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سياسة
المشهد السياسي

سفير لبنان في الرياض غير مقبول...
حتى اليوم

ّ
ُ
ّ
على الرغم من أن ُمحاكمة البطل حبيب الشرتوني تسيطر على سواها من الملفات السياسية في البلد ،إال أنه برز أمس
من جديد عن استقالة القوات اللبنانية من الحكومة ،وهي خطوة مستبعدة بعد أن ذاقت معراب لوعة البقاء
الحديث ّ
خارج «الجنة» الوزارية
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت مـ ـهـ ـل ــة الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة أش ـ ـهـ ــر،
الـ ُـعــرف ـيــة ،لـكــي تــوافــق ال ــدول على
ق ـبــول الــدبـلــومــاسـيــن لــدي ـهــا ،من
دون أن تصل إلى وزارة الخارجية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ع ـل ــى اع ـت ـم ــاد ال ـس ـف ـيــر ال ـل ـب ـنــانــي
فــوزي كبارة ،املحسوب على تيار
املستقبل .هــذا مــا تــؤكـ ّـده مصادر
ّ
عـ ّ ّـدة في «الخارجية» ُمطلعة على
ّ
املــلــف« ،فـحــتــى صـبــاح الـسـبــت ،لم
يكن قــد وصــل إلــى قصر بسترس
أي رسالة سعودية في هذا الشأن.
وكـ ــان ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل قد
ّ
اتـ ـخ ــذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـ ـ ــأن يـ ـت ــواص ــل مــع
ال ـجــانــب ال ـس ـع ــودي ،ي ــوم االث ـنــن
(ال ـي ــوم) ،فــي حــال لــم يتسلم ملف
اُملـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ك ـ ـبـ ــارة».
تـ ـفـ ـه ــم املـ ـم ــاطـ ـل ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي

قاسم :إسرائيل ُ عدو ،من
يتعامل معها ينعت بشيء
من العمالة
ّ
«الخارجية» بعد
تتلق
لم
ّ
ّ
أي جواب سعودي رغم انقضاء
المهلة «العرفية»
ّ
وتخطي
قـبــول السفير اللبنانيُ ،
مـهـلــة ال ـثــاثــة أش ـهــر ال ـتــي تعتبر
ُ
(ع ــرف ــا ال قــانــونــا) ،جــوابـ ُـا سلبيًا،
مارسها
في إطار الضغوط التي ت ً
امل ـم ـل ـكــة ع ـلــى ل ـب ـن ــان ،رغ ـب ــة منها
فــي أن يـتـحــول إل ــى أداة فــي يدها
بـمــواجـهــة امل ـحــور اإلقـلـيـمــي الــذي
تقوده إيــران ،وفي إطار ما ُيحكى
عــن ات ـجــاه ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
الـتـصــويــت عـلــى ع ـقــوبــات جــديــدة
ّ
ضـ ّـد إي ــران وح ــزب الـلــه .كــذلــك فــإن
السعودية بـهــذا األسـلــوب تفرض
مـعــادلــة «قــائــم بــاألعـمــال سـعــودي
في لبنان ،في مقابل قائم باألعمال

طالبت الحملة الوطنية لتحرير األسير في السجون الفرنسية ،جورج إبراهيم عبدالله ،الدولة ورئيس الجمهورية
«االستهتار الحاصل في هذه القضية التي باتت فضيحة العصر»ُ .وبمناسبة الذكرى الـ 33العتقال
بإنهاء ّ
ّ
عبدالله ،نظمت الحملة اعتصامًا أمام السفارة الفرنسية في بيروت ،حيث ألقي بيان وجه فيه املعتصمون
ً
إلى املسؤولني اللبنانيني ،نوابًا ووزراء ورؤساء ،سؤاال عن سبب عدم مطالبتهم «يومًا الفرنسيني بتحرير جورج
عبدالله من سجونهم الباستيلية ،خاصة بعد أن ّ
أتم فترة حكمه املشبوه وغير العادل؟».

غريب :الدستور ّ
شرع لشرتوني مقاومة االحتالل وعمالئه
حضرت قضية ُ
الحكم باإلعدام على حبيب الشرتوني ونبيل العلم في كلمة لألمني العام للحزب الشيوعي
ّ
اللبناني حنا غريب ،في مهرجان تكريمي لشهداء «الشيوعي» في الخيام (مرجعيون) ،فقال إن «املحاكمة
يجب أن تكون ملرحل ٍة بكاملها وبجميع ملفاتها أو ال تكون .من غير املقبول التمييز في هذا الخصوص.
كيف لهم إصدار حكم اإلعدام الجائر بحق هذين املقاومني اللذين ّ
شرع لهما الدستور واملواثيق الدولية الحق
بمقاومة االحتالل واملتعاملني معه من جهة ،وإصدار مراسيم العفو العام عن سياسيني سبق أن أدانهم
القضاء اللبناني على جرائمهم من جهة أخرى؟ ّإن هذه القضية تعني كل الوطنيني واملقاومني ،وهي ستبقى
موضع متابعة من قبلنا».
وفي الذكرى الـ 32لعملية تدمير إذاعة عمالء العدو االسرائيلي من قبل «جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية»،
دعا غريب إلى املشاركة في االعتصام الذي دعا إليه اللقاء النقابي التشاوري في  24تشرين األول ،الخامسة
عصرًا في ساحة رياض الصلح ،واإلعداد للتظاهرة التي دعا إليها «الشيوعي» األحد  12تشرين الثاني،
دفاعًا عن الحقوق واملطالب العمالية ،وإلى حضور إعالن الحزب الشيوعي لبرنامجه السياسي واالقتصادي
واالجتماعي لالنتخابات النيابية ،ظهر الغد ،في مركزه في الوتوات .فـ«الشيوعي» سيخوض االنتخابات
«كجزء من حالة االعتراض املستقلة عن السلطة ،وباعتبارها فرصة لخوض معركة سياسية على الصعيد
الوطني ،هدفها تشكيل ائتالف سياسي لهذه االنتخابات وما بعدها».

ّ
ل ـب ـنــانــي ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة» .إال أن
مـصــادر ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل
ّ
تــؤكــد ل ـ ـ «األخ ـب ــار» أن الـسـعــوديــة
«قـ ّـررت املوافقة على تعيني كبارة
تحسم إذا ما
لديها» ،مــن دون أن ُ
كانت أوراق قبوله قــد أرسـلــت من
الرياض أو ال.
وب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار أن ت ـ ـح ـ ـسـ ــم األي ـ ـ ـ ــام
املقبلة هــذه النقطة ،يبقى الجدل
الـقــائــم حــول قـبــول لبنان بتعيني
م ـســاعــد ال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي ثــامــر
السبهان ،وليد اليعقوبي ،سفيرًا
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،أو إب ـ ـقـ ــاء ال ـت ـم ـث ـيــل
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـقــائــم
باألعمال وليد البخاريُ .مصادر
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة سـ ـع ــودي ــة ت ـ ـسـ ـ ّـوق
ّ
ل ــرواي ــة أن الـ ًـرئ ـيــس مـيـشــال عــون
رفـ ــض ب ــداي ــة ت ـع ـيــن ال ـي ـع ـقــوبــي،
ّ
ل ـ ـس ـ ـبـ ــب أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ّـي أن األخ ـ ـي ـ ــر
ُ
«م ـق ـ ّـرب مــن الـسـبـهــان ال ــذي يــزور

ل ـب ـن ــانُ ،م ـت ـع ـ ّـم ــدًا ت ـجــاهــل رئــاســة
الجمهورية» .تصرفات السبهان
دفـ ـ ـع ـ ــت عـ ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى تـ ــأج ـ ـيـ ــل بـ ـ ّـت
م ــوض ــوع ال ـي ـع ـق ــوب ــي ،بــال ـتــزامــن
م ــع ت ــأخ ــر ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ق ـبــول
السفير اللبناني .وتزيد املصادر
ّ
الدبلوماسية السعودية أن رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري «تدخل
ّ
ل ــدى ع ــون ،مــوضـحــا لــه أن لبنان
ـادر ع ـل ــى تـ ـح ـ ّـم ــل ت ـب ـعــات
غ ـي ــر قـ ـ ـ ـ ٍ
توجيه رسائل دبلوماسية سلبية
إلــى الـسـعــوديــة» .وافــق عــون على
طرح الحريري ،على ّ
ذمة املصادر
الـسـعــوديــة« ،وأوف ــد لـهــذه الـغــايــة
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاره االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ف ـ ـ ّـادي
عسلي إلى البخاري ُليبلغه أنه ال
ُمشكلة لدى لبنان مع اليعقوبي».
ت ـن ـف ــي م ـ ـصـ ــادر تـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
هــذه الــروايــة ،جــازمــة بأنها «غير
ّ
ص ـح ـي ـحــة إطـ ــاقـ ــا» ،ال س ـ ّـي ـم ــا أن

اعتماد اليعقوبي «مقبول وصار
وراء نا»ّ .
وف ــي امل ـل ــف الــدب ـلــومــاســي أي ـضــا،
ّ
علمت «األخبار» أن باسيل يدرس
خيار إرسال أوراق اعتماد السفير
ريـ ـ ــان س ـع ـيــد إلـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،عـلــى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن ان ـت ـش ــار م ـع ـلــومــات أن
الدولة الخليجية لن تقبل اعتماد
سفير لبناني ينتمي إلى الطائفة
ال ـش ـي ـع ـيــة .وت ــأت ــي خ ـط ــوة لـبـنــان
ب ـعــد أن ك ــان ق ــد رض ــخ لـلـضـغــوط
الكويتية ،ولم ُيرسل أوراق اعتماد
سعيد مـثــل بقية الــدبـلــومــاسـيــن.
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان ،ف ـق ــد رف ـع ــت
«الـ ـخ ــارجـ ـي ـ ًـة» رايـ ـتـ ـه ــا ال ـب ـي ـضــاء
ُم ـس ـت ـس ـل ـم ــة« ،بـ ـع ــد أن وص ـل ـت ـنــا
رسـ ــائـ ــل غ ـي ــر رس ـم ـي ــة مـ ــن دواّئ ـ ــر
رسـمـيــة ل ــدى الـحـبــر األع ـظــم ،أنـهــا
لن تقبل باعتماد جوني إبراهيم
ل ــديـ ـه ــا ،ألن ـ ــه ان ـت ـم ــى س ــاب ـق ــا إل ــى
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ابراهيم األمين

عون مسؤول عن إبطال حكم المجلس العدلي
الوزارة
محفل ماسوني» .وتدرس
الخيارات البديلة ،التي من ُامل ّ
رجح
أن تـ ـسـ ـتـ ـق ــر ع ـ ـلـ ــى إرس ـ ـ ـ ـ ــال ق ــائ ــم
باألعمال إلى الفاتيكان ،بانتظار
أن ُي ـحــال السفير ل ــدى األرجـنـتــن
أنطونيو العنداري على التقاعد،
فـيـشـغــل إب ــراه ـي ــم م ـك ــان ــهُ ،
وي ـع ـ ّـن
س ـ ـف ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج امل ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ف ــي
الفاتيكانُ ،يتوقع أن يكون عضو
امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ــراب ـط ــة
املارونية أنطوان قسطنطني.
سياسيًا ،برز أمس تلويح القوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ،ب ــورق ــة
اس ـت ـقــالــة وزرائـ ـه ــا م ــن الـحـكـ ُـومــة،
وكأنها مكتوبة وجاهزة ألن ت ّ
قدم.
ّ
ـراب الــرسـمـيــة
إال أن م ـص ــادر م ـع ـ ّ
قـ ــالـ ــت لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إنـ ـ ـ ــه «ج ـ ــرى
تضخيم األمــر ،فال شيء مطروحًا
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــاضـ ــر» .وتـ ـش ــرح
ّ
امل ـ ـص ـ ــادر أن «اآلمـ ـ ـ ـ ــال ب ــامل ــرح ـل ــة
الجديدة كانت كبيرة ،ولكن بعض
املـ ـم ــارس ــات ّأدت إلـ ــى ال ـخ ـي ـبــات.
مــع ذلــك ،لسنا ب ـ ًـوارد الـخــروج من
ُالحكومة» ،سائلة «هل من موقعنا
امل ـع ــارض خ ــارج الـسـلـطــة سنقدر
ً
أص ـ ـ ــا ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ـم ــا ع ـجــزنــا
عـنــه داخ ــل ال ـح ـكــومــة؟» .وبحسب
ّ
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـقـ ــوات ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ـ ــإن ق ـ ـ ّـرار
االس ـت ـقــالــة ل ــن ُي ـت ـخــذ «ط ــامل ــا أنـنــا
قــادرون على التأثير بالسياسات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وال يـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـت ـ ــوازن
الــوط ـنــي قــائ ـمــا ،بـمـعـنــى الـتـمــايــز
بني سياسة الدولة وسياسة حزب
الله» .أما عن استخدام االستقالة
كتهديد ،ف ـ «الـقــوات ال تضغط في
أم ــر ه ــو مـصـلـحــة لـلـفــريــق اآلخ ــر،
الذين سيفرحون بهذه الخطوة».
على صعيد آخــر ،ال تــزال تتفاعل
قـ ُـضـ ـي ــة الـ ـ ُـح ـ ـكـ ــم ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام ع ـلــى
امل ـ ـق ـ ــاوم ح ـب ـي ــب الـ ـش ــرت ــون ــي فــي
قـضـيــة ق ـتــل بـشـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل .فـقــد
ح ـ ـ ــاول مـ ـجـ ـه ــول ــون لـ ـي ــل ال ـس ـب ــت
إحـ ــراق مـكـتــب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ومبنى إقليم عكار الكتائبي في
م ـن ـي ــارة ،لـتـقـتـصــر األض ـ ــرار عـلــى
إح ـ ــراق أعـ ــام ال ـح ــزب ــن .وأقـيـمــت
أمس وقفة تضامنية أمام مكتبي
الحزبني ،احتجاجًا على محاولة
إحراقهما.
وفي أول تعليق غير مباشر لحزب
الله على ُ
الحكم ،رأى نائب األمــن
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
ّ
أن «مـ ــن كـ ــان ي ـت ـعــامــل م ــع ال ـع ــدو
اإلسرائيلي له توبة في النهاية إذا
اع ـتــذر واع ـت ــرف بـخـطـئــه ...لـكــن أن
ُيبرر اإلنسان التعامل مع العدو في
حقبة زمنية معينة ويرى ذلك أمرًا
طبيعيًا ،فـهــذا يعني أن التخلص
مــن ه ــذه ال ــرؤيــة لــم يحصل بـعــد».
ّ
وأكــد قاسم أن «تبرير التعامل مع
العدو ال ُيبرر العمالة ،وبالتالي ال
يـبـ ّـرئ العميل ،ألن إســرائـيــل كانت
وسـتـبـقــى عـ ــدوًا ،وك ــل مــن يتعامل
معها هــو فــي خــانــة سلبية ُينعت
ب ـشــيء م ــن ال ـع ـمــالــة ل ـهــذا ال ـع ــدو».
أم ـ ــا الـ ـشـ ـه ــادات ب ــال ــوط ـن ـي ــة ،فـمــن
ُيـعـطـيـهــا ب ـح ـســب ق ــاس ــم «هـ ــو من
ّ
قــاوم و ّمــن حـ ّـرر االرض .كــل العالم
يشهد أنــه لوال املقاومة ملا خرجت
ّ
إس ــرائ ـي ــل ومل ــا اس ـت ـقــل ل ـب ـنــان وملــا
أصبح قويًا منيعًا ،ولــوال املقاومة
ملا هزم اإلرهاب التكفيري بمعادلة
الجيش والشعب واملقاومة».
(األخبار)

كان يجب على فريق الرئيس ميشال عون ،السياسي والحزبي،
ّ
التنبه جيدًا الى أبعاد اللعبة على وتر الحقوق املسيحية في الدولة.
األمر هنا ال يتعلق بغنب واقع كان يجب إزالته بأسرع وقت ممكن،
بل بما يرافق عملية من هذا النوع ،من تعبئة تأخذ طابعًا كريهًا.
وهو ما ّ
جربه اللبنانيون ،عندما خاض زعماء املسلمني في مرحلة
ما بعد الحرب ،الحروب املفتوحة تحت عناوين ّ
تخص حقوق
طوائفهم ومذاهبهم املهدورة .وخالل ربع قرن بعد انتهاء الحرب
االهلية ،كانت النتيجة تهيئة أرضية طائفية ومذهبية مقيتة ،تتيح
لكل من يريد العبث بأمن الناس وحقوقهم الفرصة تلو الفرصة.
األمر اآلخر هو أن شعار «استعادة الحقوق» يصبح فضفاضًا
في هذه الحالة ،وال نعود نعرف التمييز بني حقوق في مناصب
أو حقوق في سلطة القرار أو حقوق في وظائف القطاع العام أو
حقوق في التركيبة االقتصادية للبالد ،علمًا بأن الذي برز الى
السطح ،في كل الحمالت التي قامت بعد انتخاب العماد عون
رئيسًا ،ركزت على الجانب السياسي املباشر .وليس أمرًا صعبًا

جعجع يريد للناس نسيان جرائم «القوات»
بحق المسيحيين قبل بقية الناس ومستعد
لتكرار األخطاء نفسها
العودة الى أرشيف األشهر العشرة املنصرمة ،التي حفلت بكل
أنواع الكالم الذي ال يعيد الحقوق االساسية للمسيحيني كمواطنني
ينشدون العدالة مثلهم مثل بقية املواطنني ،وخصوصًا املسلمني
منهم ،الذين اكتشفوا ،بعد ربع قرن ،أن املعارك التي خيضت باسم
حقوقهم لم تحقق إال الجزء اليسير ،بينما جرى بناء زعامات
وحواشيها في االقتصاد واألمن والسياسة واالجتماع.
مناسبة هذا الكالم أن التعبئة السياسية التي قامت أعطت انطباعًا
بأن ما جرى في اتفاق الطائف كان أمرًا مفروضًا على املسيحيني،
وأنهم متى أتيح لهم ،يريدون العودة الى الزمن السابق .وهو ما أتاح
لزعامات إسالمية إطالق تعبئة مقابلة تحت عنوان عدم العودة الى
الوراء ،علمًا بأن غالبية القيادات االسالمية ما كانت تريد من هذه
الحملة سوى استنفار عصبيات شعبية ،ردًا على حالة الترهل
التي أصابت قواعدها االجتماعية ،وعلى مستويات االمل الكبيرة
التي وضعها املسلمون قبل املسيحيني في عهد الرئيس عون.
ّ
قضية الحكم على املقاوم حبيب الشرتوني الذي نفذ حكم الشعب
ّ
الجميل ،تفتح الباب على كل املستور أو
باغتيال الخائن بشير
املكبوت لدى قيادات مسيحية ال تزال تسعى للعودة الى الخلف،
وخصوصًا الفريق الذي يتزعمه سمير جعجع ،الذي صار
ّ
الجميل على أنه البطل الشهيد ،علمًا بأن جعجع
يتعامل مع بشير
لم يكن من حلقة بشير أبدًا ،كذلك فإن نجمه سطع بني قواعد
ومقاتلي «القوات اللبنانية» لكونه كان ينتفض ضمنًا على اإلقطاع
املسيحي ،سواء النافذ في املناطق أو حتى املسيطر على الجبهة
اللبنانية وأحزابها .حتى إن كثيرين من قدامى «القوات» الذين لم
يعودوا الى صفوفها خالل السنوات العشر املاضية ،يعرضون

ضمن أسبابهم أن جعجع قد تخلى عن هذه الخصوصية ملصلحة
القبول بقواعد اللعبة السياسية في لبنان .وصار محكومًا
بمعايير مختلفة في عالقته بقواعده وكوادره ،مع سيل من
ّ
االنتقادات لترك زوجته ،ابنة اإلقطاع عينه ،تتحكم في مفاصل
كثيرة في حزب «القوات» ،وأنها وقفت خلف حملة «تطهير»
الجسم من عناصره السابقني بحجة التخلي عن العسكرة وتمدين
التنظيم وجعله أكثر قربًا من نسق السياسة اللبنانية .وهي هنا
تطمح ،كما يسعى جعجع نفسه ،الى انتزاع اعتراف حقيقي من
القيادات التقليدية للمسيحيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا،
وخصوصًا في بيروت وجبل لبنان ،بانضمامها إلى «نادي
الحاكمني».
ّ
لكن جعجع ال يضيره اليوم استعادة كل شعارات بشير الجميل
ّ
وكل أدواته ،من دون أن يلزمه ذلك بتبني ترشيح نديم ،ابن بشير،
على الئحة تدعمها «القوات» في بيروت ،ومن دون أن يكون
مضطرًا إلى أي تنازل أو تحالف مع حزب الكتائب .لكن جعجع
يريد من خلف حكم املجلس العدلي ،أن يستفيد من التعبئة القائمة
في الشارع املسيحي ،من أجل استعادة عصبية مسيحية عامة،
يعتقد هو أن خراجها عائد اليه ،وأنه سيكون من يقطف ثمارها
في ظل مناخات التوتر التي تشهدها البالد واملنطقة .وهو في هذه
الحالة ،ال يحيد عن تقليد تربى عليه في بناء تحالفات مع الغرب
وأعوانه من العرب .وفي هذا السياق تحديدًا يرفع شعار الدفاع عن
اإلخوان املسلمني أو التيارات السلفية وحكومات القهر في دول
الخليج ،وفي مقدمتها السعودية ،بينما ال يقبل هو ،أو أي من أفراد
قيادته أو كوادره بناء عالقة طبيعة مع مسيحيي سوريا والعراق،
إن كان هؤالء يقفون الى جانب دولهم وحكوماتهم.
اليوم ،ال يجد جعجع حرجًا في اإلقرار بارتكابه مجزرة إهدن.
وهو يقبل بحكم املجلس العدلي الذي بني على إفادات تحقيق
ً
أولية انتزعت من الشرتوني يوم كان معتقال لدى الحكم الذي
كانت «القوات» والجبهة اللبنانية تسيطران عليه .وهو ال يريد
لنا أن نتذكر كم هو عدد الضحايا من املدنيني املسيحيني الذين
قتلوا انتقامًا في االيام التي تلت تصفية بشير في مناطق سيطرة
«القوات» ،أو املجازر التي ارتكبت بحق أبناء بيروت واملخيمات
الفلسطينية .كما ال يريد لنا جعجع ،وفريقه ،أن نعود الى
تحقيقات املجلس العدلي نفسها بخصوص اغتيال داني شمعون
ورشيد كرامي ،وإلى عمليات إجرامية قادها بشير في املناطق
املسيحية خالل وجوده على رأس «القوات».
ما قام به املجلس العدلي قبل أيام ليس سوى نسخة عن عمل
األجهزة األمنية والقضائية الواقعة تحت رحمة السلطات الحاكمة.
وليس ما ّ
يبرد األجواء ،إن كان هناك من يهتم لهذا االمر ،إال أن
ُيصدر الرئيس عون قرارًا بعفو يبطل مفعول العار الذي وصم
املجلس العدلي جباه اللبنانيني به .وغير ذلك ،فإن مسؤولية
الرئيس عون ،وفريقه السياسي والحزبي ،ستكون أكبر ،عندما
يجري سحب الشارع املسيحي ،وباسم الدفاع عن الحقوق
والتراث ،إلى خيارات سمير جعجع ومن يشبهه.

«فريق الدفاع» عن الشرتوني :ساووه بجعجع!
آمال خليل
ل ــم ي ـس ــدل ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي ال ـ ــذي أصـ ــدره
املـجـلــس الـعــدلــي الخميس الـفــائــت ،الـسـتــارة
على قضية حبيب الـشــرتــونــي ال ــذي اغتال
بشير الجميل و لم تنتصر العمالة بموجب
اإلعــدام الــذي حكم به .برغم أن الحكم مبرم
ً
وال يـقـبــل ال ـط ـع ــن ،إال أن س ـب ــا ع ــدة غير
قضائية ،سوف يسلكها فريق الدفاع عنه!
بـعــد شـيــوع االنـط ـبــاع ب ــأن «الـبـطــل وح ـي ـدًا»،
ات ـض ــح أن وك ـي ـلــه ال ـقــانــونــي ه ــي املـحــامـيــة
بشرى الخليل التي كان الشرتوني قد وكلها
ب ــأن «ت ـنــوب عـنــه فــي الـخـصــومــة واملحاكمة
مع كافة دوائر الدولة اللبنانية ومؤسساتها
والـحــق الـعــام» .الــوكــالــة املـحــررة عند الكاتب
بالعدل ،يعود تاريخها إلى  13تشرين األول
م ــن ع ــام  .2011لـكــن ملـ ــاذا ل ــم تـقــم الخليل
ب ــدوره ــا؟ م ـص ــادر مــواك ـبــة للقضية لفتت
إلــى أن الخليل أبلغت شفهيًا هيئة املحكمة

بــأنـهــا وكـيـلــة الـشــرتــونــي وح ـضــرت بعض
الجلسات من دون أن تقدم مداخلة وتغيبت
ّ
عــن جلسة الحكم .والسبب؟ «فضلت عدم
املـشــاركــة ألن حـضــورهــا يستوجب تبليغ
موكلها ومرافعاتها الدفاعية عنه لن يؤخذ
من
بها مــا دام املــدعــى عليه يحاكم غيابيًا ّ
ج ـهــة ،وألن ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ل ــم ي ـكــن لـيـقــل
عــن اإلع ــدام أو املــؤبــد مــن جهة أخ ــرى ،فيما
هدف فريق الدفاع العفو عنه وليس تخفيف
الـحـكــم» .وإن كــانــت الخليل وكيلة رسمية،
إال أن املعنيني بقضية الشرتوني في لبنان
تلقوا في شهر آذار الفائت رسالة من عشرة
محامني فلسطينيني مقيمني داخل األراضي
الفلسطينية املحتلة ،أعلنوا فيها تطوعهم
للدفاع عن «املناضل حبيب الشرتوني ردًا
للجميل ووفــاء لألبطال» كما جــاء في نص
الرسالة.
وجـهــة الـتـحــركــات الــدفــاعـيــة عــن الشرتوني
املقبلة لــن تـكــون تحت قــوس الـقـضــاء ،إنما

تـحــت قـبــة ال ـبــرملــان .بحسب امل ـص ــادر ،فــإن
مسودة لقانون معجل مكرر وضعت قبيل
التمديد األول ملجلس النواب الحالي ،تطالب
بالعفو عــن الشرتوني «لكونه آخــر امللفات
القضائية العالقة من زمــن الحرب األهلية»
ويـسـتـلــزم تــوقـيــع عـشــرة ن ــواب .وك ــان عــدد
م ــن رفـ ــاق ال ـشــرتــونــي الـقــومـيــن ق ــد جــالــوا
بـصـفـتـهــم ال ـخــاصــة ع ـلــى ع ــدد م ــن ال ـنــواب
ل ـعــرض االقـ ـت ــراح عـلـيـهــم .ويـسـتـنــد قــانــون
الشرتوني إلى قانون العفو عن رئيس حزب
ال ـقــوات اللبنانية سمير جعجع ال ــذي أقــره
املجلس النيابي عام .2005
«الـعـفــو عــن املتهم يـصــدر بعد الحكم عليه
ولـيــس قـبــل محاكمته أو خــالـهــا .مــن هنا،
انتظر فــريــق الــدفــاع ص ــدور الحكم املتوقع
سلفًا ،للبدء بالتحرك» وفق املصادر .يجزم
فريق الدفاع بالفرق الشاسع بني الشرتوني
وج ـع ـج ــع .ل ـك ــن ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
هـمــا مـتـشــابـهــان .األول قـتــل أعـلــى منصب

مسيحي وهــو رئـيــس الجمهورية املنتخب
ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـي ــل ،ف ـي ـمــا ق ـت ــل ال ـث ــان ــي أع ـلــى
منصب سني وهــو رئيس الحكومة رشيد
كرامي .فلماذا نعفو عن الثاني ونعدم األول؟
الـخـلـيــل ت ـبــدأ ال ـي ــوم أول ال ـت ـحــركــات بــإبــراز
وكالتها الرسمية عن الشرتوني في املجلس
العدلي والطلب بالحصول على نسخة من
امللف القضائي املتضمن التحقيقات والقرار
االتهامي والحكم النهائي ،علمًا بأن رئيس
مجلس القضاء األعـلــى القاضي جــان فهد
رفــض خالفًا ألصــول املحاكمات الجزائية،
ّ
ـص ال ـقــرار االتـهــامــي
تسليم الصحافيني ن ـ َ
وتـعـهــد بـتـسـلـيـمــه لـفــريــقــي الـقـضـيــة (ع ــدد
«األخبار» يوم السبت الفائت).
وعلمت «األخـبــار» أن من ضمن التحركات
املقبلة عقد مؤتمر صحافي للخليل وعدد
مــن رف ــاق الـشــرتــونــي واملـحــامــن املتطوعني
ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع عـ ـن ــه ملـ ـج ــابـ ـه ــة ح ـم ـل ــة ال ـت ـخ ــوي ــن
والتحريض التي يتعرض لها.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
 16ألف
الجئ عراقي
تـ ـ ّ
ـود مـفــوضـيــة األمـ ــم املـتـحــدة
الـســامـيــة لـشــؤون الــاجـئــن أن
توضح بعض املعلومات التي
وردت فـ ــي م ـق ــال ــة نـ ـش ــرت فــي
ص ـح ـي ـفــة «األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي ي ــوم
 20تشرين األول 2017بعنوان
«نـ ـص ــف سـ ـك ــان لـ ـبـ ـن ــان ...غـيــر
لبنانيني!»
ن ـ ـ ــرج ـ ـ ــو م ـ ـن ـ ـكـ ــم نـ ـ ـش ـ ــره ـ ــا ف ــي
صحيفتكم امل ــوق ــرة فــي أســرع
فرصة ،ولكم جزيل الشكر.
ّ
رد املفوضية
تعمل املفوضية السامية لألمم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاجـ ـئ ــن
ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى مـ ــدى الـعـقــود
ال ـخ ـم ـس ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وت ـغ ـطــي
والي ـت ـهــا الــاج ـئــن م ــن جميع
الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــات (بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء
الالجئني الفلسطينيني الذين
يقعون ضمن واليــة األون ــروا).
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن الـ ــاج ـ ـئـ ــن مــن
جـنـسـيــات مـخـتـلـفــة مـسـ ّـجـلــون
لدى املفوضية في لبنان ،بمن
فيهم الالجئون العراقيون.
ف ــي ال ــواق ــع ،يـشـكــل الــاج ـئــون
العراقيون ثاني أكبر جنسية
ل ــاجـ ـئ ــن ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إذ إن
الــاجـئــن ال ـســوريــن يشكلون
أكبر عدد من الالجئني.
وي ــوج ــد حــال ـيــا  16822الجـئــا
ّ
مسجلني لدى املفوضية
عراقيًا
السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني في لبنان.

قضية اليوم

المطار:
طريق
ّ
ُ
عقار يشعل حربًا ...والدولة تتفرج
ّ
ُ ّ
سلحون في وضح النهار ُ
ٌ
قضاء عاجز عن فض نزاع عقاري يكاد ُيشعل حربًا
طلقون النار على مرأى من القوى األمنية.
ي
م
ّ
ّ
ٌّ
في طريق المطار .كر وفر ،لكن الدولة «لم تقطع نزاع القوم» بعد .ضباطها وسياسيوها يلعبون دور الوسيط بين عدد
من رجال األعمال

ّ
صورة من شريط فيديو ُيظهر مسلحًا ُيطلق النار في حضور القوى األمنية عند مدخل العقار

رضوان مرتضى

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

أن ت ـش ـت ـع ــل الـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف ب ـ ــن أرك ـ ـ ــان
األجهزة االمنية والعسكرية ووزارتي
الدفاع والداخلية ،فذلك يعني ،للوهلة
ّ
األولى ،أن حربًا توشك أن تقع ،قبل أن
ّ
يتبني أن كل ذلــك من أجــل إنهاء نزاع
عقاري تسبب تراخي الدولة وإهمالها
ّ
في تـطـ ّـوره إلــى اشتباك مسلح سقط
فيه جريحان أحدهما في حال الخطر.
أن تستنفر أجـهــزة الــدولــة اللبنانية،
بـ ّ
ـأم ـهــا وأب ـي ـه ــا ،وأم ـن ـهــا وق ـضــائ ـهــا،
ّ
وتتوسط أح ــزاب ويــدخــل على الخط
ومحام
النائب العام التمييزي ونجله
ٍ
عام وقاضي أمور مستعجلة والعميد
رئـيــس مكتب أمــن الضاحية ُ
ويــرســل
ق ــائ ــد ال ـش ــرط ــة ال ـق ـضــائ ـيــة ع ـنــاصــره
فــي دوري ـ ــة ،وك ــل ذل ــك مــن أج ــل عـقــار،
لكن من دون أن يتمكن ّ
أي من هؤالء
مــن توقيف أحــد مــن مطلقي الـنــار أو
ُيـنـهــي ال ـن ــزاع ح ـتــى ،فـتـلــك مـهــزلــة ما
ّ
بـعــدهــا م ـهــزلــة .أن يـظـهــر املـســلـحــون
ع ـلــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة ُ
وي ـ ـهـ ـ َّـدد أمــن
امل ـ ـطـ ــار وت ـط ـب ــل ال ــرس ــائ ــل ال ـعــاج ـلــة
ه ــوات ــف امل ــواط ـن ــن بــاش ـت ـبــاك طــريــق
امل ـط ــار وتـ ـج ـ ّـدده ع ـلــى م ــدى أس ـبــوع،
ّ
فيما يستمر املسلحون في االحتشاد
في السيارات بانتظار املواجهة ،فتلك
فضيحة بــرســم الــدولــة اللبنانية من
رأسها حتى أخمص قدميها.
يوم األحد الواقع فيه  ٨تشرين األول،
وع ـلــى م ــرأى مــن عـنــاصــر ق ــوى األمــن
ّ
ال ــداخ ّ ـل ــي ،ظ ـهــر م ـســلــح ُي ـط ـلــق ال ـنــار
م ــن رشـ ــاش حــربــي وك ــأن ــه ف ــي ح ــرب،
لكن مع ّ
عمال وجـ ّـرافــة .أطلق رشقات
ّ
م ـت ـقــط ـعــة ،ف ــأص ــاب رج ـل ــن أحــده ـمــا

إص ــاب ـت ــه خـ ـط ــرة ،ث ــم ّ
وج ـ ــه بـنــدقـيـتــه
ناحية سائق الـجـ ّـرافــة التي اقتحمت
العقار .هذا ما ظهر في الفيديو الذي
ج ــرى ت ــداول ــه عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ومـجـمــوعــات الــواتـســاب.
كان هذا املشهد شرارة االشتباك الذي
اندلع بني طرفني متنازعني على عقار.
علي سالمة ،مالك «سالمة سيراميكا»،
آالف
ال ــذي يـقــول إن ــه اش ـتــرى خمسة ّ
م ـت ــر مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ــذك ـ ــور ،ذك ـ ــر أنـ ــه
ّ
فوجئ بإبالغه «أن مجهولني ينقلون
مستوعبات موضوعة في أر ّضــه إلى
جهة مجهولة» ،مشيرًا إلى أنــه قصد
العقار املذكور ليفاجأ بعناصر شركة
أم ـن ـي ــة أبـ ـلـ ـغ ــوه ب ـم ــراج ـع ــة أص ـح ــاب
غــال ـب ـيــة أس ـه ــم ال ـع ـق ــار ّ(آل ح ـج ـيــج).
ّ
ّ
ورغ ـ ــم أن س ــام ــة أك ـ ــد أن ـ ــه ال يـعــرف
ّهوية مطلق النار ،تداولت معلومات
أنــه يدعى محمد إسماعيل .وكشفت
ّ
املـ ـص ــادر أن اس ـمــاع ـيــل م ــع عـ ــدد من
ُ ّ
املشاركني في إطالق النار سيسلمون
أنـفـسـهــم غـ ـدًا الس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش.
وف ــي مـ ــوازاة ال ــرواي ــة املـســوقــة أع ــاه،
ال ـتــي يـتـنــاقـلـهــا أن ـص ــار أح ــد أط ــراف
امل ـش ـك ـل ــة كـ ــامـ ــل سـ ـ ــويـ ـ ــدان ،ت ـت ـحــدث
مـ ـص ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن آل ح ـج ـيــج عــن
وجـ ــود مـسـلـحــن يـتـبـعــون لـســويــدان
ك ــان ــوا خ ـلــف ال ـج ـ ّـراف ــة ،أط ـل ـقــوا ال ـنــار
في الهواء في مــوازاة اقتحام الجرافة
الـ ـب ــاب الـ ـح ــدي ــدي ،م ــا اسـ ـت ــدع ــى ّ
رد
الشبان الذين كانوا داخــل العقار .لم
تـنـتــه ال ـق ـصــة ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد .ت ـجـ ّـدد
االشـتـبــاك ي ــوم الـجـمـعــة ،لـكــن لــم ُي ـ ّ
ـؤد
ّ
إلى وقوع إصابات .غير أن االستنفار
ال يزال في أوجه .فما هي قصة العقار
الذي كاد ُيشعل حربًا؟

القصة بــدأت قبل سـنــوات فــي العقار
الــذي يعود حق استمالكه إلى شركة
ّ
«أل ـ ـي ـ ـسـ ــار» املـ ـك ــلـ ـف ــة ب ـ ــإع ـ ــادة إعـ ـم ــار
الضاحية .تبلغ مساحة العقار ٩١٤٣٨
م ـت ـرًا ،مــوزعــة بــن مـجـمــوعــة مــالـكــن،
أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـش ـق ـي ـق ــان حـ ـس ــن وق ــاس ــم
حـجـيــج (ن ـحــو  2200س ـهــم م ــن أصــل
 ،)2400وبـهــاء الــديــن الـحــريــري (180
س ـه ـم ــا) .وي ـم ـتــد هـ ــذا ال ـع ـق ــار (رق ـمــه
 )١٢٦٤م ــن طــريــق امل ـط ــار واألوزاع ـ ــي
إلى حرج القتيل والرمل العالي حيث

مطلق النار ُ ّ
ّ
ومسلحون سيسلمون
أنفسهم غدًا
الستخبارات الجيش

يــرت ـفــع ع ـل ـيــه أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة آالف
وح ــدة سكنية مـتـعــديــة عـلــى الـعـقــار،
بحيث ال يمكن قانونًا إزالة التعديات
مـ ــن دون دفـ ـ ــع تـ ـع ــويـ ـض ــات .الـ ـن ــزاع
ال ـع ـق ــاري ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى اش ـت ـبــاك
ّ
م ـس ــل ــح وقـ ــع ب ــن ق ــاس ــم ح ـج ـيــج مــن
جـهــة وكــامــل ســويــدان وعـلــي ســامــة،
وكـ ــاه ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــوالن إنـ ـهـ ـم ــا ي ـم ـل ـكــان
ّ
أسـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار ،عـلـمــا بـ ــأن قــاســم
وحسن حجيج يملكان الحصة األكبر
ف ــي ال ـع ـقــار (ن ـحــو  2200س ـهــم) الـتــي

ُ
ت ـقـ ّـدر مساحتها ب ــ 83ألــف متر مربع
بموجب أوراق أبــرزهــا قاسم حجيج
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» .وال ـش ـق ـي ـق ــان اش ـت ــري ــا
األسهم على دفعات منذ أكثر من عشر
ّ
سـنــوات ،علمًا بــأن قرابة  45ألــف ُمتر
ّ
ّ
مربع من هذا العقار لم يكن قد شيد
عـلـيـهــا ش ــيء ح ـي ـن ــذاك .أم ــا ســويــدان
فيملك نحو سهمني في العقار ،إضافة
إل ــى ح ـيــازتــه ح ــق اسـتـثـمــار ع ــدد من
األسهم ،بحسب ما يقول ّ
مقربون منه.
ّ
ورواي ــة ســويــدان تفيد بــأنــه «اشـتــرى
قسمًا من العقار غير املفرز من جعفر
حامد وإيـهــاب حامد وغسان عساف
وبـ ـ ـ ــال عـ ـس ــاف مـ ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن ســت
سـنــوات مـقــابــل  600ألــف دوالر نـقـدًا،
وقـصــر فــي بـلــدة يــاطــر الجنوبية ،أي
ما مجموعه مليون و 225ألف دوالر»،
ّ
زاعمني أن «ما اشتراه سويدان تعادل
مساحته  ٨آالف متر ّ
مربع» .وينقلون
أنه يدفع رسومًا بلدية عن حصته في
ّ
العقار سنويًا .ويذكر هؤالء أن امللكية
األصلية ألسهم سويدان تعود لثائر
سويدان (ســوري الجنسية) وزوجته
ران ـي ــا ن ــاص ــر ال ــدي ــن ال ـلــذيــن يـمـلـكــان
م ــن األسـ ـه ــم م ــا يـ ـع ــادل  11500مـتــر.
أم ــا ملـ ــاذا ل ــم ُي ـسـ ّـجــل س ــوي ــدان ّملكية
أسهمه عـقــاريــا ،فـيـ ّ
ـرد هــؤالء بــأنــه «ال
أحد يجرؤ على التسجيل خشية من
دعــوى حق الشفعة من قبل حجيج».
وب ــالـ ـت ــال ــيُ ،ي ـص ـب ــح لـ ــزامـ ــا ع ـل ــى مــن
ُي ّ
سجل أن يبيع حصته لحجيج.
اس ـت ـع ــر الـ ـخ ــاف مـ ـج ــددًا م ـن ــذ ث ــاث
س ـ ـنـ ــواتّ .ادعـ ـ ـ ــى ح ـج ـي ــج ع ـل ــى ثــائــر
ســويــدان بجرم احـتــال أرض ــه ،طالبًا
إخالء العقار .وفي بداية العام الحالي،
اسـتـحـصــل حـجـيــج عـلــى أم ــر بــإخــاء
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ّ
جبل «الزبالة» يدشن معركة صيدا االنتخابية
تقرير

االرض .ولــدى وصــول مأمور التنفيذ
ن ــاص ــر األح ـم ــدي ــة ل ـل ـس ــؤال ع ــن ثــائــر
ّ
س ــوي ــدان ،قــابـلــه ك ــل مــن عـلــي سالمة
(م ــال ــك م ـع ـمــل س ــام ــة ل ـل ـس ـيــرام ـيــك)
وسـ ــويـ ــدان ل ـي ـب ـل ـغــاه أن ـه ـم ــا اش ـتــريــا
مــن ثــائــر امل ــذك ــور .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تقرير
الخبير ،قرر قاضي التنفيذ في بعبدا
وقـ ــف تـنـفـيــذ اإلخ ـ ـ ــاء ،وح ـ ــدد مــوعــد
فــي  9تـشــريــن االول ال ـج ــاري لجلسة
مـ ُــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن سـ ـ ــويـ ـ ــدان وح ـج ـي ــج.
وأرجـئــت الجلسة إلــى  4كانون األول
قبل أن يطالب وكالء حجيج بتقريب
الـجـلـســة إل ــى  ١٥تـشــريــن ال ـثــانــي .في
تلك األث ـنــاء ،استدعى املحامي العام
ً
فــي بعبدا كــا مــن ســويــدان وحجيج،
طــارحــا إج ــراء مصالحة ،لكن ذلــك لم
يحصل.
ُ
وي ـب ــرز آل حـجـيــج نـصــوصــا ل ـقــرارات
قـضــائـيــة (ح ـكــم صـ ــادر ع ــن الـقــاضــي
املنفرد في بعبدا بتاريخ ،2014/2/4
وحكم محكمة االستئناف املدني في
جبل لبنان الصادر يوم )2014/5/29
ت ـث ـب ــت م ـل ـك ـي ـت ـهــم وال ت ـث ـب ــت مـلـكـيــة
اآلخرين ألسهم العقار ،ويشكون من
كــون ـهــم غ ـيــر ق ــادري ــن ع ـلــى الـتـصــرف
بـعـقــارهــم ،بسبب عــدم قـيــام األجـهــزة
امل ـع ـن ـيــة ف ــي قـ ــوى األم ـ ــن وال ـب ـلــديــات
بـتـنـفـيــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ،وان «امل ـع ـتــديــن»
ع ـلــى ال ـع ـقــار ي ـم ــارس ــون سـلـطــة على
االرض ،مستفيدين مــن دعــم لهم في
القوى االمنية والعسكرية والسلطات
ال ـن ــاف ــذة .ف ــي امل ـقــابــلُ ،ي ـب ــرز ســويــدان
قـ ـ ـ ــرارًا ق ـض ــائ ـي ــا ب ــوق ــف ت ـن ـف ـيــذ حـكــم
إخ ــاء ال ـع ـقــار ،وإي ـص ــاالت مــن دائ ــرة
التحصيل في برج البراجنة.
وسالمة
ـدان
يقول املـقـ ّـربــون مــن ســويـ
ّ
ّ
إن «س ــوي ــدان ص ـ ـ ّـون ال ـع ـق ــار ،وزف ــت
ّ
ّ
األرض ق ـبــل أن ي ـح ـتــل ـهــا م ـســلـحــون
بالقوة وبمؤازرة أمنية» ،فيما تنقض
ال ــرواي ــة ال ـتــي يـنـقـلـهــا قــاســم حجيج
ّ
وسالمة ،وتــرى أن
ما يقوله سويدان
ّ
«مـظـلــومـيـتــه سـبـبـهــا أنـ ــه مــالــك نحو
 2200س ـه ــم مـ ــن أص ـ ــل  2400س ـهــم،
لكنه مـحــروم مــن استثمار أرضــه ألن
ال ـق ـضــاء عــاجــز ع ــن ّتـنـفـيــذ اإلخ ـ ــاء».
وإذ ي ــؤك ــد حـجـيــج أنـ ــه ش ـ ّـي ــد ال ـســور
على طول األرض ّاملمتدة على  15ألف
ّ
متر ّ
مربع ،يقول إنه اكتشف صدفة أن
هـنــاك أعـمــال بـنــاء تـجــري على أرضــه
اس ـت ـع ــدادًا إلح ـي ــاء م ـهــرجــان اخـتـفـ ّـاء
اإلمام السيد موسى الصدر .وذكر أنه
ّ
علم أن سويدان بصدد اإلعداد إلنشاء
ِ
 200محل خـضــار فــي العقار املــذكــور
مــن دون وجــه حــق ،قبل أن تستخدم
ح ــرك ــة أم ـ ــل الـ ـعـ ـق ــار املـ ــذكـ ــور إلق ــام ــة
مهرجان ذكرى تغييب السيد موسى
ال ـصــدر ورفـيـقـيــه ّنـهــايــة آب املــاضــي.
ويـ ــروي حـجـيــج أن ــه أب ـلــغ املـســؤولــن
ف ــي ح ــرك ــة أم ــل بـمـعـلــومــاتــه ع ــن نية
ّ
س ــوي ــدان .وم ــا إن ان ـت ـهــى امل ـهــرجــان،
حتى قــرر حجيج ّ تكليف شــركــة أمن
تابعة لجهاد العنان بحماية العقار.
وبـ ــرز ف ــي الـقـضـيــة أي ـضــا اس ــم تــاجــر
الـ ـه ــوات ــف ال ـخ ـل ــوي ــة امل ـ ـعـ ــروف كــامــل
أم ـه ــز ،الـ ــذي حـصــل م ــن حـجـيــج على
حق استثمار األرض ،مقابل  100ألف
دوالر سنويًا ،إلنشاء مالعب كرة قدم
ومغسل سيارات.
ي ــوم أول مــن أم ــس ،ح ـضــرت ق ــوة من
الجيش اللبناني لتطرد الجميع من
ال ـع ـقــار بــذري ـعــة ال ـح ـفــاظ عـلــى األم ــن.
لكن النزاع لم ينته بعد .مطلقو النار
ال يزالون أحرارًا ،والتهديدات متبادلة
ف ــي ظ ــل تـصـعـيــد مـحـتـمــل .وف ـي ـمــا لم
ُيسعف القرار القضائي الــذي يحمله
حجيج في استعادته ما يملكه ،يطرح
سويدان تسوية تقوم على أن يقبض
مليون دوالر من مالك الحصة األكبر
في العقار ،للخروج منه نهائيًا.

