـ ـ ــرز ّ فــي
إي ـ ــران إل ــى أس ـب ــاب االنـ ـتـ ـص ــارات املـحــقـقــة
فــي ال ـعــراق ،مـنـ ّـوهــا ب ــدور املرجعية الدينية
العليا ،بشخص آيــة الله علي السيستاني،
ّ
ـ«العظيم الذي أنقذ العراق من
واصفًا إياه ب ّ ً
اإلرهـ ــاب» ،وخــاصــة أن فـتــواه (الــداعـيــة إلى
الــدفــاع الكفائي) هي التي ّأسست «الحشد
الشعبي» ،الــذي ّبات «أقــوى من كل جيوش
امل ـن ـط ـقــة ،م ـس ــط ـرًا م ــاح ــم ل ــن ت ـن ـســى فــي
محاربة اإلرهاب» .وتابع أن «دعم حزب الله
فــي لبنان للشعب العراقي مــن أهــم أسباب
االنـتـصــار» ،ذاهبًا بالقول « ...وأنــا من هنا
ّ
أقبل أيــادي (األمــن العام لحزب الله) السيد
(حسن) نصرالله» .وكان الفتًا في مواقف
سليماني إطــراؤه شخصية رئيس الــوزراء
العبادي «املميزة» ،الذي «استطاع أن
حيدر
ً
يوجد لحمة بــن الجيش العراقي والحشد
الـشـعـبــي»ّ ،
مثمنًا دوره ال ــذي «ال نظير لــه،
ً
إض ــاف ــة إلـ ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب م ـش ـ ّـرع دور
الحشد».
(األخبار)

مـ ـح ــاف ــظ الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي ب ـت ـحــريــك
أسـعــار الفائدة بنحو  %7فــي سبعة
أشهر فقط ،فيما تلقت أمانته العامة
ً
ً
 1024سؤاال و 464بيانًا عاجال و855
طلب إحاطة.
إلى ذلكّ ،
غير النواب من مواقفهم بني
ليلة وضحاها في قانوني االستثمار
والعالوة االجتماعية ،وهي القوانني
التي رفضتها األغلبية ثم قبلتها في
ال ـي ــوم ال ـتــالــي بـضـغــوط م ــن «جـهــات
سيادية».
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العالم

على الغالف
السبب الرئيسي الذي يجعل األطفال عرضة لإلصابة بالكوليرا هو سوء التغذية (أ ف ب)

ّ
ّ
عصيًا على التوحيد بعد تالعب قوى العدوان بمصيره؟ فليراجع
من قال إن اليمن سوف يصبح
محافظات
من يشكك
بإمكانية وحدة اليمن ،واقع االنتشار المستمر والسريع لوباء الكوليرا بين ّ
ّ
البالد ،وسوف يرى أن المأساة تجمع اليمنيين اليوم ،وسوف يقف على حقيقة أخرى ،أن عدوان
آل سلمان ،وحلفائهم ،مسؤول عن هذه الفاجعة التي يذهب ضحاياها اآلالف ...ممن نجوا من
الصواريخ ومن الحروب المتواصلة

سلمان:
آل
كوليرا
ّ
طفل يمني يصاب كل  35ثانية!
رنا حربي
بـ ـع ــد نـ ـح ــو عـ ــامـ ــن و 4أش ـ ـهـ ــر مــن
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــوائـ ـ ــي لـ ــأح ـ ـيـ ــاء
السكنية والتدمير املمنهج للبنية
التحتية ،وفــي ظــل الـحـصــار الـبــري
والـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـجـ ــوي امل ـح ـك ــم ،ب ــات
وباء الكوليرا مسيطرًا على املشهد
اليمني ،وفارضًا نفسه كـ «اإلنجاز»
األب ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة
وتحالفها في عدوانهما على البلد
العربي األشد فقرًا.
وال ت ـخ ـت ـل ــف املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
والـ ـجـ ـه ــات املـ ـس ــؤول ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ف ـ ـ ــي تـ ـقـ ـيـ ـيـ ـمـ ـه ــا لـ ـ ـل ـ ــدور
امل ـ ـ ـحـ ـ ــوري الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـب ــه الـ ـ ـع ـ ــدوان
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـمــن ،وال ـح ـصــار
امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـم ـ ـنـ ــع وص ـ ـ ــول
املساعدات اإلنسانية والصحية ،في
انتشار وبــاء الكوليرا ،وال ــذي وفق
ما أعلنته «اللجنة الدولية للصليب
األح ـ ـمـ ــر» أمـ ـ ــس ،أصـ ـ ــاب ح ـت ــى اآلن
 302ألــف و 488شخصًا على األقــل،
فـ ــي حـ ــن ح ـص ــد أرواح مـ ــا ال يـقــل
عــن  1713يـمـنـيــا ،وذل ــك مـنــذ أواخ ــر
نيسان املاضي.
وفـ ــي األس ــاب ـي ــع ال ـع ـش ــرة املــاض ـيــة،
سـقــط ع ـشــرات اآلالف مــن اليمنيني
ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ت ـ ـنـ ــل مـ ـنـ ـه ــم الـ ـ ـغ ـ ــارات
الـ ـج ــوي ــة ل ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ول ــم
تـ ـسـ ـل ــم أج ـ ـسـ ــادهـ ــم امل ـ ـحـ ــرومـ ــة مــن
أب ـس ــط م ـت ـط ـل ـبــات ال ـح ـي ــاة م ــن م ــاء
وغذاء ودواء ،ضحية التفشي «غير
ّ
امل ـس ـب ــوق» ل ـل ـكــول ـيــرا .وأكـ ـ ــد املــديــر
اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ف ـ ــي «الـ ـصـ ـلـ ـي ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر» روب ـ ـ ــرت
م ــاردي ـن ــي ،أم ــس« ،تـسـجـيــل  7آالف
إص ــاب ــة ج ــدي ــدة عـلــى األق ــل يــومـيــا»
بــالــوبــاء الـ ــذي ب ــات ي ـجــد ف ــي الـبـلــد
الــواقــف عـلــى شـفــا مـجــاعــة ويعاني

من انهيار شبه كامل في القطاعني
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي« ،ب ـي ـئ ــة
حاضنة».
وجاء ذلك بعد يوم من إعالن منسق
ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة لــأمــم املـتـحــدة
فــي الـيـمــن جيمي مــاكـغــولــدريــك ،أن
ال ـكــول ـيــرا «سـيـسـتـمــر ف ــي االنـتـشــار
ّ
وسـيـخــلــف املــزيــد مــن املـتـضــرريــن»،
ف ــي وق ــت ال ت ــزال فـيــه دول «الـعــالــم
األول» تـخـتــار الـصـمــت عـلــى جــرائــم
تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـس ـبــب
بكارثة إنسانية توصف ب ـ «األســوأ
منذ الحرب العاملية الثانية».
وف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،يــؤكــد
ك ـب ـي ــر جـ ــراحـ ــي «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدول ـي ــة
ّ
للصليب األحمر» ماركو بالدان ،أن
«املستشفيات تعاني من عدم قدرتها
على استيعاب أعداد املصابني ومن
ن ـقــص كـبـيــر ف ــي األدويـ ـ ــة واألط ـب ــاء
الــذيــن اخ ـت ــاروا الـسـفــر أو االنـتـقــال
إلى مستشفيات خاصة بسبب عدم
ّ
دف ــع م ـعــاشــات ـهــم» .وي ـش ـيــر إل ــى أن
«نـظــام الــرعــايــة الصحية على شفا
االنهيار ،إذ إن  45في املئة فقط من
املرافق الطبية ال تزال تعمل».
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة،
ً
شـ ـه ــدت ال ـ ـبـ ــاد ت ــدمـ ـيـ ـرًا كـ ــامـ ــا أو
ج ــزئ ـي ــا ل ـح ــوال ــى  300م ــرف ــق طـبــي
ومستشفى ،ما تــرك ،وفــق تقديرات
منظمات األم ــم املـتـحــدة« ،قــرابــة ١٥
مليون مــواطــن بــا خــدمــات الرعاية
الصحية األولية».
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن يـ ــؤكـ ــد م ـ ــارك ـ ــو بـ ــالـ ــدان
إصــابــة «يمني واحــد مــن أصــل 250
ب ــال ـك ــول ـي ــرا» ،ت ـق ــول «م ـن ـظ ـمــة األم ــم
املـتـحــدة للطفولة» (يونيسيف) إن
ّ
الــوبــاء يـشــكــل «خ ـط ـرًا عـلــى عـشــرات
اآلالف م ـ ــن األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ال ـت ـح ــدي ــد» .وك ـ ــان امل ـت ـح ــدث بــاســم
الـ «يونيسف» كريستوف بوليارك،

ّ
قـ ــد أك ـ ــد ق ـب ــل أي ـ ـ ــام أن «الـ ـك ــولـ ـي ــرا،
م ـص ـح ــوب ــا بـ ـس ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة ،خـلـقــا
أوضاعًا مميتة لألطفال» ،موضحًا
ّ
أن األطـفــال الــذيــن «تتعرض أجهزة

ينتشر المرض في  21محافظة
يمنية من أصل 22
مـ ـن ــاعـ ـتـ ـه ــم لـ ـلـ ـخـ ـط ــر بـ ـسـ ـب ــب سـ ــوء
ال ـت ـغــذيــة ،م ـعــرضــون بـشـكــل خــاص
ألمراض اإلسهال».
ووفـقــا للمنظمات الــدولـيــة املعنية،

ّ
ف ــإن الـسـبــب الــرئـيـســي ال ــذي يجعل
األطفال عرضة لإلصابة بالكوليرا
هـ ــو س ـ ــوء الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ،الـ ـ ــذي ي ـعــانــي
م ـنــه  7مــايــن ي ـم ـنــي؛ م ــن ضمنهم
أكثر من  2.2مليون طفل تحت سن
ّ
الـخــامـســة .لـكــن بــولـيــارك يلفت إلــى
أن ــه «ف ــي ح ــن نـسـتـطـيــع أن نـعــالــج
الـ ـك ــولـ ـي ــرا ،إال أن امل ـ ــرض س ـي ـعــود
إذا استمر األطـفــال فــي شــرب املياه
املـ ـل ــوث ــة ...وب ــال ـت ــال ــي ه ـن ــاك حــاجــة
ماسة إلــى القيام باملزيد فــي مجال
مياه الصرف الصحي».
وه ـ ــذا م ــا ت ــؤك ــده م ـن ـظ ـمــة «أنـ ـق ــذوا
ً
ّ
األطفال» الدولية ،إذ تقول إن «طفال

حرب على المياه!
ّ
لعل من بني األسباب الرئيسية لتفشي الكوليرا ،استهداف الـعــدوان بشكل ممنهج
للمصادر االحتياطية لتغذية مياه الـشــرب ومـخــازن مـعــدات الحفر والتنقيب .وفي
العامني املاضيني ،تـ ّـم تدمير أكثر من  307خزانات وشبكة مياه ،إضافة إلــى مئات
اآلبــار ،األمر الذي تسبب بانقطاع املياه النظيفة والصرف
الصحي عن  14.5مليون شخص ،بينهم ما يقرب من 8
ماليني طفل ،وهو ما وصفته تقارير صحافية عدة بـ«حرب
املـيــاه» .وفــي هــذا السياق ،اتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» فــي ّأيـ ــار املــاضــي ال ــري ــاض وواش ـن ـطــن بــارتـكــاب
جريمة حــرب فــي أيـلــول املــاضــي ،وذل ــك عندما استهدف
طيران تحالف الـعــدوان مــأوى لعمال كانوا يحفرون بئرًا
في أرحب في محافظة صنعاء ،ما ّأدى إلى مقتل  6منهم
وإصــابــة  5آخــريــن .وعندما هـ ّـب سكان القرية إلغاثتهم،
قصفتهم الطائرات من جديد ،في هجوم ذهب ضحيته 31
مدنيًا ،من ضمنهم  3أطفال ،في حني أصيب أكثر من 42
شخصًا .كما تـ ّـم تدمير البئر التي جمع أهــل القرية املال
لحفرها .وجــديــر بــالــذكــر أنــه بحسب أح ــدث اإلح ـصــاءات
الرسمية ،يتجاوز عدد الضحايا املدنيني ،من قتلى وجرحى ،جـ ّـراء الـعــدوان ،ثالثني
ً
ألفًا ،فيما ُد ّمر أو تضرر أكثر من  403آالف منزل ،فضال عن مئات املنشآت األخرى.

يمنيًا واحدًا يصاب بالكوليرا كل 35
ثانية» .وتحذر املنظمة عبر مديرها
ّ
في اليمن غرانت بريتشارد ،من أن
«الـبــاد على حافة االنـهـيــار الكامل
إذا لم يتم التحرك سريعًا» ،مشيرة
إلى أنه خالل األسبوعني املاضيني،
«ارت ـف ــع م ـعــدل اإلص ــاب ــة بــالـكــولـيــرا
في اليمن إلى أكثر من  3أضعاف...
ّ
ويشكل من هم أقــل من  15عامًا 50
فــي املـئــة مــن ال ـحــاالت ،مقارنة ب ـ 40
في املئة األسبوع املاضي!».
وال ي ـط ــال ال ــوب ــاء م ـحــاف ـظــة يمنية
ب ـع ـي ـن ـه ــا دون غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،إذ ب ــات ــت
رق ـع ــة ت ـف ـش ـيــه ت ـت ـســع ل ـت ـط ــال مــدنــا
وق ــرى جــديــدة لــم تستطع أن تنأى
بنفسها عن الكارثة اإلنسانية .ومن
بــن أس ـب ــاب ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،يشير
بعض الـخـبــراء إلــى اسـتـمــرار حركة
ّ
نزوح السكان من املناطق املشتعلة
تلك اآلمنة نسبيًا .وهذا
ميدانيًا إلى ّ
ما سبق أن حــذر منه ممثل منظمة
«أطباء بال حدود» في اليمن غسان
ّ
أبــو شـعــر ،حــن أك ــد فــي حــديــث إلــى
«األخبار» أن «املصابني الفارين من
مناطق النزاع أو الذين يتنقلون من
منطقة إلــى أخ ــرى بحثًا عــن مــراكــز
صحية ال تزال تعمل ،ينقلون معهم
امل ـ ـ ــرض ...األمـ ــر الـ ــذي ي ـســاعــد على
انتشاره في مناطق أخرى».
وينتشر املرض في  21محافظة من
أصل  ،22إذ ال تزال محافظة أرخبيل
س ـق ـط ــرى امل ـن ـط ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
لــم يـتــم فيها تسجيل أي إصــابــات،
ف ــي ح ــن كــانــت ح ـجــة (ش ـم ــال غــرب
اليمن) أكثر املحافظات املنكوبة مع
ارتفاع عدد الضحايا فيها إلى 325
حــالــة وف ــاة وقــرابــة  32ألــف إصــابــة،
وف ـق ــا ل ـت ـقــريــر «أط ـ ـبـ ــاء ب ــا حـ ــدود»
الصادر قبل أيام.
وكــانــت الـعــاصـمــة اليمنية صنعاء
أول م ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة تـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــن «حـ ـ ــالـ ـ ــة
الطوارئ» مع تحولها إلى «مدينة
م ـن ـك ــوب ــة» ص ـح ـيــا وب ـي ـئ ـيــا بـسـبــب
تسجيلها أكبر عدد من اإلصابات.
وفي األيام القليلة املاضية ،ازدادت
ن ـس ـبــة اإلصـ ــابـ ــات ف ــي امل ـحــاف ـظــات
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ف ـلــم ت ـس ـلــم م ــن ال ــوب ــاء
ال ـ ــذي ت ـس ـلــل إل ـي ـه ــا ،مـ ـتـ ـج ــاوزًا كــل
ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـحـ ــدود
الـتـقـسـيـمـيــة ال ـج ـغــراف ـيــة .وات ـخــذت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب،
كـســابـقــاتـهــا فــي املـنــاطــق الـخــارجــة
عـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات املـ ــوال ـ ـيـ ــة
ل ـل ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،س ـل ـس ـلــة
مــن الـتــدابـيــر بـهــدف اح ـتــواء موجة
التفشي الثانية للوباء في أقل من
عام.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أعـلـنــت حكومة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـي ـم ـن ــي امل ـس ـت ـق ـي ــل عـبــد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،أول مــن أمــس
(األح ــد)« ،خـطــة ســريـعــة» للحد من
انتشار الكوليرا واإلسهاالت املائية
الحادة في عدن .وقال وزير الصحة
ال ـعــامــة وال ـس ـك ــان ،امل ــوال ــي ل ـهــادي،
ن ــاص ــر ب ــاع ــوم ،إن «ال ـح ـك ــوم ــة فــي
عــدن تعمل على مضاعفة الجهود
م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــاء امل ـح ـل ـي ــن
والدوليني الحتواء الــوبــاء» ،معلنًا
عــن «خـطــة استجابة ستساهم في
الـتـخـفـيــف ال ـتــدري ـجــي م ــن انـتـشــار
الــوبــاء» فــي املـحــافـظــة .ولــم يتطرق
بــاعــوم إلــى طبيعة الـخـطــة ،غير أن
وزيـ ــر اإلدارة امل ـح ـل ـيــة ف ــي حـكــومــة
هــادي ،عبد الرقيب فتح ،قــال إنها
ت ـش ـم ــل «ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــاري ــع ت ـت ـع ـلــق
بشبكة املـيــاه والـنـظــافــة واإلص ــاح
البيئي وتوزيع الكلور للمنازل».
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت ق ـ ّـدم فـيــه مــديــر
مكتب وزارة الـصـحــة عـبــد الناصر
الوالي ،استقالته من منصبه ،بعد
خالفات مع باعوم ،ورئيس الوزراء
أحمد عبيد بن دغر .ويتهم األطباء
ومــوظ ـفــو ال ـص ـحــة ف ــي عـ ــدن ،وزي ــر
الـصـحــة ورئ ـيــس الـ ــوزراء بتعطيل
آداء املـ ـ ــرافـ ـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وت ـع ـي ــن
أشخاص غير مؤهلني في مناصب
ال تتناسب ومؤهالتهم.
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فلسطين

مفاوضات القاهرة إيجابية« :حماس» تنتظر الرد اإلسرائيلي
ّ
تشهد القاهرة خط تواصل
غير مباشر بين العدو
اإلسرائيلي و«حماس»
لتحريك ملف األسرى .تتردد
إسرائيل في السير في
«صفقة المعلومات»
وسط خوف بنيامين
نتنياهو من الثمن الذي
سيدفعه الحقًا على
الصعيد السياسي الداخلي
قاسم س .قاسم
رغـ ــم ك ــل األج ـ ـ ــواء ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـن ـفــي
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه وزراء ف ــي الـحـكــومــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
بـ ـش ــأن مـ ــا ي ـت ـع ـلــق عـ ــن قـ ـ ــرب إت ـم ــام
«صفقة معلومات» (تعطي «حماس»
بموجبها معلومات مقننة عن مصير
الـجـنــديــن اإلســرائـيـلـيــن األسـيــريــن:
هــدار غــولــدن وش ــاؤول آرون ،اللذين
أس ــرت ـه ـم ــا خ ـ ــال ح ـ ــرب  ٢٠١٤عـلــى
ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ـ ــزة مـ ـق ــاب ــل إطـ ـ ـ ــاق س ـ ــراح
م ـع ـت ـق ـلــي ص ـف ـق ــة ش ــالـ ـي ــط ،ب ـجــانــب
أسـيــرات وأط ـفــال) ،أكــدت قـيــادات في
الـحــركــة أن ال ـل ـقــاءات الـتــي ج ــرت في
ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ال ـق ــاه ــرة خــال
اليومني املاضيني ،مــع النائب العام

ل ــ«ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام» م ـ ــروان عـيـســى،
والـ ـقـ ـي ــادي روحـ ـ ــي م ـش ـت ـهــى ،كــانــت
«إيجابية جدًا على كل الصعد».
وت ـ ـنـ ــدرج زي ـ ـ ــارة ع ـي ـســى ومـشـتـهــى
للقاهرة ،الـتــي انتهت بـعــودة الوفد
الحمساوي أمس إلى غزة ،في سياق
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ق ـ ــرب إت ـ ـمـ ــام امل ــرح ـل ــة
األولــى من صفقة تبادل املعلومات،
وف ـ ــق املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخبار».
وذكرت هذه املصادر أن «االتصاالت
غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال تـ ــزال
مستمرة عبر الوسيط املصري ،ولم
يطرأ أي جديد في ما يتعلق بعملية
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض» ،م ـض ـي ـف ــة أن «ال ـ ـعـ ــدو
يماطل في بدء املرحلة األولى (تبادل
معلومات مقابل إطالق سراح أسرى)
من عملية التبادل ملعرفته أنه بمجرد
م ـبــاشــرتــه ب ـه ــا ،ف ــإن ــه م ـج ـبــور على
االنـتـقــال إل ــى املــرحـلــة الـثــانـيــة حيث
سـيـكــون الـثـمــن مــرت ـف ـعــا ...و(رئ ـيــس
حـكــومــة ال ـع ــدو بـنـيــامــن) نتنياهو
خائف من الضغوط السياسية التي
قد يتعرض لها داخليًا».
وع ــن طبيعة ال ـث ـمــن ،قــالــت« :مـقــابــل
جلعاد شاليط أخــرجـنــا ألــف أسير،
مقابل  ٤أســرى إسرائيليني يمكننا
إخ ــراج  ٤آالف أس ـيــر» .كــذلــك ،ذكــرت
قـ ـ ـي ـ ــادات فـ ــي الـ ـح ــرك ــة أن الـ ـل ــوائ ــح
امل ـت ـض ـم ـن ــة أس ـ ـمـ ــاء األسـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي
ت ـن ــوي «ح ـ ـمـ ــاس» إطـ ـ ــاق ســراح ـهــم
م ــن س ـج ــون االحـ ـت ــال ف ــي الـصـفـقــة
النهائية ،باتت شبه جاهزة.

