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سياسة
المشهد السياسي

الوساطة األميركية بين بيروت وتل أبيب:

مكانك راوح
«مكانك راوح» .بهذه العبارة
ّ
يلخص مرجع لبناني معني
بملف الحدود البحرية بين
لبنان وفلسطين المحتلة،
نتائج الجوالت المكوكية
التي يقوم بها مساعد وزير
الخارجية األميركية ديفيد
ساترفيلد بين بيروت وتل أبيب
مع عودته إلى بيروت ،التقى مساعد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ديفيد
ً
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،أم ـ ــس ،كـ ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ووزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وق ــائ ــد
الجيش جوزف عون ،على أن يلتقي،
الـ ـي ــوم ،الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ق ـبــل أن
ي ـق ــرر م ــا إذا كـ ــان س ـي ـع ــود م ـج ــددًا
إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة .ول ــوح ــظ أن
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ،ال ـل ــواء
عباس إبراهيم ،الذي شارك في لقاء
ساترفيلد ـ قائد الجيش ،انتقل من
وزارة الــدفــاع إلــى عني التينة ،حيث
وضع بري في أجواء اللقاء مع املوفد
األميركي.
ال تـبــدل فــي املــوقــف األمـيــركــي حتى
اآلن .هــم يتمسكون بخط فريديرك
هـ ـ ــوف .وفـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـم ــع امل ــوف ــد
األم ـيــركــي مــوقـفــا لـبـنــانـيــا متمسكًا
بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه
ومياهه .بري سيكرر أمام ساترفيلد
م ــا ردده ،أمـ ــس ،ف ــي ل ـقــاء األرب ـع ــاء:
«املعادلة اإلسرائيلية ما لنا لنا وما
لكم لنا ولكم ،هي معادلة مرفوضة
قطعًا ولن تستقيم أو ّ
تمر» .زد على
ذل ــك تمسك ب ــري بــاق ـتــراح الترسيم
الـبـحــري الـثــاثــي (راج ــع «األخ ـبــار»
في عدد االثنني املاضي).

وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ســاتــرفـيـلــد
كــان قــد التقى قبل عــودتــه األسـبــوع
املاضي إلى تل أبيب ،بشكل مفاجئ
م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء الـنـفـطـيــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،حـ ـي ــث بـ ـ ــادرهـ ـ ــم إل ــى
ال ـق ــول إن ال ـب ـلــوك رق ــم  9ل ـيــس ملك
لـبـ ّنــان ،وه ــو بــالـتــالــي ال يـحــق لــه أن
ينقب فـيــه .لكن الـخــرائــط اللبنانية
كــانــت حــاضــرة لـتــؤكــد لــ«الــوسـيــط»
األميركي أنــه حتى لو تبنى املنطق
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ف ـ ــإن امل ـن ـط ـق ــة ال ـت ــي
تـ ّـدعــي إســرائـيــل ملكيتها ال تتعدى
مـ ـس ــاحـ ـتـ ـه ــا ،داخ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــوك،
 150كـلــم مــربــع فـقــط ،وبــالـتــالــي فــإن
أغلبية مساحة البلوك ليست ضمن

املنطقة املـسـمــاة «مـتـنــازعــا عليها».
وهــو األمــر نفسه الــذي سبق لشركة

األميركيون أبلغوا
الجانب اللبناني أنهم
متمسكون بخط
فريديرك هوف

توتال الفرنسية أن أكدته في بيانها،
الـ ــذي أش ـ ــارت ف ـيــه إل ــى أن الـبـئــريــن
اللتني ستحفرهما تقعان في املياه
اللبنانية.
االنطباع السائد بني املعنيني بامللف،
أن إس ــرائـ ـي ــل ب ـح ــاج ــة إليـ ـج ــاد حــل
ألزم ــة ال ـحــدود الـبـحــريــة .فهي تــدرك
أن قـ ــدرة املـ ـن ــاورة لــدي ـهــا م ـح ــدودة،
خ ـ ــاص ـ ــة أن أي تـ ـ ـط ـ ــور عـ ـسـ ـك ــري،
ستكون كلفته عليها عالية ،وليس
أقلها أن تكون منصاتها في البحر
ً
هدفًا سهال في أي مواجهة ،ما يمكن
ّ
يضيع عليها مليارات الدوالرات.
أن
االعتراض على التوتر املائي ،كانت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ق ـ ــد س ـم ـع ـت ــه أي ـ ـضـ ــا مــن