ُ
فضحت أزمة معمل معالجة
النفايات في صيدا حتى صارت
ً
جبال ال يمكن إخفاؤه أو
تبرير عودته بعد إزالة الجبل
القديم .حل مشكلة ّالنفايات
المزمنة في صيدا شكل ثقل
الحملة االنتخابية لبلدية آل
الحريري في عامي 2010
و .2016لكن توالي انكشاف
الخلل في تشغيل المعمل
والمعالجة أربك رعاة البلدية
والمشغلين وتلقفه الخصوم
بحماسة على أعتاب االنتخابات
النيابية
آمال خليل

عـ ـ ــاد وارتـ ـ ـف ـ ــع جـ ـب ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
صيدا بعد ثالث سنوات على إزالته.
ً
الجبل القديم كان بطال رئيسيًا في
حـ ـم ــات األف ـ ــرق ـ ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــن فــي
املدينة منذ االنتخابات البلدية في
عــام  ،2004أمــا الجبل الجديد الــذي
ت ـك ـ ّـون ف ــي غ ـضــون أش ـهــر قـلـيـلــة من
ت ــراك ــم آالف أطـ ـن ــان ال ـن ـف ــاي ــات غـيــر
املعالجة وال ـعــوادم بسبب خلل في
عمل الشركة املكلفة بتشغيل معمل
املعالجة ،لناحية الكمية والنوعية،
فـ ــإنـ ــه ت ـ ـصـ ــدر املـ ـشـ ـه ــد قـ ـب ــل أش ـه ــر
م ــن االن ـت ـخــابــات ال ـنـيــابـيــة .انـتـشــار
األنـ ـ ـب ـ ــاء عـ ــن ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـج ـبــل
الـجــديــد بــإنـشــاء مـطـمــر صـحــي ثــان
ب ـج ــوار امل ـع ـمــل ،ح ـ ّـرك س ـهــام الـقــوى
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ضـ ـ ــد تـ ـي ــار
املستقبل وحلفائه الــراعــن للشركة
املشغلة (أي بي سي) ولبلدية صيدا
الشريكة في اإلشراف على عملها ،إذ
لم تكد اآلليات تنجز املطمر الصحي
األول ال ـ ــذي ط ـم ــرت ف ـيــه أج ـ ـ ـ ً
ـزاء من
الـجـبــل األول ،حـتــى أثـبـتــت الـصــور
إل ـ ـقـ ــاء نـ ـف ــاي ــات امل ـع ـم ــل فـ ــي ال ـب ـحــر
وف ـ ــي ال ـب ـح ـي ــرة الـ ـت ــي تـ ـك ـ ّـون ــت بــن
الـبــر والـحــاجــز املــائــي (أنـشــئ بكلفة
حوالى  30مليون دوالر) ملنع وقوع
النفايات في البحر.
ف ــي ح ــدي ــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أوض ــح
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
أن الجبل «تشكل مــن ال ـعــوادم فقط،
الـنــاتـجــة مــن الـنـفــايــات املـعــالـجــة في
املعمل ،فيما الشركة املشغلة للمعمل
ع ـ ـجـ ــزت فـ ــي األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة عــن
إيجاد مكان لطمرها بعد توقف أحد
معامل صناعة الـكــرتــون فــي البقاع
عن استقبالها الستخدامها كوقود.
في املقابل ،لم يتمكن اتحاد بلديات
ص ـي ــدا م ــن إق ـن ــاع ّ
أي م ــن الـبـلــديــات
(ال ـت ــي ت ــرس ــل ن ـفــايــات ـهــا إل ــى معمل

ص ـي ــدا) بــاسـتـقـبــال مـطـمــر صـحــي».
عندما أخــذ الجبل باالرتفاعّ ،
تعهد
الـسـعــودي قبل أربـعــة أشهر بإزالته
في غضون أربعة أشهر عبر استخدام
الـشــركــة لـكـســارات تـفــرم ال ـعــوادم مع
الـ ــردم ـ ـيـ ــات .م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،ك ــان
ال ـج ـب ــل يـ ـ ـ ــزداد ارتـ ـف ــاع ــا وال ـ ــروائ ـ ــح
ج ــوار.
ال ـكــري ـهــة ت ـخ ـنــق امل ــدي ـن ــة والـ ـ ّ
وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـق ـ ـضـ ــاء امل ـ ـه ـ ـلـ ــة ،ت ـم ــخ ــض
الـجـبــل مـطـمـرًا جــدي ـدًا واخـتـفــى حل
ال ـك ـس ــارات! بـحـســب ال ـس ـعــودي ،فــإن
الـ ـش ــرك ــة «سـ ـتـ ـت ــول ــى عـ ـل ــى نـفـقـتـهــا
الخاصة إنشاء مطمر بجانب املعمل
بـ ـط ــول م ـئ ــة م ـت ــر وعـ ـ ــرض  50م ـت ـرًا
لطمر الـعــوادم املـتــراكـمــة» ،الفتًا إلى
ّ
أن شــركــة جـهــاد الـعــرب (الـتــي تولت
بـنــاء ُالـحــاجــز املــائــي االول واملطمر
الذي ن ِقلت إليه نفايات الجبل االول)
وممثلني عــن برنامج األمــم املتحدة
اإلن ـمــائــي ال ـشــريــك ف ــي مــراق ـبــة عمل
ال ـش ــرك ــة امل ـش ـغ ـلــة مل ـع ـمــل ال ـن ـفــايــات،
س ـي ـح ـض ــرون ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ـق ـبــل
للكشف ميدانيًا على موقع املطمر.
ه ــل ستستقبل الـبـحـيــرة حـصــة من
الـ ـنـ ـف ــاي ــات؟ ي ـن ـفــي الـ ـسـ ـع ــودي رم ــي
ن ـف ــاي ــات ف ــي ال ـب ـح ـيــرة «الـ ـت ــي ت ــردم
بالردميات فقط الستخدامها الحقًا
في مشروع عام» ،مؤكدًا أنه «ممنوع
االقتراب منها» .استنادًا إلى تصريح
الـ ـسـ ـع ــودي ،فـ ــإن األش ـ ـغـ ــال ل ــم ت ـبــدأ
بعد .لكن مــاذا تفعل الجرافات التي
تـقـتـطــع أجـ ـ ـ ً
ـزاء م ــن ال ـج ـبــل وتلقيها
ً
فــي شــاحـنــات ال تـهــدأ حركتها ليال

ن ـه ــارًا ،ف ــي مـحـيــط امل ـع ـمــل؟ وم ــا زاد
ال ـت ـس ــاؤالت ،ال ـحــريــق ال ـجــديــد الــذي
نشب في إحدى زوايا الجبل ،وتردد
أنه مفتعل لتقليص حجمه.
الـ ـغـ ـم ــوض الـ ـ ـ ــذي يـ ـل ــف الـ ـعـ ـم ــل فــي
ال ــواجـ ـه ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـن ــائ ـي ــة أث ــار
حـ ـم ــات اقـ ـتـ ـص ــرت ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات
واملـ ـ ــواقـ ـ ــف ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،هاجمت البلدية واملعمل
والجهات السياسية التي تدعمهما.
أمني عام التنظيم الشعبي الناصري

لم تحصل البلدية على
مبلغ  8ماليين دوالر
مقابل الموافقة على
استقبال نفايات بيروت

أس ــام ــة سـعــد ق ــال ف ــي ت ـغــريــدة على
ح ـ ـسـ ــابـ ــه ع ـ ـلـ ــى «تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر» ،إن مــا
يحصل «صفقة جديدة بني البلدية
واملعمل» .أما رئيس البلدية السابق
عبد الرحمن البزري ،فقال في بيان
إن «إنـ ـش ــاء امل ـط ـمــر ل ــدف ــن زبــالـتـهــم
وف ـش ـل ـه ــم مـ ـع ــا ي ــذك ــرن ــا بـ ــاألزمـ ــات
الـبـيـئـيــة ال ـت ــي ع ــان ــت مـنـهــا املــديـنــة

طــوال عـقــود» .أمــا لجنة «الفعاليات
اإلنمائية» التي شكلها رجل األعمال
مـحـمــد زيـ ــدان ملــراق ـبــة عـمــل املـعـمــل،
فستعاود تحركاتها تجاه البلدية
واملرجعيات الصيداوية.
تستقبل
ـزال
الــافــت أن الـشــركــة ال ت ـ
ّ
ن ـفــايــات ب ـي ــروت وف ــق الـعـقــد املــوقــع
بـيـنـهــا وب ــن ب ـلــديــة ب ـي ــروت مـقــابــل
 95دوالرًا ل ـطــن ال ـن ـفــايــات ال ــواح ــد،
في حني أنها تقبض من الصندوق
امل ـس ـت ـقــل التـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ص ـي ــدا ـ ـ
ً
الــزهــرانــي مبلغًا مماثال عــن كــل طن
أيـضــا .وكــانــت الـشــركــة ،ومــن خلفها
تيار املستقبل ،قد ّ
تبرعت لحل أزمة
نفايات بيروت مطلع العام الجاري
بـنـقــل ال ـن ـفــايــات إل ــى مـعـمــل ص ـيــدا.
لكن ّ
تبي أن طاقته االستيعابية ال
تحتمل توريد  250طنًا يوميًا وسط
تراكم للنفايات في الباحة الخلفية
ل ـل ـم ـع ـمــل .م ــع ذل ـ ــك ،ف ــإن ــه ل ــم يـطـلــب
ال ـت ــوق ــف ع ــن الـ ـت ــوري ــد ،ل ـك ـنــه طـلــب
التوقف عن استقبال النفايات ذات
األحجام الكبيرة مثل األبقار امليتة
وال ــدوالـ ـي ــب وال ـص ـخ ــر والـ ـخ ـش ــب...
ورفع التسعيرة عن كل طن.
الـ ـش ــرك ــة ت ـس ـت ـف ـي ــد ،لـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا عــن
صيدا؟ تعهد مجلس الــوزراء بمنح
البلدية ثمانية ماليني دوالر مقابل
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ن ـف ــاي ــات
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت .مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـعـ ـن ــي ت ـ ـحـ ـ ّـدث
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،الف ـتــا إل ــى أن الـبـلــديــة
لــم تقبض املــايــن الـتــي ُوع ـ َـدت بها
حتى اآلن.

ّ
شب حريق في إحدى زوايا الجبل الجديد (علي حشيشو)

ّ
«مذكرة جلب» للقضاة
«من ال يحضر سوف يحجز في غرفة
الجرذان» ،و«استقاللية وإنجازات على
مــن؟» ،و«القضاء الضائع في الخطى
الضائعة» .كانت تلك بعض العبارات
التي تناقلها قضاة ومحامون في إطار
الـتـعـلـيــق عـلــى تـعـمـيــم رئ ـيــس مجلس
ال ـق ـضــاء األع ـل ــى ال ـقــاضــي ج ــان فهد
على «جميع القضاة بأهمية وضرورة
املـشــاركــة فــي احتفال «بــاســم الشعب
تبنى الدولة» افتتاحًا للسنة القضائية،
ال ـ ــذي ي ـق ــام يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ـق ـب ــل فــي
قاعة الخطى الضائعة في قصر عدل

بيروت» .في نص التعميم ،مارس فهد
أســال ـيــب تــرغـيــب ع ــدة لـتـحـفـيــز أف ــراد
ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ع ـلــى امل ـش ــارك ــة.
ّ
سيشرف القضاء
«رئيس الجمهورية
ب ــرع ــاي ــة وحـ ـض ــور هـ ــذا ال ـح ـفــل ال ــذي
سينقل مباشرة على الـهــواء ويشكل
الحدث املناسبة الوحيدة التي يتم فيها
عرض واقع القضاء العدلي وإمكانياته
وإن ـجــازاتــه وتـحــديــاتــه أم ــام السلطتني
التشريعية والتنفيذية وأمام املواطنني».
الـتــرغـيــب ي ـكــاد يـنـقـلــب إل ــى م ــا يشبه
الترهيب بــاإليـعــاز إلــى الــرئـيــس األول

ملحكمة االستئناف في بيروت التبليغ
ّ
«سيتغيبون
عن أسماء القضاة الذين
عن الحفل وذكر أسباب التغيب».
«ن ـح ـت ـف ــل ب ـ ـ ـمـ ـ ــاذا؟» .ت ـ ـسـ ــاؤل طــرحــه
عــدد من القضاة بعد تبلغهم الدعوة،
الفتني إلــى أن أسلوبها بــدا كـ«مذكرة
ّ
جـ ـل ــب» .وي ــذك ــر ه ـ ــؤالء ب ـمــا وص ـفــوه
بــاإلســاءة الثالثية للسلطة القضائية:
«أواله ـ ــا الـتـشـكـيــات الـقـضــائـيــة الـتــي
فـ ّـصـلـتـهــا الــزعــامــات الـسـيــاسـيــة على
قياس طوائفها وأحزابها ومصالحها
ودهـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء.

وث ــان ـي ـت ـه ــا ،ت ـض ـمــن س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
وال ـ ــروات ـ ــب الـ ـج ــدي ــدة إلـ ـغ ــاء ص ـن ــدوق
تعاضد الـقـضــاة .أمــا ثالثة اإلس ــاءات،
فموافقة فهد نفسه على طلب السلطة
السياسية فـ ّـك اعتكاف القضاة الــذي
ّ
نفذوه احتجاحًا على بنود السلسلة،
ُ
مــن دون تحقيق املطالب الـتــي وع ــدوا
ب ـه ــا ،ال سـيـمــا تـعـهــد رئ ـي ــس مجلس
النواب باستثنائهم من السلسلة وعقد
جـلـســة خــاصــة لـلـنـظــر ف ــي مطالبهم،
لكنه لم ُ
يدع إليها».
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
تقرير عاد الحديث في اآلونة األخيرة عن مخطط للواجهة البحرية في طرابلس والميناء ،إذ ُعرضت دراسة للـ UNDPعلى مجلس بلدية الميناء ،ومورست
ضغوط على األعضاء للتصويت عليها فور عرضها ،من دون مناقشتها ،ما استدعى ضغوطًا مقابلة أسفرت عن فرصة عشرة أيام لمراجعة هذه
الدراسة ،قبل التصويت عليها في  26الشهر الجاري ...فماذا تتضمن؟

ُ َّ
ماذا يخطط للواجهة البحرية
في طرابلس والميناء؟
ناريمان الشمعة
ُعـ ــرض أخ ـي ـرًا ع ـلــى امل ـج ـلــس الـبـلــدي
ف ــي امل ـي ـن ــاء دراسـ ـ ــة ب ـع ـن ــوان «تـقـيـيــم
وت ـص ـم ـي ــم أن ـش ـط ــة إعـ ـ ـ ــادة ال ـتــأه ـيــل
الـ ــازمـ ــة مل ـن ـط ـقــة املـ ـيـ ـن ــاء ال ـســاح ـل ـيــة
وواجـهــة الـكــورنـيــش» ،أعدتها شركة
 Team Internationalب ـت ـك ـل ـيــف مــن
ب ــرن ــام ــج األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي
 ،UNDPوت ـ ـ ـقـ ـ ـ َّـدر م ـ ـ ــدة ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذا
املـشــروع بعامني ونـصــف وبكلفة 17
مليون دوالر.
تركز هذه الدراسة على توحيد مشهد
ال ـك ــورن ـي ــش ال ـب ـح ــري ل ـي ـص ـبــح أك ـثــر
تـنــاغـمــا؛ م ـســاحــات خ ـض ــراء؛ مــاعــب
لألطفال؛ حمامات عامة؛ إنــارة عامة
تعتمد على الطاقة الشمسية و LED؛
تـنـظـيــم ال ـس ـيــر لـيـتـنــاســب م ــع كـثــافــة
الحركة املرورية؛ تسهيل حركة املشاة
مــن املــديـنــة الـقــديـمــة إل ــى الـكــورنـيــش؛
خـ ـط ــوط س ـي ــر لـ ـل ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة
وامل ـشــاة؛ تجهيز البنية التحتية من
ص ــرف ص ـحــي وم ـي ــاه وم ـي ــاه أم ـطــار
وك ـهــربــاء؛ تنظيم مــواقــف ال ـس ـيــارات
وحصرها بجانب الرصيف الداخلي
للكورنيش مع توصيات باستحداث
م ــواق ــف ف ــي املـ ـس ــاح ــات الـ ـف ــارغ ــة أو
ً
الـتــي قــد يخليها الـجـيــش مستقبال؛
اس ـت ـح ــداث خ ـط ــوط لـلـنـقــل ال ـع ــام مع
تــوصـيــات لـلـقـطــاع ال ـخــاص لتشغيل
باصات نقل عام على طول الكورنيش؛
اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث بـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـت ـي ــة خ ــاص ــة
باألكشاك مع توصية بتوزيعها على
طول الشاطئ ،بحيث تفصل مساحة
 300متر على األقل بني كل منها ،وأن
ت ـك ــون م ــوح ــدة ال ـش ـكــل دون كــراســي
وطاوالت.
يقع النطاق الجغرافي لهذه الدراسة
م ــن مـنـطـقــة ال ـب ــواب ــة ف ــي امل ـي ـن ــاء إلــى
امل ـ ـل ـ ـعـ ــب األوملـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـب ـل ــدي ــة
ط ــراب ـل ــس ،وت ـب ــدأ م ــن حـ ــدود األم ــاك
الخاصة وتنتهي عند حــدود األمالك
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة .أي ال ت ـ ـت ـ ـعـ ــدى ح ـ ــدود
الكورنيش الحالي .لكن األمــر الالفت

تجري محاولة رفع عامل
االستثمار خدمة لمشاريع
سكنية وسياحية خاصة
أن ـهــا ل ــم ت ـعــرض عـلــى مـجـلــس بلدية
ُ
طرابلس ،ولم تنظم أي اجتماعات أو
ورش عمل بني الجهات العاملة على
ال ــدراس ــة والـبـلــديــة ،إذ ك ــان التنسيق
وال ـتــرك ـيــز مـنـصـبــا ف ـقــط ع ـلــى بـلــديــة
امليناء.
ّ
تعد الدراسة املذكورة تحديثًا لدراسة
 ،Pacemالتي أعدت عام  2010بتعاون
مــع جامعة تــولــوز وبلدية مارسيليا
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة بـ ـتـ ـم ــوي ــل م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي واعتمدتها «استراتيجية
ال ـف ـي ـح ــاء  »2020ض ـم ــن مـشــاريـعـهــا
األربعة والعشرين ،وكانت تهدف إلى
ترتيب الحيز العام وإعــادة التواصل
بني الحيز املبني والبحر ،اإلفــادة من
املــديـنــة الـقــديـمــة وامل ــراف ــئ والــواجـهــة
ال ـب ـحــريــة والـ ـج ــزر ،وتـتـضـمــن إن ـشــاء
أك ـ ــواري ـ ــوم ون ـ ـ ــادي غ ـط ــس وم ـســابــح
شعبية وأماكن مخصصة للرياضات
املائية ضمن رؤي ــة تنموية متكاملة
تــراعــي الـحـفــاظ عـلــى األم ــاك العامة

يجري التصويت على الدراسة في  26الشهر الجاري وفي اإلطار :صورة عن مخطط الواجهة البحرية (هيثم الموسوي)

والبيئة ،بتكلفة ال تتجاوز  35مليون
دوالر ،ولكنها لم تحظ بمساع ّ
جدية
ٍ
ل ـتــأمــن ال ـت ـمــويــات ال ــازم ــة لتنفيذ
مشاريعها .أمــا الــدراســة الحالية فقد
اجتزأت أقسامًا مهمة لم تتطرق إليها.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع« ،اب ـت ـع ــدت
 UNDPعن التخطيط لتنظيم األمالك
الـبـحــريــة بـمــا فـيـهــا املـسـبــح الشعبي
ومـ ــرفـ ــأ الـ ـصـ ـي ــادي ــن وال ـ ـ ـجـ ـ ــزر ،ب ـن ــاء
عـلــى طـلــب رئـيــس الـبـلــديــة ،نـظـرًا إلــى
ال ـت ـح ـف ـظــات وامل ـ ـخـ ــاوف م ــن الـشـهـيــة
املفتوحة على شاطئ الفيحاء».

حجج تمويل المشروع
ج ـ ــرى الـ ـت ــروي ــج لـ ـل ــدراس ــة ال ـج ــدي ــدة
وش ـ ـ ــارك س ـي ــاس ـي ــون ورج ـ ـ ــال أع ـم ــال
ف ــي م ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط لـلـتـصــويــت
عليها فورًا ،بحجة أن األموال املؤمنة
ل ـت ـن ـف ـيــذ املـ ـش ــاري ــع ق ــد ت ـط ـي ــر .إال أن
امل ـبــالــغ املــؤم ـنــة ال ت ـت ـعــدى مـلـيــونــن
و 300ألف دوالر ،مقسمة كاآلتي500 :
ألـ ــف دوالر وفـ ــر م ــن قـ ــرض م ـش ــروع
ال ـص ــرف الـصـحــي الـبــالـغــة تـكـلـفـتــه 5
ماليني دوالر من الصندوق الكويتي،
ال ـه ــادف إل ــى ت ـحــويــل امل ـي ــاه املـبـتــذلــة
ع ــن امل ـص ـب ــات ال ـب ـح ــري ــة إلـ ــى مـحـطــة
الـتـكــريــر ،ومـلـيــون و 800أل ــف دوالر
ت ـ ــواف ـ ــرت مـ ــن خـ ـ ــال م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـمــل

الدولية عبر وزارتي العمل والشؤون
االجـتـمــاعـيــة ضـمــن بــرنــامــج العمالة
املكثفة القصيرة املــدى لدعم املجتمع
املضيف لالجئني السوريني ،الهادف
إل ــى تشغيل عـمــالــة مــؤقـتــة مناصفة
بني العمالة اللبنانية والسورية .ومن
املـتــوقــع اس ـت ـخــدام األم ـ ــوال املـتــوافــرة
حــال ـيــا لـتـنـفـيــذ امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى منه
لجهة الرصيف الداخلي للكورنيش،
على أن يستكمل الباقي على مراحل
في حــال توفير ال ــ 15مليونًا الباقية،
إال أن هذا التمويل صعب ،نظرًا إلى أن
الجهات املمولة ال تجده من أولويات
املدينة.

الهدف رفع عامل االستثمار
م ــا ج ــرى أشـ ــاع ت ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة :لم
أه ـم ـل ــت دراسـ ـ ـ ــة Pacem؟ وم ـ ــا م ــدى
الـ ـت ــراب ــط بـ ــن ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع وط ـلــب
تعديل املخطط التوجيهي للواجهة
البحرية في مدينتي طرابلس وامليناء
لرفع عامل االستثمار؟ وما عالقة ذلك
ب ـم ـشــروع  Tripoli sea landاملـمـلــوك
مــن يــوســف ف ـتــال؟ وم ــا عــاقـتــه أيضًا
بالعقار  1304املستحدث في البحر؟
ومشروع ردم مليون متر مربع؟
ي ـق ــول م ـس ــؤول  UNDPف ــي ال ـش ـمــال،
آالن ال ـشــاطــري ،إن «امل ـش ــروع يهدف

إلى ترتيب الحيز العام في كورنيش
املـ ـيـ ـن ــاء ،وال ع ــاق ــة ل ــه م ــن ق ــري ــب أو
ب ـع ـي ــد بـ ــرفـ ــع عـ ــامـ ــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أو
تغيير املخطط التوجيهي للفيحاء،
وأن ال ـبــرنــامــج مـلـتــزم مـعــايـيــر األم ــم
املتحدة».
وكان رئيس بلدية امليناء عبد القادر
عـلــم ال ــدي ــن ،قــد ص ـ ّـرح مـ ــرارًا بــأنــه لن
يـسـمــح لـحـيـتــان امل ــال بــالـتـعــدي على
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ،وال ب ــأي م ـشــروع
ي ـخ ــال ــف الـ ـق ــان ــون .ولـ ـك ــن ك ـ ــان الف ـتــا
أن ت ـقـ ّـدم بـلــديــة املـيـنــاء طلبًا ملديرية
التنظيم املــدنــي بتاريخ 2017/6/28
معززًا بقرار من مجلس اتحاد بلديات
الـفـيـحــاء ب ـتــاريــخ  ،2017/7/8يــرمــي
إلى «إعادة دراسة املخطط التوجيهي
ملنطقتي بساتني طرابلس وبساتني
امل ـي ـنــاء امل ـقــاب ـلــة ل ـلــواج ـهــة الـبـحــريــة،
وذلك لضرورة إنشاء نظام عام متقدم
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ي ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار أه ـم ـيــة
الواجهة البحرية السياحية».
وعلى الرغم من أن موضوع الطلب لم
يتطرق مباشرة لعامل االستثمار ،إال
أن املقترح املرفق يوضح اآلتي :تقسم
امل ـن ـط ـقــة إل ــى ث ــاث ــة ص ـف ــوف بحسب
قربها من البحر ،وفــي حــال ضـ ّـم عدة
عقارات لتصبح وحدة عقارية واحدة
ت ـف ــوق مـســاحـتـهــا  6000م ـتــر مــربــع،

يسمح باالستثناء اآلتي:
ال ـص ــف األول( :ال ــواجـ ـه ــة ال ـب ـحــريــة)
ُيـ ـض ـ َ
ـاع ــف ع ــام ــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـع ــام
مــرتــن ،لتصبح  2.4مــع اإلب ـقــاء على
االستثمار السطحي  ،%60باإلضافة
إلــى السماح بإنشاء أبــراج مهما بلغ
ارتفاعها.
الـصــف ال ـثــانــي( :ال ـع ـقــارات الخلفية)
ُي َ
ضاعف عامل االستثمار العام مرة
ونصفًا لتصبح  1.8مــع اإلبـقــاء على
االستثمار السطحي  ،%40باإلضافة
إلى زيادة االرتفاع األقصى لتصل إلى
عشرة طوابق ( 30مترًا).
الصف الثالث( :كل ما بقي) ُي َ
ضاعف
عــامــل االسـتـثـمــار ال ـعــام  1.2لتصبح
 1.8م ـ ــع اإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
السطحي  %60واإلبقاء على االرتفاع
األقصى ّ
ست طبقات ( 18مترًا).
وقـ ــد حـ ــدد امل ـق ـت ــرح أرق ـ ــام ال ـع ـق ــارات
املـطـلــوب تعديل املخطط التوجيهي
العام ألجلها.

علم الدين :الميناء ليست أقل من
بيروت ودبي
فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــع رئـيــس بلدية
امل ـي ـنــاء ع ـبــد ال ـق ــادر ع ـلــم ال ــدي ــن ،قــال
إن شــاطــئ امليناء بحاجة مــاســة إلى
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حسين طراف

ـاس بعد أن
إع ــادة ترتيب وتنظيم ق ـ ٍ
ت ـح ــول ــت امل ـن ـط ـق ــة إل ـ ــى ع ـش ــوائ ـي ــات،
مـثــل ح ــارة الـتـنــك وال ـح ــارة الـجــديــدة
وبــرج الحمام ،كذلك إن بناء املطاعم
يجري عشوائيًا ،لذا أطمح إلى ترتيب
الواجهة لتكون ليست بأقل مستوى
مــن ب ـيــروت ودبـ ــي .أم ــا امل ـق ـتــرح ،فقد
ُر ّد من مديرية التنظيم املدني ،وهو
مرهون بدراسة يعدها ،وقد يجد ذلك
مناسبًا وقد ال يجده ،هذا عدا عن أن
قانون البناء يسمح ملن يمتلك عددًا
ّ
بضمها واالستفادة من
من األراضي
رفــع عــامــل االسـتـثـمــار غير املـحــدود،
مــع العلم أنــي ال أمـلــك أراض ــي هناك،
وال أح ــد عـلــى الــواج ـهــة الـبـحــريــة في
امليناء يمتلك عددًا من األراضي».
ق ـ ــد ال ي ـم ـت ـل ــك أي م ـس ـت ـث ـم ــر ع ـ ــددًا
م ــن ال ـع ـق ــارات ف ــي امل ـي ـنــاء اآلن ،وقــد
ي ـم ـت ـل ـك ـهــا ب ــأس ـم ــاء م ـخ ـت ـل ـفــة ،كــذلــك
م ــن الـسـهــولــة بـمـكــان تـمـلــك ع ــدد من
األراضــي املتجاورة ما دامــت األمــوال
مـتــوافــرة .وه ــذا يستوجب الـتـســاؤل:
ُ
هل تعد املخططات التوجيهية وفق
متطلبات آنية أم رؤية مستدامة؟ وما
ع ــاق ــة أصـ ـح ــاب امل ـش ــاري ــع ال ـخــاصــة
باألمر؟

مشروع Tripoli Sealand
المستفيد
ليس خافيًا أن يــوســف فـتــال ونجله
ي ـم ـل ـكــان  9ع ـ ـقـ ــارات مـ ـتـ ـج ــاورة عـلــى
ال ــواج ـه ــة ال ـب ـحــريــة ال ـتــاب ـعــة لـنـطــاق
ب ـلــديــة ط ــراب ـل ــس ،اسـتـحـصــل عليها
بنظام اإلحــال والتبديل في مشروع
الـضــم وال ـف ــرز .وك ــان قــد تـقــدم بطلب
لـلـحـصــول عـلــى الـتــراخـيــص الــازمــة
ع ــام  2012مل ـشــروع Tripoli Sealand
إلنـ ـش ــاء مـ ـش ــروع عـلـيـهــا ي ـه ــدف إلــى
إق ــام ــة  24مـبـنـ ًـى سـكـنـيــا ،ارت ـف ــاع كل
مـنـهــا ي ـفــوق  50م ـت ـرًا وب ــرج ــن يبلغ
ارت ـفــاع كــل منهما  80م ـت ـرًا ،ومجمع
ت ـ ـجـ ــاري وف ـ ـنـ ــدق  4نـ ـج ــوم وم ـح ـطــة
وقـ ـ ـ ـ ــود ومـ ـ ــوقـ ـ ــف سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات أرضـ ـ ــي
وط ـب ـق ـت ــن ُس ـف ـل ـ َـي ــن ( 3355مــوقــف
سيارة) ،إضافة إلى ردم ما ال يقل عن
 87ألــف متر مربع بامتداد  350مترًا
في البحر ،على أن تبقى حصرًا لرواد
املارينا .وقد القى املشروع معارضة
شـ ــديـ ــدة ،وم ـ ــا زال ،م ــن أعـ ـض ــاء فــي
املجلس البلدي وفعاليات سياسية،
وم ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات مـ ـجـ ـتـ ـم ــع مـ ــدنـ ــي،
وتصدت له «حملة بحرنا برنا» على
مدى ثالث سنوات ،إذ إنه تضمن 40
مخالفة قانونية وبيئية وهندسية.
وهـ ــا ق ــد عـ ــاد ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه م ـج ــددًا
بعد طلبات تعديل عامل االستثمار
ل ـت ـت ــواف ــق مـ ــع م ـت ـط ـل ـبــات امل ـ ـشـ ــروع،
مستخدمني كالعادة الترويج املضلل
له بتوفير آالف فرص العمل .وينتشر
عـبــر وســائــل ال ـتــواصــل مــا م ـفــاده أن
ّ
املستثمر نفسه تملك ما سمي «العقار
 »1304املستحدث على املسطح املائي
ل ـل ـم ـت ـنــزه ال ـب ـح ــري ل ـشــاطــئ امل ـي ـنــاء،
لـيـحــل مـحــل مــدعــي املـلـكـيــة بانتظار
ال ـق ـضــاء لـلـبــت ف ـيــه .ه ــذا إض ــاف ــة إلــى
تلميحات إلــى صفقات ُعـقــدت خالل
م ــؤت ـم ــر ب ــرش ـل ــون ــة األخـ ـي ــر لـلـمـضــي
بمشروع «مدينة الواجهة البحرية»
ال ـه ــادف إل ــى ردم مـلـيــون مـتــر مــربــع
وال ـعــائــد لـشــركــة طــراب ـلــس الـقــابـضــة
لـلـتـنـمـيــة ،ال ـت ــي ُي ـ َـع ـ ّـد م ــال ــك م ـشــروع
 Tripoli Sealandأحد مؤسسيها.

