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«غارة مصياف» ...محاولة إسرائيلية
على الغالف

عودة الى األصيل بعد فشل الوكيل

إسرائيل :سأنجز المهمة ولن أنتظر أحدًا
إبراهيم األمين
فجر أم ــس ،ب ــادر الـعــدو اإلسرائيلي
الـ ـ ــى اإلغ ـ ـ ـ ـ ــارة عـ ـل ــى هـ ـ ــدف ع ـس ـكــري
سـ ــوري ف ــي مـنـطـقــة غ ـيــر ب ـع ـيــدة عن
لـ ـبـ ـن ــان ،ف ــي خـ ـط ــوة ي ـم ـكــن وص ـف ـهــا
فــي ه ــذه املــرحـلــة بــأنـهــا «مفصلية».
ذل ــك أن ال ـع ــدو ي ـع ـ ّـول عـلـيـهــا كـثـ ّيـرًا،
فإما أن ترسم مسارًا جديدًا لتدخله
الـعـسـكــري والـسـيــاســي واألم ـن ــي في
مــا يـجــري مــن حــولــه ،وإم ــا أن تقوده
ال ــى م ـس ـتــوى آخ ــر م ــن ال ـتــوتــر ال ــذي
يــدفــع بـصــاحـبــه أحـيــانــا ال ــى التهور
والجنون.
العملية الفتة من زوايا عدة:
م ـي ــدان ـي ــا ،ن ـف ــذ الـ ـع ــدو ال ـ ـغـ ــارة وه ــو
فــي ذروة االسـتـنـفــار العسكري على
ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،ح ـيــث تـخــوض
جميع أذرع جيشه واح ــدة مــن أكبر
امل ـن ــاورات فــي تــاريـخــه ،وحـيــث لديه
جــاهــزيــة ال ـت ـعــامــل م ــع أي تـفــاعــات
ميدانية لـلـغــارة .وهــو جعل طيرانه
يتقدم من األجواء اللبنانية.
ميدانيًا أيضًا ،نفذت الغارة من خالل
ع ـم ـل ـيــة ج ــوي ــة ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،مـ ــا يـعـنــي
م ـغ ــام ــرة الـ ـع ــدو ب ـت ـعــريــض طــائــراتــه
لإلسقاط مــن جانب منظومة الدفاع
الجوي الروسية املنتشرة في املنطقة

العدو فشل في حماية مصالحه
بواسطة حلفائه فقرر وضع
نفسه بنفسه أمام الجدار األخير
الوسطى مــن ســوريــا ،وهــذا يعني أن
العدو إما يستفز ّروسيا ،أو أنه حصل
م ـن ـه ــا ع ـل ــى «غ ـ ـ ــض ط ـ ـ ــرف» عـ ــن ه ــذا
السلوك ،علمًا بأن موسكو قد تصمت
ف ــي ح ـ ــال ك ـ ــان الـ ـع ــدو ي ــوج ــه ضــربــة
الــى حــزب الله فــي ســوريــا وليس الى
منشأة تخص الجيش السوري نفسه.
سياسيًا ،اتـخــذ الـعــدو قــرار العملية،
في نهاية محاوالت سياسية شملت

تقول إسرائيل إنها لن تقبل أن تعيد سوريا ترميم نفسها كدولة (أ ف ب)

جميع املعنيني فــي املنطقة والـعــالــم،
وتلقيه خالصة وحيدة :ال يوجد من
يستعد للعمل عندك أو عنك.
سوريًا ايضًا ،جــاءت الـغــارة متزامنة
مـ ــع إقـ ـ ـ ــرار الـ ـع ــال ــم ك ـل ــه بــاالن ـع ـطــافــة
الحاسمة ملـســار الـحــرب هـنــاك ،حيث
خ ـس ــرت امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة عـلــى
اختالفها ،كما املجموعات املعارضة،
ف ــرص ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى ن ـظ ــام
الرئيس بشار األسد.
ســوريــا أيـضــا وأي ـضــا ،ج ــاءت الـغــارة
بــال ـتــزامــن م ــع قـ ــرار أم ـيــركــي بسحب
غالبية املجموعات املسلحة املنتشرة
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـش ــرق ــي ل ـس ــوري ــا إلــى
داخــل االردن ،والتسليم بنقل االدارة
م ــن ج ــدي ــد الـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
ب ـض ـمــانــة روس ـ ـيـ ــا ،وحـ ـي ــث ب ـ ــات مــن
ال ـغ ـب ــاء اس ـت ـم ــرار م ــراه ـن ــة إســرائ ـيــل
على جميع املسلحني املنتشرين في
ال ـج ـنــوب لـلـقـيــام بـ ــدور مــانــع ل ـعــودة
الجيش الـســوري إلــى املنطقة ،ومعه،

علنًا أو تمويهًا ،حلفاؤه ،وخصوصًا
حزب الله.

ماذا يريد العدو وماذا يتوقع؟
خالل الساعات الـ 24املاضية ،انتشرت
في أوساط خصوم االسد وحزب الله
مناخات أن إسرائيل تريد القيام بعمل
ع ـس ـكــري ك ـب ـيــر ،ه ــدف ــه ت ـعــديــل كــامــل
قــواعــد الـلـعـبــة ،بـمــا فــي ذل ــك الـتــدخــل
في مسار االمــور القائمة في سوريا.
وبمعزل عن خلفية هذا الكالم ،وما اذا
كــان مـجــرد تقدير على اثــر ال ـغــارة أم
انه معلومات سابقة لها ،فإن النتيجة
واحدة ،وهي أن العدو وجد نفسه في
حــالــة «عـ ــدم ال ـق ــدرة عـلــى االن ـت ـظــار»،
ف ـق ــرر امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى ال ـع ـمــل م ـبــاشــرة.
وراج ــت أيـضــا االف ـكــار حــول ان هــدف
املناورة الكبيرة التمهيد لحرب أكبر،
وان اسرائيل معنية بالضربة االولى.
وه ــو ك ــام ت ــردد فــي إســرائـيــل أيـضــا،
وكتبه اسرائيل هرئيل في «هآرتس»،

داعيًا الى الضربة االستباقية االولى
حـتــى ال ي ـكــون الـفـشــل حـتـمـيــا .وق ــال:
«ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال هـ ــو مـ ــا إذا كـ ـ ــان ال ـج ـيــش
ً
سيتلقى أم ـرًا بالهجوم أوال ،أي قبل
أن ّ
تحول إيران وحزب الله مدننا إلى
أكوام من الخراب وضرب بنى تحتية
ٍ
أمنية واقتصادية .بنيامني نتنياهو
ك ـ ـ ــان غ ــامـ ـض ــا ح ـ ـيـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال
ال ـحــاســم ،كــذلــك ال يـتــوقــع أن يوصي
رئيس رئيس األركان بخطوة كهذه».
على انه يمكن مالحظة ان هدف العدو
مــن غــارة أمــس تحقيق نتائج لــم تتم
جـبــايـتـهــا خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
رغ ــم كــل م ــا حـصــل ف ــي س ــوري ــا .وهــو
ّ
وجه رسائل الى القريب والبعيد والى
العدو والصديق ،قاصدًا:
ً
أوال :ال ـ ـق ـ ــول ألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،ول ــروسـ ـي ــا
وألوروبـ ـ ـ ـ ــا ،إنـ ــه ح ـ ــاول الـ ــرهـ ــان عـلــى
دورهـ ــم ف ــي تـنـفـيــذ خ ـط ــوات تــوفــر له
ضـمــانــة اك ـيــدة ب ــأن مـســار االم ــور في
سوريا لن يكون على حسابه.

ثــان ـيــا :ال ـقــول إن عملية إقـصــائــه عن
امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي وامل ـي ــدان ــي الـقــائــم
ّ
مضرة
فــي ســوريــا الـيــوم ،هــي عملية
لـ ــه اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ،فـهــو
ل ــن ي ـن ـت ـظــر ح ـت ــى ي ـت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
«داع ــش» ليرى أيــن يكون موقعه .بل
هو يقول ،من خالل مغامرة عسكرية،
إنه سيفرض نفسه ،وبالقوة ،شريكًا
أو العـبــا فــي رس ــم املـشـهــد السياسي
وامليداني لسوريا ما بعد الحرب على
االرهاب.
ثالثًا :تقول إسرائيل إنها لن تقبل أن
تعيد سوريا ترميم نفسها كدولة ،ولن
تقبل أن يـعــاد بـنــاء الجيش الـســوري
بقدرات تأخذ بعني االعتبار ما قام به
خــال السنوات املاضية .وهــي تعرف
هنا أن نتائج املــواجـهــة القائمة بني
محور املقاومة وخصومها في سوريا
ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،إنـ ـم ــا تـ ـق ــود ال ــى
معادلة تجعل الجيش السوري جزءًا
مــن مـنـظــومــة عـسـكــريــة استراتيجية

ّ
ّ
غارة الفجر :إسرائيل تصعد ودمشق تحذر
شــن ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي فـجــر أمــس،
غـ ــارة ج ــوي ــة ع ـلــى م ـن ـشــأة عـسـكــريــة
تابعة للجيش ال ـســوري فــي منطقة
م ـص ـي ــاف (غـ ــربـ ــي ح ـ ـمـ ــاة ،وش ــرق ــي
م ـح ــاف ـظ ــة ط ـ ــرط ـ ــوس) ال ـق ــري ـب ــة مــن
لبنان واملوجودة في منطقة الوسط
الواصلة بني دمشق وحمص وحماة
مــن جـهــة ،ومــن جهة أخ ــرى الساحل
الـ ـس ــوري ح ـيــث االن ـت ـش ــار ال ــروس ــي
األكبر في سوريا.
وإن ك ــان ــت إس ــرائـ ـي ــل ال ــرس ـم ـي ــة قــد
التزمت الصمت وامتنعت عن اإلقرار
املـ ـب ــاش ــر ب ـت ـن ـف ـيــذ االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ،إال أن
وزير األمن ،أفيغدور ليبرمان ،الذي
رفــض اإلجابة املباشرة عن «األنباء
الـ ـ ــواردة م ــن س ــوري ــا» ،أش ــار إل ــى أن
«إسرائيل تتعامل بجدية مع أمنها
وأمــن مواطنيها ،وهــي معنية بمنع
االعتداء عليهم ،بل ومنع أي فرصة
لالعتداء عليهم» .وأكــد أن إسرائيل

«تـ ــأخـ ــذ ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار كـ ــل الـ ـخـ ـي ــارات
واإلمـ ـك ــان ــات ،وم ــن بـيـنـهــا إم ـكــانــات
غ ـي ــر ج ـ ـيـ ــدة» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة م ـن ــه إل ــى
االستعداد ملواجهة شاملة .لكنه أكد
في املقابل أن «إسرائيل ال تبحث عن
م ـغــامــرات ،رغ ــم أنـنــا سنعمل كــل ما
في وسعنا كي ال نسمح بإمكان قيام
ممر شيعي من إيران إلى دمشق».
واكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى رئ ـ ـي ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،غ ـ ـ ـ ـ ــادي آي ـ ــزنـ ـ ـك ـ ــوت،
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن إس ــرائ ـي ــل تـعـمــل،
بـمـســؤولـيــة وتـصـمـيــم ،عـلــى إحـبــاط
أي تـهــديــد يسعى إل ــى اإلضـ ــرار بها.
أمـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ش ـع ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،هــرت ـســي هـلـيـفــي ،ف ـقــال:
«إن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـع ــال ــج الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ب ـع ــزم
وتـصـمـيــم مـقــابــل أعــدائ ـنــا ،والجيش
اإلسرائيلي يعمل على إبعاد الحرب،
ل ـك ـنــه ي ـس ـت ـعــد لـ ـه ــا» .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن
«إيــران تسعى إلى التمركز في لبنان

وس ـ ــوري ـ ــا وغ ـ ـ ـ ــزة ،وتـ ـ ـغ ـ ــرق امل ـن ـط ـقــة
بأسلحة قاتلة وأيديولوجيا قاتلة».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان ال ـب ـي ــان الـعـسـكــري
ال ـس ــوري واض ـح ــا ،ويــوجــب الـتــوقــف
أم ـ ــام عـ ـب ــارات ــه ،ل ـيــس ج ـ ــراء تحميل
إس ــرائـ ـي ــل امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن االعـ ـت ــداء
وح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب ،بـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذي ـ ـ ــره م ــن
«ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ملـ ـث ــل ه ــذه
األعـمــال العدوانية على أمــن املنطقة
واس ـت ـقــرارهــا» ،فــي إش ــارة تحذيرية
أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة ،مــع
تشديده على «عــزم الجيش السوري
وت ـص ـم ـي ـم ــه عـ ـل ــى سـ ـح ــق اإلرهـ ـ ـ ــاب
واج ـ ـت ـ ـثـ ــاثـ ــه مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع األراضـ ـ ـ ـ ــي
السورية».
ال ـب ـيــان ال ـع ـس ـكــري الـ ـس ــوري ،الـ ــذي ال
يصدر من دون توجيه من صانع القرار
األول في دمشق ،يشير إلى تحذيرين:
أن هـ ـ ــذه االع ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات س ـ ـتـ ــؤدي إل ــى
حــرب ومواجهة واسعة مع إسرائيل؛

يدلين :الغارة تهدف
إلى منع تعزيز القدرات
العسكرية في سوريا

وكذلك أنها لن تثني الدولة السورية
عــن مواصلة مسار انتصاراتها على
ً
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
استعادة كل الجغرافيا السورية ،في
إشـ ـ ــارة م ــزدوج ــة إلـ ــى إمـ ـك ــان نـشــوب
حرب ،نتيجة االعتداءات ،وإلى وجهة
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات ،فـ ــي م ــرحـ ـل ــة مـ ــا بـعــد
استعادة الشرق السوري.
فـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس شـ ـعـ ـب ــة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـس ــاب ــق،
رئ ـيــس مـعـهــد أب ـح ــاث األمـ ــن الـقــومــي
ال ـح ــال ــي ،الـ ـل ــواء ع ــام ــوس ي ــدل ــن ،إن
الغارة اإلسرائيلية تحمل ثالث رسائل:
م ـنــع ت ـعــزيــز الـ ـق ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة في
سوريا وإنـتــاج أسلحة استراتيجية؛
فــرض مصالح إســرائـيــل رغــم تجاهل
القوتني العظميني لها؛ وإن الدفاعات
الروسية ال تمنع إسرائيل من التحرك
الـعـسـكــري .فــي حــن أش ــارت صحيفة
ه ــآرت ــس إلـ ــى أن ال ـه ـج ــوم ه ــو األول
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جديدة لتعديل قواعد اللعبة

َ
تل أبيب تراسل موسكو :مطالبنا ...وإال
يحيى دبوق

تمتد من جنوب لبنان حتى طهران.
رابـعــا :ان اســرائـيــل تــريــد إفـهــام ايــران
وس ــوري ــا وح ــزب ال ـلــه أن ـهــا مستعدة
للجنون ،وأنها مستعدة لألسوأ في
حالة استمر تجاهل مصالحها ،وعدم
تحقيق خطوات عملية ستصب حتمًا
في خدمة هدف إزالتها.

ماذا نتوقع؟
في حسابات الدقائق الحساسة ،يمكن
إلسرائيل ان ترفع وتيرة استنفارها
إن ك ــان ــت ت ـت ــوق ــع ردًا سـ ــوريـ ــا عـلــى
الغارة .لكن االخطر ،هو أن تفهم عدم
ّ
رد بــأنــه دع ــوة لـهــا ملمارسة
حـصــول ّ
املزيد ،فتنفذ اعـتــداءات جديدة ،وفي
هذه الحالة ،تنتقل االمــور من صراخ
مهزوم يريد من املنتصر التوقف ،الى
فوضى وضياع يقودان الــى حــرب ،ال
يوجد في اسرائيل من يضمن أفقها
ومساحتها ونتائجها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،م ــن املـفـيــد إع ــادة
نـ ـش ــر بـ ـع ــض املـ ـق ــاط ــع مـ ــن ن ـص ــوص
ل ـك ـب ــار امل ـع ـل ـق ــن االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن فــي
ّ
صحف أم ــس .جلهم ممن لــديــه صلة
قوية بمراكز القرار األمني والعسكري
والـسـيــاســي .وه ــم فــي غــالــب االحـيــان
يعكسون الهواجس واملخاوف ،بقدر
ما يحاول آخــرون بث الحماسة لدى
الجمهور .وفي هذه املقاطع:
«عندما ينفخ الجيش العضالت على
الحدود الشمالية ويتحدث عن هزيمة
حزب الله في حملة عسكرية ،نوصي
بــال ـعــودة إل ــى ع ــام  2006كــي نحصل
على بعض التوازن بالنسبة للفجوة
التي بني الخطاب وقدرة التنفيذ».
«لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس عـ ـ ـبـ ـ ـث ـ ــا ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـمـ ـ ــونـ ـ ــه جـ ـي ــش
«االح ـت ــواء» اإلســرائـيـلــي .فعلى مــدى
ـوات ط ــوي ـل ــة ،ال ـج ـيــش ل ــم يطمح
سـ ـن ـ ً ٍ
فـعــا إلــى هــزيـمــة ال ـعــدو .وه ــذه املــرة،
الجميع قال إن الهدف واضح :هزيمة
ال ـع ــدو .ف ـهــل ان ـنــا ن ـقــف بــالـفـعــل أم ــام
تحول استراتيجي ،ام سنكتفي ،كما
فــي ال ـجــوالت الـســابـقــة ،بحسم يــؤدي
هدوء مؤقت؟».
إلى
ٍ

م ـن ــذ ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
سوريا ،وقد يفسر كنوع من التلميح
اإلسرائيلي إلى الدول الكبرى« :عليكم
اآلن األخ ــذ فــي الـحـسـبــان اعـتـبــاراتـنــا
األم ـن ـي ــة .إذ بــوس ـع ـنــا عــرق ـلــة عملية
الـتـســويــة املستقبلية فــي ســوريــا ،إذا
أصررتم على إبقائنا خارج الصورة»!
بـ ــدورهـ ــاّ ،
وجـ ـه ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـســوريــة رســال ـتــن إل ــى األم ــن الـعــام
لــأمــم املتحدة ورئـيــس مجلس األمــن
حول العدوان اإلسرائيلي قرب مدينة
مصياف ،أكدت فيهما أن «االعتداءات
اإلسرائيلية املتكررة أصبحت سلوكًا
ممنهجًا بهدف حماية اإلرهابيني من
«جـبـهــة ال ـن ـصــرة» وتـنـظـيــم «داع ــش»،
ومـ ــن غ ـيــر امل ـق ـب ــول ان م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي لــم يتخذ حتى اآلن أي إجــراء
لوضع حد لهذه االع ـتــداءات السافرة
بـحـيــث أصـبـحــت حـمــايــة «إســرائ ـيــل»
لإلرهابيني في مأمن من املساءلة».

ارتقت إسرائيل درجــة في اعتداءاتها
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،ب ـع ـي ـدًا عــن
سياستها املعتمدة إلى اآلن ،في ّ
تتبع
وم ـحــاولــة اس ـت ـهــداف شـحـنــات ســاح
نوعي من سوريا وعبرها إلى لبنان.
كذلك يتمثل االرتقاء في أن االعتداء لم
يكن موجهًا فقط إلى الدولة السورية
وحـلـفــائ ـهــا األك ـث ــر ال ـت ـصــاقــا ب ـه ــا ،بل
إلــى حليفها الــروســي ،راعــي التسوية
وال ـحــل الـسـيــاســي املـتـبـلــور أخ ـي ـرًا مع
االميركيني ،في مرحلة ما بعد تنظيم
داع ــش وأخ ــوات ــه ،وه ــو الـحــل ال ــذي لم
ـراع م ـص ــال ــح إس ــرائـ ـي ــل ومـطــالـبـهــا
يـــ ِ
األمنية.
فـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــل ،ي ـم ـك ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن االع ـ ـتـ ــداء االس ــرائ ـي ـل ــي ،واالرتـ ـق ــاء
ب ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـج ـ ـتـ ــه ،ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
إســرائ ـي ـل ـيــة ،وع ـلــى أع ـلــى املـسـتــويــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ل ــواشـ ـنـ ـط ــن
وموسكو ،باءت بالفشل .فتحديدًا لدى
أبيب
الـجــانــب الــروســي ،لــم تنجح تــل ّ
فــي الـحـصــول عـلــى ضـمــانــات وتـبــنــي
مـطــالـبـهــا فــي ســوريــا مــا بـعــد مرحلة
تـنـظـيــم داع ـ ــش .وم ــع إدراك إســرائـيــل
خ ـطــورة امل ـعــادلــة املـيــدانـيــة املـتـبـلــورة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وت ـه ــدي ــده ــا
الكبير ألمنها القومي ،حاولت فرض
نفسها ،كــاعــب أســاســي ،عـبــر إطــاق
التهديدات ،والتأكيد على قدرتها في
«خربطة» االتفاقات والتسويات.
تصريحات مسؤوليها غير املباشرة
واضحة في إفهام الطرف اآلخــر ،وفي
املقدمة الجانب الروسي ،أن تهديداتها
ذات صدقية.
وإذا ك ــان االع ـت ــداء اإلســرائ ـي ـلــي ،هــذه
امل ـ ـ ـ ـ ــرة ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ـ ـن ـ ـشـ ــأة ت ـص ـن ـيــع
عسكرية ســوريــة ،كما يــرد في تقارير
إعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد مـ ـن ــاب ــع ق ـ ــدرة
الجيش الـســوري على مواصلة حربه
ضــد الـجـمــاعــات املـسـلـحــة ،إال أن ــه في
امل ـق ــاب ــل ،وربـ ـم ــا أي ـض ــا ف ــي األس ـ ــاس،
مـ ـ ّ
ـوجـ ــه ب ـ ـصـ ــورة غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة إل ــى
الجانب الروسي ،لإليحاء إلى موسكو
ّ
ومصممة ،ونفذت
بأن إسرائيل قادرة
ما ّ
هددت به ،باتجاه فرض خطوطها
الحمراء الجديدة :إبعاد إيــران وحزب
الـلــه عــن ســوريــا ،ومـنــع ترميم الـقــدرة
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـس ــوري ــة .رس ــال ــة ،تــؤكــد
إســرائ ـيــل مــن خــالـهــا أن ــه فــي ح ــال لم
ت ـقــدم مــوسـكــو نفسها عـلــى فـعــل ذلــك

عـبــر االت ـف ــاق وال ـض ـمــانــات ،فــإنـهــا لن
تتوانى هــي عــن فــرض هــذه النتيجة،
بالقوة العسكرية.
مع ذلك ،تبقى إشكالية تتطلب الكثير
م ــن ال ـت ــأم ــل ،وع ـل ــى االق ـ ــل م ــن نــاحـيــة
نـظــريــة ّ ،إذ إن ال ـطــائــرات اإلسرائيلية
التي شنت غــارة «مصياف» ،يفترض
أنـ ـه ــا ك ــان ــت ض ـم ــن مـ ـج ــال ال ـ ـ ـ ــرادارات
وال ـص ــواري ــخ ال ــروس ـي ــة ،رغ ــم أن ـهــا لم
ت ـخ ـتــرق األجـ ـ ــواء ال ـس ــوري ــة ،م ــا يفتح
امل ـج ــال أمـ ــام تـحـلـيـلــن ،ن ـظــريــن على
األق ــل ،بـشــأن حقيقة املــوقــف الــروســي:
ه ـ ــل نـ ـجـ ـح ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ان ـ ـتـ ــزاع
هامش تحرك ميداني ضد أعدائها في
سوريا ،وهــو املستبعد ،بعد حديثها
املفرط عن الفشل األخير ّفي موسكو؟
أم أن الجانب الروسي فضل االمتناع
عن املواجهة املباشرة ،خــال الهجوم
االس ــرائ ـي ـل ــي ،وه ــو األرجـ ـ ــح ،وس ـلــوك
ط ــرق مــواج ـهــة أخـ ــرى غ ـيــر عـسـكــريــة،
أقـلــه فــي ه ــذه املــرحـلــة ،مــع ب ــدء ارتـقــاء
إسرائيل في اعتداءاتها؟
ُّ
تــرقــب ال ــرد الــروســي ،بمعنى مــا الــذي
يمكن أن تـقــوم بــه موسكو فــي أعقاب
االعـ ـت ــداء ،ك ــان مـحــل تـحـلـيــل وتعليق
الخبراء في إسرائيل ،إذ أكد املعلقون

االعتداء اإلسرائيلي
ّ
موجه بصورة
غير مباشرة إلى
الجانب الروسي

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــون ف ـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـع ــاش ــرة
ال ـ ـع ـ ـبـ ــريـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أن امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـي األول
بــال ـه ـجــوم ه ــي روسـ ـي ــا ،ال ـت ــي ال شك
ستعمل عـلــى التحقيق فــي الـحــادثــة.
أم ــا مــن جـهــة اإليــران ـيــن وح ــزب الـلــه،
فــالـحــادث ال يتعلق بهما ،كما تشير
ال ـق ـن ــاة ،وهـ ــم غ ـيــر مــرت ـب ـطــن بـ ــه ،في
إشـ ــارة تــأكـيــديــة إل ــى أن ال ـهــدف األول
إلســرائ ـيــل هــو الـضـغــط عـلــى موسكو
ت ـح ــدي ـدًا ،واخ ـت ـب ــار ن ـيــات ـهــا .وكـشـفــت
الـقـنــاة ،أي ـضــا ،أن ال ــروس خــرجــوا من
لـقــاء نتنياهو ـ ـ بــوتــن قبل أسبوعني
باقتناع بــأن إســرائـيــل لــن تهاجم في

ُيفترض بأن الطائرات اإلسرائيلية كانت ضمن مجال الصواريخ الروسية (أ ف ب)

س ــوري ــا ،وه ــو م ــا ق ــام ــوا بــإبــاغــه إلــى
ال ـســوريــن ،مــا يـعـنــي ،بـحـســب تقرير
القناة ،أن الضربة ّ
موجهة لروسيا قبل
ّ
موجهة لسوريا ،و«علينا أن
أن تكون
ننتظر مــا سـيـحــدث ،فــي هــذه املرحلة
الحساسة».
كيفما ات ـفــق ،ال ج ــدال فــي أن الساحة
السورية أمام محطة ميدانية تنطوي
على العديد من الدالالت ،وهي بمثابة
مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ــرق بـ ـم ــا ي ــرتـ ـب ــط ب ــإم ـك ــان
وسعة ومــدى تثمير الــدولــة السورية
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ان ـت ـص ــاره ــم فـ ــي س ــوري ــا
فــي مرحلة مــا بعد ال ـحــرب .املــؤكــد أن
إســرائـيــل تعمل على اسـتـبــاق الحسم
النهائي مــع تنظيم داع ــش وأشباهه
مــن تنظيمات أخ ــرى ،كــي تحجز لها
م ـكــانــا ف ــي ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،بــال ـقــوة
العسكرية ،بعد الفشل سياسيًا ،وبعد
ّ
تيقنت من أن صراخها الــذي ّ
دوى
أن
ُ
جد
عاليًا في واشنطن وموسكو لم ي ِ
نفعًا.
املــؤكــد أن هــامــش إســرائ ـيــل لــن يكون
واس ـ ـع ـ ــا ،ف ـ ــي حـ ـ ــال كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــرار
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي روس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج ـ ـ ـ ــدي وح ـ ـ ـ ـ ــازم،
بتمرير االت ـفــاقــات املـعـقــودة بينهما.
وتجدر هنا اإلشــارة إلى أن «املوافقة»
ّ
األميركية مسلم بها ،في حال نجحت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـه ـ ـمـ ــة ،مــن
دون تــداعـيــات مــع ال ــروس .إال أن هذا
الـهــامــش املـقـلــص ،ال ــذي يـمـنــع عليها
الذهاب بموجبه بعيدًا في اعتداءاتها،
ال ي ـع ـن ــي أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
التسليم بــالــواقــع الـتـهــديــدي املتشكل
أمامها ،من دون حراك ،وهو ما تحقق
ً
ف ـ ـعـ ــا ،بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـنـتـيـجــة
النهائية لحراكها .االم ــور ،فــي نهاية
املطاف ،بخواتيمها وليس ببداياتها،
خاصة أن هذا املستوى من الضربات
غـيــر ق ــادر عـلــى الـتـغـيـيــر ال ـج ــذري في
امل ـعــادالت الـســوريــة القائمة ،وإن كان
قادرًا على اإلرباك والتشويش.
االرتـ ـق ــاء اإلســرائ ـي ـلــي ح ـصــل ،واأله ــم
مــراق ـبــة وت ـتـ ّـبــع م ــا يـلــي م ــن م ـس ــارات،
سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة ،فــي ال ـيــوم الــذي
ي ـلــي ه ــذا ال ـت ــرق ــي .اس ـت ـجــابــة ال ـطــرف
اآلخر ،أو مواصلة امتناعه عن تحقيق
مصالح إســرائـيــل ،بما يشمل الــدولــة
الـســوريــة وحـلـفــاء هــا األك ـثــر التصاقًا
ب ـهــا ،أو حـلـيـفـهــا ال ــروس ــي ،ه ــي الـتــي
ت ـ ـحـ ــدد مـ ـف ــاعـ ـي ــل ون ـ ـتـ ــائـ ــج املـ ـق ــارب ــة
اإلسرائيلية الجديدة.

مناورة إسرائيل الكبرى:
حزب الله استكمل احتالل المستوطنات!
أنـهــت إســرائـيــل أم ــس ال ـيــوم الــرابــع من
امل ـ ـنـ ــاورة الـفـيـلـقـيــة ال ـك ـب ــرى ،املـ ـق ــرر ان
تستغرق  11يــومــا ،فــي محاكاة لحرب
شاملة في مواجهة حزب الله .مناورة،
ت ــؤك ــد اس ــرائـ ـي ــل ان ـه ــا مـ ـق ــررة مـسـبـقــا،
واس ـت ـغ ــرق االعـ ـ ــداد ل ـهــا ع ــام ــا ونـصــف
ع ــام ،وه ــي غـيــر مرتبطة ب ــأي تـطــورات
اق ـل ـي ـم ـي ــة ،فـ ــي ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والسورية.
مـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـق ـ ــف ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـلـ ـمـ ـن ــاورة ،الـ ـت ــي قـ ــررت
مـسـبـقــا ان ـهــا سـتـنـتـهــي بـهــزيـمــة حــزب
الله ورفعه الرايات البيضاء ،عاليًا جدًا
إل ــى ح ـ ّـد املـبــالـغــة ال ـتــي أثـ ــارت تشكيك
ـ ـ بــل وسخرية ـ ـ عــدد كبير مــن املعلقني
وامل ــراسـ ـل ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن ف ــي وس ــائ ــل
االعالم العبرية.

صـحـيـفــة يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت أش ــارت
في تقرير لكبير معلقيها العسكريني،
أليكس فيشمان ،إلــى أنــه عندما ينفخ
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـض ــات ــه عـلــى
الحدود الشمالية ،ويتحدث عن هزيمة
حزب الله ،فعليه ان يعود بالذاكرة إلى
عام  ،2006من اجل موازنة الفجوة بني
الخطاب املعلن وال ـقــدرة على التنفيذ.
ّ
وح ــذر مــن ان الجيش عليه ان يستعد
ل ـ ـل ـ ـحـ ــروب ،لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
واالن ـجــاز يـتـحــددان حـصـرًا فــي الحرب
نفسها ،وليس في املناورات ،ألن الحرب
هي وحدها االختبار الحقيقي للقدرات.
مع ذلك ،أنهى عناصر وحدة الرضوان
ل ـل ـم ـه ـم ــات الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي حـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
ب ـح ـس ــب فـ ــرض ـ ـيـ ــات امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،أم ـ ــس،
اح ـتــال ـهــم ل ـعــدد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات في

الجليل ،فيما نجح الجيش االسرائيلي،
في املقابل ،بسحب املستوطنني واخالء
املـسـتــوطـنــات .وي ـبــدو بـحـســب فرضية
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة املـ ـعـ ـلـ ـن ــة ،أن اح ـ ـتـ ــال ح ــزب
ال ـل ــه لـلـمـسـتــوطـنــات سـيـسـتـمــر اي ــام ــا،
ي ـخــوض خــالـهــا ل ــواء غــوالنــي مـعــارك
طــاحـنــة الس ـت ــرداده ــا ،عـلــى ان ينتهي
ذلك بنجاح ،مقرر مسبقًا ،يتبعه توغل
اسرائيلي الحق في االراضي اللبنانية.
وإضــافــة إل ــى اسـتـكـمــال تــوغــل عناصر
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه فـ ــي املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات أمـ ــس،
حاكت املناورة تواصل تساقط صليات
الـ ـص ــواري ــخ ع ـل ــى ال ـج ـل ـي ــل والـ ـشـ ـم ــال،
وفحص االستعداد االسرائيلي ملعالجة
تداعياتها ،إذ ّ
دوت صفارات االنذار في
ع ــدد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات ،ف ــي ت ــزام ــن مع
عمليات االخ ــاء واالن ـق ــاذ .وكـمــا يبدو

م ــن ف ــرض ـي ــات امل ـ ـنـ ــاورة ،دور الـجـيــش
االسرائيلي في ّ االيام االولى من الحرب
هو دفاعي وتلقي نتائج هجمات حزب
الـلــه ،ومـحــاولــة التعامل مــع نتائجها،
فيما ينتقل الحقًا إلى مرحلة الهجوم،
بعد استرداد مفترض للمستوطنات.
ويـشــارك فــي امل ـنــاورة الفيلقية ،االولــى
م ـنــذ  19ع ــام ــا 30 ،أل ـف ــا م ــن آم ــر ســريــة
وم ــا ف ــوق ،م ــن دون اس ـتــدعــاء الـجـنــود
ملـهـمــات قـتــالـيــة ،م ــا يـعـنــي ان امل ـن ــاورة
«أركــانـيــة» بامتياز .ويـشــارك فيها كما
هو معلن كل قطاعات وأسلحة الجيش
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
قواعد سالح الجو وتشكيالته وأسرابه،
وكذلك سالح البحرية ومختلف قطعه،
مــع الـتـشــديــد عـلــى اسـتــدعــاء افـتــراضــي
ّ
واملدرعات.
لوحدات املشاة
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سياسة
المشهد السياسي

ّ
الجيش يكرم شهداءه باحتفال رسمي...
ويالحق «أبو طاقية»
المشنوق :االنتخابات النيابية في خطر
بعد أن جرى القفز فوق استحقاق االنتخابات الفرعية خدمة للرئيس
سعد الحريري ولـ«ورقة إعالن النوايا» بين التيار الوطني الحر والقوات ،تبدو
االنتخابات النيابية في خطر ،مع استمرار االنقسام داخل اللجنة الوزارية
ّ
المكلفة بدراسة تطبيق القانون .من جهة ثانية ،بدأّ الجيش بمالحقة
«أبو طاقية» بعد أن ّرفع الحريري الغطاء عنه ،كجزء أول من محاسبة
المسؤولين في ملف العسكريين الشهداء
بعد سنوات من الحماية واالحتضان
األم ـ ـنـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي مـ ــن ق ـب ــل ت ـ ّـي ــار
امل ـس ـت ـق ـبــلُ ،رف ـ ــع ال ـغ ـط ــاء ع ــن الـشـيــخ
مصطفى الحجيري ،املـعــروف بـ«أبو
ط ــاق ـ ّـي ــة» ،ب ـعــد أن م ـ ّـهــد تــوق ـيــف ابـنــه
ُعـبــادة الحجيري ،قبل أي ــام ،وإدالؤه
باعترافات تكشف دور والده في دعم
ال ـج ـم ــاع ّــات اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي ع ــرس ــال،
لفتح ملفاته ،التي لم تكن خافية عن
األجهزة األمنية.
ّ
ومـ ـم ــا ال شـ ـ ّـك ف ـي ــه أن ق ـي ــام الـجـيــش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي أمـ ـ ـ ــس ب ـ ـمـ ــداه ـ ـمـ ــة م ـن ــزل
ال ـح ـج ـي ــري فـ ــي عـ ــرسـ ــال ،ال ـ ــذي ك ــان
متواريًا عن األنـظــار ،ومــن ثـ ّـم انتشار
ال ـج ـي ــش ف ــي ال ـب ـل ــدة وال ـب ـح ــث ع ـنــه،
فــي ق ــرار سياسي عسكري بتوقيفه،
يحوز غطاء الرئيس سعد الحريري،
عدا عن رئيس الجمهورية واالطــراف
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وبـ ـحـ ـس ــب
معلومات «األخ ـب ــار» ،فــإن الحجيري
ب ـ ــات م ـط ـل ـ ّـوب ــا «رق ـ ـ ــم  ،»1وس ـي ـتــابــع
ّ
واملرجح
الجيش تعقبه حتى توقيفه.
أنه لجأ أمس إلى أحد مساجد البلدة،
لثقته بــأن الجيش لن يقوم بمداهمة
املسجد.
مــاحـقــة الـحـجـيــري ،كــواحـ ٍـد مــن أبــرز
الالعبني على الساحة العرسالية في
املرحلة املاضية ،التي استخدمت فيها
الجماعات اإلرهــابـيــة الـبـلــدة منطلقًا
لترهيب اللبنانيني وكقاعدة انطالق
أم ـن ـي ــة تـ ـه ــدد أم ـ ــن ل ـب ـن ــان وس ــوري ـ ّـا،
ً
فضال عن الجرائم التي ارتكبت بحق
العراسلة والنازحني السوريني ،تصبّ
ّ
في خانة فتح ملفات املرحلة املاضية
ال ـت ــي ي ـح ــرص ف ـي ـهــا ال ـع ـهــد ال ـجــديــد
عـ ـل ــى إع ـ ـطـ ــاء صـ ـ ـ ــورة مـ ـغ ــاي ــرة ع ـ ّـم ــا

ّ
سـبــق ،انـطــاقــا مــن مـلــف العسكريني
الشهداء ّ .ومع أن اإلجــراء األمني هذه
املـ ـ ّـرة يــؤشــر إل ــى ب ــدء مــرحـلــة جــديــدة
من القرار السياسي ،تستكمل مرحلة
ّ
ال ـق ــرار ب ـشــن مـعــركــة «ف ـجــر ال ـج ــرود»
ّ
ضد اإلرهابيني ،إل أن القلق كل القلق
من أن تكون مالحقة الحجيري مقدمة
الختصار املسؤولني عن تلك املرحلة
ّ
واملقصرين والذين أوقفوا الجيش عن
تنفيذ مهماته ،بحفنة من املطلوبني
«الصغار» ،قياسًا باإلدارة السياسية
الـتــي تــركــت العسكريني لقمة سائغة
ّ
لجلديهم.
وكذلك األمــر بالنسبة إلــى االحتفال
الـ ـ ـ ــذي ي ـق ـي ـم ــه الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـي ـ ــوم فــي
وزارة الـ ــدفـ ــاع ب ـح ـض ــور الـ ــرؤسـ ــاء
الثالثة ،تكريمًا للعسكريني الشهداء
وأهاليهم الذين ّ
تحملوا أعباء خطف
أبنائهم وقتلهم ،الذي وإن كان واجبًا
ً
ول ـف ـتــة ض ــروري ــة ل ـش ـهــداء املــؤسـســة
ّ
العسكرية ،إل أنــه ال يمكن أن يلغي
ض ـ ـ ــرورة م ـحــاس ـبــة املـ ـس ــؤول ــن عــن
ه ــذه ال ـفــاج ـعــة الــوط ـن ـيــة .وال يمكن

القلق من أن تكون
مالحقة أبو طاقية
تغطية على
ّ
«المتورطين الكبار»

ّ
أيضًا حصر األمر بموظف أو اثنني،
ّ
متهمني ّ اآلن «إعــامـ ّـيــا» بالتقصير
ف ــي م ـل ــف ال ـع ـس ـكــريــن ،بـيـنـمــا يـتـ ّـم
التغاضي عــن مرحلة بأكلمها ،كان
دع ــم اإلرهـ ــاب فـيـهــا مــن قـبــل أط ــراف
وأسـمــاء ونــواب ووزراء ورجــال دين
وإعالميني معروفني باالسم ،موقفًا
س ـيــاس ـيــا ال أكـ ـث ــر ،ك ــره ــا بــالــرئـيــس
الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد واملـ ـق ــاوم ــة
ً
فــي ل ـب ـنــان .ويـقـيــم الـجـيــش احـتـفــاال
ّ
رسميًا وشعبيًا حاشدًا عند الساعة
العاشرة من صباح اليوم في باحة
وزارة الدفاع ،على أن ّ
يتم بعدها نقل
جـثــامــن ال ـش ـهــداء إل ــى قــراهــم لتقام
مراسم التشييع.