ساترفيلد لخبراء لبنانيين :البلوك رقم  9ليس ملك لبنان (هيثم الموسوي)

ش ــرك ــة  Energeanال ـيــونــان ـيــة الـتــي
حصلت على حقوق االستكشاف في
خـمـســة بـلــوكــات فــي ش ـمــال املنطقة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
إض ــاف ــة إل ــى تـطــويــر حـقـلــي كــاريــش
وتانني .حتى إن حديث وزير الطاقة
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي يـ ــوفـ ــال ش ـتــاي ـن ـي ـتــس
لصحيفة يــديـعــوت أح ــرون ــوت منذ
نحو أسبوعني عن أن «الفجوة على
ترسيم حدود املياه االقتصادية مع
حدودنا
لبنان هي بنحو  7كلم بني ُ
وبني ما يطلبه اللبنانيون» ،ف ِّس َرت
لـبـنــانـيــا ع ـلــى أن ـه ــا خ ـفــض للسقف
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .كـ ــذلـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدو الف ـت ــا
أن ال ـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ال ـعــام ـلــة في
«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ت ـض ــع ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإللـكـتــرونــي خريطة لعملها ،تظهر
بوضوح أن خط الحدود ليس الخط
املعتمد من قبل إسرائيل ،ال بل ترسم
خ ـط ــا جـ ـن ــوب الـ ـخ ــط الـ ـ ــذي ي ـطــالــب
بــه لـبـنــان ،فترسمه عـلــى مـقــربــة من
ح ـق ــل كـ ــاريـ ــش .ع ـل ـمــا أن ال ـخ ــرائ ــط
اإلســرائـيـلـيــة ظـلــت تعتمد الترسيم
الـلـبـنــانــي للمنطقة ال ـحــدوديــة منذ
ّ
رس ـمــت الـبـلــوكــات النفطية فــي عــام
 ،2009أي ب ـع ــد االت ـ ـفـ ــاق الـلـبـنــانــي
ال ـ ـق ـ ـبـ ــرصـ ــي ،ولـ ـسـ ـن ــة م ـ ـضـ ــت ،ق ـبــل
أن تـعـمــد إل ــى رس ــم ب ـلــوكــات داخ ــل
املناطق املتنازع عليها.
يـحــذر أح ــد ال ـخ ـبــراء ،الــذيــن تــابـعــوا
في عام  2012الوساطة التي قام بها
الوسيط األمـيــركــي فــريــدريــك هــوف،
م ــن ال ـخ ـلــط ب ــن خ ــط هـ ــوف وخـطــة
هــوف .األميركيون حاليًا يتحدثون
ع ــن خ ــط ه ـ ــوف الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـر لـلـبـنــان
بنحو  65باملئة من حقه في مياهه
مـقــابــل إع ـطــاء  35بــاملـئــة إلســرائـيــل.
لكن أحدًا ال يتحدث ّ
عما وصلت إليه
خـطــة ه ــوف ،الـتــي قـضــت بالتسليم
بحق لبنان بالـ 65باملئة من مياهه،
لـكــن مــن دون التسليم بإسرائيلية
املنطقة الباقية ،حيث اتفق حينها
على أن يستمر التفاوض بشأن تلك
املنطقة.
(األخبار)

علم
و خبر
تشويش عوني على زعيتر
ُعقد أول من أمس اجتماع للماكينة االنتخابية في التيار
الوطني الحر في قضاء جبيل .وبرز خالل اللقاء جناح داخل
«التيار» ُيطالب بممارسة ضغط على قيادته من أجل عدم
التحالف مع حزب الله ،في حال أصـ ّـر على ترشيح الشيخ
حسني زعيتر .وحجة هؤالء العونيني ّأن زعيتر ُ
«سي ّ
خسرنا
أصــواتــا مسيحية ،ويــؤثــر على الحاصل االنـتـخــابــي» .في
امل ـقــابــلُ ،يـشـ ّـجــع ج ـنــاح آخ ــر داخ ــل ّ «ال ـت ـيــار» الـتـحــالــف مع
ُ
ّ
حزب الله ،مؤكدًا أن «شخصية املرشح الحزبي لن تؤثر في
الناخبني الذين سينتخبون برنامجًا».