ت ـتــدحــرج ك ــرة ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة عـلــى ح ــزب الـلــه
بسرعة كـبـّيــرة ،مــا يشكل تـهــديـدًا جــديــا للبلد برمته.
فمنذ أن وقــع الرئيس األميركي السابق ب ــاراك أوباما
في كانون األول  2015قانون «حظر تمويل حزب الله
دولـيــا» ،تتوالى اإلج ــراءات األميركية لتطبيق بنود هذا
الـقــانــون بـهــدف تضييق الـخـنــاق عـلــى ح ــزب ال ـلــه .لقد
هــدف قانون  2015إلــى عــزل الحزب عن النظام املالي
واملصرفي عبر التهديد بفرض عقوبات على املصارف
األجـنـبـيــة والـلـبـنــانـيــة ال ـتــي ت ـقــدم تـسـهـيــات مصرفية
لــه ولــأشـخــاص واملــؤس ـســات الـ ــواردة أسـمــاؤهــم على
الئحة العقوبات الخاصة بهذا القانون ،كذلك عمل على
إع ــداد تـقــاريــر دوري ــة تـحــت ع ـنــوان «نـشــاطــات الـحــزب
املتعلقة بتبييض األموال وتجارة املخدرات والنشاطات
اإلجرامية األخرى».
حاليًا تدرس لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب
األميركي مـشــروع قــانــون يهدف إلــى إدخــال تعديالت
على قانون  ،2015وآخــر يهدف إلى معاقبة حزب الله
بتهمة اسـتـخــدام املــدنـيــن ك ــدروع بشرية خــال ُحرب
القانون املـعـ ّـدل
تموز  .2006أهــم مــا ورد فــي مـشــروع
ُ
هو الدعوة إلى فرض عقوبات تشمل حجز املمتلكات
واملـنــع مــن دخــول الــواليــات املتحدة األميركية على كل
من يقدم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا ملؤسسات حزب
الله املختلفة ،ويسمي مشروع القانون بيت املال ،جهاد
البناء ،هيئة دعــم املقاومة اإلســامـيــة ،تلفزيون املنار،
إذاع ــة الـنــور وغـيــرهــا مــن املــؤسـســات التابعة للحزب.
باإلضافة إلــى فــرض عقوبات على الــدول األجنبية أو
ممثلي هذه الدول التي تقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا لحزب
الله أو ت ــزوده باألسلحة .و ُجــديــد املـشــروع الــدعــوة إلى
إع ــداد تقارير عــن الـطــرق املعتمدة مــن قبل حــزب الله
للحصول على تمويل والقيام بحواالت مصرفية ،سواء
كــان ذلــك مــن طريق اسـتـخــدام النشاطات التجارية أو
مراكز الصيرفة أو مناطق التجارة الحرة أو املؤسسات
الـتـجــاريــة الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة الـحـجــم .وم ــن الــافــت
للنظر أن املشروع ّ
ينص على إعداد تقارير عن مجموع
مــداخـيــل حــزب الـلــه ونـفـقــاتــه العسكرية واالجتماعية
وتقارير عن ممتلكات ومصادر دخل قياديي حزب الله
من مسؤولني وأعضاء هيئة سياسية ومركزية ونواب
ووزراء.
وفي سياق متصل تسعى ُ اإلدارة األميركية من خالل
مشاريع قوانني العقوبات املقترحة إلى محاصرة حزب
الله أوروبيًا ودوليًا من خالل إعداد تقارير تتهم الحزب

بــالـقـيــام بـنـشــاطــات كـ ـ «ت ـج ــارة املـ ـخ ــدرات» و«اإلت ـج ــار
بــالـبـشــر» تمهيدًا الت ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمـ ًـة مــن ِقبل
اإلدارة األميركية لتصنيف حزب الله ُمنظمة إجرامية
على املستوى الــدولــي .وآخــر القوانني املقترحة قانون
يسعى إلى ُمعاقبة حزب الله بتهمة استخدام املدنيني
 2006وتـخــزيــن
كـ ــدروع بـشــريــة خ ــال عـ ــدوان ت ـمــوز ً
أسـلـحــة ضـمــن إنـ ـش ــاءات مــدن ـيــة ،مـتـهـمــة إيـ ــاه بـخــرق
القوانني الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
ال يـمـكــن االع ـت ـب ــار أن ه ــذه ال ـع ـقــوبــات ت ـط ــاول حــزب
ال ـلــه بـقـيــادتــه الـعـسـكــريــة ف ـقــط ،ألن ـهــا ت ـطــاول مجموع
ـواد
مؤسسات وم ــدارس ومستشفيات وجمعيات ونـ ٍ
وأف ـ ـ ــراد ،وبــال ـتــالــي ت ـط ــاول جـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن املـجـتـمــع
الـلـبـنــانــي ،كــذلــك ف ــإن ح ــزب ال ـلــه الـسـيــاســي ه ــو العــب
رئيسي فاعل ومؤثر ،ال بل ّ
مقرر في الحياة السياسية
اللبنانية بنوابه ووزرائه وسياسييه .إذن هذه العقوبات
ليست موجهة ضد حزب الله أو ضد جزء من الطائفة
الشيعية فــي لبنان ،بــل هــي عقوبات موجهة ضــد كل
لبنان ،وستطاول بتأثيراتها كل لبنانً .
بناء عليه ،كيف

من يجرؤ على إبالغ السفارة
خطوات بالدها
األميركية أن
ّ
مرفوضة ألنها تمس مصالح
مواطنين لبنانيين؟

يتعاطى املسؤولون في لبنان مع هذه العقوبات؟
على الصعيد املـصــرفــي ،ســارعــت املـصــارف اللبنانية
إلى تقديم الطمأنات لــإدارة األميركية حول حرصها
على تطبيق ما يصدر من قرارات أميركية ،ودأب حاكم
م ـصــرف لـبـنــان عـلــى الـتـصــريــح بــأنــه ُم ـل ـتــزم الـقــوانــن
والقرارات األميركية ،وتوجهت عدة وفود مصرفية إلى
واشنطن لتشرح لــإدارة األميركية حرصها على منع
حزب الله من استخدام املصارف اللبنانية ،بالتالي كان
لسان حالهم يقول :عاقبوا حزب الله كما شئتم ،لكن
ابتعدوا عن املصارف .وفي كثير من الحاالت ،تجاوزت
بعض املصارف اللبنانية بأشواط ما هو مطلوب منها
بحسب القانون األميركي ملعاقبة حزب الله ،إذ عمدت
إل ــى إغ ــاق م ـئــات الـحـســابــات ألش ـخــاص مـقــربــن من

حــزب الـلــه أو أقــربــاء لـهــم ،وأغـلـقــت حـســابــات لعشرات
ُ
املــؤسـســات والجمعيات الدينية الـتــي تـ َـعـ ّـد ُمـقــربــة من
ً
حــزب الـلــه .فضال عــن قطع بعض املـصــارف التزامات
غـيــر معلنة لـ ــإدارة األمـيــركـيــة تتخطى مــا هــو ُمعلن
عنه في القانون األميركي ،وقد تكون بعض املصارف
مــن خــال عـشــرات الـلـقــاءات التي ُعـقــدت مــع مسؤولني
أمـيــركـيــن فــي واشـنـطــن وفــي ب ـيــروت تبنت السياسة
األميركية الهادفة إلى ُمحاصرة حزب الله.
أم ــا عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي ،فـقــد قــامــت وف ــود عــدة
بزيارة واشنطن ،ال ملعارضة قوانني كهذا القانون ،ولكن
للشرح ل ــإدارة األمـيــركـيــة عــن مــدى الـضــرر ال ــذي من
املمكن أن تتركه هذه العقوبات على الوضع االقتصادي
في لبنان ،وأنه ال مانع من معاقبة حزب الله حصرًا .إن
ّ
جل ما قامت به الوفود النيابية هو استجداء لقاءات مع
بعض أعضاء الكونغرس األميركي ،وفي أغلب األحيان
ما كانت لتتم لوال جهود بعض اللبنانيني املغتربني في
الواليات املتحدة األميركية.
إذن ،ي ـت ـبــارى ال ـس ـيــاس ـيــون وامل ـصــرف ـيــون ف ــي لـبـنــان
على التأكيد أن القطاع املصرفي بخير وأن العقوبات
األميركية ضد حزب الله لن تطاول هذا القطاع دون أي
موقف رسمي رافــض ملبدأ فــرض عقوبات ضد حزب
لبناني .أين وزارة الخارجية من هذا املوضوع؟ وما هي
اإلجراءات التي عمدت أو ستعمد إلى اتخاذها رسميًا؟
ه ــل م ــن ي ـج ــرؤ ع ـلــى اس ـت ــدع ــاء ال ـس ـف ـيــرة األم ـيــرك ـيــة
إلبــاغـهــا رف ــض الــدولــة اللبنانية ألي تــدخــل خــارجــي
ّ
يمس فــردًا أو مؤسسة أو حزبًا لبنانيًا هــو جــزء من
مجلسها النيابي وحكومتها ،بالتالي جزء من شرعية
وجود هذه الدولة؟ هل من يجرؤ على إبالغها اعتراض
لبنان على أي عقوبات ُموجهة ضد حزب الله وأن من
شأن عقوبات كهذه ،إذا أقرت ،توتير العالقات بني لبنان
والواليات املتحدة األميركية؟ أين دور األجهزة األمنية
اللبنانية أمام ما يقوم به مخبرو السفارة األميركية من
معلومات عــن مــواطـنــن لبنانيني ،حيث يمارس
جمع ُ
ه ــؤالء امل ـخ ـبــرون عملهم بجمع املـعـلــومــات والـبـيــانــات
واألرقام وكل ما يخص حزب الله بحرية مطلقة .أال ُي َع ّد
التخابر مع جهة أجنبية جرمًا ُيعاقب عليه القانون؟
ســواء اختلف البعض مــع حــزب الله أو اتفقوا معه ،ال
بــد مــن االع ـتــراف بــأن قــوة حــزب الـلــه وتضحياته هي
مصدر قوة لبنان ،وهي التي جعلت لبنان محط اهتمام
دول العالم .فأمام حرب اإللغاء تلك ،هل من يجرؤ من
املسؤولني اللبنانيني على إعالن أن الرد سيكون حازمًا
إذا فرضت الواليات املتحدة األميركية عقوبات على أي
طرف لبناني؟

إضاءة

ً
ِفعلة جريصاتي ...وقد ذهبت مثال
محمد نزال
نجح املحامي أنطوان طوبيا في تسجيل سابقة،
ستدخل أرشيف القضاء ،بامتناعه عن حضور
ّ
جلسات محاكمة موكله إال بشرط اعتذار وزير
ّ
العدل سليم جريصاتي ّ
وتعهده عدم التدخل في
ّ
ّ
(مجددًا) .نجح في ذلك ،كموقف مبدئي،
القضية
إذ اعتكف عن حضور خمس جلسات متتالية،
إال ّأن الوزير لم يلب طلبه .لم يعتذر ،ولم ّ
يتعهد أال
ِ
َ
ّ
ُي ّ
عالنيتها ،باتصاله
كرر ِفعلته غير املسبوقة في
بـقــاضــي املـحـ ّكـمــة وال ـض ـغــط عـلـيــه عـلــى طريقة
ّ
ّ
القضية ،بعد موقف املحامي،
«بـ ّـد ّي منك» .ظلت
م ـعــل ـقــة ِمـ ــن ح ــزي ــران امل ــاض ــي .ال ــوزي ــر رف ــض،
ّ ً
ً
أصـ ــا ،أن يعتبر نـفـســه م ـتــدخــا فــي الـقـضـ ّـيــة.
ّ
عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،ع ــد مــا فـعـلــه ،وه ــو املنقول
بــال ـصــوت والـ ـص ــورة ،خ ـطــوة إيـجــابـ ّـيــة ِم ــن أجــل
ّ
املاضية ،في
«مصلحة القضاء» .خــال األشهر
مرحلة االعتكاف ،رفعت املحكمة طلبًا إلى نقابة
ّ
حل ّ
لتغيب طوبيا عن الجلسات.
املحامني إليجاد
ل ــم ي ـن ـفــع ذل ـ ــك .رف ـع ــت امل ـح ـك ـمــة ط ـل ـبــا آخ ـ ــر ،مع
ضغوط أخــرى عبر مجلس القضاء األعلى ،إلى

أن تمنت النقابة أخيرًا على املحامي العودة لتقديم
ّ
القضائية كانت ّ
تقر ،في
مرافعته .أكثر األوساط
ّ
السر وفي ّالعلن ،حق املحامي في االعتراض ألن
ً
ّ
الشخصية ،فضال عن
بكرامته
املسألة تتعلق ّ
ّ
لبديهيات العمل القضائي.
خرق فاضح ،موثق،
ام ـت ـثــل امل ـح ــام ــي أخـ ـيـ ـرًا .ح ـضــر إلـ ــى املـحـكـمــة،
األسبوع املاضي ،وقـ ّـد ُم مرافعته األخيرة .ذهبت
ّ
القضية إلــى الشهر املـقـبـ ّـل للحكم .فــي الشكل،
الــوزيــر ينتصر .كــان مـتــوقـعــا .هــذا يحصل في
لـبـنــان .يحصل هــذا عمومًا فــي «ال ــدول املـ ّ
ـزيـفــة»
التي تستورد املفاهيم «املبهبطة عليها» ...مثل
ّ
»استقاللية القضاء» وما شاكل.
ّ
ال عــاقــة هـنــا ألص ــل الـقـضــيــة املــوضــوعــة أمــام
املحكمة .ال عالقة للمتهم طارق يتيم ّأو للراحل
ج ــورج ال ــري ــف ،ل ـحــادثــة الـصـيـفــي وك ــل م ــا دار
حــول ـهــا .م ــا فـعـلــه ال ــوزي ــر ك ــان بـمـثــابــة قـضـ ّـيــة
ّ
ّ
قضية
القضية األص ــل .أصبحت
تـفـ ّـرعــت عــن
ّ
قائمة بذاتها .قد تكون الثقافة القضائية غائبة
ع ــن أك ـثــر ال ـن ــاس ،ول ـيــس ه ــذا ف ــي لـبـنــان فـقــط،
ّ
إنما الوزير نفسه ،وسائر القضاةَ ،يعلمون أي
ُ
ُ
استهجان يمكن أن تلقاه فعلة الوزير لو ع ِرضت

ً
ع ـلــى ق ــاض فــرن ـســي ،م ـث ــا .ه ـن ــاك ،وف ــي دول
خ ــرى ،تكون استقالة ال ــوزراء أحيانًا ألسباب
أ ّ
ّ ً
ـا ،بل ألسباب ُت ّ
عد عــادة سخيفة في
أقــل تــدخـ
ّ
القضية اآلن في عهدة
بالدنا .عمومًا ،أصبحت
هيئة محكمة جديدة في جنايات بيروت ،بعدما
ُ ّ
ّ
القضية
شكل القاضي السابق ،الذي كان يتابع
مــرح ـلـ ّـيــا ،إل ــى مــوقــع آخ ــر ض ـمــن الـتـشـكـيــات
األخيرة.
ّ
ّ
ّربما صادف هذه ّ
املرة ّأن موكل املحامي ،املتهم،
ليس محبوبًا ِمن قبل «الرأي العام» .هو صاحب
الجرم هنا .لكن غدًا ،أو بعد غد ،عندما سيحصل
تـ ّـدخــل سياسي فــي عمل القضاء ،ملصلحة َمن
سيكون محبوبًا ِمــن قبل «ال ــرأي الـعــام» نفسه،
ّ
فإنه لن يكون مسموحًا لألبواق التي سكتت على
ّ
ّ
«استقاللية
فعلة الــوزيــر أن تخرج لتتفجع على ّ
الـقـضــاء» ...تحت طائلة التذكير .هــذا كــل ما في
جريصاتي كمحطة
األمــر .هــذا ما تنفع له فعلة
ّ
أرشيفية ،للذاكرةُ ،يعاد إليها في ّكل ّ
مرة يخرج
ُ
ُ
فيها َمــن يتاجر بــ«املـبــادئ» .يمكن أن يستفاد
ّ
الشعبية ،كأن ُيقال:
ِمنها ،أيضًا ،كمادة لألمثال
ً
«كما فعل جريصاتي» ...وقد ذهبت مثال.
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استحقاق

إعداد فاتن الحاج

تسع سنوات
ّ
مرت ،وتسع
دفعات ّ
تخرجت
من الجامعة
من دون
اللبنانية ّ
ممارسة حقها
في االنتخابات
الطالبيةُ .
ومذاك،
سيطرت األحزاب
على مجالس
الطالب ،وال زالت
مسيطرة حتى
اآلن .ولكن طالبًا
يحاولون «رفع
الصوت» ،وإجراء
انتخابات في ما
بينهم ،إلجراء
االنتخابات!

النوادي الطالبية أخذت منحى األحزاب لتمثيل الطالب (مروان طحطح)

نوادي الجامعة اللبنانية

انتخابات ...إلجراء االنتخابات!
شيماء الخطيب
ً
عــادة يتألف مجلس طالب الفرع في
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
(الـ ـف ــرع ال ـث ــال ــث) م ــن  14ع ـض ـوًا ،أمــا
اآلن ،وبـعــد «الـنـقــل والـتـنــاقــل» الــذي
ي ـح ــدث ب ـس ـبــب غ ـي ــاب االن ـت ـخ ــاب ــات،
منذ تسع سنوات ،أصبح يتألف من
ث ــاث ــة أع ـض ــاء ف ـق ــط .وهـ ــم ،بطبيعة
الـ ـح ــال ،ت ــاب ـع ــون ألحـ ـ ــزاب سـيــاسـيــة
لها «حـضــورهــا» فــي الجامعة .وفي
م ـج ـمــع ال ـ ـحـ ــدث ،هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب هــي
حـ ــزبـ ــان رئـ ـيـ ـسـ ـي ــان« ،حـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه»،
و«ح ــرك ــة أمـ ــل» .أخ ـي ـرًا ،اح ـتـ ّـج طــاب
على هــذا الـ ّـوضــع ،وطالبوا بتجديد
املجلس ليمثل كل األطــراف والفئات

انتخابات مجالس طالب...
لألساتذة!
ص ــدر «ال ـت ـع ـم ـيــم رق ــم  ،»7ق ـبــل أس ـب ــوع (16
تشرين األول  ،)2017في كلية اإلعالم ـ الفرع
مجالس
األول ،واملـتـعـلــق ب ــإج ــراء «ان ـت ـخــابــات
ّ
الـ ـف ــروع» .وال ـط ــاب الــذيــن قـ ــرأوه ـ ـ وه ــم قــلــة ـ
اع ـت ـقــدوا ،لـلــوهـلــة األولـ ــى ،أن هـنــاك انـتـخــابــات
طــال ـب ـيــة س ـت ـح ـصــل ف ــي ال ـك ـل ـي ــة .ولـ ـك ــن ه ــذه
االنـتـخــابــات هــي انـتـخــابــات ملجالس األســاتــذة
ّ
تتجدد وفقًا للقانون الرقم .66
التي يجب أن
ّ
ونص التعميم على مواعيد قبول الترشيحات
م ــن ق ـب ــل األس ـ ــات ـ ــذة ب ــن ال ـس ــاب ــع ع ـشــر مــن
تشرين األول والــرابــع والعشرين منه على أن
تـصــدر أسـمــاء املــرشـحــن املقبولني فــي اليوم
نفسه ،وتجرى االنتخابات ف ــي،2017/10/27
أما النتائج فتصدر في .2017/10/30

وليس طرفًا سياسيًا واحدًا فحسب.
الـجــديــد فــي املــوضــوع هــو مـحــاوالت
الـ ـط ــاب «تـ ـق ــري ــش» االح ـت ـج ــاج ــات،
م ــن خـ ــال إق ــام ــة أن ــدي ــة وت ـج ـمـعــات
للمطالبة بالحق العام .هكذا ظهرت
أندية جديدة هي «سما»« ،سيغما»،
«كــاف ـيــه ب ـل ــو» ،و«نـ ـ ــادي  .»+Bيـقــول
ناشطون في هذه األندية إنهم قرروا
تشكيل «اتحاد» أو «جبهة» للتصدي
للوضع القائم في الجامعة ،والدفع
إلجــراء انتخابات ،ولو على «صعيد
غير رسمي» ،وذلك لزحزحة الجمود
ال ـ ــذي ت ـ ــرزح امل ـج ــال ــس تـحـتــه حــالـيــا
(راج ـ ــع ع ــدد «األخـ ـب ــار» الـجـمـعــة ١٣
تشرين األول .)٢٠١٧
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـت ــابـ ـع ــن ل ـ ـلـ ــوضـ ــع فــي
الـكـلـيــة ،ف ــإن «حــركــة أم ــل» انسحبت
من املجلس الحالي .أصبح املجلس
يضم فقط رئـيــس املجلس ومـنــدوب
ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة (حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه).
وي ـم ـك ــن اخـ ـتـ ـص ــار الـ ــواقـ ــع ك ــاآلت ــي:
ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب،
ي ـش ــدد هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة إجـ ــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ط ــالـ ـبـ ـي ــة .وبـ ـم ــراجـ ـع ــة
ال ـط ــاب واألن ــدي ــة امل ـع ـتــرضــة ،يـقــول
هــؤالء إن «األح ــزاب هــي التي تعرقل
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات وت ـعــط ـل ـهــا» .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،يـقــول مـســؤول ن ــادي «سما»
ف ــي كـلـيــة ال ـه ـنــدســة ،أي ـم ــن ح ــاط ــوم،
إن «الـ ـتـ ـح ــرك ــات اآلن ت ـق ـت ـصــر عـلــى
الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك ووسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،وليس هناك شــيء على
أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع» .ثـ ــم ي ـ ـعـ ــود ،ل ـي ـفـ ّـســر
امل ــاء بــاملــاء ،وي ـقــول إن «الـقـصــة عند
أم ــل وح ــزب ال ـلــه ،واألن ــدي ــة ال عالقة
لـهــا ب ــامل ــوض ــوع» .ي ـس ـتــدرك ســريـعــا:
«ستكون هناك حركة طالبية في وجه
املجلس الحالي ،تنظمها األندية في
الجامعة» .وهــذه الحركة ،كما يلفت
ح ــاط ــوم ،سـيـكــون هــدفـهــا «تــوسـيــع»
املجلس الحالي ،من دون أن يوضح

عالوعد يا انتخابات
في  ،2012أصدر رئيس الجامعة ،آنذاك ،عدنان السيد حسني،
قرارًا بإجراء انتخابات طالبية في الجامعة اللبنانية وفروعها،
ولكن بسبب الخالفات املذهبية والسياسية بني الطالبّ ،
تأجلت
ّ
االنتخابات ألجل غير ّ
وتحددت في  8نيسان
مسمى ،وعادت
 ،2016ولكنها ألغيت مـجـ ّـددًا .وإن كــان «الجو السائد» يؤكد
أن االنتخابات في الجامعة تحتاج إلــى «قــرار سياسي» ،فإن
ما يمكن الجزم بــه ،هو أن اإلجابة تبقى عند رئيس الجامعة
اللبنانية ،فــؤاد أي ــوب ،الــذي «ال يرغب بالحديث عــن املوضوع
اآلن».

إن كانت الصيغة تقضي بتسويات
مع «مــن تبقى» في املجلس الحالي،
أو عبر إج ــراء انـتـخــابــات «داخـلـيــة»،
خارج اإلطار الرسمي.
م ــن الـنــاحـيــة ال ـقــانــون ـيــة ،األمـ ــور في
غــايــة ال ـص ـعــوبــة .فـقــد أصـ ــدر رئـيــس
الجامعة اللبنانية ،في  ،2012عدنان
السيد حسني ،املذكرة الرقم  12التي
ن ـ ّـصــت ف ــي ب ـنــدهــا ال ـثــانــي ع ـلــى «أن
تستمر الهيئات واملجالس الحالية
(ب ـم ــن ت ـب ـقــى م ــن أع ـضــائ ـهــا أو بمن
ّ
يمثلهم بعد االتفاق مع إدارة الفرع)
بـمـمــارســة مـهــامـهــا ،بــالـحــد األدنـ ــى،
لحني إجراء االنتخابات» .ويقول أحد
الناشطني في الجامعة اللبنانية ،إن
«امل ـجــالــس الـحــالـيــة تـسـتـخــدم البند
الثاني من املذكرة كذريعة للبقاء في
ّ
بحجة اال ّتـفــاق مــع اإلدارة»،
السلطة
ً
س ــائ ــا« :ه ــل ي ـحــق لـ ـ ــإدارة تحقيق
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـح ــزبـ ـي ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
املصلحة الطالبية العامة؟» .بحسب
امل ـع ـت ــرض ــن ع ـل ــى «الـ ـتـ ـم ــدي ــد» ،ه ــذا
الـبـنــد غـيــر واض ــح ،لــذلــك هـنــاك لغط

ال يحق للطالب
قانونًا إقامة انتخابات
ما لم تصدر مذكرة عن
رئيس الجامعة

ً
ح ــول ــه ،ف ـم ـث ــا« ،فـ ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
– ال ـ ـفـ ــرع ال ـف ــرن ـس ــي ،يـ ـق ــوم ال ـط ــاب
ب ـت ـن ـظ ـي ــم ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ـ ّـات ج ــزئـ ـي ــة بــن
بعضهم لصيانة حــقـهــم ،واسـتـنــادًا
إلى البند نفسه» .يقول هؤالء إن ثمة
«محاولة لتجهيل الطالب واألساتذة
األساتذة في
ّ
معًا» ،فهناك العديد من ّ
الـجــا ّمـعــة ال يـعـلـمــون أن ــه ي ـحــق لهم
ّ
ال ـت ــرش ــح ،كـمــا أن ه ـنــاك ال ـعــديــد من

ال ـط ــاب ال ــذي ــن «ل ــم يـعـلـمــوا بـقــانــون
االنتخابات الطالبية النسبي الــذي
ص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــام  .»2012ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة،
الصورة تتضح تدريجيًا« :النوادي
ال ـط ــاب ـي ــة أخ ـ ـ ــذت م ـن ـح ــى األح ـ ـ ــزاب
لتمثيل ال ـطــاب ،وه ــذا ليس الهدف
م ــن االح ـت ـج ــاج ،ال ـه ــدف ه ــو تــوعـيــة
الطالب ملعرفة حقوقهم وواجباتهم،
وعلى اإلدارة أن تسمح لهم بممارسة
هذا الحق» ،يقول أحد املتابعني.
وع ـنــدمــا نـتـحــدث ع ــن «ان ـت ـخــابــات»،
فــإنـنــا نـتـحــدث ع ــن «ح ــق عـ ــام» .وإن
ك ــان ال ـط ــاب ي ـحــاولــون «االل ـت ـفــاف»
على البند غير الــواضــح فــي املذكرة
رقم  ،12إال أنه تبقى ثمة أطر قانونية
إلج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات .لـلـتــوقــف على
هـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ت ـحــدث ـنــا م ــع عــزة
س ـل ـي ـم ــان ،وه ـ ــي أس ـ ـتـ ــاذة فـ ــي كـلـيــة
الحقوق ،بالجامعة اللبنانية ،التي
أك ــدت أن ــه ،ومــن الناحية القانونية،
«ال يـحــق لـلـطــاب إق ــام ــة انـتـخــابــات
في الجامعة ،ما لم تصدر مذكرة من
رئيس الجامعة اللبنانية ،إال إذا كان
هناك ظروف استثنائية ،مثل النزاع
ال ـس ـيــاســي وال ـط ــائ ـف ــي» .ورغـ ــم أنـهــا
تشدد على ضرورة وجود انتخابات،
إال أن ـهــا تـلـفــت ،إل ــى أن ــه «ال ق ــرار في
إج ــراء انتخابات طالبية اآلن ،ولكن
ممكن للطالب أن يختاروا مندوبني
عـ ـنـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف» .ملـ ــزيـ ــد مــن
الشرح ،تنبه سليمان إلى أن الطالب
ّ
ُ
بحجة أنه ال
«منعوا من إقامة أندية
يحق لهم قانونيًا ذل ــك» ،والحقيقة
أن األحـ ــزاب ،تستخدم املــذكــرة الرقم
 ،12كــذريـعــة ملنع الـطــاب فــي تجمع
فــي أن ــدي ــة ،بينما فــي األصـ ــل ،الحق
في األندية هو قانوني .وهذاّ ،
يعجل
فــي الـنـقــاش عــن اسـتـمــرار العمل في
امل ــذك ــرة املـ ــذكـ ــورة ،ويـ ـج ــدد ال ـس ــؤال
األهـ ــم :مـتــى يـنـتـهــي مـفـعــول املــذكــرة
الرقم  ،12وتحدث االنتخابات؟
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تقرير

المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا

البحث العلمي ليس ترفًا
ب ــن ال ـبــاحــث الـجــامـعــي وق ـطــاعــات اإلن ـت ــاج حلقة
مفقودة .ينتظر كل من ّالطرفني املبادرة من اآلخر.
نظرة األول إلى الثاني أنه يأخذ موقف املتفرج في
مــا يمكن أن يقدمه الـبــاحــث مــن تقنيات تــزيــد من
القدرة التنافسية في السوق املحلية والخارجية.
أما القطاعات اإلنتاجية فال تعرض مشاكلها على
ّ
الجامعات ،على خلفية أن الباحثني ليسوا شركاء
جــديــن وال يــذهـبــون فــي عملهم إلــى النقطة ّالتي
يـعـطــون فـيـهــا الـقـيـمــة لـنـتــائــج أبـحــاثـهــم ،أي إنـهــم
يـكـتـفــون بــوضــع الـنــص الـعـلـمــي وال يـجـهــدون في
نقله إل ــى الـتـطـبـيــق .األس ــات ــذة الـجــامـعـيــون الــذيــن
يـشـكـلــون  % 90م ــن ال ـطــاقــة الـبـحـثـيــة ف ــي لـبـنــان،
ي ـش ـك ــون م ــن ل ـج ــوء ق ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاج إلـ ــى ش ــراء
التقنية بأسعار وشــروط معقدة من دول الخارج
على خلفية «الكنيسة القريبة مــا تشفي» لغياب
ال ـث ـقــة بــإم ـكــانــات ال ـب ــاح ــث ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي تحقيق
اختراق لتطوير منتج ما.
ه ــذه الـعــاقــة املـلـتـبـســة بــن الـجــامـعــات واملجتمع
واالقـ ـتـ ـص ــاد دفـ ـع ــت امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث
العلمية ( )CNRSالستحداث «املكتب الوطني لنقل
التكنولوجيا» ،بهدف «تسخير» البحث العلمي في
التطور الصناعي واالستشارات الفنية والعلمية
فــي االقـتـصــاد .هــذه الــوحــدة هــي بمثابة «ضابط»
ارتـ ـب ــاط لـخـلــق ه ــذا ال ـج ـســر ب ــن مـنـتـجــي املـعــرفــة
واملستثمرين املحتملني في القطاع الخاص.
مهمة الوحدة ،بحسب مديرها الباحث في املجلس
علي غـنــدور ،تنظيم هــذه الـعــاقــة عبر وضــع آلية
تـشــريـعـيــة وع ـمــان ـيــة وت ـقــديــم تـحـفـيــز اق ـت ـصــادي
(ت ـع ــدي ــل ض ــرائ ـب ــي ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ــاص) وم ـع ـنــوي
ومهني (ترقية األساتذة الجامعيني) .في املكتب،
ممثلون عن الجامعة اللبنانية و 11جامعة خاصة
ووزارات الصناعة واالقـتـصــاد والتنمية اإلداري ــة
وم ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان وم ـع ـه ــد الـ ـبـ ـح ــوث ال ـص ـنــاع ـيــة
ومصلحة األبحاث الزراعية وجمعية الصناعيني
اللبنانيني وغرف التجارة والصناعة.
املجلس نظم ،أخـيـرًا ،ورشــة عمل لتدريب أعضاء
املكتب على املراحل الضرورية لبناء منظومة «نقل
وتطوير التكنولوجيا» بشكل فعلي ،وينتظر أن
ينطلق العمل في عام .2018
لم يعد باإلمكان ،كما يقول األمــن العام للمجلس
معني حمزة ،أن يبقى البحث العلمي ترفًا أكاديميًا
وفكريًا لدى األساتذة الجامعيني .ولم يعد باإلمكان
ّ
أيضًا في ظل التنافس الشديد بني هذه الجامعات
والتصنيف العاملي الذي يصدر من دون استئذانها
أن ي ـظ ــل ال ـب ـح ــث فـ ــي إط ـ ـ ــار امل ـن ـف ـع ــة األك ــادي ـم ـي ــة
الـشـخـصـيــة ،وال خـيــار أمــامــه س ــوى املـســاهـمــة في
ّ
حــل املشاكل املجتمعية .ويــرى «أن أفضل وسائل

ال ـت ـم ــوي ــل هـ ــي بـ ـن ــاء شـ ــراكـ ــات ل ـض ـم ــان ال ـت ـمــويــل
املشترك ،ما يزيد اإلمكانات املتوافرة ،وكــل ذلــك ال
ّ
يتحقق إل إذا اقتنعت املؤسسات بـجــدوى برامج
املجلس ووثقت بطريقة إدارتها التشاركية».
املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي مل ـ ــرك ـ ــز اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فـ ـ ــؤاد مـ ـ ــراد يـ ـق ــول إنـ ـه ــا م ـحــاولــة
ّ
يسمى عامليًا «نـظــام تطوير ونقل
إليـجــاد وسيط
التكنولوجيا» وإح ــداث صلة الــوصــل بــن البحث
ومخرجاته ولغة االقتصاد والصناعة والتشريع.
هي نافذة وطنية ،بحسب مــراد ،إلعطاء دور أكبر
للجامعة عـبــر مـنــح اس ـت ـشــارات قــانــونـيــة للملكية
ال ـف ـك ــري ــة وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي الـ ــوصـ ــل مـ ــع ال ـش ــرك ــات
املحلية وتسهيل استيراد مكونات نماذج االبتكار
للجامعات.

المكتب ضابط «ارتباط» بين
منتجي المعرفة والمستثمرين
المحتملين في القطاع الخاص

وفـ ــي ال ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـشــري ـعــي ي ـق ـت ــرح م ـ ــراد تـفـعـيــل
تخصيص نسبة الـ ـ  % 5فــي املــوازنــة التشغيلية
لـلـجــامـعــات الـخــاصــة للبحث الـعـلـمــي (منصوص
عليه في قانون التعليم العالي الجديد وغير مطبق
فــي كـثـيــر مــن ال ـجــام ـعــات) ،تـعــديــل نـظــام األبـحــاث
الــرقــم  1975 /126وتحفيز األســاتــذة الجامعيني
للمساهمة في األبـحــاث واالبـتـكــارات ،وخصوصًا
األب ـح ــاث الـتـطـبـيـقـيــة؛ وك ــذل ــك تـنـظـيــم ال ـعــاقــة مع
الـقـطــاع الـخــاص ،تعديل امل ــادة  5مـكــرر مــن قانون
ض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل ،ل ـج ـهــة إعـ ـف ــاء ن ـف ـق ــات األبـ ـح ــاث
والتطوير من ضريبة الدخل ،تعديل تسمية لجنة
تكنولوجيا املعلومات في مجلس النواب ،وإنشاء
الشبكة الوطنية لالبتكار ونقل التكنولوجيا.
عميد كلية اآلداب والعلوم في الجامعة اللبنانية
األمـيــركـيــة نـشــأت مـنـصــور يـتـحــدث عــن مـحــاوالت
ن ــاجـ ـح ــة ف ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار لـ ـك ــن م ـ ـح ـ ــدودة األف ـ ــق
واإلنتاجية .برأيه ،مطلوب من الجامعات أن تعيد
النظر ببعض اآلليات العلمية واألكاديمية لجهة
تعزيز البحث التطبيقي بصورة خاصة.

حملة

معيدو «األميركية» :أعيدوا رواتبنا
لم يعد طالب الدراسات العليا الذين يعملون كمعيدين في
الجامعة األميركية في بيروت يتقاضون رواتــب شهرية
رمزية لقاء مساعدتهم األساتذة في أعمال البحث والتعليم.
ففي أواخر أيار املاضي ،أبلغت إدارة الجامعة الطالب ،عبر
رؤساء األقسام التي يعملون فيها ،بأنها ستغطي رسوم
دراساتهم فقط .الطالب فوجئوا بالقرار وقالوا إنه أتاهم
مــن دون ســابــق إن ــذار أو تـبــريــر وم ــن دون استشارتهم
وفــي توقيت قاتل كانوا يستعدون فيه المتحانات نهاية
الفصل والعطلة الصيفية .الحملة االعتراضية على مواقع
التواصل االجتماعي بدأت بتوقيع عريضة «أعيدوا رواتب
املعيدين ،أصلحوا إعــانــة الـطــاب ،استثمروا بطالبكم ال
بأموالكم» .املعترضون الذين يطال عددهم ال ـ  500معيد
وجهوا أيضًا رسالة إلى وكيل الشؤون األكاديمية محمد
حراجلي ومجلس العمداء يــؤكــدون فيها أن الــرواتــب حق
من حقوقهم ويظهرون عبء القرار على أوضاعهم املادية
كـطــاب دراس ــات عليا .ففي حــن طــالــب املـعـيــدون بــزيــادة
راتبهم إلى  400دوالر أميركي بالحد األدنــى ،جــرى ،كما
يقولون ،شطبه نهائيًا ،علمًا بـ ّ
ـأن الراتب الشهري للمعيد
الذي يعمل  14ساعة باألسبوع هو  90دوالرًا أميركيًا.
نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي ،نـفــذ ال ـطــاب اعـتـصــامــا لنحو 4

ساعات أمام مبنى اإلدارة «الكولدج هول» ،احتجاجًا على
القرار .وقد تجاوز التحرك املطالبة بالرواتب فحسب إلى
الحديث عن الهدر وغياب الشفافية املالية في إدارة املرافق
في الجامعة .فقد أعد املعتصمون وهي عبارة عن دوالب
عليها أسماء نواب الرئيس واملسؤولني اإلداريني وكان على
الطالب املشاركني أن يحزروا كم تبلغ رواتــب هــؤالء .ففي
حــن جــاءت األجــوبــة بأنها تصل إلــى  5آالف دوالر و10
ً
آالف دوالر ،وزع املعتصمون عليهم ج ــدوال عــن الــرواتــب
نشرته جريدة «األخبار» سابقًا (http://www.al-akhbar.
 )221069/com/nodeوفيه أن األجر األعلى في الجامعة
ّ
يسجل لنائب الرئيس للشؤون الطبية الــذي يتقاضى 59
ألف دوالر شهريًا ،في حني يصل متوسط األجر للمنصب
نفسه في الواليات املتحدة إلى  37ألف دوالر شهريًا .أما
رئيس الجامعة فيتقاضى  39ألفًا و 500دوالر شهريًا ،في
حني أن متوسط األجر للمنصب نفسه في الواليات املتحدة
يصل إلى  31ألف دوالر.
اإلدارة التي منعت اإلعــام من تغطية التحرك داخــل حرم
الجامعة اكتفت مصادرها بالقول« :نحن كإدارة مع حرية
التعبير ،أما موضوع املعيدين فهو قيد الدرس وسنجد له
الحل املناسب».

رأي

الحق والمسؤولية النقابية
رودولف عبود *
بعدما أثبتت الوقائع واملواقف املعلنة منها
واملبيتة إلى جانب الدراسات وأوراق العمل
الـ ـص ــادرة ع ــن أص ـح ــاب امل ـ ــدارس وات ـحــاد
التربوية بكل مكوناته بالجملة
املؤسسات
َ
واملـفــرق أن مــا ُيعلن غايته واح ــدة ال غير
أال وهي ضرب املعلمني وإسقاط حقوقهم
واستهداف نقابتهم وزرع الشك في نفوس
ً
الجسم التعليمي بها وصــوال إلى شرذمة
الصفوف ونثر بــذور التفرقة على قاعدة
العثماني املحتل «فرق تسد»!
وبعدما ظهر أن بعض النقابيني والناشطني،
ٌ
وعدد منهم داخل الجسم النقابي ،أسهموا
ف ــي خ ــدم ــة ال ـه ــدف الـ ــذي يـعـمــل ل ــه ات ـحــاد
امل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة سـ ــواء أكـ ــان بعض
ه ـ ــؤالء ي ـت ـصــرفــون بـخـلـفـيــة شـخـصــانـيــة
أم بطموحات ال ّ
تمت إلــى حقوق املعلمني
بـصـلــة أم سـ ــواء ك ــان ب ــن هـ ــؤالء م ــن هم
مندسون أو برؤوس حامية أو مغرر بهم.
وبعد اللغط املقصود أو غير املقصود الذي
بعض
نشأ في أوســاط الــرأي العام أو لدى
ٍ
مــن لـجــان األه ــل أو عـنــد «قليلي اإلي ـمــان»
في الجسم التعليمي حول حقيقة الحقوق
املـكـتـسـبــة ال ـتــي أق ــرت قــانــونــا وم ــا يترتب
تبعات مالية ،وحــول التشكيك
عليها مــن
ٍ
«الـ ـه ـ ّـدام» ال ــذي أخـفــق فــي إظ ـهــار املجلس
التنفيذي الـجــديــد غـيـ َـر آب ـ ٍه فــي الــدفــاع عن
ُ
َ
مبال إن ف ِّرط بها.
هذه الحقوق وغير ٍ
بعد ما سبق ذكره ،أرى من واجبي ،نقيبًا
للمعلمني ومــؤتـمـنــا عـلــى حقوقهم وعلى
س ــام ــة ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة واس ـت ـم ــراري ــة
رســالـ ِتـهــا ،أن أض ــع الـنـقــاط عـلــى الـحــروف
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ـقــوق املـعـلـمــن وتــوضـيــح
االفـتــراءات من اتحاد املؤسسات التربوية
ً
وال ـل ـغ ــط املـ ـث ــار ج ـ ـ ـ ّـراء ذلـ ـ ــك ،وص ـ ـ ــوال ال ــى
إن ـصــاف املـجـلــس الـتـنـفـيــذي الـجــديــد الــذي
يتابع مسيرة الدفاع عن الحقوق النقابية.
المدارس:

أسقطنا

أصحاب
مؤامراتهم!
ٌ
مـ ــؤسـ ــف أن يـ ـك ــون ات ـ ـحـ ــاد امل ــؤس ـس ــات
التربوية َ
ـدرك طبيعة التحوالت على
غير مـ ٍ
صعيد األداء النقابي .وإذا لم يكن االتحاد
قد أخــذ القيادة النقابية في العقد األخير
على محمل الجد إمــا ألدائـهــا «الغوغائي»
إمـ ــا ل ـط ـمــوحــات ـهــا ال ـش ـخ ـصــان ـيــة املـغـلـفــة
بالشعارات النقابية ،وهذا ما ينقله الجميع
مقبول على
ـاب االتـحــاد ،فإنه غير
ٍ
عن أربـ ّ
اإلط ــاق أل يـكــون االت ـحــاد قــد ملــس جـ ّـديــة
املجلس التنفيذي الجديد للنقابة في الدفاع
عــن حـقــوق املعلمني ومكتسباتهم دفاعًا
وبنفس طويل وبإراد ٍة
مستميتًا ومستمرًا
ٍ
ّ
صلب ٍة وبكل شفافية وموضوعية وبعيدًا
من الطموحات غير النقابية على اإلطالق.
وبدل ذلك كله ،وبعد إقرار القانون ُ ،46ج َّن
جنون االتحاد فوقع في املحظور مخطئًا
في الحسابات! وكيف حصل ذلك؟
ب ــدأ االت ـحــاد حملته ضــد حـقــوق املعلمني
خبط عشواء بزعمه أن القانون « 46غير
مــوجــود»! وبعد فشله نتيجة تصدينا له،
واالستهجان العارم على الصعيد الوطني
ال ـعــام ل ـهــذه امل ــواق ــف غـيــر اإلنـ ًســانـيــة على
اإلطــاق ،تراجع االتـحــاد خطوة إلــى الــوراء
ً
ّ
فصوب أوال
وانـحــدر بتدرجه «بمعركته»
ّ
على وحدة التشريع ،لكنه أخفق ،ثم صوب
ثــانـيــا عـلــى ال ــدرج ــات ال ـســت ف ــي مـحــاولـ ٍة
إللغائها ،فأخفق مجددًا!
االتـ ـح ــاد الــى
ـأ
ـ
ج
ـ
ل
وب ـع ــد إخ ـفــاقــه ال ـث ــان ــي،
ّ
مناورة تجزئة الدرجات الست ،إل أنه أخفق
للمرة الثالثة على التوالي!
طـيـلــة ك ــل ه ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت ،عـ ـ ّـزز االت ـح ــاد
معركته بتضليالت قانونية غير موجودة

ـزء مـنـهــا
فـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــاس ،سـ ــاهـ ــم فـ ــي جـ ـ ـ ـ ٍ
مـ ـس ــؤول ــون ت ــرب ــوي ــون كـ ـب ــار .ومـ ــن أب ــرز
عناوين هذه التضليالت ،دعوة االتحاد إلى
«التريث» في تطبيق القانون .46
ويـهــدف االتـحــاد مــن وراء ذلــك الــى تغطية
فـشـلـ ًـه الـ ــذي ان ـح ــدر م ـتــدرجــا والـ ــذي كــان
نتيجة مباشرة لعدم إدراك االتحاد حقيقة
األداء النقابي ّ مما دفع به الى تطوير أساليب
معركته متلطيًا بهذه التضليالت القانونية.
ُ
لكننا نــؤكــد أن ـنــا ســنـ ِـسـقــط ه ــذه امل ـنــاورة
سواء في إضراب الثاني من تشرين الثاني
أم من خالل تحركاتنا املقبلة.
َ
لجان األهل :ابقوا شركاءنا
أما بالنسبة إلى محاوالت أصحاب املدارس
اإلي ـقــاع بيننا وبــن ذوي الـتــامــذة ،فإنني
ّ
أؤك ــد بــاســم نقابة املعلمني على الحقائق
والثوابت اآلتية.
ً
أوال :إن أصحاب املدارس هم صلة الوصل
بــن الهيئة التعليمية واألهــالــي ولجانهم،
وهــم املسؤولون أيضًا عن طبيعة العالقة
ب ــن ه ــذي ــن امل ـك ــون ــن .ف ـ ــإذا ك ــان ــت سـيـئــة،
ّ
يتحمل أص ـحــاب املـ ــدارس املـســؤولـيــة عن
ذلك.
ث ــان ـي ــا :ع ـلــى رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـب ـعــض من
مكونات اتحاد امل ــدارس اإليـقــاع بني لجان
األهـ ــل وامل ـع ـل ـمــن ،تـسـتـمــر ال ـعــاقــة جـ ّـيــدة
وطـ ّـيـبــة بــن نقابة املعلمني وأكـثــريــة لجان
األه ـ ــل مـ ــع أن املـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ب ـع ـض ـهــا،
ـاب غـيــر خـفـيـ ٍة عـلــى أح ــد ،يطلقون
وألس ـبـ ٍ
مواقف «بطولية» وشــاذة يستهدفون من
خــالـهــا الـجـســم الـنـقــابــي بـشـخــص نقيبه
ومجلسه التنفيذي.
ثالثًا :بقدر ما يحصل املعلمون على كامل
حقوقهم ،بقدر ما تستقيم العملية التربوية
ّ
برمتها .لــذا ،مــن واجــب لـجــان األهــل وعي
هذه الحقيقة والعمل بوحيها دائمًا.
وب ـقــدر مــا أح ــرص شخصيًا عـلــى تمتني
ّ
العالقة السليمة والشفافة مع لجان األهل،
بقدر ما أرى أن قيامها بدورها الكامل في
مراقبة املــوازنــات املدرسية ورفــض ما هو
ّ
«مـلـغــوم» أو مضخم مــن ضمنها ،يسهم
تلقائيًا في حصول املعلمني على حقوقهم
ً
كاملة ويصون في الوقت عينه حقوق ذوي
التالمذة الى أبعد الحدود.
ال تبطئوا في االنتساب إلى النقابة
تـعـلـمـنــا ال ـت ـج ــارب األخـ ـي ــرة أن ال حـقــوق
ت ـك ـت ـســب إال ب ــوح ــدة الـ ـص ــف وال ـن ـض ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب م ـ ــن ضـ ـم ــن رؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة م ـش ـت ــرك ـ ٍة
وتحركات متالحقة ومتناغمة بني القيادة
ٍ
النقابية والجسم التعليمي بأسره.
وبقدر ما يكون الجسم التعليمي ّ
بكليته
معنيًا بحقوقه ومنخرطًا فــي التحركات
الـنـضــالـيــة ،وب ـق ــدر م ــا ي ـكــون تــواص ـلــه مع
ً
الـقـيــادة النقابية مباشرًا وفـعــاال ومــوحـدًا
في اإلطــار النقابي ،بقدر ما تكتسب هذه
القيادة من شرعية قانونية ونضالية وما
يمنحها من قوة تأثيرية على طريق تحقيق
املطالب املحقة .من هنا ،أناشد كل املعلمني
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اإلسـ ـ ــراع لــانـتـســاب
إل ــى نـقــابـتـهــم ،فـنـصـبــح عـنــدهــا مـ َ
ـوحــديــن
ومقتدرين بما يسقط أي محاولة لضرب
شرعية النقابة مــن ناحية أو لالستفراد
باملعلمني وحقوقهم بالجملة واملـفــرق من
خالل االمتناع عن تطبيق القوانني النافذة
أو تهديد شبكة األمان الوظيفي أو منعهم
من االنتساب الى نقابتهم.
ب ــان ـض ـم ــام ـك ــم إل ـ ــى الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ن ــرف ــع لـ ــواء
قضايانا يدًا واحــدة ونطور العمل النقابي
بما ّ
يلبي تطلعاتكم.
* رئيس نقابة املعلمني
في املدارس الخاصة
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تحقيق
لم يكن اعتباطيًا اختيار جديدة مرجعيون عاصمة لقضاء مرجعيون .البلدة لم تكن مركزًا تجاريًا وعمرانيًا مزدهرًا
فحسب ،بل صرحًا عaلميًا وثقافيًا وأدبيًا رائدًا بين لبنان وسوريا وفلسطين .مع ذلك ،وضع إرث الجديدة على رف
ناء ،كبعدها عن بيروت .لم يشفع لها ما لها لكي تعفى من التهميش القسري الالحق باألطراف
ٍ

ّ
ّ
ال سكان ...وال زوار!

