سوريا

 24صفحة

األربعاء  22تشرين الثاني 2017
العدد  3331السنة الثانية عشرة
mercredi 22 Novembre 2017 n o 3331 12ème année

 1000ليرة

األسد في روسيا ـ :2
بعد إنهاء
اإلرهاب...
خطوة نحو
«التسوية»
14
12

ماكرون يلتقي
سرًا
السيسي ّ

مبادرة لبقاء
الحريري
[ 2ـ ]3

الرئيس سعد الحريري عند ضريح والده ليلة أمس (داالتي ونهرا)

اليمن

تقرير

«مكافأة»
جديدة للمصارف
سالمة يفتح
«مزراب» دعم
الفوائد

6

تهدد
«أنصار اهلل» ّ
بالرد على التجويع
16
تحتجب «األخبار»
غدًا لمناسبة
عيد االستقالل

زيمبابوي

«بطل التحرير»
يتقاعد
موغابي يترك
السلطة

16

2

األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

سياسة
على الغالف

سرًا:
السيسي
يلتقي
ماكرون
ّ

مبادرة لبقاء الحريري ...وموفد فرنسي إلى بيروت
وأخـيـرًا ،عــاد الرئيس سعد الحريري
إلــى بـيــروت ،بعد احـتـجــازه وإجـبــاره
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه ف ــي املـمـلـكــة
الـعــربـيــة الـ ّـس ـعــوديــة ،ث ـ ّـم انـتـقــالــه إلــى
باريس بوساطات عربية ودولية .وإذا
كانت زيارة رئيس الحكومة إلى مصر
في طريقه إلــى بيروت للقاء الرئيس
ّ
عبد الفتاح السيسي مفهومة ،بفعل
ال ـ ــدور الـ ــذي قــامــت ب ــه م ـصــر إلط ــاق
سـ ــراحـ ــه مـ ــن اإلق ـ ــام ـ ّ ــة الـ ـجـ ـب ــري ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،ف ــإن تــوق ـفــه لـلـقــاء سريع
ف ــي قـ ـب ــرص ل ـي ــل أم ـ ــس م ــع الــرئ ـيــس
الـقـبــرصــي نـيـكــوس أنــاسـتـسـيــاديــس
بقي غير واضح املعالم.
ّ
ّ
إل أن مـ ـص ــدرًا فــرن ـس ـيــا مـطـلـعــا أك ــد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـم ــاع ــا ع ـق ــد فــي
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ــاضـ ـي ــة ب ـ ــن ال ـس ـي ـســي
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بـقــي بـعـيـدًا مــن األض ـ ــواء ،وت ــم خالله
االتفاق على مبادرة مشتركة ملعالجة
ال ــوض ــع ف ــي ل ـب ـن ــان .ورف ـ ــض امل ـصــدر
ت ــأك ـي ــد أو ن ـف ــي أن ي ـك ــون االج ـت ـم ــاع
عـقــد فــي ق ـبــرص ،بـعــد زيـ ــارة خاطفة
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ـلـ ـق ــاء ن ـظ ـيــره
املصري الذي زار نيقوسيا للمشاركة

ابن سلمان ال يعارض
استمرار الحريري في قيادة
فريقه حتى االنتخابات
هل صدر قرار بإعفاء
السبهان من مهامه اللبنانية
وترك األمر لليعقوب؟
في قمة ثالثية مع نظيريه اليوناني
والقبرصي .وقال املصدر إن الرئيسني
اتفقا على ثوابت أساسية ،وهي منع
ج ـ ـ ّـر ل ـب ـن ــان إل ـ ــى م ــواج ـه ــة سـيــاسـيــة
ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـص ـع ـي ــد وتـ ــوتـ ــر أم ـن ــي
ّ
وسـ ـي ــاس ــي واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي .كـ ـم ــا أكـ ـ ــدا
تمسكهما ببقاء الحريري في رئاسة
الـحـكــومــة .وبحسب امل ـصــدر ،سيوفد
ماكرون في اليومني املقبلني مساعدًا
ب ــارزًا لــه إل ــى ب ـيــروت ،لـلـقــاء الــرؤســاء
الـ ـث ــاث ــة وقـ ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ـ ــرى ،لـلـتــركـيــز
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـن ــع ح ـ ـصـ ــول ف ـ ــراغ
حـكــومــي ،ولـشــرح طبيعة االتـصــاالت
ال ـت ــي ج ــرت م ــع ال ـج ــان ــب ال ـس ـع ــودي.
ول ـفــت امل ـص ــدر إل ــى أن ال ـح ــري ــري في
أجواء هذه االتصاالت ،وأن الجانبني

باسيل متفائل ...وعون يريد تفادي «تصريف األعمال» (داالتي ونهرا)

الفرنسي وامل ـصــري أبـلـغــاه بـضــرورة
ع ـقــد مـ ـش ــاورات شــام ـلــة ف ــي ب ـي ــروت،
وأن يبقي الباب مفتوحًا أمام عودته
إلى رئاسة الحكومة ،سواء من خالل
بقاء الحكومة الحالية ،أو عبر إعادة
تشكيل حكومة سياسية ال تستثني
أي قوة.
ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـ ـش ــارك ال ـح ــري ــري

ضيق للمستقبل
احتفال ّ
والقوات تغيب عنه

ّ
قـ ّـرر تيار املستقبل أمــس تقليص حجم املهرجان الــذي كــان يخطط لتنظيمه
ً
اليوم في بيروت احتفاال بعودة الرئيس سعد الحريري بعد االحتفال الرسمي
بعيد االستقال ،مكتفيًا بحصر الدعوات ّ
بمنسقي التيار ومسؤوليه في املناطق
ّ
ّ
وع ــدد مــن املـنــاصــريــن ،بــدل الحشد الجماهيري ال ــذي كــان يخطط لــه .وفضل
املستقبليون عدم توسيع املشاركة في االحتفال ،على قاعدة أن الحريري يسافر
ّ
ّ
دائمًا ،ولم يغب هذه ّ
املرة ّملدة طويلة ،وأن االحتفال سيؤكد املؤكد أمام جمهور
املستقبل بأن الحريري كان محتجزًا في السعودية ،ولم يكن «بني أهله وناسه».
لكن مصادر في التيار تتوقع أن يشارك كثيرون في االحتفال من دون دعوة.
وب ــدا الفـتــا اقـتـصــار الــدعــوات على تـيــار املستقبل ،بعد أن أب ــدى حــزب الـقــوات
ّ
وأكدت مصادر ّ
قواتية لـ«األخبار» أنه لم
اللبنانية وآخرون رغبتهم في املشاركة.
ً
ّ
توجه دعوات إلى القوات للمشاركة في االحتفال ،مشيرة إلى أنه «سيكون هناك
لقاء في بيت الوسط في اليومني املقبلني بني الرئيس سعد الحريري والدكتور
سمير جعجع».

ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال ع ـيــد
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،إل ـ ــى ج ــان ــب الــرئ ـي ـســن
م ـي ـش ــال عـ ــون ون ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري ،ع ـل ــى أن
يـلــي االح ـت ـفــال ل ـقــاء يـجـمـعــه برئيس
ّ
الـجـمـهــوريــة ف ــي قـصــر ب ـع ـبــدا .إل أن
ع ــودت ــه ومـ ــا سـيـلـيـهــا م ــن تـ ـط ـ ّـورات،
ّ
تـخــلــف انـقـســامــا بـ ــاآلراء ،لـيــس داخــل
ّ
ف ــري ـق ــه ال ــل ـص ـي ــق ف ـح ـس ــب ك ـم ــا ك ــان

ّ
الحال طوال األيام املاضية ،إنما لدى
فريق عون و 8آذار أيضًا ،الذي تبدي
ً
تفاؤال ،فيما ّ
ّ
يرجح
شخصياته
بعض
ّ
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر بـ ــدء أزم ـ ــة س ـيــاســيــة
كبيرة.
ً
ف ــرئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،مـ ـث ــا،
ق ــرأ ف ــي الــرســال ـتــن ال ـل ـتــن وجههما
امل ـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز وول ــي

ع ـهــده مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ل ـع ــون ،في
مـنــاسـبــة عـيــد االس ـت ـق ــال ،والـتـهـنـئــة
ال ـت ــي وص ـل ـتــه ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
من الرئيس األميركي دونالد ترامب،
تـ ـط ـ ّـورًا إي ـج ــاب ـ ّـي ــا .وق ـ ــال أم ـ ــام ّ
زواره
أمـ ـ ــس إن هـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل «كـ ـس ــرت
الـ ّـســم» .وأض ــاف« :حـتــى اآلن ال شيء
واض ـ ـح ـ ــا .نـ ـح ــن فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ع ـ ــودة

هدوا عون!
«السبهانيون» :إذا قبضايات ّ
أرادت السعودية مــن خــال حجز حرية رئيس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري ،وإج ـب ــاره عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ،إنـهــاء
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة ودف ــع ال ـبــاد نـحــو ال ـخ ــراب« .أن ـصــار
السبهان» فــي بـيــروت يـقــولــون ّإن التسوية ّ
ً
غطاء
«أمـنــت
شرعيًا لسالح غير شرعي (يقصدون حــزب الـلــه) .كان
قــوام ـهــا أقـ ــوى م ــارون ــي ،الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عـ ــون ،وأق ــوى
ّ
سني سعد الحريري .السعودية ّ
قررت أن تسحب الغطاء
ّ
السني ،ونصحت ابنها سعد بإنهاء التسوية .اآلن بقي
طرف واحد من التسوية ،إذا قبضايات ُ
فليحافظوا (فريق
 ٨آذار) على الغطاء املسيحي الذي يؤمنه عــون» .هل هذا
يعني ّأن ال ـهــدف الـثــانــي بـعــد الـحــريــري هــو ع ــون؟ تهرب
املصادر من اإلجابة املباشرة ،وتقول« :سيعود الحريري
ّ
إلــى الـبـلــد ،ولـكــنــه لــن يتحمل ا ّملـســؤولـيــة مــن جــديــد .كيف
سيقوم عون وحــده بذلك؟ وكــل الضمانات الشكلية التي
ُ
سيقدمها حــزب الـلــه ،لــن تـكــون كــافـيــة ليتمكن عــون من
ُ
الحفاظ على التسوية .فليفتشوا عن واحــدة جــديــدة ،مع

ّ
ُركاب ُجدد ولينسوا أن يكون آل الحريري أحد أطرافها».
ترى املصادر القريبة من الوزير السعودي ثامر السبهان،
والتي التقته أخيرًاّ ،أن السعودية «أضاءت من خالل استقالة
الحريري على أزمة وطنية ،وحولتها إلى عربية ،وال ّ
سيما
اعـتـبــار ّأن مـشــاركــة ح ــزب الـلــه فــي أي حـكــومــة هــو عامل
إرهاب للعالم العربي» .حاليًا ،التقدير هو أن «يعود الحريري
إلى لبنان ليؤكد استقالته ،ويقول للفريق اآلخر ّإن عليهم
معالجة األسباب املوجبة الستقالته حتى ُيفكر في العودة
عنها .وبما ّأن عــون أعجز من معالجتها ،وتـنــازالت حزب
الله الشكلية غير مقنعة ،نكون قد دخلنا في أزمة .املطلوب،
تسليم السالح (املقاومة) إلى (قائد الجيش) جوزف عون».
ُي ـصـ ّـر ه ــؤالء عـلــى أن ـهــم لــم «ي ـح ـفــروا» لـلـحــريــري ،تمهيدًا
ّ
الغتياله السياسي .وتقول املصادر إنه «صارحنا الحريري
بـعــد مـعــركــة ال ـجــرود األخ ـي ــرة ،بــأنـنــا سـنــذهــب لــاعـتــراض
عليك ،ولن نقبل السير بهذه القصة».
(األخبار)

األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

سياسة

3

تقرير

تدخل حزب اهلل
فرنساّ :
في سوريا خطر
ّ
ّ
كالميًا على املقاومة اللبنانية،
شنت ً وزارة الخارجية الفرنسية أمس هجومًا
داع ـيــة ح ــزب الـلــه إل ــى «الـتـخـلــي عــن ال ـســاح» وإل ــى أن «يـتـصــرف كحزب
يحترم بالكامل سيادة الدولة اللبنانية التزامًا منه بالقرارات الصادرة في
هذا الشأن عن مجلس األمن» .وزعمت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية
أنياس روماتي إسبانيي أن استقرار لبنان يقتضي أيضًا «بقاء الحزب
ً
بمنأى عن التوترات في املنطقة» ،مشيرة إلى أن «تدخله في سورية خطر».
وقالت إن أولــويــة فرنسا هي لــ«األمــن على طــول الخط األزرق املمتد على
الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية».
ّ
وبالتوازي ،أكد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون ،في بيان ،أن األخير بحث
أزمات املنطقة مع الرئيس اإليراني حسن روحاني ورئيس حكومة العدو
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو« ،بما في ذلك أزمة لبنان» .وأشار البيان إلى
أن «ماكرون ّ
جدد تأكيد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته»،
ّ
و«أهمية أن تعمل دول املنطقة بشكل جماعي لخفض التوترات».

الـحــريــري ملـعــرفــة مــا ال ــذي ق ــرره .فــإذا
عــاد عن اإلستقالة نكون قد تخطينا
أزم ـ ــة ك ـب ـي ــرة ،ون ـح ــن ع ـلــى اس ـت ـعــداد
كي نعطيه ضمانات للنأي بالنفس.
أما في حال قرر التمسك باستقالته،
فسنكون أمــام مــأزق كبير» .وتابع أن
«املصريني والفرنسيني مستمرون في
الوساطة ،ومن الواضح أنهم يلعبون
دورًا ايجابيًا ولــه تأثير كبير .مصر
ّ
ونعول عليه».
لعبت دورا أساسيا
ّ
تـ ـف ــاؤل ب ـ ـ ّـري الـ ـح ــذر م ـ ـ ــرده مـعـطـيــات
وصلته بــأن الحريري أبــدى في األيــام
ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة «ت ـع ــاون ــا واض ـح ــا»،
وأج ـ ـ ـ ــواؤه «ك ــان ــت ت ـش ــي ب ــأن ــه جــاهــز
للتسوية والـعــودة عن االستقالة لقاء
ضمانات» ،في وقت أبدى األمني العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ليونة
كبيرة في إطالالته الثالث األخيرة.
وي ـق ـتــرب ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل من
م ــوق ــف بـ ـ ـ ّـري ف ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل بــاع ـت ـبــار
أن اسـتـقــالــة ال ـحــريــري ال ت ــزال قابلة
ل ـل ـت ـف ــاوض ،ع ـل ــى ع ـك ــس ع ـ ــون ال ــذي
نقلت عنه مصادر في التيار الوطني
الـ ّـحــر عــدم ارتـيــاحــه للمرحلة املقبلة.
وتـ ـق ــول املـ ـص ــادر إن م ــا ي ـه ـ ّـم رئـيــس
الـجـمـهــوريــة اآلن هــو بـقــاء الحكومة،
وأن ــه سـيـتـ ّ
ـريــث فــي ح ــال أص ـ ّـر رئيس
الحكومة على استقالته ،فــي انتظار
امل ــزي ــد م ــن االت ـ ـصـ ــاالت .وأض ــاف ــت أن
عــون ،فــي حــال إص ــرار الـحــريــري على
ّ
سيصر على إعادة تكليفه
االستقالة،
لتشكيل حكومة جــديــدة ،وإذا اعتذر
ّ
أو تعذر التأليف ،فسيسعى لالتفاق
م ـع ــه ع ـل ــى ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة بــرئ ـيــس
يتفقان عليه ،لضمان وجــود حكومة
فــاع ـلــة م ــع رف ـض ــه ب ـق ــاء ال ـب ــاد تحت
سيف تصريف األعمال.
وب ــال ـت ــوازي ،ال ي ــزال االن ـق ـســام داخــل
فــريــق ال ـحــريــري عـلــى ح ــال ــه ،ب ــن من
ي ـق ــول إن االس ـت ـقــالــة ال عـ ــودة عـنـهــا،
وم ـ ــن ي ـ ــرى أن ـ ــه ي ـم ـكــن الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل مــع
عــون إلــى اتـفــاق على تسوية جديدة.
ّ
وتـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ـص ـ ـ ّـادر م ــطـ ـلـ ـع ــة م ـط ــال ــب
الـحــريــري املـتــوقـعــة ،تنفيذًا للطلبات
السعودية ،تحت ثالثة عناوين :التزام
عون بالنأي بالنفس ،انسحاب حزب
ال ـلــه م ــن ك ــل ال ـس ــاح ــات ال ـعــرب ـيــة بما
فيها سوريا ،وضمان وقف الحمالت
اإلع ــام ـي ــة ض ــد امل ـم ـل ـكــة ان ـط ــاق ــا من
لبنان.

احتجاج مصري...
وإعفاء السبهان؟

ُ
عـلــى صعيد آخ ــر ،فـهــم مــن الـتــواصــل
اللبناني ـ ـ العربي ـ ـ الدولي أن غالبية
الـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي،
بـمــا فيها اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املتحدة
والكويت ومصر وفرنسا وبريطانيا
ّ
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أكـ ــدت تمسكها
ببقاء الـحــريــري على رأس الحكومة
االستقرار.
ورفضهم أي خطوة تهدد
ّ
وك ــان الـجــانــب امل ـصــري ح ــاول تبني
فكرة أن تتولى القاهرة ضمان التزام
الحريري بسقف مقبول من السعودية
وأميركا ،وعرضت على السعودية أن

ً
تـقــوم هــي بــرعــايــة الـحــريــري ب ــدال من
الرياض .لكن األجوبة لم تكن حاسمة.
وي ـع ــود ق ـلــق ال ـق ــاه ــرة إل ــى أن نـتــائــج
ال ـج ــول ــة ال ـعــرب ـيــة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
امل ـ ـصـ ــري س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،األسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ك ـش ـف ــت عـ ــن ح ـج ــم ال ـق ـل ــق،
خـصــوصــا فــي الـكــويــت واألردن ،مما
يقوم به ولــي العهد السعودي .حتى
أن املصريني سمعوا فــي أبوظبي أن
املسؤولني اإلماراتيني لم يكونوا على
عـلــم مسبق بـمــا ج ــرى مــع الـحــريــري،
وأنهم ساعدوا على إقناع ابن سلمان
بتركه يعود الى بيروت.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
عــربـيــة ،ف ــإن املـصــريــن تـثـبـتــوا خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـع ــرب
م ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة أجـ ـ ــرت م ــراج ـع ــة،
بضغط أميركي ،لتطورات األسبوعني
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،وأن لـ ـ ــدى ابـ ـ ــن س ـل ـمــان
هــاجـســا واحـ ـ ـدًا ،وه ــو كيفية توجيه
ضـ ــربـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن .ول ـف ـتــت
امل ـص ــادر إل ــى اح ـت ـجــاج م ـصــري على
استمرار تجاهل ابن سلمان للقاهرة
ف ــي خ ـط ــوات ــه االق ـل ـي ـم ـي ــة .وق ــال ــت إن
«ش ـكــري ش ــدد خ ــال جــولـتــه عـلــى أن
ال ـق ــاه ــرة ال تـقـبــل ب ــأن ي ـتــم إخ ـبــارهــا
بــال ـخ ـطــوات عـبــر االع ـ ــام ،ول ــن تقبل
تـ ـك ــرار ب ـعــض األخـ ـط ــاء ال ـت ــي راف ـقــت
إنطالقة املعركة ضد قطر» ،حيث تبني
أن الـسـعــوديــة واالم ـ ــارات بــادرتــا الــى
خطوات ضد الدوحة من دون إشعار
املصريني بها مسبقًا.
وتضيف املصادر أن «مصر قلقة جدًا
حيال األزمة في لبنان ،ولذلك طالبت
جـمـيــع حـلـفــائـهــا ف ــي املـنـطـقــة ،وعـلــى
رأس ـهــم االم ـ ــارات ،بـمـمــارســة ضغوط
على ابن سلمان إلقناعه بأن ال يبادر
مرة جديدة إلى خطوات مرتجلة ،وبأن
يعمل على السير في تثبيت استقرار
لبنان ،من خــال تــرك الحريري يعيد
صياغة اتفاقاته اللبنانية ويبقى في
رئاسة الحكومة».
وبـحـســب امل ـص ــادر ال ـعــرب ـيــة ،ف ــان ابــن
سلمان تـحـ ّـدث أم ــام جـهــات حليفة له
عــن عــدم ممانعته اسـتـمــرار الحريري
فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ف ــريـ ـق ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــي حـتــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة .لـكــن
ال ـس ـع ــودي ــة ت ــري ــد م ـنــه إع ـ ــادة تــرمـيــم
حلف  14آذار وعدم التحالف مع التيار
الوطني الحر في االنتخابات املقبلة.
وفي سياق آخر ،دعت مصادر لبنانية
إلى مراقبة األداء السعودي في الفترة
املقبلة ،وتـســاء لــت عما إذا كــان صدر
ق ــرار بإعفاء «وزي ــر الـحــرب السعودي
على لبنان» ثامر السبهان من مهامه
اللبنانية ،وترك األمر للسفير الجديد
املعني وليد اليعقوب .ولفتت املصادر
إلـ ــى أن ال ـس ـب ـه ــان غـ ــاب ع ــن ال ـشــاشــة
منذ قــرار سفر الـحــريــري الــى بــاريــس،
وأن ف ــري ـق ــه الـ ـع ــام ــل م ـع ــه ف ــي ل ـب ـنــان
يعيش حــال قلق ،وســط مخاوف على
مستقبل الـعــاقــة بــن ت ـيــار املستقبل
وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى وجــه
الخصوص.
(األخبار)

عون :نأينا بأنفسنا لك ّنهم
لم ينأوا بنفوذهم ع ّنا
طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع ــون اللبنانيني إل ــى أن الــوطــن «ال ــذي
ح ـ ــرر أرض ـ ـ ــه مـ ــن ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري لـ ـ ـي ـ ــس وطـ ـ ـن ـ ــا ت ـس ـه ــل
اس ـت ـبــاح ـتــه ،م ــا دام يـعـتـصــم بــوحــدتــه
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» .وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه أم ــس
عشية عيد االستقاللّ ،
ّ
وجه عون رسائل
ّ
ّ
ّ
داخلية وخارجية ،مؤكدًا أن «لبنان لن
ينصاع إلى أي رأي أو نصيحة أو قرار
يدفعه باتجاه فتنة داخلية».
وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــون فـ ـ ــي ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ــراب ـ ـعـ ــة
وال ـس ـب ـعــن لــاس ـت ـقــال« :ه ــو يــومـكــم
أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ،هـ ــو عـ ـي ــدك ــم ،فــا
ت ـتــرددوا فــي االحـتـفــال ب ــه» ،وأن «هــذا
ال ـع ـهــد ه ــو مـحـطــة م ــن ت ـلــك املـحـطــات
(التي مـ ّـر بها لبنان) ،وأسعى جاهدًا
لتكون مشرقة».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه أعلن
ف ــي خ ـط ــاب ال ـق ـس ــم ،أنـ ــه «فـ ــي طليعة
أولــويــاتـنــا منع انـتـقــال أي ش ــرارة من
الـنـيــران املشتعلة حولنا الــى الــداخــل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة اب ـت ـعــاد
ل ـب ـن ــان عـ ــن ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة،
والـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام مـ ـيـ ـث ــاق ج ــام ـع ــة
الـ ــدول الـعــربـيــة وبـشـكــل خ ــاص امل ــادة
الـثــامـنــة مـنــه ،لــذلــك انتهجنا سياسة
مستقلة تمامًا وتحاشينا الدخول في
النزاعات ودعونا إلى الحوار والوفاق
بــن األشـقــاء الـعــرب وملــا ن ــزل ،ألن ،في
ال ـ ـحـ ــروب ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ـس ــارة حـتـمـيــة
ل ـل ـم ـن ـت ـصــريــن ،ك ـمــا ل ـل ـم ـهــزومــن ،وال
معنى للحالني ،ألن الخسارة الكبرى
ّ
تقع على الوطن» .وأكد أن «لبنان نأى
ْ
بنفسه ولكن لألسف ،اآلخرون لم ينأوا
بنفوسهم وال بنفوذهم عنه .فمع بدء
الـحــرب فــي ســوريــا ب ــدأت التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة تـخـتــرق ح ــدودن ــا الشرقية
وتتغلغل الى الداخل اللبناني محاولة
السيطرة على ما أمكنها من مناطق،
زارعـ ــة امل ــوت وال ــدم ــار عـبــر تفجيرات
إره ــاب ـي ــة ط ــاول ــت ك ــل ل ـب ـن ــان ،ون ـحــن،
على الرغم من انتصارنا على اإلرهاب
وتحرير أرضنا منه ،ما زلنا نتساءل
مــن أي ــن ج ــاء اإلرهـ ــاب إل ــى لـبـنــان؟ من
أرس ـ ـلـ ــه؟ م ــن م ــول ــه؟ م ــن س ـل ـحــه وم ــن
دربــه؟ وملــاذا؟ أليس لضرب االستقرار
وزرع الفتنة ،وقد شهدنا مآل األحوال

فــي ال ــدول العربية التي تمكنت منها
تلك التنظيمات؟».
ً
ّ
ورك ـ ــز ع ـلــى ال ـ ــدور اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،قــائــا
إن «إســرائـيــل على حــدودنــا الجنوبية
منذ قيامها تاريخها مــع لبنان حافل
بـ ــاالع ـ ـتـ ــداءات وال ـ ـحـ ــروب ال ـتــدم ـيــريــة،
مــن اع ـتــداءات الستينات والسبعينات
ال ــى اجـتـيــاحـهــا لـلـبـنــان ف ــي ع ــام 1982
ووصولها إلى بيروت واحتاللها نحو
نـصــف لـبـنــان ثــم انـسـحــابـهــا محتفظة
بـ ــأجـ ــزاء م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،ش ـن ــت خــالـهــا
سلسلة حــروب تدميرية منها تصفية
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1993وع ـن ــاق ـي ــد
الـغـضــب ف ــي ع ــام  1996وم ـج ــزرة قــانــا
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وتـ ــدم ـ ـيـ ــر مـ ـحـ ـط ــات ت ـح ــوي ــل
الكهرباء في عــام  ،1999حتى اضطرت
الـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب ف ــي عـ ــام  2000تـحــت
ضغط مـقــاومــة اللبنانيني ،لتعود في
عــام  2006وتشن حربًا جديدة ارتكبت
خــالـهــا أب ـشــع امل ـج ــازر ودم ـ ــرت البنى

نلتزم ميثاق الجامعة
سيما المادة
العربية ،وال ّ
الثامنة منه

التحتية بما فيها الجسور ،كما دمرت
أيـ ـض ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى وض ــاح ـي ــة
ب ـي ــروت الـجـنــوبـيــة ،ولـكـنـهــا ه ــذه امل ــرة
لــم تستطع تـجــاوز ال ـحــدود» .وأضــاف:
«إســرائ ـيــل ال ـيــوم تنتهك سـيــادتـنــا بـرًا
وبـحـرًا وج ـوًا بشكل مستمر غير آبهة
ل ـل ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة وت ـه ــددن ــا ب ـحــروب
ج ــدي ــدة وتــدم ـيــر ج ــدي ــد .أل ـي ــس أج ــدى
أن ت ـبــادر األسـ ــرة الــدول ـيــة ال ــى مـقــاربــة
ج ــدي ــدة ت ـقــوم ع ـلــى ال ـح ـقــوق وال ـعــدالــة
وح ــق ال ـش ـعــوب ف ــي ت ـقــريــر مـصـيــرهــا،
تعالج عبرها قضايا السالح والتسلح
والحروب؟».
وقال إن «لبنان كان يدفع أغلى األثمان
ويـ ـح ــاول ج ــاه ـدًا إب ـع ــاد ش ـبــح الـفـتـنــة،
فالوطن الذي بذل الدماء سخية ،شعبًا

وج ـي ـشــا ،ض ــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي كما
ّ
التكفيري ،وسطر بطوالت وتضحيات
في تحرير أرضه من االثنني معًا ،ليس
وطنًا تسهل استباحته ما دام يعتصم
بوحدته الداخلية في وجه الفتنة التي
ّ
هي الشر األكبر» ،مؤكدًا أن لبنان «في
كــل الـحــاالت لــن ينصاع إلــى أي رأي أو
نصيحة أو ق ــرار يــدفـعــه بــاتـجــاه فتنة
ير ِد الخير للبنان يساعده
داخلية ،ومن ِ
ع ـل ــى ت ـح ـص ــن وحـ ــدتـ ــه ألنـ ـه ــا ص ـمــام
أمانه».
وتـ ـ ـن ـ ــاول رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة األزم ـ ــة
ً
الـحـكــومـيــة األخـ ـي ــرة ،ق ــائ ــا« :صـحـيــح
أنها عبرت ،إال أنها قطعًا لم تكن قضية
ع ــاب ــرة ،ألن ـهــا شـكـلــت للحكم وللشعب
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارًا صـ ـ ــادمـ ـ ــا وت ـ ـحـ ــديـ ــا ب ـح ـجــم
الـقـضــايــا الــوطـنـيــة ال ـك ـبــرى ،يستحيل
إغفالها والسكوت عنها» .وســأل« :هل
يجوز َالتغاضي عن مسألة واجب
كان ُ
وطـنــي ف ــرض علينا السـتـعــادة رئيس
حـكــومـتـنــا إل ــى ب ـل ــده ألداء م ــا يــوجـبــه
عـلـيــه الــدس ـتــور والـ ـع ــرف ،اسـتـقــالــة أو
عدمها ،وعـلــى أرض لبنان؟ فالسيادة
ٌّ
كــل ال يتجزأ ،ســواء على األرض أو في
السياستني الداخلية والخارجية».
ّ
ووج ــه رئـيــس الـجـمـهــوريــة رســالــة إلــى
ّ
الـعــرب ،مــؤكـدًا أن «التعاطي مــع لبنان
يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل،
وخالف ذلك هو ٌ
دفع له باتجاه النار».
ّ
وأكد أنه «على الرغم من كل ما حصل ال
تزال آمالنا معقودة على جامعة الدول
ال ـعــرب ـيــة ب ــأن تـتـخــذ املـ ـب ــادرة انـطــاقــا
من مبادئ وأه ــداف وروحـيــة ميثاقها،
ف ـت ـح ـف ــظ ن ـف ـس ـه ــا والـ ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء
ف ـي ـه ــا ،وت ـن ـق ــذ إن ـس ــان ـه ــا وس ـي ــادت ـه ــا
واستقاللها».
وت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى «املـجـتـمــع ال ــدول ــي امل ــدرك
ألهـمـيــة االس ـت ـقــرار فــي لـبـنــان ،وأدع ــوه
ل ـي ـصــونــه م ــن خـ ــال الـتـطـبـيــق الـكــامــل
للعدالة الدولية» .ودعا اللبنانيني لئال
يسمحوا للفتنة «أن تطل برأسها بينكم
ألنها الدمار الشامل الذي ال ينجو منه
أحد .وحدها وحدتكم هي املنقذ» ،كذلك
تـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
بالقول« :أنتم حراس الوحدة الداخلية
وحماة الحدود ،فكونوا دومًا جاهزين
ألداء واجبكم والوفاء بقسمكم».
(داالتي ونهرا)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«جي دي اس»:
حصلنا على ترخيص
ال على امتياز
ت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه
«األخ ـب ــار» ( 14تشرين الثاني
 )2017تـحــت ع ـنــوان «فضيحة
جديدة في االتـصــاالت» ،وردنا
من شركة «جي دي اس» ()GDS
الرد اآلتي:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـي ــس ص ـح ـي ـح ــا إط ــاق ــا
أن وزي ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ي ـ ـ ـ ّ
ـزود
شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة  GDSبـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات
وال ـك ــواب ــل واأللـ ـي ــاف الـبـصــريــة
الستعمالها الخاص ،بل كل ما
ً
في األمــر أنــه عمال بالقرار رقم
 2017/365الذي سمح بموجبه
لـشــركــة  GDSبـتـمــريــر األل ـيــاف
الـ ـبـ ـص ــري ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـ ـهـ ــا ،أي
للشركة ،فقد طلب مــن الشركة
أن تـ ـ ـم ـ ــرر عـ ـلـ ــى ن ـف ـق ـت ـه ــا هــي
ودون مقابل األلياف البصرية
العائدة لهيئة أوجيرو ،والتي
سـتـقــوم أوج ـيــرو باستعمالها
واستثمارها حصريًا ومجرد
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر رق ـ ــم
 /1/4845ويوضح هذا األمر إال
إذا كــان املقصود مجرد إطالق
التهم غير الصحيحة.
 2ـ ـ خالفًا ملا ورد في التحقيق،
فإن شركة  GDSتمتلك املعدات
الـ ــازمـ ــة وه ـ ــي تـ ـق ــوم ب ـت ـمــديــد
األلياف البصرية العائدة لها،
والتي اشترتها هي (أي )GDS
ع ـلــى ن ـف ـق ـت ـهــا ،وت ــدف ــع ل ـلــدولــة
مـبــالــغ حــددت ـهــا املــراس ـيــم ذات
ال ـص ـلــة فـيـمــا تـتـحـمــل ه ــي (أي
الشركة) التكاليف كاملة.
 3ـ ـ ـ ـ ل ـيــس صـحـيـحــا إط ــاق ــا أن
ق ــرار ال ــوزي ــر مـنــح شــركــة GDS
ام ـ ـت ـ ـيـ ــازًا .إذ إن ق ـ ـ ــرار ال ــوزي ــر
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــد إل ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم رق ـ ــم
ً
 ،2000/4328فـ ـض ــا عـ ــن أن ــه
ً
أعـ ـط ــى قـ ـ ـ ــرارًا مـ ـم ــاث ــا ل ـشــركــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن دون أي ت ـع ــرض
أو م ـ ـ ـ ّـس بـ ـح ــق أوجـ ـ ـي ـ ــرو م ـ ّـد
واسـتـثـمــار األل ـي ــاف الـبـصــريــة.
كما أن الوزير أعلن لإلعالم أنه
على استعداد إلعطاء أي شركة
تـحــوز املــواصـفــات نفسها حق
تمديد األلياف البصرية.
وبالنتيجة ،ال امتياز ألحد ،بل
منافسة بني الجميع ،وبالتالي
س ـ ـ ـبـ ـ ــاق ف ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل ت ـح ـس ــن
النوعية وتخفيض األسعار.
 4ـ ـ كنا نتمنى لو اتصل كاتب
ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـشــرك ـت ـنــا ل ـلــوقــوف
ع ـنــد وج ـه ــة ن ـظــرنــا والـتـحـقــق
مــن امل ــزاع ــم امل ـت ــداول ــة .كـمــا كنا
نتمنى لو عــاد كاتب التحقيق
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
ال ـص ــادرة مـنــذ سـنــة  1995بما
ف ـي ـهــا ق ــان ــون االت ـ ـصـ ــاالت رق ــم
 431ال ـص ــادر ع ــام  2002ال ــذي
يمنع الحصرية وينظم العالقة
بــن مـقــدمــي الـخــدمــات ويـحــدد
ط ــرق امل ـنــاف ـســة ب ــن الـقـطــاعــن
العام والخاص.
وإنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـ ـخـ ــاص وم ـ ــن خ ـ ــال ش ــرك ــات
مـخـتـلـفــة ،ي ـتــولــى قـسـمــا كـبـيـرًا
(وف ـع ـل ـيــا األكـ ـب ــر) م ــن خــدمــات
ال ــدات ــا واإلنـ ـت ــرن ــت م ـنــذ بــدايــة
التسعينيات ،وليس هذا بأمر
جـ ــديـ ــد أو مـ ـخ ــال ــف ل ـل ـق ــان ــون
إطـ ــاقـ ــا .ف ــال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
تتحمل النفقات وتــدفــع قسمًا
ً
من فواتيرها للدولة ،فضال عن
املبالغ املقطوعة عن الترخيص
وعن حق املرور وعن الخدمات.
حبيب طربيه
رئيس مجلس االدارة

تقرير

السعودية وحزب اهلل:
المواجهة مستمرة
تنته بعد فصول
لم ِ
المواجهة بين السعودية
وحزب اهلل ،ويفترض بعد
عودة الرئيس سعد الحريري
وتقديمه استقالته الكالم
مجددًا عن ملفات خالفية
متجددة
هيام القصيفي
ألن ل ـب ـنــان ب ـلــد املـ ـف ــارق ــات بــام ـت ـيــاز،
يمكن التوقف عند احتفال االستقالل
ال ــذي كــاد يلغى ألن رئـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـكــن م ـت ــأك ـدًا من
ع ــودت ــه إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـل ـم ـشــاركــة ف ـيــه،
فيما غاب عنه والده رئيس الحكومة
الــراحــل رفيق الـحــريــري أكثر مــن مرة
بذريعة السفر .وألن وجــود الحريري
كــان ضــروريــا لالحتفال بـ  22تشرين
ال ـثــانــي ،ف ــإن وجـ ــوده ضـ ــروري أيضًا
ل ــرس ــم م ـس ــار م ــا ب ـعــد االس ـت ـق ــال ــة .إذ
حــن ينتهي شــرب نخب االسـتـقــال ـ
فقط عن فرنسا ـ ـ رغــم اعـتــراف لبنان
بـ ــدورهـ ــا األخـ ـي ــر ف ــي م ـعــال ـجــة أزم ــة
الحريري ،يمكن القيادات السياسية
أن تـ ـنـ ـص ــرف إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ن ـت ــائ ــج
االشـ ـتـ ـب ــاك الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ــي،
وم ــوق ــف رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة املستقيل
الذي يشير إلى بداية مرحلة تختلف
عن مرحلة التسوية الرئاسية.
وإذا كانت األسابيع التي تلت إعالن
االسـتـقــالــة قــد صـ ّـوبــت عـلــى الطريقة
الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ـي ـه ــا ،وح ـق ـي ـق ــة ال ـ ــدور
ال ـس ـع ــودي وخ ــاف ــات ب ـيــت ال ــوس ــط،
ف ــإن ع ــودة الـحــريــري وإعــانــه موقفه
بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ،س ـي ـف ـت ـح ــان بـ ــابـ ــا ج ــدي ــا
ومباشرًا في األزمة السياسية األولى
في عهد الرئيس ميشال عون ،ألن هذا
البيان يفترض أن يضع النقاط على
الـ ـح ــروف ،ف ــي صـ ــورة غ ـيــر ملتبسة،
ً
ويشكل فصال آخــر من فصول األزمــة
الطارئة.
ثمة مفارقتان خلصت إليهما أوساط

س ـيــاس ـيــة ع ـل ــى اط ـ ــاع ع ـل ــى م ــواق ــف
السعودية ،هما أنه للمرة األولى منذ
س ـن ــوات أصـبـحــت ال ـطــابــة ف ــي ملعب
الله .بهذا املعنى ،أصبح الحزب
حزب ّ
هو املتلقي بعدما خسر ورقة املبادرة،
ألنه كان يعيش ـ ـ وال سيما في السنة
األخ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ إي ـقــاع الـتـهــدئــة الــداخـلـيــة،
ح ــامـ ـي ــا ظـ ـ ـه ـ ــره مـ ـ ــن أي اسـ ـتـ ـه ــداف
داخلي ،منصرفًا إلى ساحات الحرب
فــي ســوريــا وال ـع ــراق .وال ـحــزب ـ ـ كما
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عــون ـ ـ الــذي أفــاد مــن حــال االستقرار
وال ـت ـهــدئــة الــداخ ـل ـيــة ،يـنـتـظــر مــوقــف
الحريري ليبني على الشيء مقتضاه،
ولـيـسـتـطـلــع بـ ـه ــدوء املـ ـس ــار ال ـجــديــد
ال ــذي يـنـتــج مــن بـيــانــه .عـلـمــا أن كــام
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
ّ
نصرالله لم يتخط ،في املــرات الثالث
ال ـت ــي أط ــل ب ـه ــا ،اس ـت ـقــالــة ال ـحــريــري،
وح ـ ـصـ ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن دون
االنتقال إلى مواجهة املرحلة التالية.
لكن أي ورقة سيملكها الحزب إذا قدم
ال ـح ــري ــري اسـتـقــالـتــه بــالـسـقــف ال ــذي
كان عليه بيان االستقالة من الرياض
أو حـتــى ب ـع ـبــارات مـنـ ّـمـقــة أك ـث ــر؟ وال
سيما أن الخالف مع الحريري ،مهما
ك ــان سـقــف ب ـيــانــه ،سـيـبـقــى محكومًا
بــال ـح ـم ـلــة «ال ـت ـضــام ـن ـيــة» م ـع ــه ،ولــن
يكون من السهل االنقالب على ثالثة
أس ــاب ـي ــع م ــن رع ــاي ــة ال ـح ــزب والـعـهــد
ل ـل ـحــريــري وف ــري ـق ــه .وك ـي ــف سـيـكــون
واق ــع الـســاحــة الــداخـلـيــة ،وقــد اهتزت
ب ـف ـعــل اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري ومـ ــا نتج
م ـن ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا أظ ـ ـهـ ــرت ال ـس ـع ــودي ــة
بوضوح حقيقة مواقفها من التسوية
الــرئــاس ـيــة وم ــن الـعـهــد ال ـحــالــي ومــن
الحريري نفسه واملقربني منه؟ وعلى
هذا املنحى يمكن الكالم عن مشاورات
نيابية بتسمية الـحــريــري مـجــددًا أو
ّ
بالحد
ـوال للسعودية
رئيس جديد مـ ٍ
ً
األدنـ ــى أو ال ـع ـكــس ،ألن ك ــا م ــن هــذه
ال ـت ـس ـم ـيــات ي ـع ـكــس م ـس ـتــوى األزمـ ــة
وإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ــدفـ ــع ب ـه ــا ن ـح ــو ال ـح ــائ ــط
املسدود.
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة هـ ـ ــي أن ال ـ ـقـ ــوى
السياسية تعاملت مع األزمة الحالية
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا م ـ ـعـ ــزولـ ــة ع ـ ــن الـ ــواقـ ــع

اإلق ـل ـي ـمــي وامل ـش ـهــد ال ــدول ــي املـتـعـلــق
ب ـت ـشــديــد ال ـح ـص ــار ع ـلــى حـ ــزب ال ـلــه.
فالسعودية التي استكملت االنقالب
ال ـح ــري ــري ب ـب ـيــان ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
وامل ـ ـ ـ ــداوالت ال ـت ــي ج ـ ــرت ،إن ـم ــا أيـضــا
استندت إلــى أجــواء أميركية وغربية
متشددة في مقاربة وضع حزب الله.
وبهذا املعنى ،فــإن االتـجــاه األوروبــي
ال ــذي عـ ّـبــرت عنه فرنسا بفصل أزمــة
الحريري عن مقاربة وضع حزب الله
والعقوبات األميركية عليه ،يؤكد أن
ال ـس ـعــوديــة مــاضـيــة ف ــي امل ـس ــار ال ــذي
رس ـم ـت ــه فـ ــي حـ ـص ــار ال ـ ـحـ ــزب .وه ـنــا
تقول هذه األوساط إن لبنان الرسمي
سـ ـم ــع مـ ــن دول أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــوض ــوح
هــذا الـفـصــل بــن الـعـنــوانــن :معالجة
وضــع الحريري تختلف عن معالجة
وضــع حــزب الـلــه ودوره ،فالعقوبات
األميركية والخليجية وما تطلبه من
أوروبا في هذا املجال ال يمكن تدوير
الزوايا فيه .لذا ّ
تعول السعودية على
ه ــذا املـنـحــى األم ـيــركــي ف ــي اسـتـمــرار
م ـســار تــؤكــد أن ـهــا مــاضـيــة ف ـيــه ،ولــن
تتراجع عنه في املــدى املنظور .وهذا
واقــع يختلف عن مقاربة ملف إعالن
استقالة الحريري وما يأتي بعدها.
وف ـقــا لــذلــك كـيــف يـمـكــن ال ـحــديــث عن
املرحلة املقبلة؟
ثـمــة م ــن ي ـقــول إن الـعـهــد ال ـحــالــي لم
يلتق بعد السعودية الجديدة ،التي
ِ
يقودها ولي العهد األمير محمد بن
سلمان ،ألن رئيس الجمهورية إنما
زار السعودية «القديمة» ،بوجوهها
الـتـقـلـيــديــة .وح ــن تــواج ـهــا فــي ملف

كل ما كان يقال في
التحالفات االنتخابية
قبل استقالة الحريري
لم يعد قائمًا

ال ـحــريــري ،ذه ــب رئـيــس الجمهورية
إلــى الحد األقـصــى فــي استخدام لغة
ح ــادة .لـكــن مــرحـلــة مــا بـعــد استقالة
الـ ـح ــري ــري رسـ ـمـ ـي ــا ،س ـت ـع ـطــي ع ــون
والـحــزب فرصة جديدة لرسم مشهد
سياسي جــديــد ،مــن ضمن سيناريو
امل ــواج ـه ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة .وسـتـكــون
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة واحـ ــدة منها.
وبحسب أحد السياسيني ،فإن كل ما
كــان يقال في التحالفات االنتخابية
قبل استقالة الحريري لم يعد قائمًا.