االنتخابات النيابية بعد الفرعية؟
ومـ ــع ان ـش ـغ ــال الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام بقضية
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن ،يـ ـ ــواجـ ـ ــه اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة خطرًا
ّ
ّ
حقيقيًا ،في ظل االنقسام الكبير بني
األطراف السياسية حول آلية تطبيق
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـج ــدي ــد .ول ـل ـمـ ّـرة
ال ـث ــال ـث ــة ،ت ـج ـت ـمــع ال ـل ـج ـنــة ال ــوزاري ــة
ّ
املكلفة بالبحث في تطبيق القانون،
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة .وك ــان ــت
االن ـق ـس ــام ــات ّال ـســاب ـقــة ال ت ـ ــزال على
ّ
وتمسكها
حالها ،مع تعنت األطــراف
ب ـ ـمـ ــواق ـ ـف ـ ـهـ ــا .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ــإن م ـص ـيــر ال ـب ـطــاقــات
ً
املمغنطة ال يزال مجهوال ،مع انقسام
ح ــاد ب ــن األط ـ ــراف ح ــول م ــا إذا كــان
االقتراع سيخضع للتسجيل املسبق
إذا كـ ــان خـ ـ ــارج م ـك ــان ال ـق ـي ــد ،أو ال.
ّ
ويتمسك فريق حزب الله وحركة أمل
والقوات اللبنانية بضرورة التسجيل

املسبق ،فيما يرفض التيار الوطني
ّ
ّ
الحر وتيار املستقبل هذا الطرح .إل
أن األب ـ ــرز ف ــي الـجـلـســة ك ــان م ــا قــالــه
وزي ــر الــداخـلـيــة ن ـهــاد امل ـش ـنــوق أمــام
الوزراء املشاركني في الجلسة ،عن أن
وزارة الداخلية إن لم تبدأ عملها في
اإلع ــداد لالنتخابات فــي بــدايــة شهر

تشرين األول ،فإنها ستكون عاجزة
عــن إج ــراء االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة في
ّ
ن ـهــايــة الــرب ـيــع امل ـق ـبــل .وأك ـ ــد أن هــذا
األمــر يتطلب حسم االتفاق على آلية
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون بـ ـح ــدود أق ـصــاهــا
ّ
 15أي ـ ـلـ ــول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،حـ ـت ــى ت ـت ـمــكــن
ال ــوزارة من االنـطــاق في عملها بعد

تقرير

الحريري إلى موسكو ...لتعزيز صورته في الرياض
ليس من دخان أسود وال
أبيض سيتصاعد من زيارة
رئيس الحكومة سعد
لموسكو .الرجل
الحريري
ّ
يلعب الدور المفضل لديه:
«لقاءات مع رؤساء الدول
الكبيرة ليس إال ،واستثمارها
في تعزيز وضعيته أمام
موازين القوى الداخلية»

ميسم رزق
ه ـ ــو املـ ـشـ ـه ــد نـ ـفـ ـس ــه مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر مــن
ّ
عـ ــام ،س ـي ـت ـكـ ّـرر ب ـع ـ َـد ي ــوم ــن .سـيـحــط
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري فــي موسكو
ل ـل ـق ــاء ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
ّ
بــوتــن .لـكــن تفاصيل كـثـيــرة تـغـ ّـيــرت.
ال ــوض ــع ف ــي ك ــل م ــن س ــوري ــا واملـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ول ـب ـن ــان أي ـضــا،
ل ــم ي ـعــد ع ـلــى ح ــال ــه .ح ـتــى ال ـحــريــري
ّ
تغير وأصبح رئيسًا لحكومة لبنان.
ّ
الـثــابــت بــن التوقيتني هــو أه ــم صفة
عند الحريرية السياسية :التجوال في
الخارج لنسج عالقات دولية ،ورصد
معلومات املنطقة والعالم .هــذه لعبة

رئيس الحكومة املفضلة .كانت كذلك
بــالـنـسـبــة إلـ ــى والـ ـ ــده ال ــرئ ـي ــس رفـيــق
الحريري.
ُ
منذ أيام خرج عضو كتلة «املستقبل»
عقاب صقر في مقابلة له مع صحيفة
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط» ،ق ـ ـ ــال ف ـي ـه ــا إن
«الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري سـ ـيـ ـب ـ ّـن خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه
لـبــوتــن مـخــاطــر ب ـقــاء الــرئ ـيــس بـشــار
األسد على مستقبل سوريا ومستقبل
لـ ـبـ ـن ــان ،وم ـ ـخـ ــاطـ ــره عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــات
العربية ـ الروسية» ،مؤكدًا أن «رئيس
الـحـكــومــة لــديــه م ـب ـ ّـررات ل ــذل ــك» .ربما
ق ــال صـقــر ذل ــك ألس ـب ــاب عـ ـ ّـدة ،أهمها
ّ
التشوش الــذي يعيشه محوره
درجــة
نتيجة تراجعه في املنطقة ،أو لضعف

قدرته على ّ
تقبل الواقع وإدراك مالمح
املنطقة التي تقول إن سوريا لم تسقط،
ومـعـهــا كــل امل ـحــور الــداعــم لـهــا .لكنه،
ول ــأم ــان ــة ،ك ــان واق ـع ـيــا ح ــن اع ـتــرف
في املقابلة ذاتها بأن «الحريري ليس
لديه وهم بأنه قادر على تغيير موقف
روسـ ـي ــا» .ف ـهــذه حـقـيـقــة ينقلها زوار
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري ع ـن ــه« :هـ ــو ي ــدرك
حجمه ودوره ويعرف تمامًا التغيرات
ال ـت ــي ط ـ ــرأت ،وي ــري ــد ال ـت ـص ــرف عـلــى
أســاس ـهــا بـمــا يـضـمــن وض ـع ــه» ،وهــو
أي ـضــا «يـبـحــث ع ــن ض ـمــانــات جــديــدة
لبقاء حكومته على ما هي عليه ،فال
تدفع ضريبة أي تسوية في املنطقة».
ذهـ ــاب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة إل ــى روس ـيــا

ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـم ـ ــان ـ ــات ل ـي ــس
األول مــن نــوعــه .قبل إنـجــاز التسوية
الــرئــاس ـيــة ،ق ـصــد ال ـح ــري ــري الــرئـيــس
ّ
بــوتــن ،وك ــان (األول) فــي ع ــز ضعفه؛
رئ ـيــس ت ـيــار ال يـمـلــك س ــوى منظومة
س ـيــاس ـيــة وم ــال ـي ــة «ع ـل ــى ال ـح ــدي ــدة».
آن ـ ــذاك ،ك ــان يستعجل إن ـتــاج تسوية
رئاسية تعيده إلى السلطة من الباب
الـ ـق ــوي .بـ ــاب رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .راح
وفــي جعبته كــام عــن تهيئة األج ــواء
النتخاب العماد ميشال عون رئيسًا،
م ـط ــال ـب ــا بـ ـضـ ـم ــان ــات ل ـح ـم ــاي ــة ه ــذه
التسوية ،وحماية أمـنــه ،والـتــأكــد من
عــدم وجــود ممانعة روسية وإيرانية
لشخصه.
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سياسة

وزارة الداخلية
لن تستطيع إجراء
االنتخابات إن لم
تحسم آلية
القانون
قبل  15أيلول
(هيثم الموسوي)

ّ
أسبوعني ،وإل فــإن «االنتخابات في
خطر» ،فيما يبدو االتفاق خالل املهل
ً
أمرًا مستحيال!
ّ
وك ـ ــان امل ـش ـن ــوق ق ــد أك ـ ــد ف ــي جلسة
مجلس الــوزراء أنه لن يطرح مسألة
االن ـت ـخــابــات ال ـفــرع ـيــة ف ــي طــرابـلــس
وكسروان في الجلسة ،بل في جلسة

أمـ ــا الـ ـي ــوم ،وب ـع ــد أن أص ـب ــح رئـيـســا
ل ـل ـح ـكــومــة ،ال أح ــد قـ ــادر ع ـلــى حصر
ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـج ــدي ــدة بـ ـعـ ـن ــوان وح ـي ــد.
ّ
وف ــي ظ ــل الــوضــع اإلقـلـيـمــي املـتــدهــور
وال ـخ ــاف ــات الـخـلـيـجـيــة ـ ـ الخليجية،
ّ
يعول الحريري على أن تكون الزيارة
«خ ـط ــوة نـحــو تـعــزيــز وضـعـيـتــه أم ــام
موازين القوى الداخلية» ،ولها أربعة
أس ـ ـبـ ــاب؛ األول أنـ ـه ــا «ت ـع ـط ـيــه دف ـعــا
داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئ ـت ــه ،ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
الـسـنـيــة الــوح ـيــدة ال ـق ــادرة عـلــى طــرق
أب ــواب رؤس ــاء ال ــدول الـكـبــار كـمــا كــان
ُ
والــده يفعل» .هل ُيمكن أن تثمر هذه
ّ
الــزيــارة شـيـئــا؟ لـيــس مـهـمــا .املـهــم هو
إيصال هــذه الـصــورة عنه في الدرجة

م ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي قـ ـص ــر ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا .ويـ ـب ــدو
ك ـ ــام امل ـش ـن ــوق املـ ـ ـك ـ ـ ّـرر« ،ت ـسًــوي ـفــا»
لالنتخابات الفرعية ،ترجمة لقرار
واضـ ــح م ــن ال ـح ــري ــري ،وب ـغ ـطــاء من
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ب ـعــدم إج ــراء
ّ
االنتخابات الفرعية ،كل لحساباته،
ع ـل ـمــا بـ ــأن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة كـ ــان قد
أرس ـ ــل م ـش ــاري ــع امل ــراس ـي ــم املـتـعـلـقــة
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة م ـن ــذ مـ ـ ّـدة
طويلة إلى رئاسة الحكومة.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ظ ـهــر أم ــس الـتـبــايــن
الحاد في موقفي كتلة الوفاء للمقاومة
وامل ـك ـتــب الـسـيــاســي لـتـيــار املستقبل،
ال ــذي انعقد أمــس فــي «بـيــت الــوســط»
برئاسة نائب رئيسه باسم السبع ،بعد
متناقضني صدرا عن الطرفني.
بيانني
ّ
وفــي حــن تــوقــف بـيــان املستقبل عند
«املــواقــف الـتــي ص ــدرت عــن مسؤولني
سـعــوديــن ب ـشــأن ل ـب ـنــان» ،فــي إش ــارة
إل ــى م ــوق ــف وزيـ ــر ال ــدول ــة ال ـس ـعــودي
لشؤون الخليج تامر السبهان ،والذي
ّ
حادًا على حزب الله ّ
شن هجومًا ّ
وهدد
الـلـبـنــانـيــن مـطــالـبــا إيــاهــم بــالــوقــوف
ض ــد ح ــزب ال ـلــه أو م ـعــه ،طــالــب بـيــان
كـتـلــة امل ـقــاومــة بــ«تـصــويــب الـعــاقــات
مــع ســوريــا ومـعــالـجــة الـشــوائــب التي
تضر باملصالح املشتركة واملتداخلة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» .وب ـي ـن ـمــا اع ـت ـبــر بـيــان
املستقبل كالم السبهان «رسالة تنبيه
ي ـجــب تـلـقـفـهــا وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا بكل
جــديــة وم ـســؤول ـيــة» ،وأن «االسـتـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ال ي ـس ـت ـق ـيــم ع ـل ــى ق ــاع ــدة
اإلفراط املتواصل والبذيء في االساءة
لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ودول
الخليج العربي ،على صورة ما يجري
تـ ــداولـ ــه م ــن خـ ــال ن ـ ــواب واش ـخ ــاص
يدينون بالتبعية لحزب الله وبقايا
ال ـع ـســس ال ـق ــائ ــم ع ـلــى خ ــدم ــة الـنـظــام
ّ
ال ـســوري» ،أكــد بيان املـقــاومــة على أن
«التطورات االيجابية في كل من لبنان
وس ــوري ــا تـسـمــح ل ـلــدول ـتــن بـمـقــاربــة
موضوعية للعالقات فــي مــا بينهما
ت ـس ـهــم إي ـج ــاب ــا ف ــي تـخـفـيــف األع ـب ــاء
عـ ــن ال ـش ـع ـب ــن ال ـش ـق ـي ـقــن وم ـعــال ـجــة
ع ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن ال ـط ــوع ـي ــة اآلمـ ـن ــة،
وتدفع باتجاه إعادة تفعيل العالقات
السياسية واالقتصادية وغيرها في
إط ــار االح ـتــرام املـتـبــادل بــن البلدين،
وتحقيق املصالح املشتركة».

يعتقد الحريري أن
زياراته الدولية ترفع
من أسهمه لدى
جمهوره وتدعم
بقاءه في السراي
األول ـ ـ ـ ــى .وف ـي ـم ــا ال ي ـم ـلــك ال ــرج ــل أي
أوراق فــي الــداخــل اللبناني يستطيع
وضعها على الطاولة ،اختار اإلمساك
ّ
فتحول إلــى ّ
رحالة
بامللف الخارجي،
ف ــي رح ــات ــه م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة،
إل ــى فــرن ـســا ،واآلن إل ــى مــوس ـكــو .من
ه ــذا الـسـبــب ي ـت ـفـ ّـرع آخ ــر ،مـبـنــي على
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قبل عرسال كان هناك الكويخات
محمد نزال

قبل «موقعة عــرســال» فــي البقاع ،كــان هناك «حادثة
ّ
الكويخات» في عكار .قبل  2آب  ،2014كان هناك 20
ُ َ
سيقتل
أيار  .2012رجل دين اسمه أحمد عبد الواحد،
بعد قليل ،إذ يرفض االمتثال لحاجز الجيش بتفتيش
س ـي ــارت ــه ...ويـنـطـلــق ُم ـســرعــا .كــانــت سـيــارتــه تحوي
ّ
طلق عناصر الحاجز النار
أسلحة
حربية ظــاهــرةُ .ي ِ
ّ
ُ
ّ
على اإلط ــارات ،بــا قتل ،فــيــرد عليهم بطلقات نــاريــة.
يصاب أحد العسكريني .اآلن َ
سيفتح ّ
ضباط وعناصر
الحاجز النار على السيارة بغزارةُ .يقتل الشيخ عبد
الواحد ومرافقه .كان ُيريد الوصول إلى مكان ّ
تجمع
دعا إليه النائب خالد الضاهر ،في حلباّ ،
ردًا على ّ
تجمع
ً
دعا إليه أوال الحزب السوري القومي االجتماعي ،وذلك
ً
إحياء لذكرى مجزرة حلبا ( )2008التي كان الضاهر
ّ
ّ
سيتعرض الجيش بعدها ملوجة إذالل
أحد صناعها.
ّ
وكسر وتركيع لم يعرفها منذ انتهاء الحرب األهلية.
تـقــوم القيامة وال تقعد ِمــن أجــل الـشـيــخ ...ويــا غيرة
الــديــن .تقطع الـطــرقــات ،بــاإلطــارات املشتعلة والعوائق
ّ
الحديدية ،وتتفاعل موجة الخطاب املذهبي .ثالثة ّنواب،
ّ
(شعبية)
ُيحسبون على ّتيار املستقبل ،يقودون حملة
ض ــد ال ـج ـيــش ف ــي م ـنــاطــق ال ـش ـم ــال :خ ــال ــد ال ـضــاهــر،
محمد كـ ّـبــارة ومـعــن املــرعـبــي .مؤسسة دار الفتوى
تنضم :إع ــان الـحــداد ثــاثــة ّأي ــام .حــال فــوج املجوقل
ف ــي ال ـج ـيــش ،الـ ــذي ك ــان يـتـبــع ل ــه حــاجــز ال ـكــوي ـخــات،
ً
ّ
العسكرية ّ
برمتها ،وصــوال إلى
ومــن خلفه املؤسسة
ِ
ّ
ّ
مختلف الـقــوى السياسية :صمت مطبق .إنــه خــوف،
ّ
بل التخويف ،أو الخجل ،أو بمعنى أدق :التخجيل .كان
ّ
سورية «ثائرة» تخرق الحدود ،وبعضها
ّثمة أصوات
ِمــن ّ
مقرها الحديث آنــذاك في طرابلس ،تدلي بدلوها
ّ
متضامنة مع «البيئة الحاضنة» على شكل «يــا أيها
الجيش الصليبي» .أخيرًا ترضخ السلطة .خبر توقيف
ّ
عسكريًا لــن يوقف املــوجــة .قائد فوج
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امل ـجــوقــل ،يــوم ـهــا ،الـعـمـيــد ج ــورج نـ ــادر ،يــدخــل حــالــة
كآبة .لم يفلح في الدفاع عن عسكرييه في السياسة.
ّ
َينشر بعد أربع سنوات ِمن مذكراته« :هذا أنا ،حادثة
الكويخات ،وحيدًا واجهت وبقيت وحيدًا».
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــون خ ـلــف ال ـق ـض ـبــان .ال ـتــأج ـيــج الـسـيــاســي
واملــذهـبــي ُيــريــد أكـثــر ِمــن ذل ــك :تحطيم زج ــاج سيارة
ع ـس ـكــري ،إطـ ــاق ن ــار ف ــوق رأس أح ــد الـعـسـكــريــن،
محاولة دهس ،مطاردة عسكري في سيارته وإطالق
النار نحوه ،وهكذا .كان ثالثي ّ
«نواب ّ
األمة» املذكورين
يـضـحـكــون فــي سـ ّـرهــم .للسخرية ص ــوت ُسـ ِـمــع ِمــن
أروق ــة الـحــريـ ّ
ـريــة على مساحة مـنــابــرهــا .قيل الحقًا،

اس ـت ـغ ــال ال ـح ــري ــري ل ـه ــذه ال ــزي ــارات
واس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي عــاقــاتــه الـعــربـيــة،
تحديدًا مع اململكة العربية السعودية.
ّ
يــظــن أن م ـثــل ه ــذه ال ـل ـق ــاءات سـتــرفــع
مــن أسهمه كشخصية سياسية لدى
اململكة ،وتسمح له باستعادة مكانته.
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـ ــزور ال ـس ـع ــودي ــة
كـعــادتــه بعد كــل جــولــة ،لوضعها في
ص ـ ــورة ل ـق ــاءات ــه ،وال ـت ـســويــق لنفسه
على أنه ُيمكن أن يكون سفيرًا لها في
عــواصــم ال ــدول ،أو وزي ـرًا لخارجيتها
ب ــال ــوك ــال ــة .ث ــال ـث ــا ،ي ـس ـعــى ال ـح ــري ــري،
وهو العارف بعدم قدرته على إحداث
أي تغيير فــي الـسـيــاســة الــروسـيــة أو
موقفها ،إلى تقوية مظلته الشخصية

وهــذه قناعة العميدّ ،إن ما حصل كــان «مـ ّ
ـدبـرًا» .كان
ال بـ ّـد للفوج ،ال ــذي كــان رأس حــربــة فــي منع «املنطقة
العازلة» (التي ُحكي عنها ملصلحة املسلحني السوريني
ً
ِم ــن ال ـح ــدود الـشــرقـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وصـ ــوال إل ــى البحر
غربية ّ
ّ
ّ
تحدثت عــن ذلــك.
استخبارية
غــربــا) .تقارير
دور (بعض) الجيش في طرابلس وعموم الشمال لم
يكن ي ــروق دائـمــا ّ
منسقي قــواعــد األزم ــة املـمـتــدة إلى
لـبـنــان ِم ــن س ــوري ــا .ن ـشــرت األخ ـب ــار ،فــي تـلــك ّ
األيـ ــام،
تـقــريـرًا بـعـنــوان« :امل ـجــوقــل» يــدفــع ثـمــن مـنــع «املنطقة
ّ
عفوية مع
العازلة» ( 23تموز  .)2012كان عن جلسة
ّ
ضباط ِمن الجيشِ ،من املجوقل تحديدًا ،وهم في ذروة
غضبهم مما حصل لزمالئهم ومؤسستهم .أحدهم
ّ
ق ــال« :أث ـبــت الـنــائــب الـضــاهــر أن ــه األقـ ــوى .نـحــن الــذيــن
ُيفترض بنا حماية الناس ِمن الخطر ،بتنا بحاجة إلى
َمن يحمينا ِمن األوغــاد .ال شيء يؤذينا ّ
حاليًا بقدر
اهتزاز صورتنا في عيون اللبنانيني» .نقلوا عن قائد
فوجهم قوله لهم« :سامحوني ،لقد أخـطــأت .أخطأت
بــأن ّ
دربـتـكــم على الشجاعة وال ـشـ ّـدة وع ــدم التراخي،
ففي هــذا البلد يصبح العمل وفقًا لألصول جريمة».
عند إخالء سبيل العسكريني ،ورغم عدم حفظ امللف
قضائيًا ،قامت قيامة الفريق ّإياه ّ
ّ
مجددًا .عاد الضغط
السياسي على الـقـضــاء .صــدر ق ــرار بــإعــادة توقيف
العسكريني .كانت فضيحة .أحد ّ
الضباط قال للقاضي
عند إعادة توقيفهّ :
«بأي وجه تقابلنا مرة ثانية ،وكيف
لك أن تحقق معنا من جديد ،بعدما أخليت أنت سبيلنا
سابقًا؟»ُ .يجيبه القاضي« :ضغط سياسي أكبر ِمن
الجميع».
ّ
ال ـي ــوم ،تـتـحــدث الـسـلـطــة عــن تــأسـيــس مـلــف قضائي
ملحاسبة «قتلة الجيش» في عرسال عام  .2014هؤالء
«القتلة» الذين سيكونون في النهاية «الــدواعــش»ّ .أما
ّ
محلية
َمــن كشف ظهر الجيش واشتغل به سياسة،
ّ
وإقليميةِ ،فمن السذاجة ،في بالدنا ،أن نتوقع محاسبته
ّ
معنويًا .بعد حادثة الكويخات ،اشتهر
كقاتل ...ولــو
ّ
النائب الضاهر بدعوته إلى «تقسيم الجيش» مذهبيًا.
ّ ّ
ّأما ّ
صحافية يتهم فيها
كبارة ،فاشتهر بعقد مؤتمرات
ّ
األبرياء» وال ّبد ِمن املحاسبة .أخيرًا
الجيش بأنه «يقتل ّ
املرعبي ،الذي أظهر كل مواهبه في تقريع الجيش ،إلى
فتم ّ
مرة إلى هدر دم قائد الجيشّ ،
حد أنه دعا ّ
االدعاء
عليه ُ
ور ِفع إلى مجلس النواب طلب نزع الحصانة عنه
ملحاكمته .وكما العادة ،نام الطلب في الدرج األبدي .أين
ّ
ّ
اللبنانية.
مارس» عن ّأمتنا
الضاهر اليوم؟ إنه نائب ُ«م
ِ
ّ
ّ
أين ّ
الحاليةّ .أما
كبارة؟ إنه وزير العمل في حكومتنا
ّ
ّ
الحالية ،أيضًا،
املرعبي ،دام رعبه ،فإنه في الحكومة
ّ
وزير شؤون النازحني .إنه نظام املكافآت في بالدنا.

ع ـب ــر ن ـس ـج ــه عـ ــاقـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ،يــريــد
م ــن خــال ـهــا الـ ـق ــول إنـ ــه صـ ــوت ق ــوي،
واملحافظة على فــرص الـعــودة رئيسًا
للحكومة بـعــد االنـتـخــابــات النيابية
املقبلة .يفصل ّ
املقربون من الحريري
هذه األيــام بني سياسته وسياسة كل
ّ
ينجر إلى أي مواجهة
تياره« ،فهو لن
مهما بلغت حجم الضغوطات عليه».
وه ـ ـ ــذا س ـي ـك ــون «جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـن ـق ــاش
الـ ــذي س ـي ــدور ف ــي حــديــث الــرئـيـســن،
وسـيـنـطـلــق م ـنــه الس ـت ـق ـصــاء الــوضــع
الــدولــي ومـســار األم ــور» ،مــع تشديده
ّ
على «سياسة الحياد التي يذكر بها
ع ـن ــد ك ــل ج ـل ـســة داخـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة أو
خارجها».

من جهة أخرى ،وفيما يرافق الرئيس
الحريري في جولته عدد من الــوزراء،
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـنـ ـض ـ ّـم الـ ـ ــى ال ــوف ــد
ال ـس ـيــاســي وفـ ــد اق ـت ـص ــادي ملـنــاقـشــة
بعض االتـفــاقـيــات ،ويبلغ عــددهــا 14
تعنى بها مجموعة من الوزارات .كذلك
ت ــداول ــت ب ـعــض امل ـع ـل ــوم ــات إمـكــانـيــة
انـضـمــام رئـيــس بـلــديــة ب ـيــروت جمال
عـيـتــانــي ال ـي ــه ،إذ قـيــل إن «مـشــاركـتــه
تـهــدف إل ــى الـبـحــث فــي خـطــط خاصة
ب ــأزم ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات» ،غ ـي ــر أن م ـص ــادر
فــي الـبـلــديــة نـفــت أن يـكــون ذلــك سببًا
ملرافقة عيتاني للحريري ،خصوصًا
أن «النقاش اليوم يحصل مع شركات
أملانية ودنماركية».
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مصرف لبناني يتعاقد مع من أراد «خنق نصرالله» *
عمر نشابة
«أسافر في كل أنحاء العالم ّ
لحث الشركاء
على مضاعفة الضغط على حزب الله»
ش ـهــادة دان ـي ــال غــايــزر أم ــام الـكــونـغــرس
األميركي 2016/6/9
أعـلــن مـصــرف «سوسييتيه جـنــرال»
في لبنان انضمام «املساعد السابق
ل ــوزي ــر ال ـخ ــزان ــة االم ـيــرك ـيــة ل ـشــؤون
تـ ـم ــوي ــل االره ـ ـ ـ ـ ــاب دان ـ ـ ـيـ ـ ــال غ ــاي ــزر
ك ـك ـب ـيــر م ـس ـت ـش ــاري رئ ـي ــس مـجـلــس
املدير العام للبنك ،أنطوان
االدارة –
ُ
ص ـح ـنــاوي» (ن ـشــر اإلعـ ــان فــي عــدد
يوم أمس من «األخبار» ،الصفحة .)7
دان ـيــال غــايــزر هــو املـســاعــد السابق
ل ــوزي ــر ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ــي ل ـشــؤون
تمويل اإلرهاب لدى «مكتب اإلرهاب
واالستخبارات املالية» (من أيار 2011
ح ـتــى ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  .)2017وك ــان
قــد ق ــدم إفـ ــادة أم ــام الـلـجـنــة الفرعية
مل ـكــاف ـحــة االره ـ ـ ـ ــاب ف ــي ال ـكــون ـغــرس
االميركي يوم  9حزيران ّ 2016ادعى

خاللها أن حزب الله «قتل أميركيني
أكـثــر مــن أي مجموعة إرهــابـيــة قبل
هجمات  11أيـلــول (ّ ،»)2005
ملمحًا
الى الهجمات التي استهدفت قاعدة
عسكرية أميركية في لبنان والسفارة
االميركية عامي  1983و .1984وتابع
غ ــاي ــزر إف ــادت ــه بــال ـتــأك ـيــد أن حــزب
ّ
«استمر بالتآمر االرهابي حول
الله
العالم كما رأينا في تفجيرات بلغاريا
عام  2013والعمليات التي تم كشفها
فــي قبرص عامي  2012و 2015وفي
بيرو وتايالند عام  .»2014لكن ال بد
مــن االش ــارة الــى أن مــزاعــم غــايــزر ال
تستند الى أي نتائج تحقيق قضائي
م ـحــايــد ي ـث ـبــت ص ـح ـت ـهــا ،وبــال ـتــالــي
يفترض وضعها في إطار التكهنات
واالتهامات السياسية.
غـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــزر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــا
لـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ق ـبــل
الـتـحــاقــه بـ ــوزارة الـخــزانــة ع ــام 2004
ش ــرح ألع ـض ــاء الـلـجـنــة الـفــرعـيــة في
ّ
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس أن ـ ــه رك ـ ـ ــز ع ـل ــى «الـ ـح ـ ّـد
مــن تـمــويــل ح ــزب الـلــه فــي لـبـنــان من

خــال الـتـعــاون الــواســع ()extensive
مع السلطات واملـصــارف اللبنانية».
في لبنان شملت الجهود االميركية
للحد مــن تـمــويــل ال ـحــزب «إجـ ــراءات
مالية ضخمة ( )robustلعزل الحزب
ع ــن ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي الـ ـع ــامل ــي» .كــذلــك
شملت تلك الجهود «ارتباطًا واسعًا
( )extensive engagementبالسلطات
املــالـيــة اللبنانية للتأكد مــن حماية
ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي م ــن اس ـت ـغ ــال ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه» .ف ـه ــل ت ـح ــول ذلـ ــك «االرت ـ ـبـ ــاط
ال ــواس ــع» الـ ــذي ت ـحــدث ع ـنــه غــايــزر
أمام الكونغرس الى تعاقد مباشر مع
أحــد املـصــارف اللبنانية لالستفادة
مــن خبرته «فــي تطوير أعماله على
الصعيد الــدولــي» كما ورد فــي نص
إعالن املصرف؟
زار غ ــاي ــزر ل ـب ـن ــان ف ــي أيـ ـ ــار 2016
واجتمع بالرؤساء الثالثة وباملدير
العام لألمن العام ،وأجرى مقابلة مع
إحدى محطات التلفزيون اللبنانية،
سئل خاللها ّ
عما إذا كانت العقوبات
املالية االميركية تنطبق على وزراء

ح ــزب ال ـلــه ون ــواب ــه فــأجــاب «ن ـحــن ال
ّ
نميز بني أعضاء حزب الله».
ّ
س ــم ــى غـ ــايـ ــزر خـ ـ ــال ت ــوجـ ـه ــه ال ــى
أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس عـ ـ ـ ـ ـ ــددًا م ــن
االشـ ـخ ــاص امل ـش ـمــولــن بــالـعـقــوبــات
املــالـيــة االمـيــركـيــة ،واتهمهم بجرائم
«تـ ـبـ ـيـ ـي ــض أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ل ـ ـصـ ــالـ ــح حـ ــزب
الـلــه» ّ
وادع ــى أن الحكومة اللبنانية
أوقـفــت عمل البنك اللبناني الكندي
اسـتـجــابــة لـنـتــائــج تـحـقـيـقــات وزارة

غاليزر كان
محاميًا لالستخبارات
االميركية قبل
التحاقه بوزارة الخزانة

ال ـخ ــزان ــة االم ـي ــرك ـي ــة .وزع ـ ــم أن لــدى
ح ــزب ال ـلــه داع ـم ــن ف ــي أك ـثــر م ــن 20
ب ـل ـدًا ف ــي أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وغ ــرب
أفــريـقـيــا وال ـش ــرق االوس ـ ــط .وأك ــد أن
وزارات الخارجية والـعــدل والخزانة
االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ّأس ـ ـ ـسـ ـ ــوا «مـ ـجـ ـم ــوع ــات
ت ـعــاون» ( )coordination groupsمع
ق ـ ــوى إنـ ـف ــاذ الـ ـق ــوان ــن ف ــي أفــري ـق ـيــا
وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا
الوسطى والجنوبية ملواجهة حزب
ال ـل ــه .وأشـ ــار ال ــى «ال ـت ـع ــاون الــوثـيــق
( )close collaborationم ــع مـصــرف
ّ
الخاصة».
لبنان واملؤسسات املالية
ّ
«ن ـحــن ال ن ــرك ــز ع ـلــى مــذهــب م ـحــدد،
بـ ـ ــل يـ ـنـ ـحـ ـص ــر هـ ــدف ـ ـنـ ــا ب ـم ـج ـم ــوع ــة
واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط :حـ ــزب الـ ـل ــه ،أع ـض ــاؤه
ومنظماته» ،تابع غاليزر ،مشيرًا الى
أن «الخطوات التي قمنا بها أحدثت
مناخًا مـعــاديــا لعمل حــزب الـلــه ،من
ّ
والحد من
خالل زيــادة كلفة االعمال
ال ـقــدرة على نقل االم ــوال وتخفيض
الـ ـ ــدخـ ـ ــل .وس ـ ـعـ ــت ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات الـ ـح ــزب
الـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أثـ ــر ال ـع ـق ــوب ــات،
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حزب الله «وسيط» بين القوميين!
المصلحة السياسية في لبنان،
والتطورات العسكرية في سوريا،
ّ
تتطلبان أن يكون الحزب السوري
االجتماعي خاليًا من األزمات
القومي
ُ
الداخلية التي قد تعكر تطوره.
التوسط بين
لذلك ،بادر حزب الله إلى ّ
«الرفقاء» المتخاصمين عله
ُ
ُيصلح ما أفسد
ليا القزي
قرابة سبعة أشهر ّ
مرت ،من دون أن
يتمكن املتخاصمون داخــل الحزب
الـ ـس ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي مــن
ّ
حل خالفاتهم الحزبية ،على الرغم
ّ
م ــن ت ـع ــدد امل ـل ـفــات ال ـتــي تـسـتــوجــب
منهم تحصني ساحتهم الداخلية،
ك ــالـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة الـ ـت ــي ُيـ ـش ــارك
فـيـهــا تنظيمهم الـعـسـكــري «نـســور
ال ــزوب ـع ــة» ،واالن ـت ـخـ ّـابــات الـنـيــابـيــة
ـوض أن
ال ـ ـعـ ـ ّـام املـ ـقـ ـب ــل .ول ـك ــن ـه ـ ًـم ع ـ ـ ّ
ُيـ ـن ــظـ ـم ــوا حـ ـ ـ ــوارًا ف ـ ـعـ ــاال ُي ـجــن ـب ـهــم
خ ـضــات هــم فــي غـنــى عـنـهــا ،تــركــوا
املـ ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام أزم ـ ـت ـ ـهـ ــم

سعى ّحردان إلى تسويق
اسم حنا الناشف رئيسًا
للحزب بدل قانصو
الداخلية ،إلى أن ّ
قرر حزب الله ،قبل
ّ
قــرابــة شهر ،تلقف املـبــادرة والعمل
ع ـلــى إيـ ـج ــاد أرضـ ـي ــة م ـش ـتــركــة بــن
األفرقاء املتخاصمني.
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،ب ــدأت
األزمة داخل «القومي» ،نتيجة قبول
ّ
رئ ـيــس ال ـح ــزب عـلــي قــانـصــو تــولــي
منصب وزاري من دون العودة إلى
املجلس األعلى ،الذي عليه أن ُيجيز
للرئيس املــزاوجــة بني منصبه وأي
م ـن ـص ــب رسـ ـم ــي آخ ـ ـ ــر ،كـ ـم ــا يـنــص

دسـتــور «الـقــومــي» .ق ـ ّـدم ،فــي حينه،
رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى م ـح ـم ــود
ع ـب ــد الـ ـخ ــال ــق ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـســابــق
ل ـل ـح ــزب ج ـ ـبـ ــران ع ــريـ ـج ــي ،ون ــائ ــب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ت ــوف ـي ــق
مهنا ،واألمــن العام للمؤتمر العام
لـ ــأحـ ــزاب ال ـع ــرب ـي ــة ق ــاس ــم ص ــال ــح،
والنائبان السابقان غسان األشقر
وأنـطــون خليل ،استقاالتهم .ولكن،
ُ َ
لــم ت ـتــل االس ـت ـقــاالت فــي أول جلسة
ّ
للمجلس األعلى بعد تقديمها ،ألن
ّ
أص ـحــاب ـهــا عــل ـقــوا ال ـع ـمــل ب ـهــا بعد
ـوار م ــع الـنــائــب
أن ق ـب ـلــوا إج ـ ــراء ح ـ ـ ٍ
(وأب ـ ــرز ق ـيــاديــي «ال ـق ــوم ــي») أسـعــد
ح ـ ـ ـ ــردان .الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأه عـبــد
ّ
ال ـخ ــال ــق ،وك ـ ــان ه ــدف ــه «ح ـ ــل األزمـ ــة
ال ــداخ ـل ـي ــة» ،ل ــم ُي ـك ـتــب ل ــه ال ـن ـجــاح.
أســاب ـيــع طــوي ـلــة م ـ ـ ّـرت ،م ــن دون أن
يـ ـتـ ـج ــاوز املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاورون اع ـت ــراف ـه ــم
بــوجــود ُمشكلة إلــى مرحلة البحث
ّ
ّ
ـول لها .حتى إن «الوسيط»
عــن حـلـ ٍ
ّ
ب ــن ال ـفــري ـقــن ،وائ ــل حـسـنـيــة ،عــلــق
عـ ـمـ ـل ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــزبـ ـ ــي ،رافـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ــرض
ّ
حــردان له بأن يتولى منصب نائب
رئـ ـي ــس «ال ـ ـقـ ــومـ ــي» ،ب ـع ــد اع ـت ـك ــاف
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ول ـي ــد زي ـت ــون ــي فــي
حزيران املاضي عن القيام بمهماته
احتجاجًا على «خرق الدستور» من
قبل رئـيــس ال ـحــزب ،وقــد ق ـ ّـدم طعنًا
ّ
إل ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة مـ ـف ــاده أن
قــانـصــو خــالــف ال ـقــوانــن الـحــزبـيــة.
ّ
الحد؛
االعتكافات لم تقف عند هذا
ف ـه ـنــاك خ ــاف ــات أي ـض ــا ب ــن رئـيــس
امل ـح ـك ـمــة ال ـحــزب ـيــة ح ـســن عـيـســى،
والــرئـيــس الــرديــف للمحكمة بسام
نجيب ،الذي ُي ّ
هدد باالستقالة .كلك
ّ
فإن الحزبيني زهير فياض وفارس
سـعــد زارا حـ ــردان إلب ــاغ ــه نيتهما
ّ
تقديم استقالتيهما« ،ولكنه تمكن
م ــن إقـنــاعـهـمــا بــال ـعــدول ع ــن ذل ــك»،
بحسب املصادر.
جاء قرار حزب الله باملبادرة ،وبعث
أحد أعضاء املكتب السياسي موفدًا
ل ـل ـق ــاء امل ـت ـخ ــاص ـم ــن ،انـ ـط ــاق ــا مــن
أهمية «إعادة اللحمة بني القوميني
وتقوية وضعهم بني لبنان وسوريا
الـتــي ُي ـشــاركــون فــي تـحــريــرهــا ،ولـ ّـم
شـمــل مـحــور  8آذار بـمــا يـتـ ُـاء م مع
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي املـ ـقـ ـب ــل».
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«النموذج»
عامر محسن
لكنني أرى أن هذا يشير الى فعالية
جهودنا».
وخـ ــال مــداخـلـتــه ف ــي إطـ ــار بــرنــامــج
س ـتــايــن مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ال ـطــويــل
األم ـ ــد ف ــي م ـع ـهــد واش ـن ـط ــن يـ ــوم 26
تشرين االول ّ ،2016
شدد غاليزر على
ّ
أن «م ــن بــن الـجـمــاعــات الـتــي تشكل
مبعث قلق« ،حزب الله» الذي ّ
تموله
إيــران بشكل رئيسي .وتسعى وزارة
ً
الخزانة جاهدة إلــى عــزل الحزب عن
الـنـظــام املــالــي ال ـعــاملــي ،وتـثـنــي على
املصارف اللبنانية لتعاونها الجيد
مـنــذ إقـ ــرار «ق ــان ــون مـكــافـحــة تمويل
حزب الله دوليًا» في عام  .2015فقد
ّ
تم التصدي لنفاذ هذه الجماعة إلى
ال ـن ـظــام املــالــي الـلـبـنــانــي بـطــريـقــة لم
يعتقد الكثيرون أنها ممكنة».
* «خـ ـن ــق ن ـص ــرال ـل ــه» ه ــو عـ ـن ــوان م ـقــال
ورد ف ــي ص ـح ـي ـفــة ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة عـ ــدد  12حـ ــزيـ ــران 2016
يتناول نشاط دانيال غاليزر في محاربة
تمويل حزب الله

ـول حمل رسالتني إلــى الفريق
الــرسـ ُ
األول املـ ـمـ ـُث ــل ب ـ ـح ـ ــردان ،وال ـف ــري ــق
ال ـ ـثـ ــانـ ــي امل ـ ـم ـ ـثـ ــل بـ ــأن ـ ـطـ ــون خ ـل ـي ــل،
مـفــادهـمــا «ضـ ــرورة تـهــدئــة الــوضــع
وع ــدم الـتـصـعـيــد» .ت ــزام ــن ذل ــك ،مع
وعدد من ّ
املقربني
«اعتراف» حردان
ٍ
م ـن ــه ب ــوج ــود «أزم ـ ـ ــة ويـ ـج ــب حـســم
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .ن ـح ــن ب ـح ــاج ــة إل ــى
ّ
ك ــل ال ـك ــوادر ،لــذلــك يـجــب أن نجلس
ونـ ـتـ ـف ــاه ــم» ،كـ ـم ــا ت ـن ـق ــل امل ـ ـصـ ــادر.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ق ــومـ ـي ــن م ـن ــاوئ ــن
لـ ـح ــردان« ،ه ــو غ ـيــر ج ـ ـ ّـدي ،ألن ــه ما
ّ
يتحدث عن املشكلة بشكل عام
زال
م ــن دون ال ـغ ــوص ف ــي الـتـفــاصـيــل».
ول ـكــن أي ـضــا ُي ـ ّسـ ّـجــل عـلــى األع ـضــاء
امل ـس ـت ـق ـي ـل ــن أن ـ ـهـ ــم ي ـت ـغ ـ ّـي ـب ــون عــن
ح ـض ــور ج ـل ـســات امل ـج ـلــس األع ـل ــى،
ّ
ألسباب شتىُ .
تـ ـق ــول املـ ـ ـص ـ ــادر املـ ـت ــابـ ـع ــة ملـ ـب ــادرة
ّ
حزب الله إن حردان «وعد بمعالجة
األزمــة» .وفي آخر لقاء بني الرئيس
ال ـســابــق لـ ـ «ال ـقــومــي» وم ــوف ــد حــزب
الـ ـل ــه ،الـ ـ ــذي ح ـص ــل ي ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء،
«ك ــان ــت األجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ،وتـشـيــر
ّ
ّ
إل ــى أن ال ـح ــل ب ــات قــري ـبــا ،ويـتـمـثــل
بــاس ـت ـقــالــة ق ــان ـص ــو م ــن م ـن ـص ـبــه»،
م ــن دون أن ت ـظ ـهــر ه ــوي ــة الــرئ ـيــس
ّ
ال ـ ـبـ ــديـ ــل ،ف ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـم ـ ّـس ــك حـ ـ ــردان
ُبرفضه شخصية يطرحها الفريق
امل ـعــارض ،وضـيــق الـخـيــارات أمامه
ب ــن امل ــوال ــن ل ــه .ب ـح ـســب امل ـص ــادر،
ح ـ ــاول ح ـ ــردان ق ـبــل ف ـت ــرة تـســويــق
« ّ
حنا الناشف ،ولكن انقطع التواصل
بينهما منذ أسابيع».
قـبــل ل ـقــاء األربـ ـع ــاء ،ل ــم تـكــن األم ــور
ّ
تمسك القوميني
إيجابية« ،بسبب
ُ
ّ
ب ـت ـف ــاص ـي ــل صـ ـغـ ـي ــرة ت ـ ـعـ ــرقـ ــل ح ــل
ُاألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر
ّ
امل ـتــاب ـعــة .ول ـك ــن ،ي ـبــدو أن الـجـمـيــع
استشعر وطأة الخالفات الداخلية،
ُوان ـع ـك ــاس ـه ــا ع ـل ــى االس ـت ـح ـق ــاق ــات
امل ـق ـب ـلــة .ال ـنـ ّـيــة م ــوج ــودة بــالـتــوصــل
ّ
إلـ ـ ــى حـ ـ ــل ُي ـ ــرض ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،أك ـ ــان
بــاسـتـقــالــة قــانـصــو م ــن ال ـ ـ ــوزارة ،أم
رئ ــاس ــة ال ـح ــزب ،أو ي ــواف ــق املـجـلــس
األعـ ـل ــى ع ـل ــى ب ـق ــائ ــه ف ــي املـنـصـبــن
معًا ،على أن يطلع الدخان األبيض،
ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا م ـط ـلــع تـشــريــن
األول املقبل.

