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الجرود
معركة
ّ
ّ

تقدم كبير يمهد لحسم سريع ضد «النصرة»
ّ
التقدم الكبير الذي حققته المقاومة
المواقع التي احتلتها جبهة النصرة ،في جرود عرسال ،تتساقط الواحد تلو اآلخر.
(تحرير نحو  70في المئة من األراضي التي كانت تحتلها «النصرة») ّ
يمهد لحسم سريع ضد جماعة «أبو مالك التلي» ،ونهاية
المرحلة األولى من المعركة ،لتبدأ بعدها المرحلة الثانية :تحرير األرض التي يحتلها «داعش»
ُ
مـ ــرة جـ ــديـ ــدة ،ت ـث ـب ــت املـ ـق ــاوم ــة أن ـهــا
ّ
ح ــام ـي ــة الـ ـ ـب ـ ــاد ،وم ـ ـح ـ ــررة األرض.
م ــن ت ـح ــري ــر الـ ـع ــام  ،2000إلـ ــى مـنــع
االحتالل و«فتح ّ
كوة في جدار الردع
ً
اإلسرائيلي» عــام  ،2006وصــوال إلى
منع املنظمات اإلرهابية من السيطرة
على الحدود اللبنانية السورية بدءًا
م ــن الـ ـع ــام  ،2012وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ت ـحــريــر
ج ـ ــرود ع ــرس ــال امل ـح ـت ـل ــة .ف ــي غ ـيــاب
الدولة ،وعجز السلطة السياسية عن
ات ـخــاذ ق ــرار لحماية ال ـس ـيــادة ،ليس
حام للبالد سوى املقاومة ،بدماء
من ٍ
أبـنــائـهــا ،وبـخـبــرتـهــا املـتــراكـمــة منذ
أكـثــر مــن ثــاثــة ع ـقــود .ه ــذه الــوقــائــع
لـ ــم ت ـع ــد ق ـن ــاع ــة ع ـن ــد ف ـئ ــة ص ـغ ـيــرة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وال ه ــي ح ـكــر على
جمهور املقاومة وحده .ثمة تضامن
واسـ ـ ـ ـ ــع ،عـ ــابـ ــر لـ ـلـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ول ــاصـ ـطـ ـف ــاف ــات ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،ي ـعـ ّـبــر
ع ــن ن ـف ـســه ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل

ُ
قتل أكثر من  100مسلح
من «النصرة» في األيام الثالثة
األولى للمعركة

االجتماعي ،وفــي مــواقــف سياسيني
وفنانني وناشطني ومثقفني ووسائل
إع ـ ــام ال ت ـك ــن ال ـ ــود ل ـل ـم ـق ــاوم ــة وال
ملشروعها ،يــؤيــدون بوضوح عملية
ت ـح ــري ــر ال ـ ـج ـ ــرود .ال ـ ـقـ ــوى امل ـع ــادي ــة
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ب ـ ــدت مـ ـع ــزول ــة ،فــرف ـعــت
أمــس صــوتـهــا ،لـكــن بــا طــائــل .حتى
تـيــار املستقبل وجــد نفسه محرجًا،
فهرب من اتخاذ موقف ،نحو إطالق
املــواقــف املــؤيــدة للجيش ،والحديث
ع ــن «ال ج ــدوى امل ـع ــرك ــة» ،واالك ـت ـفــاء
بـ«التنقير» عليها ،او مـحــاولــة شد
ع ـص ــب ال ـج ـم ـه ــور وت ــوج ـي ـه ــه ،عـلــى
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،نحو
ت ـم ـن ــي أن تـ ـط ــول املـ ـع ــرك ــة لـيـخـســر
املتقاتلون جميعًا!
ث ـ ــاث ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـضـ ــت ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـطـ ــاق
م ـع ــرك ــة ت ـح ــري ــر جـ ـ ــرود ع ــرس ــال مــن
احـتــال «جبهة الـنـصــرة» اإلرهــابـيــة.

ّ
أي ـ ٌ
ـام قليلة كــانــت كافية حــتــى ُيحقق
ّ
ّ
رجــال املقاومة تقدمًا أســرع مما كان
ُمـخـطـ ًطــا ل ــه .ال ُي ـع ـ ّـد األمـ ــر م ـفــاجــأة،
مـقــارنــة بـخـبــرات املـقــاومــن القتالية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى س ـ ـنـ ــوات ب ـع ـي ــدة،
ومـقــارعـتـهــم لــإرهــابـيــن فــي ســوريــا
منذ  .2011ولـكــن ،هـنــاك عــوامــل عـ ّـدة
ّ
كانت تشي بأن معركة جرود عرسال
ق ــد ت ـكــون أك ـثــر صـعــوبــة مـمــا ظـهــرت
عـلـيــه .الـجـغــرافـيــا ال ـتــي ت ــدور عليها
العمليات صعبة ،وشديدة الوعورة.
ال ـج ــزء األك ـب ــر مـنـهــا يــرتـفــع أك ـثــر من
 2000مـتــر عــن سـطــح الـبـحــر ،وفيها
الكثير من الوديان والتالل والهضاب
واملـ ـ ـغ ـ ــاور وال ـ ـك ـ ـهـ ــوف .ط ـب ـي ـعــة ه ــذه
املنطقة تلعب دورًا إيجابيًا ملصلحة
امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــن ،إذ ي ـم ـك ـن ـه ــم اس ـت ـغ ــال
ت ـض ــاري ـس ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ل ـي ـك ـم ـنــوا
للمقاومني ،مستخدمني الـصــواريــخ
امل ــوجـ ـه ــة ،املـ ـ ـض ـ ــادة ل ـ ـل ـ ــدروع ،ال ـتــي
يملكون أعدادًا كبيرة منها ،ويوقعوا
أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن ال ـخ ـســائــر في
ّ
صـفــوف املـهــاجـمــن .كــذلــك ف ــإن رجــال
املقاومة ُيقاتلون على األرض من دون
غطاء جوي داخل االراضي اللبنانية.
ُ
ّ
أض ــف إل ــى ذلـ ــك ،أن امل ـق ــاوم ــة تـقــاتــل
فرقًا إرهابية ُت ّ
عد من قوات «النخبة»
بني املجموعات املسلحة في سوريا.
فـ ــاإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــون فـ ــي جـ ـ ـ ــرود ع ــرس ــال
خـبــروا املنطقة التي ينتشرون فيها
مـنــذ س ـ ّـت س ـنــوات ج ـي ـدًا .بــاالسـتـنــاد
إلـ ـ ــى ع ــام ــل الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا وال ـ ـظـ ــروف
ّ
القتالية لـ«النصرة»ُ ،يمكن القول إن
هؤالء كان من املفترض أن يخوضوا
حربًا دفاعية شديدة الشراسةّ ،
ضد
املـ ـق ــاوم ــة وال ـج ـ ّي ـ ُـش ال ـ ـسـ ــوري ال ــذي
ُيقاتلهم في الشق املحتل من األراضي
ّ
الـســوريــة .مــع ذلــك ،ال ُيمكن إنـكــار أن
املواجهات في األيــام الثالثة األخيرة
كانت عنيفة ،لكنها انتهت ملصلحة
املقاومة التي أدى تقدمها السريع إلى
ّ
تقلص املساحة التي تسيطر عليها
جبهة النصرة إلــى نحو  30في املئة
مـ ّـمــا كــانــت تسيطر عليه ســابـقــا ،مع
تحرير كامل جرود فليطا السورية.
م ـصــادر مـيــدانـيــة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
أن ال ـت ـقـ ّـدم ف ــي جـ ــرود ع ــرس ــال «ك ــان

خريطة ُتظهر المناطق التي ّ
حررتها المقاومة في األيام الثالثة الماضية (تصميم سنان عيسى)

أس ــرع ُمـ ّـن امل ـتــوقــع» .عـمـلـيــات إغ ــارة
ع ـ ـ ـ ّـدة «ن ـ ــف ـ ــذت ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع لـجـبـهــة
الـنـصــرة .فــي بـعــض املــواقــع حصلت
اشتباكات قاسية .وفي مواقع أخرى،
ُ ّ
نـ ــفـ ــذت «إغـ ـ ـ ـ ــارات ص ــامـ ـت ــة» ف ــاج ــأت
املـسـلـحــن ف ــي مــواق ـع ـهــم .وبنتيجة
القتال ،تجاوز عدد املواقع الرئيسية
الـتــي سيطرت عليها املـقــاومــة عتبة
ال ــ 17موقعًا ،فيما ّأدت شـ ّـدة املعارك
إل ــى مـقـتــل أك ـثــر م ــن ُ 100مـسـلــح من
«النصرة» في األيام الثالثة للعملية،
بـحـســب م ـصــادر مـيــدانـيــة .وأش ــارت
ّ
مصادر مطلعة إلــى أن أكثر من 220
ً
مـ ـق ــات ــا ،مـ ــن م ـس ـل ـحــي سـ ــرايـ ــا أه ــل
الـشــام ،أعلنوا انسحابهم من جرود

عرسال ،وانتقلوا ،بعد التنسيق مع
املقاومة ،إلى أحد مخيمات النازحني
الـســوريــن فــي وادي حميد ومدينة
املــاهــي فــي خــراج عــرســال ،إلــى حني
انتهاء املـعــارك .أمــا مقاتلو النصرة،
فــان ـس ـحــب عـ ـ ـ ٌ
ـدد م ـن ـهــم م ــن مــواق ـعــه
بــات ـجــاه مـنــاطــق تـقــع تـحــت سيطرة
«داعـ ـ ـ ــش» .وف ـ ـ ّـر ال ـك ـث ـيــر م ــن مــواقـعــه
فــي حــرف وادي ال ـ ّ
ـدب ،وح ــرف وادي
ال ـخ ـي ــل .وكـ ـ ــان اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي قــد
أعـلــن «ف ــرار أحــد مـســؤولــي النصرة،
أبو طلحة األنصاري ،مع حوالي 30
مسلحًا باتجاه قلعة الحصن شرقي
جرد عرسال» ،وهو ما يمكن اعتباره
م ــؤش ـرًا ع ـلــى إم ـك ــان ان ـض ـمــامــه ،مع

املـ ـق ــاتـ ـل ــن غـ ـي ــر الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وغ ـي ــر
ال ـل ـب ـن ــان ــن ،إلـ ــى ص ـف ــوف «داع ـ ـ ــش».
وتشير مصادر ميدانية إلى احتمال
أن يـكــون ع ــدد مــن مسلحي النصرة
قــد ان ـ ّ
ـدس بــن مسلحي «ســرايــا أهل
الشام» لالنسحاب من أرض املعركة.
ّوتقول املصادر امليدانية لـ«األخبار»
إنــه سيتم «تزخيم التقدم فــي األيــام
املقبلة لحسم املعركة بوجه النصرة
سريعًا» .وترى املصادر أنه في حال
استمر التقدم بوتيرة األيــام الثالثة
ُ
املــاض ـيــة ،ف ــإن امل ـعــركــة ســتـحـ َـســم في
غضون أيام.
ب ـعــد وادي ال ـخ ـي ــل ،ت ـتــركــز األن ـظ ــار
ص ــوب مـنـطـقــة خــربــة يــونــن (بــوابــة

تقرير

اغتيال الفليطي :محاولة لتوريط
رامح حمية
نعت عــرســال ابنها أحـمــد الفليطي
ال ــذي تــوفــي مـتــأثـرًا بـجــروح أصيب
بـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف س ـ ـيـ ــارتـ ــه
ب ـص ــاروخ م ـ ّ
ـوج ــه مــن قـبــل مسلحي
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ف ــي جـ ــرود بـلــدة
ع ـ ـ ــرس ـ ـ ــال .ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة
السابق كان الوسيط الذي طلب منه
«أمير جبهة النصرة» في القلمون،
أبـ ـ ـ ــو م ـ ــال ـ ــك ال ـ ـت ـ ـلـ ــي ،ال ـ ـتـ ــوجـ ــه إلـ ــى
ال ـج ــرود ،لــوجــود أم ــر يــريــد البحث
م ـعــه ف ــي ش ــأن ــه .ذه ــب إل ــى ال ـجــرود

ّ
بنية «وقــف سفك الــدمــاء فــي جــرود
عرسال» ،يقول عارفوه.
فجر أول مــن أمــس ،اتصل الفليطي
بــالــوزيــر الـســابــق وائ ــل أب ــو فــاعــور،
وأبلغه أنه سيقصد الجرود .حاول
ً
أبــو فاعور ثنيه عن قــراره ،قائال له
إن املـنـطـقــة ســاحــة ح ــرب اآلن .لكن
ال ـف ـل ـي ـطــي أص ـ ـ ـ ّـر .ات ـص ــل ب ــاألج ـه ــزة
األمنية وبالجيش اللبناني ،وثمة
ً
مــن ّأم ــن لــه ت ــواص ــا مــع ح ــزب الـلــه.
حصل على موافقة الجيش والحزب
و«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوجـ ــه إل ــى
ال ـجــرود الـتــي يـعــرف كــل شـبــر فيها

كما لو أنها منزله.
اس ـت ـق ــل م ــع ق ــري ـب ــه ف ــاي ــز الـفـلـيـطــي
سيارة رباعية الدفع ،واتجه صوب
ال ـج ــرود .بـعــد انـتـظــار دام أك ـثــر من
ساعة على الحاجز األخير للجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ان ـط ـل ــق ن ـح ــو م ـق ـصــده.
وع ـن ــدم ــا ان ـت ـه ــى م ــن ط ــري ــق وادي
حميد عند مفرق العجرم ،استهدفت
مجموعة مــن «جـبـهــة الـنـصــرة» في
وادي حميد الـسـيــارة بـصــاروخ ،ما
أدى إلى إصابته بجروح بالغة في
ساقه التي بترت ،وما لبث أن فارق
الحياة متأثرًا بنزيف حاد.
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سياسة

ابراهيم األمين

موتوا بغيظكم ...اإلمرة للمقاومة أينما وجدت!

وادي ال ـخ ـي ــل ال ـش ـم ــال ـي ــة مـ ــع سـهــل
ال ـع ـج ــرم) ،ومـع ـبــر ال ــزم ــران ــي (نـقـطــة
ت ـ ـمـ ــاس بـ ــن م ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»،
و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش») ،ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة «الـ ـحـ ـص ــن
ال ـك ـب ـي ــر» ،ش ــرق ــي خ ــرب ــة ي ــون ــن مــن
جهة الــزمــرانــي وشـمــال وادي الــدب،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــوي أس ـ ـفـ ــل ت ـض ــاري ـس ــه
الحادة نفقًا ضخمًا سبق أن حفرته
الجبهة الشعبية منذ عقودُ .
ويعتبر
«ال ـ ـح ـ ـصـ ــن الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» م ـع ـق ــل قـ ـي ــادة
«ال ـن ـصــرة» ،وس ــط تــرجـيــح أن يكون
«أمـ ـي ــر» جـبـهــة ال ـن ـصــرة امل ــدع ــو أبــو
مالك التلي قد لجأ إليه.
ُ
بعد اسـتـعــادة املنطقة التي تسيطر
عـلـيـهــا «الـ ـنـ ـص ــرة» تـنـتـهــي املــرح ـلــة
األول ـ ــى م ــن الـعـمـلـيــة ،لـتـبــدأ املــرحـلــة
الـثــانـيــة :الـعـمــل فــي امل ـســاحــات التي
يـحـتـلـهــا «داع ـ ــش» ،وه ــي أوسـ ــع من
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـص ــرة ،وأك ـ ّث ــر
وعورة .ولكن من «إيجابياتها» أنها
أبعد عن بلدة عــرســال ،من تلك التي
تحتلها النصرة .كذلك فإنها بعيدة
ع ــن مـخـيـمــات ال ـنــازحــن ال ـســوريــن،
وبالتالي ،ستكون املقاومة أكثر قدرة
ع ـلــى الـتـجـهـيــز لـلـمـعــركــة واملـ ـن ــاورة
واختيار املحاور األفضل للهجوم.
مــن نــاحـيـتــه ،أخ ــذ الـجـيــش اللبناني
ع ـل ــى ع ــات ـق ــه ح ـم ــاي ــة بـ ـل ــدة ع ــرس ــال
ومـخـيـمــات الـنــازحــن الـســوريــن في
خراجهاّ .وواجه يوم السبت محاوالت
ت ـس ـلــل ن ــف ــذه ــا م ـس ـل ـحــو «ال ـن ـص ــرة»
ب ــات ـج ــاه امل ـخ ـي ـمــات م ــن ج ـهــة وادي
الضام ،ووادي الزعرور .فاستهدفت
ً
مــدفـعـيـتــه تـلــك امل ـج ـمــوعــاتُ ،مـجـبــرة
إياها على االنكفاء أكثر من ّ
مرة.
ّ
وف ــي مـ ــوازاة الـعـمــل الـعـسـكــري ،نظم
أهــالــي بلدة الـقــاع ،بــدعــو ٍة مــن التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وق ـفــة تـضــامـنـيــة مع
الجيش واملقاومةّ .
وحيا كاهن الرعية
األب اليان نصرالله «الجيش ورجال
املـ ـق ــاوم ــة ال ــذي ــن ُيـ ـسـ ـط ــرون امل ــاح ــم
دفاعًا عن لبنان في وجه اإلرهابيني
والـتـكـفـيــريــن» .وان ـت ـقــل بـعــدهــا عــدد
من األهالي إلــى مستشفيات املنطقة
ل ـل ـت ـبــرع ب ــال ــدم ل ـج ــرح ــى ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية.
(األخبار)

داع لسجال جديد مع أنصار اإلرهاب في لبنان؟
هل من ٍ
ماذا ينفع النقاش ،بعد كل ما حصل وإزاء ما تقوم به
املجموعات املسلحة في سوريا من أعمال إرهابية ،مع من
ال يزال يتحدث عن ثورة وثوار؟
ماذا ينفع النقاش مع من ينظرون إلى من يفوز باملعركة،
ال إلى من يخسر؟ هؤالء ضد أن تخسر إسرائيل الحرب
مع العرب إذا كان ذلك سيحصل على أيدي رجال محور
املقاومة ،فهل سيبالون بهزيمة أقذر املجموعات اإلرهابية
في العالم؟
ماذا ينفع النقاش مع من هم مقتنعون بأن املقاومة في
لبنان فعل إجرامي يقوم به مرتزقة يتبعون إليران ،وال
يوجد أي بعد وطني ملا تقوم به؟
طرد االحتالل عام  ،2000ومنعه من العودة عام ،2006
كان بالنسبة إلى هؤالء هزيمة ،ليس ألن إسرائيل خسرت،
بل ألن محور املقاومة ربح.
ماذا ينفع النقاش مع من لم يروا جريمة واحدة ارتكبتها
الواليات املتحدة وأوروبا في عاملنا العربي؟ مع أفراد

داع بعد لمناقشة عمالء وخونة
هل من ٍ
يتآمرون مع العدو منذ عقود وال يزالون؟
وجهات ال يريدون إحصاء عدد الذين قتلتهم أميركا
والغرب في الحرب على العراق ،وال هم يسألون ،اليوم،
عن عدد املدنيني الذين تقتلهم أميركا وأوروبا في سوريا
باسم قتال اإلرهاب.
ماذا ينفع النقاش مع مجموعات تعيش على استغالل
النازحني السوريني؟ التدقيق في مصادر دخل من يقودون
حمالت التضامن ضد املقاومة والجيش بحجة مناهضة
ّ
سيبي ملن يرغب
العنصرية ،وفي أماكن عملهم وأنواعه،
ّ
سبب غيرتهم على النازحني ،وجلهم لم يزر نازحًا في
خيمته .وهؤالء ،كما فريق رئيس الحكومة الرسمي
والسياسي واألمني والحزبي والديني ،ال يريدون لنا أن
نعرف كيف صرفت موازنات املساعدات العربية والدولية
الخاصة بالنازحني ،وال أسماء املؤسسات والشركات
واملطاعم والصيدليات واملكتبات واملحالت التي صارت موردًا
لحاجات النازحني ،ومن يشتري بونات املازوت أول كل شهر.
هؤالء يريدون أن يقرروا ،نيابة عن النازحني ،أن موعد
العودة إلى بالدهم لم يحن بعد .طبعًا ،سمير جعجع
وفارس سعيد وسعد الحريري ومعني املرعبي يعرفون
دواخل النازحني ،وهم ّ
تثبتوا مباشرة ،من النازحني
أنفسهم ،أنهم ال يريدون العودة إلى مناطق سيطرة النظام

في سوريا ،وال إلى مناطق سيطرة املعارضة ...لكنهم
ال يريدون البقاء في لبنان ،وهم ممنوع عليهم سؤال
السعودية أو الكويت أو قطر أو اإلمارات العربية أو فرنسا
أو بريطانيا عن سبب عدم استضافتهم في بالدها الغنية!
ماذ ينفع أن تناقش فريقًا ال توصيف دقيقًا ملهنته سوى
العمالة؟ العمالة التي تعني التآمر على أبناء بلده ،والتعاون
مع أعداء لبنان من أجل مصالحه الخاصة .والصدفة ـ
ما أحلى الصدفة! ـ هي التي تجعل خصوم املقاومة قبل
التحرير ،واملطالبني برأسها مع القرار  ،1559والداعني
إلى تدميرها في  ،2006ودعاة إلقاء السالح بعد ،2006
والساعني إلى االنقالب عليها في  ،2008واملستعدين
ملحاصرتها وعزلها باسم العدالة والعقوبات ومكافحة
اإلرهاب ...هم أنفسهم يريدون من املقاومة اليوم ترك
التكفيريني يجولون ويصولون في العراق وسوريا ولبنان.
وهم أنفسهم الذين فرحوا ويفرحون عندما يفجر اإلرهاب
َ
عبوة ناسفة في الضاحية ،أو عندما ُيعلن استشهاد
مقاوم في سوريا .وهم أنفسهم الذين يموتون غيظًا ألن
ّ
«أبو مالك التلي» في أزمة .وهم أنفسهم الذين يستعدون
لفعل أي موبقة ما دام ال يجب على محور املقاومة الفوز
بهذه املعركة أو تلك...
أليس هؤالء بعمالء ،حتى ولو حملوا بطاقات عضوية
في أحزاب موجودة داخل الحكومة أو املجلس النيابي،
وحتى لو كتبوا طوال الليل والنهار في صحف ومواقع
إلكترونية ،أو احتلوا الشاشات املحلية أو العربية ،حتى
ولو كانوا رؤساء أحزاب أو نوابًا أو وزراء أو مسؤولني في
مؤسسات الدولة الرسمية والسياسية واألمنية والعسكرية
واالجتماعية .وحتى ولو كانوا أصحاب مصارف أو
متاجر كبيرة ،أو كانوا من رجال األعمال وأصحاب
الشركات الكبرى ،أو أساتذة جامعات أو مدارس أو أطباء
أو مهندسني أو محامني أو خالف ذلك.
ال ّ
تهم مواقعهم ،وال وظيفتهم في الحياة ،وال طائفتهم وال
مذهبهم وال منطقتهم ...هم عمالء وخونة وليس أي شيء
آخر .وليس علينا سوى التعامل معهم على أساس أنهم
عمالء وخونة!
غير ذلك ،ستالحق املقاومة كل تافه وحقير وتكفيري
وعميل ،وكل جندي أميركي وإسرائيلي ،وكل مرتزق
عربي أو إسالمي يعمل مع االحتالل ،وستقتلهم بندقية
املقاومة في كل بالد العرب وحيث أمكن الوصول ،أما من
ِّ
لديه رأي آخر ،فليبلط البحر بعد أن يشرب ماءه!

عرسال
ّ
يحملون
كثيرون من أهالي عرسال
«جبهة النصرة» مسؤولية اغتيال
الـ ـفـ ـلـ ـيـ ـط ــي ،ف ـي ـم ــا يـ ـط ــال ــب آخـ ـ ــرون
ّ
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،مـ ـش ــكـ ـك ــن فـ ـ ــي روايـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـج ـي ــش ال ـ ـ ــذي أك ـ ـ ــد أن ال ـ ـصـ ــاروخ
ّ
أطلقه إرهــابـ ّـيــو «الـنـصــرة» .وذكــرت
مصادر في البلدة بـ «الدور الكبير»
الذي أداه الفليطي في جميع مراحل
امل ـفــاوضــات مــع اإلرهــاب ـيــن إلطــاق
مـ ـخـ ـط ــوف ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن وسـ ــوريـ ــن
وأجـ ــانـ ــب ،وهـ ــو وصـ ــل إلـ ــى مــديـنــة
الــرقــة الـســوريــة قبل نحو ع ــام ،عبر
األراضي التركية ،للبحث في مصير

الجنود اللبنانيني املخطوفني لدى
تنظيم «داعش».
ّ
املحير في
وتلفت مصادر أمنية إلى أن
اغتيال الفليطي أن طرفي القتال في
الجرود ،أي النصرة وحزب الله ،وصال
إل ــى اق ـت ـنــاع ب ـعــدم جـ ــدوى ال ـت ـفــاوض
بـعــدمــا اح ـتــدمــت امل ـعــركــة .وبــالـتــالــي،
م ــا الـ ــذي دف ــع الـتـلــي إل ــى الـطـلــب منه
ال ـتــوجــه إل ــى الـ ـج ــرود ،ف ــي ظ ــل غـيــاب
أي م ــوض ــوع ل ـل ـت ـفــاوض ب ـشــأنــه؟ وال
ّ
تستبعد املصادر أن يكون التلي قرر
اغتيال الفليطي بهذه الطريقة بهدف
توريط عرسال في املعركة.

ّ
عرسال تلقت خبر الفليطي بكثير
من الحزن ،لكونه «زملــي آدمــي ،ولم
َ
ي ـتــوان عــن امل ـضـ ّـي رغــم امل ـعــارك من
أج ــل مـهـمـتــه اإلنـســانـيــة ،وبــالـتــالــي
هـ ــو ش ـه ـي ــد الـ ــوسـ ــاطـ ــة ومـ ـ ــن أج ــل
الـ ـ ــوطـ ـ ــن» كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول أح ـ ـ ــد أبـ ـن ــاء
الـ ـبـ ـل ــدة .تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل رأى فــي
ّ
بـيــان لــه أن مــا تـعــرض لــه الفليطي
«هـ ــو ع ـم ــل دن ـ ــيء ال وظ ـي ـف ــة ل ــه إال
مـحــاولــة زج عــرســال فــي الـتـطــورات
العسكرية التي تشهدها جرودها
املـتــداخـلــة مــع االراض ــي الـســوريــة»،
م ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ع ـ ــرس ـ ــال

«بالتحلي بــأعـلــى درج ــات الحكمة
واليقظة إلحباط أي مخطط للنيل
من استقرار البلدة ،واالستمرار في
وحــدت ـهــم خ ـلــف ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
فــي كــل مــا يـقــوم بــه لحماية البلدة
من ّ
أي تداعيات محتملة ملا تشهده
الجرود».
الـ ـبـ ـل ــدة عـ ـ ّـبـ ــرت عـ ــن ح ــزنـ ـه ــا خ ــال
التشييع يوم أمس بكثافة املشاركة،
وبـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا أن ع ـ ــرس ـ ــال م ـ ــا زال ـ ــت
ع ـلــى «ه ــدوئ ـه ــا» رغ ــم حــزن ـهــا على
الـفـلـيـطــي ،بـحـســب م ــا يــؤكــد بــاســل
ال ـح ـج ـيــري ،رئ ـي ــس ب ـلــديــة املــدي ـنــة،

ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» .وشـ ـ ـ ــدد ال ـح ـج ـي ــري
عـلــى أن «ع ــرس ــال قــدمــت وم ــا زال ــت
الشهداء على مذبح الوطن وكرامة
عــرســال ،ولها الفخر بــأن يستشهد
أبـ ـن ــاؤه ــا ف ــي س ـب ـيــل وق ـ ــف ال ــدم ــاء
وتحرير أراضي البلدة من اإلرهاب،
حتى تعود أرزاقنا لنا».
وب ـع ــد اس ـت ـه ــداف ال ـف ـل ـي ـطــي ،س ــارع
العديد من النازحني السوريني في
م ـخ ـي ـم ــات وادي ح ـم ـي ــد وامل ــاه ــي
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه إلـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـب ــر وادي
حميد ،ودخــل العديد مــن العائالت
والحاالت اإلنسانية الى عرسال.
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سياسة
مقالة

ناوله دولة
ِ
محمد نزال

كتب م ــارون عـ ّـبــود فــي «مناوشاته»
ً
ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة ،قـ ـب ــل  66ع ـ ــام ـ ــا ،مـ ـق ــاال
ب ـع ـن ــوان «ج ـي ـش ـن ــا» .ت ـ ّ
ـوج ــه ب ــه إلــى
ّ
«ال ـنــائــب (ك ـم ـيــل) ش ـم ـعــون» مــوبـخــا
وس ــاخ ـرًا ون ــاص ـح ــا ،إذ ك ــان األخ ـيــر
ُ ّ
«يفزع» الناس ِمن الجيش اللبناني،
ُ
ضعف معنويات الجيش
وبالتالي «ي ِ
ّ
ُاملـقـ ّـدســة»ّ .إنـهــا ّ
معنويات هذا
قصة
ال ـج ـي ــش ،الـ ـت ــي ،ك ـمــا يـ ـ ّب ــدو ،شغلت
اللبنانيني منذ والدته وملا تزل! يأتي
عـ ّـبــود فــي مـقــالــه عـلــى ذك ــر «الـكــاتــب
العسكري» البريطاني الكابنت ليدل
ه ـ ـ ــارت ،داعـ ـي ــا ش ـم ـع ــون إل ـ ــى ق ـ ــراءة
ّ
مــا كـتـبــه ،وه ــذا «ال ش ـ ّـك أن األس ـتــاذ
(شمعون) قد عرفه ّ حني مكث بلندن
ً
ث ــاث س ـنــوات مـمــثــا ل ـب ـنــان» .يقول
ّ
عبود« :قال هذا الكاتب (ليدل هارت)
ب ـع ــدم ــا اس ـت ـع ــرض ج ـي ــوش ّ ال ـش ــرق
األوسـ ــط ،بمناسبة مــا تتمخض به
ّ
ّ
األيام ِمن األحداث الخطيرة :إن على
ّ
الجيش اللبناني املــؤلــف ِمــن خمسة
آالف جندي أن يحمي حدو ّدًا طولها
مئتا كيلومتر ون ـ ّـي ــف ،إال أن ــه ّ
ربـمــا
ال ُيمكن االعـتـمــاد عليه فــي مقاومة
طويلة النفس» .كــان هــذا عــام .1951
الــافــت أن الـتـعـ ّـرض للجيش ،آن ــذاك،
كــان آتـيــا ِمــن طــرف مسيحي ق ـ ّـح ،أي
كميل شـمـعــون ،ال ــذي ُ
سيصبح بعد
ّ
ع ـ ــام رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة .ت ـغــيــرت
ّ
ّ
بالدنا ،إال أن مسألة الجيش ،إياها،
ّ
تتغير .مــا زال الجيش «ال ُيمكن
لــم
االع ـت ـم ــاد عـلـي ُــه ف ــي م ـقــاومــة طــويـلــة
النفس» .هكذا أريد له أن يكون وهكذا
ّ
يتحدث هنا عن العنصر
كان .ال أحد
َ
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،إذ امل ـ ـسـ ــألـ ــة ،كـ ـم ــا ي ـع ـلــم
الـجـمـيــع ،فــي الـتـجـهـيــز الـلــوجـسـتــي.
نـقــص الـتـسـلـيــح .ه ــذا هــو «النشيد»
الذي كبرت عليه أجيال ورحلت.
مـنــاسـبــة ه ــذا ال ـحــديــث م ــا َيـحـصــل،
ّ
ه ــذه ّ
الشرقية
األيـ ــام ،عـنــد السلسلة
لجبال لبنان ،داخل لبنان ال خارجه،
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ع ـ ـنـ ــد ج ـ ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال
ت ـح ــدي ـدًا .ه ـن ــاك ح ـيــث تـ ــدور م ـعــارك
طاحنة بــن حــزب الـلــه اللبناني ِمن
ّ
ج ـهــة ،وج ـمــاعــات ُمـســلـحــة (الـقــاعــدة

وداعــش وما شاكل) ِمن جهة أخرى.
ت ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات الـ ـت ــي ت ـح ـت ــل ،مـنــذ
ّ
اللبنانية ،وقد
سنوات ،تلك األراضي
فـعـلــت م ــا فـعـلــت بــال ـج ـيــش وال ـق ــوى
األمـ ـن ـ ّـي ــة وامل ــدنـ ـي ــن ،خ ـط ـفــا وذب ـح ــا
وتـفـجـيـرًا ،ونـجـحــت فــي جـعــل لبنان
ّ
برمتهّ ،
مرة تلو أخــرى ،يعيش «على
ّ
أعـصــابــه» .أي لبناني الـ ّيــوم ،وحــزب
الله ضمنًا ،لــم يكن يتمنى أن يكون
الجيش اللبناني هـ ّـو َمــن يقود هذه
امل ـع ــرك ــة وفـ ــي الـ ـص ــف األمـ ــامـ ــي؟ ّ
أي
كائن ال ُيـحـ ّـب أن يكون جيش بــاده

«العالم ّ
الحر»
ال ُيريد تسليح الجيش
اللبناني حرصًا على
أمن إسرائيل .هذه
حفظناها غيبًا
قـ ّ
ـوي ــا بـمــا يـكـفــي لـيـمـنــع عـنــه ال ـغــزاة
َ
ّ
أو يـطــردهــم؟ أي مــواطــن ال يــرغــب أن
ُ
تترجم الضرائب التي يدفعها أمنًا
وأمـ ــانـ ــا؟ ن ـع ــم ،ال ـج ـي ــش ح ــاض ــر فــي
ّ
مـنـطـقــة امل ـعــركــة ،وب ـك ــل م ــا لــديــه ِمــن
ّ
قـُ ّـوة ،حيث يحمي عرسال ِمــن تسلل
ّ
املسلحني إلــى املدنيني فيهاّ .أمــا في
ال ـج ــرود فـتـلــك مـســألــة أخ ـ ــرى .هـنــاك
تـنـسـيــق م ـيــدانــي م ــع امل ـق ــاوم ــة على
أعلى مستوى ،صحيحّ .
ربما ال يكون
هــذا الـحــديــث اآلن فــي وقـتــه .املعركة
ُ َ
محتدمة .دماء شهداء املقاومة تنزف
عـلــى تـلــك األرضّ .
رب ـم ــا ه ــذا حــديــث
ال ُيـ ــرضـ ــي الـ ـجـ ـي ــش وال املـ ـق ــاوم ــة.
لـكــن ،أي ـضــا ،ال ُيـمـكــن ت ــرك املــزايــديــن
ال ـف ــارغ ــن ،ال ـت ـ ّـج ــارُ ،ي ـش ـ ّـوش ــون على
ال ـج ـي ــش وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة مـ ـع ــا .ال ُي ـم ـكــن
الصمت على تسميم األجواء ،بخبث،
ّ
ّ
ّ
متأججة وسط
وجدانية
في ظل حالة
ب ـي ـئــة م ـقــات ـلــي امل ـق ــاوم ــة وامل ـ ّ
ـؤي ــدي ــن

حتمًا ،كلمات ِمــن هنا
واملتعاطفنيّ .
أو هناك لن تؤثر على قرار املقاومة،
ّ
معنويات الجيش ،ولذا ّ
ربما
وال على
يكون اآلن هو الوقت املناسب لتذكير
ّ
«تجار الوهم» بحقيقة الوضع .اآلن
حيث الوجع ...الوطني.
كم ُحكي عن ضرورة تسليح الجيش
س ــابـ ـق ــا؟ أجـ ـ ـي ـ ــال شـ ــابـ ــت عـ ـل ــى ه ــذا
الدعاء .أميركا وبريطانيا وفرنسا ال
تريد تسليح الجيش .ما العمل؟ هل
ل ــدى الـجـيــش طــائــرة حــربـ ّ ُـيــة واح ــدة
ّ
ل ـشــن غ ـ ــارة ع ـلــى م ـعــاقــل امل ـســل ـحــن
ّ
ُ
ه ـنــاك؟ ك ــا« .ال ـعــالــم ال ـح ـ ّـر» ال يــريــد
تسليح الجيش اللبناني حرصًا على
أمــن إســرائـيــل .هــذه حفظناها غيبًا.
عندما تــأتــي دول ــة أخ ــرىِ ،مــن خــارج
منظومة هذا العالم ،وتعرض تسليح
ّ
الـجـيــش ،ولــو بــاملـ ّـجــان ،ف ــإن عرضها
ُي ــرف ــض .امل ـســألــة ت ـبــدأ فــي الـسـيــاســة
وتنتهي في السياسةَ .يكتب النقيب
فــؤاد عــوض عــام  1973اآلتــي« :كانت
ّ
قضية تسليح جيشنا الصغير هي
شـغـلـنــا ال ـش ــاغ ــل .وم ـن ــذ س ـنــة 1955
ُ
أصبحت في األركــان وأنا
أي ّمنذ أن
أت ـل ــق ــى ال ــرس ــائ ــل ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص.
تـعــاقــدنــا فــي تـلــك الـسـنــة مــع فرنسا
ل ـ ـشـ ــراء بـ ـع ــض األسـ ـلـ ـح ــة ال ـخ ـف ـي ـفــة
ودفـ ـعـ ـن ــا ّق ـس ـم ــا ِمـ ـ ــن الـ ـثـ ـم ــن ،ول ـك ــن
فرنسا تمنعت عن تسليمنا السالح
ّ
ّ
املتفق عليه ،متعللة بأن حالة الشرق
ّ
األدنــى املتوترة ال تسمح بذلك ،وأن
ّ
الغربية على
هناك اتفاقًا بني الــدول
ُ
ف ــرض حـظــر إرس ــال ال ـس ــاح» .يمكن
للجيش اللبناني أن ُي ّ
صدر شجاعة
إل ــى ال ـعــالــم ،ول ـيــس فــي ه ــذا مبالغة
عند َمن يعرفه ،وقد خبرناه غير ّ
مرة،
ولكن ما العمل إن كان العالم ال ُيريد
أن ُي ّ
صدر إليه السالح (الالزم)؟ لهذا،
ً
أصال ،هنالك مقاومة .لو كانت هنالك
دولـ ــة ،حـقـيـقـ ّـيــة ،ذات نــزعــة سـيـ ّ
ـاديــة
فعلية ،ال إنـشــائـ ّـيــة ـ ـ فــولـكـلـ ّ
ّ
ـوريــة ،ملا
ّ
شعبية أساسًا.
كانت نشأت مقاومة
هذه ُت َ
درك بداهة .هذا هو لبنان .هذا
ُ
ّ
وفارس سعيد يغرد أخيرًا« :التسليم
ّ
خطير
ب ـ ّـأن َ ح ــزب الـلــه يحمي َ لـبـنــان ُ
ألن من يحمي األرض يحكمها .نريد
دولة»ُ .
فليناوله أحد ما دولة.