تقرير

مشتبه فيها بالتعامل مع العدو
من مناضلة إلى
ٍ
مرت تسعة أيام على
ّ
توقيف جنى أ .د .لم
بيان رسمي
يصدر أي ٍ
يوضح مالبسات
التوقيف ،وسط تشكيك
في كون الناشطة ألجل
فلسطين متورطة في
التعامل مع العدو .إال أن
المصادر األمنية تؤكد أن
الموقوفة غرقت في
التجسس!

رضوان مرتضى
مطلع األسبوع الفائت ،دهمت قوة من
األمــن العام فندقًا في الحمرا لتوقيف
جنى أ .د( .مــوالـيــد  .)١٩٨٦كــان الوقت
يدر
ظهرًا ،لكن أحدًا من نزالء الفندق لم ِ
ماذا يحصل .تزامن ذلك مع عملية دهم
طاولت منزل ذويها في دميت ـ الشوف.
ُّ
ملاذا أوقفت «الناشطة» ،وما هي التهم
املسوقة بحقها؟ ازدحـمــت التساؤالت
التي بقيت من دون أجوبة شافية.
ُ
«س ِحبت» الشابة التي تــرأس جمعية
«م ـع ــا إلـ ــى ف ـل ـس ـطــن» بـ ـه ــدوء ق ـبــل أن
ُ
ت ـسـ َّـرب معلومات تفيد بأنها متهمة
بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي .هذه
امل ـع ـل ــوم ــة أش ـع ـل ــت م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي بـ ـحـ ـم ــات تـ ـض ــام ــن مــع
«املناضلة» املوقوفة .رفاق جنى رفعوا
ال ـص ــوت ،مـطــالـبــن بــإطــاق ســراحـهــا.
ّ
ومــا زاد الـطــن ِبــلــة ،م ــرور تسعة أيــام

المشغل
كلف
ّ
ّ
اإلسرائيلي الموقوفة
جمع معلومات عن
قيادات من حماس

من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن
األمن العام يوضح مالبسات التوقيف.
تـ ـح ـ ّـول ــت امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات الـ ـت ــي كـتـبـتـهــا
املـ ــوقـ ــوفـ ــة إل ـ ــى شـ ـ ـع ـ ــارات .واش ـ ـتـ ــدت
الحملة االفتراضية املتضامنة معها.
م ـ ّـرت أرب ـعــة أيـ ــام ،ف ـغــرد الـنــائــب وليد
جنبالط عبر تويتر كاتبًا« :بالنسبة

ل ـج ـن ــى أ .د ،ألـ ـي ــس مـ ــن األف ـ ـضـ ــل ان
ننتظر نتائج التحقيق وحكم القضاء
الـعـسـكــري قـبــل االس ـتــرســال بــاالتـهــام
وذلك من أجل املوضوعية .وجهة نظر
ف ـقــط» .لــم يـهــدئ ذل ــك مــن روع ُ محبي
ُ
جـنــى وأصــدقــائـهــا .اسـتـعــاد كــثــر آخــر
منشور كتبته .كــان عـبــارة عــن صــورة
نشرتها على صفحتها على فايسبوك
فــي األول مــن تـشــريــن الـثــانــي مرتدية
الكوفية ّ
وذيلتها بعبارة« :في غيابي
عن البالد التي أعشق ،أتمسك بأثمن
م ــا أم ـل ــك م ـن ـه ــا ...كــوف ـي ـتــي هــوي ـتــي».
قبلها كانت قد كتبت عبارة« :كل عام
وفلسطني إلى روحي األقــرب ...كل عام
وهي تسكنني وأنا أعيش بها».
ص ـف ـح ــة جـ ـن ــى ت ـم ـت ـل ــئ ب ـف ـل ـس ـطــن.
صـ ـ ــورة م ــن م ـع ـبــر الـ ـن ــاق ــورة تـكـتــب
تحتها« :أقــرب نقطة إلــى فلسطني».
وه ـ ـنـ ــا أي ـ ـضـ ــا مـ ـنـ ـش ــور ت ـ ـقـ ــول ف ـي ــه:
«ف ـل ـس ـط ــن ع ـش ـق ــي األول واألخـ ـي ــر
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رضوان السيد...
الرجل الذي يجلس إلى يمين فؤاد السنيورة
نتذكره غالبًا في كتاب
أو على منبر .تعلو ابتسامته
الدائمة نبرة الواثق .رضوان
«مفكر إسالمي معاصر».
السيد
ّ
صوته الخافت ال يرتفع فوق
يطل على الشاشات
المشهد .ال ّ
سيرته الطويلة
إال نادرًا .وفي
ِ
سيرتان .سيرة الباحث وهذه ال
تتراجع .وسيرة حريرية موازية،
ناصحًا
بدأت مع الحريري األبِ ،
الظل ،ثم نضجت
والعبًا في ِ
تباعًا ،واستوت أخيرًا مع الحريري
االبن ،بانقالب عليه
أحمد محسن

ثمة فريق جديد لم يعد ،بحسابات السعودية ،بعيدًا عن ثنائي عون ـــ حزب اهلل اسمه
تيار المستقبل بشخص الحريري أو مقربين منه (داالتي ونهرا)

وك ـم ــا ت ـح ـشــد ال ـس ـع ــودي ــة حـلـفــاء هــا
لـخــوض االنـتـخــابــات ضــد حــزب الله
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ف ــإن ق ــوى 8
آذار وعلى رغم اختالفاتها في مرحلة
الـتـســويــة الــرئــاس ـيــة وال ـخ ــاف ــات مع
التيار الوطني الحر ،ستجد نفسها
م ـض ـط ــرة إل ـ ــى خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
سويًا في مواجهة حلفاء السعودية.
ال ت ـشــي خ ـط ــوات ال ـع ـهــد ح ـتــى اآلن
ف ــي م ـلــف اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري بــأنــه
قــد يـتــراجــع عــن السقف ال ــذي رسمه

في تحديد أطــر خالفه مع الرياض،
وه ــذا مــا يمكن أن يــدخــل ال ـبــاد في
أزمة سبق له أن دخلها أكثر من مرة
منذ عام  .2005الفارق الوحيد هو أن
ثمة فريقًا جديدًا لم يعد ،بحسابات
ال ـس ـعــوديــة ،بـعـيـدًا ع ــن ثـنــائــي عــون
وحـ ــزب ال ـل ــه اس ـم ــه ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
بشخص الحريري أو بعض املقربني
منه .ومــا تحسمه الـســاعــات املقبلة،
هو بقاء الحريري ضمن هذه الفئة أو
خروجه منها ،حكوميًا وانتخابيًا.

اإلسرائيلي!
وبـيـنـهـمــا مـتـســع ألل ــف حــالــة ح ــب».
ال أح ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ي ـع ـت ـق ــد أن «ع ــاش ـق ــة
فلسطني» سيجري توقيفها بشبهة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وح ـتــى الـلـحـظــة ،لـكــن ذل ــك لــم يقطع
ال ـت ـش ـك ـي ــك فـ ــي روايـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــورط جـنــى
ب ــالـ ـتـ ـجـ ـس ــس مل ـص ـل ـح ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
ول ــم تـهــدأ التحليالت حـيــال ظــروف
ّ
استمر االلتباس الحاصل
توقيفها.
ل ـي ـخ ــرج ج ـن ـب ــاط ب ـع ــد ث ــاث ــة أيـ ــام
عـلــى الـتـغــريــدة األول ــى ويـكـتــب على
حـســابــه عـلــى تــوي ـتــر« :إل ــى جمهور
املوحدين اللبنانيني أقــول :من أجل
عـ ــدم ت ـعــرض ـكــم ل ـل ـمــاح ـقــة األم ـن ـيــة
وال ـق ـضــائ ـيــة ،احـ ـ ــذروا م ــن امل ـكــاملــات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــأتـ ـيـ ـك ــم مـ ـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل مــن
أشخاص مشبوهني ّ
يدعون الحرص
ع ـل ـي ـكــم وه ـ ــم عـ ـم ــاء صـ ـغ ــار أم ـث ــال
ماندي أو منذر الصفدي املقرب من
نتنياهو .هــؤالء عملهم اإليقاع بكم

وتضليلكم .والؤنا ووطننا لبنان».
الرواية األمنية التي كشفتها مصادر
مطلعة ل ــ«األخ ـب ــار» ّت ـقــول إن حسام
ـدي كـ ــان امل ـش ــغ ــل اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـص ـف ـ ّ
ال ــذي جــنــد جـنــى قـبــل م ــدة .وتكشف
ّ
املصادر أن الصفدي كلف جنى جمع
م ـع ـلــومــات ع ــن قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن حــركــة ح ـم ــاس ،بحكم
قــرب ـهــا م ــن ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة.
كــذلــك ذك ــرت امل ـع ـلــومــات أن املــوقــوفــة
َ
قبضت مبالغ مالية ُح ِّولت إليها من
ّ
ّ
مشغلها اإلسرائيلي .غير أن املصادر
ُ
األمـنـيــة لــم ت ـحــدد إذا مــا ك ــان حسام
ال ـص ـف ــدي املـ ــذكـ ــور ه ــو ن ـف ـســه م ـنــذر
الصفدي ،ضابط االرتباط اإلسرائيلي
الذي يعمل في مكتب رئيس الحكومة
اإلسرائيلي بنيامني نتيناهو .وتجدر
ّ
ّ
اإلشارة إلى أن الصفدي املذكور تمكن
في األشهر املاضية من استدراج عدد
من األشخاص وتجنيدهم.

ُيـ ـق ــال إن أكـ ـب ــر م ـك ـت ـبــة ش ـخ ـص ـيــة فــي
بـ ـي ــروت ه ــي م ـك ـت ـبــة رض ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد.
ُ
ويقال أيضًا إن ليس فيها كتابًا واحدًا
لم يقرأه .تقريبًا هذه هي صورته التي
يصعب إخراجه منها .ولكن الرجل لم
يـكــن ط ــوب ــاوي ــا ف ــي ح ـي ــات ــهِ  ،ول ــم يـتــرك
أبـحــاثــه تـنـتــزع مـنــه شـغـفــا قــديـمــا بــأن
يـلـعــب دورًا ف ــي ال ـحــاضــر .أن ال يبقى
م ـت ـف ــرج ــا .ع ــاق ـت ــه ب ــال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال تـخـفــى ع ـلــى أح ــد.
أراده الحريري مفتيًا ،لكن املسؤولني
ال ـســوريــن ع ــن إدارة امل ـلــف الـلـبـنــانــي،
رفـ ـض ــوا رف ـض ــا ق ــاط ـع ــا ،ألن ـه ــم ك ــان ــوا
يعرفون رأيه بالنظام في سوريا .وهذا
قـبــل  2011بـكـثـيــر .رغ ــم ذل ــك «اخ ـتــرع»
ل ــه ال ـحــريــري دورًا ح ـيــويــا« :الـهـمــس»
فــي أذن املـفـتــي .لـسـنــوات طويلة ّ
تمرن
رضــوان السيد على أن يكون «عـ ّـرابــا».
الرجل األول في املشهد ،في ِظل املشهد.
وفــي ِظــل الـحــريــري نفسه .كــان شائعًا
أيـ ـض ــا أن ـ ــه ت ـن ــاف ــس مـ ــع آخـ ــريـ ــن عـلــى
كتابة خطابات الحريري ،ومن بينهم،
باسم السبع ،الذي شاركه وجهة نظره
أخيرًا ،في «عدم جدوى» التسوية التي
أراده ـ ــا سـعــد ال ـحــريــري مــع ح ــزب الله
ومع الرئيس ميشال عون .خرج السبع
م ــن امل ـش ـهــد وعـ ــاد إل ــى ص ــف الــرئـيــس
املحتجز فــي الـسـعــوديــة .لـكــن رض ــوان
السيد لم ُ
يعد .يريد دورًا أكبر.
ُ
ق ــد ُي ـس ـمــى «م ـث ـقــف ال ــس ـل ـط ــة» .وه ــذه
تـسـمـيــة مـتـســرعــة ال ت ــراع ــي تـعـقـيــدات
الحالة اللبنانية .واأله ــم أنها تسمية
ال تأخذ بعني االعتبار الحقل األساسي
فـ ــي ث ـق ــاف ــة الـ ـسـ ـي ــد ،أي اإلس ــامـ ـي ــات،
ومــوقــع ُ
السلطة والثقافة فــي املجتمع
داخ ــل هــذا الحقل تـحــديـدًا .وال يصلح
ً
أي شـ ــيء م ــدخ ــا لـ ـق ــراءة دور الـسـيــد

فــي املشهد أخـيـرًا أكثر مــن هــذا املوقع.
ّ
الــرجــل لـيــس مـجــرد مـنــظــر .لـقــد شــارك
ف ــي تــرت ـيــب زيـ ـ ــارة ال ـب ـط ــري ــرك ب ـشــارة
ال ــراع ــي األخـ ـي ــرة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض .وهــي
زيـ ــارة أزع ـج ــت الـفــاتـيـكــان .الـسـيــد هو
ال ــذي اق ـتــرح الـ ِـفـكــرة عـلــى الـسـعــوديــن،
إلى جانب فارس سعيد ،الذي افتقدت
ت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،أو عـلــى
ّ
«تويتر» ،إلــى منظر جـ ّـدي ،بعد رحيل
سمير فرنجيةُ .يحكى أيضًا ،أنه ،خلف
ّ
السي ًد
الستائر ،يتفق سعيد ورضــوان
على إي ــاء مسألة «التطبيع» مساحة
أك ـبــر فــي ال ـن ـقــاش .ف ــارس سـعـيــد لديه
األف ـك ــار .أم ــا امل ـســوغــات ،وف ــي الــراهــن،
ف ــا ي ـم ـكــن إيـ ـج ــاده ــا وت ـس ــوي ـق ـه ــا إال
ـص ب ـم ـق ــام رضـ ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد.
م ــن شـ ـخ ـ ٍ
بيد أنــه ينشط أكثر في مسائل بدأها
باحثًا ،وانتهى فيها «رأس حربة» في
الصراع مع إيــران .رجل إلى يمني فؤاد
السنيورة.
رغـ ـبـ ـت ــه ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ـلـ ـح ــة وت ـ ـ ـ ــزداد
إل ـحــاحــا .ورب ـمــا يــأتــي حـ ّـبــه للسياسة
مــن حـ ّـبــه للتاريخ .كــل مــن يكتب عنهم
بنحو أو بآخر .يريد مكانًا
سياسيون
ٍ
ف ــي ال ـس ـيــاســة لـيـحـجــز م ـكــانــا أوض ــح
فــي ال ـتــاريــخ .وال ــذي ــن يـعــرفــونــه جـيـدًا،
يـ ـع ــرف ــون «ن ـق ـم ـت ــه» ع ـل ــى «ال ــزع ــام ــة»
ال ـس ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .ف ــي أيـ ـ ــام رش ـيــد
ك ــرام ــي ،ك ــان ي ـقــال ل ــه «ط ــرف ــي» أو من
َ
«ال ـ ــط ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن» ،أي م ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـق ــرى
ال ـب ـع ـيــدة .كــانــت ال ــزع ــام ــات مـحـصــورة
ب ــامل ــرك ــز ،وكـ ــانـ ــت ت ــرش ـي ــش ال ـب ـع ـيــدة
ً
تـجـعــل «االعـ ـت ــراف» ب ــهِ مـسـتـحـيــا من
ً
«وجاهات» ُ
السنة ،كصائب سالم مثال.
كانت نظرة ميشال شيحا إلى األطراف
منهجًا حتى للزعامات ُ
السنية .بجهده
ال ـك ـب ـيــر وم ـي ـل ــه إل ـ ــى املـ ـع ــرف ــة ،ت ـج ــاوز
رض ـ ـ ـ ــوان الـ ـسـ ـي ــد هـ ـ ــذه «الـ ــوجـ ــاهـ ــات»
بأشواط .علي شلق والــد الفضل شلق
أعجب بــه ،وهـنــاك بــدأ عمله املثمر في
مجلة «االجتهاد» .في الحقبة الحريرية
أطلق عليه لقب «موالنا» .وهو بمثابة
بموقع لطاملا أراده السيد في
«اعتراف»
ٍ

العالقة مع خاتمي
في مقدمة كتابه العرب واإليرانيون ،والعالقات العربية ـ اإليرانية في الزمن الحاضر
ّ
( ،)2014ال يتخلى رضــوان السيد عن املنهج .أحيانًا يكتب كما لو أنــه يعترف« :كنا
ً
جميعًا نضع آماال ِعراضًا على كاهل محمد خاتمي وعهده ،ألنه شجع االنفتاح على
ً
العرب واألتــراك من جهة ،وألنــه أراد املصالحة مع الغرب ،وألنــه أوال وآخـرًا أراد إحالل
ديموقراطية املشاركة بالداخل اإليــرانــي» .وعالقته بالرئيس محمد خاتمي أكبر من
كتاب .خــال زيــارة الرئيس رفيق الحريري للقاء خاتمي ،كــان رضــوان السيد ضمن
خاتمي بـحــرارة ،كما في األيــام الخوالي ،عندما
الوفد املــرافــق .هناك في طهران عانقه ً
درســا معًا في هامبورغ .حتى أن جلسة خاصة جمعته بالرئيس اإليــرانــي املنتخب،
أثارت «حفيظة» الحريري .وما تحدث به خاتمي والسيد في تلك الجلسة املغلقة ،تحدثا
به على «منهج هامبورغ» ،الذي ال يعرفه الحريري .في السياسة ،ال يخفي رضوان السيد
تعويله السابق على «خاتمية» حــدود تأثيرها غير واضحة .فهو يقول في منتصف
التسعينيات إن «املجال العام الذي يغص اليوم لدى العرب واإليرانيني بالحركية والتغيير
ّ
باتجاه التوسيع ،وفتح اآلفاق ،واستشراف املصالح ،والتطلع إلى املستقبل ،مؤار يبشر
بمفاهيم جديدة للتنظيمات املدنية والدولة واملجتمع السياسي ،عند العرب واإليرانيني
على حد سواء» .لكنه في كتابه الصادر في  ،2014يوضح أنه لم يكن راغبًا بالتلطيف أو
في «اختراع األمل» ،بل كان ّ
يعول على وصول محمد خاتمي تحديدًا.

الــوســط الـسـنــي الـلـبـنــانــي .صـحـيــح أن
رضـ ــوان الـسـيــد كـمـفـكــر ت ـج ــاوز لبنان
بكثير ،إلــى الحالة االســامـيــة عمومًا،
لكنه بقي لبنانويًا في السياسة ،على
نـ ـح ـ ٍـو ي ـث ـيــر دهـ ـش ــة ع ــارفـ ـي ــه ،وط ــاب ــه
امل ــأخ ــوذي ــن ب ـ ِـس ـع ــة م ـع ــرف ـت ــه .رغـ ــم كــل
ش ــيء ،رض ــوان السيد ،يعتبر شخصًا
مقصودًا من باحثني أتراك ،رغم موقفه
املعروف والسلبي من مدرسة اإلخوان
املسلمني .ورغــم أن صراعات الوهابية
وال ـع ـث ـم ــان ـي ــن ،وص ـ ــراع ـ ــات اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني والوهابية ،تحتل مكانًا وافرًا
في الذاكرة .في أعقاب مؤتمر اسالمي
ف ــي اس ـط ـن ـبــول مـطـلــع ال ـع ـقــد ال ـحــالــي،
كتب السيد نصًا في «الشرق األوسط»
داف ـ ـ ــع ف ـي ــه م ـن ـه ـج ـيــا عـ ــن إب ـ ــن ت ـي ـم ـيــة.
يصعب مقارعته كباحث .ولكن عندما
يعود إلى السياسة ،وبمراجعة بعض
مقاالته األخـيــرة ،يتضح أنــه يستخدم
مفردات ال تستند إلى منهج .السياسة
ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ـن ـه ــج .وبـ ـع ــد ،2010
ع ـنــدمــا صـ ــار ي ـت ـطــرق إلـ ــى حـ ــزب الـلــه
كحالة «مهدوية» في الحساب اإليراني،
ال يـقــارب السيد منهجيًا ،إنما يختار
أن ُينزل القراءة إلى مصاف سياسيوي
لبناني تقليدي ،فيستذكر أح ــداث ما
بعد اغتيال الرئيس الحريري ،متوقعًا
أن يستمر «انـشــال» النظام في لبنان
«ب ـس ـبــب ال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي م ــن خــال
ال ـح ــزب إل ــى س ـن ــوات ق ــادم ــة» .وطـبـعــا،
يـحـتــاج تفسير ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي إلــى
أدوات ًمنهجية أك ـثــر ات ـســاعــا بكثير،
خـ ــاصـ ــة وأن ق ـ ـ ـ ــراءة رض ـ ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد
لـلـحــزب هــي ق ــراءة مــن ال ـخــارج وليس
من الــداخــل ،أي أنــه يــرى الحزب كنتاج
ل ـس ـي ــاق ــات خ ـم ـي ـن ـيــة ،وي ـغ ـف ــل ج ــوان ــب
كثيرة مــن نشأته ومكوناته الداخلية
وعالقتها بالنظام اللبناني.
تــدريـجـيــا ،ب ــدأ رضـ ــوان الـسـيــد يـخــرج
من صورته .صورة الباحث الذي يقرأ
بهدوء ،ويحمي ِحدة مواقفه بالتاريخ
واملنهج .خرج من اإلطار الذي تستقيم
فيه الصورة ،وترك فراغًا يصعب ملؤه،
ً
محاوال أن يمأل فراغًا آخر ،أصغر منه
ّ
بكثير ،صورة يجب أن تكون معدة في
األساس آلخرين .نتحدث عن الصورة
التي تجمع فــؤاد السنيورة برضوان
ال ـس ـي ــد .إن ـه ــا ف ـض ـفــاضــة ع ـلــى األول،
وهـ ــذا ل ـيــس م ـه ـمــا .امل ـهــم أن ـهــا ضـ ّـيـقــة
على رضــوان السيد ،وأنها تضيق بهِ
أك ـثــر وأك ـث ــر .وف ــي لـحـظــة «الـحـقـيـقــة»
قــد يصير الفصل صعبًا بــن رضــوان
ّ
ّ
السيد ّ
«عراب»
السيد املفكر ،ورضوان
ّ
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـج ــدي ــد .املـ ـق ــرب ــون
م ــن ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لــديـهــم
قناعة راسخة بأن رضــوان السيد هو
ال ــذي كـتــب خـطــاب اسـتـقــالــة الـحــريــري
قبل
ال ــذي تسلمه وألـقــاه فــي الــريــاض ّ
أسبوعني .وفــي كتبهِ ومقاالته يحذر
الـ ــرجـ ــل م ـن ــذ س ـن ـت ــن مـ ــن «االخ ـ ـتـ ــراق
ال ــدع ــوي» لـلـ ُـسـنــة ،وي ـت ـحــدث ع ــن دور
كـبـيــر «ت ـب ــذل ــه ج ـه ــات إي ــران ـي ــة ديـنـيــة
رسـمـيــة فــي نـشــر املــذهــب الشيعي في
ـدد مــن ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة» .وإن كــان
عـ ٍ
ح ـس ــه امل ـن ـه ـجــي واألك ــاديـ ـم ــي يــدفـعــه
ل ـل ـت ـع ـق ـيــب ب ـ ــأن «الـ ـش ــواه ــد ع ـل ــى أم ــر
ك ـهــذا مــا زال ــت م ـح ــدودة وغ ـيــر كافية
العتباره ظاهرة تقوم وتشرف عليها
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي إيـ ـ ـ ــران» ،فـ ــإن الـ ُـب ـعــد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة «االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق
الــدعــوي» ،يتجاوز األبعاد األخــرى .ال
يخفي رض ــوان الـسـيــد ذل ــك ،بــل يسأل
نفسه في آخر كتابهِ «كيف يمكن ردع
النفوذ اإليراني؟» .وال ُيقرأ السؤال إال
كخالصة ملا سبقه .ذلك طبعًا ال يلغي
إعجابه الكبير بالحضارة الفارسية،
ُ
ـود» بــن
وب ــأن ــه ال ي ـغ ـ ِـف ــل سـ ـن ــوات «ال ـ ـ ـ ً
الـ ـ ـع ـ ــرب واإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن ،خ ـ ــاص ـ ــة حــن
يستعير في مقدمة أحد فصول كتابه
ب ـي ـتــا م ــن ق ـص ـيــدة ح ــاف ــظ ال ـش ـي ــرازي،
يقول فيه« :أال أيها الساقي ِأدر كأسًا
وناولها.»...
ِ
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

المتهور
«مكافأة» جديدة على سلوكها
ّ

سالمة يفتح للمصارف
«مزراب» دعم الفوائد

لم يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بمنح المصارف
غطاء واسعًا لرفع اسعار الفوائد على الودائع بالليرة،
وبتخفيف الغرامات المترتبة عليها بسبب تجاوزاتها في شراء
قرر أيضًا دعم الفوائد ،في خطوة ستكون لها تبعات
الدوالر ،بل ّ
خطيرة مع فتح هذا «المزراب»
محمد وهبة

قلق مصرفي
من العرب
يستغرب املصرفيون
تصريحات وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير
التي أطلقها قبل يومني من
اسبانيا باإلشارة إلى أن
حزب الله اختطف النظام
املصرفي اللبناني .فهذا
التصريح يأتي موازيًا
للتعديالت املطروحة من
اإلدارة األميركية على
قانون تجفيف منابع
تمويل حزب الله والرامية
إلى توسيع العقوبات
املفروضة على القطاع
املصرفي .وبحسب
املصرفيني ،فإن مثل هذا
التصريح يتطلب مواجهة
كاملة مع اللوبي السعودي
الذي ينشط حاليًا لدى
اإلدارة األميركية ملنح
التعديالت املطروحة زخمًا
أقوى ،بعدما كان الجانب
اللبناني قد عمل ألشهر
من أجل تخفيف وطأة
التعديالت .ورغم «كذب هذا
الكالم» ،على ّ
حد تعبير
أحد املصرفيني ،ورغم أنه
«ليست لدى الجبير القدرة
على االطالع على حسابات
املصارف بسبب السرية
املصرفية» ،إال أنه يكتسب
بعدًا أخطر بعد صدور
بيان الجامعة العربية الذي
ربط بني حزب الله والقطاع
املصرفي اللبناني.

«دعـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد» هـ ـ ــو «املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراب»
ال ـجــديــد ال ــذي فـتـحــه حــاكــم مصرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة ل ـفــرش مـئــات
املليارات تحت أقدام املصارف وكبار
املـ ــودعـ ــن ،ب ـعــد ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
امل ـن ـفــذة ف ــي  2016و .2017الــذري ـعــة
لتبرير هذا الدعم هي حماية الليرة
مــن موجة الطلب على ال ــدوالر التي
بــدأت بعد استقالة رئيس الحكومة
سعد الحريري في الرابع من الشهر
ال ـج ــاري واح ـت ـجــازه فــي الـسـعــوديــة
ّ
م ــع عــائ ـل ـتــه .ف ـقــد تـبــلـغــت امل ـص ــارف
من سالمة ،في اللقاء الشهري الذي
عقد أول من أمــس في حضور نواب
الحاكم وأعـضــاء لجنة الرقابة على
املـصــارف« ،اسـتـعــداد مصرف لبنان
لـتـحـمــل ال ـك ـل ـفــة اإلض ــاف ـي ــة لـلـفــوائــد
ال ـت ــي ق ــد ت ـتــرتــب ع ـلــى امل ـص ــرف في
حـ ــال ح ــاف ــظ امل ـ ـ ــودع ع ـل ــى ال ــودي ـع ــة
بــالـلـيــرة عـنــد اسـتـحـقــاقـهــا لـفـتــرة ال
تقل عن ثالثة أشهر».
وبحسب مـصــادر مصرفية مطلعة،
فإن مزراب سالمة غير قابل للضبط
ش ــأن ــه شـ ــأن ك ــل آلـ ـي ــات ال ــدع ــم الـتــي
ً
انطوت على هدر للمال العام ،فضال
عــن الكلفة الـكـبـيــرة ملــواجـهــة الطلب
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـح ــدودي ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـت ـ ـخـ ــذة مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
األزم ــة (مـنــع حـســم ال ـس ـنــدات ،الــدفــع
الـفــوري لـشــراء ال ــدوالر ،منع تحريك
الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــدة) .وت ــوض ــح
املصادر أن الحاكم أوعز الى مديرية
العمليات املالية بأن تدفع للمصارف
 %3عـ ـل ــى ك ـ ــل وديـ ـ ـع ـ ــة ت ـت ـم ـك ــن مــن
إبقائها ّ
مجمدة لثالثة أشهر ،في ظل
ّ
صعوبة التأكد مــن وجــود استفادة
غـ ـي ــر مـ ـش ــروع ــة مـ ــن الـ ــدعـ ــم بـسـبــب
خضوع الودائع للسرية املصرفية.
ّ
وبحسب محضر اللقاء املــوزع أمس
والـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل الـ ــرقـ ــم ،2017/412
جــاء عــرض سالمة في سياق نقاش
التطورات في السوق النقدية .وأشار
ّ
املحضر إلــى أن الـنـقــاش تــركــز حول
ّ
التطورات في أســواق النقد« ،وشــدد
الحاكم على استمرار سياسة تثبيت
ال ـل ـيــرة وع ـل ــى قـ ــدرة م ـص ــرف لـبـنــان
بـمــا لــديــه مــن إمـكــانــات عـلــى حماية
سعر صــرف الـلـيــرة .وأك ــد على هذه
السياسة في االتصاالت التي أجراها
مع رئيس الجمهورية (ميشال عون)
ودولة الرئيس (نبيه بري) ،كما أكد
بـنـتـيـجــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـت ــي أج ــراه ــا
أو ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا م ــن ال ـج ـهــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا خ ـصــوصــا
الجهات األميركية ،حرصها جميعًا
ع ـلــى عـ ــدم ت ـعــريــض االسـ ـتـ ـق ــرار في
لبنان ألي اهتزاز ،ورأى أنه لم تخرج
أموال تذكر خالل فترة األزمة».
وأضاف املحضر أنه ُ
«يستخلص من
ال ـن ـقــاش امل ـط ــول ف ــي ش ــأن األوض ــاع

الـقــائـمــة فــي س ــوق الـقـطــع والـفــوائــد،
ث ـ ــاث ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــور ن ـ ــأم ـ ــل أن ت ــدرسـ ـه ــا
امل ـص ــارف ج ـي ـدًا وأن تـتـصــرف على
أساسها:
ـ ـ أولـهــا أن مصرف لبنان لــن يجري
عمليات حسم لسندات الخزينة مع
امل ـص ــارف ،وتـعـلــم امل ـصــارف أن مثل
هــذه العمليات قــد توقف منذ 2005
 .2006/والحــظ سالمة أن املصارف
أقــرضــت أكثر مــن  ٪80مــن ودائعها
بالليرة في أواخر  2016وطيلة 2017
ما خلق فجوة في اآلجال.
ـ ـ ـ ـ ثــان ـي ـهــا أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان عـلــى
استعداد لتحمل الكلفة اإلضافية
ب ــالـ ـف ــوائ ــد الـ ـت ــي قـ ــد ت ـت ــرت ــب ع ـلــى
املـ ـص ــرف ف ــي ح ـ ــال ح ــاف ــظ امل ـ ــودع
ع ـلــى ودي ـع ـت ــه بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
عند استحقاقها ،لفترة ال تقل عن
ثالثة أشهر .ويمكن للمصارف أن
ت ــراج ــع ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص مــديــريــة
العمليات املالية في مصرف لبنان
لــا تـفــاق مـعـهــا عـلــى آلـيــة مساهمة
مصرف لبنان في الكلفة اإلضافية
لـ ـك ــل م ـ ـصـ ــرف .ب ـ ـكـ ــام آخـ ـ ــر ش ـجــع
الـ ـح ــاك ــم املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى تــوس ـيــع
هـ ـ ــوامـ ـ ــش ا لـ ـ ـف ـ ــوا ئ ـ ــد بـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــدوالر
والليرة ،وشدد على ضرورة التزام
م ــدراء الـفــروع بتعليمات واضـحــة
مـ ــن إدارات املـ ـ ـص ـ ــارف ل ـت ـش ـج ـيــع
منحى احتفاظ العمالء بودائعهم
امل ـح ـ ّـر رة بــال ـل ـيــرة ،وملـ ــدراء ال ـفــروع

على هذا الصعيد دور أساسي.
ـ ـ ثالثها أن املجلس املركزي ملصرف
لـبـنــان س ـيــدرس فــي جلسته املقبلة
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـ ّـص ــت
عليها التعاميم واإلجراءات املعمول
بـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ــا خ ـ ــص تـ ـ ـج ـ ــاوز م ــراك ــز
القطع العمالنية في اتجاه تخفيفها
والتعامل املــائــم مــع الـتـجــاوزات ما

للقرار تبعات خطيرة ،فمع
الوقت ستبدأ المصارف برفع
أسعار الفوائد على التسليفات
والقروض بالليرة

ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـصــارف ب ــات ـخ ــاذ مــراكــز
قطع مكشوفة ومؤقتة ،ويصب هكذا
تدبير في استقرار سوق القطع».
إذًا ،امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ل ـ ـ ــن ت ـ ــدف ـ ــع ق ــرش ــا
واحـ ـدًا للمساهمة فــي الـحـفــاظ على
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـق ــدي ،بـ ــل سـتـتـلـقــى
«ه ـ ــدي ـ ــة» مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان عـلــى
الـسـلــوك املـتـهـ ّـور ال ــذي قــامــت بــه من
خ ـ ــال ت ــوظ ـي ــف  %80مـ ــن أم ــوال ـه ــا
ً
بالليرة ،فضال عن أنه ستكون لديها
الـفــرصــة لــاسـتـفــادة غـيــر املـشــروعــة
من آلية الدعم ّ
املقرة.
وخـطــورة مثل هــذا الــدعــم أنــه يــؤدي
إل ــى شــرعـنــة ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء الـتــي
ب ـ ـ ــدأت مـ ــع انـ ـفـ ـج ــار أزم ـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة
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اإلعدام لطارق يتيم :الحياة لن ت
محمد نزال

أركاديو
إيسكويفيل ـ
كوستاريكا

لــن تحصل جــرائــم قـتــل بـعــد اآلن في
ل ـب ـنــان .ص ــدر ال ـح ـكــم ،أمـ ــس ،بــإعــدام
طارق يتيم .كثيرون ِمن الذين أرادوا
لــه هــذه العقوبة ،على مــدى أكثر ِمن
ّ
ع ــام ــن ،ك ــان ــوا ُي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرددون أن الـحـكــم
ّ
ّ
ـوقــف ،أو أقــلــه سيقلل،
ب ــاإلع ــدام س ـيـ ِ
ج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـقـ ـت ــل ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .اآلن
ُ
ســت ـص ـبــح ال ـح ـي ــاة أجـ ـم ــل؟ ال حــاجــة
ّ
هنا للدخول في نقاش ُأخالقية هذه
ّ
الجدلية املستهلكة ،بال
العقوبة ،هذه
نتيجةّ ،إنما ال ّ
بد ِمن اإلشارة إلى أن
ّ
تنفيذ اإلع ــدام ُمـعــلــق فــي لبنان منذ
نـحــو  14عــامــا .وكـيــل الــراحــل جــورج
ال ــري ــف ي ـع ــرفّ ،أك ـثــر ِم ــن س ـ ــواه ،هــذا
األم ــر جـ ّـي ـدًا ،لكنه مــع ذلــك كــان ُي ّ
صر
ّ
فــي كــل جلسات املحاكمة على طلب
ّ
اإلع ــدام .السجن املــؤبــد ال يكفي ،رغم

ّ
ك ــون امل ـح ـكــوم عـلـيــه ،فــي ظ ــل تعليق
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،س ـي ـق ـضــي واق ـ ـعـ ــا ع ـقــوبــة
ّ
ّ
شكليًا.
أصبحت عرفًا
املؤبد.
املسألة ُ ّ
ُ
ّ
لــم يـعـ ُـد م ـهــمـ ّـا أن ت ـنــفــذ ال ـع ـقــوبــة ،أن
َ
ُيقتل املدان ،إنما يكفي أن يصدر ذلك
ّ
عــن املحكمة ،لفظًا ،ليخرج املتضرر
م ـن ـت ـص ـرًا :ل ـق ــد ح ـص ـل ـنــا ع ـل ـي ـهــا .مــا
معنى أن يستمر الحكم باإلعدام في
لـبـنــان ،بــل املـطــالـبــة بــه ول ــو صـ ّ
ـوريــا،
ّ
في ظل تعليق التنفيذ؟ إنــه جــزء ّ ِمن
ّ
يوميات ّبالدنا .إنها
مشهد العبث في
مرحلة وسط «ما بني الجنة والنار».
ُ
هـكــذا ُيمكن ّأن تفلسف عــاملـ ّـيــا ،ولها
َمــن ُيـشـجــع ،إنـمــا فــي لـبـنــان ،حصرًا،
ّ
إضافية :طائفة
ستكون لها فلسفات
ُاملحكوم عليه .هذا حكاية طويلة.
امل ـ ـه ـ ــم ،أص ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـم ــة ج ـن ــاي ــات
بـ ـ ـي ـ ــروت ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي طـ ــارق
ّ
وعضوية املستشارين ميراي
بيطار

األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

مجتمع وإقتصاد
المجلس المركزي
سيدرس تخفيف
الغرامات على تجاوز
المصارف مراكز
القطع (مروان
طحطح)
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إنذارات قاسية بحق طالب
في «األميركية»
فاتن الحاج

«ضبضبة»
اإلنفالش
في سوريا
والعراق

الـ ـح ــري ــري .وه ـ ــذا األم ـ ــر س ـت ـكــون له
تـبـعــات ســوقـيــة خ ـط ـيــرة ،إذ أن ــه مع
مــرور الوقت ،ستبدأ املصارف برفع
أسـ ـع ــار الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى الـت ـسـلـي ـفــات
والقروض بالليرة ما سيرفع األعباء
ً
على االقـتـصــاد املنهك أص ــا بسبب
ق ــدرت ــه ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـض ـع ـي ـفــة .ولــم
يقتصر «م ـ ــزراب» ســامــة عـلــى دعــم
الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ال ـ ــودائ ـ ــع ،ب ــل يـشـمــل
التساهل مع املصارف التي تجاوزت
م ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ،أي أن ـ ـهـ ــا خ ــال ـف ــت
ّ
ومحددة بوجوب
تعليمات واضحة
الـتـعــامــل مــع الـطـلـبــات عـلــى ال ــدوالر
وفق آلية الدفع الفوري.
وكانت املـصــارف بــدأت برفع اسعار

ال ـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع مــن دون اذن
م ـس ـب ــق مـ ــن مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وق ـ ـ ّـدم
بعضها للمودعني فوائد تصل إلى
 %12في حال تجميد الوديعة لفترة
ستة أشـهــر .وانــدفــاعــة املـصــارف في
هذا االتجاه متصلة بنقص السيولة
بالليرة ال ــذي أصــابـهــا خــال الفترة
املاضية وارتفاع الطلب على الدوالر
وبلوغه  ٣مليارات دوالر تراكميًا بني
 4تشرين الثاني و 20منه ،علمًا بأن
الـطـلــب ال ي ــزال مـسـتـمـرًا وق ــد ّ
سجل
أمس أكثر من  300مليون دوالر .فيما
بـلـغــت أس ـعــار فــائــدة االن ـتــرب ـنــك ،أي
الفائدة من يــوم ليوم بني املصارف،
أكثر من .%105

أبلغ مجلس إدارة جمعية
املصارف حاكم «املركزي»
أن املصارف تواجه في
سوريا والعراق متطلبات
زيادة رساميلها مع نهاية
ّ
العام ما يرتب أعباء لناحية
خروج العمالت من لبنان،
باإلضافة إلى مخاطر
جراء تحويلها إلى العمالت
املحلية ،وخرقًا للعقوبات
ّ
الدولية .لذا ،تمنت الجمعية
على مصرف لبنان
التواصل مع السلطات
النقدية في سوريا والعراق
لتأجيل التنفيذ نظرًا
للظروف الصعبة القائمة
لدينا ولديهم ،إال أن سالمة
«لم يبد رغبته بالتدخل ،بل
وتساءل ضمنًا عن جدوى
التواجد في هذه األسواق».