ُ
«لقد أصبحت الحياة أفضل بما ال ُيـقــاس منذ أن أجـبــرت على
ّ
بجدية»
عدم أخذها
َ
هنتر س .تومبسون
¶¶¶
ّ
«سف» ،كما يناديه أصدقاؤه
لو أن السفير االماراتي يوسف العتيبة (أو ِ
َ
ّ
الغربيون) قد عاصر الكاتب األميركي هنتر تومبسون وقابله ،فال ريب
في ّأنه كان ُ
ويتقرب اليه ويطلب ّ
ّ
ضمه الى «مجموعة ألفا»،
سيعجب به
كما ّ
يسمي العتيبة ـ على ما يبدو ـ دائرة أصدقائه اللصيقني .املسألة ال
عالقة لها بأدب تومبسون (رائــد «صحافة الغونزو» ُ
ومطلقها) وفكره
ّ
وتأمالته عن املجتمع والسياسة ،بل بأسلوب حياته ومفهومه عن املرح
ّ
واملـتـعــة .إضــافــة الــى رحلته الصاخبة الشهيرة الــى الس فيغاس ،التي
ّ
سجلها تومبسون في كتابه األوسع انتشارًا ،يورد ٌ
كتاب لجني كارول
ّ ً
ً
ّ
«جدوال يوميًا» مفصال لنشاط الكاتب الراحل ،ما زال يثير دهشة الناس
وتشكيكهم .بداية الروتني اليومي ،بحسب الجدول ،هي مع االستيقاظ
فــي الـ ّـســاعــة الثالثة ظـهـرًا (يـبــدأ تومبسون العمل فــي منتصف الليل)،
وينطلق نهار تومبسون ّ
معززًا بأربعة أصناف من ّ
املخدرات وخمسة من
ّ
الكحول ،قبل أن يأوي في الثامنة صباحًا الى السرير بمساعدة ّ
مخدر
ٌ
مكتوب على الشكل اآلتي« :الثالثة ظهرا :االستيقاظ؛
الهالسيون (الروتني
الثالثة وخمس دقائق :ويسكي «تشيفاز» مع صحف الصباح وسجائر
ّ
«دنهل»؛ ّ
الساعة  :3.45كوكايني ،الخ» ـ واملدهش حقًا هو ّأن تومبسون قد
ّ
ِ ّ
ّ
عاش حتى سن السابعة والستني ،وهو مات منتحرًا قبل أوانه).
بحسب الدفعة األخـيــرة من الرسائل االلكترونية التي تـ ّـم تسريبها من
حساب يوسف العتيبة ،وهي تتناول هذه ّ
املرة حياته الشخصية ودائرته
ً
االجتماعية ،وقــد كتب موقع «ذا انترسبت» تحقيقًا مـطـ ّـوال عنها ،فـ ّ
ّ
ـإن
ّ
الصديق األميركي الحميم للعتيبة ،بايرون فوغان (الــذي عينه السفير
في ّ
عدة مناصب ،منها مدير مؤسسة خيرية أنشأها في واشنطن) ،قد
ّ
اختلس أمــوال املؤسسة وأنفق ماليني ال ــدوالرات على اإلدمــان والكحول
ّ
والدعارة في سنوات قليلة ،قبل أن تضبطه السلطات وتحاكمه وتسجنه.
ّ
ما تكشفه الرسائل ،وهنا قلب املسألة ،هي أن فوغان لم يكن يفعل أكثر
من مجاراة نمط حياة صديقه االماراتي (الــذي يعرفه منذ أيام الجامعة
فــي جــورج ـتــاون) .فــاملــراســات الـتــي تـ ّـم كشفها عــن حـيــاة السفير في
واشنطن ـ منذ أن كان دبلوماسيًا في السفارة ـ هي عن مجموعة أصدقاء
تصرف وقــت فراغها على نــوادي ّ
التعري والـ ّـدعــارة؛ وترسل الراقصات
مــن واشـنـطــن الــى نـيــويــورك لـ«تسلية» الـضـيــوف حــن يـســافــرون اليها،
ّ
رحالت للسياحة الجنسية الى ابو ظبي والس فيغاس (قال أحد
وتنظم
ٍ
أعضاء «حلقة» العتيبة ،بعد أن اختلف مع أصدقائه السابقنيّ ،أن الفتيات
ّ
ُك ّن ُي َ
رسلن اليهم في فنادق ابو ظبي ،فيما خط فوغان ـ قبيل رحلة الى
«عقد» قانوني ،اقترح مازحًا أن يطلبوا من الفتيات
الس فيغاس ـ صيغة ٍ
ّ
ّ
شراءهن التوقيع عليه) .املثير لالهتمام هو أن هذه األخبار ـ
اللواتي يودون
تتضمن مخالفات قانونية ،واستغالل نساء قد ّ
ّ
يكن ضحايا لتجارة
التي
الرقيق األبيض ،واالختالس من أموال الدولة االماراتية وانفاق املبلغ على
ّ
ّ
إعالمية ّ
جدية في الغرب ـ بل
الكحول والقمار ـ كــل ذلــك لم يثر تغطية
ونكتشف ّأن بعض هذه الرسائل كان قد ّ
سنوات سابقة ،وقد
تسربت في ّ ٍ
ُطمست القضية في وقتها ايضًا ُ
ومحيت الوثائق عن الشبكة.

الصورة والواقع
ّ
املسألة هي ّأن دولة العتيبة ،االمارات ،يتم تقديمها باستمرار (سواء من
قبل اللوبي االماراتي أو املسؤولني األميركيني و ـ أخيرًا ـ الصهاينة) كأحد
«النماذج» التي يجب على باقي شعوب الشرق األوســط أن ينظروا اليها
وأن يحذوا حذوها .بعد اندثار الناصرية ومشروع ّالدولة الوطنية بصيغة
«ما بعد االستعمار» ،وبعد حرب الخليج تحديدًا ،أصبح «نموذج دبي» هو
البديل الوحيد الذي ّ
يتم ترويجه ،في اإلعالم والدعاية والثقافة اليومية ،عن
ً
مقارنة ذات مغزى سياسي
الدولة العربية الناجحة واملزدهرة (وغالبًا في
ٍ
بني ثراء االمارات و«منجزاتها» ،وبني ما جلبته االشتراكية والعروبة على
ّ
ّ
بلدانها) .في هذا اإلطار ،يكون العتيبة هو املمثل «األكمل» لهذا النموذج،
وقد ّتم إعداده وتدريبه ليلعب هذا ّالدور تحديدًا ،ولكي يكون ،في واشنطن،
مثال «االمــاراتــي الجديد» و«العربي ّ
ّ
ومتشرب
الجيد» :يتقن االنكليزية
لـلـعــادات الغربية؛ «واق ـع ـ ّـي» ،يناصر سياسات ج ــورج بــوش واســرائـيــل،
ّ
«محلية»؛ ويعطي هو وزوجته ،في املناسبات
وال أثر فيه اليديولوجيات
ّ
ّ
ً
االجتماعية ،صورة عن الثنائي االماراتي «الحديث» ،املتعلم واملثقف.
ّ
ول ـكـ ّـن املـشـكـلــة تـتـلــخــص فــي ال ـف ــارق بــن ال ـ ّـص ــورة وم ــا خـلـفـهــا ،أو بني
ّ
ً
النموذج والواقع .العتيبة مثال ،يتقن انكليزية الشارع (وهــو ما تمتدحه
ّ
عليه باستمرار ،املطبوعات االميركية ،كأنه إنجاز) ،ولكن ال دليل على أنه
ّ
االنكليزية «األخــرى» ،األدبية واألكاديمية .ومراسالته ـ السياسية
يتقن
ً
والشخصية ـ ال ترينا «عقال» تحليليًا ،ضليعًا في السياسة الدولية (ومن
ّ
الصعب أن نقتنع ّأن من يعيش هــذه الحياة لديه وقـ ٌـت واهتمام للقراءة
ّ
ّ
ّ
يتخرج منها؛ وأحد الذين
والتعلم) .العتيبة درس في جورجتاون ،ولكنه لم
ساهموا في «إعــداده» واإلشــراف عليه ،السفير األميركي السابق فرانك

وايزنر ،يقول ـ كما تنقل الـ«انترسبت» ـ «هو لم يذهب الى الجامعة ملطاردة
الفتيات وشرب البيرة ولعب كرة القدم… كان يريد تحضير نفسه للحياة
لهو وإسراف مع
التي تنتظره» .ثم نفهم أن «الحياة التي تنتظره» هي حياة
ٍ ّ
ٌ
أصدقائه األميركيني ـ وهناك نمط معروف لألميركي الذي يتحلق حول
االثرياء العرب ويحاول ّ
التقرب اليهم والعيش على حسابهم ،ومجموعة
ّ
العتيبة تطابق هــذا املـثــال بامتياز؛ والطريف هــو أن هــؤالء «األصــدقــاء»
ّ
ّ
ّ
االنتهازية :أحدهم انقلب
تصرفوا تمامًا كما تتوقع من هــذه العالقات
عليه وفضحه ،والثاني سرق منهّ .
أهم ما في الوثائق ،بمعنى املسؤولية
ّ
ُ
السياسية ،هو ّأن العتيبة ظل يدافع عن صديقه بعد أن كشفت سرقته
للمال االماراتي ،ودفع أتعاب محاميه وطلب من املحكمة عدم مقاضاته
(أي أن بايرون فوغان قد ذهــب الــى السجن بتهمة االختالس رغمًا عن
ّ
وظيفة أخــرى في ّ
االماراتية ،وال
السفارة
أربــاب عمله)؛ بل هو أبقاه في
ٍ
الستعادة املال املسروق،
العتيبة
من
سعيًا
مكان في الوثائق
نجد في ّأي
ٍ
ً
ّ
ّ
أو اهتمامًا بمقداره .بل إن املحامي قد كتب اليه ،بداية ،بأن بايرون قد أدين
ّ
باختالس أقــل مــن مليوني دوالر ،مــا يعني استرجاع أكثر مــن خمسة
بقلق ـ ـ حــن كشف على
مــايــن متبقية فــي رصـيــد املــؤ
سـســة؛ ثــم كتب ّ ٍ
ٌ
ّ
يبد
الوثائق املالية ـ بأن الحساب فارغ تقريبًا ،واملال كله قد اختفى ،فلم ِ
العتيبة ّأي اهتمام.
في ّ
الداخل
فــي «ويـكـيـلـيـكــس» ،تـجــد تـقــريـرًا عــن شـخــص العتيبة كتبته الخارجية
ّ
السفير في واشنطن .يشرح ّ
تسلم منصب ّ
النص أن يوسف
األميركية يوم
السلطة ّ
عائلة قريبة الى ّ
وثرية (كان والده يمتلك وكالة
العتيبة ينتمي الى
ٍ
ّ
وأنــه قد اختير ـ لسبب ما ـ دونــا عن اخوته ّ
ليتم
للسيارات األميركية)،
ٍ
إعداده وإدخاله الى حلقة ّ
محمد بن زايد ،ليصبح «رجله» في اميركا .تقول
بأخت له في مطعم في ابو ظبي واقتربت
الوثيقة ّإن العتيبة ،حني التقى
ٍ
ّ
ّ
لتسلم عليهّ ،
حياها ببرود كالغرباء ،وشرح لضيفه األميركي أن لديه
منه
«عددًا كبيرًا من اإلخوة» لدرجة أن العالقة معهم «أشبه بالعالقة مع أبناء
الـعـ ّـم» .سلطة العتيبة تنبثق مباشرة مــن ارتباطه بشخص ولـ ّـي العهد،
ّ ً
ّ ّ
بغض النظر عن منصبه ،فيصبح هو ممثال لنب زايد ـ كما تصفه الوثيقة
ّ
ّ
وفوقية .اآلية تنقلب
بسلطة
ـ في االجتماعات ،ويتكلم (مع غير الشيوخ)
ٍ
تمامًا في وجــود أحد أفــراد األســرة الحاكمة أو حضور ّ
محمد بن زايد،
ّ
يقول تقرير الخارجية األميركية ،حيث يظل العتيبة واقفًا في طرف الغرفة
صامتًا مطأطأ الــرأس ،ال يجرؤ على مقاطعة الشيخ أو االختالف معه.
ٌ
ٌ
بالط داخل
معهود في
هذا نمط
كثير من األنظمة ،حيث تجد بالطًا داخل ٍ
ٍ
بالط ،ويلعب املسؤول دور نديم األمير في بالطهّ ،ثم يكون هو «األمير»
ّ
ولكن ّ
ّ
السؤال هو:
الخاصة ،التي ينفق عليها وتستفيد منه.
في حلقته
ّ
ٌ
هل هذا هو «النموذج» ،والطريق الى الحداثة ،الذي يدعوننا اليه؟ مزيج بني
ّ
أكثر املمارسات تخلفًا ،في الحكم وفي املجتمع وفي معاملة النساء ،وبني
التماهي السياسي مع الغرب والصهيونية؟
دبي ،التي أصبحت مستودعًا ملال النفط وفوائضه (ورساميل أخرى من
ٌ
ّ
ولكن أكثر االستثمار في دبي مرتبط بالنفط
الهند وبريطانيا وايــران،
ّ
ّ
ّ
والدليل هو أنه حني ينخفض سعر الطاقة يحل ّ
الركود في كل القطاعات،
ّ
ولــو كــان االقتصاد العاملي ينمو) ،و«اسفنجة» تنفتح على كــل تأثيرات
العوملة ،باملعنى التجاري والنيوليبرالي ،ليست نموذجًا فريدًا في عالم
اليوم .الحكم االماراتي ،من جهة أخرىّ ،
مجال آخر،
يقدم «نموذجًا» في
ٍ
ٍ
يتطرق اليه اإلعالم :من ُيتابع ّ
ّقلما ّ
تطورات األمن في اإلمارات ،خصوصًا
ّ
ّ
والتنصت ،يعرف أنك
منذ التسعينيات ،واالعتماد املبكر ألساليب الرقابة
ٌ
ً
مستوى من الرقابة ال مثيل له
موجود تحت
في االمارات ـ على األرجح ـ
ً
ّ
في العالم ،فيزيائيًا والكترونيًا؛ وصــوال الى أحــدث البرامج التي تتعرف
ّ
ّ
على وج ــوه الـنــاس فــي ال ــشــارع ،وت ـخـ ّـزن مكاملاتهم ورســائـلـهــم ،وتحلل
نشاطهم على االنترنت (وال توجد قوانني خصوصية تمنع الــدولــة من
مراقبتك في ّأي مكان وبـ ّ
ـأي شكل) .كنت أقــول دائمًا ّإن الخوف الدائم
ٍ
ّ
ّ
املزروع في العقلية الغربية من «العودة الى النازية» ينقصه الخيال والدقة.
إن كانت الفكرة هي أن فظائع النازية قد نتجت عن التقاء فكر ٍة فاشية
منفلتة مع تكنولوجيا الدولة الحديثة ووسائل ضبطها ورقابتهاّ ،
فإن
بشكل هائل عن «فاشية القرن الجديد»،
«فاشية األربعينيات» ستختلف
ٍ
ّ
اليوم تسمح ّ
أقله ّ
أمور لم يكن
بفعل
ولة
للد
والرقابة
ألن حالة التكنولوجيا
ٍ
النازيون ليحلموا بها .بهذا املعنى ّ
فإن النظام االماراتي ،حيث يلتقي املال
ّ
ّ
ٌ
واإلرادة والتخلف السياسي مــع التكنولوجيا الحديثة ،هــو مــرشــح ألن
نموذج في عاملنا عن مجتمع الرقابة الكامل ـ وفي هذا املجال
يكون ّأول
ٍّ
شيء آخر.
تحديدًا وليس أي
ٍ
ّأما ّالت ّ
بعية للغرب والتعامل مع الصهيونية ،واستخدام الثروة الستعباد
ً
ً
ّ
ّ
ً
وصحية ،فهذه
ونساء ـ بدال من بناء مجتمعات أخالقية
الناس ـ رجاال
ّ
ّ
ال تشكل «نموذجًا» ال ملن ال يمانع أن يكون تحت سلطة العتيبة وأربابه،
ّ
كلها ،ليس غريبًا ّأل ّ
يتعرض
ورهــن إرادتـهــم وأمــرهــم .ولـهــذه األسـبــاب
ّ
العتيبة للمساءلة ،وأن ال يؤنبه ولـ ّـي العهد ،وال يحاسبه أحــد على سوء
ّ
ّ
استخدام أموال ًالبلد؛ فيوسف العتيبة لم يثبت (على كل املستويات) ال
ٌّ
ّ
أنه ممثل ،حقيقة وبصدق ،للنظام الذي أرسله.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
يواجه احتماالت قرار المجلس الدستوري
أن
ال سلسلة من دون ضرائب! هكذا قرر مجلس الوزراء ،أمسّ ،
ً
مراجعة الطعن بقانون الضرائب .قرر أن يزيد الطين بلة بدال من أن يسارع إلى تبني سياسة محددة
في شأن ّ ً
وواضحة تقر أوال بأن السلسلة باتت أمرًا واقعًا غير قابل للمساومة

ّ
الحكومة تهدد بإلغاء السلسلة!

األجور أيضًا لديها قوة الدستور
فيفيان عقيقي
ت ـع ــال ــت أص ـ ـ ــوات ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
ال ـ ــوزراء تـهــدد بــإلـغــاء قــانــون سلسلة
الرتب والرواتب في حال ّقرر املجلس
الدستوري ّ
ً
بناء
الضرائب،
رد قانون
ُ
ّ
ع ـل ــى م ــراجـ ـع ــة ال ـط ـع ــن الـ ـت ــي ق ــدم ــت
أم ــام ــه م ــن نـ ـ ــواب ال ـك ـت ــائ ــب وخـمـســة
ّ
وزاريـ ــة
ن ــواب آخ ــري ــن .ت ـقــول م ـصــادر
ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه «ف ــي مستهل جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،أم ــس ،ق ـ ّـدم الــرئـيــس
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ت ـت ـع ـلــق
بــالـطـعــن امل ـق ـ ّـدم فــي قــانــون الـضــرائــب
أمـ ـ ـ ــام املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ،والـ ـت ــي
س ـبــق أن ت ـ ّـم االت ـف ــاق عـلـيـهــا لتمويل
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،إذ أجمعت
ّ
كــل الكتل النيابية املمثلة في مجلس
ّ
ال ــوزراء على عــدم تحمل تبعات إقــرار
السلسلة بمعزل عن إيــراداتـهــا ،وذلك
في حال ّ
رد املجلس الدستوري قانون
الضرائب ،ملا قد يحمله ذلــك من خلل

ّ
ال يحق لمجلس النواب
قانونًا يلغى
أن يصدر
ُ
فيه حقوقًا مكتسبة

ف ــي الـ ـت ــوازن امل ــال ــي ،ق ــد ي ــدخ ــل الـبـلــد
فــي إن ـفــاق ينعكس سلبًا عـلــى ّ
مالية
ال ــدول ــة ووض ـع ـهــا ال ـن ـق ــدي» .وتـتــابــع
امل ـص ــادر «امل ــوق ــف الـنـهــائــي لــم يـحـ ّـدد
ب ـعــد ،بــانـتـظــار صـ ــدور قـ ــرار املـجـلــس
ال ــدس ـت ــوري ،وف ــي ح ــال ّ
رد ال ـقــانــون،
هناك آليات معروفة طرحت ملواجهة
الـ ـق ــرار ،وم ـن ـهــا إص ـ ــدار ق ــان ــون يلغي
قــانــون السلسلة ،وفــي حــال ّ
رد بعض
ب ـنــود ال ـق ــان ــون ي ـت ـحـ ّـول ال ـن ـقــاش إلــى
سبل إيجاد إيرادات بديلة لها».

«دولة» قاهرة لمواطنيها!
التهديد بإلغاء قانون سلسلة الرتب
وال ــروات ــب يـعـيــد األمـ ــور إل ــى النقطة
ّ
الـصـفــر ويـفـ ّـجــر صــراعــات كـثـيــرة ،إل
أن بعض املتابعني يعتبرون أن هذا
"التهديد" هــو للضغط على املجلس
الدستوري باتجاه إصدار قرار ّ
معي،
ً
م ــا يـ ـع ـ ّـد ت ــدخ ــا م ـك ـشــوفــا ف ــي عـمــل

ّ
افتراضية هو بمثابة ضغط على قضاة المجلس الدستوري (مروان طحطح)
إعالن الحكومة عن مواقف

ال ـق ـض ــاء ،أو ه ــو تـعـبـيــر حـقـيـقــي عن
موقف هــذه السلطة الفعلي الرافض
إلقـ ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـس ـلــة رضـ ــوخـ ــا مل ـطــالــب
الهيئات االقـتـصـ ّ
ـاديــة ،علمًا بــأن هذا
ّ
ال ـت ـه ـ َـدي ــد ل ـي ــس األول ،ف ـع ـنــد إق ـ ــرار
ق ــان ــون ــي سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
ض ــريـ ـب ـ ّـي ــة ،ف ـ ــي آب
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ّ
ـؤشــرات ّ
جدية حول
املــاضــي ،بــرزت مـ

ّ
الجمهورية
احتمال أن يقوم رئيس
م ـي ـشــال عـ ــون ب ـ ّ
ـرده ـم ــا إلـ ــى مجلس
الـنــواب إلع ــادة مناقشتهما وتعديل
بـعــض أحـكــامـهـمــا نتيجة الـضـغــوط
الـكـثـيــرة الـتــي مــارسـهــا املـعـتــرضــون،
وف ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــم امل ـ ـصـ ــارف ون ـق ــاب ــة
ّ
املحامني واملدارس الخاصة .كما يذكر
ّ
بكيفية ف ــرط جلسة مجلس الـنــواب

في آذار املاضي التي ّ
خصصت إلقرار
الـقــانــونــن ،عـنــدمــا رفــع نــائــب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري الجلسة
قبل اكتمال النصاب ،اعتراضًا على
«امل ــزاي ــدات والـعــرقــات الـتــي يقودها
ّ
ال ـنــائــب ســامــي ال ـج ـم ـيــل» .وكـ ــل ذلــك
يـنــدرج ضمن إط ــار املـعــزوفــة نفسها
ّ
التي نجحت في نسف كــل محاوالت

إقـ ــرار الـسـلـسـلــة ،مـنــذ ع ــام  ،2012مع
ّ
بدء ّ
النقابية.
تحركات هيئة التنسيق

ّ
األجر حق مكتسب

هـ ــذا كـ ــان ق ـبــل إقـ ـ ــرار ال ـس ـل ـس ـلــةّ .أم ــا
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد إقـ ــرارهـ ــا ون ـش ــره ــا فــي
الـ ـج ــري ــدة ال ــرسـ ـم ـ ّـي ــة ،ف ـق ــد ت ـحـ ّـولــت
إل ــى ق ــان ــون ن ــاف ــذ ،فـهــل ي ـجــوز إلـغــاء

تقرير

ّ
حوار التربية :شد الحبال مستمر
فاتن الحاج
يـ ـ ــأخـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار حـ ـ ـ ـ ــول األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط
امل ــدرس ـي ــة ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة بـعـدًا
عمليًا األسبوع املقبل ،إذ ينتظر أن
ت ــوزع وزارة التربية اآللـيــة املـ ّ
ـوحــدة
لطريقة احتساب املوازنات املدرسية
ع ـ ـلـ ــى مـ ـمـ ـثـ ـل ــي أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس
ون ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ول ـ ـج ـ ــان األه ـ ــل
ل ـت ــدارس ـه ــا ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـح ــواري ــة
الثالثة ،التي ستعقد الثالثاء املقبل.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ـن ـش ــط بـ ــن ال ـك ـتــل
ال ـس ـيــاس ـيــة إلع ـ ـ ــداد اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
معجل مـكــرر يقضي بالحفاظ على
الـ ـحـ ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـبــة ل ـل ـم ـع ـل ـمــن مــع

اعتماد حل شامل للتعليم الخاص
عـ ـب ــر طـ ـ ــرح ص ـي ـغ ــة ب ــديـ ـل ــة ل ــوح ــدة
التشريع بــن القطاعني التعليميني
الرسمي والخاص.
أم ـ ـ ـ ــس ،اسـ ـتـ ـم ــر ش ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـح ـ ـبـ ــال بــن
امل ـت ـح ــاوري ــن ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـثــان ـيــة،
ّ
ّ
متمسكًا بـمــواقـفــه؛
وبـقــي ك ــل منهم
فأصحاب املدارس كرروا االقتراحات
الـ ـس ــابـ ـق ــة بـ ــدعـ ــم الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ــرواتـ ــب
امل ـع ـل ـمــن وإل ـ ـغـ ــاء ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـســت
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ـمــن ،وبــأن ـهــم
ي ـ ــري ـ ــدون س ـل ـس ـلــة عـ ــادلـ ــة وم ـم ـك ـنــة
ّ
تحملها.
وتستطيع إدارات املــدارس
ّ
الفارق الوحيد هو أن األمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية أبلغت الوزير،
ّ
الــذي زف بــدوره الخبر للحاضرين،

أن مـ ــدارس ـ ـهـ ــا س ـت ـل ـت ــزم بـتـعـمـيـمــه
املتعلق بتقاضي الدفعة األولــى من
ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي ب ـق ـي ـمــة  %30مــن
أقساط العام الــدراســي  2016ـ ــ،2017
ومن دون استيفاء أي زيادة ،استنادًا
إلى املادة  5من القانون  515الخاص
بتنظيم املوازنات املدرسية وتحديد
أصـ ــول األقـ ـس ــاط امل ــدرس ـي ــة بـتــاريــخ
 .1996/6/6وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد ض ـ ّـم ـن ــت
البيان الختامي للمؤتمر التربوي
السنوي للمدارس هــذا املــوقــف .وملا
سئلت األمانة العامة عن كالم رئيس
اللجنة األسقفية املطران حنا رحمة
ف ــي اف ـت ـت ــاح امل ــؤت ـم ــر امل ـت ـصــل بـعــدم
االع ـ ـتـ ــراف بــال ـس ـل ـس ـلــة أج ــاب ــت ب ــأن
«سقفنا هــو كــام الـبـطــريــرك بشارة

المدارس الكاثوليكية:
ال زيادة لألقساط
في الفصل األول

الراعي الذي تحدث عن دعم األقساط
من املال العام».
وبـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان كـ ـ ــام رحـ ـم ــة وبـ ـي ــان
ّ
املطارنة املوارنة قد استفزا املعلمني
ولـ ـ ـ ـ ّـوح رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ـت ـه ــم رودول ـ ـ ــف

عبود باالنسحاب من الحوار إذا ما
اعتمد مثل هذا املوقف املتشدد ضد
الـحـقــوق ،طلب مــن النقابة أن تكون
ضابط إيقاع في الحوار.
وك ــان ــت ال ـن ـقــابــة ق ــد دعـ ــت إلـ ــى عقد
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة عـنــد الــرابـعــة
مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم نفسه للجلسة
الثالثة ،أي الثالثاء املقبل ،لالطالع
ع ـلــى ال ـت ـط ــورات املـتـعـلـقــة بتطبيق
قانون السلسلة ،ولتفويض املجلس
التنفيذي اتخاذ الـقــرارات ،بما فيها
مقاطعة العام الدراسي في حال ّ
املس
بالحقوق املكتسبة ملعلمي القطاع
الخاص.
وألول مرة دعت وزارة التربية هيئة
ال ـت ـن ـس ـي ــق ل ـل ـج ــان األه ـ ـ ــل وأول ـ ـيـ ــاء
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مجتمع وإقتصاد
الـ ـق ــان ــون وحـ ــرمـ ــان آالف املــوظ ـ ّفــن
والـعـسـكــريــن واألس ــات ــذة مــن حقهم
املكتسب واالستمرار بهضم حقوقهم
ّ
املجمدة منذ عام 1996؟
ورواتبهم
ّ
يـقــول أسـتــاذ الـقــانــون رام ــز عــمــار إن
«إلغاء قانون السلسلة يجب أن ّ
يتم
ب ـق ــان ــون ،وهـ ــذه ال ـصــاحـ ّـيــة مـعـطــاة
ّ
التشريعية باعتبارها
إلــى السلطة
ّ
ّ
العامة ،إل أن لهذا
صاحبة السلطة
ّ
ّ
وسياسية،
اجتماعية
القرار تبعات
كونه ألغى قانونًا أجاز حقوقًا ورفع
أجور القطاع العام ،وتاليًا هي باتت
ّ
قانونية
حقوقًا مكتسبة لديها قـ ّـوة
ّ
ودستورية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـش ـي ــر املـ ـح ــام ــي ن ـ ــزار
ّ
تتصرف
صاغية إلــى أن «الحكومة
ّ
بقلة مـســؤولـ ّـيــة ،وتعلن عــن مواقف
ّ
اف ـتــراضــيــة ردًا عـلــى ق ــرار لــم يصدر
ً
بعد ،وهي بذلك تمارس تهويال على
ّ
املوظفني املستفيدين مــن السلسلة،
وضـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـضـ ـ ــاة املـ ـجـ ـل ــس
ً
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري وت ـ ــدخ ـ ــا فـ ــي عـمـلـهــم
إلص ــدار ق ــرار باتجاه مـعـ ّـن ،وتضع
ّ
ـة»،
الـ ـط ــرف ــن ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ثـ ـن ــائ ــي ـ ّ
وي ـتــابــع صــاغ ـيــة «ع ـم ــوم ــا ،ال يـحــق
مل ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب أن ي ـص ــدر قــانــونــا
يلغى فيه حقوقًا ُمكتسبة ،كون هذا
املجلس ّ
يتقيد بالدستور ،الذي جعل
من األجــور حقوقًا مكتسبة ،والحق
املـكـتـســب ه ــو كــاملـصـلـحــة ال ـعـ ّ
ـامــة ال
ً
ي ــوج ــد مـ ـب ـ ّـر ّر إلل ـغ ــائ ـه ــا ،ف ـض ــا عن
ـدات
أن هـ ــذا الـ ـح ــق م ـص ــان بــامل ـعــاهـ ّ
الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة الـ ـت ــي تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى ال ـح ــق
بــالـعـيــش ال ـكــريــم وب ـم ــدخ ــول ع ــادل.
وتاليًا إن كــان هناك خطأ دستوري
ّ
عملية التصويت على القانون،
فــي
أو إن ك ــان ه ـنــاك ضــريـبــة تـتـعــارض
مع الدستور ،على املجلس النيابي
إع ــادة الـتـصــويــت أو ف ــرض ضــرائــب
أخـ ـ ــرى ،ال تـعـلـيــق ح ـق ــوق مكتسبة
ومستحقة منذ سنوات».
ّ
النقابية
بالنسبة إلى هيئة التنسيق
«مـ ــن ال ـج ــائ ــر ال ــرب ــط ب ــن ال ـضــرائــب
والسلسلة ،كون الضرائب تدخل في
ّ
مخصصة
عموم املــوازنــة وهــي غير
ح ـص ـرًا ل ـل ـس ـل ـس ـلــة» ،ي ـق ــول م ـســؤول
اإلعــام في رابطة التعليم األساسي
عـ ــدنـ ــان بـ ــرجـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر «إن
ّ
صحح أجــور املوظفني
إلـغــاء قــانــون
ّ
قــد يـشــكــل ســابـقــة فــي تــاريــخ لبنان
ّ
ّ
ـاب ع ــدة ،أهــمـهــا أن ه ــذا األجــر
ألس ـبـ ّ
هــو ح ــق مكتسب ال يـجــوز الـتــراجــع
عنه كي ال يتعارض مع شرعة حقوق
اإلنـســان الـتــي تكفل العيش الكريم،
والدستور الذي يكفل الحق بالعمل
وب ــأج ــر عـ ـ ــادل .وألن ارتـ ـف ــاع ال ـغــاء
املعيشي مرارًا ،بالتواتر مع الحديث
عــن إق ــرار السلسلة خ ــال الـسـنــوات
الخمس الـســابـقــة ،ومــن ثـ ّـم إقــرارهــا،
دون إعـ ـط ــاء الـ ـن ــاس ح ـق ــوق ـه ــم ،قــد
يؤدي إلى انفجار في البلد» ،وخلص
ب ــرج ــي إلـ ــى الـ ـق ــول «ن ـح ــن بــانـتـظــار
ص ـ ــدور ق ـ ــرار امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري،
واج ـت ـمــاع ال ــرواب ــط لنتخد املــواقــف
ّ
النهائية».

األمـ ـ ـ ــور فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة فــي
لبنان لحضور الحوار ،وقد طرحت
الهيئة اعتماد مــدارس بديلة في ما
لــو استمر تهديد أصـحــاب امل ــدارس
للمعلمني واألهــل .وكانت قد أعلنت
فــي بيان ّ
تمسكها ببعض الثوابت،
م ـن ـه ــا مـ ـن ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة أي ل ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
األق ـس ــاط ،فـ ّتــح مـلــف ق ـطــاع التعليم
الخاص وحض الوزارة على التدقيق
ف ــي كــامــل املـ ــوازنـ ــات ،تـفـعـيــل ال ــدور
الرقابي للوزارة ووضع خط ساخن
وغـ ــرفـ ــة ش ـ ـكـ ــاوى فـ ــي خ ــدم ــة لـجـنــة
األهــل .وأكــدت أنها في خندق واحد
مع املعلمني ،وأنها ستعقد في وقت
قريب مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع
النقابة.
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متابعة

حجز التالميذ «رهائن» في الليسيه فردان
فاتن الحاج
اختارت إدارة الليسيه فــردان ،التابعة
لـلـبـعـثــة الـعـلـمــانـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـيــوم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي األول ،ألخ ـ ـ ــذ ت ــام ــذت ـه ــا
«رهائن» و«إذالل» أهاليهم املعترضني
على زيادة غير مبررة للقسط املدرسي.
امل ــدرس ــة أصـ ــرت ع ـلــى ح ـجــز الـصـغــار
فــي قاعة واح ــدة ،رافـضــة السماح لهم
بــالـجـلــوس عـلــى م ـقــاعــدهــم ،ف ــي خــرق
فاضح ملضمون اتفاقية حقوق الطفل
ومنظومة القيم التعليمية الفرنسية،
ّ
باعتبار أن األوالد غير معنيني بأي
نزاع من أي نوع كان.
إدارة املــدرســة رفـضــت فــي ات ـصــال مع
«األخ ـب ــار» التعليق على أي تفصيل،
م ـك ـت ـف ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــول« :لـ ـسـ ـن ــا م ـخ ــول ــن
ب ــالـ ـتـ ـح ــدث ل ـ ـ ــإع ـ ـ ــام» .أم ـ ـ ــا األهـ ــالـ ــي
ال ــذي ــن م ــا ع ـ ــادوا ي ـخ ـفــون اسـتـيــاء هــم
مــن زي ــادات متتالية لألقساط (%220
خــال  9س ـنــوات ،إذ ارتـفــع القسط من
 3ماليني و 117ألف في عام  2007إلى
 8مــايــن و 200أل ــف ف ــي ع ــام ،)2016
فقد نفذوا أمس اعتصامًا أمــام مدخل
امل ـ ــدرس ـ ــة ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى اس ـت ـث ـنــاء
اإلدارة أب ـنــاء هــم م ــن ل ــوائ ــح الـتــامــذة
املقبولني للتسجيل في العام الدراسي
الـجــديــد ،الـتــي نشرتها عـلــى موقعها
اإللكتروني ،عند الحادية عشرة ،ليل
أول من أمس.
امل ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــون انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــروا أن ي ـح ـضــر
مـمـثـلــون ع ــن لـجـنــة األه ــل ملساندتهم
في هذه املحنة من دون جدوى .وفيما
سارع بعضهم إلى دفع املطلوب منهم

يوم أمس وإعادة أبنائهم إلى الصفوف
وع ــدم تدفيعهم الـثـمــن ،ق ــدم اآلخ ــرون
شكوى إلى القاضي املدني في بيروت
الناظر بقضايا العجلة ،طلبوا فيها
اس ـت ـصــدار األم ــر عـلــى عــريـضــة بــإلــزام
إدارة املـ ــدرسـ ــة بــاس ـت ـق ـبــال ال ـت ــام ــذة
وإل ـحــاق ـهــم بـصـفــوفـهــم ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
املادة  10البند  8الفقرة ب من القانون
 515الـتــي تـنــص عـلــى ع ــدم اسـتـخــدام
األوالد ف ــي ال ـن ــزاع ال ـق ـضــائــي ،ومنعًا
للضرر الــذي سيتفاقم على نفسيتهم
وخسارتهم سنتهم الدراسية.
إحـ ـ ــدى األم ـ ـهـ ــات الـ ــراف ـ ـضـ ــات ل ــزي ــادة
األق ـّ ـ ـسـ ـ ــاط ،تـ ـ ـ ــروي كـ ـي ــف أن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
تعض على الجرح وتتردد في سحب
أوالدهـ ــا مــن املــدرســة وتسجيلهم في
م ــدرس ــة أخ ـ ـ ــرى ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ال ـع ــواق ــب
ال ـت ــي ق ــد ي ـحــدث ـهــا م ـثــل هـ ــذا اإلج ـ ــراء
على نفسيتهم ،إال أنها فعلتها أخيرًا،
لكونها ال تريد لصغارها أن يعيشوا
هـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء ال ــات ــرب ــوي ــة ،ع ـل ــى حــد
ت ـع ـب ـيــرهــا« ،ف ـم ــن واج ـ ــب امل ــدرس ــة أن
تستمع إلـيـنــا وإل ــى مشاكلنا ،ونــريــد
أن نعرف ما هو موقف وزارة التربية
الفرنسية من عدم استقبال الطالب».
األهالي بــدأوا ،في آذار املاضي ،حركة
اعتراضية امتنعوا خاللها عن تسديد
الــدفـعــة الـثــانـيــة مــن الـقـســط املــدرســي،
رف ـضــا مل ــا س ـمــوه يــومـهــا «زي ـ ــادة غير
مفهومة وغير شرعية وغير منطقية»
للقسط ت ــراوح بــن  800ألــف ومليون
و 100ألف ليرة لبنانية.
فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،لـ ــم ي ـج ــد ه ـ ـ ــؤالء أي
مـ ــؤشـ ــر اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ـ ـبـ ــرر الـ ـ ــزيـ ـ ــادة،

باعتبار أن الـسـنــوات األرب ــع املاضية
شـ ـه ــدت ان ـك ـم ــاش ــا ولـ ـي ــس ت ـض ـخ ـمــا،
وليس هناك سبب موضوعي للزيادة،
ّ
إذ إن عدد التالمذة انخفض من 2600
تلميذ في عام  2007إلى  2260تلميذًا
ف ــي ع ــام  2016ف ـق ــط .ومل ــا اسـتـفـســرت
لـجـنــة األهـ ــل ع ــن س ـبــب الـ ــزيـ ــادة ،قيل
لـهــا يــومـهــا إن ه ـنــاك  104تــامــذة و4
أسـ ــاتـ ــذة غـ ـ ـ ــادروا املـ ــدرسـ ــة ف ــي ال ـع ــام
الــدراســي املــاضــي ،مــا يعني ،كما قال
األهــالــي ،أنهم كــانــوا يـســددون أقساط
ه ـ ــؤالء ورواتـ ـبـ ـه ــم .ال ــاف ــت م ــا يـقــولــه
(األخبار)

البعض عن التسهيالت التي تقوم بها
املدرسة ملوظفني في القطاع العام من
أهالي التالمذة ،وال سيما لجهة عدم
إلــزامـهــم بــدفــع الــزيــادة مقابل تسهيل
أمـ ــور امل ــدرس ــة ف ــي ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة ،وال س ـي ـمــا في
الضمان االجتماعي وغيره.
في  23أيار ،تقدم األهالي بشكوى لدى
املـجـلــس الـتـحـكـيـمــي ال ـتــربــوي حملت
الــرقــم  .12/3953وفــي انـتـظــار الحكم،
دفعوا القسطني الثاني والثالث ورسم
تسجيل عــن ال ـعــام ال ــدراس ــي ال ـجــاري
 2017ـ  ،2018أي إن ـهــم دف ـع ــوا ك ــل ما
عليهم وتمنعوا فقط عن تسديد قيمة
الزيادة.
واأله ـ ــم أن ـهــم أجـ ـب ــروا م ـنــذ  3س ـنــوات
ع ـلــى دف ــع سـلـفــة ع ـلــى سـلـسـلــة الــرتــب
وال ـ ــروات ـ ــب م ــن خـ ـ ــارج امل ـ ــوازن ـ ــة وب ــا
مفعول رجعي ،بما مجموعه أكثر من
م ـل ـيــون ون ـص ــف م ـل ـيــون ل ـي ــرة ع ــن كل
تلميذ ،وهم ينتظرون اليوم من إدارة
املــدرســة أن تعيد إليهم األم ــوال التي
كانت تتقاضاها تحت هذه الخانة ،وال
سيما أن هناك اتفاقية خطية بني لجنة
األهــل واملــدرســة تقضي باحتساب أي
زيادة تأتي تحت أي مسمى سلسلة أو
غير سلسلة ضمن هذا البند .إلى ذلك،
تلقت اللجنة تعهدًا من اإلدارة بإعداد
املوازنة في شهر أيلول وعدم االنتظار
حتى كانون الثاني املقبل ليكون األهل
على بينة منذ البداية .ينتظر أن تعقد
لقاءات قريبة بني لجنة األهل وبعض
أولياء األمور من جهة ،واللجنة وإدارة
املدرسة من جهة ثانية.