على الجانب اإلســرائـيـلــي ،استمرت
املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت ال ـت ـح ـل ـي ـل ـي ــة ملـ ـ ــا ن ـش ــرت ــه
«األخبار» السبت املاضي ،من اقتراب
«حماس» وتل أبيب من إتمام «صفقة
م ـع ـلــومــات» .وت ـفــاوتــت ردود الفعل
اإلسرائيلية بني رافــض للثمن الذي
يجب دفعه ،مثل رئيس حزب «البيت
ال ـي ـه ــودي» ،وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ،نفتالي
بينت ،وبــن النفي للمعلومات مثل
وزيـ ـ ـ ــري األم ـ ـ ــن أفـ ـيـ ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان
واألمن الداخلي جلعاد أردان.
فبينما قال بينت ،إنه ُ
«يحظر علينا
إطالق سراح املخربني الذين هم على
قـيــد الـحـيــاة مـقــابــل جـثــث ج ـنــودنــا...
يجب علينا زي ــادة الضغط وإلـحــاق
ض ــرب ــة ب ـح ـمــاس بـحـيــث ال ي ـظــل من

امل ـج ــدي ل ـهــا أن تـحـتـجــز ال ـج ـثــث ،إذ
ي ـج ــب أن ت ـش ـك ــل ع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـطــف
عبئًا ولـيــس ك ـن ـزًا» ،رأى ليبرمان أن
مــا نـشــرتــه «األخ ـب ــار» «ح ــرب نفسية

تتواصل ردود الفعل
اإلسرائيلية على ما نشرته «األخبار»
ضمن مستويات عدة
تمارسها حماس دون ضوابط ويجب
أخ ــذ ذل ــك فــي الـحـسـبــان» ،مستدركًا:
«هناك جهود مستمرة إلطالق سراح
الـجـنــود ...الــذيــن تحتجزهم حماس،
لكن لم يطرأ أي تقدم».

من اعتصام أهالي األسرى األسبوعي في غزة أمس (آي بي ايه)

ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،واصـ ـ ـ ـ ـ ــل أردان ال ـ ـحـ ـ ُـديـ ــث
ً
باألسلوب نفسه ،قائال إن «ما أشيع
ع ــن وجـ ــود م ـح ــادث ــات ح ــول صفقة
ال ـت ـبــادل ال أس ــاس لــه مــن ال ـص ـحــة...
وحماس تمر في أزمة كبيرة وتحاول
بمثل هــذه الـشــائـعــات الضغط على
بعض األطراف».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـقـ ـن ــاة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أم ـ ـ ــس ،أن
«مبعوث الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى الشرق األوســط جيسون
غ ــري ـن ـب ــات ،س ـي ـصــل إلـ ــى ت ــل أبـيــب
للقاء عائالت اإلسرائيليني األســرى
ل ــدى ح ـمــاس ،عـلــى خلفية الـتـقــاريــر
الـتــي تحدثت عــن الـتـقــدم املـحــرز في
امل ـح ــادث ــات ح ــول صـفـقــة ت ـب ــادل بني
حماس وإسرائيل».
ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ــق ،ع ـ ــاد ب ـي ـنــت وأك ــد
م ـجــددًا أم ــس أن ــه سـيـصـ ّـوت «داخ ــل
ال ـ ـكـ ــاب ـ ـي ـ ـنـ ــت (امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـصـغــر) ضــد اإلف ــراج عــن املخربني
مقابل جثث الجنود في غزة» ،وذلك
ف ــي وقـ ــت ق ــال ــت ف ـيــه وس ــائ ــل إع ــام
إسرائيلية أمــس ،إن جهات مطلعة
عـلــى م ـســار عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل أقــرت
لـهــا ب ــأن «امل ـفــاوضــات فــي مراحلها
األولــى ،وتشهد على ذلــك العناوين
الـتــي تـطــالــب حـمــاس فـيـهــا بــإطــاق
س ــراح أس ــرى ك ـبــار مـثــل الـبــرغــوثــي
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات ،ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـمـ ــا أن
إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـطـلــق ســراح ـه ـمــا في
صفقة شاليط ،فليس هناك احتمال
إلطالق سراحهما مقابل الجثتني».

إسرائيل تسرق أموال منفذي العمليات لـ«تبني الضفة»!
بينما ّ
يضيع جنود العدو
اإلسرائيلي سنوات من ّ
الكد
والعمل بلمح البصر ،يضيف
قادتهم عذرًا أقبح من
ذنب :نحن نسرق أموال
أهالي «المخربين» من
شبابكم لنصرفها على البنية
التحتية لكم!
رام الله ــ زويا إبراهيم
ال ت ـك ـت ـفــي إس ــرائـ ـي ــل ب ـق ـت ــل ال ـش ـب ــاب
الفلسطينيني على الحواجز في أدنى
اشتباه ،وال بأن تهدم بيوتهم وتشرد
ذوي ـهــم بـعــدهــا أو أن تحرمهم دفنهم
ّ
إال بعد أن تسلمهم ُمـجـ ّـمــدي الجثث،
ً
فضال عما تسرقه من أعضاء الشهداء
أو م ـ ــا ت ـح ـك ــم ب ـ ــه عـ ـل ــى ج ـثــام ـي ـن ـهــم
بـسـنــوات مــن االحـتـجــاز فــي الثالجات
أو تحت األرض؛ أكثر من ذلك كله ،هي
ت ـس ــرق «بـ ـص ــورة رس ـم ـيــة وم ـقــون ـنــة»
أه ــم م ـق ـ ّـوم ــات ال ـص ـمــود ل ــدى ال ـنــاس:
أمــوال ـهــم وم ــدخ ــرات عـمــرهــم ،ب ــدءًا من
بـيــوت منفذي العمليات ،الـتــي يسلب
م ـن ـهــا املـ ـ ــال وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ت ـح ــت بـنــد
«م ـ ـصـ ــادرة أم ـ ــاك إره ــابـ ـي ــن» ،أو ما
ي ــأخ ــذه ال ـض ـبــاط وال ـج ـن ــود ألنفسهم
من بيوت أهالي الضفة املحتلة ،التي
تتعرض بمختلف تقسيماتها (أ ،ب،
ج) ،ل ـح ـمــات ده ــم وتـفـتـيــش يــومـيــة،
ً
نهارًا وليال.
بدأ األمر يدخل أطره الرسمية عام 2008
عندما وافق الكنيست اإلسرائيلي في
ال ـقــراءة التمهيدية ،وبغالبية كبيرة،
على مشروع قانون يسمح بـ«مصادرة
ً
أمــاك الشخص الــذي ارتكب عمال من
أعمال اإلرهــاب» ،علمًا بأن املبادر إلى
مشروع القانون كان رئيس كتلة حزب
«الـلـيـكــود» جــدعــون ســاعــر ،ال ــذي قــال
آن ــذاك إن هــذا الـقــانــون يمكن أن يكون
أك ـثــر فـعــالـيــة بكثير مــن ه ــدم امل ـنــازل.

وبموجب مشروع القانون ،يأمر وزير
األم ــن ،الــذي يتبع لــه جيش االحـتــال،
سحب اإلقامة
بمصادرة املمتلكات أو ُ
مــن منفذ العملية ـ ـ ســواء أدي ــن أو ال ـ
كما يمكن بيع عقارات يملكها.
ّ
يخص القدس
هذا اإلجــراء العقابي ال
واملناطق املحتلة عام  ،1948بل يسري
على الضفة ،وفقًا للمختص في الشأن
اإلســرائـيـلــي خ ـلــدون الـبــرغــوثــي .وفــي
وق ــت الح ــق ،اق ـتــرحــت وزيـ ــرة الـقـضــاء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إي ـل ـيــت ش ــاك ـي ــد ،إج ـ ـ ً
ـراء
ف ــي ك ــان ــون األول  ،2015ط ـل ـبــت فـيــه
أن ي ـض ــاف إل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة
مـصــادرة كل ممتلكات منفذ العملية،
وإل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر ل ـ ـيـ ــس ب ـم ـن ـف ــذي
عـمـلـيــات أدت إل ــى مـقـتــل إســرائـيـلـيــن
فقط ،بل حتى املنفذين الذين أصابوا
إسرائيليني في عمليات طعن.
جراء ذلك ،تمت مصادرة خمسة ماليني
و 300ألف شيكل إسرائيلي ( 100دوالر
=  355شـيـكــل) بــأمــر عـسـكــري مــا بني
 2013ـ ـ  ،2015فيما يدعي نائب وزيــر
الجيش ،إيلي بــن ده ــان ،أن املـصــادرة
تكون وفق القانون اإلسرائيلي ،وذلك
ردًا على ما تقدمت به عضو الكنيست
عن «القائمة العربية املشتركة» حنني
زع ـب ــي ،ال ـتــي ت ـســاء لــت ع ــن «قــانــونـيــة
م ـصــادرة االح ـتــال أم ــوال وممتلكات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن» ،ل ـي ـج ـي ـب ـهــا دهـ ـ ــان،
ب ــرس ــال ــة خ ـط ـي ــة ،ك ـم ــا أوردت ال ـق ـنــاة
ً
السابعة اإلسرائيلية ،قائال« :إن املبالغ
وامل ـم ـت ـل ـك ــات ال ـت ــي يـ ـص ــادره ــا جـيــش
االحـ ـت ــال م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن تـصــرف
ملصلحة مشاريع بنية تحتية مدنية
في الضفة الغربية»!
ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب ،يــوضــح الـبــرغــوثــي
أن ال ـقــانــون اإلســرائ ـي ـلــي ال ـس ــاري في
ال ـض ـفــة املـحـتـلــة ه ــو ق ــان ــون االح ـتــال
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ل ــذل ــك ت ــأت ــي أوامـ ـ ـ ــر ه ــدم
املنشآت ومصادرة األراضــي واألمــاك
ال ـخ ــاص ــة ب ــامل ــواط ـن ــن ض ـم ــن «أوام ـ ــر
ع ـس ـك ــري ــة» ع ـ ـ ــادة مـ ــا تـ ـك ــون ص ـ ــادرة
عـ ـم ــا ي ـس ـم ــى «ق ـ ــائ ـ ــد قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي في الضفة» .وسابقًا كان
مشروع قانون مصادرة أمالك منفذي

العمليات مـطــروحــا مبدئيًا للتعامل
م ــع امل ـق ــدس ـي ــن أو فـل ـسـط ـي ـن ـيــي ع ــام
 ،1948لكنه بــات يشمل الفلسطينيني
في الضفة.
وال تقتصر «األوام ــر العسكرية» على

ُ
تسرق من البيوت
مدخرات المواطنين و«مهور
العرسان» ومجوهرات
هــدم منزل منفذ العملية أو مصادرة
أرض ـ ـ ــه ،ف ـك ـمــا تـ ـ ــروي وال ـ ـ ــدة الـشـهـيــد
مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ـب ـ ــارة الـ ـفـ ـقـ ـي ــه م ـ ــن م ــدي ـن ــة
الخليل ،أخذ االحتالل قياسات املنزل
وهدد بهدمه ،ثم صادر سيارة الشهيد
مـ ـحـ ـم ــد وشـ ـقـ ـيـ ـق ــه األس ـ ـي ـ ــر ص ـه ـي ــب،
فيما لــم تتمكن العائلة مــن استعادة
الـسـيــارتــن حـتــى اآلن ،وخـصــوصــا أن

االحتالل لم يغلق ملف محاكمة الفقيه
وال يزال يحتجز جثمانه منذ تموز من
العام املاضي.
وبينما لم ُيهدم منزل الفقيه إلى اآلن،
تم تنفيذ هذا القرار بحق منازل أخرى،
لكن ما إن بدأت تظهر حمالت شعبية
لجمع تبرعات من أجــل ّ أهالي شهداء
محفزًا
«انتفاضة الـقــدس» ،ومثل ذلــك ّ
الشـ ـتـ ـع ــال االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ،ح ـت ــى خــفــف
الـ ـع ــدو م ــن تـنـفـيــذ هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء دون
إل ـغــاء ل ـل ـقــرارات أو لـتـهــديــدات ال ـهــدم.
وذلــك لــم ينهِ حالة التوتر التي يبقي
االحتالل ذوي الشهداء ضمن نطاقها،
إذ ي ــروي طــه قطناني ،وال ــد الشهيدة
أشــرقــت ،أن ــه «بـعــد اسـتـشـهــاد أشــرقــت
بعدة أشهر ...اقتحمت قوات االحتالل
منزلنا وجاءت وحدات الهندسة ألخذ
قـيــاســات البيت ووض ــع إش ــارات على
الجدران لهدمه».
وي ـض ـي ــف ق ـط ـن ــان ــي« :ت ـق ـت ـح ــم قـ ــوات

غباي رئيسًا لحزب «العمل»
خالفــا ملعظــم التوقعــات ،فــاز املرشــح آفــي غبــاي ،برئاســة حــزب «العمــل» اإلســرائيلي ،علــى
منافســه عميــر بيرتــس ،وذلــك بعــد جولــة ســابقة فــي االنتخابــات التمهيديــة ســقط خاللهــا رئيــس
الحــزب يتســحاق هرتســوغ .ونــال غبــاي ،وفــق النتائــج املعلنــة ،مــا نســبته  %52,4فــي مقابــل
 %47,6نالهــا بيرتــس .وبلغــت نســبة املشــاركة فــي االنتخابــات  .%59وكان غبــاي قــد اســتقال مــن
حكومــة بنيامــن نتنياهــو علــى خلفيــة إقالــة وزيــر األمــن الســابق موشــيه يعلــون وتعيــن أفيغــدور
ً
ليبرمــان بديــا منــه ،علمــا بــأن الفائــز كان قــد انتقــل الحقــا مــن حــزب «كوالنــو» ،الــذي يرأســه وزيــر
املاليــة ،موشــيه كحلــون ،املنشــق بــدوره عــن حــزب «الليكــود» قبــل ســبعة أشــهر تقريبــا.
(األخبار)

االح ـت ــال امل ـنــزل دوم ــا وت ـهــدد بهدمه
بــاس ـت ـمــرار ...فــي إح ــدى امل ــرات ســرقــوا
أجهزة االتصال الخاصة بنا وأجهزة
ال ـح ــاس ــوب ،لـكـنـهــم أع ــادوه ــا ،وأيـضــا
ً
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا ت ـ ـم ـ ـثـ ــاال خـ ـشـ ـبـ ـي ــا خ ــاص ــا
بــالـشـهـيــدة ،ثــم فـقــدنــا مبلغًا مــن املــال
بعد تفتيشهم منزلنا ومغادرتهم».
أم ــا ع ــن م ــزاع ــم إس ــرائ ـي ــل بــاسـتـخــدام
األمــوال وممتلكات الشهداء في تنفيذ
ّ
مشاريع بنى تحتية في الضفة ،فيعلق
األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــ«ال ـه ـي ـئ ــة اإلس ــام ـي ــة
املـسـيـحـيــة» وال ـبــاحــث الـقــانــونــي حنا
ع ـي ـســى ،ب ــال ـق ــول ،إن األدق أن «ه ــذه
األم ـ ـ ـ ــوال ت ــذه ــب إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة لـلـمـسـتــوطـنــات ف ــي الـضـفــة،
وليس للفلسطينيني» .ويؤكد عيسى
أن هذا القرار «يتعارض مع االتفاقات
ً
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـسـ ــرقـ ــات
الشخصية الـتــي ينفذها الـجـنــود وال
ُ
تسجل.
وبينما مــن املستحيل إع ــادة مبلغ تم
سـلـبــه فــي أي عملية ده ــم ،رسـمـيــا أو
لـحـســاب ال ـج ـنــود ،ي ـ ّـدع ــي نــائــب وزي ــر
جـيــش االح ـت ــال أن ال ـقــانــون «يضمن
ل ـل ـم ـت ـض ــرريــن إم ـك ــان ـي ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
وإق ـ ــام ـ ــة ج ـ ـهـ ــاز ق ــان ــون ــي ل ـل ـم ـتــاب ـعــة
وضـمــان الـشـفــافـيــة» .لكن املتخصص
الـ ـب ــرغ ــوث ــي ي ــؤك ــد أنـ ـ ــه مـ ـن ــذ اقـ ـت ــراح
ال ـق ــان ــون ع ــام  2008ل ــم ي ـكــن بـمـقــدور
الـفـلـسـطـيـنــي أن ي ـقــدم اسـتـئـنــافــا ،ألن
«هيئة االستئناف شكلت في حزيران
املاضي».
ومثال على ذلك حالة شفيق الحلبي،
وهــو والــد الشهيد مهند ،الــذي يقول،
إن قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ــال «ه ـ ــدم ـ ــت م ـن ــزل
ال ـعــائ ـلــة ع ـقــب اس ـت ـش ـهــاد م ـه ـنــد ،وتــم
منعنا مــن إع ــادة الـبـنــاء أو اسـتـخــدام
أرضـ ـن ــا ،ولـ ــم ي ـح ــدد هـ ــذا امل ـن ــع بـمــدة
زمـنـيــة ...أنــا وزوجـتــي وأوالدي صرنا
ب ــال ـش ــارع» ،فـيـمــا ي ــدور ال ـي ــوم حــديــث
آخ ـ ــر ح ـ ــول اق ـ ـت ـ ــراح بـ ـج ــان ــب ق ــان ــون
«مصادرة املمتلكات» ،وهو رفع دعوى
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ض ــد م ـن ـفــذي الـعـمـلـيــات
لـتـعــويــض الـقـتـلــى مــن ص ـفــوف جنود
االحتالل بمبالغ مالية!
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األزمة الخليجية

ّ
واشنطن تكبح «التفاؤل» :أمامنا أشهر لحل فعلي
انطلقت ،يوم أمس ،من الكويت ،جولة وزير
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،في
المنطقة ،التي تستهدف إحداث خرق في
جدار األزمة الخليجية .وفيما تدور التوقعات
حول عملية تفكيك لقائمة المطالب الـ
 ،13بهدف التباحث في كل من بنودها
«الممكنة» منفردةُ ،يستبعد أن تسفر الزيارة
عن نتائج سريعة ،وخصوصًا أن مستشاره
استبق الجولة بتصريحات ّ
قدر فيها عمر
األزمة بـ«أشهر»
وسـ ــط تـ ـف ــاوت الـ ـتـ ـق ــدي ــرات بـ ـش ــأن مــا
ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـف ــر عـ ـن ــه جـ ـ ـه ـ ــوده ،ب ــدأ
وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
تيلرسون ،يــوم أمــس ،جولة خليجية،
ض ـم ــن م ـس ــاع ــي ح ـل ـح ـلــة األزمـ ـ ـ ــة بــن
قطر مــن جهة ،والسعودية واإلم ــارات
من جهة أخــرى .وفيما ّ
يعول الجانب
الـقـطــري عـلــى إمـكــانـيــة أن تسهم هــذه
الجولة في تجميد األزمة وإعادة فتح
أب ــواب الـتـفــاوض ،يلتزم معسكر دول
املقاطعة ،على مــا يـبــدو ،اإلحـجــام عن
اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية،
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــا سـ ـت ــؤدي إل ـي ــه زيـ ــارة