تقرير

ّ
يسار ويمين ضد «الضرائب التفقيرية»!
فيفيان عقيقي

غريب :الزيادات على الريوع المصرفية واألرباح العقارية والمصرفية غير كافية (هيثم الموسوي)

مطالبة رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة بــإعــادة
ّ
ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـبــيــة إلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،رف ـض ــا ل ـل ـضــرائــب
الـتــي أق ـ ّـرت عشوائيًا ،خــال الجلسة
ّ
ال ـت ـشــري ـعـ ّـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ـت ـط ــاول كــل
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وخ ـص ــوص ــا م ـح ــدودي
ّ
ّ
ضريبية
الــدخــل ،واستبدالها بسلة
ّ
ـطــة اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ع ــادل ــة م ــرب ــوط ــة ب ـخـ
إص ــاح ـ ّـي ــة ،ه ــي أبـ ــرز امل ـطــالــب الـتــي
رفـ ـعـ ـتـ ـه ــا األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
ّ
الشبابية ،أمس ،في وسط بيروت.
الــافــت فــي ال ـت ـظــاهــرة ،ك ــان اجـتـمــاع
ّ
كـ ــل م ــن الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي وات ـح ــاد
ال ـش ـبــاب الــديـمـقــراطــي مــن ج ـهــة ،مع
ال ـك ـتــائــب واألح ـ ـ ــرار م ــن ج ـهــة أخ ــرى
ف ــي س ــاح ــة واحـ ـ ــدة ضـ ـ ّـد اإلج ـ ـ ــراءات
الـضــريـبـ ّـيــة األخـ ـي ــرة ،م ــع م ــا يحمله
ّ
ّ
يسارية
اقتصادية
الطرفان من أفكار

ّ
ويمينية متناقضة ،وانضمت إليهم
مجموعات من «الحراك املدني» مثل
«بــدنــا نـحــاســب» و«جــايــي التغيير»
تـحــت ش ـعــار «ع ـشــوائـ ّـيــة الـضــرائــب»
املفروضة التي ساوت األعباء بني من
ينال القليل ومن يسيطر على غالبية
الثروة.
بالنسبة إلى نائب األمني العام لحزب
الـك ـتــائــب بــاتــريــك ري ـشــا «االخ ـت ــاف
ُالعقائدي بني األحــزاب واملجموعات
املـشــاركــة ،لــم يحل دون إص ــدار بيان
خ ـتــامــي م ـ ّ
ـوح ــد راف ـ ــض ل ــإج ــراءات
ال ـضــري ـبـ ّـيــة ال ـج ــدي ــدة ،عـلـمــا أن ـنــا لم
نـنــاقــش يــومــا الـبــدائــل الـتــي تنطوي
ع ـلــى اخ ـت ــاف ــات ج ــوه ـ ّ
ـري ــة ،لـكــونـنــا
ّ ّ
نحمل وجهات نظر أكثر ليبرالية .إل
أن ّ
الهم األساسي ،اليوم ،هو التكاتف
معًا إليقاف ما تقترفه السلطة».
فـبـحـســب ال ـب ـي ــان ال ـخ ـت ــام ــي ،يصف
املـ ـش ــارك ــون اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـبـ ّـيــة

ال ـجــديــدة ُب ــ«قــانــون تفقير ال ـنــاس»،
ل ـك ــون ـه ــا ف ــرض ــت «دون أي دراس ـ ــة
لـ ـ ــآثـ ـ ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة واملـ ـف ــاعـ ـي ــل
امل ـع ـي ـش ـ ّـي ــة املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـنـ ـه ــا ،ودون
ّ
ـط ــة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ون ـظ ــرة
رب ـط ـه ــا ب ـخ ـ
إص ــاح ـ ّـي ــة ش ــامـ ـل ــة» ،إذ ي ـطــال ـبــون
ّ
الجمهورية بـ«إعادة القانون
رئيس
إلــى مجلس الـنــواب إلع ــادة دراسـتــه،
وفرض سلة إصالحات تشتمل على
ت ـح ـس ــن ال ـج ـب ــاي ــة ووق ـ ـ ــف ال ـت ـه ـ ّـرب
الضريبي والـهــدر وضبط الجمارك،
ّ
استثنائية ّعلى
كما وفرض ضرائب
األرب ـ ــاح االس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة ال ـت ــي حــقـقــت
ج ـ ــراء ال ـه ـن ــدس ــات امل ــال ـ ّـي ــة األخـ ـي ــرة،
وضرائب على التعديات على األمالك
ّ
ّ
والنهرية».
البحرية
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي،
االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ت ـ ـطـ ــاول ث ــاث ــة ب ـنــود
أس ــاس ـ ّـي ــة ،بـحـســب م ــا يـشـيــر األم ــن
الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب ح ـنــا غ ــري ــب« ،أول ـه ــا
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ُ
حزب الله ــ إسرائيل :فات أوان الردع والتدمير األحادي
علي حيدر
بعد أكثر من عقد ،ال تزال بعض السجاالت ،في الساحة
اإلسرائيلية ،تتركز على أسباب فشل جيش العدو في
ال ـحــرب ضــد ح ــزب الـلــه ع ــام  .2006وال ي ــزال تـقــاذف
املسؤوليات بني القيادتني العسكرية والسياسية هو
السائد ،ترجمة للمبدأ القائل إن الفشل يتيم األبوين،
فيما النصر لــه ألــف أب وأم .على هــذه الخلفية ،يــردد
بعض ال ـقــادة العسكريني أن أحــد األخ ـطــاء األساسية
التي ارتكبتها القيادة السياسية خالل تلك الحرب ،أنها
لم تبادر ،منذ أيامها األولــى ،إلى تدمير البنية التحتية
لـلــدولــة اللبنانية ،األم ــر ال ــذي كــان يمكن أن ي ــؤدي إلى
تغيير مجرى الحرب ونتائجها.
ينبغي الـقــول ،بــدايــة ،إن تقدير نتائج أي استراتيجية
عسكرية بديلة من تلك التي نفذها جيش العدو ،يبقى،
ف ــي أح ـســن األحـ ـ ــوال ،نـظــريــا وف ــي إط ــار الـفــرضـيــات.
وتبقى أي مقاربة نقدية في الساحة اإلسرائيلية لخيار
الحرب على حزب الله ،قبل  11عامًا ،في إطار «حكمة
ما بعد الفشل والهزيمة».
الـ ـط ــرح ال ـ ــذي قــدم ـتــه قـ ـي ــادة ج ـيــش الـ ـع ــدو ف ــي حـيـنــه
باستهداف البنية التحتية اللبنانية ،كــان يستند إلى
الــرهــان على نـجــاح عملية «ال ــوزن الـنــوعــي» ،الـتــي كان
يفترض أن تسلب حزب الله القدرة على الرد في العمق
اإلســرائـيـلــي بـعــد تــدمـيــر قــدراتــه الـصــاروخـيــة البعيدة
واملـتــوسـطــة املـ ــدى .بــل يـمـكــن ال ـقــول ُإن كــل الــرهــانــات
اإلسرائيلية في تلك الحرب كان منشأها هذا التقدير
ال ــذي تبني الحـقــا خـطــأه .فبعد سـنــوات ،كشف األمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،أن تلك العملية
لم تكن سوى «وهــم نوعي» ،مؤكدًا أن جيش العدو لم
ينجح في تحقيق هدفه من وراء تلك الضربة الجوية.
وعـلــى املستوى املـيــدانــي ،كشفت مجريات الـحــرب أن
ّ
حزب الله بقي محتفظًا بقدراته الصاروخية ،ما مكنه
من مواصلة استهداف العمق اإلسرائيلي حتى اليوم
األخـيــر مــن ال ـحــرب ،وهــو مــا يــؤكــد عمليًا أن الضربة
الجوية اإلسرائيلية لم تحقق أهدافها املأمولة ،إضافة
إل ــى مــا كشفه ف ــرض الـسـيــد نـصــر الـلــه خ ــال الـحــرب
معادلة «بيروت ـ تل أبيب» (وهو ما سيرد الحقًا أيضًا).
صحيح أن االستهداف الواسع للبنية التحتية اللبنانية
ك ــان سيسبب املــزيــد مــن ال ــدم ــار .ول ـكــن تـحـضــر في
مقابل هذا الخيار ،مسألتان :األولى حول عالقة ومدى
خدمة هذه االستراتيجية في تحقيق هدف الحرب في
حينه .والثانية ،حول خيارات إسرائيل إذا رد حزب الله
باستهداف تل أبيب ،ردًا على استهداف البنية التحتية
للدولة اللبنانية.
بعد العدوان العسكري الذي نفذه جيش العدو ردًا على
عملية األسر ،كان بإمكان إسرائيل أن توقف عدوانها
نـتـيـجــة أن ـهــا ن ـفــذت ردًا غـيــر تـنــاسـبــي عـلــى العملية،

وبــالـتــالــي ك ــان يمكن أن تـتــوقــف ال ـحــرب فــي اليومني
األولـ ــن .وبــاملـنــاسـبــة ،أطـلـقــت إســرائـيــل عـلــى عــدوانـهــا
فــي بــدايـتــه «ال ـجــزاء املـنــاســب» ،وهــو مــا يشير إلــى أن
الضربات األولــى كانت تحت عنوان ّ
رد الفعل .لكنها
عــادت وغـ َّـيــرت االســم إلــى «تغيير االتـجــاه» ،انسجامًا
مــع ه ــدف ال ـحــرب الـتــي ب ــادرت إلـيـهــا ،كـمــا أك ــد تقرير
فينوغراد ،انطالقًا مــن أنــه كــان أمامها مجموعة من
الخيارات البديلة.
ُ
لــن نـكــرر أه ــداف الـحــرب الـتــي كـشــف عنها فــي حينه
وفي مناسبات مختلفة ،من ضمنها ما أعلنه رئيس
الــوزراء اإلسرائيلي في حينه إيهود أوملــرت في كلمته
أم ــام الكنيست بعد سبعة أي ــام على الـحــرب ،بالقول:
«إن الشرق األوسط بعد الحرب لن يكون كما قبلها».
واملــوقــف الشهير لــوزيــرة الخارجية األميركية ،آنــذاك،
كوندوليزا رايــس ،التي رأت في الحرب مقدمة إلنتاج
ً
وبناء عليه ،يحضر السؤال :كيف
شرق أوسط جديد.
كان الستهداف البنية التحتية اللبنانية أن يحقق هدف
سحق حزب الله ،الشرط اإللزامي إلنتاج شرق أوسط
إسرائيلي ـ ـ أميركي؟
نعم ،كــان يمكن أن يحقق التلويح باستهداف البنية
التحتية هدفًا ردعيًا ،ولكن الهدف اإلسرائيلي في حينه
لــم يكن أقــل مــن تدمير ق ــدرات حــزب الله وشطبه من
املعادلتني اللبنانية واإلقليمية.
أيضًا ،أثبتت مجريات الحرب أن حزب الله لم يستنفد
قدراته االستراتيجية في الرد على العمق اإلسرائيلي،
وهو ما برز في نجاحه في فرض معادلة «بيروت ـ تل
أبـيــب» ،التي حمى مــن خاللها العاصمة اللبنانية .ثم
تبني الحقًا أن حزب الله كان يملك في حينه صاروخ
فــاتــح ( 110ك ـشــف ع ــن ذل ــك أمـيـنــه ال ـع ــام ف ــي إح ــدى
املقابالت الصحافية).
تثبت هذه املحطة املفصلية في الحرب أن اإلسرائيلي

كــان سيجد نفسه ،في حــال التلويح أو البدء بتنفيذ
خـيــار اسـتـهــداف منشآت الــدولــة اللبنانية منذ األيــام
األولى ،أمام خيار الرد باستهداف تل أبيب منذ األيام
األول ـ ــى أي ـض ــا ،وه ــو م ــا ك ــان سـيـضــع ص ــان ــع ال ـق ــرار
اإلســرائ ـي ـلــي أم ــام امـتـحــان وخ ـيــار ص ـعــب ،وق ــد ثبت
الحقًا أنه غير مستعد للمغامرة بالتسبب بدفع حزب
الله إلى استهداف عاصمة كيانه ،وهو ما برز تحديدًا
عندما انكفأ العدو أمام تهديد السيد نصر الله.
في كل األحوال ،تندرج هذه املناقشات التي لن تغير من
الواقع شيئًا ،وال من صورة الحرب ونتائجها ،ضمن
ّ
إطار تقاذف املسؤوليات عن نتائج الحرب التي شكلت
محطة مفصلية في تاريخ الصراع مع إسرائيل ،وأدت
إلــى إنتاج مـعــادالت إقليمية ،وأدخـلــت مفاهيم جديدة
ّ
في الصراع ،وحفرت عميقًا في وعي صناع القرار في
تل أبيب.
أما اآلن ،وبعد مضي أكثر من عقد على تلك الحرب،
ب ــات ــت ط ــروح ــات اس ـت ـه ــداف ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ل ـلــدولــة
اللبنانية ،تـنــدرج ضمن إط ــار محاولة تعزيز صــورة
ال ـ ُـردع اإلســرائـيـلـيــة .ول ــم يـعــد هـنــاك أي فــرصــة لـلــردع
األحــادي ،بشقيه االستراتيجي والعمالني .وفي أسوأ
السيناريوهات ،لم يعد هناك أي فرصة لخيار التدمير
األحادي ،خصوصًا أن صانع القرار في تل أبيب يدرك
أن تنفيذ هــذا الـخـيــار سـيــواجــه بــاسـتـهــداف املنشآت
االستراتيجية في الكيان اإلسرائيلي ،وبقدرات تفوق
بأضعاف ما كان لدى حزب الله قبل  11عامًا .وعلى
ذل ــك ،مــن ال ـضــروري التذكير بحقيقة أن إدراك قــادة
الـعــدو لـخـطــورة ال ـقــدرات االستراتيجية الـتــي يملكها
حزب الله ،وبأن قيادة حزب الله تملك شجاعة وإرادة
تفعيل هذه القدرات عندما تقتضي الحاجة ،هو أحد
م ـقــومــات الـ ــردع امل ـت ـبــادل األســاس ـيــة ال ــذي وف ــر أمــانــا
استراتيجيًا لحزب الله ولبنان وعمقه اإلقليمي.
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ُيمكن الجيش أن ُي ّ
صدر شجاعة ُ إلى
لكن ما العمل إن كان العالم ال يريد
العالمُ ،ي ّ
صدر إليه السالح؟ (مروان بوحيدر)
أن

تصف األحزاب
والمجموعات
المشاركة ،اإلجراءات
ُ
الضريبية الجديدة
ّ
بـ«قانون التفقير
الضريبي»

ّ
متعلق بنسبة الــزيــادة املختلفة بني
ال ـق ـط ــاع ــات امل ـس ـت ـف ـيــدة ّ م ــن سـلـسـلــة
الرتب والرواتب التي كنا رأس حربة
في خوض معركتها ،وهو ما ّأدى إلى

ّ
ظلم أصحاب الحقوق .ثانيها تتعلق
باملطالبة بإعادة النظر بالبنود التي
ّ
االجتماعية وصناديق
ضربت املنح
ّ
الـ ـتـ ـع ــاض ــد وتـ ـع ــاونـ ـي ــة املـ ــوظ ـ ـفـ ــن،
ّ
ّ
واالستشفائية
الصحية
والتقديمات
ليكون ذلــك تمهيدًا إللغائها جزئيًا
أو كـ ـلـ ـي ــاّ .أم ـ ـ ــا االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـث ــال ــث،
ف ـه ــو ع ـل ــى الـ ـض ــرائ ــب ال ـت ــي طــالـبـنــا
ب ـف ــرض ـه ــا ع ـل ــى الـ ــريـ ــوع امل ـص ــرف ـ ّـي ــة
والـعـقـ ّ
ـاريــة والـتـعـ ّـديــات على األمــاك
ّ
ّ
ّ
البحرية والنهرية العمومية لتمويل
الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـك ــاف ـح ــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ووق ـ ـ ـ ــف ال ـ ـه ـ ــدر وت ـح ـس ــن
الـ ـجـ ـب ــاب ــة وضـ ـب ــط املـ ــرفـ ــأ وامل ـ ـطـ ــار،
تـ ـح ــاشـ ـي ــا ألي تـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم» .وي ـ ـقـ ــول
غ ــري ــب« :إن الـ ــزيـ ــادات ال ـتــي طــاولــت
الــريــوع املـصــرفـ ّـيــة (رف ـعــت الضريبة
على فــوائــد املــودعــن مــن  5إلــى )%7
ّ
ّ
واملصرفية (التي
العقارية
واألرب ــاح
باتت  %15و %17على التوالي) غير

ّ
كافية ،وهي أتت على حساب الفقراء
وأص ـحــاب الــدخــل امل ـحــدود ،مــن دون
إع ـطــائ ـهــم أي ت ـقــدي ـمــات ف ــي املـقــابــل
ّ
الصحية الشاملة ،وهو
مثل التغطية
ما سيكون بداية فتح معركة تطاول
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية
االقتصادية
كل امللفات
وتوحيد اللبنانيني حول مصالحهم
املشتركة».
األول ،فهو ّ
ّأمــا املطلب الكتائبي ّ
«رد
ّ
الجمهورية قانون الضرائب
رئيس
إل ـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب» ،ب ـح ـســب مــا
يشير ريشا« ،أو اللجوء إلــى الطعن
بالقانون أمام املجلس الدستوري إن
لــم يستجب الرئيس لــذلــك» .ويتابع
ريشا« :ال ّ
ّ
أساسية،
شك أن الضرائب
ّ
ولكننا نــرفــض فــرضـهــا بعشوائية،
وت ـح ـم ـيــل مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل ال ـعــبء
األكـبــر مـنـهــا ،مـثــل الـ ــ TVAوالــرســوم
عـلــى ال ــدخ ــول والـ ـخ ــروج م ــن لـبـنــان،
وال ــرس ــوم عـلــى فــوات ـيــر االت ـص ــاالت.

ّ
نحن مــع وضــع خطة شاملة تطاول
كل القطاعات ،ووضــع دراســة لآلثار
ّ
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ل ـل ـضــرائــب ،وإق ـ ــرار كــل
ضريبة بقانون على حدة ،أي اإلبقاء
عـلــى ال ـضــرائــب ال ـجـ ّـيــدة وإل ـغ ــاء تلك
الـ ـت ــي ت ـ ـطـ ــاول الـ ـفـ ـق ــراء وت ـس ـت ـهــدف
االسـ ـتـ ـه ــاك .ال وض ـع ـنــا أم ـ ــام األم ــر
ّ
ال ــواق ــع ع ـبــر ف ــرض س ــل ــة نـقـبـلـهــا أو
نرفضها كما هي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــأت ــي إق ـ ـ ــرار الـسـلـسـلــة
ب ـع ــد نـ ـض ــال ط ــوي ــل خ ــاض ـت ــه هـيـئــة
التنسيق النقابية وأصحاب الحقوق
املـهـضــومــة فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،وبعد
أك ـث ــر م ــن ع ـقــديــن م ــن تـجـمـيــد أج ــور
ّ
العاملني فيه ،ليشكل فاتحة معركة
«رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ـ ّـد األدن ـ ـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور إل ــى
م ـل ـي ــون و 200أل ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،وإعـ ـط ــاء
الـتـقــديـمــات االجـتـمــاعـ ّـيــة والـعــائـلـ ّـيــة
ّ
ورب ـ ـط ـ ـهـ ــا ب ــال ـ ـحـ ـ ّـد األدنـ ـ ـ ـ ــى ل ـت ـشــكــل
 %75م ــن ق ـي ـم ـت ــه» ،ب ـح ـســب رئ ـيــس

االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي ل ـن ـقــابــات ال ـعـ ّـمــال
وامل ـس ـت ـخــدمــن ف ــي ل ـب ـنــان كــاس ـتــرو
ع ـب ــدال ـل ــه ،الـ ـ ــذي ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن «م ــا
حصل يندرج ضمن مسلسل الكذب
ّ
املستمر ،فيما املطلوب واح ــد ،وهو
اإلصـ ــاح الـحـقـيـقــي وإع ـط ــاء الـنــاس
ّ
ّ
واالجتماعية».
االقتصادية
حقوقهم
وي ـت ــاب ــع ع ـب ــدال ـل ــه« :رغـ ـ ــم أن بـعــض
ال ـضــرائــب طــاولــت ال ــري ــوع واألربـ ــاح
ّ ّ
ـاريــة ،إل أن ـهــا أتــت
املـصــرفـ ّـيــة وال ـع ـقـ
جــزئـ ّـيــة ،إذ س ــاووا بــذلــك بــن الفقراء
ّ
وحملوا الفئة األولــى
وحيتان املــال،
الضريبة األكـبــر .وهــو مــا يــدعــو إلى
رفــض الـضــرائــب غير املـبــاشــرة التي
ط ــاول ــت الـ ـفـ ـق ــراء وأص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود وامل ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة
بفرض ضرائب مباشرة على األرباح
الضخمة والشقق الشاغرة ،وناهبي
األمـ ـ ـ ــاك ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة ،ل ـي ـك ــون ال ـت ـعــديــل
الضريبي واقعيًا وذا قيمة».

6

اإلثنين  24تموز  2017العدد 3232

مجتمع وإقتصاد
تقرير
بال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة .في اللقاء الشهري األخير مع المصارف
أزمة الديون العقارية تشغل ّ
ولجنة الرقابة على المصارف ،تمنى على إدارات المصارف اللجوء إلى تملك العقارات ،عارضًا عليها تمديد
مهلة تصفيتها من  5سنوات إلى  15سنة .هذه المحاولة من مصرف لبنان لمنع انفجار الفقاعة العقارية
األولى ،بل سبقتها مجموعة إجراءات غير مجدية ،بعدما أصبحت الديون العقارية بشقيها المباشر وغير
ليست
ّ
المباشر تمثل  %90من مجمل محفظة القروض

ّ
الفقاعة العقارية :تعثر مستتر قبل االنـــ
محمد وهبة
ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــري األخـ ـ ـي ـ ــر بــن
حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة،
وم ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة امل ـص ــارف
املصارف،
بحضور لجنة الرقابة على ّ
أثـ ـ ــار س ــام ــة م ــوض ــوع ال ـت ـع ــث ــر فــي
ّ
تحدث
محفظة الديون العقارية ،إذ
ع ــن «أوضـ ـ ــاع صـعـبــة وغ ـيــر مريحة
لـلـقـطــاع ال ـع ـق ــاري» ،الف ـتــا إل ــى طــرق
معالجة هــذا األمــر مــن خــال «لجوء
املصارف عند الحاجة إلى استبدال
ال ــدي ــون بـتـمـلــك ال ـع ـق ــارات اس ـت ـنــادًا
إل ــى تـعــامـيــم ون ـظ ــم م ـص ــرف لـبـنــان
ول ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص،
والتي تعطي مهلة تصفية  5سنوات
ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة
حتى  15سنة».
مــاذا يعني كــام سالمة؟ في الواقع،
إن الــديــون العقارية فــي الـســوق هي
نـ ــوعـ ــان :قـ ـ ــروض م ـصــرف ـيــة مـعـطــاة
ل ـل ـم ـطــوريــن ال ـع ـق ــاري ــن وامل ـق ــاول ــن
وسـ ــواهـ ــم م ــن م ـن ـش ـئــي األبـ ـنـ ـي ــة ،أو
مـ ـعـ ـط ــاة لـ ـل ــزب ــائ ــن ل ـ ـش ـ ــراء ال ـش ـق ــق
ال ـس ـك ـن ـيــة ع ـبــر ب ــرام ــج ال ـت ـح ـف ـيــز أو
خــارجـهــا ،وق ــروض معطاة ملختلف
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص املـ ـعـ ـن ــوي ــن م ـ ــن أف ـ ــراد
وشركات مكفولة بضمانات عقارية.
وبحسب التقرير السنوي لجمعية
امل ـص ــارف ،ف ــإن قيمة ق ــروض البناء
وامل ـ ـقـ ــاوالت بـلـغــت ف ــي ن ـهــايــة 2016
ما قيمته  17414مليار ليرة (11.55
مليار دوالر) بــزيــادة نسبتها %18
عن السنة السابقة ،فيما بلغت قيمة
القروض السكنية  17981مليار ليرة
( 11.92مليار دوالر) بزيادة %18.6
ع ــن ال ـس ـنــة ال ـس ــاب ـق ــة .أمـ ــا ال ـق ــروض
مقابل تأمني عقاري ،فتبلغ ّ
حصتها
 %36.6من مجمل محفظة القروض
الـبــالـغــة  96781مـلـيــار لـيــرة (64.19
مـلـيــار دوالر) ،أي مــا ي ـعــادل 35421
م ـل ـيــار ل ـيــرة ( 23.49م ـل ـيــار دوالر).
وهذا يعني أن حجم الديون العقارية
املباشرة وغير املباشرة يبلغ 46.96
مليار دوالر ،أو ما يوازي  %73.1من
مجمل محفظة التسليفات.
لـكــن املـعـطـيــات اإلحـصــائـيــة ال ــواردة
فــي تـقــريــر «تـقـيـيــم اس ـت ـقــرار الـنـظــام
املــالــي لـلـبـنــان» ،وال سيما النسخة
غ ـي ــر امل ـن ـق ـحــة م ـن ــه الـ ـت ــي تـخـصــص
ً
ً
ف ـصــا ك ــام ــا ع ــن ال ــدي ــون الـعـقــاريــة
وخطرها على النظام املالي بأكمله
وعن انكشاف املصارف على الديون
العقارية ،تشير إلى أن أكثر من %90
من القروض املمنوحة من املصارف
منكشفة على الخطر العقاري بشكل
مباشر أو غير مباشر .مجموع قيمة
الديون املباشرة وغير املباشرة ،كما
احـتـسـبـهــا صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ّ
تبلغ  63.1مليار دوالر مــوزعــة بني
 31.6مـلـيــار دوالر لـلـمـكـ ّـون املباشر
و 31.5م ـل ـيــار دوالر ل ـل ـم ـكـ ّـون غير
املباشر.
قـ ــد ي ـ ـعـ ــزى ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن إح ـ ـصـ ــاءات
جمعية امل ـص ــارف وم ــا ذك ــره تقرير
صندوق النقد الــدولــي إلــى ّ
مكونات
االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ،إذ إن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
يحتسب ه ــذه ال ـق ــروض بــاالسـتـنــاد
ّ
املجمعة للمصارف
إلــى املـيــزانـيــات
الـلـبـنــانـيــة (ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج)،
فيما إح ـصــاءات الجمعية تحتسب
ّ
املحلية فقط.
امليزانيات
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،إن امل ـش ـك ـل ــة ك ـب ـيــرة
بصرف النظر عن طريقة االحتساب،
س ـ ـ ـ ـ ــواء أك ـ ـ ــان ـ ـ ــت حـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض

زادت
القروض
للمقاولين
وتجار البناء
والقروض
السكنية
باكثر من
 %18في
العام
الماضي
(مروان
طحطح)

العقارية  %73.1أم  %90مــن مجمل
امل ـح ـف ـظــة ،فــاالن ـك ـشــاف الـكـبـيــر على
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري يـ ـن ــذر ب ـم ـخــاطــر
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى مـ ـي ــزانـ ـي ــات املـ ـص ــارف
الـتــي انـخــرطــت عـلــى م ــدى الـسـنــوات
امل ــاض ـ ّي ــة ب ــاالس ـت ـف ــادة م ــن مــوجــات
ّ
تحول اليوم
التضخم العقاري الذي
إل ــى ف ـقــاعــة ت ـه ـ ّـدد ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
وكــل مــا هــو مرتبط بــه مــن مصارف
وقطاعات أخرى.
حــاول مصرف لبنان طــوال السنوات
ال ـ ـسـ ــت املـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـق ـل ـي ــص م ـخ ــاط ــر
ال ــدي ــون الـعـقــاريــة فــي ال ـس ــوق ،ســواء
من خالل الطلب إلى املصارف ّإعادة
ج ــدول ــة دي ـ ــون زبــائ ـن ـهــا امل ـت ـعــثــريــن،
أو م ــن خـ ــال ال ـس ـم ــاح بــامل ـضــاربــات
ص ـنــدوق عـقــاري
الـعـقــاريــة مــن خ ــال ّ
ي ـت ـم ـل ــك عـ ـ ـق ـ ــارات تـ ـع ــث ــر أص ـح ــاب ـه ــا
أو مـنـشـئــوهــا ،إال أن ــه فـشــل ف ــي هــذا
األمر .كذلك ّ
مددت لجنة الرقابة على
امل ـصــارف م ـ ّـدة تصفية الـعـقــارات من
سنتني إلــى خمس سنوات للعقارات
ال ـت ــي تـتـمـلـكـهــا املـ ـص ــارف اس ـت ـي ـفـ ً
ـاء
للديون ،إال أن األمــر لم يحرز نجاحًا
ب ـع ــد ف ــي ظ ــل ال ـج ـم ــود ال ـق ــاس ــي فــي
مبيعات العقارات.
جـمــود القطاع الـعـقــاري ليس ناتجًا
مـ ــن م ـش ـك ـلــة فـ ــي ال ـت ـم ــوي ــل امل ـت ــواف ــر

بـ ـكـ ـث ــرة ل ـ ــدى املـ ـ ـص ـ ــارف ،ب ـ ــل ت ـكـمــن
فــي طبيعة الـنـظــام املــالــي فــي لبنان
ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى ال ـتــدف ـقــات املــالـيــة
مــن ال ـخــارج ،أي مــا يـعــرف بالتمويل
ال ـخ ــارج ــي لــاس ـت ـهــاك امل ـح ـلــي .هــذا
أراض
يعني أن تجارة العقارات ،من
ٍ
وأب ـن ـي ــة ،ك ــان ــت تـعـتـمــد ع ـلــى نــوعــن
م ـ ــن ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن :الـ ــزبـ ــائـ ــن األج ـ ــان ـ ــب،
وت ـحــدي ـدًا الـخـلـيـجـيــن الــذيــن لديهم
ق ــدرات مالية كبيرة تتيح لهم شــراء
العقارات الفخمة واألغلى سعرًا على
واجهة بيروت البحرية أو في مناطق
االصطياف ،علمًا بأن قسمًا من هؤالء
كـ ــانـ ــوا م ـ ـجـ ـ ّـرد مـ ـض ــارب ــن ع ـق ــاري ــن
اشتروا العقارات بثمن رخيص نسبيًا
وباعوها بثمن أعلى ،محققني أرباحًا
طائلة وسهلة ،وهذا ما ّ
يعرف بالريع
الذي لم يكن خاضعًا ألي ضريبة قبل
إق ــرار مجلس ال ـنــواب الضريبة على
األربـ ـ ــاح ال ـع ـقــاريــة ب ـم ـعــدل ( %15لــم
تطبق بعد فــي انتظار نشر القانون
ف ــي ال ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـيــة) .أم ــا ال ـنــوع
الـثــانــي مــن الــزبــائــن ،فـهــم املـغـتــربــون
اللبنانيون الذين يعمل القسم األكبر
منهم في دول الخليج ،وهؤالء كانت
لديهم قــدرات مالية كبيرة أيضًا قبل
انهيار أسعار النفط وانعكاسها على
االقتصادات الخليجية.

 %90من القروض الممنوحة
من المصارف منكشفة
على الخطر العقاري
ّ
املحصلة ،باتت مبيعات القطاع
فــي
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ــزبـ ــائـ ــن
املحليني ،أي الزبائن اللبنانيني الذين

في غالبيتهم هم من الطبقة املتوسطة
الـ ـت ــي ان ـخ ــرط ــت ف ــي االسـ ـت ــدان ــة مــن
امل ـصــارف لتمويل ش ــراء مسكن لها.
ه ــذا ال ـنــوع مــن الــزبــائــن لـيـســت لديه
قـ ـ ــدرات مــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي إن
نــوع املـســاكــن الـتــي يبحث عنها هي
املتوسطة وما دون ،أي تلك التي تقل
أسـعــارهــا عــن  400ألــف دوالر والتي
تقل مساحتها عن  200متر مربع.

إحباط عقاري
بحسب النسخة غير املنقحة من تقرير صندوق النقد الــدولــي (http://al-
 )276142/akhbar.com/nodeفإن «األطراف ذات الصلة في القطاع العقاري
تـتــوقــع تعافيًا ســريـعــا للقطاع ب ـنـ ًـاء عـلــى فــرضـيــات متفائلة (نـهــايــة الـنــزاع
السوري ،انتخاب رئيس جمهورية )...ينتج منها حلقة ّ
تعزز نفسها ،حيث
يرفض املطورون العقاريون خفض أسعارهم ،ويتوقعون أن تشهد األسواق
انـطــاقــا مــا ُيسهم فــي خفض مـتــزايــد للطلب» .لكن هــذه األط ــراف أصيبت
باإلحباط بعد أكثر من مفصل؛ فقد ّ
تبي أن انتخاب رئيس للجمهورية لم
ينعكس إيجابًا على حركة البيع ،وال االتفاق على الحكومة ،وال أي نوع من
الهدوء السياسي كان له أثر إيجابي!
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َّ
مبنى مهدد بالسقوط في السكسكية:

الدوران في حلقة العجز

ـفجار!

هديل فرفور
عام  ،2012شهدت بلدة السكسكية ،في
قضاء صور ،انزالقًا حادًا للتربة ّ
هدد
عددًا من بيوت البلدة .أكثر ُامل ّ
تضررين،
كــان املبنى القريب من موقع االنــزالق
الــذي تـعـ ّـرض لتصدعات كبيرة ،وهو
عبارة عن ثالث طبقات تسكنها ثالث
عائالت.
وب ـح ـســب روايـ ـ ــة األه ــال ــي ه ـن ــاك ،فــإن
املعنيني زاروا املكان حينها ،وطلبوا
منهم إخ ــاء شققهم ألنـهــا بــاتــت غير
ص ــال ـح ــة ل ـل ـس ـكــن وت ـ ـهـ ــدد ح ـيــوات ـهــم
ُ
وأعطوا تعويضات تكفيهم الستئجار
ب ـيــوت بــديـلــة مل ــدة أرب ـع ــة أش ـه ــر ،على
ُ
ُ َ
أن ت ـف ـح ــص الـ ـت ــرب ــة وت ـ ـعـ ــالـ ــج خ ــال
هــذه الـفـتــرة ،درءًا ألي خطر قــد يلحق
باملبنى فــي مــا بعد ،وبالتالي بحياة
قاطنيه.
في اتصال مع «األخبار» ،يقول محمد
ُحويلي ،أحد القاطنني في املبنى ،إنهم
أبلغوا بعد ستة أشهر من الحادثة بأن
األمــوال التي كانت مخصصة لفحص
التربة ُ
ومعالجتها قد ُسرقت ،نتيجة
ّ
تعرض صندوق الهيئة العليا لإلغاثة
لـلـســرقــة حـيـنـهــا« ،وم ـن ــذ ذل ــك الــوقــت،
ونحن ال نزال ننتظر الفرج».
تـ ـعـ ـي ــش هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات ح ـ ــال ـ ــة مــن
«الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرح ـ ـ ــال» امل ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــي م ـ ـنـ ــذ ن ـحــو
خ ـمــس سـ ـن ــوات ،إذ تـضـطــر إلـ ــى تــرك
م ـنــزل ـهــا خـ ــال ف ـص ــل الـ ـشـ ـت ــاء ،خــوفــا
م ــن ال ـع ــواص ــف وم ــن تــأث ـيــرات ـهــا على
ال ـت ــرب ــة ،وبــال ـتــالــي خ ــوف ــا م ــن انـهـيــار
املبنى وتـصـ ّـدعــه أكـثــر فــأكـثــر ،وتعود
إلـ ـي ــه خ ـ ــال ال ـص ـي ــف ل ـت ـت ـج ـنــب ع ــبء
اإليجارات عبر توفير دفع اإليجار ملدة
أربعة أشهر.
يـ ـق ــول ح ــوي ـل ــي إن الـ ـع ــائ ــات سـئـمــت

هـ ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع ،إذ ت ـع ـي ــش فـ ــي ح ــال ــة
«عدم استقرار» ،في ظل عدم االكتراث
وبتعويضاتهم
ُواالهـتـمــام بوضعهم
ُ
الكشف الــذي أجــري
املستحقة .ووفــق
ُ
ع ـلــى ال ـتــربــة حـيـنـهــا ،قـ ـ ـ ّـدرت الـتـكـلـفــة
آنذاك بنحو  120ألف دوالر.
ي ـقــول رئ ـيــس بـلــديــة الـسـكـسـكـيــة علي
عـبــاس ،فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،إن
هــذه التكلفة تفوق قــدرة البلدية على
َّ
ُدفـعـهــا ،الفـتــا إلــى أن ملف هــذا املبنى
ق ـ ِّـدم إلــى الهيئة العليا لــإغــاثــة ،لكنه
ُرفضُ ،
ومشيرًا إلى أن البلدية كانت قد
أقدمت على إعــداد دراســة جيولوجية
للتربة ومحيطها ،وقد كلفتها نحو 7
آالف دوالر.
وب ـح ـســب ع ـب ــاس ،أج ـم ــع املـهـنــدســون
على أن التربة غير قابلة للبناء عليها،
ً
ُ ُمـ ـتـ ـس ــائ ــا عـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم
املــدنــي الــذي منح الرخصةُ .
ويضيف:
ُ
الخلل يكمن ،بحسب املـهـنــدســن ،في
أساسات املبنى ،وبالتالي يحتاج إلى
ّ
ً
ترميم جــذري قد يتطلب هدمًا كامال.
ما الحل إذًا؟ ُيجيب عباس بأنه التقى
أخيرًا محافظ الجنوب منصور ضو،
وتباحثا في القضية ،وهما بانتظار
اك ـت ـم ــال املـ ـل ــف ك ــي ُي ـ ـقـ ــررا ال ـخ ـط ــوات

تعيش هذه العائالت
حالة من «الترحال»
الموسمي منذ نحو
خمس سنوات

(هيثم الموسوي)

ّ
ُالالزمة للحل املطلوب خالل االجتماع
املقبلُ ،مشيرًا إلى أن البلدية «سبق أن
أسهمت في دفع اإليجارات للعائالت».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،تـ ـق ــول ف ــاط ـم ــة حــوي ـلــي،
إحدى القاطنات في املبنى ،إن البلدية
لم تدفع لهم سوى إيجار أربعة أشهر
تلت حادثة
خــال السنة األول ــى الـتــي ً
االن ـ ـ ـ ــزالق وال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدع ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ــى أن
العائالت التي تضم نحو  16شخصًا
ال «ح ــول لـهــم وال قـ ــوة» ،وال يملكون

إال خـيــار الـلـجــوء إلــى البلدية إليجاد
ح ــل يـقـيـهــم عـ ــبء ال ـت ـن ـقــل امل ــوس ـم ــي».
ُ
وت ـض ـيــف« :بــالـطـبــع ،لــو كـنــا نـعـلــم أن
التربة غير صالحة للبناء ملــا أقدمنا
على تشييد املبنى».
حاليًا ،يراهن األهالي على أي ّ
تحرك أو
خطوة تتوصل إليها البلدية بالتعاون
مع املحافظ قبل انتهاء موسم الصيف،
ّ
علهم يبيتون في الشتاء في منازلهم
من دون قلق أو خوف.

تقرير

صندوق تعاضد أساتذة «اللبنانية»:

ممنوع الرجوع إلى الوراء
فاتن الحاج
وبـنـتـيـجــة ه ــذا ال ــوض ــع ،ت ـب ـ ّـن وفــق
ت ـص ــري ــح ص ـ ـ ــادر عـ ــن رئـ ـي ــس غــرفــة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة والـ ــزراعـ ــة في
بـيــروت محمد شقير ،أن فــي مدينة
بـ ـ ـي ـ ــروت وح ـ ــده ـ ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 4500
ش ـق ــة ف ــارغ ــة ج ــاه ــزة ل ـل ـس ـك ــن ،لـكــن
ال زب ــائ ــن ل ـش ــرائ ـه ــا .واملـ ـس ــأل ــة هـنــا
ال تـتـعـلــق ب ــال ـع ــرض وال ـط ـل ــب فـقــط،
بــل هــي أزم ــة فــي بنية الـنـظــام نفسه
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يـ ـ ـق ـ ـ ّـدس الـ ـ ــريـ ـ ــوع ال ـت ــي
تـحـمــل مـخــاطــر واس ـع ــة ق ــد ال يـكــون
بــإم ـكــانــه اسـتـيـعــابـهــا أو تنفيسها
ل ــوق ــت ط ــوي ــل ،ك ـمــا ي ـح ــاول مـصــرف
ل ـب ـن ــان ال ـق ـي ــام بـ ــه .وأبـ ـع ــد م ــن ذل ــك،
إن هـ ــذه األزمـ ـ ــة ال تـنـحـصــر بــديــون
املطورين واملتعهدين ،بل هي تطاول
وال سيما
األسـ ــر الـلـبـنــانـيــة أي ـض ــاّ ،
أن ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي مل ــح إلــى
وجــود عملية «نفخ» ألسعار الشقق
املشتراة من الزبائن الذين سعوا إلى
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـق ــروض املــدعــومــة.
والـخـطــر فــي ذل ــك ،أن ــه تـبـ ّـن ملصرف
لبنان قبل بضع سنوات ،أن مديونية
األســر ارتفعت إلى مستويات مقلقة
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج
دخلها .حتى اآلن
مستوى  %50من
ّ
يـعــانــي ال ـســوق مــن الـتـعــثــر املستتر،
لكن الفقاعة مستمرة باالنتفاخ.