مساء أول مــن أمــس ،انتهى تحرك طــاب املاستر فــي الجامعة األميركية بتوجيه
إنــذارات رسمية ( )dean›s warningإلى  13طالبًا وحجب املنحة الدراسية الكاملة
عن ستة ناشطني منهم ،ونزع خيمة االحتجاج بـ «القوة».
التحرك الطالبي انطلق في بداية العام الدراسي اعتراضًا على قرار إدارة الجامعة
بإلغاء راتــب شهري رمــزي كــان الطالب املمنوحون واملنتسبون إلــى برنامج)GA
 )Graduate Associatedيتقاضونه لـقــاء مـســاعــدة األســاتــذة فــي أعـمــال البحث
والتعليم .ومع حلول منتصف األسبوع املاضي ،تصاعدت وتيرة االحتجاج ،فنصب
الطالب خيمة دائمة أمام مبنى «كولدج هول» الذي يضم مكاتب املسؤولني اإلداريني
فــي الجامعة ،بعدما بــاءت املـفــاوضــات مــع اإلدارة بالفشل وتـعــذر لقاؤهم برئيس
الجامعة فضلو خوري ،كما قالوا.
وبحسب الطالب ،فإن «التدبير الذي اتخذته الجامعة يشكل سابقة خطيرة في انتهاك
حرية التعبير والتجمع ،وهو أتى كرد فعل تعسفي على تحرك طالبي سلمي كان
يهدف إلى توجيه األنظار نحو ارســاء شروط عادلة في سياسة الجامعة ملساعدة
املتخرجني» .ويوضحون أن اإلجــراء ألحق الضرر بصورة خاصة بالطالب الذين
حرموا من املنحة ،فهؤالء لن يتمكنوا من متابعة دراستهم في الجامعة األميركية ،إذ
لن يستطيعوا تحمل الرسوم الدراسية.
املحتجون نفذوا اعتصامًا طالبوا فيه اإلدارة بإلغاء اإلنذارات فورًا وإعادة فتح الحوار
مع الطالب .وأشاروا إلى أن إدارة الجامعة استندت في قرارها القمعي كما وصفوه
إلى ّ
مدونة سلوك الطالب التي تنص على أن توزيع أي نشرة أو تنظيم ألي احتجاج
ّ
يجب أن ينال موافقة اإلدارة نفسها .إال أن ذلك ال يبرر ،كما قالوا ،التدابير القصوى
املتخذة ،خصوصًا ّأن العديد من االحتجاجات في السنوات السابقة بشأن الزيادات
في الرسوم الدراسية لم تحصل على إذن مسبق من إدارة الجامعة.
عميد الطالب في الجامعة طالل نظام الدين نفى في اتصال مع «األخبار» أن تكون
اإلن ــذارات فجائية وعشوائية ،بل اتخذ الـقــرار بعدما «استنفدنا كل وسائل املونة
واإلقناع والحوار املمكنة إلزالة الخيمة املنصوبة في مكان غير شرعي والتي تشوه
صــورة الجامعة وسمعتها لكونها وضعت تحت تمثال بلس ،مؤسس الجامعة».
ومــع ذل ــك ،ال يخفي نـظــام الــديــن أن ال ــرد أتــى قاسيًا بعض الـشــيء وبـعــض الطالب
ظلموا« ،لكن مــاذا كنا سنفعل عندما جوبهنا بالتحدي ورفــع السقف واإلهــانــات
والتهديد بالتصعيد من مجموعة من الطالب وجزء كبير من هؤالء غير مسجلني
ً
في البرنامج وغير معنيني بالقضية أصال ،وبعضهم لم يتأثر لكونه بات في الفصل
الدراسي األخير وسيناقش األطروحة وهو ال يدفع رسومًا في هذه املرحلة» .وعن
الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل االجتماعي والذي يظهر أمن الجامعة يزيل
الطالب بالقوة ،أجاب نظام الدين« :شخصيًا وجدت أن أحد الطالب بادر إلى العنف
وليس رجل األمــن» .وعن فعالية اإلنــذار ،أوضح أنه يوضع في سجل الطالب ويؤثر
على سيرته الذاتية ومسيرته األكاديمية واملهنية.
وفي رسالة وجهها نظام الدين إلى أسرة الجامعة ،أكد ّأن «الجامعة ستظل مساحة
ّ
ّ
ّ
والتقبل واالحترام جزءًا
لحرية التعبير ،وستبقى مجتمعًا يشكل فيه الحوار البناء
أساسيًا من مهمتنا .ونعترف أيضا بأن االحتجاج والحق في املعارضة هما أيضا
انعكاس لهويتنا .ولكن حرية فرد واحد تنتهي عند حدود اآلخر».

تكون أجمل!
م ــاك وفــاط ـمــة مــاجــد ،حـكـمــا بــإعــدام
ط ــارق يـتـيــم ،وبــإلــزامــه تـســديــد مبلغ
ّ
لبنانية بــدل «عطل
 450مليون ليرة
وض ــرر» إلــى الجهة املـ ّـدعـيــة .مــاذا لو
لــم ُي ـس ـ ّـدد املـبـلــغُ ،أي ـع ـ َـدم مــرتــن؟ دار
صراع بني وكيل يتيم ووكيل الريف،
عـلــى ُم ــدى أكـثــر ِم ــن عــامــن ،لتحديد
ّ
ً
ّ
«نية املتهم» .هل كان ُيريد القتل فعال
ّ
أم مـ ـج ــرد الـ ـض ــرب املـ ـب ــرح؟ مـحــامــي
ّ
يتيم ،أن ـطــوان طــوبـيــا ،كــان يـجــزم أن
ّ
يتعمد الـقـتــل» .لـهــذا كان
موكله «لــم
ُيطالب بتطبيق املادة ِ 550من قانون
العقوبات (التي تكتفي بالسجن إلى
سبع سـنــوات ّ– أو مــادة أخــرى ترفع
مـ ّـدة السجن إنما ليس إلى ّ
املؤبد أو
اإلع ــدام) .وكيل الريف ،املحامي زياد
ب ـي ـط ــار ،كـ ــان ُيـ ـص ـ ّـر ِمـ ــن ج ـه ـتــه على
ّ
أن يتيم «تـعـ ّـمــد ال ـق ـتــل» .لـهــذا طالب
مرارًا بتطبيق املادة ِ 449من القانون

املــذكــور (أي اإلع ــدام) .كــان له ّما أراد.
هــذا مــا رأتــه هيئة املحكمة ،إنـمــا ِمن
غير إجماع بني أعضائها ،إذ خالفت
املـسـتـشــارة م ــاك رأي رئـيــس الهيئة
وامل ـس ـت ـش ــارة األخ ـ ـ ــرى ،م ـ ّ
ـؤي ــدة منح
ّ
التخفيفية» .خسرت
يتيم «األسـبــاب
ّ
ّ
لألكثرية :رأيان في
ديمقراطيًا .القرار
مقابل رأي.
ّ
طوبيا ،قــال في
وكيل يتيم ،املحامي
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» إن ه ــذا «حكم
ـادل .ح ـكــم م ـس ــخ .أن ــا ل ــم ولــن
غ ـيــر ع ـ ـ ّ
أن ـس ــى ت ــدخ ــل وزيـ ــر ال ـع ــدل ف ــي هــذه
الـقـضـ ّـيــة عـلـنــا ،أم ــام وســائــل اإلع ــام،
ّ
وقد ظلت التدخالت مستمرة .أحترم
القضاء والقضاة الذين حكموا ،لكن
مشكلتي ليست مـعـهــم ،بــل مــع مبدأ
ال ـت ــدخ ــل وال ـض ـغ ــطَ .مـ ــن ي ـت ـحـ ّـمــل أن
ُيخالف رغبة وزير العدل؟» .وأضاف:
«جاء الحكم كما هو إلرضاء شريحة

ـرأي الـعــام أيـضــا .نـ ّـيــة القتل لم
ِمــن ال ـ ّ
ّ
تكن متوفرة ،رغــم أن موكلي لم يكن
ّ
الذهنية ،وكان قيد العالج
بكامل قواه
ً
ّ
النفسي ،فضال عن أن الريف وزوجته
عليه .ال
هـ ّـمــا َمــن ب ــادرا إلــى االع ـتــداء
ّ
ّ
أقول إن موكلي لم يرتكب جرمًا ،إنما

القضية بعد إذ
لم تنته
ّ
سيعمد وكيل يتيم إلى الطعن
أمام محكمة التمييز
لــم يـتـعـ ّـمـ ّـد ال ـق ـتــل ،وبــالـتــالــي اإلع ــدام
ّ
القضية بعد،
ظــالــم بـحــقــه» .لــم تنته
إذ س ـت ـكــون ه ـن ــاك ج ــول ــة مـحــاكـمــات
الحـ ـق ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد ال ـط ـعــن بــالـحـكــم
أمــام محكمة التمييز .هذا ما يعد به
املحامي الوكيل.

ّ
ِمن جهتها ،زفت زوجة الراحل جورج
ّ
الريف ،رلــى ،الحكم الصادر «إلــى كل
بيت لبناني» .رأت فيه «انتصارًا» .ال
شيء ُ
سيعيد زوجها إلى عائلته ،هي
ّ
تعلم هــذا ،إذ أن «الغالي راح» ...لكن
أملها أن يكون الحكم «مانعًا لجرائم
ّ
شخصيًا،
أخـ ــرى» .هـنــاك َم ــن الم ـهــا،
على «توريط زوجها في املشكلة مع
يتيم» (كما قــال املحامي الخصم في
مــرافـعـتــه) .قطعًا ،هــذا يــؤملـهــا .تقول:
«لم يكن أمــام املحامي الخاسر إال أن
يقول ذلــك ،أن يتهمني ،ولكن لم يكن
ً
أحد مكاني ليعرف ما حصل ،فضال
عـ ــن أنـ ـن ــي كـ ـن ــت ،ب ـح ـكــم ع ـم ـلــي قـبــل
الـحــادثــة ،أعيش قلق التهديد بشكل
دائم».
في إحدى جلسات املحاكمة ،قبل نحو
بيطار للقاضي،
 5أشهر ،قال املحامي
ّ
ُّ
ّ
بحضور يتيم ،إن هذا املتهم« :قتل كل

الناس ،هو َمن جعل الجريمة تحدث
ّ
ـان» .اآلن ص ـ ّـدر حكم
ك ــل ي ــوم ّفــي لـبـنـ ُ ّ
ّ
ُ
ُإعدام بحقه .سواء نفذ أم لم ينفذ ،فإن
امل ــدان ،فــي مطلق األح ــوال ،سيقضي
ّ
تصح
مديدًا خلف القضبان .لنأمل أن
«ن ـظـ ّ
ـريــة» بـيـطــار ،إذ ينتهي «ال ـشـ ّـر»
بانتهاء شخص ،وبالتالي سنكتشف
اآلن «املـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـفـ ــاض ـ ـلـ ــة» .ي ـع ــرف
ّ
ّ
امل ـحــامــي ،وك ــل ال ـن ــاس ،أن الـجــريـمــة
باقية ما بقي البشر .وحدها األسماء
ّ
ت ـت ـغـ ّـيــرّ .أم ـ ــا ك ـثــرت ـهــا أو قــل ـت ـهــاِ ،مــن
حيث األسباب ،فذلك بحثه في مكان
آخر تمامًا .في االجتماع واالقتصاد
تحديدها،
والسياسة واألم ــن (إل ــخ).
ّ
ع ـلــى ن ـحــو ال ـح ـص ــر ،م ـســألــة مـعــقــدة
ّ
ّ
البشرية ذاتها،
جــدًا ،بتعقيد النفس ّ ّ
ُ
ورد .إنما يمكن،
وهي دائمًا محل أخذ ّ
براحة ضمير ،الجزم بأنها ال تنتهي
عند حكم ...بإعدام.
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مناسبة

االستقالل 2017

جميع اللبنانيين يعرفون ما جرى ليل  22تشرين الثاني سنة  .1943على األقل جزء وافر منهم يعتقد أنه يعرف «القصة الكاملة».
سرعان ما يتعرف اللبنانيون إلى «القطب المخفية» ،والجوانب المهملة .سيقرأون كثيرًا بعد المدرسة ،وكتاب «تاريخها» ،عن الدور
جديين .وسيكتشفون أنه ال وجود للمرأة في األحداث ،وأن منزل بشامون الشهير ،الذي
التاريخي للجنرال سبيرز .سيقرأون مؤرخين ّ
وقت الحق،
شهد أحداث الليلة الحاسمة ،لم ُي ّرمم إال بعد سبعين عامًا .وأن لوحة االستقالل ،صنعها الفرنسيون أنفسهم .وفي ٍ

 74عامًا على االستقالل:
االستقالل بعد «البروفيه»:
«تجليطة» بشامون وأشياء أخرى!
إيلده الغصين
ل ـن ـعــد إلـ ــى درس «االسـ ـتـ ـق ــال» ال ــذي
ُيعطى ملن هم في عمر الرابعة عشرة،
ّ
السن «التقريبية» للدراسة في الصف
الـتــاســع أســاســي .أول ـئــك الــذيــن يــروي
ل ـهــم ك ـت ــاب ال ـت ــاري ــخ امل ــدرس ــي «قـصــة
االستقالل» .لن يحتاج انهيار مقومات
«ال ــرواي ــة» إل ــى س ـنــوات كـثـيــرة الحـقــة
من عمر التلميذ .تدريجيًا ،ستتداعى
هــذه املـقـ ّـومــات واح ــدة تلو أخ ــرى .أول
ت ـلــك املـ ـق ـ ّـوم ــات ه ــو ال ـن ـش ـيــد الــوط ـنــي

يسقط اسم سعيد فخر الدين
من كتاب التاريخ المدرسي كأول
شهيد في االستقالل
ُ
بعدما طــرحــت حــولــه إشكالية مــا إذا
كــان مــأخــوذًا عــن نشيد «بطل الريف»
ً
فعال ،كما ُ«ي ّ
درس»،
املغربي ،أو أنه كان
م ــن ك ــام رش ـيــد نـخـلــة وأل ـح ــان ودي ــع
صبرا .لم نعرف النتيجة التي وصلت
إل ـي ـه ــا ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـص ــي ح ـ ــول ح ـقــوق
ّ
امللكية الفكرية التي ألفها وزير الثقافة

السابق سليم وردة.
مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـومـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــة ،ق ـل ـعــة
االسـتـقــال ،أو قلعة راشـيــا فــي البقاع
ّ
الـ ـغ ــرب ــي ،ال ـت ــي ت ـن ــظ ــم إل ـي ـه ــا رح ــات
«حـ ـ ــج» م ــدرس ـ ّـي ــة ع ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو ك ـث ـيــف.
التلميذ يمكنه أن يقرأ على اللوحات
ّ
التفسيرية املــوزعــة فــي أرجــائـهــا أنها
فــي األس ــاس بــرج صليبي ،زيــدت إليه
الحقًا أبنية منها السور الشرقي الذي
بناه الفرنسيون .أما جناح االستقالل
ّ
ومدرج الرئيس رياض الصلح ،فتولت
ترميمهما مــؤسـســة الــولـيــد بــن طــال
(السعودي كما بات معلومًا للجميع).
«بـ ـي ــت االس ـ ـت ـ ـقـ ــال» فـ ــي بـ ـش ــام ــون ـ ـ ـ ـ
ح ـي ــث اج ـت ـم ـعــت ح ـك ــوم ــة االس ـت ـق ــال
للمرة األولــى ـ ـ هو أيضًا من األماكن
ذات «الــرمــزيــة الــوطـنـيــة» الـتــي طالها
اإله ـم ــال الــرس ـمــي .الـبـيــت ال ــذي تعود
مـلـكـيـتــه إلـ ــى ال ـش ـيــخ ح ـســن الـحـلـبــي
ّ
وعائلته لم يكن يومًا «محط اهتمام»
رس ـمــي ،إل ــى أن قــامــت إح ــدى عــائــات
املنطقة بترميمه في  ،2014أي بعد 71
عامًا من االستقالل.
ثم تظهر االنتقائية في اإلضــاءة على
أسـ ـم ــاء الـ ـشـ ـه ــداء ال ــذي ــن س ـق ـط ــوا فــي
م ـعــركــة االس ـت ـق ــال ،م ـثــل سـعـيــد فخر
الــديــن ال ــذي سـقــط دفــاعــا عــن حكومة
ب ـ ـشـ ــامـ ــون ،وال يـ ـعـ ـت ــرف ب ـ ــه «كـ ـت ــاب

التاريخ» .االستنسابية تنسحب أيضًا
على ذكر أبطال االستقالل من الرجال
ّ
وتناسي ضغط الـشــارع الــذي شكلته
ال ـن ـســاء .ال يــوجــد فــي ك ـتــاب الـتــاريــخ،
وال فــي كتب املــؤرخــن ،أي اش ــارة إلى
«نساء االستقالل».
ث ــم إذا ت ـح ـ ّـول ال ـطــالــب الـلـبـنــانــي إلــى
ق ـ ــارئ حـقـيـقــي ل ـل ـمــؤرخــن ال ـج ـ ّـدي ــن،
ف ــإن ــه قـ ــد يـ ـق ــع عـ ـل ــى كـ ـت ــب مـ ــن مـثـيــل
«لبنان :اإلستقالل ،الصيغة وامليثاق»
ملسعود ضاهر ،الذي يقول في مقدمة
ط ـب ـع ـت ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة« :تـ ــزام ـ ـنـ ــت م ـعــركــة
استقالل لبنان مع نشر تهم دوغمائية
وق ــوم ــوي ــة ك ـث ـي ــرةّ ،ف ــوص ــف ال ـب ـعــض
ّ
يتعمد
استقالل لبنان بالهش ألنه لم
بــدمــاء املـنــاضـلــن الـلـبـنــانـيــن ،ونعته
الـبـعــض اآلخ ــر بــأنــه صنيعة الـجـنــرال
س ـب ـيــرز ل ـت ـعــزيــز ال ـن ـف ــوذ الـبــريـطــانــي
على حساب النفوذ الفرنسي في شرق
البحر املـتــوســط» .وفــي دراس ــة أخــرى،
لــوج ـيــه كــوثــران ــي ب ـع ـنــوان «إشـكــالـيــة
الــدولــة والطائفة واملنهج فــي كتابات
تــاري ـخ ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة» ،سـيـتـبـ ّـن أن كل
طائفة كتبت التاريخ «على مزاجها»،
ُ
ً
«ت ّ
غيب» الطائفة الشيعية مثال،
فيما
عن حقبة االستقالل .بعد املدرسة ،قد
«يدندن» التلميذ مع مارسيل خليفة...
«اجا التاريخ طعمانا كف»!

وراء كل «رجاالت االستقالل»...
امرأة لم تستقلّ بعد!
فرح الحاج دياب
مــا زال ــت امل ــرأة الـلـبـنــانـ ّـيــة عــالـقــة بني
ّ
صفحات كـتــاب الــتــاريــخ الــوطـنــي .ال
دور ُيذكر في االستقالل
يظهر لها أي ٍ
عـ ــام  .1943ك ـت ــاب الـ ـت ــاري ــخ يـمـتـلــئ
بـ ــالـ ــرجـ ــال ،وت ـ ـضـ ـ ّـج «االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت»

(هيثم
الموسوي)

بتكريم «ال ــرج ــاالت» ،الــذيــن خــرجــوا
ّ
راشيا ،دون غيرهم .بحثنا
من قلعة
كـثـيـرًا ،لـكــن ال ـتــاريــخ «أس ـق ــط» امل ــرأة
من الـحــدث« ...حينها لم يكن للمرأة
حق االنتخاب أو املشاركة في العمل

الـسـيــاســي ،ولــذلــك لــم يـلـمــع اس ــم أي
ّ
ام ـ ـ ــرأة ف ــي ذل ـ ــك ال ـ ّـحـ ــن» ،ي ــؤك ــد لـنــا
املـ ّ
ـؤرخ مسعود الضاهر ،الذي حاول
الـتــأكــد مــن املــوضــوع ،و«فـلـفــش» في
مكتبته الغنية ،بحثًا عن اســم يبدد
الفكرة.
ّ
اللبنانية لم
فــي ال ــواق ــع ،ح ــال امل ـ ّـرأة
ّ
يتغير كـثـيـرًا ،رغــم أنـهــا نــالــت الحق
بــاالنـتـخــاب مـنــذ ع ــام  .1953ولبنان
أول الـ ــدول الـعــربـيــة ال ـتــي أقـ ـ ّـرت هــذا
ال ـح ــق .لـكــن ال ـحــق يـبـقــى نــاق ـصــا ،أو
م ـن ـت ـق ـصــا ،إذ ال ي ـ ــزال وج ــوده ــا في
ً
ّ
السياسية ُم ّ
همشًا وخجوال،
الحياة
ســواء من حيث التمثيل أو املشاركة
في األحــزاب .إذ اقتصرت مشاركتها
منذ «قيامة» لبنان «املستقل» ،على
 10نــائـبــات و 8وزي ــرات فـقــط .انتظر
لبنان  61سنة بعد نيله استقالله،
ل ـي ـش ـهــد ت ــول ــي ّأول امـ ـ ـ ــرأة مـنـصـبــا
وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــا ،بـ ـع ــد تـ ـع ــاق ــب  66ح ـكــومــة
مـنــذ االس ـت ـق ــال ،ت ـف ـ ّـرد ال ــرج ــال بكل
م ـن ــاص ـب ـه ــا الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة ف ـ ــي عـ ـه ــد 8
رؤسـ ـ ــاء ج ـم ـهــوريــة .ح ـصــل ذلـ ــك في
ال ـح ـك ــوم ــة رقـ ــم  67ب ـع ــد االس ـت ـق ــال
بــرئــاســة ال ـ ّـراح ــل عـمــر ك ــرام ــي ،الـتــي
ضمت للمرة األولــى عنصرًا نسائيًا
في طاقمها الــوزاريُ .
فع ّينت السيدة
الــوزيــرة ليلى الصلح حـمــادة وزيــرة
لـلـصـنــاعــة ،لـكــن امل ـفــارقــة أن ـهــا «ابنة»
ري ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة

ال ـل ـب ـنــان ـيــة األولـ ـ ــى ب ـعــد االس ـت ـق ــال.
ّ
وال ـ ّـصـ ـل ــح ل ـي ـس ــت إل نـ ـم ــوذج ــا عــن
َ َ ْ َ
ال ـس ـيــاس ـ ّـيــات ال ـل ــوات ــي وصـ ــلـ ــن إلــى
ّ
موقعهن عن طريق الوراثة.
ّ
تـعـبـئــة اإلنـ ـ ــاث ع ـبــر امل ـن ــظ ـم ــات غير
ّ
الحكومية ،وانخراطهن في املجتمع
املــدنــي ،هــو مـحــاولــة «عـلــى الطريقة
الغربية» ،لستر تهميشهن في الحياة
ال ـس ـي ــاس ـ ّ ّـي ــة ،ب ـع ــد ال ـف ـش ــل ب ــان ـت ــزاع
«الكوتا الن ّ
سائية» ،ورفــض البرملان
ُ
ل ـن ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة (ن ـس ـب ــة ّ ال تـقــل
عــن  %30كـحــد أدن ــى مــن املــرشـحــات
ّ
البرملانيات ،أي  38مقعدًا) .ذلك رغم
ً
أن «ال ـك ــوت ــا» لـيـســت حـ ــا ،إن ـمــا هي
ّ
«افتعال حل».
فيما لبنان ،بعد سنوات االستقالل
ال ـطــوي ـلــة ،ت ــراج ــع ال ـي ــوم ال ــى املــرتـبــة
 181ب ــن  193دول ـ ــة ف ــي الـتـصـنـيــف
العاملي للدول ،على «متغير التمثيل
الـنـســائــي» فــي ال ـبــرملــان ل ـعــام .2016
فـفــي ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي ال ـي ــوم أرب ــع
ن ــائـ ـب ــات ( %3مـ ــن امل ـ ـقـ ــاعـ ــد) .بـهـيــة
الـ ـح ــري ــري ،ج ـي ـل ـبــرت زوي ـ ـ ــن ،نــاي ـلــة
تويني ،وستريدا جعجع .الحريري
هي «شقيقة» الراحل رفيق الحريري.
تــويـنــي ابنة ال ــراح ــل ج ـب ــران تويني
وحـ ـفـ ـي ــدة ال ـ ــراح ـ ــل غ ـ ـسـ ــان ت ــوي ـن ــي.
وجعجع زوجة قائد القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع وابــنــة أخ ال ـن ــائ ــب
الـ ـس ــاب ــق ج ـ ـبـ ــران طـ ـ ــوق .وج ـي ـل ـبــرت

زوي ــن ابنة الـنــائــب والــوزيــر موريس
زوين.
أم ــا تــاريـخـيــا ،فـقــد سـجــل فــي تــاريــخ
لـ ـبـ ـن ــان  10نـ ــائ ـ ـبـ ــات ف ـ ـقـ ــط .م ـي ــرن ــا
البستاني كــانــت ّأول نائبة لبنانية
انتخبت بالتزكية فــي نـيـســان سنة
 ،1963خ ـل ـفــا لوالدها ال ـن ــائ ــب امـيــل
الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي الـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ب ـح ــادث ــة
تحطم طائرته الخاصة .تلتها نائلة
ّ
معوض التي عينت نائبة في املجلس
النيابي سنة  1991عن منطقة زغرتا
بـعــد اغ ـت ـيــال زوجها ريـنـيــه مـعــوض.
وان ـت ـخ ـبــت نــائ ـبــة ف ــي دورات 1992
و 1996و 2000و .2005في دورة ،1992
فــازت مهى الـخــوري أسعد بالتزكية
عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ج ـب ـي ــل (خ ـ ـ ــال م ـقــاط ـعــة
املسيحيني لالنتخابات) بعدما بدأت
عملها السياسي إثر اغتيال شقيقها
غيث الخوري في  .1985كما انتخبت
بهية الحريري ،شقيقة الراحل رفيق
الحريري ،نائبة عن مدينة صيدا عام
 .1992وفــي دورة  ،1996ف ــازت نهاد
سعيد عن دائــرة جبيل بعدما بدأت

حياتها السياسية إث ــر وف ــاة زوجها
ال ـن ــائ ــب ان ـ ـطـ ــوان س ـع ـي ــد ،وخ ــاض ــت
االنـتـخــابــات الفرعية سنة  1965في
وج ــه ال ـع ـم ـيــد ري ـم ــون اده وخ ـســرت
ب ـف ــارق مـئـتــي صـ ــوت ،ونــاف ـس ـتــه في
انـتـخــابــات  1968و .1972وفــي دورة
 2005ف ــازت صــوالنــج الـ ّـج ـمـ ّـيــل ،هي
زوجــة بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل ،بــالـتــزكـيــة عن
الدائرة األولى في بيروت.
على املستوى الوزاري يبدو التوريث
أقل تأثيرًا .فبعد الوزيرة األولى ليلى
ّ
الصلح ،انضمت وفاء الضيقة حمزة
الـ ــى ال ـص ـل ــح ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة نـفـسـهــا
وزيـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب.
ً
ُ
وعينت ريــا الحسن وزي ــرة للمالية،
ومنى عفيش وزيرة دولة ،والقاضية
أليس شبطيني وزيرة للمهجرين ،ثم
عناية عز الدين في الحكومة الحالية.
ّ
في أغلب األحوالّ ،
ياسيات ـ على
الس
ّ
ّ
قلتهن ـ وصلن ألنهن إخوة أو بنات
ـال املــرأة
أو أق ـ
ـارب لــرجــال ...فمتى تـنـ ّ
الذ ّ
ّ
كورية
اللبنانية «استقاللها» عن
السي ّ
ّ
اسية؟
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سيكتشفون «التسويات» ،و«القوى اإلقليمية» .ومنهم من قد يشعر أن لبنان ما زال فرنسيًا أكثر من كونه لبنانيًا .ومن العوامل
بالفعل ،أكثر من ِالشعار ،يبقى الجيش اللبناني .ألسباب عديدة ،اقترن الجيش باالستقالل ،واقترنت
القليلة التي تحمي «االستقالل» ِ
الذكرى بعرضه العسكري ،من دون أن يلغي ذلك ـ بعد  74عامًا ـ الحاجة الملحة ،إلى بناء سردية وطنية حقيقية لالستقالل،
تقوم على مصالحةٍ مع التاريخ ،وال تقوم على «استقالل الطوائف» عن بعضها البعض

«أحداث حوادث لبنانية»!
ال يوجد في كتاب
التاريخ وال في كتب
المؤرخين أي اشارة
إلى «نساء االستقالل»
(هيثم الموسوي)

«موسم» لالحتفال...
وبيع األلبسة العسكرية!

يارا سعد
يـ ــرتـ ــاح الـ ـب ــائ ــع ع ـن ــدم ــا ن ـس ــأل ــه عــن
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالت الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بــاألط ـفــال .يـخـبــرنــا أن مـحـلــه يشهد
ً
إق ـب ــاال مـلـحــوظــا فــي عـيــد االسـتـقــال
تـحــديـدًا ،مــن قبل األهــالــي« ،ال ألنهم
متحمسون ،بل ألن املدارس تجبرهم.
األهالي ال يريدون الشراء» .وتتراوح
أسـ ـع ــار هـ ــذه ال ـ ـبـ ــدالت ب ــن  25و40
ألفًا .املــدارس ـ والحمد لله ـ مسؤولة
وواع ـ ـيـ ــة أله ـم ـي ــة «الـ ـعـ ـسـ ـك ــرة» مـنــذ
«الـ ـطـ ـف ــول ــة» .وهـ ـك ــذا ي ـظ ــن الـجـمـيــع
أنـ ـه ــم «ي ـ ـشـ ــاركـ ــون» فـ ــي االحـ ـتـ ـف ــال،
وف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـقـ ــال .ال ي ـت ــوق ــف األمـ ــر
على األطـفــال .ألــم نحفظ جميعًا تلك
األغنية الشهيرة التي تقول «تسلم يا
عسكر لبنان يا حامي استقاللنا؟».
ّ
يحبون الجيش،
اللبنانيون عمومًا
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم «ي ـ ـبـ ــالـ ــغ» ف ـ ــي م ـح ـب ـتــه،
فيحاول «تقليد» الجيش .داخل هذا
امل ـح ــل ،وه ــو أح ــد امل ـح ــال «املــدن ـيــة»
املخصصة لبيع ال ـل ــوزام العسكرية
ـ ـ القديمة والـجــديــدة ـ ـ ستجد كــل ما
ّ
يتعلق بالجيش والجيوش .يخفض
صاحب املحل الـصــوت عند رؤيتنا.
تـبــدو عليه الـثـقــة .يــؤكــد لنا مفاخرًا
بالقول إنه يبيع ،ليس للجيش فقط،
إن ـمــا ملــا يـسـ ّـمـيــه «ش ـبــاب ـنــا» ،قــاصـدًا
شبانًا من أحزاب محلية .وال أحد حقًا
يمكنه أن يعرف كيف يمكنه التأكد
من أن «شبابنا» ،الذين يبيعهم ،هم
ف ــي ال ـج ـيــش ،أو لـيـســوا ك ــذل ــك .لــديــه
«أســالـيــب خــاصــة» للتحقق عـلــى ما
ي ـب ــدو .ن ـســألــه ع ــن ال ـبــدلــة ال ـجــديــدة،
فيقول بلهجة العارف ،إن اسم البدلة
ً
ع ـ ــادة يــرت ـبــط بــاملـنـطـقــة الـجـغــرافـيــة
«الـ ـشـ ـب ــاب بـ ـج ــرود ع ــرس ــال ارتـ ـ ــدوا
بـ ــدالت تـسـمــى «دي ـج ـي ـت ــال» ،أم ــا في
ال ـج ـنــوب ف ــي ح ــرب ت ـم ــوز وغ ـيــرهــا،
ف ــإن ـه ــم ي ـ ــرت ـ ــدون ب ــدل ــة ت ـش ـب ــه بــدلــة
الجيش الـحــالـيــة»ُ ،
ويــرجــع ذلــك إلى

األخضر كان لون البدلة األولى وكان يشبه الثياب العسكرية الفرنسية (مروان بو حيدر)

التمويه .ولسيرة األلوان ،يحدثنا عن
بدلة الجيش اللبناني .األخضر كان
لون البدلة األولى .كان يشبه الثياب
العسكرية الفرنسية .تــرك االنـتــداب
أث ـ ـ ـ ـرًا بـ ـع ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال .ف ـ ــي ،1983
ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـ ـبـ ــدالت .ص ـ ــارت أم ـيــرك ـيــة
الطابع .بعد الطائفّ ،
تغيرت بدالت
«األفــواج الخاصة» .واليوم ،وتزامنًا
مــع «االسـتـقــال» ،ستتغير للجميع،
يعرف «الخبرية» ،وإن كانت ستبقى
«متأثرة» ببدالت الجيوش «الكبرى»
في العالم.
ف ــي األسـ ـ ــاس ،ق ــد يـسـتـغــرب الـبـعــض
وجود محال مخصصة لبيع األعتدة
الـعـسـكــريــة بــن ال ـن ــاس .وق ــد يصعب
ّ
ع ـل ــى ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر أن يـ ــدلـ ــك إل ــى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح امل ـ ــؤدي إل ــى هــذا
النوع من املـحــال .لكن الناس عمومًا
ًّ
ي ـعــرفــون أن ف ــي «مـنـطـقـتـهــم» م ـحــا
لــألـبـســة الـعـسـكــريــة .وه ــي مرخصة
وليست ممنوعة .بعد جهد ،استطاع
خياط عجوز مشغول بثوب يحوكه،

أن يدلنا إلى طريق محل آخر .صغير
جدًا ،وفيه الكثير من البضاعة .أحذية
مــن كــل املـقــاســات مصفوفة بترتيب.
«ريـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــرات» ص ـ ـحـ ــراويـ ــة وس ـ ـ ــوداء
عـلــى ح ــد الـ ـس ــواء .بـ ــدالت «جـيـشـيــة»
مـتــراصــة عـلــى الـحــائــط وراء الـبــائــع.
وف ــي املـحــل رج ــان ي ـت ـبــادالن أط ــراف
الحديث .حديث انقطع لحظة دخولنا

تتراوح أسعار البدالت
لألطفال بين  25و 40ألفًا
والمدارس توصي بشرائها
املـحــل .صاحب املحل ال يرغب كثيرًا
بالحديث عن املوضوع .إنه موضوع
«ح ـس ــاس» .لـكــن ب ـم ـقــدوره أن يشرح
طبيعة عمل محال كهذه باختصار.
يقول إنه ليس بمقدورهم فتح محال
كـهــذه ،مــا لــم يكن لديهم بضائع في
ً
ت ـعــاون ـيــة ال ـج ـي ــش .ف ـض ــا ع ــن أنـهــم

الجيش اللبناني في حلة جديدة :بدالت «أميركية» وأحذية «مودِرن»
طيف االستقالل خجول هذا العام في لبنان.
األزمــة السياسية تطغى على الحدث .فرنسا
كانت محطة الرئيس الـحــريــري األخـيــرة بعد
اح ـت ـجــازه ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وفــرن ـســا نفسها
اح ـت ـج ــزت ل ـب ـن ــان ق ـب ــل  74ع ــام ــا .رغ ـ ــم كــل
ش ــيء يـبـقــى االس ـت ـق ــال مـنــاسـبــة ال ب ـ ّـد من
االحـتـفــال بـهــا ،والـجـيــش مــؤسـســة ال بــد وأن
تكون معنية باالستقالل .تغييرات ينتظرها
العسكريون هــذا ال ـعــام ،وستظهر «رسميًا»
في عيد االستقالل املقبل ( ،)2018والحديث
هنا عن ّ
تغير البدالت .سيصير الزيتي فاتحًا،
وستصبح أكثر شبهًا ببدلة «القوات الوسطى»
«رنيجر»
األميركية .التصميم الجديد يشمل
ً
ـدال من األســود الضخم ُامل َ
عتمد
صـحــراوي ،بـ
حاليًا .وحسب مصادر في الجيش ،فإن البدلة
ال ـجــديــدة سـتـكــون «أق ــل تــرقـيـطــا» ،وسـتـكــون

فيها مساحة أوســع للزيتي الفاتح ،لتناسب
النظرة العسكرية الجديدة إلى اللباس ،وتالئم
العمل في امليدان من الناحية الجغرافية .غير
أن التغيير األســاســي ال ــذي يسعى إلـيــه قائد
ال ـج ـيــش م ـنــذ تــول ـيــه م ـهــامــه ،ال ي ـتــوقــف عند
الـشـكــل ـ ـ ال ــذي يـلـعــب دورًا فــي ب ـنــاء «هــويــة»
بـصــريــة للجيش ـ ـ بــل يــرتـكــز إل ــى «نـفـسـيــة»،
وح ـتــى فــي حـيــاتــه الـيــومـيــة ،وذل ــك مــن خــال
التقديمات والتسهيالت ،بحسب مصادر في
الـجـيــش .تـتـضــارب املـعـلــومــات ح ــول ال ـبــدالت
الجديدة .ثمة من يقول إنها «هبات» .مصدر
آخر في وزارة املالية ،يؤكد أن األمر «أوكل إلى
ُ
ثالثة أشخاص ،ولم تجر أي مناقصة ،ولم يكن
هـنــاك أي دفـتــر ش ــروط» .أحــد تـجــار األلبسة
العسكرية ،الذين يبيعون الجيش ،يقول «قد
تكون هبة ،لكن إنجاز الـبــدالت الجديدة ليس

كذلك» .ثم يوضح «باألساس هذا األمر يتم من
خالل مناقصة رسمية» ،مستدركًا بشيء من
عــدم املـبــاالة «البلد كلو واس ـطــات» .معلومات
أخ ــرى حــول عــدد ال ـبــدالت تحتاج إلــى البحث
والتدقيق .عدد البدالت الجديدة سيكون 200
ألف ،في حني أن عديد الجيش أقل من ذلك .هذه
املعلومة «مؤكدة» حسب التاجر« :أعتقد لكل
عسكري ثالث بدالت» ،ويشرح ممازحًا« ...في
العادة يأخذ كل عسكري بدلة واحــدة رقيقة،
وه ــي إم ــا كــوريــة أو صـيـنـيــة ال ـص ـنــع .لكنني
أعـتـقــد أنـهــا صـيـنـيــة» .يستفيض فــي امل ــزاح،
ولكن بنبر ٍة ال تخلو من الجدية« :حتى بدالت
الجيش األميركي صينية».
فــي أوس ــاط العسكريني ،نقاشات كثيرة عن
ً
ال ـب ــزة ال ـج ــدي ــدة .حـ ــذاء ب ـلــون ال ــرم ــل بـ ــدال من
األسـ ــود .وب ــزة ب ــأل ــوان «مـ ـ ــودرن» .ي ـقــول أحــد

العسكريني« :مع بداية السنة الجديدة سيصبح
الرينجر الصحراوي أمـرًا واجـبــا» .أمــا في ما
يتعلق بالبزة الـجــديــدة ،يـ ّ
ـرجــح عسكري آخر
أنها «تشبه تلك التابعة للمغاوير ،وقد تكون
إي ـطــال ـيــة» .فـيـمــا يــؤكــد أح ــد أص ـح ــاب املـحــال
املـتـخـصـصــة بـبـيــع امل ــاب ــس ال ـع ـس ـكــريــة «أن
البدلة الجديدة اسمها  ،multicamوهي تشبه
البدلة األميركية» ،وعن الحالية يقول إنها «في
األصل أميركية تشبه بدلة املارينز» .هذا األمر
ال يعجب أحد العسكريني ،ويعتبره نوعًا من
«اإلحراج» ،من دون أن يلغي أن البدلة الجديدة
ستكون «أكثر هيبة» .املعادلة سهلة :الجيش
بوصفه جيشًا ،يحتاج إلى «الهيبة» ،والبالد،
تحتاج إلــى الجيش بوصفه مؤسسة ،تحمي
«استقالله».
يارا...

ب ـح ــاج ــة ل ــرخ ـص ــة ت ــؤخ ــذ م ــن وزارة
الدفاع الوطني ،وإال فإن عملهم يكون
غير شرعي .رغبته في عــدم التحدث
م ــا زال ــت مـسـتـمــرة ،وم ــع ذل ــك يـشــرح
لـنــا كـيــف يـتــم ال ـب ـيــع« .هـ ــذه املــابــس
ُ
والبدالت ،ال تباع إال للعسكريني فقط،
أطلب البطاقة العسكرية من الزبون،
أسـ ّـجــل اسـمــه ورقـمــه وتــاريــخ الـشــراء
ف ــي س ـج ــل خ ـ ـ ــاص» .أم ـ ــا األسـ ـ ـع ـ ــار...
فيتحول صاحب املحل هنا إلى تاجر
«طبيعي» ،ويبدأ الشكوى« :اضطررنا
إل ـ ــى ت ـخ ـف ـيــض ال ـس ـع ــر إل ـ ــى  70أل ـفــا
بعدما تقرر تغييرها .نشتري البدلة
ال ــواح ــدة بـسـعــر الـجـمـلــة بـمــا يـقــارب
 68ألفًا ،ونبيعها بمئة ألــف» .وليس
األط ـ ـفـ ــال فـ ـق ــط .ف ــي ع ـي ــد االس ـت ـق ــال
ً
«نشهد إقباال عامًا ،هناك من يتلقط
ال ـص ــور ويـضـعـهــا ع ـلــى الـفــايـسـبــوك
كتعبير عن الحب للجيش اللبناني».
االسـ ـتـ ـق ــال م ـنــاس ـبــة «ك ـ ّـس ـي ـب ــة» ل ــه،
ومـنــاسـبــة لــاسـتـعــراض عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي!
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عيادة

الخانوق :مرض «جيل» الطفولة
تحل بوادر فصل
ما إن ّ
الشتاء ،حتى تبدأ األزمات
الصحية بالظهور ،واحدة
تلو األخرى .وكلما تقدمت
أيامه ،يفقد هذا الفصل
رونقه مع «تكاثر} األمراض،
وخصوصًا لدى األطفال.
ومن بين الئحة األمراض
التي تصاحب موسم المطر
مرض {الخانوق} الذي
يصاب به بعض األطفال.
فما هو هذا المرض؟ وما
هي أعراضه؟ وكيف
يمكن عالجه؟ واألهم
من ذلك كله ،كيف يمكن
الوقاية منه؟
"النباح" .في بعض الحاالت ،ال تعود
تلك الكلمة رهينة "صوت" الكلب ،فثمة
من يستعيرها لوصف نوبة السعال
التي ُيصاب بها األطفال املمسوسون
ّ
بمرض الشاهوق .املــرض الــذي يحل
سعال
منتصف الليل من خالل نوبة
ّ ٍ
بحة
مفاجئة ،تترافق في الغالب ،مع
وصـ ـع ــوب ــة ف ــي ال ـت ـن ـف ــس ت ـج ـعــل مــن
ال ـص ـعــب مـعـهــا ال ـع ــودة إل ــى الــوضــع
الطبيعي .وفي التعريف الطبي لهذا
امل ــرض ال ــذي يصيب األط ـفــال ،يحمل
ال ـشــاهــوق صـفــة "ال ـش ـي ــوع" ،فـهــو من
الئ ـحــة األمـ ــراض األك ـثــر ح ـضــورًا في
مــرحـلــة الـطـفــولــة ،والـ ــذي تتسبب به
عــدوى فيروسية ،حيث يحدث تورم
وانتفاخ داخل الحلق ،وخصوصًا في
الحبال الصوتية وأنسجة الحنجرة،
األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلــى ح ــدوث سعال
يشبه النباح وبحة صوت وضيق في
التنفس.