استراتيجية واشنطن
تقضي بتفكيك رزمة مطالب
المقاطعة
الدول
ِ
ت ـي ـل ــرس ــون .زي ـ ـ ــارة ي ـض ـع ـهــا الـبـعــض
ف ــي س ـي ــاق عـمـلـيــة تـشـغـيــل لـلـمـكــابــح
األميركية لألزمة الخليجية ،بدأت مع
اجتماع وزراء خارجية دول الحصار
في القاهرة ،لكن آخرين ال يــرون فيها
إال مؤشرًا ضعيفًا على إمكانية بروز
انفراجة في أفق الخالف؛ على اعتبار
أن اإلدارة األمـيــركـيــة ،لــو كــانــت جــادة
في نيتها ربط النزاع ،ألرسلت مبعوثًا
رئاسيًا خبيرًا بشؤون منطقة الخليج،
ال وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــذي لــم ُي ـبـ ِـد ،منذ

انــدالع األزمــة ،حماسة للخوض فيها،
ك ـم ــا أن ت ــوج ـه ــات ــه ب ـشــأن ـهــا ال تـ ــزال،
حتى اآلن ،مفترقة عن توجهات البيت
األبيض.
في كل األحوال ،تظهر زيارة تيلرسون
للمنطقة محط أنظار األطراف كافة ،مع
شبه إجماع على أنها لن تخرج بنتائج
ســريـعــة وحــاسـمــة .وه ــذا مــا كــانــت قد
رجـحـتــه وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
نفسها عندما توقعت ،قبل أيام ،مسارًا
ً
طويال لألزمةُ ،مبقية إمكانية وصولها
إلى طريق مسدود .وبدأت جولة وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،االث ـ ـنـ ــن ،مــن
مدينة اسطنبول التركية ،حيث التقى
الــرئـيــس رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـل ـقــاء يــرت ـبــط بـمـلـفــات
ع ــدي ــدة ،فــي مـقــدمـهــا الــدعــم األمـيــركــي
لـ ــ«وح ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة
ً
شمال ســوريــا ،إال أنــه ال يبدو معزوال
عن ملف األزمة الخليجية ،بالنظر إلى
انخراط أنقرة املباشر في أتون األزمة،
واتخاذها موقفًا داعمًا بقوة للدوحة،
ب ــرزت آخــر فصوله ،أم ــس ،فــي تشديد
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء الـتــركــي ،نعمان
قورتوملوش ،على أن «مسألة القاعدة
ال ـتــرك ـيــة (ف ــي ال ــدوح ــة) تـعـنــي تــركـيــا
وقطر فقط ،وال تعني أي دولة ثالثة»،
ودعــوتــه السعودية إلــى «التراجع عن
الشروط التي ُوضعت بمنطق أن على
قـطــر تنفيذها ( )...فـهــذه ش ــروط غير
ع ــادل ــة وغ ـي ــر م ـن ـص ـفــة ب ـحــق الـشـعــب
ال ـق ـطــري ،وال تـقـبــل بـهــا أي دول ــة ذات
سيادة».
وم ـ ــن ت ــركـ ـي ــا ،ان ـت ـق ــل ت ـي ـل ــرس ــون إل ــى
الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـت ــي م ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أن يـبـيــت
فيها ث ــاث ل ـيــال ،قبيل أن ينتقل إلــى
السعودية ومنها إلى قطر ومن ثم إلى
الـكــويــت م ـجــددًا ،حيث يختتم جولته
بحلول يــوم الخميس املـقـبــل .والتقى
ال ــوزي ــر األم ـيــركــي ،م ـســاء االث ـن ــن ،في
ال ـق ـص ــر األم ـ ـيـ ــري ب ـم ـحــاف ـظــة ح ــول ــي،
أمـيــر الـكــويــت ،صـبــاح األحـمــد الجابر
ال ـص ـب ــاح ،ب ـح ـضــور وزيـ ــر الـخــارجـيــة
صباح الخالد الحمد الصباح .وفيما
لم ترشح أي أنباء عما دار خالل اللقاء،

ّ
ليال قبل أن ينتقل إلى السعودية
من المقرر أن يبيت تيلرسون في الكويت ثالث ٍ
ومنها إلى قطر ومن ثم إلى الكويت مجددًا (أ ف ب)

برز تصريح الفت ملستشار تيلرسون،
آر سي هاموند ،استبعد فيه تحقيق
ً
تقدم سريع ،قائال إن «من املبكر توقع
التوصل إلــى نتائج» ،مضيفًا «(أننا)
على بعد أشهر مما نتصور أنه سيكون
ً
حــا فعليًا ،وه ــذا األم ــر غير مشجع».
وأع ـلــن هــامــونــد ،بـحـســب تصريحات
أوردت ـه ــا «أســوشـيـتــد ب ــرس»(« ،أن ـنــا)
سوف نعمل مع الكويت ،ونــرى ما إذا
ك ــان بــإمـكــانـنــا مـنــاقـشــة استراتيجية
جـ ــديـ ــدة» .اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـ ـق ــوم ،وف ــق
املـســؤول األمـيــركــي ،على تفكيك رزمــة
املقاطعة ،وعــدم العودة
مطالب الــدول
ِ
إلـيـهــا ك ـحــزمــة ،إذ إن ــه «ال جـ ــدوى من
ذلك» ،ومناقشة «ما يمكن العمل عليه
بشكل فردي».
وقبيل وصــول تيلرسون إلى الكويت،
ال ـت ـق ــى أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد م ـس ـت ـشــار األم ــن
الـقــومــي الـبــريـطــانــي ،م ــارك سـيــدويــل،
ال ــذي ي ــزور الــدولــة الخليجية حاليًا،
ً
استكماال ،على ما يبدو ،لجهود وزير
الخارجية ،بوريس جونسون .واختتم

األخـ ـي ــر ،ي ــوم األح ـ ــد ،ج ــول ــة خليجية
بدأها من السعودية ،وأنهاها في قطر،
ّ
بعد زيارته الكويت ،التي حــث ،منها،
أطــراف األزمــة على «احـتــواء االحتقان
الحالي ،واالستعجال بإيجاد حل عبر
الحوار» ،الفتًا إلى أن «ما يريد الناس
رؤيـ ـت ــه ه ــو وقـ ــف ت ـص ـع ـيــد (األزمـ ـ ـ ــة)،
وتـحـقـيــق تـقــدم نـحــو مـعــالـجــة تمويل
اإلرهاب في املنطقة ،وتجاه إنهاء هذا
ّ
الحصار» .واعتبر أن «من غير املحتمل
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر» أن ت ـت ـح ــول امل ــواج ـه ــة
ً
الحالية إلــى مواجهة عسكرية ،قائال:
«كل شخص تحدثت معه قال العكس.
ال احتمالية ألي مواجهة عسكرية».
وسـتـشـكــل ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى األقـ ــل حتى
أواخ ـ ــر ت ـمــوز الـ ـج ــاري ،مـحـطــة دائ ـمــة
لزوار املنطقة األجانب ،بوصفها صلة
ال ــوص ــل ب ــن ق ـطـ َـبــي األزمـ ـ ــة .ول ــن تـمـ ّـر
أيــام قليلة على إنهاء وزيــر الخارجية
األميركي جولته في  13الشهر الحالي،
حتى يبدأ الرئيس التركي رجب طيب
أردوغـ ــان ،زي ــارة للخليج ،بعد إحياء

ذك ـ ــرى م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ف ــي بـ ــاده.
وقــال أردوغ ــان ،أمــس ،فــي تصريحات
للصحافيني الذين رافـقــوه إلــى مدينة
هامبورغ األملانية ،إنــه «سيكون ّ
لدي
تحركات دبلوماسية خــاصــة بعد 15
يــول ـيــو /ت ـم ــوز .أود أن أزور املـنـطـقــة
ّ
(ال ـخ ـل ـي ــج) مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،عــل ـنــا نتمكن
م ــن امل ـســاه ـمــة ف ــي إع ـ ــادة ال ـح ــوار بني
دول امل ـن ـط ـقــة خ ــال الـ ــزيـ ــارة .نخطط
لزيارة قطر والكويت واململكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ب ــال ــذات» .ون ـبــه أردوغ ـ ــان
ُ
إل ــى ضـ ــرورة أال تـعـتـبــر زي ــارت ــه نــوعــا
مــن الــوســاطــة ،موضحًا« :لقد تحملت
ال ـكــويــت دور ال ــوس ـي ــط ،ون ـحــن نــدعــم
جهود الوساطة التي تبذلها ،ما أعنيه
أن (ال ــزي ــارة) سـتـكــون للمساهمة في
إعـ ــادة تــأسـيــس ال ـح ــوار ب ــن مختلف
األطراف» .وأشار إلى أنه ناقش األزمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ــع ن ـظ ـي ــري ــه األمـ ـي ــرك ــي
والــروســي على هامش قمة العشرين،
وأكد لهما ضرورة العمل «إليجاد حل
عبر الحوار».
وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـت ـح ــرك ــات ال ـخــارج ـيــة
إلحداث خرق في جدار الخالف ،تنشط
الدبلوماسية الداخلية بني الدول التي
َ
ال تـعـ ّـد نفسها طــرفــا فــي ال ـنــزاع ،وبني
عواصم األزمة .والتقى وزير الخارجية
ال ـع ـم ــان ــي ،ي ــوس ــف ب ــن عـ ـل ــوي ،أم ــس،
نظيره القطري ،محمد بن عبد الرحمن
آل ثـ ــانـ ــي ،فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـع ـمــان ـيــة
مسقط .وقالت وكالة األنباء العمانية
الرسمية إن «اللقاء تناول دعم جهود
الوساطة التي يقوم بها الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،أمير الكويت،
لتقريب وجهات النظر ،ورأب الصدع
لحل األزمــة الراهنة ،بما يحافظ على
أم ــن واس ـت ـقــرار دول مجلس الـتـعــاون
ومـسـيــرة الـعـمــل الخليجي املـشـتــرك».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـط ــري ــة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أن «وزي ـ ــر
الخارجية القطري أطلع بن علوي على
مستجدات األزمــة الخليجية الراهنة،
واإلج ـ ـ ــراءات غـيــر الـقــانــونـيــة ال ـتــي تم
اتخاذها ضد الدوحة».
(األخبار)

أميركا

ترامب االبن :تواصلت مع الروس للحصول على معلومات عن كلينتون
ال يكاد دونالد ترامب يخرج من مأزق
حتى يقع في آخر ،خصوصًا في ما
يتعلق باالتهامات بـ«التدخل الروسي
في االنتخابات الرئاسية لمصلحته» .وفيما
يعكف على دحض هذه التقارير ،تبرز
ّ
تطورات ليست لمصلحته ،وآخرها تلك
التي تطاول نجله
ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـي ــة لـ ـق ــاء ال ـن ـج ــل األك ـب ــر
ل ـلــرئ ـيــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
(دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب االب ـ ـ ـ ــن) ب ـم ـحــام ـيــة
م ـقـ ّـربــة م ــن الــرئــاســة ال ــروس ـي ــة ،أثـنــاء
الحملة االنتخابية الرئاسية ،تتفاعل
وتشهد ّ
تطورات جديدة تأتي في غير
مصلحة الــرئـيــس .وبـعــد يــومــن على
ك ـش ــف ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
عن أن ترامب االبــن أجــرى هــذا اللقاء،
ً
أف ــادت الصحيفة نـفـسـهــا ،أم ــس نقال
ع ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ،بـ ــأنـ ــه شـ ـ ـ ــارك فــي
اج ـت ـمــاع ف ــي ح ــزي ــران  ،2016لتوفير
«مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـح ــرج ــة» عـ ــن ه ـي ــاري
كلينتون ،منافسة ترامب حينها على
الرئاسة ،وهو ما يغذي الجدل بشأن
احتمال تدخل روسي في االنتخابات
األميركية.
ّ
وفيما كان ترامب االبــن قد عقب على
تقرير الصحيفة الـســابــق ،بـ ّـالـقــول إن
اللقاء جاء من أجل بحث تبني أطفال

روس من أزواج أميركيني ،إال أنــه أكد
أم ــس آخ ــر امل ـع ـلــومــات ال ـتــي كشفتها
الـصـحـيـفــة ،مـشـيـرًا فــي ب ـيــان إل ــى أنــه
ال ـت ـق ــى امل ـح ــام ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة نــاتــال ـيــا
فيسيلنيتسكايا ،التي قالت إن «لديها
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن أشـ ـخ ــاص مــرتـبـطــن
ب ــروس ـي ــا ي ـم ـ ّـول ــون ال ـل ـج ـنــة الــوطـنـيــة
الديموقراطية ،ويدعمون كلينتون».
لكن بحسب قوله« :سريعًا ما ّ
تبي أن
ليس لديها أيــة معلومة مهمة» ،بيد
أنـهــا تـحــدثــت عــن تبني أط ـفــال روس
من أزواج أميركيني ،في إطار برنامج
ّ
ع ــلـ ـق ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادم ـي ــر
ب ــوت ــن .وأض ـ ـ ــاف أن م ـس ــأل ــة الـتـبـنــي
«ك ــان ــت الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقــي ،ولـ ــم تـكــن
املـعـلــومــات املــزعــومــة الـتــي قــد تساعد
ســوى ذريـعــة للحصول على الـلـقــاء».
وسبقت هــذا املـقــال سلسلة تغريدات
ل ـتــرام ــب ،ب ـعــد يــومــن ع ـلــى اجـتـمــاعــه
ب ـبــوتــن الـ ــذي أث ـي ــرت خ ــال ــه املـســألــة
ال ـتــي ت ـسـ ّـمــم ال ـع ــاق ــات ب ــن الـبـلــديــن.
وفتحت تحقيقات ع ـ ّـدة فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ـشـ ــأن ات ـ ـهـ ــامـ ــات ب ــوج ــود
اتصاالت بني مسؤولني روس وأفــراد
م ــن فــريــق حـمـلــة ت ــرام ــب ،فـيـمــا ينفي
هذا األخير باستمرار هذه االتهامات.
كذلك ،صـ ّـرح املتحدث باسم الكرملني
دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،بــأنــه ل ـيــس من
املمكن تأكيد أو نفي لقاء نجل ترامب
باملحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـه ــم «لـ ــم ي ـس ـم ـعــوا بها
أبـ ـ ـدًا» .وق ــال بـيـسـكــوف ردًا عـلــى أحــد

تواجه إدارة
ترامب مشاكل
في تنظيم
عملها ،خصوصًا
في قضايا الهجرة

المحامية الروسية قالت إن لديها
معلومات حول اشخاص مرتبطين
بروسيا يدعمون كلينتون (أ ف ب)

«ال نعرف من هي ،وطبعًا ال
األسئلةّ :
ـام
ـ
ح
ـ
م
ـل
ـ
ك
ـات
ـ
ع
ـا
ـ
م
ـ
ت
ـ
ج
ا
ـب
ـ
ـق
يمكننا تـعـ
ٍ
روسي ،داخل البالد أو خارجها».
وفي سياق متصل ،اتهم ترامب أمس
مــديــر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ـيــدرالــي
الـ ـس ــاب ــق ج ـي ـم ــس كـ ــومـ ــي ،ب ـت ـســريــب
م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام،
ّ
تصرفه بغير القانوني .ونشر
واصفًا
في تغريدة ،عبر صفحته على موقع
«تويتر» ،رابطًا ملوقع شبكة «فوكس
ّ
ن ـ ـيـ ــوز» ،ي ــت ـه ــم ف ـي ــه ك ــوم ــي بـتـســريــب
معلومة سرية للغاية ألحد أصدقائه.
وأف ــادت صحيفة «ذا هـيــل» ،فــي وقت
ً
ســابــق ،نقال عــن مـصــادر لها ،أن أكثر
م ــن ن ـص ــف «امل ـ ــذك ـ ــرات ال ـش ـخ ـص ـيــة»،
ال ـتــي سـجـلـهــا كــومــي بـعــد األح ــادي ــث
م ــع ت ــرام ــب حـ ــول م ـســألــة ص ــات ــه مع
روسيا ،كانت تحتوي على معلومات
سرية .وبحسب املصادر ،كانت أربعة
م ــن ت ـس ـعــة ت ـس ـج ـيــات ت ـح ـمــل عــامــة
«ســري» أو «ســري للغاية» ،وتسربت
املـعـلــومــات الـ ــواردة فيها إلــى وسائل
اإلعـ ــام الح ـق ــا .وك ــان كــومــي ق ــد اتـهــم
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بــال ـض ـغــط عـلـيــه
بـ ـش ــأن ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ص ـ ــات فــري ـقــه
املزعومة بروسيا ،وذلــك بعدما أقاله
ترامب من منصبه مطلع أيار املاضي.
في غضون ذلك ،يبدو أن إدارة ترامب
ال تـ ـ ــزال ت ــواج ــه م ـش ــاك ــل ف ــي تـنـظـيــم
ُ
عملها ،في الوقت الــذي لم تشغل فيه
ّ
ك ــاف ــة ال ــوظ ــائ ــف ف ـي ـهــا ،وف ــي مختلف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا أف ـ ـ ـ ــادت بــه

صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،أم ــس،
ظ ـهــرت نـقـطــة ج ــدي ــدة ضـمــن ال ـصــراع
والنقاش الــدائــر في اإلدارة الداخلية،
ّ
تتعلق بالطرف الحكومي الذي يجب
ً
أن يـكــون م ـســؤوال عــن تطبيق قانون
الهجرة والالجئني.
ولـ ـ ُفـ ـت ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «م ـن ــذ
أن أق ـ ـ ـ ّـر ق ــان ــون ال ـه ـج ــرة وال ـج ـن ـس ـيــة
ف ــي عـ ــام  ،1952أن ـي ـط ــت هـ ــذه املـهـمــة
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .أمـ ـ ــا اآلن ،فـقــد
أصـبــح هــذا التقليد مــوضــع تـســاؤل».
وأشـ ـ ــارت إلـ ــى وث ـي ـقــة م ــوض ــوع ــة مــن
قبل كبار مستشاري البيت األبيض،
ت ـض ـ ّـم ـن ــت اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ب ـن ـق ــل م ـك ـتــب
ال ـشــؤون القنصلية ،ومـكـتــب السكان
والالجئني والهجرة إلــى وزارة األمــن
ال ــداخـ ـل ــي .إال أن م ــا ي ـن ـبــئ ب ـن ـشــوب
خ ــاف فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،تـصــريــح أحــد
امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض بــأنــه
«إذا لــم يقبل وزي ــر الـخــارجـيــة ريكس
تيلرسون بالتغييرات املقترحة ،فإن
الخطة القاضية بتجريد وزارت ـ ّـه من
صالحياتها في هذا الشأن ،ستنفذ».
وعلى الرغم من أن عملية إعادة تنظيم
وزارة الخارجية ال تــزال قائمة ،إال أن
املـتـحــدثــة باسمها هـيــذر نـ ّـويــر أكــدت
أن «تيلرسون يشدد على أنه يجب أن
يبقى املكتبان في مكانهما» ،مضيفة
ّ
أنه «يرى أن العمل املتعلق بالالجئني
أس ــاس ــي ف ــي م ـه ـمــة الـ ـ ـ ــوزارة وتــأمــن
الحدود ،وحماية الشعب األميركي».
(األخبار)
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َ
ً
تسريب وثائق «اتفاقي الرياض» يزيد األزمة اشتعاال
نـشــرت شبكة « »CNNاألمـيــركـيــة وثــائــق
«سـ ّ
ـريــة للغاية» ّ
اتفاقيتني بني دول
تخص
ّ
مجلس التعاون الخليجي ،وقعت عليهما
ق ـط ــر ،ع ــام ــي ( 2013ات ـف ــاق ـي ــة ال ــري ــاض)
و( 2014اتفاقية الرياض التكيملية).
في اتفاقية عام  2013املكتوبة بخط
وجاء ّ
اليد ،موقعة من كل من أمير قطر تميم بن
حمد آل ثاني وامير الكويت صباح األحمد
ال ـجــابــر ال ـص ـبــاح ،أن ــه «ت ــم عـقــد مـبــاحـثــات
مـسـتـفـيـضــة ت ــم خــال ـهــا إج ـ ــراء مــراجـعــة
ش ــام ـل ــة ملـ ــا يـ ـش ــوب الـ ـع ــاق ــات بـ ــن دول
املجلس (التعاون) والتحديات التي تواجه
أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة إلزالــة
ما يعكر صفو العالقات بينها» ،وأظهرت
الــوثــائــق تـعـ ّـهــد أم ـيــر قـطــر «بـتـنـفـيــذ بـنــود
االتفاقية أمام قادة الخليج».
ّ
وتم االتفاق في الوثائق على اآلتي 1 :ـ عدم
التدخل في الشؤون الداخلية ألي من دول
املـج ـلــس بـشـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر مـبــاشــر
وع ــدم إيـ ــواء أو تـجـنـيــس أي م ــن مــواطـنــي
دول املجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع
أنظمة دولتهم إال في حال موافقة دولتهم،