استنفرت امل ــادة  33مــن قــانــون سلسلة
ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب امل ـت ـع ـل ـقــة بـتــوحـيــد
الصناديق الضامنة أســاتــذة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،بــاعـتـبــارهــا «مـ ــادة تنطوي
عـ ـل ــى نـ ـي ــة م ـب ـ َّـي ـت ــة إلط ـ ــاح ـ ــة نـ ـض ــاالت
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة مـ ــن أجـ ـ ــل إن ـ ـشـ ــاء ص ـن ــدوق
تعاضد يؤمن الحد األدنــى املقبول من
التقديمات االجتماعية والصحية لهم
وألس ــره ــم» .ودعـ ــت الـهـيـئــة التنفيذية
لــراب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفــرغــن قــواعــدهــا
ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك املـ ــرت ـ ـقـ ــب ب ـكــل
ً
أشكاله ،وصــوال إلــى اإلضــراب املفتوح.
ف ـهــل يـقـفــل األس ــات ــذة أب ـ ــواب الـجــامـعــة
منذ اليوم األول للعام الدراسي املقبل،
كما فعلوا مع سلسلة الرتب والرواتب
األخيرة التي نالوها في عام 2012؟
لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي ب ــاش ــر
ت ـقــدي ـمــاتــه ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي 1997
حكاية .فــي تلك األثـنــاء ،كانت الرابطة
برئاسة النقابي صادر يونس تفاوض
رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري
ب ـشــأن سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب الـتــي
صــدرت بالقانون  .1998/ 717يومها،
وافـقــت الــرابـطــة على التخلي عــن نحو
نـ ـص ــف نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ت ـطــالــب ب ـهــا م ـقــابــل عـ ــرض ال ـحــريــري
ت ـعــزيــز خ ــدم ــات ال ـص ـن ــدوق واع ـت ـبــاره
ج ـ ــزءًا م ــن ال ــرات ــب أو ال ـس ـل ـس ـلــة .جــرى
ذلك تحت عنوان «خصوصية األستاذ
الجامعي» ،وهو شعار أطلقه الحريري

توحيد تعرفات
المستشفيات وليس
إدارة الصناديق

آن ـ ـ ــذاك وت ـم ـس ــك ب ــه األس ـ ــات ـ ــذة ف ــي كــل
تحركاتهم املطلبية في ما بعد للحفاظ
على مكاسبهم .قبل ذلــك ،كــان أساتذة
املالك في الجامعة فقط دون املتفرغني
واملتعاقدين يستفيدون مــن تقديمات
تعاونية موظفي الدولة.
اليوم ،يضم الصندوق  13ألف منتسب
ويغطي الداخلني في املالك وعائالتهم
ومـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ،امل ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــديـ ــن
املتفرغني وعائالتهم ومن في عهدتهم
واملـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن وع ــائ ــاتـ ـه ـ ّـم ومـ ـ ــن فــي
عهدتهم .ومــن امـتـيــازاتــه أن ــه مؤسسة
عــامــة ول ـيــس إدارة عــامــة وال يخضع
للبيروقراطية اإلدارية ويتمتع بمرونة
ال ت ـت ـم ـتــع ب ـه ــا الـ ـصـ ـن ــادي ــق األخ ـ ـ ــرى،
إذ ي ـس ـت ـط ـيــع رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
توجيه كتاب إلى وزيري التربية واملال
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى مــوافـقـتـهـمــا بتغطية
دواء أو ج ـهــاز طـبــي جــديــد أو تعرفة

معينة ،ولــدى حصول املوافقة يصبح
األمــر نافذًا .يمكن أن يواجه الصندوق
بـعــض الـعــراقـيــل مــن وزارة املـ ــال ،ففي
ً
نـهــايــة ع ــام  2011م ـثــا ،اتـخــذ املجلس
الـقــرار  2011/246رفــع بموجبه منحة
التعليم .يومها ،حظي بموافقة وزيــر
ال ـتــرب ـيــة ،وك ـ ــان م ــوض ــع أخ ــذ ورد مع
وزيـ ــر املـ ــال ول ــم ي ـنــل تــوق ـي ـعــه .ل ـكــن ما
حـصــل أن مـجـلــس اإلدارة انـتـظــر أكثر
مــن ش ـهــر ،أي املـهـلــة ال ـتــي إذا انقضت
ي ـص ـبــح م ـع ـهــا الـ ـق ــرار م ـصــدقــا حـكـمــا،
ـأت ال ـجــواب ،فـعـ ّـد املجلس الـقــرار
ولــم يـ ِ
نــافـذًا وطـبــق التعديل الجديد فــي عام
(هيثم الموسوي)

 .2012يذكر أن هذه املنحة باتت تصل
إل ــى أك ـثــر م ــن  12مـلـيــون ل ـيــرة لبعض
اختصاصات التعليم الجامعي.
وم ــن املـنــافــع وال ـخــدمــات ال ـتــي يقدمها
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات امل ــرضـ ـي ــة أو
االسـتـشـفــائـيــة ،مـنــح ال ـ ــوالدة وال ـ ــزواج،
م ـســاعــدات ال ــوف ــاة ،ال ـق ــروض السكنية
للمنتسبني وف ــق ن ـظــام خ ــاص يضعه
مجلس اإلدارة ،حسومات فــي األسعار
وال ـت ـعــرفــة بــواس ـطــة ات ـف ــاق ــات يـعـقــدهــا
الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية
وغـ ـي ــر تـ ـج ــاري ــة ،إع ـ ـطـ ــاء س ـل ــف مــال ـيــة
للمنتسبني فــي ح ــاالت مرضية معينة
أو عـمـلـيــات جــراح ـيــة يـتـعــذر إج ــراؤه ــا
في لبنان ،وخدمات اجتماعية مختلفة
يـقــررهــا مـجـلــس اإلدارة وف ــق األص ــول،
وم ـن ـهــا لـ ــذوي االح ـت ـيــاجــات اإلضــاف ـيــة
تراوح بني  4و 8ماليني ليرة.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة،
الصندوق هو من أهــم املكتسبات التي
حققوها ،وممنوع الــرجــوع إلــى الــوراء،
وإذا كــان ال بــد مــن توحيد الصناديق،
فليكن على السقف األع ـلــى ،وإن كانوا
يـعـتـقــدون أن الـتــوحـيــد يـجــب أن يكون
فــي تـعــريـفــات املستشفيات وف ــي الــدفــع
املقطوع للعمليات الجراحية وليس في
إدارة الصناديق.
ّ
ي ــذك ــر أن الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـخ ـض ــع لــرقــابــة
ال ـت ـف ـت ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي ولـ ــرقـ ــابـ ــة ديـ ـ ــوان
املحاسبة املؤخرة ،كذلك تمارس وزارة
املال رقابتها ووزارة التربية وصايتها
على الصندوق.
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تحقيق
مقاه بيروتية كثيرة أغلقت أبوابها في السنوات األخيرة .ال نتحدث هنا عن تلك التي آوت مثقفي المدينة
ٍ
ّ
مقاه «أعتق» بكثير من ذلك :كراسيها خيزران ،وطاوالتها
إلقفالها «دوي» إعالمي ،بل عن
وصعاليكها ،فكان
ٍ
َّ َ
خشب ،والسيادة فيها لـ «النفس» العجمي ،وال صوت يعلو فيها فوق نداء «نارة يا ولد» .بعض هذه المقاهي
«مات» بهدوء ،وبعضها يصارع من أجل البقاء الصعب

مقاهي بيروت القديمة
ّ

َّ
العز للعجمي ...والمعسل شنق حالو!
لؤي فلحة

ّ
المعسل
نرجيلة
مغضوب
عليها في
المقاهي
القديمة
(مروان
طحطح)

ك ــأن ال ــزم ــن ق ــد ت ــوق ــف خـ ــارج أب ــواب
املقاهي البيروتية القديمة .من زارها
ق ـب ــل ع ـ ـشـ ــرات الـ ـسـ ـن ــوات لـ ــن يـلـحــظ
تغييرًا .قد ال يلحظ تغييرًا ،أيضًا ،إذا
ما زارهــا بعد عشرات السنوات .هذا
إذا افترضنا استثناءها مــن «زحــف
ّ
الباطون» الذي غطى املدينة .وحدهم
أصـ ـح ــابـ ـه ــا وم ــؤسـ ـس ــوه ــا رح ـ ـلـ ــوا،
وبــاتــوا م ـجـ ّـرد ص ــور عـلــى جــدرانـهــا،
فيما الكراسي وال ـطــاوالت الخشبية
ـزال ع ـل ــى ح ــالـ ـه ــا ،وال
ال ـع ـت ـي ـقــةّ ال تـ ـ ـ َّ َ
يــزال العز لـ «النفس العجمي» ،على
َّ
«املعسل» املنبوذ ،بكوكتيالته
حساب
املختلفة.
داخـ ــل «مـقـهــى ق ـل ـيــات» ،ف ــي منطقة
ك ــورنـ ـي ــش املـ ـ ــزرعـ ـ ــة ،ت ـع ـل ــو أصـ ـ ــوات
الــز ّبــائــن ،شيبة وشـبــانــا ،مــع احـتــدام
«دق» ال ــورق .فــي املقهى الــذي مضى
عـلــى افـتـتــاحــه أك ـثــر م ــن نـصــف ق ــرن،
الـحـمــاســة لــ«الـتــريـكــس» و«الـلـيـخــة»
و«األرب ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــة» و«األرب ـ ـع ـ ـت ـ ـعـ ــش» ال
ملباريات الـ«ريال» والـ«برسا» .يقول
إب ــراه ـي ــم ال ـ ـخـ ــراط ،وهـ ــو م ــن قــدامــى
ّ
رواد املقهى ،إن «الزبائن هنا يأتون
مـ ــن م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ــن ب ـي ــروت
والضاحية وإقليم الخروب وغيرها.
ق ــد يـخـتـلـفــون ف ــي ال ــدي ــن والـسـيــاســة
وفي كل شيء ،إال أنهم جميعًا يتفقون
ع ـلــى األرك ـي ـل ــة ال ـع ـج ـم ـيــة» .وي ـ ــردف:
ّ
«ع ـ ـمـ ــي ...الـ ـع ــز ل ـل ـع ـج ـمــي ،وامل ـع ـ ّـس ــل
شنق حــالــو» ،مشيرًا إلــى أن نرجيلة
ّ
املعسل «مغضوب عليها في املقاهي
القديمة ،وال تقدم إلــى الزبائن ألنها
تفسد نكهة أراك ـيــل ّ العجمي بسبب
رائحتها القوية ودخانها الكثيف».
على عكس ما تشي به اليوم ،لم تكن
مقاهي بيروت التي بــدأت العمل في
عشرينيات الـقــرن املــاضــي وتكاثرت
فـ ـ ــي أربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ــه م ـ ـكـ ــانـ ــا ل ـت ـج ـ ّـم ــع
ّ
و«لعيبة السبق»،
العاطلني من العمل
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القضاء يغطي مزرعة مخالفة:

أسد في
«مقهى قليالت»
إلبراهيم الخراط ،أحد قدامى رواد
«مقهى قليالت» ،ذكريات ال تنضب
عن «الزمن الجميل» للمقاهي
البيروتية ،إذ إن «القهوة كانت
املكان الذي يفد إليه زعماء األحياء
والقبضايات لحل خالفاتهم .فإذا
ّ
حل الخالف شرب املتخاصمون
ّ
قهوة الصلحة ،أما إذا احتدت املشكلة
وتفاقم الخالف ،فكان صاحب القهوة
غالبًا يدفع الثمن بتكسير الطاوالت
والكراسي».
وأطرف ما يرويه الخراط ،يعود إلى
السبعينيات ،عندما جاءت فرقة
سيرك أجنبية إلقامة عروض في
املدينة الرياضية« .يومها هرب
أسد ضخم من أحد األقفاص.
وفيما كنت مع أصدقاء في املقهى،
فوجئنا باألسد الهارب يقف قبالة
الباب .يومها ّ
عم الذعر في القهوة
وبدأ الزبائن بالقفز فوق الطاوالت
متسابقني للهرب من الباب الخلفي.
غير أن األسد لم ّ
يعبرنا ،إذ وقف
يتفرج علينا قبل أن يغادر بهدوء»!

«سيمونيدس» من
المقاهي الشعبية
القليلة التي كانت
تسمح باالختالط

بــل ارتـبـطــت ارتـبــاطــا وثيقًا بالحياة
االجتماعية والسياسية للعاصمة.
في بداياتها ،كانت مقصدًا ترفيهيًا
احتكره الرجال قبل عصر التلفزيون
مقاه
واإلنـتــرنــت ،قبل أن تنقسم إلــى
ٍ
ّ
«نـخـبــويــة» تــركــزت فــي ســاحــة البرج
يـ ّ
ـؤمـ ـه ــا املـ ـثـ ـقـ ـف ــون والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــون،
وأخـ ــرى شعبية فــي مـنــاطــق املــزرعــة
والجميزة والبسطا وغيرها ،سرعان
ُ َّ
مـ ــا تـ ـح ـ ّـول ــت م ــرك ــز نـ ـف ــوذ «ت ـ ــرك ـ ــب»
ف ـي ـهــا ال ـت ـحــال ـفــات و«ال ـكــوم ـب ـي ـنــات»
الـسـيــاسـيــة ،وتـخـضــع لـنـفــوذ زعـمــاء
السياسة وقبضاياتهم ومفاتيحهم

ٌّ
االنتخابية ،كل بحسب املنطقة التي
ً
يـقــع فـيـهــا .فـمـقــاهــي الـبـسـطــا ،مـثــا،
ك ــان ــت ت ــؤي ــد ال ــرئ ـي ــس ص ــائ ــب ســام
وتعمل بحمايته ،فيما كــان «مقهى
صليبا» ،ال ــذي افتتح عــام  1951في
املزرعة ،تحت حماية الوزير البيروتي
ه ـن ــري ف ــرع ــون ال ـ ــذي اعـ ـت ــاد زي ــارت ــه
مــع الـنــائــب الــراحــل نسيم مجدالني،
خصوصًا فــي مــواســم االنـتـخــابــات...
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـب ـ ـعـ ــض س ـ ـيـ ــاسـ ــة «مـ ــع
ال ـ ــواق ـ ــف» ،فـ ـ ــإذا ربـ ــح ال ـن ــائ ــب بـقـيــت
ّ
ص ــورت ــه مـعــلـقــة ع ـلــى ال ـحــائ ــط .وفــي
حال خسارته سرعان ما كانت تنزع
لتعلق صورة النائب الجديد مكانها!
عـ ــام  ،1951اف ـت ـت ــح م ـي ـش ــال صـلـيـبــا
مـقـهــاه فــي منطقة املــزرعــة املختلطة
ط ــائـ ـفـ ـي ــا .ويـ ـ ـ ـ ــروي ك ـ ـبـ ــار ال ـ ـسـ ــن فــي
ال ـح ـ ّـي أن ــه ك ــان يـمـنــع زب ــائ ـن ــه ،حتى
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن ،مـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوس أمـ ـ ــام
ً
املـقـهــى خ ــال شـهــر رم ـضــان ،مــراعــاة
لـلـصــائـمــن .بـعــد وف ــاة مـيـشــال ،ورث
أقـ ـ ـ ــارب لـ ــه املـ ـقـ ـه ــى ،ف ـح ــاف ـظ ــوا عـلــى
طابعه ودي ـكــوره الـقــديــم .وهــو يبدو
ال ـيــوم أش ـبــه مــا ي ـكــون ب ــدار للعجزة
ّ
بسبب الحضور الطاغي لكبار السن
ف ـيــه .وت ـع ــود عــاقــة هـ ــؤالء بــاملـقـهــى،
وب ـع ـض ـه ــم ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـثـ ـم ــان ــن ،إل ــى
عـ ـش ــرات الـ ـسـ ـن ــوات ،ب ـعــدمــا تـحـ ّـولــت
زي ــارت ــه طـقـســا يــوم ـيــا بــالـنـسـبــة إلــى
بـعـضـهــم .واألمـ ــر عـيـنــه ينطبق على
م ـق ـه ــى إيـ ـلـ ـي ــا س ـي ـم ــون ـي ــدس ق ـبــالــة
مدخل شارع مار الياس .يروي بسام
ك ـل ـثــوم ،ال ــذي يـعـمــل ف ــي املـقـهــى منذ
 25عــامــا ،أن املعلم إيليا ذا األصــول
اليونانية افتتح املقهى قبل  50عامًا،
وت ــوف ــي ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات .ويـ ـج ــزم ب ــأن
«سيمونيدس» من املقاهي الشعبية
القليلة التي كانت تسمح باالختالط،
«وحتى اليوم ال تزال بعض السيدات
ّ
ي ــأت ــن ل ــزي ــارت ـن ــا» .ي ـح ــن ك ـل ـثــوم إلــى
الــزمــن الجميل عـنــدمــا ك ــان يستقبل
وزراء وق ـض ــاة وش ـخ ـص ـيــات بـ ــارزة،
ويشكو تغير معاملة الزبائن وتراجع
األحــوال االقتصادية« :ما كنا نجنيه
في أسبوع لم نعد نؤمنه في ّشهر»،
ّ
فيرد أحد الزبائن ممازحًا« :وقف نق
يــا بـســام .نحنا منجي لـهــون لنهرب
من نق نسواننا»!
ع ـ ــام  1998أع ـ ـ ــاد م ـح ـم ــد س ـع ـي ــدون
افتتاح مقهى عبد الحفيظ العانوتي
الـ ـع ــري ــق ف ــي م ـن ـط ـقــة ع ــائ ـش ــة ب ـك ــار،
وسـ ـ ّـمـ ــاه «م ـق ـه ــى امل ـس ـت ـق ـبــل» ت ـقـ ّـربــا
مــن الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري .حافظ
سعيدون على الطراز القديم للمقهى،
ّ
وزيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ب ـ ـصـ ــور ق ــديـ ـم ــة ألج ـ ـ ـ ـ ــداده.
«أعجبت الفكرة سكان املنطقة ،فصار
كل منهم يحضر صورة أبيه أو جده».
الـيــوم ،جــدران املقهى أشبه بمعرض
توثيقي لـتــاريــخ ب ـيــروت ،إذ تزينها
أكـ ـث ــر م ــن  300صـ ـ ــورة لـشـخـصـيــات
بيروتية مشهورة ومغمورة.

ُ َّ
في المقاهي كانت «تركب» التحالفات و«الكومبينات» السياسية

الزهراني ليست
في سويسرا!

نقل المواشي الى المزرعة يؤثر على القرى المجاورة (األخبار)

رغم قرار محافظ الجنوب بإقفالها بالشمع األحمر،
منذ عامين ،لمخالفتها الشروط القانونية ،ال تزال مزرعة لتربية
األبقار في بلدة قاعقعية الصنوبر (قضاء الزهراني) تعمل
وكأن ال قرار صدر .والمفارقة أن القضاء يعمل على عرقلة
تنفيذ القرار
آمال خليل
«مل ـ ـ ــاذا ل ــم ت ـت ـح ــرك ــوا ق ـب ــل اآلن؟ .األزم ـ ــة
ع ـمــرهــا ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات!» .سـ ــأل مـحــافــظ
الجنوب منصور ضو وفـدًا من ناشطني
ّ
من بلدة البيسارية ،قصدوه إليجاد حل
للمزرعة الـتــي تخنق بلدتهم وجــوارهــا
ب ــال ــروائ ــح ال ـكــري ـهــة وال ـ ـغـ ــازات ال ـســامــة.
«نـ ـح ــن وأص ـ ـحـ ــاب املـ ــزرعـ ــة أب ـ ـنـ ــاء ب ـلــدة
واح ـ ـ ــدة .وهـ ـن ــاك اعـ ـتـ ـب ــارات عــائ ـل ـيــة في
ً
الـ ـق ــرى ،ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــم وع ــدون ــا م ــرارًا
بتسوية الوضع» ،قال أحد أعضاء الوفد.
طفح كيل األهالي من الروائح والحشرات
التي تستجلبها .مع ذلك ،قلة قليلة قررت
رفــع الصوت .فيما استسلم آخــرون أمام
حظوة أصحاب النفوذ.
ضو استعرض اإلج ــراءات التي اتخذها
م ـنــذ رفـ ــض ب ـلــديــة قــاع ـق ـع ـيــة الـصـنــوبــر
مـ ـن ــح ت ــرخـ ـي ــص لـ ــ»الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
للتجارة العامة ـ نابلسي إخوان» إلنشاء
املــزرعــة لقربها مــن التجمعات السكنية
وامل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ،قـبــل أن تـحـيــل ملفها
على املحافظة للبت بمصيرها .حينها،
نهاية عام  ،2014تقدمت البلدية بشكوى
إل ــى وزارة البيئة ضــد أص ـحــاب املــزرعــة
الــذيــن يستقدمون مـئــات رؤوس األبـقــار
امل ـس ـت ــوردة بــالـشــاحـنــات ال ـتــي تتساقط
مـنـهــا ك ـم ـيــات م ــن ال ـ ــروث أث ـن ــاء تنقلها
بــن الـقــرى نحو املــزرعــة ،ثــم يجمعونها
فــي حـظــائــر مـكـشــوفــة .علمًا ب ــأن املــزرعــة
فــي األس ــاس نــالــت ترخيصًا مــن البلدية
عـ ــام  2013ع ـلــى أس ـ ــاس أن ـه ــا مـسـتــودع
ألعـ ـ ــاف امل ـ ــواش ـ ــي .وبـ ـع ــد أشـ ـه ــر ،أح ــال
محافظ الجنوب السابق بالوكالة نقوال
أبــو ضاهرعلى البلدية طلب النابلسي
إنشاء مزرعة أبقار في العقار ذاتــه .بعد
استبيان آراء األهالي ،ردت البلدية الطلب
مرفقًا بأسباب الرفض تحسبًا من اآلثار
الـبـيـئـيــة املـحـتـمـلــة وخ ــوف ــا ع ـلــى نـظــافــة
مـجــرى املـيــاه الطبيعي امل ـجــاور للعقار.
رغم ذلــك ،بدأ أصحاب املزرعة باستقدام
األبقار.
ب ـع ــد مـ ـس ــار مـ ــن الـ ـكـ ـش ــوف ــات امل ـي ــدان ـي ــة
وتقارير الخبراء ،قرر ضو إقفال املزرعة
بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى دراسـ ــة
املجلس الصحي في املحافظة منتصف

عـ ــام  ،2015وأرسـ ـ ــل إلـ ــى قـ ـي ــادة منطقة
الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي
لتنفيذ الـقــرار عبر فصيلة عــدلــون .وفق
النظام ،تحتاج العناصر األمنية ملخابرة
ال ـنــائــب ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ق ـبــل تنفيذ
مهماتها ألن القضاء يراقب حسن تنفيذ
مـه ـمــات ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ل ـضـمــان حـقــوق
األفراد .لكن النائب العام االستئنافي في

المزرعة في األساس
نالت ترخيصًا على
أساس أنها مستودع
لألعالف!

الجنوب باإلنابة القاضي رهيف رمضان
ضمن حقوق أصحاب املزرعة ،موعزًا إلى
الدرك بإعطائهم مهلة لتسوية أوضاعهم
(مـتـخـطـيــا صــاحـيــاتــه ال ـتــي ال تـجـيــز له
ال ـت ـصــرف ب ـق ــرار امل ـح ــاف ــظ ،ب ــل اإلشـ ــراف
على تنفيذه فـقــط) .املهلة تجدد تلقائيًا
منذ عامني .أين حقوق األفــراد؟« .املسألة
عند القضاء» ،خلص املحافظ.
عند باب رمضان األسبوع الفائت ،انتظر
وفـ ــد ال ـن ــاش ـط ــن س ــاع ـت ــن .ف ــي األثـ ـن ــاء،
وصــل أحــد األشـقــاء مــن أصـحــاب املزرعة
إلــى مـكــاتــب الـنـيــابــة فــي قـصــر الـعــدل في
صـيــدا ،فأشركه رمـضــان فــي الجلسة مع
الوفد .األخير أكــد أن «املــزرعــة خالية من
املـ ــواشـ ــي ب ـع ــد ت ـصــري ـف ـهــا ف ــي األس ـ ــواق
ف ــي مــوســم عـيــد ال ـف ـطــر ،وسـتـبـقــى كــذلــك
حتى عيد األضحى املقبل» .فيما اقترح
رمضان «إيفاد خبير للتحقق من التزام
آل ال ـن ــاب ـل ـس ــي ب ــالـ ـش ــروط ال ـق ــان ــون ـي ــة».
ال ـش ـق ـي ــق ت ـع ـه ــد بـ ـ ــ»دف ـ ــع ت ـك ــال ـي ــف عـمــل
الخبير مــن جيبه الـخــاص» .فــي الختام،
دعــا رمـضــان الــوفــد إلــى «تحمل بعضنا
البعض والــروائــح الـصــادرة عــن املــزرعــة،

ّ
الحل في تنفيذ
قرار المحافظ
ماذا عن وضع املزرعة القانوني؟.
املحامي حسام الجواد ،وكيل بلدية
القاعقعية ،أوضح أن آل النابلسي
تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى
الدولة ضد رفض البلدية منح املزرعة
ترخيصًا .ورغم أن املراجعة «يجب
ً
أن ترد شكال ألن من منع الترخيص
هو املحافظ وليس البلدية» ،إال
أن املجلس لم يبت بها حتى اآلن
(قدمت في أيلول  .)2015بعد أشهر،
تقدموا باعتراض أمام قاضية األمور
املستعجلة روال العاكوم بوقف تنفيذ
قرار املحافظ .وبعد تكليف خبير
بالكشف على الشروط الصحيةّ ،
تبي
أن «مخاوف السكان في محلها وأن
املزرعة تستوعب  230بقرة» .الجواد
تقدم باستدعاء الحق أثبت فيه أنها
كانت تضم حينها حوالى  800بقرة.
بالتزامن ،استحصل آل النابلسي
على موافقة من وزارة البيئة (صاحبة
رأي استشاري) بتشغيل املزرعة
شرط االلتزام بسقف الـ  230بقرة
والكشف الدوري والتنظيف املستمر
وفحص اآلبار الجوفية .بعد عام من
تقديم االعتراض ،وجدت القاضية
في أيار الفائت «أن عنصر الضرر
الواقع ال يبرر تدخلها وأنها غير
مختصة بالقضية» .قبلها ،جمعت
البلدية وأصحاب املزرعة في محاولة
تفاوضية ألن «مصلحتي الطرفني
جديرتان بالحماية» .ما هو املخرج
القانوني؟« .تنفيذ قرار املحافظ فورًا
من دون اللجوء إلى مخارج قانونية»
جزم الجواد.

ألننا لسنا في سويسرا»!
نـ ــام ال ــوف ــد ع ـلــى ح ــري ــر وع ـ ــود ال ـقــاضــي
وأصحاب املزرعة .بعد يومني فقط ،نقلت
عشرات الشاحنات مئات رؤوس األبقار
إل ــى امل ــزرع ــة .خـطــوة الـنــاشـطــن الـثــالـثــة،
ال ـب ــدء بـجـمــع تــواق ـيــع لـعــريـضــة شعبية
تـطــالــب بــإقـفــال امل ــزرع ــة ،تــرفــع إل ــى وزيــر
العدل سليم جريصاتي.
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قضية

مأزق الجامعة اللبنانية:

السياسيون يستدعون األساتذة!
التحاصص الطائفي
منطق
ّ
والمذهبي ،المغلف بشعار
«التوازن الوطني» ،لم يعد
محصورًا بتوزيع الحصص
والمداورة بين القوى
السياسية وتسيير قاعدة
«مرقلي تمرقلك» ،بل
ّ
تعدى ذلك إلى تطويب
كليات وفروع في مناطق
محددة لطوائف محددة،
وعدم التردد في االحتجاج
علنًا لدى السياسيين ورؤساء
األحزاب أو حتى تلبية
استدعائهم تحت عنوان
«حماية الحقوق» ،بعدما
كان ذلك يجري في «الغرف
المظلمة» وتحت الطاولة
اب ـت ــزاز الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة للجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـي ــس جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا .ال ـن ـك ـســة
األولــى كانت في الحرب األهلية حني
توزعت املؤسسة الوطنية على فروع
ت ـب ـعــا ل ـخــري ـطــة االن ـق ـس ــام الـسـيــاســي
والـ ـط ــائـ ـف ــي .ال ـن ـك ـســة ال ـث ــان ـي ــة كــانــت
ص ـ ــدور ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ــرق ــم
 42بـتــاريــخ  1997/3/29ال ــذي صــادر
صـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ـج ــامـ ـع ــة األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
واملــالـيــة واإلداري ـ ــة وعــرقــل مسيرتها.
ال ـ ـقـ ــرار ن ـس ــف اس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـجــام ـعــة
املنصوص عنها في قانون تنظيمها
ال ـ ــرق ـ ــم  57ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 1967/12/26

وامل ـع ــدل بــالـقــانــون الــرقــم  66بـتــاريــخ
 .2009/3/4قبل ذلــك ،كانت الجامعة
تــدار باعتبارات أكاديمية بحتة ،ولم
تكن قاعدة املناصفة قائمة في التعاقد
والتفرغ وتعيينات العمداء واملديرين.
ال ـن ـك ـس ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ورب ـ ـمـ ــا ال ـض ــرب ــة
القاضية ،كانت بني عامي  2004و2014
ّ
حــن عــطـلــت الـسـلـطــة نفسها مجلس
ال ـجــام ـعــة وم ـن ـعــت تـشـكـيـلــه لـتـصــادر
مـ ــا بـ ـق ــي مـ ــن ص ــاحـ ـي ــات رئ ــاس ـت ـه ــا
وم ـج ــال ـس ـهــا ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة وك ـل ـيــات ـهــا،
ملصلحة منطق التحاصص الطائفي
ّ
واملــذهـبــي ،واملـغــلــف بشعار «ال ـتــوازن
الوطني» .كل ذلك حصل في ظل منح
التراخيص لجامعات خاصة ،وبينها
بضع دكاكني أو «امتيازات جامعية»
غب البيع والطلب.

«أهل» الجامعة داخل اللعبة
لـكــن مـنــذ م ـص ــادرة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
لـ ـص ــاحـ ـي ــات الـ ـج ــامـ ـع ــة ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلــى
ط ـ ـ ـلـ ـ ــب أحـ ـ ـ ـ ـ ــد رؤسـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا بـ ـحـ ـج ــة
ال ـض ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة عـلـيــه وحـتــى
ال ـي ــوم ،ي ـش ــارك «أهـ ــل» الـجــامـعــة في
ال ـل ـع ـب ــة وال يـ ـت ــوان ــون عـ ــن ال ــذه ــاب
إل ـ ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ألخ ـ ــذ م ـبــارك ـت ـهــم
أو م ـطــال ـب ـت ـهــم ب ــال ـت ــدخ ــل ل ـح ـمــايــة
ً
حـصـتـهــم ،بـ ــدال م ــن ال ـت ـصــدي لعبث
هؤالء بمقدرات الجامعة .وهذا األمر
لــم يـكــن ح ـك ـرًا عـلــى ط ــرف دون آخــر،
وأت ــى على حـســاب تطبيق القوانني
وترجمة االستقاللية املالية واإلدارية
واألكاديمية ،وترسيخ دور األستاذ ـ
ال ـبــاحــث وم ـنــع تـحــولــه إل ــى مــوظــف،
وتثبيت الهيكلية اإلداري ــة ،وتحديد
املالكات التعليمية وتعزيز األبحاث
العلمية.
«الحملة» فــي الجامعة مــن األح ــزاب
السياسية ومن «أهل» الجامعة ،التي

ُ
َ
أشعل شرارتها االعتراض على تعيني
ً
مدير ُسني بــدال مــن مسيحي للفرع
الرابع في معهد العلوم االجتماعية
ف ــي زح ـل ــة ،ه ــي ب ــال ــذات ول ـي ــدة هــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف .وه ـ ــي ل ـي ـســت بــامل ـنــاس ـبــة

المسألة تتجاوز
التوازن المتفق
عليه إلى تكريس
طائفية العمادة
حــادثــة فــريــدة مــن نــوعـهــا ،فـعـمــادات
وإدارات الـكـلـيــات والـ ـف ــروع مـطـ ّـوبــة
لـلـطــوائــف ،ومشهد اإلق ـفــال القسري
للفرع الـثــالــث لكلية اإلدارة األعـمــال
والعلوم االقتصادية في طرابلس في
شباط  2015ملدة تتجاوز  5أسابيع،
احتجاجًا على تعيني مدير مسيحي
ً
ً
بــدال مــن ُسني ال يــزال مــاثــا أمامنا.
يومها ،عاد رئيس الجامعة السابق
عــن ق ــراره نتيجة االحـتـجــاجــات ،وال
شــيء يمنع ت ـكــرار هــذه الـحــادثــة في
أي لحظة.

أسباب خفية للحملة؟
هذه املرة «كبرت كتير» ،ووضع بعض
األك ــاديـ ـمـ ـي ــن أن ـف ـس ـه ــم فـ ــي ت ـص ــرف
الـسـيــاسـيــن ورؤسـ ـ ــاء األح ـ ـ ــزاب ،ولــم
ي ـتــردد أح ــد األس ــات ــذة ،وه ــو مـعــروف
ُ
بـعـلـمــانـيـتــه ،ف ــي ال ـق ــول إن ــه اســتــدعــي
عـ ـل ــى عـ ـج ــل ملـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـخ ـ ـلـ ــل .ي ــرى
عميد كلية الهندسة رفيق يونس أن

الـجــامـعــة راعـ ــت الـ ـت ــوازن بـشـكــل كلي
وليس عبر حجز ّمركز بعينه لطائفة
م ـع ـي ـنــة .وي ــؤك ــد أن ـ ــه ت ـك ـفــي ملـعــالـجــة
هـ ــذه األمـ ـ ــور اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى امل ــوض ــوع
داخــل مؤسسات الجامعة للتصويب
ت ـع ـي ـي ـنــات م ـق ـب ـلــة وعـ ـ ــدم االس ـت ـث ـمــار
الطائفي ال ــذي ال ّيـخــدم أحـ ـدًا .ويذكر
العميد يونس بأنه هذا ما حصل في
تـعـيـيـنــات أخـ ــرى ال سـيـمــا ح ــن عـ ّـن
رئـيــس الـجــامـعــة ف ــؤاد أي ــوب الــدكـتــور
طوني زينون عميدًا بالتكليف لكلية
ط ــب األسـ ـن ــان ،وه ــو مــوقــع مـحـســوب
للمسلمني .من هنا يستبعد أن يكون
حجم القضية أكاديميًا أومهنيًا ألن
رئ ـيــس الـجــامـعــة ل ــم يــرتـكــب أي خطأ
مهني في هذا املجال ،فثمة خالف ما،
خفي بالسياسة ،ال نعرفه تدفع ثمنه
ال ـجــام ـعــة ت ـمــامــا ك ـمــا ي ــدف ــع الـجـيــش
اللبناني ثـمــن الـخــافــات السياسية.
وفـ ـ ــي احـ ـتـ ـف ــال ت ـخ ــري ــج طـ ـ ــاب كـلـيــة
ط ــب األس ـ ـنـ ــان ،قـ ــال أي ـ ـ ــوب « :تـعــزيــز
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ي ـكــون بوحدتها
ووح ــدة أهلها وإدارت ـهــا ومناهجها،
ولــن تستطيع تلك األص ــوات الجوفاء
ت ـغ ـي ـيــر ه ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة الـ ـت ــي تـسـعــى
إلــى تبديلها بعض األب ــواق الجاهدة
إلضعاف مستواها أو النيل من كفاءة
أهلها».

تكريس طائفية الفروع
الخطير في ما يحدث ،بحسب عميد
كلية اإلعالم جورج صدقة ،أن املسألة
بــاتــت تـتـجــاوز «ال ـت ــوازن املـتـفــق عليه
والذي ال نعارضه» إلى تكريس طائفية
ال ـع ـمــادة أو اإلدارة فــي كـلـيــة مـحــددة
وفــي منطقة معينة ،بمعنى أن هناك
 50مــدي ـرًا ،ويمكن حفظ هــذا الـتــوازن
فــي فــرع آخــر ،باعتماد نـظــام امل ــداورة
امل ـط ـبــق ف ــي ال ـج ــام ـع ــة .ي ـ ــدرج صــدقــة

«الشوشرة» الحاصلة في إطار حملة
م ـغ ــرض ــة ض ــد ال ـج ــام ـع ــة «وك ـب ــروه ــا
أك ـث ــر م ـمــا ت ـس ـت ـحــق» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
قـ ــرار تـعـيــن امل ــدي ــر ال ـجــديــد للمعهد
فــي زحلة كــان صائبًا لجهة استيفاء
ال ـشــروط القانونية واألكــاديـمـيــة .أما
وضع قانون جديد وعصري للجامعة
للتخفيف من البيروقراطية واملركزية،
فهو مطلب للجميع ،كما يقول صدقة،
ولكن يجب أن ينطلق من رؤية وطنية،
وليس مــن خدمة األح ــزاب ،ويجب أن
يراعي تحدي املنافسة مع الجامعات
الخاصة.