«معرض» بيوت مرجعيون
أمال خليل
في مرجعيون معرض دائم ومفتوح
لتصاميم العمارة الجميلة ،لكن من

دون زوار .الجديدة تـشـ ّـرع أحياءها
وس ــاحـ ـتـ ـه ــا املـ ــرصـ ــوفـ ــة ب ــالـ ـب ــازل ــت
ل ـت ـص ـفــح ت ــاري ــخ ال ي ـس ـجــل ال ــرخ ــاء
االق ـت ـص ــادي ال ـ ــذي عــاش ـتــه عــاصـمــة

ال ـ ـح ـ ــدود ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ــع ال ـ ـجـ ــوالن
وس ـه ــل ال ـح ــول ــة ف ـح ـســب ،ب ــل يـحـفــر
أيضًا السبق العلمي والثقافي الذي
حـقـقــه أب ـن ــاؤه ــا م ـنــذ ال ـق ــرن الـتــاســع

عشر .فالرخاء واستقرار اإلرساليات
ً
األج ـن ـب ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة أنـ ـت ــج ج ـيــا
م ـت ـع ـل ـمــا .وفـ ــي عـ ــام  ،1901أح ـصــت
وث ـي ـق ــة ع ـث ـمــان ـيــة وج ـ ــود ن ـح ــو 450

طالبًا في املدرسة األرثوذكسية التي
أنشئت في النصف الثاني من القرن
الـتــاســع عـشــر .أمــا الــذاكــرة الحديثة،
فتؤرخ وفاة آخر مرجعيوني ّأمي في
منتصف ثالثينيات القرن املاضي.
يـ ــوضـ ــح مـ ـخـ ـت ــار ح ـ ــي الـ ـعـ ـي ــون فــي
ج ـ ــدي ـ ــدة م ــرجـ ـعـ ـي ــون كـ ــامـ ــل ُرزوق
بـ ــأن ك ـث ـي ـرًا م ــن ب ـي ــوت ال ـب ـل ــدة شـ ّـيــد
ب ــن مـنـتـصــف الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عشر
وم ـط ـل ــع الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــنُ .
ويـ ـع ــزى
الفضل فــي هــذه الـعـمــارة إلــى أهالي
ض ـه ــور ال ـش ــوي ــر ال ــذي ــن لـ ـج ــأوا إلــى
الجديدة هربًا من االضطرابات التي
شهدها جبل لبنان آنــذاك .تضافرت
م ـه ــارة «امل ـع ـمــارج ـيــن» الـشــويــريــن
وتــوافــر األم ــوال لــدى بعض عائالت
م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،ف ــأن ـت ـج ــا ت ـل ــك ال ـل ــوح ــة
ال ـتــراث ـيــة .بـحـســب رزوق ،ف ــإن سعر
ح ـج ــر ال ـ ـكـ ـ ّـدان ال ـج ــاه ــز ل ـل ـب ـن ــاء ،فــي
تلك األيــام ،كان يصل إلى ليرة ذهب
عثمانية .وكانت العائالت تسكن في
دار واحـ ــدة مـهـمــا زاد ع ــدد أف ــراده ــا.
فكانت تخصص غرفة لكل ابن ُيقبل
على ال ــزواج ،وكلما كثر عــدد األبناء
زاد عدد الغرف.
البيوت الواسعة املؤلفة من طبقتني
وت ـح ـت ــوي ع ـلــى ت ـفــاص ـيــل هـنــدسـيــة
وجمالية ،تعود ملكية معظمها إلى
عــائــات راك ـمــت ثــروات ـهــا مــن تـجــارة
املـ ــواشـ ــي والـ ـحـ ـب ــوب م ــع ال ـق ـن ـي ـطــرة
ّ
وشـ ـم ــال ــي ف ـل ـس ـط ــن ومـ ـ ــن ت ـمــل ـك ـهــا
أراض ـ ـ ــي زراع ـ ـيـ ــة ف ــي س ـه ــل ال ـحــولــة
الـفـلـسـطـيـنــي .وبـعـضـهــا م ــن ث ــروات
عـ ـ ــادت ع ـل ــى الـ ـج ــدي ــدة م ــن ال ـه ـجــرة
الـفــرديــة إل ــى أمـيــركــا الالتينية التي
سـ ـجـ ـل ــت عـ ـق ــب أحـ ـ ـ ـ ــداث ع ـ ـ ــام 1860
الطائفية ،ال سيما الـبــرازيــل .انــدالع
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ـ ــى ث ــم اح ـتــال
فلسطني فالجوالن والجنوب ،عوامل
ّ
حولت الهجرة إلى جماعية ،وأجبرت
م ـع ـظــم أصـ ـح ــاب ت ـلــك ال ـب ـي ــوت عـلــى
النزوح.
بـعــد تـحــريــر ع ــام  ،2000قـلـيـلــون من
ال ــورث ــة رمـ ـم ــوا ال ـب ـي ــوت ،ف ـي ـمــا بقي
معظمها خــربــا م ـه ـجــورة .آل رزوق،
عـلــى سبيل امل ـثــالُ ،ي ـع ـ ّـدون  21جبًا،
ال يــزال أفــراد ّ
جبني اثنني منها فقط
يقيمون فــي الـجــديــدة .ليس انقطاع
األب ـ ـنـ ــاء فـ ــي االغـ ـ ـت ـ ــراب س ـب ــب هـجــر
ال ـب ـي ــوت ف ـق ــط .ي ـش ـيــر رزوق إلـ ــى أن
ملكية البيوت تعود لعشرات الورثة
أح ـي ــان ــا ،وم ـع ـظــم ه ـ ــؤالء مـنـتـشــرون
ف ـ ــي أصـ ـ ـق ـ ــاع ال ـ ـعـ ــالـ ــم وال ي ـ ـ ـ ــزورون
ل ـب ـن ــان نـ ـ ـ ــادرًا ،وهـ ـ ــذا حـ ـ ـ ّـول ال ـب ـيــوت
إل ــى مــا يـشـبــه الــوقــف ال ــذي ال يمكن
التصرف به ،ال بترميمه واستثماره
اق ـت ـص ــادي ــا وس ـي ــاح ـي ــا وال ب ـهــدمــه.
الشيوع أو تعدد املالكني «حمى هذه
الـبـيــوت الـتــراثـيــة مــن ال ـه ــدم» .لكنها
ت ــواج ــه م ـص ـيــر «م ـ ـ ــرور الـ ــزمـ ــن» فــي
حــال لم تخضع للترميم .حتى اآلن،
ل ــم تـجــد وزارت ـ ــا الـثـقــافــة والـسـيــاحــة
ً
سبيال إلى الجديدة إلعالنها مدينة
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تصوير علي حشيشو

تقرير
«المدرسة الحميدية» في مشحة

ّ
من هنا مر «العثمانلي»

نجلة حمود
ّ
مشحة ،البلدة الواقعة وسط عكار،
والغارقة في ّ الفقر واإلهمال،
ّ
ـ«قشة» التاريخ .من هنا ّ
مر
تتمسك ب
«العثمانلي» .وهنا ،ال تزال آثاره باقية
حتى اليوم :الجامع العثماني ومعاصر
الزيتون وآبار املياه ،و«املدرسة
ّ
الحميدية» التي شكلت على مدى عقود
منارة علمية في شمال لبنان.
أسست املدرسة عام  1891في عهد
الوالي العثماني على دمشق محمد
باشا املحمد ،بعدما نال موافقة
السلطان عبد الحميد الثاني على بناء
هذا الصرح في مشحة تكريمًا البنها
الشيخ عبد الفتاح الزعبي الجيالني،
نقيب األشراف في طرابلس ،الذي أقام
في اآلستانة ودفن فيها.
املدرسة التي بنيت بالحجر األبيض
وقناطر على الطراز العثماني أقيمت
على مرتفع ،ويتم الدخول إليها عبر
بوابة عريضة تفضي الى باحة تحيط
بها القناطر ،وتتوزع من حولها غرف
التدريس ،وتتوسطها «الدار الواسعة».
أما أبرز ما ّ
يميزها فهو املكتبة التي
أهداها إياها السلطان عبد الحميد،
وتضم ثالثة آالف كتاب ومجلد
مختومة ،كل منها ممهور بالطغرة
السلطانية العثمانية ّ
وطعمت أغلفتها
بماء الذهب.
العناية السلطانية جعلت «الحميدية»،
وهي أول مدرسة نظامية خارج
طرابلس ،تستقطب طالبًا من شمال
لبنان ومن بعض أنحاء سوريا .وقد
ّ
خرجت الكثير من العلماء واملفتني
واألدباء على كامل مساحة لبنان
والساحل السوري لوالية طرابلس
الشام حتى منتصف القرن املاضي،
حتى أصبحت منارة يقصدها كبار
العلماء ،ومن أبرزهم اإلمام محمد عبدو
مفتي الديار املصرية والشيخ املفكر
محمد رشيد رضا (صاحب املنار)،
واملؤرخ املحدث الفقيه محمد العزوزي
املغربي (أمني الفتوى في بيروت)
وغيرهم الكثير .في الحرب العاملية
األولى ( 1914ـ ـ  )1918هجرت املدرسة
وسكنها اإلهمال .وبعد انتهائها بذلت
مجموعة من العلماء جهودًا لترميم
السقف حماية للمكتبة التي نهب بعض
موجوداتها ،فبنوا سقفًا من الباطون،
ّ
شوه املنظر املعماري ،ليعود إليها
طالب العلم قبل أن تتوقف مجددًا في

بداية الحرب العاملية الثانية .وفي
ثمانينيات القرن املنصرم ،سعى بعض
أبناء البلدة إلى إعادة الدور التربوي
لهذه املدرسة ،فجمعوا تبرعات إلعادة
ترميمها ،ولكن من دون نجاح كبير.
وهي تستخدم اليوم من قبل بعض
الجمعيات التي تنظم فيها دورات
تدريبية وتعليمية.
بعد عقود من اإلهمال ،تحاول بلدية
مشحة ،مستفيدة من وجود املدرسة
وغيرها من اآلثار العثمانية ،إدراج
البلدة ضمن خريطة املواقع األثرية
والسياحية في لبنان« .الهدف هو
استعادة الدور التاريخي املهم الذي
لعبته املدرسة الحميدية على مدى
عقود» ،بحسب ما يؤكد رئيس البلدية
خالد الزعبي الذي قام بسلسلة زيارات
لتركيا ملتابعة ملف إعادة ترميم
املدرسة .وأكد الزعبي أن املسؤولني
األتراك «أبدوا اهتمامًا كبيرًا وأكدوا
استعدادهم إلعادة املدرسة الى سابق
عهدها وسيتم تكليف الجهات املعنية
باملباشرة في التنفيذ ،بتوصية من
مكتب الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان».
وإلى التواصل مع األتراك ،قصدت
البلدية وزارة الثقافة ،حيث قام فريق
من املديرية العامة لآلثار بجولة على
املعالم التراثية واألثرية في البلدة،
وأحصى معالم ومواقع تاريخية مهمة
عرضة لالندثار .وأوصى الفريق البلدية
بـ«إبراز هذه املعالم وإعطائها القيمة
التاريخية التي تستحقها» .وطلب
توثيق األبنية التي ستوضع على
الئحة الجرد العام لألبنية التاريخية،
ووضع مخطط لترميم أبرز املعالم.
رئيس دائرة األوقاف اإلسالمية في
عكار الشيخ مالك جديدة ،ابن البلدة،
أشار الى «مساع جدية لترميم املدرسة
والجامع املالصق لها بمساهمة من
إدارة التعاون والتنمية التركية ،على
غرار ما تقوم به من ترميم التكية
املولوية في طرابلس ،وخصوصًا أن
البناء مسجل لدى وزارة الخارجية
التركية من ضمن الئحة املباني
العثمانية التي تم إحصاؤها مؤخرًا
في لبنان» .وأشار إلى «أننا سنسعى
عقب ترميم املدرسة الى تجهيزها
وتخصيصها كفرع لجامعة بيروت
اإلسالمية ـ ـ كلية الشريعة ،أسوة بأزهر
البقاع وبيروت ،وخصوصًا أن عكار
تفتقر الى مراكز تعليم أصول الدين».

ُيعزى الفضل
في هذه العمارة
إلى أهالي ضهور
الشوير الذين لجأوا
إلى الجديدة
المدرسة الحميدية (تحت) وواحد من اقدم الكتب فيها

تراثية ،واملساهمة في ترميم بيوتها
املتمايزة بهندستها أو بتاريخها،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــام ــة ال ـت ــي
ُرصـ ـف ــت خ ـ ــال االنـ ـ ـت ـ ــداب ال ـفــرن ـســي
بأحجار البازلت وتحيط بها البيوت

واملحال التراثية.
وفــق رزوق ،قـبــل شـهــريــن زار ســرايــا
مرجعيون وفــد من السفارة التركية
برفقة وفد من وزارة الثقافة اللبنانية،
ف ــي إط ـ ــار ال ـب ـحــث ف ــي إمـ ـك ــان تــأمــن

تـمــويــل تــركــي لترميم الـســرايــا التي
بنيت خــال الحكم العثماني ُ
ورفــع
فــوق ـهــا أول ع ـلــم ع ــرب ــي .ح ـتــى اآلن،
لــم ّ
يبت فــي مصير امل ـشــروع .يطالب
ّ
رزوق بإعالن املدينة تراثية وبتولي
ال ــوزارة ترميم البيوت الـتــي شهدت
أحداثًا تاريخية مهمة ،كــدار آل ديبا
الـتــي سـكــن فيها الـجـنــرال الفرنسي
ش ــارل دي ـغ ــول ،ودار آل غلمية التي
ضمت مطبعة لجريدة كانت تصدر
في ثالثينيات القرن املاضي.
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العالم

العراق ث ــاث عــواصــم عــربـيــة زارهـ ــا حـيــدر ال ـع ـبــادي عـلــى مــدى
اليومين الماضيين .فبعد إطالقه من بغداد «مشروع ورؤية
العراق لمستقبل المنطقة» ،بدأ بترويج مشروعه السياسي ،الذي
«الوالية الثانية» ،مع ارتفاع حظوظه
سيكون منهج عمله في
ّ
ّ
بخيار
فــي نيلها .خطوة العبادي تــؤكــد أنــه يـحــاول التمسك ً
«االعتدال» و«الوسطية» ،منفتحًا على جواره العربي ،ومتفاعال
ـران التي تــدرك أن الترحيب السعودي
في الوقت عينه مع إيـ ً
بحاكم بغداد ليس إال محاولة لتقويض دورها في بالد الرافدين،
وبمباركة ودعم أميركيين

ّ
محاولة عراقية للتمسك
بخيار «الوسطية»

ّ
العبادي يروج مسودة
برنامج «الوالية الثانية»؟
ّ
ع ـل ــى مـ ــدى ال ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،ح ــط
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
فــي ث ــاث عــواصــم عــربـيــة ،فــي زي ــارات
وصـفــت بــ«الـخــاطـفــة» ،مـسـ ّـوقــا رؤيـتــه
ّ
لـ«عراق ما بعد داعش» .أولى محطات
ال ــزي ــارة اإلقـلـيـمـيــة كــانــت الـسـعــوديــة،
تبعتها مصر ،فــاألردن ،على أن تكون
وجـهـتــه الـتــالـيــة ـ ـ فــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة ـ
ُ ًّ
ك ــا مــن تركيا فــإيــران ،والـتــي وصفها
م ـس ـت ـش ــار م ــرش ــد ال ـ ـثـ ــورة اإلي ــرانـ ـي ــة

سيزور حيدر العبادي في
األيام المقبلة تركيا وإيران
لـلـشــؤون الــدولـيــة ،عـلــي أكـبــر واليـتــي،
بـ«املصيرية».
العبادي ،وقبيل سفره ،أعلن في كلمةٍ
مـتـلـفــز ٍة ع ــن «م ـش ــروع ورؤيـ ــة عــراقـيــة
ملستقبل املـنـطـقــة» ،وال ـتــي تـقــوم على
«أسـ ـ ــاس الـتـنـمـيــة وب ـس ــط األم ـ ــن بــدل
ال ـخــافــات والـ ـح ــروب» .وتــرتـكــز رؤيــة
العبادي على خمسة بنود ،وهي:
ً
أوال :إطـفــاء الـنــزاعــات املـ ّ
ـدمــرة وحقن
-

الدماء ،ووقف سياسات التدخل إلذكاء
الصراعات ،بالتوازي مع العمل بشكل
مشترك لبناء مصالحنا واقتصاداتنا
بشكل تكاملي ،دون معزل بعضنا عن
بعض.
 ث ــانـ ـي ــا :ت ــأسـ ـي ــس عـ ــاقـ ــات دائ ـ ـمـ ــة،وعميقة ،وراسخة بني شعوبنا ،وأن ال
نقصرها على العالقة بني الحكومات،
ن ـظ ـرًا إلـ ــى أن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـش ـعــوب
تـ ـضـ ـم ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات أمـ ـ ــام
التحوالت السياسية.
ً
 ثالثًا :إعطاء ّالشباب أمــا كبيرًا ،منخالل برامج توفر فرص عمل...
 راب ـعــا :االت ـفـ ًـاق عـلــى بــرنــامــج تنميةشــامـلــة ،إضــافــة إلــى مـشــاريــع التنمية
على املستويات الوطنية.
 خ ــامـ ـس ــا :اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار دول امل ـن ـط ـقــةمل ــوارده ــا بــالـشـكــل األم ـث ــل ،ك ــي يـكـ ّـون
ل ــدول املنطقة صــوت مـسـمــوع ومــؤثــر
في صناعة القرار على كل املستويات.
وتـ ـف ـ ّـس ــر بـ ـع ــض الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة «رؤي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي» بــأن ـهــا
مـســودة مشروعه السياسي للمرحلة
املقبلة ،أي بعد القضاء عسكريًا على

باركت الواليات المتحدة إطالق «المجلس التنسيقي السعودي ــ العراقي» (أ ف ب)

رأي

ُّ
العراق :تحوالت ما بعد االستفتاء
ورد كاسوحة*
املـ ـك ــاس ــب ال ـ ـتـ ـ ًـي خـ ـس ــره ــا م ـس ـعــود
الـبــرزانــي دفـعــة واح ــدة بعد الخالف
ّ
مع بغداد بشأن مصير اإلقليم ،تؤكد
ُّ
بالتطورات التي تشهدها
عدم إملامه
املـنـطـقــة ،وخـصــوصــا عـقــب انحسار
«داعش» في العراق وسوريا ملصلحة
املجابهة له ،وحصول تقاطع
القوى
ِ

البرزاني
المكاسب التي خسرها
ّ
ُّ
تؤكد عدم إلمامه بالتطورات التي
تشهدها المنطقة
في املصالح بينها وبني قوى اإلقليم
األخـ ــرى ال ـتــي ت ـض ـ َّـررت ب ــدوره ــا من
إجراء االستفتاء الكردي.

تحالفات على حساب البرزاني
تركيا التي تبحث عن دور أكبر بعد
قـيــادتـهــا لـعـمـلـيــات درع ال ـفــرات في
سوريا ،اتفقت مع إيــران والحكومة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز الـ ـنـ ـق ــاط
الخالفية بينهم ،سواء في سوريا أو
ً
في العراق ،والتركيز بدال منها على

توحيد املــوقــف مــن حكومة اإلقليم
إجرائها لالستفتاء .الخطورة
عقب ّ
التي مثلها االستفتاء على املصالح
التركية اسـتــدعــت تفكيك التحالف
االستراتيجي بني مسعود البرزاني
وح ـكــومــة ح ــزب ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة
مل ـص ـل ـح ــة ج ـب ـه ــة تـ ـك ــون ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية جزءًا منها ،وال تكون فيها
إي ــران مـجـ َّـرد شــريــك ،بــل تصبح في
ّ
ظ ــل ت ـقــاطــع امل ـصــالــح ح ــول املــوقــف
مــن االسـتـفـتــاء عـقـبــة أســاسـيــة أمــام
طموحات الكرد ،وعلى رأسهم حزب
ّ
ال ـب ــرزان ــي لـتــأسـيــس دول ــة مستقلة
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .هـ ـ ــذا أع ـط ــى
ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ض ـ ــوءًا أخـضــر
ّ
ل ـح ـســم الـ ـخ ــاف ع ـس ـكــريــا ،ف ــي ظــل
غطاء إقليمي كامل وانشغال دولي
بقتال «داعش» على جبهتي العراق
وس ــوري ــا ،فـحـ َّـركــت قـ ّـوات ـهــا بــاتـجــاه
كركوك ،وأبقت في الوقت نفسه على
خطوط سياسية مع ً
قوى أخرى في
اإلق ـل ـي ــم ي ـم ـكــن االتـ ـف ــاق م ـع ـهــا بـعــد
اس ـت ـعــادة امل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها
مــن ق ــوات الـبـيـشـمــركــة .ال ـبــرزانــي لم
يلتقط هــذا الـتـحـ ُّـول جـيـدًا ،وهــو ما
ّأدى ليس فقط إلــى خسارته معظم

األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـتـ ــولـ ــى ع ـل ـي ـهــا
بعد سـقــوط املــوصــل بيد «داع ــش»،
ب ــل إلـ ــى ت ــراج ــع نـ ـف ــوذه ال ـس ـيــاســي
داخــل اإلقليم ،ولــو جزئيًا ،ملصلحة
خصمه التقليدي (االتحاد الوطني
الكردستاني) الــذي بــدا ضالعًا في
قـ ـ ــراء ة الـ ـتـ ـح ـ ُّـوالت أك ـث ــر بـكـثـيــر مــن
األحزاب األخرى.

االنعكاسات على
الوضع الداخلي

الحزب الذي اتخذ القرار هو المسؤول عن مآالته السياسية وليس الشعب (أ ف ب)

هذا لن ّ
يغير كثيرًا في موازين القوى
داخ ــل اإلقـلـيــم ،ولكنه سيضعف على
امل ـ ـ ــدى الـ ـط ــوي ــل مـ ــن ه ـي ـم ـن ــة الـ ـح ــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي ع ـلــى
املشهد السياسي الــداخـلــي ،باعتبار
أنـ ــه ف ـشــل ف ــي أه ـ ـ ّـم اخ ـت ـب ــار ي ـت ـعـ ّـرض
ل ــه اإلق ـل ـي ــم م ـن ــذ ن ـش ــوئ ــه ع ـق ــب ح ــرب
الـخـلـيــج ال ـثــان ـيــة .ال ـف ـشــل ل ــم ي ـكــن في
ال ــدع ــوة إل ــى االس ـت ـف ـتــاء أو ف ــي حشد
مواطني اإلقليم له ،بل في اتخاذ قرار
ال يــأخــذ فــي االعـتـبــار عــواقــب الــدعــوة
ّ
إلــى االنفصال أو حتى تقرير املصير
ّ
فــي ظــل معارضة معظم قــوى اإلقليم
ِّ
الفاعلة له .وهو ما يجرده بالضرورة
ً
من ّ
شعبية ،فضال
أي قيمة تمثيلية أو
ّ
عن الفاعلية السياسية املتوخاة منه،
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العالم
«داعش» ،والشروع في اإلعداد للعملية
االنـتـخــابـيــة ّاملــرتـقـبــة فــي ّأيـ ــار املـقـبــل،
والـ ـت ــي ُيـ ـت ــوق ــع م ـن ـهــا إع ـ ـ ــادة تـكـلـيــف
العبادي رئيسًا للوزراء لوالية ثانية.
ّ
من العبادي ،فإن
ووفق بعض املقربني ً
مشروعه ليس إال «بداية لعراق جديد
يـصـ ّـدر رؤاه التنموية ،واالقتصادية،
والـسـيــاسـيــة ملـنـطـقــة مـسـتـقــرة جــاذبــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـب ـش ــري ــة»،
م ـع ـت ـم ـدًا عـ ـل ــى «ال ـ ـبـ ــدائـ ــل ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
للصراعات وتـصــديــر األزم ــات ،والتي
م ــا إن تـسـتـقــر ح ـتــى ت ـعــود إل ــى الـبـلــد
ّ
املصدر لها» .وتشير مصادر العبادي
إل ــى أن ال ــرج ــل «سـيـعـتـمــد ف ــي رؤي ـتــه
على تثبيت املصالح املشتركة والرؤية
املشتركة بني أصدقاء».
ّ
وتــأمــل امل ـصــادر الحكومية أن يتمكن
العبادي من طرح مشروعه املرتكز على
«ال ـعــدالــة وت ـس ــاوي ال ـفــرص فــي البلد
ال ــواح ــد ،قـبــل أن ت ـكــون ف ــي املـنـطـقــة»،
ً
م ـع ـت ـبــرة أن «ه ـ ــذا املـ ـش ــروع ق ــد ينقل
العراق واملنطقة إلى مرحلة جديدة من
الـتـعــايــش املـشـتــرك ،أســاسـهــا مصالح
مشتركة ،مستفيدين من قرابة عقد من
الزمان من هجوم اإلرهاب عليها».

بمباركة
مجلس «تنسيقي»
ٍ
أميركية
وف ــي أول ــى مـحـطــاتــه ،الـتـقــى الـعـبــادي
ب ــامل ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـم ــان بـ ــن عـبــد
الـعــزيــز ،ليعود ويستقبل ولــي العهد
األمـيــر محمد بــن سلمان ،حيث بحثا
«اإلسراع بتعزيز التعاون الثنائي بني
الـبـلــديــن ،والـتــأكـيــد عـلـ ًـى دع ــم اململكة
لــوحــدة ال ـعــراق» ،إضــافــة إلــى «التطلع
ل ـل ـمــزيــد م ــن ال ـت ـن ـس ـيــق امل ـش ـت ــرك بــن
البلدين» .وحضر العبادي ،أمس ،إلى
جــانــب املـلــك الـسـعــودي ،حفل التوقيع
عـلــى «امل ـج ـلــس الـتـنـسـيـقــي الـسـعــودي
ـ ـ ـ الـ ـع ــراق ــي» ،وإطـ ـ ــاق أول ـ ــى جـلـســاتــه
ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ريكس تيلرسون.
وأع ـ ـ ـ ــرب ابـ ـ ــن عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز عـ ــن أم ـل ــه
ب ــ«م ـعــال ـجــة ال ـخ ــاف ــات داخ ـ ــل الـبـيــت
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ،وف ــي
ّ
إط ــار ال ــدس ـت ــور» ،م ــؤك ـدًا «دع ــم بــاده
وتأييدها لوحدة العراق» .وأضاف في
كلمته أن «ما يربط السعودية بالعراق
ّ
األخوة والدم والتاريخ واملصير
أواصر
الواحد» ،داعيًا إلى «التنسيق ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا امل ـن ـط ـقــة،
وامل ـت ـم ـث ـلــة ف ــي الـ ـتـ ـط ــرف ،واإلرهـ ـ ـ ــاب،
ومحاوالت زعزعة األمن واالستقرار».
أمـ ــا الـ ـعـ ـب ــادي ،ف ـع ـ ّـب ــر ف ــي ك ـل ـم ـتــه عــن

«ارتياحنا البالغ لتطور العالقات بني
بلدينا ،واملجلس التنسيقي هو ثمرة
الـجـهــود ،والـنــوايــا الطيبة املشتركة»،
معتبرًا أن «املجلس سيكون منعطفًا
م ـه ـم ــا ،وم ـن ـط ـل ـقــا ل ـل ـت ـع ــاون وت ـعــزيــز
العالقات الثنائية».
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــدف املـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رف ـ ـ ـ ــع
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ب ــن
البلدين ،ويرأسه من الجانب العراقي
سليمان الجميلي ،ومــاجــد القصيبي
م ــن ال ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي .وقـ ــد حـظــي
ب ــ«م ـبــاركــةٍ » أمـيــركـيــة وف ــق تيلرسون
الذي رأى أن «إقامته (املجلس) ،وكذلك
إعادة العالقات بني العراق والسعودية
إلـ ــى م ـس ـتــواهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،أم ـ ـ ٌـر بــالــغ
األه ـم ـي ــة ،وص ـف ـحــة ج ــدي ــدة ملستقبل
الدولتني واملنطقة».
وكانت أولى نتائج االجتماع افتتاح
قنصلية سـعــوديــة فــي ال ـع ــراق ،وهــو
أمـ ـ ـ ٌـر ي ــرب ـط ــه ال ـب ـع ــض بـ ــ«االنـ ـفـ ـت ــاح»
ـدف
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ب ـه ـ ّ ً
ـاص ــة
ت ـقــويــض ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي ،خ ـ
ـور
ـ
ض
أن ال ـحــدث ج ــرى بـمـبــاركــةٍ وح ـ ّ ٍ
مؤيدو
أميركيني ،فــي رســالــةٍ فهمها
ط ـه ــران ف ــي ب ـغ ــداد عـلــى أن الـعـبــادي
«ال يزال بعيدًا عن إيران» ،في حني أن
مصادر متابعة تفيد بأن دوائر القرار
فـ ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة بــاتــت
مقتنعة ب ــدور ال ـع ـبــادي «الــوسـطــي»
وض ـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـم ــارسـ ـت ــه ف ـ ــي امل ــرح ـل ــة
ال ـحــال ـيــة ،إل ــى أن ي ـخــرج الـ ـع ــراق من
أزمته الحالية تحضيرًا لالنتخابات
املقبلة.
ّ
وتوجه العبادي بعدها إلــى القاهرة،
حـ ـي ــث كـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ش ــري ــف إس ـم ــاع ـي ــل .وب ـحــث
الطرفان «تعزيز التعاون الثنائي بني
البلدين ،ومحاربة اإلرهاب ،واألوضاع
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة».
ّ
عـقــب ذل ــك ،ح ــل ال ـع ـبــادي ضـيـفــا على
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث
عرضا «العالقات الثنائية ،واألوضاع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
ومـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فــي
مكافحته ،ورؤية العبادي» ،وفق بيان
صادر عن مكتب األخير .وختم العبادي
جــول ـتــه أم ــس ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردن ـي ــة
ّ
عمان ،حيث التقى امللك األردني عبدالله
الـ ـث ــان ــي ،وج ـ ـ ــرى خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
«ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون اًل ـث ـن ــائ ــي ،وال ـح ــرب
على داعش» ،إضافة إلى «األوضاع في
املنطقة ،ورؤية العراق ملستقبلها».
(األخبار)

ما قل
ودل
ّ
ً
وي ـض ـع ــه بـ ـ ــدال م ــن ذل ـ ــك ف ــي م ـص ــاف
امل ـغ ــام ــرات غـيــر املـحـســوبــة ال ـعــواقــب.
ّ
وح ــن يحصل ذل ــك ف ــإن ال ـحــزب الــذي
ً
اتـخــذ الـقــرار هــو ال ــذي يـكــون مـســؤوال
عــن مــآالتـ ّـه السياسية ولـيــس الشعب
الــذي يحق لــه اإلدالء بــرأيــه فــي تقرير
مـصـيــره بـمـعــزل عــن حـســابــات الـقــوى
ّ
الـتــي تحكمه .وعمليًا فــإن ذلــك يعني
فـ ــي ل ـح ـظ ــة ح ـ ـصـ ــار اإلقـ ـلـ ـي ــم وع ــزل ــه
عـ ــن م ـح ـي ـطــه ب ـس ـب ــب ح ـم ــاق ــة إج ـ ــراء
االستفتاء تراجع الثقة بقدرة مسعود
الـبــرزانــي وحــزبــه على قـيــادة األك ــراد،
ولكن من دون أن يكون ّ
ثمة بديل له،
ّ
ألن األحـ ــزاب األخ ــرى حـتــى تـلــك التي
ُّ
ُّ
التغيرات جيدًا وقــادت التحول
قــرأت
في كركوك ال تملك الصفة التمثيلية
وال الحيثية الكافية ملشاركته الحكم
ّ
مــن موقع الـنـ ّـد .وفــي ظــل وضــع كهذا،
سـيـبـقــى املـشـهــد الـسـيــاســي الــداخـلــي
رهـ ـن ــا ب ــال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـج ــدي ــد
وب ـمــوقــف دول ال ـج ــوار م ــن الـحـكــومــة
التي يقودها البرزاني ،وما إذا كانت
س ـت ــرض ــخ لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ُّـوالت الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
اسـ ـتـ ـي ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة عـلــى
كركوك واألراضي املتنازع عليها أو ال.
* كاتب سوري

يشارك رئيس أركان الجيش
اإلسرائيلي ،غادي ايزنكوت ،إلى
جانب عدد من قادة جيوش
دول عربية ،في مؤتمر تنظمه
واشنطن لقادة جيوش دول
«التحالف الدولي لمحاربة داعش»
في سوريا والعراق.
المؤتمر ،الذي تدعى إليه
إسرائيل للمرة األولى ،كونها غير
مشاركة رسميًا في «التحالف»،
جاء في أعقاب قرار رئيس أركان
الجيوش األميركية المشتركة،
جوزف دانفورد ،تغيير شكل
المؤتمر و«بنيته» ،كي يتمكن
من دعوة الوفد العسكري
اإلسرائيلي ومشاركته.
صحيفة «معاريف» أشارت أمس
إلى مشاركة قادة جيوش دول
عربية ،من بينها األردن ومصر،
إلى جانب دول عربية أخرى ال
تقيم عالقات دبلوماسية علنية
مع إسرائيل ،مثل
السعودية واإلمارات.
(األخبار)
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الحدث

«حماس» في طهران :رهانات خائبة في تل أبيب
الحسابات اإلسرائيلية التي
انتهت إلى أن تراقب ما ستؤول
إليه المصالحة الفلسطينية
دون عرقلتها ،على األقل علنًا،
تدخل اآلن في معادالتها
الدالالت التي رافقت زيارة وفد
موسع من «حماس» إليران
علي حيدر
مــع أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يــزور
فيها قــادة حركة «حماس» الجمهورية
اإلســامـيــة فــي إيـ ــران ،إال أن زي ــارة وفد
ال ـحــركــة بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس املـكـتــب
الـسـيــاســي صــالــح ال ـ ـعـ ــاروري ،تنطوي
على مجموعة مــن الــرســائــل املفصلية،
ك ــون ـه ــا ت ــأت ــي فـ ــي ظـ ــل امل ـص ــال ـح ــة مــع
حــركــة «ف ـت ــح» ،وب ـعــد ت ـن ــازل «ح ـمــاس»
عن السلطة في قطاع غــزة ،وفــي أعقاب
الـ ـش ــروط اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـلـمــوافـقــة على
م ـفــاوضــات مــع حـكــومــة وحـ ــدة ،ومنها
تـ ـن ــازل «حـ ـم ــاس» ع ــن سـ ــاح امل ـقــاومــة
وق ـط ــع عــاقــات ـهــا ب ـط ـهــران واالعـ ـت ــراف
بإسرائيل.
م ــع إعـ ــان امل ـصــال ـحــة ،ت ـخــوفــت جـهــات
إســرائـيـلـيــة وفلسطينية م ــن أن تـكــون
«حـمــاس» تقوم بعملية التفاف تهدف
إل ــى الـتـفـلــت م ــن ال ـض ـغــوط والتخفيف
عـلــى ال ــواق ــع الـشـعـبــي الفلسطيني في
القطاع نتيجة الحصار املضروب عليه،
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه اس ـت ـم ــرار الـتـمـســك
بخياراتها االستراتيجية وبسالحها،
مــع اإلش ــارة إلــى أن الـحــركــة عـمــدت إلى
هذا الخيار بعد مخاض سياسي أمني
ط ــوي ــل ،وع ـب ــر م ـح ــادث ــات أج ــرت ـه ــا مع
الـطــرف املـصــري فــي الـقــاهــرة على مدى
شهور أدت إلى عودة سلطة رام الله إلى
غزة.
على خــط م ــواز ،بــرز تقدير نـظــري آخر
يحتمل أن يـكــون ت ـنــازل «ح ـم ــاس» عن
ح ـكــم ال ـق ـطــاع ب ــداي ــة م ـس ــار ق ــد ينتهي
باحتوائها وإخضاعها ملعادلة التسوية
ض ـم ــن الـ ـسـ ـق ــوف الـ ـت ــي ت ـح ـت ـم ـل ـهــا فــي
املرحلة الحالية ،أو استغالل مــا حدث
على طــريــق تحجيم خـيــار املـقــاومــة في
ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وي ـس ـت ـنــد هــذا

الــرهــان إلــى فرضية وج ــود مــوطــئ قدم
ِّ
أمني وسياسي للسلطة يمكنها الحقًا
من تكرار تجربة الضفة املحتلة.
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـحـ ـط ــة امل ـف ـص ـل ـي ــة ،دخ ـل ــت
إسرائيل على الخط عبر الشروط التي
وض ـع ـهــا «امل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزاري املـصـغــر»
(ال ـك ــاب ـي ـن ــت) لـلـضـغــط ع ـلــى «ح ـم ــاس»
ومحاولة ابـتــزازهــا ،ولــوضــع املــزيــد من
الـعـقـبــات أم ــام امل ـفــاوضــات مــع السلطة
الفلسطينية ،وهــو مــا يــرى فيه اليمني
اإلســرائ ـي ـلــي فــرصــة سـيــاسـيــة لـتـفــادي
س ـي ـن ــاري ــو مـ ـف ــاوض ــات ح ـ ــول ال ــوض ــع
النهائي .مــع ذل ــك ،عمدت إســرائـيــل إلى
الـجـمــع ب ــن امل ــوق ــف املـتـصـلــب الــرافــض
لهذه املصالحة ،وبني تجنب أي خطوة
عمالنية تحول دون تحققها ،كما فعلت
في مرحلة سابقة.
في ضوء مروحة الرهانات والتقديرات،
حول الخيار الذي قد تنتهجه «حماس»

ستستدرج الزيارة
وسط الظروف الحالية
مواقف مضادة
من أكثر من طرف

ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة املـفـصـلـيــة ،وتـحــديـدًا
بعدما أطبق الخناق اإلقليمي والعربي
على الشعب الفلسطيني تمهيدًا لفرض
تـســويــة إقليمية عـلــى حـســاب القضية
الفلسطينية ،واإليـ ـح ــاءات الـتــي الحــت
نتيجة ق ــرار «حـمــاس» الـتــراجــع خطوة
إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء ،أتـ ــت زي ـ ـ ــارة وفـ ــد ال ـحــركــة
ـال لجهة
لـطـهــران مــع سقف سياسي ع ـ ٍ
التمسك بسالح املقاومة حتى التحرير،
وامل ـحــاف ـظــة ع ـلــى عــاقــات ـهــا اإلقـلـيـمـيــة
واإلسالمية التي تخدم هذا املسار.
ّ
وح ــرص ــت «ح ـ ـمـ ــاس» ع ـلــى أل تكتفي
بالتصريحات التي أطلقها مسؤولوها،
ب ــل أت ــت زي ـ ــارة وف ــده ــا ال ـق ـيــادي لتعبر
عــن خـيــارهــا وموقفها الـحــاســم عمليًا،
وخــاصــة أن وق ــع زيـ ــارة مــن ه ــذا الـنــوع

ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات ،عـلــى الــواقــع
السياسي اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،أبلغ
تـعـبـيـرًا عــن ال ـخ ـيــارات االسـتــراتـيـجـيــة،
وفيه تظهير ملستوى جديتها وتمسكها
بـ ـه ــذه ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات .ويـ ـب ــدو أن ال ـحــركــة
ح ــرص ــت أيـ ـض ــا ،ن ـت ـي ـجــة دق ـ ــة املــرح ـلــة
ومفصليتها ،على أن تكون حاسمة في
تـحــديــد خ ـيــارهــا االسـتــراتـيـجــي لجهة
ّ
تمسكها باملقاومة املسلحة ،وأل تترك
ً
م ـج ــاال واس ـع ــا ل ـل ـتــأويــات والــرهــانــات
والتقديرات ،وهو أمر بات مطلوبًا بعد
مــروحــة ال ـت ـســاؤالت والـتـحـلـيــات التي
راف ـق ــت خ ـي ــار امل ـصــال ـحــة الفلسطينية
برعاية مصرية.
نتيجة ذلــك ،باتت الخشية في تل أبيب
وعواصم عربية ولدى جهات فلسطينية
ـ بعد زيارة طهران واملواقف التي واكبتها
ـ من محاولة تكرار «استراتيجية» حزب
الـلــه ،بمعنى مــن املعاني ،أكثر واقعية،
وهــو مــا قــد يستدرج خـطــوات ومواقف
مـ ـ ـض ـ ــادة الح ـ ـقـ ــة م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ط ــرف
إسرائيلي وفلسطيني وإقليمي.
في املقابل ،ال يزال هناك قدر من الرهان
بأن تحاول «حماس» الجمع بني التمسك
بعالقاتها اإلقليمية وسالحها وخيارها
املـ ـ ـق ـ ــاوم ،وب ـ ــن أداء ع ـم ــان ــي مــرحـلــي
مسقوف باعتبارات سياسية إقليمية ـ
مصرية ،وفلسطينية ـ املصالحة ،وهو
أم ــر ال تــرتـضـيــه إس ــرائ ـي ــل ،ولـكـنـهــا قد
تتعايش معه مرحليًا ،وخاصة أنها قد
تستفيد منه على املستوى األمني بقدر
مــن ال ـه ــدوء .لكن حتى ه ــذا السيناريو
الــذي قــد يكون مطروحًا على املستوى
الـنـظــري يـبـقــى ظــرفـيــا ،وسـيـتـبــدد عند
أول عملية قاسية ضد جنود االحتالل
ومستوطنيه.
إلى ذلك ،قال ممثل الحكومة اإلسرائيلية
في مناطق السلطة الفلسطينية ،يوؤاف
ّ
مردخاي ،إن الزيارة «تدل على أن قادة
ح ـمــاس ال ي ـحــاولــون إخ ـفــاء حقيقة أن
نظام إيــران الذي يقمع شعبه منذ نحو
 40عــامــا ،هــو ال ــذي يـ ّ
ـدبــر أم ــور حماس
اإلرهابية في غ ــزة» .وأض ــاف مردخاي،
الذي ّ
غرد على موقع «تويتر» بهاشتاغ
«ح ـم ــاس تـبـيــع ال ـق ـطــاع إلي ـ ــران»« ،رغ ــم
التطورات في الساحة الفلسطينية ،فإن
ق ــادة ح ـمــاس ،الــذيــن يـنـبـهــرون بالدعم
ّ
يستمرون في تلقي األوامر من
اإليراني،
النظام اإليراني».