جبل الخانوق

ّ
يعد الشتاء من املواسم املحفزة لهذا
املرض ،وهو يصيب األطفال من عمر 3
أشهر إلى عمر  6سنوات ،على أن عمر
ٍ
الذروة هو عندما يبلغ الطفل عامني.
ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذا امل ـ ــرض أنـ ــه يصيب
الــذكــور أكثر من اإلن ــاث ،مع استثناء
تـلــك الـحـســابــات املتعلقة بالقصص
العائلية ،إذ تشير الــدراســات الطبية
إل ــى ارت ـبــاط  %15مــن اإلصــابــة بهذا

املرض بالسجل العائلي .إذًا ،يتطلب
ه ــذا امل ــرض اهـتـمــامــا خــاصــا ملرضى
هــذا الجيل ،حيث يكون قطر مسالك
الـتـنـفــس صـغـيـرًا وق ــد ت ــؤدي الـنــوبــة
النسداد بارز في مجرى التنفس.
ي ـبــدأ ال ـخــانــوق الـفـيــروســي بــالــزكــام.
س ـي ــان ف ــي األن ـ ــف وارت ـ ـفـ ــاع طـفـيــف
لـلـحــرارة وس ـعــال .عـقــب بضعة أي ــام،
ت ـش ـت ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــوارض وت ـ ـقـ ــوى ن ــوب ــات
ال ـس ـع ــال لـتـصـبــح أص ـع ــب ف ــي الـلـيــل
وع ـ ـنـ ــد ال ـ ـب ـ ـكـ ــاء .وغـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ــا ت ـظ ـهــر
األعــراض وفقًا لشدة املــرض ،فتتنوع
م ــا ب ــن ال ـب ـ ّـح ــة والـ ـسـ ـع ــال ال ـن ـبــاحــي
ال ـق ــوي ـ الـشـبـيــه ب ـصــوت ك ـلــب املـ ــاء ـ
والصرير .هذا ما يحدث في الحاالت
األكـ ـث ــر شـ ـي ــوع ــا .ولـ ـك ــن ث ـم ــة ح ــاالت
أصعب ،يدخل معها الخانوق مرحلة
الـخـطــر ،حـيــث تظهر ع ــوارض ضيق
التنفس والفرط في استخدام عضالت
التنفس والـشـعــور بـحــدوث تجويف
فــي الـقـفــص ال ـص ــدري مــع كــل شهقة.
وفـ ــي ت ـلــك ال ـح ــال ــة ال ــوخ ـي ـم ــة ،يظهر

"زراق" أو شـحــوب ح ــول الـفــم يرافقه
تململ لدى املريض ،األمر الذي يزيد
مــن شــدة الصرير ،وقــد يصل الخطر
إلــى ح ــدود الـتـعــب والـغـيـبــوبــة ،األمــر
الذي يدل على قصور تنفسي .ويصل
ال ـخــانــوق إل ــى أوجـ ــه بـعــد يــومــن أو
ثالثة أيام من بداية أعراض العدوى،

يصيب الخانوق األطفال من
عمر  3أشهر إلى  6سنوات ويبلغ
ذروته في عمر السنتين

الطبيب أو غرفة الطوارئ.
ّ
وم ــن ال ـع ــوارض ال ـتــي تـحــتــم الـلـجــوء
إلى الطبيب:
ـ حدوث نوبة سعال بال توقف.
ـ ظـ ـه ــور ص ــري ــر ت ـن ـف ـســي فـ ــي حــالــة
الهدوء لدى الطفل.
ـ ض ـي ــق ال ـت ـن ـف ــس ،أو ظـ ـه ــور ف ـجــوة
عـمـيـقــة ف ــي الـقـفــص ال ـص ــدري أو في
البطن مع كل شهقة.
ـ ظهور شحوب أو زراق حول الفم.
ـ صـ ـع ــوب ــة الـ ـبـ ـل ــع أو ت ـ ـسـ ــرب ل ـع ــاب
بكميات كبيرة من الفم.
ـ الحرارة املرتفعة.
ـ الغيبوبة.

ويستمر عادة حوالى أسبوع.

مراحل العالج

ال يحمل الـخــانــوق فــي الـغــالــب صفة
ال ـخ ـط ــر ،ول ـك ــن ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت،
يـ ـج ــب ال ـت ـن ـب ــه ل ـ ـعـ ــوارضـ ــه الـ ـت ــي قــد
تنذر بحدوث أمــر غير طبيعي .وفي
هــذه الـحــالــة ،يجب التوجه ف ــورًا إلى

تتعدد مراحل عــاج نوبات السعال،
عـلــى أن ـهــا ف ــي مـجـمــل ال ـح ــاالت تـبــدأ
ب ــامل ـت ــاب ـع ــة ال ـع ــام ــة ل ــوض ــع امل ــري ــض
م ــن خ ــال إج ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ،ومـنـهــا
ف ـحــوص ق ـيــاس إش ـب ــاع األوكـسـجــن
ف ــي ال ـ ــدم ،ب ـم ـســاعــدة كــاشــف ملصق

مرحلة الذروة

ع ـلــى اإلصـ ـب ــع .وف ــي ب ـعــض األح ـي ــان
فحص غــازات الــدم (مقياس ملستوى
األكـسـجــن وثــانــي أكسيد الـكــربــون).
وي ـف ـتــرض ب ـعــد ذلـ ــك ،إع ـط ــاء ســوائــل
عــن طريق الفم أو التسريب وإعطاء
أوكسيجني بحسب الحاجة.
أمــا في ما يخص األدوي ــة ،فال يوجد
دواء واحد للعالج ،وهي منوعة تبعًا
للحالة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال
يجوز استعمال أدوية للتهدئة ،وذلك
لكونها تثبط التنفس .كما مــن غير
ّ
املحبذ استعمال أدوية طاردة للبلغم
وذلــك لكونها تحفز مسالك التنفس.
أض ـ ــف إل ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــاج ب ــاملـ ـض ــادات
الحيوية ال يفيد فــي عــاج الخانوق
الفيروسي.
في الحاالت الصعبة جدًا ،التي يتطور
ف ـي ـه ــا قـ ـص ــور ت ـن ـف ـس ــي ،قـ ــد يـتـطـلــب
األمــر إدخــال أنبوب من خالل األوتــار
الصوتية إلج ــراء تنفس اصطناعي.
ويكون ذلك في غرفة الطوارئ.

تعريف

العناية التلطيفية :خيارات نهاية الحياة
العناية التلطيفية هي مقاربة طبية تهدف الى مساعدة
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن أم ـ ـ ــراض مـسـتـعـصـيــة أو م ـه ـ ّـددة
ّ
للحياة ،ومساعدة أســرهــم أيـضــا .وتــركــز هــذه املقاربة
عـلــى تخفيف مـعــانــاة املــريــض ،قــدر اإلم ـكــان ،بواسطة
التشخيص املبكر واملعاينة الدقيقة واملتابعة الــدؤوبــة
ومعالجة األوجــاع أو أية مشاكل أخرى طارئة ،جسدية
ً
كانت أم نفسية أم اجتماعية ،وصوال إلى تحسني نوعية
حياة املريض ودعم أسرته.
وانطالقًا من اإليمان بأنه يتوجب توفير أفضل نوعية
ممكنة مــن الـعـيــش ،طــاملــا ّأن املــريــض على قيد الحياة،
ُ
فــالـعـنــايــة التلطيفية تـعـنــى بــاح ـتــرام رغـبــاتــه ومــراعــاة
قيمه ومعتقداته والعمل على مساندة بقائه في أحسن
حال ممكن وألطــول مدة متاحة .ويكون ذلك مشروطًا

بـعــدم امل ـســاس بـكــرامـتــه اإلنـســانـيــة وبـحـقــه فــي تقرير
مصيره .وفــي هــذا السياق ،تحرص العناية التلطيفية
على التخفيف من ّ
حدة األلم والخوف ووحشة الوحدة.
وعند وصول األجل ،يعمل موفرو العناية التلطيفية على
مساندة املريض في آخر لحظاته.
هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا فــي الــواقــع ،فــا ي ــزال لبنان والـبـلــدان
املجاورة له يعانون من نقص في إمكانية تقديم العناية
الـتـلـطـيـفـيــة مل ــن يـحـتــاجـهــا ،ف ـعــدد ال ـه ـيـئــات واملـنـظـمــات
الـتــي تـقــدم ه ــذه الـعـنــايــة الطبية قليل ج ـدًا .وم ــن خــال
اإلح ـص ــاءات الـتــي أجــريـنــاهــا فــي هــذا اإلط ــار ،تـبـ ّـن بأن
ما يقارب  1500حالة سنويًا لم تستحصل على هذه
الـعـنــايــة ال ـتــي مــن شــأنـهــا إزالـ ــة األل ــم أو الـتـخـفـيــف منه
وتحسني "نوعية" نهاية حياة هؤالء ومساندة املهتمني

بهم فــي هــذه الفترة الحرجة ،والـتــي قــد يصعب عليهم
ّ
فيها اتخاذ القرارات األنسب ملريضهم ولهم.
وإلــى جانب قلة توافر العناية التلطيفية في بالدنا ،قد
يـحــرم املــريــض مــن ه ــذه الـعـنــايــة بسبب اعـتـقــاد بعض
األطـبــاء أنها خيار ال يؤخذ بــه إال فــي حــال عــدم توافر
خيارات عالجية أخرى .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنها ال
تستهدف فقط أصحاب األم ــراض السرطانية أو كبار
السن ـ وإن كانت األولوية تمنح لهم ـ وإنما تشمل أيضًا
الــذيــن يـعــانــون مــن أم ــراض مــزمـنــة ،عـلــى سـبـيــل املـثــال
مرضى االنسداد الرئوي املزمن أو األمــراض العصبية،
سواء أكانوا من األطفال أو من املتقدمني في السن.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــارُ ،س ـ ِـجــل عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات العشر
املاضية ّ
تقدمًا ملحوظًا ،في مجال تلك العناية في لبنان،

كاف .ولكنُ ،يحسب لهذا البلد أن العناية
وإن كان غير ٍ
التلطيفية بــاتــت اختصاصًا طبيًا معترفًا بــه رسميًا،
فــي أيــار مــن عــام  ،2011كما تأسست جمعيتان غير
حكوميتني لتقديم هذا النوع من العناية ملن يحتاجها.
مــع ذل ــك ،ال ت ــزال بــادنــا تفتقر إلــى جهد منظم لــزيــادة
ّ
الوعي االجتماعي في ما يخص تلك العناية .ولعل زيادة
نشاط املجموعات العاملة في هذا املجال في بلد صغير
مثل لبنان ،وإقامة الحوارات حول االهتمام بمن يعانون
مــن أم ــراض مستعصية ،وخـيــارات نهاية الحياة يغير
الــوضــع .وهــو مــا يلمسه العاملون فــي هــذا اإلط ــار ،ولو
بشكل طفيف.
ٍ
"بلسم"
املركز اللبناني للعناية التلطيفية
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إعداد راجانا حمية

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

نافذة

لغز الرغبة
فيصل القاق *

تصميم عماد خالدي

معلومات

المكسرات تقلل خطر مرض القلب
"ملء اليد من املكسرات مرتني أسبوعيًا تقلل خطر مرض القلب بنسبة
 ."%25خالصة توصلت إليها دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد
في الواليات املتحدة األميركية ،عقب إجــراء تجربة شملت أكثر من 200
ألف شخص .وفي هذا اإلطار ،وجدت املسؤولة عن الدراسة ،الدكتور مارتا
غوش فيري ،أن "األشخاص الذين تناولوا الجوز واللوز والبندق والكاجو
والفستق والـجــوز األميركي مرتني أو أكثر في األسـبــوع كانت احتمالية
إصابتهم بأمراض القلب التاجية أقل بنسبة  ،%23و %15أقل ألمراض
القلب واألوع ـيــة الــدمــويــة" .كما لفتت أن تـنــاول الكمية نفسها مــن الفول
السوداني قلل أيضًا مخاطر أمراض القلب التاجية بنسبة  ،%15و%13
ألمراض القلب واألوعية الدموية"ُ .يشار إلى أن املكسرات تحتوي على مواد
مضادة لألكسدة وبروتينات ومعادن وألياف غذائية.

تؤخر الشيخوخة
الصداقات القوية ّ

ال تدخل الصداقات القوية الفرح إلى القلب فقط ،فثمة جانب لم ّ
يتثن ألحد
ّ
االطالع عليه ،ويتعلق بـ"الوظيفة" الجديدة لتلك الصداقة .فمؤخرًا ،أشارت
دراسة أجراها باحثون في كلية فاينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن
بشيكاغو ،إلى أن "الصداقات القوية في سن الشيخوخة قد تمنع التدهور
العقلي" .وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة بعد سلسلة من الفحوص
للشبكة االجتماعية والقدرات املعرفية ملجموعة من األشخاص في سن
ُ
ُ
الثمانني" ،ولكن تما ِثل قدراتهم الذهنية األشـخــاص في املرحلة العمرية
للخمسينيات والستينيات" .وأبــرزت التحليالت واملتابعة أن "كبار السن
الذين احتفظوا بصداقات حتى مراحل متأخرة من عمرهم تمتعوا بكفاءة
قدراتهم اإلدراكية والنفسية حتى بعد بلوغهم سن الثمانني".

يعجل ألزهايمر
انقطاع التنفس أثناء النوم ّ

توصلت دراسة حديثة إلى خالصة مفادها أن انقطاع النفس أثناء النوم
بــن كـبــار ال ـســن ،وهــو مــا يسمونه اخـتـنــاق ال ـنــوم ،قــد يــزيــد مــن مخاطر
إصابتهم بمرض الزهايمر .وفي هذا اإلطار ،قال األستاذ املساعد في الطب
النفسي في كلية الطب بجامعة نيويورك ،البروفسور ريكادو أوسوريو ،إن
الدراسة بينت أن "اضطرابات النوم قد تسهم في ترسب األميلويد وتسرع
التدهور املعرفي لدى أولئك املعرضني لخطر اإلصابة بألزهايمر" .ويحدث
انقطاع التنفس أثناء النوم في حالة انسداد الشعب الهوائية كليًا أو جزئيًا.
ونتيجة لذلك ،يتوقف التنفس بشكل متقطع .وفي حالة املعرضني لإلصابة
بالزهايمر ،يحدث تجمع لتكتالت غير طبيعية من بروتني يسمى "بيتا
أميلويد" ،وألياف مكونة من "بروتني تاو" في الدماغ ،ومع هذه التجمعات
والتراكمات غير الطبيعية تتراجع وظائف الخاليا العصبية في الدماغ.

أول عقار "رقمي" للفصام
وافـقــت إدارة الـغــذاء وال ــدواء األميركية على اسـتـخــدام أول عقار "رقمي"
في الواليات املتحدة لعالج مرض الفصام ،حيث يمكن تتبعه رقميًا في
الـجـســم .ويـحـمــل ه ــذا الـعـقــار اســم "أبـيـلـيـفــي" ( )Abilifyويـحـتــوي على
مستشعر قابل للهضم ينشط لــدى تفاعله مــع ســوائــل املـعــدة ،فيسجل
تناول املرضى للعقار .وعلى هذا األساس "يرسل القرص الجديد البيانات
ألجهزة الهواتف الذكية للمرضى ليتيقنوا من تناولهم ال ــدواء ،ولألطباء
أيضًا في حالة موافقة املرضى" .وكانت الهيئة قد وافقت على العقار ألول
مرة في عام  2002لعالج الفصام ،قبل أن يتحول لعقار رقمي ،كما أجازت
الهيئة نظام املستشعر القابل للهضم للتناول في األســواق ألول مرة في
عام .2012

متالصقني في الوصف والوظيفة آلالف
بقي الجنس واإلنجاب
َ
الـسـنــن وح ـتــى لـعـهــد قــريــب ،ول ــم يـتــم فصلهما إال فــي أبـحــاث
كاف لفهم رغبة املرأة
ومسارات أيامنا هذه .لم يحصل جهد علمي ٍ
الجنسية طاملا تقوم بيولوجيا الجنس بواجب الحمل واإلنجاب.
ُصــودف أن أشــارت بعض الدراسات الى تداخل الرغبة الجنسية
برغبة اإلنجاب عند النساء ،فكان ازدياد رغبتها الجنسية خالل
فترة اإلباضة لالستفادة من فرص التلقيح واإلنجاب عبر تسريع
الحيوانات املنوية السابحة مع التيار نحو البويضة املنتظرة فرج
التلقيح.
كان ذلك التصور عن الرغبة الجنسية للمرأة سطحيًا وتبسيطيًا.
وكان نتيجة التستر والتجاهل والنكران ،ومحاولة لقمع الرغبة
عند ًاملرأة ،أحيانًا ممجوجة ،وأحيانًا أخرى همجية كختان اإلناث
ّ
إثارتهن املفتنة" .تراكمت الــدراســات الحديثة
"رأفــة بالرجال من
والكتب حول أصل ومسار الرغبة الجنسية عند املرأة ،متأرجحة
بــن "الــرغـبــة الجامحة الـفــالـتــة" وا َت ـهــام امل ــرأة بالجنون و"الـفــاتــرة
فهم
املعدومة" وقولبة املرأة باملرض ،ولم تستقر على
ٍ
تعريف أو ٍ
واحد.
ارتـبــط مفهوم الرغبة بــاإلثــارة عند بعض الباحثات ،بمعنى أنه
ُ
عندما تثار املــرأة تتولد عندها الرغبة ،وبالتالي ال يمكن للرغبة
أن توجد دون اإلثــارة ،ليبقى السؤال اللغز هل تكون الرغبة هي
اإلدراك الواعي لجهوزية جسم املــرأة للعمل الجنسي؟ يزيد ذلك
اللغز تعقيدًا العوامل املجتمعية والثقافية التي ال زالت تزواج بني
الرغبة والخصوبة واإلنجاب.
فتح الباحث كرافت  -ايبينغ في القرن املاضي نافذة أتاحت بداية
ُ
فهم للرغبة الجنسية وتأثرها بالخبرات الحياتية املبكرة ،والتربية
األسرية والجنسية ،ودور املرأة وحضورها في العالقة اإلنجابية
والجنسية ،وأهـمـيــة الـحـيــاة الجنسية فــي حـيــاة األف ــراد .تقدمت
ً
الباحثة النسوية بيڤرلي ويبيل أمياال لتؤكد أن الرغبة الجنسية
ُ
ال تختصر بتجربة واحدة أو معادلة فريدة ،بل تجمع مروحة من
ُ
التعبيرات املتنوعة واملختلفة في كل مرة ،وتضيف "كل امرأة تريد
ً
شيئًا مختلفًا" (مقارنة بالرجال مثال).
شكلت الرغبة الجنسية عند املرأة أحد أهم أركان ثالوث االستجابة
الـجـنـسـيــة (م ــع اإلثـ ـ ــارة وال ـن ـش ــوة) ،وأك ـث ــره ــا تـشــويـقــا وتـنــوعــا
وانـعـكــاســا الكـتـفــاء املـ ــرأة وســامـتـهــا ،وكــذلــك أكـثــرهــا تعرضًا
لالضطراب .تدني الرغبة الجنسية هو نسبيًا األكثر انتشار بني
كل االضطرابات الجنسية .حاولت بعض الباحثات تقييم الرغبة
الجنسية عــن طــريــق قـيــاس كمية الـســوائــل املهبلية كاستجابة
لإلثارة .غالبًا يكون السائل مؤشرًا ملستوى قوة الرغبة املتأتية
من تفاعالت الدماغ واملشاعر واملحيط.
للتمييز الجندري حصة وازنــة في لغز رغبة املــرأة ،فمنه درجت
ال ـعــادة على التفرقة الجنسية حيث الجنس لـلــرجــال واإلنـجــاب
لـلـنـســاء وال داع ــي ألكـثــر مــن ذل ــك .تتغير الــرغـبــة أيـضــا حسب
الظروف العاطفية والنفسية املختلفة ،وسلوك الشريك ،والعمر،
والــدورة الشهرية ،واالعتالل ،واألمــراض املزمنة ،وتناول األدويــة.
تغييرات متوقعة في مستوى الرغبة ال تجعل منها مرضًا إال
بما تشتكي منه .كذلك تتأثر بعامل هام يرتبط بشعور املرأة أنها
مرغوبة ومشتهاة ،ما اسماه البعض "نرسيسية" املرأة وطمعها
ُ
بتلك الطاقة الهائلة املتوقدة من رغبة اآلخرين بها والتي تشعل
رغبتها دون عقبات.
هنا ُيطرح السؤال الصعب عن إدراك املرأة لرغبة اآلخر تجاهها
كـ ُـمـحــرك لــرغـبـتـهــا؟ يــأتــي ذل ــك مــن سـيــاق أسـئـلــة مـتـعــددة حــول
"زوجي ّعم يزهق مني"" ،العالقة الشخصية ما عادت مثل قبل"،
"ما ّعم يعاملني بطريقة عاطفية وحساسة" .يشتبك الشخصي
بالعالقاتي بالنفسي بالصحي ليتالعب برغبة املرأة وليسبب لها
توترًا وتعصيبًا يصيب منها توازن حياتها اليومية والشخصية
ّ
مولدًا ً
أسى واكتئابًا.
لم تترك األبحاث املرأة وحيدة هنا .أبحاث العلوم العصبية الحديثة
تؤكد تشكل الرغبة وتفاعالتها الهرمونية والتواصلية (كخاصة
الــرجــل وأك ـثــر) .بعدها قــامــت منظمة الـغــذاء واألدوي ــة األميركية
ـاج دوائــي لتدني الرغبة الجنسية عند النساء
باملوافقة على عـ ٍ
ألس ـبــاب م ـحــددة وواض ـح ــة ،دواء ذو فــاعـلـيــة واض ـحــة شرطت
استعماله بالدواعي الصحيحة .وتكشف الدراسات عن تركيبات
دوائ ـي ــة جــديــدة وفـ َّـعــالــة ستغير مـســار مـفـهــوم ودراسـ ــة الرغبة
الجنسية للمرأة ووضعها في فضاء العلم العام واملعرفة املتاحة
خارج العيب والنكران.
ُ
في الفيلم الشهير إلليا كازان "عربة تدعى الرغبة" تجيب الراحلة
سائلها "أخـبــرونــي أن أستقل عــربــة تــدعــى الرغبة
ڤيڤيان الي ُ
وبعدها أستقل أخــرى تدعى املقبرة وبعدها أنــزل في اإلليزيوم
(سـكــن األرواح الـجــامـحــة)" .الفيلم عــن قصة تينيسي ويليامز
وكيف ُيشكل املجتمع الرغبة الجنسية للمرأة ويخفيها وينعتها،
وكيف َي ّ
حد من كيان املرأة واستقالليتها.
الـتـسـلــط عـلــى رغ ـبــة املـ ــرأة الـجـنـسـيــة ه ــو بــال ـتــواتــر تسلطًاعلى
امل ــرأة خ ــوف ــا م ــن جـنـســانـيـتـهــا كـمـحــدد ل ـحـضــورهــا وتمكينها
وحريتها .ذلك الزمن في طريقه إلى األفول.
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سوريا

األسد في روسيا ـ :2
بعد إنهاء اإلرهاب ...خطوة نحو «التسوية السياسية»
تغيرات كثيرة طرأت في العامين اللذين
فصال بين زيارتي الرئيس السوري لروسيا،
وكانت هزيمة «داعش» وسقوط رهان
«إزاحة األسد» ،أبرزها .اليوم ،تقود موسكو
حراكًا منسقًا مع إيران وتركيا في سوتشي،
وتوفد إلى الرياض مبعوثًا رفيعًا لضمان
تحييد المعارضة «المتشددة» عن هيكل
المعارضة الجديد ،مراهنة على قبول
دمشق بالمضي قدمًا نحو حل سياسي
يبدأ بـ«إصالح دستوري» ،وفق ما جرى
التوافق عليه في بيان الرئيسين األميركي
والروسي المشترك األخير
أع ــادت زي ــارة الــرئـيــس ال ـســوري بشار
األسـ ـ ـ ــد ،ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
ب ــوت ــن ،أول م ــن أمـ ــس ف ــي ســوت ـشــي،
إلـ ــى األذه ـ ـ ـ ــان؛ زيـ ــارتـ ــه امل ــاض ـي ــة قـبــل
م ــا ي ــزيــد ع ـلــى ع ــام ــن ،وال ـت ــي سبقت
إعــان بدء التدخل العسكري الروسي
لدعم الحكومة السورية .وكما مهدت
ّ
متغير جديد
الــزيــارة األول ــى لــدخــول
س ــاع ــد ف ــي تـ ـح ــول الـ ــواقـ ــع امل ـي ــدان ــي،

سيحضر مبعوث الكرملين
اجتماع الرياض المعني
بتوحيد المعارضة
تترافق األخـيــرة مــع خـســارة «داعــش»
لجميع مــدن «دولـتــه» املفترضة ،ومع
ج ـه ــود غ ـيــر م ـس ـبــوقــة إلط ـ ــاق مـســار
سياسي ضمن األطر األممية ،ويحظى
بقبول نسبة كبيرة من األطراف املعنية
بامللف السوري .الزيارة غير املتوقعة،
جـ ــاءت مـتــوافـقــة م ــع املـنـهــج الــروســي
ال ــذي يــركــز عـلــى «الـشــرعـيــة الــدولـيــة»
ومراعاة «سيادة» سوريا وحكومتها.
فالقمة املرتقبة في سوتشي بني زعماء
روسيا وإي ــران وتركيا ،إلــى جانب ما

يجري اإلعداد له في الرياض تحضيرًا
ملـحــادثــات سوتشي وجنيف ،سيقود
امل ـلــف ال ـس ــوري إل ــى مــرحـلــة مختلفة،
ض ـه ــا،
ت ـت ـط ـل ــب ق ـ ـبـ ــول دم ـ ـشـ ــق ب ـخ ــو ُ
بـضـمــانــات روس ـي ــة .وه ــو قـبــول أعـلــن
مبدئيًا ل ــدى زي ــارة املـبـعــوث الــروســي
ألكسندر الفرينتيف ،لدمشق ،وجرى
تأكيده أمس خالل لقاء سوتشي.
وض ـمــن ال ـل ـقــاء الـ ــذي ام ـتــد ألك ـثــر من
ث ـ ـ ــاث سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،نـ ــاقـ ــش ال ــرئـ ـيـ ـس ــان
بــوتــن واألس ـ ــد ،تـفــاصـيــل «الـتـســويــة
السياسية» التي يجري العمل عليها،
ك ـمــا ال ـن ـج ــاح ــات ال ـت ــي تـحـقـقــت ضد
اإلره ـ ـ ــاب .ووفـ ــق ال ـن ــص الـ ــذي نـشــره
موقع الكرملني عن اللقاء ،شدد بوتني
على أنه «يجري العمل مع الشركاء في
إيران وتركيا ...كما نعمل بنشاط مع
بلدان أخــرى ،منها العراق والواليات
املتحدة ومصر والسعودية واألردن».
ولفت إلــى أنــه «بـنـ ً
ـاء على اجتماعنا،
س ــأج ــري م ـ ـشـ ــاورات م ــع زعـ ـم ــاء تلك
البلدان» .وقال إنه يود أن يناقش مع
األسـ ــد «املـ ـب ــادئ األس ــاس ـي ــة لتنظيم
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وع ـق ــد مــؤتـمــر
(شعوب سوريا)» ،بدعم من الحكومة
ال ـس ــوري ــة .ول ـف ــت األسـ ــد ف ــي مـعــرض
رده ،إل ـ ـ ــى «ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة»
الـتــي تحققت «ف ــي ســاحــة املـعــركــة أو
سياسيًا» منذ بدء العملية العسكرية
الروسية ،والتي «سمحت بالتوصل
إل ــى تـســويــة سـيــاسـيــة» .وأث ـنــى على
مساهمة روس ـيــا فــي اح ـتــرام سـيــادة
س ـ ــوري ـ ــا واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ،و«دفـ ــاع ـ ـهـ ــا
عـنـهــا ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــابــر الــدول ـيــة،
بما في ذلــك عملية أستانا .وينطبق
الشيء نفسه على خطط عقد مؤتمر
(الـ ـح ــوار ال ــوطـ ـن ــي)» .وك ـش ــف بــوتــن
أن املـ ـبـ ـع ــوث الـ ــروسـ ــي الفــرن ـت ـي ـيــف،
سـ ـيـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـ ــري ـ ــاض
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاملـ ـع ــارض ــة ،الـ ـت ــي تـعـقــد
بــن  22و 24تشرين الثاني الـجــاري.
وأبــدى األســد اهتمام دمشق بتعزيز
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـهــا
تعتمد على «دعم روسيا لضمان عدم
تدخل الجهات الخارجية في العملية
السياسية» .وأض ــاف الـقــول« :نرحب

أكد األسد استعداد دمشق للحوار مع «الراغبين حقًا» في التوصل إلى تسوية (أ ف ب)

بـكــل الــراغ ـبــن حـقــا فــي الـتــوصــل إلــى
تسوية سياسية ،ونـحــن مستعدون
إلج ـ ــراء حـ ــوار م ـع ـهــم» .وث ـ ّـم ــن بــوتــن
اس ـت ـع ــداد األسـ ــد «لـلـعـمــل م ــع جميع
الــذيــن يــريــدون الـســام واالس ـت ـقــرار»،
م ــؤك ـدًا أن «عـمـلـنــا امل ـش ـتــرك ملكافحة
اإلره ــاب ـي ــن ف ــي س ــوري ــا ،ي ـق ـتــرب من
نهايته».
وال ـت ـق ــى األس ـ ــد وب ــوت ــن ك ـب ــار ال ـق ــادة
ال ـع ـس ـكــريــن الـ ـ ـ ــروس .وق ـ ــال الــرئ ـيــس
الروسي إن «السيد األسد قال لي اليوم

خــال محادثاتنا إنــه بفضل الجيش
الروسي ،أنقذت سوريا كدولة ...وآمل
أن نضع في املستقبل القريب النقطة
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فــي
سوريا» .وأشار األسد إلى الدور الذي
قامت به القوات الروسية ...واإلنجازات
التي ال يمكن أحدًا أن ينكرها» ،مضيفًا
أنـ ـ ــه «ب ـف ـض ــل ن ـش ــاط ـك ــم مـ ــع ال ـج ـيــش
الـســوري وحلفائنا ،تمكن العديد من
ال ـســوريــن مــن ال ـع ــودة إل ــى دي ــاره ــم».
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــاف ــت ب ــن األس ــد

وبوتني ،تحدث األخير هاتفيًا مع كل
مــن نـظـيــره األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
وامل ـ ـلـ ــك الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـم ــان بـ ــن عـبــد
العزيز ،واألمير القطري تميم بن حمد
آل ث ــان ــي .وي ـتــوقــع أن يـسـتـكـمــل ع ــددًا
إضــافـيــا مــن االت ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة مع
زعماء عدد من البلدان املعنية بامللف
السوري.
االجتماع املهم في مضمونه ورسائله،
ج ـ ــاء ف ــي ت ــوق ـي ــت الفـ ـ ــت ،ق ـب ــل يــومــن
مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـق ـم ــة امل ــرتـ ـق ــب ال ـي ــوم

تقرير

يتوعد واشنطن!
«قمة سوتشي» :إردوغان ّ
عشية ّ
ّ
إسطنبول  -حسني محلي
عشية ّ
«القمة الثالثية» في مدينة سوتشي،
ج ــاءت ال ــزي ــارة املـفــاجـئــة لـلــرئـيــس ال ـســوري
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،ب ـل ـق ــائ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني ،لتثبت أهمية القمة بني بوتني
والــرئ ـي ـســن ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
واإليراني حسن روحاني.
إردوغـ ـ ـ ــان اس ـت ـمــر أمـ ــس ف ــي ه ـجــومــه على
ً
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،مـتـســائــا «ملـ ــاذا تــواصــل
واشنطن إرســال األسلحة واملعدات الحربية
إلى الشمال السوري ،بالرغم من القضاء على
تنظيم داعش في سوريا والعراق؟» ،واصفًا
املوقف األميركي بـ«العمل العدواني السافر»،
ألنه «يدعم أكراد سوريا» .وقد أبدى الرئيس
الـتــركــي تـمـ ّـســك ب ــاده ب ــ«حــق ال ـ ّـرد عـلــى ّأي
عمل استفزازي أو عدواني مصدره الشمال
ٍ
السوري» .أما اإلعالم املوالي إلردوغان ،فقد
ش ـ ّـن ب ــدوره هـجــومــا عنيفًا عـلــى واشـنـطــن،
متهمًا اإلدارة األميركية بـ«التآمر على تركيا،
من خالل دعم فتح الله غولن وإجبار املواطن
التركي (املعتقل في الواليات املتحدة بتهمة
الفساد) رضا زراب باإلدالء بمعلومات ّ
مهمة
عن عالقاته باملسؤولني األتراك».

ب ـ ــدوره ـ ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة
والدبلوماسية هــذه الـقـ ّـمــة ،وفــي هــذه الحالة،
ً
«ضــرورة ملحة» كاللقاء الثنائي ،الذي جمع
بوتني وإردوغان ،األسبوع املاضي ،حني بحثا
فــي التفاصيل الـخـ ّ
ـاصــة بـســوريــا ،وتحديدًا
إدلب وعفرين ،وامليليشيات الكردية ،و«قوات
ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» ،األم ــر ال ــذي ّ
يفسر
تـصــريـحــات أنـقــرة خــال األس ـبــوع املــاضــي،
ّ
إذ أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
التفاصيل
على ضرورة البحث في املزيد من
ّ
الــدقـيـقــة عــن ســوريــا ،وبـشـكـ ٍـل خ ــاص الـحــل
النهائي في إدلب ،بعد حسم أزمة عفرين.
وت ـ ـ ــرى أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي عـ ـف ــري ــن أهـ ـمـ ـي ــة ك ـب ــرى
تـ ـف ــوق أه ـم ـي ــة إدلـ ـ ـ ــب ،إل ـ ــى ج ــان ــب اعـ ـت ــراف
ّ
للمكون
دمشق الـضــروري ببعض الحقوق
الـتــركـمــانــي ،وإشـ ــراك امل ـعــارضــة السياسية
والـعـسـكــريــة (املــدعــومــة مـنـهــا) فــي السلطة
ّ
بشكل فـ ّـعــال وبــأقــرب فــرصــة ،وه ــو مــا أكــد
عليه إردوغان ،نهاية األسبوع املاضي ،وقبل
ّأي ـ ٍـام مــن لـقــاء وزراء خــارجـيــة :تركيا ،إيــران
وروسيا في مدينة أنطاليا التركية.
ونـقـلــت م ـصــادر صـحــافـيــة ،عــن ه ــذا الـلـقــاء،
اتـ ـف ـ ّـاق ال ـ ـ ــدول املـ ــذكـ ــورة ع ـل ــى م ــواج ـه ــة ّأي
مخط ٍط أميركي في الشمال السوري ،ومنع

ّ
ّأي ت ــوت ـ ٍـر خـطـيــر ف ــي املـنـطـقــة م ــع اسـتـمــرار
التوتر السعودي  -القطري ،واالسـتـفــزازات
السعودية في لبنان وضد حزب الله.
وت ـتــوقــع األوس ـ ــاط الــدب ـلــومــاس ـيــة أن تضع
ّ
«القمة الثالثية» النقاط على الحروف في ما
ّ
يتعلق بالعالقات بــن ال ــدول الـثــاثً ،وإعــادة
ب ـن ــاء ال ـث ـقــة ف ــي م ــا بـيـنـهــا ،وخ ـ ّ
ـاص ــة إي ــران
وتركيا؛ وبالتالي توضيح الصورة النهائية
فــي ســوريــا ،ومستقبل الــوجــود العسكري
وإنهائه ،وذلك
التركي في الشمال الـســوري ّ
بعد اتفاق الــدول الثالث على خطة مشتركة
مشروع أميركي هناك ،األمر الذي
ملواجهة أي
ٍ
بحثه جنراالت الجيش الروسي مع األسد.
وتتوقع املعلومات ،أيضًا ،توترًا خطيرًا بني
أن ـق ــرة وواش ـن ـط ــن ،ب ـس ـبــب م ـحــاك ـمــة زراب
بقضايا فساد خطيرة ،مع رفض األميركيني
تسليم غولن لتركيا ،ما قد يدفع إردوغان إلى
تكثيف تنسيقه وتعاونه مع روسيا ،ومعها
إيران .إذ يراهن الكثيرون على موقف أنقرة
املستقبلي ضــد واشـنـطــن ،و«حـلــف شمالي
األط ـل ـســي» م ــع اس ـت ـمــرار ت ـق ــارب إردوغ ـ ــان
وبــوتــن ،وهــو مــا أوضـحــه بـعــزم تركيا على
بـنــاء املـفــاعــات الـنــوويــة ،وفــق مــا تــم االتـفــاق
عليه مسبقًا مع روسيا.
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انتصار البوكمال:
أفول «شمس الخالفة» ...وتحالف «قسد» على المحك
ف ــي ســوت ـشــي ،وب ـعــد ي ــوم م ــن انـتـهــاء
وزراء الخارجية ،الــروســي واإليــرانــي
والـ ـت ــرك ــي ،اج ـت ـمــاع ـهــم ف ــي أن ـطــال ـيــا.
ك ــذل ــك ت ـب ـعــه أم ـ ــس ،ل ـق ــاء ب ــن رؤسـ ــاء
أركــان البلدان الثالثة «الضامنة» ،في
ســوت ـشــي أيـ ـض ــا .واتـ ـف ــق امل ـس ــؤول ــون
العسكريون الثالثة على زيادة مستوى
التنسيق في منطقة خفض التصعيد
في محافظة إدلــب ومحيطها .ونقلت
وكالة «نوفوستي» أن االجتماع تطرق
إلى اتخاذ خطوات «محددة» للقضاء
عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ـمــي «داع ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» .وق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الكرملني ديميتري بيسكوف في رده
على سؤال عن دور األسد في مستقبل
س ــوري ــا ،ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة ســوتـشــي،
إن «دور األسـ ـ ــد أم ـ ــر يـ ـع ــود لـلـشـعــب
ال ـس ــوري ...ولـيــس لــروسـيــا أو غيرها
رؤية حوله».
ومـ ــع إع ـ ــان مــوس ـكــو ح ـض ــور ممثل
رفـ ـ ـي ـ ــع عـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ش ـهــد
امل ـح ــور امل ـع ــارض ان ـق ـســامــات واسـعــة
فــي كــل مــن «هـيـئــة الـتـفــاوض العليا»
و«االئـتــاف» .ونقلت وكالة «رويترز»
عن أحد أعضاء «الهيئة» املستقيلني،
هــو ريــاض نعسان آغــا ،قوله إن عمل
وأضاف أنها تعرضت
«الهيئة» انتهى.
ّ
لـلـتـهـمـيــش ول ــم ي ـت ـلــق ع ــدد كـبـيــر من
أعضائها دعوات للمشاركة في مؤتمر
الرياض الحالي .ولفت إلى أن «الروس
عمليًا هم مسؤولون عن قلب موازين
ً
املعادلة لكي تكون ملصلحة األسد بدال
مــن أن تـكــون ض ــده» .وفــي أول موقف
روســي رسمي من «االستقاالت» التي
طـ ــاولـ ــت «ه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا»
املـ ـع ــارض ــة ،قـبـيــل اج ـت ـم ــاع ال ــري ــاض،
امل ــرت ـق ــب ان ـط ــاق ــه ال ـ ـيـ ــوم ،أم ـ ــل وزي ــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف،
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي مـ ـ ــع ن ـظ ـي ــره
األرميني أدوار نالبانديان ،أن «يسمح
رحيل املعارضني املتشددين بتكوين
مـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة ،ت ـخ ــرج بـمــواقــف
مـعـقــولــة وواق ـع ـي ــة وب ـ ـنـ ــاءة» ،م ـشــددًا
على تأييد بالده للجهود التي تبذلها
السعودية في هذا االتجاه.
(األخبار)

يشكل
تحرير البوكمال ّ
ميدانيًا فائق
منعطفًا
ّ
األهمية .انتزاع المدينة
ّ
االستراتيجية يأتي بمثابة
ّ
يخص
ما
في
أمان
مسمار ٍ
ّ
أخير
ملف الحدود،
ّ
ومسمار ٍ
ٍ
في نعش «خالفة داعش».
هذا االنتصار خطف الضوء
الرقة وجعل
من معركة ّ
كتابة السطور األخيرة من
أسطورة «داعش» امتيازًا
لـ«محور دمشق» ،ووضع
في الوقت نفسه تحالف
وجودي
«قسد» أمام اختبار
ّ
صهيب عنجريني

وكــانــت واشـنـطــن قــد طمحت إلــى قطف
ه ــذه الـثـمــرة ودرس ــت سـيـنـّـاريــوات عـ ّـدة
ّ
ل ـهــذه ال ـغ ــاي ــة ،غ ـيــر أن ال ـكــفــة مــالــت في
النهاية َ
عكس مساعي الالعب األميركي.
الطريق إلــى البوكمال لــم يكن مفروشًا
ّ
وتطلب ُ
قطعه،
بالورود بطبيعة الحال،
ً
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى امل ـ ـعـ ــارك ال ـع ـن ـي ـفــة ،تـقــديــم
ّ
ّ
ـازالت في ما يتعلق بــاآلبــار النفطية
تـنـ
ٍ
ال ـت ــي خ ـض ـعــت ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة لـسـيـ ّطــرة
«قـ ـ ّـوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـ ّـيــة» ال ــذراع
الـ ـب ــري ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» .وم ــع
لهذه
اعـتــرافـهــا بــاألهـمـ ّـيــة االسـتـثـنــائـ ّـيــة
ٌ
ّ
تقلل مـصــادر سـ ّ
ـوريــة رفيعة
السيطرةّ ُ ،
تبعاتها املتوقعة .وتوضح املصادر
من ِ
ّ
ّ
العسكرية على
لـ«األخبار» أن «الخطط
ُ
التمييز
تلحظ دائمًا
امتداد الحرب كانت
ّ
ُ
بني خسائر يمكن تعويضها متى دقت
ُ ّ
الساعة املناسبة ،وأخرى تشكل مخاطر
َ
ّ
استراتيجية كـبــرى ،مــا يجعل وقوعها
ّ
خطًا أحمر».
ّ
ويبدو ّ
جليًا من كالم املصادر أن خطط
دم ـشــق وحـلـفــاء هــا تـلـحــظ سـيـنــاريــوات
ّ
ّ
مستقبلية عـ ّـدة فــي مــا يتعلق بمناطق
ّ
شــرق الـفــرات الخاضعة حاليًا لسيطرة
ّ
«ق ـســد» تـبـعــا ملــا تستوجبه ك ــل مرحلة
ّ
م ــن امل ــراح ــل ال ـق ــادم ــة .ومـ ــن امل ــرج ــح أن
ّ
العسكرية تــأتــي فــي ذيل
السيناريوات
الـقــائـمــة ،مــن دون أن يعني ذلــك انـعــدام
ف ـ ــرص ح ــدوثـ ـه ــا ب ـش ـك ــل ك ـ ـلـ ـ ّـي .وك ــان ــت
تفاهمات موسكو وواشنطن قد أفلحت
ّ
غـيـ َـر م ـ ّـرة فــي اح ـتــواء ال ـت ــأزم العسكري
ب ــن ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري و«ق ـ ـسـ ــد» ،غـيــر
ّ
العسكرية عند
أن التلويح بالخيارات

ّ
تـسـتـحــق م ـعــركــة ال ـبــوك ـمــال االن ـض ـمــام
ّ
العسكرية الفارقة
إلــى قائمة العالمات
فــي مـســار الـحــرب ال ـسـ ّ
ـوريــة ،إلــى جانب
القصير وكويرس وحلب وسواها .وكما
ّ
مـ ّـهــدت ك ــل مــن امل ـع ــارك امل ــذك ــورة ملشهد
ّ
س ــوري جــديــد ،تـبــدو الـبــوكـمــال مؤهلة
للعب دور مماثل عبر تعزيز أوراق ّ
القوة
ف ــي قـبـضــة مـعـسـكــر دم ـش ــق وحـلـفــائـهــا
ّ
في امليدان كما فوق طــاوالت التفاوض.
وإذا كــانــت تــرجـمــة مـعــركــة أح ـيــاء حلب
الـ ـش ــرق ـ ّـي ــة فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي قــد في إحدى ساحات مدينة البوكمال أمس (أ ف ب)
اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت وق ـ ـتـ ــا ل ـت ـظ ـه ـي ــره ــا ب ـ ًش ـكــل
مـ ـق ــروء ،ف ــإن ال ـح ــال ت ـبــدو مـخـتـلـفــة في
ُ
شــأن معركة الـبــوكـمــال الـتــي استتبعت
ســري ـعــا ب ـقـ ّـمــة ب ــوت ــن ـ ـ األس ـ ــد تـمـهـيـدًا
للقاء سوتشي الثالثي املرتقب (روسيا
وإيـ ــران وت ــرك ـ ّـي ــا) .االن ـت ـصــار الـعـسـكـ ّ
ـري
ّ
الذي حققه الجيش وحلفاؤه في املدينة
االستراتيجية َ
ّ
منح دول «محور دمشق»
َ
ّ
الفرصة لكتابة السطور األخيرة من عمر
«داعش» بوصفه ّ
ّ
عسكرية فاعلة في
قوة
ّ
السورية ،مع ما ينطوي عليه
الجغرافيا
ّ
ّ
هــذا اإلن ـجــاز مــن رمــزيــة فائقة األهـمــيــة.