«مضبطة» بالتجاوزات الفئوية
ي ــرف ــض ال ـف ــري ــق امل ـع ـت ــرض ،ك ـمــا قــال

تقرير

ُ
خمس ميزانية السلسلة أرباح للمدارس الخاصة والمجانية والجامعات
نعمه نعمه *

(مروان
طحطح)

لم يكد قانون سلسلة الرتب والرواتب
َ
ُيق ّر في الجلسة التشريعية للمجلس
النيابي ،حتى خرج اتحاد املؤسسات
ال ـت ــرب ــوي ــة الـ ـخ ــاص ــة ي ـ ـهـ ـ ّـول بــات ـجــاه
«ت ــداعـ ـي ــات الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى األقـ ـس ــاط

امل ــدرس ـي ــة وقـ ـ ــدرة األه ـ ــل ع ـلــى تعليم
أب ـن ــائ ـه ــم واملـ ـ ـ ـ ــدارس ع ـل ــى امل ـحــاف ـظــة
على املستوى ّالتعليمي والـتــربــوي».
وق ــال االت ـحــاد إن ــه يعكف عـلــى إع ــداد
دراسة دقيقة لتحديد هذه التداعيات.
قبل ذلــك ،خــرج من االتـحــاد من يـ ّ
ـروج
ل ـلــزيــادة عـلــى األق ـس ــاط بـنـسـبــة %27
(وقد بات األمر اليوم ّ
مشرعًا بموجب
القانون) ،من دون األخــذ في االعتبار
حجم املــدرســة وأعــداد التالمذة فيها،
وأرباح املدارس التي تزيد على املليار
دوالر س ـن ــوي ــا مـ ــن دون وجـ ـ ــه ح ــق،
ل ـكــون ـهــا م ــؤس ـس ــات ال تـبـغــي ال ــرب ــح،
بحسب دراس ــة غير منشورة أجرتها
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن وأولـ ـ ـي ـ ــاء
األمــور (http://www.al-akhbar.com/
.)276526/node
إن ـهــا الـسـلـسـلــة ت ـصــدر أخ ـي ـرًا ،بعدما
ض ـم ـنــت ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة إخ ـف ــاء
األصوات املعارضة في هيئة التنسيق
النقابية (بقياداتها السابقة) وعممت
أح ــزاب ـه ــا ال ـت ـســويــق ل ـهــا وال ـت ـغــاضــي
ع ــن ال ـض ــرائ ــب اإلض ــاف ـي ــة وال ـت ـب ـعــات
الـ ـت ــي ت ـس ـق ــط ع ـل ــى ك ــاه ــل امل ــواط ـن ــن
واملـ ــواط ـ ـنـ ــات مـ ــن ال ـط ـب ـق ــات ال ـف ـق ـيــرة
واملتوسطة.
ُ
م ـ ـنـ ــذ بـ ـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك امل ـ ـط ـ ــال ـ ــب ب ـحــق
الـسـلـسـلــة ،سـ ّـوقــت املـ ــدارس الـخــاصــة،
وع ـلــى رأس ـهــا امل ـ ــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة،

أن إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون س ـيــرفــع األق ـس ــاط،
فـتـحــالـفــت م ــع أح ـ ــزاب ال ـس ـل ـطــة لـعــزل
أي ص ـ ــوت مـ ـع ــارض م ــن ح ـن ــا غــريــب
إل ــى نعمه مـحـفــوض ومـحـمــود حيدر
وغيرهم .ووافقت ضمنيًا على اإلقرار
بعدما ضمنت حقها في الفوز بزيادة
أرباحها من خالل زيادة األقساط.
املــوازنــة املقترحة لعام  2017رصــدت

اإلشكالية تظهر
في الفارق بين
مخصصات المنح والرقم
الفعلي المدفوع
م ـب ـلــغ  245م ـل ـيــار ل ـي ــرة ل ـل ـم ـســاعــدات
املــدرسـيــة للسلك العسكري وموظفي
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،إال أن وزارة املـ ــال لم
ت ـح ـت ـســب أنـ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
الـســابــق ( 2017ـ ـ  )2016دفـعــت فعليًا
 371مليارًا ( 253مليارًا و 518مليون
ل ـيــرة لـلـسـلــك الـعـسـكــري و 113مـلـيــارًا
و 736أل ـ ــف لـ ـي ــرة أع ـط ـت ـه ــا ت ـعــاون ـيــة

مــوظـفــي ال ــدول ــة لـلـمـعـلـمــن ومــوظـفــي
ـن ميزانيتها
اإلدارة ال ـعــامــة) ،ول ــم ت ـ ِ
على هذا األســاس .مع احتساب املبلغ
املـقـتــرح مــن امل ــدارس الـخــاصــة كــزيــادة
أقساط ( )%27سيصبح املبلغ الفعلي
ال ـ ــذي س ـت ــدف ـع ــه الـ ــدولـ ــة ف ــي مـعـظـمــه
للمدارس والجامعات الخاصة كمنح
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة  472مـ ـلـ ـي ــارًا (زي ـ ـ ـ ــادة 100
مليار) أي بـفــارق  227مليارًا مما هو
مخصص في املوازنة العامة.
نعيد التذكير بخالصة الــدراســة التي
نشرتها «األخـبــار» عن أربــاح املــدارس
ال ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إلـ ــى تـحــديــد
الكلفة الفعلية للتلميذ/ة وقيمتها بني
 40و %60من القسط املــدفــوع من قبل
األه ــل ،وطـبـعــا الــدولــة مــن خ ــال املنح
التعليمية.
بمعنى آخ ــر ،سـيـعــود إق ــرار السلسلة
بفائدة كبيرة على امل ــدارس الخاصة،
فـهــو سـيــزيــد أربــاحـهــا بنسبة  15إلــى
 ،%20وإذا احتسبنا القيمة الفعلية
ل ـل ــزي ــادات ال ـت ــي س ـت ـط ــاول املـعـلـمــن/
ات وال ـ ـ ـتـ ـ ــي فـ ـ ــي مـ ـت ــوسـ ـطـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــام
سـتـقــارب املـلـيــون لـيــرة للمعلم/ة .أما
الـقـســط فــي مـعــدلــه ال ـحــالــي 6 ،ماليني
فسيصبح  7.6ماليني ،أي بزيادة تزيد
ع ـلــى م ـل ـيــون ون ـص ــف م ـل ـيــون ع ــن كل
تـلـمـيــذ/ة ،ال ــذي يصل عــددهــم إلــى 30
تلميذًا/ة فــي الشعبة الــواحــدة ،أي ما

ي ـقــارب  45مـلـيــون لـيــرة ُي ـصــرف منها
مليونا ليرة شهريًا لتغطية السلسلة
كــرواتــب للمعلمني ،أي مــا يقل عــن 25
مليونًا ،ويبقى صافي أربــاح إضافية
تضاف إلى األربــاح السابقة للمدارس
بقيمة  20مليون ليرة عن كل شعبة في
املدرسة.
اإلشـكــالـيــة األخـ ــرى تـظـهــر فــي ال ـفــارق
بني مخصصات املنح في املوازنة (245
مليار ليرة) والرقم الفعلي املدفوع في
الـسـنــة الـســابـقــة ( 371.5مـلـيــار لـيــرة)
والـ ــرقـ ــم امل ـت ــوق ــع ( 472م ـل ـي ــار ل ـي ــرة)
وال ـفــارق بــن املخصص واملـتــوقــع هو
 227مليار لـيــرة ،وهــو مــا يـعــادل %16
م ــن املـخـصـصــات اإلج ـمــال ـيــة لتغطية
تكاليف السلسلة ( 1400مليار ليرة في
السنة األولى ( 1200مليار  % 25 +من
 771مـلـيــارًا للمتقاعدين  70 +مليارًا
درج ـ ـ ــات األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة) .أمـ ــا إذا اضـفـنــا
إل ـي ـهــا زيـ ـ ــادات األقـ ـس ــاط ف ــي املـ ــدارس
الـخــاصــة املـجــانـيــة ،فـقــد تـصــل الكلفة
إل ــى  %20م ــن مـخـصـصــات الـسـلـسـلــة
فــي امل ــوازن ــة ،وكـلـهــا سـتــذهــب أربــاحــا
إضافية للمدارس الخاصة ،إضافة إلى
أربــاحـهــا السابقة .ولكن مــن سيغطي
الـ ـ ـ  227م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة غ ـي ــر املـحـتـسـبــة
ف ــي امل ـي ــزان ـي ــة؟ م ــن ج ـي ــوب الـ ـن ــاس أم
ستضاف إلى الدين العام؟
* باحث في التربية والفنون
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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

رأي

التعليم بواسطة المشاريع
فضل بدير *

أن ـ ـصـ ــاره ،ال ـت ـك ـلــم ب ـع ـب ــارات طــائـفـيــة،
«فــالـجــامـعــة جامعتنا ون ـغــار عليها،
لكننا ن ـســأل ب ــأي ه ــدف ي ـجــري إيــاء
م ـع ـظ ــم امل ـ ــواق ـ ــع فـ ــي ا ّل ـج ــام ـع ــة ل ـلــون
واحــد؟» .ويشير إلى أنه أعد ما سماه
«م ـض ـب ـطــة» ب ــالـ ـتـ ـج ــاوزات :اس ـت ـبــدال
مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ــاس ـ ــة مـ ـكـ ـت ــب الـ ـع ــاق ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة (مـ ـسـ ـيـ ـح ــي) وتـ ـعـ ـي ــن 6
ً
منسقني ب ــدال م ـنــه ،اس ـت ـبــدال رئيسة
قسم املعلوماتية بلجنة تقوم بدورها،
ت ـع ـيــن م ــدي ــرة م ــن ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة
ل ـل ـف ــرع ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
خلفًا للمدير املسيحي ،تعيني مدير
سـنــي ملـعـهــد الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة في
ً
زحـ ـل ــة ب ـ ــدال مـ ــن م ـس ـي ـح ــي ،اإلص ـ ــرار
عـلــى اسـتـبــدال منسق مكتب الـلـغــات،

وهو مسيحي ،بثالثة منسقني ،قضم
امل ــواق ــع املـسـيـحـيــة بـمــوظـفــي الفئتني
الثانية والثالثة 12 :رئيس دائــرة من
الطائفة املسلمة و 6رؤساء من الطائفة
املسيحية ،والرفض السياسي لتعيني
املحتسبة فيرونيك عيسى خير دليل
(يذكر أن مجلس الجامعة ّ
عي عيسى
محتسبة عامة في جلسته األخـيــرة)،
وهناك  49عميدًا 19 :مسيحيون و30
مسلمًا.
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
كميل حبيب ،يقول« :ال يمكن أن نكون
ف ــي ظ ــل ال ـتــرك ـي ـبــة املـ ــوجـ ــودة إال مــع
التوازن واملناصفة إلى أبعد الحدود،
وهـ ـ ــذا م ـط ـلــب وطـ ـن ــي ولـ ـي ــس مـطـلـبــا
طــائ ـف ـيــا ،وامل ـط ـل ــوب ت ـصــويــب الـخـلــل

الفريق
المعترض:
حصلت
تجاوزات
جعلت
المسيحيين
يشعرون
بالقلق
على مصير
الجامعة
(أرشيف)

ف ــي ال ـجــام ـعــة ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،ومــا
فعلناه كعمداء مسيحيني هو املطالبة
بـحـقــوقـنــا ال ـت ــي ش ـعــرنــا بتهميشها
ول ـجــأنــا إل ــى الـسـيــاسـيــن لحمايتها
تمامًا كما فعل غيرنا حني انسحبوا
مــن مـجـلــس الـجــامـعــة واح ـت ـجــوا لــدى
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري عـلــى تعيني
مـسـيـحــي مـحـتـسـبــا ع ــام ــا ،م ــا أعـطــى
رسـ ــالـ ــة خ ــاط ـئ ــة ل ـب ــاق ــي املـ ـك ــون ــات».
بـ ـ ـ ــرأيـ ـ ـ ــه ،اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ي ـ ـب ـ ــدأ ب ـت ـط ـب ـيــق
الالمركزية اإلداري ــة ،ونحن نأسف أن
تعكس الجامعة ،الـتــي تضع األســس
ً
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــة ،املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أن
تنعكس عليه.
جــورج قــزي ،رئيس مجلس املندوبني
فــي راب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفــرغــن ،يــرى
ّ
أن مــوقــع الـجــامـعــة اللبنانية املتقدم
ب ـ ــن أف ـ ـضـ ــل الـ ـج ــامـ ـع ــات ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
مـهــدد بسبب واق ــع إداري وتنظيمي
ومالي يجعل منها مركز نفوذ لفئات
ً
لبنانية ،مــا يسبب خـلــا فــي الـتــوازن
الـ ــذي ق ــام ــت عـلـيــه ال ـجــام ـعــة أس ــاس ــا.
يقول« :الكفاءة والتوازن هما املعياران
الكفيالن بالحفاظ على كيان الجامعة
ووحـ ـ ــدت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وقـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ـ ــرارات
وحصلت ممارسات وتجاوزات فئوية
جـعـلــت املـسـيـحـيــن ي ـش ـعــرون بالغنب
والقلق على مصير الجامعة .املطلوب
اآلن ه ـ ــو ال ـت ـص ـح ـي ــح ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري ل ـكــل
أن ــواع الـخـلــل وخ ــرق األع ــراف والكيل
بـمـكـيــالــن ،ووضـ ــع رؤيـ ــة مستقبلية
تترجم بقانون جديد يفي بمتطلبات
املجتمع اللبناني الـتـعــددي ويـتــاءم
مع املركزية اإلداريــة واإلنماء املتوازن
كي تبقى جامعة لكل اللبنانيني».
رغ ـ ـ ــم ك ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،ال ت ـ ـ ـ ــزال ال ـج ــام ـع ــة
اللبنانية ماضية فــي توفير التعليم
العالي ألكثر من  %40من طالب لبنان
الجامعيني.

إختصاص

دبلوم الهندسة ُ
المدنية لمهندسي البلديات
ً
ابتداء من كانون الثاني  ،2018يستقبل معهد العلوم التطبيقية
واالقتصادية ( )CNAMعلى مقاعده مهندسني وتقنيني
في البلديات وطالبًا يرغبون في متابعة مشروع تعليم
يعملون ُ
«الهندسة املدنية من أجل مدينة مستدامة».
الدراسة تمتد على  52يومًا (أي نحو سنة واحدة) بمعدل يوم
واحد في األسبوع وتتضمن  300ساعة تعليم ،منها  200ساعة
محاضرات نظرية ،و 100ساعة مشاريع تطبيقية و 3مؤتمرات.
ّ
ويدرس املقررات أساتذة اختصاص لبنانيون وفرنسيون .وينال
املشاركون في نهاية الدورة التأهيلية شهادة جامعية أو «دبلومًا»
من الكونسرفتوار الوطني للفنون واملهن ( CNAMـ باريس).
ومن املقرر أن يستقطب االختصاص في سنته األولى 20
مهندسًا وتقنيًا و 5طالب مهتمني آخرين ،بدعم من منطقة
الفرنسية .أما املقررات فتتناول املجاالت اآلتية:
«إيل دو فرانس» ُ
والشبكات املستدامة ،أصول
تقنيات الهندسة املدنية ـ الطرق
ُ
معالجة النفايات املنزلية والصناعية ،املدنية وتخطيط املدينة
املستدامة ،إدارة وحوكمة املدن ،ومشاريع تطبيقية تقترحها
السلطات املحلية.
مدير املعهد إلياس الهاشم يشرح أن املقاربة لن تكون تقنية
فحسب ،وإن كانت الشهادة تقنية ،إذ سيجري التطرق إلى
الجوانب االقتصادية واالجتماعية وإشكاليات اإلدارة البلدية
والتقويم البيئي للخدمات (املياه ،الصرف الصحي ،الكهرباء،
االتصاالت ونقل املعلومات ،طرقات ومواصالت ،جمع النفايات

ومعالجتها) .ويسعى التدريب ،بحسب الهاشم ،إلى تخريج
مئات املتخصصني وخلق شبكة تبادل بني املهنيني اللبنانيني
والفرنسيني واملدن اللبنانية والفرنسية.
بحسب بشير عضيمي ،ممثل منظمة املدن والحكومات املحلية
املتحدة ،يسهم استحداث هذا االختصاص في تعزيز قدرات
التقني واملهندس البلدي باتجاه أن يتجاوز دوره استصدار
الرخص إلى مقاربة املجاالت التي تتعاطى بها البلدية من التغير
املناخي إلى النفايات واألرصفة والصرف الصحي وإقامة أماكن
خضراء .ويشير عضيمي إلى حاجة البلديات ملتخصصني
َّ
ُيوظفون للمساعدة في تحسني حياة الناس وإقامة أحياء كاملة
متطورة وتطوير املواصالت والبناء .ويلفت عضيمي إلى ّأن
مكتب لبنان في املنظمة سعى إلى توفير التمويل وأخذ موافقة
وزارة الداخلية على املشروع.
ُ
يذكر ّأن  CNAMـ ـ لبنان ،أو ما اصطلح على تسميته معهد
واالقتصادية أنشئ عام  1971كمؤسسة
العلوم التطبيقية
ّ
يديرها مجلس إدارة تتمثل فيه الجامعة اللبنانية ،و( CNAMـ ـ
باريس) والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني واالقتصادي
التي يرأسها النائب وليد جنبالط ،وهو يضم اليوم  3300طالب.
وقد أشار الهاشم إلى أن املعهد نال هذا العام مساعدة مالية
بقيمة  700ألف يورو لتشييد مبنى خاص به (تعطى الصفوف
حاليًا في دار املعلمني في بئر حسن) .وسيوضع الحجر األساس
في تشرين الثاني املقبل.

«حسنًا ،لقد ربحتم  50مليون ليرة لبنانية ،وعليكم أن
تستخدموها لتصمموا ديكور وأثــاث منزل ّ
مكون من 3
غرف» ،بهذه العبارة يفتتح املهندس كلمته لطالب املرحلة
املتوسطة أو الثانوية املوزعني على مجموعات من  4أو 5
طالب في الصف .وبعدها يــوزع عليهم خريطة هندسية
للغرف مع مساحاتها وأحجامها ،ليقوم بشرح املطلوب:
 أن ينتجوا خريطة هندسية نهائية لتوزيع أثاث املنزل. أن ينتجوا ( spreadsheetج ــدول) بكل األث ــاث املنويشراؤه مع كلفته.
 أن ينتجوا الئـحــة بالتحسينات امل ـنــوي إضــافـتـهــا إلــىاملنزل (الكلفة ،النوعية ،السبب والـحــاجــة) ،أي ّإن عليهم
أن يعرفوا أسعار الدهان وورق الجدران ،أثاث غرفة النوم،
أسعار األلومينيوم والخشب ليقوموا بتصميم هندسي
لــدي ـكــور م ـنــزل األح ـ ــام .ولـلـتــأكــد مـمــا إذا كــانــت الكلفة
ضمن امليزانية املحددة ،على الطالب أن يذهبوا ويقابلوا
اختصاصيي ديكور ،مهندسني ،متعهدي أعمال صيانة
ّ
(سمكري ،دهان ،بلط) .وعليهم أن يبحثوا على اإلنترنت
وفي محال األثاث عن األسعار ،وعليهم أيضًا أن يقرروا
نوع الفراش الذي ينوون استعماله (ستيل ،مــودرن ،قرن
سادس عشر ،)...وبعدها عليهم أن يتعلموا توزيع األثاث
وفــق املـســاحــات امل ــوج ــودة .وعـنــد انتهائهم مــن املـشــروع
(تحت إشــراف األستاذ) يعدون عرضًا ()presentation
يقدمونه أمام زمالئهم في الصف.
هــذا النوع من التعليم اسمه «التعليم بواسطة املشاريع»
( .)Project Based Learningيتعلم ال ـطــاب مــن هــذا
املشروع :الرياضيات (املساحات ،األسعار ،مقارنة األرقام،
العمليات الـحـســابـيــة) ،الـثـقــافــة ونــوعـيــة األث ــاث وارتـبــاطــه
بالتاريخ أو حضارة البلد أو الجغرافيا ،استعمال الرسوم
الـهـنــدسـيــة ،تخطيط وتـنـفـيــذ امل ـشــاريــع الــواق ـع ـيــة ،عــرض
األفكار والثقة بالنفس ،مهارات كومبيوتر (...PowerPoint
إلــخ) ومـهــارات العمل ضمن فريق والتواصل املهني (مع
أصحاب املهن) واالجتماعي.
تــرتـبــط هــذه الـطــريـقــة التعليمية بــالــواقــع ،بحيث ال تبقى
ً
مسائل الرياضيات (مـثــا) حسابية نظرية ،بــل يصبح
كــل مــا يتعلمه الـطــالــب مرتبطًا بــواقـعــه .تصبح املــدرســة
أكثر تفاعلية وإيجابية ،بحيث يحرك قلبه وعقله لتحقيق
املشاريع.
وأي ـض ــا يـتـعـلــم ال ـط ــاب مـ ـه ــارات يـحـتــاجــونـهــا لحياتهم
الشخصية وللجامعة مثل مهارة البحث والتدقيق وعرض
األف ـكــار ولـحـيــاتـهــم املهنية (الـتـعــرف إل ــى املـهــن الواقعية
وأسواقها).
ويـصـبــح الـتـعـلــم أك ـثــر مـتـعــة وجــاذب ـيــة ،إذ ي ـكــون الـطــالــب
ً
مسؤوال عن مشروعه ،وكلنا يعلم مقدار الطاقة املوجودة
لدى األوالد.
يساعد التعليم بواسطة املشاريع الطالب أيضًا على تطوير
استعمالهم للتكنولوجيا ،فيكون التعلم تطبيقيًا وليس
أدوات ـيــا .إلــى ذل ــك ،يـتــدربــون كيف يتفاعلون ويتعاونون
ويتشاركون املواد املنتجة.
مــن األم ــور املـهـمــة الـتــي لـهــا انعكاسها عـلــى ثـقــة الـطــاب
بأنفسهم أنهم يصبحون خبراء في املشاريع التي يبحثون
فيها ،بل ويصبحون قادرين على تعليمها.
تجدر مالحظة أن هــذا األسلوب يجب أن يطرح مشاريع
واقعية موجودة في بيئة الطالب ،ويكون أحد أهدافه حل
املشاكل وليس مجرد مشاريع مدرسية (مثل تصميم
 posterأوملصق ومجسم) ،فيعاد تصميم وقولبة العملية
التعليمية ضمن مشاريع احترافية وبمواصفات عالية ،ما
يغير حتى نمط االمتحانات ومعاييرها.
وأرق ــام الــدراســات تشير إلــى نتائج مميزة للطالب الذين
يتبعون هــذا املنهج ،حيث قامت م ــدارس cedar rapids
في الواليات املتحدة األميركية بتطبيق طوعي لهذا املنهج
(الـطــاب يـحــددون مــا إذا كــانــوا يــريــدون أن يــدرســوا ً
بناء
على هــذا املنهج) ،وأظـهــرت النتائج تميز طــاب املشاريع
عن غيرهم ،إذ أتت نسب التحسن كاآلتي :العلوم،%24 :
الرياضيات ،%23.4 :اللغة اإلنكليزية%23.1 :
هــذه املنهجية ليست جديدة وتطبق في مــدارس عــدة في
لبنان والدول العربية ،وإن جزئيًا ،لكن لنعترف بأن هناك
مقاومة شديدة للتغيير في القطاع التربوي.
للتواصل مع الكاتب fbdeir@al-akhbar.com
*أستاذ جامعي
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سوريا تنذر التغيرات التي يشهدها الشمال السوري ،وعلى
رأسها إطاحة «النصرة» نفوذ «أحرار الشام» وطردها من
مدينة إدلب والمناطق الحدودية ،بمرحلة جديدة قد تمرّ
بها مختلف ّالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة .وفي
المقابل يحث الجيش وحلفاؤه خطاهم شرقًا ،على ضفة
نهر الفرات الجنوبية ،مستغلين «شقاق اإلخوة» في إدلب،
وهدوء الهدن في الغوطة والجنوب

الجيش يتقدم على جنوب الفرات نحو دير الزور

«القاعدة» ينفرد
بحكم إدلب
بعد أي ــام قليلة مــن االشـتـبــاكــات في
مختلف مناطق إدلب ،تمكنت «هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام» مــن ف ــرض شروطها
على «حــركــة أح ــرار الـشــام» وطــردهــا
م ــن م ــدي ـن ــة إدل ـ ـ ــب ،م ــرك ــز امل ـحــاف ـظــة
الــوح ـيــد ال ــذي ان ـف ــردت «امل ـعــارضــة»
بالسيطرة عليه .ولم تكتف «تحرير

الشام» باغتنام إدلب املدينة فقط ،بل
أخرجت «أحرار الشام» من معبر باب
ال ـهــوى بــاتـفــاق وتـهــديــد ،وم ــن نقاط
ح ــدودي ــة أخ ــرى بـقــوة ال ـس ــاح ،على
مسمع ومــرأى الجانب التركي الذي
وقف متفرجًا ،من دون ّ
زج «فصائله»
ـ التي نقلها من جرابلس إلى حدود

«الهيئة» ملتزمة «الثورة»!
أكــدت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) في بيان أنها «كانت وما زالــت جــزءًا من
الـثــورة الـســوريــة» ،وأنها «تجاهد في سبيل حكم اإلســام وعــدلــه ،وإرس ــاء االستقرار
واألمــان ألهــل الشام في املنطقة عبر إسقاط النظام املـجــرم» .وشــددت في بيان نقلته
ّ
«وكالة إباء» املحسوبة عليها أمس ،على «ضرورة تأسيس مشروع سن ٍي ثوري جامع،
يحفظ الـثــوابــت ويحقق األه ــداف املــرجـ ّـوة بمشاركة جميع أطـيــاف ال ـثــورة وأبنائها»،
مشيرة إلى أن «الكوادر املدنية والنخب السياسية في الداخل والخارج ،إلى جانب الكتل
العسكرية لجميع الفصائل ،يجب أن تكون من نواة هذا املشروع».
ولفتت إلى ضرورة «تسليم املناطق املحررة إلدارة مدنية ،تقوم على تنظيم حياة الناس»،
على أن «توضع القوى األمنية للفصائل في خدمة تلك اإلدارة بحسب الحاجة ،وتتفرغ
القوى العسكرية لثغور املسلمني دفعًا وفتحًا» .ودعت «الفصائل العاملة في الشمال
السوري ،إضافة إلى العلماء واملشايخ والنخب الثورية والكوادر املدنيني ،إلى اجتماع
عاجل وفوري للوقوف على تحديات املرحلة والخروج بمشروع يحفظ الثورة».

اليمن

مرحلة «ما بعد الرياض» تبدأ...
وصفقات األسرى تتواصل
توقفت صفقات تبادل األسرى في اليمن لشهور جراء ضغوط
من دول تحالف العدوان ،وال سيما السعودية ،على األطراف الموالية لها،
فيما جاء «ذبح أسرى في تعز» ليضيف على َّالحرب مرحلة جديدة قابلتها
«أنصار الله» بقصف «ما بعد الرياض» ...على أن صفقات محدودة للتبادل
بدأت تتم خالل األيام الماضية
ّ
ش ــك ــل إع ـ ــان «ال ـ ـقـ ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة»
للجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
تــدشــن مرحلة مــا بعد الــريــاض (في
ال ـق ـص ــف الـ ـص ــاروخ ــي ال ـبــال ـي ـس ـتــي)
تــرجـمــة عـمـلـيــة لـحــديــث زع ـيــم حــركــة
«أنصار الله» عبد امللك الحوثي ،الذي
نـ ّـبــه إل ــى تـصـعـيــد كـبـيــر حـتــى نهاية
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،يـجــب االس ـت ـع ــداد له
والتصدي.
وق ــال بـيــان «ال ـصــاروخ ـيــة» أم ــس ،إن
«مصافي النفط السعودية أصبحت
هدفًا عسكريًا» ،مؤكدة أن إطالق هذه

املــرحـلــة يــأتــي «ردًا على جريمة ذبح
األسرى في موزع في تعز» ،وذلك في
وقــت عــادت فيه عجلة تبادل األســرى
إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدوران خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املاضية.
وص ــدر الـبـيــان عـقــب إط ــاق ص ــاروخ
«ب ـ ـ ــرك ـ ـ ــان  »H-2الـ ـب ــالـ ـيـ ـسـ ـت ــي ع ـلــى
مـصــافــي تـكــريــر الـنـفــط ف ــي محافظة
ينبع الـسـعــوديــة (تبعد ألــف كلم عن
الـ ـح ــدود ال ـج ـن ــوب ـي ــة) ،وج ـ ــاء ف ـيــه أن
«العمليات الصاروخية سوف تستمر
في تصاعد» ،محذرًا «تحالف العدوان

زار نائب قائد قوات «التحالف» روبرت جونز «مجلس الرقة المدني» في عين عيسى (أ ف ب)

إدلب ـ في صف «األحرار» .وال يمكن
أن يكتمل مشهد ما يجري في الشمال
م ــن دون الـنـظــر ف ــي مـعـطـيــات بــاقــي
الجبهات الـســوريــة ،إذ أتــت سيطرة
«تحرير الشام» على إدلب ـ من دون
معارك داخلها ـ غداة اتفاق هدنة بني
الفصائل املسلحة والجيش السوري
في غوطة دمشق الشرقية يستثني
م ـنــاطــق «ال ـه ـي ـئ ــة» ،وب ـع ــد اس ـت ـقــرار
هــدنــة مـمــاثـلــة فــي الـجـنــوب تــرافـقــت
أيامها األولى مع مفاوضات لتحييد
«الـهـيـئــة» عــن تـلــك الـجـبـهــة .وبينما
تـ ـ ــدل تـ ـح ــرك ــات رعـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـه ـ ــدن عـلــى
تفاهمهم حول عزل «تحرير الشام»،
فرضت األخـيــرة نفسها العبًا وازنــا
في الشمال ،وظهرت نزعتها لتحييد
باقي الفصائل كأنها الخطوة األولى
لترتيب بيتها الــداخ ـلــي ،اسـتـعــدادًا
ً
ملعارك أكبر تنتظرها إدلب مستقبال،
بعدما أصبحت «عاصمة القاعدة»
من دون «معتدلني».
وشـهــدت املــديـنــة أمــس تــوتـرًا كبيرًا
عـقــب اإلع ــان عــن انـسـحــاب «أح ــرار
الـشــام» ملصلحة «الهيئة» ،إذ سمع
ّ
دوي أرب ـعــة ان ـف ـجــارات تـبــن الحـقــا
أنـ ـ ـه ـ ــا اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاط ت ـف ـت ـيــش
ل ـ «تـحــريــر ال ـش ــام» فــي مـحـيــط دوار
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة ،وتـ ـس ـ ّـبـ ـب ــت ف ـ ــي س ـق ــوط
عشرات من عناصرها .وبالتوازي،

م ــن امل ـس ــاس ب ـكــرامــة أسـ ــرانـ ــا ...على
ال ـع ــدو أن يـسـلــك امل ـس ــار الـتـفــاوضــي
ملعالجة مـلــف األسـ ــرى ،ألن ــه سيدفع
الثمن غاليًا إن لم يقم بذلك».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،خـ ــاط ـ ـبـ ــت «الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة»
الـ ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة ل ــدى
تحالف العدوان بأن «تحزم حقائبها
وت ـ ـغ ـ ــادر مـ ــواق ـ ـع ـ ـهـ ــا» ،م ـع ـل ـق ــة عـلــى
م ـحــاولــة ال ــري ــاض الـتـغـطـيــة ب ــأن ما
ح ـ ــدث ك ـ ــان ب ـف ـع ــل حـ ـ ـ ــرارة ال ـش ـمــس،
َ
ب ــالـ ـق ــول« :ن ـ ِـع ــد الـ ـع ــدو ب ـ ــأن حـ ـ ــرارة
ال ـط ـق ــس الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ع ـن ـهــا س ــوف
ّ
يالقيها في عز الشتاء».
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ن ـ ـحـ ــو ن ـ ـصـ ــف سـ ـ ــاعـ ـ ــة ع ـل ــى
إع ــان «ال ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة» إط ــاق
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ ،ن ـق ـل ــت «وك ـ ــال ـ ــة األنـ ـب ــاء
السعودية ـ واس» أنــه «عند الساعة
ال ـتــاس ـعــة واث ـن ـتــن وع ـشــريــن دقـيـقــة
ً
مساء ،ونتيجة لحرارة الطقس ،فقد
ت ـعــرض أح ــد املـ ـح ــوالت الـكـهــربــائـيــة
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـب ــواب ــة م ـص ـف ــاة س ــام ــرف
َ
لــاح ـتــراق ،ول ــم يسفر االح ـت ــراق عن
أي خسائر بشرية أو تشغيلية ولله
الحمد».
ويـمـثــل ه ــذا الـقـصــف تـحــديــا جــديـدًا
للمملكة التي تشن حربًا على اليمن
منذ أكثر من عامني ،علمًا بأن «أنصار
ال ـ ـلـ ــه» س ـب ــق أن أع ـل ـن ــت اس ـت ـه ــداف
العاصمة السعودية الرياض ،في كل
من شباط وآذار املاضيني.

سيطرت «الهيئة» على معبر خربة
ال ـجــوز وع ـلــى بـلــدتــي خــربــة الـجــوز
والزعينية على الـحــدود مع تركيا،
ع ـق ــب مـ ـع ــارك م ــع ع ـن ــاص ــر «أح ـ ــرار
الـ ـش ــام» امل ـت ـم ــرك ــزي ــن ف ــي ال ـب ـلــدتــن
واملـ ـعـ ـب ــر .وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة م ــا ب ــن خــربــة
ال ـج ــوز ودركـ ـ ــوش م ـع ــارك مـمــاثـلــة،
في خالل محاوالت «تحرير الشام»
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ك ــام ــل الـ ـح ــدود مــع
تــرك ـيــا ،ب ـعــد أن فــرضــت سـيـطــرتـهــا
ً
عـ ـل ــى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ـ ــن أط ـ ـمـ ــة شـ ـم ــاال
ودركـ ـ ـ ــوش ج ـن ــوب ــا ،م ـ ـ ــرورًا ب ـح ــارم
وسلقني .وترسم تحركات «الهيئة»
خالل األيام املاضية مخططًا لوصل
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرت ـهــا ب ـش ـك ــل ك ــام ــل،
ب ـعــدمــا ك ــان ــت م ـف ـصــولــة ف ــي بعض
امل ـن ــاط ــق م ــن ق ـبــل «أح ـ ـ ــرار الـ ـش ــام»،
وذل ـ ـ ــك ي ـت ـي ــح لـ ـه ــا الـ ـتـ ـح ــرر مـ ــن أي
ع ــوائ ــق ع ـلــى اإلم ـ ــداد وال ـت ـحــرك في
كامل الريف اإلدلبي.
ويـظـهــر ف ــرض «الـهـيـئــة» لشروطها
بالكامل على «أحــرار الشام» ضعف
األخ ـ ـيـ ــرة وعـ ـ ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى فـتــح
م ـج ــاب ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة واسـ ـ ـع ـ ــة .وه ــو
م ـ ــا يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى ت ــأثـ ـي ــر االنـ ـشـ ـق ــاق
الـ ــذي ت ـعــرضــت ل ــه «أحـ ـ ــرار ال ـش ــام»،
وان ـض ـم ــام ج ـنــاح ي ـق ــوده أب ــو جــابــر
الـ ـشـ ـي ــخ مـ ــع «جـ ـبـ ـه ــة فـ ـت ــح ال ـ ـشـ ــام»

ارتفع عدد ضحايا
الكوليرا ّ إلى 1858
مع تفشي التهاب
السحايا في صنعاء
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
حكومة عدن ،أحمد بن دغر ،استعداد
حكومته لـتـبــادل جميع األس ــرى مع
ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي وحـ ــركـ ــة «أنـ ـص ــار
الـ ـل ــه» ،ب ـعــد ي ــوم م ــن إعـ ــان األخ ـي ــرة
إتمام عملية تبادل أسرى مع القوات
املــوالـيــة للرئيس املستقيل عـبــد ربــه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،ه ــي ال ـثــان ـيــة خــال
ثــاثــة أيـ ــام ،بـعــد تــوقــف ال ـت ـبــادل في
املرحلة املاضية.
وك ــان ــت وك ــال ــة «س ـب ــأ» الــرس ـم ـيــة قد
ن ـق ـلــت أول م ــن أمـ ـ ــس ،ع ــن «ال ـل ـج ـنــة
الوطنية لشؤون األسرى» ،خبر إتمام
صـفـقــة ت ـب ــادل ت ــم بـمــوجـبـهــا اإلف ــراج
عن ثمانية أســرى من «أنـصــار الله»،
مقابل أسرى ألحد الفصائل املسلحة،
دون تفاصيل أكثر.
وأتـ ـ ــى ذل ـ ــك ب ـع ــد ح ــدي ــث ع ــن صـفـقــة

ضمن كيان جديد هو «هيئة تحرير
ّ
الـ ـ ّش ــام» .وت ــذك ــر ه ــذه ال ـضــربــة الـتــي
تلقتها «أح ــرار الـشــام» بالتصفيات
التي شهدها الشمال على مدى عمر
الحرب السورية ،بدءًا من إنهاء «لواء
عاصفة الـشـمــال» على يــد «داع ــش»،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـفـ ـن ــاء «لـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــوحـ ـي ــد»،
واس ـت ـه ــداف ق ـي ــادة «أحـ ـ ــرار ال ـش ــام»
نفسها من قبل مجهولني.
وم ــن املـتــوقــع أن تنعكس متغيرات
الشمال على باقي املناطق الخارجة
عــن سـيـطــرة الـحـكــومــة ،وه ــو مــا بــدا
واضحًا أمــس ،في تصريحات لقائد
«جيش اإلسالم» عصام البويضاني،
أكـ ــد ف ـي ـهــا أن فـصـيـلــه سـ ــوف يعمل
بـ ــال ـ ـتـ ـعـ ــاون م ـ ــع «فـ ـيـ ـل ــق ال ــرحـ ـم ــن»
عـلــى «إخ ـ ــراج (جـبـهــة ال ـن ـصــرة) من
الـ ـغ ــوط ــة» ،مـضـيـفــا أن ««ال ـن ـص ــرة»
و»داع ــش» هــم فكر ومـشــروع واحــد،
ووج ــوده ــم يــدمــر األم ـ ــة ،وال ب ــد من
ق ـت ــال ـه ــم وإخـ ــراج ـ ـهـ ــم مـ ــن بـ ــادنـ ــا».
ورغـ ـ ـ ــم ِقـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـخ ـ ــاف ب ـ ــن «ج ـي ــش
اإلس ـ ــام» و«ال ـن ـص ــرة» فــي الـغــوطــة،
ف ــإن حــديــث الـبــويـضــانــي بــال ـتــوازي
مع معطيات الساحة السورية ،يدلل
على أن «جيش اإلسالم» منخرط في
جهود «التوحد ضد اإلرهــاب» ،عبر
موافقته على هــدنــة بعد محادثات
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وأج ــري ــت

أخــرى في محافظتي مــأرب والجوف
(ش ـم ــال) ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،تم
بموجبها اإلف ــراج عن  10من الطرف
األول ،م ــن دون م ـعــرفــة عـ ــدد امل ـفــرج
عنهم من موالي هــادي .لكن «أنصار
الله» والجيش اتهما تحالف العدوان
بـ ــ«ع ــرقـ ـل ــة  5ع ـم ـل ـي ــات ت ـ ـبـ ــادل ل ـ ــ70
أسيرًا».
في غضون ذلك ،وصل رئيس «اللجنة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـص ـل ـيــب األحـ ـ ـم ـ ــر» ،بـيـتــر
م ــاوري ــر ،إل ــى عـ ــدن ،ج ـنـ ّـوبــي ال ـبــاد،
ف ــي مـسـتـهــل زي ـ ــارة لـتـفــقــد األوضـ ــاع
ّ
هددت «القوة الصاروخية» بمزيد من التصعيد إذا لم
تعالج السعودية ملف األسرى بالتفاوض (أ ف ب)
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العالم
ال ـهــدن ،يـصـ ّـب فــي مصلحة الجيش
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري وح ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــه ،وي ـ ـسـ ـ ّـهـ ــل
م ـه ـم ــات ـه ــم عـ ـل ــى ب ــاق ــي ال ـج ـب ـه ــات.
ويـظـهــر مــا سـبــق بـشـكــل واض ــح في
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا م ـحــاور
عــدة فــي الـبــاديــة ،إذ سيطر الجيش
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن عـلــى عــدد
كبير مــن الـقــرى واملـنــاطــق املحاذية
مل ــديـ ـن ــة الـ ــرقـ ــة مـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،عـلــى
ال ـض ـف ــة امل ـق ــاب ـل ــة مـ ــن ن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات.
وب ـي ـن ـم ــا ت ـف ـص ـلــه ع ــن ال ـن ـه ــر ه ـنــاك
(فــي قــرى خربة الـكــردي ووادي بير
العم) مناطق تسيطر عليها «قوات
ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» ،فقد وصل
الـفــرات إلــى الـشــرق ،عند قرية دلحة
الــواق ـعــة إل ــى ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي من
بلدة العكيرشي ،الخاضعة لسيطرة
ّ
«قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» .ومـ ـ ــكـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم األخ ـ ـيـ ــر
ال ـج ـيــش م ــن ق ـطــع ط ــري ــق ال ـط ـب ـقــة ـ ـ
دي ــر ال ـ ــزور ،املـ ـح ــاذي ل ـن ـهــر ال ـف ــرات
مـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،مـ ــا يـ ـم ـ ّـه ــد ال ـط ــري ــق

بوساطة موسكو مــن جـهــة ،و«تـيــار
ال ـغــد» امل ـع ــارض ال ــذي يــرأســه أحمد
الـ ـج ــرب ــا مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .وتـ ـب ــدو
م ـشــاركــة ال ـجــربــا ف ــي ال ــوس ــاط ــة مع
روسيا الفتة بالنظر إلى الدور الذي
تلعبه قواته مع «التحالف الدولي»
في الرقة ،ومــع مراعاة ما تم تداوله
عن محاوالته ـ بإيعاز أميركي ـ نقل
«االئـتــاف» املـعــارض إلــى الرقة بعد
«تـحــريــرهــا» ،عوضًا عــن إسطنبول،
مقدمًا وعــودًا أميركية بمناطق ذات
حكم مستقل في سوريا.
ومن املمكن القول إن مناطق سيطرة
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ب ـ ـ ــدأت مــرح ـلــة
جديدةُ ،رسمت مالمحها األولــى في
امليدان حني تم العمل على فصل تلك
املـنــاطــق جـغــرافـيــا ،واستكملت عبر
م ـس ــار أس ـت ــان ــا ال ـ ــذي أدخ ـ ــل مـفـهــوم
الـ ـ ـه ـ ــدن املـ ـضـ ـم ــون ــة ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
دع ــم ات ـفــاقــات امل ـصــال ـحــات املـحـلـيــة،
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ع ـق ــد اتـ ـف ــاق ــات هــدنــة
مـنـفـصـلــة .فــالـجـنــوب ال ـي ــوم خــاضــع
ل ـه ــدن ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة رع ـت ـهــا
ّ
عمان ،والغوطة انخرطت في اتفاق
رع ـت ــه الـ ـق ــاه ــرة ،ف ـي ـمــا دخ ـل ــت إدل ــب
عباءة «القاعدة» بعيدًا عن مسارات
«تخفيف التصعيد».
ومــن الـبــديـهــي الـقــول إن مــا تشهده
إدلـ ـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـه ــا ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع

اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـ ــزور
الـعــاصـمــة صـنـعــاء ،وكــذلــك محافظة
تعز إن تمكن.
وه ـ ــذه ه ــي الـ ــزيـ ــارة ال ـثــان ـيــة ل ــه إلــى
اليمن ،فقد سبق أن زار البالد في آب
 .2015وقال ماورير ،وفق بيان نشرته
ّ
«الصليب األحمر» أمس ،إنه «سيحث
جميع األطراف املتحاربة على إتاحة
الوصول الفوري وغير املشروط إلى
األش ـخــاص املـحـتـجــزيــن عـلــى خلفية
النزاع».
ع ـلــى ص ـع ـيــد األوب ـ ـئـ ــة امل ـن ـت ـش ــرة فــي

أكد قائد «جيش
اإلسالم» أنه يعمل
على «إخراج النصرة»
من الغوطة

السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـع ـم ـل ـي ــات عـ ـل ــى ط ــول
الطريق نحو الدير .ومن املتوقع أن
يتقدم الجيش بعيدًا عن طوق النهر
الـقــريــب ،الــذي يضم عــددًا كبيرًا من
ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـس ـك ـن ـيــة ،والـ ـت ــي تـعـ ّـد
م ــراك ــز حـصـيـنــة لـتـنـظـيــم «داعـ ــش»،
ف ـ ــي تـ ـ ـك ـ ــرار مل ـ ــا حـ ـص ــل ف ـ ــي م ـح ـيــط
م ـس ـك ـن ــة فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ــرق ــي.
وي ـض ــم ط ــري ــق ديـ ــر الـ ـ ــزور (ج ـن ــوب
الـنـهــر) مــركــزيــن رئـيـســن يـتــوقــع أن
يشهدا معارك عنيفة ،وهما معدان
والتبني .وبينما وصل الجيش إلى
ُبعد  30كيلومترًا من الجهة الغربية
ع ــن األخ ـ ـيـ ــرة ع ـق ــب س ـي ـط ــرت ــه عـلــى
ب ـلــدة ال ـس ـب ـخــاوي أم ــس ،ب ــدأ ســاح
ال ـجــو بــاس ـت ـهــداف م ــواق ــع «داع ــش»
داخل معدان .وبوصول الجيش إلى
السبخاوي ،أصبح على بعد أقل من
 15كـيـلــومـتـرًا مــن ح ــدود دي ــر ال ــزور
اإلداريــة ،من الشمال الغربي ،وعلى
بـعــد ق ــراب ــة  80كـيـلــومـتـرًا ع ــن أق ــرب
مواقعه في محيط الدير الغربي.
(األخبار)

الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن ،ق ـ ــال ـ ــت «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة» ،أمـ ـ ــس ،إن ع ـ ــدد ض ـحــايــا
الكوليرا ّارتـفــع إلــى ألــف و 858وفــاة،
م ـن ــذ ت ـف ــش ــي امل ـ ــرض ف ــي  27نـيـســان
املاضي ،منها  11حالة وفــاة أول من
أم ـ ــس ،ل ـي ـحــافــظ ال ــوب ــاء ع ـلــى مـعــدل
ال ــوفـ ـي ــات امل ـن ـخ ـف ــض الـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
األسابيع األخـيــرة ،والــذي تجاوز 30
حالة يوميًا.
وق ـب ــل ذل ـ ــك ،ق ــال ــت «م ـن ـظ ـمــة الـصـ ّحــة
العاملية» في بيان ،الجمعة ،إن تفشي
ال ـكــول ـيــرا ال ــراه ــن ف ــي ال ـي ـمــن ال ي ــزال
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه ،ويـمـكــن
أن يتفاقم فــي مــوســم املـطــر حـتــى إن
شهد معدل زيادة اإلصابات بطئًا في
بعض مناطق انـتـشــاره .كــذلــك ،قالت
«مؤسسة اإلغاثة العاملية» (أوكسفام)
إن ع ــدد ال ـحــاالت يمكن أن يــزيــد إلــى
أكثر من  600ألف ليصبح «أكبر عدد
ّ
مسجل إلــى اآلن في ّ
أي دولــة في عام
واحد منذ بدء التسجيل» ،أي أكثر من
هايتي في .2011
أيـضــا ،تتحدث مـصــادر إعــامـيــة عن
وبـ ــاء ج ــدي ــد ي ـه ـ ّـدد ح ـي ــاة الـيـمـنـيــن،
وه ـ ــو الـ ـتـ ـه ــاب ال ـس ـح ــاي ــا ال ـ ـ ــذي ب ــدأ
بــال ـظ ـهــور ف ــي ص ـن ـعــاء ،ح ـيــث سجل
عـ ــدد م ــن ال ــوف ـي ــات ف ــي مـسـتـشـفـيــات
العاصمة صنعاء خــال األسبوعني
املاضيني نتيجة اإلصابة به.
(األخبار)
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إيران

ُ
طهران لترامب وحلفائه« :النووي» لن يراجع
إلى جانب األزمة الخليجية
التي تحضر ّإيران في خلفيتها
الرئيسة ،فإن طهران تواصل
مواجهة محاوالت اإلدارة
األميركية للتملص من
«االتفاق النووي» ،وقد
شكلت األحداث ً المستمرة
منذ أسبوع دليال بارزًا على هذا
الصعيد
أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـش ــورى عــاء
ّ
الدين بروجردي ،أمس ،أن على واشنطن
«االل ـ ـتـ ــزام ال ـك ــام ــل ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي»،
ّ
م ـشــددًا فــي الــوقــت نفسه عـلــى أن بــاده
«لن تقبل مطلقًا مراجعته».
ّ
ورأى بروجردي أن التصريحات األخيرة
لــوزيــر الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظــريــف،
والـقــاضـيــة ب ــأن االت ـف ــاق ال ـن ــووي «ليس
اتفاقًا ثنائيًا حتى يتسنى الخروج منه
أو الحديث عن مراجعته»« ،كالم منطقي
ً
بشكل كامل» .وتابع قائال« :بعد التوقيع
على وثيقةٍ من قبل جميع األطراف التي
خ ــاض ــت مـ ـف ــاوض ــات ع ـل ــى مـ ــدى أش ـهــر
وجــرى تأييد ذلك من قبل مجلس األمن
الدولي بقرار أصدره في هذا املجال ،فال
داعي إلعادة املفاوضات في هذا املجال».
وأشــار إلــى أن «أيــا من البلدان املشاركة
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة ل ــن تـقـبــل أب ـدًا
ب ـهــذا االق ـت ــراح األم ـي ــرك ــي» ،أي مــراجـعــة
ّ
االتفاق ،مؤكدًا أن «أميركا تعيش العزلة
في هذا األمر».
وف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ــان
الرئيس األميركي دونالد ترامب قد ّ
أقر
«دون حماسة» (وفــق توصيف صحيفة
ّ
«ن ـيــويــورك تــاي ـمــز») ب ــأن ط ـهــران «تنفذ
ّ
شــروط» االتـفــاق ،وذلــك ألنــه يتعي على
ُ
اإلدارة األميركية أن «تصادق» عليه كل
تـسـعــن ي ــوم ــا أمـ ــام ال ـك ــون ـغ ــرس ،أي أن
تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران
ّ
تحترم بنود االتفاق .إال أن مجلة «فورين
ّ
بوليسي» األميركية نقلت بعد ذلــك أن
ّ
ً
ترامب كلف فريقًا في البيت األبيض ،بدال
من وزير الخارجية ريكس تيلرسون ،كي
ّ
يقدم له أدلة تثبت انتهاك إيران لالتفاق.
وإذا نجح هذا الفريق ،يمكن لترامب في
شـهــر تـشــريــن األول املـقـبــل أال ي ـصــادق،
ليفتح بــذلــك صـفـحــة جــديــدة فــي مسار
«االت ـف ــاق ال ـن ــووي» ،تــزيــد مــن تعقيداته
ّ
مــن دون أن تلغيه ،إذ إن واشـنـطــن ّأحد
أطـ ـ ــراف االتـ ـف ــاق ض ـمــن االتـ ـف ــاق امل ــوق ــع
قبل نحو عامني مــع مجموعة «،»1 + 5
وليست وحدها.
وي ــأت ــي تـصــريــح ب ــروج ــردي أم ــس ،بعد
ي ـ ــوم ـ ــن مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ،ع ـبــاس عــراق ـجــي،
فــي االجـتـمــاع الـ ــدوري للجنة املشتركة
لــاتـفــاق ال ـنــووي فــي فيينا ،وال ــذي قــال
األخـ ـي ــر ف ــي خ ـتــامــه أم ـ ــام الـصـحــافـيــن:
«ت ـح ــدث ـن ــا بــال ـت ـف ـص ـيــل ع ــن ال ـع ـق ــوب ــات
وال ـحــاالت التي تأخر فيها األميركيون
لـ ـل ــوف ــاء ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــم( ،أي) الـ ـح ــاالت
ال ـتــي انـتـهـكــوا فـيـهــا االتـ ـف ــاق» .وأض ــاف
ّ
أن واش ـن ـط ــن «أظ ـ ـهـ ــرت سـ ــوء ن ـي ــة عـبــر
م ـحــاول ـت ـهــا ت ـخــريــب ال ــوض ــع ،وت ـهــديــد
أو ت ـخ ــوي ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــات األج ـن ـب ـي ــة مــن
االستثمار في إيران».
ّ
إال أن انتقاد عراقجي الشديد للسياسة
األميركية في هــذا الخصوص ،لم يدفع
بــالــوفــد املـ ـش ــارك ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات إلــى
رف ـ ــع ش ـ ـكـ ــاوى رس ـم ـي ــة ضـ ــد واش ـن ـط ــن
بخرق االتـفــاق الـنــووي ،إذ يمكن إليــران
اسـتـخــدام اجـتـمــاعــات اللجنة املشتركة
ُ
ال ـتــي ت ـع ـقــد ك ــل ثــاثــة أش ـهــر ف ــي فيينا
لتفعيل آلية حل النزاعات التي وضعت
لتستخدم عندما يشعر طــرف بحدوث
خــرق لــاتـفــاق .ونقلت وكــالــة «روي ـتــرز»
ّ
عـ ــن «م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع» أن «اإلي ــرانـ ـي ــن
اش ـ ـت ـ ـكـ ــوا كـ ـثـ ـيـ ـرًا (خ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع)،
وســانــدهــم ال ــروس ،لكنهم لــم ينصاعوا
للعبة واشنطن».

م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وب ــالـ ـت ــوازي م ــع عجز
ّ
ت ــرام ــب حـتــى ال ـســاعــة ع ــن الـتـمــلــص من
ّ
االت ـفــاق ال ـن ــووي ،ف ــإن إدارتـ ــه أق ـ ّـرت يــوم
الثالثاء املاضي عقوبات جديدة ضد 18
فردًا وكيانًا «على صلة بصواريخ إيران
البالستية وأنشطتها الـعـسـكــريــة» ،في
«إج ــراء سخيف وفــاقــد لــأهـمـيــة» ،وفــق
وزارة الخارجية اإليرانية .وفيما انتقد
الــرئـيــس حـســن روحــانــي «االزدواجـ ـي ــة»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،إذ «م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،ي ــرس ـل ــون
تقارير رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن
إي ــران ملتزمة تمامًا بــاالتـفــاق الـنــووي،
وم ـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة يـ ـف ــرض ــون ع ـقــوبــات
جــديــدة تحت ذرائ ــع مختلفة ،تتعارض
مــع املنطق ومــع روح (االت ـف ــاق)» ،نقلت
وسائل إعالم إيرانية عن قائد «الحرس
ال ـث ــوري» الـجـنــرال محمد عـلــي جعفري
ّ
قوله إن «على الــواليــات املتحدة قبل أن
تفرض عقوبات على الحرس الثوري ،أن
تقفل قواعدها في دائــرة مساحتها ألف
ّ
كيلومتر حــول إيـ ــران( ...إن) الحسابات
ال ـخــاط ـئــة لــواش ـن ـطــن ق ــد تـكـلـفـهــا ثمنًا
غ ــالـ ـي ــا» .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ص ــادق
مـجـلــس الـ ـش ــورى بــاألغ ـل ـب ـيــة الـســاحـقــة
عـ ـل ــى «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ع ـ ــاج ـ ــل» ي ـح ـم ــل اس ــم
«مواجهة املغامرات واإلرهــاب األميركي
فــي املـنـطـقــة» ،وقـيــل إنــه ُ«يـسـ ّـهــل تمويل
برنامج الصواريخ البالستية».
تصاعد التوتر خــال األسـبــوع املاضي
فـ ّـســره محمد ج ــواد ظــريــف ،فــي مقابلة
صحافية أجراها مع نيويورك قبل أيام،
حيث كــان فــي زي ــارة إلــى األم ــم املتحدة،
ُ
بأن «إيــران ،وكباقي البلدان التي تعتبر
طــرفــا ف ــي االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ت ـعــانــي من
الخلط في ما ّ
يخص استراتيجيات إدارة
ترامب ،بحيث إنه لم يتضح بعد ما إذا
كان ترامب يريد تمزيق االتفاق أم يسعى
ملـفــاوضــات ج ــديــدة» ،واص ـفــا فــي الــوقــت
َ
«ت ُّ
خيل البعض» أن إيران مستعدة
نفسه
للتفاوض ثانية بـ«الفكرة الباطلة».
ه ـ ــذا الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه األمـ ـي ــرك ــي ضـ ــد االتـ ـف ــاق
النووي في ظل إدارة ترامب ،من املتوقع
أن تتصاعد حـ ّـدتــه فــي املــرحـلــة املقبلة،
ّ
خــاصــة أن هـنــاك شخصيات قــريـبــة من

هـ ــذه اإلدارة (م ـث ــل املـ ـن ــدوب األم ـيــركــي
األسبق في األمم املتحدة جون بولتون)،
ي ـصــل فـيـهــا ال ـحــديــث إل ــى ح ـ ّـد اإلشـ ــارة
ّ
إل ــى أن «ال ـظ ــرف م ــوات إلس ـقــاط الـنـظــام
فــي إيـ ــران» .وحـتــى األط ــراف الـتــي تبدو
غ ـيــر م ـت ـهــورة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع االت ـ ّفــاق
ال ـن ــووي ،مـثــل وزارة ال ـخــارج ـيــة ،فــإنـهــا
ت ـك ــرر ف ــي م ـنــاس ـبــات ع ــدة ال ـحــديــث عن
ض ــرورة «مواجهة إي ــران وسياساتها»،
ّ
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن األخـ ـي ــرة ه ــي «ال ــدول ــة
األولى الداعمة لإلرهاب» في العالم ،وفق
مــا ذكــر تقرير الخارجية السنوي حول
«اإلرهـ ـ ــاب» ،ال ـص ــادر األس ـب ــوع املــاضــي،
وهو األول الذي يصدر في عهد ترامب.
ّ
وثـمــة مــن يعتقد ب ــأن هــذا الـتــوتــر يــزداد
ّ
ألن سياسات ترامب يــزداد التقاؤها مع
سـيــاســات ال ــدول الخليجية الـتــي تقول
إن ـه ــا «ت ــواج ــه ن ـف ــوذ إي ـ ــران اإلق ـل ـي ـمــي».
ول ــإش ــارة ،فـقــد كـشــف وزي ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ج ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ،قـبــل
نـحــو ع ـشــرة أيـ ــام ،عـلــى هــامــش منتدى
للسياسات الــدولـيــة عّـقــد فــي العاصمة
ال ـن ــروج ـي ــة أوس ـ ـلـ ــو ،أن ـ ــه خـ ــال مــرحـلــة
ّ
التفاوض مع إيران قبل عامني ،فإن «قادة
فــي الـشــرق األو ّس ــط قــالــوا لــي وللرئيس
بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا إن ـ ــه ي ـجــب ق ـصــف ه ــؤالء
(اإليــران ـيــن) ،فـهــذا هــو السبيل الوحيد
لحل املشكلة ،لكننا اخترنا طريقًا آخر».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ـ ّـس ــر ال ـب ـع ــض ال ـت ـحــرك
الكويتي ي ــوم الخميس املــاضــي ،وال ــذي
قـضــى ب ــ«ط ــرد دبـلــومــاسـيــن إيــران ـيــن»
وإم ـه ــال آخــريــن ل ـل ـم ـغــادرة ،عـلــى خلفية
تثبيت محكمة الـتـمـيـيــز الـكــويـتـيــة قبل
ش ـهــر إدان ـ ــة ع ـنــاصــر خ ـل ـيــة «إره ــاب ـي ــة»
بتهمة «التخابر» مع إيــران ،بأنه يندرج
فــي سياق «ارت ـفــاع الضغوط السعودية
واإلماراتية على الكويت ملواجهة إيران»،
وفــي سـيــاق محاولة حـصــار طـهــران قدر
ّ
اإلمكان .وهنا أيضًا يبدو أن طهران سوف
تـتــدارك املــوقــف ولــن تنصاع للعبة إدارة
ترامب وحلفائها اإلقليميني عبر تصعيد
املوقف ،ومن املتوقع أن يصدر عن طهران
اليوم موقف في هذا الخصوص.
(األخبار)

أثناء مشاركة السيد علي خامنئي في مناسبة دينية في مدينة مشهد أمس

الكونغرس ُ«ي ّ
قيد» ترامب؟
ّ
يصوت مجلس النواب األميركي غدًا على قانون يفرض عقوبات على روسيا
ّ
لتدخلها املـفـتــرض فــي الحملة االنتخابية وضــمـهــا الـقــرم ،وكــذلــك على إيــران
وكوريا الشمالية بسبب إطالقها مؤخرًا صواريخ بالستية .وقبل شهر ،كان
ّ
البيت االبيض متحفظًا على القانون ألنه يهدف الى تقييد دونالد ترامب ،ملنعه
ً
من رفع عقوبات مفروضة أصال على موسكو.
وفيما أشارت املتحدثة باسم البيت االبيض ساره ساندرز إلى «دعم» الرئاسة
للقانون ،فـ ّ
ـإن مدير اإلعــام في البيت األبيض انطونيو سكاراموتشي لم يكن
ُ
حاسمًا إلى هذا الحد ،وقال« :لم يتخذ بعد قرار توقيع القانون أو عدمه» .وجدير
بالذكر أنه حتى لو اعترض ترامب ،يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي
بغالبية الثلثني .وفــي حــال أقـ ّـر مجلس النواب القانون ،ســوف ّ
يصوت مجلس
الـشـيــوخ عليه مـجــددًا على األرج ــح قبل عطلة منتصف آب املـقـبــل .لكن هذه
املـبــادرة األحــاديــة من جانب الكونغرس تثير القلق في أوروب ــا .وقــال متحدث
باسم املفوضية االوروبية ،إن القانون ُي ُّ
عد «سببه خصوصًا اعتبارات داخلية»،
في إشارة إلى االتهامات األميركية لترامب بالتقارب مع روسيا .وكانت برلني
قد احتجت خصوصًا على تضمني النص ّ
األولي للقانون عقوبات تطال مشروع
أنبوب الغاز «نورد ستريم  »2الذي سيربط روسيا بأملانيا عبر بحر البلطيق.
(األخبار ،أ ف ب)

14

اإلثنين  24تموز  2017العدد 3232

العالم

ّ
العدو يصعد إجراءاته :كاميرات إلى جانب
فلسطين

ال تريد إسرائيل أن تظهر بمظهر من تراجع ،لكن تصاعد األحداث
وتوالي العمليات (آخرها في مستوطنة قرب رام الله)ّ ،
يضيقان
هامش المناورة لديها .كذلك قررت السلطة الفلسطينية أن تنحو
منحى الموقف الشعبي ،وقررت «بصعوبة» وقف التنسيق
األمني ،فيما من المقرر عقد اجتماعين منفصلين لمجلس األمن
و«منظمة التعاون اإلسالمي» في الشأن نفسه
ال تـ ــزال ح ـكــومــة ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـرة عـ ـ ـل ـ ــى إب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــوابـ ـ ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ـي ــط امل ـس ـجــد
األقـ ـص ــى ،ح ـتــى ب ـعــد تـنـفـيــذ ال ـشــاب
عمر العبد عملية طعن في مستوطنة
«حلميش» الجمعة املاضية ،أدت إلى
مـقـتــل ث ــاث ــة م ـس ـتــوط ـنــن ،إذ صـ ّـعــد
ال ـعــدو إج ــراءات ــه األمـنـيــة فــي محيط
األقصى ،مضيفًا إلى جانب البوابات
اإللكترونية كاميرات حرارية للتعرف
إلى وجوه الوافدين إلى املسجد.
وك ــان ــت ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة قــد
ق ـ ــررت ً اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ت ـلــك ال ـب ــواب ــات،
مـعـلـنــة اس ـت ـبــدال ـهــا حــال ـيــا بتفتيش
يدوي (أي دون مرور جبري للجميع
تحت هذه البوابات ،لكن مع التفتيش
يــدويــا للجميع) ،بــاإلضــافــة إلــى منع
امل ـص ـلــن م ــن إدخـ ـ ــال ح ـقــائــب معهم
إلـ ــى ب ــاح ــات األق ـ ـصـ ــى .وت ــأت ــي ه ــذه
الخطوة بعد ساعات من إعالن القناة
اإلسرائيلية الثانية أن الشرطة قررت
«إزالــة بوابات التفتيش اإللكترونية
من أمام مداخل األقصى ،واستبدالها
بالتفتيش اليدوي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رف ـ ــض الـفـلـسـطـيـنـيــون
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــدي ــدة ،وأع ـل ــن مفتي
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــار املـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـح ـمــد
ح ـســن رفـ ــض «اإلف ـ ـتـ ــاء» اإلج ـ ـ ــراءات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،داعـ ـي ــا إل ــى
إعـ ـ ــادة ال ــوض ــع ف ــي األق ـص ــى إل ــى ما
كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه قـ ـب ــل  14تـ ـم ــوز (ت ــاري ــخ
تنفيذ عملية «األقـصــى» التي نفذها
ث ــاث ــة شـ ـب ــان م ــن ع ــائ ـل ــة ج ـب ــاري ــن).
ووســط تحذيرات أصــدرهــا جنراالت
إس ــرائ ـي ـل ـي ــون م ــن اح ـت ـم ــال تـصــاعــد
الـ ـ ـ ـ ــردود ،ت ـخ ـشــى ح ـك ــوم ــة بـنـيــامــن
نتنياهو الـظـهــور بمظهر املستسلم
للضغوط الفلسطينية ،إذ قال رئيس
ه ـي ـئ ــة أرك ـ ـ ـ ــان جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو غـ ــادي

دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،ب ـ ـن ـ ـيـ ــامـ ــن
ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ،أعـ ـ ـض ـ ــاء
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
امل ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــر لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون
األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
إل ــى الـبـحــث م ــن جــديــد
في إمكان اإلبقاء على
ال ـبــوابــات اإللـكـتــرونـيــة،
أو االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ف ــي
تنصيبها على مداخل
األقـ ـص ــى .وم ـمــا رشــح
عـ ـ ـ ــن «ت ـ ـ ـسـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــات»،
س ـ ـي ـ ـنـ ــاقـ ــش املـ ـجـ ـل ــس
املـصـغــر «سـلــة حـلــول»
ب ــدي ـل ــة ج ـ ــرى ت ــداول ـه ــا
مـ ـ ــع أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف داخـ ـلـ ـي ــة
وخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك
اقتراحات الستخبارات
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
و«الشاباك».
(األخبار)

يواصل الفلسطينيون رفض اإلجراءات اإلسرائيلية التي تقيد دخولهم إلى األقصى (األناضول)

أيزنكوت إن األح ــداث «تشهد قابلية
في الفترة الحالية».
لالشتعال ّ
ك ـ ــذل ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ــذر وزي ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام،
ج ـل ـعــاد إردان ،م ــن اح ـت ـم ــال ح ــدوث
«اضـطــرابــات واسـعــة الـنـطــاق» .وقــال
إردان فــي مقابلة مــع رادي ــو الجيش،
إن «إسرائيل قد تستغني عن أجهزة
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن ل ـل ـم ـس ـل ـمــن
الداخلني إلى الحرم بموجب ترتيبات
بديلة يـجــري بحثها .وقــد يـكــون من
هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة

عند املداخل وتركيب كاميرات دوائر
تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا
التعرف إلى مالمح الوجوه».
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس الـسـلـطــة
الفلسطينية محمود عـبــاس ،رفضه
«تــركـيــب الـبــوابــات اإللـكـتــرونـيــة على
بـ ــوابـ ــات امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى املـ ـب ــارك،
ألن الـسـيــادة على املسجد مــن حقنا،
ونحن من يجب أن يراقب ،ونحن من
يجب أن يقف على أبــوابــه» ،مضيفًا:
«لذلك أخذنا موقفًا حاسمًا وحازمًا،

وخ ــاص ــة ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـتـنـسـيــق
األم ـنــي ،وك ــل أن ــواع التنسيق بيننا
وبينهم (إسرائيل)».
وأوضـ ـ ــح أمـ ــس أن «األم ـ ـ ــور سـتـكــون
ص ـع ـب ــة ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ...وه ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــذي
اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق
ً
سـ ــواء األم ـن ــي أو غ ـي ــره ل ـيــس سـهــا
إطالقًا» ،معتبرًا «أنهم (اإلسرائيليني)
هم الذين سيخسرون حتمًا (من وقف
التنسيق األمني) ألننا نقوم بواجب
كـبـيــر جـ ـدًا ف ــي ح ـمــايــة األمـ ــن عـنــدنــا

مصر

«قاعدة محمد نجيب» العسكرية تموضعات إقليمية
في الذكرى الخامسة والستين لـ«ثورة  23يوليو»ُ ،
استحضرت مصر محمد نجيب ،بإطالق اسمه على ما وصف
بـ«أكبر قاعدة عسكرية في الشرق األوسط وأفريقيا»،
التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أول من أمس
القاهرة ــ األخبار
بـ ـ ــدا األمـ ـ ـ ــر ت ـك ــري ـم ــا مـ ـت ــأخـ ـرًا ل ـقــائــد
عـ ـسـ ـك ــري ،دفـ ـعـ ـت ــه ث ـ ـ ــورة «الـ ـضـ ـب ــاط
األحـ ـ ــرار» قـبــل خـمـســة وس ـتــن عــامــا،
إل ــى منصب أول رئـيــس للجمهورية
ف ــي م ـص ــر ،ق ـبــل أن ت ـ ّ
ـزج ــه ص ــراع ــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ب ـ ـعـ ــد س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،فـ ـ ــي إقـ ــامـ ــة
ّ
ج ـب ــري ــة مـ ــذلـ ــة ،مـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة ،داخ ــل
ّ
إح ــدى الـفـيــات امللكية امل ـصــادرة في
حــي امل ــرج الـقــاهــري .ولـكــن بعيدًا عن
التكريم املتأخر ملحمد نجيب ،الــذي
ُ
ي ـ ــرى كـ ـثـ ـي ــرون أن ـ ــه ظـ ـل ــم ف ــي ح ـيــاتــه
كما بعد مـمــاتــه ،وبـصــرف النظر عن

التوصيف ،الذي يراه البعض مبالغًا
فيه ،بشأن «أكبر قاعدة عسكرية» في
ّ
الشرق األوسط وأفريقيا ،فإن املنشأة
الـعـسـكــريــة الـضـخـمــة ،الـتــي افتتحها
الرئيس ّعبد الفتاح السيسي ،أول من
ُ
أمس ،تمثل ،من دون أدنى شك ،خطوة
جديدة في تعزيز القدرات العسكرية
املـصــريــة ،فــي منطقة تتسم بمخاطر
أم ـن ـيــة ،تـ ــزداد يــومــا بـعــد ي ــوم ،س ــواء
أتعلق األمــر بالحدود الغربية ملصر،
املـمـتــدة عبر خــط وهـمــي فــي صحراء
م ـف ـتــوحــة ،أم بـ ــاألوضـ ــاع املـضـطــربــة
في ليبيا املجاورة ،التي باتت ميدانًا
جديدًا للصراعات اإلقليمية.

ُ
وت ُّ
عد «قاعدة محمد نجيب» إحدى
م ـن ـش ــأت ــن ع ـس ـك ــري ـت ــن ض ـخ ـم ـتــن،
أقـ ــام ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ف ــي
م ـن ـط ـق ـت ــن مـ ـتـ ـج ــاورت ــن ف ـ ــي غ ــرب
ال ـ ـبـ ــاد ،وفـ ــق امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـكــري،
ال ــذي وصـفـهــا بــأنـهــا «إن ـجــاز جديد
يضاف إلى إنجازات القوات املسلحة
ّ
كمًا ونوعًا» ،مشيرًا إلى أن «إنشاءها
جاء في إطــار استراتيجية التطوير
والتحديث الشامل للقوات املسلحة
ول ـت ـحــل خ ـل ـفــا لـلـمــدي ـنــة الـعـُسـكــريــة
ف ــي مـنـطـقــة ال ـح ـم ــام ،ال ـت ــي أن ـش ـئــت
فــي ع ــام  ،1993مــع دعـمـهــا بــوحــدات
إداريــة وفنية جديدة ،وإعــادة تمركز
عــدد مــن الــوحــدات التابعة للمنطقة
الشمالية العسكرية في داخلها ،بما
يعزز من قدرتها على تأمني املناطق
الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب
مدينة اإلسكندرية ومنطقة الساحل
الشمالي ،ومن بينها محطة الضبعة
الـ ـن ــووي ــة ،وحـ ـق ــول ال ـن ـف ــط ،وم ـي ـنــاء
مــرســى ال ـح ـم ــراء ،ومــدي ـنــة العلمني

الجديدة وغيرها».
وتـ ـشـ ـم ــل «ق ـ ــاع ـ ــدة م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب»،
وفــق البيانات 1155 ،مبنى ومنشأة،
وأربـ ــع ب ــواب ــات رئـيـسـيــة ،و 8بــوابــات
داخـ ـلـ ـي ــة لـ ـل ــوح ــدات ،وت ـش ـت ـم ــل عـلــى
إع ـ ــادة ت ـمــركــز ف ــوج ي ـضــم ن ـحــو 451
عربة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة،
و 72م ـي ــدان ــا ل ـل ـتــدريــب الـتـخـصـصــي
والرماية باألسلحة الصغيرة ،وعلى
مـجـمــع مل ـي ــادي ــن ال ــرم ــاي ــة الـتـكـتـيـكـيــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .ك ــذل ــك ت ـض ــم ال ـق ــاع ــدة
ال ـع ـس ـكــريــة ق ــري ــة ري ــاض ـي ــة وم ـخ ــازن
لــأس ـل ـحــة وامل ـ ـعـ ــدات واالح ـت ـي ــاج ــات
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـف ـن ـي ــة ل ـع ـن ــاص ــر ال ــدع ــم
مــن ال ـقــوات الـجــويــة وال ــدف ــاع الـجــوي
ً
والحرب اإللكترونية ،فضال عن أنظمة
حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون
بني األفرع واألسلحة املختلفة.
امل ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري امل ـص ــري ،وضــع
افتتاح القاعدة العسكرية في سياق
«م ــا تـشـهــده منطقة ال ـشــرق األوس ــط
من مخاطر وتهديدات مباشرة لألمن

القومي املـصــري ،خاصة مــن االتجاه
االستراتيجي الـغــربــي» ،مـشــددًا على
«حــرص الـقــوات املسلحة على تعزيز
ال ـق ــدرات الـقـتــالـيــة للمنطقة الغربية
ال ـع ـس ـك ــري ــة ملـ ـن ــع تـ ـس ــرب ال ـع ـن ــاص ــر
اإلرهابيني املسلحني عبر خط الحدود
الغربية ،ومجابهة محاوالت التهريب
لــأسـلـحــة وامل ـ ــواد امل ـخ ــدرة والـهـجــرة
غير َّ الشرعية ،وفق منظومة متكاملة
ُ
تـ ـك ــث ــف خ ــال ـه ــا إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــأم ــن
وتطوير نظم التسليح وإعادة تمركز
بعض الوحدات املقاتلة».
من املؤكد أن اهتمام القيادة السياسية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر بــامل ـن ـط ـقــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،لـ ــه مـ ــا يـ ـ ـب ـ ــرره ،ف ــال ـح ــدود
ّ
تحولت
املفتوحة بــن ليبيا ومـصــر،
مـنــذ س ـقــوط الـعـقـيــد مـعـمــر ال ـقــذافــي،
إلــى صــداع أمني ،بعدما ّ
تحولت إلى
ممر لتهريب األسـلـحــة واإلرهــابـيــن،
إل ــى ال ــداخ ــل املـ ـص ــري ،وه ــو م ــا أك ــده
السيسي ،بعد العملية اإلرهابية التي
استهدفت قافلة لألقباط في محافظة
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تحليل إخباري

البوابات

وصف عباس
قرار وقف «التنسيق
األمني» بأنه صعب
لكن ضروري

نتنياهو يتهرب ...ويناور
علي حيدر

وعـنــدهــم» .لكن رئيس السلطة أبقى
الباب مواربًا وربــط عــودة «التنسيق
األمني» بتراجع إسرائيل عن قراراتها
في األقصى ،وذلــك بالقول« :لذلك إذا
أرادت إســرائ ـيــل أن ي ـعــود التنسيق
األمـ ـن ــي بـيـنـنــا وب ـي ـن ـهــم فـعـلـيـهــم أن
يتراجعوا عن هذه الخطوات».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت «الــربــاع ـيــة
الدولية» (روسيا والواليات املتحدة
واالت ـحــاد األوروب ــي واألم ــم املتحدة)
في بيان ،أنهم «يشعرون بقلق بالغ

بسبب تصاعد التوتر واالشتباكات
العنيفة الجارية داخل مدينة القدس
الـقــديـمــة وحــول ـهــا» .وف ــي ن ـيــويــورك،
قــال ديبلوماسيون إن مجلس األمــن
سـيـجـتـمــع ال ـي ــوم ملـنــاقـشــة األوضـ ــاع
فــي مدينة الـقــدس ،فــي وقــت قــال فيه
املـنــدوب الـســويــدي ،كــارل سـكــو ،لدى
املجلس ،إن السويد وفرنسا ومصر
طلبت أن «يناقش بشكل عاجل كيف
ي ـم ـكــن دعـ ــم الـ ـ ـن ـ ــداءات ال ـت ــي تـطــالــب
بخفض التصعيد في القدس».
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،وصـفــت «منظمة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــاح ــات األق ـصــى
ب ــأنـ ـه ــا «غ ـ ـيـ ــر قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة» .وأع ـل ـن ــت
امل ـن ـظ ـم ــة فـ ــي بـ ـي ــان أنـ ـه ــا سـتـجـتـمــع
الـيــوم فــي مدينة جــدة فــي السعودية
ملناقشة «االنتهاكات اإلسرائيلية في
األقصى».
ك ــذل ــك ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ــب
ّ
طيب أردوغ ــان ،إن «املسجد األقصى
يـعـ ّـد شــرف  1.7مليار مسلم ،وليس
َ
العالم
للفلسطينيني فقط ،وال يمكن
اإلســامــي أن ينتظر الـبـقــاء مكتوف
األيــدي حيال القيود املفروضة على
األق ـ ـصـ ــى» .وأض ـ ـ ــاف« :ت ــرك ـي ــا أب ــدت
استياءها وتنديدها القوي والعلني
بالقيود اإلسرائيلية املفروضة على
األقصى» ،مشيرًا إلى استمرار بالده
في العمل من أجــل «تأسيس السالم
فــي املـنـطـقــة» ،ودع ــم حـقــوق وقضية
«إخــوان ـنــا الفلسطينيني ونضالهم
الـ ـع ــادل م ــن أجـ ــل الـ ـح ــري ــة» .وت ــاب ــع:
«بـصـفـتــي الــرئ ـيــس الـ ـ ــدوري ملنظمة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي ،أدع ــو إســرائـيــل
مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف وف ـق ــا
للقانون والقيم اإلنسانية واألصــول
املرعية» .أيضًا ،حذرت جامعة الدول
العربية في بيان أمــس ،إسرائيل من
أنها «تلعب بالنار» بسبب اإلجراءات
التي تتخذها في البلدة القديمة في
القدس ،قائلة إن القدس «خط أحمر».
واع ـت ـب ــرت ال ـجــام ـعــة أن «الـ ُّـس ـل ـطــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ــدخ ــل امل ـن ـط ـق ــة إل ــى
م ـن ـح ـنــى ب ــال ــغ الـ ـخـ ـط ــورة م ــن خ ــال
ـات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال
ت ـب ـن ـي ـهــا لـ ـسـ ـي ــاس ـ ٍ
تستهدف الفلسطينيني وحدهم ،بل
تـسـتـفــز م ـشــاعــر ك ــل ع ــرب ــي ومـسـلــم،
باتساع العاملني العربي واإلسالمي».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

ليست مصادفة محاولة املجلس الوزاري
اإلسرائيلي املصغر (الكابينيت) الجمع
بني تمسكه بالبوابات اإللكترونية،
والتفويض إلى الشرطة صالحية اتخاذ
القرارات التي تراها مناسبة .فقد حاول
رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو،
وطاقمه الوزاري تسجيل نقاط ملصلحة
تشددهم في مواجهة الفلسطينيني داخل
الشارع اليميني ،وفي الوقت نفسه إضفاء
طابع أمني على قراراته ،مع التنصل من
مسؤولية أي قرار تتخذه الجهات املهنية.
ومع أن بعض التقارير اإلعالمية
اإلسرائيلية وصفت قرار املجلس الوزاري
املصغر بـ«املبهم» ،فإن إبهامه املفترض
أبلغ داللة على الخلفيات واالعتبارات التي
دفعت الوزراء إلى اتخاذ مثل هذا القرار،
فقد كان أمام وزراء املجلس مروحة من
الخيارات ،لكنه تعمد اتخاذ قرار محدد
من ضمن مجموعة بدائل ،كما كان من
الواضح أنه كان لديهم أكثر من اعتبار
لتجنبها .لكن ،لم يرد الوزراء أن يبدوا كمن
تراجع أمام ضغط الشارع الفلسطيني،
وهو أمر يتخوفون من مفاعيله الالحقة،
مجد في
لكونه ُيشعر بأن ضغط الشارع ٍ
مواجهة االحتالل ،األمر الذي قد يستدرج
تكراره في محطات الحقة.
أما نتنياهو ،فكان لديه أكثر من اعتبار
يدفعه كي ال يظهر ليونة أو مرونة ما ،ومن
ضمنها القلق من منافسيه اليمينيني الذين
يترصدونه لالنقضاض عليه .خاصة أن
القيادات اليمينية ترى أن شعبيتها تتزايد
كلما تطرفت في مواقفها ،خاصة في كل
قضية تتصل بالشعب الفلسطيني .من
هنا ،نالحظ أن نتنياهو وبقية القيادات
األكثر يمينية كانوا ممن َّ
صوتوا لقرار
بقاء البوابات .أما الوزيران املعارضان،
وزير الطاقة ،يوفال شطاينيتس ،ووزير
البناء واإلسكان ،يوآف غاالنت ،فاتفقا
مع الرأي القائل بأهمية «توقيت ومغزى»
القرار ،وإنه «لن يكون من السليم ،إعالن
إزالتها في الوقت الراهن ...وإال ُ
فسينظر
إليه على أنه استسالم ،وسيضعف
السيادة اإلسرائيلية».

مواز ،حاول الكابينيت أيضًا أال
على خط ٍ
يبدو كمن أغلق الباب نهائيًا أمام إمكانية
حل املسألة بطريقة اإلكراه ،وحاول اإليحاء
ً
كأن هناك سبيال ما لحل املشكلة .من
هنا ،انتهت مداوالت املجلس الوزاري إلى
«تفويض الشرطة ومنحها تقدير األمور،
وفق رؤيتها ،وهل يمكن إجراء عمليات
تفتيش انتقائية ،ال تشمل الجميع» .وهو
يهدف من وراء ذلك إلى محاولة احتواء
غضب الشارع الفلسطيني ،وتجنب
التسبب في مزيد من االحتقان يفاقم
الحراك الشعبي.
ضمن اإلطار ،قرر املجلس الوزاري أن
يقرر القائد امليداني بنفسه «هل هناك
فئات محددة ،مثل كبار السن والنساء
واألطفال ،يرى ّأن باإلمكان تجنيبهم
التفتيش عبر البوابات اإللكترونية ،وذلك
وفقًا للتطورات على األرض» .وهكذا
يكون املجلس قد تعمد «تجنب اتخاذ
قرار» حاسم وفوري التنفيذ ،ونجح في
«رمي املسؤولية على الشرطة» .وبذلك
يكون املستوى السياسي قد أعفى
نفسه من أي مسؤولية يمكن أن تترتب
على استمرار الواقع القائم .عبر تحميل
املسؤولية للشرطة.
مع ذلك ،يبدو أن املجلس الوزاري
اإلسرائيلي حاول اإليحاء بأن اعتبارات
استمرار الواقع القائم مهنية ومرتبطة
بالعامل األمني فقط .والدليل على ذلك
أنه َّفوض إلى الشرطة صالحية اتخاذ
القرار الذي تراه مناسبًا بعدما كان
يعرف قرارها وتوصيتها بضرورة
اإلبقاء على البوابات .وهنا تبقى لقرارات
املجلس الوزاري رسائله التي تتجاوز
الشارع الفلسطيني ،فهي تكشف عن
مدى اطمئنان صانع القرار في تل أبيب
إزاء سقف ردود الفعل الرسمية العربية،
وتحديدًا معسكر التطبيع ،فهو أكد بهذه
القرارات إدراكه أن هذه األنظمة لن تبادر
إلى خيارات وقرارات سياسية جريئة
تحاول أن تضع حدودًا لالحتالل .واألمر
ال ينطبق فقط على املسجد األقصى ،بل
يشمل سياساته االستيطانية والعديد
من القضايا األخرى التي ّ
تمس حياة
الشعب الفلسطيني ووجوده ومستقبله.