ّ
إيران للزائرين :تمسكوا بسالحكم
 ...والدعم سيزيد
قال نائب رئيس املكتب السياسي لـ«حماس» ،صالح
ال ـعــاروري ،الــذي يــرأس وف ـدًا للحركة يــزور العاصمة
اإليــرانـيــة ط ـهــران ،إن حركته «لــن تـتــراجــع عــن خيار
ال ــدف ــاع ع ــن الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي» ،م ـش ــددًا عـلــى أن
«امل ـص ــال ـح ــة م ــع ف ـتــح ل ــن ت ــؤث ــر ف ــي سـ ــاح امل ـقــاومــة
الفلسطينية» .كما رأى أن وجود الوفد في هذا املكان
هو «رفض عملي للطلب اإلسرائيلي بقطع العالقات»
معها.
وعـ ــن هـ ــدف ال ـ ــزي ـ ــارة ،قـ ــال الـ ـ ـع ـ ــاروري إن ـه ــا ج ــاءت
«لـلـتـشــاور مــع إخــوت ـنــا فــي الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة،
و(ك ــي) نضعهم فــي ص ــورة ال ـت ـطــورات فــي القضية
الفلسطينية وموضوع املصالحة ...ألن الدعم املستمر
واملـتــواصــل مــن إي ــران يصب فــي مصلحة فلسطني
وشعبها» .وتابع« :ندين املمارسات املعادية لإلنسانية
للجماعات التكفيرية الـتــي وجـهــت أس ــوأ الـضــربــات
للمسلمني باسم اإلســام وشوهت سمعته ...ما أدى
إلــى تهميش الـنـضــال امل ـشــروع للشعب الفلسطيني
املضطهد ،وتحقيق مآرب أميركا والكيان الصهيوني
وحلفائهما».
ضمن اللقاءات املستمرة للوفد مع عدد من املسؤولني
اإليــران ـيــن ،ق ــال مـسـتـشــار املــرشــد األع ـلــى للشؤون
ّ
«بن ًاء ّ
وقيمًا
الدولية ،علي أكبر واليتي ،إن اللقاء كان
للغاية ...وقد أكد لنا الشيخ العاروري أنه رغم مطالب
الكيان الصهيوني ،فإن حماس ستعزز عالقاتها مع
إيــران» .وأضــاف واليتي« :نريد أن نثبت أن العالقات

بــن إي ــران وامل ـقــاومــة الفلسطينية املتمثلة بحماس
وال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي اسـتــراتـيـجـيــة ،وأن دع ــم إي ــران
سيزداد يومًا بعد يوم».
ً
ك ــذل ــك ال ـت ـقــى ال ــوف ــد كـ ــا م ــن رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان علي
الري ـج ــان ــي ،وأمـ ــن امل ـج ـلــس األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي،
الجنرال علي شمخاني ،الــذي قــال« :نأمل أن تحافظ
ح ـم ــاس ع ـلــى تــوجـهــاتـهــا ال ـج ـهــاديــة ومـكــانـتـهــا في
مقاومة االحتالل».
في غضون ذلك ،نفى قائد «حماس» في غزة ،يحيى
السنوار ،معارضة قطر للمصالحة الفلسطينية أو أنها
«مستاءة من التقارب في العالقة بني حماس ومصر
الشقيقة» ،أو أن هناك «توترًا في العالقة بني الحركة
ً
وقطر» ،قائال« :هذه األمور عارية من الصحة» .وجاء
فــي بـيــان مــن مكتب الـسـنــوار تعقيبًا على مــا تناقله
الصحافيون والـنــاشـطــون الشبابيون فــي لـقــاء عقد
أخـيـرًا بـحـضــوره ،لكن مــن دون الـسـمــاح بالتسجيل
الـصــوتــي ملـجــريــاتــه ،أن «دور قطر الشقيقة فــي دعم
ص ـمــود شـعـبـنــا الفلسطيني عــامــة وأه ـل ـنــا ف ــي غــزة
خاصة كان وال يزال دورًا رياديًا لن ينساه شعبنا».
إلــى ذلــك ،التقى رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عباس ،أمــس ،امللك األردن ــي عبدالله الثاني في قصر
الحسينية في عمان ،وذلك إلجراء «مباحثات موسعة
تناولت القضايا الثنائية وآخر التطورات في املنطقة»
وخاصة ملف املصالحة.
(األخبار)
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على الغالف
«عاصفة الجزيرة» الكردية ـ األميركية التي تهب على وادي الفراتّ ،
تحولت
بردًا وسالمًا على «داعش» .فالصفقة التي عقدها التحالف الكردي ـ األميركي مع «داعش»
إلخالء الرقة ،وتأمين طرق انسحاب آمن ،امتدت لتشمل أرياف دير الزور الشمالية الشرقية .ووفق
مصادر في المنطقة ،أخلى مئات المقاتلين أكثر من  28قرية ،لتنتشر فيها «قوات سوريا
الديمقراطية» من دون قتال .وكان شيوخ عشائر ووجهاء في المنطقة قد أقنعوا العناصر
السوريين في «داعش» بتسليم مواقعهم لتفادي القتال مع األميركيين و«قسد» ،والذي «ال
يستفيد منه سوى الرافضة» .ولم تتعرض طائرات «التحالف الدولي» ألي من تلك األرتال .وشمل
االتفاق «الكردي ـ الداعشي» تسليم التنظيم منشآت استراتيجية للقوات الكردية ،في إطار
توافق بات واضحًا أنه ال يقتصر على تفاهمات الرقة ،بل إن «داعش» ذهب في هذا التفاهم إلى
ّ
حد قتال الجيش السوري في حقل العمر النفطي االستراتيجي قبل االنسحاب منه أمس ،وتسليمه
للقوات الكردية ،لتواصل واشنطن مراكمة أوراق استراتيجيةّ ،
تهيئ عبرها لجوالت
من المقايضة مع دمشق لترسيخ المشروع الفيدرالي

«قسد» تحتل «نفط الشرق»
بدعم أميركي وتفاهم مع «داعش»

أكراد سوريا بين واشنطن ودمشق
محمد بلوط
ق ــد ي ـكــون ج ــوان إب ــراه ـي ــم ،ال ـقــائــد الـعــام
الـ ـس ــاب ــق لـ ـق ــوات «اآلس ـ ــاي ـ ــش» ال ـتــاب ـعــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة» ،ذه ـ ــب أكـ ـث ــر مـمــا

ينبغي كرديًا في مجاراة السعوديني في
حــربـهــم مــع إيـ ــران ،كــي يـسـقــط مــن أعلى
هــرم املؤسسة األمنية الكردية السورية
منتصف أيلول املاضي .واألغلب أنه بالغ
في فتح النار على اإليرانيني بطريقة لم

تنسيق مع «داعش» الحتالل مراكز النفط
تحوي آبــار حقل العمر النفطي مليار برميل من النفط ،أي نصف االحتياطي
السوري .وقد جاءت عملية االستيالء عليه من قبل األكراد لتوضح أكثر صورة
التوجهات األميركية والكردية على السواء ،بمنع الجيش السوري من االستيالء
على «وادي الفرات املفيد» ،وتركه يتقدم في التجمعات السكنية الكبرى الستنزافه
في املواجهات مع «داعش» ،واالستفادة من اندفاعاته وإشغاله لـ«داعش» ،من أجل
االستيالء على املرافق الحيوية حول الفرات .وأحيانًا يتم ذلك حتى بتواطؤ مع
«داعــش» ،وفي إطــار الشق النفطي من الصفقة التي عقدها الطرفان في مدينة
الرقة إلخالء املدينة من مقاتلي التنظيم ،وتأمني انسحاب آمن لقياداتهم.
ويتهم «املــرصــد ال ـســوري» املـعــارض األك ــراد و«داع ــش» بالتواطؤ ضــد الجيش
ّ
السوري في املعارك ،من أجل الوصول إلى الحقل االستراتيجي ،إذ قال إن «تنظيم
«داعش» ال يكاد ّ
يفوت فرصة واحدة لتوجيه صفعات مؤملة لقوات النظام ،قابلها
في الوقت نفسه بانسحابات متتالية على الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية».
ّ
وبينما كــان «داع ــش» يشن هجمات مضادة تمنع الجيش الـســوري من دخول
حقل العمر النفطي ،كانت «قسد» تستولي على الحقل من دون مقاومة.

يسبقه إليها ّ
أي مـســؤول ك ــردي ســوري
سابقًا.
اإلعـ ــامـ ــي ال ـس ــاب ــق ف ــي «حـ ـ ــزب ال ـع ـمــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ،خ ــاط ــب ق ـب ــل ش ـهــريــن
ً
ص ـح ـي ـفــة سـ ـع ــودي ــة ،م ـ ـهـ ـ ّـوال «بــال ـخ ـطــر
اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــوق خ ـط ــر (داع ـ ـ ــش)
على ســوريــا» .ولقصر اإلقــامــة في جبال
ق ـن ــدي ــل ،ل ــم ي ـس ـعــف اإلعـ ــام ّـ ــي ال ـســابــق
حـ ـ ـ ـ ــذره الـ ـ ـفـ ـ ـط ـ ــري فـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــنـ ــب خـ ـط ــاب
حـ ــاد كـ ـه ــذا ،وقـ ــد اس ـت ــدع ـت ــه ع ـل ــى عـجــل
خ ـنــادق ال ـحــرب ال ـســوريــة ،وق ــرار «حــزب
االت ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي» ال ـك ــردي قـيــادة
 17ألـ ــف أم ـن ــي ف ــي ج ـه ــاز «األسـ ــايـ ــش».
واألرجــح أن عزله من منصبه قبل شهر،
واس ـ ـت ـ ــرداد أح ـ ــد م ـفــات ـيــح ال ـس ـل ـطــة فــي
«ف ـي ــدرال ـي ــة ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري» ال ـكــرديــة
م ــن يـ ــده ،يـعـكــس ح ــذر «حـ ــزب االت ـح ــاد»
مــن االنـخــراط فــي وظيفة جــديــدة ّ
تعدها
الواليات املتحدة لحليفها األوثق ،بقصد
احـتــواء إيــران في الشرق الـســوري .وهي
التوصية التي وضعها مستشار األمــن
القومي هــربــرت ماكماستر على طاولة
اإلدارة األميركية تحت عـنــوان« :سوريا
ســاحــة الح ـت ــواء إي ـ ــران» .وه ــي تــأتــي في
سـيــاق ضيق خ ـيــارات واشـنـطــن ،بحيث
ل ــم ي ـبــق ف ــي ي ــده ــا س ــوى ورقـ ــة األك ـ ــراد،
بعد التراجع الكبير في نفوذ وقدرات كل
املـجـمــوعــات املسلحة األخ ــرى .لـكــن هــذه
االستراتيجية تحتاج إلى وقت لتترجم

عناصر الجيش السوري داخل ناحية القريتين في ريف حمص
بعد تحريرها من قبضة «داعش» أول من أمس (أ ف ب)

خـطــواتـهــا ف ــي ض ــوء مــراج ـعــات تـعـ ّـدهــا
وكــالــة االستخبارات املركزية األميركية
بــالـتـعــاون مــع وزارة الـخــارجـيــة ملرحلة
مــا بـعــد «داع ـ ــش» ،وال ـتــي سـيـكــون شــرق
سوريا مسرحها األبرز.
ّ
لـكــن خـبـيـرًا دول ـيــا عــائ ـدًا مــن القامشلي
يـ ـج ــزم لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ـ ــأن «كـ ـف ــة ال ـت ـي ــار
الكردي املؤيد لتسوية مع دمشق يكون
سـقـفـهــا اإلدارة ال ــذات ـي ــة ق ــد ت ـك ــون أكـثــر
رجحانًا مقابل التيار العامل على تكرار
الـسـيـنــاريــو ال ـعــراقــي امل ـع ــروف ف ــي بـنــاء
وقــائــع مؤسساتية وكيانية فــوق أرض
الجزيرة السورية .وهذا التيار يستهدف
إضعاف دمشق كمركز ،تمهيدًا للذهاب
الحقًا نحو خـيــارات أكثر جــذريــة وأبعد
مــن الـفـيــدرالـيــة» ،مــع الـعـلــم ب ــأن مـشــروع
الفيدرالية ال يــزال مشروعًا كــرديــا فقط،
وال ي ـح ـظــى ب ــدع ــم ّ
أي مـ ـك ـ ّـون ع ــرب ــي أو
سوري وازن ،ويستبعد أن يحظى بذلك.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك ت ـع ـت ـقــد رئ ـي ـســة
«ال ـه ـي ـئ ــة امل ـش ـت ــرك ــة ل ـف ــدرال ـي ــة ال ـش ـمــال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،ف ـ ـ ــوزة الـ ـي ــوس ــف ،أن مـ ــرور
الــزمــن كفيل بتغيير مــوقــف املـعــارضــن
ل ـل ـم ـشــروع ال ـف ـيــدرالــي «إذ ال يــوجــد في
ســوريــا مــن ال ـكــرد وال ـعــرب واآلش ــوري ــن
وال ـســريــان مــن يــوافــق عـلــى ال ـع ــودة إلــى
سوريا ما قبل األزمة».
ال ّ
يغير التحاق العديد من أفراد العشائر
الـعــربـيــة ف ــي ال ـج ــزي ــرة ،ب ــاألك ــراد ،شيئًا

ف ــي واق ـ ــع امل ـع ــارض ــة ال ـعــرب ـيــة املــركــزيــة
ل ـل ـف ـيــدرال ـيــة .ح ـيــث يـظـهــر ال ـت ـطــابــق بني
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة وم ـع ــارض ـي ـه ــا عـلــى
اخ ـت ــاف مـنــابـعـهــم ف ــي رف ــض أي نـظــام
فيدرالي في سوريا ،إذ أكــدت كل وثائق
مؤتمرات املعارضة منذ بداية األزمة على
بـقــاء دمـشــق مــركـزًا وم ـصــدرًا للسلطات،
وه ــو مــوقــف حــاســم بـمـعــزل عــن املــوافـقــة
على ّ
تنوع في الالمركزية اإلدارية للبالد.
أضــف إلــى ذلــك أن دمشق ،وعلى ما قاله
وزير الخارجية وليد املعلم أخيرًا ،تبدي
اس ـت ـعــدادهــا لـلـتـفــاوض مــع ال ـكــرد تحت
سقف «القانون  »107الذي يسمح بإدارة
محلية ،مع نسخة مطورة من المركزية
إداريـ ــة ح ـص ـرًا .ومــوقــف دمـشــق ه ــذا هو
الـعــرض األسـخــى مــن قبلها ،إذا مــا قـ ّـدر
لها أن تنفرد بفرض الحل من دون تدخل
روس ـيــا ،سيما أن القلق ينتاب كثيرين
بـ ـع ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر
بوتني ،املقلقة ،عن مؤتمر ترعاه موسكو
في حميميم «لشعوب سوريا»؛ فدمشق
تـ ـع ــي جـ ـيـ ـدًا أن املـ ـخ ــاط ــر كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـدًا،
وتتجاوز الجغرافيا السورية ،وأن تقوية
األط ــراف أو األقــالـيــم على حـســاب املركز
تتطلب تغييرًا جوهريًا في مجمل بنية
النظام في سوريا .ال بل إن األمر يتحول
إلـ ــى ه ـج ــوم ه ــدف ــه إسـ ـق ــاط ال ـن ـظ ــام مــن
الداخل ،من خالل تعديل دستوري يرعاه
الروس ،وتكون نتيجته تسهيل مشاريع

مصر

«هجوم الواحات» الدامي :إرهاب وتقصير ...وخيانة؟
القاهرة ــ األخبار
ّ
ه ــز الـهـجــوم ال ــذي اسـتـهــدف ق ــوة أمنية
مـ ـص ــري ــة ك ــان ــت فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا ملـ ـط ــاردة
«مـجـمــوعــة مــن الـعـنــاصــر الـتـكـفـيــريــن»،
عـنــد أطـ ــراف مـحــافـظــة ال ـج ـيــزة ،ال ـشــارع
امل ـ ـصـ ــري والـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـل ــى ح ـ ـ ٍّـد س ـ ــواء،
بسبب ضخامته لناحية عــدد الشهداء
الـكـبـيــر .وآل ــم الـهـجــوم ال ــرأي ال ـعــام الــذي
مــا ب ــرح فــي األي ــام املــا ّضـيــة ينشر صــور
ال ـش ـهــداء ال ــذي ــن قـيــل إنـ ــه وص ــل عــددهــم
إلــى أكثر مــن  50شخصًا ،غالبيتهم من
العساكر املجندين.
وال يـ ــزال ال ـغ ـمــوض يـحـيــط بالحصيلة

الـنـهــائـيــة لـلـضـحــايــا ،ف ــي وق ــت تحدثت
فيه وزارة الداخلية في بيانها الرسمي
عــن «اسـتـشـهــاد  17شـخـصــا ،مــن بينهم
 12ضابطًا فــي الـقــوات الخاصة وفقدان
ضــابــط آخـ ــر» ،قـبــل أن تـتـحــدث مـصــادر
أمنية عن وصــول العدد إلى أكثر من 50
شخصًا.
وحـتــى هــذه الـســاعــة ،ال ت ــزال املعلومات
املـ ـت ــواف ــرة ع ــن ال ـه ـج ــوم ّأول ـ ـيـ ــة ،ف ــي ظل
بـ ـي ــان ــن م ـق ـت ـض ـب ــن لـ ـلـ ـغ ــاي ــة م ـ ــن ق ـبــل
الداخلية ،صــدر أحدهما بعد  24ساعة
ع ـلــى ب ــداي ــة األح ـ ـ ـ ــداث ،وأف ـ ــاد ب ــ«تــوجــه
ق ـ ــوة أم ـن ـي ــة مـ ــن م ــدي ــري ــة أم ـ ــن ال ـج ـي ــزة
ت ـضــم م ـج ـمــوعــة م ــن ض ـب ــاط الـعـمـلـيــات

الخاصة واألم ــن الوطني فــي فــوج أمني
لتنفيذ عملية مداهمة بعمق الصحراء
الـغــربـيــة عـلــى بـعــد نـحــو  150ك ـلــم ،لكن
القوة األمنية فوجئت خــال سيرها في
الطريق الصحراوي بقذائف هاون دمرت
أول م ــدرع ـت ــن ب ـش ـكــل ك ــام ــل وأس ـق ـطــت
العدد األكبر من الضحايا ،قبل أن تبدأ
املواجهات مع باقي أفراد األمن».
ّ
ووف ـ ــق إف ـ ـ ــادات ل ــم ي ـتــم ال ـت ــأك ــد كــل ـيــا من
صحتها ،فإن الضباط والجنود «ارتبكوا
في بداية الهجوم ،فقام املهاجمون بإلقاء
ال ـق ـبــض ع ـلــى ع ــدد مـنـهــم وتـصـفـيـتـهــم»،
فيما ّفر آخرون هاربني ببعض سياراتهم،
بينهم ضابطان تم إنقاذهما في صباح

الـيــوم الـتــالــي عبر طــائــرات الهليكوبتر،
بعد فـقــدان االتـصــال معهم ألكـثــر مــن 12
ساعة .ومنعت قوات األمن أي شخص من
تـصــويــر مــوقــع ال ـحــادث والــوصــول إلـيــه،
وس ــط إج ـ ــراءات أمـنـيــة م ـشــددة فــي عمق
الصحراء.
وت ــدع ــم ه ــذه اإلفـ ـ ــادات ب ــاغ ــات بـمــواقــع
ال ـ ـع ـ ـسـ ــاكـ ــر ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــم إرسـ ــال ـ ـهـ ــا ع ـبــر
الالسلكي ،حيث ُرصد استيالء اإلرهابيني
على أجهزة االتصال الالسلكي الخاصة
بــالـشــرطــة ،وال ـتــي بـلـغــوا مــن خــالـهــا عن
مــواقــع خاطئة للهجوم بـهــدف مهاجمة
قـ ـ ــوات اإلن ـ ـقـ ــاذ والـ ــدعـ ــم ال ـت ــي ك ــان ــت فــي
طريقها .ل ــذا ،تــأخــرت هــذه ال ـقــوات حتى

الـصـبــاح بانتظار وض ــوح الــرؤيــة ،فيما
ت ــدخ ــل ال ـج ـيــش ب ـط ــائ ــرات الـهـلـيـكــوبـتــر
ملتابعة ما يحدث.
الحادث الذي يعتبر األضخم في السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ي ـق ــول م ـص ــدر أم ـن ــي إنـ ــه وقــع
«نتيجة تقصير أمني فادح وخطأ بعدم
التنسيق مع القوات املسلحة التي توفر
غطاء ّ
ً
جويًا للقوات في مثل هذه املناطق،
وذلــك على خلفية رغبة قـيــادات الشرطة
في التحرك بمفردهم ومن دون مساعدة
من الجيش الــذي تنتقل إليه القيادة في
حال القيام بعمليات مشتركة».
ـث إلـ ــى
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ٍ
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن ـ ـ ــه س ـي ـت ــم إح ـ ــال ـ ــة ج ـم ـيــع

اإلثنين  23تشرين األول  2017العدد 3305

العالم

ّ
القوى الدولية إلنشاء كيانات هشة من
األقاليم لتتنازع جماعاتها في ما بينها،
ك ـمــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وت ـم ـ ّـه ــد السـتـتـبــاعـهــا،
بعد أن فشلت حــرب األع ــوام السبعة في
تـحـقـيــق ذل ــك عـبــر جـمــاعــاتـهــا املـسـلـحــة،
مــن السعودية وتركيا وقطر والــواليــات
املتحدة .
والقلق سببه ما يجري منذ ستة أشهر
ح ـتــى اآلن ،ح ـيــث ي ــرع ــى الـ ـ ــروس لجنة
مــن خـبــراء دسـتــوريــن عــرب وأوروب ـيــن،
تــواظــب على االجـتـمــاع فــي أثينا ولندن
وجـنـيــف ،وتــديــرهــا امل ـعــارضــة الـســوريــة
رئيسة «حــركــة املجتمع الـتـعــددي» رنــدا
قـسـيــس ،بـمــوافـقــة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة.
وت ـف ـيــد امل ـع ـلــومــات ب ــأن ب ـنــد الـفـيــدرالـيــة
يقع على رأس التعديالت التي يقترحها
هـ ــؤالء .وق ــد يـتـحــول ال ــره ــان الـفـيــدرالــي
إل ــى بــديــل م ــن ال ـه ـجــوم ال ــذي اسـتـهــدف،
وال ي ــزال ،منذ آذار  2011تفكيك املشرق
العربي ،وتعديل وظيفة سوريا في قلبه،
كحاجز تاريخي وجغرافي استطاع ّ
صد
االح ـت ــال األم ـيــركــي فــي ال ـع ــراق ،ومنعه
من التقدم في البادية السورية ودمشق
ولبنان ،كما نجحت ســوريــا فــي احتواء
مـ ــوجـ ــات ال ـ ـغـ ــزو «الـ ـسـ ـلـ ـف ــي» الـ ـج ــدي ــدة،
وحــافـظــت عـلــى خـيــار امل ـقــاومــة وقــواهــا،
وفــرض معادلة الــردع االستراتيجي مع
العدو االسرائيلي.
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة األك ـ ـ ــراد ت ـق ــوم ع ـلــى مـبــدأ

مــراك ـمــة عـنــاصــر ال ـق ــوة وج ـمــع األوراق،
وأمــل هــؤالء الوصول الى لحظة التوازن
م ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ع ـم ــق وادي
ال ـف ــرات ،أي خ ــارج أس ــواره ــم التقليدية،
وبـحـمــايــة أمـيــركـيــة عـلــى غ ــرار م ــا جــرى
في القامشلي والحسكة ،واستخدام هذه
الــوقــائــع على طــاولــة النقاش مــع دمشق
بقصد الحصول على تنازالت منها ،في
ما ّ
خص الفيدرالية أو «اإلدارة الذاتية».
وكــانــت «اإلدارة الـفـيــدرالـيــة» قــد نجحت
خ ـ ـ ـ ــال أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ف ـ ـ ــي مـ ـح ــاص ــرة
الدولة السورية داخل مربع في
مؤسسات
ّ
القامشلي ،وحــثــت الخطى فــي «تكريد»
الـت ـع ـلـيــم واألمـ ـ ــن وال ـق ـض ــاء وال ـخ ــدم ــات
واملنشآت النفطية في الرميالن ،وأقامت
شبكة مــن املـجــالــس املحلية نجحت في
توفير متعاونني مع اإلدارة الكردية ،عبر
توفير الخدمات ،وقاعدة للسيطرة على
املجتمع العربي في الجزيرة ومراقبته،
وانتقلت إلــى إلحاق جيش من العشائر
العربية بوحداتها الشعبية التي تضم
مقاتلني مــن عشائر طـ ّـي وشـ ّـمــر والــولــدة
وع ـ ِـن ــزة وال ـش ــراب ــن وال ـج ـب ــور وال ـب ـقــارة
وال ـب ـك ـي ــر وغـ ـي ــره ــا .ومـ ــن املـ ـف ــارق ــات أن
املشروع الكردي في سوريا ،الــذي أخفق
إلى ّ
حد كبير في إثارة هجرة مدينية من
الـتـجـمـعــات ال ـكــرديــة الـكـبــرى فــي دمشق
وحلب نحو الكيان الناشئ فــي الشمال
الـشــرقــي ال ـس ــوري ،ب ــات يعتمد إل ــى حـ ّـد
كبير في تقدمه على مقاتلني عرب بشكل
يفوق ّاعتماده على األكراد أنفسهم.
وقـ ــد وفـ ـ ــر ال ـت ــوس ــع ال ـع ـس ـك ــري ل ــأك ــراد
فــي الـحـسـكــة وال ــرق ــة «زب ــائ ــن» ج ــددًا من
ال ـع ـش ــائ ــر ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم ت ـج ــد بـعــد
انحسار االنتشار العسكري السوري من
يــدافــع عنها إزاء الـتـقــدم ال ـكــردي .وكلما
تقدمت «وحدات حماية الشعب» الكردية
في املناطق العربية ،ازدادت نسبة العرب
في صفوفها ،في حني يتراجع التجنيد
داخــل القاعدة الكردية ،بسبب الخسائر
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي م ـن ـيــت ب ـهــا «الـ ــوحـ ــدات»
فــي امل ـعــارك املستمرة منذ أربـعــة أع ــوام،
وهـجــرة الـشـبــاب األك ــراد الــذيــن انــدفـعــوا
كغيرهم فوق أمواج املتوسط إلى أوروبا.
ومـ ــن ب ــن  30ألـ ــف م ـق ــات ــل ي ـع ـم ـلــون مــع
ال ــوح ــدات ،ارت ـف ــع ع ــدد املـقــات ـلــن ال ـعــرب
مــن خمسة آالف مقاتل عــام ( 2015عند
تأسيس «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية»)،
إلــى  13ألــف عربي في عــام  2016من بني
 45أل ــف مـقــاتــل .ووص ــل فــي آب املــاضــي،
بحسب اإلحـصــائـيــة األمـيــركـيــة ،إل ــى 25
ألــف عــربــي مــن أصــل  50ألــف مـقــاتــل ،في
الـ ـق ــوات ال ـت ــي ت ـتــولــى ق ـيــادت ـهــا عـنــاصــر
ك ــردي ــة ف ـق ــط ،إذ ال ي ــوج ــد ع ــرب ــي واح ــد
في موقع القيادة أو ّ القرار بسبب آليات
انـتـخــاب ال ـقــادة املـعــقــدة والـطــويـلــة التي
يـطـ ّـبـقـهــا «حـ ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»
على فرعه السوري .
وتقول فوزة اليوسف إن «العرب يشكلون
 60في املئة من القوة العسكرية العاملة
ت ـحــت اإلم ـ ــرة الـ ـك ــردي ــة» .وف ـي ـمــا أخـفـقــت
دمشق فــي تقديم استراتيجية واضحة

لــربــط الـعـشــائــر فــي الـجــزيــرة بوحداتها
املقاتلة ،فهي رضـخــت قبل عــام ونصف
للمطلب ال ـك ــردي بـحــل وح ــدات «الــدفــاع
ال ــوط ـن ــي» ف ــي امل ــدي ـن ــة (إث ـ ــر امل ــواج ـه ــات
الـعـسـكــريــة) ال ـتــي ل ــم ت ــزد نـسـبــة األك ــراد
فيها على عشرين في املئة ،وهي تقع في
قلب مستطيل من األرض يمتد على 12
ألف كيلومتر مربع ،من جبل عبد العزيز
فالشدادي والهول ومركدة ،ويشكل فيه
العرب أكثرية ساحقة ،ال بل يكاد ينعدم
فيها أي انتشار سكاني كــردي .وذهبت
الفيدرالية أبعد من ذلــك في عملية دمج
الـ ـع ــرب داخـ ـ ــل م ــؤس ـس ــات ـه ــا ،وسـلـخـهــم
ع ــن دمـ ـش ــق ،إذ ي ـق ــول خ ـب ـيــر دول ـ ــي «إن
مرحلة ما بعد «داع ــش» ستشهد نهاية
التفاهم مع زعماء العشائر ،ومجموعات
«ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـح ـ ــر» ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ل ـت ـحــويــل
املجموعات العربية الى جيش متماسك،
دون أي ه ــام ــش لــاسـتـقــالـيــة ،يخضع
كليًا للقيادة الكردية».
أما اتساع التباين بني األجنحة الكردية
(األم ـي ــرك ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة) ،ف ــا ي ـ ــزال فــي

ال يزال التباين بين
األجنحة الكردية
السورية في بداياته
ّ
ّ
التوسع العسكري
وفر
لألكراد «زبائن» جددًا
من العشائر العربية

بــدايــاتــه على مــا يقوله الخبير الــدولــي،
الــذي يصف جــوان إبراهيم بأنه «الوجه
األول» ال ـ ـ ــذي ط ـف ــى بـ ــاك ـ ـرًا ع ـل ــى سـطــح
الـ ـ ـص ـ ــراع داخ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــن األكـ ـ ـ ــراد،
معبرًا عن تيار كردي سوري يعمل وفق
اسـتــراتـيـجـيــة قـصـيــرة األمـ ــد ،تستعجل
مبان مؤسساتية سياسية
التوصل إلى
ٍ
فـ ــي الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة الـ ـك ــردي ــة ت ـح ــت مـظـلــة
االنتشار األميركي ،ويستند في شرعيته
إلــى التضحيات الكبيرة التي بذلت في
ع ــن ال ـع ــرب (ك ــوب ــان ــي) وم ـن ـبــج وال ــرق ــة،
واألوراق الـكـثـيــرة ال ـتــي راكـمـهــا األك ــراد
خــال ثالثة أع ــوام مــن القتال إلــى جانب
القوات األميركية في سوريا ،في الحرب
على «داعش».
ويـن ـحــو ه ــذا ال ـت ـيــار إل ــى ان ـت ـهــاز فــرصــة
وجـ ــود ال ــدع ــم األم ـيــركــي املـسـلــح لثبيت
م ـشــروع ف ـيــدرالــي ،وت ـســويــره بــالـقــواعــد
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ق ــد تـبـقــى ف ــي الــرمـيــان
وعــن عيسى ،أو مـطــار املــالـكـيــة ،أو عني
عشق في الرقة جنوب عني العرب .وتقول
مصادر في املنطقة لـ«األخبار» إن األكراد

الذين أعلنوا استمرار املعارك ،رغم سقوط
ال ــرق ــة وط ــرد «داع ـ ــش» مـنـهــا ،يـحــاولــون
تــأجـيــل أي قـ ــرار أم ـيــركــي بــاالن ـك ـفــاء من
املنطقة ،قبل أن تستعيد دمشق قدرتها
ع ـلــى امل ـ ـبـ ــادرة وت ـت ـف ــرغ لـلـمـلــف ال ـك ــردي
على جناحها الشرقي الشمالي .ويقول
ال ـخ ـب ـي ــر ال ـ ــدول ـ ــي إنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ال ـت ــوق ـع ــات
بتراجع العمليات ،زادت طائرات الشحن
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي رحــات ـهــا بــاتـجــاه
م ـط ــار ال ــرمـ ـي ــان ،وت ـض ــاع ـف ــت عـمـلـيــات
ت ـس ـل ـيــم ال ــذخ ــائ ــر واألسـ ـلـ ـح ــة ل ــ«ق ـس ــد»
استعدادًا ملرحلة ما بعد هزيمة «داعش».
وال ـخ ـش ـي ــة ع ـن ــد هـ ـ ــؤالء األكـ ـ ـ ــراد نــاجـمــة
عــن تـقــديــرات بــأال تــذهــب االستراتيجية
األم ـيــرك ـيــة امل ـن ـت ـطــرة ن ـحــو ّ مــواج ـهــة مع
الجيش ال ـســوري ،وأن تفضل واشنطن
االنكفاء التدريجي على ما يقوله خبير
دولي.
لـ ـك ــن ب ـ ـقـ ــاء األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ـ ـ
ك ـمــا يـعـتـقــد األك ـ ـ ــراد ـ ـ ـ سـيـمـنــع الـجـيــش
السوري من التقدم ملواجهتهم إذا فشلت
محاوالت التسوية التي ّ
يعد لها الروس.
ويـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر ّ الـ ــدولـ ــي إن «ال ــرئ ـي ــس
دونالد ترامب يفضل البقاء على انتصار
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وت ـق ــدي ـم ــه ك ــإن ـج ــاز يـخـتــم
انـقـضــاء عــام على ف ــوزه فــي االنتخابات
الرئاسية ،على تحويل املـيــدان السوري
إل ــى ســاحــة مــواجـهــة مــع ال ــروس وإي ــران
وحزب الله والجيش السوري» .ويضيف
أن تــرامــب «ربـمــا يميل إلــى عقد تسوية
ً
مع الــروس ،بــدال من االنشغال بمواجهة
مـعـهــم ،وه ــذا مــا أسـهــم فــي قـيــام مناطق
تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد ف ــي ج ـنــوب ســوريــا،
في االتفاق الذي عقده الرئيس فالديمير
بــوتــن وال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب خــال
قمة العشرين في تموز املاضي .كذلك لم
يتوقف البنتاغون عن تكرار أن التحالف
م ـ ــع األك ـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـسـ ـك ــري ض ـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش»،
وأن ــه غـيــر مـعـنــي بــاملـشــاريــع السياسية
الكردية».
وي ـقــول املـخـتــص فــي ال ـش ــؤون الـســوريــة
فابريس باالنش،
في جامعة ستانفوردّ ،
إن «األم ـيــرك ـيــن ق ــد ي ـضــخ ـمــون األرقـ ــام
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـتـ ّـدل ـيــل ع ـل ــى وج ـ ـ ــود عــربــي
وط ـم ــأن ــة ال ـس ــن ــة ،وإن االك ـ ـ ــراد ي ــري ــدون
إطــالــة امل ـعــارك للحصول على املــزيــد من
االسلحة ،وإن االميركيني ال يملكون أي
استراتيجية ملا بعد «داعش» سوى البقاء
ربما لعام إضافي ،كما أن األكراد أنفسهم
ال ي ـم ـت ـل ـك ــون أي تـ ـص ــور ل ـل ـت ـق ـس ـي ـمــات
الفيدرالية ،باستثناء فيدرالية الشمال».
إن فــرضـيــة الـتـغـيـيــر فــي االسـتــراتـيـجـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي سـ ــوريـ ــا ل ـف ـتــرة
طويلة تحتاج هي أيضًا إلــى تغيير في
الـفــريــق ال ــذي يـقــود ه ــذه الـسـيــاســة .بيد
أن مـبـعــوث الــرئــاســة األمـيــركـيــة الـخــاص
إلى «التحالف الدولي» ،بيرت ماكغورك،
واملـبـعــوث ّاألمـيــركــي إلــى ســوريــا ،مايكل
رات ـنــي ،ي ــوف ــران اس ـتـمــرار ّسـيــاســة إدارة
أوب ــام ــا الـســابـقــة ال ـتــي تـجــنـبــت الــذهــاب
أب ـع ــد م ــن هـ ــدف م ــواج ـه ــة «داع ـ ـ ــش» في
سوريا.

فشل «الخيار العربي»
ألميركا
مـ ــوج ـ ـبـ ــات الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
اسـتــراتـيـجـيــة واش ـن ـطــن ت ـجــاه األكـ ــراد
مــ ّ
ـرده ـ ــا انـ ـهـ ـي ــار ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
ال ـعــرب ـيــة ،م ــن «ال ـج ـيــش ال ـح ــر» الـ ــذي لم
يصمد أمام الجيش السوري منذ انهيار
شرق حلب قبل عام ،ولم يعد من املمكن
االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه ف ــي أي اس ـتــرات ـيـج ـيــة
أميركية ملواجهة إيران ومحور املقاومة
أو إب ـطــاء ت ـقــدم الـجـيــش ال ـس ــوري ،بعد
أن فقد معاقله كافة في ســوريــا ،كذلك
ع ـجــزهــا ع ــن إق ــام ــة مـنـطـقــة ع ــازل ــة في
الجنوب السوري لحماية مصالح العدو
اإلسرائيلي.
وم ــا تـبـقــى م ــن الـفـصــائــل م ــوج ــود في
ج ـيــوب مـعــزولــة وم ـحــاصــرة ،مــن ريــف
حـمــص الـشـمــالــي إل ــى درعـ ــا وأريــاف ـهــا
ً
الغربية والشرقية ،وصوال إلى القنيطرة
وأج ـ ــزاء م ــن ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،بينما
ينحصر وجــودهــا في ثــاث قــرى فقط
من القلمون الشرقي.
ً
وف ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن ع ــزلـ ـتـ ـه ــا وتـ ـس ــوي ــره ــا
بــإجــراءات «تخفيف التصعيد» ،لم تعد
لـتـلــك امل ـج ـمــوعــات ّأي قـ ــدرة ع ـلــى شـ ّـن
هجمات مـضــادة انـطــاقــا مــن جيوبها
امل ـت ـفــرقــة .وه ــو م ــا دف ــع االس ـت ـخ ـبــارات
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى اس ـت ـخ ــاص ال ـ ــدروس
لفشلها «الـعــربــي» فــي ســوريــا ،وإغــاق
برنامجها التسليحي لتلك املجموعات.
وع ـنــدمــا يـتـقــرر ع ــدم رف ــد أل ــف جـنــدي
أميركي موجودين فــي ســوريــا باملزيد
م ــن ال ـ ـقـ ــوات الـ ـب ــري ــة ،ف ـس ـي ـكــون األم ــر
بمثابة مغامر ٍة إن جرى االعتماد على
مجموعات صغيرة ال يزيد عددها على
 6600مقاتل تم إعدادهم في األردن ،إذ
كــان على ه ــؤالء إدارة مـســرح عمليات
تبلغ مـســاحـتــه أكـثــر مــن خمسني ألــف
كـيـلــومـتــر م ــرب ــع ،وه ــذا كـلــه قـبــل ع ــودة
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إلـ ــى وادي الـ ـف ــرات،
م ـ ــا ي ـ ـشـ ــرح سـ ـب ــب رب ـ ــط األم ـي ــرك ـي ــن
استراتيجيتهم باألكراد دون سواهم.