نتائج اللوتو اللبناني
26 23 19 13 12 5 4
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1525وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 23 - 19 - 13 - 12 - 5 - 4 :الرقم
اإلضافي26 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 394,236,800ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 74,980,970ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة74,980,970 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 47,076,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,769,215 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 47,076,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,054 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44,665 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 136,864,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,108 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 517,813,033 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1525
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح85053 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28,437,275 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة9,479,092 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5053 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.053 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 375
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة864 :
• يومية أربعة5123 :
• يومية خمسة21666 :

وعدم دعم الفئات املارقة املعارضة لدولهم،
وعدم دعم اإلعالم املعادي.
 2ـ ـ عــدم دعــم اإلخ ــوان املسلمني أو أي من
املـنـظـمــات أو التنظيمات أو األفـ ــراد الــذيــن
يـهــددون أمــن واسـتـقــرار دول املجلس عن
طريق العمل األمني املباشر أو عن طريق
محاولة التأثير السياسي.
3ـ ـ عــدم قيام أي مــن دول مجلس التعاون
بتقديم الدعم ألي فئة كانت في اليمن ممن
يشكلون خطرًا على الدول املجاورة لليمن.
ونصت بنود اتفاقية الرياض التكميلية عام
َ
 2014التي وقعها كل من ملكي السعودية
والبحرين وأميري قطر والكويت ،وحاكم
دبي محمد بن راشد آل مكتوم ،وولي عهد
أبو ظبي الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان،
على اآلتي:
 1ـ «تأكيد أن عدم االلتزام بأي بند من بنود
ً
اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخالال
بكامل ما ورد فيهما.
 2ـ ـ ـ أن م ــا ت ــوص ــل إل ـي ــه رؤسـ ـ ــاء األج ـه ــزة
االستخباراتية في محضرهم املشار إليه
أع ــاه يـعــد تـقــدمــا إلن ـف ــاذ ات ـف ــاق الــريــاض

وآل ـي ــات ــه الـتـنـفـيــذيــة ،م ــع ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة
ال تتجاوز شهرا من تاريخ هذا االتفاق.
3ـ عــدم إي ــواء أو توظيف أو دعــم ـ ـ بشكل
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ـ ـ ف ــي ال ــداخ ــل أو

الحصار :الوثائق
دول
ّ
تؤكد تهرب قطر من
الوفاء بالتزاماتها

الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعالمية
ممن لــه توجهات تـســيء إلــى أي دول ــة من
دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،وت ـل ـتــزم ك ــل دول ــة
باتخاذ كافة اإلجراءات النظامية والقانونية
والقضائية بحق ما يصدر عن هؤالء من
تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس

هي التي ذكــرت في اتفاق الرياض وآليته
واالتفاق التكميلي».
وف ــي امل ـقــابــل ،أك ــد مــديــر مـكـتــب االت ـصــال
الحكومي في الدوحة الشيخ سيف بن أحمد
آل ثاني ّأن «الحصار املـفــروض على دولة
قطر يعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للنظام
األساسي ملجلس التعاون الخليجي واتفاق
الرياض  2014 /2013وآليته التنفيذية».
وش ـ ّـدد فــي تصريح لشبكة «ســي إن إن»
عـلــى أن «مـطــالــب هــذه ال ــدول ال عــاقــة لها
مطلقًا باتفاق الــريــاض ،وتضمنت إغــاق
قناة الجزيرة ودفع التعويضات» .وقال إن
«الـسـعــوديــة أو اإلم ــارات لــم تقوما بتنفيذ
اتـفــاق الــريــاض وال آليته التنفيذية والتي
تـنــص عـلــى نـقــل مـخــاوفـهــم املــزعــومــة إلــى
دولة قطر قبل افتعال هذه األزمة».
وأردف« :ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب ف ـق ــد ت ــم رف ــض
هـ ــذه امل ـط ــال ــب م ــن ق ـب ــل دولـ ـ ــة ق ـط ــر ل ـعــدم
مشروعيتها وهــو ما أيــده املجتمع الدولي
باإلعالن عن عدم منطقية ومعقولية هذه
الطلبات كما أدان املجتمع الدولي إجــراءات
فرض الحصار».

التعاون لدول الخليج العربية ،بما في ذلك
محاكمته (.)...
4ـ الـ ـ ـت ـ ــزام ك ــاف ــة ال ـ ـ ـ ــدول ب ـن ـه ــج س ـيــاســة
مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــدعــم ج ـم ـهــوريــة مصر
العربية واإلسـهــام في أمنها واستقرارها
واملساهمة في دعمها اقتصاديًا ،وإيقاف
كافة النشاطات اإلعالمية املوجهة ضدها
في جميع وسائل اإلعــام ،بما في ذلك ما
يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة
مصر مباشر ،والسعي إليقاف ما ينشر
من إساءات في اإلعالم املصري».
وبعد تسريب الوثائق ،تبادلت قطر والدول
املحاصرة لها االتهامات بشأن عدم تنفيذ
َِ
ات ـف ــاق ــي ال ــري ــاض .وأص ـ ـ ــدرت ال ـس ـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـصـ ــر ب ـيــانــا
مشتركًا أكــدت فيه أن الوثائق «تؤكد بما
ً
ال يدع مجاال للشك تهرب قطر من الوفاء
بالتزاماتها ،وانتهاكها ونكثها الكامل ملا
تعهدت به».
وشددت على «أن املطالب الـ 13التي قدمت
للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها
والتزاماتها السابقة ،وأن املطالب باألصل

استراحة
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أفقيا

العربي – ّ
 -1أديب وناقد مصري كبير ّ
ّ
كوم التراب بالعامية – -2
لقب بعميد األدب
ّ
يوناني – عاصمة جمهورية التشيك في وسط منطقة بوهيميا التاريخية
فيلسوف
–  -3تراب أو ما ُدق منه – دولة عظمى –  -4والد – حبس النساء خالل الحروب – -5
إله – لباس يستر النصف األسفل من الجسم –  -6بياض يبدو على أظفار األحداث
– غير ناضج من الفاكهة –  -7رفيق – شرب وابتلع الكأس بمرارة –  -8أنقل الكتاب
من لغة أجنبية الى لغة عربية – مدينة فرنسية –  -9أشار بإصبعه – بلدة كبيرة
في قضاء عكار –  -10إسم ُيطلق على السويد والنروج والدانمارك ويضم أحيانًا
فنلندا وايسلندا ُ
ويعرف هذا املحور ببالد الغابات والبحيرات واملراعي الخصبة

عموديًا

 -1شاعر الهند الكبير ومن أعالم األدب العاملي حصل على جائزة نوبل سنة 1913
ّ
السجن – من الحبوب – مضغ ّ الطعام –  -3من أسماء
– بعد خامس –  -2فــر من ّ
السيف – دولة عربية –  -4صف من كلمات في كتاب أو صف من حروف على دفتر
أنت باألجنبية – ألقي األوراق على
– بطل أسفار ومغامرات ألف ليلة وليلة – ّ -5
األرض – خاصتي وملكي –  -6مرض صدري – كشاف الينابيع أو دليل –  -7سهل
ونهر إيطالي – للتعريف – فريق غنائي سويدي معتزل –  -8بلدة لبنانية بقضاء
بعلبك – مدينة في سويسرا على بحيرة ليمان –  -9عائلة وزيرة خارجية أميركية
سابقة – متحف وقصر شهير في فرنسا –  -10من معالم لبنان السياحية الشهيرة

أفقيا

شروط اللعبة
ّ

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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 2624
1

حلول الشبكة السابقة

 -1شروال – خبيث –  -2ايسلندا – لو –  -3كمان – الحبر –  -4ماربيا –  -5أم – قيس – ّردك – -6
لحية – درباس –  -7مجد – منع – هر –  -8ور – يا – و و و و –  -9فوجي ياما –  -10ياسمني – تني

عموديًا

 -1شاكر املوجي –  -2ريم – محجر –  -3وسام – يد – فس –  -4الناقة – يوم –  -5لن – ري – ماجي –
ّ
رعوي –  -8حارب – وات –  -9يلب – داهومي –  -10ثورة كسروان
 -6د ا ب س د ن – ين –  -7خالي –

حل الشبكة 2623

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة ومغنية مـصــريــة .اعـتــزلــت الـفــن بعد أكـثــر مــن عشرين عــامــا من
العمل معللة األمر بأن الدخالء على مهنة الفن كثر مما أدى الى ابتعاد
عدد كبير من الفنانات عن الوسط
ُ
 = 5+11+3+2+7+6خــاف اليسار ■  = 5+1+8+2+10تلف على بكرة ■
 = 9+4حرف عطف

حل الشبكة الماضية :امانويل كانت

18
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
ُ
امل ّربي شربل سمعان مرعب
(رئيس بلدية زوق مصبح السابق)
زوجته :أمال ريمون زلعوم
ابناه :سيمون وجورج
ابنته :الدكتورة روال زوجة الدكتور
سامي ملكي وعائلتهما
والده :سمعان طانيوس مرعب
شقيقاه :جــاك زوجته تريز سالمه
وعائلتهما
إيلي
شقيقتاه :لور وسميرة
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
ال ـي ــوم االث ـن ــن  10ت ـمــوز  2017في
كنيسة السيدة الــورديــة الرعائية،
زوق مصبح ،ثم يوارى الجثمان في
مدافن العائلة ،زوق مصبح.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء 11
الجاري في صالون كنيسة السيدة
الـ ــورديـ ــة ال ــرع ــائ ـي ــة ،زوق مـصـبــح
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة قبل
الظهر حتى السابعة مساءً.

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
الحاجة سهيال علي حجيج
زوجة املرحوم الحاج طلعت حجيج
أوالده ـ ـ ـ ــا  :ال ـ ـحـ ــاج ن ـج ـي ــب ورضـ ــا
والحاج باسم
بناتها  :دينا و رائدة
اصهرتها  :د .حسني معتوق و د.
حسان يحي
ت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــازي االربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء
 ، 2017/07/12من الساعة الرابعة
ً
مساء.
عصرًا حتى السابعة
املـ ـك ــان  :ال ـج ـم ـع ـيــة االس ــام ـي ــة في
منطقة الرملة البيضاء ،مقابل أمن
الدولة.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
اآلسفون آل حجيج ،آل ناصر الدين،
آل معتوق ،آل يحيى ،آل سلطان ،آل
الدرويش ،وعموم أهالي ديرنطار.

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــى إلـيـكــم فقيدتنا
الغالية املرحومة
باسمة أحمد أمني قاروط
زوجة الحاج خليل محمد املصري
تقبل التعازي اليوم الثالثاء الواقع
ف ــي  ١١ت ـم ــوز  ،٢٠١٧م ــن ال ـســاعــة
الـثــالـثــة حـتــى الـخــامـســة والـنـصــف
ً
مساء ،في صالة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي فــي منطقة بئر
حسن قرب مقر امن الدولة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

لينا األسعد
حرم الرئيس الراحل كامل األسعد
خليل كامل األسعد
عبد اللطيف كامل األسعد
ووائل كامل األسعد
ِّ
مسلمني ُ
لحكم الله ومؤمنني بقدره
ينعون إلى الجنوب والوطن
العالمة السيد ،والقاضي املسدد،
كهف الالئذين وحضن الخائفني
سماحة حجة اإلسالم
السيد أحمد شوقي األمني
وي ـت ـشــاركــون امل ـص ــاب والـ ـع ــزاء مع
أنجاله األكارم وسائر املحبني

رقد على رجاء القيامة
الدكتور فؤاد جمال موسى
والده املرحوم الدكتور
جمال فؤاد موسى
والدته املرحومة جانيت نقوال معماري
زوجـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة مـ ـن ــى ج ـ ــورج
سالمة
اوالده مايا
عمر
ش ـق ـي ـق ـتــاه ال ــدكـ ـت ــورة هـ ــدى ارم ـل ــة
جيمس كوتون
ندى زوجة ناصيف رزق الله
شقيقه املهندس عمر زوجته زينة
يقطني
وعــائــات ـهــم وان ـس ـب ــاؤه ــم يـنـعــونــه
اليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
وغـ ـ ـدًا االرب ـ ـعـ ــاء  11و  12ال ـج ــاري
مــن الساعة الثالثة مــن بعد الظهر
لغاية السابعة مـسـ ً
ـاء فــي صالون
كنيسة نياح السيدة االرثوذكسية ،
املكحول (رأس بيروت).

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املغفور له
عاطف صيداوي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـه ـ ــادي
صيداوي
والدته :املرحومة نزيهة ّ
نصار
زوجته :الدكتورة رفيف رضا
أوالده :ليلى ،حسن ،عباس
شقيقه :عفيف
ش ـق ـي ـقــاتــه :ع ـف ــاف زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
خليل ّ
صباغ
عايدة زوجة راشد الحسني
ج ــرى ال ـ ّـدف ــن ف ــي ج ـ ّـبــان ــة الـنـبـطـيــة
ظهر يوم األحد في ّ 9
تموز .2017
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـ ّـصــص
وال ـتــوج ـيــه ق ــرب أم ــن ال ـ ّـدول ــة بعد
ظ ـهــر ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي  13تـ ّـمــوز
مــن الساعة الثالثة وحتى الساعة
ً
مساء.
السابعة
وت ـق ــام ذكـ ــرى أس ـب ــوع ع ـلــى وفــاتــه
في الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم األحد الواقع في  16تموز
في حسينية النبطية للرجال ،وفي
منزل والــده عبد الـهــادي صيداوي
في ّ
حي امليدان للنساء.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل ال ـ ـص ـ ـيـ ــداوي ورضـ ــا
ّ
ّ
وصباغ والحسني وعموم
ونصار
أهالي النبطية.

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملتان األثيوبيتان
SELAM MEHAMED BEDASO
TIGIST DINKU YADETE
م ــن مـ ـن ــزل م ـخ ــدوم ـه ـم ــا ،يـ ـح ــذر مــن
استخدامهما ،ملن يجدهما االتصال
على الرقم 03/889255

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتلزيم اشـغــال هندسة
مدنية النـشــاء محطة نقالة  66ك.ف .في
م ـن ـط ـقــة عـ ــاصـ ــون ،م ــوض ــوع اس ـت ـق ـصــاء
االسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ـ ــم ث4د 5688/ت ـ ــاري ـ ــخ
 ،2017/5/30قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/21عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ 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  5تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1291
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2017/08/01وذلــك في قاعة
امل ـنــاق ـصــات ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــأمــن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الـثــالــث ،لتلزيم خــوذ ّ
درج ــات نــاريــة لعام
 2017موضوع دفتر الشروط رقم /201م
ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
فــي مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/08/01وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الـثــالــث ،لتلزيم حبر مختلف لـعــام 2017
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /203م ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
فــي مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة ثــانـيــة) في
تـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والنصف
من يوم الثالثاء الواقع فيه ،2017/08/01
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم نظام إطفاء
ح ــري ــق  FM200لـ ـع ــام  2017م ــوض ــوع
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط رقـ ـ ــم /158م ل ت ــاري ــخ
.2017/06/01
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه

املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة التاسعة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2017/08/01وذلــك في قاعة
امل ـنــاق ـصــات ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لــأمــن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
ّ
الـثــالــث ،لتلزيم مــولــدات كهربائية لعام
 2017موضوع دفتر الشروط رقم /199م
ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
مناقصة عامة
رقم /3124م ع إ/م م3/
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/7/26ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الصحة فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أعمال تنظيف املباني والساحات العامة
التابعة للطبابة العسكرية.
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/454م ع إ /م ص تاريخ 2017/2/27
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مـصـلـحــة ال ـص ـحــة مـبـنــى عـفـيــف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/7/7
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1339
إعادة إعالن تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية في بلدة كفرنون ـ ـ
قضاء عكار ـ ـ محافظة عكار
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فـيــه ال ـثــامــن م ــن شـهــر آب  ،2017تـجــري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ مـنــاقـصــة إع ـ ــادة تـلــزيــم
مـشــروع حفر بئر استقصائية فــي بلدة
كفرنون ـ ـ قضاء عكار ـ ـ محافظة عكار.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم

 5لتنفيذ صفقات حفر اآلب ــار والتحري
ع ــن امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة بـطــريـقــة ال ــروت ــاري
على ان ال يكون في عهدته اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1310
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء خطوط
صرف
صحي وقناة لتصريف مياه األمطار في
مـجــرى شـتــوي فــي بـلــدة بمكني ـ ـ ـ قضاء
عاليه
الساعة التاسعة من يــوم االثنني الواقع
ف ـي ــه الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر م ــن ش ـه ــر آب ،2017
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مناقصة تـلــزيــم مـشــروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ص ـ ــرف صـحــي
وقناة لتصريف مياه األمطار في مجرى
شتوي في بلدة بمكني ـ ـ قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة وعشرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
ّ
اضافية.
وشروط
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1313
إعالن
تـعـلــن ك ـهــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لترجمة نصوص بعض
دف ــات ــر الـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة لـ ــزوم مــديــريــة
الــدراســات ،موضوع استقصاء االسعار
رق ــم ث4د 5912/تــاريــخ  ،2017/6/5قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الجمعة 2017/8/11
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عــن اسـتــدراج للعروض لشراء
أعمدة خشبية طول  9م( .عدد  ،)300وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االداريــة
املـ ـح ــددة ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـ ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
الـ ـش ــراء ف ــي امل ـص ـل ـحــة االداريـ ـ ــة ف ــي مــركــز
الشركة فــي البحصاص مــا بــن الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا

الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

إعالنات

ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم ال ـعــروض يــوم االثنني
ال ــواق ــع فـيــه  7آب  2017الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1318
تبليغ
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة /
ايجارات
ي ــدع ــو ق ـلــم هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة امل ــدع ــى عليهم
فاطمة ورائدة واسعد وأمل ُ
وربى وجهاد
ومحمد حوماني واملجهولي محل االقامة
الحضور اليه الستالم اوراق الدعوى رقم
 2017/104وامل ـق ــام ــة عـلـيـكــم م ــن املــدعــن
علي يوسف حمزة وهــدى حسني شومان
بوكالة املحامي علي جابر بموضوع فسخ
عقد ايجار وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم
ضمن نطاق املحكمة ما لم تكونوا ممثلني
بـمـحــام حـيــث يـعــد مـكـتـبــه مـقــامــا مـخـتــارًا
وإال جاز إبالغكم االوراق وموعد الجلسة
بواسطة رئيس القلم والتعليق على لوحة
االعالنات ضمن املهلة القانونية من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عامر رئيف وهبه بوكالته عن عماد
مـصـطـفــى ال ــدن ــدش ـل ــي وك ـي ــل ف ـهــد محمد
صالح العذل (سـعــودي) سند تمليك بدل
عن ضائع باسم  /فهد محمد صالح العذل
(سعودي) للقسم رقم  28بلوك  ABبالعقار
 4117مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بيروت
د .غالب أبو زين
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الـثــانـيــة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/3041
م ــوج ــه الـ ــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ــه :أح ـم ــد ع ــدن ــان
الرافعي ،من سكان ابــي سمراء ،طرابلس،
سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدك من املدعية شركة
ت ـم ــوي ــل ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي نـبـيــه
حـ ـم ــود ،ت ــدع ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم  173بـتــاريــخ
 2017/3/30املـتـضـمــن إل ــزام ــك ب ــأن تــدفــع
ل ـل ــرش ــرك ــة امل ــدعـ ـي ــة م ـب ـل ــغ /86350/د.أ.
سـتــة وث ـمــانــن ال ـفــا وثــاثـمــايــة وخمسني