ّ
استمر حاضرًا في تصريحات
الضرورة
م ـس ــؤول ــي «مـ ـح ــور دم ـ ـشـ ــق» .ورغـ ـ ــم أن
«داعـ ـ ـ ــش» ال ي ـ ــزال ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ن ـقــاط
ومواقع في ريف دير الزور ،غير أن هذه
ّ
الـسـيـطــرة ال تـتـمــتــع بـثـقـ ٍـل اسـتــراتـيـجـ ّـي
م ــرك ــزي وتـ ـب ــدو أش ـب ــه ب ـب ـقـ ٍـع آيـ ـل ــةٍ إلــى
الـ ــزوال ،وال سـ ّـيـمــا إذا مــا أفـلــح الجيش
قريبًا في وصل مناطق سيطرته جنوب
امل ـي ــادي ــن بـنـظـيــرتـهــا ش ـمــال ال ـبــوك ـمــال،

سيكون على «قسد»
مراقبة ما ستفضي
ُ
قمة سوتشي
إليه ّ
بقلق كبير
ضاربًا طوقًا على عناصر «داعش» غرب
ً
الـ ـف ــرات ،وص ـ ــوال إل ــى ج ـنــوب الـ ّـسـخـنــة،
في تكرار لسيناريوات مماثلة سبق أن
شـهــدتـهــا م ـعــارك أري ــاف حـلــب وحمص
ّ
ويخوض
املتطرف.
وحماة ّضد التنظيم
ً
مــن تـبــقــى مــن مقاتلي «داعـ ــش» معركة
محسومة النتائج سلفًا ،وبــات ُاهتمام
مـعـظـمـهــم م ـن ـصـ ّـبــا ع ـلــى إيـ ـج ــاد ف ــرص
لـخــروج آمــن ،ســواء عبر اتـفــاقــات ّ
سرية
يـبــرمـهــا امل ـقــات ـلــون امل ـح ـلـ ّـيــون وتـضـمــن
ّ
بندقيتهم إلــى كتف أخــرى ،أو عبر
نقل

مـحــاوالت الــذوبــان في صفوف املدنيني
الـ ـن ــازح ــن مـ ـ ّـن م ـن ــاط ــق الـ ـقـ ـت ــال .فـيـمــا
ينقسم من تبقى من «املهاجرين» (غير
يصر ّ
ّ
األول على
السوريني) إلى قسمني:
خــوض امل ـعــارك حتى الـنـهــايــة ،ويسعى
ال ـثــانــي إل ــى ان ـت ـهــاز أي فــرصــة سانحة
للحاق بركب «الترانسفير الجهادي».
ً
وعـ ـ ــاوة ع ـلــى م ــا يـعـنـيــه «أف ـ ــول شمس
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــة» م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــروج «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» مــن
امل ـ ـعـ ــادالت امل ـي ــدان ـ ّـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ــة ،ثـ ّـمــة
ٌ
ُ ّ
تفصيل ّ
مفاده أن زوال «داعش» عن
مهم
خرائط السيطرة يعني في الوقت نفسه
بـلــوغ مـغــامــرة «ق ـســد» املـيــدانـ ّـيــة أقصى
مدى يمكن أن تصله ،ما لم ّ
تقرر مهاجمة
م ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري في
مسعى لتوسيع رقـعــة سيطرتها وهو
ٌ
ُ
شبه مستحيل .وتــدرك «قسد»
احتمال
ج ـي ـدًا أن اإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى خ ـط ــوة م ــن هــذا
النوع سيكون بمثابة مسمار أخير في
ن ـعــش ت ـفــاه ـمــات مــوس ـكــو وواش ـن ـط ــن،
وض ـ ـ ــوء أخـ ـض ــر لـ ــ«تـ ـح ــال ــف ضـ ـ ـ ــرور ٍة»
ع ـس ـك ـ ّ
ـري ب ــن أنـ ـق ـ ّـرة ودمـ ـش ــق .ويـمـكــن
ّ
القول إن معركة الرقة كانت آخر معارك
ّ
«قسد» الهجومية ،نظرًا إلــى املالبسات
الكثيرة الـتــي أحــاطــت بسيطرتها على
مـ ـن ــاط ــق شـ ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات فـ ــي ريـ ـ ــف دي ــر
ال ــزور .ولــن يـكــون متاحًا لــ«قـســد» فتح
ّ
هجومية جديدة لتوسيع رقعة
معارك
ّ
سـيـطــرتـهــا ال ـج ـغ ــراف ــي ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء ما
ق ــد يـتــم تحصيله عـبــر تـصـفـيــة جـيــوب
ّ
الفرات .وسيكون
«داعش» املتبقية ُشرق ُ
ّ
على «قسد» مراقبة ما سنفضي إليه قمة
الثالثية بقلق كبير ،وال ّ
ّ
سيما
سوتشي
ّأن األخ ـيــرة اسـ ُـتـبـقــت بـلـقــاء ثــاثــي مهمّ
ّ
وتركيا.
بني رؤساء أركان روسيا وإيران
ـذر إض ــاف ــي،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،وبـ ـ ـح ـ ـ ٍ
ينبغي على «قسد» العمل على تحصني
ّ
تحالفاتها املـحـلـ ّـيــة ،وال سـ ّـيـمــا فــي ظــل

تـ ــزايـ ــد احـ ـتـ ـم ــاالت ح ـ ـ ــدوث ان ـش ـق ــاق ــات
بنيوية ُتسفر عن لحاق بعض ّ
ّ
املكونات
ّ
الـ ـعـ ـش ــائ ــري ــة بـ ــركـ ــب دمـ ـ ـش ـ ــق .وع ـل ـمــت
ّ
ّ
«األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـخ ـي ــار املـ ــذكـ ــور م ـحــل
ّ
بحث جـ ّـدي في صفوف بعض مكونات
مساع
«قـســد» الـعــربـ ّـيــة ،وبــالـتــوازي مــع
ٍ
اسـتـخـبـ ّ
ـاريــة تــركـ ّـيــة إلح ــداث اخـتــراقــات
ّ
ّ
مؤثرة في صفوف املكون التركماني في
«قسد».

العراق

الصدر يدعم «الوالية الثانية» ...ومع االنتخابات في موعدها

يؤجل إعالن «االنتصار النهائي» :سنفاجئ الفاسدين
العبادي ّ
يتريث حيدر العبادي في إعالن
ّ
«االنتصار النهائي» على «داعش» ،ريثما
تستكمل قواته تطهير الجيوب
الصحراوية غربي البالد ،وفي محاذاة
تمسكه
الخط الحدودي مع سوريا ،مع ّ
بإجراء االنتخابات في وقتها ،وإطالقه
حربًا على الفاسدين ستكون مليئة
بـ«المفاجئات»
بالرغم من إعالن القوى اإلقليمية «انتصارها على تنظيم
داعش ،والقضاء عليه عسكريًا» في سوريا والعراق ،أرجأ
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي إعــان «االنتصار
ّ
الـنـهــائــي» حـتــى «دح ــر فـلــولــه فــي ال ـص ـحــراء» ،مــؤك ـدًا في
مــؤت ـمــره الـصـحــافــي األس ـب ــوع ــي ،أن ق ــوات ــه قـضــت على
«داع ــش عسكريًا» ،إال أنــه فــي «خ ــال املرحلة القصيرة
املقبلة ستجري عمليات التطهير النهائي فــي صحراء
غرب األنـبــار ...وبعدها سنعلن هزيمة داعــش نهائيًا في
العراق».

وقال العبادي في كلمته ،التي أعقبت الجلسة األسبوعية
لحكومته ،إن «الخالفات السياسية يمكن أن ّ
تمهد الطريق
أمــام الجماعة املتشددة ّ
لشن الهجمات» ،في إش ــار ٍة منه
إلى األزمة القائمة بني الحكومة االتحادية وأربيل ،مشيدًا
بــ«قــرار املحكمة االتـحــاديــة العليا (أعـلــى سلطة قضائية
فــي ال ـب ــاد) ،ال ــذي قـضــى ب ــأن اسـتـفـتــاء االن ـف ـصــال غير
ّ
دستوري» ،محذرًا في الوقت عينه األكراد من اللجوء إلى
العنف.
ّ
وتطرق في كلمته إلى قرار «الكونغرس» األميركي بإدراج
ّ
«حــركــة النجباء» على قــوائــم «اإلره ــاب» ،مـشــددًا على أن
ب ـغــداد «ل ــن تسمح بـتـجــريــم كــل مــن قــاتــل تنظيم داعــش
اإلجرامي».
وتناول العبادي أيضًا معالم املرحلة املقبلة ،التي ستسبق
إج ــراء االنـتـخــابــات النيابية فــي ّأي ــار املـقـبــل ،عــازمــا على
«شن حرب على الفاسدين ...إذ سنتعامل مع الفاسدين
كتعاملنا مــع داع ــش ،وأم ــام الـســارقــن خـيــاريــنّ :إم ــا أن
ّ
يسلموا أموالهم ،أو يخسروا األمــوال ويقبعوا بالسجن،
ولــن يشعروا بــاألمــن» .ودع ــا «الناشطني واملــواطـنــن إلى
التعاون في كشف الفاسدين»ّ ،
متوعدًا ّإياهم بـ«املفاجآت».
وفيما ّ
تعول القوى العراقية على االنتخابات املقبلة ،إلعادة
رسم مالمح املشهد ،وتحديد بغداد وجهتها السياسية

النهائية ،تـبــدي معظم الـقــوى العراقية ّ
تمسكها بــإجــراء
ّ
االنتخابات النيابية في موعدها ّ
املقرر ،إذ أكد القيادي في
ائتالف «دولة القانون» عباس البياتي ،أن «مطالبة البعض
بتأجيل االنتخابات هو لخشيتهم خسارة مواقعهم ،وهم
ال يمتلكون مبررًا قانونيًا أو سياسيًا للتأجيل» ،واصفًا
الوضع الحالي بـ«الجيد إلجراء االنتخابات ،خصوصًا في
ظل االنتصارات الكبيرة على تنظيم داعش» .أما «تحالف
الـقــوى» (ائـتــاف برملاني يضم الكتل السنية) ،فيرى أن
«تهيئة األجواء والظروف املناسبة لعودة جميع النازحني
ً
دون اسـتـثـنــاء إل ــى مــدنـهــم امل ـحــررة ضـ ــرورة قـبــل إج ــراء
العملية االنتخابية ،وتوفير الدعم اإلنساني والخدمي لهم»،
معتبرًا أن «خالف ذلك ،فال إمكانية إلجراء انتخابات ّ
حرة
ونزيهة ،ينتج منها تمثيل حقيقي ألبناء املناطق املحررة».
إذًا ،االنتخابات املقبلة ـ مترنحة اإلج ــراء ،ستنتج طاقمًا
بــرملــانـيــا ي ـحـ ّـدد شـكــل الـحـكــومــة املـقـبـلــة ،فــي ظــل حــديـ ٍـث
مـصــادر ع ـ ّـدة عــن «تـمــديــد» الـعـبــادي لــواليــة ثــانـيــة ،وسط
دع ــم صــريـ ٍـح وم ـبــاشــر ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى مــن زع ـيــم «ال ـتـ ّـيــار
الصدري» مقتدى الصدر ،الذي ّأيد في مقابل ٍة تلفزيونية
أمس ،ترشيح العبادي لـ«فترةّ ثانية بعدما نجح في حسم
الكثير مــن األزم ــات الـتــي خلفها سلفه ن ــوري املــالـكــي»،
معتبرًا أن «اإلنجازات التي حققها تجعل منه قادرًا على

ّ
إدارة املرحلة القادمة في العراق» .وتوقع الصدر أن يعلن
ً
«حزب الدعوة» ،قائال« :أتمنى عليه
العبادي
استقالته من ّ
ً
أن يكون مستقال ...وأتــوقــع خــال األيــام القليلة أن يعلن
استقالليته»ّ ،
مجددًا دعوته إلــى «وجــوب إكمال ما سار
عليه في هذه السنوات األربع املاضية».
ـارات جـ ّ
عدد
ـديــة» ،وفــق ٍ
وتحمل تصريحات الصدر «إش ـ ٍ
مــن املتابعني ،إلمكانية تحالفه مــع الـعـبــادي فــي السباق
االنتخابي ،إذ يتبنى الطرفان موقفًا مشابهًا ملستقبل
ّ
ً
وإقصاء للمالكي .وحــذر الصدر من
«الحشد الشعبي»،
«إع ــادة نفس الــوجــوه الحالية إلــى الحكم فــي االنتخابات
املقبلة» ،ألنها «ستنهي العراق» ،لكنه استثنى العبادي في
كالمهّ .
وعلى خط أزمة بغداد ـ أربيل ،أعلن رئيس حكومة «إقليم
كردستان» نيجيرفان البرزاني ،أمس ،أن «وفدًا حكوميًا
يضم جميع األح ــزاب وامل ـكـ ّـونــات الكردستانية سيزور
بغداد في وقت قريب» ،مشيرًا إلى أن «االجتماعات التي
نجريها مــع األح ــزاب جــاءت لبحث الـتـطــورات السياسية
الراهنة في إقليم كوردستان» ،إذ يجري البرزاني ونائبه
قوباد طالباني مفاوضات مع األطراف السياسية الكردية
األخرى حول آلية تشكيل حكومة انتقالية في كردستان.
(األخبار)
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العالم

فلسطين جولة جديدة من الحوارات تستضيفها االستخبارات المصرية ،لكن هذه المرة بصورة موسعة مع حضور نحو
فصيال فلسطينيًا ،في وقت تخوض فيه السلطة «معركة» سياسية مع واشنطن ضمن السقف المسموح لها به
13
ً

العين على حوار القاهرة

«يجمد»
عباس ّ
االتصاالت مع واشنطن
أعـلـنــت الـسـلـطــة الفلسطينية قــرارهــا
«تجميد» االجتماعات مع األميركيني
بـعــد ت ـهــديــدات م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بــإغــاق مكتب «منظمة التحرير» في
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ــؤك ــد واش ـن ـطــن
تـ ـجـ ـمـ ـي ــد االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت .وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
الخارجية الفلسطيني ،رياض املالكي،
إنه ال فائدة من «عقد أي لقاءات معهم
وه ـ ــم ي ـغ ـل ـق ــون م ـك ـت ـب ـن ــا؟» ،م ـض ـي ـفــا:
«عمليًا ،بإغالق املكتب هم يجمدون أي
لقاءات ونحن نجعلها رسمية» .كذلك،
ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم رئ ــاس ــة الـسـلـطــة،
نبيل أبــو رديـنــة ،إن «املــرحـلــة القادمة
حــاسـمــة وفــرصــة لتصويب الـعــاقــات
الفلسطينية ـ األميركية».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة
ال ـت ـح ــري ــر» ،تـلـقــت املـنـظـمــة تـعـلـيـمــات

قالت «حماس» إن «فتح»
تتجنب البحث في
ّ
الملفات األساسية
من رئيسها ،محمود عباس« ،بإغالق
خطوط االتصال كافة مع األميركيني»،
ف ــي رد ف ـع ــل ع ـل ــى رف ـ ــض ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي تـجــديــد
ت ـصــريــح م ـك ـتــب امل ـن ـظ ـمــة ،ف ـي ـمــا لــدى
الـبـيــت األب ـيــض  90يــومــا إلعـ ــادة فتح
املـ ـكـ ـت ــب .كـ ــذلـ ــك ،رفـ ـض ــت ال ـق ـن ـص ـل ـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ال ـت ـع ـق ـي ــب
بتصريحات جــديــدة ،مكتفية بالقول
إنها تلتزم بيانًا صدر السبت يؤكد أن
واشنطن تأمل أن تكون «مــدة اإلغالق
قصيرة».
رغم ذلك ،أبدى عباس استعداده لعقد
صـفـقــة س ــام تــاري ـخ ـيــة م ــع إســرائ ـيــل

تـ ـح ــت رع ـ ــاي ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
ً
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،قــائــا فــي كـلـمــة أمــام
الـبــرملــان اإلسـبــانــي ،أمــس ،إن السلطة
ال تـ ـ ـ ــزال ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إق ـ ــام ـ ــة «دول ـ ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـس ـت ـق ـلــة وعــاص ـم ـت ـه ــا
ال ـقــدس الـشــرقـيــة ،عـلــى ح ــدود الــرابــع
م ـ ــن حـ ـ ــزيـ ـ ــران  ،1967يـ ـعـ ـي ــش ف ـي ـهــا
الـشـعــب الفلسطيني بـحــريــة وكــرامــة
إلــى جــانــب دول ــة إســرائ ـيــل» .كـمــا دعــا
ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة إلـ ــى االع ـت ــراف
ً
بدولة فلسطني ،قائال« :ال يعقل للدول
الـتــي تعترف بإسرائيل وتــؤمــن بحل
ال ــدول ـت ــن أن ت ـع ـتــرف ب ــدول ــة واحـ ــدة
وليس بدولتني».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،إنــه
لـ ــم ي ـل ـت ـ ِـق ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ــ«ال ـ ـسـ ــادات
الفلسطيني» ،مضيفًا فــي كلمة أمــام
الـكـنـيـســت بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى مـ ــرور 40
ع ــام ــا ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري
الـ ــراحـ ــل ،أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،لـلـكـنـيـســت،
أن «ال ـ ـس ـ ــام ب ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـص ــر
م ـتــن ،وه ــو س ــام اسـتــراتـيـجــي يفيد
البلدين» .وأضــاف نتنياهو« :التقينا
للتو (أمــس) مع السفير املصري لدى
إسرائيل حــازم خيرت وطاقمه ،ونقل
ل ــي تـحـيــات م ــن الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ووزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ســامــح
شكري» ،مستدركًا« :بكل أسف ،لم ألتق
ح ـتــى ال ـي ــوم ب ــال ـس ــادات الـفـلـسـطـيـنــي
الذي سيعلن رغبته في إنهاء الصراع
ويـعـتــرف بــدولــة إســرائـيــل بــأي حــدود
ك ــان ــت وي ــدع ــم ح ـق ـنــا بــال ـع ـيــش بــأمــن
وسالم».
مواز ،يشارك مسؤولون
صعيد
على
ً ٍ
من  13فصيال فلسطينيًا في سلسلة
اجـتـمــاعــات تستمر لـثــاثــة أي ــام في
القاهرة ،انطلقت أمس ،وذلك لبحث

سـبــل تـطـبـيــق ات ـف ــاق املـصــالـحــة بني
حركتي «فـتــح» و«ح ـمــاس» ،لكن مع
تــوسـيــع مـلـفــات الـبـحــث خ ــارج إطــار
االخ ـ ـتـ ــاف بـ ــن ه ــذي ــن الـ ّتـنـظـيـمــن
ف ـقــط .وف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،عــقــب عـبــاس
خــال وج ــوده فــي إسـبــانـيــا ،بالقول
إن الفلسطينيني «ماضون في عملية
املـصــالـحــة الــداخ ـل ـيــة بــرعــايــة مصر
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـت ــوح ـي ــد أرض ـن ــا
ً
وشعبنا ،وإنهاء االنقسام ...وصوال
إلى إجراء االنتخابات العامة».
وب ـي ـن ـمــا يـسـتـضـيــف امل ـب ــاح ـث ــات مقر
جـ ـه ــاز «االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـع ــام ــة» فــي
ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ،أفـ ـ ــادت م ـصــادر
ل ــ«األخ ـب ــار» ،ب ــأن الـقــاهــرة استطاعت
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ت ـع ـه ــد مـ ــن ف ـصــائــل
امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا «ال ـ ـج ـ ـه ـ ــاد
اإلســامــي» ،بتجميد الــرد على قصف
ن ـفــق اس ـت ـش ـهــد ف ـيــه م ـق ــاوم ــون ،حتى
إتمام املصالحة على األقل.
ف ــي إط ــار امل ـبــاح ـثــات ،ق ــال عـضــو وفــد
«ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي حـ ـ ـ ـ ــوارات امل ـص ــال ـح ــة،
صالح البردويل ،بعد أقل من ساعة من
بدء الجلسة األولى للحوارات ،إن «فتح
تريد بحث مسألة تمكني الحكومة في
غزة فقط» ،مضيفًا« :فتح ال تريد بحث
أي مــن امللفات األخ ــرى (مثل «منظمة
التحرير» وامللف األمني) ،فيما تتمسك
باقي الفصائل بمناقشة اتفاقية 2011
بملفاتها الخمسة».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أغ ـل ـق ــت ال ـس ـل ـطــات
املـ ـص ــري ــة ،أمـ ـ ــس ،م ـع ـبــر رفـ ــح الـ ـب ــري،
جنوبي قطاع غزة بعد فتحه ملدة ثالثة
أيام ،فيما سمحت بصورة استثنائية
بفتحه لساعات قليلة في املساء لعودة
 174فلسطينيًا وصلوا متأخرين إلى
مطار القاهرة ولم يتمكنوا من العبور
خالل األيام املاضية .وفي بيان لوزارة

لم تتغيّر األوضاع المعيشية بصورة ملحوظة في غزة رغم المصالحة (أ ف ب)

الداخلية في غزة (تديرها «حماس»)،
ق ــال إن مـصــر أغـلـقــت املـعـبــر متراجعة
ب ــذل ــك ع ــن ق ـ ــرار ت ـمــديــد ف ـت ـحــه لـثــاثــة
أيام إضافية .وأدار املعبر خالل األيام
املــاض ـيــة مــوظ ـفــون يـتـبـعــون لحكومة
«ال ــوف ــاق الــوطـنــي» لـلـمــرة األول ــى منذ
عشر سنوات ،فيما ّأمنت قــوات تابعة
لـ«حماس» محيط املعبر.

ربـطــا بملف املـعـبــر ،قــال مـســؤول وفــد
املـصــالـحــة ف ــي «ف ـت ــح» ،عـ ــزام األح ـمــد،
أمـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـنـ ــاك تـ ــواف ـ ـقـ ــا مـ ـص ــري ــا ـ ـ
فـلـسـطـيـنـيــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون امل ـش ـتــرك
ل ـي ـع ــود م ـع ـب ــر رف ـ ــح ل ـل ـع ـمــل ب ـص ــورة
دائ ـمــة ،مشيرًا إلــى أن «مــن املستحيل
تطبيق كل املحاور دفعة واحدة».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت «فـ ـت ــح» ،إن ال ـشــرطــة

مسؤول سعودي لـ«معاريف» :ضد «اإلرهاب اإلسالمي» في
يحيى دبوق
ت ـ ــواص ـ ــل «ال ـ ـن ـ ـخ ـ ـبـ ــة» الـ ـح ــاكـ ـم ــة فــي
السعودية سياسة تدجني الرأي العام
ّ
للتكيف مع مخطط استكمال
العربي
ص ـف ـق ــة ب ـي ــع ف ـل ـس ـط ــن .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ي ــواص ــل املـ ـس ــؤول ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــون

وجه العيسى الدعوة للصحافي
ّ
لزيارة قسم دراسات اإلسالم
ومقر الرابطة في مكة
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى ال ـ ـت ـ ـمـ ــاهـ ــي بــن
الـ ـخـ ـط ــاب ــن ال ـ ــوه ـ ــاب ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي،
واإلسرائيلي الصهيوني.
ف ـب ـع ــدم ــا أق ـ ـ ــدم ع ـ ــدد مـ ــن امل ـس ــؤول ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أمـ ـ ـ ــراء فــي
العائلة الحاكمة ،على تظهير العالقة
ب ــن املـمـلـكــة وإس ــرائ ـي ــل ب ــا م ــوارب ــة،
بـمــا يـشـمــل تظهير ال ــود واالنـسـجــام

و«االت ـح ــاد فــي املـصــالــح واأله ـ ــداف»،
جـ ـ ــاء دور وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل الـ ـسـ ـع ــودي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـع ــال ــم
اإلس ـ ــام ـ ــي ،الـ ـت ــي ت ـت ـخــذ م ــن مــدي ـنــة
مـكــة م ــرك ـزًا ل ـهــا ،الــدك ـتــور مـحـمــد بن
عبد الـكــريــم العيسى ،ليعلن ويظهر
وده وشــراك ـتــه م ــع إس ــرائ ـي ــل .أهـمـيــة
تـصــريـحــات الـعـيـســى ال تتعلق فقط
ب ــذات ــه وص ـف ـتــه ال ـحــال ـيــة وال ـســاب ـقــة،
بــل أيضًا بقربه ،كما يــرد فــي اإلعــام
ال ـع ـب ــري ،م ــن ول ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد بن
سلمان.
ال ـع ـي ـس ــى ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـج ــد ح ــرج ــا فــي
ال ـت ـعــامــل م ــع اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،أظـهــر
عبر صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية
ال ـس ـعــي لـلـتـطـبـيــع م ــع إس ــرائ ـي ــل ،مع
ارتـ ـ ـق ـ ــاء ع ـم ــن س ـب ـق ــه مـ ــن م ـس ــؤول ــن
سـعــوديــن ،فــي رف ــع مـسـتــوى خطابه
التطبيعي ،إلــى الـحــد ال ــذي أدان فيه
املقاومة الفلسطينية لالحتالل.
«معاريف» ،التي مهدت للمقابلة من
على صفحاتها ،أشارت إلى ما سمته
«الثورة السياسية» التي يقودها ابن

س ـل ـمــان ،ال ـت ــي ك ــان ال ب ــد ل ـهــا م ــن أن
تــواكــب «شــرع ـيــا» ،مــع إض ـفــاء أبـعــاد
إســام ـيــة ت ـبــريــريــة ل ـه ــذا املـ ـس ــار .من
ناحية الصحيفة ،اعتبرت أن العيسى
ي ـن ـش ــر ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم صـ ـ ـ ــورة ج ــدي ــدة
لـ ــ«اإلس ــام ال ـس ـعــودي امل ـع ـتــدل ال ــذي
يـنـشــد ال ـس ــام ،واملـتـســامــح واملنفتح
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم والـ ــديـ ــانـ ــات األخـ ـ ــرى».
وحـ ــاولـ ــت «إعـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــف» ص ــورة
ً
السعودية ،بعدما لطخت طويال في
إن ـتــاج ودع ــم إرهـ ــاب الـتـكـفـيــريــن في
املنطقة والعالم ،لتشير (معاريف) إلى
أن الهدف من مقاربة العيسى لها هو
«إزالة صورة الدولة الداعمة لإلرهاب
واملنظمات اإلسالمية املتطرفة ،مثل
داعش ،عن السعودية».
في مقابلة العيسى ،ومنعًا لاللتباس
وحسن الظن في كالمه ،طلب مراسل
«م ـ ـع ـ ــاري ـ ــف» ،غ ـ ــدع ـ ــون ك ـ ــوت ـ ــس ،مــن
امل ـســؤول ال ـس ـعــودي أن يـعــرب بشكل
واضـ ـ ـ ـ ــح ال ل ـ ـبـ ــس فـ ـ ـي ـ ــه ،عـ ـ ــن رفـ ـض ــه
«ل ـ ـ ـ ــإره ـ ـ ـ ــاب» ضـ ـ ــد إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ع ـبــر
الـ ـس ــؤال امل ــوج ــه وال ـ ـهـ ــادف إن كــانــت

عمليات الفلسطينيني ضد إسرائيل،
ت ــدخ ــل ض ـمــن ال ـت ـعــريــف الـ ـ ــوارد على
ل ـس ــان ــه ،إذ يـ ـس ــأل :ه ــل ي ــدخ ــل ضمن
هــذا التعريف ،اإلره ــاب في إسرائيل،
وض ـ ـ ــد الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـ ـي ـ ـهـ ــوديـ ــة فــي
العالم ،حتى وإن كان يرتبط منفذوه
بالصراع اإلسرائيلي ـ ـ الفلسطيني؟
أج ــاب الـعـيـســى بــالـفــم امل ــآن م ــا أراد
الصحافي سماعه من ممثل اململكة:
ّ
«أي عمل عنف أو إرهاب يتستر باسم
اإلسـ ــام ،غـيــر م ـشــروع فــي أي مـكــان،
حتى في إسرائيل».
ولـ ــم ي ـن ـ َـس ال ـع ـي ـســى أي ـض ــا أن يفتح
الـطــريــق أم ــام أداء ول ــي أم ــره (محمد
بن سلمان) ،بالقول إن «اإلســام غير
مــرتـبــط بــالـسـيــاســة ،وهــو ديــن محبة
وتفهم واح ـتــرام لــآخــر» .وك ــان ال بد
أيضًا ،للموقف من أن يكتمل بصورة
تـعـكــس حقيقة امل ـش ـهــد ،فــأضــاف أنــه
يـنــوي االجـتـمــاع مــع الـحــاخــام األكبر
في فرنسا ،والتحدث معه بهذا الشأن.
كـمــا أش ــار إل ــى عـقــد لـقــاء مـمــاثــل «فــي
الــواليــات املتحدة بمشاركة قطاعات
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الديون تتراكم ...والمنحة الخليجية تنفد
يحمل األردنيون فوق
أكتافهم مديونية تبلغ
 38مليار دوالر أميركي
وتشكل ما يربو على %96
ّ
من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفيما تمثل الضرائب %70
من مجمل ما يدخل الخزينة،
تلجأ الحكومة ،مع قرب
طرح الموازنة الجديدة ،إلى
خيار االقتراض الدولي ،وذلك
بالتزامن مع نفاد المنحة
الخليجية
عمان ــ أسماء عواد

اإلسرائيلية اعتقلت ثالثة من قادتها
فــي مدينة الـقــدس املحتلة ،أم ــس ،هم:
ح ــات ــم ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ،ع ـض ــو «امل ـج ـلــس
ال ـث ــوري» لـلـحــركــة ،عـبــدو أب ــو صبيح،
عضو «لجنة إقليم القدس» في الحركة
وال ـق ـي ــادي فـ ــوزي ش ـع ـب ــان ،ب ـعــد دهــم
منازلهم.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

إسرائيل
مختلفة من اليهود ،بمن فيهم اليهود
اإلصالحيون».
وردًا ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي
اإلسرائيلي أنه أثناء زيارته الرياض،
زار قسم اللغة العبرية في جامعتها،
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـك ــوت ــس
لــزيــارة قسم دراس ــات اإلس ــام ،ومقر
الرابطة في مكة ،خالل زيارته املقبلة
للسعودية .وأضاف العيسى أنه تمت
عملية «تـطـهـيــر» فــي مسجد جنيف
في سويسرا ،املمول من رابطة العالم
اإلسالمي والسعودية ،وتم استبدال
املسؤولني عنه الذين اتهموا بإقامة
عــاقــات مــع «اإلس ــام املـتـطــرف» .كما
ادعى بأن بالده انضمت إلى «الحرب
ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب» ،وأق ــام ــت مــؤسـســات
ل ـه ــذا ال ـ ـهـ ــدف ،م ـث ــل «املـ ــركـ ــز ال ــدول ــي
ل ـل ـك ـشــف عـ ــن ال ــرس ــائ ــل اإلره ــابـ ـي ــة،
وال ـ ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن ال ـك ـش ــف ع ــن 800
وثـيـقــة مختلفة تــم نـشــرهــا بواسطة
اإلن ـت ــرن ــت» .وب ـح ـس ـبــه ،ف ــإن شخصًا
واح ـ ـ ـدًا م ــن ب ــن ك ــل  200ألـ ــف مسلم
يتوجه إلى «النشاط اإلرهابي».

ت ـس ـت ـعــد ال ـح ـك ــوم ــة األردن ـ ـي ـ ــة ل ــزي ــارة
ج ــدي ــدة تـجــريـهــا بـعـثــة ال ـب ـنــك الــدولــي
خــال الشهر ال ـجــاري ،وذلــك بعد نحو
ش ـهــريــن ع ـلــى تـبـلـيــغ رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
هاني امللقي ،جميع الــوزارات والدوائر
الـحـكــومـيــة بــال ـبــدء ف ــي إعـ ــداد م ـسـ ّـودة
امل ـ ــوازن ـ ــة ل ـل ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي م ـحــاولــة
مـتـجــددة مـنــه «الح ـت ــواء الـعـجــز املــالــي
وت ـح ـق ـي ــق االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة امل ــالـ ـي ــة خ ــال
السنوات  2018ـ .»2020
وتـ ـ ـب ـ ــرز ف ـ ــي الـ ـت ــوجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــوازن ــة امل ـق ـب ـل ــة قـ ـض ــاي ــا؛ أبـ ــرزهـ ــا
بـ ــدء ال ـع ـم ــل بـ ــاملـ ــوازنـ ــات الــرأس ـمــال ـيــة
للمحافظات ،إذ ستكون مــوازنــة 2018
األول ــى بـعــد تفعيل قــانــون الــامــركــزيــة
ومـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس امل ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات وفقًا له ،فيما يشدد النظام
دومـ ــا ع ـلــى «تـنـفـيــذ بــرنــامــج اإلص ــاح
امل ـ ــال ـ ــي وال ـه ـي ـك ـل ــي املـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه مــع
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» ،وم ــن ناحية
أخ ــرى اسـتـكـمــال امل ـشــاريــع املـمــولــة من
املـ ـن ــح ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي ت ــم تــوقـيـعـهــا
عــام  2012وبــدأ صرفها عــام  2013ملدة
خمس سنوات.
وامل ـن ـح ــة الـخـلـيـجـيــة املـ ـق ــدرة بخمسة
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر أم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ل ــم يــدخــل
مـنـهــا فـلــس واحـ ــد إل ــى خــزيـنــة الــدولــة
للمساهمة في سد املديونية ـ شارفت
على االنتهاء السنة الجارية ،علمًا بأن
دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت
في اجتماع دورتها الـ  32بصرفها من
أجــل إقامة مشاريع تنموية في األردن
(ع ـبــر الـسـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ــارات
وقطر) بواقع  1.25مليار دوالر من كل
بلد.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــاري ــر ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،تم تحويل
ما يقارب  2.3مليار منها حتى نهاية

 2016ملصلحة مشاريع معينة ،لكن مع
غياب كامل ألي تحويالت من الدوحة.
بالنسبة إل ــى إع ــداد امل ــوازن ــة الـعــامــة،
ف ـ ـ ــإن أرقـ ــام ـ ـهـ ــا س ـت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى ع ــدة
ت ــوق ـع ــات ح ـكــوم ـيــة أورده ـ ـ ــا الـتـبـلـيــغ
الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـهــذا
الشأن .ومن أبرز التوقعات« :تواضع»
النمو االقتصادي في ضوء األوضــاع
اإلقليمية املـتــوتــرة وانـعـكــاسـهــا على
االقـتـصــاد األردن ــي ،وهــذا مــا يتطابق
مــع تـقــاريــر «الـنـقــد ال ــدول ــي» األخ ـيــرة
ال ـتــي أوردت أرق ــام ــا خـجــولــة للنمو،
مـقــابــل ارت ـف ــاع فــي م ـعــدالت التضخم
ال ـقــاب ـلــة ل ـل ــزي ــادة ،ك ـمــا أظ ـه ــرت نسبًا
تعكس ارتـفــاع معدل البطالة مقارنة
مع السنوات املاضية.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن فـ ــرض ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـت ــي
سـتـبـنــى عـلـيـهــا م ــوازن ــة  ،2018فهي
متعلقة بعدة إج ــراءات مالية تتمثل
ف ــي االس ـت ـم ــرار ب ــرص ــد املـخـصـصــات
املــالـيــة لـعــدد مــن امل ـشــاريــع الحيوية؛
منها «نــاقــل الـبـحــريــن» ال ــذي ّ
جمدته
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة إل ـ ـ ــى حــن
رض ــوخ اململكة لــأمــر الــواقــع وإع ــادة
فتح السفارة اإلسرائيلية (دون تنفيذ
الـشــروط األردن ـيــة املتعلقة بمحاكمة
قــاتــل األردنـ ـي ــن ف ــي ح ــادث ــة الـسـفــارة
فـ ــي تـ ـم ــوز املـ ـنـ ـص ــرم ورف ـ ـ ــض عـ ــودة
السفيرة اإلسرائيلية عينات شالين
إلى ّ
عمان) .وترافق هذا التجميد مع
ضغوط خليجية على النظام األردني،
وســط تصريحات مسؤولني أردنيني
«مـجـهــولــن» عــن «قـلــق إزاء التجاهل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأردن» ،ك ـ ـمـ ــا ت ـن ـق ــل
الصحافة املحلية عن مصادر رسمية.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـتـمـحــور فــرضـيــات
اإلنـ ـف ــاق حـ ــول الـتـخـفـيــض ال ـتــدري ـجــي
لــإع ـفــاءات مــن ضــريـبــة املـبـيـعــات على

السلع والخدمات املحلية واملستوردة
واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات م ــن ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة،
ولعل هــذا البند أكثر مــا يقلق الشارع
األردن ــي ،وخصوصًا مع نية الحكومة
املعلنة لرفع الــدعــم عــن الخبز مــن أجل
تسديد فوائد ديون متراكمة.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ل ـل ـم ـن ــح
ال ـخــارج ـيــة ،فــإنـهــا تـفـتــرض حصولها
على كامل هــذه املـنــح ،وخصوصًا تلك
املتعلقة بمساعدة الالجئني السوريني.
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ف ـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول املـ ــاضـ ــي،
ص ـ ّـرح املـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي أم ــام عــدد

تف قطر بالتزامها
لم ِ
التعهد بحصتها من
خمسة مليارات دوالر
خليجية للمملكة

مــن كـبــار ضـبــاط ال ـقــوات املـسـلـحــة بــأن
«ال ـل ـج ــوء الـ ـس ــوري يـكـلــف األردن ربــع
م ــوازن ـت ـه ــا ،وأن دول ال ـع ــال ــم مـقـ ّـصــرة
بهذا الخصوص ،وخصوصًا أن الدول
امل ــان ـح ــة ب ـ ــدأت تـتـمـلـمــل وت ـت ـن ـصــل من
التزاماتها لـلــدول املستضيفة» ،وهــذا
م ــا أك ــده م ــرة أخ ــرى ف ــي تـشــريــن األول
امل ــاض ــي أثـ ـن ــاء ل ـق ــائ ــه رئـ ـي ــس مـجـلــس
النواب ورؤساء كتل نيابية.
ـأت ال ـت ـق ــاري ــر ع ـلــى ذكــر
م ــع ذل ـ ــك ،ل ــم ت ـ ـ ِ
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ان ـش ـغــل ب ـهــا الـ ـش ــارع،
وع ـل ــى رأس ـه ــا املــدي ـنــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي

كشفت عنها الحكومة أخيرًا ،بل شاب
هـ ــذا امل ـل ــف ال ـت ـك ـتــم ح ـتــى إن امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ــال إن مـ ــن ي ـع ــرف
باملوضوع خمسة أشخاص فقط ،لكن
رئـيــس الـ ــوزراء ع ــاد وق ــال إن مــوضــوع
الخمسة «مجرد مزحة»!
وفــي ملف آخ ــر ،يتحدث الـقـطــاع العام
والخاص في األردن عن نصيب للمملكة
في مشاريع اإلعمار املقبلة في سوريا،
وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اتـ ـف ــاق الـحـكــومــة
األردن ـ ـيـ ــة م ــع ش ــرك ــة «س ــوف ــت بـ ــورت»
األميركية على إنشاء مطار لوجستي
في مدينة املـفــرق ،شمال شــرق اململكة،
القريبة من سوريا والعراق .ولم تكشف
الحكومة عن تفاصيل هذا االتفاق .أما
املــوقــع اإللـكـتــرونــي ل ــ«ســوفــت ب ــورت»،
فيبني أن مستشاري الشركة والشركاء
هم ضباط كبار متقاعدون من الجيش
األمـيــركــي وال ـق ــوات الـبـحــريــة كــانــوا قد
خ ــدم ــوا ف ــي م ــواق ــع م ـت ـص ـلــة ب ــ«ح ـلــف
ش ـم ــال ــي األطـ ـلـ ـس ــي» ووزارة ال ــدف ــاع
األميركية.
ورغ ـ ــم مـ ـش ــارك ــة األردن ف ــي األح ـ ــاف
الـعــربـيــة والــدول ـيــة كــافــة ،ف ــإن أث ــر هــذه
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة لـ ــم ي ـن ـع ـك ــس إيـ ـج ــاب ــا عـلــى
االقتصاد املتردي ،فيما ال يمكن تجاوز
«رسـ ــالـ ــة الـ ـن ــواي ــا» ال ـح ـكــوم ـيــة لـلـبـنــك
الدولي التي أرسلت خالل فض مجلس
ال ـ ـنـ ــواب دورت ـ ـ ــه االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،وك ــان
م ـح ـتــواهــا تـطـمـيـنــات أردنـ ـي ــة بـتــوفـيــر
ماليني الدنانير لإليفاء بشروط البنك
مــن أجــل الحصول على قــروض أخــرى.
ويـ ــرى مـتــابـعــون اق ـت ـصــاديــون أن هــذا
اإلدمـ ـ ـ ـ ــان ع ـل ــى االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض لـ ــن يــوق ـفــه
ب ــال ـض ــرورة مـجـلــس نـ ــواب تـغـيــب عنه
املـ ـع ــارض ــة واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،بـ ــل س ـي ـصــوت
كــالـعــادة عـلــى م ـشــروع امل ــوازن ــة املقبلة
كيفما جاء.

يركّز النظام على أن اللجوء السوري «يأكل» ما ال يقلّ عن ربع الموازنة الحكومية (أ ف ب)

تقرير

تل أبيب تبلغ واشنطن :ال سيادة ،ال إخالء ،ال تقسيم وال عودة
كشفت نائبة وزيــر الخارجية اإلسرائيلية ،تسيبي
حوتوبيلي ،أن تــل أبـيــب وضـعــت شــروطــا للتسوية
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،أبلغتها لـلــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ك ـمــا أكـ ــدت ل ـهــا أن ـهــا ال يمكن
التنازل عنها .وأجملت حوتوبيلي ،في لقاء إذاعي مع
«القناة  »7العبرية ،هذه الشروط بـ«رفض وجود أي
سـيــادة على املنطقة املمتدة مــا بــن البحر املتوسط
ونـهــر األردن س ــوى الـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة ،ورفــض
إخــاء أي مستوطنة ،واإلبـقــاء على الـقــدس موحدة
وعاصمة وحـيــدة إلســرائـيــل» ،ثــم استدركت شرطًا

رابـعــا هــو «رفــض عــودة الالجئني حتى إلــى املناطق
الفلسطينية».
وردًا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ح ـ ــول م ــا إذا ك ـ ــان هـ ـن ــاك زع ـيــم
فلسطيني يمكن أن يقبل ه ــذه ال ـش ــروط ،أجــابــت أن
«املجتمع الفلسطيني ال يتمتع بــإرادة السالم .وهكذا
هم قادته ،لذلك لن نجد قائدًا فلسطينيًا مستعدًا لقبول
شــروط ـنــا ...املـجـتـمــع الفلسطيني يـحـتــاج إل ــى ثقافة
السالم .وهم ليسوا ناضجني لصنع السالم وال إلدارة
دولــة مستقلة .ومــا حــدث فــي قطاع غــزة يعلمنا أنهم
ينتخبون تنظيمات إرهابية لتدير شؤونهم».