تقرير

ُ
إقفال «الكوستابرافا» :القضاء يمهل المعنيين  5أيام
هديل فرفور
بتاريخ  31آب املاضي ،أصــدرت رئيسة
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ب ـع ـب ــدا ،ال ـقــاض ـيــة
ً
جـيـهــان ع ــون ،ق ــرارًا أن ــذرت فـيــه ك ــا من
«م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار» و«ات ـح ــاد
بلديات الضاحية الجنوبية» والشركة
املـلـتــزمــة أع ـم ــال مـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا،
شــركــة «الـ ـع ــرب ل ـل ـت ـجــارة وامل ـ ـقـ ــاوالت»،
ب ـ ــوج ـ ــوب ت ـن ـف ـي ــذ ُح ـ ـكـ ــم إقـ ـ ـف ـ ــال م ـط ـمــر
الكوستابرافا ،وأعطت مهلة خمسة أيام
من تاريخ تبليغ القرار من أجل التنفيذ.
ُ
وك ـ ــان ق ــاض ــي األم ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة فــي
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،قد أصدر
بتاريخ  31كانون الثاني املاضي ،قرارًا

بالوقف الكلي ألعمال نقل النفايات إلى
املطمر بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ
الـقــرار إلــى الجهات املــذكــورة .جــاء قــرار
الـقــاضــي حـمــدان بـنـ ً
ـاء على استحضار
قدمه عدد من املحامني الناشطني بوجه
ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،ع ــرض ــوا ف ـيــه مـســألــة
طمر النفايات غير املـفــروزة واملباشرة
ب ــال ـط ـم ــر ق ـب ــل إن ـ ـشـ ــاء ك ــاس ــر األمـ ـ ـ ــواج،
ُم ـث ـيــريــن م ـســألــة تــأث ـيــر وج ـ ــود املـطـمــر
املــاصــق ل ـجــدار م ـطــار رف ـيــق الـحــريــري
ال ــدول ــي ع ـلــى س ــام ــة ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي،
ُ
ومطالبني بإقفال مطمر الكوستابرافا
نهائيًا.
وعلى الرغم من ُمضي نحو شهرين على
انتهاء املهلة التي حددها قضاء العجلة

إيجاد بديل للمطمر
سيكون ُم ّ
لحًا ،سواء
ُ
أقفل المطمر بعد
أيام أو بعد شهور

إلقـفــال املطمر نهائيًا (انتهت املهلة في
ّ 18ح ــزي ــران امل ــاض ـُـي) ،إال أن الـ ـق ــرار لم
ُي ـنــفــذ ،ألن الـجـهــة املــدع ـيــة لــم تـلـجــأ إلــى
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ،واسـتـمـهـلــت اسـتـكـمــال
ج ـل ـس ــات م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف املــدن ـيــة
فــي جبل لبنان التي كانت تنظر بطلب
اسـتـئـنــاف ق ــرار اإلق ـف ــال ،ال ــذي ت ـقـ ّـدم به
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في 7
شباط املاضي.
يقول املحامي حسن بزي ،أحد املحامني
الذين ّ
تقدموا بالشكوى« :إننا انتظرنا
ّ
من محكمة االستئناف البت في الدعوى
وإع ـطــاء حـكــم نـهــائــي ،وكـنــا قــد أعطينا
وعدًا بعدم اللجوء إلى دائرة التنفيذ قبل
إصدار املحكمة قرارها النهائي ،على أن
تصدر املحكمة قرارها قبل انتهاء شهر
ُآب .وبـمــا أن شـهــر آب مـضــى ،نـكــون قد
أعفينا من وعدنا بعدم تنفيذ الحكم».
ُيــذكــر أنــه ُإذا قبلت محكمة االستئناف
في األيام املقبلة طلب االتحاد ،وفسخت
قرار القاضي حمدان ،فإن املطمر سيبقى
مفتوحًا واألعمال ستبقى جاريةّ ،أما إذا
دون إصدار أي حكم،
طالت الجلسات
من ّ
فإن قرار اإلقفال ُ
سينفذ.
ّ
ب ـح ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ــإن
ّ
ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة ل ــم ت ـت ـبــلــغ ب ـع ــد ق ــرار
اإلن ـ ــذار ،وبــالـتــالــي لــم تـسـ ِـر مهلة األي ــام
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـسـ ــة .تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر «اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء
واإلعمار» إن املجلس سبق أن أرسل إلى

ال ــوزارات املختصة ،وطلب منها اقتراح
بــديــل للمطمر« ،ذل ــك أن املـطـمــر ُ
سيقفل
ً
ً
ع ــاج ــا أو آجـ ـ ـ ــا»ُ ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «ال
بديل حاليًا للمطمر ،خصوصًا في ظل
تــراخــي السلطة وعـجــزهــا عــن املـبــاشــرة
ً
بــال ـح ـلــول ال ـبــدي ـلــة واآلنـ ـي ــة ،ف ـض ــا عن
تأجيلها املستمر ُوتراخيها ُفي مسألة
وضع السياسات املستقبلية املستدامة».
مــن جهته ،رفــض رئـيــس اتـحــاد بلديات
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة م ـح ـمــد ض ــرغ ــام،
التعليق على القرار القضائي ،الفتًا إلى
ّ
أن «االت ـحــاد سيعلن موقفه فــور تبلغه
القرار».
هناك خشية من عــودة ّ
تكدس النفايات
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب أي بــديــل
للمطمر ال ــذي يستقبل نـحــو  1500طن
ُيوميًا ،وفق ما يرد في التقرير امليداني
امل ـع ـ ّـد مــن قـبــل وزارة الـبـيـئــة؛  1200طن
تـنـتـجـهــا م ـنــاطــق ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة
والشويفات وعرمون وبشامون والحدث،
و 300ط ــن ت ــأت ــي م ــن ق ـس ــم م ــن ب ـي ــروت
اإلداري ـ ــة ،علمًا أن الـطــاقــة االستيعابية
للمطمر تقدر بنحو مليون طن ،على أن
تكون مــدة التشغيل أربــع سـنــوات ،وهو
ما ُيعزز تشكيك الكثيرين بقدرة املطمر
على استيعاب هــذه الكميات ،وبالتالي
سـيـبـلــغ طــاقـتــه االسـتـيـعــابـيــة قـبــل هــذه
امل ــدة .مــا يعني أن إيـجــاد بديل للمطمر
ُسـيـكــون طـلـبــا ُم ـلـ ّـحــا وض ــروري ــا ،س ــواء
أق ـفــل املـطـمــر نـهــائـيــا بـعــد أيـ ــام ،أو بعد
شهور.
وفيما كــان منتظرًا مــن وزارة البيئة أن
ُ
ً
تـ ـق ـ ّـدم حـ ـل ــوال وخ ـط ـطــا ُم ـس ـت ــدام ــة طــال
ان ـت ـظ ــاره ــا ،أتـ ــت ال ـخ ـطــة ال ـت ــي رفـعـتـهــا
أخيرًا إلى مجلس الوزراء دون التوقعات،
فعلى الرغم من اعتراف الوزارة بالوضع
ال ـ ـحـ ــرج ال ـ ـقـ ــائـ ــم ،وأن عـ ـم ــر امل ـط ـم ــري ــن
(الكوستابرافا وبرج حمود  -الجديدة)
ّ
تقلص بفعل تضاعف كميات النفايات
ُ
ّ
وغيرها من العوامل ،إال أنها لم تقدم أي
بديل تجنبًا للخطر الــذي يرسيه إقفال
املطمرين نهائيًا.
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إعداد حبيب معلوف

على الحافة

البقاء لألكذب
حبيب معلوف
ملــاذا تنقرض األن ــواع؟ لإلجابة عن هــذا الـســؤال القديم واملـتـجـ ّـدد ،ال
يفترض أن نتحدث عن سبب واحد وحتميات وقوانني صارمة ...إذا
كنا نتحدث من الناحية البيولوجية .فعلم البيولوجيا ،بخالف علم
الفيزياء الــذي يقول بالحتميات ،يقوم على التعددية ،أي على تعدد
التفسيرات .فالتعددية هــي التي تفسر غالبية الظواهر والعمليات
البيولوجية .لذلك فإن انقراض نوع معني من األحياء قد يكون بسبب
انتصار نوع آخر منافس له في معركة البقاء ،أو بسبب مبالغة الناس
فــي اضـطـهــاد وقـتــل (صـيــد) أفـ ــراده ،أو فــي تــدمـيــر املــوائــل و"البيئة
الحاضنة" ،أو إلى تغير غير مالئم في املناخ ،أو إلى تغير في النظام
االيكولوجي وانعدام الغذاء األساسي الذي يعيش منه أو عليه النوع،
أو إلــى حــدث كوكبي مـفــاجــئ ،أو أكـثــر مــن عــامــل مــن هــذه العوامل
مجتمعة (بعضها أو كلها) .كما أن االحتمال الثالث موجود في علم
البيولوجيا ،بعد أن كــان معدومًا في علم املنطق .ففكرة االنتخاب
الطبيعي قد انبثقت كحل ثالث اعتمده علم البيولوجيا إلنهاء الجدل
حول أصل األنــواع والتغير التطوري ،بني من يقول باملصادفة ومن
يقول بالضرورة وفكرة البقاء لألصلح .أي أن الطبيعة هي التي تعرف
ما هو األصلح ،وليس هناك من ضروريات وحتميات كما في علم
الفيزياء .وإذا قلنا أن الطبيعة هي التي تعرف ،ال يعني ذلك ،أنها هي
ً
املسؤولة عــن انـقــراض األن ــواع ،وأن اإلنـســان لــم يعد مـســؤوال مهما
ً
ّ
فعل ومهما حصل .فتدخل اإلنسان كان عامال حاسمًا في تخريب
األنظمة االيكولوجية وفــي تعطيل عمل علماء البيولوجيا والبيئة
ودراساتهم واستنتاجاتهم.
هذا في العام ،أما في الخاص ،فإن تواطؤ خبراء الطبيعة مع تجارها
واستبعاد فالسفة العلم هما تسببا بكوارث ال نعرف اليوم كيفية
الخروج منها والتي لن تنتهي إال بنهاية (انـقــراض) النوع اإلنساني
نفسه .كانت الفلسفة أم العلوم ...وحــن خرجت العلوم من رحمها
وأرادت االسـتـقــال ،لــم تنكر (الفلسفة) حــق العلوم فــي االستقالل
وتــأسـيــس مناهجها ومفاهيمها الـخــاصــة فــي التفسير والتحليل
والـتـبــريــر… إال أن هــذه األخ ـيــرة ،أنـكــرت على الفلسفة ض ــرورة أن
تستمر في عملها في تفحص "منطق التبرير" وفي التدقيق بمناهج
التفسير وفي تقييم "املنطق األخير" ملا تذهب إليه األمور في العلوم.
وهذا ما يفسر اليوم غلبة منطق خبراء يدعون الى تنظيم صيد الطيور
كتسوية بني التجار والصيادين على منطق علماء البيولوجيا الذين
يدعون إلى وقف قتلها باملطلق ،تمهيدًا الستكمال رصدها ومراقبتها
وتصنيفها وفهم طبيعة حياتها ووظائفها في النظام البيئي.
ول ـع ــل ف ـهــم وظ ــائ ــف األن ـ ـ ــواع ،ه ــو الـ ــذي ي ـت ـحــول ال ــى ه ــاج ــس عـلـمــاء
البيولوجيا وااليكولوجيا الجدد ،الذين يرون اليوم "أن صحة النظام
البيئي ربما ال تعتمد فقط على عدد األنواع املوجودة فيه ،إنما تعتمد
أيضًا على ُّ
تنوع صفات تلك األنواع" .هذه الفكرة التي يطلق عليها اسم
"إيكولوجيا الصفات الوظيفية" والتي تشهد رواجًا متزايدًا هذه األيام
بني علماء اإليكولوجيا .تعتبر هــذه الفكرة أن التنوع البيولوجي ال
نوع ما في نظام بيئي ،وإنما
ينبغي أن يقتصر على العدد املتوفر من ٍ
ينبغي مراعاة الخصائص املختلفة لألنواع واألشياء التي تستطيع
القيام بها؛ إذا ما قيست وفقًا لصفات محددة مثل حجم الجسم أو
طول الفرع ...بنفس قدر أهمية الحفاظ على صحة النظام اإليكولوجي
وقدرته على التكيف.
يمكن لذلك التحول في التفكير أن تكون له مدلوالت كبيرة لعلم البيئة؛
تكيف النباتات والحيوانات مع ُّ
ضروريًا لفهم طريقة ُّ
ّ
تغير
فقد يكون
املناخ والتنبؤ بها .وقد بدأ "التنوع الوظيفي" يؤثر على طريقة تفكير
علماء البيئة بشأن املحافظة على األنواع؛ بل إن بعض الحكومات قد
بــدأت فــي إدراج تلك الصفات فــي سياساتها اإلداري ــة .فعلى سبيل
املثال ،وبحسب ما ورد في العدد األخير من مجلة " "natureالعلمية،
"تحركت حكومة بليز منذ عدة أعوام لحماية أنواع سمك الببغاء من
الصيد الجائر ،ليس بالضرورة ألن أعدادها في تناقص ،ولكن ألن تلك
األسماك تقوم بتخليص املرجان من الطحالب ولها أهمية بالغة في
بقاء الشعاب املرجانية على قيد الحياة".
ليس لــدى حكوماتنا بالطبع أيــة خطط ملواجهة انـقــراض األن ــواع وال
لدينا البيانات الكافية ملعرفة القليل عن حياة الكائنات البرية والبحرية،
وال نعرف مدى تأقلمها أو تكيفها مع التغيرات املناخية أو مع امللوثات
والتهديدات البشرية التقليدية وغير التقليدية… فيمكن أن يتم السماح
بالصيد أو إنشاء معامل أو مشاريع كبرى وعدم مراقبة عملها ...وقد
تركت الساحة لتجار األنــواع كما لتجار الدراسات والبيانات الكاذبة
ولسمسرات السياسيني ،بعد أن تم قلب املعادالت العلمية الى معادالت
"سياسية" وتم تطبيق مبدأ البقاء لألكذب بدل البقاء لألصلح ،كوسيلة
شبه وحيدة للتكيف مع حالة الفوضى وانعدام املعايير التي نعيشها
مؤخرًا.

ّ
تنوع بيولوجي

ّ
نقار الخشب ُالسوري
ّ
انقرض ...فكثرت الديدان
ال يفترض أن
نستغرب عندما
تنتشر الديدان
في قلب األشجار
ّ
والبرية
المثمرة
ّ
عندنا وتتسبب
بيباسها .فطائر نقار
الخشب السوري لم
يعد موجدًا .هذا
الطائر الذي طالما
تم التحذير من أنه
بدأ ّ
يتعرض لالنقراض
هو طائر وسيم ،أبقع واسع االنتشار
بــرق ـعــة ح ـم ــراء ف ــي ق ـفــا ال ــذك ــر (الـقـنــة
والقفا أسودان في األنثى ،القنة حمراء
في اليافع ومحاطة باللون األســود).
م ـن ـف ـس ــه أح ـ ـمـ ــر وك ـ ــذل ـ ــك غ ـط ــائ ـي ــات
أسفل الذيل ،األجــزاء السفلية بيضاء
وتـقــريـبــا مــن دون ّ
أي عــامــات .يشبه
كثيرًا أبيض الجناح واملرقط الكبير،
وبشكل خــاص طائر األبـقــع السندي.
ي ـفــرق ع ــن امل ــرق ــط الـكـبـيــر ف ــي الـغــالــب
مــن عــدم وجــود شــريــط الـخــد األســود.
أب ـي ــض ال ـج ـنــاح ل ــدي ــه مـنـطـقــة كتفية
بيضاء أكبر بكثير من السوري .حركة
وتشكيلة الطيران مثل املرقط الكبير
مع أن األبيض الذي يشاهد في الذيل
أقل .من ناحية الصوت تشبه النداءات
التي يطلقها تلك التي يصدرها املرقط
الكبير ،مــع أن الـنــداء الـشــائــع "جــاك"،
ً
أنعم قليال وأعـلــى نغمة ،النقر عنده
ً
أط ــول قـلـيــا (ح ــوال ــى ثــانـيــة واح ــدة)

أعشاش من البالستيك والحديد!

ّ
عندما قلت املساحات الخضراء
ف ــي امل ـ ــدن ،ل ــم تـسـتـسـلــم الـطـيــور
ســريـعــا .حــاولــت أن تـتــأقـلــم .كــان
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـب ـي ـئ ــي فـ ــي ال ـع ـشــريــن
س ـنــة األخـ ـي ــرة ،ي ـتــابــع ك ـيــف يتم
التخلي عــن املساحات الصغيرة
ال ـت ــي ك ــان ــت مـخـصـصــة ملــواق ّــف
الـ ـسـ ـي ــارات والـ ـت ــي ك ــان ــت مـظــلـلــة
باألشجار الكبيرة واملعمرة لتتم
زراعــة البنايات الشاهقة مكانها،
ك ــان ــت ال ـط ـي ــور املــدي ـن ـيــة ال ت ــزال
تـبـحــث ع ــن مـ ــأوى ج ــدي ــد .إال أن
مشكلتها كانت تكبر يومًا بعد
ي ــوم ،عندما انـعــدمــت األع ـشــاب الـتــي كــانــت تصنع منها عشها لتبيض
وتربي فراخها .الزميلة ادال شومان صادق أرسلت لنا هذه الصورة لطائر
مديني (بيروت) رتب عشه من بقايا البالستيك والحديد في ورش البناء،
كنوع من التأقلم واملقاومة للبقاء ،بالرغم من تخريب املوئل القديم واآلمن.
ويسرع ثم يضمحل عند النهاية.

اإلقامة والتقنية
كـ ــان ط ــائ ــر ن ـق ــار ال ـخ ـش ــب ال ـس ــوري
مـقـيـمــا ف ــي ال ـغــابــات الـخـفـيـفــة ،وفــي
الحدائق وبساتني أشـجــار الزيتون
وغالبًا بالقرب مــن الـقــرى واملناطق

لنقار الخشب
تقنيات في السمع
لمعرفة مكان فريسته
داخل جذوع الشجر...

ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة .وهـ ـ ــو ي ـت ـغ ــذى مـ ــن ه ــذه
املواقع ،ال سيما من بساتني الزيتون
والخروب.
ّ
غذاؤه األساسي من الحشرات ،ولكنه
يأكل أيضًا ّ البذور الدهنية كالجوز
واللوز .يتنقل نقار الخشب بني أعلى
جذوع األشجار وأسفلها ،ناقرًا لحاء
األش ـ ـجـ ــار م ـت ـنـ ّـص ـتــا ل ـس ـم ــاع حــركــة
الفريسة (الــديــدان داخــل األغـصــان).
وعندما يـحـ ّـدد مـكــان الـحـشــرة ،فإنه
يـطــرق ال ـجــذع بـمـنـقــاره ال ـقــوي ،لكي
ي ـصــل إل ـي ـهــا ،ث ــم يـسـحـبـهــا بـلـســانــه
الطويل.
يتشابه الجنسان مــن حيث الشكل
باستثناء الجزء الخلفي من الرقبة.
أح ـمــر ال ـل ــون ل ــدى ال ــذك ــور واألس ــود
لدى اإلناث.

من تقتل المبيدات؟
تعتبر تـقـنـيــات طــائــر ن ـقــار الخشب

في أن تكون دودة وفراشة معًا
هي دودةّ .وهي
فراشة أيضًا .إنها دودة القز
التي تتحول إلى فراشة.
ّ
فكيف يحصل هذا التحول
ّ
المتعلق بطبيعة الحياة
وما هي دالالته مقارنة
بتلك ّ
التحوالت عند البشر؟
غسان صليبي
تقوم الدودة بنسج شرنقة من خيوط
الـ ـح ــري ــر ح ـ ــول ن ـف ـس ـه ــا ،وت ـب ـق ــى فــي
داخلها في حالة خمول ملدة أسبوعني
وب ـعــدهــا تـتـحــول إل ــى ف ــراش ــة .تـخــرج
الفراشة من شرنقتها وعند خروجها
ت ـت ـم ــزق ال ـش ــرن ـق ــة ،وي ـن ـق ـطــع الـخـيــط
الـحــريــري ال ــذي نسجته وال ــذي يبلغ
طوله ما بني ثالثمئة وتسعمئة متر.
دع ــون ــا ن ـتــأمــل عـمـلـيــة ال ـت ـح ــول هــذه
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نقار الخشب السوري
(Dendrocopos
 )syriacusقبل أن ينقرض

والبساتني من اخطر االفــات املدمرة
كديدان االشجار الى تدخل الى عمق
االشجار وتتسبب بيباسها وموتها.
بـ ـه ــذه الـ ـح ــال ــة ،ف ـ ــإن ال ـ ــدي ـ ــدان ال ـتــي
نشكو من تكاثرها اليوم وتسببها
بــالـفـتــك بــاألش ـجــار املـثـمــرة والـبــريــة
مـ ـع ــا ،ك ــان ــت تـ ـق ــوم ب ـ ـ ــدور مـ ـه ــم فــي
النظم األيكولوجية بحدود معينة،
بكونها كانت تشكل الغذاء األفضل
لـطــائــر نـقــار الـخـشــب ضـمــن معادلة
دق ـي ـق ــة ،ه ــي ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى وج ـ ــوده
وهـ ـ ــو يـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى وج ـ ــوده ـ ــا وال
يأكلها كلها ،كما أردنــا من املبيدات
أن تـفـعــل ،مــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن كلمة
"مـبـيــد" ،تتقصد الـقـضــاء الـتــام على
ال ـنــوع ،وه ــي كلمة وصـفــة (اإلبـ ــادة)
مـضــادة لعلم البيئة وااليكولوجيا
وبالتالي للطبيعة واإلنـســان نفسه
ول ــم يعرفها أو يستخدمها أي من
األنواع الحية غير اإلنسان!

عندما تتكيف الديدان

ال ـســوري متقدمة ج ـدًا بالنسبة إلى
غ ـي ــره م ــن ال ـط ـي ــور ،إذ ي ـق ــوم بجهد
إض ــاف ــي وك ـب ـي ــر الل ـت ـق ــاط فــري ـس ـتــه.
ويستدل من تقنياته في نقر الخشب
وقبل ذلك في رصد الفريسة ،ان لديه

ق ـ ــوة س ـم ــع ك ـب ـي ــرة ل ـك ــي يـ ـع ــرف اي ــن
الفريسة وهي في داخل االغصان او
جذوع االشجار .ولذلك كان يفترض
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــه ال ـ ـيـ ــوم ،ل ــو ب ـق ــي عـلــى
قـيــد ال ـح ـيــاة ،بــانــه مخلص الـغــابــات

ونستخرج منها بعض العبر املتعلقة
بطبيعة الحياة .ستحاولون بالطبع،
مقارنة ذلك بشروط التحول في حياة
ال ـب ـشــر ،م ــن وض ــع ال ـ ــدودة إل ــى وضــع
الفراشة .وما قد يصح أو ال يصح في
امل ـق ــارن ــة .ســأتــوقــف بـعـجــل عـنــد ذل ــك،
تــاركــا لكم متعة وحــريــة الـقـيــام بهذه
املهمة بشكل أوسع.

فترة حمل وتتحضر للوالدة.
ال ـت ـحــول إل ــى فــراشــة ال يـكـتـمــل ،دون
خرق الشرنقة التي صنعتها الــدودة
ب ـن ـف ـس ـه ــا .ب ـ ـ ــدون ه ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــرق ،ه ــذا
االن ـع ـتــاق ،تـمــوت ال ـفــراشــة فــي داخــل
الشرنقة.
لـكــن ال ـخــرق ي ــؤدي إل ــى قـطــع الخيط
الـ ـح ــري ــري .إلـ ــى املـ ــس ب ـن ـتــاج الـعـمــل
نفسه ،وكأن النتاج لم يكن هدفًا ّ
بحد
ذاته ،بل وسيلة للتحول.

كيفية التحول
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى فـ ــراشـ ــة يـ ـت ــم ،نـتـيـجــة
ال ـت ـفــاعــل ب ــن ال ـ ـ ــدودة ومـ ــا أنـتـجـتــه،
بينها وب ــن شــرنـقـتـهــا ،بينها وبــن
ع ـم ـل ـهــا .ال ي ـج ــري ذلـ ــك ب ـس ــرع ــة ،بــل
يــأخــذ وق ـتــا تـتـطـلـبــه عـمـلـيــة اإلن ـتــاج
امل ـح ـت ــرف ،وال ـك ــام ــل ،الـ ــذي ج ـعــل من
الـبـعــض يـطـلــق عـلــى دودة ال ـقــز اســم
ملكة النساجني.
الـتـفــاعــل ال يـنـجــز م ــن خ ــال الـحــركــة
فقط ،بل يختمر مفعوله في فترة من
الهدوء ،من االستبطان أو االستدخال
إذا شئتم ،تقوم به الدودة وهي شبه
م ـخ ــدرة وملـ ــدة أس ـبــوعــن .كــأنـهــا في

بين الطبيعة واالقتصاد
هذا ال يعجب بالطبع مربي دودة القز
وتـجــار الـحــريــر .لــذلــك يـقــومــون بقتل
الـفــراشــة وهــي مــا زال ــت فــي الشرنقة.
إنها املصلحة االقتصادية تقضي في
املهد ،على بوادر التحول.
إذا كــانــت الـشــرنـقــة لــم تـتـحــول بعد
إلــى سلعة ،تنطلق الفراشة وتطير
حرة في الطبيعة.
بـعــد أن كــانــت بشعة ولــونـهــا أبيض
ي ـم ـيــل إلـ ــى االص ـ ـفـ ــرار ع ـن ــدم ــا كــانــت
دودة ،تلبس الفراشة أجمل األل ــوان،

ت ــؤك ــد م ـع ـظ ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة
الحديثة أن كــل التقنيات واملبيدات
املـسـتـخــدمــة مــا بـعــد ان ـق ــراض طائر
نقار الخشب ،لــم تستطع أن تحمي
الغابات وال البساتني .فبعض هذه
املبيدات الذي قضى على بعض هذه
الديدان بداية ،قتل معها الكثير من
الكائنات والحشرات املفيدة ،أو على
األصح الكثير من الحشرات التي لها
أداور مهمة فــي الـنـظــام الـبـيـئــي .ثم
ع ــادت ال ــدي ــدان نفسها وتكيفت مع
ه ــذه امل ـب ـيــدات واس ـت ـمــرت فــي الفتك
بــاألش ـجــار ،بـعــد أن تــم قـتــل عــدوهــا
الطبيعي (كطائر نـقــار الخشب) إن
باملبيدات نفسها أو بالصيد .وهكذا
نـ ـك ــون قـ ــد خ ــرب ـن ــا ال ـن ـظ ــم ال ـب ـي ـئ ـيــة
بمجرد أننا اعتقدنا بأننا نستطيع
أن نتحكم بتطور الـكــائـنــات الحية،
وأنـنــا بتنا "نعلم" مــا معنى مفهوم
"الـتـنـمـيــة" ال ــذي اس ـتــوردنــاه لــزيــادة
إنتاجنا ،فقتلنا.

نفايات

كينيا تفرض أقسى
العقوبات على البالستيك
ب ــدأت الـسـلـطــات الـكـيـنـيــة مـنــذ بــدايــة هــذا
األسبوع بتطبيق أقسى قانون في العالم
لـلـحـ ّـد مــن اس ـت ـخــدام أك ـي ــاس الـبــاسـتـيــك.
يـعــاقــب ه ــذا ال ـقــانــون عـلــى إن ـتــاج أو بيع
أو حتى استخدام األكـيــاس البالستيكية
بــال ـس ـجــن ملـ ــدة ت ـصــل إلـ ــى أرب ـ ــع س ـن ــوات،
أو دف ــع غ ــرام ــة  40أل ــف دوالر ،وذلـ ــك مع
بـ ــدء س ــري ــان ق ــان ــون ه ــو األكـ ـث ــر ص ــرام ــة
ّ
للحد مــن التلوث الــذي تسببه
فــي العالم
امل ــواد البالستيكية .وبــذلــك تنضم كينيا
إل ــى أك ـثــر مــن  40دول ــة ح ـظــرت اسـتـخــدام
األكـيــاس البالستيكية كليًا أو جزئيًا ،أو
فــرضــت ضــرائــب عـلــى اسـتـخــدام األكـيــاس
البالستيكية الـتــي تستعمل مــرة واح ــدة،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا الـ ـص ــن وف ــرنـ ـس ــا وروانـ ـ ـ ــدا
وإيطاليا.
ويسمح القانون الكيني للشرطة بمالحقة
ح ـتــى ك ــل م ــن ي ـح ـمــل ك ـي ـســا بــاسـتـيـكـيــا.
ل ـكــن وزي ـ ــرة ال ـب ـي ـئــة ج ـ ــودي واك ـهــون ـغــو،
ً
ق ــال ــت إن تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون س ـي ـكــون أوال
على املصنعني واملــورديــن .وأضــافــت« :لن
يتضرر املواطن العادي».
وكــانــت كينيا قــد قــامــت بـثــاث مـحــاوالت
على مدى عشر سنوات إلقرار الحظر ،لكن
القانون لم يكن يحظى بتأييد الجميع.
في أول رد فعل على القانون ،قال صامويل
ماتوندا ،وهو ناطق باسم اتحاد املصنعني
في كينيا «إن الحظر سيؤدي إلى خسارة
 60ألف وظيفة وسيجبر  176مصنعًا على
اإلغــاق» ،مع إشارته إلى أن كينيا تعتبر
أيضًا مصدرًا كبيرًا لألكياس البالستيكية

في املنطقة .وأضــاف« :ستكون التداعيات
ستؤثر حتى
غير املباشرة شديدة للغايةُ .
ف ــي ال ـن ـســاء ال ـل ــوات ــي يـبـعــن ال ــخ ـض ــار في
السوق .كيف سيحمل الزبائن مشترياتهم
إلى املنزل؟».
إال أن أوســاطــا بيئية أخ ــرى قــد أك ــدت أن
هناك الكثير من البدائل .وقد بدأت سالسل
مـتــاجــر كـبـيــرة فــي كـيـنـيــا مـثــل «ك ــارف ــور»
الفرنسية و«ناكومات» في تقديم أكياس
من القماش لزبائنها عوضًا عن األكياس
الـ ـب ــاسـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـف ـك ــر ج ـم ـع ـيــات
بصناعة أكياس من القماش لالستخدام
الدائم في التسوق وألكثر من مرة بالطبع.
وق ــال الـطـبـيــب الـبـيـطــري الـكـيـنــي مبوثي
ً
كـيـنـيــانـغــوي ،وه ــو يــراقــب رجـ ــاال فــي زي
أبيض يزيلون أكياسًا بالستيكية مبتلة
من بطون أبقار نافقة« :لم نكن نشهد هذا
قبل عشر سنوات ،لكنه اآلن يحدث بوتيرة
شبه يومية».
وكانت آخر البيانات والدراسات السابقة
لألمم املتحدة في مجال البيئة قد توقعت
أن ي ـص ـب ــح ح ـج ــم ال ـب ــاس ـت ـي ــك أكـ ـث ــر مــن
األس ـم ــاك ف ــي املـحـيــط بـحـلــول ع ــام ،2050
مؤكدة أن األكياس البالستيكية تستغرق
ما يــراوح بني  500وألــف عــام لكي تتحلل
فـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ــة أو فـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــار ،وت ــدخ ــل
ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ــإن ـس ــان م ــن خ ــال
األس ـم ــاك وح ـي ــوان ــات أخ ـ ــرى .وان ـت ــزع 20
كيسًا من بطون بعض األبقار في مجازر
بمدينة نيروبي بعدما كانت الحيوانات
في طريقها لالستهالك اآلدمي.

 40ألف دوالر قيمة الغرامة على استخدام أكياس البالستيك!

التكوين والتحول

عندما يقتل تجار
الحرير الفراشة وهي
ما زالت في الشرنقة

وتصبح من أجمل الكائنات الحية.
تتنقل الـفــراشــة بخفة داخ ــل البيوت
وخارجها .وتمر بني البشر بال خوف
وال حرج ،وهم يستبشرون خيرًا عند
رؤيتها ،في حني كان ينتابهم القرف
عند رؤية الدودة.
لـ ـك ــن ال ـ ـفـ ــراشـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ــدودة امل ـت ـح ــول ــة،
املتحررة ،تبدو سريعة العطب ،ركيكة
بقدر ما هي رقيقة .ال تكاد تالمسها
حـتــى تـفــرفــط جــوان ـح ـهــا ،فـتـقــع على
األرض وتالزمها ،مستعيدة وضعية
الدودة.

ال ـف ــراش ــة ال ت ــأك ــل ف ــي ف ـت ــرة حـيــاتـهــا،
وهي تملك فمًا بدائيًا .عمرها قصير
وال تعيش أكثر من عدة أيــام ،وتموت
فورًا بعد أن تضع بيضها .هل البيئة
املستقبلة للتحول ،ال تسمح للفراشة
بالتأقلم ،فتموت سريعًا؟
هل كانت الفراشة لتعيش أكثر ،لو لم
يشوه اإلنسان بيئته؟ أترك ألصدقائي
ال ـب ـي ـئ ـيــن اإلجـ ــابـ ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
الصعب.
ليست فــراشــة مــا يـخــرج مــن البيضة
التي تضعها الفراشة ،بل دودة .وعلى
ه ــذه ال ـ ــدودة أن تـعـيــد ت ـجــربــة أم ـهــا،
حتى تستطيع التشبه بها .ال يكتسب
ال ـت ـح ــول واالنـ ـعـ ـت ــاق وراث ـ ـيـ ــا ،ب ــل عن
طريق املمارسة الدؤوبة.
ال عجب أن تنجب الفراشة دودة ،فهي
ف ــي تـكــويـنـهــا األص ـل ــي دودة ،ويـبــدو
أنـهــا ال تحب أن تتنكر ألصـلـهــا ،رغم
تحولها ،أو ترقيها ،بحسب مفاهيمنا
البشرية.

عودة
أم خروج
ال ـ ـفـ ــراشـ ــة ت ـ ـعـ ــود ألصـ ـلـ ـه ــا،
ألن ـه ــا ت ـع ــرف بــال ـت ـجــربــة ،أن
ال ــدودة تخفي خلف مظاهر
ً
ب ـشــاع ـت ـهــا ،جـ ـم ــاال وألـ ــوانـ ــا،
وتـخـتــزن فــي أحـشــاء بطنها
ال ـ ـ ــزاح ـ ـ ــف ،طـ ــاقـ ــة ل ـل ـت ـح ـل ـيــق
والطيران.
وإن كـ ـ ــل مـ ـ ــا تـ ـحـ ـت ــاج إل ـي ــه
الدودة للتحول ،هو فرصتها
لصناعة شرنقتها الخاصة،
وحـ ـقـ ـه ــا بـ ــال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا،
عندما تقرر أن تطير.
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سوريا

الحدث تتسارع التحضيرات العسكرية في دير الزور استعدادًا لعمليات
واسعة سوف تشهدها أحياء المدينة وأريافها بشكل ّ
منسق
ومتواز ،في وقت وصلت فيه إلى المدينة أولى قوافل المساعدات
للمدنيين الذين عانوا ويالت الحصار لسنوات

الجيش يحشد في دير الزور:
إنهاء «داعش» بات قريبًا
ديرالزور ــ أيهم مرعي
لم يكن قائد «الفرقة  »17في الجيش
السوري ،اللواء حسن محمد ،يقصد
رف ــع املـعـنــويــات فـقــط حــن نـقــل إلــى
ال ـض ـبــاط وامل ـقــات ـلــن امل ــراب ـط ــن في
مطار دير الزور العسكري واألحياء
الشرقية املحاصرة منذ تسعة أشهر
تقريبًا رسالة الرئيس بشار األسد،
ّ
امل ـبــشــرة ب ـقــرب ف ـ ّـك الـحـصــار عنهم.
فخطى العمليات العسكرية تسير
بـســرعــة وث ـبــات ،وجـمـيــع املــؤشــرات
ت ــوح ــي ب ــأن األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة
س ــوف تـشـهــد ك ـســر ط ــوق «داعـ ــش»
عن املطار وعن تلك األحياء ،للتفرغ
ملعارك تحرير أحياء املدينة الباقية،
وريف املحافظة.
ّ
في داخل الدير ،تدلل سرعة تشكيل

غرف العمليات املشتركة بني القوات
الروسية والسورية ،وكثافة اآلليات
وال ـ ـع ـ ـتـ ــاد وال ـ ــذخـ ـ ـي ـ ــرة امل ـس ـت ـق ــدم ــة
ع ـبــر ال ـش ــري ــان امل ـف ـت ــوح ح ــدي ـث ــا ،أن
ال ـح ـس ــم ف ــي ك ــام ــل امل ـح ــاف ـظ ــة ق ــد ال
ي ـكــون بـعـيـدًا .وتــوحــي ب ــأن املـعــركــة
ل ــن ت ـت ــوق ــف ح ـت ــى إنـ ـه ــاء «داع ـ ــش»
فــي كــامــل جـغــرافـيــا دي ــر ال ـ ــزور ،مع
احتمال تمدد عمليات الجيش إلى
الضفة الشمالية (الشرقية) من نهر
الفرات.
أصــوات الطائرات الحربية وقذائف
املدفعية التي ال تهدأ ســوى دقائق
م ـع ــدودة ،تـشــي بــالـخـطــط السريعة
امل ـ ـع ـ ـ ّـدة ل ـل ـم ـع ــرك ــة .وال ـ ـطـ ــريـ ــق بــن
الرصافة ودير الزور (الذي يمر عبر
ال ـل ــواء  )137هــو أك ـثــر ن ـقــاط الــريــف
سـ ـخ ــون ــة ال ـ ـي ـ ــوم ،ت ـح ـض ـي ـرًا ل ـه ــذه

«التحالف» مستمر في مراقبة
قافلة «داعش» في البادية
أعـلـنــت ق ــوات «الـتـحــالــف الــدولــي» أنـهــا قتلت
 85مـسـلـحــا م ــن تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ودم ــرت
 40مركبة تابعة لــه ،في محيط القافلة التي
خ ــرج ــت إل ــى ال ـش ــرق الـ ـس ــوري م ــن منطقة
القلمون على الحدود السورية اللبنانية ،منذ
التاسع والعشرين من الشهر املاضي.
وشرح أن عناصر «داعش» الذين استهدفتهم
طائرات «التحالف» ليسوا جميعًا ممن كانوا
على منت القافلة ،بل بينهم من حاول التحرك
مــن مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم لـلــوصــول إلــى
محيط وجود القافلة في البادية.
وجدد التأكيد أن «التحالف يراقب  11حافلة

ّ
تقل عناصر من (داعش) وعددًا من املدنيني،
ال تزال في منطقة بني السخنة والبوكمال»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن ق ــوات ــه ل ــن تـسـمــح بـتـحــرك
هــؤالء املسلحني إلى منطقة وادي الفرات أو
الحدود العراقية .وأكــد أن القوات ستواصل
«البحث عن فرص لضرب عناصر (داعش)
ومــركـبــاتـهــم ،الـتــي يـتــم تـحــديــدهــا بــوضــوح،
متى وأينما وجــدنــاهــم» ،مؤكدًا أن «طائرات
(الـ ـتـ ـح ــال ــف) ل ــم ت ـه ــاج ــم ل ـح ــد اآلن أيـ ــا مــن
الحافالت اإلحــدى عشرة ...ولكنها سمحت
بمرور الغذاء واملاء لها».
(األخبار ،األناضول)

امل ـعــركــة ال ـت ــي سـيـسـتـخــدم الـجـيــش
ً
فـيـهــا ث ـقــا م ـيــدان ـيــا ك ـب ـي ـرًا ،يفضي
إل ــى ن ـتــائــج ســري ـعــة م ــن شــأن ـهــا أن
ّ
تقصر عمر اإلرهاب في الشرق.
ّ
وفــي اتـســاق مــع تلك املعطيات ،أكد
مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «أول ـ ــوي ـ ــات الـجـيــش
حــال ـيــا ه ــي ف ـ ّـك ال ـح ـصــار ع ــن بــاقــي
املناطق املحاصرة ،وتوحيد الجبهة
م ـع ـه ــم ل ـل ـت ـف ــرغ ل ـع ـم ـل ـي ــات ك ـب ـي ــرة
وخ ــاط ـف ــة ،وذات أثـ ــر اس ـتــرات ـي ـجــي
ك ـب ـيــر» .وأضـ ــاف أن «ك ــل ال ـخ ـيــارات
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ح ـ ـيـ ــث سـ ـيـ ـت ــم ت ـط ــوي ــق
أح ـيــاء املــديـنــة الـتــي يسيطر عليها
«داعــش» ،وتطهيرها قبل االنطالق
نحو معاقل التنظيم شرقًا» .وشدد
املصدر على أن ّ
«فك الطوق عن دير
ال ـ ــزور ك ــان خ ـط ــوة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة...
وهـ ــي ب ـ ــوادر ن ـص ــر ح ـق ـي ـقــي س ــوف
يكون له انعكاسات سياسية مهمة
خالل فترة قريبة».
وم ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع زخ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ضــد
ال ـت ـن ـظ ـي ــم وتـ ـع ــال ــي األسـ ـئـ ـل ــة ح ــول
الـخـطــط األمـيــركـيــة املـتــوقـعــة لشرق
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرات ،ج ـ ـ ــاء اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ال ـج ـي ــش
ل ـ ـع ـ ـتـ ــاد يـ ـتـ ـضـ ـم ــن زوارق ح ــرب ـي ــة
وآلـيــات برمائية وجـســورًا عسكرية
مـتـنـقـلــة ،ل ـي ـكـ ّـرس اس ـت ـع ــداد دمـشــق
لـخــوض تـحـ ّـدي عـبــور ال ـفــرات .وهو
م ــا ق ــد ي ـت ـخــذ ط ــاب ـع ــا تـكـتـيـكـيــا فــي
الـ ـب ــدء ،إل ــى ح ــن تـثـبـيــت الـسـيـطــرة
عـ ـل ــى الـ ـضـ ـف ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،إذ قــد
يـتـضـمــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـف ــاف وإن ـ ــزال
خـ ـل ــف خ ـ ـطـ ــوط «داع ـ ـ ـ ـ ــش» .وت ـع ـلــق
مـصــادر مـيــدانـيــة عـلــى هــذه النقطة
بــال ـقــول إن «ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة
ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة .وق ـ ـ ــد ت ـك ــون
كــامــل جـغــرافـيــا دي ــر الـ ــزور مسرحًا
لها .وهــو أمــر طبيعي فــي أي أرض
سـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـحـ ـتـ ـل ــة مـ ـ ــن اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن «مـ ـق ــاتـ ـل ــي
ال ـج ـي ــش ب ــات ــوا ي ـم ـل ـكــون إم ـك ــان ــات
مهمة وأســالـيــب قـتــال متنوعة ،من

ّ
وسع الجيش مناطق سيطرته في محيط «اللواء  »137بمساحة  15كيلومترًا مربعًا (األخبار)

بينها اإلنزاالت الجوية .لذلك ،تبقى
املعركة في الدير مفتوحة على كافة
االحتماالت» .