دوالرًا أم ـيــرك ـيــا أو م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الــوط ـن ـيــة ب ـتــاريــخ اإلي ـف ــاء م ــع ف ــائ ــدة هــذا
امل ـب ـل ــغ م ـح ـت ـس ـبــة ع ـل ــى املـ ـع ــدل الــوس ـطــي
للفائدة املصرفية على االيداعات بالعملة
االمـيــركـيــة مــن تــاريــخ  2010/9/20لغاية
االيـ ـف ــاء ال ـف ـع ـلــي ،وت ـض ـم ـي ـنــك امل ـصــاريــف
والنفقات كافة ،وذلــك خــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ،وثالثني
يومًا من تاريخ التبليغ.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
بيان
صادر عن اللجنة التأسيسية لنقابة تجار
وصناعة
أق ـم ـشــة الـ ـب ــرادي وامل ـف ــروش ــات ف ــي لـبـنــان
الشمالي
ق ــررت اللجنة التأسيسية للنقابة دعــوة
الهيئة العامة إلجــراء انتخابات عامة في
مركز النقابة الكائن في مقر اتحاد نقابات
أرب ــاب العمل ـ ـ الـتــل نـهــار الجمعة الــواقــع
فيه  2017/7/28من الساعة الثانية ظهرًا
حـتــى الـســاعــة الـخــامـســة عـصـرًا وفــي حــال
ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب ف ــي ال ـج ـل ـســة االول ــى
تؤجل الى جلسة ثانية تعقد بعد اسبوع
نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة بـ ـت ــاري ــخ  2017/8/4فــي
نـفــس الـتــوقـيــت وامل ـك ــان ،وي ـكــون النصاب
القانوني متوافرًا بمن حضر.
تقبل طلبات الترشيح لدى أمانة السر في
مــركــز الـنـقــابــة يــومـيــا مــن الـســاعــة الثامنة
ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة م ــن بعد
الـظـهــر ،ويـقـفــل قـبــل ثــاثــة أي ــام مــن موعد
االنتخابات.
وعلى كل من يرغب بالترشيح لالنتخابات
أن يتقدم بطلب ترشيحه مرفقًا بصورة
عن الهوية وسجل عدلي ال يعود تاريخه
الك ـث ــر م ــن ش ـه ــر وذل ـ ــك ف ــي م ـق ــر االت ـح ــاد
ألرباب العمل من الساعة التاسعة صباحًا
حتى الخامسة عصرًا.
في 2017/7/6
أمني السر بالتكليف
محمد الحلبي
الرئيس املكلف
طالل محمد صوراني
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الـ ــى امل ـس ـت ـش ـكــل بــوج ـه ـهــم ح ـســن وفـضــل
حسني الصباغ ،النبطية ومجهولي محل
ً
االق ــام ــة ،وع ـمــا بــأحـكــام املـ ــادة  409أ.م.م.
تنبئكما هذه الدائرة بأن لديها باملشكلة
التنفيذية رقــم  2017/103واملـتـكــونــة بني
ال ــدكـ ـت ــور ع ـل ــي ال ـص ـب ــاغ وب ـي ـن ـكــم مــوعــد
جلسة املقررة بتاريخ  2017/7/27والقرار
االع ـ ـ ــدادي الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2017/1/25

والئحة انقاذ قرار اعدادي ومرفقاته وكافة
اوراق املشكلة التنفيذية وعليه تدعوكما
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور ال ـي ـهــا شخصيًا
أو بــواسـطــة وك ــاء قــانــونـيــن الس ـتــام ما
ذك ــر اع ــاه تـحــت طــائـلــة متابعة اج ــراءات
ً
امل ـحــاك ـمــة بـحـقـكـمــا أص ـ ــوال بــان ـق ـضــاء 20
يومًا تلي النشر.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن من محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
رقم امللف2017/248 :
تـ ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي س ـل ـيــم مـ ـح ــرز امل ـص ــري
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه االسـ ـت ــاذ انـ ـط ــوان يمني
ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه ح ـص ــر ارث
املــرحــومــة اس ـعــاف أسـعــد زخـيــا الــدويـهــي
ارملة املرحوم توفيق سليم املصري دون
اوالد ـ ـ وقــد توفي زوجها قبلها وتبني ان
ورثـتـهــا هــم اشقائها عــزيــز ويمنى وادال
وحسيبة وغره دون سواهم.
فمن لديه اعتراض عليه التقدم به الى قلم
هــذه املحكمة خــال مهلة شهر مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مصطفى محمود سرور بوكالته عن
حيدر عباس موسى السيد ملوكله طارق

م ــوس ــى ال ـس ـيــد س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  2758قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب محمد صــالــح ب ــدوي ملوكلته هنية
م ـح ـمــد ج ـش ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  62عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب يــوســف وهـبــي خـشــاب سند تمليك
بدل ضائع العقار  1200شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
طلب السيد علي بــركــات حمزه تصحيح
مــوال ـيــده ف ــي ال ـع ـقــاريــن رق ــم  800و2474
م ـن ـط ـقــة ال ـش ـه ــاب ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة واع ـت ـب ــار
ً
مواليده  1964بدال من .1959
للمعترض  20يومًا للمراجعة.
القاضي العقاري في الجنوب
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محمد الحاج علي
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا طلب
جـ ـ ــورج س ـل ـيــم م ـس ـعــد شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع للعقار  547مجيدل
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا باسم
حسن
تبليغ
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة /
عقاري.
يدعو قلم هذه املحكمة ،املدعى عليه عبد
العزيز محمد فحص ،آخــر مقام معروف
له في جبشيت مقابل مبرة السيدة زينب،
وامل ـج ـه ــول م ـحــل اإلق ــام ــة إلـ ـي ــه ،الس ـتــام
أوراق ال ــدع ــوى رق ــم  ،2017/210املـقــامــة
عليك مــن أدهــم خليل زيــن الــديــن ،بوكالة
املحامية مريم سكافي ،بمادة إلزام تعبيد
إن ـ ـشـ ــاءات وإفـ ـ ـ ــراز وت ـس ـج ـيــل م ـل ـك ـيــة فــي
ال ـع ـقــار  /1390جـبـشـيــت ،وع ـل ـيــك ات ـخــاذ
محل إقامة ضمن نطاق املحكمة ،مالم تكن
ً
ممثال بمحام يعد مكتبه مقامًا مختارًا،
وإال جــاز إبالغك األوراق وموعد الجلسة
بواسطة رئيس القلم والتعليق على لوحة
اإلعـ ــانـ ــات ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة مــن
تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -مديرية ال ــواردات /املصلحة املالية اإلقليمية فــي محافظة النبطية –دائ ــرة االلـتــزام
الضريبي  ,دائرة التدقيق امليداني و دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
علي ابراهيم حطيط
محمد حسني ياسني
حسن حسني شامي
أمني محمد شعبان
غالب نجيب سعيد
شادي علي بشروش
ربيع حيدر شميساني
حسني علي ايوب
حسني علي مراد
عناية علي شحبور
حسن عبدالحسني حطيط
فضل عباس مراد
محمد يوسف سعد
اسماعيل ابراهيم زريق
Loucas electronic and network solution
سمير يوسف فواز
علي خليل حيدر
محمود حسني زلزلي
محمد احمد عبد علي
فادي محمود مشيمش
محمود عبد الرسول أمني
خالد علي نصر الله
محمود محمد برجاوي
يوسف هاني رحمة
حسني حامد عياش
محمود حسن محسن
شركة انترغاز غبريس
قبيسي لإلستيراد و التصدير (كوبيميكس)
نضال حسني عليق
كليمون فوزي الحداد
حسن امني سبيتي
عباس محمد تقش
مصطفى محمد رعد

رقم املكلف
2264830
427370
170914
171314
107125
1504878
319288
1454946
1003926
3310049
1881095
3304047
1501344
1509214
2542821
176748
168603
991390
3292841
253552
661862
3325712
244842
334347
379931
1914451
2590526
2170555
2371330
3297750
3297397
3302736
3305585

رقم البريد املضمون
RR163181179LB
RR163181050LB
RR163181063LB
RR163181032LB
RR163180981LB
RR163180916LB
RR163180788LB
RR163180880LB
RR163181222LB
RR173919358LB
RR173919335LB
RR173919035LB
RR163178047LB
RR173919066LB
RR173919106LB
RR163181593LB
RR163181253LB
RR163181182LB
RR163181117LB
RR163181046LB
RR163176412LB
RR173918940LB
RR163176165LB
RR163181134LB
RR163181205LB
RR173918967LB
RR163176103LB
RR163176117LB
RR163176409LB
RR173918689LB
RR173918701LB
RR173918732LB
RR163176749LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2017/6/23
2017/05/17
2017/6/23
2017/05/30
2017/6/23
2017/06/01
2017/6/23
2017/06/13
2017/6/23
2017/06/16
2017/6/23
2017/05/16
2017/6/28
2017/05/31
2017/6/23
2017/05/29
2017/06/28
2017/06/02
2017/06/23
2017/06/05
2017/06/28
2017/06/06
2017/06/28
2017/05/12
2017/06/30
2017/05/12
2017/06/28
2017/05/12
2017/03/30
2017/03/22
2017/03/29
2017/03/23
2017/03/30
2017/03/22
2017/04/12
2017/04/06

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1326
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رياضة

الكرة اإلسبانية

برشلونة على أبواب انقالب داخلي
بوادر أزمة جماهيرية في
برشلونة ضد اإلدارة الحالية
للنادي ورئيسها جوسيب
ماريا بارتوميو ،على خلفية
الفشل المتواصل في سوق
االنتقاالت الصيفية ،الذي تال
موسمًا متواضعًا للفريق
الكاتالوني ،تنازل فيه عن
عرشه المحلي

شربل ّ
كريم
ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،ي ـت ـل ـقــى بــرش ـلــونــة
ال ـضــربــات م ــن هـنــا وه ـن ــاك .فــالـنــادي
الكاتالوني عاجز حتى اآلن عن حسم
أي صفقة كبيرة وحتى صغيرة .هذا
ف ــي وق ــت يـحـتــاج فـيــه «ال ـبــاوغــرانــا»
إل ــى ورش ــةٍ حقيقية بـعــدمــا ب ــدا ّ
جليًا
أن ل ــدي ــه م ـش ــاك ــل ف ــي م ــراك ــز ك ـث ـيــرة،
ونقصًا في مراكز أخرى ال يوجد فيها
البديل الذي يمكن أن يكون بمستوى
األساسي.
وإذا كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة م ـتــوق ـعــا
الوصول إليها مع خروج نجوم الجيل
الذهبي واح ـدًا تلو اآلخــر من النادي،
ما انعكس أخيرًا على صــورة الفريق
ّ
ال ــذي ب ــدا ال يقهر لـفـتــرة طــويـلــة ،فــإن

إدارة «ال ـب ــرس ــا» تـتـحـمــل املـســؤولـيــة
كاملة لتدهور األوض ــاع تباعًا ،وهو
أم ــر اس ـت ـفــاق عـلـيــه الـجـمـهــور أخ ـي ـرًا،
وي ـم ـكــن مل ـســه م ــن خ ــال ردود الـفـعــل
على كل خبر يرد عبر صفحات مواقع
التواصل االجتماعي الخاصة ببطل
ك ــأس امل ـلــك ،وكــذلــك مــن خ ــال وســائــل
اإلعالم ّ
املقربة منه.
وبــال ـتــأك ـيــد ،ل ــم ي ـكــن خ ـبــر ع ــدم ق ــدرة
الــرئ ـيــس جــوس ـيــب م ــاري ــا بــارتــومـيــو
عـ ـل ــى حـ ـس ــم ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال الـ ـه ــدف
األول لبرشلونة في سوق االنتقاالت،
أي اإليـطــالــي مــاركــو فـيــراتــي ،السبب
األس ـ ــاس وراء ال ـغ ـضــب الـجـمــاهـيــري
الحاصل حاليًا ،بل إن ما بدا عليه من
ضعف لبارتوميو وفريق عمله ،الذي
ل ــم يـسـتـطــع ح ـتــى إق ـن ــاع الع ــب شــاب

م ـثــل دان ـ ــي س ـي ـبــايــوس ل ـل ـت ـحـ ّـول من
ّ
ريــال بيتيس إليه ليحط األخير لدى
الغريم ريال مدريد ويعيد إلى الذاكرة
خسارة «البرسا» السباق لضم العب
واعــد آخــر هو ماركو اسينسيو الذي
ّ
وقع للملكي أيضًا.

ّ
شتان ما بين أيام البورتا
والمرحلة التي يعيشها
«البرسا» مع بارتوميو

إذًا ،وكأنه ال يكفي جمهور «البرسا»
رؤي ــة الــريــال يحتفل بلقب «الليغا»
موسم عانى فيه
ودوري األبطال في
ٍ
فريقهم على مختلف الصعد ،ليظهر
أن إدارت ـ ـهـ ــم غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة ح ـت ــى عـلــى
حـســم الـصـفـقــات الـبـسـيـطــة ،م ــا فتح
الباب على عودة املطالبات باستقالة
بارتوميو واملــديــر الــريــاضــي روبــرت
ف ــرن ــان ــدي ــز ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد وضـ ــع فيه
الرئيس ثقته الكاملة لجلب فيراتي،
قبل أن يخرج لتغطية فشله ،متذرعًا
ّ
بأن باريس سان جيرمان الفرنسي ال
ّ
يرد على عروض ناديه.
املـهــم أن اسـتـقــالــة بــارتــومـيــو وفــريــق
عمله ،التي ُحكي عنها في الكواليس
قبل أيام على نهاية األسبوع املاضي،
ًّ
قد تكون حل للجميع ،إذ ال يعقل أن

َ ّ
ال ُيعقل أن ناديًا
بحجم برشلونة
يتغنى فقط
من
بتمكنه
فعل شيء ُي َع ّد
ّ
أقل اإليمان إذا
صح التعبير ،وهو
التعاقد مع
المدرب إرنستو
فالفيردي
(أرشيف)

ميسي ضد قدوم باولينيو إلى «البرسا»
وقت تتخبط فيه إدارة برشلونة لحسم صفقاتها
في ٍ
الصيفية ،جاء نبأ رفض نجم الفريق األرجنتيني ليونيل
ميسي ،ضم البرازيلي باولينيو ،كالصاعقة على إدارة
النادي .إذ ذكرت صحيفة «دايلي
ستار» البريطانية ،أن ميسي ال
يرغب في تعاقد «البرسا» مع
العب توتنهام هوتسبر السابق،
منعًا لتكرار أخطاء املوسم
املاضي ،عبر عقد صفقات ال
تفيد الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن
البرازيلي نيمار ،يدعم انضمام
مواطنه وصديقه إلى الفريق،
ويحاول إقناع اإلدارة باملضي قدمًا في هذه الصفقة،
وخصوصًا أن باولينيو ال يمانع خفض راتبه ،ليصل إلى
 5ماليني يورو في املوسم ،من أجل االنتقال إلى «البرسا»،
رغم أنه يحصل على  9.5ماليني يورو مع ناديه الحالي.

الكرة األلمانية

الوشم يهدد العبي «البوندسليغا»
أضـ ـ ـ ــاء ت م ـج ـل ــة «كـ ـيـ ـك ــر» األمل ــان ـي ــة
عـلــى «ظ ــاه ــرة» ان ـت ـشــار ال ــوش ــم في
الـ ــدوري األملــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،حيث
ّ
تحول إلى «إدمان» في بالد أظهرت
فيها الدراسات أن  %10من شعبها
يحملون أوشامًا على أجسادهم.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــي
«ال ـ ـ ـبـ ـ ــونـ ـ ــدس ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــا» لـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة أن
االسـتـثـنــاء اآلن هــو أن يـكــون هناك
الع ــب ال يــوجــد ع ـلــى جـسـمــه وش ــم،
بحسب ما نقلت «كيكر» في عددها
أمس عن ماتياس بـ ِـرم ،وهو طبيب
فريق نادي نورمبرغ.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول خ ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ــوش ـ ـ ــم ي ـ ــورغ ـ ــن
إلزنبروخ في حديث مع «كيكر» إن
الـحـضــور اإلعــامــي الكبير لالعبي
الـكــرة والــوشــم على أجـســادهــم أدى

إل ـ ــى ان ـت ـش ــار ال ــوش ــم ف ــي املـجـتـمــع
األملاني.
ويـ ـ ـق ـ ــوم إل ـ ــزنـ ـ ـب ـ ــروخ مـ ـن ــذ عـ ـش ــرات
الـ ـسـ ـن ــن بـ ــرسـ ــم الـ ــوشـ ــم ل ــزب ــائ ـن ــه،
ويـ ـ ـت ـ ــردد ع ـل ـي ــه ب ـع ــض نـ ـج ــوم ك ــرة
الـقــدم أيـضــا ،ومــن أشـهــرهــم الــدولــي
م ــارك ــو روي ـ ــس م ـه ــاج ــم ب ــوروس ـي ــا
دورتـ ـم ــون ــد ،وه ــو ي ـش ــرح« :ال ــوش ــم
ه ــو عـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة ص ـغ ـي ــرة ،إنــه
جرح ،وفي رأيي أن نجوم كرة القدم
يتعاملون معه باستخفاف كبير».
هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
ان ـت ـقــال أمـ ــراض ف ـيــروس ـيــة خـطـيــرة
عـبــر إب ــر الــوشــم غـيــر املـعـقـمــة ،مثل
اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي.
وي ـن ـصــح إل ــزنـ ـب ــروخ ال ــاع ــب بـعــدم
دق وشـ ـ ــم بـ ـ ــأي حـ ـ ــال مـ ــن األح ـ ـ ــوال

ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ف ــي م ــرح ـل ــة ن ـقــاهــة:
«ال ـج ـســم ي ـح ـتــاج إل ــى طــاقــة كـبـيــرة
لـكــي يتعافى مــن ه ــذا ال ـجــرح ،ومــن
ثم يصبح من الصعب أن يقدم ً
أداء
بنسبة مئة في املئة».
ويتمتع إلــزنـبــروخ بثقة املسؤولني
والـ ــاع ـ ـبـ ــن ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ ،لــدرجــة أنــه أصبح
املتعهد بوشم العبي الفريق.
وي ـ ــرف ـ ــض ال ـ ــرج ـ ــل وش ـ ـ ــم ال ــاعـ ـب ــن
قـبــل امل ـبــاريــات املـهـمــة ،إذ يــذكــر أنــه
جـ ـ ــاء إل ـ ـيـ ــه املـ ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
راوول بــوبــاديـيــا عـنــدمــا ك ــان العبًا
ف ــي مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ق ـبــل س ـنــوات،
ورجاه أن يرسم له وشمًا ،موضحًا
له أنه خارج ّتشكيلة املباراة القادمة
ل ـف ــري ـق ــه .ونـ ــفـ ــذ إلـ ــزن ـ ـبـ ــروخ لــاعــب
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المكسيك تبدأ الكأس
الذهبية بفوز...