وفــي مــا يتعلق بموقف واشنطن ،أعــربــت حوتوبيلي
عــن أملها بــأن يتفهم األمـيــركـيــون ش ــروط إسرائيل،
قائلة« :إنهم يتفهمون موقفنا بــأن االستيطان ليس
عقبة أمــام عملية السالم .لدينا رئيس حكومة يضع
قضية إيــران على رأس جــدول االهتمام ،ويرفض أن
يحتل مكانه الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني .وخالفًا
ل ــإدارة األميركية السابقة ،فالرئيس دونــالــد ترامب
يرفض إمــاء تسوية على األطــراف .وعلينا أن نعتاد
العيش من دون تسوية مع الفلسطينيني».
(األخبار)
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اليمن تقرير دولي جديد يضاف إلى سلسلة تقارير وتصريحات سابقة كلها تحذر من المأساة المقبلة على اليمن.
فك ،أو حتى تخفيف الحصار ،صدر تحذيران ،األول أميركي والثاني من «أنصار اهلل»
وبينما ال يبدو أن السعودية تنوي ّ

تحذير أميركي من السفر إلى السعودية...
و«أنصار اهلل» تهدد بالرد على التجويع
تزامنًا مع تحذير دراسة أميركية من
«سقوط آالف األبــريــاء ،بينهم أطفال،
ـذي ت ـفــرضــه
ضـ ـح ــاي ــا» ل ـل ـح ـص ــار ال ـ ـ ـ ّ
السعودية على اليمن ،ح ــذرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة رع ــاي ــاه ــا من
السفر إلى اململكة بسبب «التهديدات
اإلرهـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ
ال ـب ــال ـي ـس ـت ـي ــة» ،فـ ــي م ـش ـه ــد يـعـكــس
أبــرز «إن ـجــازات» الـعــدوان بعد عامني
ونصف عام.
ومـنــذ إع ــان ب ــدء «ال ـحــرب الخاطفة»
عـلــى الـيـمــن فــي آذار  ،2015تــزاحـمــت
التقارير اإلعالمية الداعمة للعمليات
العسكرية ،واضـعــة إيــاهــا فــي سياق
«الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات االسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة م ـ ــن أج ــل
حماية استقرار اململكة (السعودية)
وشعبها واألمة اإلسالمية كاملة» من
خطر «ميليشيات الحوثي اإليرانية».
لـكــن ،مــن ال ـيــوم األول ،ح ــاول تحالف
العدوان «تطهير» الحدود السعودية
ـ ـ ـ ـ الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،وتـ ــدم ـ ـيـ ــر املـ ـنـ ـظ ــوم ــات
الصاروخية للجيش اليمني والقضاء
على منصات الصواريخ الباليستية
التابعة لحركة «أنصار الله» ،من دون
جدوى!
وبينما نجحت الرياض ،إلى حد ما،
في إخفاء الخسائر املادية والبشرية
الكبيرة التي ُمني بها ال ـعــدوان ،فإن
فشلها فــي تحقيق أي مــن أهــدافـهــا،
وف ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا «سـ ـ ـح ـ ــق» ال ـح ــرك ــة
ّ
و«إعـ ــادة الـشــرعـيــة» ،تجلى بوضوح
م ــع س ـقــوط ص ـ ــاروخ بــالـيـسـتــي على
مطار امللك خالد الدولي في الرياض
م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،وهـ ــو ال ــذي
اعترفت بسقوطه رسميًا على األقل.
«الصاروخ» دفع الواليات املتحدة إلى
تـحــذيــر رعــايــاهــا مــن مـخــاطــر السفر
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،ال ـتــي أغـلـقــت املـنــافــذ
الـبــريــة وال ـجــويــة والـبـحــريــة اليمنية
منذّ نحو أسبوعني ،وذلك في خطوة
ح ـ ــذرت ش ـب ـكــة «ن ـظ ــم اإلنـ ـ ـ ــذار املـبـكــر
مــن املـجــاعــات» مــن أنـهــا سـتــؤدي إلى
«سقوط آالف الضحايا ،بينهم أطفال،
يوميًا نتيجة نقص الـغــذاء وانتشار
األمراض».
ّ
وف ـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه أم ـ ـ ــس ،ح ـ ــذرت
الشبكة ،التي استخدمت مقياس «اي
بي سي» املعترف به دوليًا لتصنيف
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درجات األمن الغذائي ،من التداعيات
اإلنسانية للحصار املفروض على أهم
املنافذ البرية والجوية والبحرية ،وال
سيما أن اليمن «حتى قبل الحصار...
كان (فيه)  15مليون شخص في أزمة
(الدرجة  3على املقياس) أو أسوأ».
وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ــأسـ ـب ــوع
ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،إغـ ــاق مـيـنــاء
الحديدة« ،العمود الفقري للعمليات
اإلنسانية» ،إذ يدخل منه نحو %80
من اإلمدادات الغذائية» إلى البلد الذي
يستورد  %90من حاجاته األساسية.
ّ
في هذا السياق ،أكد التقرير أن «إطالة
أم ــد إغـ ــاق امل ــوان ــئ الــرئـيـسـيــة يـهــدد
بتدهور لــم يسبق لــه مثيل فــي األمــن
ال ـغ ــذائ ــي لـيـصــل إل ــى درجـ ــة املـجــاعــة
(الــدرجــة  5على املقياس) في مناطق
شاسعة من البالد» ،داعيًا إلى «الرفع
ال ـف ــوري لـلـحـصــار امل ـف ــروض عـلــى كل
املوانئ وإعادة فتحها أمام املساعدات
االنسانية».

وارتفعت في األيام املاضية األصوات
امل ـن ــددة ب ــ«ال ـع ـقــاب ال ـج ـمــاعــي» ال ــذي
أن ــزلـ ـت ــه ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـك ــل امل ـح ــاف ـظ ــات
اليمنية ،وأبرزها اتهام األمم املتحدة
تحالف الـعــدوان بالتسبب فــي «أكبر
مـجــاعــة يـشـهــدهــا ال ـعــالــم مـنــذ عـقــود
طــويـلــة ،ضـحــايــاهــا بــاملــايــن» إذا لم
ي ــرف ــع ال ـح ـص ــار وي ــوق ــف م ــا وص ـفــه
األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ،أن ـطــون ـيــو
غوتيريس ،بـ«الحرب الغبية».
وب ـع ــد س ـن ـتــن ون ـص ــف م ــن ال ـح ــرب،
وضـ ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أمـ ــس،
ال ـس ـ ّعــوديــة ع ـلــى قــائ ـمــة ال ـ ــدول الـتــي
ت ـح ــذر رع ــاي ــاه ــا م ــن م ـخــاطــر الـسـفــر
إل ـي ـهــا .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
إن «ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــة ال ـتــي
تستهدف اململكة ،وآخرها الصاروخ
الـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف مـ ـط ــار املـ ـل ــك خ ــال ــد،
وكــذلــك القذائف املدفعية التي تطلق
ب ـ ـص ـ ــورة روتـ ـيـ ـنـ ـي ــة بـ ــات ـ ـجـ ــاه امل ـ ــدن
ّ
السعودية الحدودية» تشكل تهديدًا

لحياة مواطنيها.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن «ال ـت ـه ــدي ــدات
اإلرهابية ال تــزال موجودة في أنحاء
السعودية ،بما في ذلك املدن الرئيسية
ك ــال ــري ــاض وج ـ ـ ـ ـ ــدة ...مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ت ـحــدث هـجـمــات دون ســابــق إنـ ــذار»،
مشيرة إلى أن «التنظيمات اإلرهابية ـ
ومنها تنظيم داعش وجماعات تابعة
لــه ـ ـ استهدفت الـسـعــوديــة واملصالح
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ال ـغــرب ـيــة ،وامل ـس ــاج ــد وم ــواق ــع ديـنـيــة
لـلـشـيـعــة وال ـ ُّـس ـن ــة ،وأم ــاك ــن يــرتــادهــا
األميركيون».
كـ ــذلـ ــك ح ـ ـظـ ــرت «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» س ـفــر
م ـ ــوظ ـ ـف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة األمـ ـ ـيـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
وعـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ال ـق ـط ـيــف
وض ــواح ـي ـه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة
ومحافظة األحساء لـ«أسباب أمنية».
يأتي التحذير األميركي بعد ساعات
من تأكيد الناطق الرسمي لـ«أنصار
ال ـ ـلـ ــه» ،م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،أن «ال
حماية لقوى العدوان التي أوغلت في
وحشيتها وعدوانيتها بحق الشعب
اليمني مــن ال ـصــواريــخ اليمنية وأن
امل ـ ـيـ ــدان ك ـف ـيــل ب ـ ــال ـ ــرد» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
أن «إط ـ ـ ــراء ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
الـ ـنـ ـظ ــام ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
يكفي لنزع عروبتهما ،وانكشافهما
كخناجر مسمومة ال تـقــل خـطـرًا عن
عدو األمة».
(األخبار)

تقرير

«يحصنون» ممتلكاتهم
خوفًا من ابن سلمان ...أثرياء سعوديون ّ
تصعد فيه
في الوقت الذي ّ
السلطات السعودية حملتها على أثرياء
المملكة «بهدف محاربة الفساد»،
يسعى هؤالء إلى تحصين أموالهم
بأساليب مختلفة ،األمر الذي ّركز عليه
العديد من وسائل اإلعالم الغربية
يسعى أثــريــاء سـعــوديــون إلــى إعــادة
هـيـكـلــة أع ـمــال ـهــم لـحـمــايــة أصــول ـهــم،
فــي ح ــال ّ
وس ـعــت الـسـلـطــات حملتها
ُ
املـعـلـنــة عـلــى ال ـف ـســاد ،وف ـقــا ملــا ذكــره
ث ــاث ــة أش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة ب ـهــذه
املسألة.
ونقل موقع «بلومبرغ» عن األشخاص
الثالثة ،الذين طلبوا عدم الكشف عن

هوياتهم لسرية املحادثات ،قولهم إن
العديد من الشركات العائلية ورجال
األع ـمــال «غـيــر امل ـتــورطــن فــي عملية
الـتـطـهـيــر» ي ـت ـحــدثــون إل ــى م ـصــارف
محلية وشركات محاماة دولية ،عن
كـيـفـيــة هـيـكـلــة شــركــاتـهــم لـ ُـيـصـ ّـعـبــوا
على اململكة االستيالء على أصولهم.
وقال أحد األشخاص الثالثة إن أحد
«الخيارات املتاحة يتمثل في تقسيم
األصول بني أكثر من شركة قابضة»،
بالرغم مــن عــدم وض ــوح مــدى ّ نجاح
ُ
هذه الخطط ،ألن الحكومة تدقق عن
كثب فــي نـشــاط األع ـمــال فــي اململكة،
في إطار الحملة.
ُ
وتعكس هذه املناقشات الخوف املثار
بــن العديد مــن األثــريــاء السعوديني
مــن احتمال توسيع حملة التطهير،
التي لم يسبق ًلها مثيل ،والتي يراها
كثيرون محاولة من ولي العهد األمير

مـحـمــد ب ــن سـلـمــان لـتـشــديــد قبضته
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة .وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أف ــاد
ٌ
أشخاص مطلعون على هذه املسألة،
بأن بعض أصحاب املليارات واملاليني
السعوديني يبيعون استثمارات في
ِّ
ويحولونها
دول الخليج امل ـجــاورة،

«نيويورك تايمز»:
تحاول الحكومة
االستيالء على مئات
المليارات من الدوالرات

ـول سائلة في الخارج
إلى نقد أو أصـ ٍ
استهدافهم في الحملة.
لتفادي خطر
ٌ
ومــع ذل ــك ،تـحــاول قـلــة منهم تحويل
األم ــوال إلــى خــارج السعودية ،وسط
امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف م ـ ــن ج ـ ـ ــذب اه ـ ـت ـ ـمـ ــام غ ـيــر
مرغوب فيه من السلطات.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال ف ـي ــه
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة تـ َحـتـجــز أكـثــر
من  200شخص في فنادق فارهة في
العاصمة الــريــاض ،تحاول الحكومة
االس ـت ـيــاء عـلــى م ـئــات امل ـل ـي ــارات من
ال ـ ــدوالرات املتمثلة فــي أص ــول تقول
إنهم «سرقوها عبر وسائل فاسدة»،
بحسب تـقــريــر لصحيفة «نـيــويــورك
تايمز» األميركية.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة عن
الباحث في شؤون الشرق األوسط في
منظمة «هيومن رايتس ووتــش» آدم
كوغل قوله إنه «يبدو أن هذا يحدث
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مقالة

واشنطن تستنزف الرياض!
لقمان عبد اهلل
زاد الرئيس األميركي ،رونالد ترامب ،من ابتزاز
السعودية واستغاللها ،في مقابل ارتماء القيادة
السعودية بالكامل في الحضن األميركي بدافع
حاجة ولي عهدها ،محمد بن سلمان ،إلى نيل املوافقة
األميركية في تهشيم األعراف والتقاليد الحاكمة في
نظام أسرة آل سعود بغية الوصول إلى سدة امللك.
وكذلك لشعور الرياض بزيادة التهديدات الخارجية
عليها وضيق الطوق على عنقها.
في املقابل ،تعمل واشنطن على استنزاف االحتياط
املالي السعودي لترميم اقتصادها والبنى التحتية فيه.
وقد بدأ ترامب واليته بتنفيذ ما وعد به في حملته
االنتخابية بتدفيع السعودية ثمن حمايتها بالعقود
والصفقات الكبرى ،إذ طلب من القيادة السعودية بيع
بورصة نيويورك حصة «أرامكو» املعروضة للبيع،
بعدما وقع على عقود بقيمة  480مليار دوالر أثناء
زيارته الرياض.
يمكن تلخيص الوظيفة املوكلة للمملكة السعودية من
الواليات املتحدة على هذا النحو:
ً
أوال :الحاجة األميركية إلى خلق ماليني الوظائف
(هدف ترامب في حملته االنتخابية) من الصفقات
واالستثمار الخليجي والسعودي خصوصًا ،ليكون
املورد الذي يعتمد عليه ترامب لتوفير املال .وال يخفي
الرئيس األميركي هذا الهدف ،وقد تصدر جدول أعماله
أثناء زيارته الرياض.
ثانيًا :بعد االنسحاب األميركي من العراق وفشل
مخططات واشنطن في اإلقليم ،كبرت الحاجة الوظيفية
األميركية إلى السعودية عبر تحميل األخيرة أعباء
وكلفة املخططات واملشاريع األميركية (سوريا واليمن
والعراق) ،وكذلك كلفة إنشاء منظمات إرهابية في
الدول املجاورة إليران ،وذلك في محاولة لزعزعة األمن
فيها (أفغانستان وباكستان).
ثالثًا :تشغيل مصانع السالح وإنعاشها ،إذ إن
السعودية الزبون األسهل واألربح في عقد الصفقات
التسليحية الكبرى .كما أن اململكة معنية باالستثمار
في البنى التحتية األميركية ،كذلك ال تقل األهمية لديها
في عقدها الصفقات مع مصانع السالح األميركية.
ولتلبية طلبات املصانع ،تعمل اإلدارة األميركية على
التحفيز الدائم للرياض ورفع عصبيتها املرتفعة
باألصل تجاه إيران وتحويلها إلى فزاعة دائمةًَ .تجدر
اإلشارة إلى أن السعودية تصنف الثانية عامليا في
شراء السالح ،وهو سالح «غربي معظمه من أميركا».
رابعًا :التطبيع مع إسرائيل ،وكذلك دفع املنظومة
العربية التي تعمل في فلك السعودية إلى االلتحاق بها
في التطبيع لتحقيق الرغبة األميركية التاريخية وفق
رؤيتها لحل الصراع العربي اإلسرائيلي ،لكن التطبيع
السعودي بجانب دول «االعتدال العربي» مع إسرائيل
يستدعي حكمًا إيجاد حل ،ولو شكلي ،للقضية

خـ ــارج حـ ــدود أي ش ــيء يـشـبــه حتى
عملية قانونية شفافة» ،مضيفًا أنه
«إذا لم تسمح السعودية ملحتجزيها
بـفــرصــة االسـتـعــانــة بــدفــاع قــانــونــي،
فإن ما يحدث ال يمكن اعتباره سوى
عملية ابتزاز».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـص ــف املـ ـ ّـداف ـ ـعـ ــون عــن
امل ـبــادرة السعودية تجنبها القضاء
بــاعـتـبــاره مـيــزة ولـيــس عـيـبــا .إذ قــال
علي الشهابي املدير التنفيذي ملعهد
َّ
«ال ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة» ،وه ــي مـنــظـمــة
ب ـح ـث ـيــة م ـق ــره ــا واشـ ـنـ ـط ــن وم ـق ــرب ــة
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـع ــودي ــة ،إنـ ــه «إذا
كـنــت تــواجــه مــوقـفــا تـضـطــر فـيــه إلــى
احـتـجــاز ه ــذا ال ـعــدد مــن األش ـخــاص،
ّ
وكلهم ب ــارزون كما فــي هــذه الحالة،
ّ
فإن اإلجــراءات القانونية ستستغرق
أع ــوام ــا ،ب ــاف ـت ــراض أن ل ــدي ــك الـسـعــة
الـقـضــائـيــة ل ــذل ــك» .وأشـ ــار الـشـهــابــي

الفلسطينية .وتلعب الرياض دورًا وظيفيًا ورئيسيًا في
ما سمي «صفقة القرن» ،بتطويع القيادة الفلسطينية
للقبول بالتنازل عن الحقوق التاريخية للشعب
الفلسطني ،مقابل إغرائهم بوهم إقامة دولة في قطاع
غزة وجزء من سيناء ،وإدارة الفلسطينيني شؤونهم
املحلية في املدن والقرى في الضفة املحتلة ،على أن
تبقى القدس واملستوطنات في الضفة محسومتني في
الصفقة املذكورة للجانب الصهيوني ،كما على أن تحل
قضية الالجئني في أماكن وجودهم في الشتات.
وقد أبلغت القيادات الفلسطينية ،على رأسها الرئيس
محمود عباس أثناء زياته األخيرة للرياض ،بتفاصيل
«صفقة القرن» ،باإلضافة إلى جوانب أخرى متعلقة
بالخطة العامة للواليات املتحدة في الشرق األوسط
في ضرب محور املقاومة .لكن «أبو مازن» أظهر
إرباكًا كبيرًا لعجزه عن االستجابة للمطالب األميركية
والسعودية.
المطالب السعودية من واشنطن
ً
أوال :تؤمن الواليات املتحدة الحماية األمنية والعسكرية
منذ عقود عبر االستفادة من القواعد العسكرية في
الخليج خصوصًا ،واملنطقة الوسطى األميركية عمومًا.
وفي هذا اإلطار ،تشارك واشنطن على املستويات
الفنية واللوجستية واالستخبارية مع التحالف العربي
في الحرب على اليمن ،على أن الخبراء العسكريني
وقسمًا من أعضاء الكونغرس يرجحون أن املشاركة
األميركية أساسية في استمرار العدوان ،وفي تعنت
الرياض ورفضها املسار السياسي وحل النزاع عبر
التفاوض.
ثانيًا :الحماية األميركية للسعودية في املحافل الدولية
واملنظمات اإلنسانية ومنع تجريمها في تلك املحافل،
وال سيما في حربها على اليمن ،إذ تشكل واشنطن
جدارًا مانعًا أمام مجلس األمن واملنظمات اإلنسانية
إلدانة الرياض ومعاقبتها على الجرائم بحق الشعب
اليمني ،وتستخدم واشنطن تلك الورقة البتزاز
السعودية كلما اكتشفت أن لديها نية لتنويع عالقاتها،
كما حدث عندما وضعت السعودية على الالئحة
السوداء لقتل األطفال الصادرة عن األمم املتحدة لهذا
العام ،وذلك بعدما سحب التقرير في العام املاضي إثر
الضغوط األميركية التي مورست على األمني العام
السابق لالمم املتحدة.
لكن اإلدراج األممي للسعودية على الالئحة السوداء
ربط بزيارة امللك سلمان لروسيا ومحاولة كسب
موسكو إلى جانبها في ملفات املنطقة ،وفتح الطرفني
(السعودي والروسي) مجاالت للتعاون ترى واشنطن
أنها حق حصري لها ،وفي استمرار عالقتها مع
السعودية ،وال سيما الطلب السعودي شراء منظومة
«أس  .»400وعلى الفور ،قدم الرئيس األميركي للرياض
عرضًا جديدًا ببيعها منظومة الدفاع الجوي «ثاد»
املوازية للمنظومة الروسية.

إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه يـ ـت ــوق ــع أن يـ ـص ــل م ـع ـظــم
املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن إل ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة ت ـق ـضــي
بتسليم ممتلكاتهم إلى الدولة .وقال:
«سـتـخـضــع بـقـيــة األط ـ ــراف الــرافـضــة
ُ
ـراءات القانونية بكل
للتسوية لــإجـ َّ
م ــا تـتـضـمـنـهــا .ألنـ ــه عـلـيــك أن تـكــون
ق ـ ــادرًا ع ـلــى إظ ـه ــار ذل ــك ح ـتــى يـكــون
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ــك الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ت ـلــك
األصول ،والتي يوجد معظمها خارج
البالد».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،ك ــان ــت صحيفة
«فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة قد
أف ـ ــادت ،ق ـبــل ي ــوم ــن ،ب ــأن الـسـلـطــات
السعودية تسعى إلى تحصيل مبالغ
هــائـلــة تـصــل إل ــى  300مـلـيــار دوالر،
مقابل إسقاط التهم بقضية الفساد
ّ
املـتـعــلـقــة بــاملـبــالــغ املـخـتـلـســة ،والـتــي
تصل إلى  100مليار دوالر.
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـ ــن ش ـخ ـصــن
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ع ـل ــى م ـع ــرف ــةٍ ب ــال ــوض ــع ،إشــارت ـه ـمــا
إلــى وجــود محادثات ّ
معمقة وسرية
بــن الـسـعــوديــن وال ـق ـطــاع املـصــرفــي
ّ
الـســويـســري ،مــن دون أن يتمكنا من
الداللة إلى ما تسعى إليه السعودية
بــالـضـبــطّ .
ورج ــح ه ــؤالء أن «السبب
ي ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا مـ ـب ــاشـ ـرًا بـقـضـيــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،م ــوضـ ـح ــن أنـ ـ ــه «ب ـي ـن ـمــا
ي ـحــاول األم ـ َّيــر مـحـمــد تـعــزيــز قــاعــدة
سـلـطـتــه ،ف ــإن ــه ح ــري ــص ع ـلــى الـتــأكــد
مـ ــن أن األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن يـ ـح ــاول
إضـ ـع ــافـ ـه ــم ال ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـ ـهـ ــرب مــن
حملته باللجوء إلى حلول خارجية».
وأض ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدران أنـ ــه «إذا ثـبـتــت
صـحــة أن مـحـمــد بــن سـلـمــان يطالب
البنوك السويسرية بالحصول على
معلومات عــن عمالئها السعوديني،
فمن املستبعد أن تنجح محاولته».
(األخبار)

زيمبابوي أمام تغيير سياسي سلمي

موغابي «بطل التحرير»
يترك السلطة
تنحى رئيس زيمبابوي ،روبرت موغابي،
بعدما صمد أسبوعًاّ ،
أمس ،تحت ضغط كبير من المعارضة على مختلف
الجبهات ،الشعبية والعسكرية والسياسية ،وبعدما بات عزله
من السلطة أمرًا نهائيًا ،لينهي مسيرة سياسية استمرت لمدة
 37عامًا ،لعبت زوجته غرايس دورًا في القضاء عليها
من بطل االستقالل عن بريطانيا ،إلى رئيس مستقيل .هكذا انتهت مسيرة 37
عامًا لرئيس زيمبابوي ،روبــرت موغابي ،بإعالنه استقالته ،أمــس ،في لحظة
انـتـظــرتـهــا ال ـبــاد خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع ،بـعــدمــا ب ــات وقــوعـهــا أمـ ـرًا ال مـفـ ّـر منه.
واس ـت ـجــاب مــوغــابــي لضغط الـجـيــش وال ـبــرملــان ،بـعــدمــا مـنــح مهلة  24ساعة
فقط للتنحي أو يقوم البرملان بعزله .وأعلن رئيس البرملان ،جاكوب موديندا،
تلقيه استقالة موغابي أمــام الـنــواب في ختام جلسة طارئة في هــراري كانت
تناقش مسألة إقالته .وتال رئيس البرملان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها:
ّ
«أنا روبرت موغابي ،أسلم رسميًا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي مع
مفعول فوري» ،وسط تصفيق النواب .وأضاف موغابي في رسالته أنه اختار أن
يستقيل «طوعًا ...يعود هذا القرار إلى ...رغبتي في ضمان انتقال سلمي للسلطة
من دون مشاكل وعنف».
يــأتــي ذل ــك بـعــدمــا ض ــم ،فــي وق ــت ســابــق ،الـنــائــب الـســابــق لــرئـيــس زيـمـبــابــوي،
إيمرسون منانغاغوا ،صوته إلــى جميع الذين يطالبون باالستقالة الفورية
للرئيس موغابي .وبعد حوالى أسبوع على تحرك الجيش بسبب عزله ،دعا
منانغاغوا ،امللقب بـ«التمساح» في بيان «الرئيس موغابي إلــى أن يأخذ في
االعـتـبــار الــدعــوات الـتــي وجهها الشعب الستقالته لتتمكن الـبــاد مــن املضي
ق ــدم ــا» .وأضـ ــاف مـنــانـغــاغــوا ،ال ــذي يـعــد األوفـ ــر حـظــا لـتــأمــن مــرحـلــة االنـتـقــال
السياسي املقبلة ،أن الشعب «أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة» في
التغيير.
وعزل روبرت موغابي نائبه منانغاغوا ( 75عامًا) في  6تشرين الثانيً ،
بناء على
إلحاح السيدة األولــى غرايس موغابي التي تنازعه خالفة رئيس الدولة .لكن
األمور انقلبت على موغابي وزوجته ،فقد أدت إطاحة ّمنانغاغوا املؤيد للنظام
ولبطل النضال من أجل «تحرير» زيمبابوي ،إلى تدخل الجيش الذي يسيطر
على البالد منذ ليل  14تشرين الثانيّ .
ومنذ ذلــك الحني ،قــاوم أكبر الــرؤســاء سنًا في الحكم في العالم ،الـنــداءات إلى
االستقالة التي ّ
وجهها العسكريون والشارع وحزبه الذي تخلى عنه .وقبل أن
يخضع موغابي إلرادة املعارضة ،كان أحد قدامى املحاربني في حرب االستقالل
الذين يشكلون أحد أركــان النظام ،قد دعا ،أمس ،إلى التظاهر لتسريع سقوط
مــوغــابــي .وفــي األي ــام السابقة ،ق ــررت قـيــادة الـحــزب الحاكم «االت ـحــاد الوطني
األفــريـقــي لزيمبابوي ـ ـ الجبهة الــوطـنـيــة» خــال اجـتـمــاع ط ــارئ إقــالــة روبــرت
مــوغــابــي مــن رئــاســة الـحــزب وأمهلته حتى ظهر االثـنــن للتخلي عــن منصب
رئيس البالد ،وإال فستبدأ إجراءات إقالته.
ومـنــذ بــدايــة األزمـ ــة ،أص ـ ّـر الـجـيــش عـلــى أن مــا يـقــوم بــه لـيــس انـقــابــا ،وح ــاول
التوصل بهدوء إلى إقالة رئيس الدولة ،لتجنب االنتقادات والتهديدات املحتملة
من البلدان املـجــاورة ،حيث ال تــزال صــورة روبــرت موغابي «املـحــرر» حاضرة،
وهي تعود إلى السبعينيات والثمانينيات نتيجة الدور الذي لعبه في تحرير
بالده .موغابي الذي هيمن على املشهد السياسي في زيمبابوي ألربعة عقود،
ً
قــاد بــاده منذ االستقالل في عــام  ،1980إذ كــان بطال في حــرب العصابات في
السبعينيات ،وقاتل لتحرير البالد من حكم األقلية البيضاء (كانت زيمبابوي
تعرف حينها بروديسيا وكانت مستعمرة بريطانية منذ مئة عام).
ربح موغابي االنتخابات عام  1980ليصبح رئيس حكومة البالد ،وفي عام 1982
اتهم املعارضة بمحاولة إطاحة حكومته ،ما أدى إلى صراع راح ضحيته عشرات
اآلالف من املدنيني ،بعدما أحضر موغابي جنودًا مدربني في كوريا الشمالية
إلى زيمبابوي في محاولة منه لضرب مناوئيه .أصبح رئيسًا للجمهورية في
عام  1987بعدما ّ
عدل الدستور وعزز صالحياته وسلطته.
بدأ االنهيار االقتصادي الكبير في عام  2000عندما طلب موغابي وضع اليد
على امل ــزارع اململوكة مــن قبل األقلية البيضاء والـتــي كــانــت حيوية القتصاد
البالد .وتراجعت نتيجة لذلك العملة الوطنية .بعد انتخابات عام  ،2008أجبر
موغابي على مشاركة السلطة مع قائد املعارضة مورغان تسفانجيراي .وقد
حصل ذلك على الرغم من العنف الــذي مــورس بحق تسفانجيراي ومناصريه
خ ــال الـحـمــات االنـتـخــابـيــة .ك ــان زواجـ ــه مــن غــرايــس مــوغــابــي ال ـتــي تصغره
بأربعني عامًا خطوة سيئة في مسيرته السياسية ،وخصوصًا بعدما غضب
كثيرون من إمكانية توليها السلطة من بعده ليتدخل الجيش أخيرًا ويجبر
موغابي على االستقالة.
(األخبار ،أ ف ب)
انتهت مسيرة موغابي التي بدأت منذ تحريره بالده من حكم األقلية البيضاء (أ ف ب)
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)

زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
توفاه الله سبحانه وتعالى صباح
يوم االثنني  20تشرين الثاني 2017
املوافق له  2ربيع األول  1439ه ــ.
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى ع ـن ــد ال ـس ــاعــة
ال ـ ــواح ـ ــدة بـ ـع ــد ص ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فــي
جـبــانــة بـلــدتــه ح ــوال ال ـيــوم األرب ـعــاء
2017/11/22
(االنطالق من أمام امللعب البلدي في
صيدا عند الساعة التاسعة صباحًا،
األربعاء )2017/11/22
ّاليوم ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون:
آل سليمان – آل يعقوب – آل أيــوب
– الحزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي بلدة حوال
ـ ـ ـ ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــه حـ ـ ـ ــوال مـ ـ ــن ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/11/23ح ـت ــى ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
2017/11/25
ـ ذكرى مرور أسبوع على وفاته عند
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ظهر
األحـ ــد  2017/11/26ف ــي حسينية
بلدته حوال
ـ ـ االثـنــن والـثــاثــاء  27و 28تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل ولـ ـ ــده امل ـه ـنــدس
الدكتور علي حسن سليمان في بلدة
الوردانية قرب الجامعة اإلسالمية
ـ ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـطــاهــرة ي ــوم األربـ ـع ــاء  29تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
وال ـن ـص ــف ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
مقابل شركة خطيب وعلمي
ـ ـ الـجـمـعــة  2017/12/1مــن الـســاعــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
ف ــي م ـن ـتــدى صـ ــور ال ـث ـق ــاف ــي ،مـفــرق
اس ـتــراحــة ص ــور الـسـيــاحـيــة ،بناية
العجمي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية
وفاء فريد مطر
والدها املرحوم القاضي فريد مطر
والدتها املرحومة يسرى صفا
أش ـقــاؤهــا امل ـحــامــي مـحـمــد ،زوجـتــه
ميادة كنج وعائلتهما
املـ ـح ــام ــي رابـ ـ ـ ـ ــح ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ش ـيــريــن
جوخدار وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـ ـتـ ــه ك ــاث ــري ــن
سكواير وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا رفـ ـ ـ ــاه ،زوج ـ ــة امل ـه ـن ــدس
رياض مرتضى وعائلتهما
ّ
ُصـ ـ ــلـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 20
ت ـشــريــن ال ـثــانــي ع ـنــد ص ــاة الـظـهــر
ف ــي م ـق ـب ــرة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن فــي
الطيونة.
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
منه مــن الساعة الثالثة بعد الظهر
ً
مساء ،وذلك
ولغاية الساعة السابعة
فــي فندق البريستول – شــارع مــدام
كوري – فردان.
إنتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
فيكتوريا طنوس خليل
أرملة املرحوم دياب سليم بستاني
أوالدها  :الدكتور جان زوجته وفاء
خيرالله وأوالدهما وعائالتهم
ّ
املقدم ّ
الطيار املتقاعد أنطوان زوجته
ليلى زخور وأوالدهما وعائالتهم
ج ـ ـ ـ ـ ــورج زوجـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــاري م ـس ـع ــود
وولدهما
بناتها  :تريز زوجة الخوري وديع
مبارك وأوالدهما وعائالتهم
ريتا وأوالدها وعائالتهم
ماري كلير وولدها
تقبل التعازي اليوم األربعاء  22منه
في صالون كنيسة سيدة الخالص
_ عني الريحانه إعتبارًا من الساعة
الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حـتــى السابعة
ً
مساء.
ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي الذي انتقل
برحمته تعالى املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)
زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي.
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى ع ـن ــد ال ـس ــاعــة
ال ـ ــواح ـ ــدة بـ ـع ــد ص ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فــي
جـبــانــة بـلــدتــه ح ــوال ال ـيــوم األرب ـعــاء
2017/11/22
االنطالق من أمام امللعب البلدي في
صيدا عند الساعة التاسعة صباحًا،
اليوم األربعاء ()2017/11/22
اآلسفون :آل سليمان – آل يعقوب –
آل أيوب – الحزب الشيوعي اللبناني
وعموم أهالي بلدة حوال.

يا أيتها النفس املطمئنة
ارجـ ـع ــي إلـ ــى ربـ ــك راضـ ـي ــة مــرضـيــة
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
علي شكري حماصني
والدته املرحومة إنعام عويني
زوجته هدى حسن فرغل الجاك
أشقاؤه :الحاج سمير ،الحاج أسامة
واملرحومون محمود ،عدنان وطالل
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ح ـس ــن زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ــوزي ــر مـحـمــد غ ــزي ــري واملــرحــومــة
ه ــدى زوج ــة امل ــرح ــوم مـحـيــي الــديــن
شهاب وهناء زوجة القاضي وعضو
املجلس الدستوري عفيف مقدم
أش ـقــاء زوج ـتــه أحـمــد زوج ـتــه مزين
الخليل
محمود زوجـتــه جمانة عبيد ،هبة
زوجة املهندس نبيل محمد غزيري
وهادية
ِّ
ُص ــل ــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر يــوم
االثـ ـن ــن  2017/11/20ف ــي مسجد
الـخــاشـقـجــي .تـقـبــل ال ـت ـعــازي الـيــوم
األربعاء  22الجاري ،في قاعة شهاب
غـ ــاردن ال ــوردي ــة ،بـنــايــة ش ـهــاب ،من
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا حـتــى
الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،وي ــوم غد
الخميس  23منه في البقاع ،تعنايل،
دار ح ـم ــاص ـن ــي ،قـ ــرب م ـع ـمــل دالل،
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل:
حماصني ،العويني ،الجاك ،غزيري،
شهاب ،مقدم وأنسباؤهم.

أوالد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــدة :جـ ـ ـ ـ ــان وك ـ ــات ـ ــي
بوغوصيان
أوالد ج ــان بــوغــوصـيــان :روبـيــرتــو،
رالف ورونالد
م ـي ــري ب ــوغ ــوص ـي ــان زوج ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق غسان سالمة وأوالدها:
هال ليا ،ملى
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان بـ ــوغـ ــوص ـ ـيـ ــان زوج ـ ــة
نصري شامي وأوالدها:
أنطوني ،أندريه
ألـبـيــر بــوغــوصـيــان زوج ـتــه مشغان
ازماياش وأوالده:
داليا ،نقوال
أوالد شقيقتها املــرحــومــة أوكتافي
أرملة جوزف طمبرجي وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ـه ــا املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
أسيون وعائالتهم
أوالد شقيقتها املرحومة أورطانس
أرملة رازق عقاد وعائالتهم
وعموم عائالت بوغوصيان ،أسيون،
سالمه ،شامي ،ازمــايــاش ،عبجيان،
مــرشــا ،ص ــواي ــا ،فــرج ـيــان ،شـمـنــدي،
كـ ـل ــوكـ ـسـ ـم ــان ،دي م ـ ــونـ ـ ـف ـ ــران ،دي
سادلير ،خير ،فلغاس وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدتهم
املرحومة
جانيت أسيون
أرملة املرحوم روبير بوغوصيان
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الواقع فيه  18تشرين الثاني
السبت
ً
 2017متممة واجباتها الدينية.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  22في
صالون كاتدرائية مار غريغوريوس
امل ـ ـ ـنـ ـ ــور والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ال ـ ـن ـ ـبـ ــي لـ ــأرمـ ــن
ً
الكاثوليك ،ساحة الدباس
ابتداء من
الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي اجــراء
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـلــوث
ب ــامل ــواد ال ـن ـف ـط ـيــة ف ــي االق ـن ـي ــة وفـ ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الواقع في  2017/12/29عند نهاية
الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2328
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض لتنفيذ اعمال نقل محوالت القدرة
فــي محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د 8705/تاريخ
 2017/8/19قــد م ــددت لـغــايــة ي ــوم الجمعة
 2017/12/22عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50.000/ل.ل.
ّ
علمًا ب ــان ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
املوردين ال تزال سارية املفعول ومن املمكن
فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم ع ــروض جــديــدة
افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/11/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2314
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
العائد لشراء وتركيب طابات تحذير لزوم
خـطــوط الـتــوتــر الـعــالــي ،مــوضــوع اسـتــدراج

العروض رقم ث4د 5871/تاريخ 2017/6/2
قد مــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/12/29
عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  100.000ل.ل.
ّ
علمًا ب ــان ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
املوردين ال تزال سارية املفعول ومن املمكن
فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم ع ــروض جــديــدة
افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/11/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2304
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي ص ــور طلب
احمد سليمان عــزالــديــن بوكالته عــن هيثم
سـلـيـمــان اس ـمــاع ـيــل ملــوك ـلــه ك ــام ــل ابــراه ـيــم
بـ ـ ــدوي وع ـ ــن ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ح ـب ـيــب س ــرور
ملــوكـلـيــه ع ــواض ــه وفــاط ـمــة وح ـس ـنــا وزك ـيــه
ورسـمـيــة عـبــد الـحـســن ب ــدوي وع ــن غسان
ح ـس ــن بـ ـ ــدوي مل ــورث ــه ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـح ـســن
بدوي سندات تمليك بدل ضائع العقار 314
بتوليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/156
برئاسة القاضي روال شمعون
طــالــب الـتـنـفـيــذ :حـســن فـ ــؤاد رع ــد /بــوكــالــة
املحامية فاطمة زهوه
املنفذ عليه :حسني محمود مستراح
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :إقـ ــرار مـنـظــم ل ــدى كــاتــب
العدل بقيمة  26500د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قرار الحجز2016/5/10 :
تاريخ محضر الوصف2016/9/5 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة2016/10/14 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2016/11/7 :
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح :الـ ـقـ ـس ــم K-15-1891
الـعـمــروسـيــه وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــه سكنية
تـقــع فــي مـنـطـقــة الـعـمــروسـيــه الـعـقــاريــه في
ال ـشــارع املسمى ش ــارع املستقبل/االجنحة

بريوت يف 2017/11/20

نقابة الصحافة اللبنانية		
بيان
من نقابة الصحافة اللبنانية
إىل ماليك املطبوعات الصحافية
صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان التايل:
ملا كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية مدعوة لالجتامع
يف شهر كانون األول يف دورتها االنتخابية وفقاً ألحكام قانون املطبوعات
والنظام الداخيل للنقابة.
وباالستناد إىل املادة  79من قانون املطبوعات التي تنص عىل أن يكون
ممثل املطبوعة يف الجمعيات العمومية مسجالً يف الجدول النقايب
للصحافة ويكون متثيله للمطبوعة إما بصفة صحايف مالك أو بصفة مدير
مسؤول أو صحايف رئيس تحرير أو مدير تجاري.
وباالستناد إىل املادة  22من قانون صندوق ضامن أصحاب الصحف
الصحافيني التي تنص عىل وجوب تسديد االشرتاكات السنوية
للمطبوعات وعىل حرمان كل مطبوعة متخلفة عن ذلك من مامرسة
حقوقها النقابية كافة.
لذلك ،تدعو نقابة الصحافة الزمالء الكرام أصحاب املطبوعات السياسية
وغري السياسية إىل:
 .1اإلرساع يف تسديد اشرتاكات مطبوعاتهم.
 .2إبالغ النقابة مبوجب كتاب موقَّع من مالك املطبوعة الصحافية قبل
نهاية ترشين الثاين باسم وصفة الصحايف الذي سيمثل مطبوعته يف
اجتامعات الجمعية العمومية ضمن مهلة ال تتعدى نهاية شهر ترشين
الثاين .2017
مع اإلشارة إىل أن كل مطبوعة ال ترسل الكتاب املطلوب سيكون ممثلها
يف الجول النقايب هو املدير املسؤول املسجل اسمه يف وزارة اإلعالم ونقابة
الصحافة ،علامً بأن قانون املطبوعات ،وال سيام املادة  35منه يفرض
وجود مدير مسؤول لكل مطبوعة.
نقيب الصحافة اللبنانية
عوين الكعيك

األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

إعالنات

الـخـمـســة ق ــرب مـجـمــع ال ـص ــادق تـصــل إلـيــه
عن طريق معمل غندور نــزوال املسافة 500
م وه ــذه الـشـقــة مــن ضـمــن بـنــايــة مــؤلـفــة من
طــابــق اع ـمــده وخـمـســة طــوابــق عـلــويــة وكــل
طابق مؤلف من شقتني ويتألف القسم من
مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ
وحمامني اما الشرفات فقد ضمت الى غرف
الشقة باستثناء واحده مطله على الصالون
ارضه بالط رخام جدرانه طرش عادي بابه
الــرئـيـســي خـشــب االب ـ ــواب الــداخ ـل ـيــة خشب
مزجج ارض الحمامات سيراميك والحيطان
بورسالن كذلك املطبخ واملجلى غرانيت فيه
خزائن صغيره البياض ايطالي حاله الشقة
جيده وال مواقف للسيارات ولها مصعد –-
عمر البناء حوالي عشرين سنة.
ح ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :يـ ـح ــده غ ــرب ــا ام ـ ــاك عــامــة
والـعـقــار /2077ش ــرق ــا ام ــاك عــامــة والـعـقــار
/2076شـمــاال امــاك عامه /جنوبا العقاران
 2076و2077
مساحته 112 :م
بدل الطرح 60480 :د.أ .ستون الف واربعماية
وثـ ـم ــان ــون دوالر او مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية
موعد ومكان املــزايــدة نهار االربـعــاء الواقع
فيه  2017/12/20الساعة الثانية عشره في
قاعة محكمة عاليه
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب بــالـشــراء اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
عاليه وعليه تأمني بــدل قيمة الطرح املقرر
بموجب شيك مصرفي باسم رئيس دائــرة
تنفيذ عــالـيــه واالط ــاع عـلــى بـيــان املساحة
واالفـ ــاده الـعـقــاريــة ومـعــايـنــه الـعـقــار وعليه
خالل ثالثة ايام التالية لالحاله ايداع كامل
ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة حكما