آليات برمائية وجسور
عسكرية متنقلة
لالستعداد لخوض
ّ
تحدي عبور الفرات

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األرض ،نـ ـ ـج ـ ــح الـ ـجـ ـي ــش
وحـ ـلـ ـف ــاؤه أمـ ــس ف ــي ال ـت ــوس ــع عـلــى
طول الطريق الرئيسي بني السخنة ـ
دير الزور ،ووصلوا إلى أطراف بلدة
الـشــوال ،عقب تأمني كباجب أول من
أمس .وتزامن هذا التقدم مع توسيع
الجيش ملناطق سيطرته في محيط
«ال ـل ــواء  »137بمساحة وصـلــت إلــى
م ــا ي ـقــرب م ــن  15كـيـلــومـتـرًا مــربـعــا.
وس ـي ـطــر ال ـج ـيــش ع ـلــى ج ـســر الــرقــة
ومحطة الغاز ،خالل العمليات التي
يــركــز خــالـهــا عـلــى مـحــور البغيلية
على املدخل الغربي للمدينة.

قوافل الحياة تصل
سريعًا ،يركض األطفال خلف قافلة

العراق

ٌ
«استفتاء االنفصال» أمر واقع« :فرصة» البرزاني المناسبة
ّأي ٌام ّ
عدة ويكون العراق على
مفترق طرق .استفتاء كردستان
لالنفصال بات أمرًا واقعًا .تدرك بغداد
ّ
وتتمسك أربيل بقرار إجرائه ،رغم
ذلك،
الضغوطات الدولية ّالداعية إلى تأجيله،
واعتقاد البعض أن تعنت اإلقليم ّ
مرده
إلى موقف حيدر العبادي المتساهل مع
مسعود البرزاني
بات محسومًا إجراء استفتاء انفصال
إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ع ــن الـ ـع ــراق ف ــي 25
أي ـ ـلـ ــول ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وإن أبـ ـ ــدت الـ ـق ــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة رف ـض ـه ــا لـتـلــك
ال ـخ ـطــوة ،م ـشـ ّـددة عـلــى وح ــدة الـتــراب
الـعــراقــي ،فإنها ـ ـ فــي الــوقــت عينه ـ ـ قد
ّ
هيأت نفسها للتعاطي مع االستحقاق

ٌ
كأمر واقع ّأيًا كانت نتيجته .منهجية
ٍ ٌ
م ـغــايــرة ستعتمدها ال ـقــوى الـعــراقـيــة
إزاء تـلــك ال ـكــرديــة بــأس ـلـ ٌ
ـوب جــديــد قد
ّ
ّ
ـ«الحدية» ،فيما تأسف بعض
يتسم ب
تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ــوى ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــا رئ ـي ــس
الـحـكــومــة الـســابــق ن ــوري املــال ـكــي ،من
«إرخاء» رئيس الوزراء حيدر العبادي
ّ
بالتفرد
الحبل ألربـيــل ،والسماح لها
بـ ـق ــرار االس ـت ـف ـت ــاء واملـ ـض ـ ّـي ق ــدم ــا في
تحقيق نتائجه.
ّ
امل ـ ــوق ـ ــف املـ ـتـ ـش ــت ــت مل ـخ ـت ـل ــف الـ ـق ــوى
الـعــراقـيــة تـجــاه خـطــوة رئـيــس اإلقليم
م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،وض ـي ــاع ـه ــا فــي
انتهاج سياسة تواجه تقسيم البالد،
ّ
يردهما البعض إلى حسابات ّ
خاصة
ٍ
ل ـل ـع ـب ــادي مـ ــع ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،وإم ـك ــان ـي ــة
الـخــروج بصفقةٍ توافقية بينهما ،أو
إلدارتــه الصامتة في حل األزمــة بعيدًا
ع ــن اإلعـ ـ ـ ــام ،ف ـي ـمــا ي ـف ـ ّـس ــره ــا آخـ ــرون
بـ ــأن بـ ـغ ــداد ع ــاج ــزة ع ــن ك ـب ــح ج ـمــاح
أرب ـي ــل ال ـتــي تـحـظــى بــدعــم س ـع ــودي ـ

إماراتي ـ إسرائيلي في خطوتها ،رغم
التهديدات اليومية التي تطلقها أنقرة
وط ـ ـهـ ــران ،والـ ـت ــي ت ـصــل حـ ـ ّـد ال ـتــدخــل
املباشر ملنع إجراء االستفتاء.
ُ
بشكل شبه يومي ـ
أربيل التي تعرب ـ
ٍ
عن ّ
تمسكها بإجراء االستفتاء ،تواجه
ـات دول ـي ــة ملـنـعـهــا م ــن املـضـ ّـي
ض ـغــوطـ ٍ
ق ــدم ــا ،إال أن ال ـب ــرزان ــي ي ــرى ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة «ال ـف ــرص ــة األنـ ـس ــب» إلن ـجـ ّـاز
االسـتـحـقــاق «الـتــاريـخــي» ،ال ــذي يشق
الـطــريــق أم ــام إع ــان دول ــة كــردسـتــان،
وفق تعبيره.
ال ـض ـغــوطــات ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة لم
ُ
ّ
جد نفعًا مع البرزاني الذي أكد إجراء
ت ِ
االستفتاء في موعده ،رغم الضغوطات
الكبيرة ،داعيًا «املنظمات الدولية إلى
مراقبة االستفتاء ،والشعب الـكــردي ـ
في الوقت ذاته ـ إلى التصويت الختيار
ّ
التشبث بالقرار
مصير اإلقـلـيــم» .هــذا
ّ
ـدل على رؤيــة أربـيــل إزاء أيّ
الـكــردي يـ
ّ
رد فعل عراقي ،خصوصًا أن أربيل قد

تذهب حـ ّـد «املواجهة والـصــدام» ،وفق
م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ع ــراق ـي ــة ،لتحقيق
مشروعها ،خصوصًا أن «البرزاني لم
يـسـمــع ل ـعــواصــم ال ـق ــرار ال ــدول ــي ،فهل
سيسمع للعبادي؟»؛ تستفهم.
وتـ ـش ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ب ــأن
الرجل لم يعد يؤمن بوحدة العراق ،بل
بانتهاء «العقد الوحدوي» بني بغداد
وأربـيــل ،إذ ّ
عبر بالقول إنــه «ال وجود
ل ـش ــراك ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ــذي
تحكمه املذهبية» ،لذلك «اتخذ الشعب
ال ـكــردي ق ــراره بـشــأن االسـتـفـتــاء الــذي
ال يـخــالــف الـقــوانــن الــدول ـيــة» .وأش ــار
ف ــي مــوق ـفــه إل ــى أن ــه «م ـن ــذ ع ــام 2008
ي ـت ـح ــدث ــون (فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد) م ــع الـشـعــب
ال ـكــردي بلغة الـتـهــديــدات والـهـجــوم»،
واضح منه لخطاب املالكي
في
ٍ
انتقاد ّ ٍ
َ
إزاء أرب ـي ــل ،مــتـهـمــا حـكــومــتــي األخـيــر
«بـعــدم تنفيذ ّ
أي اتـفــاق سبق أن أبــرم
مع األكراد».
ّ
وبــالــرغــم مــن تـيــقــن إج ــراء االسـتـفـتــاء،

فإن قوى «التحالف الوطني» بانتظار
قـ ـ ـ ــدوم وف ـ ــد تـ ـف ــاوض ــي م ـ ــن اإلقـ ـلـ ـي ــم،
ّ
ل ـب ـح ــث االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق امل ــرتـ ـق ــب .وأك ـ ــد
مسؤول «امللف الكردي» في «التحالف
الــوط ـنــي» ،عـبــدالـلــه ال ــزي ــدي ،أم ــس ،أن
«التحالف ينتظر قدوم وفد التفاوض
الـكــردسـتــانــي إل ــى ب ـغــداد لبحث ملف
االستفتاء معهم» ،مشيرًا إلى أن «وفدًا
م ــن ال ـت ـحــالــف س ـي ــزور أرب ـي ــل أي ـضــا»
بعد زيــارة وفــد األخـيــرة ،لتأكيد إرادة
االقـ ـلـ ـي ــم فـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاو ًض ــات
ال ـجــاريــة ب ــن ال ـجــان ـبــن ،خ ـ ّ
ـاص ــة بعد
تـصــريـحــات ال ـبــرزانــي ال ـنــاريــة ،وق ــرار
محافظ كركوك مشاركة املحافظة في
االستفتاء.
من جانبه ،يرى محافظ نينوى السابق
أسامة النجيفي أنه «مهما كانت نتيجة
االستفتاء ،فهناك طرفان مسلحان لن
يقبل ّ
أي منهما إال بنتيجةٍ لصالحه»،
الفـتــا إل ــى أن «الـطــريــق الــوحـيــد للحل
ي ــؤدي إلــى طــاولــة مـفــاوضــات تناقش
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«واقعية» دي ميستورا تغضب المعارضة

رهان غربي جديد على «الكيميائي»

عادت قضية استخدام السالح
الكيميائي واالتهامات التي
كيلت للحكومة السورية من
قبل لجنة تحقيق أممية ـ
هذه المرة ـ إلى ّ
تصدر واجهة
الحديث الديبلوماسي حول
سوريا .ومن الملفت أن تلك
العودة تزامنت وانتقادات
عنيفة ّ
وجهتها «هيئة
المعارضة إلى
التفاوض العليا» ّ
المبعوث األممي ،متهمة
إياه بمحاباة الرؤية الروسية

امل ــواد الـغــذائـيــة الـتــي وصـلــت عصر
الـخـمـيــس إل ــى املــدي ـن ــة ّ ،ك ـمــن يلهث
وراء ح ـل ــم ق ـ ــارب ال ـت ـح ــق ــق .ي ـن ــادي
مـحـمــد (عـشــر س ـنــوات) عــالـيــا «أجــا
األكــل ،أجــا األك ــل» ،فيتداخل صوته
م ــع ص ـي ـح ــات رفـ ــاقـ ــه ،ل ـت ـك ـشــف عــن
رغـبــات وأمـنـيــات بــاتــت أم ـرًا واقـعــا.
جـمـيــع م ــن ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ل ــم يــأكــل
ال ـف ــاك ـه ــة م ـن ــذ ن ـح ــو ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام.
وهــذا مــا استجلب وع ــودًا حكومية
عــديــدة بــإغــراق األس ــواق وتعويض
املــدن ـيــن ع ــن وج ــع ال ـح ـص ــار ،ال ــذي
مسخ أحالمهم إلى «كأس ماء بارد»
كمثال.
م ـح ــاف ــظ امل ــدي ـن ــة ،م ـح ـمــد إب ــراه ـي ــم
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة ،أك ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح إل ـ ــى

«األخـبــار» أن «الحكومة استنفرت
وزاراتها لتأمني الخدمات للمدينة،
وإيصال كل ما يلزم من احتياجات
ل ـل ـمــدن ـيــن» .وأوضـ ـ ــح أن «وصـ ــول
ثالثني شاحنة مساعدات هو بداية
لـقــوافــل كثيرة ستدخل ديــر الــزور،
ب ـهــدف إعـ ــادة ال ــوض ــع إل ــى م ــا كــان
ع ـل ـيــه ق ـبــل الـ ـحـ ـص ــار» .ال ـشــاح ـنــات
ال ـ ـثـ ــاثـ ــون وص ـ ـلـ ــت أمـ ـ ــس م ـحـ ّـم ـلــة
ب ـم ــواد غــذائ ـيــة جـ ّـهــزت ـهــا املــؤسـســة
ال ـســوريــة لـلـتـجــارة ،وب ـم ــواد طبية
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،عـ ـل ــى أن ي ـل ـي ـه ــا الـ ـي ــوم
وص ـ ـ ـ ــول  35ش ــاحـ ـن ــة م ـ ــن الـ ـه ــال
األحـ ـم ــر ال ـ ـسـ ــوري ،وقـ ــوافـ ــل أخ ــرى
تنتظر فـتــح الـطــريــق الــرئـيـســي من
جهة السخنة.

األزم ــات املؤجلة منذ كتابة الدستور
حتى الـيــوم» .وأضــاف «فــي حــال عجز
العراقيون عن توفيرها فسيضطرون
الى طاولة دولية» ،معتبرًا أن «سعيد
الحظ من ّ
تتهيأ له ظروف انتظار بقية
األطراف على طاولة املفاوضات».
كـ ــرديـ ــا ،ف ـ ــإن ال ـب ـع ــض ي ـل ـ ّـم ــح إل ـ ــى أن
امل ــوق ــف امل ــؤي ــد إلجـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء من
حزب «االتحاد الوطني الكردستاني»
(بزعامة جــال طالباني) سببه إبــرام
ص ـف ـق ــةٍ م ــع «ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» (ب ــزع ــام ــة ال ـب ــرزان ــي)،
تقضي بتفعيل البرملان الكردي ،املغلق
مباشر من البرزاني.
بأمر
ٍ
ٍ
ون ـفــى نــائــب الـسـكــرتـيــر ال ـع ــام لـحــزب
«االتحاد» كوسرت رسول وجود اتفاق
كهذا ،مشيدًا بأهمية هذه املؤسسة في
بحث القضايا الوطنية ،والـتــي يجب
أن ت ـخ ــدم م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب الـ ـك ــردي،
والعملية السياسية في اإلقليم.
وقـ ـ ـ ــال إن «اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم يـ ـم ــر ف ـ ــي وض ـ ـ ٍـع

حـ ـس ــاس وم ـ ـص ـ ـيـ ــري ،لـ ـ ــذا ع ـل ـي ـن ــا أن
نتحلى بالهدوء ونتناقش بمسؤولية،
من أجل حل املشاكل الحالية وتوحيد
ّ
الـصــف ال ـك ــردي» ،م ــؤك ـدًا دع ــم ق ــرارات
«املـجـلــس الـقـيــادي لــاتـحــاد الــوطـنــي،
بشأن حل املشاكل السياسية واملالية
فــي اإلقـلـيــم ،وتفعيل الـبــرملــان ،وإلـغــاء
االدخ ـ ــار اإلج ـ ـبـ ــاري ،وت ـح ـســن وضــع
املواطنني».
كــذلــك ،نفى «االتـحــاد الوطني» وجــود
أي عملية انشقاق داخل الحزب بسبب
االستفتاء .وقال القيادي شوان داودي
إن «األنـ ـب ــاء ال ـتــي تـحــدثــت ع ــن وج ــود
ان ـش ـق ــاق ــات داخـ ـ ــل االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
الكردستاني غير صحيحة وعارية من
الصحة ،كذلك ليس هناك أي خالفات
عميقة داخ ــل االتـحــاد بـشــأن استفتاء
ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك
اخ ـتــافــات فــي وج ـهــات الـنـظــر وليس
خالفات أو انشقاقات».
(األخبار)

غابت خالل الشهرين املاضيني ـ اللذين
تليا إعــان الــواليــات املتحدة األميركية
وروسـ ـ ـي ـ ــا الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق وق ــف
إطــاق نــار في املنطقة الجنوبية ـ ّ
حدة
املــواجـهــات الديبلوماسية بــن البلدين
حول امللف السوري .وانعكس ذلك بدوره
ع ـلــى األط ـ ـ ــراف ال ـس ــوري ــة امل ــدع ــوم ــة من
واشنطن وموسكو ،فغابت عن الجولة
املاضية من محادثات جنيف االتهامات
الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة بـ ـ ــن ال ـ ــوف ـ ــدي ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
واملعارض .ومع التقدم املهم الذي حققه
الجيش الـســوري خــال األشـهــر القليلة
املــاضـيــة ،مستفيدًا مــن ه ــدوء الجبهات
التي دخلت مظلة «تخفيف التصعيد»،
بدا أفق املعارضة محصورًا في مبادرة
«ال ـتــوح ـيــد» ال ـتــي طــرحـتـهــا الـسـعــوديــة
ونــالــت رضــى موسكو ومعظم األطــراف
املعنية.
ومـ ـ ــع فـ ـش ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـت ــي
حاولت فيها منصات املعارضة اجتراح
ّ
ح ــل وس ــط م ــن ش ــأن ــه أن يـضـعـهــا على
طــاولــة واح ــدة مـقــابــل الــوفــد الحكومي،
ب ــدت مـهـمــة ال ــري ــاض صـعـبــة التحقيق،
وســط خــاف حــاد حــول مصير الرئيس
بشار األسد .وقد تكون مطالبة املبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا املعارضة
ّ
بــال ـت ـحــلــي بــواق ـع ـيــة س ـيــاس ـيــة ،أوض ــح
إش ــارة إل ــى نقطة خــافـهــا ح ــول مصير
األسـ ـ ـ ـ ــد ،وتـ ـتـ ـم ــاش ــى وامل ـ ـكـ ــاسـ ــب ال ـت ــي
يـحـقـقـهــا األخـ ـي ــر ع ـلــى األرض ،وال ـت ــي
توزن في السياسة أيضًا.
ك ــام دي مـيـسـتــورا ،ال ــذي لـطــاملــا ّ
ضمن
محتواه في تصريحات خالل مناسبات
سابقةّ ،
أجــج غضب املعارضة املنكفئة،
وال سيما «هيئة التفاوض العليا» ،نظرًا
إلى حساسية الوقت الذي جاء فيه .فهو
تــزامــن مــع ص ــدور نتائج تحقيق لجنة

ّ
البرزاني :الشعب الكردي اتخذ
قراره بشأن االستفتاء (أرشيف)

أمـمـيــة معنية بمتابعة مـلــف اسـتـخــدام
أس ـل ـحــة كـيـمـيــائـيــة ف ــي س ــوري ــا ،تـحـ ّـمــل
الـحـكــومــة الـســوريــة مـســؤولـيــة هجمات
ع ــدي ــدة بــاس ـت ـخــدام أس ـل ـحــة كـيـمـيــائـيــة
خ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،وم ــن بينها
حادثة خان شيخون في ريف إدلب.
نتائج التحقيق أثــارت تساؤالت عديدة
حول توقيتها ،بعد مسار كان يفترض
ضمنه أن تــزور لجنة تحقيق مختصة
سوريا لفحص املــواقــع املعنية بحادثة
خـ ـ ـ ــان ش ـ ـي ـ ـخـ ــون ،ومـ ـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـط ــار
الـ ـشـ ـعـ ـي ــرات ّ.وي ـم ـك ــن ال ـب ـن ــاء ع ـل ــى تـلــك
النتائج للتيقن من أنها جاهزة للتوظيف
ف ــي ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
وحلفائها من باب جمع الخطوط الحمر
لكل من باريس وواشنطن .املواقف التي
خــرجــت عــن العاصمتني أم ــس ،التزمت
صفة الشرطية ،إذ أكد الرئيس األميركي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب أن بـ ـ ـ ــاده «س ـت ـك ــون
منزعجة فــي حــال كــان األس ــد يستخدم
أسلحة كيميائية» .وبــالـتــوازي ،أشــارت

حجاب :تصريحات
المبعوث األممي
تعكس هزيمة
الوساطة األممية

وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنها تدقق
في نتائج التحقيق ،ردًا على سؤال حول
مــا إذا كــانــت تلك النتائج تــؤكــد تجاوز
«خــط أحمر» وضعه الرئيس ايمانويل
ماكرون ،سابقًا.
وي ــرج ــح أن ي ـق ــود ال ـت ــوظ ـي ــف امل ـت ـجــدد
لقضية األسلحة الكيميائية إلــى جولة
جــديــدة مــن امل ـنــاوشــات الديبلوماسية
عـلــى م ـســرح األم ــم امل ـت ـحــدة ،خــاصــة مع
ط ـلــب امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة ع ـقــد جلسة

ط ــارئ ــة مل ـج ـلــس األمـ ـ ــن لـ ــدراسـ ــة ت ـقــريــر
اللجنة ،والعمل على تنفيذ توصياتها،
وال سيما «تفعيل امل ــادة  21مــن الـقــرار
األممي  ،»2118والتي تنص على ضمان
ال ـ ـتـ ــزام األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة بـتـنـفـيــذ تـلــك
التوصيات تحت الفصل السابع ،الذي
يتيح استخدام القوة العسكرية.
املـ ـط ــال ــب ح ـم ـل ـهــا رئـ ـي ــس وفـ ـ ــد «ه ـي ـئــة
الـ ـتـ ـف ــاوض ال ـع ـل ـي ــا» ن ـص ــر الـ ـح ــري ــري،
إلــى الـعـلــن ،عبر مؤتمر صحافي عقده
للتعقيب عـلــى نـتــائــج الـتـحـقـيــق وكــام
دي م ـي ـس ـت ــورا .وأوض ـ ــح ال ـح ــري ــري أن
التصريحات األخيرة للمبعوث األممي
«صــادمــة ومخيبة ل ــآم ــال» ،معتبرًا أن
«تـ ـج ــاه ــل» األخـ ـي ــر ف ــي إح ــاط ــات ــه أم ــام
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ملـ ـ ـح ـ ــاوالت «الـ ـع ــرقـ ـل ــة»
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ال ــوف ــد ال ـح ـك ــوم ــي فــي
م ـح ــادث ــات ج ـن ـيــف ،ك ــان بـمـثــابــة «ك ــرت
أخضر للنظام» .ورأى أن «مــن املؤسف
أن نشاهد أن كالم دي ميستورا مطابق
لــأجـنــدة الــروس ـيــة ...وه ــذا ال يتفق مع
جوهر العملية السياسية ،لكون مهمة
األم ــم املـتـحــدة تقضي بـحــراســة تطبيق
ب ـي ــان ج ـن ـي ــف» ،مـضـيـفــا أنـ ــه «ال يـجــوز
للمبعوث األممي التخلي عن التزاماته
األخالقية والسياسية والقانونية ...في
ّ
تبني عملية سياسية حقيقية وفعالة
ً
مــن شــأنـهــا أن تحقق انـتـقــاال سياسيًا،
يبدأ برحيل بشار األسد وزمرته» .وقال
إن «عملية جنيف تفقد مصداقيتها...
ألن االتـ ـج ــاه ال ـحــالــي ي ـتــم ال ـتــاعــب بــه،
وخاصة من قبل روسيا».
وفــي الـسـيــاق ذات ــه ،أش ــار املـنـ ّـســق العام
ل ــ«ه ـي ـئــة الـ ـتـ ـف ــاوض» ،ري ـ ــاض ح ـجــاب،
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،إلـ ـ ــى أن
«تـ ـص ــريـ ـح ــات دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا تـع ـكــس
ه ــزي ـم ــة ال ــوس ــاط ــة األمـ ـمـ ـي ــة ف ــي إن ـف ــاذ
قرارات مجلس األمن واحترام التزاماتها
أمام املجتمع الدولي» ،مؤكدًا أن «الثورة
السورية ماضية».
وفــي مقابل الـحــدة الـتــي أبــدتـهــا «هيئة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض» ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا
ومــوس ـكــو ،أعـ ــرب م ـن ــدوب روس ـي ــا لــدى
األم ــم امل ـت ـحــدة وامل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة في
جـنـيــف ،ألـكـســي ب ــوروداف ـك ــن ،عــن أمله
فــي أن تستمر العملية السياسية عبر
«عـقــد جــولــة جــديــدة مــن امل ـحــادثــات في
تشرين األول املقبل وفق ما يخطط لها
دي مـسـتــورا» .وأض ــاف أن «وفــد الهيئة
ال يــأتــي إل ــى جـنـيــف م ــن أج ــل الـتــوصــل
إلــى حـلــول مشتركة وفــق ج ــدول أعمال
امل ـح ــادث ــات ،ب ــل يــأتــي ل ـت ـكــرار إن ــذارات ــه
وطلباته غير الواقعية» ،محذرًا من أنه
ال يمكن أن يستمر التفاوض ضمن هذا
اإلطار.
(األخبار)

خطاب للصدر اليوم
يـلـقــي زع ـي ــم «ال ـت ـ ّـي ــار الـ ـص ــدري» مـقـتــدى
ال ـص ــدر ،ظـهــر ال ـي ــوم ،خـطــابــا يـتـطـ ّـرق فيه
إلــى املـسـتـجــدات السياسية على الساحة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي «صـ ـ ـ ــاة ال ـج ـم ـعــة
املوحدة» ،في مسجد الكوفة ،وسط البالد.
ودع ـ ــا «الـ ـت ـ ّـي ـ ًـار» أنـ ـص ــاره إلـ ــى امل ـش ــارك ــة
الـفـ ّـعــالــة ،تلبية لــدعــوة زعيمه ،فــي الــذكــرى
ال ـس ـنــويــة «إلق ــام ــة أول ص ــاة جـمـعــة في
مـسـجــد ال ـك ــوف ــة» ،ع ـلــى ي ــد والـ ـ ــده ،محمد
محمد صادق الصدر.
وكـ ــان ال ـص ــدر ق ــد ح ـ ـ ّـدد ،أم ــس ف ــي بـيــانــه،
«املؤسسات التابعة له»ّ ،
مشددًا على قواعده
الشعبية «مراعاة مصالحهم ،وعدم تشتيت
أصواتهم فــي املرحلة الـقــادمــة ،لالستفادة
منها في دخول االنتخابات (النيابية املقبلة
في نيسان  ،)2018أو في مقاطعتها».

وذكــر أن املؤسسات التابعة للصدر ،هي:
«مكتب السيد الشهيد للشؤون الحوزوية
ومـقــره النجف األش ــرف ال غـيــر( ..بمعنى
أن ال ف ــروع ل ــه) ،واملـكـتــب الـخــاص بفروعه
كــافــة وتشكيالته وتــوابـعــه الـحــالـيــة ـ ـ على
أن ُيـعـلــن عـنـهــا م ــن قـبــل املـكـتــب ال ـخــاص،
وسرايا السالم إلى حني استكمال تحرير
ال ـ ـعـ ــراق ،ولـ ـج ــان ال ـت ـظ ــاه ــرات اإلصــاح ـيــة
مــع الـعـمــل الـ ــدؤوب عـلــى تفعيلها وتفعيل
االح ـت ـجــاجــات الـسـمـلـيــة» .وك ــان الف ـتــا في
البيان تأكيد الصدر على قيادة «السرايا»
ضرورة اندماجهم السريع بالقوات األمنية،
أو «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،شــريـطــة أن تـ ًكــون
بإشراف الحكومة املركزية فقط ،وتابعة لها
حصرًا.
(األخبار)
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حاالت االنتحار تتزايد في غزة :فوق الموت ...موت

ّ
حاالت االنتحار في غزة أزمة
ل
تمث
ً
تثير جدال كبيرًا ،بين من يسارع إلى
تحميل «من يحكم» المسؤولية ّ
عما
آلت إليه األوضاع بعد ثالث حروب في
ستة أعوام ،وبين من يهاجم منطلقًا
على وجه الحصر من البوابة الدينية،
فيما ترفض الجهات الرسمية اإلفصاح
عن األرقام في هذا الشأن
غزة ــ إيناس رمضان
مهند غراب شاب كان يبلغ من العمر
 22عامًا ويعيش في قطاع غــزة ذي
املساحة الضيقة والكثافة السكانية
ال ـع ــال ـي ــة ،ك ـمــا ال ي ـ ــزال ي ـعــانــي أهـلــه
ظروفًا اقتصادية واجتماعية خانقة
بسبب حصار االحتالل اإلسرائيلي
امل ـس ـت ـم ــر مـ ـن ــذ  11عـ ــامـ ــا .فـ ــي ه ــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ل ـي ــس م ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أن
يكون للتفكير باالنتحار حيز كبير،

رفضت الجهات الرسمية
إعطاء إحصاءات
عن عام 2017
فـغــراب ،الــذي أنهى حياته األسبوع
امل ـن ـصــرم ،فـعــل ذل ــك بـعــد محاولتني
لالنتحار مطلع العام الجاري.
ويـقـطــن غ ــزة مــا يــزيــد عـلــى مليوني
نـسـمــة ف ــي مـســاحــة ال ت ـت ـجــاوز 365
كلم مربعًا ،وسط ارتفاع في معدالت
البطالة التي وصلت إلــى مــا يقارب
 ،%50فيما تــزيــد النسبة على %60
ل ـج ـهــة ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ت ـح ــت خــط
ال ـف ـق ــر ،وك ـل ـهــا ن ـســب أف ـ ــرزت ح ــاالت
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وأسـ ــريـ ــة م ـف ـك ـك ــة .ه ــذه
األوضــاع يرى فيها كثيرون أسبابًا
واض ـح ــة الزديـ ـ ــاد حـ ــاالت االن ـت ـحــار
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ال ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى 17

حالة و 80محاولة في العام املاضي،
 ،2016م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  35م ـح ــاول ــة فــي
 2015انـتـهــت خـمــس منها بــالــوفــاة.
أما العام الجاري ،فرفضت الجهات
املـســؤولــة فــي غ ــزة ،ومنها الشرطة،
إعطاء إحصاءات رسمية بشأنه.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــض ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة إع ـ ـطـ ــاء
إحـ ـص ــاءات م ــن ب ــاب أن ذل ــك ســوف
ي ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي «خ ـ ـلـ ــق ب ـل ـب ـل ــة داخ ـ ــل
امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ــي اآلخ ـ ــري ـ ــن
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االنـ ـتـ ـح ــار» ،لكن
املتحدث باسم الشرطة في غزة ،أيمن
البطنيجي ،اكتفى بالقول إن حاالت
الوفاة واملحاوالت في « 2017شهدت
زي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن».
ومـ ـ ـ ـ ــن رام ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،حـ ـ ـي ـ ــث حـ ـك ــوم ــة
«الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ال ـت ــي تـحـ ّـمـلـهــا
حــركــة «ح ـم ــاس» مـســؤولـيــة تــدهــور
األوضــاع في القطاع أخيرًا ،أصدرت
وزارة الـصـحــة قـ ــرارًا جــدي ـدًا بإعفاء
حــاالت محاولة االنتحار مــن رســوم
عــاجـهــا ،والـعـمــل على رعايتها من
الناحية النفسية فــور وصولها إلى
املستشفيات الحكومية ومتابعتها
وفق األصول القانونية.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ق ـصــة الـ ـش ــاب مـهـنــد،
ي ــروي أقــربــاؤه أنــه عــاش مــع والــدتــه
بعد انفصالها عــن زوجـهــا الطبيب
منذ كان يبلغ عامًا ونصف عام ،ومن
بعدها رفــض وال ــده احتضانه ،كما
واجـ ــه مـعــامـلــة قــاسـيــة م ــن عمومته
أدخ ـل ـتــه ف ــي حــالــة اك ـت ـئــاب شــديــدة.
يضيف خاله أسعد غــراب أنــه «رغــم
تفوق الشاب وحصوله على جوائز
أدبية في كتابة القصص القصيرة،
وقـ ــرب تـخــرجــه ف ــي كـلـيــة الـصـيــدلــة،
فإن نتيجة عشرين عامًا حاول فيها
التقرب مــن وال ــده ،فيما كــان األخير
يرفضه ،دفعت به إلى االنتحار».
ح ــال ــة م ـه ـن ــد ل ـي ـس ــت ال ــوحـ ـي ــدة فــي
الشهر املــاضــي فــي غ ــزة ،بــل سبقها
ان ـت ـح ــار شـ ــاب آخـ ــر ب ــواس ـط ــة حـبــل
شـنــق ب ــه نـفـســه فــي مـخـيــم الـشــاطــئ
لالجئني ،غــرب غ ــزة ،بعد عـجــزه عن
تسديد الديون املتراكمة عليه ،فيما
أقـ ـ ــدم ش ـ ــاب ( 19ع ــام ــا) ف ــي مــدي ـنــة

تجمع التقديرات األممية على أن غزة لن تصلح للحياة عام ( 2020أ ف ب)

مصر

القاهرة تنتقد «هيومن رايتس ووتش» :حلقة تشويه جديدة
بعد «اللسعة» األميركية األخيرة
في وقف المساعدات لمصر ،ساد
استنفار في وزارة الخارجية جراء تقرير
«هيومن رايتس ووتش» األخير عن
التعذيب المنهجي ،في وقت تحاول
فيه القاهرة تحسين سجلها ،وذلك
بالتزامن مع سعي نواب مصريين إلى
طرق أبواب جديدة في واشنطن
القاهرة ــ جالل خيرت
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـب ــرمل ــان ــي فـ ــي مـصــر
تسبب فـيــه تـقــريــر ملنظمة «هيومن
رايتس ووتش» انتقد أوضاع حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون املـ ـص ــري ــة،
بعدما جاء فيه أن «ضباط وعناصر
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة وقـ ـ ـط ـ ــاع األمـ ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
ف ــي مـ ـص ــر ،ف ــي ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي ،يعذبون املعتقلني
السياسيني بشكل روتيني بأساليب
تشمل الضرب ،والصعق بالكهرباء،
ووض ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــدة ،وأح ـ ـيـ ــانـ ــا
االغتصاب» ،فيما خلص التقرير إلى
أن ما يحدث «قد يرقى ...إلى جريمة

ضد اإلنسانية».
املتحدث باسم الخارجية املصرية،
أحـ ـم ــد أب ـ ــو زيـ ـ ــدّ ،
رد ع ـل ــى ال ـت ـقــريــر
بــوصـفــه «حـلـقــة جــديــدة مــن حلقات
االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف والـ ـتـ ـش ــوي ــه امل ـت ـع ـمــد
م ــن ج ــان ــب ت ـل ــك امل ـن ـظ ـمــة امل ـع ــروف ــة
أج ـنــدت ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة وتــوجـهــاتـهــا
امل ـن ـحــازة ،وال ـتــي تعبر عــن مصالح
الـ ـجـ ـه ــات وال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـم ــول ـه ــا»،
مــؤك ـدًا أن «ال ـق ــراءة املــدقـقــة للتقرير
ت ـك ـشــف ب ــوض ــوح مـ ــدى االن ـت ـقــائ ـيــة
فــي اخـتـيــار م ـصــادر املـعـلــومــات من
خ ــال الـلـجــوء إل ــى كـيــانــات معروفة
بـتــوجـهــاتـهــا امل ـن ـحــازة ض ــد ال ــدول ــة،
وش ـخ ـص ـي ــات م ـج ـه ــول ــة ،وم ـح ــاول ــة
ب ـنــاء فــرض ـيــات ع ـلــى أس ــس واه ـيــة،
كالخلط املتعمد بني ملف التعذيب
وقضية الباحث اإليطالي ،قفزا على
مسار التحقيقات الجارية».
أي ـ ـض ـ ــا ،أصـ ـ ـ ــدر «املـ ـجـ ـل ــس ال ـق ــوم ــي
لحقوق اإلن ـســان» التابع للحكومة،
ب ـيــانــا ب ـتــوق ـيــع رئ ـي ـس ــه ،ي ـن ـفــي فـيــه
وجود حاالت تعذيب تلقوا شكاوى
بشأنها ،لكن عضو املجلس حافظ
أبو سعدة دعا إلى إجراء تحقيق في
ما ورد بالتقرير.
وال ـت ـقــريــر ،ال ــذي حـمــل ع ـنــوان «هنا
ن ـف ـعــل أشـ ـي ــاء ال تـ ـص ــدق :ال ـتـعــذيــب
واألمن الوطني في مصر تحت حكم
ال ـس ـي ـســي» ،ش ــدد عـلــى أن «الـنـيــابــة

ال ـ ـعـ ــامـ ــة تـ ـتـ ـج ــاه ــل ع ـ ـ ـ ــادة شـ ـك ــاوى
امل ـح ـت ـج ــزي ــن بـ ـش ــأن س ـ ــوء امل ـعــام ـلــة
وت ـ ـ ـهـ ـ ــددهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان
بالتعذيب ،ما يخلق بيئة من اإلفالت
ش ـبــه الـ ـت ــام م ــن الـ ـعـ ـق ــاب» .ك ـمــا قــال
نائب املديرة التنفيذية لقسم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في املنظمة
نـفـسـهــا ،ج ــو س ـت ــورك ،إن السيسي
«أع ـط ــى ض ـب ــاط وع ـن ــاص ــر الـشــرطــة

واألم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي الـ ـض ــوء األخ ـض ــر
الستخدام التعذيب كلما أرادوا».
وكانت حكايات التعذيب قد انتشرت
منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك ،عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،الــرئ ـيــس الـســابــق
محمد مرسي عام  ،2013وبدأ هجومًا
واسعًا على الحقوق األساسية ،علمًا
بــأن التعذيب كــان دومــا متفشيًا في
األط ــر األم ـن ـيــة وال ـعــدل ـيــة ف ــي مـصــر،

قال تقرير دولي إن السيسي أعطى الضوء األخضر الستخدام التعذيب (أ ف ب)

ك ـمــا أن االن ـت ـه ــاك ــات ال ــواس ـع ــة على
يد قوات األمن ساعدت على انطالق
ال ـث ــورة ف ــي ال ـب ــاد ع ــام  ،2011الـتــي
أط ــاح ــت ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق حـسـنــي
مبارك بعد قرابة  30عامًا في الحكم.
وفــي التقرير األخير ،قالت «هيومن
راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ـ ــش» إنـ ـه ــا ق ــاب ـل ــت 19
ً
مـ ـعـ ـتـ ـق ــا سـ ــاب ـ ـقـ ــا وأس ـ ـ ـ ـ ــرة م ـع ـت ـقــل
تعرضوا للتعذيب بــن عامي 2014
ً
و ،2016ف ـضــا ع ــن مـحــامــي الــدفــاع
وحـقــوقـيــن م ـصــريــن ،كـمــا راجـعــت
عـشــرات التقارير عــن التعذيب التي
أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
ووسائل إعالم مصرية .وأيضًا أشار
الـتـقــريــر إل ــى أن تـقـنـيــات الـتـعــذيــب،
الـتــي وثقتها املـنـظـمــة ،مــورســت في
ّ
ومقار األمــن الوطني
مراكز الشرطة
ف ـ ــي أنـ ـ ـح ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
أســالـيــب متطابقة تقريبًا ،لسنوات
عدة.
ومنذ قــرار تعليق نحو  291مليون
دوالر مــن امل ـعــونــة األم ـيــرك ـيــة ،التي
تـحـصــل عـلـيـهــا مـصــر م ــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ب ـم ــوج ــب ات ـف ــاق ـي ــة «ك ــام ــب
ديـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد» ،عـ ـ ـق ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــواب
األغ ـل ـب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان اج ـت ـمــاعــات
ع ــدة لــات ـفــاق عـلــى زيـ ــارة مجموعة
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ولـ ـق ــاء ن ـظــرائ ـهــم في
الكونغرس لــ«شــرح حقيقة الوضع
فـ ــي م ـ ـصـ ــر» ،وسـ ـ ــط مـ ـط ــالـ ـب ــات مــن
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االنتحار في «مجتمع المقاومة» :موت غريب؟
خ ــان ي ــون ــس ،ج ـنــوب ال ـق ـطــاع ،على
االنتحار بالطريقة نفسها.
وب ـج ــان ــب ت ـح ــذي ــرات أم ـم ـيــة م ــن أن
غ ــزة ل ــن تـصـلــح لـلـحـيــاة ع ــام ،2020
رصدت إحصائية أصدرها «املرصد
األورو متوسطي لحقوق اإلنـســان»
أن « %40من سكان القطاع يعيشون
ت ـ ـحـ ــت خـ ـ ــط ال ـ ـف ـ ـقـ ــر ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـل ـقــى
 %80مـنـهــم امل ـس ــاع ــدات اإلغ ــاث ـي ــة...
وتــواجــه  %73مــن العائالت ارتفاعًا
ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوادث الـ ـعـ ـن ــف الـ ـق ــائ ــم عـلــى
ال ـن ــوع االج ـت ـمــاعــي» .كـمــا أن مــراكــز
حـ ـق ــوقـ ـي ــة حـ ـ ـ ـ ــذرت مـ ـ ــن «االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
الـ ــدائـ ــم ل ـل ـج ــرائ ــم واالنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار ...مــا
يوجب انتشال املجتمع بأكمله من
ال ـكــوارث التي تعصف بــه وضــرورة
تـ ـ ـح ـ ــرك ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة مــن
طرفي االنقسام واألجـهــزة الرسمية
بـصـفـتـهــا املـ ـس ــؤول الــرئ ـي ـســي عما
يحدث من أزمات».
ال ـنــاشــط ف ــي الـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة
وح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان م ـح ـم ــد سـ ـ ــرور،
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث عـ ـ ـ ــن «أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة اضـ ـ ـط ـ ــاع
املختصني في معالجة تلك املشكالت
مـ ــن م ـن ـط ـلــق إنـ ـس ــان ــي واج ـت ـم ــاع ــي
بعيدًا عن املعالجة األمنية» ،مضيفًا
أن «ان ـت ـش ــار ال ـف ـســاد وغ ـي ــاب األم ــل
لدى املواطن الفلسطيني ،وال سيما
نحو أحالمه الوطنية ،يزيدان األزمة
عـمـقــا» .وق ــال« :الـحـكــومــة واملجتمع
على حد سواء يغوصان في الحالل
والـ ـح ــرام (الـ ـ ــرأي ال ــدي ـن ــي) م ــن دون
ال ـغ ــوص ف ــي أع ـم ــاق املـشـكـلــة ،وذل ــك
رؤي ــة سطحية ينجذب ال ــرأي العام
إليها ويذهب معها نحو ما تذهب
إليه األجهزة الحكومية».
أما في الضفة املحتلة ،فثمة حاالت
انتحار أقل مقارنة بعدد السكان ،إذ
بلغت ح ــاالت االنـتـحــار  18شخصًا
في  ،2015بما فيها ضواحي القدس،
م ــن ب ــن  442م ـح ــاول ــة كـ ــان ال ــداف ــع
النفسي السبب األول فيها ،كما كان
الـشـنــق الـطــريـقــة األك ـثــر اسـتـخــدامــا،
وقــد زادت حــاالت االنتحار في قرى
الضفة عن مدنها ،فيما كانت النسب
في املخيمات أقل.