نــاديــا بحجم برشلونة يتغنى فقط
بتمكنه من فعل شيء ّ
يعد أقل اإليمان
إذا صــح الـتـعـبـيــر ،وه ــو الـتـعــاقــد مع
املــدرب إرنستو فالفيردي ،واسترداد
جـيــرارد ديلوفيو بحكم خيار إعــادة
الشراء الذي يملكه في عقد انتقاله.
مــن هـنــا ،تــذهــب األف ـك ــار إل ــى مقارنة
ب ـس ـي ـطــة مـ ــع مـ ــا ي ـع ـي ـشــه «الـ ـب ــرس ــا»
ف ــي زم ــن بــارتــوم ـيــو ،وم ــا عــاشــه في
زمــن الرئيس السابق جــوان البورتا
ً
م ـث ــا ،حـيــث ك ــان ه ــذا ال ـن ــادي مــركـزًا
الستقطاب أكبر نجوم العالم الذين
ل ــم ي ـف ـض ـلــوا أحـ ـ ـدًا ع ـل ـيــه ،فـتـقــاطــرت
األس ـمــاء ال ـب ــارزة للتوقيع مـعــه ،ومــا
أكـثــرهــا! إذ يمكن ذكــر البعض منها
مل ـعــرفــة الـ ـف ــارق ال ـك ـب ـيــر ب ــن الـحـقـبــة
امل ــاضـ ـي ــة والـ ـح ــالـ ـي ــة .الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــان
رونالدينيو وداني الفيش ،الفرنسي
تييري هنري ،الكاميروني صامويل
إي ـت ــو ،ال ـبــرت ـغــالــي دي ـك ــو ،ال ـســويــدي
زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ،الـفــرنـســي
إي ــري ــك أبـ ـي ــدال ،داف ـي ــد ف ـيــا وغـيــرهــم
الكثيرون...
كل هــؤالء جاء بهم البورتا ليحصد
ّ
الفريق املجد أينما حل ،بينما يعجز
وسط
بارتوميو حاليًا عن ضم العب
ٍ
ّ
واحد يسد الثغرة التي خلفها شافي
ه ــرن ــان ــدي ــز م ـنــذ رح ـي ـل ــه ،فــالــائـحــة
يأت منها
التي وضعها حتى اآلن لم ِ
أحد ،فكان البرازيلي كوتينيو أولى
امل ـ ـحـ ــاوالت ال ـف ــاش ـل ــة ،تـ ــاه ال ــدول ــي
أن ــدي ــر ه ـي ــري ــرا ،ث ــم ف ـي ــرات ــي ،وحـتــى
قبلهم الـعــاجــي جــان ميشال سيري
ال ـ ــذي ي ـل ـعــب ل ـف ــري ــق ص ـغ ـيــر (ن ـيــس
الـفــرنـســي) م ـقــارنــة بــال ـفــرق األخ ــرى
ال ـت ــي تـلـعــب ل ـهــا األسـ ـم ــاء الـســابـقــة
الذكر.
ً
ف ـع ــا ه ــو ال ـف ـشــل ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ملسه
عـنــدمــا يضطر بــرشـلــونــة إل ــى وضــع
البرازيلي باولينيو هدفًا له اآلن ،ال
انـتـقــاصــا مــن قيمة الــاعــب ،ول ــو أنــه
فشل أوروبـيــا مع توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي ،وال ألنــه يلعب حاليًا في
الصني ،بل ألن فريق عمل بارتوميو
لم يتمكن حتى اآلن من إغالق الصفقة
ً
املهددة فعال ،لعدم قدرته على إقناع
الصينيني بمنطق أو بمبلغ مقبول!
ٌ
خ ــوف كـبـيــر يـعـيـشــه جـمـهــور الـفــريــق
الكاتالوني ،وهــو مــن دون شــك مبرر،
إذ ًإن األي ــام تـمـ ّـر مــن دون أن يسمعوا
نبأ مفرحًا ،بل باتوا على قناعة بأنهم
سيصحون على صفقة عنوانها أسوأ
مما عرفوه يوم قرأوا في الصحف خبر
انـتـقــال الـفــرنـســي جـيــريـمــي مــاتـيــو أو
البرازيلي دوغالس إلى فريقهم.

لم يشأ رومنيغيه تأكيد رحيل كوستا ،لكنه أكد وجود مفاوضات مع يوفنتوس (أرشيف)

سوق اإلنتقاالت

بايرن ويوفنتوس في األمتار
األخيرة إلنهاء صفقة كوستا
ب ـع ــد أن اس ـت ـع ــار ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ـي ـن ـغ ـس ـلــي
ك ــوم ــان م ــن ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي
مل ــدة مــوس ـمــن ،ث ــم اش ـت ــراه نهائيًا
ه ــذا الـصـيــف ،ف ــإن صـفـقــة مشابهة
ستأخذ اتجاهًا معاكسًا ،إذ ذكرت
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ل ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــب» ال ــري ــاضـ ـي ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـش ـه ـيــرة أن ال ـنــاديــن
تــوصــا إل ــى ات ـفــاق ح ــول اسـتـعــارة
«ال ـ ـيـ ــوفـ ــي» لـ ـلـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغـ ـ ــاس
كــوسـتــا ملــدة مــوسـمــن مــع إمكانية
تفعيل بند شرائه في  2019مقابل
 33مليون يورو.
لكن الرئيس التنفيذي لبايرن ،كارل
 هاينتس رومنيغيه ،لم يشأ تأكيديخف
حصول الصفقة ،رغــم أنــه لم
ِ
وج ـ ــود م ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـن ــادي ــن،
وقـ ـ ـ ــال خـ ـ ــال امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي
ل ـت ـقــديــم ال ــاع ــب ال ـج ــدي ــد لـلـفــريــق
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ،ال ـف ــرن ـس ــي ك ــورونـ ـت ــان
توليسو« :ما زلنا نتحدث مع إدارة
كوستا،
يوفنتوس بشأن دوغالس
َّ
ولـ ـك ــن لـ ــم ت ـن ـت ــهِ ال ـص ـف ـق ــة وت ــوق ــع
العقود ،مثلما تردد أخيرًا».
وفي إسبانيا ،أكد أنخل آرو ،رئيس
ري ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــس ،أن الع ـ ــب ال ــوس ــط

أرسل الريالّ طائرة
خاصة لتقل
سيبايوس إلى مدريد

الصاعد دانــي سيبايوس سينتقل
إلى ريال مدريد.
وكــان سيبايوس ( 20عامًا) محور
ص ــراع بــن قطبي الـكــرة اإلسبانية
الـ ــريـ ــال وب ــرشـ ـل ــون ــة ،ل ـك ـنــه اخ ـت ــار
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان.
وح ـ ـ ـ ـ ــاول بـ ـيـ ـتـ ـي ــس ت ـ ـجـ ــديـ ــد ع ـقــد
سيبايوس ،الــذي بــدأ مسيرته مع
ال ـ ـنـ ــادي ف ــي  ،2014وخـ ـ ــاض 108
م ـب ــاري ــات ،لـكـنــه اع ـت ـبــر أن الــوقــت
الحالي هو املناسب للرحيل .وقال
آرو فــي مــؤتـمــر ص ـحــافــي« :رفــض
داني عرضًا للتجديد مع بيتيس،
وك ـم ــا ن ـع ـلــم ف ــإن ــه ع ـقــد ات ـف ــاق ــا مع

ريال مدريد».
وذك ــرت وســائــل اإلع ــام اإلسبانية
أمس أن الريال أرسل طائرة خاصة
ّ
إل ــى خـيــريــز لـتـقــل سـيـبــايــوس إلــى
العاصمة اإلسبانية ،حيث إجراءات
انـتـقــالــه إل ــى ال ـفــريــق املـلـكــي مقابل
 18مـلـيــون ي ــورو ،لينضم بالتالي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن الع ـب ــي الــوســط
امل ــوه ــوب ــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــد عـلـيـهــم
زيدان.
وفـ ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ض ــم إن ـت ــر مـيــانــو
الع ــب وس ــط فيورنتينا اإلسـبــانــي
بورخا فاليرو الذي خضع للفحص
الطبي.
وك ــان فــالـيــرو ( 32عــامــا) قــد انضم
إل ــى «ال ـف ـي ــوال» ق ــادم ــا م ــن فـيــاريــال
اإلسباني في  2012وشارك معه في
 32مباراة في الــدوري وأحــرز هدفًا
واحدًا.
وقــالــت شبكة «س ـكــاي سـبــورتــس»
اإلي ـط ــال ـي ــة إن ف ــال ـي ــرو ال ـ ــذي سبق
ل ـ ـ ــه الـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب لـ ـ ــوسـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش
أل ـب ـي ــون اإلن ـك ـل ـي ــزي سـيـنـتـقــل إل ــى
«ال ـن ـيــراتــزوري» مقابل  5.5ماليني
يورو ( 6.26ماليني دوالر) ً
بناء على
عقد ملدة ثالثة أعوام.

االستثناء أن يكون هناك
العب في ألمانيا ال يوجد
على جسمه وشم (أرشيف)

رغ ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ف ــوشـ ـم ــه ف ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــه ،ل ـكــن
بوبادييا شارك بعدها في املباراة،
ليجري تغييره خــالـهــا ،فقد شعر
ب ــال ــوه ــن «وق ـ ـ ــد كـ ـن ــت فـ ــي م ـن ـت ـهــى
الغيظ» ملــا حــدث ،وتعلمت الــدرس،
يوضح إلزنبروخ.
م ــن جـهـتــه ،ي ـشــرح الـطـبـيــب ب ـ ِـرم أن
ألوان الوشم يعتبرها الجسم شيئًا
غــري ـبــا ع ـنــه ف ــي ال ـب ــداي ــة «ل ــذل ــك من
املــؤكــد إل ــى ح ـ ٍّـد مــا أن ــه سـيـقــوم بــرد
فعل مناعي في مكان الوشم ،ويمكن
أن يـ ـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى حـ ـس ــاسـ ـي ــة».
وي ـض ـيــف الـطـبـيــب األمل ــان ــي« :حـتــى
لــو لــم تظهر حساسية ،فــإن الجسم
يـ ـنـ ـشـ ـغ ــل ب ــالـ ـتـ ـع ــاف ــي مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــرح
امل ـف ـت ــوح ،ومـ ــن ث ــم يـنـخـفــض األداء
على أرض امللعب».

رغـ ــم م ـشــارك ـت ـهــا بـتـشـكـيـلــة ش ــاب ــة ،حققت
املكسيك حاملة اللقب انطالقة جيدة في الكأس
الذهبية ،وجاءت على حساب السلفادور ،1-3
فــي الـجــولــة األولـ ــى مــن مـنــافـســات املجموعة
الثالثة.
وافتتح هيدغاردو مارين التسجيل للمكسيك
بكرة رأسـيــة ( ،)8إال أن السلفادور سرعان
ما ّ
ردت بهدف التعادل بواسطة نلسون بونيا
( .)10ومنح إلـيــاس هرنانديز التقدم مجددًا
للمكسيك بتسديدة قوية ( ،)29قبل أن ّ
يوسع
البديل أوربيلني بينيدا النتيجة بمتابعته كرة
من مسافة قريبة داخل الشباك (.)55
ورفـ ـ ـع ـ ــت امل ـك ـس ـي ــك رصـ ـي ــده ــا إلـ ـ ــى سـبـعــة
ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة م ــن دون خ ـس ــارة ضد
السلفادور في سلسلة ممتدة منذ عام .2009
وفي مباراة ثانية من املجموعة نفسها ،تخطت
جامايكا منافستها كوراساو .0-2
وانـ ـتـ ـظ ــرت ج ــام ــاي ـك ــا ال ــدق ـي ـق ــة  58لـتـفـتـتــح
التسجيل أم ــام منتخب مـغـمــور كــرويــا عبر
روماريو وليامس بكرة سددها بيسراه ،قبل
أن تضيف الثاني عن طريق دارن ماتوكس في
الدقيقة .73

 ...وأساطيرها يخسرون
أمام األلمان

اسـ ـتـ ـع ــاد األمل ـ ـ ـ ــان وامل ـك ـس ـي ـك ـي ــون ذك ــري ــات
جـيـلــي مــونــديــالــي  1986و 1998فــي م ـبــاراة
اس ـت ـعــراض ـيــة أق ـي ـمــت ف ــي مـكـسـيـكــو سيتي
وانتهت بفوز األملان .1-3
وج ـم ـعــت امل ـ ـبـ ــاراة ب ــن الع ـب ــن شـ ــاركـ ــوا في
مــونــديــالــي  1986ف ــي املـكـسـيــك و 1998في
فرنسا.
وشـ ــارك ل ــدى األملـ ــان كــل مــن لــوثــار ماتيوس
ويورغن كلينسمان وأندرياس بريمه وتوماس
هــاسـلــر وت ــوم ــاس هلمر وب ـيــار ليتبارسكي
وكالوس أوغنتالر وغيدو بوخفالد ،فيما حمى
عــريــن املـكـسـيــك ال ـح ــارس الـشـهـيــر خــورخــي
كامبوس.

أخبار رياضية

أول تمرين للمدرب رضا عنتر

قــاد رضــا عنتر أول تــدريــب لفريقه الجديد
الراسينغ كمدرب أمس على ملعب قصقص
م ــع انـ ـط ــاق ت ـح ـض ـيــرات ال ـف ــري ــق لـلـمــوســم
امل ـق ـب ــل .وحـ ـض ــر ج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن ،بـيـنـهــم
الوافد الجديد خضر سالمة ،الذي انتقل إلى
«األب ـيــض» دون التوقيع معه بـعــد ،بانتظار
وصــول بطاقته الدولية .كذلك شــارك املدافع
الــرومــانــي أن ــدري ــه فـيـتــاريــو ،الــوحـيــد الباقي
م ــن أج ــان ــب امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،حـيــث ينتظر
الراسينغ وصــول مهاجم بــرازيـلــي ،إضافة
إلى العب غاني يشغل مركز الجناح .ويهدف
املـ ــدرب عـنـتــر إل ــى الـتـعــاقــد مــع الع ــب وســط
لبناني لكسب الــاعــب األجـنـبــي فــي مركز
آخ ــر .وي ــواص ــل الــراسـيـنــغ تــدري ـبــاتــه ،حيث
سيخوض اليوم تمرينه الثاني على امللعب
عينه عند الساعة .16.00

تعادل سلبي للمنتخب األولمبي

ت ـعــادل منتخب لـبـنــان األومل ـب ــي ل ـكــرة الـقــدم
سـلـبــا م ــع مـضـيـفــه ال ـس ـعــودي وديـ ــا ضمن
استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس آسيا
امل ـقــررة مــن  15إل ــى  19ال ـجــاري فــي مدينة
العني اإلماراتية.
ويخوض املنتخب اللبناني مباراة ثانية مع
السعوديني غـدًا األربـعــاء قبل أن يغادر إلى
اإلم ــارات الخميس لخوض التصفيات التي
تجمعه مع أوزبكستان في  15الجاري ،ومع
اإلمارات في  17ونيبال في  19منه.
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ثقافة وناس

فكر

مضاوي الرشيد :سرطان المذهبية سالح بيد االستعمار
«المذهبة والتطييف:
توضيح السياسات الجديدة
في الشرق األوسط» الصادر
حديثًا باإلنكليزيةّ ،
يضم
سلسلة مقاالت لمجموعة
من المفكرين العرب،
تناول كل منهم منطقة
مختلفة .يندد العمل
بمحاوالت الجهات الساعية
إلى الهيمنة على العالم
العربي واإلسالمي ،تقسيم
المنطقة طائفيًا وإثنيًا
وقبليًا

سمير ناصيف
ن ـ ـ ـ ّـدد كـ ـت ــاب «ال ـت ـط ـي ـي ــف وامل ــذهـ ـب ــة:
الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ال ـش ــرق
(Sectarianization:
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط»
Mapping the New Politics of the
 )Middle Eastالـ ـ ــذي ص ـ ــدر أخ ـ ّي ـرًا
ع ــن «دار ه ـيــرســت» (ل ـن ــدن) وحــقـقــه
األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذان فـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة دن ـ ـفـ ــر»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـ ـ ــادر ه ــاشـ ـم ــي ودانـ ـ ــي
بـ ــوس ـ ـت ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـم ـ ـح ـ ــاوالت الـ ـجـ ـه ــات
الـســاعـيــة إل ــى الـهـيـمـنــة عـلــى الـعــالــم
ال ـع ــرب ــي واإلس ـ ــام ـ ــي ،ت ـق ـس ـيــم ه ــذه
امل ـن ـط ـق ــة ط ــائ ـف ـي ــا وإثـ ـنـ ـي ــا وق ـب ـل ـي ــا.
محاوالت تتمثل في توقيد املشاعر
ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـح ـس ــاس ـي ــات ا ّلــدي ـن ـيــة
وتـ ـح ــري ــض امل ـس ـل ـم ــن الـ ـس ــن ــة عـلــى
ال ـش ـي ـع ــة واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن عـ ـم ــوم ــا عـلــى
األقليات لتحقيق الغايات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة عـلــى ح ـســاب شـعــوب
وأب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة السـ ـتـ ـغ ــال
خيرات بلدانهم الطبيعية.
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ه ـ ــاشـ ـ ـم ـ ــي وب ـ ــوسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــل ف ــي
م ـقــدمــة ال ـك ـتــاب الـ ــذي ش ـمــل م ـقــاالت
الخ ـت ـصــاص ـيــن آخ ــري ــن ب ــارزي ــن إن
ق ـ ـيـ ــادة ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي ال ــراح ــل
ال ـهــاش ـمــي رف ـس ـن ـجــانــي ومـ ــن بـعــده
الــرئـيــس مـحـمــد خــاتـمــي َ(ب ـعــد وفــاة
آيــة الـلــه الخميني) حـ َـســنــت العالقة
بني إيران ودول الخليج العربية .لكن

ال ـغــزو األم ـيــركــي لـلـعــراق ع ــام 2003
وض ــع املـنـطـقــة عـلــى بــركــان ،وأسـهــم
في تغذية الخوف والقلق ،وأدى إلى
نـشــوب صــراعــات مذهبية وطائفية
ف ــي املـنـطـقــة .لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عينه
لعب دورًا في تصاعد دور املقاومة
ض ــد االح ـت ــال ف ــي املـنـطـقــة عـمــومــا،
وفي لبنان خصوصًا ،بقيادة «حزب
الله» الذي نجح في طرد إسرائيل من
جـنــوب لـبـنــان ع ــام  2000والـصـمــود
في مواجهة نظام تل أبيب في حرب
عام .2006
في تلك املرحلة ،بدأ خصوم املقاومة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة (ح ـ ـ ـسـ ـ ــب املـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــن)
بالترويج لنظرة «الـهــال الشيعي»
أي الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــائـ ــم ب ـ ــن إي ـ ـ ــران
والعراق وسوريا ولبنان وبضرورة
اختلقوا مفهومًا آخر
مواجهته .كما
ّ
س ـ ّـم ــوه «امل ـ ــارد ال ـســنــي» الـ ــذي عليه
أن يــواجــه ه ــذا الـهــال.
صارت الدول العربية
املـ ـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ـ ــدة ألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب تـ ـتـ ـس ــاب ــق
ل ـت ــزع ــم ه ـ ــذه الـجـبـهــة
وتوقيد الصراع السني
 ال ـش ـي ـعــي ف ــي املـنـطـقــةوشيطنة إيران باعتبارها
قائدة املحور الشيعي.
ّ
ي ـ ـقـ ــول املـ ــؤل ـ ـفـ ــان إن املـ ـق ــارب ــة
ّ
األس ــاس ـي ــة ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ه ــي أن
الطائفية واملذهبية ليستا العاملني
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤدي ـ ـ ــن إلـ ـ ـ ــى عـ ــدم
األوسط،
االستقرار في منطقة الشرق ُ
ّ
بل إن «تطييفًا» أو «مذهبة» فرضتا
عـلــى ش ـعــوب ال ـش ــرق األوسـ ــط لــدعــم
ّ
استمرار أنظمة استبدادية تسلطية
يقودها حكام فاسدون يقتتلون في
ما بينهم لكسب والء الدول األجنبية
املـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة وعـ ـل ــى
خيراتها ،والتي تدعم استمرار هذه
األنظمة وزي ــادة تسليحها (وحاليًا
إثارة الخالفات في ما بينهما).