سيتم إحالة جميع
المشرفين على خطة
تنفيذ العملية على
التحقيق (أ ف ب)

امل ـشــرفــن ع ـلــى خ ـطــة تـنـفـيــذ العملية
ّ
على التحقيق ،خصوصًا أن العملية
ـراع سالمة القوة األمنية في ظل
«لم تـ ِ
مـ ــرورهـ ــا ف ــي ط ــري ــق م ـك ـش ــوف وع ــدم
تأمينها جويًا كما يحدث في سيناء».
ّ
ّ ً
ّ
تحوال مهمًا
ويؤكد أن العملية «تشكل
فــي طبيعة العمليات الـتــي تستهدف
الشرطة خارج سيناء» ،إذ للمرة األولى
يتم تنفيذ عملية استهداف على طريق
س ــري ــع ب ـه ــذه األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة الـتــي
كــانــت م ـفــاجــأة ل ـل ـقــوات ،ول ــم تستطع
التعامل معها بشكل جيد ،خاصة في
البداية.
وب ـي ـن ـمــا يـ ـت ــردد أن ال ـض ــاب ــط امل ـف ـقــود
وقـ ـ ــع أس ـ ـي ـ ـرًا فـ ــي أي ـ ـ ــدي اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن،

تؤكد مصادر أمنية أن رجــال الشرطة
«ت ـعــرضــوا لـخـيــانــة م ــن ال ــداخ ــل بنقل
م ـع ـل ــوم ــات املـ ــأمـ ــوريـ ــة (امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة) إل ــى
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن قـ ـب ــل ت ـ ـحـ ــرك ال ـ ـق ـ ــوة ،مــا
جـعـلـهــا ص ـي ـدًا ثـمـيـنــا ل ـه ــم ،ال سيما
أن الـطــريــق ال ــذي سـلـكــوه هــو الطريق
الوحيد املــؤدي إلى منطقة الواحات».
وتواصلت جهود البحث عن الضابط
املفقود في محيط موقع األحــداث ولم
ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه ،ب ـي ـن ـمــا ب ــوش ــرت
جهود مكثفة في مختلف املحافظات
امل ـصــريــة ف ــي ال ـص ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة ،في
محاولة للوصول إلى مرتكبي العملية
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـم ـك ـن ــوا م ـ ــن إجـ ـ ـ ــاء غــال ـب ـيــة
مصابيهم في سيارات.
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ووف ــق امل ـع ـلــومــات امل ـت ــواف ــرة ،حصلت
وزارة الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى م ـع ـلــومــات عن
«وج ـ ـ ـ ــود خ ـل ـي ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ت ـت ـخ ــذ مــن
ال ـك ـهــوف الـجـبـلـيــة ف ــي مـنـطـقــة طــريــق
ال ــواح ــات م ـق ـرًا لـلـتــدريــب عـلــى تنفيذ
عمليات إرهابية تستهدف في األساس
وسط القاهرة ،خالل األسابيع املقبلة».
أعلنت حركة «حسم»،
من جهة أخرىّ ،
الـ ـت ــي س ـب ــق أن ن ــف ــذت ع ـم ـل ـيــات ضــد
ال ـش ــرط ــة ،مـقـتــل  56ضــاب ـطــا وجـنــديــا
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ،وذلـ ـ ــك ف ــي بـ ـي ــان ص ــدر
بعد ساعات على الـحــدث ،قبل أن يتم
التشكيك فــي الـبـيــان وم ـص ــدره ،علمًا
بـ ــأن ال ـح ــرك ــة وعـ ـ ــدت ب ـن ـشــر تـسـجـيــل
للعملية.
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جولة ولد الشيخ :مساع إلحياء المفاوضات «بأفكار جـ
أعادت الخسائر المادية والبشرية
الكبيرة التي ّ
يتكبدها «تحالف
العدوان» في اليمن يوميًا إحياء
«مشاورات السالم» ،وذلك مع توجه
إسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض قبل
صنعاء
منذ تعيينه مبعوثًا أمميًا إلى اليمن
فـ ُـي  25نيسان  ،2015أخـفــق الوسيط
األم ـ ـمـ ــي إس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ فــي
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ــل س ـل ـم ــي ،أو حـتــى
تحقيق خطوات إلرساء هدنة تمهيدًا
ل ـس ــام دائـ ــم ف ــي ال ـب ــاد ال ـت ــي تــواجــه
اليوم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وب ـ ـعـ ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ــام عـ ـل ــى ان ـه ـي ــار
مفاوضات الكويت ،حيث مضت مئة
يـ ــوم م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات وامل ـ ـش ـ ــاورات بــن
األطراف اليمنية ،يعود «وسيط الحل
ً
الـسـيــاســي» إل ــى املـنـطـقــة حــامــا معه
رزمة من األفكار ،بدأ الترويج لها من
الرياض ،العاصمة التي تقود عدوانًا
دمــويــا وت ـفــرض ح ـصــارًا قــاسـيــا على
البلد العربي األشد فقرًا منذ أكثر من
عامني.
وي ـ ـطـ ــرح ت ــوق ـي ــت امل ـ ـب ـ ــادرة أكـ ـث ــر مــن
ت ـس ــاؤل ،وال سـيـمــا أن ـهــا تــزام ـنــت مع
وص ـ ــول وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ريكس تيلرسون إلى الشرق األوسط،
الجمعة املاضية ،لبحث سبل التوصل
إل ــى ح ــل ل ـعــدد م ــن ال ـق ـضــايــا ،أبــرزهــا
األزمــة الخليجية ،في إشــارة إلى قطع
دول عربية عالقاتها الديبلوماسية
مع قطر ،و«الصراع في اليمن وإيران».
ك ــذل ــك ت ــأت ــي هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة ف ــي وق ــت
تتصاعد فيه ّ
حدة املعارك في مختلف
ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ف ــي ال ــداخ ــل الـيـمـنــي
وع ـل ــى الـ ـح ــدود م ــع ال ـس ـعــوديــة الـتــي
تـ ـكـ ـب ـ ّـدت ،وم ـع ـه ــا «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ال ــذي
تقوده ،خسائر مادية وبشرية كبيرة.
االسـ ـتـ ـن ــزاف ال ـع ـس ـك ــري ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
التخبط السياسي الداخلي وانشقاق
الصف الداعم للعدوان ،أعادا «إحياء»
دور الوسيط األممي ،في حني لم ِّ
تؤد
مناشدات وتقارير حقوقية دولية إلى
ذلك.

وأع ـل ــن ول ــد ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ف ــي بــدايــة
جــول ـتــه ال ـج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،الـتــي
بدأها من السعودية بلقاء مع الرئيس
الـيـمـنــي املـسـتـقـيــل عـبــد رب ــه منصور
هادي ،أنه يحمل جملة «من املقترحات
لبناء الثقة ،يتعلق معظمها بالجوانب
اإلنسانية ،مثل إطــاق ســراح األسرى
ورفــع الحصار ،وغيرهما مــن األفكار
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـخ ـف ـيــف م ـع ــان ــاة
املواطن اليمني» ،متمنيًا «أن يجتمع
اليمنيون على طاولة املفاوضات في
القريب الـعــاجــل ،حرصًا على الشعب
واستجابة لحاجاته».
وأش ــار ولــد الـشـيــخ ،بعد لقائه هــادي
ونــائ ـبــه ع ـلــي مـحـســن األحـ ـم ــر ،أم ــس،
ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
في حكومة هادي ،عبد امللك املخالفي،
أول من أمس ،إلى أن املبادرة تتضمن
«أفكارًا يمكن البناء عليها في مواصلة
مل ـح ـطــات ال ـس ــام والـ ـح ــوار املـخـتـلـفــة،
التي كــان آخرها مـشــاورات الكويت»،
كتلك املتعلقة بأزمة الــرواتــب وميناء
الـحــديــدة ،وهــي الـتــي رفـضــت صنعاء
املقترح الخاص بتسليمه لطرف ثالث،
إضافة إلى رفع الحصار املفروض من
العدوان على مطار صنعاء الدولي.
أما هادي ،فقال إن «الحكومة الشرعية
تمد يدها للسالم باعتباره خيارًا ال بد
ّ ً
محمال «االنقالبيني مسؤولية
منه»،
عدم االكتراث ملعاناة الشعب املعيشية
واإلنـســانـيــة» ،فــي إش ــارة إلــى الجيش
اليمني و«الـلـجــان الشعبية» املوالية
لحركة «أنصار الله».
ويتناقض تصريح الرئيس املستقيل
مــع مــوقـفــه الـشـهــر امل ــاض ــي ،حــن عــاد
ورف ـ ــع ش ـع ــار «ال ـح ــل ال ـع ـس ـكــري» في

تتزامن جولة
ولد الشيخ مع زيارة
وزير الخارجية األميركي
إلى المنطقة

وجـ ــه ص ـن ـعــاء ال ـت ــي ط ــرح ــت م ـب ــادرة
سالم قوبلت بتجاهل تام.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،ب ـ ـعـ ــد أشـ ـ ـه ـ ــر مــن
دخ ـ ــول ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ــرع ــاه ــا األم ــم
امل ـت ـح ــدة ف ــي ح ــال ــة م ــن الـ ـجـ ـم ــود ،قــد
أع ـل ـنــت ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ع ـلــى لـســان
رئ ـيــس «امل ـج ـلــس الـسـيــاســي األع ـلــى»
صــالــح ال ـص ـم ــاد ،اس ـت ـعــدادهــا لــوقــف
الضربات الصاروخية «خــارج حدود
الجمهورية» ،أي األراضي السعودية،
م ـق ــاب ــل وق ـ ــف ال ـ ـغ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة مــن
ت ـح ــال ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان .وف ـ ــي حـ ــن أم ـلــت
صـنـعــاء أن تـلـ ًقــى ه ــذه املـ ـب ــادرة آذان ــا
صاغية ،خاصة أنها جاءت بالتزامن
مع الحراك الدولي الذي شهدته مدينة
ن ـيــويــورك األم ـيــرك ـيــة الـشـهــر املــاضــي
ب ـ ـهـ ــدف «إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـي ـ ــاء م ـ ـش ـ ــاورات
السالم اليمنية» ،شهدت املحاور كافة
تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق ،رافقه
ارت ـف ــاع ف ــي وت ـي ــرة وحـ ـ ّـدة االت ـهــامــات
املتبادلة.
ف ــي شـ ــأن آخ ـ ــر ،ج ـ ـ ّـدد امل ـخ ــاف ــي ،أول
مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ات ـ ـهـ ــام إي ـ ـ ـ ــران «ب ـت ـه ــدي ــد
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وتـ ـع ــزي ــز الـ ـف ــوض ــى فــي
املنطقة برمتها» ،معتبرًا خالل لقائه
مـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
ديفيد ساترفيلد ،أن طهران «تسعى
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ال ـ ــدول ـ ــة ب ــال ـط ــوائ ــف
وال ـج ـي ــوش بــاملـيـلـيـشـيــا م ــن أج ــل أن
ي ـب ـقــى م ـشــروع ـهــا ق ــائ ـم ــا» .جـ ــاء هــذا
التصريح في وقت انتشر خبر مفاده
أن «صـيــاديــن عــاديــن مــن أب ـنــاء عبد
الكوري ضبطوا سفينة إيرانية على
متنها  19بـحــارًا يحملون الجنسية
اإلي ــرانـ ـي ــة» ق ـب ــال ــة س ــواح ــل أرخ ـب ـيــل
سقطرى ،وتحديدًا «في ساحل مدينة
حــدي ـبــو ،عــاص ـمــة مـحــافـظــة أرخـبـيــل
سقطرى ،الواقعة بني املحيط الهندي
وبـحــر ال ـعــرب» ،وفــق تغريدة لرئيس
الوزراء في حكومة هادي ،أحمد عبيد
بن دغر.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـب ـحــث فـيــه
املبعوث األممي سبل «إحالل السالم»
في اليمن ،احتدمت املـعــارك املشتعلة
مـ ـن ــذ أس ــاب ـ ـي ــع ب ـ ــن ح ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود
الـسـعــودي وق ــوات الجيش و«الـلـجــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت ت ـق ــدم ــا فــي
مختلف جبهات.
(األخبار)

ّ
المدمرة بغارة جوية في مدينة تعز (أرشيف ــ أ ف ب)
تالميذ أمام مدرستهم

اسبانيا

مدريد تختار المواجهة :بدء إجراءات تجريد «كاتالونيا» من حكمه
أعطى رئيس الحكومة اإلسبانية
ماريانو راخوي إشارة االنطالق في
تجريد إقليم كاتالونيا من حكمه
الذاتي ،األمر الذي ينذر باتجاه األزمة نحو
مزيد من التعقيد ،خصوصًا في ظل
إصرار االنفصاليين على عدم اإلذعان
إلجراءات مدريد
أســابـيــع قليلة كــانــت كــافـيــة إلشـعــال
فتيل أكبر أزمة تعيشها إسبانيا منذ
عقود ،نتيجة اتجاه إقليم كاتالونيا
ـال ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى إثـ ــر
إلـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ـ ُ
االستفتاء الــذي أج ــري لتحقيق هذا
ال ـهــدف ،فــي األول مــن تـشــريــن األول.
ومــع تـقـ ّـدم الــوقــت ،تــزداد الـهــوة عمقًا
بــن كــاتــالــونـيــا وم ــدري ــد ،لـيـكــون من
آخر فصولها إعــان رئيس الحكومة
اإلسبانية مــاريــانــو راخ ــوي ،أول من
أم ــس ،إجـ ــراءات تتضمن إقــالــة زعيم
ك ــات ــال ــون ـي ــا ك ــارلـ ـي ــس ب ـي ـغــدي ـمــونــت

وجـمـيــع أع ـضــاء حـكــومـتــه ،مــا يفتح
الباب على مواجهات كبرى ،في ظل
اسـ ـتـ ـع ــداد االن ـف ـص ــال ـي ــن لـ ـل ــرد عـلــى
ال ـخ ـط ــوات ال ـج ــذري ــة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
مدريد.
ً
وف ـ ـضـ ــا عـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة مـ ــدريـ ــد عـلــى
وزارات اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ي ـم ـك ــن تـلـخـيــص
ال ـن ـق ــاط األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي سـتـعـتـمــد
عليها خطة الحكومة اإلسبانيةً ،
بناء
على ما نقلته صحيفة «إل باييس»:
ُ
ّ
 - 1تـ ـنـ ـق ــل ص ــاحـ ـي ــة حـ ـ ــل الـ ـب ــرمل ــان
ال ـك ــات ــال ــون ــي إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلسبانية .وتجري انتخابات محلية
خـ ــال س ـت ــة أشـ ـه ــر ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
أن راخـ ـ ــوي ش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أنـ ــه ي ــري ــد أن
«ي ـقــوم بــذلــك فــي الــوقــت ال ــذي يجري
ف ـيــه اس ـ ـتـ ــرداد ال ـح ـي ــاة املــؤسـســاتـيــة
الطبيعية».
 2ـ تــدعــو الـحـكــومــة املــركــزيــة مجلس
ال ـش ـي ــوخ إلـ ــى إعـ ـط ــاء امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
ّ
ح ــل ح ـكــومــة اإلق ـل ـي ــم ،ال ـتــي يــرأسـهــا
كـ ــارلـ ــس ب ـي ـغ ــدي ـم ــون ــت .وب ــال ـت ــال ــي،
ُ
ت ـ ـن ـ ـقـ ــل ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات وزرائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا إلـ ــى
وزراء بــالــوكــالــة ف ــي م ــدري ــد ،إل ــى أن
يـنـتـهــي ال ــوض ــع االس ـت ـث ـنــائــي .إال أن

نزل نحو نصف مليون متظاهر إلى شوارع برشلونة احتجاجًا على إجراءات مدريد (أ ف ب)
الجنراليتات (أي الحكومة املحلية)
س ـتــواصــل عـمـلـهــا ف ــي إطـ ــار اإلدارة،
على أن تكون مراقبة مــن قبل هــؤالء
الوزراء في مدريد.
ّ
 3ـ وف ـي ـم ــا ل ــن يـ ـج ــري حـ ــل ال ـب ــرمل ــان
الـكــاتــالــونــي ،حــالـيــا ،فــإنــه سيواصل
عمله في إطار التمثيل .ولكن رئيسه
ل ــن ي ـكــون قـ ــادرًا عـلــى اق ـت ــراح مــرشــح
لــرئــاســة الحكومة أو الـتــدخــل فــي ما
يـتـعـلــق بـجـلـســات الـتـنـصـيــب .كــذلــك،

فإن رئيس البرملان ُ
سيمنع من تنفيذ
م ـ ـب ـ ــادرات تـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع ال ــدس ـت ــور
اإلسباني أو الوضع اإلسباني بشكل
عام.
هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـق ـت ــرح ــة م ــن قـبــل
ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة ي ـج ــب امل ــواف ـق ــة
ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن قـ ـب ــل م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
اإلسباني .وإذا حصل ذلك ،فستكون
امل ــرة األول ــى الـتــي ّ
تفعل فيها مدريد
إجراءات الطوارئ ،من خالل الحد من

الحكم الذاتي في أحد األقاليم ،منذ أن
ُوضع الدستور في عام .1978
لــن ينتهي األم ــر بـمـجـ ّـرد وض ــع هــذه
ّ
فبتحركه هــذا ،يدفع راخــوي
الخطة؛
بــإس ـبــان ـيــا إلـ ــى امل ـج ـه ــول ،م ــن خــال
س ـع ـي ــه الن ـ ـت ـ ــزاع سـ ـلـ ـط ــات اإلقـ ـلـ ـي ــم،
بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ق ــد تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى س ـي ـطــرة
مدريد على جهاز شرطة كاتالونيا،
واسـ ـتـ ـب ــدال املـ ـس ــؤول ــن ف ــي وس ــائ ــل
إع ــام ـه ــا .وق ــد أث ـ ــارت ه ــذه الـخـطــوة
غـ ـض ــب االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
تـ ـب ـ ّـدى بـ ـن ــزول ن ـح ــو ن ـص ــف م ـل ـيــون
متظاهر إلــى ش ــوارع بــرشـلــونــة ،أول
م ــن أم ـ ــس ،ف ـي ـمــا ات ـه ــم بـيــديـغـمــونــت
رئيس الــوزراء اإلسباني بشن «أسوأ
ه ـ ـج ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات وشـ ـع ــب
كاتالونيا ،منذ مراسيم الديكتاتور
العسكري فرانشيسكو فرانكو» .ومن
بني اإلجــراءات التي اتخذها فرانكو،
الـ ـ ـ ــذي حـ ـك ــم م ـ ــن  1939إل ـ ــى ،1975
ان ـتــزاعــه سـلـطــات اإلقـلـيــم ال ــواق ــع في
شمال شرق البالد ،ومنعه رسميًا من
استخدام اللغة الكاتالونية.
ُ
وع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ،ت ـن ـب ــئ
ّ
التطورات باتجاه األزمــة نحو املزيد
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ــديدة»

تيلرسون ينهي جولة خليجية:

«مواجهة طهران» أولوية ترامب والرياض
زار وزير الخارجية
األميركي الرياض ثم
الدوحة في اليومين
الماضيين ،في جولة
َّ
كرست التوافق السعودي
األميركي على «مواجهة
النفوذ اإليراني» من جهة،
وعكست تراجع دور ريكس
تيلرسون والخارجية ضمن
إدارة دونالد ترامب من
جهة أخرى
ّ
ت ـحــت ش ـع ــار ال ـس ـعــي إلـ ــى «ح ـ ــل األزمـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة» ،وص ـ ــل وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ري ـ ـك ـ ــس ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون ،إلـ ــى
الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة ال ــري ــاض أول من
أمس ،في جولة قادته أيضًا مساء أمس
إل ــى ق ـطــر ،وتـشـمــل تــوجـهــه إل ــى الـهـنــد،
وباكستان.
ّ
إال أن الــرعــايــة األمـيــركـيــة إلن ـشــاء إطــار
إقـلـيـمــي جــديــد هــدفــه «مــواج ـهــة الـنـفــوذ
اإليراني» في املرحلة املقبلة ،تماشيًا مع
َ
توجهات الرئيس دونالد ترامب ،غل َبت
على مناقشات «األزمــة الخليجية» التي
ّ
بدا أن الرياض ترغب في تأجيل البحث
بخصوصها اآلن.
ّ
ومن بني الــدالالت املباشرة على ذلك ،أن
تـيـلــرســون انـتـظــر وصــولــه إل ــى الــدوحــة
حـيــث الـتـقــى أم ـيــر ال ـبــاد تـمـيــم ،ووزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـح ـم ــد بـ ــن عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
ّ
آل ث ــان ــي ،ل ــإع ــان أن ال ـس ـع ــودي ــة غير
مباشرة
مستعدة بـعــد ّلـبــدء مـحــادثــات ّ
مع الدوحة لحل األزمة ،موضحًا أنه «ال
ّ
يــوجــد مــؤشــر قــوي حتى اآلن يفيد بـ ّـأن
األط ـ ــراف مـسـتـعــدة ل ـل ـح ــوار» ،عـلـمــا أن ــه
اكتفى في الرياض بالتعبير عن أمله بأن
ّ
«تدخل األطراف في حوار يحل الخالفات
ويحافظ على مجلس التعاون الخليجي
قويًا ...وإعادته إلى ما كان عليه».
ّ
ومــن ال ــدالالت أيضًا أن وزيــر الخارجية
األمـيــركــي الــذي كــان قــد استبق وصوله

ُ
إلى الرياض بحديث نشر يوم الخميس
املــاضــي وظـهــر متشائمًا تـجــاه «األزم ــة
الـخـلـيـجـيــة» ،ويـحـمــل فــي طـيــاتــه موقفًا
إي ـج ــاب ـي ــا حـ ـي ــال ق ـط ــر «الـ ـس ــاعـ ـي ــة إل ــى
ّ
الحوار» ،بدا أن السلطات السعودية قد
رفضت توجهه .وأوضح أصحاب وجهة
ّ
النظر هــذه رأيهم بالقول إن السعودية
أفهمت «الرفض» للضيف األميركي حني
ل ــم تــوفــد وزيـ ــر خــارجـيـتـهـ ّـا السـتـقـبــالــه
عند وصوله إلى املطار ،وإنما «انتدبت
ً
بدال منه وكيل وزارة الخارجية لشؤون
املراسم عزام القني» ،بينما التقى نظيره
عــادل الجبير ،في وقــت الحــق مساء أول
من أمس ،على «عشاء عمل».
ّ
وم ــن ال ـبــدي ـهــي أن ال ــري ــاض ع ـ ّـول ــت في
هذا التصرف على معطيات عــدة ،أولها
لتيلرسون داخل
إدراكها الواقع الصعب
ّ
إدارة ترامب ،ثانيًا معرفتها أنها تلتقي
مع واشنطن حاليًا في السعي الحثيث
إلــى تعزيز اإلطــار اإلقليمي الــذي سوف
«يواجه إيران» ّفي املرحلة املقبلة ،وذلك
ّ
ف ــي وق ــت ي ـبــدو أن ـه ــا تــريــد تــأج ـيــل حــل
«األزم ــة الخليجية» إلــى مرحلة الحقة.
وه ـ ــذا م ــا يـلـتـقــي م ــع ت ــوج ـه ــات تــرامــب
ول ـي ــس م ــع تــوج ـهــات وزيـ ــر خــارجـيـتــه،
وذلك على الرغم من ّ
أنه بعد نحو شهر
ونصف ّشهر هناك استحقاق خليجي
مهم ،يتمثل فــي القمة الخليجية املقرر
سلفًا انعقادها في الكويت ،فيما هناك
مخاوف حيال احتمال غياب قطر عنها،
ّ
ف ــي م ــؤش ــر سـ ــوف ي ـف ـيــد ب ـ ــأن «مـجـلــس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي» دخـ ــل عـمـلـيــا فــي
مسار تفككه.
ّ
أي ـضــا ،ف ــإن أب ــو ظـبــي مــن جهتها كانت
ق ــد س ــارع ــت إل ــى ال ــرد عـلــى تـصــريـحــات
تيلرسون ،وذل ــك عبر وزيــرهــا للشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ،أن ـ ـ ّـور ق ــرق ــاش ،ال ـ ــذي أعـلــن
أول م ــن أمـ ــس ،أنـ ــه «م ــع اقـ ـت ــراب مــوعــد
ّ
الـقـمــة الـخـلـيـجـيــة ،ف ــإن الـعـقــل والحكمة
ُ
ـراج ــع الــدوحــة
وامل ـن ـطــق (ي ـقــولــون) أن ت ـ ِ
سجلها لتنهي أزمتها؛ الكرة في ملعبها
وهي تدرك املطلوب منها» .وترافق ذلك
م ــع ت ــروي ــج ،ف ــي بـعــض وس ــائ ــل اإلع ــام
القريبة من السعودية واإلمــارات ،لفكرة
ّ
أن «األزمـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة» ال ت ـت ـق ــدم فــي
أول ــوي ــات واش ـن ـطــن راه ـنــا عـلــى حـســاب
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إل ــى

اإليراني» ،ومن ضمنها
«مواجهة النفوذ ُ
املسعى األميركي املعلن «إلبـعــاد بغداد
عن طهران».
وض ـم ــن هـ ــذه ال ـخ ــان ــة ،ان ــدرج ــت رعــايــة
تـ ـيـ ـل ــرس ــون ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع األول ملـجـلــس
التنسيق السعودي العراقي في الرياض،
والذي دشنه امللك سلمان ورئيس وزراء
ال ـ ـعـ ــراق حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي .وعـ ـق ــب ذل ــك،
أع ـ ــرب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي عن
ّ
«اإلي ـمــان ب ــأن مــا حصل ســوف ينعكس
على التأثيرات العقيمة إليران في داخل
ّ
الـعــراق» .واعتبر أن «مجلس التنسيق»
س ـ ــوف ُيـ ـس ــاه ــم فـ ــي إص ـ ــاح ـ ــات ل ـب ـنــاء

ناقش تيلرسون
مع الملك سلمان
ونجله سياسات
ترامب تجاه إيران

والتشجيع
القطاع الـخــاص فــي الـعــراق
ّ
عـلــى االسـتـثـمــار األج ـن ـبــي ،مضيفًا أنــه
«ســوف يكون هــذا مهمًا إلرس ــاء السالم
املستحق بفضل املكاسب العسكرية».
ولـفــت تـيـلــرســون ،أم ــس ،إل ــى أن ــه ناقش
م ـ ـ ــع امل ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ون ـ ـج ـ ـلـ ــه ولـ ــي
الـ ـعـ ـه ــد مـ ـحـ ـم ــد« ،س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي تـ ـج ــاه إي ـ ـ ــران ،وت ـصــرفــات ـهــا
ف ــي املـنـطـقــة إض ــاف ــة إل ــى تـجـمـيــد أم ــوال
وشــركــات للحرس ال ـثــوري وغـيــرهــا من
الـشــركــات حــول الـعــالــم» ،مـشــددًا على أن
«م ـمــارســات ال ـحــرس ال ـثــوري هــي سبب
ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وال ـي ـم ــن
ّ
وس ــوري ــا» .وبينما أش ــار إل ــى أن هذين
االج ـت ـم ــاع ــن امل ـن ـف ـص ـلــن نــاق ـشــا أيـضــا
«ال ـصــراع فــي الـيـمــن وال ـص ــراع بــن دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي وعـ ــددًا من
الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة مـثــل س ــوري ــا» ،فقد
أش ــاد بـقـمــة ال ــري ــاض ال ـتــي ان ـع ـقــدت في
شهر أيار املاضي وبنتائجها ،وقال إنه

يجب املتابعة لتنفيذ قــراراتـهــا والبناء
عليها ،مؤكدًا التزام بالده «بأمن املنطقة
واستقرارها».
وكان وزير الخارجية األميركي قد ناقش
م ــع ن ـظ ـي ــره الـ ـسـ ـع ــودي ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر،
سياسة واشنطن الـجــديــدة «الـصــارمــة»
ت ـ ـجـ ــاه إي ـ ـ ـ ـ ــران ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك اح ـت ـم ــال
انـسـحــاب الــواليــات املـتـحــدة مــن االتـفــاق
النووي اإليراني املبرم عام  2015وفرض
عقوبات جديدة على «الحرس الثوري».
وخــال مؤتمر صحافي مــع الجبير في
خـتــام زي ــارت ــه ل ـلــريــاض ،دع ــا تيلرسون
«امل ـي ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــرانـ ـي ــة» إلـ ــى م ـغ ــادرة
العراق .وقال« :بالطبع هناك ميليشيات
ّ
إيرانية .واآلن ،بما أن املعركة ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية شارفت على نهايتها،
ّ
ف ــإن عـلــى تـلــك املـيـلـيـشـيــات ال ـع ــودة الــى
موطنها .على جميع املقاتلني األجانب
الـ ـع ــودة الـ ــى بـ ــادهـ ــم» .ووف ـ ــق م ـســؤول
أمـ ـي ــرك ــي رف ـ ـيـ ــع ت ـ ـحـ ــدث إلـ ـ ــى «فـ ــرانـ ــس
ّ
ب ــرس» ،ف ــإن ه ــذه الـتـصــريـحــات موجهة
إل ــى «ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي وفيلق
ّ
ال ـقــدس» .وأض ــاف أن «مــوقــف الحكومة
ال ـعــراق ـيــة وم ــوق ــف حـكــومـتـنــا أن تـكــون
هـنــاك قــوة أمــن عــراقـيــة واح ــدة مسؤولة
ّ
أمام الدولة العراقية» ،مشيرًا إلى أن «ما
سوف يحدث لقوات الحشد الشعبي هو
إمــا الـعــودة إلــى منازلهم أو دمجهم في
قوات األمن العراقية».
ّ
في غضون ذلك ،كان الفتًا أن املرافق األول
لـتـيـلــرســون خ ــال ل ـق ــاءات ــه ال ـس ـعــوديــة،
معه مــن ضمن
لــم يكن دبلوماسيًا أتــى ّ
فــريــق وزارة ال ـخــارج ـيــة ،وإن ـم ــا الـقــائــم
بــاألع ـمــال ف ــي ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة لــدى
الرياض كريستوفر هينزيل .ولإلشارة،
ّ
فـ ــإن األخ ـي ــر الـ ــذي يـشـغــل ه ــذا املـنـصــب
منذ بداية العام الـجــاري فقط ،كــان قبل
ّ
تعيينه في هــذا املكان قد تسلم منصب
مدير مكتب وزارة الخارجية األميركية
للشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية من
ع ــام  2013إل ــى ع ــام ( 2016وهـ ــذا مــا قد
يتالقى مع تصاعد األحاديث راهنًا عن
تواصل التقارب بني تل أبيب والرياض
فــي السياق اإلقليمي نفسه الــداعــي إلى
«مواجهة النفوذ اإليراني»).
(األخبار)

الذاتي
ُ
من التعقيد ،خصوصًا إذا ما أخــدت
ف ــي االع ـت ـبــار مـخـتـلــف الـتـصــريـحــات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن ك ــاف ــة
األط ــراف .وفــي السياق ،قــال املتحدث
ب ــاس ــم ح ـكــومــة كــاتــالــون ـيــا جـ ــوردي
ت ـ ـ ـ ـ ــورول« :ح ـ ـصـ ــل بـ ــاألمـ ــس انـ ـق ــاب
ك ــام ــل ع ـلــى مــؤس ـســات كــاتــالــون ـيــا»،
مضيفًا أن «م ــا سـيـجــري اآلن ،وعبر
اتـفــاق وات ـحــاد مــن قبل الجميع ،هو
أنـنــا سنعلن مــا سـنـقــوم بــه وكـيــف».
وقبيل اجتماع األحــزاب الكاتالونية،
اليوم ،لتحديد تاريخ وأجندة لجلسة
حــاسـمــة لـلـبــرملــان اإلقـلـيـمــي ملناقشة

ُيتوقع أن ّ
يقر مجلس
الشيوخ اإلجراءات بحلول
نهاية هذا األسبوع

الخطوات التاليةّ ،
أصر تورول على أن
مسألة االنتخابات «غير مطروحة».
إال أن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ـب ــان ــي
ألفونسو داستيس رأى في ّ
رده على
االت ـهــامــات أن ــه «ف ــي ح ــال ك ــان هـنــاك
انقالب ،فإنه يصح أن يطلق على ما
قام به بيديغمونت وحكومته» .وأكد
فــي حــديــث إلــى شبكة «بــي بــي سي»
التلفزيونية أن «ما نقوم به هو أننا
نتبع بشكل صارم بنود دستورنا».
ورغ ــم االنـقـســام العميق فــي أوس ــاط
الكاتالونيني بشأن االنفصال ،تبقى
مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة
ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،ال ـ ــذي ي ـعــد  7,5مــايــن
ن ـس ـمــة ،وي ــداف ــع ب ـش ــراس ــة ع ــن لغته
وثقافته ،ويتولى إدارة جهاز شرطته
وقطاعي التعليم والصحة.
ُ
ويـ ـت ــوق ــع أن يـ ـق ـ ّـر م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
اإلس ـبــانــي اإلج ـ ــراءات بـحـلــول نهاية
ه ــذا األس ـب ــوع ،فــي ظــل ام ـتــاك حــزب
راخـ ــوي امل ـحــافــظ (ال ـح ــزب الـشـعـبــي)
األغ ـل ـب ـي ــة ف ــي امل ـج ـل ــس ،ف ـي ـمــا تــدعــم
أحــزاب كبرى أخــرى جهوده في منع
ّ
انفصال جزء من ّ البالد .إال أن محللني
وم ــراق ـب ــن يـ ـح ــذرون م ــن أن راخ ــوي

ي ــواج ــه ت ـح ــدي ــا خ ـط ـي ـرًا ب ـم ـحــاول ـتــه
ف ــرض سلطة حكومته عـلــى اإلقـلـيــم.
وت ـت ـضـ ّـمــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوات املـحـتـمـلــة
رفـ ــض امل ــوظ ـف ــن امل ــدن ـي ــن وعـنــاصــر
الشرطة الكاتالونية االنصياع ألوامر
السلطات املركزية.
وفــي هــذا اإلط ــار ،تـجــدر اإلش ــارة إلى
أن األحـ ـ ــزاب االن ـف ـصــال ـيــة م ــن جميع
األط ـيــاف الـسـيــاسـيــة ،مــن املحافظني
إل ــى ال ـي ـســار امل ـت ـش ـ ّـدد ،هـيـمـنــت على
البرملان الكاتالوني ،منذ االنتخابات
األخـيــرة في عــام  ،2015حيث احتلت
 72مقعدًا مــن أصــل  .135وفــي جانب
ّ
آخـ ـ ــر ،ل ـف ـتــت امل ـج ــل ــة إل ـ ــى أن «رف ــض
ّ
الـسـيــاســة ،وم ــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
ّ
تفتت فــي الجسم السياسي ،يجدان
صـ ــدى ق ــوي ــا ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا» ،لـتــوضــح
أن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
تسعى إلــى مــلء ال ـفــراغ» .بـنـ ً
ـاء عليه،
تساءلت «ذي أوبسرفر»« :من يمكنه
أن ي ـن ـقــذ أوروب ـ ـ ــا م ــن هـ ــذه الـتـجــزئــة
ّ
الـ ـق ــاتـ ـل ــة ،مـ ــن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــل ــل امل ـم ـيــت
والزاحف إلى وحدتها اإليديولوجية
والديموقراطية؟».
(األخبار)

لومبارديا وفينيتو اإليطاليتان ّ
تصوتان
من أجل استقالل أكبر
ّ
نظمت منطقتا لومبارديا وفينيتو
ً
استفتاء للمطالبة
اإليطاليتان ،أمس،
بمزيد من الحكم الذاتي ،يرتدي أهمية بعد
التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.
ّ
ورد الناخبون بنعم أو ال على سؤال
«هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط
خاصة للحكم الذاتي» ملنطقتيهما ،وتشير

استطالعات الرأي إلى تقدم كبير ملؤيدي
تعزيز صالحيات املنطقةُ .وينظم هذا
االستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيس
منطقة لومبارديا روبرتو ماروني ،ورئيس
منطقة فينيتو لوكا تسايا ،اللذين ينتميان
إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني املتطرف.
وصرح ماتيو سالفيني زعيم حزب «رابطة
الشمال»« :أنا سعيد ملطالبة اآلالف ،وآمال
املاليني من الناخبني في فينيتو ولومبارديا
بسياسة ملموسة أكثر قربًا وفعالية وأقل
بيروقراطية وهدرًا».
وتعد فينيتو (خمسة ماليني نسمة)
ولومبارديا (عشرة ماليني نسمة) ،من أغنى
املناطق في إيطاليا ،وتساهمان وحدهما بـ
 30في املئة من إجمالي الناتج املحلي.
(أ ف ب)
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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
تقرير

◄ شكر على تعزية ►

 %73من األميركيين:
واشنطن ال تكسب
في قتال «داعش»
واشنطن ــ محمد دلبح
أظ ـ ـهـ ــر أح ـ ـ ـ ــدث اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ح ــول
م ــوق ــف الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام األم ـي ــرك ــي
تجاه سياسات منطقة «الحوض
العربي ـ ـ اإلســامــي» أن  %55من
األم ـيــرك ـيــن ي ـعــارضــون سياسة
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ت ـجــاه
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا يـ ـعـ ـتـ ـق ــد %75
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة أن ت ـب ـق ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة عـ ـل ــى ان ـ ـخـ ــراط ـ ـهـ ــا فــي
سياسات املنطقة.
وكشفت نتائج االستطالع الذي
أجـ ــراه مـعـهــد «ال ـش ــرق األوسـ ــط»
األميركي بالتعاون مع مؤسسة
«إيبسوس» الستطالعات الــرأي،
أن  %50من األميركيني يعتقدون
أنــه يجب على الــواليــات املتحدة
أن ت ـب ـقــى م ـن ـخ ــرط ــة ف ــي ال ـش ــرق

رقد على رجاء القيامة املرحوم
نصر فارس مبارك
(مختار بقعاتة كنعان سابقًا)
زوجة الفقيد آني افرام سالمه
ابناه فــارس وزوجته ميالني مطر
وعائلتهما
ف ـ ـ ـ ـ ــادي وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه دال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدا ط ــاي ــع
وعائلتهما
ابنته كاتيا مبارك
وانسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه نهار
الـ ـث ــاث ــاء  24ت ـش ــري ــن االول 2017
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
كنيسة مار عبدا الرعائية  ،بقعاتة
كنعان.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي االث ـ ـنـ ــن
واالرب ـعــاء  23و  25الـجــاري ابـتـ ً
ـداء
م ــن ال ـســاعــة ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة بعد
ً
مساء ويوم
الظهر ولغاية السابعة
الـ ـث ــاث ــاء  24ال ـ ـجـ ــاري ق ـب ــل ال ــدف ــن
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا
ول ـغ ــاي ــة الـ ــواحـ ــدة ب ـعــد ال ـظ ـهــر في
ص ــال ــون كـنـيـســة س ـي ــدة امل ـعــونــات
الرعائية  ،زوق مكايل.

آل حسن في بلدة عربصاليم
ي ـت ـق ــدم ــون ب ــأس ـم ــى آي ـ ـ ــات ال ـش ـكــر
واالمتنان
ل ـج ـم ـيــع م ــن واسـ ــوهـ ــم بـمـصــابـهــم
األليم
بوفاة فقيدهم الغالي املرحوم:
الحاج عبد الله أمني حسن
س ــواء بحضورهم أو باتصاالتهم
أوبـ ــإرسـ ــال ـ ـهـ ــم ب ــرقـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــازي
واملواساة
وي ـخـ ّـصــون بــالــذكــر دولـ ــة الــرئـيــس
ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ــري ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـن ـ ــواب
ال ـح ــال ـي ــن وال ـس ــاب ـق ــن ،وق ـي ــادت ــي
حركة أمل وحزب الله ،والشخصيات
والفعاليات الرسمية والسياسية
واالجتماعية والصحية والثقافية
وال ـتــربــويــة ،وال ـق ـيــادات العسكرية
واألم ـن ـيــة ،والـقـضــاة ورج ــال الــديــن
ورؤســاء وأعضاء املجالس البلدية
واالختيارية ،وهيئة مكتب الرئيس
نبيه بري في املصيلح ،وإدارة حملة
الرسالة للحج والعمرة واملواطنني
راجني من الله سبحانه وتعالى أن
يحفظهم بحرصه ورعايته.