عبد الرحمن نصار
ُ
كان ال ّبد من االنتظار قبل الكتابة عن «املنتحرين»
في غزة .ليس السبب أن تبرد مشاعر الحزن
ّ
على من كنا نعرفه منهم أو من ال نعرفه ،وال أن
نخوض ّ
رد فعل سطحيًا ومباشرًا على األطراف
ّ
تتسبب في تضييق خيارات ّاستمرار الحياة
التي
عليهم ،مع أن أي فصيل لم يكلف خاطره أن
يصرح أو ّ
ّ
يعزي أو يوضح رأيًا في قضية شغلت
ّ
ّ
الشارع كله ،لكن التأجيل مرده إلى محاولة أن
نكون موضوعيني أكثر بعد أن نراقب ّ
رد فعل
الجميع.
ّ
تخيلوا! في غزة هناك من ّ
يقرر االنتحار ،مع أن
املوت ،في مراحل عدة( ،كان) ُيباع ّ
باملجان! من
الصعب على أحد فهم معنى الحياة في «علب
سردين» متكدسة بعضها فوق بعض ضمن
مساحة طولها ال يتجاوز املسافة بني بيروت
وصيدا (قرابة  40كلم) ،وبعرض شريط ساحلي
ال يتعدى  8ـ  12كلم.
ثمة أجيال ُولدت وتعيش ،ومنها من مات ،من
دون أن يرى من وجه العالم شيئًا ،أو يبصر عن
ُ
قرب طائرة أو سفنية مدنية .أشياء كثيرة تحكى
ّ
يصدقها حتى من يعيش
ومفارقات ال يكاد
في غزة .لكن في «مجتمع محافظ ومقاوم»،
فإن املوت ّ
ّ
«منطقي» ،كأن تنزل
محرم إال بسبب
قذيفة إسرائيلية على رأسك ،أو أن تحرقك شمعة
وأنت نائم مع أوالدك بسبب انقطاع الكهرباء ،أو
أن ينهار فوق رأسك سقف بيت متهالك!
كل هذه أسباب صارت في سنوات الحصار
اإلحدى عشرة ويمكن التعايش معها ،لكن أن
يختار أحد ما إنهاء حياته ،فإن ذلك مرفوض
بشدة ،وقائمة األسباب تطولّ .
أتفهم ،وكثيرون
معي ،رفض االنتحار ،ونشاركهم في أسباب
دينية وأخرى ال دينية ترفضه ،كما نرفض أن
يفكر فيه أحد كحل أو كمهرب أو كنتيجة وحيدة.
ً
ُ
لكن ،بدال من أن تعالج املشكلة من أسبابها ،فإنها
ُتعالج بنتائجها .كيف؟ ُي ّ
حمل املنتحر مسؤولية
موته ،وتضيق بنا الحال حتى في الدعاء له.
أما أن نسأل :كيف يعيش «مجتمع املقاومة»،

وبماذا يحلم ،وماذا يفعل لكي يبقى حيًا ،أو ماذا
يقدم إليه ليشعر بالكرامة؟ فإن هذا آخر ما يهم
مسؤوليه ،ما دمنا مجبرين على التعايش مع
أحد نموذجني متناقضني :فصيل لديه صواريخ
ِ
وسالح ّ
تطور ّ
عما قبل ،ويقنع نفسه ومن حوله
بأنه بذلك فقط سيكسب الحرب ،أو سلطة تريد
منا ببساطة وبفرح الرضوخ لالحتالل والتعايش
معه!
مع ذلك ،من حقنا أن نسأل :هل اإلصرار على
الخلط املستمر بني املقاومة املسلحة ،وهي
مشروعة ومجمع عليها بالغالبية ،وبني تجربة
حكم مريرة ،حالة ّ
مبررة ،وحتى «حالل» باملعنى
الشرعي؟ هل نحن مجبورون على الحمد
والشكر ونحن نعيش معادلة سياسية لم تقررها
حالة مقاومة العدو حصرًا ،بل مواقفنا املتتالية
من صراعات اإلقليم؟ والكالم يشمل الفصائل
كلها ،خاصة التنظيمني األكبرين.
ال يمكن ألحد أن ينكر أن كل ما حدث في
السنوات املاضية ،وأن ما قلناه وما فعلناه ّأدى
إلى مضاعفة الكارثة .نعم ،للمقاومة ثمنها
وتكلفتها ،ويجب علينا ّ
تقبل دفعهما بكل صدر
رحب .لكن ،أليس من الغباء أن نضاعف هذا الثمن
بأيدينا؟ بل ،إذا كان ثمة ما يدفع إلى االنتحار
في مجتمع مثل غزة ،وجماعيًا ،فهو أن تبقى
فلسطني محتلة  68عامًا .صحيح أن ذلك يحدث
ّ
ُ
في ظل إرادة دولية كبيرة تجمع على انتزاعها
ّ
منا ،لكنه أيضًا مقابل ركض فلسطيني ـ قيادي
ونخبوي ـ نحو املال واملنصب.
أما أسباب االنتحار الفردي ،فتأتي هزيلة
وضعيفة أمام هذه الكارثة ،التي تتدخل في
تفاصيل حياتنا ـ الفلسطينيني ـ الصغيرة
والكبيرة ،سواء أقررنا أن نكون في صف
املستسلمني أم املقاومني ،رغم أنه عندما تكون
التضحيات ثقيلة ّفي كفة امليزان ،والنتائج ال تكاد
ُ
تذكر ،فإن هذا يدل على حالة خسارة ال ربح ،مع
ّ
أن املطلوب عمليًا ليس إال أن ترجح كفة النتائج
ً
قليال .فوق ذلك كله ،عندما نتحدث عن مئات
محاوالت االنتحار سنويًا ،إن لم تصل حدود
األلف ،فلعل األمر يحتاج إلى نظر!

أكثر ما يثير الغرابة هو الحنق الشديد الذي
ُص ّب على شاب عمره  22عامًا انتحر قبل
مدة قصيرة في غزة ،فذلك يتعارض على نحو
ُ
عجيب مع «الربيع العربي» الذي خربت «ديار
غزة» بسببه وبسبب مواقفنا منه؛ هذا «الربيع»
بدأ بمنتحر وحالة انتحار ،ولم ّ
يوجه هؤالء
في ذلك الوقت انتقادًا لها بوصفها قرارًا بقتل
النفس! ...أم أن توالي حاالت االنتحار سوف
ُيحرج الحاكم أمام الرعية كما حدث في تلك
الدول ،ولذلك يرفض اإلفصاح عن عدد حاالت
االنتحار واملنتحرين منذ سنوات «منعًا إلشاعة
ّ
يصرح بذلك
الفتنة في مجتمع املقاومة» ،كما
مسؤولون في غزة ،ملجرد أن الصحافة حاولت
أن تحصل على أرقام رسمية قبل أن تكتب عن
املوضوع.
ثمة فرق كبير بني الصمود والصبر السلبي.
الصامد هو من يختار أن يبقى على أرضه
وال يغادر حتى لو كانت كل معابر البالد
ْ
مفتوحة والفرص ُمش َرعة .أما الصابر السلبي
(املستسلم) ،فهو الذي ليس بيده حيلة ،خاصة
أنه ال سنوات الحرب املاضية عادت عليه بنتائج
مباشرة ومثمرة ،وال حتى مجرد فكرة االحتجاج
الشعبي على فصيل يرفع راية املقاومة مقبولة
لديه ،وال مجال للسفر والبحث عن فرص أخرى،
وبالده تضيق به أكثر فأكثر.
كان على الشاب مهند غراب ،وهو واحد من
مئات ،أن ينتظر املوت مثلما حدث مع شاب آخر
مبدع سبقه اسمه معاذ الحاج؛ فاألخير مات
خال من العائلة ،فال يثير
بهدوء وحده في بيت ٍ
بموته كل هذا الغضب .هل انتحر مهند ألسباب
ذاتية محضة ،أم ألسباب تتعلق بغزة ...أم لالثنني
معًا؟ من السهل اختيار اإلجابة األولى ،ألنها
تعفي كثيرين من أدنى مسؤولية ،لكن إجابة
هذا السؤال لن تفيد مهند وغيره في كل األحوال،
فهم قد رحلوا ،لكن من املهم أن نستدرك من
يفكر في هذا الخيار يوميًا ،ومن قد يقدم عليه
أيضًا بصورة شبه يومية ،ألننا نحتاج إليهم،
وفلسطني تحتاج شعبًا حيًا ال ميتًا ومحكومًا
بعقدة الهزيمة.

السعودية

البورصة ترتفع مع «اقتراب» ابن سلمان من العرش
يحاول نواب
مصريون تحسين
الموقف األميركي
من بالدهم

جـ ـه ــات س ـي ــادي ــة ب ــإق ـص ــاء الـسـفـيــر
املصري لــدى واشنطن ،ياسر رضا،
بسبب «قصوره عن مهماته بالشكل
املطلوب» ،وترشيح آخر خلفًا له قبل
انـتـهــاء مــدتــه ،وه ــو مــا رفـضــه وزيــر
الخارجية ،سامح شكري.
وق ـب ــل أس ــاب ـي ــع زار ن ـ ــواب األغـلـبـيــة
الكونغرس ،لكن يجري اآلن ترتيب
ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
ع ـب ــر ج ـه ــة سـ ـي ــادي ــة ولـ ـي ــس وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا لـ ـق ــاء مــع
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض
للموقف املصري ،ليندسي غراهام.
وسيفتح الـنـقــاش أيـضــا فــي الهدف
مــن قــانــون الجمعيات األهلية الــذي
أقـ ّـرتــه الــرئــاســة املـصــريــة بعد أشهر
من موافقة البرملان عليه.

بينما تتزايد الشائعات والتسريبات حول احتمال
ّ
تولي ولي العهد محمد بن سلمان عرش اململكة،
ارتفعت األرقام في بورصة السعودية أمس ،مع
وصف تقرير اقتصادي ،أصدرته «يوراسيا
جروب لالستشارات الجيوسياسية» ،املشهد
بقولها إن القصر امللكي «يضع اللمسات األخيرة
على خطط لنقل السلطة من امللك سلمان إلى ابنه»،
متوقعة أن يجري تنفيذ تلك الخطط «قريبًا».
وتداول السعوديون توقعات مماثلة على «تويتر»
قبل أيام ،وسرت شائعة أخرى بأن سلمان (81
عامًا) قد ينقل منصب رئيس الوزراء إلى ابنه،
لكن لم يتضح تأثير مثل هذا التغيير في املشهد
السياسي ،ألسباب من بينها أن ولي العهد لديه
بالفعل سلطات كبيرة ،مع أن بعض املحللني الذين
يمدحون الرؤية االقتصادية له (رؤية )2030
يرون أن ذلك (توليه رئاسة الوزراء أو منصب
امللك) قد ّ
يسرع وتيرة إصالحات اقتصادية ،مثل
الخصخصة واإلنفاق على تطوير القطاعات غير
النفطية.
وجاء في تقرير «يوراسيا» أن ما يحدث ،وهو
ّ
سيقوض وحدة العائلة
«نموذج جديد للحكم»،
املالكة« ،لكنه سينتج نظامًا أكثر فعالية في صنع
القرار ،وهو ما يدعم اإلصالحات» .وعمليًا،
ارتفعت أسهم الشركات املحورية في خطط ابن
سلمان لتنويع االقتصاد ،مع صعود سهم التعدين
العربية السعودية (معادن)  3.3%وسهم إعمار
املدينة االقتصادية  .3.6%كذلك زاد سهم «البنك

األهلي التجاري» ،وهو أكبر مصرف مدرج في
اململكة.2.5% ،
في غضون ذلك ،قالت تقارير إن السعودية تعيد
النظر في استراتيجية إصالحاتها ،وذلك بعد
مرور أكثر من عام على إطالقها ،إذ إنها ألغت
بعض األهداف ومددت الجدول الزمني ألهداف
أخرى .وجاء في وثيقة سعودية داخلية باسم
«برنامج التحول الوطني  ،»2اطلعت عليها صحيفة
«فايننشال تايمز» البريطانية ،ونشرتها أمس،
كما نقلت شبكة «سي أن بي سي» الناطقة باللغة
اإلنكليزية ،أن الحكومة (السعودية) بصدد تعديل
خطة التحول الوطنية ،وهي ّ
تعدل موعد تطبيق
بعض املبادرات وتضيف أخرى جديدة.
وتمثل خطة «التحول الوطني» في اململكة عنصرًا
أساسيًا من إصالحات «رؤية  »2030التي أعلنها
ابن سلمان في العام املاضي ،وتفيد التقارير بأن
الخطط التي كانت تهدف إلى إصالح االقتصاد
وتقليل اإلدمان الخطير على النفط ،وفق وصف
«األمير الشاب» ،قد تم تحديثها.
وكانت «التحول الوطني» تهدف إلى تطبيق حزمة
من التدابير لالبتعاد عن االعتماد على النفط
بحلول عام  ،2020وفي سبيل ذلك ،تضمنت
خصخصة لبعض األصول الحكومية ،وخلق 1.2
مليون فرصة عمل في القطاع الخاص ،وتقليص
معدل البطالة من  11.6%إلى .9%
أيضًا ،ذكرت وثيقة الحكومة أن الجدول الزمني
لهذا البرنامج سيستمر حتى  ،2020لكن سيمدد

تنفيذ بعض املشاريع إلى ما بني عامي 2025
و .2030ومن املتوقع اإلعالن عن كامل التعديالت
الشهر املقبل .كذلك ،فإن مصادر مطلعة أفادت
بأن تغير الجدول الزمني «يسلط الضوء على
حجم التحديات الكامنة في املهمة الكبيرة ،باعتبار
اململكة مصدرًا رئيسيًا للنفط في العالم؛ فقطاع
النفط والغاز يشكل  85%من عائدات صادرات
السعودية ،ونحو  50%من ناتجها املحلي
اإلجمالي ،بحسب بيانات منظمة أوبك».
وقال مستشار الحكومة لـ «فايننشال تايمز» إن
«هذا اعتراف بأن كثيرًا من تلك األهداف كانت
مغامرة أكثر مما ينبغي ،وربما يكون لها تأثير
كبير للغاية في االقتصاد».
وتعاني السعودية ضغوطًا بعد هبوط أسعار
النفط في منتصف  ،2014ويتوقع «صندوق النقد
الدولي» أن ينمو اقتصاد اململكة هذا العام بنسبة
 0.1%فقط ،مقابل  1.7%في  .2016كذلك يعتقد
مستشارون أن تعديل الجدول الزمني يمكن أن
يضر بآمال البالد في اجتذاب استثمارات دولية.
وقال أحد املستشارين إن «املرونة شيء مهم ،لكن
تغيير القواعد واألساليب ليس عادة صحية».
وال توجد مؤشرات حتى اآلن على أن عملية إعادة
صياغة برنامج «التحول الوطني» سيكون لها
تأثير في عملية الطرح العام ّ
األولي لـ 5%من أسهم
عمالق النفط السعودي «أرامكو» ،التي من املزمع
أن تجري العام املقبل .2018
(األخبار ،رويترز)
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إسبانيا

استفتاء كاتالونيا« :استقالل» في اإلقليم...
و«حركة عصيان» في مدريد
ّ
أقر إقليم كاتالونيا
قانون استفتاء «تقرير
المصير» الذي سيجريه
بعد ثالثة أسابيع،
مطلقًا بذلك معركة
مع الحكومة المركزية
التي حشدت معها أحزاب
المعارضة وتعمل على
منع إجراء االستفتاء من
خالل الطعن بدستوريته،
فيما يبدو أن آثار قرار
االنفصاليين تتخذ
أبعادًا اجتماعية
وسياسية أكبر

أزمــة حقيقية تعيشها إسبانيا ببدء
امل ـعــركــة ب ــن االنـفـصــالـيــن ف ــي إقليم
كاتالونيا والـحـكــومــة املــركــزيــة ،ومع
ات ـخ ــاذ ال ـح ـكــومــة ال ـكــاتــالــون ـيــة ق ــرارًا
بتنظيم استفتاء لتقرير املصير بعد
ثالثة أسابيع ،في ّ
تحد ملــدريــد ،فيما
اخ ـت ــار رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة،
م ــاري ــان ــو راخ ـ ـ ـ ــوي ،م ـع ــرك ــة ال ـق ـضــاء
بــدل السياسة ملواجهة االنفصاليني،
مدعومًا من بعض األحزاب السياسية
في البالد.
واملـ ـع ــرك ــة ال ـت ــي ت ـب ــدو س ـيــاس ـيــة مــن
الـخــارج تضع الـبــاد فــي الــواقــع أمــام
خ ـط ــر أزم ـ ـ ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ــع ارتـ ـف ــاع
منسوب خطاب التحدي بني املؤيدين
وامل ـن ــاه ـض ــن ل ــان ـف ـص ــال ،واخ ـت ـي ــار
االنفصاليني عــدم االمتثال للدستور
اإلسباني.
وف ــي س ــاع ــات قـلـيـلــة ،تـبـنــى ال ـبــرملــان
ال ـك ــات ــال ــون ــي ،مـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس،
قــانــونــا يـنــص عـلــى تـنـظـيــم اسـتـفـتــاء
ل ـت ـق ــري ــر املـ ـصـ ـي ــر ،اس ـت ـت ـب ــع بـتــوقـيــع
الحكومة الكاتالونية مرسوم الدعوة
لالستفتاء في األول من تشرين األول،
ردت عليه الحكومة اإلسبانية بإطالق
م ــاحـ ـق ــات ق ـض ــائ ـي ــة بـ ـح ــق أعـ ـض ــاء
ُالحكومة االنفصالية .الـقــانــون الــذي
أق ـ ّـر بغالبية  72صــوتــا وامـتـنــاع ،11
أطـلــق رغــم انـسـحــاب ن ــواب املعارضة
الذين اعتبروا التصويت غير قانوني.
ث ـقــة االن ـف ـصــال ـيــن بــأحـقـيــة مطلبهم
عـ ـب ــر إرس ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم «ن ـ ـظـ ــامـ ــا ق ـض ــائ ـي ــا
استثنائيًا لتنظيم وضمان استفتاء

تـ ـق ــري ــر املـ ـصـ ـي ــر ف ـ ــي ك ــات ــال ــونـ ـي ــا»،
قــاب ـل ـهــا ت ـص ــري ــح ح ــاس ــم م ــن رئ ـيــس
الحكومة بقوله ،أمــس ،إنه «لن يكون
هـ ـن ــاك اس ـت ـف ـت ــاء ل ـت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر»،
ّ
مـعـتـبـرًا أن ال ــدع ــوة لــه «تـشــكــل حركة
عصيان غير مقبولة على املؤسسات
الديموقراطية».
واخ ـ ـت ـ ــارت مـ ــدريـ ــد م ـع ــرك ــة ال ـق ـض ــاء
ب ـ ـل ـ ـجـ ــوء ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة إل ـ ـ ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة إللـ ـغ ــاء ق ــان ــون تـنـظـيــم
االستفتاء ،وفــق راخــوي الــذي أوضح
أنــه سيتم إبــاغ رؤســاء البلديات في
ه ــذا اإلق ـل ـيــم «بــواج ـب ـهــم ف ــي م ـنــع أو
الحؤول دون» إجرائه.
وملزيد من الضغط على االنفصاليني،
أع ـل ـنــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة اإلس ـبــان ـيــة،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـب ــاش ــر م ــاحـ ـق ــات
قضائية بحق ق ــادة اإلقـلـيــم ،مضيفة
أنــه ستتم مصادرة معدات انتخابية

بدأت األحزاب
اإلسبانية تحشد
لمواجهة «التحدي
االنفصالي»

ج ـهــزت ل ـهــذا االس ـت ـف ـتــاء .وتستهدف
املالحقات مسؤولي برملان كاتولونيا
وأعـ ـض ــاء حـكــومـتـهــا .ووفـ ــق الـنـيــابــة
العامة ،ستصادر الشرطة القضائية
األغ ـ ـ ـ ـ ــراض أو األدوات امل ـخ ـص ـصــة
لــإعــداد أو لتنظيم االسـتـفـتــاء «غير
القانوني».
وفــي الــواقــع ،فــإن طريقة إقــرار تنظيم
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء وط ـ ــرح ـ ــه تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«تقرير املصير» تطرح نقاط استفهام
قــانــون ـيــة عـ ــدة .ووفـ ــق زاف ـي ـيــه ف ـيــدال
 ف ــول ــش ف ــي ص ـح ـي ـفــة «إل ب ــاي ــس»،فـ ــإن ق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم االس ـت ـف ـت ــاء فـيــه
خرق للقانون الدولي ولقرارات األمم
املتحدة.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة ،ت ـس ـمــح قـ ـ ـ ــرارات األم ــم
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ب ـ ـح ـ ــق ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر املـ ـصـ ـي ــر
واالن ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــال ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
الستعمار خارجي ،وهو ما ال ينطبق
ع ـلــى ح ــال ــة كــاتــالــون ـيــا ال ـت ــي يسعى
االنفصاليون فيها إلــى الــرجــوع إلى
هذا املبدأ لجعل استفتائهم ونتائجه
قــابـلــة للتطبيق .وم ــن نــاحـيــة ثانية،
يسعى االنـفـصــالـيــون ،لــدعــم قــرارهــم،
إلــى الــرجــوع إلــى ق ــرار محكمة العدل
فــي اله ــاي الـتــي أي ــدت ق ــرار كوسوفو
األحـ ــادي الـجــانــب بــاالسـتـقــال وذلــك
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى أن ال ــدسـ ـت ــور االتـ ـح ــادي
الصربي كان يسمح بذلك ،وهو ما ال
ينطبق على الدستور اإلسباني.
س ـيــاس ـيــا ،بـ ــدأت األحـ ـ ــزاب اإلسـبــانـيــة
تحشد ملواجهة «التحدي االنفصالي»
ف ـ ــي ك ــات ــال ــونـ ـي ــا وف ـ ــق «إل بـ ــايـ ــس».

وبالرغم من خالفاتها ،إال أن األحزاب
األســاسـيــة فــي الـبــاد وحــدت مواقفها
لـحـمــايــة «ح ـك ــم الـ ـق ــان ــون» ،ف ـقــد نجح
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة وزع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـحـ ــزب
ال ـش ـع ـبــي» امل ـحــافــظ ف ــي ج ـمــع قــائـ َـدي
ح ــزب ــن مـ ـع ــارض ــن ،ف ــي م ــؤش ــر عـلــى
إدراك ـه ــم خ ـطــورة الـتـحــدي ال ـق ــادم من
كاتالونيا الــذي يحكمه االنفصاليون

تقرير

بيونغ يانغ في مواجهة عقوبات جديدة:
بكين توافق على «المبدأ» ...وموسكو ترفض
تواصل الواليات
المتحدة الضغط في اتجاه
فرض المزيد من العقوبات
على بيونغ يانغ ،من خالل
ّ
حض حلفاء هذه األخيرة
على اتخاذ هذا المنحى ،األمر
الذي أبدت بكين موافقة
مبدئية عليه ،في حين
رفضته موسكو
تتزايد الضغوط مــن قبل الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وح ـل ـف ــائ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــوري ــا
الشمالية وحلفائها ،بهدف إضافة
امل ــزي ــد م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى بـيــونــغ
يــانــغ ،األم ــر ال ــذي الق ــى ص ــدى لــدى
ال ـص ــن ال ـت ــي أع ـل ـنــت امل ــواف ـق ــة على
مبدأ فرض «اإلجراء ات الضرورية»،
ف ــي ح ــن رف ــض الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر
بوتني الذهاب هــذا االتـجــاه ،محذرًا
ّ
من أن الضغوط لن تحل األزمة.
وق ـ ــد ظـ ـه ــرت ه ـ ــذه الـ ـضـ ـغ ــوط عـلــى
أكـ ـث ــر م ــن م ـس ـت ــوى ،إن كـ ــان ضـمــن
إطـ ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أو عـلــى
لسان املسؤولني في اليابان وكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ف ـق ــد أع ـل ـن ــت م ـســؤولــة

ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ف ـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـت ــل ي ـع ـت ــزم ــون
م ـنــاق ـشــة فـ ــرض ع ـق ــوب ــات إضــاف ـيــة
ع ـل ــى ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ف ــي إط ــار
الضغط الدولي املتزايد الذي أعقب
إجـ ــراء بـيــونــغ يــانــغ أك ـبــر تـجــاربـهــا
النووية في مطلع األسبوع .وقالت
فيديريكا موغيريني ،قبيل اجتماع
وزراء االتحاد األوروبي في عاصمة
أس ـتــون ـيــا« :ال ـي ــوم ن ــواج ــه مـسـتــوى
مختلفًا مــن الـتـهــديــد ،وه ــو تهديد
واض ــح لـلـســام واألمـ ــن الــدول ـيــن».
وأض ــاف ــت« :س ــأق ـت ــرح ع ـلــى الـ ــوزراء
ال ـي ــوم زي ـ ــادة ال ـض ـغــط االق ـت ـصــادي
على كوريا الشمالية».
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـت ـك ـتــل ي ـج ــب أن
يؤيد أي قرارات جديدة ملجلس األمن
ً
الــدولــي ،فـضــا عــن إضــافــة عقوباته
ال ـخ ــاص ــة .لـكـنـهــا رف ـض ــت ال ـخــوض
فــي التفاصيل نـظـرًا إلــى عــدم توقع
قرارات رسمية أمس.
صدور أي
ّ
من جهتها ،حضت اليابان وكوريا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى فـ ــرض
عـقــوبــات جــديــدة على بيونغ يانغ،
وهـ ـ ــو م ـ ــا رف ـ ـضـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــوت ــن
مـ ـح ــذرًا م ــن أن ال ـض ـغ ــوط ل ــن تـحــل
ّ
وموجهًا دعوة إلى الحوار.
األزمة،
وم ـن ــذ ال ـت ـج ــري ــة الـ ـن ــووي ــة ال ـك ــوري ــة
الشمالية ،األحــد ،التي كانت قوتها
غير مسبوقة ،يــؤيــد رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـي ــاب ــان ــي ش ـي ـن ــزو آب ـ ــي وال ــرئ ـي ــس
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي مـ ــون جـ ــاي ـ ـ ـ ان

خالل احتفال في بيونغ يانغ بالعلماء الذين شاركوا في التجربة النووية األخيرة (أ ف ب)

ّ
احتجت بكين «بشدة»
لدى سيول بعد تسريع
نشر منظومة «ثاد»

فـكــرة ف ــرض حـظــر نفطي تـطــالــب به
الواليات املتحدة التي قدمت ،أول من
أم ــس ،مـشــروع ق ــرار فــي هــذا الصدد
أم ــام مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي .وتـصـ ّـر
روس ـي ــا ،م ــن جـهـتـهــا ،ع ـلــى ض ــرورة
إج ـ ــراء حـ ــوار م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
على غرار الصني أبرز حليف لبيونغ
يــانــغ ،والـتــي أعلنت موافقتها على
ات ـخــاذ «اإلجـ ـ ــراءات ال ـضــروريــة» في
األمــم املتحدة .وقــال آبــي ،في خطاب
ألقاه على هامش منتدى اقتصادي

ف ــي ف ــادي ـف ــوس ـت ــوك (أقـ ـص ــى ش ــرق
روس ـي ــا) ي ـش ــارك فـيــه م ــع الــرئـيـســن
الـ ــروسـ ــي والـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،إن
«عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ــرة الـ ــدول ـ ـيـ ــة أن تـتـحــد
ملـمــارســة أكـبــر ضـغــوط ممكنة على
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة» .وأض ـ ـ ــاف آب ــي:
«علينا إرغ ــام كــوريــا الشمالية على
ت ـط ـب ـيــق ك ــل قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ــن
واألم ــم املتحدة ف ــورًا ،وبشكل كامل،
والـتـخـلــي ع ــن بــرنــامـجـيـهــا ال ـنــووي
والـ ـص ــاروخ ــي ب ـش ـكــل تـ ــام ون ـهــائــي
ويمكن التحقق منه».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ج ـ ـ ـ ّـدد م ـ ــون ج ـ ــاي ـ ـ ـ إن
دع ـ ــوت ـ ــه التـ ـ ـخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات أق ـ ــوى
ضــد بيونغ يــانــغ ،وق ــال« :قــد يكون
آن األوان ل ـفــرض ع ـقــوبــات مـشــددة
أك ـث ــر» ،مــوضـحــا أن ــه يــأمــل أن تقدم
روسيا دعمها لهذه الخطوة.
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ــوت ـ ــن ي ـ ــؤك ـ ــد م ـ ـنـ ــذ أس ـ ـبـ ــوع
رفضه العقوبات ويدعو إلــى حوار
دبـلــومــاســي .وق ــال« :م ــن املستحيل
مضيفًا:
ترهيب» كــوريــا الشمالية،
ّ
«لكنني مقتنع بأنه يمكننا تجنب
نـ ـ ـ ــزاع واسـ ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أسـ ـلـ ـح ــة دم ـ ـ ـ ــار ش ــام ــل
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وأنـ ــه يـمـكـنـنــا تـســويــة
املشكلة عبر وســائــل دبلوماسية».
وأضــاف الرئيس الــروســي« :آمــل أن
تتغلب الـحـكـمــة .وكـلـمــا حـصــل ذلــك
بشكل أسرع ،كان األمر أفضل».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـنــي وانـ ـ ــغ ي ــي أن
بـ ـ ـ ــاده م ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ ف ــرض
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أطلق قانون االستفتاء رغم انسحاب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني (أ ف ب)

م ـن ــذ ع ـ ــام  .2015وأكـ ـ ــد رئـ ـي ــس ح ــزب
«سـ ـي ــودادان ــوس» ،ألـبـيــرتــو ريـفـيـيــرا،
دع ـمــه «الـ ـق ــوي» ل ــراخ ــوي ،فـيـمــا اتـفــق
رئ ـي ــس «الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي» ب ـيــدرو
ســانـشـيــز مـعـهـمــا عـلــى أن االسـتـفـتــاء
ّ
ينظم على أسس غير قانونية ويخرق
ال ـقــانــونــن اإلس ـب ــان ــي والـ ــدولـ ــي .لكن
ال ـ ـحـ ــزب الـ ـيـ ـس ــاري «بـ ــودي ـ ـمـ ــوس» لــم

ورأى أن األشكال الثالثة املذكورة من
القومية وقعت في األخطاء عينها في
مـحــاولـتـهــا إلث ـبــات صـحــة قضيتها،
مثل «الـبـنــاء على ســرديــات تاريخية
مـجـتــزأة ،الــوقــوع فــي أيــدي أعضائها
األكثر أصولية وتعصبًا ،نقص إجراء
مراجعات فعالة مــع املجتمع املدني،
وم ــن خ ــال تــاعـبـهــم ف ــي املــؤسـســات
لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــم ،خ ـل ـقــوا مـشــاريــع
مــؤمـنــة بـتـفــوق املـجـمــوعــة ب ـنـ ً
ـاء على
ّ
سمو ثقافي وأخالقي مفترض».
م ــن ه ـن ــا ،ت ــاب ــع تــوري ـبــان ـكــا أن تلك
األخ ـط ــاء أدت إل ــى سـلــوكـيــات عنفية
وغير تسامحية ،ال تقبل بالتعددية،
مـ ـث ــل ن ـ ـظـ ــام فـ ــران ـ ـكـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي اع ـت ـم ــد
اإليــديــولــوج ـيــة الـقــومـيــة الـقـشـتــالـيــة،
أي ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ال ـق ــوم ـي ــة ،وحـ ــاول
فرضها كعقيدة ثقافية ولغوية على
ج ـم ـيــع اإلس ـ ـبـ ــان ،وهـ ــو م ــا أدى إل ــى
انـتـهــاء ذل ــك الـنـظــام وان ـت ـفــاء أف ـكــاره.
ورغــم نجاح القومية الكاتالونية في
إنـشــاء نـمــوذج اقتصادي واجتماعي
ناجح ،وفق توريبالنكا ،وتمكنها من
إدمــاج جميع عناصر املجتمع ،إال أن
«قـصــة الـنـجــاح» تـلــك تنتهي مــع بــدء
الـطـمــوح فــي إن ـشــاء «أم ــة سـيــاسـيــة»،
وذلــك ألن املؤمنني بأحقية «القضية
الكاتالونية» وقـعــوا فــي خطأ تبرير
الــوســائــل لـلــوصــول إلــى ذلــك «الـهــدف
ّ
قوميو الباسك
األسـمــى» ،مثلما بــرر
«األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ل ـت ـح ـق ـي ــق
مطالبهم.
(األخبار)

يـنـضــم إل ــى األحـ ــزاب األخـ ــرى فــي هــذا
الـتـحــالــف ال ـط ــارئ ،إذ يــرفــض اعتماد
راخوي على «القضاة واملحاكم للتهرب
من السبل السياسية» ،في إشــارة إلى
الطعن أمام املحكمة الدستورية.
الوحدة في مدريد يقابلها تشكيك في
برشلونة ،إذ أعلن الفرع الكاتالوني
من «الحزب االشتراكي» ،أمس ،رفضه
دعــم مبادرة رئيسة «سـيــودادانــوس»
ف ــي ك ــات ــال ــون ـي ــا ،إنـ ـي ــس أريـ ـ ـم ـ ــاداس،
ال ـت ــي ت ــري ــد إطـ ــاق ت ـصــويــت لسحب
ال ـث ـق ــة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة.
واعـتـبــر االشـتــراكـيــون فــي كاتالونيا
ً
أن اق ـت ــراح أريـ ـم ــاداس ال يـشـكــل حــا
مـنــاسـبــا ،بــل يـجــب الـلـجــوء إل ــى سبل
أخ ــرى لـتـفــادي «ال ـصــراع االجتماعي
وال ـس ـيــاســي وم ـخ ــاط ــره» .ول ــم تمنع
الضغوط القادمة من داخل كاتالونيا
ومــن مدريد املتحدث باسم الحكومة
ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ،جـ ـ ـ ــوردي تـ ـ ـ ــورول مــن
ال ـت ــأك ـي ــد صـ ـب ــاح أم ـ ــس أن ـ ــه رغ ـ ــم كــل
الظروف «سننظم االستفتاء ألن هذا
عقدنا مع مواطني كاتالونيا».
واملواجهة الحالية في إسبانيا تضع
ال ـبــاد أم ــام ت ـس ــاؤالت قــومـيــة كـبــرى،
إذ رأى ال ـبــاحــث ال ـس ـيــاســي خــوسـيــه
إغ ـنــاس ـيــو تــوري ـبــان ـكــا ف ــي م ـق ــال أن
فكرة «القومية الكاتالونية» هــي في
طريقها نحو اإلخفاق ،مثلما أخفقت
القومية اإلسبانية املبنية على أسس
القومية القشتالية من جهة ،وقومية
ب ـ ــاد الـ ـب ــاس ــك مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،فــي
املاضي.
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«اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة» ،م ـح ــذرًا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه م ــن أن «ال ـع ـقــوبــات
والـضـغــوط» ال يمكن أن تساهم في
ح ــل ه ــذه األزمـ ـ ــة .وقـ ــال وان ـ ــغ ،خــال
مؤتمر صحافي عقده في بكني ،إنه
«عـلــى ضــوء الـتـطــورات الـجــديــدة في
شـبــه الـجــزيــرة ال ـكــوريــة ،ف ــإن الصني
تــوافــق على أنــه يتحتم على مجلس
األمن الدولي اتخاذ خطوات إضافية
من خالل إقرار التدابير الضرورية».
إال أنـ ــه ل ـفــت إلـ ــى أن ـن ــا «ن ـع ـت ـقــد بــأن
العقوبات والضغوط ال تشكل سوى
نـصــف امل ـف ـتــاح لـتـســويــة» األزمـ ــة مع
ن ـظ ــام ك ـيــم ج ــون ــغ أون .وأشـ ـ ــار إلــى
أن ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـح ــل «يـمــر
ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــوار وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض» ،م ــؤك ـدًا
أنـ ـ ــه «لـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ب ــوس ـع ـن ــا ح ـل ـح ـلــة
مسألة النووي في شبه الجزيرة إال
بتشغيل الوسيلتني معًا ( )...يجب
عدم تجاهل أي من االثنني».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت ب ـكــن أنـهــا
«اح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــت بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدة» لـ ـ ـ ـ ــدى س ـ ـيـ ــول
ب ـع ــد ت ـس ــري ــع ن ـش ــر م ـن ـظــومــة «ثـ ــاد»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـ ـض ـ ــادة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ،
إثـ ــر ت ـج ــرب ــة ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ال ـن ــووي ــة
الجديدة .وقال املتحدث باسم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية جينغ شــوانــغ:
«نطلب مـجــددًا مــن كــوريــا الجنوبية
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال ـن ـظــر بـجــديــة
إلــى مخاوفنا األمنية وإلــى مصالح
ال ـص ــن ،ووقـ ــف ن ـشــر مـنـظــومــة ث ــاد،
وسحب كل املعدات املتعلقة بها».
(رويترز ،أ ف ب)
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أفقيا
 -1كتلة صخرية في األردن بني اليرموك ووادي الزرقاء والغور –  -2بلدة لبنانية
بقضاء الشوف –  -3خط صورة على الورق – إسم موصول – وضع خلسة –  -4قرع
ّ
ّ
خفي – جزيرة
تكلم بصوت
الباب – مفرط الطول من الرجال – أقــرع الجرس – -5
إيطالية في املتوسط شرقي كورسيكا –  -6يحمله كل إنسان – صاحب التصميم
العاملية الثانية حصل على جائزة نوبل
املعروف بإسمه ملساعدة أوروبا بعد الحرب
ُ
للسالم عام  -7 – 1953خالف نهاري – إسم كانت تعرف به بحيرة مالوي قديمًا –
 -8فم الطيور – للتأوه –  -9نسبة الى شعوب آسيوية – جرذ باألجنبية –  -10نهر
ّ
ويصب في املتوسط بني جبيل وجونية
صغير في لبنان ينبع من مغارة أفقا

عموديًا
 -1بـلــدة لبنانية ساحلية بقضاء املــن الشمالي –  -2راي ــة أو علم – مــن الـحــروف
األبـجــديــة –  -3أحـفــر البئر – زعـيــم قــرطــاجــي لـقـ ّـب بالصاعقة وال ــد هنيبعل رجل
الـحــروب التاريخية ضد الــرومــان –  -4عاتبهم – مدينة فلسطينية من أقــدم مدن
فلسطني التاريخية –  -5مــرض – يـسـ ّـد ال ـق ــارورة أو يصلح الـشــيء – أراد وأحـ ّـب
ّ
ّ
البرجيي – حــرف نصب – مقياس
وفضل على الغير –  -6أحــد سالطني املماليك
مساحة –  -7حرف جزم – من بطالت األساطير اليونانية تزوجت ديونيزوس إله
الخمرة –  -8ورك – لقب ملوك إي ــران –  -9مــن أسـمــاء األســد – سقي النبات – -10
مخرج مصري شهير راحل

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

أفقيا
ّ
بنج – الرعاة –  -5رم – ّ
منبه – ّ
نب
 -1امللك فاروق –  -2دزني – صغبني –  -3نابلس – ريغا – -4
–  -6الجامح –  -7بلشون – ربك –  -8شهق – جفري –  -9كاري – حر – أش –  -10ارمسترونغ
عموديًا
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مشاهير 2672

حلول الشبكة السابقة

 -1ادنبره – شكا –  -2منازل – بهار –  -3منبج – القرم –  -4ليل – ملش – يس –  -5سان جود –
 -6فص – ّلبان – حر –  -7أغررهم – جرو –  -8ربيع – حرف –  -9ويغان – براغ –  -10قناة باكيش

حل الشبكة 2671

إعداد
نعوم
مسعود
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مذيعة لبنانية من أبرز اإلعالميات في الوطن العربي .إنطلقت مع شبكة
راديــو وتلفزيون العرب في قناة آرت املوسيقى عام  1993حيث حققت
شهرة عربية .حاورت أبرز النجوم
 = 3+8+11+10يبقى ويستمر الى األبد ■  = 5+6+3+9عاصمة عربية ■
 = 7+4+2+1رد على سؤال

حل الشبكة الماضية :غي دو موباسان
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الجمعة  8أيلول  2017العدد 3269

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة
هدية شحادة دله
ارمـلــة املــرحــوم الـحــاج حسن جميل
الساروط
اب ـن ــاؤه ــا :امل ـه ـنــدس خ ــال ــد ،محمد،
خليل ،علي ،جميل ،ابراهيم
اش ـقــاؤهــا :ابــراه ـيــم ،مـحـمــد ،احمد
دله
ص ـلــي ع ـلــى جـثـمــانـهــا ال ـطــاهــر في
مدافن بر الياس الجديدة
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا
امل ـه ـن ــدس خ ــال ــد ح ـســن الـ ـس ــاروط،
في برالياس أيــام الجمعة والسبت
واألحد  8و 9و 10أيلول الجاري

يتقدم إداري ــو ومــوظـفــو املستودع
ال ـط ـبــي ل ـل ـص ـيــادلــة ( )PMDبــأحــر
ال ـت ـع ــازي ل ـلــدك ـتــور غ ـس ــان األم ــن
(ن ـق ـيــب ص ـي ــادل ــة ل ـب ـنــان األس ـب ــق)
بوفاة شقيقه
املهندس
السيد جمال األمني
سائلني املولى عز وجل ان يتغمده
بوافر رحمته.