بافيل
قسطنطين ـ
رومانيا

ّ
ّ
ي ـع ـت ـقــد م ـح ــق ـق ــا الـ ـكـ ـت ــاب أن ن ـهــايــة
الـ ـ ـح ـ ــروب وال ـ ـنـ ــزاعـ ــات فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الحكام
سـتــؤدي إلــى اضـعــاف هــؤالء ّ
واهـتــزاز عروشهم ،فيما هم يشنون
الحروب على اآلخرين وعلى بعضهم
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى
وتستفيد منها إسرائيل.
ي ـش ـم ــل الـ ـكـ ـت ــاب م ـ ـقـ ــاالت مل ـج ـمــوعــة
م ــن أبـ ــرز امل ـف ـكــريــن ال ـع ــرب وال ـش ــرق
أوسـطـيــن فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،تـنــاول
ّ
كل منهم منطقة مختلفة .هكذا ،ركز
األسـ ـت ــاذان اس ــام ــة امل ـقــدســي ويــزيــد
صايغ على املنطقة عمومًا ،وباسل
ص ـل ــوخ ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،ووال ـ ـ ــي نـصــر
ع ـلــى بــاك ـس ـت ــان ،وف ـن ــار حـ ــداد على
العراق ،وباولو بينتو على سوريا،
واسـ ـكـ ـن ــدر بـ ــروجـ ــردي ع ـل ــى إي ـ ــران،
وس ـت ــاي ـس ــي بـ ــايـ ــداف ع ـل ــى ال ـي ـم ــن،

وت ــوب ــي مــات ـي ـســون ع ـلــى الـبـحــريــن،
ومادلني ويلز على البحرين.
ّ
وسنركز في هذا املقال بشكل خاص
ع ـل ــى مـ ــا ق ــال ـت ــه م ـ ـضـ ــاوي ال ــرش ـي ــد
( ،)1962األس ـتــاذة الــزائــرة فــي كلية

تجاوز لبنان مرحلة العنف عن
طريق التفاعل االجتماعي
والسياسي بين الفئات المختلفة
( )LSEف ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة لـ ـ ـن ـ ــدن» عــن
ال ـس ـع ــودي ــة وع ـم ــن س ـي ـق ــود ال ـعــالــم
العربي بعد «ثورات الربيع العربي».
ّ
متخصص
في ندوة جرت في معهد
ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ل ـن ــدن
(بــريـطــانـيــا) أخ ـي ـرًا لتقديم الـكـتــاب،
ّ
أش ـ ـ ـ ــارت ال ــرشـ ـي ــد إلـ ـ ــى أن امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية وإيران تتنازعان
حــالـيــا عـلــى ق ـي ــادة ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
والـ ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،وأن الـ ـص ــراع
ب ـي ـن ـه ـم ــا سـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي الـ ــدرجـ ــة
األولى ،قبل أن يكون مذهبيًا بني
الـسـنــة والـشـيـعــة املـسـلـمــن كما
يرغب بعضهم في تصويره.
ً
واع ـت ـب ــرت أن كـ ــا م ــن الــدول ـتــن
تـشـعــر ب ـحــذر إزاء امل ـعــارضــن فيها
مــن أبـنــاء املــذهــب الرئيسي املنتشر
على أراضيهما .وبالتالي ،فالنظام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ي ـخ ـش ــى تـ ـص ــاع ــد دور
«حـ ــركـ ــة اإلخـ ّـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ذات
األكثرية السنية فيما ُت ُ
حذر الجهات
املحافظة في إيــران إزاء الجهات
اإلص ــاحـ ـي ــة ف ـي ـهــا م ــن نـفــس
املذهب إذا انتقدتها.
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــد ف ــي
مــداخ ـل ـت ـهــا ف ــي الـ ـن ــدوة في
لندن وفي فحوى مقالها في
ّ
ال ـك ـتــاب أن الـجـهـ ّتــن تسعيان
إلبــراز نفسيهما على أنهما تقودان
املـنـطـقــة ن ـحــو األفـ ـض ــل .لـكـنـهــا رأت
ّ
في الوقت عينه أن تصعيد الحروب
امل ــذه ـب ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة
ي ـخ ــدم ف ــي ال ـن ـهــايــة م ـصــالــح ال ــدول
الـ ـكـ ـب ــرى وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ــرغ ــب
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة ع ـل ــى أن ـظ ـمــة
املنطقة وشعوبها وعلى خيراتها
الـطـبـيـعـيــة .وهـ ــذه ال ـح ــروب ليست
برأيها أكثر من «حــروب بالنيابة»
(ُ )Proxy Warsيستخدم فيها الدين
ل ـتــوق ـيــد م ـشــاعــر الـ ـك ــره ب ــن أب ـنــاء
الوطن الواحد ألهداف سلبية.
ُ
ت ـع ـت ـبــر ال ــرش ـي ــد ُم ـع ــارض ــة لـلـنـظــام
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــن م ـن ـط ـلــق
أكاديمي ولها مؤلفات بارزة عديدة.
ورأت في مقالها في الكتاب أن قادة
ال ـس ـعــوديــة ع ـمــومــا ،اع ـت ـمــدوا خطة
مـ ــزدوجـ ــة امل ـع ــاي ـي ــر واألس ـ ـلـ ــوب فــي
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ش ـع ـب ـهــم .اذ سـمـحــوا
ل ــرج ــال ديـ ــن م ـت ـطــرفــن ف ــي ب ـلــدهــم
ّ
بـ ـش ــن حـ ـم ــات طــائ ـف ـيــة ذات طــابــع

«سـ ـن ــي» ض ــد «ال ـش ـي ـع ــة» .م ــن جـهــة
أخــرى ،شجعوا وسائل اإلعــام التي
ّ
اتخاذ
على َ
يدعمونها ويـمــولــونـهــا ُ
ـارضــة
امل ــواق ــف املـعـتــدلــة نسبيًا امل ـعـ ِ
للطائفية وللمذهبية ،ولكن الجهتني
دافعتا عــن النظام القائم وكــل جهة
منهما بطريقته.
ّ
وأش ــارت الرشيد إلــى أن الـهــدف من
ه ــذه ال ـس ـيــاســة ك ــان ال ـس ـي ـطــرة على
ّ
سنية كانت
جميع أوجــه املعارضة،
أم شيعية ،وإلى إبراز الدولة كوسيط
بني هذه الجهات املتخاصمة وأنها
دولـ ــة راغ ـب ــة ف ــي م ـنــع ال ـت ـط ــرف ،من
ج ـه ــة ،ل ـك ـن ـهــا ال ـض ــاب ـط ــة ل ـت ـحــركــات
جـمـيــع ال ـف ــرق ــاء إذا ك ــان ــت تـحــركــات
سلبية ،من جهة أخرى.
هــذا الــوضــع ـ ـ ب ــرأي الــرشـيــد ـ ـ ـ يبقي
ـام فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي حــالــة
الـ ـج ــو ال ـ ـعـ ـ ّ
يخشون الشيعة
فيه
ة
فالسن
خوف،
ّ
والشيعة يقلقون إزاء السنة ،وتفقد
أي جـهــة (سـنـيــة أو شيعية) الـقــدرة
عـلــى م ـعــارضــة ال ـن ـظــام ومـحــاسـبـتــه
عـلــى أخ ـطــائــه ديـمـقــراطـيــا وشعبيًا
وسلميًا.
الخطر األقوى على النظام السعودي
وعلى أنظمة منطقة الشرق األوسط
عـمــومــا ،بنظر الــرش ـيــد ،هــو انـطــاق
م ـعــارضــة س ـنـ ّـيــة  -شـيـعـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة
وم ـتــواف ـقــة ف ــي رغـبـتـهــا ف ــي تحقيق
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـع ــارض ــة
يصعب قمعها ،على حد تعبيرها.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ،إذا ل ـ ــم ت ـ ـتـ ــواجـ ــد ه ــذه
امل ـعــارضــة ال ـفــاع ـلــة ،سـيـظــل الـشـعــب
ّ
ّ
يـعـتـقــد بـ ــأن ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ُيـشــكــل
ال ــوسـ ـيـ ـل ــة األمـ ـ ـث ـ ــل ل ـض ـب ــط األم ـ ـ ــور
وحماية أبناء البلد من رجــال الدين
املتطرفني ،مــن جهة ،ومــن املنظمات
اإلرهابية املسلحة ،من جهة أخرى.
ّ
وهكذا ،فبنظر الرشيد أن الهدف من
إثــارة الحقن املذهبي والطائفي هو
االح ـت ـفــاظ بــالـسـلـطــة ول ـيــس الــدفــاع
عــن هــذا املــذهــب أو املــذهــب اآلخ ــر أو
عن التطور نحو األفضل.
وفي الفصل األخير من الكتاب ،الذي
كتبه األس ـتــاذ فــي ال ـشــؤون الــدولـيــة
فــي «جــامـعــة دن ـفــر» تـيـمــوتــي سيك،
ّ
ّ
أك ــد سـيــك أن إعـ ــادة تـقـسـيــم منطقة
ً
الشرق األوسط ال يمكن اعتباره حال
ملشاكل املنطقة ،لكن مــن الـضــروري
إع ـطــاء دور أكـبــر ملـنـظـمــات املجتمع
امل ــدن ــي ف ــي جـمـيــع دول ـه ــا وتــوسـيــع
وسائل املشاركة ومجهود املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ح ــل الـ ـن ــزاع ــات وخ ـلــق
اللحمة االجتماعية والسياسية.
واألمـ ـ ــر األسـ ـ ــوأ ـ ب ــرأي ــه ـ ه ــو تـفــاقــم
وتزايد العنف .فالعنف يزيد الشحن
املــذه ـبــي وال ـطــائ ـفــي ،فـيـمــا الـتـفــاعــل
بني ّ املجموعات املذهبية والطائفية
يخفف من االحتقان والكره والحقد
بــن املجموعات .ولـهــذا السبب ،فإن
ال ـج ـهــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب ف ــي اس ـت ـمــرار
الــوضــع السلبي فــي املنطقة تسعى
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـح ـ ــروب ومـ ـم ــارس ــات
ال ـع ـن ــف وال ـت ـس ـل ــح واالع ـ ـت ـ ــداء عـلــى
اآلخرين.
واعتبر سيك لبنان كمثال لبلد َمـ َّـر
في مرحلة عنف كبير وخطير وتمكن
من تجاوزها (إلى ّ
حد ما) عن طريق
ال ـت ـف ــاع ــل االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي
بــن الـفـئــات املختلفة فــي هــذا البلد،
فيما تسعى قـيــادات دول أخــرى في
الشرق األوسط الى «ارتكاب» أحداث
ت ــؤدي الــى املــزيــد مــن العنف كــإعــدام
قــادة مجموعات دينية ومذهبية أو
قمعهم والتنكيل بهم واحتقارهم.
ّ
كما اعتبر أن مثال إيرلندا الشمالية
مـفـيــد ف ــي ه ــذا امل ـج ــال :بـعــد عـشــرات
السنني من االحتقان الطائفي هناك،
نجح سـكــان هــذه املقاطعة  -اإلقليم
فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــل س ـي ــاس ــي
وارتـ ـ ـض ـ ــوا ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي الـسـلـطــة
فــاسـتـقــرت األم ــور بـيـنـهــم .وه ــذا أمــر
يمكن تحقيقه فــي ال ـشــرق األوس ــط،
ّ
وعملية البدء في هذا املجال يجب أن
تنطلق في سوريا على حد قوله.
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هدى أيوب :هويتنا تكتمل بالتماس مع اآلخر
¶ مل ـ ــدة ث ــاث ــن ع ــام ــا ك ـن ــت أس ـ ـتـ ــاذة فــي
«املدرسة العليا لألساتذة» ،وكان لك تأثير
دائم وإيجابي على أجيال من املستعربني.
لـنـبــدأ بــالـحــديــث عــن مسيرتك األكــاديـمـيــة
ّ
والشخصية؟
ّ
أفضل أن نعرف الهوية ـ أي هوية
أنا ّ
ـأن ـه ــا م ـعــرفــة ال ـه ـ ّ
ـوي ــة األخـ ـ ــرى أو
ـ ـ ـ ـ بـ
الوسيطة التي مــن خاللها نستطيع
أن ن ــرى أو نـفـهــم تـلــك األخـ ـي ــرة .هــذه
ال ـطــري ـقــة أش ـب ــه ب ـم ـع ـيــار .ي ـق ــوم هــذا
املـعـيــار ب ــدور «شـبـكــة املـصـفــاة» التي
تـصـبــح الـعـنـصــر األس ــاس ــي لتكوين
ال ـه ـ ّ
ـوي ــة .وق ــد كـنــت مـحـظــوظــة ألنـنــي
ّ
استطعت أن أكــون نظرة فرنسية من
خالل الهوية العربية ،وأن أكون النظرة
ّ
العربية مــن خــال الـهـ ّ
الفرنسية.
ـويــة
ول ـ ــدت وت ــرع ــرع ــت ف ــي ل ـب ـن ــان ،حـيــث
ّ
األساسية وأصبحت
تلقيت دراستي
ّ
أستاذة في األدب واللغة الفرنسيني.
ب ـ ــدأت ب ــال ـت ــدري ــس بـتـعـيــن حـكــومــي
ّ
ثانويات بيروت.
عام  1982في إحدى
ســرعــان مــا أدركـ ــت أن ـنــي ال أستطيع
تحمل الوضع القائم في تلك الحقبة:
ّ
بـ ـع ــض طـ ــابـ ــي فـ ــي صـ ــف الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـثــانـ ّ
ـويــة ان ـخــرطــوا ف ــي امليليشيات
ّ
وال ـحــرب املـســلـحــة ال ـجــاريــة .بعدها،
تابعت دراســاتــي العليا حتى درجــة
الدكتوراه في فرنسا .وهناك ّ
تعرفت
إل ـ ـ ّـى امل ـح ـي ــط االسـ ـتـ ـش ــراق ــي وب ـ ــدأت
أتـلــقــى عــروضــا لـلـقـيــام بـتــرجـمــات أو
بمراجعات للنصوص واملخطوطات.
بعد مالحظة عملي وتقديره ،عرضوا
ّ
علي قراءة النصوص .كنت قد توقفت
عن دراسة اللغة العربية منذ الثانوية،
ّ
ولكنني اكتشفت شغفي بهذه اللغة
حــن بــدأت بتعليمها لغير الناطقني
ّ
بها والراغبني بتعلمها .هكذا افتتحت
ّ
صفحة جديدة في حياتي املهنية في
ب ــاري ــس ،وضـعـتـنــي فــي قـلــب ثقافتي
األم :لـقــد ت ـغـ ّـيــرت تـمــامــا م ــن دون أن
بنوع
أتغير في داخلي ألنني شعرت
ٍ
م ــن االت ـس ــاق ب ــن الـثـقــافـتــن .شغفت
بــالـتـعـلـيــم ،تـمــامــا كـمــا كـنــت أح ــب أن
ً
أبقى حــاضــرة بعمق فــي ثقافتي األم
مــن خــال ترسيخ الثقافة الفرنسية.
ال أعــرف ّ بالضبط كيفية القيام ّبهذا
األمر ،لكنه حدث فحسب .هذا يلخص
كل شــيء .ال يوجد انتماء أو ّ
هوية ال
تـمـ ّـر عـبــر شـبـ ًكــة انـتـمــاء آخ ــر لتمييز
رؤيتها ،خاصة في منطقة املتوسط.
ّ
¶ يعتبر كثيرون بأنك الشخص الذي فتح
ّ
الباب على مصراعيه للدراسات العربية في
الـ «املدرسة العليا لألساتذة» في باريس.
ً
ل ـيــس كــذلــك ف ـع ــا ،ال ـش ـخــص الفعلي
الـ ــذي أدخـ ــل الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة هو
ّ
دانيال ريغ .لكن أعتقد بأن استالمي
لـ ــدروس الـلـغــة ال ـعــربـ ّـيــة أع ـطــى ّاألم ــر
ب ـع ـدًا أك ـث ــر ش ـم ــول ـ ّـي ــة ،بـمـعـنــى أن ـنــي
استلمت  93مبتدئًا لتأهيل دفـعــة ال
ي ـصــل ع ــدده ــا إل ــى  150طــال ـبــا ،وهــو
رق ــم ض ـخــم .ك ــان لـ ـ ّ
ـدي ح ــب وإع ـجــاب
ّ
ك ـب ـي ــري ــن ل ـل ـغ ــة الـ ـع ــرب ــي ــة ال ي ــوازي ــه
سـ ـ ـ ــوى ح ـ ـ ّـب ـ ــي ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم .لـ ـق ــد ك ـنــت
ّ ُ
شـغــوفــة بـعـمـلــي .عــل ـمــت ف ــي مــدرســةٍ
كـنــت أج ـهــل قـيـمــة تــأثـيــرهــا ألن ـنــي لم
أك ــن أع ــرف حينها الـنـظــام الفرنسي
ج ـي ـدًا .م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،ت ــأك ــدت من
مـ ــدى ش ـع ـب ـيــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .ثــم
س ـ ــارت األمـ ـ ــور ك ــام ـت ــداد ملـهـنـتــي في
ال ـت ـع ـل ـيــم :بـ ــدأت بــاص ـط ـحــاب طــابــي
ّ
أثناء فترات التدريب في الـخــارج كل
ّ
تضمنت
ع ــام .إل ــى جــانــب الـصـفــوف،
ه ــذه ال ــرح ــات مــؤت ـمــرات ونـشــاطــات
االنـغـمــاس الـثـقــافــي ال ـضــروريــة لفهم
ّ
املجتمع ،مثل زيارة سكان املقابر في
القاهرة أو ترتيب لقاءات في املدارس
القرآنية والكتاتيب.
¶ خالل ثالثني عامًا هل َ
ظت تطورًا في
لح ِ
ّ
ّ
ّ
اهتمام الطالب باللغة والحضارة العربية؟

ّ
غادرت هدى أيوب عائلتها وطلبها ومحبيها في  18حزيران (يونيو) الماضي،
ّ
كأستاذة للغة
مخلفة وراءها فراغًا كبيرًا كانت قد مألته على مدى ثالثين عامًا
ٍ
أجيال
العربية في الـ «المدرسة العليا لألساتذة» في باريس ّ رافقت خاللها مسيرة
ٍ
ّ
كثيرون
أضحى
بها.
اطقين
الن
غير
من
العربية
والثقافة
اللغة
ومحبي
ب
طل
من
ّ
منهم من أبرز االختصاصيين في العالم العربي ّفي المجاالت كافة .أسهمت بكل
االنفتاح في مسيرتها التعليمية من خالل رحالت ونشاطات
محبة وشغف في تعزيز
ٍ
ّ
ّ
إلطالق فعالية «األسبوع العربي»،
الثقافي التي شكلت النواة األولى
االنغماس
ّ
ّ
جنبًا إلى جنب مع طلبها ،مشاركين في التخطيط والتنظيم ّ وحتى ترجمة القصائد
ّ
والنصوص .هدى ّ
مدى تأثير طلبها بها ،تركت أثرًا أكبر
على
أكدت
لطالما
التي
وب
أي
َ
ّ
ّ
بالغينّ .
طلبها الذين ّ
والموجهة
ودعوا األستاذة
وحزن
ودعوها بحرارة
وأعمق في
ٍ
أجيال من التقارب الثقافي الفرنكوفوني  -العربي« .األخبار»
واألم التي رافقت مسيرة
ٍ
تنشر هنا مقتطفات من حوار أجرته معها الباحثة كولين أوسيه (مجلة «أستاذة
في باريس») عام  2015على هامش الدورة الجديدة من «األسبوع العربي»
تعريب اسالم الشهال

ّ
هذه الثقافة لكل الجماهير.
ّ
حرصنا في كــل مــرة على البحث على
أفضل االختصاصيني شرط أن يكونوا
متحدثني بــارعــن وقــادريــن على نشر
الهدف املنشود وجذب أكبر عدد ممكن
مــن ال ـح ـضــور .وه ـكــذا أب ـصــر مـشــروع
«األسـبــوع الـعــربــي» الـنــور عــام .1998
ّ
ّقدم «األسبوع العربي» الكثير للطلب
م ــن خـ ــال إيـ ـج ــاد م ـس ــاح ــة ل ـل ـصــداقــة
تسمح لهم بــالـتــواصــل ليس فقط مع
أساتذتهم ،بل مع زمالئهم أيضًا.
¶ هــل يـتـجــاوز ص ــدى فـعــالـيــات «األس ـبــوع
العربي» جدران العالم األكاديمي؟
نـعــم ،عـلــى سبيل امل ـثــال زي ــارة ادوارد
س ـع ـيــد أو م ـح ـمــود دروي ـ ـ ــش .ادوارد
سعيد لــم يستطع ال ـقــدوم أثـنــاء فترة
ال ـف ـعــالـ ّـيــة .ول ــذل ــك اسـتـضـفـنــاه بشكل
استثنائي قبل برنامج الفعالية بأيام.
ّ
صحي
كان مريضًا جدًا وشعر بتوعك
ح ـي ـن ـه ــا .مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،وص ـ ـلـ ــت ص ـف ــوف
الحاضرين حتى حديقة لوكسمبورغ،
كان ذلك مدهشًا! أما بالنسبة ملحمود
ّ
درويش ،فقد امتألت الصالة ،حتى إن
ال ـح ـضــور ب ـقــوا واق ـف ــن عـلــى أرجـلـهــم
ـات مــن أج ــل سـمــاعــه .ك ــان كذلك
لـســاعـ ٍ
مشهدًا عاطفيًا جدًا .كان يقرأ قصائده
ّ
العربية ثم يتبعه أحد الطالب
باللغة
بقراءة الترجمة التي أعددناها باللغة
ّ
الفرنسية ،كان ذلك رائعًا.
¶ تتحدثني عن الشعر كثيرًا ،هل للقصيدة
م ـك ــان ــة واهـ ـتـ ـم ــام خـ ــاص ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
«األسبوع العربي»؟
ب ــال ـط ـب ــع ،ب ــرن ــام ــج ال ـف ـع ــال ـ ّـيــة مـمـتـلــئ
بقصائد عــربـ ّـيــة مـتـ َ
ـرجـمــة .نحن نقوم
ّ
ب ـتــوج ـيــه دعـ ـ ــوات ع ــامل ــي ــة لـلـكـثـيــر من
الـفـنــانــن وال ـش ـع ــراء وال ــروائ ـي ــن مثل
ّ
الدويهي،
صنع ّ
الله إبــراهـيــم ّ وجــبـ ّـور ّ
ولكن الشعر له أهمية خاصة ،ألنه أحد
ّ
العربية التي يتم
أكثر جوانب الثقافة
ً
إغفالها واألكثر إثارة أيضًا.