بزيادة العشر على عهده املزايد الذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يــومــا تسديد الثمن ورس ــم الــداللــه
 %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام ابو الحسن
إعالن
صادر عن محكمة القاضي املنفرد املدني في
بيروت فاطمة ماجد
بتاريخ  2017/1/23تقدمت ساميا الياس
ح ــداد بــاس ـتــدعــاء تـسـجــل ب ــال ــرق ــم2017/40
تطلب اعــان وفــاة آمــال جــورج صقر سجل
املصيطبة  14وتوزيع تركتها على ورثتها
مـ ـيـ ـش ــال وف ـي ـل ـي ــب س ـع ـي ــد صـ ـق ــر وس ــام ـي ــا
وميالني الياس حداد.
ملــن لــديــه اع ـتــراض او ايــة مــاحـظــات التقدم
بها من قلم املحكمة خالل مهلة خمسة عشر
يوما من تاريخ النشر
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة2016/81 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبه
املنفذ عليهما حسني حسني سليم
محمد علي سليم /بوداي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة الــديــن:ع ـقــد كتاب
ع ـ ــام وعـ ـق ــد ف ـت ــح حـ ـس ــاب م ــوث ـق ــن ب ـتــأمــن
عقاري بمبلغ /32432978/ليرة لبنانية عدا
الفوائد وامللحقات

الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
امل ـح ـجــوز عـلـيــه :حـســن حـســن سـلـيــم عــدد
األسـ ـه ــم امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ـهــا  /2400/يــومــي
 /3300/تاريخ  2016/9/17محضر وصف
الـعـقــار ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رقــم
اساس  2016/81بملف /1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد علي سليم
التخمني بالليرة اللبنانية/21900000/ :
بدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد التخفيض
للمرة الثانية/11484360/ :
ث ــان ـي ــا /2400/:سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /1257/
بـ ــوداي – أم ـيــري مـحـلــة م ــراح سـلـيــم جــورة
الصبحية .الـعـقــار ارض بـعــل ت ــزرع حبوب
ويقع في سفح الجبل املطل على بلدة بوداي
ويبعد اكثر من ثالثة كيلومترات عن البلدة،
وي ـن ـح ــدر ان ـ ـحـ ــدارا ش ــدي ــدا م ــن الـ ـغ ــرب الــى
الشرق.
ارضه صخرية وال يوجد ضمنه اية انشاءات
او آبار ارتوازية انما يوجد اشجار حرجية
كثيفة وليس له طريق وللوصول اليه سيرا
على االقدام.
مساحته /1646/ :متر مربع
حــدوده :يحده من الغرب والشرق والشمال
والجنوب العقار رقم /1522/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :نـفــس ال ـتــأمــن والـتـعـهــد
والحجز التنفيذي ومحضر وصــف العقار
بالعقار رقم  /1256/بوداي اعاله
التخمني بالليرة اللبنانية/16460000/ :
بدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد التخفيض
للمرة الثانية/8631624/ :
مـ ـجـ ـم ــوع ال ـت ـخ ـم ــن ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
/38360000/
مجموع بــدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد

تاريخ التنفيذ2016/3/3 :
تاريخ تبليغ االن ــذار والحجز2016/3/26 :
و 2016/4/23و2016/9/10
تاريخ قرار الحجز2016/4/13 :
تاريخ تسجيله2016/4/20 :
تاريخ محضر وصف العقار 2016/5/20
تاريخ تسجيله2016/9/17 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
أوال /2400/:س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /1256/
ب ـ ــوداي –امـ ـي ــري م ــوق ــع مـحـلــة مـ ــراح سليم
شعب البئر .العقار أرض بعل تــزرع حبوب
ويقع في سفح الجبل املطل على بلدة بوداي
ويبعد اكثر من ثالثة كيلومترات عن البلدة
وي ـن ـح ــدر ان ـ ـحـ ــدارا ش ــديـ ـدًا م ــن الـ ـغ ــرب الــى
ال ـشــرق ارض ــه صـخــريــة وال يــوجــد عليه اي
انشاءات او آبار انما يوجد اشجار حرجية
كثيفة وللوصول اليه سيرا على االقدام.
مساحته /2190/ :متر مربع
حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم /1522/
وشرقا العقار رقم  /1522/وشماال وجنوبا
العقار رقم ./1522/
الحقوق العينية :حق سطحي على االشجار
الحرجية يومي  /3934/تاريخ 2014/11/24
تأمني عقاري درجــة اولــى على كامل العقار
مع حق التحويل بدون مزاحم.
الدائن :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املــديــن حـســن حـســن سـلـيــم  /2400/سهم
قيمة التأمني/36000000/ليرة لبنانية
ت ـع ـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـي ــع او ال ـت ــأم ــن او
التأجير او ترتيب اي حق عيني اال بموافقة
الفريق الدائن
يــومــي  /1521/ت ــاري ــخ  2016/4/20حجز
تنفيذي رقم  2016/81صادر عن دائرة تنفيذ
بعلبك مكان حفظ امللف بوداي /1256/

استراحة
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شقة للبيع -
بناء جديد 135م2
املزرعة  -خلف جامع
عبد النارص  -طابق أول
لإلستعالم70/738618 :

3

أفقيا

 -1عاصمة أفريقية – حيوان قطبي –  -2عاصمة غويانا على األطلسي –  -3من ّ
أهم
األنهار في لبنان –  -4عمر – إشتياق ْ
وميل – إقترب منه –  -5يحفر البئر – أعطى
بيده –  -6عاصمة إقليم النمسا العليا وهي ثالث أكبر مدينة نمساوية – عكسها
مــن أس ـمــاء األف ـعــال بمعنى أس ــرع –  -7ح ـيــوان بـحــري ضـخــم – مــديـنــة ومقاطعة
إيطالية وهي ميناء على بحر األدرياتيكي –  -8سفرة أو رحلة بطائرة مستأجرة
ّ
الجص –  -10أحد روافد
– نوع من الطيور البرمائية –  -9حرف تحقيق – نوع من
األردن يجري في سهل بيسان

عموديًا
 -1زيادة بعض العالمات الضرورية لتأمني نجاح طالب في اإلمتحانات الرسمية –
 -2حرف نصب – أنت باألجنبية – وعاء الخمر –  -3اضطراب من الحياء – يسحب
بقوة الغرض من يد اآلخر –  -4وكالة أنباء عاملية – راتب شهري –  -5مدينة سورية
على ساحل البحر األبيض املتوسط – رائحة الزهر –  -6موقد النار – أكبر مصرف
لبناني شهر إفالسه في ظروف بقيت غامضة خالل القرن املاضي –  -7ظهر الطائرة
ّ
مصرفي فرنسي راحــل خدم العهد امللكي –  -8إحــدى الواليات األميركية
– عائلة
املتحدة – سهل ونهر إيطالي –  -9نوتة موسيقية – عاصفة بحرية – صاح التيس
–  -10مفكرة وكاتبة مصرية راحلة أول إمرأة تحاضر باألزهر الشريف

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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◄ خرج ولم يعد ►

مشاهير 2734

حلول الشبكة السابقة

1

 -1دم – البحصاص –  -2اسبرانس – رخ –  -3وا – نسج – مصر –  -4وفا – اودي –  -5دروب –
ليديا –  -6رنا – كارل –  -7لفت – سج – نشر –  -8نريد – رف – فو –  -9بنغازي –  -10القرداحة

عموديًا

ّ
 -1داوود النبي –  -2مسافر – فرن –  -3اورتيغا –  -4أرن – بن – دال –  -5السا – اس – زق –
ّ
 -6بنجول – جرير –  -7حس – ديك –  -8ميدان – ما –  -9أرص – يرشف –  -10صخرة الروشة

حل الشبكة 2733

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
تــدعــو دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك املـنـفــذ عليهما
م ـح ـم ــد م ـص ـط ـف ــى رسـ ـت ــم ون ـج ـي ـب ــة شـهــا
امل ـج ـه ــول ــن م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ل ـل ـح ـض ــور ال ــى
قلم الــدائــرة او ارس ــال وكـيــل قانوني لتبلغ
االنـ ــذار وط ـلــب الـتـنـفـيــذ والـحـكــم ومــرفـقــاتــه
وذل ــك باملعاملة التنفيذية رقــم 2017/260
ال ـتــي يـنـفــذهــا ه ــزار خ ـطــار االح ـم ــر بــوكــالــة
امل ـحــامــي مـنـيــب ح ـي ــدر واملـتـضـمـنــة الـحـكــم
الـصــادر عــن محكمة الــدرجــة االول ــى املدنية
ف ــي بـعـلـبــك ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا ال ـع ـقــاريــة
رق ــم اس ــاس  2016/330ق ــرار رق ــم 2016/43
ت ــاري ــخ  2016/7/19وال ـ ـ ـ ــزام امل ـن ـف ــذ عـلـيــه
محمد مصطفى رستم بإزالة البناء املتعدي
واملشيد على العقار رقــم  /2126دورس في
مهلة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه هذا
الحكم تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها
ماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
لــذلــك ف ــإن ه ــذه ال ــدائ ــرة ت ـنــذرك ـمــا بــوجــوب
ح ـضــورك ـمــا او م ــن ي ـن ــوب عـنـكـمــا قــانــونــا
لتبلغ االنذار ومرفقاته علما ان التبليغ يتم
قــانــونــا بــانـقـضــاء عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ــان ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـضــاء
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام الى
متابعة التنفيذ اصوال .وإذا لم تتخذا محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم ابالغكم
جميع االوراق في قلم الــدائــرة عمال باملواد
 402و 837و 449اصول محاكمات مدنية.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

◄ مبوب ►

2
7

التخفيض للمرة الثانية/20115984/ :ل.ل.
موعد جلسة املــزايــدة ومكان اجرائها نهار
الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  2017/12/19الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـهــرا امـ ــام ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
التنفيذ في قصر عدل بعلبك
شروط البيع :النفقات املتوجب دفعها عالوة
عـلــى الـثـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ــم الــداللــة
للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب ال ـشــراء الحضور
باملوعد املعني وان يودع باسم رئيس دائرة
التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغا
موازيا لبدل الطرح او تقديم كفالة مصرفية
ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ ل ـت ـخــولــه هـ ــذه ال ــدائ ــرة
الــدخــول بــاملــزايــدة ،وعـلـيــه ان يـخـتــار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكال واع ــادة املــزايــدة
عـلــى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه فــي خــال عشرين يوما
مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
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سياسي عــراقــي ( )1996-1954ووزي ــر التصنيع العسكري وزوج رغد
صــدام حسني .أعلن انشقاقه عــن النظام وطلب اللجوء السياسي الى
األردن .قامت عشيرته بتصفيته بعد عودته
 = 11+3+4+1+8+6اإلشتياق ■  = 5+7+2حيوانات بحرية ■ = 10+9
شعور

حل الشبكة الماضية :انتوني روبنز

غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad mayn uddin
Saddam
Jasim uddin
والعامالن السودانيان
الهادي احمد علي ادم
خالد حماد حميدان حماد
من شركة tiptop
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 71/111490
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتألق أوروبيًا
يعوض إخفاقاته في الدوري
ريال مدريد ّ
اإلسباني بفوز كاسح على أبويل نيقوسيا
 ،0-6في الجولة الخامسة قبل األخيرة
من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
ليتأهل إلى دور الـ  ،16وبشيكطاش يلحق به
عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـك ـ ــس الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــات الـ ـت ــي
يواجهها في الدوري اإلسباني لكرة
ال ـقــدم ،إذ بــات يبتعد عــن برشلونة
املتصدر بـفــارق  10نـقــاط ،قـ ّـدم ريــال
مــدريــد ً
أداء مميزًا فــي دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـت ـح ـق ـي ـقــه ف ـ ـ ــوزًا كــاس ـحــا
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه أب ــوي ــل
ن ـي ـقــوس ـيــا ال ـق ـبــرصــي
 0-6ل ـ ـي ـ ـت ـ ــأه ـ ــل إلـ ـ ــى
دور الـ ـ ـ  ،16وذل ـ ــك في
الجولة الخامسة قبل
األخـيــرة من منافسات
املجموعة الثامنة.
 املجموعة األولى:وس ـي ـط ــر الـ ــريـ ــال عـلــى
سسكا موسكو الروسي -
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة تـ ـم ــام ــا م ـنــذ
بنفيكا البرتغالي ()19,00
لحظاتها األول ــى أمــام
بازل السويسري -
مـ ـن ــافـ ـس ــه امل ـ ـتـ ــواضـ ــع
اإلنكليزي
مانشستر يونايتد
ال ــذي اكـتـفــى بــالــدفــاع،
()21,45
ل ـك ـن ــه ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مــن
 املجموعة الثانية:منع العـبــي امللكي من
بايرن
أندرلخت البلجيكي -
الوصول إلى الشباك.
()21,45
ميونيخ األملاني
وب ــدأ م ـهــرجــان الــريــال
جيرمان
باريس سان
التهديفي فــي الدقيقة
سلتيك
الفرنسي -
 23بعد كرة عرضية من
()21,45
االسكوتلندي
دانـ ــي ك ــارف ــاخ ــال على
 املجموعة الثالثة:ال ــرواق األيـمــن أبعدها
قره باخ األذربيجاني -
أح ـ ــد م ــدافـ ـع ــي أب ــوي ــل
تشلسي اإلنكليزي ( )19,00لـتـصــل إل ــى ال ـكــرواتــي
ل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــودريـ ـ ـ ـت ـ ـ ــش
أتلتيكو مدريد اإلسباني -
خ ــارج منطقة ال ـجــزاء،
روما اإليطالي ()21,45
فأطلق تسديدة رائعة
 املجموعة الرابعة:«عـلــى الـطــائــر» عانقت
يوفنتوس اإليطالي -
برشلونة اإلسباني ( )21,45الشباك.
ثـ ــم أض ـ ـ ــاف ال ـفــرن ـســي
سبورتنغ البرتغالي -
أوملبياكوس اليوناني ( )21,45ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــا ال ـهــدف
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ب ـ ـعـ ــد ت ـل ـق ـيــه
ت ـم ــري ــرة بـيـنـيــة رائ ـعــة
مـ ـ ــن األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ط ــون ــي
كــروس تابعها بسهولة في الشباك
لـيـسـجــل ه ــدف ــه األول ف ــي املـســابـقــة
األوروب ـيــة بعد غـيــاب نحو  9أشهر
(.)39
وس ــري ـع ــا أحـ ـ ــرز ن ــات ـش ــو فــرنــانــديــز
ال ـه ــدف ال ـثــالــث ب ـعــد رك ـن ـيــة ليتابع
الكرة في الشباك (.)41
ثــم ج ــاء الـ ــدور م ـجــددًا عـلــى بنزيما
ل ـي ـض ـيــف الـ ـه ــدف الـ ــرابـ ــع ب ـع ــد ك ــرة

مباريات الليلة

مهرجان تهديفي للريال أمام أبويل (أ ف ب)

وصلته مجددًا من كــروس ليمررها
ل ـل ـبــرت ـغــالــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
الــذي راوغ أحــد املدافعني ثم أعادها
للفرنسي ال ــذي تابعها فــي الشباك
(.)45
ومــع انطالق الشوط الثاني ،أضاف
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ال ـ ـهـ ــدف الـ ـخ ــام ــس ب ـك ــرة
رأس ـيــة بـعــد عــرضـيــة مــن الـبــرازيـلــي
مارسيلو ( )49ثــم أتبعه بالسادس
بتسديدة بعد خطأ مشترك بني أحد
مدافعي وحارس أبويل (.)54
ّ
وتعرض بوروسيا دورتموند لخيبة
جديدة ،إذ خسر أمام ضيفه توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي املـ ـت ــأه ــل م ـس ـب ـق ــا ،2-1
سجلها الـغــابــونــي بـيــار  -إيميريك
أوباميانغ ( )31لدورتموند ،وهاري
كـ ــايـ ــن ( )49والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
هيونغ-مني سون ( )76لتوتنهام.
وي ـت ـصــدر تــوت ـن ـهــام ال ـتــرت ـيــب ب ـ ـ 13
نقطة من  5مباريات أمام ريال مدريد
( 10م ــن  )5ودورتـ ـم ــون ــد ( 2م ــن )5

وأبويل ( 2من .)5
وفــي املجموعة الخامسة ،لم يتمكن
ليفربول اإلنكليزي من حسم تأهله
بـعــد تـعــادلــه أم ــام مضيفه إشبيلية
اإلس ـبــانــي  ،3-3سـجـلـهــا الـبــرازيـلــي
روبرتو فيرمينو ( 2و )30والسنغالي
س ـ ــادي ـ ــو مـ ــانـ ــي ( )22لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول،
والـفــرنـســي وس ــام بــن ي ــدر ( 51و60
من ركلة جــزاء) واألرجنتيني غيدو
بيتزارو ( )90إلشبيلية.
وتـعــادل سبارتاك موسكو الروسي
أم ـ ــام ضـيـفــه م ــاري ـب ــور الـسـلــوفـيـنــي
 ،1-1سجلهما زي لويس من الــرأس
األخ ـض ــر ل ـس ـبــارتــاك مــوسـكــو (،)82
والبوسني ياسمني ميسانوفيتش
ملاريبور (.)90
ويتصدر ليفربول الترتيب بـ  9نقاط
من  5مباريات أمــام إشبيلية ( 8من
 )5وسـ ـب ــارت ــاك م ــوس ـك ــو ( 6م ــن )5
وماريبور ( 2من .)5
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة ،حــافــظ

تأهل ريال مدريد
وبشيكطاش
إلى دور الـ 16

ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى آمـ ــالـ ــه
بالتأهل بفوزه على ضيفه شاختار
دونيتسك األوكــرانــي  ،0-3سجلهما
لورنزو إينسينيي ( )56والبولوني
بـيــوتــر زيلنسكي ( )81والبلجيكي
درايس ميرتينز (.)83
وفـ ــاز مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
املتأهل مسبقًا على ضيفه فيينورد
الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي  ،0-1سـ ـجـ ـل ــه رحـ ـي ــم
سترلينغ (.)88

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب
بـ ـ ـ  15ن ـق ـط ــة مـ ــن  5مـ ـب ــاري ــات أمـ ــام
شاختار ( 9من  )5ونابولي ( 6من )5
وفيينورد ( 0من .)5
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ت ــأه ــل
بشيكطاش الـتــركــي إل ــى دور ال ـ ـ 16
بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي
 ،1-1سجلهما الـبــرازيـلــي أنــدرســون
تاليسكا ( )41لبشيكطاش ،ومواطنه
فيليبي أوغوستو ( )29لبورتو.
وعزز اليبزيغ األملاني آماله بالتأهل
بفوزه الكبير على مضيفه موناكو
الفرنسي  ،1-4سجلها جيمرسون (6
خطأ في مرمى فريقه) وتيمو فيرنر
( 9و 31من ركلة جزاء) والغيني نابي
كـيـتــا ( )45لــايـبــزيــغ ،والـكــولــومـبــي
راداميل فالكاو ( )43ملوناكو.
ويتصدر بشيكطاش الترتيب بـ 11
نقطة من  5مباريات أمــام بورتو (7
من  )5واليبزيغ ( 7من  )5وموناكو
( 2من .)5

الكرة اإليطالية

فضيحة تحرّش تالحق الرئيس المستقيل لالتحاد اإليطالي
ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس امل ـس ـت ـق ـي ــل
لالتحاد اإليطالي لكرة القدم كارلو
ـت طــويــل
تــافـيـكـيــو م ــن ال ـه ــروب ل ــوق ـ ٍ
مــن الـفـضــائــح ،إذ بعد ســاعــات على
ت ـق ــدي ـم ــه اس ـت ـق ــال ـت ــه م ـ ــن م ـن ـص ـبــه،
ّ
وجهت له مسؤولة في االتحاد تهمة
ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي ،وذل ـ ــك بحسب
شـ ـ ـه ـ ــادة نـ ـش ــرتـ ـه ــا أم ـ ـ ــس ص ـح ـي ـفــة
"كورييري ديال سيرا".
وقــالــت ال ـس ـيــدة ،ال ـتــي فـضـلــت إبـقــاء
هــويـتـهــا مـجـهــولــة ،إن ـهــا دخ ـلــت في
أح ــد األي ــام مكتب تــافـيـكـيــو ،فــأشــاد

ّاتهمت مسؤولة
في االتحاد اإليطالي
تافيكيو بالتحرش بها
(ألبرتو بيتزولي ـ أ ف ب)

بجسمها الرشيق ،معتبرًا أنه مؤشر
ع ـلــى ح ـي ــاة جـنـسـيــة ن ـش ـطــة ،طــالـبــا
منها مداعبة صدرها.
وفضلت هذه السيدة استخدام اسم
مستعار هو ماري في الشهادة التي
أض ــاف ــت ف ـي ـهــا "شـ ـع ــرت بـ ــاإلحـ ــراج،
حــاولــت أن أق ــول لــه تــوقــف ،لـكــن كل
ما فعله هو أن أسدل ستائر مكتبه"،
كاشفة أنها قررت الكشف عما حصل
ّ
لتوجه
أكـثــر مــن مــرة قبل أن تـخــرج
التهمة الى تافيكيو بسبب إمكانية
ت ـس ـلــم األخـ ـي ــر م ـن ـص ـبــا ج ــديـ ـدًا فــي
رابطة الدوري اإليطالي.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت" :ع ـ ـنـ ــدمـ ــا فـ ـهـ ـم ــت ن ـي ــات
ّ
بالتقدم ملنصب مسؤولية
تافيكيو
آخـ ـ ــر ،ربـ ـم ــا ع ـن ــد ال ـ ـهـ ــواة (بـ ـط ــوالت
ال ــدرج ــات الــدن ـيــا) ،لــم يـســاورنــي أي
شك بأن الوقت قد حان لكي أتكلم".

ول ـط ــامل ــا ت ــراف ــق اس ـ ــم تــاف ـي ـك ـيــو مــع
املشاكل التي بدأت حتى قبل انتخابه
رئيسًا لالتحاد عندما ّ
وجه تعليقات
عنصرية خــال حملة ترشحه بحق
العب وسط يوفنتوس آنذاك الدولي
الـفــرنـســي ب ــول بــوغ ـبــا ،ال ــذي يــدافــع
حاليًا عن ألــوان مانشستر يونايتد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وه ــو أث ـ ــار ،ع ـنــدمــا كــان
يشغل منصب نائب رئيس االتحاد
اإلي ـط ــال ــي ق ـبــل فـ ــوزه بــاالنـتـخــابــات
ً
كــرئـيــس فــي آب  ، 2014ج ــدال كبيرًا
ف ــي إيـطــالـيــا بـسـبــب تـصــريـحــات تم
تـفـسـيــرهــا عـلــى ن ـطــاق واس ــع بأنها
سـ ـخ ــري ــة م ـ ــن بـ ــوغ ـ ـبـ ــا .وأدت ه ــذه
التصريحات الى إيقاف تافيكيو من
قبل االتحاد األوروبــي للعبة عن أي
نـشــاط يتعلق بــاألحــداث الرياضية
األوروبية ملدة  6أشهر.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

آرمين مدربًا مؤقتًا للنجمة وفتح اهلل يرحل عنه
ـوم على تقديم جـمــال الحاج
بعد ي ـ ٍ
اس ـت ـقــال ـتــه م ــدرب ــا ل ـن ــادي الـنـجـمــة،
عـقــب الـخـســارة أم ــام ال ـســام زغــرتــا
( ،)2-1ف ــي خ ـت ــام املــرح ـلــة الـثــامـنــة
م ــن ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
وافقت إدارة النادي "النبيذي" عقب
اجتماعها الـطــارئ أمــس على هذه
االس ـت ـق ــال ــة ،وق ـ ــررت ت ـع ـيــن امل ــدرب
آرمني صنميان مديرًا فنيًا ،يعاونه
املـ ـ ــدربـ ـ ــان م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وبـ ــال
فليفل ،وذلــك ملرحلة انتقالية حتى
إيجاد مدرب بديل.
وإذ شـكــرت إدارة النجمة فــي بيان
لـهــا "الـكــابــن جـمــال الـحــاج عـلــى ما
ق ــدم ــه كـ ـم ــدرب ع ـل ــى رأس ال ـج ـهــاز
الفني للفريق األول ،وما املسؤولية
ال ـت ــي ق ـب ــل ال ـق ـي ــام ب ـه ــا ف ــي أص ـعــب
الـ ـظ ــروف إال خ ـيــر دل ـي ــل ع ـلــى حـبــه
وت ـفــان ـيــه لـ ـن ــادي ال ـن ـج ـم ــة" ،ذه ـبــت
الى تشكيل لجنة من رئيس النادي
أس ـعــد ص ـقــال واألم ـ ــن ال ـع ــام سعد
ال ــدي ــن ع ـي ـتــانــي وال ـع ـض ــو اإلداري
خليل الغول للبحث عن مدير فني
ج ــدي ــد ولــاج ـت ـمــاع م ــع ال ـح ــاج مــن
أجل تكليفه بمهمات جديدة داخل
أسوار النادي.

وك ـ ـ ــان نـ ـج ــم ال ـن ـج ـم ــة الـ ـس ــاب ــق قــد
أن ـه ــى مـ ـش ــواره ع ـلــى رأس الـجـهــاز
الـفـنــي بكلمات عاطفية جــاء فيها:
"ال ـح ـم ــد ل ـلــه رب ال ـع ــامل ــن .الـنـجـمــة
صـفـحــة وط ــوي ــت ال ــى ح ــن .أحـبـكــم
ج ـم ـي ـع ــا ،جـ ـمـ ـه ــورًا ،إدارة وزم ـ ــاء
فــي ال ـج ـهــاز الـفـنــي والع ـب ــن .كــانــت
مرحلة ممزوجة بمشاعر متعددة،
ً
وتأتي أيام ونتكلم تفصيال .ترحل
أسـ ـم ــاء وت ـب ـق ــى ال ـن ـج ـم ــة ،حــاف ـظــوا
عـ ـل ــى م ـ ــا ص ـن ـع ـن ــا فـ ـه ــي مل ـس ـت ـق ـبــل
وديـمــومــة الـنــادي .أشكر ثقتكم بي
ط ـ ــوال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة .ل ــن أط ـي ــل،
ولكن نعم لقد خرجت الى كرة القدم
من النجمة ،وهــا أنــا أخــرج من كرة
القدم عبر النجمة ...النجمة أسلوب
حياة ،حافظوا عليها .والسالم".
وف ــي ظــل ال ـت ـحــرك اإلداري ،شـهــدت
م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
انقسامًا لجمهور الفريق "النبيذي"
بني مؤيد ومعارض لرحيل الحاج،
وع ـ ــاص ـ ـف ـ ــة غ ـ ـضـ ــب أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ط ــال ــت
ّ
الالعبني ،حيث ركز بعض الجمهور
ه ـجــوم ـهــم ع ـل ـي ـهــم م ـت ـه ـمــن إي ــاه ــم
بـ ـع ــدم تـ ـق ــدي ــم املـ ـسـ ـت ــوى امل ـط ـل ــوب
م ـن ـه ــم وعـ ـ ـ ــدم م ــواكـ ـب ــة ك ـ ــل ال ـع ـم ــل

ودع جمال الحاج النجمة
ّ
بكلمات مؤثّرة (أرشيف)

اإلداري ال ــذي سـبــق امل ــوس ــم ،حيث
رصـ ــدت اإلدارة ال ـج ــدي ــدة مـيــزانـيــة
كبيرة لتشكيل فريق منافس .وهذه
ال ـه ـج ـمــة ع ـل ــى ال ــاع ـب ــن ق ــد ت ـكــون
سـيـفــا ذا ح ــدي ــن ،ف ــإم ــا أن تــدفـعـهــم
لـتـقــديــم األف ـض ــل وت ـخ ـطــي ال ـهــزائــم
الثالث التي ّ
تذوقوها قبل انتصاف
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ،أو أن ت ـ ـضـ ــع ع ـل ـي ـه ــم
ضغوطًا مؤثرة سلبًا .أما الجواب،
فـسـيـكــون ف ــي املـ ـب ــاراة املـقـبـلــة أم ــام
الـشـبــاب الـعــربــي بـعــد ظـهــر السبت
ضمن املرحلة التاسعة من البطولة.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـبــدو ان املــدافــع
املصري محمود فتح الله سيرحل
ع ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ،اذ ذك ـ ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر
ن ـج ـمــاويــة م ـقــربــة م ــن ال ــاع ــب بــأن
امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق سـ ــأل
الـقـيـمــن عـلــى ال ـن ــادي عــن امـكــانـيــة
ف ـســخ ع ـق ــده ب ـطــري ـقــة وديـ ـ ــة ،حـيــث
ذكر املصدر ان السبب هو شخصي
ويـتـعـلــق بــاضـطــرار الــاعــب للبقاء
بــال ـقــرب م ــن عــائـلـتــه امل ــوج ــودة في
القاهرة التي كــان قــد زارهــا اخيرًا.
ل ـك ـنــه اش ـ ــار اي ـض ــا الـ ــى ان ال ــاع ــب
س ـي ـل ـتــزم م ــع ال ـف ــري ــق ح ـتــى نـهــايــة
مرحلة الذهاب.

كرة المضرب

شارابوفا متّهمة بالغش واإلجرام!
فتحت الشرطة الهندية تحقيقًا بحق
نـجـمــة ك ــرة امل ـضــرب الــروس ـيــة مــاريــا
شــارابــوفــا ،املتهمة بــالـغــش والـتــآمــر
اإلج ــرام ــي ،وذل ــك عـلــى خلفية توقف
مشروع سكني فاخر كانت من رعاته،
حيث يبدو أن الشركة التي تقف خلف
املشروع أخــذت ماليني الــدوالرات من
املشترين من دون أن تنفذه!
وأكـ ـ ــد أرفـ ـيـ ـن ــد شـ ــارمـ ــا مـ ــن ال ـشــرطــة
املـحـلـيــة لــوكــالــة ف ــران ــس بـ ــرس" :لـقــد
سـ ـجـ ـلـ ـن ــا قـ ـضـ ـي ــة غـ ـ ــش ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـلــى
توجيهات مــن املـحـكـمــة" ،كاشفًا بأن
َ
اسمي شارابوفا والشركة التي تقف
خلف املشروع وردا في القضية.
محام
بدوره ،قال بيوش سينغ ،وهو ّ ٍ
قدمت
يمثل أحد املشترين ،إن الشرطة
ات ـه ــام ــات م ـبــدئ ـيــة بــال ـغــش وال ـتــآمــر
الـجـنــائــي ض ــد ش ــاراب ــوف ــا ك ـجــزء من
قضية أوســع ضد شركة "هومستيد
إنفراستراكتشر ديفيلوبمنت".
وي ـع ــود ارت ـب ــاط ال ـحـس ـنــاء الــروسـيــة
باملشروع الى عام  2012حيث سافرت
الــى الهند للمشاركة في حفل إطالق
املـجـمــع الـسـكـنــي الـفـخــم الـ ــذي أطـلــق

عـلـيــه "بــال ـيــه ب ــاي ش ــاراب ــوف ــا" .وقـيــل
ل ـل ـم ـش ـتــريــن امل ـح ـت ـم ـل ــن إن امل ـج ـمــع
ي ـت ـض ـمــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة لـ ـك ــرة امل ـض ــرب
وناديًا ومهبطًا للمروحيات.
ونـقــل مــوقــع امل ـشــروع عــن شــارابــوفــا
ّ
التي لم تعلق حتى اآلن على القضية،
ك ـمــا حـ ــال امل ـس ــؤول ــن ع ــن املـ ـش ــروع،
قولها إن هدفها كــان "جـعــل املالكني
يشعرون بأنهم يمتلكون شيئًا مميزًا
ومختلفًا".
ورأى س ـي ـن ــغ أن "املـ ـش ــاهـ ـي ــر ال ــذي ــن
يـ ّ
ـروج ــون ألي مـنـتــج ،يـصـبـحــون من
الناحية التقنية وكالء لهذه الشركة.
لم يكن أحد ليستثمر في املشروع لو
لم يكن اسم شارابوفا عليه".
وكـ ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض ان ـت ـه ــاء الـعـمــل
فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع املـ ـفـ ـت ــرض فـ ــي مــدي ـنــة
غـ ـ ــورغـ ـ ــاون ،ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ض ــواح ــي
ال ـع ــاص ـم ــة ن ـي ــودل ـه ــي ،ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2016ل ـكــن سـي ـنــغ ك ـشــف أن أع ـمــال
الـبـنــاء توقفت بعدما جمع أصحاب
املشروع املاليني من املشترين.
ومعروف عن شارابوفا جنيها أرباحًا
طائلة من هكذا حمالت ترويجية ،إذ

كسبت حــوالــى  30مـلـيــون دوالر في
 2015بحسب مجلة "فوربس" ،بينها
 23مليونًا مــن عقود رعــايــة مشابهة
ملشروع غروغاون.
وتأتي هذه االتهامات لتوجه ضربة
ج ــدي ــدة ل ـل ــروس ـي ــة ال ـت ــي عـ ـ ــادت ال ــى

املـ ــاعـ ــب فـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ــاضـ ــي بـعــد
إيـ ـق ــاف اس ـت ـم ــر ل ـ ـ  15ش ـه ـرًا نـتـيـجــة
تناولها مادة محظورة ،وهي ّ
توجت
في  15تشرين األول بلقبها األول منذ
ع ــودت ـه ــا ،وكـ ــان ف ــي دورة تـيــانـجــن
الصينية.

قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم إيقاف
الحكم سامر السيد قاسم ملدة شهرين
بسبب الخطأ الذي ارتكبه خالل قيادته
مباراة العهد وطرابلس بعدم احتسابه
ركلة جزاء واضحة لألخير ،وذلك في
املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي،
ضمن املرحلة الثامنة من الدوري
اللبناني.
كما قرر االتحاد تغريم أندية :اإلصالح
البرج الشمالي مبلغ مليون ليرة ،اإلنصار
 500ألف والنبي شيت مليوني ليرة سندًا
إلى املادة  22-1من نظام العقوبات.
كما أشار االتحاد ،في التعميم الذي
أصدره عقب جلسة لجنته التنفيذية ،الى
تلقيه رسالة من نظيره اآلسيوي يخبره
فيها بأنه سيكون من بني املرشحني
لجائزة التطوير التي يمنحها "الفيفا"
سنويًا ،وذلك على خلفية النتائج التي
حققها منتخب لبنان أخيرًا.

 3برونزيات للبنان
في غولف العرب

حققت بعثة لبنان للغولف  3ميداليات
برونزية في البطولة العربية للغولف
للسيدات والناشئني (تحت  15و 18سنة)،
التي أقيمت منافساتها في مدينة سوسة
التونسية ،وشارك فيها  11بلدًا ،حيث
كانت امليدالية األولى بواسطة فانيسا
ريشاني في فردي السيدات ،بينما جاءت
امليدالية الثانية في فردي الناشئني (تحت
 18سنة) بواسطة سليم الزين .أما الثالثة،
فكانت في فئة الفرق للسيدات حيث
ّ
ً
حل الفريق اللبناني الذي يضم كال من
الالعبات :فانيسا ريشاني ،سارة عساف
وليا عساف في املركز الثالث.

أصداء عالمية

«الفيفا» يوقف مسؤولين
سابقين مدى الحياة

قطار بوسطن مستمر في «دهس» الخصوم

إيرفينغ محتفالً بإحدى سلّاته (أ ف ب)

توقيف الحكم سامر السيد
قاسم شهرين

رعت شارابوفًا مشروعًا سكنيًا لم يبصر النور (أ ف ب)

الدوري االميركي للمحترفين

 16ان ـت ـص ــارًا مـتـتــالـيــا وصـ ــل إلـيـهــا
ب ــوس ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس ،وذل ـ ــك عـنــدمــا
تـغـلــب عـلــى داالس مــافــريـكــس -110
 102بـ ـع ــد الـ ـتـ ـم ــدي ــد ،ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
للمحترفني.
وكــان العب الفريق األخضر الجديد
كــايــري إيــرفـيـنــغ نـجـمــا ف ــوق ال ـعــادة
بـتـسـجـيـلــه  47ن ـق ـطــة ،م ـســاه ـمــا في
قـلــب فــريـقــه تــأخــره ب ـفــارق  10نقاط
في الربع األخير الى الفوز في الوقت
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك ع ـن ــدم ــا س ـج ــل 3
رم ـيــات ثــاثـيــة والـتـقــط  3متابعات
مؤثرة في الدقائق الخمس األخيرة
من الوقت األصلي.
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،وج ــه كليفالند
كافالييرز تهديدًا مبطنًا الى منافسه
األقوى في املجموعة الشرقية بفوزه
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الـســاحــق عـلــى دي ـتــرويــت بيستونز
 ،88-116ل ـي ـح ـقــق الـ ـف ــوز ال ـخــامــس
على الـتــوالــي ،وليصبح رصـيــده 10
انتصارات مقابل  7هزائم.
وكان كيفن الف أفضل املسجلني في
صفوف كليفالند مــع  19نقطة و11
مـتــابـعــة و 4ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ،في
حني أضاف ليبرون جيمس  18نقطة
و 8متابعات في  27دقيقة فقط.
ك ــذل ــك ،س ـجــل أن ـط ــون ــي دي ـف ـيــس 36
نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز
ال ــى ال ـف ــوز عـلــى أوك ــاه ــوم ــا سيتي
ثاندر .107-114
وقلب بيليكانز تأخره في الربع األول
بفارق  19نقطة وخرج فائزًا بمباراة،
تخللها ط ــرد دي م ــارك ــوس كــازنــس
لـتـضــربــه راسـ ــل وس ـت ـب ــروك بـكــوعــه،
عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر حـقــق أول "تــريـبــل

دبل" هذا املوسم بتسجيله  22نقطة
و 16متابعة و 12تمريرة حاسمة.
وف ـ ـ ــاز س ـ ــان أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز عـلــى
أتــانـتــا هــوكــس  ،85-96ونـيــويــورك
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــس عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
كـلـيـبـيــرز  ،85-107ودنـ ـف ــر نــاغـتــس
عـ ـل ــى س ــاك ــرامـ ـنـ ـت ــو ك ـي ـن ـغ ــز -114
 ،98وب ـ ــورت ـ ــان ـ ــد ت ـ ــراي ـ ــل بـ ــايـ ــزرز
ع ـلــى مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس ،92-100
وواشـنـطــن ويـ ــزاردز على ميلووكي
باكس  ،88-99وتشارلوت هورنتس
ع ـلــى مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز -118
 ،102وإنديانا بايسرز على أورالندو
ماجيك  ،97-105وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز على يوتا جاز .86-107
وتـ ـق ــام ف ـج ــر الـ ـي ــوم م ـ ـبـ ــاراة واحـ ــدة
ت ـج ـمــع بـ ــن ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس الي ـك ــرز
وشيكاغو بولز.

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم ثالثة
مسؤولني سابقني ،مدى الحياة ،بعدما
أقروا بتهم فساد ّ
ّ
موجهة إليهم أمام
القضاء األميركي.
وشملت عقوبات "اإليقاف مدى الحياة عن
جميع األنشطة املتعلقة بكرة القدم محليًا
ودوليًا" والتي أصدرتها لجنة األخالقيات
التابعة للفيفا ،ريتشارد الي رئيس اتحاد
غوام وعضو لجنة التدقيق في "الفيفا"
سابقًا ،خوليو روشا ،رئيس اتحاد
نيكاراغوا السابق ،ورافايل اسكيفييل
الرئيس السابق لالتحاد الفنزويلي.