جديدة في غرب مصر
السيسي :ال يمكن
ّ
التسامح مع من يمول
اإلرهاب بالمليارات

املنيا ،في السابع والعشرين من أيار
املــاضــي ،حني ّ
تحدث عن تدمير أكثر
من ألف سيارة دفع رباعي ،يستقلها
إره ــابـ ـي ــون ،ع ـنــد الـ ـح ــدود ال ـغــرب ـيــة،
مــن بينها  300سـيــارة خــال األشهر
الثالثة السابقة.
ّ
ّ
ل ـك ــن ث ـم ــة ج ــان ـبــا ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة عــن
حماية األم ــن القومي الــداخـلــي ملصر
مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر الـ ـق ــادم ــة مـ ــن ال ـب ــواب ــة

ال ـغــرب ـيــة ،عـكـسـهــا ،ول ــو م ــن الـنــاحـيــة
الشكلية ،حـضــور الفــت لكل مــن ولي
عهد أبو ظبي محمد ابن زايد ،واللواء
الليبي خليفة حفتر ،في حفل افتتاح
«قاعدة محمد نجيب».
انطالقًا من ذلك ،فإن املتوقع أن يكون
للقاعدة العسكرية املصرية الجديدة
دور بارز في العمليات العسكرية في
لـيـبـيــا ع ـلــى صـعـيــد تــوف ـيــر ال ـتــدريــب
وال ـخ ـط ــط ال ـع ـس ـكــريــة والـلــوجـسـتـيــة
لـ ـق ــوات ح ـف ـتــر ،م ــع ال ـع ـلــم بـ ــأن املـلــف
الـلـيـبــي ت ـحـ ّـول مـنــذ فـتــرة إل ــى عـنــوان
للتحالف ّاإلمــاراتــي ـ ـ املـصــري (ال بل
ي ـعــد امل ـحــفــز األس ـ ــاس ل ـلــدعــم الكبير
ال ـ ـ ــذي تـ ــوفـ ــره أب ـ ــو ظ ـب ــي ل ـل ـق ــاه ــرة)،
ون ـق ـطــة اش ـت ـب ــاك إقـلـيـمـيــة أســاس ـيــة،
ب ــن امل ـح ــور اإلم ــارات ــي ـ ـ ال ـس ـعــودي ـ
املصري ،وبني دولة قطر ،وخصوصًا
في ظل األزمة الخليجية القائمة ،التي
فرضت نفسها في الخطاب الذي ألقاه
السيسي في حفل االفتتاح.
وتـنــاول السيسي اإلم ــارة الخليجية،

تلميحًا ،حني قال إن «من يتحدثون عن
ّ
األخوة يدعمون اإلرهاب» .وأضاف أن
«اإلرهــاب ظاهرة معقدة ،لها جوانب
مـتـعــددة ،ولـعــل مــن أهـمـهــا ،وقــد طال
الـصـبــر عـلـيــه ،دور ال ـ ــدول والـجـهــات
التي تقوم برعاية اإلرهــاب وتمويله،
فال ُيمكن تصور إمكانية القضاء على
اإلره ــاب من خــال مواجهته ميدانيًا
ف ـق ــط ،وال ـت ـغ ــاف ــل ع ــن ش ـب ـكــة تـمــويـلــه
ماديًا ،ودعمه لوجستيًا ،والترويج له
فكريًا وإعالميًا».
وفــي تلميح أكـثــر وضــوحــا إلــى قطر،
قـ ــال ال ـس ـي ـس ــي« :ال ي ـم ـكــن ال ـت ـســامــح
مـ ــع مـ ــن ي ـ ـمـ ـ ّـول اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ب ـم ـل ـي ــارات
ّ
فيسبب مقتل مواطنينا،
الـ ــدوالرات،
بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق
األخ ــوة وال ـج ـيــرة .ول ـهــؤالء ن ـقــول :إن
دماء األبرياء غالية ،وما تفعلونه لن
ّ
يمر دون حساب».
وفــي ظــل املـنــاخ امللتهب بالصراعات
ّ
السياسية والـعـسـكــريــة ال ـح ــادة ،فــإن
افـتـتــاح ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة املـصــريــة

على مقربة من إحدى نقاط االشتباك
اإلقليمية ،يمثل قفزة جديدة ،تتجاوز
بالتأكيد النطاق األمني الداخلي .ولم
تـتــأخــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام امل ـصــريــة في
نقل معلومات ،عــن مـصــادر متعددة،
مفادها أن القاعدة العسكرية الجديدة
سـتـكــون مـقـرًا إقليميا لـتــدريــب أفــراد
ال ـج ـي ــوش الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـع ــدي ــد من
الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،أو حـتــى اسـتـضــافــة
مـنــاورات «النجم الساطع» في أيلول
املـقـبــل ،الـتــي انـطـلـقــت فــي ع ــام ،1980
ولكنها توقفت منذ ثماني سـنــوات،
بسبب األوضاع املضطربة في مصر.
ّ
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ّ ،إن افـتـتــاح «قــاعــدة
محمد نجيب» ،نشط الذاكرة القريبة
لبعض املراقبني ،الستعادة ما نقلته
وكالة «رويترز» في آذار املاضي ،عن
م ـصــادر أمـيــركـيــة ومـصــريــة ،لناحية
نـ ـش ــر ق ـ ـ ـ ــوات خـ ــاصـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
الـحــدود املصرية ـ ـ الليبية ،فــي إطــار
جـ ـه ــود س ـ ّـري ــة ل ــدع ــم ال ـ ـلـ ــواء خـلـيـفــة
حفتر.

وبالرغم من النفي الرسمي من جانب
ال ـقــاهــرة ومــوس ـكــو ،عـلــى ح ــد س ــواء،
لهذه املعلومات ،إال أن كل التسريبات
والـتـحـ ّـركــات ،الـتــي تــدور حــول ليبيا،
تشي بــأن املنطقة الغربية فــي مصر
قد ّ
تحولت بالفعل إلى مركز ثقل ،في
ال ـصــراعــات الــدول ـيــة ،الـتــي لــن يتأخر
ً
ً
انتقالها ،عــاجــا أو آج ــا مــن املشرق
الـعــربــي إل ــى شـمــال أفــريـقـيــا ،انطالقًا
من البوابة الليبية ،ما يجعل «قاعدة
م ـح ـمــد ن ـج ـي ــب» م ــرش ـح ــة ألن ت ـكــون
نقطة لتموضعات عسكرية جديدة.

حضر ابن زايد
وحفتر افتتاح
القاعدة
(عن الويب)
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تقرير

جولة أردوغان الخليجية :نافذة الحل مغلقة
ب ـع ــد  48ي ــوم ــا ع ـل ــى إع ـ ــان ال ــرب ــاع ــي:
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وم ـ ـصـ ــر
وال ـب ـح ــري ــن ،ق ـطــع ال ـع ــاق ــات م ــع قـطــر،
ّ
حــط الحليف األبــرز لألخيرة ،الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،في مدينة
جـ ــدة ،ف ــي جــولــة خليجية ت ـق ــوده إلــى
ك ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـك ــوي ــت وق ـطــر،
على التوالي ،وتستمر يومني .تجاوز
أردوغان الحمالت ضد قطر و«اإلخوان
املسلمني» ،والتي طالت أيضًا أنقرة ،ولو
بنسبة أق ــل ،ضمن هجمات اإلعــامــن
اإلم ــارات ــي وال ـس ـع ــودي ال ـيــوم ـيــة ،منذ
ان ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .وان ـت ـق ـلــت
أنـقــرة ،أم ــس ،عبر جــولــة أردوغـ ــان ،من
التدخل في الخالف الخليجي من خالل
إرسـ ــال ال ـق ــوات الـتــركـيــة إل ــى ال ــدوح ــة،
وت ــوجـ ـي ــه الـ ـنـ ـق ــد لـ ـك ــل م ـ ــن أبـ ـ ــو ظـبــي
وال ــري ــاض فــي الـتـصــريـحــات الرسمية
شـبــه الـيــومـيــة ،إل ــى ال ـتــواصــل املباشر
م ــع ال ـ ــدول امل ـقــاط ـعــة ل ـق ـطــر ،وت ـحــدي ـدًا
الـسـعــوديــة .وق ــد ب ــدا الفـتــا فــي الجولة
أم ــران أســاس ـيــان :ع ــدم إي ــراد أردوغ ــان
ل ــإم ــارات عـلــى ج ــدول زيـ ــارات جولته
الـخـلـيـجـيــة ،وال ـثــانــي تــوقـيــت ال ــزي ــارة
عقب خطاب أمير قطر تميم آل ثاني،
في تنسيق واضح بني الدوحة وأنقرة.
وخ ــاف ــا لـ ـل ــزوار ال ـك ـثــر ف ــي األســاب ـيــع

(األناضول )

بدا الفتًا في جولة
الرئيس التركي غياب
اإلمارات عن جدوله

القيام بــذلــك» ،داعـيــا إلــى تقديم الدعم
لجهود الوسيط الكويتي.
ويـنـتـقــل أردوغـ ـ ــان ال ـيــوم مــن الـكــويــت،
حيث التقى أمس األمير صباح األحمد
الجابر الصباح وعــددًا من املسؤولني،
إلى العاصمة القطرية الدوحة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــكّ ،
رد وزيـ ـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة اإلمـ ــاراتـ ــي أن ــور
قـ ــرقـ ــاش عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ــان أم ـ ـيـ ــر قـ ـط ــر فــي
خ ـطــابــه األخـ ـي ــر االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـحــوار،
رافضًا إجراء الحوار مع الدوحة قبل أن
تقدم قطر على إجراء تغييرات.
وق ــال إن «ال ـح ــوار ضـ ــروري ومـطـلــوب
ولـ ـك ــن ع ـ ـمـ ــوده امل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا:
«تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم
م ـ ـبـ ــادرة م ــراجـ ـع ــة ودعـ ـ ـ ــوة تـ ــواصـ ــل...
امل ـ ــواق ـ ــف بـ ــاتـ ــت مـ ـع ــروف ــة وتـ ـك ــراره ــا
يعمق األزمــة»ّ .
ّ
ورحــب وزير الخارجية
البريطاني ،بوريس جونسون ،بخطاب
أمـ ـي ــر ق ـط ــر ومـ ـ ــا ت ـض ـم ـنــه مـ ــن الـ ـت ــزام
بمحاربة اإلره ــاب ومكافحة تمويله،
وبالوساطة الكويتية والحوار من أجل
حل الخالفات .وفي حديث إلى وسائل
إعالم بريطانية ،أبدى جونسون رغبته
في أن يتخذ الرباعي املقاطع للدوحة
خطوات تفضي إلى رفع الحظر.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـع ــواص ــم ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ف ــإن
زيارة أردوغــان (يرافقه :رئيس األركان
ورئـيــس االسـتـخـبــارات ووزراء الــدفــاع
واالق ـت ـصــاد وال ـطــاقــة) تتميز فــي كــون
تــركـيــا ج ــزءًا مــن األزم ــة الـقــائـمــة ،ليس
فـ ـق ــط عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة مـ ـل ــف «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمني» املفتوح خليجيًا ،بــل كذلك
بـسـبــب اع ـت ـبــار اإلمـ ـ ــارات والـسـعــوديــة
القاعدة التركية في قطر بندًا أساسيًا
ف ــي الـ ـن ــزاع ،واالشـ ـت ــراط عـلــى الــدوحــة
تفكيك القاعدة مقابل إعــادة العالقات،
وه ــو األم ــر ال ــذي رفـضـتــه أن ـقــرة م ــرارًا
على لسان الرئيس ومسؤولني آخرين.
ً
وفــي جــدة ،التقى الرئيس التركي كال
من امللك سلمان بن عبد العزيز ،ونجله
ولـ ّـي العهد محمد بــن سلمان ،قبل أن
يغادرها إلــى الكويت ،من دون اإلدالء
بأي تصريح.
وق ـب ـيــل ال ـت ــوج ــه إل ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،قــال
أردوغـ ـ ـ ــان إنـ ــه «ل ـي ــس ف ــي ص ــال ــح أحــد
أن ت ـط ــول هـ ــذه األزمـ ـ ــة أك ـ ـثـ ــر ...ال ـعــالــم
اإلسالمي بحاجة إلى تعاون وتضامن
وليس إلى انقسامات جديدة» .وأضاف:
«مـ ـن ــذ ب ـ ــدء األزمـ ـ ـ ــة ن ـح ــن مـ ــع الـ ـس ــام،
أك ــرر :ال ـســام ،واالسـتـقــرار والتضامن
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار .لـ ـق ــد ق ــدمـ ـن ــا املـ ـقـ ـت ــرح ــات
الضرورية لألطراف املعنيني ،ونواصل

فرنسا

انحدار كبير
في شعبية ماكرون
ت ــراج ـع ــت شـعـبـيــة ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي،
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،بنسبة كـبـيــرة في
شهر تموز الحالي ،مع انخفاض نسبة
ال ــراض ــن ع ــن أدائ ـ ــه  10ف ــي امل ـئ ــة ،وفــق
استطالع نشرته صحيفة «لو جورنال
دو دي ـمــانــش» الـفــرنـسـيــة ،أم ــس ،مبينة
ً
أن الـبــاد لــم تشهد تراجعًا مماثال في
شعبية رئـيــس إال مـنــذ ع ــام  1995في
.عهد جاك شيراك
ووفـ ــق االس ـت ـط ــاع الـ ــذي أج ـ ــراه املـعـهــد
الفرنسي للرأي العام «إيفوب» ،فإن 54
فــي امل ـئــة ي ــؤي ــدون أداء م ــاك ــرون حــالـيــا،
مقابل  64في املئة الشهر املاضي .وقال
 47ف ــي امل ـئ ــة م ـمــن شـمـلـهــم اس ـت ـطــاع
«إيـ ـف ــوب» إن ـهــم «راض ـ ــون إل ــى ح ــد مــا»
عــن أداء م ــاك ــرون ،مـقــابــل  54فــي املئة
في حــزيــران ،فيما قــال  7في املئة إنهم
«راضون للغاية» عن أدائه ،مقابل  10في
.املئة الشهر املاضي
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة غير
ال ــراض ــن عــن أداء الــرئـيــس الـجــديــد من
 35ف ــي امل ـئــة ف ــي ح ــزي ــران إل ــى  43في
املئة في تموز .ورفــض  3في املئة ممن
شملهم االستطالع اإلدالء برأيهم ،علمًا
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أفقيا
 -1عاصمة عربية – األرض الواسعة الخضراء –  -2مدينة ليبية – حرف جزم – -3
من الحيوانات – دولة عربية – والدة –  -4مناص – أرشد على الطريق – صفة الثمر
قطافه –  -5املطر الشديد –  -6مدينة في وسط
الناضج الــذي أدرك وطــاب وحــان
ُ
إيــران – مدينة سويسرية على الرين تعرف أيضًا بإسم ُبــازل –  -7فتى أسطوري
يوناني رائــع الجمال عشق صــورتــه املنعكسة فــي املــاء تنسب إليه النرجسية أو
عشق الذات – أحرف متشابهة –  -8إحسان – ّ
صوت الجرس أو الذباب –  -9حرف
جر – مدينة ذات حكم ذاتــي إسبانية محاطة من كل األط ــراف بــاألراضــي الريفية
املغربية –  -10مطرب وملحن عراقي شهير

عموديًا

ّ
 -1قمة فرنسية في جبال األلــب وأعلى قمة في أوروبــا بعد جبال القوقاس – حل
العقدة –  -2بسط قدميه – دولة أوروبية –  -3دولة عربية – أوضح ّ
وأبني املسألة –
ِ
وعاصمة الهند السابقة
 -4مهنة إنسانية – ثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي
َ
ْ
– يجري في العروق –  -5مدينة في إمارة عجمان –  -6أقطع الشعر – حرف نصب
مجتهدة –  -7شك وظن – كتاب يجمع خرائط العالم –  -8سئم – دولة
– حشرات
ُ
أوروبية كانت تعرف ببالد األرناؤط –  -9من الفاكهة – متشابهان – ملكه وخاصته
ّ
الصقلي وهو اليوم أهم جامعة إسالمية في
–  -10مسجد في القاهرة بناه جوهر
العالم

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1الطوارق – رس –  -2لوم – هندوسي –  -3بكرا – أنف –  -4حر – جلنار –  -5ربع – منهل –
 -6ايطاليا – ما –  -7يبوس – كلس –  -8ميلو – نا – ال –  -9يس – جم – أسيا –  -10عادل إمام
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حلول الشبكة السابقة

امليت –  -2لوكربي – يس –  -3طمر – عطيل –  -4أج – أبوجا –  -5آه – اللو – ّ
 -1البحر ّ
مد –
ّ
 -6رنني – يسن –  -7قد – ّأما – ا ا ا –  -8وارن – سم –  -9رسن – هماليا –  -10سيف اإلسالم
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7

8

9

10

11

العب كرة قدم إيطالي سابق ( )1996-1913وأحد الفائزين بكأس العالم
عام  .1938سجل هدفني من األهداف األربعة في نهائي كأس العالم عام
 1938أمام املجر
 = 4+6+2+1+10+11األسلحة الفوالذية ■  = 11+8+7+5+3دولة عربية ■
 = 9+4اسم بوذا في الصني

حل الشبكة الماضية :حيدر العبادي

ب ــأن نسبة ه ــؤالء كــانــت  1فــي املـئــة في
حــزيــران .وأظـهــر االستطالع أن شعبية
رئـيــس الـ ــوزراء ،إدوار فيليب ،تراجعت
كذلك ،إذ انخفضت نسبة الراضني عن
أدائــه  8في املئة في شهر واحــد ،أي من
 64في املئة في حزيران إلى  56في املئة
.حاليًا
وأوض ـحــت «لــو جــورنــال دو ديـمــانــش»،
استنادًا إلــى رســم بياني يظهر شعبية
رؤساء الجمهورية الخامسة في األشهر
ال ـثــاثــة األول ـ ــى لـحـكـمـهــم ،أن أح ـ ـدًا من
ال ــرؤس ــاء الـســابـقــن لــم يـجــد نـفـســه في
وضـ ــع م ـمــاثــل مل ــاك ــرون ح ــال ـي ــا .وعـلــى
س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــإن ش ـع ـب ـيــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـســابــق ،نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،كــانــت قد
زادت في عام  2007من  65في املئة إلى
 66فــي املـئــة فــي األشـهــر الـثــاثــة األولــى
لحكمه .أما فرنسوا هوالند ،الذي لم يكن
يحظى بشعبية كبيرة في نهاية عهده
الـعــام الحالي ،فقد شهدت شعبيته في
بداية حكمه انخفاضًا بنسبة  5في املئة
.فقط
وبالنسبة إلــى جــاك شـيــراك ،ففي عهد
األول ،انخفضت شعبيته بنسبة  20في
املئة فــي األشـهــر الثالثة األول ــى لحكمه،
لكن فــي عهد الـثــانــي ،ارتفعت شعبيته
من  51إلى  53في املئة بني أيــار وتموز
ع ــام  .2002وأوض ـ ــح مـعـهــد «إي ـف ــوب»
أن االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أج ـ ـ ــري عـ ـب ــر ال ـه ــات ــف
واإلنـ ـت ــرن ــت ،ب ــن  17وّ 22تـ ـم ــوز ،على
عينة من  1947شخصًا تمثل الناخبني
.الفرنسيني بحسب نظام الحصص
)األخبار(

اإلثنين  24تموز  2017العدد 3232

إعالنات
◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
إنتقل الــى رحمته تعالى املأسوف
عليه املرحوم
الحاج محمد الشيخ عبد األمير شرارة
(أبوحسان)
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة الـسـيــد
موسى شرف الدين
زوجته :الحاجة فاطمة فضل الله
أوالده :حسان  ،املهندس مصطفى
واملهندس حسني
بناته :فاتن زوجة املرحوم موسى
مزيد
امل ـه ـنــدســة ن ــادي ــا (دائـ ـ ــرة الـتـنـظـيــم
املدني في صيدا) زوجة
املهندس معن شحاده
املربية عايدة زوجة األستاذ سامي
شرارة
رلى زوجة السيد كرم ناصرالدين،
خديجة زوجة الشيخ أسامة شرارة
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرب ــي األس ـت ــاذ يــوســف
شرارة
املرحومون األستاذ أحمد ،محمود
وحسن
صلي على جثمانه الطاهر ووري
الثرى في بلدته بنت جبيل.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
األربعاء  26تموز  2017في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب أم ــن الــدولــة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء
ويـقــام عــن روح ــه الـطــاهــرة مجلس
فاتحة نهار الخميس في  27تموز
 2017الساعة الخامسة عصرا في
مــركــز ال ـحــاج مــوســى ع ـبــاس ،بنت
جـبـيــل وت ـقــام ذك ــرى االس ـب ــوع يــوم
الجمعة  28تموز الساعة العاشرة
ص ـبــاحــا ف ــي مــركــز ال ـح ــاج مــوســى
عباس ،بنت جبيل.

إنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
القاضي
ّ
موسى ملحم كالس
زوجة الفقيد:تريز يوسف سيف
اوالده:املحامي مالك كالس
الرا زوج ــة ج ــان طــانـيــوس بطيش
وعائلتهما
ّ
ديانا كالس
ّ
شقيقته:لوريس كالس
ارملة شقيقه موريس  :ارليت دونا
واوالده ـ ـ ـ ــا :روجـ ـي ــه ،االن  ،م ـيــراي
وعائالتهم
اوالد ش ـق ـي ـقــه امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـيـ ــاس :
ملحم ،سليم ،جــوزف ،اسعد ،تريز
و سوزان وعائالتهم
بـنــات خــالــه املــرحــوم يــوســف سيف
 :اي ـ ـ ـفـ ـ ــون ،حـ ـ ـي ـ ــاة ،نـ ـ ـ ــوال و م ـ ــاري
وعائالتهن
يـ ـنـ ـق ــل ج ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــه م ـ ـ ــن م ـس ـت ـش ـف ــى
الجامعة االميركية الساعة التاسعة
قبل الظهر الى بلدته سرعني التحتا
حيث يحتفل بالصالة لراحة نفسه
في كنيسة مــار الياس يــوم االثنني
ف ــي  24ال ـج ــاري ال ـســاعــة الـثــالـثــة
بعد الظهر .
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ـ ـ ــوم االح ـ ـ ـ ــد 23
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
شربل  -ادونيس من الساعة  1بعد
ً
مساء
الظهر ولغاية الساعة 7
واالث ـنــن  24وال ـثــاثــاء  25الحالي
قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده فـ ــي ص ــال ــون
كنيسة مار الياس – سرعني-التحتا
االربـ ـع ــاء  26الـ ـج ــاري ف ــي صــالــون
مطرانية الــروم امللكيني الكاثوليك
طــريــق ال ـش ــام م ــن ال ـســاعــة  11قبل
ً
مساء
الظهر ولغاية الساعة 6
www.ripleb.com

زوج الفقيدة :حنا معوض عون
إب ـن ـه ــا :ح ـ ــوزف وزوجـ ـت ــه س ــان ــدرا
يوسف وعائلتهما
ب ـنــات ـهــا :م ــاغ ــي زوج ـ ــة جـ ــان كـلـيــم
وعائلتهما
جاكي
سـمــر زوج ــة املـحــامــي نـظــام نصير
وعائلتهما
ب ـ ـ ـتـ ـ ــرا زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـي ـ ـشـ ــان ن ـ ـظـ ــريـ ــان
وعائلتهما
وأن ـس ـبــاؤهــم يـنـعــون الـيـكــم بمزيد
اآلسى فقيدتهم املرحومة
ماري مرقس شكري
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
اليوم االثنني  24تموز .2017
ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة ب ـعــد ظ ـه ــر في
مار يوحنا املعمدان – زان – قضاء
البترون.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ويـ ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  25ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صالون كنيسة مار يوحنا املعمدان
 زان من الساعة العاشرة صباحًاً
مساء
لغاية السابعة
ويـ ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء  26ال ـ ـجـ ــاري فــي
ص ـ ــال ـ ــون ك ـن ـي ـس ــة مـ ــاراس ـ ـط ـ ـفـ ــان -
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ــدة ب ـع ــد
ال ـظ ـهــرومــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة حتى
السابعة مساء .

والدته ماري بديع القارح
زوجته نجوى الياس قيصر
ابناه املهندس روي
فيكتور
بناته املحامية راشيل زوجــة اميل
خلف وعائلتهما
رن ـ ــا زوج ـ ـ ــة ش ـف ـي ــق ش ـم ــس ال ــدي ــن
وعائلتهما
رالني زوجة بشير يزبك وعائلتهما
شقيقه اسبيرو وعائلته
شقيقته اول ـغــا زوج ــة بـيــار قيصر
وعائلتهما
وع ــائ ــات :داغـ ــر  ،ال ـق ــارح  ،قيصر
 ،خ ـل ــف  ،ش ـم ــس الـ ــديـ ــن  ،ي ــزب ــك ،
ع ـب ـيــد  ،راض ـ ــي  ،نـ ـه ــرا  ،ش ــرب ــل ،
نجيم  ،صابر  ،العرموني  ،جحا ،
صقر وأنسباؤهم وعـمــوم عائالت
كفرشيما ينعون اليكم بمزيد من
االسـ ــى فـقـيــدهــم ال ـغــالــي امل ــأس ــوف
عليه املرحوم
ميشال فيكتور داغر
ال ــراق ــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة متممًا
واجباته الدينية.
يتقبل االهل التعازي يومي اإلثنني
و ال ـث ــاث ــاء  24و  25الـ ـج ــاري في
صــالــون دي ــر الـقــديــس أنطونيوس
الـقــرقـفــي فــي كفرشيما إب ـت ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء
و لغاية الساعة السادسة

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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للبيع او لإليجار
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شوفاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مجددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه
ـ ـ ـ  900$شـهــريــا وس ـتــة أشهر  ACـ ـ ـ
سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والسكني (يصلح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة مــار تقال الـســاحــة ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ سند اخـضــر ـ ـ بحاجة الى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ غــاردي ـن ـيــا ـ ـ ـ مـسـتــودع
يـصـلــح ملـكـتــب  215م 2ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

قريب من الطريق العام ـ ـ بناء جديد
ـ ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ ـ مــوقــف تـحــت االرض ـ ـ
بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ شقة مساحة  210م 2ـ ـ 3
نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ كاشفة جزئيًا ـ ـ طــابــق أول ـ ـ فوق
االرض ـ ـ ـ مــع ت ــراس خـلـفــي ـ ـ ـ بسعر
مغر  1300$شهريًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  240م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كبار ـ ـ صالونان ـ ـ غ .سفرة ـ ـ غ.
خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ موقف ـ ـ كاشفة ال
تحجب ـ ـ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ موقع مميز جدًا ـ ـ مكتب
.مساحة  1000م 2ـ ـ بسعر مغر جدًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
الحازمية مــار تقال شقة  270م 2ـ ـ 4
 ACنوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ موقف بناء قديم ـ ـ
بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  190م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ صــالــون ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
ت ــراس ـ ـ بـنــاء عمر  12سنة ـ ـ شــارع
ه ـ ــادئ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــة  1100$شـهــريــا
وأربع أشهر سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ مع خزائن حديثة ـ ـ صالونان ـ ـ
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

املـنـصــوريــة ـ ـ ـ الــديـشــونـيــة ـ ـ ـ  82م 2ـ ـ
 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
كاشفة وال تحجب ـ ـ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اف ـخــم
الشوارع ـ ـ  255م 2ـ ـ طابق سفلي اول ـ ـ
 3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ سعر مغري AC 500000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  225م 2ـ ـ أجمل
املواقع ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ  3نوم
ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ
جلوس ـ ـ خادمة ـ ـ ديكور جفصني ـ ـ
باركية في الغرف ـ ـ شوفاج ـ ـ مكيف
ـ ـ كــاف ـ ـ موقف ـ ـ سعر مغري ـ ـ بناء
عمره  10سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  260م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كـبــار ـ ـ صــالــونــان كـبــار ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ
موقفان ـ ـ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ شارع هادئ ـ ـ مفروشة ـ ـ
 190م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالون ـ ـ
سفرة ـ ـ  3حمامات ـ ـ موقفان ـ ـ كاف
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ مـكـيــف ـ ـ ـ سـعــر م ـغــري ـ ـ
 1000$شهريًا ـ ـ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي افـخــم
املــواقــع ـ ـ ـ  265م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ جلوس
ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ
ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفان cheminee
ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ خادمة ـ ـ بناء
عمره  13سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الحازمية مار تقال في افخم الشوارع
ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  3نوم ـ ـ  4حمام ـ ـ موقفني ـ ـ
مغر 350.000$
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب طابقان ـ ـ  85م 2ـ ـ

سن الفيل ـ ـ طريق العام الدولي ـ ـ ط
 1صــالــة طابقني ـ ـ  515م 2ـ ـ مجهزة
باحدث الديكورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ كصالة عرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ شـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ  3ن ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الـشــوارع ـ ـ 285
م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ
منظر رائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني
ـ ـ  24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف  ACـ ـ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
الـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائ ــع ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف
شركة يونيفرسال سيستمز ش.م.م
بريمير كوربورايشن ش.م.م
شركة صحة وعافية للمواد الغذائية ش.م.م
احمد محمد بيازيد
عفيف زكريا الحوري الحمصي
CANCER RESEARCH GROUP
شركة غلوبال سوفت
سيستمز اون الين ش.م.م
شركة بدروك ريسورسز ش.م.ل.اوف شور
انيس شيهات بركه
الشركة االحمدية ش.م.ل
كواليتي هاوس
خليل محمد مارديني
شركة ايزيس ش.م.ل اوف شور
شركة الشرق والغرب السياحية ش.م.م
روز موسى نصار
كاريه روج ش.م.ل
اي.بي.ار.ام غروب ش.م.ل
منجمنت إكزكوتيف جيت سرفيسز ش.م.ل
فيوليت موسى نصار
لبنى يوسف شحادة
شركة محمد الديماسي واوالده
غاب-غلوبال بروتكشن -هولدنغ ش.م.ل
 VINS TERRE BELLEش.م.م
شركة اش اند ام ترايدينغ كومباني ش.م.م
ترايكوم نت وركس TRICOM NET WORK
PARADOXX SARL
شركة خطاب هوم لصاحبها محمد خطاب وشريكه
شركة طيونة  5227ش.م.ل
االمل ش.م.م
الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش.م.ك
فانيال للعالقات العامة الدولية ش.م.م
مارتنس بيريسيل ش.م.م
مونتانا كونسلتنغ ش.م.م
اديب محمود الكبه
ساتليت نيوز اجنسي ش.م.ل اوف شور
AYKA TRADING SARL
شركة توكاي كاندي ش.م.ل اوف شور
محمد علي معروف ابراهيم
ستريت سكيب انترناشيونال ش.م.ل هولدنغ
ميرنا غسان فرح
ياكا ش.م.م
أ  +هولدنغ ش.م.ل A+ HOLDING SAL
شركة جي  2للنشر واالعالم ش.م.ل
شركة شديد ةشركاه ليمتيد
توريس كوم ش.م.ل هولدنغ
شركة ديجت هولدنغ ش.م
شركة تاال كول ش.م.م
ذي غاليري ش.م.م THEE GALERIE
بيغايز اوفرسيز ش.م.ل اوف شور
سكاندينافيان منجمنت غروب
سكاي غات انترناشونال افياشن لبنان ش.م.ل
كاترانس كاراج ش.م.م
شركة كاترانس للضمان ش.م.م
شركة كاترانس للضمان ش.م.م
شركة ستار سيل ش.م.م
البراج وبيضون ش.م.م
شركة ليلي ان ذي بوكس ش.م.م
سيريل ميشيل صروف
اناتا غروب هولنغ ش.م.ل

رقـــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف
RR166259592LB 380369
RR171703654LB 393502
RR166235018LB 408345
RR166234998LB 410655
RR171718441LB 450279
RR166234919LB 454515
RR171692744LB 465550
RR171692761LB 467873
RR171711749LB 471948
RR171716074LB 478278
RR171692695LB 489093
RR166234851LB 495181
RR166246934LB 509510
RR171711412LB 517308
RR171697790LB 557759
RR171691369LB 559430
RR171684972LB 559566
RR171684969LB 559587
RR171684955LB 560021
RR171691315LB 560701
RR171690536LB 587582
RR171684748LB 588338
RR171695666LB 589049
RR171703668LB 589203
RR171684694LB 605562
RR171684685LB 605605
RR171684632LB 612297
RR171684601LB 618173
RR171690479LB 618870
RR171684592LB 620809
RR171684535LB 631983
RR171684500LB 633362
RR171684495LB 633603
RR171684487LB 633626
RR171691491LB 652059
RR171711939LB 660847
RR171716998LB 663849
RR171711559LB 668382
RR171711409LB 671825
RR171711001LB 677856
RR166232997LB 688878
RR171683795LB 694490
RR171717769LB 715982
RR171697755LB 717667
RR166247254LB 737762
RR171717415LB 750668
RR171711029LB 755524
RR171703606LB 764004
RR171700255LB 766706
RR171711165LB 775942
RR166247002LB 814211
RR171703583LB 820557
RR171716975LB 832937
RR171704221LB 832941
RR171716967LB 832941
RR166247152LB 873760
RR166252435LB 904554
RR166252489LB 908056
RR166232776LB 913610
RR171707320LB 920081

تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2017/8/2
2017/19/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/13/2
2017/24/1
2017/15/2
2017/20/1
2017/10/2
2017/30/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/13/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/13/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/13/2
2017/20/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/17/2
2017/23/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/13/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/16/2
2017/20/1
2017/13/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/18/1
2017/10/2
2017/23/1
2017/13/2
2017/24/1
2017/10/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/19/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/25/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/16/2
2017/23/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/10/2
2017/20/1
2017/10/2
2017/20/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/15/2
2017/20/1
2017/10/2
2017/23/1
2017/10/2
2017/23/1
2017/8/2
2017/23/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/15/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/19/1
2017/10/2
2017/26/1
2017/13/2
2017/24/1
2017/13/2
2017/19/1
2017/10/2
2017/23/1
2017/8/2
2017/24/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/19/1
2017/8/2
2017/30/1
2017/8/2
2017/20/1
2017/13/2
2017/23/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/10/2
2017/24/1
2017/8/2
2017/19/1
2017/8/2
2017/19/1
2017/16/2
2017/23/1
2017/10/2
2017/23/1
2017/10/2
2017/24/1

954150 Mondial Trading Corp MTC SAL
offshore company
1034876
سكانديا اوف شور ش.م.ل
1047562
شركة سيدرز غروب ش.م.م
1065149
ف-ترادينغ ش.م.م V-TRADING SARL
شركة غلوبال زونــز ش.م.م 1073231 Global Zones
L.T.D
1073718
شركة بارك غروب هولدنغ ش.م.ل
1087700
اوكسجني اليف ستايل ش.م.م
1092503
انتر ايجنسيز ش.م.ل(اوف شور)
1113642
شركة دارغون وشركاه ش.م.م
1114633
 Mercureكوربوريشن ش.م.ل هولدنغ
شركة افمد لالستيراد والتصدير ش.م.ل 1132474
اوف شور
شركة فيصل القابضة ذ.م.م-فرع شركة اجنبية 1138883
1149288
الني ملحم االحمر
1158937
العال انترناشونال ش.م.م
1173434
سلمان التجارية -اليدي اس ش.م.م
ن ــور الــدول ـيــة لـلـخــدمــات وال ـت ـجــارة ش.م.م 1179616
نيستكو ش.م.م1181637
شركة اوكسجني ش.م.م
1188580
شركة نوني لبنان ش.م.ل
1188811
شركة السكو ش.م.ل
1189548
انفستيكو للتجارة واالستثمار ش.م.ل
1202996
شركة هوم اكسبو ش.م.م
1217540
مجموعة ميراكل الدولية ش.م.م
شركة اي  -بزنس ش.م.ل ( طارق سيكياس) 1223070
1223828
شركة طيران االرز ش.م.ل ()cedair
1256201
اي اند سي كابينت اوف شور ش.م.ل
1271230
موبيكس ش.م.ل MUPIX SAL
شركة اس.اي.جي ليبانون ش.م.ل اوف شور 1275468
1282701
سناء حمد ابو الحسن
1289574
شركة وايد شات ش.م.م
م ــؤس ـس ــة املـ ـش ــاري ــع ال ـت ـق ـن ـيــة ل ـل ـم ـقــاوالت 1296665
الزراعية
1298383
 ZEIN GROUPش.م.م
1298800
شركة اكاشا بروجكتس ش.م.م
1301356
لوفانت هولدنغ ليبانون ش.م.ل
1304716
شركة مركز الخدمات الدولي ش.م.م
1306597
شركة جوزبيه لوتشي ش.م.م
1314029
الشركة العربية للمرطبات ش.م.م.
1315772
ليفت هاند ش.م.م
1325727
شركة اناتا ش.م.ل (اوف شور)
1326102
شركة عبد الرؤوف شبارو
1337684
ليدر انفيست (هولدنغ) ش.م.ل
1337810
ميشال روبير غانم
1340592
فيوتشر انترناشونال غروب ليمتد
1361100
شركة ابو غزالة للجودة ش.م.م
1361189
ويب الين اميركان ليمتد
1363657
WND TELECOM OFF SHORE SAL
دي اي ام اند اسوشيتس ش.م.ل( هولدنغ) 1381614
شركة ورد ستيل غروب ش.م.ل (اوف شور) 1382500
1401618
شركة أب سايد ماناجمنت ش م ل
1413818
سكاي ش.م.م
1418205
ثروة الشفاء الصحي ش.م.م
1425403
هول صام ش.م.م
1434977
ايكي ش.م.ل (اوف شور)
النكور ميرشنت سرفيسيس ميدل ايست 1439507
ش.م.ل(اوف شور)
1452230
رند (اوف شور) ش.م.ل
برايم غروب ترايدنغ كونتراتنغ كو ش.م.م 1453450
1455813
اكدليبانون ش.م.م
الصنوبر للسياحة والتطوير واملـقــاوالت 1460945
ش.م.م
دير مانجمنت انترناشونال ش.م.ل اوف شور 1475038
1476760
امواج بوتس ش.م.ل
ام اس ام تيليكومينيكيشن ش.م.ل اوف شور 1480356
1484638
Audio-Visval Concept SARL
جي  .فايف  .انترلنكس ش.م.ل (اوف شور) 1500316

2017/23/1 RR171711545LB

2017/10/2

RR171711465LB
RR166252625LB
RR166252577LB
RR166256755LB

2017/23/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/24/1

2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/16/2

RR171711015LB
RR166256812LB
RR171711987LB
RR166256857LB
RR171710947LB
RR166236565LB

2017/23/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/19/1

2017/8/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2

RR166236557LB
RR166236543LB
RR166256287LB
RR166256154LB
RR166256106LB

2017/19/1
2017/24/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/24/1

2017/10/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/8/2
2017/10/2

RR166255370LB
RR166243915LB
RR166243969LB
RR166244010LB
RR166242098LB
RR166241945LB
RR166241835LB
RR166241795LB
RR171707497LB
RR171700180LB
RR171703481LB
RR171716936LB
RR166246510LB
RR166246571LB

2017/24/1
2017/19/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/19/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/20/1

2017/10/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/13/2
2017/13/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2

RR166246642LB
RR166246656LB
RR171695493LB
RR166246673LB
RR166246744LB
RR171695480LB
RR166254462LB
RR171706491LB
RR171696162LB
RR171702150LB
RR166234732LB
RR166253467LB
RR166253590LB
RR166253586LB
RR171702821LB
RR171706647LB
RR171706474LB
RR171711426LB
RR171706386LB
RR171705774LB
RR166234304LB
RR166254175LB
RR166254096LB

2017/24/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/25/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/24/1

2017/8/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/13/2
2017/16/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/13/2
2017/17/2
2017/8/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/16/2

RR171706457LB
RR166254034LB
RR166234233LB
RR171702089LB

2017/20/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/24/1

2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2

RR171707466LB
RR166254405LB
RR171711179LB
RR171703433LB
RR166239522LB

2017/24/1
2017/19/1
2017/19/1
2017/19/1
2017/23/1

2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/15/2
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إعالنات