ن ـعــم وال .ال ــدراس ــات ال ـعــرب ـيــة عـمــومــا
ت ـ ـجـ ــذب األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي ال ـف ـض ــول
تجاه اآلخــر ،باملعنى املباشر واألكثر
إسـ ــاءة :ه ــذا اآلخ ــر ال ــذي ال يشبهني.
ال يوجد حالة واحــدة عـ ّـامــة ،بل هناك
ّ
ّ
خصوصية لكل حالة ،فنحن نتعامل
مــع أف ــراد ال يــريــدون حصر اهتمامهم
ب ـفــرن ـســا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ّ
ي ـح ــرص ــون ع ـلــى ت ـعــلــم أش ـي ــاء كـثـيــرة
مختلفة وع ـلــى االن ـف ـتــاح عـلــى اآلخ ــر.
ه ـ ـنـ ــاك أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـه ـت ـم ــون بــال ـل ـغــة
العربية باعتبارها لغة ميتة .آخــرون
مـهـتـمــون بــأش ـيــاء ال تـخـطــر حـتــى في
ب ــال ـن ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،كـ ــان ل ـ ّ
ـدي
ط ــال ــب م ـج ــاز ب ــال ــري ــاض ـ ّـي ــات ،أراد أن
يـقــرأ نـ ّـص مخطوطة فــي الجبر تعود
إلــى الـقــرون الوسطى كــان قد رآهــا في
العربية
املـغــرب .هــذا االهتمام باللغة
ّ
ّ
يطرح تـســاؤالت تــراود كــل واحـ ٍـد منا،
بطريقةٍ غير مباشرة أحيانًا.
¶ ت ـ ـتـ ــواجـ ــديـ ــن ع ـ ـلـ ــى رأس شـ ـبـ ـك ــة مــن
امل ـس ـت ـعــربــن ،ح ـيــث ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــم /مـنـهـ ّـن
أصبحوا/ن في مناصب رفيعة!
ّ
العربية عام ،1985
بدأت بتعليم اللغة
وبقيت على اتصال بالكثير من طالبي

أسماء ّ
ً
محددة حتى
القدامى .لن أذكــر
ال أجـ ــرح ال ــذي ــن س ــوف أن ـس ــاه ــم ،لكن
ّ
ّ
املتخصصني
مر في صفي الكثير من
ّ
ّ
امل ـع ــروف ــن أيـ ــا ك ــان ه ــذا الــت ـخ ـصــص:
ـون ،وزراء...
مترجمون ،أســاتــذة بــاحـثـ ّ
أحـ ـبـ ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـي ـع ـه ــم ،ألنـ ـ ــه عـلــى
ّ
عـكــس االع ـت ـقــاد الـســائــد ب ــأن األس ـتــاذ

وصلت صفوف الحاضرين
للقاء ادوارد سعيد حتى
حديقة لوكسمبورغ!
ما حدث ليس مشكلة اإلسالم بل
مشكلة المجتمع الفرنسي
وحده القادر على التأثير في الطالب،
ول ـكــن ال ـطــاب هــم أي ـضــا ي ــؤث ــرون في
أساتذتهم ،هم الذين يحملون الشعلة
التي في داخـلــك ،ويبقون على رغبتك
في التعليم أو في نهل املزيد من املعرفة
في ميدان ّ
تخصصك .وال يتوقف األمر
ع ـنــد ط ــاب ــي ف ــي ال ـ ـ «امل ــدرس ــة الـعـلـيــا
لألساتذة» .لطاملا قمت برعاية طالب

ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة م ــن مـخـتـلــف املـ ــدارس
والجامعات.
¶ حدثينا ،كيف انطلقت مغامرة «األسبوع
العربي» الجميلة؟
ّ
الدراسية ،ولدت الرغبة
خالل رحالتنا
ّ
لدى طلبي بتنظيم األسبوع العربي
فـ ــي «امل ـ ــدرس ـ ــة ال ـّع ـل ـي ــا لـ ــأسـ ــاتـ ــذة».
ّ
عفوية
أردنــا أن نطلع الــنــاس بطريقة
ّ
وط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ك ــن ــا
ّ
مـحـظــوظــن ّبتعلمها خ ــال رحــاتـنــا
ّ
ودراستنا .كنا نستلهم موضوعًا كل
أسبوع أثناء إقامتنا في تلك الرحالت،
وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ـ ّـم ن ـ ـق ـ ــوم ب ـ ــوض ـ ــع وتـ ـط ــوي ــر
الـبــرنــامــج سـ ّ
ـويــة ِوف ــق ال ـ ـ ّـدروس التي
ّ
أراد الطالب سماعها :أردنا استضافة
إدوارد سـعـيــد ،وقـمـنــا بــذلــك بالفعل.
ّ
ّ
أراد الـطــاب استضافة كــتــاب يمنيني
ترجمنا نصوصهم ،وقــد نجحنا في
ذلك أيضًا ،استضفنا محمود درويش
ّ
وال ـكــتــاب الفلسطينيني ،وأدون ـي ــس...
ّ
ح ـق ـق ـن ــا ك ـ ــل م ـ ــا أردن ـ ـ ـ ـ ــاه ب ــال ــوس ــائ ــل
ّ
املـ ـت ــوافّ ــرة وامل ـت ــاح ــة ل ــدي ـن ــا .وفـ ــي كــل
م ـ ّ ّـرة كــنــا نـنـجــح فـيـهــا فـعــالـ ّـيــة رائ ـعــة،
كنا ّ
نقرر أننا ًلن نجعلها مدفوعة بل
ّ
ستكون مجانية بهدف إتاحة اكتشاف

¶ ّ
حدثينا عن فعالية األسبوع العربي لعام
 2015الذي تناول «الخيال والواقع».
أردنا أن نواجه البؤس الذي شعرنا به
بعد أحــداث «شارلي إيبدو» ،وأحــداث
سـ ــوريـ ــا ،ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـي ـم ــن وغ ـ ـ ــزة ،ه ــذا
ال ـب ــؤس الـ ــذي ب ــدأ ال ـن ــاس ف ــي الـعـ ٌـالــم
العربي يعتادون عليه .هناك تناقض
ب ــن ح ـجــم األشـ ـي ــاء ف ــي ال ــواق ــع وبــن
ردة فعلنا هنا .نحن ال نتفاعل إال في
معينة :قد ّ
أحداث ّ
تدمر مدينة بأكملها
من دون أن نتحدث عن األمر ،في حني
ّ
أن ارتــداء امــرأة الجلباب يصبح خبرًا
يـتـصــدر ال ـجــرائــد وال ـص ـحــف! أح ــداث
«ش ــارل ــي إي ـب ــدو» صــدمـتـنــا ،أصبحنا
مثل أولئك الذاهبني للحرب ويريدون
اس ـت ـخ ــدام ك ــل ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة .تم
وضـ ــع ج ـم ـيــع امل ـس ـل ـمــن ت ـحــت دائـ ــرة
االت ـ ـهـ ــام ،وأص ـب ـح ــت ه ـن ــاك ح ــال ــة من
االرتياب تجاههم .أجد ذلك غريبًا جدًا.
ّ
أردن ــا أن نـقــول إن حــريــة التعبير في
خـطــر :الـحــال كــذلــك حــن نعيش تحت
ّ
ظـ ــل ن ـظ ــام ش ـم ــول ـ ّـي م ـثــل س ــوري ــا ،أو
ـام ق ــائ ـ ٍـم ع ـلــى ال ـت ـعــذيــب وق ـت ــل كل
ن ـظ ـ ٍ
ـف ل ــه ف ــي أب ـس ــط األمـ ـ ــور ،ولـكــن
م ـخــالـ ٍ
بلد حيث يمكننا أن نقول ما
ليس في ٍ
نـشــاء مثل فــرنـســا! الـجـهـ ّ
ـاديــون الذين
اقترفوا هذه الجرائم ّ
املروعة ليسوا في
السلطة ،فلماذا التعاطي مع األمر كما
لو كــان األمــر كذلك؟ من أيــن يأتي هذا
ً
ّ
الجنون؟ نكرر مــرة أخــرى أن ما حدث
سابقًا ليس مشكلة اإلسالم بل مشكلة
املجتمع الفرنسي.
في عشرين تشرين األول (أكتوبر) ،2017
تقيم «املدرسة العليا لألساتذة» في باريس
تكريمًا رسـمـيــا لـهــدى أي ــوب ،فيما يهديها
«األسبوع العربي» دورته القادمة التي تجرى
في الربيع املقبل.

الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

ّ
ّ
«مهرجان كرامة» في بيروت يبشر بـ «هويات جديدة»!

من ملصق المهرجان للسوري ُهمام ّ
السيد

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
«مهرجان كرامة ـ بيروت ألفالم حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ف ــي سـيـنـمــا «م ـتــروبــول ـيــس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت).
املهرجان الــذي يستمر حتى  14تموز
(ي ــولـ ـي ــو) الـ ـح ــال ــي ،ي ـح ـمــل ه ـ ــذا ال ـع ــام
ع ـن ــوان «ه ـ ّ
ـوي ــات ج ــدي ــدة» ب ـعــدمــا رفــع
ّ
ال ـعــام املــاضــي ع ـنــوان «اآلخ ـ ـ ــرون» .إنــه
أح ــد م ـشــاريــع جـمـعـيــة «م ـع ـمــل  961ـ
للفنون» اللبنانية الـتــي ق ـ ّـررت تسليط
الضوء على األفالم الرافضة للعنصرية
وخ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة والـتـمـيـيــز وال ـظ ـلــم.
تـسـعــى ه ــذه الـ ــدورة إل ــى رف ــع مستوى
الــوعــي واملساهمة فــي احـتــرام الهويات
الجديدة الناتجة عن املعرفة والتواصل،
وهي تتجاذب الصراع مع تلك الهويات

غودار ومورافيا
في ضيافة الرفاق
يدعو «املنتدى االشتراكي» إلى
عرض فيلم «االحتقار» ( 105د ـ
 )1963لرائد «املوجة الجديدة»
الفرنسي جان لوك غودار ()1930
في  19تموز (يوليو) الحالي في
«زيكو هاوس» .يستند الشريط إلى
رواية ألبيرتو مورافيا التي تحمل
االسم نفسه ( ،)1954وهو من بطولة
باردو
ميشال بيكولي ،وبريجيت ّ
(الصورة) ،وفريتز النغ .كما أنه
ّ
الجدلية
عبارة عن مقاربة للعالقة
بني العمل األدبي وتجلياته في
ّ
السينما بالنسبة إلى هواة الفن
السابع ،من خالل قصة سيناريست
باريسي يتعاقد معه منتج أميركي
لكتابة سيناريو مقتبس من ملحمة
ّ
األوديسة سيتولى إخراجه األملاني
األصل فريتز النغ.
عرض فيلم «االحتقار» 19 :تموز ـ 20:00
ـ «زيكو هاوس» (الصنائع ـ بيروت).
لالستعالم01/746769 :

العنصرية املنغلقة ،الناتجة عن الحروب
والكوارث واالستبداد.
هذه السنة ،يضم البرنامج (إدارة نجوى
قندقجي)  21فيلمًا ،على أن يتم تنظيم
ن ـش ــاط م ـش ـتــرك م ــع «ال ـش ـب ـكــة الـعــربـيــة
ألف ــام حـقــوق االن ـســان ـ أن ـهــار» .وسبق
ملدير املهرجان املخرج والناشط في مجال
حقوق اإلنـســان هيثم شمص ّأن أكـ ّـد ّأن
«ال ـهــويــات ال ـجــديــدة» هــي «ت ـلــك الـهــويــات
اإليجابية ،الناتجة عن املعرفة والتواصل
ّ
( )..إنها دعــوة إلــى تبني هوية حقوقية
ج ــدي ــدة م ـت ـنــاس ـبــة م ــع م ــا وص ـل ــت إلـيــه
البشرية من ارتقاء في خدمة حضورها
واستمرارها على هــذا الكوكب» .وتمنى
شمص أن تثمر الجهود املبذولة «إضافة
ثقافية وامـتــاعـيــة ،تـســاعــد عـلــى التحول

حقوقي أكثر وضوحًا وفعالية،
عالم
إلى ٍ
ٍ
عبر الجدل مع األفالم واألفكار املعروضة
على جمهور ذكي وحساس تجاه املعرفة
ّ
وال ـث ـقـ ًـافــة ،آم ـلــن أن يـشــكــل مـهــرجــانـنــا،
خ ـط ــوة إل ــى األمـ ــام ف ــي م ـحــاولــة تسديد
حاجتنا ،إلى العدالة واملساواة».
أمــا األف ــام الـ ـ  21املـخـتــارة ،فـتـتـ ّ
ـوزع بني
 9وث ــائ ـق ـي ــة و 5روائ ـ ـيـ ــة و 7تـحــريـكـيــة.
وسـيـكــون االفـتـتــاح مــع وثــائـقــي «دغــدغــة
العمالقة» ( 111د .ـ سارة تاكسلر وباسم
يوسف .س ،)20:00 :والختام مع وثائقي
«ت ــدم ــر» ( 103د ـ ـ ـ مــون ـي ـكــا بــورغ ـمــان
ولـقـمــان سـلـيــم .س .)21:30 :وسـيـكــون
الجمهور على مــوعــد مــع مـعــرض صور
للفنانة سوسن سعد بعنوان «الهويات
الجديدة واملدينة» ،وعرض للدمى للفنان
محمود حوراني يتناول مواضيع حقوق
اإلنسان والهوية ،وندوة «تحوالت الهوية
فــي زم ــن ال ـحــرب» الـتــي ت ـحــاول اإلض ــاءة
عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال الـ ـه ــوي ــة ك ــأح ــد م ـن ـت ـجــات
االجتماع البشري التي تتبع في مآالتها
ت ـحــوالت ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي وم ــا وصــل
إلـيــه ،وانعكاسها على السلوك البشري
اليومي كمهارة ثقافية ناتجة عن املعرفة
التي يفرضها نوع االجتماع ومؤسساته.
ويشارك في هذه الندوة مؤسس ومدير
«ال ــراب ـط ــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـمــواط ـنــة» حـ ّـســان
عباس ،واألكاديمي والباحث في الشؤون
االجتماعية والدينية والسياسية سعود
املولى .أما ضيوف املهرجان ،فمجموعة
مــن املخرجني مــن بينهم :اللبنانية ديمة
األنصاري ،والفلسطينية ليلى صنصور،
واملغربي طارق اإلدريسي...
«م ـه ــرج ــان ك ــرام ــة ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ألف ــام
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» :ح ـتــى  14تـمــوز
(ي ــول ـي ــو) ـ ـ ـ سـيـنـمــا «م ـتــروبــول ـيــس
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/204080 :

Gurumiran
يستعين بجمهوره في المترو
بشير صفير
 Man who sold Eldunyaهو اسم الــ EPالذي ينوي تنفيذه وإطالقه
قــريـبــا املــوسـيـقــي اللبناني األرم ـنــي امل ـعــروف بـ ـ ـ ــ( Gurumiranمـهــران
غــورومـيــران ـ ـ ال ـصــورة) .العمل ال ــذي يحيل عـنــوانــه إلــى إح ــدى أشهر
أغاني ديفيد بووي ( The Man Who Sold The Worldالرجل الذي
ّ
بــاع العالم) ،يبدو كأنه تحية شبه مباشرة لــه ،باعتبار أن النمط الذي
يعمل في إطاره غوروميران كان أسطورة الروك ،الذي رحل العام الفائت،
وأحد واضعي أسسه ومن أبرز رموزه .هكذا ،ونظرًا لعدم توافر إنتاج
لهذا الـنــوع ًمــن الـتـجــارب الجدية واملشغولة بمهنية عالية ومعايير ال
ّ
تقل صرامة عن تلك املعتمدة من كبار الفرق في هذا املجال (بصرف
ّ
النظر عما إذا كنا من هــواة هــذا النمط أم ال) ،اضطر الرجل إلــى ْ
طرق
باب التمويل الجماعي ( ،)crowdfundingمن خالل أمسية يقيمها مع
فرقته الليلة في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
خاض عازف الغيتار واملغني مهران غوروميران تجربة الروك واإللكترو
ـ ـ روك مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات ،وه ــو مــن أوائـ ــل الــذيــن عـمـلــوا عـلــى األنـمــاط
الشبابية الغربية وغير االستهالكية في لبنان بعد الحرب ،خصوصًا
من خالل عضويته في فرقة أسسها مع زمالئه آنــذاك ّ
وتبدل اسمها
ٍ
ً
الحقًا حتى أصدرت ،تحت اسم  Blendألبومًا أوال وأخيرًا بعنوان Act
 Oneعام  .2003هذا العمل ،قد يكون من أنجح التجارب في فئته ،رغم
انفراط عقد الفرقة الحقًا .هكذا ،ذهب كل في طريقه وكان ملهران بعدها
ذلك مساهمات ومشاريع موسيقية عدة ،أبرزها مع تانيا صالح وآيلني
ختشادوريان قبل أن يطلق ( Twisted Timesعام  )2013مع فرقته
 ،Pindollثم ألبومه املنفرد األول ( Aberranceعام  )2015بعدما اتخذ
اسمه الفني الحالي.
بــال ـعــودة إل ــى أمـسـيــة ،نشير إل ــى أن الـعـمــل ال ــذي يحمل ع ـنــوان Man
( who sold Eldunyaرجــل بــاع الدنيا) ويقام اللقاء من أجــل تمويله
سيحوي أغنيات باإلنكليزية واألرمنية والعربية .أما الفرقة التي ترافق
غــوروم ـيــران ،فتضم إلـيــه أحـمــد الخطيب (إي ـقــاعــات) ،وك ــارل فرنيني
(سـنـتـيـســايــزر) ،وكــريـسـتـيــان رس ــان (بـ ــاص) ،وأرمـ ــن سيبتجيان
(درامز وإليكترونيكس) ،وضيف الحفلة .Saytrip
ً
مساء
 :Man who sold Eldunyaاليوم ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