يدرب أودينيزي
ماسيمو أودو ّ

ّ
عي أودينيزي اإليطالي ماسيمو أودو
مدربًا لفريقه بعد إقالة لويجي دل نيري
من منصبه إثر الخسارة أمام كالياري (-0
 )1األحد املاضي ليتلقى هزيمته الثامنة
في  12مباراة؛ بينها واحدة قاسية في
عقر داره أمام يوفنتوس  ،6-2حيث يحتل
املركز الرابع عشر في ترتيب الدوري
اإليطالي.
وسبق ألودو ( 41عامًا) قيادة بيسكارا
الى دوري الدرجة األولى قبل أن يقال من
منصبه في املوسم املاضي ،وهو أحد أفراد
املنتخب اإليطالي ّ
املتوج بكأس العالم عام
.2006
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية
«نوتة فيروزية»
(أكريليك على
كانفاس ـــ × 150
 150سنتم ــ )2011

معرضه االستعادي الذي
تستضيفه «غاليري أيام»
في بيروت ،يختزل تجربته في
العقد األخير ()2017 - 2007
تحوالتها البصرية.
بكل ّ
ولعلها مناسبة تتيح لنا
مراقبة تطور محترف هذا
التشكيلي المجدد ،وانخراطه
محلية محمولة
في حداثة ّ
على ذاكرة متشظية

جديد الفنان السوري في «غاليري أيام» بيروت

أسعد عرابي مؤرخًا محنتنا العربية
دمشق ــ خليل صويلح
اخ ـتــار أسـعــد عــرابــي ( )1941عـبــارة
«إطـفــاء الجمر في الصقيع» عنوانًا
ملعرضه االستعادي الذي تستضيفه
ً
«غاليري أي ــام» فــي بـيــروت ،مختزال
ت ـجــرب ـتــه ف ــي ال ـع ـقــد األخـ ـي ــر (2007
  )2017بـكــل تـحـ ّـوالتـهــا الـبـصــريــة:ال ـغــوص فــي طـبـقــات ال ـلــون إلشـعــال
الـنــار فــي صقيع جغرافيا تحتضر،
وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ي ـت ـق ـه ـق ــر تـ ـح ــت ض ــرب ــات
ل ـح ـظــة م ـتــوح ـشــة .ت ـجــربــة تـنـطــوي
على حساسية مشرقية تؤرخ ملحنة
امل ــدن الـعــربـيــة عـلــى خلفية إيقاعية
مـتــوتــرة ،ت ــزاوج الحلم بــاألسـطــورة،
ثنائية التدمير والتعمير ،الحدس
وال ـ ـ ـهـ ـ ــذيـ ـ ــان ،ون ـ ـسـ ــف امل ـ ـسـ ــافـ ــة بــن
التجريد والتعبيرية التشخيصية.
ف ــي م ـقــارب ـتــه لـشـخـصـيــة أم كـلـثــوم،
استعاد زمنًا مضيئًا ،ممجدًا رموز
ع ـصــر الـنـهـضــة ال ـعــرب ـيــة ،ل ـيــس من
ب ـ ــاب ال ـح ـن ــن وحـ ـ ـ ــده ،إنـ ـم ــا بـقـصــد
ترميم عطب أيديولوجي مــن نظرة
اس ـت ـشــراق ـيــة تـسـلـلــت إل ــى املـحـتــرف
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى وقـ ــع ف ــوض ــى مـطــرقــة
العوملة .ههنا احتفاء نغمي بالتخت
الـشــرقــي األص ـيــل ،وت ـنــاوب مــدروس
ب ـم ـه ــارة ب ــن إيـ ـق ــاع الـ ـل ــون وح ــرك ــة
اآلالت املــوسـيـقـيــة ،بــإيـقــاظ حاستي
السمع والنظر عبر وحــدات سردية
م ـت ـج ــاورة تـجـمـعـهــا س ـي ـنــوغــراف ـيــا
ب ـصــريــة م ـش ـب ـعــة ،ف ــي ن ـق ــات الفـتــة
مـ ــا بـ ــن م ـن ــدي ــل أم ك ـل ـث ــوم وش ـجــن

م ـح ـم ــد ال ـق ـص ـب ـج ــي ،إل ـ ــى ال ـك ــرس ــي
املـ ـقـ ـل ــوب ل ـص ــاح ــب «رق ال ـح ـب ـيــب»
إيذانًا بأفول ذلك العصر الذهبي من
جهة ،واستنفار لوني يؤطر قوسي
التطريب والـتــأبــن ،مــن جهة ثانية.
يــوضــح« :ال شــك أن إحـيــاء ذك ــرى أم
كلثوم كرمز لعصر النهضة املتسم
بالتسامح الديني والقومي ،ال يخلو
من إدانة مضمرة لالنحسار الثقافي
الـ ـ ـع ـ ــام مـ ـق ــاب ــل ص ـ ـعـ ــود األص ــولـ ـي ــة
ال ـع ـم ـيــاء» ،فـيـمــا يــرصــد ف ــي «تحية
إل ـ ــى مـ ــوريـ ــس بـ ـيـ ـج ــار» ال ـت ـح ــوالت
امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـسـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاري،
واالش ـت ـب ــاك املـ ــرن ب ــن اإليــروتـيـكـيــة
ً
وال ـصــوف ـيــة ،وص ـ ــوال إل ــى الـتـجــريــد
ـال الحـقــة ،مــن دون
الغنائي فــي أعـمـ ٍ
التخلي عــن طــوبــوغــرافـيــة التكوين
ال ـح ـض ــري .ه ـن ــاك أيـ ـض ــا ،اشـتـغــالــه
عـ ـل ــى ال ـط ـب ـي ـع ــة املـ ـيـ ـت ــة ،لـ ـكـ ـن ــه ،فــي
حفرياته ،يسلك دروبًا أخرى ،مانحًا
إياها تضاريس مختلفة ،بانتشالها
من سكونيتها.
سنلحظ إيقاعًا حركيًا للموجودات،
ونـ ـبـ ـض ــا م ــوس ـي ـق ـي ــا يـ ـش ــي ب ـح ـي ــا ٍة
سـ ّ
ـري ــة ،تستدعيها ذاك ــرة متأججة
يـغــذيـهــا ال ـح ــدس والـ ـح ــواس بدفقة
إيــروتـيـكـيــة ت ـكــاد تـعـلــن ع ــن نفسها
فـ ــي م ـق ــاص ــد الـ ـخـ ـط ــوط واألش ـ ـكـ ــال
والشهوات املضمرة.
م ـن ـط ـقــة مـ ـغ ــاي ــرة ،ت ـع ـيــد األلـ ـ ــق إل ــى
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع امل ـ ــأل ـ ــوف ،وت ـن ـســف
م ــرج ـع ـي ــات ــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـس ـت ـق ــرة،
ل ـت ـض ـعــه ف ــي مـ ـق ــام ل ــون ــي آخـ ـ ــر ،فــي

ّ
«حـ ــوار ب ـص ــري» مـضـبــوط وم ـلــغــز..
الطبيعة الـصــامـتــة هـنــا ،مــا هــي إال
اس ـت ـك ـم ــال ل ـع ـنــاصــر م ـع ـم ـ ّ
ـاري ــة مــن
الحارة الشامية التي أعــاد صوغها
ككتلة متجانسة .هذه املــرة ،ينشغل
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،وي ـم ــزج ـه ــا
بـ ــإشـ ــارات روح ــان ـي ــة ت ـل ـغــي بـعــدهــا
ال ـس ـك ــون ــي وال ــواقـ ـع ــي .إذ ت ـت ـجــاور
دائرية الثمرة مع انسيابية املئذنة،
في حوار شجي ،ووجد صوفي ،بني
ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل .وق ــد يـتـمــازجــان
على سطح نغمي واحــد .في محطة
أخ ـ ــرى ،سـتـبــاغـتــه امل ـح ـنــة ال ـســوريــة

التطريب اللوني لديه
يتكئ على مفاهيم
أصيلة في معنى الحداثة
بحممها وغــربــان ـهــا وجحيميتها،
لتضيف لـحـنــا جـنــائــزيــا أك ـثــر عنفًا
فــي تهجير «الـســاكــن مــن املـسـكــون»
إل ــى ح ــدود ف ـقــدانــه ص ـكــوك املـلـكـيــة،
ف ــي إش ـ ـ ــارات ت ـع ـب ـيــريــة إلـ ــى ال ــدم ــار
ال ــذي تعيشه املــديـنــة مـنــذ س ـنــوات،
ً
م ـس ـت ـب ــدال ح ـم ـي ـم ـيــة ت ـل ــك ال ـع ـمــائــر
املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــابـ ـ ـك ـ ــة بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ـ ــة وح ـ ـ ــرائ ـ ـ ــق
أضاح،
كأننا إزاء طقس
ٍ
وانتهاكاتّ .
م ـ ــن دون تـ ـ ــوقـ ـ ــف ،أو كـ ـم ــا ي ـح ــدث
ل ـح ـل ــزون ب ــا ص ــدف ــة ت ـح ـم ـيــه .ع ــراء
روحـ ـ ــي وم ـس ـل ــخ ج ـم ــاع ــي وب ــراب ــرة
ل ـتــدم ـيــر ال ـت ــاري ــخ وت ـف ـت ـيــت خــرائــط

الـ ـف ــردوس ال ـش ــام ــي بـنـعـيــق غــربــان
طويل .وإذا بأزقة الحواري القديمة
املـ ـسـ ـك ــون ــة ب ــالـ ـسـ ـح ــر والـ ـتـ ـع ــاوي ــذ
واألساطير ،تفقد روحانيتها تحت
وط ـ ـ ــأة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ،ب ــداللـ ـت ــه امل ـك ــان ـي ــة
والتاريخية ،عن طريق منهج خاص
ف ـ ــي مـ ـع ــالـ ـج ــة ط ــوب ــوغ ــرافـ ـي ــة ه ــذه
نحو آخر ،وكحصيلة
الحواري ،على
ٍ
الحتدامات داخلية تستدعي طبقات
لونية متنافرة ،بنبرة مأتمية .هكذا
تتأرجح هــذه األعـمــال بني مفهومي
الــوجــوديــة وال ــوج ــد ،بــوجــدان يقظ،
ّ
نغمية تهندس تكويناته
على خلفية
الحدسية ،مستنفرًا الذاكرة في املقام
األول ،ف ـه ــي ،وف ـق ــا مل ــا ي ـقــولــه «أول
مصفاة تأويلية للواقع املحسوس».
فــي بيانه املــرافــق للمعرض ،يكشف
أس ـع ــد ع ــراب ــي ع ــن تـ ـط ـ ّـور مـقــامــاتــه
ال ـل ــون ـي ــة وم ــرج ـع ـي ــات ــه الـتـشـكـيـلـيــة
ورفضه الحياد في مواجهة الكارثة
الــراهـنــة .ذلــك أن اللوحة الـتــي تمثل
ضمير امل ـصـ ّـور «ال تحتمل شـهــادة
ال ــزور ،وال ـتــزام الـصـمــت» .ويضيف:
«لست التشكيلي الوحيد بالنتيجة
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدوه ص ـ ـ ـبـ ـ ــوة امل ـ ـقـ ــاربـ ــة
بـ ــن ال ـت ـش ـخ ـي ــص والـ ـتـ ـج ــري ــد ،ب ّــن
املــوسـيـقــى والـتـصــويــر .فــأنــا أتعقب
(مـنــذ االسـتـهــاالت األول ــى) املسعى
الـتــولـيـفــي ال ـت ـصــوفــي ل ــدى امل ـصــور
 املوسيقي القطب بــول كـلــي .كذلكشأن الوجودي نيكوال دو ستاييل،
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ـ ً
ـاء ب ـ ــولـ ـ ـي ـ ــام دي ك ــوونـ ـيـ ـن ــغ
وكييفر ،عبورًا من بيكاسو وكوبكا

وبــرانـكــوزي .أذعـنــت لوحتي لتأثير
بعضهم بدرجات متفاوتة».
ه ـ ــذه امل ــراجـ ـع ــة ت ـت ـي ــح ل ـن ــا م ــراق ـب ــة
مـ ـت ــدرج ــة لـ ـتـ ـط ــورات م ـح ـت ــرف ه ــذا
الـتـشـكـيـلــي املـ ـج ــدد ،وان ـخ ــراط ــه في
ّ
محلية محمولة على ذاكــرة
حــداثــة
متشظية بني أمــس حميمي ،وراهــن
يـحـتـشــد ب ـح ـطــام وأس ـ ــى وت ـمــزقــات
ح ـضــريــة /قـبـلـ ّـيــة ،يشبهها بـتــواتــر
دورات ال ـ ـف ـ ـصـ ــول ،ضـ ـم ــن «ت ـ ـطـ ـ ّـور
عضوي متدرج» ،بعيدًا عن األسلبة
ّ
وامل ــارتـ ـيـ ـن ــغ وال ـ ـحـ ــداثـ ــة امل ـس ــط ـح ــة.
ذل ــك أن الـتـطــريــب الـلــونــي لــديــه ،في
معظم مــراحـلــه ،يتكئ على مفاهيم
أص ـي ـل ــة فـ ــي م ـع ـن ــى ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،تـلــك
بسلك خفي
الـتــي تستمد قيمتها -
ٍ
 مــن «املـمـيــزات الــروحـيــة لـلـمــوروثال ـت ـش ـك ـي ـلــي لـ ــأسـ ــاف ،س ـ ـ ــواء ك ــان
رس ـ ــوم امل ـخ ـط ــوط ــات أو األي ـق ــون ــات
أو األراب ـس ــك والـحـلــي وخ ـيــال الظل
واملقرنصات وأنواع الرقش».
م ــا ب ــن ب ــرزخ ــي ال ــذاك ــرة والـنـسـيــان
إذًا ،ي ـصــوغ أس ـعــد عــرابــي خطوطه
وحــدوســه الـلــونـيــة ،طامسًا املسافة
بـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــد وال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص
ك ــاس ـت ـج ــاب ــة م ـ ــدروس ـ ــة ألس ـئ ـل ــة مــا
بعد الـحــداثــة .ثــم إنــه بنظرة أخــرى،
يـعـيــدنــا إل ــى وص ـيــة ه ـنــري ماتيس
«دعوا التصوير يفصح عن ذاته».
م ـع ــرض أس ـع ــد ع ــراب ــي :ح ـتــى  6كــانــون
الـثــانــي (ي ـنــايــر)  2018ـ ـ ـ «غــال ـيــري أي ــام»
(بيروت) ـ لالستعالم01/374450 :
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ثقافة وناس
باكورة

عمر الفيومي:
مسوخ بشرية

هال عزالدين :يوميات العنف العربي
روان عز الدين
م ــاذا بـقــي مــن دور ال ـبــورتــريــه الفني
ب ـع ــد ظ ـه ــور ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا؟ ت ــراف ــق
ال ـس ــؤال مــع ب ــداي ــات الـتـصــويــر ،لكنه
ّ
يتجدد دائمًا مع
يبدي استعدادًا ألن
ً
كل بورتريه فني ،وألن يكون مدخال
لدوافع الفنانني التشكيليني وراء ما
يـسـعــون إل ــى تـظـهـيــره واسـتـخــاصــه
من الــوجــوه ...خصوصًا أولئك الذين
يـتـبـعــون ال ـطــرق ال ــوع ــرة امل ــؤدي ــة إلــى
الوجه كما في .Looming Landscapes
مـ ـع ــرض هـ ــا ع ــزال ــدي ــن ( )1989فــي
«غــالـيــري أج ـيــال» يـضــم بــورتــريـهــات
لـطــابـهــا م ــن الـلـبـنــانـيــن والــاجـئــن
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــن .يـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ــى
الوجوه بمعزل عن خلفياتها املكانية
ال ـت ــي تـسـنــدهــا م ــن ال ـ ـ ــوراء .وهـ ــذا ما
ً
ي ـطــرح س ـ ــؤاال آخـ ــر :ه ــل األم ـك ـنــة هي
ّ
الـ ـت ــي ت ـت ـف ـ ّـرع وتـ ـتـ ـم ــدد م ــن ال ــوج ــوه
أم أن ال ـ ــوج ـ ــوه هـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـقـ ّـمــص
فوضى املساحات الخلفية؟ في كلتا
الـحــالـتــن ،لــن يـكــون ال ـجــواب يسيرًا،
حـتــى حــن تغيب تـلــك الخلفيات عن
األع ـمــال .فــي فيلم «الـصـمــت» ()1963
إلنـ ـغـ ـم ــار بـ ـي ــرغـ ـم ــان ،تـ ـط ــوف دب ــاب ــة
أم ــام الـفـنــدق ال ــذي تـجــري فـيــه معظم
األح ـ ـ ـ ـ ــداث .ت ـت ــوق ــف وت ـك ـم ــل س ـيــرهــا
فــي ال ـش ــوارع الـخــالـيــة بــا قــذائــف أو
ط ـل ـق ــات ،لـكـنـهــا ت ـب ــدو ك ـمــا ل ــو كــانــت
ً
معادال للتأزمات النفسية والجسدية
ّ
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـلـ ــم بـ ــاألب ـ ـطـ ــال ف ـ ــي الـ ـفـ ـن ــدق.
رب ـمــا يـســاعــدنــا املـشـهــد فــي اإلحــاطــة
بـتـلــك ال ـعــاقــة ب ــن ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج
ف ــي أع ـم ــال ال ـف ـنــانــة ال ـح ــائ ــزة جــائــزة
«بوغوصيان» ( .)2015هناك  15لوحة
ب ــأح ـج ــام م ـت ـفــاوتــة نــاض ـجــة بــذاتـهــا
التقنية والتركيبية والشعورية .بعد
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي «ب ـ ـيـ ــروت آرت ف ـيــر»
ه ــذه ال ـس ـنــة ،ي ـن ـ ّـم مـعــرضـهــا ال ـف ــردي
ّ
األول ع ــن م ـمــارســة تـجــريـبـيــة ،تـبــدو
ف ـي ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة داخـ ـ ـ ــل ورشـ ـ ـ ــة بـحــث
ت ـق ـن ــي ،وت ـن ـق ـي ــب ف ــي أدوات وم ـ ــواد

مـخـتـلـفــة (زيـ ــت ـ ـ أكــري ـل ـيــك ـ ـ رص ــاص
__ ألـ ــوان مــائـيــة ـ ـ ح ـبــر) أو فــي طــرق
تركيب اللوحة ،وفــي األل ــوان القاتمة
املستخدمة (الرمادي ،األسود ،والبني
املحروق ،والزيتي ،واألحمر الغامق)
ال ـت ــي تـضـيـئـهــا ه ـنــا وهـ ـن ــاك ب ــأل ــوان
األزرق الـفــاتــح واألب ـيــض ،إلــى جانب
إقـ ـ ــال ف ــي األلـ ـ ـ ــوان أح ـي ــان ــا ملـصـلـحــة
الـ ـ ــرصـ ـ ــاص أو األسـ ـ ـ ـ ـ ــود .أس ـل ــوب ـه ــا
ّ
التعبيري القاسي واملنفلت يعزز من
هذا التداخل .الشحنات االنفعالية في
الداخل والخارجّ ،
تكسرات والتواءات
ال ـض ــرب ــات ف ــي ال ـج ـه ـتــن ،خـ ــراب عــام
تـظـهــر فـيـهــا ب ـيــوت بـعـيــدة أو ّ
تمحي
أحيانًا ،مقابل وجــوه تنضح بفوران
داخ ـ ـلـ ــي .ك ـ ــأن هـ ــا ت ــري ــد أن تـقـضــي
عـلــى ال ـه ــدوء ،وعـلــى االسـتـكــانــة التي
ق ــد ت ـط ــال أي م ـســاحــة م ــن لــوحـتـهــا.
ق ــد ت ـتــرك ف ـس ـحــات ف ــارغ ــة ف ــي بعض
الـلــوحــات ،مثل أعمالها الرصاصية،
التي ترسم فيها بالرصاص واملمحاة
وببعض الخطوط الفالتة والصادمة،
لـكــن ذل ــك ال يــأتــي إال م ـقــابــل تكثيف
لـ ـل ــوج ــه .ت ـح ـت ـفــظ ع ــزال ــدي ــن بـبـعــض
عوالم الوجوه ومالمحها ،من دون أن
تستسلم لها نهائيًا ،أو أن ّ
يحد ذلك

من دفق اللوحات أو يؤطرها .العيون
هــي مــا يـنـجــو مــن األع ـم ــال .الـنـظــرات
الـثــابـتــة واملـتـ ّ
ـوجـهــة رأس ــا إل ــى عيني
امل ـت ـفـ ّـرج ب ـنــوع م ــن ال ـل ــوم أو اإلت ـه ــام.
ت ـلــك امل ــام ــح الـثـقـيـلــة ه ــي م ــا يجمع
وجوه األطفال ،وهي التي تبدو جزءًا
أساسيًا ودقيقًا من خيارات الفنانة،
ومــن النتيجة النهائية التي تعبرها

بورتريهات لطالبها من
اللبنانيين والالجئين السوريين

«أحمد»
(أكريليك
على
كانفاس ــ
194×127
سنتم ــ
)2016

الـلــوحــة .تنطلق مــن عـنــوان عــام لكنه
ناتج من تجربتها الشخصية .هؤالء
ّ
الــذيــن نــراهــم هــم طلبها فــي املدرسة
ف ـ ــي ع ـ ــرس ـ ــال م ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وم ــن
الالجئني السوريني .بدأت من التلقاط
ص ــوره ــم ورسـ ــم اس ـك ـت ـشــات ل ـهــم في
الـ ـص ــف .ف ــي الـ ـل ــوح ــات الـ ـت ــي تـحـمــل
أسماء األطفال الحقيقية (حال ،منير،
شهد ،أحمد ،تسنيم ،مروة ،الحمزة...
) ،نراهم واقفني أو جالسني .ال ترأف
هال بوجوه موديالتها .الطفولة هنا
ليست ُملزمة بالبساطة أو بالبراءة
السهلة .تـصــادم جــوهــري كـهــذا يكاد

يـ ـك ــون ال ــركـ ـي ــزة الـ ـت ــي ت ـب ـنــي عـلـيـهــا
ل ــوح ـت ـه ــا :ت ـ ـضـ ــارب الـ ـخـ ـط ــوط ال ـتــي
ال يـمـكــن الـقـبــض عـلــى حــركــة واح ــدة
فيها إذ تنهال من كل الجهات .وجوه
األطـ ـف ــال ال ـت ــي ت ـف ـيــض ع ــن أع ـمــارهــا
وه ــوي ــات ـه ــا وأح ـج ــام ـه ــا ل ـت ـصــل إلــى
ح ــال ــة ب ـش ــري ــة أشـ ـم ــل وإلـ ـ ــى األثـ ـق ــال
التي يحملها األطفال في هذه البقعة
م ــن األرض .ف ـجــاجــة ثـنــائـيــة ال ـضــوء
والـ ـظ ــال ال ـتــي تـتـمـثــل أح ـيــانــا بكتل
داكنة .سيل تعبيري صارخ لألطفال،
وم ـش ـه ــدي ــة ت ـج ـت ــاح الـ ـل ــوح ــة شـيـئــا
فشيئًا .وف ــي حــن يسعى الـبــورتــريــه
إلى التعريف عن شخوصه وهوياتها
الـ ـف ــردي ــة وال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ت ـم ـلــك ع ــزال ــدي ــن
املعادلة التشكيلية الصائبة لتقديم
هويات عاطفية .رغم سماكة اللوحة،
وطـ ـبـ ـق ــاتـ ـه ــا ال ـ ـلـ ــون ـ ـيـ ــة وخ ـط ــوط ـه ــا
املـ ـت ــداخـ ـل ــة بـ ـعـ ـن ــف ،فـ ـ ــإن الـ ـض ــرب ــات
ّ
الحادة تترك انطباعًا بما يشبه الحفر
والـنـبــش ل ـلــوجــوه .اس ـت ـخــراج مــا هو
تحت ،ما ال تفلح في تظهيره عشرات
العدسات املكبرة .كأنها عملية تفريغ
ّ
م ـت ـف ــل ـت ــة أي ح ـ ـسـ ــابـ ــات سـ ـ ــوى ن ـقــل
ّ
الشحن العاطفي بكل نــزقــه وتــدفـقــه.
قد تنقلب السماء وتسقط شجرة على
رأسها ،وقد تلجأ إلى خلفية ضبابية
حمراء متشحة باألسود تبدو كما لو
أنـهــا تبتلع الـشـخــوص ،أو قــد يخرج
الــوجــه على شكل كتل لونية سميكة
بمفردها ضمن دوام ــة مــن الضربات
املـ ـت ــاطـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـمــع
جلبتها مــن الـلــوحــة .كــل ذل ــك يصنع
مـ ــامـ ــح مـ ـم ــارس ــة ف ـن ـي ــة ت ـج ــري ـب ـي ــة،
خارجة من صلب املدارس التعبيرية،
ّ
وظ ـف ـت ـه ــا ال ـف ـن ــان ــة ل ـت ـقــديــم يــوم ـيــات
ال ـع ـنــف ال ـع ــرب ــي امل ـع ــاص ــر ك ـج ــزء من
مآزق البشرية األشمل.
م ـع ــرض  Looming Landscapesلهال
عزالدين :حتى  25تشرين الثاني (نوفمبر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أجـ ـي ــال» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/345213 :

نقد

«عزيزي» ألفرد ...هل هذا معرض فني؟
نيكول يونس
منذ  ،1993و«متحف الفن الــرديء»
( )Museum of bad Artفي بوسطن
ي ـح ـت ـف ــي بـ ــاألع ـ ـمـ ــال األسـ ـ ـ ـ ــوأ ،ع ـلــى
اع ـت ـب ــار أن ـه ــا م ــن الـ ـس ــوء ب ـح ـيــث ال
ي ـجــب أن ت ـمــر م ـ ــرورًا عــرض ـيــا على
تــاريــخ الـفــن .لعل الـحــدث البيروتي
على هذا الصعيد كان معرض ألفرد
طــرزي ( )1980فــي «غــالـيــري جانني
ربيز» .لم يكن جاهزًا يوم االفتتاح،
وال في اليوم الــذي تــاه ،وال بعدها
بأيام .كان الزوار يتفرجون على ما
ّ
تيسر اللفرد أن ينجزه في اللحظات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .ع ـ ـ ــدم اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام م ــواعـ ـي ــد
ال ـت ـج ـه ـي ــز رغ ـ ـ ــم االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ،وع ـ ــدم
االحترافية كانا محل استغراب ،إذ
ال يليقان بتاريخ غاليري عريقة كـ
«جـ ّـانــن ربـيــز» .وال نريد التصديق
بـ ــأن ـ ـهـ ــا مـ ـش ــت كـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـصـ ــاالت
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروت ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ط ـ ــري ـ ــق ت ــرس ـي ــخ
ال ـظــاهــرة الـكــابــوسـيــة املـتـفـشـيــة في
الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة :الـ ـع ــرض غـيــر
املحترف والعرض للهواة  -خاصة
إذا ك ــان ــوا مـيـســوريــن أو م ــن عــائـلــة
ذات ن ـف ــوذ  -ال ب ــل ت ـقــدي ـم ـهــم عـلــى
أنهم محترفون .أعمال ألفرد طرزي،
لـيـســت ل ــوح ــات وال م ـن ـحــوتــات وال
ت ـج ـه ـي ـزًا بــامل ـع ـنــى امل ـت ـع ــارف عـلـيــه.
واألعـ ـ ــوص أن ـه ــا ل ــم ت ـق ـ َّـدم بــالـشـكــل
املحترف والالئق ،وال توحي بأنها
«فـ ـ ــن» .امل ـع ـض ـلــة األس ــاس ـي ــة لـيـســت
ه ـن ــا ح ـ ـص ـ ـرًا ،بـ ــل ت ـ ـنـ ــدرج ضـمـنـهــا
مجموعة أسئلة يتداولها املجتمع

ال ـف ـن ــي الـ ـج ــدي ف ــي ب ـ ـيـ ــروت .ول ـعــل
هــذا العرض غير املكتمل والهاوي،
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج مل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ه ـ ــذه
اإلشكاليات.
ل ـلــدقــة ،ق ــررن ــا ال ـت ـم ـعــن ف ــي مـعــرض
ال ـ ـشـ ــاب أل ـ ـفـ ــرد والـ ـبـ ـح ــث ع ـم ــا فـيــه
ً
م ــن ج ــدي ــد أو م ـم ـي ــز .أوال ال ـب ـي ــان
الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ــال ـ ـشـ ــاب ،ك ـنــايــة
عـمــا يـقــارب الـ ـ  50صـفـحــة! املـعــرض
ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان  Dear madnessأو
«عــزيــزي الـجـنــون» .فـقــد قــرر طــرزي
أن ال يـكــون للعنوان ترجمة عربية
مع أنه ّ
يدعي إخبار املشاهدين عن
بيروت التي «يفحمنا» بخارطتها
امل ـط ـب ــوع ــة ع ـل ــى ورق مـ ــع «ت ـم ـث ــال
ال ـش ـه ــداء» .هــو لــم يـتــدخــل لجعلها
ً
«ع ـمــا فـنـيــا» ،فـهــل تـقـمــص الــراحــل
مارسيل دوشــان واستوحى منه الـ
ready made؟ حتمًا ال .طيب ،فلنعد
السؤال من وجهة نظر مغايرة :أين
«الفني» في طباعة خــارطــة؟ ثم هل

ي ـع ـلــم ط ـ ــرزي أن عـ ـش ــرات ال ـف ـنــانــن
اللبنانيني وغير اللبنانيني انجزوا
ً
أعـ ـم ــاال نــوعـ ّـيــة بـنـيــانـهــا األســاســي
خرائط مدينة بيروت (ليس طباعة
بالتأكيد)؟ األرجح ال ،وإال ملا طبعها
وعـلـقـهــا مــن طــرفـهــا كــالـسـتــارة غير
املرتبة على الحائط .ماذا عن صور
املــومــس الـتــي التقطها؟ ول ـ َـم تتكرر

غرافيكيات ذكورية غير
«متحررة» من عقدها الجنسانية
هـ ــذه ال ـط ـب ــاع ــة ال ــرديـ ـئ ــة؟ م ـ ــاذا عــن
ّ
تلك الشبابيك املخلعة التي راكمها
ب ــا هـ ــدف؟ ه ــل يـعـلــم أن مــراكـمـتـهــا
ال تـعـنــي فـنــا بــل اسـتـسـهــال ملفهوم
الفن؟ ماذا عن التركيبات الخشبية
الـ ـت ــي ال تـ ـم ــت  -كـ ـم ــا ي ـ ـ ّـدع ـ ــي -إل ــى
البيت التراثي ذي القناطر بصلة؟
هــل يـعـلــم أن مــراكـمــة الـخـشــب (غير
املـ ـطـ ـل ــي) ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه هـ ـن ــدس ــي ال
يـحـيــل ال ــرائ ــي اط ــاق ــا إل ــى الـبـيــوت
القديمة؟
نتوجه نحو الرادياتورات املتراكمة،
ونـ ـبـ ـتـ ـه ــج ،ظـ ـن ــا مـ ـن ــا أنـ ـن ــا وج ــدن ــا
ضالتنا .وإذ بأحد العارفني بالحقل
يذكرنا بشكل عفوي بأعمال الكبير
ميشال بصبوص عن الرادياتورات
منذ السبعينيات .طبعًا مع اإلشارة
إل ــى أن أع ـم ــال ب ـص ـبــوص مـحـتــرفــة
ح ــد ال ـث ـمــالــة .نـنـتـقــل إل ــى مـضــامــن
بعض الغرافيكيات البورنوغرافية
ّ
ال ـتــي طـبـعــت وعــل ـقــت عـلــى الـحــائــط
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ت ـحــت أش ـب ــاه ال ـق ـنــاطــر م ــن الـخـشــب
املركب .وهنا نصل أيضًا إلى إحدى
املـعـضــات الـتــي تــواجـهـهــا الساحة
الفنية اللبنانية ،وهي مقاربة امللف
ال ـج ـن ـســانــي م ــن ب ــاب ــه االيــروت ـي ـكــي
(راجـ ــع مـقــالـنــا ع ــن امل ـع ــرض املـلـفــت
ال ــذي قــدمــه محمد عبدالله فــي هذا
اإلط ـ ـ ــار ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .)2017/7/1
لـكــن مــا قــدمــه ط ــرزي ال يـعــدو كونه
غرافيكيات ذكورية غير «متحررة»
من عقدها الجنسانية.
وص ـل ـن ــا إلـ ــى آخـ ــر ال ـص ــال ــة  -وه ــي
ص ــال ــة ص ـغ ـيــرة  -م ــا ي ـج ـعــل امل ـكــان
مـ ـكـ ـتـ ـظ ــا جـ ـ ـ ـدًا بـ ـضـ ـجـ ـي ــج ال يـ ـع ــدو
كــونــه تــراك ـمــات ق ـبــو .ن ــرى أغــراضــا
«مـ ـكـ ـب ــوب ــة» ال ت ـ ـلـ ــزم أحـ ـ ـ ـ ـدًا ،م ـن ـهــا
ج ـ ـ ــزء م ـ ــن  maquetteي ـ ـبـ ــدو أن ـه ــا
كــانــت «مـكـبــوبــة» والـتـقـطـهــا طــرزي
ليضعها تحت طاولة.
ع ـلــى األخـ ـي ــرة ،م ــدد ش ـبــه ج ـثــة /أو
كــائـنــا عــاريــا عـلــى بـطـنــه ،وي ــده بني
رجليه كــأنــه يلمس منطقة حميمة
في جسده .وحوله كائنات صغيرة
من طني منتصبة األعضاء؟! وفوقه
عـ ـل ــى الـ ـح ــائ ــط م ـ ـ ــرآة ق ــديـ ـم ــة رب ـم ــا
الـتـقـطـهــا أي ـضــا م ــن م ـكــب م ــا .املـهــم
أن هـ ــذه ال ــا-س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا بـكــامــل
عناصرها غير املترابطة ،تقدم على
أنها «معرض فني»!
«ع ــزي ــزي الـ ـجـ ـن ــون» :ح ـتــى  24تـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ـ ـ «غاليري جانني ربيز»
(ال ــروش ــة) ـ ـ لــاسـتـعــام- 03/757087 :
01/805061

تونس ـــ أنيس الشعبوني
«الـ ـس ــاح ــر» ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان ال ــذي
اختاره التشكيلي عمر الفيومي
ملعرضه في «غاليري العاصمة»
ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك ال ـ ــذي
يستمر حتى  ٢٦تشرين الثاني
(نوفمبر).
ً
عمال فنيًا ّ
يقدمها الفيومي
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خــريــج «كـلـيــة الـفـنــون الجميلة»
في جامعة القاهرة واألكاديمية
الــروسـيــة .أن ـجــزت هــذه األعـمــال
بني يناير  ٢٠١١و  .٢٠١٧ورغم
اختالف أحجامها ،إال ّأن القاسم
امل ـش ـت ــرك بـيـنـهــا ه ــو تــركـيــزهــا
على فن البورتريه ،لكن بمسحة
مـ ـش ـ ّـوه ــة مـ ـقـ ـص ــودة اخ ـت ــاره ــا
الـفـيــومــي إلدانـ ــة مــا نعيشه في
العالم العربي من مسخ انساني،
وظهور طبقة سياسية بال قيم،
وغ ـي ــاب أي حـ ــوار ج ــدي يمكن
أن يـقـ ّـدم بـهــذه املجتمعات التي
تعاني من ُ
تشوهات قيمية.
تيمة املعرض واحــدة هي ّ
تشوه
م ــام ــح ه ـ ــذه الـ ـك ــائـ ـن ــات .ي ـبــدو
الفيومي «ساحرًا» في معرضه
بتقديمه وجــوهــا غريبة بقرون
ف ــي ال ـ ــرأس ،وع ـي ــون مـطـمــوســة،
ونظرات زائغة مسكونة بالخوف
والـ ـ ـص ـ ــراخ الـ ـص ــام ــت .ف ــي ه ــذا
املعرض ،استخرج الفيومي من
املواطن املصري والعربي بشكل
ع ــام رعـبــه الــداخـلــي وتـشـ ّـوهــاتــه
الـتــي كــان يخفيها الـبــروتــوكــول
االج ـت ـمــاعــي ،لـيـقــف عــاريــا أمــام
حقيقته التي كشفتها ما يسمى
بالثورات العربية .إذ كشفت لنا
ّ
التشوهات التي يحملها
مقدار
االن ـ ـسـ ــان الـ ـع ــرب ــي ،واكـتـشـفـنــا
خيبتنا واملسخ الذي نعاني منه.
كأننا في منزلة بني املنزلتني ،هي
مــأســاة اإلن ـســان ال ــذي يتأرجح
بـ ــن الـ ـطـ ـه ــر والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة كـمــا
ق ــال الـكــاتــب الـتــونـســي صاحب
«السد» محمود املسعدي.
م ـع ــرض ع ـمــر ال ـف ـيــومــي يـعــري
حـقـيـقــة االن ـس ــان ال ـعــربــي ال ــذي
ّ
بالتقدم والحرية والكرامة
حلم
ب ـع ــد م ــا ح ـ ــدث ف ــي  ،٢٠١١إال
أن ــه اكـتـشــف بـعــد سـبــع سـنــوات
أن ـ ـ ــه ي ـس ـق ــط ف ـ ــي ال ـح ـض ـي ــض.
ح ـض ـي ــض الـ ـعـ ـن ــف واالرهـ ـ ـ ـ ــاب
والــوهــاب ـيــة .مـعــرض «الـ ّـســاحــر»
ه ــو م ـع ــرض امل ـس ــخ االن ـس ــان ــي
بامتياز.
وامل ـ ـ ــاح ـ ـ ــظ فـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـمــر
ال ـف ـيــومــي ح ـفــاظــه ع ـلــى الـقــالــب
الكالسيكي والـلــوحــة املسندية
ب ـمــام ـح ـهــا ال ـث ــاب ـت ــة مـ ــع نــزعــة
تجريبية في مستوى التقنيات،
مـ ـثـ ـبـ ـت ــا مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاره
التشكيلي.
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المعلن
المؤسسة العريقة تواجه موتها ُ
«دار الحياة» :وداعًا بيروت!
زكية الديراني
اتخذ القائمون على «دار الحياة» السعودية قرارًا نهائيًا بإقفال
مكتبها فــي بـيــروت فــي الثالثني مــن حــزيــران (يونيو) املقبل،
ّ
علمًا أنه يتألف من صحيفة «الحياة» ومجلة «لها» .ذلك التاريخ
ّ
سيكون الحد الفاصل لعمل الدار التي تأسست عام  1988من
لندن مع إعادة صدور صحيفة «الحياة» .ثم انتقلت إلى بيروت
ّ
والتوسع بانضمام
عام  ،2000لتبدأ مرحلة جديدة من البناء
مجلة «لها» إلى «الحياة» ومجلة «الوسط» التي أقفلت منذ أكثر
ّ
من عقد ( .)1994/2004وكان من املقرر أن تنفذ خطوة اإلغالق
قـبــل ذل ــك ،وف ــي كــل م ــرة كــانــت تـ ّ
ـؤجــل أو يـغـ ّـض ال ـطــرف عنها
لفترة زمنية ريثما تتضح الصورة املالية في الدار .لكن تدهور
العالقات السياسية بني الرياض وبيروت في الفترة األخيرة،
ّأدى إلى تحديد موعد االقفال .تحت شعار «إعادة تموضع الدار
ال إقفالها» ،قـ ّـرر القائمون على الــدار نقل املكاتب من بيروت
إلى دبي .وتماشيًا مع مبدأ تعزيز املدينة االماراتية واعتبارها
ّ
سيتم دعم املكاتب هناك لنشر وكتابة
لإلعالم،
املركز األساسي
ّ
جميع املــواضـيــع املتعلقة بــاملــوقــع االلـكـتــرونــي والـعــدد الــورقــي
للمجلة والجريدة اليومية .لكن ملاذا حزيران هو موعد االقفال؟
اتخذت إدارة الدار قرار اإلغالق بعد اجتماع عقد في السعودية

أخ ـي ـرًا ،وت ـقـ ّـرر بموجبه تجميد مكتب بـيــروت نهائيًا ،وبــدأت
بالفعل ّالتحضيرات لوضع خطط النقلة من الناحية اللوجستية
التي تتعلق باملوظفني ،ومن الناحية املادية أيضًا .مع العلم أن
مكتب جريدة «الحياة» في لندن سيقفل أبوابه الشهر املقبل،
وهذا أيضًا من جملة القرارات األخيرة التي ّتم االتفاق عليها،
ليكون االستغناء عن بيروت ولندن تباعًا وخطوة تلو األخرى.
بعد إقفال مكتب بيروت ،تبدأ إدارة الدار بالتركيز على دبي ،إذ
التحضيرات لتوسيع املكاتب هناك منذ أشهر
انطلقت ورشة ّ
ّ
عدة .ووضعت مخططات الستقبال املزيد من املوظفني في حال
االنتقال للعمل هناك .مع
وافق بعض املوظفني اللبنانيني على ّ
ارتفاع كلفة املعيشة
ظل
العلم أن الخطوة األخيرة مستبعدة في
ّ
فــي االم ــارات مقارنة بلبنان .لكن مــاذا سيحل بمجلة «لها»؟
ال يمكن فصل الوضع في صحيفة «الحياة» عن الحالة التي
ّ
تمر بها «لـهــا» ،فاملؤسستان مرتبطان ببعضهما من جميع
النواحي ،خصوصًا املادية .مع العلم أن «لها» بعددها الورقي
وااللكترونيّ ،
تعد من أكثر املجالت قــراءة ومتابعة (في العالم
العربي والخليجي) على مواقع التواصل االجتماعي .من هذا
ّ
سيعرض الوسيلة االعالمية
املنطلق ،فنقل مكاتبها من بيروت
ّ
االسبوعية لخطر ،بخاصة أن غالبية املواد االعالمية يتم طبخها
في بيروت ،وتنشر الحقًا في «لها» بوسائلها ّ
املتعددة.

محمد جنيد ...سبقته شهرته إلى لبنان
وسام كنعان

ليلة شمالية
مع فايا يونان
بعد حفلتني ناجحتني في
تورونتو ومونتريال ،تعود
فايا يونان (الصورة) لتلتقي
الجمهور اللبناني في 30
تشرين الثاني (نوفمبر)
الحالي .هذه ّ
املرة ،ستكون
السهرة شمالية على مسرح
«الرابطة الثقافية» في طرابلس،
تؤدي خاللها الفنانة السورية
الشابة مختارات من أعمالها
الخاصة وأخرى معروفة،
بمرافقة فرقة موسيقية يقودها
ريان الهبر .أما املحطة التالية،
فستكون في القاهرة حيث
تحيي صاحبة ألبوم «بيناتنا
في بحر» حفلة في الحديقة
الصينية في مدينة نصر في 9
كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل.
حفلة فايا يونان :الخميس 30
تشرين الثاني ـ  20:00ـ «الرابطة
الثقافية» في طرابلس (شمال
لبنان) .البطاقات متوافرة في مكتبة
«أنطوان».
www.antoineticketing.com

في بداية الشهر الحالي ،انتشر على
السوشال ميديا فيديو لطفل سوري
ّ
يغني في مستودع مياه معدنية
حيث يعملّ ،
موال حاتم العراقي
الشهير «ساعة وتغيب الشمس».
بدا الطفل األسمر واثقًا بقدراته ،رغم
اإلرباك الواضح في عينيه اللتني
مرةّ ،
تاهتا ألكثر من ّ
ربما خوفًا
من قدوم صاحب العمل .إمكانات
صوتية أكبر بكثير من قامته
النحيلة وعمره الذي ال يتجاوز
الـ  12عامًا ،ناهيك بالكاريزما
والحضور والذكاء .بعدما كانت
«األخبار» ّ
سباقة في تسليط الضوء
على هذه املوهبة االستثنائية
( ،)2017/11/2تواصلت شركات
وتلفزيونات ّ
عدة معنا ،من بينها
«الجديد» ،ملعرفة تفاصيل إضافية

عن الطفل مجهول الهوية بغية
مقابلته واستثمار موهبته .وبينما
كانت املعلومات الخاطئة تنسب
الطفل إلى العراق ،نشر ّ
امللحن
ّ
واملوزع السوري صبحي محمد
فيديو على حسابه على فايسبوك
أعرب فيه عن رغبته بمعرفة الطفل
ّ
وتبنيه ...ونجح املوزع أخيرًا في
العثور على محمد جمال جنيد ،ابن
ُ
مدينة دير الزور املنكوبة التي ه ّجر
مع عائلته منها إلى دمشق حيث
ّ
مصور
يعمل إلعالة أهله .مقطع
قصير ،تسبب في تغيير مسار
حياته ،إذ سافر سريعًا إلى بيروت
تلبية لدعوة املوسيقي املعروف
باللون الشعبي الذي استضافه مع
والده في االستديو وأطل برفقته
ّ
في أكثر من بث مباشر عبر املوقع
األزرق .في هذه اإلطالالتّ ،لبى
الطفل طلبات املعجبني بالغناء،
ّ
فيما اشار املوسيقي إلى أن
الصغير يخضع ّ لتدريبات صوتية
ورياضية ،ويحضر ملفاجأة قريبة.
ثم كشف عن مواله الخاص «صرخة
طفل» (كلمات جمال جنيد ،ألحان
وتوزيع صبحي محمد) على أن
ُ
طلق أغنية خاصة قريبًا ،واعدًا
ي ّ
بتبنيه بشكل كامل .من جهة أخرى،
ّ
أكد فريق برنامج «للنشر» (الجديد)
في اتصال معنا أن هذه املوهبة
ستكون حاضرة مع ريما كركي في
حلقة األسبوع املقبل!

ُ
ُ
ما بال َك يا حسن؟ ما بال ْك؟
ُ ُ
صان ُعه.
املأتم ،كما لو أنني «أنا» ِ
تعا ِت ُب َني على ِ
ما بالك يا حسن؟
ُ
تريد عرسًا يا حسن؟
ال َ
بأس يا صاحبي ،ال بأس!
َ
ُ
ْ
العرس»...؛ فيكونُ
ُ
َ
ُ
غم ْض عينيك ّ
عما تراه وقل« :هو
أ ِ
العرس.
ُ
ْ
أغمضهما فقط (وأنا سأحاول أيضًا)
ِ
ُ َ َ َّ
َ
ُ
َ
ُ
فيكون ما تـمـنينا ...ويصير مأتمـنا عرسًا.
أغمضهما!
فقطِ ،
هل َ
َ
أتاك كالمي يا حسن؟ ...ها قد صار لنا «عرس».
َ
واآلن:
َ
ُ
أزهار َك يا َح َس ْن؟
أين
2016/12/12

هدي ِة العيد
بانتظار ّ
وعقائد املوت،
للموت
املبغض
نعم ،أنا الخائف ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ِّ َّ َ ُ
ُ
املوت َيت َر َّصدني بعد كل غص ٍة أذرفها،
أعرف ّأن
َ َ َ َّ ُ
ِّ
هيأ الجتيازه.
ف أت
وعند كل منعط ٍ
ُ
ستكون قا ِتلي ،أرجوك:
لهذا ,يا َمن
ْ
ً
ْ
َ
َ
طلقتك سريعة ُ
باغتة
إجعل
وم ِ
ُ
ُ
الوقت ما يكفي
بحيث ال
تمنحني ِمن َ ِ
َ َ َ َ َّ
َ َ
ِل ْن أتطل َع في عينيك ،وأت َع ّرف إلى مالمحك،
َ
آخ َر ما َأ ُ
أنغام حياتي:
سمع ُه ِمن
ويكون
ِ
ِ
ْ ُ
َ َ
وت َّك ُة زناد ّ
مسد ِس ْك.
كراهيتك،
َزفرة
ِ
ِ
ْ
َ
أرجوك:
أرجوك ،قا ِتلي،
ُ
وباغ ْت!
ك ْن رحيمًا (رحيمًا
بنفس َك وبي)ِ ...
ِ
2016/12/22