جي  .فايف  .انترلنكس ش.م.ل (اوف شور) 1500316
1505094
كابيتال اوتسورسينغ (هولدنغ) ش.م.ل
1507034
الودود للتجارة ش.م.م
شركة الخياط الصغير للنشر والتوزيع ش.م.م 1513194
1554803
الحمرا اوديوفيزويل ش.م.م
1572801
الفا تاور ش.م.ل
1574157 LEBANESE MILLION DOLLAR
HOME PAGE S.A.R.L
1581488
شركة جي بي سكاف وشركاه ش.م.م
1585266
جي تي اند اي ش.م.م
1614662
ايوتب ش.م.م
1623000
اورتوبريم ش.م.م
1627165
سوفرات لبنان ش.م.ل
1632739
اوبتيموم غروب ش.م.ل هولدنغ
مجموعة ادارة تكنولوجيا الطاقة  -باورتك 1637205
ش.م.ل (اوف شور)
رولياسكو انترناشونال كومباني ش.م.م 1648906
1675211
شركة اون بايبر ش.م.م
1692277
ستايل غروب ش.م.م
1696302
تايغر فالي هولدنغ ش.م.ل
بوليغونز سيستم انفورميشن ش.م.ل اوف شور 1708789
شركة دبليو ام بي اي ش.م.ل(اوف شور) 1712357
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق االوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط لـ ــان ـ ـمـ ــاء 1722012
واالستشارات  -ميداف غروب-ش.م.م
1729756
ابيتاري ش.م.ل
1739246
ستافورد ش.م.ل شركة قابضة
1752176
سيري هولدنغ
1753565
الرانية للنشر والتوزيع ش.م.م
1762231
فورترس للتجارة والتطوير ش.م.م
1766124
TRUST- INVEST OFF SHORE SAL
1783445
Endeavor International sal off shore
1790293
جام لألداره والتطوير ش.م.م
االخرس لالستيراد والتصدير ش.م.ل اوف شور 1806273
1808038
شركة هيستيا انترناشونال هولدينغ ش.م.ل
1809825
اف في اي ليبانون ش.م.ل
1826373
محمود محمد مصري
1829284
شركة ال نينا ش.م.م
1829563
ام اتش اي فود اند ترايدننغ ش م م
1829689
سوفت وان ليبانون اوف شور ش.م.ل
1841083
شركة بترو لني غروب ش م م
1855033
هشام زكريا الحسامي
1857637
سيزونز ش م م
1861746
الفا سرفيسز ش.م.م
شركة تارغيتس ترايدنغ اند كونستركشن 1886116
ش م ل اوف شور
1889060
 V PICTURESش م م
1898656
شركة ايفنت بالننغ مناسبات ش م م
1899625
روز ماري اند تايم ش م ل
1906147
هولو غروب ش م م
1937409
نادين نمر رنو
1958388
 SAAD FUTUREش.م.ل اوف شور
1979494
 1526بعبدا ش م ل
1980447
اوول بالكس ليبانون اوف شور ش م ل
2002617
DIWANEE SAL off shore
2008884
شركة فان فود ش م م
2013764
شركة  PYTHON TELECONش م ل هولدنغ
2024775
فلو ش.م.م
2028951 MULTI INTERNATIONAL MEDIA
S.A.L OFFSHORE
2030651
لبانيز فود اند كايترينغ ش م م
2059886
العربية الروسية اوف شور ش م ل
2069962
INAGROUP SARL
2086020
شركة زي وان اوف شور ش م ل
2092207 I F T INTERNATIONAL TRADE SAL OFF SHORE
كنستركشن اند وركس ش م ل اوف شور 2104371
ش ــرك ــة ف ــري ش ــور غ ـلــوبــال تــرايــدي ـنــغ انــد 2114713
افستمنت ش.م.ل.
2147704
نعص الندز ش.م.ل
2159704
سويس واي تلكوم ش.م.ل (اوف شور)

RR171711240LB
RR171711275LB
RR166254357LB
RR166254241LB
RR166251979LB
RR166251996LB
RR166252002LB

2017/23/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/23/1
2017/19/1

2017/13/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/16/2
2017/8/2

RR166258668LB
RR166258800LB
RR171703416LB
RR166234560LB
RR166251801LB
RR171711253LB
RR171716865LB

2017/23/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/23/1

2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/16/2
2017/10/2
2017/8/2

RR166251789LB
RR166251554LB
RR166251537LB
RR171709498LB
RR171711531LB
RR171701914LB
RR166251608LB

2017/23/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/24/1
2017/24/1

2017/16/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/16/2

RR166251571LB
RR171711298LB
RR171710964LB
RR166251673LB
RR171706355LB
RR166247427LB
RR171716732LB
RR171686899LB
RR171716729LB
RR171707917LB
RR166247965LB
RR166248056LB
RR171697548LB
RR171686783LB
RR171704147LB
RR171686752LB
RR171718248LB
RR166248087LB
RR171701790LB
RR166248161LB

2017/20/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/30/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1

2017/13/2
2017/13/2
2017/13/2
2017/16/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/17/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/10/2
2017/10/2
2017/16/2

RR171699402LB
RR171686695LB
RR171686681LB
RR171686678LB
RR171716220LB
RR171712055LB
RR166255539LB
RR171711528LB
RR171701755LB
RR166255264LB
RR171711222LB
RR171686443LB
RR171709382LB

2017/3/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/23/1

2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/16/2

RR166255233LB
RR171711284LB
RR171687642LB
RR171709612LB
RR171711430LB
RR171709609LB
RR171687608LB

2017/20/1
2017/19/1
2017/9/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/25/1
2017/20/1

2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/13/2

2017/23/1 RR171711315LB
2017/20/1 RR161433952LB

2017/8/2
2017/13/2

RR171711355LB
RR171709325LB
RR166250602LB
RR171711369LB
RR171706267LB
RR171706253LB
RR171702146LB
RR171716825LB
RR171687364LB
RR171717004LB
RR171687355LB
RR171712276LB
RR171711443LB
RR171704028LB
RR171717809LB
RR171687262LB
RR171718251LB
RR166235707LB

2160801
ميديا ترست ليمتد ش.م.ل اوف شور
2171646
انجل وايرلس ش.م.ل (اوف شور)
2172278
االكاديمية اللبنانية لالرشاد والتوجيه
2173044
هورمز انترناشيونال ش.م.ل اوف شور
2173824
شركة ALIENBITS s a r l
2188970
برايم هلث هولدنغ ش.م.ل
2193605
شركة كورز ش م ل اوف شور
ترانس مارين للمالحة البحرية ش م ل اوف شور 2210792
2214043
مجموعة السري للمقاوالت ش م م
2218812
شركة اليف ستايل كافيه ش م م
2222359
هوت بوينت ش م ل
2232272
شركة ما يغروب ش.م.م
2235769
انجسكو ش.م.ل اوف شور
2244994
علي عمر املحمد
2246377
غيث هولدنغ ش م ل
2256186
لني انترناسيونال (توصية بسيطة)
2256186
لني انترناسيونال (توصية بسيطة)
جـ ـ ـن ـ ــرال م ـن ـت ـن ــان ــس ك ــونـ ـت ــراكـ ـتـ ـي ـن ــغ ان ــد 2266452
كونسلتنسي ش م م
شركة بي او سي اي انترناشونال ش م ل RR171711514LB 2281823
اوف شور
RR171687024LB 2295402
كورير بالس سيرفيسز ش م م
RR171711845LB 2317913
اغروترايد ش م ل اوف شور
RR166235675LB 2328561
شركة M E S GROUP S A R L
RR171711236LB 2329515
شركة كريديتكورب هولدنغز ش م ل
RR171686960LB 2331413
غلوب دايمند ش م م
RR171702044LB 2358383
ستراتاجم ح ر سولوشنز ش م م
RR171702733LB 2360696
شركة اكوي كابيتال اوف شور ش م ل
شركة الروابي اللبنانية للتموين ش م ل RR171701429LB 2373395
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة والـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة عـبــر RR171711182LB 2405796
القارات ش م ل اوف شور
RR171716848LB 2422048
العربية للطاقة ش.م.ل اوف شور
RR166252271LB 2425457
شركة عقارية خ.م.ع .ش.م.ل
RR166258827LB 2444403
الش مانجمنت ش م م
RR166258892LB 2459087
TRANSINVEST OFF SHORE SAL
RR166258901LB 2461823
شركة ل.ف  1040ش م ل
RR171702945LB 2478191
شركة قدموس غروب ش.م.م
RR171697335LB 2481699
سوز ش م م
شركة RR171709232LB 2483733 DIVYA TRADING OFF-SHORE
SAL
كــاتـكــو لـلـتـجــارة والـنـقــل ك ــرم وزي ــن الــديــن RR166259031LB 2484172
وشركاه
شركة السليم لالتصاالت ش م ل اوف شور RR166235335LB 2484492
شركة تشن تشن يور سيكس سانس ش م م RR171702013LB 2485289
RR171701724LB 2485935
EXKLUZITECK+SARL
شركة TERRA TRADE S A Lاوف شور RR171696264LB 2490358
RR171697327LB 2495850
ماي تي في هولدنغ ش م ل
RR171696281LB 2501649
كنز للسياحة والسفر ش م م
RR171702716LB 2518855
premium shipping solutions sarl
RR171701636LB 2520962
ماي تي في ش.م.ل
RR171685584LB 2544952 RASIT MIDDLE EAST& NORTH
AFRICA REGION CIVIL COMPANY
(شركة مدنية)
RR171695635LB 2549353
بكتو غراف ش.م.م.
RR171711633LB 2554579
شركة متكو غروب ش.م.ل (اوف شور)
RR171708268LB 2567833
غلوبال كابيتال ش.م.ل (اوف شور)
RR171685669LB 2576554
شاليمار  294ش.م.ل
RR171685641LB 2578839
ماتركس للتجارة والهندسة ش.م.م
RR171685920LB 2585007
ايديل سيتي كومباني ش.م.م
RR166250182LB 2600777
بروكرز انليميتيد ش.م.ل
ام اس اي ف ــور لــوجـيـسـتـيـكــس تــرايــديـنــغ RR171709158LB 2607535
ش.م.ل اوف شور
RR171699257LB 2610492
تكنو غروب ليبانون ش.م.ل اوف شور
RR171699265LB 2619429
نيو فيت ش.م.ل
RR166250029LB 2752774
ميديا ش.م.ل اوف شور
RR171685814LB 2965935
ناتي ش.م.ل NATI S.A.L
RR171685805LB 3138891
ميديا هاوس ش.م.م
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
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2017/23/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/27/1
2017/18/1
2017/23/1
2017/23/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/25/1
2017/20/1
2017/27/1
2017/23/1
2017/30/1
2017/20/1

2017/8/2
2017/13/2
2017/16/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/13/2
2017/13/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/17/2
2017/10/2
2017/13/2
2017/10/2
2017/10/2
2017/15/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/13/2

2017/19/1

2017/8/2

2017/24/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/23/1
2017/20/1
2017/20/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/20/1

2017/10/2
2017/13/2
2017/10/2
2017/10/2
2017/16/2
2017/13/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2

2017/23/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/20/1
2017/19/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/20/1

2017/17/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2

2017/20/1

2017/8/2

2017/20/1
2017/26/1
2017/24/1
2017/19/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/19/1

2017/15/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/15/2

2017/20/1
2017/20/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/24/1
2017/23/1
2017/23/1
2017/20/1

2017/13/2
2017/13/2
2017/10/2
2017/8/2
2017/8/2
2017/10/2
2017/16/2
2017/13/2

2016/30/12
2017/3/1
2017/23/1
2017/24/1
2017/23/1

2017/8/2
2017/8/2
2017/16/2
2017/16/2
2017/10/2

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1329
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رياضة

ّ
ّ
األندية تجدد لالتحاد بصك براءة
انتخابات

على وقع أنغام البيانو في بهو
فندق البريستول ،كان ُأهل لعبة
كرة القدم يتبادلون الق َبل والتهاني
بالتجديد لالتحاد اللبناني للعبة بعد
انتهاء «احتفالية» انتخاب عشرة أعضاء
للجنة التنفيذية ألربع سنوات
عبد القادر سعد
ً
خ ـم ـس ــون م ـم ـث ــا ألن ــدي ــة كـ ــرة ال ـق ــدم
جددوا لثمانني باملئة ( 8من أصل )10
من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة
م ــع دخ ـ ــول ج ـ ــورج س ـ ــوالج وواهـ ـ ــرام
ب ــارس ــومـ ـي ــان ك ـع ـض ــوي ــن ج ــدي ــدي ــن.
دخولهما ليس مــن بــاب التغيير ،بل
جــاء نظرًا إلــى عــدم وجــود رغبة لدى
ال ـع ـضــو ال ـســابــق جـ ــورج شــاهــن في
ً
ال ـت ـج ــدي ــد ،ف ـك ــان سـ ـ ــوالج بـ ـ ــدال م ـنــه،
أم ــا واهـ ـ ــرام ،ال ــذي ل ــم يـحـضــر جلسة
ً
االن ـت ـخ ــاب ،فــدخــل بـ ــدال م ــن هامبيك
ميساكيان بقرار حزبي من الطاشناق.
عاد ريمون سمعان وأحمد قمر الدين
وموسى مكي ومازن قبيسي وعصام
الـ ـص ــاي ــغ ووائـ ـ ـ ــل ش ـه ـي ــب وم ـح ـم ــود

ال ــرب ـع ــة وس ـم ـع ــان ال ــدوي ـه ــي بـمـعــدل
أصوات تراوح بني  43صوتًا للصايغ،
وه ــو األع ـلــى ،و 39لقمر الــديــن ،فيما
ك ــان أح ـمــد ف ـ ــردوس أول الـخــاســريــن
وآخرهم بـ  13صوتًا ،لكونه الوحيد
ال ــذي أك ـمــل ال ـس ـبــاق االنـتـخــابــي بعد
انسحاب جــورج حنا وخــالــد يوسف
ووفيق إبراهيم.
ج ـل ـســة ان ـت ـخ ــاب أعـ ـط ــت ص ــك بـ ــراءة
ألعضاء االتحاد ،ونزعت عنهم صفة
«املرتكبني واملجرمني» بعد ما شهده
املــوســم املــاضــي مــن «ويـ ــات» لتثبت
األنــديــة أنـهــا بـيــت ال ــداء ولـيـســت أب ـدًا
الدواء.
في أغنية للفنان الراحل جوزف صقر
«راج ـ ـعـ ــة بـ ـ ــإذن ال ـ ـلـ ــه» ،ال ـت ــي يـنـطـبــق
عنوانها على اللجنة التنفيذية ،يقول
صـ ـق ــر« :ج ـ ّـربـ ـن ــا ن ـت ـكــل ع ـل ـي ـكــم عــدنــا
اتكلنا على الله» .كالم ّ
يعبر عن واقع
مــا حصل أمــس ،فكثيرون مــن محبي
اللعبة «ج ــرب ــوا» أن يتكلوا عـلــى من
بيده قرار املحاسبة والتغيير ،لكنهم
ع ـ ــادوا و«ات ـك ـل ــوا» ع ـلــى ال ـلــه ح ــن لم
يجدوا ســوى عنوان األغنية ،مع أمل
بأن ال يكون كالم آخر من األغنية حني
يقول صقر «على أنحس بإذن الله».
الـتـجــديــد لثمانني بــاملـئــة مــن أعـضــاء
االتـ ـ ـح ـ ــاد ي ـ ـحـ ـ ّـرم عـ ـل ــى األن ـ ــدي ـ ــة رف ــع

ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت ألربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ب ـ ـعـ ــد كــل
الصراخ الــذي صــدر عنها في املوسم
املــاضــي ،لـيــأتــوا جميعهم ويصوتوا
ملن اتهموهم بالتقصير والفشل.
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ش ـهــدت أيـضــا
ق ــرارات ع ــدة ،كــان أبــرزهــا العفو عن
الــاعـبــن املــوقــوفــن وإع ـفــاء األنــديــة
م ــن ال ـغ ــرام ــات امل ــال ـي ــة .اقـ ـت ــراح جــاء
من خــارج جــدول األعمال عبر ممثل
نــادي االجتماعي ورئيسه عبد الله
النابلسي الذي طلب أن يشمل العفو
الالعب املــوقــوف في ملف املراهنات
محمود العلي.
ّ
ومر القرار بموافقة  28ناديًا من أصل
خـمـســن ،وبــالـتــالــي صــوتــت األنــديــة
عـلــى الـعـفــو عــن الــاع ـبــن وتخسير

صوتت األندية
ٍ
لعفو عام ّ
والفيفا يتحفظ

االتـحــاد  250ألــف دوالر ،وهــي قيمة
الغرامات املتراكمة على األندية.
ّ
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن مـ ـمـ ـثـ ـل ــي االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ســانـجـيـفــان بــاالس ـي ـن ـغــام ،ونـظـيــره
اآلس ـيــوي راف ــي كــومــار ،فــي الجسلة
كان لهما رأي آخر حني أبلغا الرئيس
هاشم حيدر بأنه ال يحق للجمعية
العمومية ّ
البت في قرارات وإجراءات
انضباطية وقضائية .فهذا من شأن
مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم ال ــري ــاض ــي وعـبــر
تقديم االستئناف ولـيــس بـقــرار من
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة .ليبقى ال ـقــرار
معلقًا بانتظار إرسال املعطيات إلى
«الفيفا» ومعرفة قراره في املوضوع.
ضجيج قبل االنتخابات
ال ـج ـم ـيــع ان ـت ـظ ــر ج ـل ـســة االن ـت ـخ ــاب
بـعــد الـصـخــب الكبير ال ــذي سبقها،
وت ـحــدي ـدًا مــن نــاديــي ال ـســام زغــرتــا
والـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ ،ل ـك ــن ال ـج ـل ـس ــة كــانــت
هــادئــة بـعـكــس الـضـجـيــج ال ــذي كــان
خارجها قبل بدئها.
ّ
تصل إلــى البريستول ،فتفاجأ بــأن
الـقــرار قد اتخذ بانسحاب الدويهي
وحـنــا ،مــا يعني أن ف ــردوس سيفوز
ب ــال ـت ــزك ـي ــة نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم وجـ ــود
مرشحني آخرين بعد انسحاب خالد
يوسف ووفيق إبراهيم الجمعة.
قــ ٌ
ـرار صـ ــادم لـسـبـبــن :األول ه ــو أن

«نعم» من أندية كرة القدم التحادها!

العرف الطائفي في االتحاد مسيحيًا
ّ
سـيـخـتــل م ــع ت ــراج ــع ع ــدد األع ـضـ ّـاء
املسيحيني إلى ثالثة ملصلحة السنة
مــع تمثيل طرابلس بعضوين ،هما
ق ـم ــر الـ ــديـ ــن وف ـ ـ ـ ـ ــردوس .ك ــذل ــك ف ــإن
األخ ـيــر «مـغـضــوب عـلـيــه» وال يمكن
أط ـ ــراف ـ ــا ات ـ ـحـ ــاديـ ــة أن تـ ــرضـ ــى ب ــأن
يـكــون مــوجــودًا عـلــى طــاولــة اللجنة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،خ ـص ــوص ــا مـ ــع وجـ ــود
ملف مخالفات لفردوس في االتحاد.
األخير أثبت أنه عنيد واستمر حتى
النهاية وأحرز عدد أصوات أكثر من
االنتخابات السابقة ( 11صوتًا عام
 .)2013لـكــن الـقـصــة ليست بــالـعــدد،
َّ
ب ــل بـمـســلـمــات ال يـمـكــن أن ت ـمـ ّـر في
االتـ ـح ــاد ،م ــا يـعـنــي أن عـمــر اللجنة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة الـ ـج ــدي ــدة لـ ــن ي ـت ـج ــاوز
الساعات أو األيــام في حــال حصول
هذا السيناريو.
ن ـصــف ف ــرج ج ــاء م ــن ال ـب ـق ــاع ،حيث
تـ ـب ـ ّـن أن خ ــال ــد ي ــوس ــف لـ ــم يــرســل
ك ـت ــاب ان ـس ـح ــاب رس ـم ـي ــا ،م ــا يعني
أنــه مستمر ،وبالتالي يمكن دخوله
إلــى اللجنة التنفيذية وعــدم دخــول
فردوس.
لكن ماذا عن التوازن الطائفي؟
هـ ـن ــا ك ـ ـ ــان ال ب ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ــى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،فـ ــاالت ـ ـصـ ــاالت ك ــان ــت
جــاريــة حـتــى عـلــى املـنـبــر الــرئـيـســي،
فتحركت املرجعيات وضربت يدها،
ليس على الطاولة ،بل على الهاتف.
فمن عني التينة على أعلى مستوى،
إل ـ ـ ــى زغـ ـ ــرتـ ـ ــا ،وأي ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى أع ـل ــى
مستوى ،كان هناك اتصال حاسم من
بيروت إلى الشمال يحسم املوضوع
ويـ ـس ــأل الـ ــوزيـ ــر س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
عن حقيقة ما يقوم به رئيس نادي
السالم األب اسطفان فرنجية.
ّ
ثوان ويرن هاتف األب فرنجية وعلى
ٍ
ال ـشــاشــة رق ــم «ال ـب ـي ــك» .ي ـخــرج األب
فــرنـجـيــة إل ــى ال ـخ ــارج ح ـيــث يتلقى
االتصال ليعود بعدها ويتراجع عن
قرار سحب الدويهي من االنتخابات
ويتشاور من حنا الــذي يجد بدوره
أنـ ـ ـ ــه ال مـ ـ ـج ـ ــال سـ ـ ـ ــوى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
بشخصه فقط ،ليتهاوى التحالف،
وك ــام أم ــس يـمـحــوه ات ـصــال ال ـيــوم،
ّ
وتمر بسالسة.
فتهدأ األمور
وجــه األب فرنجية ونظراته الزائغة
تعكس واقع حاله .يتحدث عن وعود
باملشاركة في القرار في االنتخابات
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وع ـ ـ ــن ت ـغ ـي ـي ــر ف ـ ــي ال ـن ـه ــج
االت ـ ـح ـ ــادي ،إض ــاف ــة إل ـ ــى اس ـت ـع ــادة
ال ـش ـمــال ملــركــز نـيــابــة الــرئ ـيــس الــذي
كـ ــان مل ـم ـثــل زغ ــرت ــا ،وقـ ــد ي ـع ــود إلــى
الدويهي.
ٌ
أمور أشبه ّ بحفظ ماء الوجه ،لكنها في
النهاية جنبت اللعبة أزمة حقيقية.

الكرة اللبنانية

حسن معتوق بين النجمة واألنصار واالحتراف الخارجي
ق ــائ ــد مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ح ـســن مـعـتــوق
مــع النجمة أم فــي األن ـصــار أم يعود
الى العهد؟ سؤال أصبح مطروحًا في
األيام األخيرة بعد الكشف عن نية أو
تفكير لدى الالعب الخلوق في العودة
الى لبنان بعد فسخ عقده بالتراضي
م ــع ن ــادي الـفـجـيــرة اإلم ـ ـ ــارات .ه ــذا ال
يعني أن ال عــروض خارجية ملعتوق.
فقائد منتخب لبنان لديه عرضان من
ّ
السعودية وأوزبكستان ،لكن ما يغلب
ك ـفــة الـ ـع ــودة ال ــى ل ـب ـنــان ه ــو الــوضــع
العائلي وم ــدارس األوالد ،لكن ضمن
حد أدنى ّ
معي من العقد املحلي .فإذا
ك ــان فــي ق ــدرة مـعـتــوق االح ـت ــراف في
ّ
الخارج بعقد يتخطى  700ألف دوالر،
فـحـيـنـهــا ال يـمـكـنــه أن يـقـبــل بـعـقـ ٍـد ال

يفوق  250ألف دوالر سنويًا.
وهذا ما أبلغه الالعب إلدارتي النجمة
واألنصار؛ فعلى صعيد النجمة ،كان
هـنــاك تــواصــل فــي الـبــدايــة مــع املــدرب
جمال الحاج حني أبدى معتوق رغبة
ف ــي الـ ـع ــودة ال ــى ل ـب ـن ــان ،ل ـكــن ال ـحــاج
ع ــاد وخ ــرج مــن املــوضــوع كليًا منعًا
ل ــإح ــراج ،ن ـظ ـرًا إل ــى عــاق ـتــه املـتـيـنــة
بمعتوق ،وحرصًا على تفادي ّ
أي نوع
من أنواع التضارب في املصالح.
ه ــدأت األمـ ــور لـفـتــرة قـبــل أن يحصل
اجتماع بني معتوق وصديقه واملتابع
مل ــوض ــوع ــه ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ملـنـتـخــب
ل ـب ـنــان ي ــوس ــف مـحـمــد م ــن ج ـه ــةّ ،مع
الــرئـيــس املقبل للنجمة أسـعــد سقال
فـ ــي م ـط ـع ــم فـ ــي فـ ـ ـ ـ ــردان ،ح ـي ــث ط ــرح

امل ــوض ــوع ،وكـشــف مـعـتــوق عــن قيمة
الـعـقــد ال ــذي ي ــري ــده ،دون أن ُيـحـســم،
كون السقال لم يصبح رئيسًا للنجمة
بعد.
ٌ
تحرك من
في الوقت عينه ،كان هناك
األن ـص ــار ت ـجــاه مـعـتــوق عـبــر اتـصــال
م ــن امل ــدي ــر ال ـف ـنــي إم ـي ــل رس ـت ــم ال ــذي
س ــأل الــاعــب عــن تــوجـهــاتــه ،فــأجــابــه
األخـيــر بقيمة املبلغ ال ــذي يــريــده كي
يطرحه على املعنيني في النادي ،وفي
حــال كــان هـنــاك نية للقبول فحينها
يـحـصــل اج ـت ـم ــاع .وبــال ـف ـعــل سيعقد
م ـع ـت ــوق اج ـت ـم ــاع ــا ع ـص ــر الـ ـي ــوم مــع
رئ ـيــس األن ـص ــار نـبـيــل ب ــدر للحديث
عن املوضوع نتيجة لوجود نية لدى
األنـصــاريــن فــي التعاقد مــع معتوق،

ف ــي وق ــت ت ـت ـســارع ف ـيــه األحـ ـ ــداث في
ال ـن ـج ـم ــة ل ـض ــم الـ ــاعـ ــب مـ ــن دون أن
ي ـكــون ه ـنــاك حـســم حـتــى اآلن مــن ّ أي
طـ ــرف ،عـلـمــا ب ــأن أول ات ـص ــال تـلــقــاه
مـعـتــوق ك ــان مــن رئـيــس ن ــادي العهد
تـمـيــم سـلـيـمــان ســألــه فـيــه عــن رغبته
في العودة الى ناديه األم ،لكن معتوق
ح ـي ـن ـهــا كـ ــان ال يـ ـ ــزال ي ـف ـكــر ف ــي عـقــد
خارجي وليس محلي.
ف ــي الـنـجـمــة أي ـض ــا ،ك ــان ي ــوم السبت
فرصة لخوض مباراة ودية مع السالم
زغرتا كان األهم فيها مشاهدة الالعب
الغيني ـ الكندي هانسون بواكيه الذي
ّ
وأصر
شارك في تمارين النجمة أليام
امل ــدرب جـمــال ال ـحــاج عـلــى مشاهدته
ف ــي مـ ـب ــاراة ق ـبــل اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار .هــذا

القرار الذي لم يصب في خانة التعاقد
مع الالعب بعد أن وجد املدرب الحاج
أن ب ــواك ـي ــه ال ي ـت ـنــاســب م ــع حــاجــات
الفريق الذي يملك أكثر من العب جيد
عـلــى األط ـ ــراف وال يـحـتــاج ال ــى العــب
إضافي إال إذا كــان "ســوبــر" ،وبواكيه
لــم يظهر كذلك فــي املـبــاراة أمــام أعني
الجمهور الذي كان يطالب به.
الـنـجـمــة دخ ــل ال ــى ال ـل ـقــاء بـعــد إتـمــام
صـ ـفـ ـق ــة مـ ـهـ ـم ــة جـ ـ ـ ـدًا ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
ال ـحــارس عـبــاس حسن ملــوسـمــن ،في
خطوة عززت مركز حراسة املرمى ،في
ظل إصابة أحمد تكتوك وعدم القدرة
على االعتماد على حــارس واحــد هو
العائد ربيع الكاخي.
ع .س.
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رياضة
البطولة العربية

ّ
أداء مشرف وتعادل غير عادل للعهد عربيًا
ّ
قدم فريق العهد صورة ّ
مشرفة للكرة
اللبانية بشكل عام وله بشكل خاص،
فــي أول ــى مـبــاريــاتــه ضـمــن املجموعة
الثانية لبطولة األنــديــة العربية لكرة
ال ـ ـق ــدم املـ ـق ــام ــة ف ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة فــي
مصر .العهد خــرج بتعادل غير عادل
مع فريق النصر السعودي  ،1 - 1في
مـبــاراة كــان فيها ممثل لبنان الطرف
األفـضــل بامتياز ،حيث ظهر بصورة
فــاجــأت الجميع مــن لـبـنــان ال ــى مصر
م ــرورًا بــالـسـعــوديــة ،بـعــد تـفـ ّـوقــه على
ف ــري ــق ي ـف ــوق ــه ب ــاالم ـك ــان ـي ــات امل ــادي ــة
والبشرية واملنشآت بأشواط كبيرة.
بطل لبنان أحرج السعوديني وحصل
ع ـل ــى إعـ ـج ــاب امل ـص ــري ــن ب ـع ــد األداء
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه العـ ـب ــوه ب ـق ـيــادة
امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــوس ــى ح ـج ـيــج،
فــي أول ظ ـهــور رس ـمــي لــه مــع الـعـهــد،
ح ـيــث ن ـجــح أي ـقــو َن َــة ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة
السابق في نقل نفسه الهجومي الى
ف ــري ـق ــه .ف ـك ـث ـيــرون ك ــان ــوا ي ـظ ـنــون أن
العهد سيكون الفريق املدافع املتقوقع
ف ــي مـلـعـبــه أم ـ ــام املـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي ،مع
ك ـت ـي ـب ــة الـ ــاع ـ ـبـ ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــن ال ــذي ــن
يـضـ ّـمـهــم ال ـن ـصــر ،م ــن ال ـح ــارس ولـيــد
عبد الـلــه الــى عمر هــوســاوي ويحيى

الشهري وأحمد الفريدي والسهالوي
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ـي ــزن ــاردو وال ـل ـي ـب ـيــري
ويليام جيبور.
لـكــن حـجـيــج لـعــب بـطــريـقــة هجومية
شـ ـج ــاع ــة دفـ ـع ــت ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــن ال ــى
ال ـت ــراج ــع ،مـعـتـمـدًا ع ـلــى روح قتالية
عالية من جميع العبيه ،وعلى رأسهم
الغاني عيسى يعقوبو وقائد الفريق

هـيـثــم ف ــاع ــور وأح ـم ــد زريـ ــق وحـســن
دقيق ومحمد حيدر .ولم تكن املباراة
الظهور الرسمي األول لحجيج فقط،
بل انسحب ذلــك على الـحــارس مهدي
خليل الــذي قدم ً
أداء جيدًا ،الى جانب
علي السعدي الذي بدا الالعب الوحيد
ّ
يتحمل
غير املتأقلم مع الفريق ،والذي
مسؤولية الهدف السعودي مناصفة

العبو العهد يحتفلون بهدف ديوب

مع نور منصور ،والذي سجله يحيى
الشهري في الدقيقة .37
في القسم الهجومي من امللعب أيضًا
ظهر السنغالي إبراهيم ديــوب للمرة
األولـ ـ ـ ــى ،وس ـ ّـج ــل هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل فــي
ال ــدق ـي ـق ــة  49ب ـع ــد ك ـ ــرة ع ــرض ـي ــة مــن
النشيط زريــق ،علمًا بــأن ديــوب أهــدر
أكثر من فرصة في الشوط األول كانت
كفيلة ب ـخــروج الـعـهــد فــائ ـزًا بنتيجة
كبيرة ،إضــافــة الــى فــرص العمر التي
أه ــدره ــا ي ـع ـقــوبــو أي ـض ــا ف ــي ال ـشــوط
ّ
ويسجل لحجيج شجاعته في
األول.
ال ـت ـب ــدي ــات ح ـتــى ح ــن دفـ ــع بـمـهــدي
ٌ
فحص ومحمد قدوح وهو متعادل - 1
ً
 1بهدف خطف املباراة بدال من تعزيز
الــدفــاع للمحافظة على النقطة ،وهو
ٌ
أمر كان من املمكن أن يدفع ثمنه العهد
في ظل الفورة السعودية في الدقائق
األخيرة .ويلعب العهد مباراته الثانية
مــع فــريــق الــزمــالــك ي ــوم األرب ـع ــاء عند
ً
الساعة  10ليال بتوقيت بيروت.
وكــانــت البطولة قــد افتتحت السبت،
فخسر األهلي املصري أمام الفيصلي
األردنـ ــي  1 - 0فــي املـجـمــوعــة األول ــى،
كذلك فاز نصر حسني داي الجزائري
على الوحدة اإلماراتي .0 - 2

دراسة

القلق واالكتئاب رفيقا العبي الفوتبول!
رغ ــم الـشـعـبـيــة ال ـك ـب ـيــرة ل ـكــرة ال ـقــدم،
ُ
الفرح إلى
واعتبارها رياضة تدخل
ُ
قـلــوب عشاقها ،إال أن دراس ــة نشرت
في النروج جاءت نتيجتها مفاجئة،
ح ـيــث أظ ـه ــرت أن أرب ـع ــة م ــن ب ــن 10
من العبي الكرة في البالد عانوا من
القلق واالكتئاب بسبب اللعبة.
وشــاركــت املنظمة الـتــي تمثل العبي
كــرة ا ُلـقــدم املحترفني فــي الـنــروج في
ّ
مسح أجري عام  2015ونظمه االتحاد
الدولي لالعبني املحترفني.
وتـ ـح ــدث ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ــاع ـب ــن
الـكـبــار عــن تلك املـســألــة ،بما فــي ذلك
ال ــدول ــي اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـســابــق ستيفن
كوكر ،العب كوينز بارك رينجرز في
الدرجة االولى اإلنكليزية ،الذي وصف
فــي حــزيــران معاناته الشخصية مع
املرض العقلي واإلدمان.

وأظ ـهــرت نـتــائــج املـســح الـنــروجــي أن
 43,8باملئة مــن املـشــاركــن فيه قالوا
إنهم عانوا من القلق أو االكتئاب ،وإن
رب ــع تـلــك الـعـ ّـيـنــة عــانــت مــن مشكالت
فــي الـنــوم ،ومــا يـقــارب مــن سبعة في
املئة منهم قالوا إنهم خاضوا عالقة
شائكة مع الكحول.
وت ـبــدو تـلــك األعـ ــراض مشابهة لتلك
التي تعرض لها تورشتاين أندرسن
أوسه ،الذي ترك منافسات كرة القدم
وهو في أوائل العشرينيات من العمر
عـقــب مـعــانــاتــه مــن ص ــراع طــويــل مع
القلق بسبب أدائه.
وقال أوسه في مقابلة هاتفية لوكالة
«رويترز»« :إنها اللحظة التي تطورت
فـيـهــا األخ ـط ــاء ال ـتــي شــابــت دواف ـعــي
إل ــى أع ـ ــراض ت ـج ـســدت ف ــي اإلح ـب ــاط
والـقـلــق ،لكن األمــر انتهى بمجرد أن

تركت املــاعــب» .وأض ــاف« :فــي اليوم
التالي نمت كالطفل الصغير .لم أكن
أنام جيدًا على مدار عام ونصف».
وم ــع ال ـن ـظــر إل ـي ــه ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
بــاع ـت ـبــاره م ــن أب ــرز امل ــواه ــب الـشــابــة
فــي كــرة الـقــدم الـنــروجـيــة ،شــق أوســه
طــريـقــه مـبـكـرًا نـحــو ص ـفــوف ستابك
الذي ينافس في دوري الدرجة األولى
فــي ال ـنــروج ،لكن رغــم أنــه شعر بأنه
مستعد فنيًا وخططيًا ،فإنه لــم يكن
مستعدًا لهذه الخطوة على الصعيد
الذهني.
وأوض ـ ـ ــح« :ال ـت ـح ـ ّـول إل ــى ال ـل ـعــب مع
الـكـبــار ص ـعــب .ح ــدوث ه ــذا الـتـحـ ّـول
فــي ســن  16و 17و 18و 19عامًا ُي َعد
مــره ـقــا ،وت ـق ــوم بــذلــك دومـ ــا دون أن
ت ـم ـت ـلــك األنـ ــديـ ــة الـ ـكـ ـف ــاءة مل ـس ــاع ــدة
ال ــاعـ ـب ــن» .وت ــاب ــع« :خ ـب ــرت ــي تـقــول

إن ك ــل ش ــيء يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـظ ــروف.
كنت أحظى دائمًا برعاية اجتماعية
ج ـي ــدة ،ل ـكــن ك ــان ع ـنــدي احـتـيــاجــات
شخصية أخرى لم أحصل فيها على
الــرعــايــة الــازمــة ألن ال ـنــادي لــم يكن
يعرف».
وقال أوسه ( 25عامًا) إن األندية يجب
ّ
أن تــركــز اآلن على الـســامــة الذهنية
ً
لالعبني ب ــدال مــن التركيز فقط على
الصحة البدنية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك فـ ــرض ـ ـيـ ــة (فـ ــي
الرياضة) بأن مستويات (الالعبني)
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب ه ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ل ـك ــن
الـ ــدراسـ ــات أث ـب ـتــت خ ـطــأ هـ ــذا .أعـنــي
أنــه لو جــاء اختيارك ملواهبك الفنية
وال ـخ ـط ـط ـيــة ف ــأن ــت تـمـتـلــك بــالـتــالــي
ال ـقــدرات الذهنية أيـضــا ،وه ــذا ليس
صحيحًا بالضرورة».

سوق االنتقاالت

هل اقتنع نيمار من ميسي وسواريز بالبقاء؟
ال تـنـتـهــي امل ـس ـت ـجــدات ف ــي مــوضــوع
انتقال النجم البرازيلي نيمار ،العب
ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،إل ـ ــى ب ــاري ــس
سان جيرمان الفرنسي ،وجديدها ما
كشفته صحيفة «سبورت» الكاتالونية
عن أن َ
نجمي «البرسا» ،األرجنتيني
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي واألوروغـ ـ ــوايـ ـ ــانـ ـ ــي
لـ ــويـ ــس س ـ ــواري ـ ــز ،أقـ ـنـ ـع ــا زم ـي ـل ـه ـمــا
بالبقاء مــع الـفــريــق ،وذل ــك خــال لقاء
جمعهم في غرفة البرازيلي في الفندق
الذي يقيم فيه برشلونة في معسكره
في الواليات املتحدة.
وبـحـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــإن حــديـثــا دار
ب ــن ال ـث ــاث ــة ان ـت ـهــى بــاق ـت ـنــاع نـيـمــار
بالبقاء ،حيث قال لزميليه :سأبقى.
في مــوازاة ذلــك ،ذكــرت وسائل اإلعالم
اإلسبانية ،أمــس ،أن برشلونة مقتنع
ببقاء نجمه البرازيلي في صفوفه.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي
ج ــوسـ ـي ــب م ـ ــاري ـ ــا بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو ،فــي
م ـعــرض ّ
رده عـلــى س ــؤال لصحافي
ف ــي إذاعـ ـ ــة «ك ــادي ـن ــا س ـي ــر» ع ـمــا إذا
كان هادئًا بهذا املوضوع« :لقد قلنا

ً
تألق نيمار في المباراة الودية أمام يوفنتوس مسجال هدفين رائعين (أ ف ب)

ذلـ ــك دائ ـ ـمـ ــا» .وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقــت
تــألــق فيه نيمار فــي امل ـبــاراة الــوديــة
أمـ ـ ــام ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ،حـيــث

ق ــاد «الـ ـب ــاوغ ــران ــا» إل ــى ال ـف ــوز 1-2
بتسجيله الهدفني بطريقة رائعة.
من جهة أخرى ،انتقل مدافع املنتخب

ال ـبــرازي ـلــي دان ـي ـلــو م ــن ري ــال مــدريــد
اإلسـ ـب ــان ــي إل ـ ــى مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلنـكـلـيــزي مل ــدة  5أعـ ــوام بحسب ما
أعلنه الناديان.
فــي املـقــابــل ،أعـلــن مانشستر سيتي
ان ـت ـقــال مــداف ـعــه ال ـصــربــي ألـكـسـنــدر
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالروف إلـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف رومـ ـ ـ ــا
اإليطالي.
ّ
وبـحـســب ال ـن ــادي ــن ،وقـ ــع كـ ــوالروف
( 31ع ــام ــا) ع ـق ـدًا ملـ ــدة ث ــاث ــة أعـ ــوام
مــع روم ــا ال ــذي دف ــع  5مــايــن يــورو
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى خ ــدم ــات ــه ،ع ـل ــى أن
يلتحق بــزمــائــه فــي بــوسـطــن حيث
يـع ـس ـكــر روم ـ ــا اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـلـمــوســم
ال ـك ــروي الـجــديــد وي ـش ــارك فــي كــأس
األب ـطــال الــدولـيــة الــوديــة الـتــي تضم
أفضل األندية األوروبية.
إنكليزيًا أيضًا ،توصل ستوك سيتي
ووست هام يونايتد إلى اتفاق بشأن
ان ـت ـق ــال امل ـه ــاج ــم ال ـن ـم ـســوي مــاركــو
أرناوتوفيتش من األول إلــى الثاني
فــي صفقة قــد تـصــل إل ــى  28مليون
يورو.
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لبنان يضمن أول ميدالية
فرنكوفونية

ضمن لبنان إحراز أول ميدالية في دورة
االلعاب الفرنكوفونية من خالل التأهل الى
نصف نهائي مسابقة الفرق في لعبة كرة
الطاولة ،بالفوز على موريشيوس في الدور
ربع النهائي ( .)0 – 2فقد تمكن محمد
حمية من الفوز ( )0 – 3على خصمه،
وكذلك ملك خوري بالنتيجة عينها ،ليضمن
لبنان التأهل وامليدالية البرونزية على االقل
بحسمه مجموع املواجهة (.)0 – 2
وسيلعب لبنان اليوم أمام رومانيا،
للمنافسة على النهائي وضمان الفضية أو
الذهبية.
وخسر منتخب لبنان فرصة ضمان ميدالية
ثانية بعد خسارته أمام نظيره الفيتنامي
بنتيجة  3 - 2ضمن منافسات الزوجي.
وكان لبنان مع العبيه محمد حمية وملك
خوري متقدمًا دائمًا ،حتى في املجموعة
الخامسة الحاسمة والنتيجة فيها كانت - 7
 5للبنان ،ولكن الفريق الفيتنامي تمكن من
تواليًا وحسم املباراة.
تحقيق  6نقاط ّ
وفي كرة السلة ،تلقى منتخب لبنان (25-18
عامًا) خسارة غير مستحقة أمام سيدات
ساحل العاج بفارق  3نقاط  66 - 63في
أولى مبارياته ضمن البطولة .وسجلت
للبنان تينا رفول  24نقطة ،وأضافت مغري
طوروس  20نقطة ودانييال فياض  13نقطة.