نتائج اللوتو اللبناني
32 37 20 13 12 11 3
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1542وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة37 - 20 - 13 - 12 - 11 - 3 :
الرقم اإلضافي32 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 1.800.848.702ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
الى ربك راضية مرضية
تسليما بقضاء الله وقدره
ننعي اليكم وفاة املربي الكبير
الحاج االستاذ حاتم رستم حيدر
امني سر الجامعة اللبنانية سابقا
وامل ـف ـتــش ال ـتــربــوي ورئ ـي ــس بلدية
بدنايل االسبق
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة عـ ـب ــا الـ ـح ــاج
سليمان
اوالده الشهيد نايف زوجته سعاد
احمد بك حيدر
الـحــاج رستم زوجـتــه ســرمــدا راغــب
الزهر
ال ــدك ـت ــور ج ــود زوج ـت ــه انـطــوانـيــت
طنوس زغيب
بناته الحاجة االستاذة غادة زوجة
املهندس مدحت عسيران
االستاذة روعة زوجة االستاذ محي
الدين املعبي
وري الـ ـ ـث ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـل ــدت ــه ب ــدن ــاي ــل
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم
االربعاء الواقع في 2017/9/6
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت
واألحد  2017/9/10 ،9 ،8في منزله
في بدنايل.
وي ـ ـقـ ــام ح ـف ــل ت ــأب ـي ـن ــي ي ـ ــوم األحـ ــد
الواقع في  2017/9/10عند الساعة
 11صباحا في حسينية بدنايل
وتـقـبــل كــذلــك ال ـت ـعــازي ف ــي بـيــروت
يوم االثنني الواقع في 2017/9/11
م ــن ال ـس ــاع ــة  3الـ ــى  7ب ـع ــد الـظـهــر
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي الجناح قرب امن الدولة
انا لله وانا اليه راجعون ولكم االجر
والثواب
آل ح ـ ـيـ ــدر وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وعـ ـسـ ـي ــران
وامل ـع ـب ــي وزغـ ـي ــب وال ــزه ــر وع ـمــوم
اهالي بدنايل
النائب علي عادل عسيران ينعى
مدير مكتبه األخ والصديق
عبدالحميد عبدالله كوثراني
رحم الله حميد الصفات
العامل بصمت وتفان
وكل العزاء لعائلته وألهله
ومحبيه وعارفي

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 56.254.770ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.125.265 :ل .ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 56.254.770ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.147 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49.045 :ل .ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 142.064.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.758 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8.000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.948.517.473 :ل .ل.
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــةواملنقولة للسحب املقبل165.285.021 :

نتائج زيد

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1542
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح00754 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة75.000.000 :ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم0754 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم754 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم54 :

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل .ل.امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل .ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 417
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة234 :
• يومية أربعة9150 :
• يومية خمسة34489 :

يـتـقــدم إداريـ ــو ومــوظـفــو مـسـتــودع
م ـ ـيـ ــديـ ــس فـ ـ ـ ـ ــارم ب ـ ــأح ـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي
لـ ـل ــدكـ ـت ــور غ ـ ـسـ ــان األمـ ـ ـ ــن (ن ـق ـي ــب
صـ ـي ــادل ــة ل ـب ـن ــان األس ـ ـبـ ــق) ب ــوف ــاة
شقيقه
املهندس
السيد جمال األمني
سائلني املولى عز وجل ان يتغمده
بوافر رحمته.

بمناسبة م ــرور أربـعــن يــومــا على
وفاة
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
قنصل السنغال في لبنان
س ـي ـق ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء عـ ــن روحـ ــه
ال ـط ــاه ــرة ي ــوم ال ـس ـبــت 9/9/2017
ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة ع ـص ـرًا لـلــرجــال
والـنـســاء فــي حسينية الــرجــال في
بلدته البابلية.

ق ــداس األرب ـعــن لــراحــة نـفــس فقيد
الشباب والعلم
شارل ديغول يوسف عدوان
يوم األحد الواقع في  10ايلول 2017
الساعة الحادية عشرة والنصف
في كنيسة مار جرجس – بريح.
صلوا ألجله

بسم الله الرحمن الرحيم
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الـلــه ،ننعى إليكم فقيدنا
الغالي املرحوم
املهندس السيد جمال هاشم األمني
زوجته الحاجة سناء العلي
أبناؤه :علي ،محمد وحسن
ابنته فاطمة
أش ـقــاؤه :د .غـســان (نقيب صيادلة
لبنان األسبق) زوجته دالل صالح
املهندس عدنان زوجته مريم خياط
السيد رائد زوجته تغريد جمعة
ش ـق ـي ـق ـتــاه :إلـ ـه ــام ،وهـ ـي ــام زوج ـهــا
املهندس حسني قبيسي
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الـجـمـعــة امل ــواف ــق  8أي ـل ــول ال ـجــاري
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ـ ـ ـ الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ ـ قــرب
مركز أمن الدولة من الساعه الثالثة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلسفون :آل األمني ـ ـ العلي ـ ـ صالح
ـ ـ خـيــاط ـ ـ جمعة ـ ـ قبيسي وعموم
أهالي شقراء والصوانة

◄ ذكرى ►
يصادف نهار االحــد الواقع فيه 10
ايلول  2017م .املوافق  19ذو الحجة
 1438ه ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة رحمة علي هاشم (أم حسني)
أرملة املرحوم الحاج محمد حسني
موسى (أبو حسني)
أوالده ـ ــا :ح ـســن (أبـ ــو ع ـل ــي) ،علي
وبالل
أشـقــاؤهــا :محمد علي هــاشــم (أبــو
صـ ــافـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام املـ ــركـ ــزي
للجامعة الثقافية في العالم)
رهـ ـي ــف ع ـل ــي ه ــاش ــم (أب ـ ـ ــو رامـ ـ ــي)
ونجيب علي هاشم (أبو علي)
أصـهــرتـهــا :م ــروان غـصــن ،ابــراهـيــم
مشورب وحيدر منانا
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومـجـلــس ع ــزاء حـسـيـنــي وذل ــك في
تـمــام الـســاعــة الـخــامـســة عـصـرًا في
النادي الحسيني لبلدة البيسارية.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل موسى ،آل هاشم
وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدتــي الـبـيـســاريــة
وكوثرية السياد

يصادف نهار األحــد الواقع فيه 10
أيلول  2017م املوافق  18ذوالحجة
 1438ه ـ ذك ــرى م ــرور أسـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
مكرم أمني الحاج (أبو أمني)
زوجته :منى عباس الحاج
والدته :املرحومة الحاجة صبحية
علي أحمد الحاج
ولـ ــداه :األس ـتــاذ أم ــن زوج ـتــه زينة
الياس فرحات ـ ـ األستاذ عالء
أشـ ـق ــاؤه :عـصـمــت ،ج ــال ،االس ـتــاذ
نظمي ،نسيم ،نزهه زوجة املهندس
عياد محمد علي منصور
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
أي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة ف ــي م ـنــزل والـ ــد الـفـقـيــد ـ ـ
الغبيري ـ ـ شــارع عبد الله الحاج ـ ـ
مــن الساعة الـعــاشــرة حتى الثانية
عشرة ظهرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الحاج ـ ـ آل فرحات ـ ـ آل
منصور
وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم اهــالــي ساحل
املنت الجنوبي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/410
طالب التنفيذ :غسان محمد عبد القادر
املنفذ عليه :يوسف حسني حسن
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ً
بـعـبــدا رق ــم  2015/1449تـحـصـيــا ملبلغ
 40.750.000ل.ل.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/7/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/8/10 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/9/3 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/9/15
تاريخ محضر وصف العقار2016/9/30 :
وتاريخ تسجيله2016/10/7 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/5/430عــربـصــال ـيــم عـبــارة عــن قـســم يقع
فــي الـطــابــق االول فــي مبنى مــن طابقني،
والقسم رقــم  5يتألف من  4غــرف ومــوزع
ومطبخ وحمامني وشرفات.
مساحة القسم  430/5م 225 : 2م2
التخمني 112.500 :د.أ.
الطرح 67500 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/10/12الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه  2017/9/15ال ـخــامــس عشر
من شهر أيلول عام  ،2017يجري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
كـهــربــائـيــة فــي ب ـلــدة :دي ــر س ــري ــان ،قضاء
مرجعيون على أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن امل ـص ـن ـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــان ـيــة الشـ ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الـحـضــور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى املـ ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـم ــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1698
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض إلن ـ ـشـ ــاء خـ ــط جــديــد
مزدوج رشميا ـ ـ بيت الدين  66ك.ف .مكان
الخط القديم رشميا ـ ـ بيت الدين  33ك.ف.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /1 000 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/9/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1599
تبليغ فقرة حكمية
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
مــوج ـهــة ل ـل ـمــدعــى ع ـل ـيــه م ــارس ــال هــانــي
ً
زري ـنــي املـقـيــم اص ــا فــي امل ــرادي ــة وحاليًا
مـ ـجـ ـه ــول املـ ـ ـق ـ ــام وذلـ ـ ـ ــك بـ ــالـ ــدعـ ــوى رق ــم
ً
 2015/385املـ ـق ــام ــة اص ـ ـ ــا مـ ــن امل ــدع ــي
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◄ إعالنات رسمية ►
سـ ـيـ ـم ــون جـ ــرجـ ــس الـ ـحـ ـص ــري ب ــوج ـه ــك
وبوجه مدعى عليه اخر .تدعوك املحكمة
ل ـل ـح ـضــور ال ـي ـه ــا بـ ــالـ ــذات ل ـت ـب ـلــغ الـحـكــم
ال ـص ــادر عـنـهــا بــالــرقــم  2017/12تــاريــخ
 2017/2/27املـتـضـمــن ال ــزام ــك مــع هاني
الزريني باخالء املحطة الكائنة في العقار
رقم  245املرادية وتسليمه للمدعي شاغرًا
من اي شاغل تحت طائلة غرامة اكراهية
قدرها مائتي الف ل.ل .عن كل يوم تأخير
والزامكما بأن تسددا للمدعي مبلغًا قدره
 /27 800/دوالر أمـيــركــي أو مــا يـعــادلــه
بالعملة الوطنية بـتــاريــخ الــدفــع الفعلي
وبتضمينكما مناصفة نفقات املحاكمة
كــافــة .عليك االستئناف ضمن مهلة وإال
اصبح الحكم مبرمًا بحقك.
رئيسة القلم
رندا سركيس
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/258
بـ ـت ــاري ــخ  2017/7/13ص ـ ــدر عـ ــن هـيـئــة
املحكمة الحكم رقــم  2017/355وبتاريخ
 2017/8/31صـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار بـتـصـحـيـحــه
والـ ـل ــذي ــن ت ـض ـم ـنــا اع ـ ـ ــان ال ـح ـج ــر عـلــى
امل ــدع ــى عـلـيــه ال ـي ــاس اديـ ــب ال ـص ـبــاغ من
مــوالـيــد  1970والــدتــه سـيــدة ن ــادر ،سجل
 252عندقت ،وتعيني املستدعيني سيدة
ج ــرج ــس اب ــراهـ ـي ــم ن ـ ــادر وشـ ــربـ ــل اديـ ــب
الصباغ قيمني عليه باالتحاد واالنفراد،
الدارة شؤونه وامواله واالشــراف عليها،
ً
على ان يمسكا سجال تدون فيه املداخيل
والنفقات املتعلقة باملحجور عليه.
ل ــذل ــك فـلـكــل ذي مـصـلـحــة ول ـك ــل مـتـضــرر
تقديم مالحظاته الخطية على االستدعاء
املذكور خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن شطب
من امانة السجل التجاري في الشمال
بـنــاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/8/28
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/8/31قـ ـ ـ ــرارًا عــن
حضرة القاضي املشرف قضى بشطب قيد
السيد فــارس انـطــون شاهني مــن السجل
التجاري العام ذات الرقم  3002713تاريخ
 ،2007/11/13االس ـ ــم ال ـت ـج ــاري آي اف
سي  AFCرقم التسجيل في وزارة املالية
 1649947للمتضرر مهلة عشرة أيــام من
تــاريــخ الـنـشــر لـتـقــديــم اع ـتــراضــه الخطي
على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب
من امانة السجل التجاري في الشمال
بـنــاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/7/24
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/8/31قـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف قـضــى بشطب
قيد السيد جورج فؤاد خليفة من السجل
الـ ـتـ ـج ــاري الـ ـع ــام ذات ال ــرق ــم ،3012085
االسم التجاري خليفة شيكن KHALIFE
 CHICKENالرقم املالي .874353

)

لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة أي ــام م ــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضه الخطي على هذا
االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب
من امانة السجل التجاري في الشمال
بـنــاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/8/23
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/8/31قـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف قـضــى بشطب
قيد السيد مــوريــس ابراهيم عبدالله من
السجل التجاري العام ذات الرقم 14665
ت ــاري ــخ  ،2000/11/6رق ــم الـتـسـجـيــل في
املالية .221614
لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة أي ــام م ــن تــاريــخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت املحامية لبنه علي صفا ملوكلتها
دنيا علي درويش شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  2087حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت املحامية لبنه علي صفا بوكالتها
عــن حسني عبد الجليل دروي ــش بصفته
القيم على امالك الغائب هاني عبدالجليل
درويش شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
 2087ـ ـ  2804ـ ـ  2350حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املحامي حسام احمد شريم ملوكله
علي احمد اسماعيل شريم شهادتي قيد
بدل ضائع للعقارين  320ـ ـ  1989حومني
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت زينب ابراهيم زيتون شهادتي قيد
بدل ضائع للعقارين  2057ـ ـ  2058نبطية
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـبــد الــرضــى رض ــا ح ــرب شـهــادتــي
ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن  400ـ ـ ـ ـ 401
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
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أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عباس حسن قنبر سند تمليك بدل
ضائع للقسم  5من العقار  1470عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ــب بـ ــال ي ــون ــس مل ــوك ـل ــه ع ـط ـفــت ب ــزاز
سندي تمليك بدل ضائع للعقار 217/10
التل و  4791/17زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية دانيا بسيوني بصفتها
مـ ـف ــوض ــة ع ـ ــن شـ ــركـ ــة ن ـق ـل ـي ــات ال ـش ـم ــال
لـلـتـجــارة والـنـقــل ش.م.ل .ـ ـ ـ  TransNordـ ـ
 S.A.Lسـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع 787/17
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/421
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك الـ ـش ــرق االوس ـ ــط وافــري ـق ـيــا
ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي م ـح ـمــد خـضــر
سليم.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا :شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي
لـلـمـنـتــوجــات الــزراع ـيــة ش.م.ل .ـ ـ ـ ص ــور ـ ـ
طيردبا.
نبيهة علي زين فقيه ـ ـ صور ـ ـ الحوش.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـنــديــن ديـ ــن بقيمة
مـلـيــون وخـمـسـمــائــة ال ــف دوالر أمـيــركــي
ومليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية
عدا الرسوم واللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2014/12/19 :
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االن ـ ـ ــذار :شــركــة الــزهــرانــي
للمنتوجات الــزراعـيــة ش.م.ل / .بالنشر
بتاريخ .2016/5/10
نبيهة عـلــي زي ــن فقيه  /بــالــذات بتاريخ
.2016/1/22
تاريخ قرار الحجز.2016/9/21 :
تاريخ تسجيله.2016/9/24 :
تاريخ محضر وصف العقار.2016/11/2 :
تاريخ تسجيله.2016/12/8 :
املطروح للبيع:
 800س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  556منطقة
مـحـيـلـيــب ال ـع ـق ــاري ــة م ـســاح ـتــه  915م،2
يحتوي على مبنى مؤلف من ثالث طوابق
مساحة كــل طابق  250م ،2أرضــي مؤلف
م ــن ص ــال ــون وسـ ـف ــرة وحـ ـم ــام ــان وث ــاث
غرف نوم وأول مؤلف من صالون وسفرة
وحمامان وثالث غرف نوم وثاني مؤلف
صــالــون وس ـفــرة وث ــاث غ ــرف ن ــوم ،وهــو
حديث العهد وأمامه حديقتني صغيرتني.
قـيـمــة تـخـمــن أس ـهــم املـنـفــذ عـلـيـهــا 800/

سهم/212.500/ :/د.أ.
بدل الطرح/127.500/ :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/10/18الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا أمـ ــام ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
صــور ،على الراغب بالشراء قبل الدخول
فــي املــزايــدة أن يـقــدم ثمن الـطــرح نـقـدًا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة وافـ ـي ــة م ــن أحــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هــذه الــدائــرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
الــدائــرة ،كما عليه وبخالل ثالثة ايــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر وعلى
مسؤوليته ،وكما وبـخــال عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/102
بتاريخ  2017/7/31صــدر ق ــرار عــن هذه
بتعيني
املحكمة بــرقــم  2017/381قضى
ّ ً
قيمة
املستدعية انطوانيت الياس سريح
ع ـلــى أم ـ ــاك ال ـغــائ ـبــن ورث ـ ــة ح ـنــا شينا
الحال ،ال سيما العقار رقم  36من منطقة
امليناء  13العقارية لالعتناء به والحفاظ
ً
ع ـل ـيــه ع ـلــى ان تـمـســك س ـج ــا ي ـ ــدون فيه
الــداخــل وال ـخــارج بـهــدف تــأديــة الحساب
عند االقتضاء.
ل ــذل ــك ،ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـضــرر،
تقديم اعتراضاته الخطية على هذا القرار
خــال خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر
هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
النبطية
ً
بناء لطلب املستدعي السيدة نجال نادين
ابراهيم معلم املؤرخ في  2017/8/7والذي
ت ـط ـلــب ف ـي ــه ش ـط ــب مــؤس ـس ـت ـهــا نـهــائـيــا
مــن قـيــود الـسـجــل الـتـجــاري فــي النبطية
واملسماة :صيدلية نادين واملسجلة لدى
أمــانـتـنــا بــالــرقــم  /842ع ــام و/420خـ ــاص
تــاريــخ التسجيل  1991/10/9وبـتــاريــخ
 2017/8/31تقرر النشر.
الرقم املالي1698249 :
مهلة االعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
MULU TEMESGEN LEGES
مـكــان عملها فــي كفرصير ،الــرجــاء
مـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـصــال
على الرقم76/046727 :
غادر العمال البنغالدشيون

MOHAMMAD ROMANUL ISLAM

MOHAMMAD AWOYAL
MD RABUL ISLAM
NORUL ISLAM
RASHIDUL RAHMAN
MOHAMMAD ABDUR RASID
ABU HANIF
MD JUAL HOSSAIN
ABDUL MANNAN RARI

MOHAMMAD PANNU MATUBBAR

JOHIR
MASUD RAHMAN
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/212172
غادرت العاملة االثيوبية
SHIBRE YIGERMU NEGO
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/279943
غــادر العمال السودانيون ابو كالم
اربـ ـ ــاب وص ـب ـحــي ب ـخ ـيــت ون ــوري ــن
سليمان نورين ادم

MOHAMAD ABDUS SALAM GONI

وم ــن الـجـنـسـيــة الـبـنـغــادشـيــة من
عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/766733

◄ مبوب ►
ف ـق ــد جـ ـ ــواز س ـف ــر ب ــاس ــم رودا أدن
أواد مــن التابعية الفلندية الرجاء
م ـم ــن ي ـج ــده االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
76/846327
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نيمار يتبادل التحية مع مبابي في الحصة التدريبية األولى لألخير (أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

«أم سي أن» ثالثي الحلم الباريسي
كيليان مبابي بات في باريس.
الموهوب الذي وصل بسرعة ً
البرق إلى النجومية ،أصبح زميال
للثنائي نيمار وإيدينسون كافاني،
ليشكلوا ثالثيًا مرعبًا ّ.هذا الثالثي
ُينتظر أن يكون محط األنظار في
هذا الموسم األوروبي

فريق واحــد ،غير آبــه لكل االنتقادات
املـ ّ
ـوجـهــة إل ــى مــا يـقــوم بــه مــن تدمير
عنصر املال.
ملفاهيم ّالكرة من خالل ّ
أي األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،تـ ـح ــق ــق ال ـح ـلــم
عـ ـل ــى
الباريسي وبات مبابي في العاصمة
اآلن .م ـبــابــي ون ـي ـم ــار م ـعــا ف ــي ســان
جـيــرمــان ب ــات أمـ ـرًا واق ـعــا .وبطبيعة
ال ـحــال ،فــإن ســان جـيــرمــان س ــارع في
حسابه على «تــويـتــر» لنشر الصور
ال ـت ــي ي ـت ـب ــادل فـيـهــا ن ـي ـمــار ومـبــابــي
ال ـت ـح ـي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـارة والـ ـضـ ـحـ ـك ــات فــي
الـ ـلـ ـق ــاء األول ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي ال ـح ـصــة
الـتــدريـبـيــة األولـ ــى لــاعــب الـفــرنـســي،

في إشارة واضحة إلى الثنائية التي
سيشكالنها معًا ،وهــذا ما ترافق مع
تقارير فــي الصحف الفرنسية أمس
بأن نيمار اتصل بمبابي قبل انتقاله
إلى سان جيرمان ُليخبره بأنه يرغب
في أن يلعبا معًا.
ل ـ ـكـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـبـ ــابـ ــي فـ ـ ــي الـ ـف ــري ــق
ال ـب ــاري ـس ــي ي ـت ـخ ـطــى هـ ــذه الـثـنــائـيــة
إلــى تشكيل ثالثية مرعبة مع نيمار
واألورواغــويــانــي إيدينسون كافاني
َ
يمكن أن ُيطلق اختصارها بـ «أم سي
ً
أن» بـ ــدال م ــن «أم أس أن» ال ـتــي كــان
ّ
يشكلها الـبــرازيـلــي مــع األرجنتيني

ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي واألوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
اآلخ ــر لــويــس ســواريــز فــي برشلونة
اإلسباني.
كــل املــؤشــرات تـقــود إلــى ذل ــك ،إذ قبل
وص ــول مـبــابــي ب ــرزت ثـنــائـيــة نيمار
وكافاني سريعًا ،حيث بدا األول كما
ل ــو أن ــه يـلـعــب ف ــي ب ــاري ــس م ـنــذ مــدة
وسجل  3أهــداف في «الليغ  ،»1فيما
لــم تتراجع شهية الثاني التهديفية
وسـجــل  5أهـ ــداف .وبطبيعة الـحــال،
فإن مبابي بما يمتلكه من مواصفات
وق ــدرات هائلة فهو مـخـ ّـول لتشكيل
«ث ــاث ــي ال ـح ـلــم» ال ـبــاري ـســي وزيـ ــادة

حسن زين الدين
«هنا باريس» .بهذه العبارة املكتوبة
ع ـلــى وشـ ــاح ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
خ ـ ـ ــرج الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـصـ ــاعـ ــد ف ـ ــي الـ ـك ــرة
الفرنسية كيليان مبابي إلى جماهير
ال ـ ـنـ ــادي خـ ــال ت ـقــدي ـمــه م ــن األخ ـي ــر.
استقبال حــافــل بطبيعة الـحــال لقيه
الشاب البالغ من العمر  18عامًا من

ّ
سيشكل مبابي وكافاني ونيمار
ثالثيًا مرعبًا في الكرة األوروبية
امل ـش ـج ـعــن ال ـبــاري ـس ـيــن ،وهـ ــذا غير
مستغرب ،إذ إن وصول املوهبة األبرز
في فرنسا حاليًا ليس باألمر العادي.
وبطبيعة الحال ،وقف القطري ناصر
الخليفي مالك ســان جيرمان مزهوًا
إل ــى جــانــب جــوهــرتــه ال ـجــديــدة ،على
غرار ما كان عليه املشهد عند وصول
النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة
الفرنسية.
هـكــذا جمع الخليفي أغـلــى صفقتني
في تاريخ الكرة في موسم واحد وفي

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )3

ألمانيا (المرحلة )3

فرنسا (المرحلة )5

 الجمعة:ليغانيس × خيتافي ()22,00

 الجمعة:هامبورغ × اليبزيغ ()21,30

 السبت:ريال مدريد × ليفانتي ()14,00
فالنسيا × أتلتيكو مدريد ()17,15
إشبيلية × إيبار ()19,30
برشلونة × إسبانيول ()21,45

 السبت:بوروسيا مونشنغالدباخ × أينتراخت
فرانكفورت ()16,30
فولسبورغ × هانوفر ()16,30
فـ ــراي ـ ـبـ ــورغ × بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـم ــون ــد
()16,30
ماينتس × باير ليفركوزن ()16,30
أوغسبورغ × كولن ()16,30
هوفنهايم × بايرن ميونيخ ()19,30

 الجمعة:ليل × بوردو ()20,00
متز × باريس سان جيرمان ()21,45

 األحد:ديـبــورتـيـفــو ال كــورونـيــا × سوسييداد
()13,00
أتلتيك بلباو × جيرونا ()17,15
سلتا فيغو × أالفيس ()19,30
فياريال × ريال بيتيس ()21,45
 االثنني:ملقة × الس باملاس ()22,00

 األحد:هيرتا برلني × فيردر بريمن ()16,30
شالكه × شتوتغارت ()18,00

 السبت:نيس × موناكو ()18,00
مونبلييه × نانت ()21,00
ستراسبورغ × أميان ()21,00
تروا × تولوز ()21,00
كاين × ديجون ()21,00
 األحد:سانت إتيان × أنجيه ()16,00
ليون × غانغان ()18,00
مرسيليا × رين ()22,00

الفاعلية الهجومية للفريق.
ّ
وهـنــا فــإن األن ـظــار تتجه إلــى املــدرب
اإلس ـب ــان ــي أون ـ ــاي إي ـم ــري ف ــي م ــا لو
أن ــه سـيـعـتـمــد ع ـلــى خ ـطــة  3-3-4مع
كــافــانــي ف ــي م ــرك ــزه امل ـع ـتــاد ف ــي قلب
الهجوم ونيمار على اليسار ومبابي
على اليمني أو  ،1-3-2-4بحيث يكون
كافاني في املقدمة وخلفه نيمار في
م ــرك ــز ت ـس ـعــة ونـ ـص ــف ،ف ـي ـمــا يـلـعــب
م ـبــابــي ع ـلــى ال ـي ـســار واألرج ـن ـت ـي ـنــي
أنخل دي ماريا على اليمني.
وبطبيعة الحال ،فإن الخاسر األكبر
ف ــي كـلـتــا ال ـحــال ـتــن س ـي ـكــون الـنـجــم
األملاني جوليان دراكسلر الــذي كان
قريبًا من مغادرة الفريق هذا الصيف
بعد التعزيزات الجديدة ،لكنه ارتأى
في النهاية البقاء وخــوض التحدي
ّ
السار لدراكسلر
الصعب .لكن الخبر
وال ـس ـيــئ ف ــي امل ـقــابــل ل ــدي م ــاري ــا أن
األخير عــاد من استحقاق تصفيات
امل ــون ــدي ــال م ــع ب ــاده م ـصــابــا ،وه ــذا
ما سيمنح الفرصة لألملاني إلثبات
جـ ــدارتـ ــه ف ــي أن ي ـك ــون بــالـتـشـكـيـلــة
األســاس ـيــة فــي مــا لــو اخ ـتـ ّـار إيـمــري
الـخـطــة الـثــانـيــة بـعــد أن فــضــل عليه
األخـ ـ ـي ـ ــر زمـ ـيـ ـل ــه األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
ال ـج ــوالت األولـ ـ ــى ،عـلـمــا أن األملــانــي
يستحق أن ُيمنح الفرصة حتى من
دون إصــابــة دي مــاريــا اسـتـنــادًا إلى
مــا قــدمــه فــي نصف مــوســم مــع سان
جـيــرمــان وم ــا قــدمــه فــي الـصـيــف مع
مـنـتـخــب ب ـ ــاده ف ــي كـ ــأس الـ ـق ــارات،
وأخيرًا في تصفيات املونديال.
األنظار إذًا هــذا املوسم على ثالثية
نـيـمــار  -كــافــانــي  -م ـبــابــي ،ال ـقــادرة
ُ
على أن تنسي العالم ثالثية نيمار
 ميسي  -ســواريــز .يمكن الـقــول إنالـبــاريـسـيــن ق ــادم ــون إل ــى أعـجــوبــة
ج ــدي ــدة ف ــي عــاص ـم ـت ـهــم غ ـي ــر ب ــرج
إيفل.
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ريبيري لسان جيرمان وزمالئه :ال نهاب أحدًا
زاد ن ـج ــم بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األمل ــان ــي
الفرنسي فرانك ريبيري ،من حماسة
امل ـب ــاراة املــرتـقـبــة بــن فــريـقــه وبــاريــس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،مـتـحــديــا
خصمه وناصحًا زمــاءه بالبقاء في
ميونيخ إذا كانوا خائفني من مواجهة
النادي الباريسي ،وقال« :نحن بايرن.
ال نهاب أحدًا».
وأقـ ـ ـ ـ ّـر ريـ ـبـ ـي ــري ب ــأن ــه ي ـت ـط ـلــع ب ـف ــارغ
الصبر إلى املواجهة بني فريقه وسان
جيرمان ،مؤكدًا في الوقت ذاتــه أنه ال
ُ
يعتزم االعـتــزال حتى لو تـ ِّـوج النادي
البافاري بلقب املسابقة القارية.
وسيلتقي بــايــرن فــي ال ــدوري األملاني
بعد انتهاء عطلة املباريات الدولية مع
مضيفه هوفنهايم يوم السبت ،قبل أن
يبدأ الثالثاء مشواره في دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ض ــد أن ــدرل ـخ ــت
البلجيكي في إطار املجموعة الثانية
ال ـت ــي ت ـضــم سـ ــان ج ـي ــرم ــان وسـلـتـيــك
اإلسكوتلندي.

وسـ ـيـ ـك ــون االخـ ـتـ ـب ــار األه ـ ـ ــم ل ـل ـن ــادي
ال ـبــافــاري ضــد وص ـيــف بـطــل ال ــدوري
الفرنسي الــذي يستقبل لقاء الذهاب
ع ـلــى مـلـعـبــه «ب ـ ــارك دي ب ــران ــس» في
 27الـشـهــر ال ـحــالــي ف ــي أول ل ـقــاء بني
الفريقني منذ عــام ( 2000تواجها في
دور املجموعات أيضًا وتبادال الفوز).
ُ
وي َع ّد سان جيرمان ،أقله على الورق،
م ــن أبـ ــرز ال ـف ــرق املــرش ـحــة للمنافسة
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب ،بـ ـع ــدم ــا عـ ـ ــزز ص ـفــوفــه
بضم الـبــرازيـلــي نيمار مــن برشلونة
اإلس ـبــانــي ف ــي صـفـقــة قـيــاسـيــة بلغت
 222مـلـيــون ي ــورو ،ومـهــاجــم موناكو
الشاب كيليان مبابي الذي انتقل إلى
النادي الباريسي على سبيل اإلعــارة
م ــع خ ـي ــار ش ــرائ ــه ف ــي ن ـهــايــة املــوســم
مقابل  180مليون يورو.
ورأى ريبيري في مقابلة مع صحيفة
«ب ـي ـل ــد» األمل ــانـ ـي ــة أن «بـ ــاريـ ــس س ــان
جـ ـي ــرم ــان أق ـ ـ ــوى ب ـك ـث ـيــر مـ ــن امل ــوس ــم
املــاضــي .ستكون مواجهة رائـعــة .آمل

أن ن ـكــون جـمـيـعــا ف ــي قـمــة مـسـتــوانــا.
يجب علينا الدخول إلى املباراة ونحن
نحن بــايــرن .ال نهاب
نـقــول ألنفسناّ :
أح ـدًا .سنفوز بغض النظر عــن هوية
الفريق الذي نواجهه».
ك ــذل ـ ُـك ،تـ ـط ــرق ري ـب ـي ــري ف ــي امل ـقــاب ـلــة
ال ـتــي أج ــري ــت م ـعــه ،إل ــى ج ـنــون ســوق
ً
االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة ق ــائ ــا« :ك ــل ما
بإمكاني قــولــه أن على املـســؤولــن أن
يـفـهـمــوا أن لـعــب ك ــرة ال ـقــدم هــو فــرح،
استمتع وأنت تلعب من أجل القميص
واملشجعني».
وواصل« :ال أعلم كيف ستكون قيمتي
استنادًا إلى الصفقات الحالية عندما
ك ـن ــت ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة وال ـع ـش ــري ــن مــن
عـمــري ،ربـمــا الكثير مــن األم ــوال ،لكن
ذلك ال ّ
يهم .عندما أردت أن أكون العبًا
محترفًا ،كان هدفي أن تنقل املباريات
التي ألعبها على شاشات التلفزة لكي
تتمكن عائلتي من مشاهدتي .لم ألعب
من أجل املال».

ّ
وجه ريبيري نصيحة إلى زمالئه (أرشيف)

سوق االنتقاالت

تشير الدراسة إلى أنه يستحق مبلغ
 69,4م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،بـيـنـمــا اش ـت ــراه
ليفربول اإلنكليزي بـ  50مليونًا.
الجانب الثاني في الدراسة هو حجم
اإلن ـفــاق فــي االنـتـقــاالت إذ بــدا الفتًا،
بل صادمًا أنه بلغ  5,1مليارات يورو
مقابل  3,7مليارات في صيف ،2016
أي بــزيــادة مــا يـقــارب مليار ونصف
مليار يــورو ،وهــذا رقم هائل مقارنة
ً
مثال بصيف  2010الذي بلغ اإلنفاق
فيه  1,4مليار يورو فقط.
الـ ـج ــان ــب الـ ـث ــال ــث هـ ــو اإلن ـ ـف ـ ــاق فــي
ال ـب ـط ــوالت ال ـخ ـمــس ال ـك ـب ــرى ،حيث
يأتي ال ــدوري اإلنكليزي فــي املقدمة
بـ ـ  1,550مـلـيــار يـ ــورو أمـ ــام الـ ــدوري
اإليـطــالــي ( 997مـلـيــونــا) والفرنسي
( 827مليونًا) واألملاني ( 612مليونًا)
واإلسباني ( 610ماليني).
كــذل ــك أظ ـه ــرت ال ــدراس ــة أن مــونــاكــو
الفرنسي هو النادي األكثر كسبًا في
االنـتـقــاالت مــن خــال البيع والـشــراء،
حيث حصد مبلغ  289مليون يورو
أمام دورتموند األملاني ( 110ماليني)
وليون الفرنسي ( 72مليونًا).
في املقابل ،إن باريس سان جيرمان
هو الخاسر األول بـ  343مليون يورو
أم ــام مـيــان اإليـطــالــي ( 189مليونًا)
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي (186
مليونًا).

أمــا على صعيد الـبـطــوالت الخمس
الـ ـكـ ـب ــرى ،ف ـك ــان الـ ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي
ال ــراب ــح الــوح ـيــد بـ ـ  9مــايــن ي ــورو،
ف ـي ـم ــا خـ ـس ــرت ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األخـ ـ ــرى

فــي عملية البيع وال ـشــراء بــواقــع 55
م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو ل ـ ـلـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي،
و 81مليونًا لألملاني ،و 139مليونًا
لإليطالي ،و 835مليونًا لإلنكليزي.

أظهرت دراسة أن صالح يستحق أكثر من  50مليون يورو (أرشيف)

ّ
اللجنة األولمبية تقدم بعثة لبنان اآلسيوية
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة
الـلـبـنــانـيــة ج ــان ه ـم ــام ،أس ـم ــاء أف ــراد
الـبـعـثــة الـلـبـنــانـيــة إل ــى دورة األل ـعــاب
اآلسـيــويــة الخامسة للصاالت املقفلة
والفنون القتالية التي تقام في مدينة
ع ـش ــق أب ـ ـ ــاد ع ــاص ـم ــة تــرك ـمــان ـس ـتــان
خــال الفترة من  17ولغاية  27أيلول
الحالي ،وهم :نائب الرئيس املهندس
ه ـ ــاش ـ ــم حـ ـ ـي ـ ــدر (ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن)،
نــائــب الــرئ ـيــس جـ ــورج زي ـ ــدان (لـجـنــة
الــريــاضـيــن) ،نــائــب الــرئـيــس فرنسوا
سـعــادة (الجمعية العمومية) ،األمــن
ال ـعــام العميد املـتـقــاعــد حـســان رستم
(ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة) .وب ـع ــد ذلــك
اللجنة التنفيذية للجنة
أعلن عضو ّ
األوملـ ـبـ ـي ــة ،م ـه ــن ــد دبـ ــوسـ ــي ،أن ع ــدد

أصدر االتحاد اإلنكليزي قرارًا بإقفال باب
االنتقاالت الصيفية قبل انطالق موسم
 ،2019-2018بعدما ّ
صوتت أندية الدوري
املمتاز ملصلحة هذا اإلجراء .ولن ُيسمح
ألندية الدوري املمتاز بموجب القرار بإجراء
أي تعاقدات بعد الساعة  16,00بتوقيت
غرينيتش من نهار الخميس الذي يسبق
ّ
انطالق البطولة .واتخذ القرار بعد اجتماع
ملسؤولي أندية الدوري االنكليزي ،لكن ال يبدو
أنه باالجماع.
وتنتهي فترة االنتقاالت في انكلترا عادة في
 31آب ،أي بعد انطالق منافسات الدوري،
والتي انطلقت هذا املوسم قبل ثالثة أسابيع
من هذا املوعد.
وسيستمر موعد اقفال باب االنتقاالت في
البطوالت األوروبية الكبرى في  31آب ،أي
أن األندية االوروبية سيكون بإمكانها شراء
العبني من األندية اإلنكليزية بعد التاريخ
املحدد النطالق الدوري املمتاز.
واشتكى العديد من املدربني من تأخر إقفال
باب االنتقاالت إلى ما بعد انطالق الدوري
وتأثير ذلك على استعدادات فرقهم.

صرح مدرب إفرتون اإلنكليزي الهولندي
رونالد كومان أن النادي يعتزم معاقبة العبه
واين روني بعدما ضبطته الشرطة يقود
سيارته وهو في حالة سكر مطلع الشهر
الحالي.
وقال كومان" :لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة.
كغيرها من املشاكل االنضباطية ،ستتم
تسوية هذه الحالة داخل النادي في الوقت
املناسب".
لكن كومان أوضح أن روني سيخوض السبت
املباراة ضد توتنهام في املرحلة الرابعة من
الدوري.
واتهمت الشرطة روني ( 31عامًا) بتناول
كمية من الكحول تتجاوز نسبتها الحد
املسموح به ،وأطلقت سراحه بكفالة ،لكنه
سيمثل أمام محكمة ستوكبورت في 18
أيلول.

كوتينيو يعود إلى تدريبات
فريقه

الرياضة اللبنانية

املشاركني في الدورة  52العبًا والعبة،
وسيتنافسون في  13مسابقة.
ك ــذل ــك ،أذاع ه ـم ــام أسـ ـم ــاء الــاع ـبــن
واملدربني - :كرة الصاالت :جهاز فني:
شهاب الدين سفاملنش ،حسني ديب،
سليم عــواضــة ،حـســن ح ـمــود ،ياسني
ياسني .معالج :ملحم شمص .العبون:
حسني همداني ،غــادي أبي عقل ،علي
ط ـن ـي ــش ،ح ـس ــن الـ ـب ــاب ــا ،أح ـم ــد خـيــر
الــديــن ،علي الحمصي ،حسن زيتون،
ق ــاس ــم قـ ــوصـ ــان ،س ـ ــرج ق ـيــوم ـج ـيــان،
ستيف كوكزيان ،محمد قبيسي ،كريم
أبو زيد.
 س ـب ــاح ــة :مـ ـ ــدرب :ف ــرن ـس ــوا غ ـطــاس.العبون :أنطوني بربر.
 -ألعاب قــوى :مــدرب :محمد العجمي:

انتقاالت إنكلترا تنتهي قبل
انطالق الموسم

معاقبة إفرتون لروني لقيادته
مخمورًا

صالح «مظلوم» سوق االنتقاالت
ل ـف ـتــت دراسـ ـ ــة قـ ــام ب ـهــا م ــرص ــد كــرة
ال ـقــدم « »CIESإل ــى جــوانــب ع ــدة في
ســوق االنـتـقــاالت الصيفية األخـيــرة،
ون ـ ـشـ ــرت ـ ـهـ ــا صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «سـ ـ ـب ـ ــورت»
اإلسبانية.
الـ ـج ــان ــب األول كـ ـ ــان امل ـ ـقـ ــارنـ ــة بــن
األسعار التي ُدفعت مقابل الالعبني
وسـعــرهــم الحقيقي مــن خــال األخــذ
في الحسبان عدة عوامل :السن ،األداء،
الـنــادي الــذي يلعبون فيه ،مراكزهم
ف ـ ــي املـ ـلـ ـع ــب وعـ ـ ـق ـ ــوده ـ ــم وغـ ـي ــره ــا،
ُ
لتظهر على سبيل املثال أن الفرنسي
كيليان مبابي الذي سيكلف باريس
س ــان جـيــرمــان عـنــدمــا يـشـتــريــه بعد
انتهاء إعارته  180مليون يورو ،فإن
سعره هو نصف هذا املبلغ ،أي 92,6
مليونًا ،أما مواطنه عثمان ديمبيلي
ال ـ ــذي اشـ ـت ــراه بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
مقابل  147مليون يورو مع الحوافز
واملـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت ،فـ ـ ــإن س ـ ـعـ ــره هـ ــو 95,8
م ـل ـيــونــا .وبــاالن ـت ـقــال إل ــى الـفــرنـســي
اآلخر بنجامان ميندي ،الذي اشتراه
مانشستر سيتي اإلنكليزي ب ـ 57,5
م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،ف ــإن س ـعــره ه ــو 28,5
مليونًا.
ُ
ّ
ع ـمــومــا ،إن ال ــدراس ــة ت ـظ ـهــر أن جــل
الــاعـبــن ال يستحقون املـبــالــغ التي
ُدفعت النتقالهم ،في حني أن املصري
محمد صــاح ُيـ َـعـ ّـد «املـظـلــوم» ،حيث
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العبون :أحمد حازر ،عزيزة سبيتي.
 رقص رياضي :مدرب :حبيب عطالله.العـبــون :رائــد مــراد ،ستيفاني صــادر،
أسادور أورجيان ،دانيال قسطنطني،
ساندرا عباس ،سينتيا حداد.
 بـ ـلـ ـي ــاردو :م ـ ـ ــدرب :م ــال ــك ب ــرج ــاوي.العـ ـ ـب ـ ــون :مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــرجـ ـ ــاوي ،م ـ ــازن
برجاوي ،جورج لطيف.
 جــودو :مــدربــون :عبدو أيــوب ،فاديصيقلي .العـبــون :ليا فــرحــات ،الياس
حداد ،بيار أبو عبود ،جاد فاضل ،جو
حداد،
غدي موسى ،ربيع بدر.
 شطرنج :مــدرب :شحادة أبي نمري.العبون :فادي عيد ،أحمد نجار.
 -مصارعة :مدرب :علي مقلد .العبون:

محمد مشيك ،حسن حمية.
 مـصــارعــة بـهـلــوانـيــة :مـ ــدرب :محمددي ـ ـ ــه .العـ ـ ـب ـ ــون :ع ـل ــي ن ـ ـظـ ــام ،م ـي ـشــال
الصوري.
 م ــواي ت ــاي :مـ ــدرب :حـســن مـنـصــور.العبون :مايا حدرج ،كيندا فتال ،روال
خالد ،محمد كلش ،محمود غندور.
 كــرة امل ـضــرب :م ــدرب :ف ــادي يوسف.العـبــون :ميشال سـعــادة ،تميم حالق،
يارا فيصل ،هدى حبيب.
 ك ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة :مـ ـ ـ ــدرب :ع ـل ــي ه ــاش ــم.العـ ـب ــون :مــاي ـكــل ص ــدق ــه ،رب ـي ــع دي ــب،
إدوار بشارة ،عمر األيوبي.
 جــوجـيـتـســو :م ـ ــدرب :دانـ ـي ــال ه ــال.الع ـ ـبـ ــون :ع ـل ــي ح ـ ـمـ ــادة ،ه ـ ـ ــاروت ق ــره
أوغالنيان.