األوس ــط ،لكن مــع السماح ألبناء
ّ
املنطقة بحل الصراعات الخاصة
بـهــم ،فيما يــؤيــد  %25البقاء في
املـنـطـقــة وأداء دور أك ـثــر نشاطًا
للحد من الصراعات أو إنهائها.
ويظهر االستطالع الذي شاركت
ف ـيــه عـ ّـي ـنــة م ــن األم ـيــرك ـيــن يبلغ
ع ـ ــدده ـ ــم  1006أن  %82م ـن ـهــم
ي ـ ـ ــؤي ـ ـ ــدون مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة في القتال من أجل هزيمة
«داع ـ ـ ـ ــش» ،ل ـك ــن  %73ي ـع ـت ـقــدون
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة «ال تكسب
ّ
فــي هــذا الـقـتــال» .وفــي مــا يتعلق
بسياسة الواليات املتحدة تجاه
إي ــران فــإن  %75يـ ّ
ـؤيــدون االتفاق
ال ـنــووي ،فيما يظهر االستطالع
أيـ ـض ــا أن  %54يـ ــؤيـ ــدون إق ــام ــة
ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة م ــع إيـ ــران
مقابل معارضة .%33
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أفقيا
 -1دولة أفريقية داخلية ال سواحل لها عاصمتها كمباال – من إنتاج النحل –  -2مرض العصر
يحطم جهاز املناعة لدى اإلنسان – جبل نار –  -3عمامة بالعامية – من أدوات ّ
ّ
النجار – -4
الص ّ
للتعريف – رؤساء الكهنة عند اليهود –  -5ما ُيجنى فيه الثمر خاصة ثمار ُ
بير – يبس
النبات –  -6اللغة الرسمية في الباكستان هي لغة نشأت في الهند من اندماج الفارسية
والهندية وبعض املفردات العربية والتركية – ُإقتراب –  -7مدينة سويسرية – صفع وضرب
– واحد في ورق اللعب بالعامية – ُ -8سمح وق ّدر له أن ينجح – من الحيوانات أو ولد املعز
– ّ -9
شد ما ارتخى من أوتاره للقانون – للنداء –  -10رئيس حكومة لبناني راحل

عموديًا
 -1عاصمة آسيوية –  -2مارشال إنكليزي إنتصر على غراتسياني في ليبيا – عائلة
ّ
رســام فرنسي راحــل طريف الوحي –  -3جهاز في جسم اإلنسان يفرز اللعاب – نسبة
ّ
بالحق – عائلة
الى مواطن من بلد آسيوي –  -4ضمير متصل – أثبت وأذعن وأعترف
ُ
املميز –  -5آالت قديمة ُ
مطرب لبناني معروف بشاربه ّ
مكونة من حجر كانت تدلك بها
ّ
ّ
سطوح املنازل منعًا ّ
لتسرب مياه األمطار – كسر ودق الشيء –  -6رحالة ومؤرخ وفقيه
لقب بأمير ّ
مغربي طاف في أنحاء العالم املعروف ّ
ّ
الرحالني املسلمني –  -7بلدة لبنانية
بقضاء بنت جبيل – ّ
فك العقدة –  -8محافظة وقضاء في شمال لبنان –  -9سلك ومشى
– مصابيح –  -10حرف نصب – لقب إشتهر به املمثل السوري الراحل رفيق السبيعي

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2708

حلول الشبكة السابقة

1

 -1زقزقة – اكــرا –  -2يافث – شــروال –  -3ترتاب – يبلع –  -4وب – محراث –  -5ترانيم –
 -6الفاو –  -7مو – خور فكان –  -8عبير – يا – ري – ّ -9
أرس – السو –  -10شارلي شابلن

عموديًا

 -1زيتون – معاش –  -2قارب – اوبرا –  -3زفت – فل – ُيسر –  -4قثاء – فخر –  -5تاو – بي
–  -6مروري –  -7اريحا – فاال –  -8كوبرنيك – اب –  -9راالي – أرسل –  -10العثمانيون

حل الشبكة 2707

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طـبـيــب وروائ ـ ــي س ـع ــودي م ـعــاصــر .نـشــر بـعــض امل ـق ــاالت ف ــي الصحف
املحلية لكن أبــرز أعماله رواي ــة « حكومة الظل « التي تـصـ ّـدرت قائمة
الروايات العربية األكثر مبيعًا
 = 4+3+7+6+5خالف النظيف ■  = 2+5+1+11+9إعتقاد بالله ■ 10+8
= من الحبوب

حل الشبكة الماضية :مارتا غراهام

انتقل إلى رحمة الباري تعالى فقيد
الشباب
املهندس األستاذ
عصام محمد األعرج
وال ـ ـ ـ ــده امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج األسـ ـت ــاذ
محمد سعيد األعرج
والــدتــه الحاجة فاطمة الشيخ زين
العابدين شمس الدين
زوج ـت ــه لـيـلــى مـحـمــد سـمـحــات (أم
هشام)
شقيقه الدكتور علي
شـقـيـقــاتــه :ال ــدك ـت ــورة عــالـيــة زوج ــة
الدكتور علي صفا
املـ ـهـ ـن ــدس ــة عـ ــائـ ــدة زوجـ ـ ــة الـ ـح ــاج
حسني شمس الدين
السيدة عبير زوجة األستاذ حسني
قرعوني
ّ
عماه :الحاج حسني (أبو سعيد)
األستاذ حسن (أبو فادي)
أخــوالــه :املــرحــومــون الشيخ محمد
حسني ،الشيخ محمد رضا ،الشيخ
ن ـج ـيــب ،ال ـش ـيــخ ع ـلــي ،ال ـح ــاج عبد
األمير والحاج جواد شمس الدين
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة تتلى عن
روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة آي ـ ــات مـ ــن ال ــذك ــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة م ــن ع ـصــر ال ـيــوم
االثـنــن  23تشرين األول  2017في
مجمع أب ــي عـبــد الـلــه الـحـســن (ع)
في البازورية.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
يوم األربعاء  25الجاري من الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
اآلسـفــون :آل األعــرج ،شمس الدين،
س ـم ـح ــات وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ب ـل ــدات
تربيخا ،البازورية وصور
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء

زوجـ ــة الـفـقـيــد ايـ ــان اب ــراه ـي ــم ابــي
حيدر
اب ـ ـنـ ــه ج ـ ـهـ ــاد زوجـ ـ ـت ـ ــه دوال ح ــرب
وعائلتهما
بناته امل ارملة املرحوم جورج ابو
شعيا وعائلتها
كارول
برنا
اشـقــاؤه اوالد املــرحــوم موسى ابي
حيدر وعائالتهم
ج ــول ـي ــات ارمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه امل ــرح ــوم
توفيق ابي حيدر وعائلتها
شـقـيـقــاتــه اوالد امل ــرح ــوم ــة فــومـيــا
زوج ـ ــة امل ــرح ــوم خ ـل ـيــل ابـ ــي حـيــدر
وعائالتهم
اوالد املرحومة نزها زوجة املرحوم
نجيب ابو فرح وعائالتهم
اوالد املـ ــرحـ ــومـ ــة ح ـس ـي ـب ــه زوجـ ــة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه اب ـ ــي ح ـي ــدر
وعائالتهم
س ـم ـي ــرة ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم م ــوري ــس
حاتم وعائلتها
وانـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
حسيب دياب ابي حيدر
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االح ــد  22تشرين االول  2017على
رجـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة والـ ـحـ ـي ــاة االب ــدي ــة
مزودًا باألسرار االلهية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة ل ـ ــراح ـ ــة نـفـســه
الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر يوم
االث ـ ـنـ ــن  23الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي كـنـيـســة
القديس انطونيوس الكبير للروم
االرثوذكس  ،فرن الشباك ثم يوارى
الثرى في مدافن العائلة في حوش
بردى.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الحادية عشرة قبل الظهر .ويومي
الثالثاء واالربعاء  24و  25الجاري
ف ــي ص ــال ــون ال ـك ـن ـي ـســة اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية الساعة السادسة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الع ـمــال اسـتـحــداث
غ ــرف ــة ل ـل ـم ـن ــاوب ــن فـ ــي قـ ـس ــم ال ــزي ــت
وغ ـ ــرف ـ ــة لـ ـلـ ـح ــرس عـ ـن ــد امل ـ ــدخ ـ ــل فــي
م ـع ـم ــل الـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،م ــوض ــوع
استقصاء االسـعــار رقــم ث 4د8778/
تــاريــخ  ،2017/8/22قــد مــددت لغاية
يــوم الجمعة  2017/11/3عند نهاية
الدوام الرسمي.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
بــاسـتـقـصــاء ال ـعــروض املــذكــور اعــاه
الحصول على نسخة مجانًا من دفتر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد إلــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2014
إنذار عام
إن رئيس بلدية مدينة الشويفات
ـ ـ بناء على صالحياته
ـ ـ ـ ب ـن ــاء ع ـلــى ق ــان ــون ال ـب ـلــديــات رق ــم 118
تاريخ  1977/6/30وتعديالته.
ـ ـ ـ بـنــاء عـلــى قــانــون الــرســوم الـبـلــديــة رقــم
 88/60ال سيما املادة  112منه.
ي ــوج ــه انـ ـ ـ ــذارًا ع ــام ــا ال ـ ــى ك ــاف ــة املـكـلـفــن
الذين تخلفوا عن تأدية الرسم املفروض
ب ـم ــوج ــب جـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـيــف االس ــاس ـي ــة
وذلــك بعد انتهاء املــدة املنصوص عنها
في املــادة  107من قانون الرسوم البلدية
ويـ ــدعـ ــوهـ ــم الـ ـ ــى امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـســديــد
ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة بــذمـتـهــم خ ــال مهلة
اق ـصــاهــا خـمـســة ع ـشــر يــومــا م ــن تــاريــخ
نشر االنــذار االول في جريدتني يوميتني
تحت طائلة اتخاذ االج ــراءات القانونية
والحجز التنفيذي على االمــاك املنقولة
وغ ـيــر املـنـقــولــة وبـيـعـهــا ب ــامل ــزاد العلني
ً
تحصيال للدين املترتب للبلدية.
الشويفات في2017/10/2 :
رئيس بلدية مدينة الشويفات
جهاد نجيب حسن حيدر
التكليف 1983
مناقصة عامة
رقم /4858م ع إ/م م3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء الواقع
ف ــي  2017/11/1ت ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة ـ ـ مصلحة
الـعـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات الكائنة في
مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول طريق الحدت
مناقصة عامة لتلزيم :تجهيزات لصالح
القوات البحرية لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /17م
ع إ/م ع 1/تاريخ 2017/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/10/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2022
مناقصة عامة
رقم /4862م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ــي  2017/11/2ت ـج ــري وزارة

الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الجغرافيا في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تحقيق "مــادة الحبر للطابعات" لصالح
مديرية التأليل لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /1م
ع إ/م ج 2/تاريخ 2017/3/29
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
م ـص ـل ـحــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ف ــي م ـب ـنــى عـفـيــف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/10/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2024
مناقصة عامة
رقم /4866م ع إ/م م3/
الساعة التاسعة من نهار االثنني الواقع
ف ــي  2017/11/6ت ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة ـ ـ مصلحة
القوامة في قاعة املناقصات الكائنة في
مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول طريق الحدت
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم :تـحـقـيــق لـ ــوازم
ادارية لصالح الجيش للعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /5م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2017/5/23
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/10/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2026

مناقصة عامة
رقم /4868م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة مــن نهار االثنني
ال ــواق ــع ف ــي  2017/11/6ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ ـ مصلحة الـقــوامــة فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تحقيق آالت موسيقية لصالح الجيش
لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /14م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2017/8/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/10/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2027
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة ثــانـيــة) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2017/11/14وذلــك في قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لـتـلــزيــم جــزئ ـيــات كـهــربــائـيــة ل ـعــام 2017
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /359م ل تاريخ .2017/09/13
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املناقصات العمومية ،اإلط ــاع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية

العميد الياس البيسري
التكليف 2031
إعالن عن موعد اجراء مناقصة
رقم الصادر2017/117 :
يجري في تمام الساعة العاشرة من يوم
االث ـنــن الــواقــع فــي  2017/11/13تقديم
العرض لتلزيم تنفيذ طريق على اساس
التنزيل املئوي مناقصة عمومية ضمن
 % 15كحد اقصى للتنزيل.
تقبل العروض املقدمة بالظرف املختوم
عـلــى ان تـصــل ال ــى قـلــم الـبـلــديــة الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد فض العروض
م ــاحـ ـظ ــة :ي ــدف ــع امل ـت ـع ـه ــد ال ـ ـ ــذي يـطـلــب
االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي امل ـن ــاق ـص ــة م ـب ـلــغ وق ـ ــدره
مليوني ليرة لبنانية ثمن دفتر الشروط
بموجب ايصال مالي يرفقه باملستندات
املطلوبة في تقديم العروض على ان يتم
استالم امللف من مركز بلدية غزير قبل 48
ساعة من موعد تقديم العروض.
رئيس بلدية غزير
املحامي شارل الحداد
التكليف 2032
إعالن
ع ــن ت ـل ــزي ــم م ـت ـع ـلــق ب ـص ـيــانــة وتـشـغـيــل
مـحـطــات رص ــد نــوعـيــة ال ـه ــواء ـ ـ ـ املــرحـلــة
االولى
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم االربعاء
الواقع فيه  15من شهر  11من العام ،2017
تجري وزارة البيئة في مقرها الكائن في
وسط بيروت ـ ـ مباني اللعازارية ـ ـ الطابق
السابع دائرة الشؤون الوظيفية واملالية
واللوازم ،استدراج عروض لتلزيم متعلق
بصيانة وتشغيل محطات رصــد نوعية
الهواء ـ ـ املرحلة االولى.
التأمني املــؤقــت/2.000.000/ :ل.ل( .فقط
مليوني ليرة لبنانية).
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
عليه من مصلحة الديوان ـ ـ دائرة الشؤون
االدارية والتوثيق ـ ـ القلم العام غرفة ( 7ـ ـ
 )35في املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل الـعــروض الــى القلم العام
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية

عشر فــي يــوم الثالثاء الــواقــع فيه الرابع
عشر من شهر ت.2017 /2
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم املذكور
اعاله يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
طارق الخطيب
وزير البيئة
التكليف 2035

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
Shanntiara khatun
من عند مخدومها ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 70/963114
غادرت العاملة االثيوبية
Etenesh mokenen abraha
من عند مخدومها ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 70/099609
غادر العمال البنغالدشيون
Rubel hossain
Md selim
Md nahid hasan
Mohammad giash uddin
Md alam shaikh
Felu
Mannan dawan
Saiful islam
Mohammad monir
من عند مخدومهم ,الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/229881

جمال تر�ست بنك
�أطلق ّ

�ش.م.ل.

يف بد�ية �لعام �حلايل برنامج توفريي جديد يحمل �إ�سم

�سمد و �إربح» «and Win
«
ّ

.»Save

ميين �أهييم مز�يييا هييذ� �ملنتييج �أنييه يخييول �أ�سحيياب �ملدخيير�ت �ل�سغييرية
�الن�سمييام �ىل عييامل �مل�سييارف ،خا�سيية و�أنييه ال يوجييد مبلييغ حمييدد
مطلييوب لفتييح �حل�سيياب �خلا�ييص بهييذ� �ملنتييج ،كمييا و�أنييه غييري خا�سييع
الأييية عمييوالت �سييهرية كالتييي تقيييد علييى باقييي �حل�سييابات �إ�سافيية �إىل
�إمكانييية ربييح �لهد�يييا �لقيميية ميين خييال �لدخييول يف �سييحب �لقرعيية،
بحيييث �أن كل �إيييد�ع نقييدي بقيميية  50،000لييرية لبنانييية يف �حل�سيياب
يخييول �ساحبييه �مل�سيياركة يف �ل�سييحب لربييح جو�ئييز قيميية وهد�يييا
عديييدة و �إن كل �إيييد�ع �إ�سييايف مببلييغ  50،000ل.ل ي�ساعييف �إمكانييية �لربييح
ل�ساحبييه.
مت �إجيير�ء �ل�سييحب �ل�سييابع بتاريييخ  2017/10/06باإ�يير�ف مديرييية
�ليان�سيييب �لوطنييي �للبنيياين حيييث ربييح خم�سيية عميياء ح�سلييو� علييى
بطاقييات م�سييريات وهييم:

– �ل�سيدة �ص  .ع ،بطاقة م�سريات بقيمة  1،000،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة �إ � .إ ،بطاقة م�سريات بقيمة  400،000لرية لبنانية
– �ل�سيد ع  .ز ،بطاقة م�سريات بقيمة  200،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة �ص  .م ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية
– �ل�سيد �ص  .ع ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية

اﻹﺛﻨﲔ  30و اﻟﺜﻼﺛﺎء  31ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷوّ ل 2017
ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺎﻋﺔ ً 8:30

ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ -اﳊﻤﺮا

ُﺗﺒﺎع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت � ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻧﻄﻮان و ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ
 15,000ل.ل .ﻟﻠﻄﻼب
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  25,000ل.ل.
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

جوزيه مورينيو عدو كرة القدم؟
لألسبوع الثاني على التوالي يعجز مانشستر
يونايتد عن الخروج فائزًا من إحدى مبارياته
وقت ُيتهم فيه مدربه
المحلية ،في ٍ
جوزيه مورينيو أنه «عدو كرة القدم»،
فهل يستحق الرجل هذا الوصف؟
شربل ّ
كريم
عــدو كــرة الـقــدم .هــذه الصفة التصقت
بــاملــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات عـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـي ــرت ــه
الرياضية ،بــدأت عندما "ركــن الباص"
أيام كان مدربًا إلنتر ميالنو اإليطالي
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي،
وع ــادت فــي كــل مــرة عــادى فيها حكمًا
أو خــرج إلــى العلن مهاجمًا بشراسة
أحد الحكام.
األس ـب ــوع املــاضــي ع ــادت ه ــذه الصفة
لـ ـتـ ـلـ ـص ــق ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــدرب امل ـ ـث ـ ـيـ ــر لـ ـلـ ـج ــدل،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن كـ ــل خـ ـص ــوم ــه ال ــذي ــن
يــرف ـضــون ذاك الــوصــف ال ــذي ّ
زي ــن به

فلسفة مورينيو تختصر بعبارة
«النتيجة أهم من األداء»
نفسه أي "الـسـبـيـشــال وان" .هــم يــرون
ـدرب وصـفــوه
أن ال ش ــيء مـمـيـزًا فــي م ـ ٍ
ب ـ ـ "ال ـج ـب ــان" بـسـبــب خـطـتــه الــدفــاعـيــة
الـتــي اعـتـمــدهــا فــي مــواجـهــة ليفربول
( ،)0-0مستندين إلى األرقام الخجولة
الـ ـت ــي ُس ـ ّـجـ ـل ــت مل ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
ّ
ف ــي ت ـلــك امل ــوق ـع ــة .وتـ ـع ــزز ه ــذا ال ـكــام
بـعــد االنـتـصــار "ال ـصــدفــة" ال ــذي حققه
أم ــام بنفيكا البرتغالي بخطأ ســاذج
ل ـ ـحـ ــارس م ــرم ــى األخـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــي دوري

أبطال أوروبا خالل منتصف األسبوع
امل ــاض ــي .أم ــا ال ـخ ـســارة األخ ـي ــرة أم ــام
هادرسفيلد تــاون ( ،)2-1الــذي ال ّ
يعد
ح ـت ــى ف ــري ـق ــا م ــن الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي فــي
"البريميير ليغ" ،عــادت لتفتح األفــواه
ّ
املصوبة على "مــو" وتتهمه بالعداوة
للعب الجميل.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ي ـم ـكــن ت ـف ـهــم هـ ــذا ال ـك ــام
أو ال ـ ــوص ـ ــف ف ـ ــي ح ـ ـ ــال خـ ــرجـ ــت مــن
جمهور مانشستر يونايتد تحديدًا،
إذ لــم يـكــن عـبـثــا تسمية مـلـعــب "أول ــد
تــرافــورد" الـخــاص بالفريق ب ـ "مسرح
األح ــام" ،فهناك كــانــت تــرســم الطريق
إلــى منصات التتويج بأجمل صــورة
استعراضية .الـعــودة إلــى أيــام املــدرب
األس ـ ـطـ ــوري "الـ ـسـ ـي ــر" اإلس ـكــوت ـل ـنــدي
اليكس فيرغيسون تؤكد هذا املشهد،
إذ اعتاد "الشياطني الحمر" على تقديم
كرة هجومية ممتعة بعيدة كل البعد
عن امللل أو الخطط الدفاعية.
وب ـعــد ب ــداي ــة مــوســم ن ــاري ــة لـيــونــايـتــد
مــع مــوريـنـيــو مـقــرونــة ب ــأداء هجومي
رائع ،عاد مورينيو إلى عاداته السيئة
أمـ ـ ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ف ـج ـع ــل مـ ــن الع ـب ــن
هجوميني جنودًا دفاعيني ،على غرار
ال ـف ــرن ـس ــي ان ـط ــون ــي م ــارسـ ـي ــال ال ــذي
ب ــدا أش ـبــه بـظـهـيـ ٍـر أي ـســر م ــن دون أي
نزعة للمبادرة إلــى األمــام .لكن هل ما
يـحـصــل م ــع مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد في
الفترة األخيرة ّ
يفسر وصف مورينيو
بـ "العدو لكرة القدم"؟
اإلجــابــة عــن هــذا الـســؤال تعطي الحق
ـان مـ ــا ،وتـنـصــف
لـلـمـنـتـقــديــن ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ـان آخ ـ ــر .فــانـطــاقــا
مــوري ـن ـيــو ف ــي مـ ـك ـ ٍ
م ــن املـ ـب ــاراة أمـ ــام هــادرس ـف ـي ـلــد يمكن
اتهام مورينيو بعدم الـجــرأة الناتجة
أحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا عـ ـ ــن سـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات فــي
التشكيلة األســاسـيــة ،وخـصــوصــا في
عــدم اعـتـمــاده أحـيــانــا على كــل العبيه
ال ـخــاقــن ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،م ــا يـعــزل

امل ـهــاجــم الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـلــو لــوكــاكــو
ً
مثال ،وهو القادر على إصابة الشباك
من أنصاف الفرص بحيث يحتاج فقط
إلــى اإلمـ ــدادات إلكـمــال املهمة بنجاح.
الع ـب ــون م ـثــل اإلس ـب ــان ــي خـ ــوان مــاتــا،
األرميني هينريك مخيتاريان والنجم
الشاب ماركوس راشفوردُ ،ي ّ
حرم عدم
إعطائهم دورًا في كل مباراة ،ال بل دور
ح ـ ّـر فــي الـشــق الـهـجــومــي .وه ــذا األمــر
يـنـطـبــق أي ـضــا ع ـلــى اإلس ـب ــان ــي اآلخ ــر
أن ــدي ــر ه ـي ــري ــرا ال ـ ــذي ق ـت ـلــه مــوريـنـيــو
فــي اعـتـمــاده الع ــب ارت ـكــاز إل ــى جانب
ـت
الـ ّصــربــي نيمانيا ماتيتش ،فــي وقـ ٍ
يفضل فيه أفضل العبي يونايتد في
املوسم املاضي اللعب أكثر إلى األمام
العملية الهجومية.
واملشاركة في ّ
بشكل مبالغ فيه،
ظ
متحف
إذًا مورينيو
ٍ
وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه ال ضـ ـ ــرورة ل ـلــذهــاب
إل ــى ه ــذا ال ـح ـ ّـد أمـ ــام خ ـصــوم ضـعـفــاء

مـ ـث ــل ه ــادرسـ ـفـ ـيـ ـل ــد .لـ ـك ــن ق ـ ــد ي ـك ــون
م ــن اإلج ـ ـحـ ــاف وص ـ ــف ال ــرج ــل ب ـع ـ ّ
ـدو
الفوتبول بكل ما للكلمة من معنى ،إذ
ّ
أنه تعلم من دروس كل الفرق اإلنكليزية
التي جــازفــت هجوميًا فــي أوروب ــا في
امل ــواس ــم ال ـقــري ـبــة امل ــاض ـي ــة ،فـخــرجــت
ّ
تجر أذيــال الخيبة .هو ببساطة يفكر
ب ــدوري األبـطــال وبـمــدى إدخ ــال ثقافة
ً
الــدفــاع أوال إلــى عقول العبيه حتى ال
تكون النتائج األوروبـيــة كارثية أمام
خصوم أقوياء ال يرحمون سيكونون
ٍ
ّ
املتقدمة.
باالنتظار خالل األدوار
ق ــد ي ـكــون م ــا يـفـعـلــه مــوريـنـيــو مـضـ ّـرًا
لـلـعـبــة ولـ ـص ــورة ف ــري ـق ــه ،ل ـك ـنــه أيـضــا
ـرق أخ ــرى تنجرف
قــد يـكــون درس ــا ل ـفـ ٍ
إل ــى ال ـه ـجــوم م ــن دون ح ـســابــات .هو
ّ
مصرًا على
في نهاية املطاف سيبقى
فلسفته التي يختصرها بـ "متعة كرة
القدم هي في تحقيق الفوز في نهاية
املطاف ّأيًا كان شكله ،فالنتيجة تبقى
أهم من األداء".

مكان ما وإنصافه في أماكن أخرى (ليندساي بارنابي  -أ ف ب)
يجب لوم مورينيو في
ٍ

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )9

إسبانيا (المرحلة )9

إيطاليا (المرحلة )9

ألمانيا (المرحلة )9

فرنسا (المرحلة )10

مانشستر سيتي – بيرنلي 0-3
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ( 30من ركلة
جزاء) ومواطنه نيكوالس أوتاميندي ()73
واألملاني ليروي سانيه (.)75

برشلونة – ملقة 0-2
جيرار ديوليوفو ( )2وأندريس إينييستا
(.)56

هادرسفيلد  -مانشستر يونايتد 1-2
األوسترالي آرون موي ( )28والبلجيكي لوران
دوبواتر ( )33لهادرسفيلد ،وماركوس راشفورد
( )78ليونايتد.

ريال مدريد – إيبار 0-3
البرتغالي باولو أوليفيرا ( )18وماركو
أسينسيو ( )28والبرازيلي مارسيلو (.)82

أودينيزي – يوفنتوس 6-2
الكرواتي ستيب بيريتشا ( )8والبرازيلي
دانيلو ( )47ألودينيزي ،والبرازيلي سامير
( 14خطأ في مرماه) واألملاني سامي خضيرة
( 20و 59و )87ودانييلي روغاني ()52
والبوسني ميراليم بيانيتش ( )90ليوفنتوس.

هامبورغ  -بايرن ميونيخ 1-0
الفرنسي كورونتان توليسو (.)52

مرسيليا  -باريس سان جيرمان 2-2
البرازيلي لويز غوستافو ( )16وفلوريان
ثوفان ( )79ملرسيليا ،والبرازيلي نيمار ()33
واألوروغوياني إيدينسون كافاني ( )90لسان
جيرمان.

توتنهام – ليفربول 1-4
هاري كاين ( 4و )56والكوري الجنوبي هيونغ-
مني سون ( )12وديلي آلي ( )45لتوتنهام،
واملصري محمد صالح ( )24لليفربول.
إفرتون – أرسنال 5-2
واين روني ( )12والسنغالي عمر نياس ()90
إلفرتون ،واإلسباني ناتشو مونريال ()40
واألملاني مسعود أوزيل ( )53والفرنسي
ألكسندر الكازيت ( )74والويلزي آرون رامسي
( )90والتشيلياني أليكسيس سانشيز ()90
ألرسنال.
وست هام  -برايتون 3-0
تشلسي – واتفورد 2-4
نيوكاسل  -كريستال باالس 0-1
ستوك سيتي – بورنموث 2-1
سوانسي – ليستر سيتي 2-1
ساوثمبتون  -وست بروميتش ألبيون
0-1
 الترتيب: -1مانشستر سيتي  25نقطة من  9مباريات
 -2مانشستر يونايتد  20من 9
 -3توتنهام  20من 9
 -4تشلسي  16من 9
 -5أرسنال  16من 9

فالنسيا – إشبيلية 0-4
البرتغالي غونسالو غويديس ( 43و)90
واإليطالي سيموني زازا ( )51وسانتي مينا
(.)85
سلتا فيغو  -أتلتيكو مدريد 1-0
الفرنسي كيفن غاميرو (.)28
ليفانتي – خيتافي 1-1
ريال بيتيس – أالفيس 0-2
فياريال  -الس باملاس 0-4
ليغانيس  -أتلتيك بلباو 0-1
 اإلثنني:ريال سوسييداد – إسبانيول ()21,00
ديبورتيفو ال كورونيا – جيرونا ()22,00
 الترتيب: -1برشلونة  25نقطة من  9مباريات
 -2فالنسيا  21من 9
 -3ريال مدريد  20من 9
 -4أتلتيكو مدريد  19من 9
 -5ليغانيس  17من 9

التسيو – كالياري 0-3
تشيرو إيموبيلي ( 7و )41واألنغولي
باستوس (.)49
تورينو – روما 1-0
الصربي ألكسندر كوالروف (.)69
أتاالنتا – بولونيا 0-1
الدنماركي أندرياس كورنيليوس (.)71
نابولي  -إنتر ميالنو 0-0
ميالن – جنوى 0-0
سمبدوريا – كروتوني 0-5
كييفو  -هيالس فيرونا 2-3
بينيفيتو – فيورنتينا 3-0
سبال – ساسوولو 1-0
 الترتيب: -1نابولي  25نقطة من  9مباريات
 -2إنتر ميالنو  23من 9
 -3يوفنتوس  22من 9
 -4التسيو  22من 9
 -5روما  18من 8

أينتراخت فرانكفورت  -بوروسيا
دورتموند 2-2
الفرنسي سيباستيان هالير ( 64من ركلة
جزاء) وماريوس وولف ( )68لفرانكفورت،
والتركي نوري شاهني ( )19وماكسيميليان
فيليب ( )57لدورتموند.
اليبزيغ – شتوتغارت 0-1
النمسوي مارسيل سابيتزر (.)23
شالكه – ماينتس 0-2
ليون غوريتسكا ( )13والنمسوي غويدو
بورغشتالر (.)74
أوغسبورغ – هانوفر 2-1
بوروسيا مونشنغالدباخ  -باير ليفركوزن
5-1
فولسبورغ – هوفنهايم 1-1
كولن  -فيردر بريمن 0-0
فرايبورغ  -هيرتا برلني 1-1
 الترتيب: -1بوروسيا دورتموند  20نقطة من 9
مباريات
 -2بايرن ميونيخ  20من 9
 -3اليبزيغ  19من 9
 -4هوفنهايم  16من 9
 -5شالكه  16من 9

موناكو – كاين 0-2
السنغالي بالدي كيتا ( )21والكولومبي
راداميل فالكاو ( 59من ركلة جزاء).
نانت – غانغان 1-2
النيجيري شيدوزي أوازييم ( )9وعبدوالالي
توريه ( )86لنانت ،والغيني عبدول كامارا
( )70لغانغان.
سانت إتيان – مونبلييه 1-0
البلجيكي إيزاك مبينزا (.)21
متز – ديجون 2-1
رين – ليل 0-1
أميان – بوردو 0-1
أنجيه – تولوز 1-0
نيس – ستراسبور 2-1
تروا – ليون 5-0
 الترتيب: -1باريس سان جيرمان  26نقطة من 10
مباريات
 -2موناكو  22من 10
 -3نانت  20من 10
 -4ليون  19من 10
 -5مرسيليا  18من 10
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ّ
ُ
دخل النجمة في النفق المظلم
تألق صفاوي ي ِ
الكرة اللبنانية

الصفاء في الصدارة
والنجمة في النفق
المظلم .خالصة األسبوع
الخامس من الدوري
القدم الذي
اللبناني لكرة ً
شهد استكماال للصحوة
التضامنية وفو ّزًا أول
للراسينغ ،مع تعثر غير
مبرر لإلخاء األهلي عاليه
وتسجيل أول حالة استقالة
أو «إقالة» تدريبية ،وكانت
في الشباب العربي بعد
الخسارة أمام السالم زغرتا
عبد القادر سعد
ط ـ ـغـ ــى ال ـ ـ ـلـ ـ ــون األص ـ ـ ـفـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى خـ ـت ــام
األسبوع الخامس من الدوري اللبناني
بعد الفوز الالفت للصفاء على النجمة
 0 - 2على ملعب صيدا البلدي لينفرد
بطل لبنان السابق بالصدارة وحيدًا
ً
ومدخال النجمة في عنق الزجاجة بعد
الفوز املحرج عليه.
الصفاء الذي يخوض البطولة باللحم
ّ
الحي وبعناصر ال يمكن أن ترقى إلى
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ف ــي ظل
الصعوبات املالية واإلداري ــة ،فاز على
النجمة الــذي يتمتع باستقرار إداري
وبمجموعة من العناصر ظهروا أمس
وكأنهم «أشباه» العبني ال يستحقون
أن يــرتــدوا قميص النجمة ،أو أنهم ال
يعلمون قيمة هــذا القميص .فما قام
به علي بزي في الدقيقة  98يتكلم عن
ن ـف ـســه ع ــن ص ـفــع العـ ــب ال ـص ـف ــاء عمر
الـ ـك ــردي ،وه ــو ع ـلــى األرض ،ليتلقى
البطاقة الحمراء املباشرة ويغيب عن
فريقه ثالث مباريات.
َّ
َّ
ف ــري ــق م ـفــكــك م ـشــتــت ض ــائ ــع يعيش
«ك ــوم ــا» ف ـن ـيــة ب ــام ـت ـي ــاز ،م ــع العـبــن
ضيوف شــرف ،وســط أخـطــاء دفاعية
قــاتـلــة وعـنــاصــر أجـنـبـيــة تـثـقــل كاهل
ً
الـفــريــق ب ــدال مــن حمله على أكتافها.
فالهدف الثاني للصفاء الــذي سجله
مـصـطـفــى قــان ـصــوه يـحـكــي ك ــل شــيء
ح ــن أخـ ـط ــأ ال ـث ـن ــائ ــي ال ـ ـسـ ــوري عـبــد
الرزاق الحسني واملصري محمود فتح
الـلــه فــي كــرة انـفــرد بها نجم الصفاء
إرنـســت أنــانــغ مــع قــانـصــوه ،ليسجال
الهدف القاتل الذي قضى على أي أمل
للنجمة للخروج ولو بنقطة .رصاصة

ال ـص ـفــاء الـقــاتـلــة جـ ــاءت بـعــد إصــابــة
أول ــى سجلها حـســن ح ـيــدر ،وأيـضــا
م ــن خ ـطــأ ق ــات ــل م ـش ـتــرك ب ــن امل ــداف ــع
ماهر صبرا والـحــارس عباس حسن،
ن ـجــح م ــن خ ــال ــه ح ـي ــدر ف ــي تسجيل
ه ـ ـ ــدف جـ ـمـ ـي ــل .لـ ـك ــن الع ـ ـ ــب ال ـص ـف ــاء
ل ــم يـتـحـمــل ال ـف ــرح ــة ،ف ـخ ـلــع قميصه
ً
احتفاال ليتلقى بطاقة صفراء ثانية
وي ـط ــرد .حــالــة تـعـنــي أن الـصـفــاء فــاز
على النجمة وهو منقوص الصفوف
منذ الدقيقة  ،51أي إن  11العـبــا من
النجمة لم يستطيعوا تسجيل هدف
واح ـ ــد ف ــي ش ـب ــاك ف ــري ــق م ـن ـقــوص ال
يملك الـعـنــاصــر الـتــي ت ـجــاري أسـمــاء
الـنـجـمــة عـلــى ال ـ ــورق .لـكــن ك ــرة الـقــدم
ال ت ـع ـت ــرف ب ــاألسـ ـم ــاء ،فـ ـك ــان الع ـبــو
ال ـص ـف ــاء ،وم ــن خـلـفـهــم امل ــدي ــر الـفـنــي
ً
مـحـمــد ال ــدق ــة ،أب ـط ــاال صـنـعــوا الـفــوز
وخ ـط ـف ــوا ال ـ ـصـ ــدارة وك ـش ـف ــوا فــريــق
النجمة على الصعيد الفني .فالدقة
أثبت أنه قــادر على صنع شيء من ال
شيء ،وأنه متفوق على نظيره جمال
الحاج بإمكانات أقل بكثير.
أس ـئ ـل ــة ك ـث ـي ــرة تـ ـ ّ
ـوجـ ــه إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
طـ ــرف ف ــي ال ـن ـج ـم ــة ،بـ ـ ــدءًا م ــن املـ ــدرب
ج ـم ــال الـ ـح ــاج وأداء فــري ـقــه امل ـخـ ّـيــب،
م ــرورًا بــالــاعـبــن الـضـيــوف ،وانـتـهـ ً
ـاء
بالجمهور الغائب .هذا الجمهور الذي
ّ
دفع مع فريقه ثمن تفلت مجموعة منه،
ف ـغــاب ع ــن امل ــدرج ــات ب ـق ــرار ات ـح ــادي،
ليكون السؤال األكبر لجمهور النجمة:
هل أنتم راضون اآلن؟
ف ــي م ـكــان آخـ ــر ،ك ــان ج ـمــال ط ــه يـقــود
فريقه التضامن صور إلى فوزه الثاني
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي وب ـس ـي ـن ــاري ــو مـجـنــون
على طرابلس  1 - 2في صور ،جاء في
الدقيقة  90عبر البديل نصرات الجمل،
بعد إدخاله من قبل املدرب طه لينجح
«خ ـب ـي ــر» ال ـت ـض ــام ــن ف ــي م ـن ــح فــريـقــه
الفوز ،صادمًا الضيوف الطرابلسيني
الــذيــن كــانــوا يظنون أنـهــم سيعودون
بـنـقـطــة بـعــد أن كــانــت الـنـتـيـجــة 1 - 1
بهدفي الثنائي األجنبي في الفريقني
ال ـبــوس ـنــي ن ـي ـنــاد نــوفــاكــوف ـي ـتــش من
ط ــراب ـل ــس والـ ـع ــاج ــي ك ــري ـس ــت ري ـمــي
لــورون ـيــون مــن الـتـضــامــن فــي الـشــوط
األول.
وفـ ــي بـ ـحـ ـم ــدون ،ان ـت ـه ــى ل ـق ــاء اإلخـ ــاء
األهلي عاليه وضيفه اإلصالح بتعادل
سلبي ّ
ومرض لإلصالح
مخيب لإلخاء
ٍ
خارج أرضه.
أم ــس ك ــان يــوم ال ـفــوز للراسينغ الــذي
أس ـقــط الـنـبــي شـيــت فــي بـحـمــدون - 2
 ،0سـجـلـهـمــا ن ـجــم الــراس ـي ـنــغ عــدنــان
ملحم في الدقيقتني  54و .90وشهدت
املـ ـب ــاراة اع ـت ــراض ــات م ــن ال ـن ـبــي شيت
على التحكيم بعد عدم احتساب هدف

صحيح بداعي وجود تسلل على العب
من النبي شيت ،لكنه لم يلمس الكرة
ولــم يؤثر فــي الــدفــاع وح ــارس املرمى،
وبــال ـتــالــي ك ــان قـ ــرار ال ـح ـكــم املـســاعــد
حسن قانصوه خاطئًا.
ً
شـ ـم ــاال ،ك ــان ص ــاح ــب األرض ال ـســام
زغرتا يحقق فوزه الثاني على الشباب
ال ـعــربــي  1 - 2ف ــي امل ــرداش ـي ــة ،ملحقًا
بضيفه خسارته الثالثة هــذا املوسم.
ت ـ ـقـ ـ َّـدم الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـع ــرب ــي ،مـ ــن طــريــق
الـغــانــي كــوفــي بــواكــي فــي الــدقـيـقــة 29
قبل أن ُيدرك السالم التعادل عبر عمر
زين الدين بتسديدة من خارج منطقة
ال ـج ــزاء فــي الــدقـيـقــة  .45وف ــي الـشــوط
الثاني ّ
سجل زين الدين الهدف الثاني
له ولفريقه من ركلة جــزاء في الدقيقة
 ،67لتزداد صعوبات الشباب العربي
م ــع ط ــرد مــداف ـعــه الـسـنـغــالــي مــامــادو
سيال وح ــارس املــرمــى عمر إدلـبــي في
الدقائق األخيرة.
خسارة كان ال بد أن يكون لها تداعيات
سريعة أدت إلى استقالة مدرب الفريق
بيان رسمي
جالل رضوان دون صدور
ٍ
من النادي بذلك.

الترتيب العام بعد المرحلة 5
الفريق
 -1الصفاء
 2ـ األنصار
 -3العهد
 4ـ التضامن صور
 5ـ النبي شيت
 -6السالم زغرتا
 -7طرابلس
 8ـ النجمة
 9ـ اإلخاء األهلي
 10ـ الراسينغ
 11ـ الشباب العربي
 12ـ اإلصالح
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السلة اللبنانية

الخطيب يحقق أول «تريبل دابل» في بطولة السلة

«بلوك» من فالدان على العب األنطوني
إيموري (سركيس يريتسيان)

مرة جديدة ،يثبت قائد منتخب لبنان
وفريق الشانفيل حاليًا فادي الخطيب
أنه العب من كوكب آخر حني حقق أول
"تــريـبــل داب ــل" فــي بـطــولــة لـبـنــان لكرة
الـسـلــة وي ـقــود فــريـقــه ال ــى ال ـفــوز على
بيبلوس  88 - 95فــي قــاعــة كــارلــوس
سليم فــي جـبـيــل ،فــي خـتــام مـبــاريــات
امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان
فــي ك ــرة الـسـلــة .وك ــان أفـضــل مسجل
ف ــي املـ ـب ــاراة الـخـطـيــب نـفـســه برصيد
 25نقطة و 12متابعة و 10تمريرات
حاسمة (تريبل دابل) ،وأضاف روبرت
ابشاو  19نقطة و 7متابعات ،وبراندن
يـ ــونـ ــغ  18ن ـق ـط ــة و 5مـ ـت ــابـ ـع ــات و4
تمريرات حاسمة ،وجاسنت هاوكينز
 14نقطة و 13متابعة.
ول ـ ــدى ال ـخ ــاس ــر ،كـ ــان م ــارك ــوس هــال
 25نـقـطــة و 8مـتــابـعــات و 7تـمــريــرات
حــاس ـمــة ،وأض ـ ــاف كــامــويــن هــولـســي

 24نـقـطــة و 8مـتــابـعــات و 3تـمــريــرات
حاسمة ،ودومينيك بوينتر  20نقطة
و 8مـتــابـعــات و 6ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وإيلي اسطفان  12نقطة و 3متابعات
ومثلها تمريرات حاسمة.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ـبــه ،س ـق ــط الـ ـل ــوي ــزة أم ــام
امل ـت ـح ــد بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة  ،94-93وك ــان
أفضل مسجل في املباراة العب الفائز
ديـمــاريــوس بــولــدز برصيد  30نقطة
و 5مـتــابـعــات و 7ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وداري ــان تاونز  21نقطة و 17متابعة
و" 3ب ـلــوك شـ ــوت" ،وريـ ـك ــاردو بــوويــل
 17نـقـطــة و 9مـتــابـعــات و 4تـمــريــرات
حــاسـمــة ،وعـمــر األيــوبــي  8نـقــاط و10
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
وم ــن ال ـخــاســر ،ك ــان مــارف ـيــل هــاريــس
األفـضــل ب ـ  29نقطة و 3متابعات و3
تـ ـم ــري ــرات ح ــاسـ ـم ــة ،ف ــي ح ــن سـجــل
ترافيس فرانكلني وبــرانــدن مولي 22

نقطة لكل منهما مع  4متابعات لألول
و 9للثاني ،وحسن دندش  11نقطة و3
متابعات و 5تمريرات حاسمة.
أول م ــن أمـ ــس ،ح ـقــق ال ــري ــاض ــي ف ــوزًا
صعبًا على بيروت بفارق ثالث نقاط
 63-66فـ ــي ق ــاع ــة ص ــائ ــب س ـ ــام فــي
املنارة .وكان أفضل مسجل في املباراة
العب الفائز دونتي غرين برصيد 20
نقطة و 10متابعات و" 3بلوك شوت"،
وأضـ ــاف وائـ ــل عــرقـجــي  15نـقـطــة و8
متابعات و 4تمريرات حاسمة ،وعلي
حيدر  11نقطة و 8متابعات و" 2بلوك
شــوت" ،واكتفى جــان عبد النور بـ 10
نقاط و 6متابعات.
وم ــن ال ـخ ــاس ــر ،ك ــان امل ـخ ـضــرم رون ــي
ف ـه ــد األفـ ـض ــل ب ـ ـ  15ن ـق ـط ــة ،وأضـ ــاف
فـ ـيـ ـت ــاوت ــاس ســول ـس ـك ـيــس  12نـقـطــة
و 9مـتــابـعــات ،فــي حــن سـجــل ميغيل
مارتينيز وكريس كراوفورد وبوست

 10نقاط لكل منهم مع  11متابعة و6
تمريرات حاسمة للثاني.
وفـ ــي ق ــاع ــة امل ـع ـهــد األنـ ـط ــون ــي ،حقق
أصـ ـح ــاب األرض ف ــوزه ــم األول ه ــذا
املــوســم وج ــاء على حـســاب التضامن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوق ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــرض لـ ـلـ ـخـ ـس ــارة
الـثــانـيــة ،بـفــارق  5نـقــاط  .75-80وكــان
أفضل مسجل فــي اللقاء العــب الفائز
ك ــارل ــوس إي ـم ــوري بــرصـيــد  21نقطة
و 10متابعات و 6تـمــريــرات حاسمة،
وأضـ ــاف بــاتــريــك ب ــو ع ـبــود  16نقطة
و 6مـتــابـعــات و 4ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وكيفني بورويل  15نقطة و 4تمريرات
حاسمة.
ول ــدى الـخــاســر ،ك ــان بــاتــريــك رامـبــرت
األف ـ ـضـ ــل بـ ـ ـ  20ن ـق ـط ــة و 5م ـتــاب ـعــات
وم ـث ـل ـه ــا تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،بـيـنـمــا
سجل ف ــادان فوكوسافلييفيتش 17
نقطة و 17متابعة.