ٌ
إنجاز لتنس لبنان في كأس دايفيس

تأهل فريق لبنان لكأس ديفيس بالتنس
الى املجموعة اآلسيوية ـ األوقيانية
الثانية بجدارة بعدما حقق فوزه الرابع
على التوالي ومن دون خسارة ضمن
منافسات املجموعة اآلسيوية ـ األوقيانية
الثالثة التي أقيمت في سيريالنكا .ونجح
الفريق اللبناني في حسم اللقاء املصيري
أمام الفريق األردني ملصلحته  ،0 - 2ما
جعل طريقه ّ
معبدًا وسالكًا نحو التأهل
الى املجموعة اآلسيوية ـ األوقيانية الثانية
والعودة الى موقعه الطبيعي الذي كان فيه
منذ سنوات عدة ،في إنجاز جديد للتنس
اللبناني على الصعيد الخارجي ،وخاصة
على الصعيد الرسمي في أرفع مسابقة
تنس في العالم على مستوى الدول أال وهي
مسابقة كأس ديفيس.
وتألفت البعثة اللبنانية من املدرب حسني
بدر الدين والالعبني جيوفاني سماحة
ونجيب فقيه وهادي حبيب وجاد بلوط.

بنك بيروت ّ
يعوض بدايته
اآلسيوية ّ
السيئة

ّ
عوض فريق بنك بيروت في كرة الصاالت
بدايته الكارثية أمام شونبوري التايالندي
ضمن بطولة األندية اآلسيوية في فيتنام
بفوز عريض على فريق ماليك األوزبكي
 3 - 8ضمن املجموعة الرابعة ليقترب من
التأهل الى ربع النهائي بإنتظار نتيجة
املباراة األخيرة في املجموعة بني شونبوري
وماليك الثالثاء املقبل ،الذي يفترض بالنادي
األوزبكي الفوز بها على بطل تايالند ،األمر
الذي يبدو أقرب إلى املستحيل في ظل
الفارق الكبير في مستوى الفريقني.
ّ
سجل للفريق اللبناني الصربي دراغان
طوميتش ( ،)2مصطفى سرحان ،محمد
حمود ،كريم أبو زيد ،أحمد خير الدين،
واإليراني بهروز جعفري .وسيواجه بنك
بيروت في الربع نهائي الفريق الفائز في
اللقاء بني فريقي شريكر أوساكا الياباني
وجيتيباساند اإليراني ،األربعاء املقبل عند
العاشرة صباحًا في توقيت بيروت.
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ثقافة وناس

ميديا

معركة عرسال

تطهير الجرود :إجماع شعبي وتلفزيوني لوال بعض النشاز

ّ
اإلعالم اللبناني توحد أخيرًا
زينب حاوي
معركة تحرير جرود «عرسال» التي
انطلقت إعالميًا قبل امليدان ،أعادت
رسـ ـ ــم خ ــريـ ـط ــة ش ـع ـب ـي ــة وإع ــامـ ـي ــة
ج ــدي ــدة ،م ــوح ــدة ه ــذه امل ـ ــرة .ج ــاءت
ه ـ ــذه ال ـخ ــري ـط ــة ب ـع ــد سـ ــت س ـن ــوات
عـلــى انـ ــدالع األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،الـتــي
أفرزت انقسامات عامودية بالجملة،
ّ
وعــززت الشرخ بني مؤيد ومعارض
ل ـت ــدخ ــل «حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي س ــوري ــا.
معركة عــرســال الـتــي ب ــدأت عسكريًا
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ان ـس ـح ـبــت
خـلـفـهــا م ـش ـهــديــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،أعـ ــادت
الــى األذهــان حــرب تموز  ،2006التي
خاضتها املـقــاو ّمــة بــوجــه الغطرسة
اإلسرائيلية ،فكنا أمــام شبه إجماع
شـ ـعـ ـب ــي وإع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،م ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار
ّ
األبـ ـ ـ ــواق ع ـي ـن ـهــا الـ ـت ــي تـ ـ ّئ ــن الـ ـي ــوم،
وك ــان ــت ف ــي امل ــاض ــي ت ـمــنــي الـنـفــس
بـ ـخـ ـس ــارة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب،
وتدعو الى سحق الحزب.
بعد  11عامًا على انتصار املقاومة
بـ ــوجـ ــه آل ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة،
فـ ــي م ـع ــرك ــة ت ــاري ـخ ـي ــة أسـ ـط ــوري ــة،
أعــادت معركة جــرود «عــرســال» هذه
املـ ـشـ ـه ــدي ــة ،مـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف ظ ــروف ـه ــا
الـلــوجـسـتـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة وال ـطــرف
امل ـخــاض ض ــده ه ــذه املـعــركــة .لـكــن ال
ش ــك ف ــي أن ـه ــا خـل ـقــت هـ ــذا اإلج ـم ــاع
ً
ال ـش ـع ـبــي ،ال ـ ــذي غ ــاب ط ــوي ــا بفعل
االن ـق ـســام ال ـس ـيــاســي ،وأي ـض ــا بفعل
ت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــروبـ ــاغ ـ ـنـ ــدا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
الـضـخـمــة ال ـتــي عـمـلــت عـلــى مذهبة
الـ ـص ــراع ،ودعـ ــم ال ـت ـطــرف الــداع ـشــي
وأعوانه.
للمرة األولى بعد كل هذه السنوات،
ت ـت ــوح ــد أغ ـل ـب ـيــة امل ـن ــاب ــر اإلع ــام ـي ــة
اللبنانية ،ما خال إعــام «املستقبل»
ومـ ـتـ ـف ــرع ــات ــه ،ت ـح ــت راي ـ ـ ــة م ـق ــارع ــة
ّ
اإلره ـ ـ ـ ــاب .ح ـت ــى إن الـ ـخ ــارج ــن عــن
هــذه املنظومة واملناهضني للحزب،
أرغ ـ ـمـ ــوا ع ـل ــى ال ـس ـي ــر ب ـه ــا ،أو ل ـقــوا
ن ـص ـي ـب ـه ــم م ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم حـ ـت ــى مــن
مــؤيــديـهــم .ه ــذا مــا حـصــل حــن غـ ّـرد
حساب «قــوى  14آذار» على تويتر،
معلنًا «ارتفاع عدد قتلى ميليشيات
ح ــزب ال ـلــه ف ــي م ـعــارك ت ــال عــرســال
الى  .»17تغريدة ما لبثت أن تنقلت
بـ ــن حـ ـس ــاب ــات الـ ـن ــاشـ ـط ــن ،والقـ ــت
امتعاضًا وهجومًا صاعقًا من أقرب
املقربني الــى هــذا الـخــط .هــذه املنابر
وســواهــا مثل إذاع ــة «صــوت لبنان»
(األش ــرف ـي ــة») ال ـتــي أعـ ــادت نـســخ ما
وزعـتــه قناة «الـحــدث /العربية» من
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا م ـص ـط ـلــح «مـيـلـيـشـيــا
ح ــزب ال ـل ــه» ،و«ق ـت ـل ــى» ،كــانــت بقعة
سوداء صغيرة في بحر الحشد الذي
ّأمنته باقي املنابر اللبنانية .اتكأت
األخـيــرة على مصدر وحيد فرضته
املـ ـع ــركـ ــة ه ـ ــو «اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ــربـ ــي»،
املــولــج بـتــوزيــع املـعـلــومــات والـصــور
وال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوات حـ ـ ــول سـ ـي ــر امل ـع ــرك ــة
العسكرية ،مع توزع مراسلي القنوات
املحلية على مقربة من املعركة ،لنقل
م ــا يـ ـح ــدث ،والـ ـت ــوس ــع ف ــي م ــا بـعــد
بـمــواضـيــع مـتـفــرعــة كــالــوقــوف على
ح ــال أه ــال ــي ش ـه ــداء ال ـج ـيــش الــذيــن
قضوا على يد «النصرة» ،واآلخرين
الـ ــذيـ ــن مـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا م ـح ـت ـج ــزي ــن ل ــدى
«داعش» ،كما فعلت  ،mtvأو التركيز
على مــا أسمته « lbciمكاسب حزب
ال ـل ــه م ــن م ـعــركــة عـ ــرسـ ــال» ،بـتـقــريــر
(ريـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ـسـ ـ ــاف) ،ي ـف ـن ــد «أهـ ـ ـ ـ ــداف»
الحزب في هــذه املعركة من «إمساك
ب ــال ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة  -ال ـس ــوري ــة»،
و«ت ـح ــوي ـل ـهــا إلـ ــى «م ـن ــاط ــق آم ـن ــة»،
وأي ـ ـضـ ــا «حـ ـم ــاي ــة خـ ـط ــوط إم ـ ـ ــداده
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا» .تـغـطـيــة
ّ
تحركًا
هــذه املعركة لــم تتح بالفعل
م ـيــدان ـيــا ل ـل ـمــراس ـلــن ،وال لـعــدســات
كــام ـيــرات ـهــم ،ح ـتــى إن ال ــدخ ــول الــى

مقدمات نشرات األخبار :تموز االنتصارات
لم يكن مستغربًا ما خطته «الجديد» أول من امس ،في مقدمة نشرة أخبارها ،من بث لروح
ً
الحماسة ودعم مطلق للمقاومة ،وتشبيه ما يحدث في عرسال بما حصل قبال في حرب
تموز ( ،)2006مع تقاطع «النهايات» بني التموزين بحتمية االنتصار .مقدمة (كتابة مديرة
األخبار والبرامج السياسية مريم البسام) أغدقت على املجاهدين أوصاف البطولة والكرامة.
وللمرة األولى ربما في تاريخها ،جاءت مقدمة نشرة  lbciبهذا املوقف الحاسم ،الذي ابتعد
عن العموميات واللون الرمادي .وسرعان ما لبثت أن أضحت حديث السوشال ميديا ،وأعاد
الناشطون نشرها مــرات عــديــدة .مقدمة عاطفية بليغة كتبتها مديرة إنتاج األخـبــار ،الرا
زلعوم ،وتحدثت فيها عن «شبان حزب الله» الذين سيحفظ أهلهم «وجوههم وضحكاتهم
وذكراهم» ،وعن شبان الجيش اللبناني الذين ذبحوا ،وآخرين يحمون الحدود ويتقاطعون
مع الحزب في «رفقة السالح» .طبعًا ،نجحت  lbciفي استثمار هذه املوجة الشعبية وقطفها.
لم تلبس القناة قفازات لتعلن هذا املوقف ،فنجحت في سرقة الضوء من غريمتها «الجديد»
ً
الـتــي مــا زال ــت مـحـظــورة عــن مناطق تشكل ثـقــا شعبيًا لـهــا .إلــى جــانــب هــاتــن املقدمتني
ّ
البارزتني أول من أمس ،كان الفتًا املوقف املهادن الذي برزته  mtvفي تعاطيها مع معركة
«جرود عرسال» ،وتأكيدها ّأن «الحزب يحقق نجاحًا أكيدًاّ ،
ويوسع سيطرته على حساب
املسلحني».
زينب...

بلدة عرسال كان محظورًا ،واستعني
ّ
مصورة من األهالي داخلها
بلقطات
ل ـعــرض ـهــا ف ــي ت ـق ــاري ــر ت ـل ـفــزيــون ـيــة،
ب ـغ ـي ــة ن ـق ــل األوض ـ ـ ـ ــاع ه ـ ـنـ ــاك ،أكـ ــان
أوضاع النازحني أو العراسلة.
إذًا ،كنا أمام صورة إعالمية جامعة،
ملنابر أجبر بعضها على ركوب موجة
التضامن والتكافل في هذه املعركة،
ألن ال ـخــروج عــن ه ــذه ال ـصــورة ّ
يعد
مغامرة غير محسوبة ،بما أن القتال
ي ـط ــال ال ـج ـم ــاع ــات الـتـك ـفـيــريــة الـتــي
ت ـهــدد ل ـب ـنــان ،وزرع ـ ــت انـتـحــاريـيـهــا
في مناطقه املتفرقة ،ونكلت وذبحت
ّ
ع ـس ّـكــري ـيــه ،ح ـتــى إن بـعـضـهــم راح
ي ـمــنــن ب ــأن ــه ي ـنــاصــر الـ ـح ــزب بــوجــه
التكفير كما فعلت  mtvبمقال ساذج
عـلــى موقعها اإللُـكـتــرونــي أم ــس .إذ
أوردت« :وح ـ ــن ن ـخ ـ ّـي ــر ب ــن الـسـ ّـيــد
حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه وبـ ـ ــن أبـ ـ ــو م ــال ــك
الـتـلــي ،فـلــن ن ـت ـ ّ
ـردد فــي االخ ـت ـيــار ،ال
ّ
ب ــل ل ــن نـقـبــل ب ـم ـجــرد امل ـق ــارن ــة» ،في
خلط عشوائي سطحي .وكــان الفتًا
م ــا نـ ـش ــره ن ـق ـيــب ال ـص ـح ــاف ــة عــونــي
الكعكي في صحيفة «الشرق» ،تحت

ع ـن ــوان «ه ــل أص ـب ـحــت ع ــرس ــال أهــم
من الـقــدس؟» ،يسأل فيه عن توقيت
املعركة ،بالتزامن مع «التصعيد» في
القدس ،ويؤكد فيه «أن هناك اتفاقًا
بــن إي ــران وإســرائ ـيــل ح ــول ض ــرورة
صرف أنظار العالم عن القدس» ،وأن
«ح ــزب ال ـل ــه» يـعـمــل عـنــد امل ـخــابــرات

ّ
«العربية» تتشفى بالشهداء
و«سكاي نيوز» تساوي بين
التكفريين والحزب
السورية لينفذ مصالح رئيس ظالم
ومجرم يقتل شعبه» .وأنهى الكعكي
هـ ــذا امل ـق ــال «ال ـق ـ ّـي ــم» ب ــال ـس ــؤال« :مــا
عالقة حزب الله بمعركة عرسال التي
تحدث بــن مواطنني ســوريــن وبني
الـنـظــام الـ ـس ــوري»؟ لــم نـعـلــم حقيقة
مـ ــن هـ ــم «امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون الـ ـس ــوري ــون»
الــذيــن قـصــدهــم؟ هــل هــم «الـنـصــرة»
و«داعش»؟
وم ـ ــع اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف أح ـ ـمـ ــد ال ـف ـل ـي ـطــي

اعتماد على «اإلعالم الحربي» المولج بتوزيع المعلومات والصور والفيديوات حول سير المعركة العسكرية

نائب رئيس بلدية عــرســال السابق
والــوس ـيــط م ــع ال ـج ـمــاعــات املسلحة
م ــن ق ـب ــل «ف ـت ــح ال ـ ـشـ ــام» ،وم ـح ــاول ــة
بعض املــواقــع املــوتــورة إثــارة الفتنة
عبر القول بأن الحزب هو من اغتال
الفليطي ،ب ــدأت مـنــاوشــات صغيرة
ت ـ ـ ــدور بـ ــن الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـي ــة عـلــى
خلفية تصريح رئيس بلدية عرسال
ب ــاس ــل ال ـح ـج ـيــري ل ـق ـنــاة «ال ـجــديــد»
بــأنــه «يـشـكــر ح ــزب ال ـل ــه» .أم ــر نـفــاه
ّ
ف ــي م ــا ب ـعــد وشـ ــن ه ـجــومــا صــاعـقــا
على املحطة ،علمًا أن األخيرة نشرت
ً
التسجيل الكامل له ،ويبني أنه فعال
ش ـكــر ال ـح ــزب ع ـلــى تـطـهـيــر عــرســال
وجرودها من املسلحني .إال أن قناتي
ّ
 nbnو ،mtvدخـلـتــا عـلــى ه ــذا الـخــط
لــرمــي «ال ـج ــدي ــد» بــالـسـهــام م ـجــددًا،
وتظهير موقف الحجيري الناقم من
املحطة.
هذا على الخط املحلي .أما فضائيًا،
ف ـكــان الف ـتــا تـعــاطــي «ال ـج ــزي ــرة» مع
معركة «جرود عرسال» ،التي أبعدت
عن الحزب تسمية «امليليشيا» كما
دأبــت دوم ــا ،وكــذلــك وصفت الجيش
السوري بـ «قــوات النظام السوري»،
ال «بــالـجـيــش األسـ ــدي» .فــي املـقــابــل،
كانت «العربية» تتشفى وتظهر أكثر
«قتلى حزب الله» ،وتبث الخوف من
تحول املعركة الى داخل بلدة عرسال،
وسط وجود أكثر من  150ألف الجئ
سـ ـ ــوري هـ ـن ــاك .وان ـ ـبـ ــرت تـ ـس ــأل عــن
تــوقـيــت ه ــذه املـعــركــة ال ــذي اعتبرته
«مبهمًا» ،كما جــاء في تقرير سابق
لــراغــدة بـهـنــام الـتــي دخـلــت عــرســال،
وكانت على مقربة من جرودها قبل
ب ــدء املـعــركــة املـيــدانـيــة ،ورك ــزت على
استصراح أحد األهالي هناك .اعتبر
األخ ـيــر أن «ال ـحــزب مثله مـثــل باقي
ّ
املـسـلـحــن املـحـتـلــن ألرضـ ـن ــا»! لـعــل
شبكة «سكاي نيوز» اإلماراتية تعدّ
في أدائها اإلعالمي إزاء هذه املعركة
م ــن أش ـ ــرس األبـ ـ ـ ــواق اإلع ــامـ ـي ــة ،إذ
دأب ــت على بــث دعــايــة مـضــادة تنذر
بخسارة كبيرة للحزب (تركيز على
أعـ ـ ــداد ال ـش ـه ــداء امل ــرتـ ـف ــع) ،وسـ ــاوت
ب ــن ال ـت ـك ـفــريــن وال ـ ـحـ ــزب ،وأص ـ ـ ّـرت
عـ ـل ــى وص ـف ـه ـم ــا بـ ـ ـ «امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات»
و«اإلرهابيني».

تغريدات
النجوم
واإلعالميين:
عودوا الينا
منتصرين
الـ ـثـ ـق ــل األسـ ـ ــاسـ ـ ــي مل ـع ــرك ــة
جرود عرسال ،لم يكن على
الـ ـش ــاش ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،بــل
على املـنـصــات اإلفـتــراضـيــة.
احتشد الناشطون والنجوم
وشخصيات لها ثقلها .في
هذه املعركةّ ،
عبر عدد كبير
م ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن م ــواق ـف ـه ــم
الواضحة مما يـجــري ،حتى
ّ
امل ـ ـقـ ــلـ ــن مـ ـنـ ـه ــم ب ــالـ ـت ــواج ــد
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات أو
التصريح بآرائهم السياسية
ً
والوطنية .نذكر مثال املمثل
ب ـي ـتــر س ـم ـع ــان ال ـ ــذي انـتـقــد
تـ ـغ ــري ــدة «ق ـ ـ ــوى  14آذار»،
وغ ـ ـ ـ ّـرد« :ق ـ ـ ـ ـ ــوى١٤آذار عيب
نـ ـع ـ ّـد ش ـ ـهـ ــداء ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه...
خ ـلــونــا ن ـع ـ ّـد قـتـلــى الـنـصــرة
واالره ــابـ ـي ــن .ب ــا تخبيص
كلنا لبنانية» .وكــانــت الفتة
ت ـغ ــري ــدة اإلعـ ــامـ ــي نـيـشــان
ال ـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــد مـ ــوقـ ــف «14
آذار» ،وس ــأل« :هــل هــو عقم
في اللغة أو عقم في القوى؟
قــوى كــانــت فاعلة فأضحت
ً
مفعوال بها .أسلوب خاسىء
في التغريد» .تغريدة جريئة
مــن نيشان ،سحبت خلفها
م ــواق ــف قــاس ـيــة ومـنــاهـضــة
أغ ـل ـب ـه ــا آتـ ـي ــة م ــن م ـغــرديــن
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــن أص ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ع ـل ــى
وســم الـحــزب ب ـ «اإلره ــاب ــي».
ال ــى ج ــان ــب ن ـي ـشــان ،جــذبــت
تغريدة املمثلة روال حمادة،
األن ـ ـ ـظـ ـ ــار بـ ـق ــولـ ـه ــا« :تـ ـم ــوز
ش ـه ــر الـ ـبـ ـط ــوالت وال ـك ــرام ــة
املستعادة ،قلوبنا وصلواتنا
مـعـكــم .عـ ــودوا الـيـنــا ساملني
منتصرين» .وكـ ّـرت السبحة
فــي مــواقــف الـنـجــوم الــداعـمــة
ل ـل ـج ـيــش وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة كـ ــورد
الـخــال التي اسـتـعــادت أغنية
ُ«لبنان يا توب الحرير» التي
أن ـت ـج ــت إب ـ ــان حـ ــرب ت ـم ــوز،
وش ـق ـي ـق ـه ــا يـ ــوسـ ــف ال ـ ــذي
اخ ـت ـص ــر امل ـع ــرك ــة بـكـلـمــات
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة« :جـ ـ ـي ـ ــش م ـ ـقـ ــاوم
ومقاومة جيش» .الى جانب
تغريدات النجوم التي اكتفى
بعضها بــدعــم الجيش فقط
ك ـن ـجــوى ك ـ ــرم ،وآخ ــري ــن لم
ي ـت ــوان ــوا ع ــن دعـ ــم امل ـقــاومــة
وال ـج ـي ــش م ـعــا ك ـمــاغــي أبــو
غصن ،وسيرين عبد النور،
ّدون الشاعر نزار ٌ فرنسيس:
«فــي ب ــادي رج ــال ..عـ ِـجـ َـزت
أرح ــام نـســاء األرض أن تلد
مثلهم».
زينب...
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مسابقة

«نواة» :اإلبداع الطالع من رحم المقاومة!
للسنة الخامسة ،تعود الجائزة األكثر حضورًا خالل األعوام الماضية
لتكريم جمهور المقاومة .تغييرات عدة تشهدها هذه الدورة ،مع
اإلبقاء على الثابت األساسي في معايير هذه المسابقة الشاملة لمجموعة
كبيرة من المواهب واالختصاصات :الجمالية في خدمة الفكرة
عبدالرحمن جاسم
كعادتها فــي كــل ع ــام ،تـعــود «ن ــواة»
الجائزة األكثر حضورًا خالل األعوام
جمهور
الـخـمـســة الـســابـقــة لـتـكــريــم
ً
املـقــاومــةّ .قــد ال تـكــون الـفـكــرة دقيقة
إذا م ــا صــن ـف ـنــاهــا ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة،
لـ ـك ــن ال ـ ـجـ ــائـ ــزة تـ ـ ـ ــؤدي هـ ـ ــذا الـ ـ ــدور
ً
بالنسبة إلــى مجتمع ّ
يغيب ع ــادة ـ
ٍ
ألسباب كثيرة -عن الجوائز العاملية
ّ
أو امل ـحــل ـيــة .تــأتــي نـ ــواة واح ـ ــدة من
املسابقات التي يتخالط فيها العلم
والثقافة بــاألدب واملـقــاومــة .كــل هذا
مبدع
نتاج
يقاس بعد ذلــك إلخــراج
ٍ
ٍ
ذي نكهةٍ خــاصــة .وهــو أمـ ٌـر ُيحسب
َّ
لـ ــه ،خ ـص ــوص ــا أن املـ ـه ــرج ــان «غ ـيــر
و«غير مدعوم» من أي جهة
ممول» ً
(بمعنى
التبرعات
على
كلية
ويقوم
ّ
رعــاة وشركاء إعالميني فقط) .إنها
َّ
ال ـس ـنــة ال ـخــام ـســة ل ـ ـ «ن ـ ـ ــواة» ،أي أن
التجربة باتت إلى ٍّ
حد ما «ناضجة»
ويـمـكــن االعـتـمــاد واملــراك ـمــة عليها؛
فما هو جديدها هذا العام؟
«ي ـ ـبـ ــدأ االخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي ه ـ ــذه ال ـس ـنــة
ال ـخــام ـســة م ــن ال ـع ـن ــوان ،فــال ـجــائــزة
اس ـ ـم ـ ـهـ ــا «ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة نـ ـ ـ ـ ــواة ل ــأفـ ـك ــار
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة» أح ـب ـب ـن ــا أن ت ـب ـقــى فــي
االس ــم كلمتا األف ـكــار اإلبــداع ـيــة كي
ّ
ال ي ـظ ــن أح ـ ــد أن ه ــدف ـن ــا هـ ــو فـقــط
ال ـج ـمــال ـيــة .ف ـهــي ال ت ـك ـفــي وح ــده ــا.
ك ـث ـيــرون يـتـجـهــون ن ـحــو الـجـمــالـيــة

ويهملون الفكرة .إن لجان التحكيم
لـ ـه ــا شـ ـ ــرط أسـ ــاسـ ــي وهـ ـ ــو أنـ ـ ــه إذا
خلل فــي الـفـكــرة املتعلقة
كــان هـنــاك ّ
بــاملـشــروع ،فــإنــه يسقط تلقائيًا .لذا
فاملشاركون سيدركون هــذه النقطة
وي ـت ـج ـن ـبــون ـهــا» .ي ـق ــول ل ـن ــا مـحـمــد
خ ـفــاجــة (م ــدي ــر املـ ـش ــروع وجـمـعـيــة
«نــواة»)؛ موضحًا تموضع املشروع
بكامله« :بعد خمس سنوات ال بد أن
يتموضع هذا املشروع ،فمن الواضح
أن ه ــذه ال ـجــائــزة ه ــي الــوح ـيــدة من
ن ــوعـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـكـ ــرم املـ ـب ــدع ــن فــي
مجتمعهم ،مجتمع املقاومة ،سواء
من املؤيدين أو املنخرطني أو كل من
يدور في فلك املقاومة .هنا ال تجارب
شبيهة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ـح ـكــي م ــري ــم ح ـ ّـم ــود
(املسؤولة اإلعالمية في «نواة») عن
ً
التجربة ،مــؤكــدة« :التجربة أصيلة،
ّ
بمعنى أن «نواة» ليست مستنسخة
عن أي تجارب أخرى في الخارج .قد
ً
تجد في الخارج مثال مهرجان أفالم
قصيرة أو مهرجان قصة قصيرة .أما
هذه املسابقة ،فإحدى أهم مميزاتها
أن ـه ــا ش ــام ـل ــة مل ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة مــن
املــواهــب واالخـتـصــاصــات .بالتالي،
هي تجمع فئة كبيرة من الجامعيني
وطالب املعاهد بشكل إضافي .هذه
السنة ،فتحنا املـجــال للذين هــم في
مستوى الجامعيني للمشاركة»ٌ .
أمر
آخر يجدر التنبه إليه هذا العام ،إذ

أزي ـلــت كـلـمــة «امل ـق ــاوم ــة» مــن عـنــوان
املـهــرجــان .وفــي هــذا يشير خفاجة:
«ه ــذه الـسـنــة أزي ـل ــت كـلـمــة املـقــاومــة
من العنوان ألنها أصبحت واضحة،
وجـ ــزءًا ال يـتـجــزأ مــن امل ـش ــروع بحد
ذات ــه ٌضـمـنــا؛ بــالـتــالــي لـيـســت هـنــاك
حاجة إلضافتها».
يــأتــي الـتـغـيـيــر ال ـثــالــث عـلــى صعيد
الـتـحـكـيــم« :جـ ــرت ال ـع ــادة ســابـقــا أن
يكون التحكيم سريًا وال يجري أمام
املتسابقني .لكن بعد تجربة خمس
ّ
سـ ـن ــوات ،وج ــدن ــا أن م ـج ـمــوعــة من
ال ـف ـئــات واملـ ـج ــاالت تـتـطـلــب حـضــور
املـ ـش ــارك م ــع م ـش ــروع ــه ومـنــاقـشـتــه،
كـ ــامل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـس ـم ـع ـي ــة ال ـب ـص ــري ــة
واألف ـ ـ ـ ـ ــام .ف ـق ــد يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ش ــيء
يـجــب اسـتـيـضــاحــه مــن قـبــل اللجنة
ً
ّ
امل ـحــك ـمــة؛ ف ـضــا ع ــن أن ه ــذا يعطي
ّ
مــزيـدًا مــن املصداقية» تؤكد حمود.
من ناحيةٍ أخرى ،شمل التغيير عددًا
ً
من املجاالت ،إذ تم توسيعها .وبدال

«تصميم الحيز المدني» ودخول
الفيديو كليب عالم «األنشودة»
مــن سـبـعــة ،أصـبــح ل ــدى «نـ ــواة» اآلن
ً
 15م ـج ــاال .يــؤكــد خـفــاجــة ،ضــاحـكــا:
َ
«ل ـ ـقـ ــد ن ـص ــح ـن ــا ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ب ـخ ـفــض
عـ ــدد امل ـ ـجـ ــاالت ،لـكـنـنــا ل ــم ن ــر إفـ ــادة
أب ـ ـ ـدًا ف ــي ال ـت ـق ـل ـيــص ،ب ــل بــال ـع ـكــس،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع لـ ـتـ ـشـ ـم ــل امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات
مجاالت أكثر .ويمكن اختصار هذه
ٍ
امل ـج ــاالت فــي ثــاثــة :ال ـف ـنــون ،اآلداب
والـتـكـنــولــوجـيــا وال ـع ـل ــوم .ه ــذه هي
امل ـجــاالت األســاس ـيــة ،وف ــي كــل منها
هناك العديد من الحقول .في مجال
ً
األدب مثال ،زدنا البحث األدبي ،وهو

مخصص لطالب املاجستير؛ الذين
ت ـكــون جــائــزت ـهــم ع ـب ــارة ع ــن طـبــاعــة
بحثهم وتــوزيـعــه» .أمــا في املجاالت
األخـ ــرى؛ فـنـجــد زيـ ــادات ط ــرأت على
ـور أخ ـ ــرى م ـثــل «ت ـص ـم ـيــم الـحـيــز
أمـ ـ ـ ٍ
املدني» وهو أحد الحقول الجديدة.
أمـ ــا ل ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ــون ،ف ـك ــان دخ ــول
ال ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـيــب ع ــال ــم «األن ـ ـشـ ــودة»
ً
(الــذي كان في العام الفائت أنشودة
فـ ـحـ ـس ــب ،وإذا ك ـ ـ ــان املـ ـنـ ـش ــد ل ــدي ــه
«ك ـ ـل ـ ـيـ ــب» ي ـم ـك ـن ــه عـ ـ ــرضـ ـ ــه) .ت ـش ـيــر
ّ
ّ
حمود إلى «أن الناس يميلون ملا هو
سمعي وب ـصــري أكـثــر مــن السمعي
ف ـح ـســب .لـ ــذا ح ــددن ــا هـ ــذا الـ ـع ــام أن
العمل يجب أن يـكــون فيديو كليب.
بالطبع نتحدث هنا عن أن الصورة
يـجــب أن ت ـخــدم األنـ ـش ــودة والـكـلـمــة
والـلـحــن ،إذ يـقــوم كثيرون بصناعة
كليب ال عالقة له بكلمات األنشودة».
وي ــوض ــح خـفــاجــة هـنــا أن الـفــائــزيــن
في العام الفائت ،كانوا فرقة تدعى
«نبض مقاوم» ،وكانوا أكثر من اهتم
بالشعر وباملوسيقى معًا .لذلك كان
عملهم «محترفًا» للغاية.
ه ـ ـنـ ــا تـ ـحـ ـض ــر إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــال ن ــوع ـي ــة
املـ ـشـ ـت ــرك ــن (تـ ـ ـح ـ ــدد املـ ـس ــابـ ـق ــة أن
عمرهم يجب أن ي ــراوح بــن  17إلى
َّ
يعتقد كثيرون ّبأن «نواة»
 35عامًا)ٌ .
هي مسابقة للهواة ،أي أنها تختار
ج ـم ـه ــوره ــا وم ـش ــارك ـي ـه ــا مـ ــن غـيــر
ٌ
املحترفني .فكرة يصر القائمون على
امل ـه ــرج ــان /امل ـســاب ـقــة ال ـتــأك ـيــد على
عدم صوابيتها ،فتوضح مريم« :هذا
ـاس ك ـث ـيــريــن ،فمن
اش ـت ـب ــاه ع ـنــد أنـ ـ ـ ٍ
هــم فــي بــدايــات االحـتــراف يعتبرون
ّ
أن هــذه املـســابـقــة ليست لـهــم؛ وهــذا
شيء خاطئ .ذلك أن مشاركتهم في
امل ـســاب ـقــة ت ـج ـعــل امل ـنــاف ـســة أصـعــب

وأجمل .بالتالي يمنح غير املحترف
بمحترف يزيده
الفرصة لالحتكاك
ٍ
ً
خـ ـ ـبـ ـ ــرة كـ ـم ــا ي ـع ـط ـي ــه زخ ـ ـمـ ــا أك ـب ــر
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة .فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه قــد
ّ
ي ـنــزعــج غ ـيــر امل ـح ـت ــرف وي ـع ـت ـبــر أن
ه ـن ــاك ظ ـل ـمــا ،ل ـكــن ف ــي ال ـع ــام املـقـبــل
سيعمل أكثر على مشروعه ويرفع
م ـس ـت ــواه أك ـث ــر ك ــي ي ـن ــاف ــس» .األم ــر
نـفـســه ينسحب عـلــى فـكــرة الـخــريــج
الـجــامـعــي مــن زمـيـلــه امل ـش ــارك الــذي
ال يـ ــزال ي ـ ــدرس؛ ف ـ ـ «ب ـع ــض ال ـطــاب
يـ ـتـ ـف ــوق ــون عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــن .ل ــذا
التخرج ليس معيارًا» تؤكد ّ
حمود.
مـ ـ ـ ـ ــاذا إذًا عـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــن؟
هـ ــل ت ـس ـم ــح شـ ـ ــروط امل ـس ــاب ـق ــة ل َّـهــم
باملشاركة؟ يشير خفاجة إلــى أنهم
فــي املـعـتــاد ال يـفـتـحــون ه ــذا املـجــال
كثيرًا ،لكن في الوقت عينه« :لدينا
هــامــش بـسـيــط ج ـدًا هــو أن ــه إن كــان
هناك شخص شديد اإلب ــداع ونجد
أنــه يجب أن يـشــارك ولــديــه املوهبة
لكنه لــم يــدخــل الـجــامـعــة؛ ن ــدرس ما
إذا كــانــت أعماله تستحق املشاركة
وعلى هــذا األســاس نقرر .لدينا في
ال ـش ــروط بـنــد امل ــوه ــوب ــن ،لـكــن كما
قلنا يجب أن يكون مشروعه شديد
اإلبداع».
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل فـ ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
املسابقات في  7آب (يمكن التسجيل
أونالين) ،حيث يبدأ التحكيم.
ح ــدد اح ـت ـفــال تـسـلـيــم ال ـج ــوائ ــز في
النصف ّ
األول في شهر أيلول (يعلن
عن اليوم الحقًا) وسيقام في مسرح
«رساالت» (بئر حسن ،نزلة السفارة
الكويتية) .على أن يقام معرض قبل
تسليم الجوائز لعرض كل املشاريع
التي كانت مرشحة للفوز في قاعة
مخصصة
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ َ َ َّ ُ
اآلن تذكرت!...

صورة
وخبر

ّزوار فـي «متحـف كوربيـه» فـي أورنانـس (شـرق فرنسـا) ّ
يتفرجـون علـى لوحـة
«محترف الفنان» التي رسـمها الفرنسـي غوسـتاف كوربيه (1819ــ  .)1877يعتبر
األخيـر أحـد ابـرز وجوه المدرسـة الواقعية في القرن التاسـع عشـر ،التزم برسـم ما
تـراه عينـاه فقـط ،رافضـا كل التقاليـد األكاديميـة والمدرسـة الرومانطيقية من
الجيـل السـابق مـن الفنانيـن .وبذلكّ ،
مهـد األرضية للمـدارس الفنيـة الالحقة من
انطباعيـة وتكعيبية (سيباسـتيان بـوزون ــ أف ب)

أسعد طه في بيروت:
الذات والحرب والثورة
تدعو «الشبكة العربية لألبحاث
والنشر» ،اليوم االثنني إلى حضور
أمسية مع اإلعالمي املصري أسعد
طه ( 1956ـ الصورة) عن ذكرياته عن
الذات والحرب والثورة ،في مكتبة
الشبكة في بيروت .غطى ابن مدينة
السويس عددًا من الحروب ومناطق
النزاع واألزمات ،وأنتج ّ
وقدم الكثير
من البرامج والتقارير االستقصائية
ّ
املهمة .شهد حرب البوسنة كاملة
وعاصر جميع أحداثها ،كما تجمعه
ذكريات مع كبار قادتها السياسيني
والعسكريني ،من بينهم الرئيس
السابق علي عزت بيجوفيتش.
أمسية مع أسعد طه :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ مكتبة «الشبكة العربية
السادسة
لألبحاث والنشر» (بيروت ـ مقابل برج
الغزال ـ الطابق األرضي) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/991841:

َ َ َ َّ
اآلن أتذكر:
َ ُ
ُ
«صباح الخير!»...
أكثر ما قلنا:
ما
َ
َ َ
وت َ
ْ
َ
الحانات
في
دنا
واع
حنا،
صاف
وت
نا،
ابتسم
ما
أكثر
ما
ِ
أبواب الكباريهات واملقابر!
واملقاهي وعلى
َ
َ َ َ ِ َ َ
وت َ
هادينا الكتبَ
ما أكثر ما تعانقنا ،وتعاتبنا ،وضحكنا،
واألمنيات،
َ
َ
َ
ّ َ
ََ ّ
َ
َ
وق َّدمنا التعازي ،ولعنا البشاعة والقسوة وسوء الحظ ,وتبادلنا
َ
النمائم،
ٌّ
َ
أنخاب الصداقة ،مت َح ِّص َ
َ
َ
حسب عقيد ِت ِه
نني (كل
وشربنا
ِ
ِ
بكلمة« :األبد!»...
)
ونزوا ِت ِه
ِ
ما َ
أكثر ما!...
َ َ ّ
ْ
ْ
لكن ،ياه! ...اآلن أتذكر.
َ َ ْ َ ْ ََ
ُ ََ َ ّ
اآلن ،بعد أن أفلت العمر ،أتذكر:
ما أكثرهم
َ َ
أولئك الذين ل ْـم أ ُزر لهم بيتًا...
ً
ُ
ُُ
ُ َ
ألتق به؟)...
صافح
لم ُأ ِ
زوجة (أصافح من ال أعرفه ولم ِ
ً
داع ْب طفال...
َلم أ ِ
َ
ُ َ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
قرعة جرس/...
ول ْـم (حني يفترض أن يفتح الباب بعد أو ِل
ِ
ً
َ
ُ
َ ْ
َ
أعرف َ
موقع الجرس؟) لم يشهق
الباب ألعرف
وأصال :هل
صبي أو بنتّ :
«عمو نزيه!»...
َ ٌّ ِ
ً
ً
َ
َ
اآلن ،اآلن ،بعد «خمسني» صداقة ،وخمسني أمال ،وخمسني
ً
َ َ
َ
خمسني
وخمسني ق َسمًا ،وخمسني خدعة ،وخمسني
قحطًا،
ْ
ْ
َ
و«ألف وأل ِفـني» عناقًا و«أبدًا» ،و ...و :حيا ٍة كاملة
«صباح خير»،
َ ُ ُ َ ُّ ٍ ُ
اآلن أفيق وأتذكر وأتساءل:
َم ْن كان هؤالء الذين «أصدقائي»؟
َمن َ
كان «هؤالء» ...هؤالء الذين «ال يزالون»؟...
ُ
ُُ َ ُ
َ ََُّ
بل
كل ما أ ِ
هديته ِمن الق ِ
اآلن أتذكر وأقول« :شكرًا على ِ
واالبتسامات!».
َ َ ّ
ذك ُر َوأ ُ
غفر وأقول :تلك كانت «حياتي».
اآلن أت
َ
َ
اآلن ...اآلن في هذه اللحظة
َ
َ ُّ
أتذكر وأقول« :ما أغناني!».
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