عاود صانع ألعاب ليفربول اإلنكليزي
البرازيلي كوتينيو ممارسة تدريباته مع
فريقه بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف
برشلونة اإلسباني .وكان كوتينيو قد طلب
وضعه على الئحة االنتقاالت
من ناديه
ُ
الصيفية التي أقفل بابها قبل أيام قليلة ،لكن
ليفربول رفض التخلي عن خدماته على
الرغم من أكثر من عرض مغر من النادي
الكاتالوني.
ولم يخض كوتينيو أي مباراة في صفوف
ليفربول منذ مطلع املوسم الحالي محليًا أو
قاريًا ،لكنه التحق بصفوف منتخب بالده
وشارك احتياطيًا في املباراتني ضد اإلكوادور
وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم
روسيا .2018

سيتي يريد مقاضاة تيباس

َّلوحت إدارة مانشستر سيتي اإلنكليزي
بمقاضاة رئيس رابطة الدوري اإلسباني
خافيير تيباس الذي اتهم الـ"سيتيزنس"
بالتالعب في حساباته من خالل شراكته
بنادي جيرونا االسباني .وأدلى تيباس
ً
بتصريحاته قائال ان سيتي وباريس سان
جيرمان الفرنسي ّ
"يدمران كرة القدم" من
خالل اإلنفاق الحكومي الهائل.
وأثار تيباس أسئلة حول شرعية إعارة سيتي
خمسة من العبيه إلى جيرونا مطلع املوسم،
معتبرًا أنه قام بتضخيم قيمة الالعبني.
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ثقافة وناس

تلفزيون

رادار

«تلفزيون لبنان» مجددًا :الكباش وزاري
زينة حداد
ع ـن ــدم ــا أطـ ـل ــق وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام مـلـحــم
كانون
رياشي ،تصريحه الشهير في
َ َّ
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر) م ــن ه ــذا ال ـع ــام ب ــأن
شباط ( ،)2017سيكون شهر تغيير
«امل ـج ـلــس الــوط ـنــي ل ــاع ــام» وإدارة
«ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» ،ه ــل ك ــان يتوقع
َّ
أن شـبــاطــا سيمضي وخـلـفــه سبعة
أشهر مــن دون أي تغيير أو تعديل،
أو حـتــى تـحــريــك كــرســي ف ــي امللفني
َّ
إل خلو كرسي طالل مقدسي؟ سؤال
يطرح نفسه أمــام «تسريبات» تقول
ّ
إن لقاءات الوزيرين رياشي (كممثل
ل ـ «الـقــوات اللبنانية» فــي الحكومة)
وج ـبــران باسيل (كــرئـيــس ل ـ «التيار
ّ
الحر») بشأن اختيار رئيس
الوطني
مل ـج ـلــس ادارة «تـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـب ـن ــان»،
ّ
انتهت إلــى أن «الـتـيــار» بـ َ
ـات يــرى أن
تأجيل البت في هذا املوضوع الى ما
بعد االنـتـخــابــات النيابية وتشكيل
ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة أفـ ـض ــل ب ـك ـ ُث ـيــر مــن
املــواف ـقــة حــالـيــا عـلــى اس ــم «ق ـ ّـوات ــي»
يجلس على أكـتــاف العهد الرئاسي
خمس سنوات في «تلفزيون لبنان»،
و«ق ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــي» ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات مـ ـثـ ـلـ ـه ــا فــي
«الــوكــالــة الوطنية لـ َـأنـبــاء» .يضاف
َ َّ
الــى ذلــك طــرح أخـيــر أط ــل بــرأســه هو
تغيير مــديــر األخـبــار فــي التلفزيون
صائب ديــاب مــن أجــل إعـطــاء صــورة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـقـ ـس ــم األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار تـ ــواكـ ــب
التطورات الجارية في البالد.
َّ
وترد َد أيضًا أن الوزير رياشي يعتبر
ع ـن ــاد الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل عـلــى
االسم الذي اقترحه قبل تسعة أشهر
(أي ق ـبــل ال ـتــرش ـي ـحــات ال ـتــي أش ــرف
عـلـيـهــا مـجـلــس ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة) ال
ّ
يمكن أن يقابل ال بعناد مماثل على
نتائج الترشيحات الــى هــذا املــوقــع.
وتاليًا ،فإنه (أي الــوزيــر ريــاشــي) لن
يرضى بــأن يـتـ ّـوج تجربته الــوزاريــة
بما سيفسر على أنه دعسة إعالمية
ن ــاقـ ـص ــة ب ـت ـس ـف ـيــه «الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات»
وتقديم التقليد أو العرف عليها .وال
يغيب عن رياشي أن ُ
العرف في لبنان
أق ــوى أحيانًا مــن ال ـنــص ...فكيف إذا
لــم يكن هناك نــص ،ومنصب رئيس
م ـج ـلــس إدارة «ت ـل ـف ــزي ــون ل ـب ـن ــان»،
(وم ـن ـص ــب م ــدي ــر ال ــوك ــال ــة الــوطـنـيــة
لــإعــام) ،هما مــن مسؤولية رئيس
الجمهورية ال وزيــر اإلع ــام ،ألنهما

س ـي ــراف ـق ــان ال ـع ـه ــد ،إع ــامـ ـي ــا ،حـتــى
نهايته ،بينما أقـصــى وج ــود لوزير
ّ
يتعدى السنتني!!!
في وزارته ال
«ب ـب ـس ــاط ــة» ،ال ـق ـض ـيــة م ـع ـق ــدة جـ ـدًا.
ّ
وفــي انـتـظــار حــلـهــا ،يتابع تلفزيون
ل ـب ـنــان «م ـس ـيــرتــه» م ــن دون مجلس
إدارة وال مدير عــام ،فيتولى الوزير
ريــاشــي حــالـيــا دور املــديــر ال ـع ــام ،إذ
يطلب عرض برامج معينة (سياسية
كـ ـ «لـبـنــان ال ـي ــوم» ،وفـنـيــة كـ ـ «سـهــرة
ع ـ ـمـ ــر») ،وي ــوص ــي بــال ـن ـقــل امل ـبــاشــر
لبعض املناسبات السياسية وغير
ذل ـ ـ ـ ــك ...فـ ــي وق ـ ــت تـ ـض ــرب ال ـف ــوضــى
أطـ ـ ـن ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة غـ ـي ــاب ــا
لبعض املــوظـفــن ،وتـنــدلــع اتـهــامــات
«مـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة» ف ـ ـ ــي أروق ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـبـ ـن ــى
وم ـكــات ـبــه ع ــن حـ ــاالت «ق ـب ــض» لــدى
ب ـعــض امل ــدي ــري ــن إلم ـ ــرار ه ــذا أو ذاك

من األشخاص في برامج لقاء مبالغ
َ
مــالـيــة ،وق ــد ع ـ َّـن الــوزيــر ريــاشــي في
ً
«تلفزيون لبنان» ،ممثال شخصيًا له
ّ
ويتأسف مع املوظفني
يسمع ويــرى
ُ
على هذه الحال املزرية! أما «املهانة»

ّ
باسيل يفضل
جبران ّ
تأجيل البت في الموضوع
إلى ما بعد االنتخابات النيابية
َّ
الـحـقـيـقـيــة ملــوظ ـفــي امل ــؤس ـس ــة ،فهي
عند قبض معاشاتهم .إذ يقفون في
ّ
املصرف كل واحد ألكثر من ساعتني
ورب ـمــا أكـثــر حـتــى تــأتــي األوامـ ــر من
مبنى التلفزيون بصرفها.
رئيس قسم في مبنى «تلة الخياط»،

ّ
طلب عدم ذكر اسمه ،قال إن املوظفني
ّ
في املبنى لم يتخيلوا يومًا أن «عهد»
الـ ــوزيـ ــر ري ــاش ــي ف ــي وزارة االعـ ــام
قــد يـكــون سيئًا عليهم ،عـلــى النحو
ال ـج ــاري (م ــن دون أن يقصد طبعًا)
خ ـصــوصــا أن ــه وض ــع خ ـطــة نـهــوض
تلفزيونية واسعة ّأمــن لها األرضية
املادية الكاملةُ ...مضيفًا« :إن تواصل
ال ـك ـب ــاش الـ ـ ـ ـ ــوزاري س ـي ـك ــون ُمـ ـض ـ َّـرًا
ب ــال ــوزي ــر ري ــاش ــي (ك ـس ـل ـطــة وصــايــة
على التلفزيون) ال بــالــوزيــر باسيل
على مستوى املستقبل القريب».
ً
«بناء
ويتابع رئيس القسم بالقول:
عـلــى وع ــود ريــاشــي ،وعــدنــا أنفسنا
بــدورة برامج في الربيع فـطــارت ،ثم
ب ـ ــدورة ف ــي ال ـص ـيــف فـ ـط ــارت ،واآلن،
نعد أنفسنا بدورة في الخريف يبدو
ِ
أنها ستطير أيضًا»!

ويـخـتــم بــال ـقــول« :صـحـيــح أن إدارة
ط ـ ــال م ـق ــدس ــي ك ــان ــت ف ــاش ـل ــة ،لـكــن
ال ـف ــراغ أف ـش ــل ...والـفـشــل فــي تشكيل
مـجـلــس اإلدارة ال اس ــم آخ ــر ل ُــه غير
الفشل .ولن أصدق ما يقول «الخبثاء»
بــأنــه طــاملــا الــوزيــر ريــاشــي يــأخــذ من
ال ـت ـل ـفــزيــون م ــا ي ــري ــد حــال ـيــا ويــديــر
امل ــؤسـ ـس ــة ب ـت ــوج ـي ـه ــات ــه املـ ـب ــاش ــرة،
ً
أصال ُم ِّ
تلهفًا
فمعنى ذلك أنه لم يعد
لتشكيل مجلس إدارة ألن ــه بالفعل
َّ
حـ ـ ــل م ـ ـح ـ ـلـ ــه!»« .تـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـب ـن ــان»
مؤسسة وطنية لها صوت .تعطيلها
ال ـي ــوم نــاج ــم ع ــن نـ ــزاع حــزب ــي يجب
تجاوزه .وال نــدري ما إذا كان الخبر
الــذي وصلنا قبل أيــام صحيحًا بأن
نـقــابــة مــوظـفــي الـتـلـفــزيــون ستطلب
مــواعـيــد مــن ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة سعيًا
إلى رفع اليد عن «تلفزيون لبنان».

استقصاء

فراس حاطوم على متن «بابور البحر األسود»
زكية الديراني
تفتقد الشاشات املحلية إلى األعمال
االس ـت ـق ـص ــائ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـغ ــوص فــي
ك ــوال ـي ــس وخ ـف ــاي ــا ق ـض ــاي ــا حـيــويــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن .بـ ـ ـ ــرع فـ ـ ـ ـ ــراس حـ ــاطـ ــوم
ف ــي ذلـ ــك املـ ـج ــال ،وقـ ـ ـ ّـدم ال ـع ــدي ــد من
ّ
تطرقت
املشاريع التلفزيونية التي
إل ــى مـلـفــات دار حــولـهــا ال ـعــديــد من
ّ
وتهم اللبنانيني.
عالمات االستفهام
ّ
قـبــل  10أشـهــر تـقــريـبــا ،ق ــدم حــاطــوم
آخــر حلقة مــن برنامج «إستقصاء»
ع ـلــى ق ـن ــاة  ،lbciومـ ــن يــوم ـهــا غــاب
ّ
عــن الـشــاشــة .اسـتـغــل غـيــابــه لينكب
ّ
عـ ـل ــى م ـ ـلـ ــف ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
قـضـيــة ال ـبــواخــر .لــذلــك ،سـيـعــود في
حلقة جــديــدة تعرض االثـنــن املقبل
( )21:40وتحمل الكثير من األســرار.
«ب ــاب ــور الـبـحــر األسـ ــود» هــو عـنــوان
الـحـلـقــة املـنـتـظــرة مــن «إسـتـقـصــاء»،
وفيها يفتح حاطوم قضية مجموعة
«كـ ــارادي ـ ـن ـ ـيـ ــز الـ ـق ــابـ ـض ــة» ال ـت ــرك ـي ــة
ّ
(املـشــغـلــة لباخرتي الـطــاقــة «فاطمة

غ ــول» و«أورهـ ـ ــان ب ـيــه») ال ـتــي تملك
ً
أس ـطــوال لـبــواخــر الـطــاقــة .الــافــت أن
الحلقة شهدت الكثير من التعديالت
في مضمونها ،ألن قضية الكهرباء
ّ
ملف طارئ شهد ّ
تطورات
والبواخر
ّ
مستجدة كــل فـتــرة ،وه ــذا األم ــر كان

ّ
يؤجل عرض الحلقة.
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ي ـشــرح
ّ
حاطوم عمله الجديد« :إن مجموعة
«كــاراديـنـيــز القابضة» التركية التي
بمناقصة باخرة «فاطمة غول»،
فازت ّ
ه ــي م ـلــف م ـط ــروح وك ــان ــت متابعته
أم ـ ـ ـرًا دق ـي ـق ــا .ل ـق ــد اح ـت ــاج ــت الـحـلـقــة

إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت لـتـنـفـيــذهــا،
ألنـ ـه ــا ت ـش ـم ــل مـ ـق ــاب ــات مـ ــع خ ـب ــراء
نفط ومـســؤولــن مــن ال ـعــراق وتركيا
ول ـب ـنــان .كــذلــك ،انـتـظــرنــا ّ
رد الـشــركــة
على العديد من التساؤالت التي دارت
ف ــي خ ــاط ــري .ك ـمــا تـضـ ّـمـنــت الـحـلـقــة
مقابلة مــع جهات سياسية تعارض
م ـنــاق ـصــات ال ـش ــرك ــة وم ـن ـهــم الـنــائــب
س ــام ــي ال ـج ـم ـيــل ال ـ ــذي ي ــرف ــع صــوتــه
في وجه الشركة» .لكن ما الهدف من
تخصيص حـلـقــة عــن شــركــة تــركـيــة؟
يجيب اإلعالمي «إن العنوان العريض
للحلقة هو الحديث عن بواخر النفط
ال ـتــي ف ــازت فــي امل ـنــاق ـصــات ملعالجة
أزم ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان .الـحـلـقــة
ّ
أبـ ـع ــد مـ ــن ق ـص ــة عـ ـص ــاب ــات ت ـت ـحــكــم
بــالـكـهــربــاء ف ــي ب ـلــدنــا ،ب ــل الـحـصـ ّـول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة حـ ــول مـلــف
البواخر .كذلك ،تلقي الحلقة الضوء
ع ـلــى ع ــاق ــة «ك ــارادي ـن ـي ــز ال ـقــاب ـضــة»
مع الــدولــة ،بخاصة أن الشركة تفوز
باملناقصات بدءًا من عام  2009لغاية
ّ
اليوم ،وفازت في مناقصة أخيرًا لحل

أزمة الكهرباء .الفكرة االساسية تدور
حول أسباب التعاون مع «كارادينيز
الـ ـق ــابـ ـض ــة» دون غـ ـي ــره ــا .مل ـ ــاذا هــي
ـدة ال ـتــي ت ـفــوز بــاملـنــاقـصــات؟
ال ــوح ـي ـ ّ
ول ــم ي ـبــخــر ب ـعــض اإلع ــام ـي ــن لتلك
الشركة؟» .على الضفة نفسها ،تبلغ
ّ
مدة حلقة «بابور البحر األســود» 40
دقيقة ،وبــدأ اإلعالمي التحضير لها
ف ــي شـهــر آذار (م ـ ــارس) امل ــاض ــي .لن
يـغـفــل «إسـتـقـصــاء» عــن أس ـبــاب عــدم
معالجة قضية الـكـهــربــاء فــي لبنان،
ّ
واللجوء إلى البواخر بدل إيجاد حل
جـ ــذري لـتـلــك املـشـكـلــة ال ـت ــي تعصف
باللبنانيني منذ س ـنــوات .إذًا ،يفتح
ّ
«إس ـت ـق ـص ــاء» م ـلــفــا م ـه ـمــا ،ويـخـتـتــم
حــاطــوم بــال ـقــول «ح ــاول ــت أن أوصــل
رســالــة للمشاهدين بـعـبــارات سهلة
وقريبة منهم ،بعيدًا عــن التعقيدات
ّ
املختصة في
االقتصادية والعبارات
ذلك املجال».
«إسـتـقـصــاء» االثـنــن ( )21:45على قناة
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ّ
حريات «بوست» عن الفودكا جلب حملة مسعورة ومنظمة
على رئيسة تحرير موقع «مصريات» نفيسة الصباغ ،زوجة الرئيس
السابق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين خالد البلشي.
«أبطال» هذه الحملة صحف عريقة كانت في ما مضى صوتًا
مناديًا باحترام الحريات ومنبرًا ضد الرجعية ...وها هي تستحيل أداة
في معركة النظام ضد خصومه!

«صبيان» الصحف المصرية...
مطاوعة ومخبرون
القاهرة  -مدحت صفوت
ال ت ـ ـك ـ ـت ـ ـفـ ــي ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة
بـمــاحـقــة امل ـعــارضــن واعـتـقــالـهـ ّـم أو
تـشــرديـهــم عــن الـعـمــل .هــا هــي تــدشــن
ح ـق ـب ــة جـ ــديـ ــدة ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ب ـ
«املـ ـك ــاي ــدة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،مـسـتـخــدمــة
فـيـهــا «ص ـب ـيــان ـهــا» م ــن الـصـحــافـيــن
ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـقــوم ـيــة وال ـخــاصــة
عـلــى الـ ـس ــواء ،مـمــن ل ــم يـكـتـفــوا ب ــدور
ّ
فتحولوا إلى «مطاوعة»
«األمنجية»
املنكر!
النهي عن
ّ
تـحــت ع ـنــوان «ن ـشــر ال ـف ـجــور» ،شنت
ص ـحــف «املـ ــواطـ ــن» و«صـ ـ ــوت األمـ ــة»
و«روزاليوسف» أخيرًا حملة جنونية
ضد رئيسة تحرير موقع «مصريات»
الـصـحــافـيــة نـفـيـســة ال ـص ـب ــاغ ،زوج ــة
الرئيس السابق للجنة الحريات في
ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن امل ـصــريــن خــالــد
البلشي.
بــدأت الحملة عندما نـشــرت الصباغ
بــوسـتــا عـلــى فــايـسـبــوك عــن مـشــروب
«الفودكا» جاء فيه «طوبى لصانعي
ال ـف ــودك ــا» ،بـعــدمــا ضـبـطــت إع ــدادات ــه
«لألصدقاء فقط»!
ع ـل ــى ال ـص ـف ـح ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ج ــري ــدة
«روزاليوسف» اململكوة للدولة ،طالع

القراء مانشيت« :الفجور ...زوجة خالد
ُ
البلشي تروج للخمور وتتطاول على
الــديــن» .هـكــذا تحولت الـجــريــدة التي
بدأت منبرًا ضد الرجعية إلى صحافة
األم ــر بــامل ـعــروف وال ـن ـهــي ع ــن املـنـكــر،
واس ـت ـحــال صـحــافـيــوهــا «م ـطــاوعــة»،
ضاربة بالدستور والقانون وميثاق
ال ـش ــرف ال ـص ـحــافــي ع ــرض ال ـحــائــط،
ّ
ل ـ ـتـ ــؤكـ ــد أن ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة
تحولت إلى أداة انتقام من الخصوم
الـسـيــاسـيــن لـلـنـظــام ال ـحــاكــم .الحـقــا،
أعاد موقعا «املواطن» و«صوت األمة»
نشر التقرير ذاتــه ،موجهني للصباغ
االتهامات نفسها!
الـتـشــابــه فــي الـصـيــاغــة بــن الـتـقــاريــر
ّ
جلي إلى كونها
الثالثة ،يشير بشكل
بيانًا صيغ بمعرفة جهة ما ،إذ وصفت
ال ـت ـقــاريــر ال ـثــاثــة بــوســت ال ـص ـبــاغ بـ
«استفزاز غير عادي ملشاعر املسلمني
بـتـحــريــف ال ــدي ــن وال ـل ـعــب والـتـشــويــه
لألحاديث النبوية»!
ُ
مــوقــع «ص ــوت األم ــة» وامل ـحــال رئيس
تـحــريــره ع ــادل الـسـنـهــوري للتحقيق
فــي نـقــابــة الـصـحــافـيــن لـنـشــر أخـبــار
كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بعدد
من الصحافيني ،اتهم نفيسة الصباغ
«باختالق أزمات تتوهمها بني اليوم

واآلخر ،لجذب عدد أكبر من املتابعني
ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ص ـف ـح ـت ـه ــا ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لتصبح أحــد
املوضوعات التي تتناولها صفحات
الـســوشــال مـيــديــا ،وتـتـفــاخــر بـهــا بني
أقرانها من نشطاء الفايسبوك الذين
ال هم لهم إال التصيد والتهكم»!
إذن النظام السياسي ال ينسى أسماء
خ ـص ــوم ــه ،وال ي ـتــرك ـهــم ف ــي حــال ـهــم.
ل ـقــد اع ـت ــاد أخ ـي ـرًا ع ـلــى ش ــن حـمــات
التشهير ونشر األخـبــار الـكــاذبــة عن
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـج ـنــة ال ـحــريــات
فــي نقابة الصحافيني الــذي يعتبره
النظام خصمًا رئيسيًا وأحــد عوامل

مقال «روزاليوسف»
َ
خاصم «كل الميراث القيمي
للمؤسسة الرائدة»
ت ـفــاقــم أزمـ ــة «ت ـي ــران وص ـنــاف ـيــر» في
ن ـي ـســان (أب ــري ــل) م ــن ال ـع ــام املــاضــي،
واملـ ـع ــروف ــة إع ــام ـي ــا ب ــأزم ــة اق ـت ـحــام
نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن .كـ ـم ــا حـجـبــت
السلطات املصرية موقع «مصريات»
الـ ـ ـ ــذي ي ـه ـت ــم ب ـ ـشـ ــؤون امل ـ ـ ـ ــرأة ضـمــن
ح ـمــات حـجــب امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة

دعاء العدل
ــ مصر

املعارضة ،فقط لكون رئيسة التحرير
زوجة البلشي!
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـن ـكــر ع ـ ــدد مــن
ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـع ــام ـل ــن ف ــي م ـجــال
حقوق اإلنسان ما تتعرض له الصباغ
وأســرت ـهــا ،معتبرين التلصص على
حياتها الشخصية انتهاكًا صارخًا
ل ـل ــدس ـت ــور ،ب ـخــاصــة املـ ـ ــادة  57الـتــي
ّ
تنص على أن «للحياة الخاصة حرمة،
وهــي مصونة ال تمس .وللمراسالت
ال ـبــريــديــة ،وال ـبــرق ـيــة ،واإللـكـتــرونـيــة،
وامل ـح ــادث ــات ال ـهــات ـف ـيــة ،وغ ـيــرهــا من
وس ــائ ــل االتـ ـص ــال ح ــرم ــة ،وســريـتـهــا
م ـك ـفــولــة ،وال ت ـج ــوز م ـص ــادرت ـه ــا أو

االط ــاع عليها ،أو رقــابـتـهــا إال بأمر
قـضــائــي مـسـبــب ،ومل ــدة م ـحــددة ،وفــي
األحـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ي ـب ـي ـن ـهــا ال ـ ـقـ ــانـ ــون».
ووص ـ ـ ــف ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ملـجـلــس
إدارة مؤسسة «األهــرام» أحمد السيد
الـ ـنـ ـج ــار تـ ـق ــري ــر «روزال ـ ـ ـيـ ـ ــوسـ ـ ــف» ب ـ
«املخاصم لكل امليراث القيمي ملؤسسة
«روز اليوسف» التي شكلت تاريخيًا
نـمــوذجــا الح ـتــرام الـحــريــات وللتمرد
ولـلـكـتــابــة ال ـحــرة وال ـســاخــرة ،وكــانــت
جامعة صحافية جبارة ّ
خرجت أعظم
رســامــي ال ـكــاري ـكــاتــور وظ ـلــت عصية
عـ ـل ــى بـ ـس ــات ــن الـ ـس ــاط ــن ل ـس ـن ــوات
طويلة».

zoom

ً
االقتصاد لم يعد ممال على الشاشات المحلية
زينب حاوي
لطاملا أعطت مادة االقتصاد انطباعًا
بأنها ثقيلة تحتاج الى متخصصني
لـتـبـسـيــط م ـف ــردات ـه ــا وف ـه ـم ـهــا .ومــع
تــوأم ـت ـهــا ف ــي ع ــال ــم ال ـص ـح ــاف ــة ،بــات
ّ
األم ــر يحتاج الــى جهد أكـبــر ،بما أن
األخيرة تخاطب جمهورًا من مشارب
واس ـ ـعـ ــة وم ـخ ـت ـل ـف ــة .فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة ،ازدادت الحاجة الى االطالع
أك ـث ــر ع ـلــى امل ــواض ـي ــع االق ـت ـص ــادي ــة،
ملــا لـهــا مــن عــاقــة م ـبــاشــرة بـحـيــوات
الـ ـ ـن ـ ــاس (انـ ـتـ ـبـ ـه ــوا ال ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا األم ـ ــر
بشكل متأخر) ،ومفاصل تحركاتهم
ال ـي ــوم ـي ــة .إذا م ــا ن ـظــرنــا فـعـلـيــا الــى
ش ــراي ــن ه ـ ــذه الـ ـحـ ـي ــوات ،ال ب ـ ـ ّـد مــن
أن ن ـل ـح ــظ ت ـل ــك الـ ـع ــاق ــة ال ـع ـضــويــة
بــن االق ـت ـصــاد وال ـج ـم ـهــور ،ب ــدءًا من
الصناعة والــزراعــة مــرورًا بالسياحة
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب واالسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء وح ــرك ــة
ً
املصارف ،وصــوال إلى التكنولوجيا،
وال ـع ـق ــارات .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،هناك
عالقته املباشرة مع شبكة سياسية
ومصلحية واضحة.
اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ــم يـ ــذهـ ــب ال ــى
إي ـ ـ ـ ـ ــاء أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الف ـ ـت ـ ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد.
طـيـلــة ال ـس ـن ــوات ال ـت ــي خ ـل ــت ،اكـتـفــى
بتخصيص دقائق قليلة في النشرات
اإلخـبــاريــة املسائية ،تــوضــع فــي آخر
الـنـشــرة مــع بــاقــي املـنــوعــات ،وأخـبــار
امل ـت ـف ــرق ــات ،أو قـبـيــل ن ـش ــرة األخ ـب ــار
كما كانت تجربة «الجديد» قبل أربع
سنوات مع «اقتصاد السوق» (إعداد
وتقديم ألني حالق) .اليوم ،بتنا نشهد
ت ـغ ـيــرات واض ـح ــة ف ــي ه ــذه ال ـف ـقــرات،
وم ـج ــارات ـه ــا لـلـعـصــر الـتـكـنــولــوجــي

(اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات ال ـغــراف ـي ـكــس،)...
وأيـضــا فــي الجهد املـبــذول كــي تكون
مفهومة ومتابعة لدى شرائح واسعة
من اللبنانيني.
ال ـف ـقــرات االق ـت ـصــاديــة عـلــى الـقـنــوات
امل ـح ـل ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـ ـ ــراوح ب ــن ن ـش ــرات
ق ـص ـيــرة م ـح ـتــرفــة ،وأخـ ـ ــرى بــدائ ـيــة،
أسـهـمــت ع ــوام ــل عـ ـ ّـدة ،ف ــي نهوضها
إن صح التعبير ،والتفاف الجمهور
حولها ،ال سيما مع ربطها باألحداث
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ،واألزمـ ـ ـ ـ ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة امل ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة م ـح ـل ـي ــا
وإق ـلـ ـي ـمـ ـي ــا .بـ ـ ــات امل ـت ـت ـب ــع ل ـل ـش ــؤون
السياسية والنشرة األساسية يولي
أهمية للفقرة االقتصادية املشغولة
ب ـش ـك ــل م ـ ـح ـ ـتـ ــرف ،وذات امل ـح ـت ــوى
املـكـثــف وال ـســريــع ،حـيــث استخدمت
م ـص ـط ـل ـحــات م ـب ـس ـطــة غ ـي ــر م ـع ـقــدة،
ومــأخــوذة من عمق الحياة املعيشية
للمواطن .وبــذلــك ،ردمــت الـهــوة بينه
وبني ما كان ينفر منه :االقتصاد.
م ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2013تـ ـق ــوم ال ـص ـحــاف ـيــة
ال ـش ــاب ــة ل ـي ــا ف ـي ــاض ع ـل ــى ق ـن ــاة ،lbci
ب ــإع ــداد وت ـقــديــم ال ـف ـقــرة االق ـت ـصــاديــة
ف ــي ال ـن ـش ــرة امل ـس ــائ ـي ــة .ال ـف ـق ــرة ال ـتــي
تـقــدم وقــوفــا عـلــى طــريـقــة ،video wall
تمتاز بتقاريرها امليدانية اليومية ،إذ
تستصرح الناس في بعضها ،وأخرى
عبارة عن تغطيات صحافية متفرقة.
تكسر هذه الفقرة الجمود الذي يعتري
ّ
فتبسط مفاهيمه مع
مــادة االقتصاد،
تمرير املعلومات الالزمة حول األزمات
أو األحداث املتعلقة باالقتصاد وحياة
املواطنني على ّ
حد سواء .دقيقتان هما
ال ــوق ــت امل ـخ ـصــص ل ـه ــذه ال ـف ـق ــرة .لكن

بالتأكيد ،الجهد واض ــح فــي اإلع ــداد،
وتـ ـ ـن ـ ــوع امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ،حـ ـت ــى ب ــات ــت
تستقطب جـمـهــورًا مــن غـيــر املهتمني
بــأحــوال االق ـت ـصــاد .مــواضـيــع حيوية
كالسياحة وعدد الزائرين الخليجيني

مصطلحات مبسطة
تحاكي الهموم المعيشية
المباشرة للمواطن
إل ــى ل ـب ـنــان ،أو ش ــرح عــن الـسـلــع التي
طالتها الـضــرائــب ،مــع تمرير لــأرقــام
ّ
بطريقة سلسة وبدون تكلف .طبعًا ،مع
كل هذا الجهد في تبسيط املعلومات،
ّ
وتنويع املوضوعات ،اال أن هذه الفقرة
كغيرها على قنوات أخــرى ،هي أرض
تتفوق جيسي طراد على غيرها من حيث ّ
الدقة
والسالسة في تقديم المعلومة وتكثيفها

خـصـبــة لــإعــانــات غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ،ال
سـيـمــا تـلــك اآلت ـي ــة م ــن ال ـب ـنــوك .هـكــذا،
تـ ـم ــرر ب ــن ال ـف ـي ـنــة واألخـ ـ ـ ــرى ت ـقــاريــر
تــرويـجـيــة كــامـلــة ،هــدفـهــا ربـحــي أكثر
مما هو مهني.
أما على  ،mtvالتي يتناوب على تقديم
الـفـقــرة االقـتـصــاديــة كــل مــن مــوريــس
م ـتــى وج ـي ـســي ط ـ ــراد ،فــال ـف ـقــرة الـتــي
تقدم إما وقوفًا أو جلوسًا على طاولة
نشرة األخبار املسائية ،ربما تتفوق
على غيرها من حيث الدقة والسالسة
ّ
فــي تـقــديــم املـعـلــومــة وتكثيفها .لعل
طراد مديرة قسم األخبار االقتصادية
في املحطة ،تعد من أملع الصحافيات
فــي هــذا امل ـجــال ...هــي اآلتـيــة مــن عالم
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ـن ـي ــة وامل ـ ـنـ ــوعـ ــات ،ملــع
نجمها بانتقالها الى  mtvعام 2009
بعد «ال ـحــرة» (دب ــي) .تتمتع جيسي
بكاريزما الفتة وتوحي دائمًا بالثقة
وبإملامها باملادة التي تقدمها .دقائق
ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء ف ــي مـتــابـعـتـهــا،
ستجعلك تلحظ حتمًا ك ـ ّـم اإلحــاطــة
بملفات اقتصادية مشبوكة سياسيًا
وحتى أمميًا .بهذه الدقائق القليلة،
تنجح طراد في تقديم أخبار السوق
والـ ـعـ ـم ــات وت ـخ ـب ــرن ــا ع ــن هـبــوطـهــا
أو صـعــودهــا ،ضمن سـيــاق سياسي
اق ـت ـصــادي مـكـثــف وس ــري ــع ،م ــن دون
أي شعور بامللل .طبعًا ،ال تخلو هذه
الفقرة على قناة ّ
املر ،من إيالء أهمية
لألخبار االقتصادية التي تدخل فيها
السياسة بشكل كبير ،وتظهيرها بما
يتماشى مــع سياستها التحريرية،
ك ـم ــوض ــوع ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـصــاديــة
على «ح ــزب ال ـلــه» ،أو تظهير موقف
«م ـص ــرف ل ـب ـنــان» ،وب ــاق ــي امل ـصــارف

إزاء قضايا متعددة.
إذًا ،ت ـغ ـيــر واضـ ـ ــح ط ـ ــرأ ع ـل ــى طــريـقــة
ت ـق ــدي ــم وإعـ ـ ـ ــداد ال ـف ـق ــرة االق ـت ـص ــادي ــة
امل ـت ـل ـف ــزة ،ش ـهــدنــاهــا ف ــي  lbciو،mtv
مــع غـيــاب واض ــح لـهــذه املـســاحــة على
«الـ ـج ــدي ــد» ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ت ـق ــدم قـبــل
ً
النشرة كما ذكرنا قبال ،أو على شكل
ت ـقــاريــر إخ ـب ــاري ــة يــوم ـيــة ف ــي الـنـشــرة
اإلخـبــاريــةّ ،
تعدها أيضًا حــاق .اليوم
ب ـت ـن ــا نـ ـش ــاه ــد األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ت ـق ــاري ــر
مختلفة عن االقتصاد ،سياسية كانت
أم اجـتـمــاعـيــة ،وغــابــت أص ــوات أخـبــار
ال ـس ـلــع وال ـع ـم ــات وب ــاق ــي امل ـضــامــن
االقتصادية.
الـتـجــربــة الـتـلـفــزيــونـيــة املـتـقــدمــة التي
كسرت الـهــوة بــن املتابع واالقتصاد،
يـ ـق ــابـ ـلـ ـه ــا ج ـ ـمـ ــود وتـ ــأط ـ ـيـ ــر ل ـل ـف ـق ــرة
االقـتـصــاديــة عـلــى بــاقــي الـقـنــوات مثل
 .otvإذ ي ـطــل ج ـ ــورج ع ـقــل ف ــي نـشــرة
األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار امل ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــاش ــة
الـ ـب ــرتـ ـق ــالـ ـي ــة ،لـ ـيـ ـس ــرد م ـج ـم ــوع ــة مــن
األخبار التقريرية األقــرب الــى بيانات
وأخبار عادية من مضامني اقتصادية
م ـت ـخ ـص ـص ــة .ك ــذل ــك األم ـ ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة
إل ــى «املـ ـن ــار» ال ـتــي ت ـقــدم ه ــذه الـفـقــرة
صـّبــاحــا ضـمــن بــرنــامــج «ي ــوم جــديــد»
املــنــوع ،تحت إســم «حــديــث األس ــواق».
سـ ـ ّـت دق ــائ ــق يــوم ـيــة ي ـقــدم ـهــا ك ــل مــن
زي ـن ــب ح ـم ــود وه ــاش ــم ال ـس ـي ــد حـســن
على طريقة  ،video wallتتميز بوفرة
وتـ ـن ــوع مــواض ـي ـع ـهــا م ــن امل ـح ـلــي الــى
الـعــاملــي واالطـ ــاع عـلــى أس ـعــار السلع
األس ــاسـ ـي ــة ،ك ـمــا ال تـ ـت ــردد ف ــي إذاعـ ــة
بعض البيانات الصحافية كزميلتها
 ،otvمــع افـتـقــادهــا نــوعــا مــا للحيوية
ولتقريب املتابعني أكثر اليها.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
يا ناس!

أيها ُ
الناس ُالب َل ُ
هاء ،يا أحبابي،
َ
ُ ُ
نصحكم:
ألنكم أحبابي ،أ
َ َ ُّ
ّإياكم و«التذكـر»!
َ ُ
َ َ ُّ َ َ ُّ
ألنكمْ ,إن أمعنـتم في التذكر (تذك ِر ما مضى ،أو ما سيأتي)
َ
ستكفرون باألرض التي تقفون عليها
َُ
َ
َ
أرحام أ ّمها ِتكم.
لعنون حتى
وت
ْ
لحيا ٍة َ
أكثر رحمة:
َ
ت َد َّربوا على العمى ...والنسيان!
2017/1/26

ُ
ذوات الشأن...

صورة
وخبر

فـي عـام ّ ،1987زيـن الفنـان األميركـي الراحـل كيـث هارينـغ ( 1958ـــ  )1990بـرج  Towerفـي
مستشـفى «نيكـر» لألطفـال فـي باريـس بجداريـة ال تـزال موجـودة حتى اليـوم .البرج الـذي يبلغ
طولـه  27متـرًا وعرضـه  13متـرًا ،خضع لعمليـة إعادة تأهيل اسـتغرق إنجازها سـنوات طويلة.
وكان هارينـغ معروفـا بنشـاطه وانخراطـه والتزامـه االجتماعـي ،وبأعماله التـي حملت ثقافة
معبرة عـن مفاهيم ّ
الشـارع فـي نيويـورك ثمانينيـات القـرن الماضـيّ ،
عـدة ،من بينهـا الوالدة،
والمـوت ،والهويـة الجنسـية ،والحـرب( ...برتراند غاي ـــ أ ف ب)

ُ ُ
شبة الصغيرة التي َتدوسون عليهاُ ،م َنتبهني أو َ
غير منتبهني،
الع
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َْ ََ
الشأن وتافهة
العشبة التافهة التي طمأنتكم أناجيلكم أنها عديمة
ِ
املغزى،
َّ
ُ ُ َ ُ
ُ
َ
ُ
ُ
تلك العشبة التافهة الـمداسة التي ما عادت تثير شهية ِمعزا ٍة ترعى،
ُ
الشأن واملغزى،
تلك التيُ ...عديمة ْ ِ
ُ
عجزة:
تلك
العشبة الـم ِ
َ
ُ
َ
عدمون حياتها
فيما أنتم تدوسونها وت ِ
ََ
تت َو ّج ُع أضالعيَ ...ويـ ِئ ُن قلبي.
َ
ذكير فقط:
للت
ِ
ْ
أشالء تلك العشب ِة الباسل ِة الشهيدة
في
ِ
ُ
َ
أنا ،وكثيرون ،و ...أناجيلكم.
 :نعم ،اشهقوا!
َ
َ
اشهقوا ،وت َو َّجعوا!
2017/1/27

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺮوت

حضنًا
المترو
ّ
للجاز والموشحات
تعود فرقة «فرقت َع نوطة» يوم
االثنني املقبل إلى «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) حيث ستحيي
سهرة عنوانها العريض املزج بني
ّ
واملوشحات .في هذه الحفلة،
الجاز
سيكون الناس على موعد مع
مجموعة من أغاني الفرقة الخاصة،
إلى جانب أخرى عربية راسخة في
ّ
ذاكرتهم لكن بتوزيع جديد .تتألف
«ح
الفرقة الشابة صاحبة ألبوم ِ
( »Jazzعام ـ  )2014من بترا حاوي
(غناء ـ الصورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجدي أبو دياب
(بيانو) ،وزاهر حمادة (باص)،
وعلي صباح (غيتار) وأيمن
سليمان (إيقاع).
حفلة «فرقت َع نوطة» االثنني  11أيلول
(سبتمبر) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

 . . .ﺳﻨﺔ اﻷﻣﻞ
5 - 9 September 2017