لم ّ
تغير
عودة حسن
معتوق في
وضع النجمة
المزري
(هيثم
الموسوي)
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ثقافة وناس

قضية

الشارع الفلسطيني انتصر ضد التطبيع

زياد دويري «#لن_يعرض» في رام الله!
انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار جـ ـ ــديـ ـ ــد ،تـ ـحـ ـقـ ـق ــه ح ــرك ــة
«مـقــاطـعــة إســرائ ـيــل» ه ــذه املـ ــرة ،في
فـلـسـطــن ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي مــدي ـنــة رام
الـلــه .فقد ألغت البلدية هناك أمــس،
عرض فيلم «قضية رقم  »23للمخرج
ال ـل ـب ـنــانــي زي ـ ــاد دوي ـ ـ ــري ،ال ـ ــذي كــان
مــزمـعــا تـقــديـمــه ف ــي م ـهــرجــان «أي ــام
سينمائية» في «قصر الثقافة»ّ .
برر
البلدية موسى أبو حديد قرار
رئيس ّ
اإللغاء بأنه أتى «إستجابة ألصوات

إلغاء عرض فيلمه «قضية رقم
 »23بعد ضغوط النشطاء

تقنع أيضًا ،النشطاء الفلسطينيني
ع ـلــى امل ـن ـص ــات اإلف ـت ــراض ـي ــة الــذيــن
أط ـل ـقــوا هــاش ـتــاغ #« :ل ــن_ي ـع ــرض».
رفــض ه ــؤالء عــرض الفيلم ،انطالقًا
من التطبيع الذي أجراه دويري لدى
تـصــويــر وتـنـفـيــذ فيلمه «الـصــدمــة»
( )2012فـ ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـحـ ـتـ ـل ــة،
مـسـتـعـيـنــا بـ ـك ــادر ت ـق ـنــي صـهـيــونــي
ومقيمًا أشهرًا في تل أبيب ،ومؤنسنًا

العدو اإلسرائيلي في فيلمه املذكور.
ان ـط ـلــق هـ ــؤالء م ــن ت ـجــاهــل صــاحــب
«بيروت الغربية» ،االعتذار أو حتى
تـ ـب ــري ــر ف ـع ـل ـت ــه ،ل ـي ـع ـل ـن ــوا رف ـض ـهــم
لـ ـ ـع ـ ــرض فـ ـيـ ـلـ ـم ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد فـ ـ ــي رام
الله.
وفـ ــي ب ـي ــان لـلـحـمـلـ ّـة ب ـع ـن ــوان «نـ ــداء
للتعميم» ،وصفت أنه «من املعيب أن
تستقبل رام الله أعمال (دويري) ،في

وق ــت يـطــرد فـيــه مــن مـهــرجــانــات في
ّ
لبنان وتونس» .وتابعت أن املخرج
خ ــرق ال ـق ــان ــون الـلـبـنــانــي «بــال ـقــدوم
ال ــى األرض املـحـتـلــة وال ـت ـع ــاون مع
ص ـهــاي ـنــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــن» ف ــي إن ـتــاج
فيلمه السابق ،و«رفــض االعتذار بل
عـ ّـبــر عــن إع ـجــابــه وف ـخــره بتجربته
التطبيعية فــي ال ـك ـيــان» .وكــانــت قد
دعت الى تجمع بعد ظهر اليوم على

من تجمع احتجاجي على حضور زياد دويري إلى حرم الجامعة اليسوعية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية) األسبوع الماضي (هيثم الموسوي)

العقالء الــذيــن توجهوا الــى البلدية
بمطالبات ملنع عرضه».
قرار البلدية حسم اإلنقسام الحاصل
فـ ــي رام الـ ـل ــه بـ ــن إدارة امل ـه ــرج ــان
امل ــذك ــور ،ال ـت ــي أص ـ ـ ّـرت ع ـلــى عــرضــه
ك ــون ــه «ي ـث ـي ــر ق ـض ـيــة ه ــام ــة تـخــص
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ،وي ـ ـشـ ــارك
فـيــه «الـفـنــان الفلسطيني املخضرم
اب ـ ــن م ــدي ـن ــة الـ ـق ــدس ك ــام ــل ب ــاش ــا»،
الـ ـ ــذي ح ـص ــد ج ــائ ــزة أفـ ـض ــل مـمـثــل
ع ـ ــرب ـ ــي فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـب ـن ــدقِّ ـي ــة
السينمائي الدولي» األخير ،ورشح
لـنـيــل األوسـ ـك ــار األم ـي ــرك ــي ع ــن فئة
«الـفـيـلــم األج ـن ـب ــي» ...وب ــن «الحملة
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» ،ال ـ ـتـ ــي لــم
تقنعها تبريرات إدارة املهرجان ،ولم

مــدخــل «قـصــر الـثـقــافــة» فــي رام الله
بغية وقف عرض الفيلم.
ب ـي ــان ال ـح ـم ـلــة اع ـت ـب ــر أن «ال ـت ـبــريــر
بــوجــود فـنــان فلسطيني» ال يعطي
«شـ ــرع ـ ـيـ ــة وال يـ ـغـ ـف ــر مل ـ ـط ـ ـبـ ــع» ،بــل
ي ـطــرح امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـس ــاؤالت حــول
«م ـ ـ ـحـ ـ ــددات اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات» ال ـف ـن ــان ــن
ّ
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن .وحـ ـ ـ ـ ـ ــث ال ـ ـب ـ ـيـ ــان
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـم ــول ــة
والشريكة فــي املـهــرجــان ،إلــى اتخاذ
«م ــوق ــف واضـ ــح» م ــن م ـشــاركــة فيلم
دوي ــري .فــي املـقــابــل ،لــم تبق الحملة
ال ـب ــاب مـغـلـقــا ،ف ـقــد دع ــت ال ــى ح ــوار
موسع مع سينمائيني فلسطينيني،
ل ـطــرح «مـعــايـيــر» املـقــاطـعــة القائمة
وعـ ــاقـ ـتـ ـهـ ــا ب ــالـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،وأهـ ـمـ ـي ــة
الشراكة مع املؤسسات الثقافية في
تعزيز حركة املقاطعة ودورها البارز
فــي «ك ـفــاح شعبنا مــن أج ــل الـتـحـ ّـرر
والعودة وتقرير املصير» .وفي بيان
جــديــد ص ــدر أمـ ــس ،أع ـ ــادت الحملة
التذكير ،باملعايير الحالية ملناهضة
الـتـطـبـيــع ،ال ـتــي ت ـط ــورت ع ـلــى مــدى
سنوات وتــم تبنيها بإجماع القوى
السياسية واألطر األهلية والشعبية
في املؤتمر األول لحركة املقاطعة عام
 .2007وإن ـطــاقــا مــن ه ــذه املـعــايـيــر،
إعـتـبــرت الـحــركــة أن «اس ـت ـحــداث أي
معيار جديد ال بد من أن يمر بنفس
ال ـس ـيــرورة املجتمعية ال ـتــي تعكس
نـبــض شـعـبـنــا وطـمــوحــاتــه وتسهم
فــي تـعــزيــز نـضــالــه مــن أج ــل حقوقه
غير قابلة للتصرف».

مرآة الغرب

ّ
«وينستين – غيت» :إنها أزمة منظومة
فضيحة التحرش الجنسي المتسلسل في هوليوود
لندن ـــ سعيد محمد
تجاوزت فضيحة التحرش املتسلسل
الـ ـت ــي ت ـن ـســب إل ـ ــى م ـن ـتــج ه ــول ـي ــوود
املـ ـع ــروف ه ــارف ــي وي ـن ـس ـتــن ،مـســألــة
ّ
لشخصية
أن ت ـكــون ان ـح ــراف ــا ف ــردي ــا
س ــاي ـك ــوب ــاث ـ ّـي ــة صـ ـ ــودف أنـ ـه ــا تــولــت
موقع التأثير والسلطة في هوليوود.
ّ
إذ أن ـ ـهـ ــا تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى ع ــام ــة عـلــى
ّ
األزمة البنيوية املعقدة التي تعيشها
ّ
األميركية،
عاصمة صناعة السينما
وذروة صـ ـغـ ـي ــرة ظـ ــاهـ ــرة مـ ــن جـبــل
جليد ضخم لـتــراكــم حتمي ألعــراض

ّ
ّ
الرأسمالية
مرضية ترافق
أعراض
المتأخرة في مجاالت االقتصاد
مــرضـ ّـيــة تــرافــق الــرأسـمــالـ ّـيــة املتأخرة
في مجاالت االقتصاد كافة.
م ــا ي ـع ــرف اآلن ب ـ ـ «وي ـن ـس ـتــن غـيــت»
ت ــرافـ ـق ــت م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق
ف ــي ق ـ ــدرة إنـ ـت ــاج ــات ه ــولـ ـي ــوود عـلــى
اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إلـ ـ ــى ش ـب ــاك
ّ
ليتحدث بعضهم عــن أســوأ
الـتــذاكــر،
موسم صيف منذ عقود ،في حني بدت
السينما األوروب ـ ّـيــة والـكـنـ ّ
ـديــة وحتى
ّ
األميركية  -خــارج عاصمة السينما -
ً
أفـضــل ح ــاال بكثير .ليس على سبيل
خاصة على قيمة
األرقــام فحسب ،بل
ّ
امل ـح ـت ــوى ال ـف ـك ــري وال ـف ــن ــي لــأع ـمــال
ّ
املقدمة.
بنية الصناعة في هوليوود القائمة
ع ـل ــى ت ــرك ــز ه ــائ ــل ل ـل ـق ــوة فـ ــي أيـ ــدي
استيديوهات إنتاج قليلة ُمنح فيها

أصـحــاب العمل والتنفيذيون الكبار
سـبـبــت في
س ـل ـطــات غ ـيــر مـ ـح ــدودة تـ ّ
إف ـس ــاد صـيـغــة اإلن ـت ــاج ال ـفــنــي ذاتـهــا
ّ
املحسوبيات القائمة
من خالل فرض
ع ـل ــى ش ـب ـك ــات عـ ــاقـ ــات م ـش ـب ــوه ــة ـ ـ ـ ـ
سـيـنـتــولــوجـيــا وغ ـيــرهــا ـ ـ ـ ـ وامل ـحــابــاة
ف ــي ت ـقــديــم األدوار م ـقــابــل ال ـخــدمــات
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة و ّت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل تـ ـ ــداول ـ ـ ـهـ ـ ــا،
ّ
لتقبل توجيهات
واالستعداد الذليل
ّ
املــؤس ـســة األم ـنـ ّـيــة األم ـيــركــيــة ف ــي ما
ي ـت ـع ـل ــق ب ــاملـ ـحـ ـت ــوى األي ــدي ــول ــوج ــي
لألعمال ّ
املقدمة.
ّ
ف ــوق ه ــذا ك ــل ــه ،ف ــإن مـنـظــومــة الـعـمــل
االقـتـصــادي الرأسمالي القائمة على
الـنـتــائــج الـقـصـيــرة امل ــدى وتحديثات
أرق ـ ــام ش ـ ُبــاك ب ـيــع ال ـت ــذاك ــر ال ـيــومـ ّـيــة،
دف ـ ـعـ ــت املـ ـنـ ـتـ ـج ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـن ـف ـق ــون
ً
أم ـ ـ ــواال طــائ ـلــة إلدامـ ـ ــة ن ـظ ــام الـعـيــش
الـبــاذخ واملكلف فــي عاصمة املظاهر
واالس ـت ـع ــراض ــات ،إل ــى الـتــركـيــز على
ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـه ــا أن ت ـك ــون
مـضـمــونــة الـنـجــاح ت ـجـ ّ
ـاريــا ،مــن دون
ّ
حقيقية ألع ـمــال يمكن
إع ـطــاء ف ــرص
أن تستكشف إم ـكــانــات السينما في
اتجاهات جديدة .وهكذا انتهينا إلى
ســاســل س ــرم ـ ّ
ـدي ــة م ــن أفـ ــام الـخـيــال
العلمي ،أو استدعاءات باهتة ألرواح
أع ـمــال قــديـمــة ،أو بالكثير إنـتــاجــات
اسـ ـتـ ـع ــراض ـ ّـي ــة ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ــرق ــص
واأللــوان وفنون التصوير تترافق مع
فقر حاد في املضمون.
الـسـلـطــات الـهــائـلــة لصناعة األض ــواء
وإنـفــاق املــايــن وفــرض الــوجــوه على
الـجـمـهــور ال ـعــاملــي ،وال ـتــي هــي بحكم
بنية هوليوود تركزت في أيدي أفراد

توم باتشل

قلة ـ ـ كما فــي حالة هــارفــي وينستني
وغ ـي ــره بــالـطـبــع ـ ـ ـ ـ جـعـلــت م ــن مسألة
االنـ ـ ـط ـ ــاق ف ـ ــي مـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرات ج ـن ـس ـ ّـي ــة
متعددة وشــاذة أحيانًا ،أمـرًا ال يمكن
ّ
ّ
تجنبه ،ال سيما أن عـقــودًا مــن أجــواء
التحرر الجنسي في مدينة ال تشتهر

بــالـفـضـيـلــة ع ـمــومــا ،دف ـعــت بـكـثـيــرات
(وك ـث ـيــريــن) مــن الـطــامـحــن بالشهرة
والـ ـث ــروة واألض ـ ـ ــواء إل ــى ت ـقـ ّـبــل فـكــرة
تقديم أجسادهم  -وأرواح ـهــم حتى -
ّ
على مذبح الصعود إلى ّ
القمة .كما أن
عقودًا من التمييز الجندري والطبقي

ّ
والعنصري املتجذر في روح املجتمع
األم ـيــركــي ،تجعل لـقــاء وح ــش بشري
من أمثال وينستني – وعـشــرات غيره
ليس في عالم السينما وإنما كذلك في
ّ
ّ
الرأسمالية –
جل صناعات املنظومة
مع مراهقني صغار أو نساء في مقتبل
الـعـمــر لــديـهــم اسـتـعــداد نفسي لتقبل
االس ـت ـغ ــال بــوص ـفــه ط ــري ــق ال ـن ـجــاح
املـ ـمـ ـك ــن ،م ـن ــاخ ــا جـ ــاه ـ ـزًا ل ـ ـتـ ــردي كــل
األطراف في أجواء االبتذال الجنسي –
ّ
ّ
نظريًا .األمر ال ّ
يفسر امتداد قائمة
أقله
اتـهــامــات التحرش املــوجــه لوينستني
عبر العقود وامل ــدن فحسب ،بــل كذلك
ت ـغــاضــي امل ـن ـظــومــة بـمـجـمــوعـهــا عن
سلوكياته ـ ـ املعروفة على نطاق واسع
ـ ـ وإشاحتها النظر عن جرائمه.
وي ـن ـس ـتــن إذن ل ـي ــس وحـ ـ ــده وح ـشــا
ب ـشـ ّ
ـريــا مـكــانــه الـسـجــن أو مستشفى
ّ
ّ
األمراض العقلية .بل ربما هو بدوره
ّ
ص ـن ـي ـعــة نّـ ـظ ــام ك ــل ــي ي ـس ـمــح ألب ـشــع
ن ـ ـ ــوازع الـ ــنـ ــوع ال ـب ـش ــري بــال ـت ـعــايــش
م ـ ــع الـ ـجـ ـش ــع املـ ـتـ ـص ــاع ــد ملـ ــزيـ ــد مــن
األرب ـ ـ ــاح ،وال ـت ـم ـكــن لـهـيـمـنــة النخبة
على عقول الجماهير .ولــذا ،فإن رمي
هارفي وينستني بالحجارة ال يعني
بالضرورة أن رماة األحجار من رفاقه
بريئون من الخطيئة.
«وينستني غيت» لهوليوود ستكون
مـ ـث ــل «ووت ـ ـ ـ ــر غ ـ ـيـ ــت» فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
األميركية .فـسـ ٌ
ّ
ـاد فــي القمة ،فتساقط
ّ
ألفـ ـ ـ ـ ــراد ،وت ـ ـعـ ــديـ ــات ش ـك ـل ــي ــة تـنـتــج
م ـســوخــا م ــن طـ ــراز آخ ــر م ــن دون أي
أم ــل فــي تغيير نــوعــي عـلــى مستوى
امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة .أل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـق ــط ن ـي ـك ـس ــون،
لننتهي اليوم مع ترامب؟
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وجهًا لوجه
عرفت ياسمين رئيس
( )1985أضواء الشهرة
على الشاشة الكبيرة حين
جسدت دور «هيام» في
فيلم «فتاة المصنع»
للسينمائي الراحل محمد
خان .كعادته ،استلهم
المخرج الذي يعتبر
أحد أبرز رواد الواقعية
الجديدة في السينما
المصرية ،شخصياته
َّ
النسائية والذكورية في
الفيلم من المجتمع
المصري .بعد مشاركات
عدة في السينما والدراما
المصريتين ،تؤدي رئيس
اليوم شخصية أم كلثوم
في فيلم اإليرانية شيرين
نشأت «البحث عن أم
كلثوم» ( .)2017سيرة
«كوكب الشرق» استثنائية
ّمن زوايا كثيرة أولها
أنها تحدت المنظومة
الذكورية ونجحت في
التحول إلى أيقونة ورمز
وسط منظومة أبوية
ذكورية تمنع المرأة
هويتها
من التعبير عن ّ
وصوتها المنفرد .إنه
بمعنى ما ،واقع الغالبية
العظمى من النساء في
هذه البقعة من الشرق.
لذا ،فالشريط ليس سيرة
أم كلثوم ،بقدر ما يسير
في خطين متوازيين.
هناك مخرجة تحاول
أن تصنع فيلمًا عن أم
كلثوم ،وتبدأ في البحث
عن ممثلة مناسبة للدور،
فيقع اختيارها علىّ غادة
(ياسمين رئيس) ،معلمة
تتمتع
األطفال التي ّ
بصوت ساحر يمكنها
من تقليد أغاني أم
كلثوم .يتوازى هذا الخط
مع مشاهد من فيلم
المخرجة عن أم كلثوم،
الذي تختار فيه لحظات
فاصلة في سيرة «كوكب
الشرق» من الطفولة
حتى بلوغها ذروة المجد.
عرض «البحث عن أم
كلثوم» في مهرجانات
بارزة أولها «البندقية»،
وما زال يواصل جولته
بحفاوة .هنا مقابلة مع
ياسمين رئيس:

ياسمين رئيس :أم كلثوم أسطورة أزلية
القاهرة ـــ سمير حبيب
¶ ه ــل أداء دور ال ـس ـي ــدة أم ك ـل ـثــوم كــان
حلمًا ِلك؟ وما هي الشخصيات التاريخية
األخرى التي تودين أداءها؟
ال أس ـت ـط ـي ــع أن أقـ ـ ـ ــول ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــأداء
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة لـ ــم يـكــن
حلمًا يطاردني كثيرًا .لكن بالتأكيد
إذا ُس ـئ ـل ــت عـ ــن أكـ ـث ــر ال ـش ـخ ـص ـيــات
التاريخية التي قــد أتحمس ألدائها
قبل الفيلم ،ستكون «كوكب الشرق»
في مقدمتهم .حني عرض ّ
علي الفيلم
ب ــال ـط ـب ــع ،وج ـ ـ ــدت أنـ ـن ــي فـ ــي أق ـصــى
درجـ ـ ــات ال ـش ـغــف ب ـهــا وع ـل ــى أقـصــى
درج ــة مــن الـحـمــاس؛ وال أفـكــر حاليًا
فــي شخصيات تاريخية أخــرى أريــد
أن أؤدي دورها.
¶ ك ـيــف ت ـعــرفـ ِـت ع ـلــى امل ـخــرجــة شـيــريــن
نشأت؟ ومن الذي رشحك للدور؟
ت ــرش ـي ـح ــي جـ ـ ــاء م ـ ــن خـ ـ ــال امل ــؤل ــف
اإلي ــران ــي شــوجــا ع ــزاري ال ــذي شــارك
فــي تــألـيــف الـفـيـلــم ،ومــدربــة التمثيل
مـ ــروة ج ـبــريــل وال ـس ـي ـنــارســت أحـمــد
ع ــام ــر .بـ ـع ــده ــا ،ال ـت ـق ـي ــت بــامل ـخــرجــة
شيرين نشأت ،وناقشت معها أبعاد
الشخصية ،وكيف يمكن أن نقدمها
حتى وصلنا إلى الصورة النهائية.
¶ ب ــرأي ــك ،مــا هــي األس ـب ــاب ال ـتــي شجعت
املـ ـخـ ــرج ــة عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارك م ـ ــن ب ـ ــن كــل
املمثالت؟
ك ــل م ــا أع ـل ـمــه أن امل ـخ ــرج ــة شــاهــدت
الكثير من أفالمي قبل أن تستقر ّ
علي،
ويمكن أن أجزم أن اختيارها جاء في
األس ـ ــاس بـسـبــب مــامـحــي املـصــريــة،
وأظـ ــن أن ـهــا ش ـعــرت ب ـقــوة شخصية
«هيام» التي جسدتها في فيلم «فتاة
امل ـص ـنــع» ،ووجـ ــدت فـيـهــا بـعـضــا من
قوة شخصية السيدة أم كلثوم.
¶ حدثينا عن دورك في الفيلم
أجـ ـس ــد دور م ـم ـث ـلــة ت ـس ـعــى إلث ـب ــات
نفسها ،وتترشح ألداء دور أم كلثوم.
وبــالـتــالــي ،فالشخصية يـتــم أداؤه ــا
على مستويني :األول املمثلة الساعية
وراء حلمها وجــوانـبـهــا الشخصية،
والثانية الشخصية التي استحالتها
امل ـم ـث ـلــة ب ـعــدمــا أدت دور أم كـلـثــوم.
كيفية املزج بني الشخصيتني وإظهار
ه ــذا االخ ـتــاف وأي ـضــا ال ـتــوافــق ،هو
أكثر ما أرهقني للوصول إلى الشكل
املثالي.

شاهدت كل مقاطع فيديو وحوارات
¶ هل
ِ
أم كـلـثــوم؟ أم أكتفيت بـمـشــاهــدة األعـمــال
الفنية التي تحدثت عنها؟
ك ــل م ــا ت ــم تـسـجـيـلــه أو تــوث ـي ـقــه عن
أم ك ـل ـث ــوم ق ـم ــت ب ـم ـش ــاه ــدت ــه ،س ــواء
كـ ــان أف ــام ــا ،أو م ـس ـل ـســات ل ـق ــاءات
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وإذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أو ح ـ ــوارات
ص ـح ــاف ـي ــة ،ح ـت ــى ح ـف ــات ـه ــا ،درس ــت
ك ــل ش ــيء وص ـل ـنــي ع ــن ت ـلــك الـسـيــدة
العظيمة.
¶ قـ ِّـدمــت أم كلثوم فــي أعـمــال فنية كثيرة
م ــن ق ـبــل ،أل ــم تـخـشــي امل ـق ــارن ــة م ــع ه ــؤالء
املمثالت؟
أم كلثوم من السيدات القليالت التي
يـ ـج ــوز وص ـف ـه ــن بـ ــاألس ـ ـطـ ــورة .بـعــد
أكـثــر مــن  40سنة على وفــاتـهــا ،تظل
هي سيدة الغناء والطرب األولــى في
ال ـشــرق األوسـ ــط ،وال ـص ــوت الـنــابــض
ع ـبــر األجـ ـي ــال .وم ـه ـمــا ت ــم تـقــديـمـهــا،
ف ـلــن يـكـفــي ول ــن يــوفـيـهــا ح ـق ـهــا ،وال
الفيلم،
أظن أنه حني يشاهد الجمهور ُ
سيدخل في لعبة املقارنات مع ما قدم
من قبل ألن طريقة الطرح واملوضوع
مختلفان كثيرًا.
¶ هــل تــوقـعـ ِـت مـشــاركــة الـفـيـلــم فــي ثالثة
م ـهــرجــانــات ك ـب ــرى خ ــال ش ـهــريــن وهــي
«البندقية» و«تورنتو» ُو«لندن»؟
أل أخ ـفــي تــوق ـعــي امل ـس ـبــق ألن يـكــون
الفيلم محطة هامة في مسيرتي وأن
يشارك في مهرجانات .ما لم أتوقعه
هــو أن يـشــارك فــي ثــاثــة مهرجانات
فـ ــي غـ ـض ــون ش ـه ــر واح ـ ـ ـ ــد .فــوج ـئــت
بــاس ـت ـق ـبــال ال ـج ـم ـهــور غ ـيــر ال ـعــربــي

للفيلم رغــم أنــه يحكي عــن شخصية
لم يعاصرها وكل ما وصله منها هو
بعض األص ــداء واألغــانــي املعلقة في
آذانه.
¶ كيف استقبل الجمهوري الغربي الفيلم
في املهرجانات؟
باختصار استقبال الجمهور أبهرني
بشكل شخصي ،ومــا زلــت متفاجئة
منه حتى اآلن.
¶ ك ـيــف وص ـل ــت إلـ ــى ال ـش ـكــل ال ـخــارجــي
لـلـشـخـصـيــة؟ وهـ ــل أن ـ ـ ِـت م ــن ق ـم ـ ِـت بـ ــأداء
األغاني؟
ال ،ال ـف ـن ــان ــة مـ ـ ــروة ن ــاج ــي ه ــي ال ـتــي
تولت الغناء .ولكن التحضير بحيث

أكثر المشاهد التي
احتاجت تحضيرًا هي مشهد
حفل أغنية «أنت عمري»
تتماشى حــركــة الشفاه والجسد مع
األغـنـيــة ،اسـتـغــرق مـجـهــودًا ال يمكن
تـ ـص ــوره .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـشـكــل
الخارجي ،فكان يستلزم مجهود 12
ســاعــة لـلــوصــول إل ــى الشخصية و5
ل ـل ـخــروج م ـن ـهــا ،وت ـ ــواله ف ــري ــق عمل
إي ـطــالــي ،وك ــان األم ــر ي ــزداد صعوبة
مع التقدم في العمر.
¶ ه ــل امل ـشــاركــة ف ــي فـيـلــم أجـنـبــي ع ــن أم
كلثوم يمثل خطوة نحو العاملية؟
الفيلم بالفعل خطوة كبيرة جدًا إلى
األمام ،ولكنها ما زالت البداية.

¶ مـ ــا هـ ــي أصـ ـع ــب املـ ـش ــاه ــد الـ ـت ــي ق ـمـ ِـت
بأدائها؟
الشخصية نفسها صعبة ولـكــن أكثر
املـشــاهــد الـتــي احـتــاجــت تحضيرًا هي
مشهد حفل أغنية «أنت عمري» .ارتديت
فستان «كوكب الشرق» واستمرت فترة
تجهيز املكياج واملاسك في تلك املرحلة
العمرية حــوالــى  8ســاعــات كاملة .كان
ذلــك أحــد أصعب املشاهد التي أديتها
في حياتي.
¶ ه ــل س ـي ـعــرض ال ـش ــري ــط ف ــي ال ـص ــاالت
املصرية والعربية؟
لم يتم تحديد ذلــك بعد ،لكني أتمنى
ذلك.
¶ تـ ـش ــارك ــن أيـ ـض ــا فـ ــي م ـس ـل ـس ــل «أنـ ــا
شـهـيــرة أن ــا ال ـخــائــن» (مـقـتـبــس عــن ثنائية
روائ ـي ــة بــالـعـنــوان نـفـســه لـلـكــاتـبــة ن ــور عبد
املجيد) حدثينا عن أبعاد شخصية شهيرة
واستعدادك لها؟
أج ـ ـسـ ــد ف ـ ــي امل ـس ـل ـس ــل دور ش ـه ـيــرة
الـشـخـصـيــة الـنـســائـيــة الــرئـيـسـيــة في
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،وه ـ ـ ــو عـ ـم ــل م ـ ــن ج ــزء ي ــن
ك ـ ــل ج ـ ـ ــزء ف ـي ـه ـم ــا م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظ ــر.
فــأحــده ـمــا ذك ـ ــوري ،واآلخ ـ ــر نـســائــي.
ي ـت ـن ــاول ال ـع ـمــل ال ـع ــاق ــة ب ــن زوج ــن
وتبعات تلك العالقة حني تدخل فيها
الخيانة .ويـشــارك في بطولته الفنان
أحـمــد فـهـمــي ،وم ــن إن ـتــاج شــركــة The
 Producersالتي أسعد كثيرًا بالعمل
م ـع ـهــا واملـ ـخ ــرج أح ـم ــد م ــدح ــت ال ــذي
ع ـم ـلــت م ـع ــه م ــن ق ـب ــل وأرتـ ـ ـ ــاح كـثـيـرًا
للعمل معه.
¶ العمل مقتبس عن رواية .وقد شاركت في
العديد من األعمال املأخوذة عن روايات .هل
تميلني إلى هذا النوع؟
ب ــال ـف ـع ــل أمـ ـي ــل كـ ـثـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى األعـ ـم ــال
امل ـق ـت ـب ـس ــة ع ـ ــن رواي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ألن ـ ـنـ ــي فــي
األس ـ ــاس أح ــب ق ـ ــراءة الـ ــروايـ ــات منذ
ً
صغري ،وأسعد كثيرًا حني أجد خياال
يتحول إلى واقع.
¶ هل بدأت تصوير دورك؟ ومتى ُيفترض
أن يعرض املسلسل على التلفزيون؟
بـ ــدأت ت ـص ــوي ــرة ق ـبــل ف ـت ــرة ،ول ــم يتم
تحديد موعد العرض بعد.
¶ حدثينا عن أعمالك األخرى خالل الفترة
املقبلة؟
هـنــاك م ـشــروع ق ــادم ق ــوي مــع املـخــرج
ه ــادي الـبــاجــوري ،وقــريـبــا ســوف يتم
اإلعالن عنه.
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خير الدين حسيب
يغادر مركز «دراسات الوحدة العربية»
ثـ ّـبــت مجلس األم ـنــاء واللجنة التنفيذية في
مركز «دراسات الوحدة العربية» في بيروت،
ف ــي اج ـت ـمــاعــن مـنـفـصـلــن ال ـس ـبــت واالحـ ــد،
اسـتـقــالــة الــرئ ـيــس ال ـتــاري ـخــي الــدك ـتــور خير
الــديــن حسيب .وج ــرى قـبــول االسـتـقــالــة من
جميع املسؤوليات اإلدارية والتنظيمية واملالية
في املــركــز ،على ان يكتب حسيب في العدد
املقبل مــن مجلة “املستقبل الـعــربــي” مقالة
يعلن فيها االستقالة رسميا ،علما انــه ابلغ
اص ــدق ــاء ل ــه ان ــه ق ــرر االس ـت ـقــالــة اي ـض ــا من
عـضــويــة املــؤت ـمــر ال ـقــومــي ال ـعــربــي واع ـتــزالــه
العمل العام.
وكــانــت اللجنة التنفيذية قــد عـقــدت فــي 15
أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ج ـل ـســة ب ـح ـضــور حـسـيــب،
ّ
وتــم التوافق على تخلي خير الدين حسيب
عن كل مسؤولياته في املــركــز ،وأن تواصل
الفلسطينية الدكتورة لونا أبو سويرح إدارة
املــركــز ،وهــي التي تولت هــذه املهمة فــي أيــار
ّ
املــاضــي .وأب ـلــغ حسيب املجتمعني أن ــه قــرر
أيضًا اعتزال العمل العام بكامله .واتفق على
أن يـصــار إل ــى تثبيت الـنـتــائــج وإقــامــة حفل
وداعي في وقت الحق.
ّ
املــركــز ،الــذي يمثل موقعًا ب ــارزًا فــي الحركة
البحثية والـفـكــريــة الـعــربـيــة ،كــان ولـيــد فكرة
اجتمع عليها قوميون عرب تالقوا على فكرة
إقــامــة مؤسسة مــن طبيعتني :مــركــز بحوث
ودار نشر ،كالهما ّ
مكرسان لخدمة الفكرة
القومية وتنشئة أجيال تعتنقها بالعقل ،ال
بالوجدان فحسب .كان ذلك عام  ،١٩٧٥وكان
مقر املــؤسـســة املـبــدئــي فــي الـكــويــت ،واالســم
ّ
الذي أطلق عليها دال :مركز دراسات الوحدة
العربية.

محمود درويش
في قبضة اللصوص!
محمد شعير
سطا أربعة ملثمني على منزل أسرة
الشاعر محمود درويش (الصورة)
ظهر الثالثاء املاضي في قرية
الجديدة (عكا) ،وسرقوا حقيبة تضم
مخطوطات صاحب «سرير الغريبة»،
ومسودات قصائد شعرية ،وأقالم
كتب تحوي قصائده ،وهدايا كان
قد تلقاها من شخصيات وزعماء
مختلفني ،وخريطة نادرة لفلسطني.
في تصريح خاص لـ «األخبار» ،قال
هيثم درويش ابن شقيق درويش
إن اللصوص اقتحموا املنزل ظهرًا
وهددوا والدته ،وسطوا على خزانة
البيت التي تحوي حوالى  200ألف
شيكل ( 57ألف دوالر) .وأضاف
ّ
هيثم درويش أن «صورًا من هذه
املخطوطات واألوراق توجد في
«متحف محمود درويش» في رام
الله ،ولكن من املهم استعادة األصول
وال تعنينا األموال املسروقة».
ّ
وأضاف« :يبدو أن اللصوص توقعوا
ً
أن الحقيبة تضم أمواال أو قطعًا
ثمينة ،ولم يتصورا أنها تضم ما هو
أهم من األموال»!

ً
ضمت املجموعة أسماء وازنــة سمعة ودورًا،
م ـن ـهــم :ب ــره ــان ال ــدج ــان ــي وي ــوس ــف الـصــايــغ
ووليد الخالدي وعبد املحسن قطان وطاهر
ك ـن ـع ــان وأن ـ ـطـ ــون زح ـ ـ ــان ونـ ــاجـ ــي ع ـلــوش
وب ـش ـيــر الـ ــداعـ ــوق وس ـه ـيــل ادريـ ـ ــس ونــديــم
الـبـيـطــار وج ــوزي ــف مـغـيــزل وه ـشــام نشابة
وعبدالله عبد الدايم وهاني الهندي وعبدالله
ال ـطــري ـقــي وع ـل ــي ف ـخ ــرو وج ــاس ــم الـقـطــامــي
ومانع العتيبة وعبد اللطيف الحمد ومنصور
الكيخيا ومـحـمــد املـيـلــي وعـبــد ال ـقــادر غوقة
وعبد العزيز األهواني وجمال أحمد وشفيق
ارشيدات وسعيد العطار وسعدون حمادي
و ...خير الدين حسيب.
وبــاعـتـبــار ب ـيــروت حــاضـنــة الـفـكــر والـكـتــاب،
فقد انتقل مقر املركز إليها عام  ،١٩٧٨وكان
إنتاجه غــزيـرًا ،نافس بالندوات واملطبوعات
والكتب بقية مراكز البحوث ودور النشر في

ندوة في بيروت
التطبيع ليس وجهة نظر
ّ
تنظم «ندوة العمل الوطني» ،غدًا
( ،)17:00محاضرة حول «تحصني
الجمهور اللبناني ضد التطبيع مع
العدو اإلسرائيلي» في «مركز توفيق
طبارة» (رمل الظريف) ،يشارك فيها
املسرحي جالل خوري (الصورة)،
ّ
وناشر مجلة «اآلداب» والناشط في
«حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في
لبنان» سماح إدريس ،الى جانب
الزميل بيار أبي صعب .تأتي هذه
الندوة في وقت ،يراد فيه أن تكون
العمالة وجهة نظر ،وأن يبرر للتطبيع
بكافة أشكاله مع العدو اإلسرائيلي.
وال شك في أن ما حصل أخيرًا ،من
جدل حول طرح فيلم «قضية رقم ،»23
للمخرج اللبناني زياد دويري ،وربطه
بفيلمه السابق «الصدمة» ،سيكون
حاضرًا بقوة هناك.
محاضرة حول «تحصني الجمهور اللبناني
ضد التطبيع مع العدو اإلسرائيلي» غدًا
الساعة  17:00-في «مركز توفيق طبارة»
(رمل الظريف)  -الطابق األول  -لالستعالم:
 01/788263أو 71/024953

العالم العربي .وقد تولى خير الدين حسيب
إدارة املركز ،بعد تقاعده من منظمة «االسكوا»
مطلع الثمانينيات ،ثم جمع منصبي رئاستي
اللجنة التنفيذية ومجلس األمناء ،ومع الوقت،
صار هو واملركز صنوين.
م ـضــى ع ـق ــدا ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات والـتـسـعـيـنـيــات
واملركز ّ
يعزز حضوره عند جمهور القارئني
واملـثـقـفــن واملـهـتـمــن بــالـشــأن ال ـعــام فــي كل
ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي؛ ك ـت ـبــه ف ــي ال ـ ـصـ ــدارة نــوعــا
ومبيعًا ،منشورات رســائــل الــدكـتــوراه عنده
ت ـف ـســح ألص ـح ــاب ـه ــا فـ ــرص تـ ـع ـ ّـرف ثـمـيـنــة.
وحـظــي املــركــز ط ــوال الثمانينيات بــدعــم من
الـعــراق والـكــويــت مـعــا ،لكن الحامل األســاس
للمركز كان إنتاجه .ومع دخــول العرب نفق
الحروب املدمرة منذ عام  ،١٩٩٠خسر املركز
هذا الدعم ،كما خسر سوقي بغداد والكويت.
طوال التسعينيات ،كان الحديث يتركز على

صيدا القديمة...
أصوات تتالشى
في معرض الدفاع عن بحر العيد
في صيدا تزامنًا مع إطالق البلدية
مشروعًا لتأهيله ،انبرى نشطاء
في املدينة في إطار مجموعة
«الدكتافون» إلى إطالق حلقة حوارية
بعنوان «اصوات بحر العيد» حول
أثر مشروع التأهيل والتغييرات
التي تخضع لها املساحات العامة،
سيما الشاطئ .في مطعم قبالة
امليناء ،لبى الدعوة بعض كبار السن
ممن عايشوا خليج اسكندر وفندق
صيدون وضفة الكينايات على نهر
األولي وشاطئ نهر القملة والقلعة
البحرية ومقام مار الياسوتلة النبي
يحيى وتربة اليهود ...هؤالء عادوا
إلى الذاكرة من خالل مقاطع صوتية
سجلها النشطاء بأصواتهم رووا
فيها حكايات تلك األمكنة التي
اندثر بعضها بسبب التعديات
على األمالك العامة .يقر النشطاء
بأنهم ال يستطيعون عرقلة تغيير
املعالم التراثية ،باستثناء توثيق ما
بقي منها أو ما انطوى في الذاكرة
الجماعية.

مشكالت مالية تصيب املركز ،لكن أول أزمة
كبيرة أصابته كانت في عــام  .٢٠٠٧يومها
بــادر أمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى
مد يد العون بمنح املركز ثالثة ماليني دوالر،
أضيفت إلــى نحو مليون دوالر ُجمعت من
متبرعني.
ً
وبــدال من أن تكون حصيلة املاليني األربعة
رافعة وانطالقة جديدة ،بقيت األزمــة كبيرة،
وانتقل معها الحديث عن تضارب في وجهات
الـنـظــر ح ــول طــريـقــة إدارة امل ــرك ــز ،وتـعــرض
ُ
حسيب الن ـت ـقــادات بسبب قـ ــرارات اعــتـبــرت
خاطئة ســواء لجهة اإلدارة أو االستثمار أو
االقتراض أو سياسة النشر .وفي هذه الفترة،
اتفق على إدخــال دم جديد إلى إدارة املركز،
لكن املحاوالت فشلت وكان ابرزها مع زياد
الحافظ وعزمي بشارة وكمال خلف الطويل.
فــي الـسـنــوات السبع املــاضـيــة ،وعـلــى أثــر ما
شهده العالم العربي ،أقفلت أس ــواق سوريا
ولـيـبـيــا وال ـي ـمــن وال ـ ـسـ ــودان ،وتــراج ـعــت قــوة
أس ـ ـ ــواق م ـص ــر وال ـ ـعـ ــراق وت ــون ــس واألردن
ً
ولـبـنــان ،لنخلص إلــى نتيجة أن فـعــا كبيرًا
صــار ضــروريــا النتشال املــركــز مــن عثرته.
وه ــو مــا دف ــع أع ـضــاء فــي الـلـجـنــة التنفيذية
ومجلس األمـنــاء إلــى التداعي مــرارًا وتكرارًا
لـعـقــد اج ـت ـمــاعــات ،ث ــم إلدارة مـنــاقـشــات مع
حـسـيــب دون ال ــوص ــول إل ــى تـفــاهـمــات على
تغيير شامل .وكان اللوم يكبر على حسيب
ّ
جراء تراجع األداء العام وسوء الوضع املالي،
ً
وتراكم الديون ،وصوال إلى أن ثالثة مديرين
عامني أصالء لم يطيقوا صبرًا في مناصبهم
إال ملا مجموعه سنة ونصف سنة.
(األخبار)