سامي فتفت بدل أحمد فتفت
ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري أب ـل ــغ من
راجعوه ،أمس ،أنه حسم أمر مرشح املستقبل في الضنية،
وهــو سامي فتفت نجل النائب أحمد فتفت ،فيما ينتظر
نتائج مفاوضاته مــع الجماعة االســامـيــة قبل أن يحسم
االسم الثاني في الضنية ملصلحة أسعد هرموش.

برجا تتعاون مع باسيل
زار وف ــد مــن ب ـلــدة بــرجــا وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل،
وع ــرض مـعــه أزم ــة تمثيل بــرجــا فــي االنـتـخــابــات النيابية
املـقـبـلــة .وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن الــوفــد ط ــرح مــع باسيل
ّ
إمكانية الـتـعــاون فــي االنـتـخــابــات ،فــي ظــل ّامتناع الحزب
التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل عن تبني مرشح من
ال ـب ـلــدة ال ـتــي ت ـعـ ّـد ك ـبــرى ب ـلــدات إقـلـيــم ال ـخ ــروب (ال ـشــوف)
وتضم نحو ربع عدد ناخبي اإلقليم.

ّ
وهاب وحيدًا
علمت «األخبار» أنه بعد اللقاء الذي جمع الوزير جبران
بــاس ـيــل وال ـن ــائ ــب ط ــال أرسـ ـ ــان ،ب ــات ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر أقــرب إلــى االقتناع بالتحالف الكامل مع أرســان
وتشكيل الئـحــة واح ــدة فــي الـشــوف وعــالـيــه إلــى جانب
الحزب السوري القومي االجتماعي .ولم يوافق أرسالن
ع ـلــى اقـ ـت ــراح ع ــون ــي بــان ـض ـمــام الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة إلــى
الالئحة ،علمًا بأن املفاوضات بني القوات والنائب وليد

ّ
لتتحرك إيجابًا بعد رفض باسيل عرض
جنبالط عادت
جنبالط بالتحالف وحصول التيار على عدد من املقاعد
في الشوف وعاليه يمكنه الفوز بها من دون تحالف مع
أحد .وتؤشر هذه األجواء إلى أنه لن يكون هنالك مكان
للوزير السابق وئام وهاب على الئحة التيار ـ أرسالن
ـ القومي.

الكتائب تستمع إلى «االشتراكي»
التقى أمــس في البيت املــركــزي لحزب الكتائب النائب
ّ
الجميل مع وفد من الحزب التقدمي االشتراكي
سامي
مل ـن ــاق ـش ــة الـ ــوضـ ــع االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ
ّ
ّ
ع ــال ـي ــه .ت ـق ــول م ـص ــادر ك ـتــائ ـب ـيــة إنـ ــه ك ــان واض ـح ــا أن
ال ـحــزب االش ـتــراكــي «يـهـمــه ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـتــوافــق في
مـن ـط ـقــة ال ـج ـب ــل ،وع ـل ــى م ـق ـعــد ال ـك ـتــائــب (ف ـ ــادي الـهـبــر
فــي عــالـيــه) ،ويــدعــو إلــى تشكيل الئـحــة تـضــم األح ــزاب
ّ
كــافــة» .وتضيف مصادر الكتائب أن «فــي املـبــدأ ،هناك
ّ
ّ
الجميل مع أحــد مكونات السلطة
مشكلة أن يتحالف
ٌ
الحالية .ولكن ،حني يأتيه أحــد ويطرح عليه الحفاظ
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قضية اليوم
رشى انتخابية :إعفاء
 %100من غرامات

زيادة تعرفة الكهرباء
أم إعادة إحياء صفقة البواخر؟

ّ
تلقى الوزراء ملحقًا لمشروع موازنة  2018يتضمن عددًا من البنود الضريبية ،أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء التي لن تصبح
نافذة إال بعد تأمين الكهرباء لمدة  22ساعة يوميًا في مختلف المناطق اللبنانية ،ما يوحي بأن هناك اتفاقًا سياسيًا على
إمرار صفقة استئجار خدمات معامل إنتاج الكهرباء العائمة (البواخر) بالتراضي ،إذ إنها الصفقة الوحيدة التي تؤمن زيادة
التغذية بالتيار الكهربائي خالل فترة قصيرة وبكلفة مرتفعة! معالم هذه الصفقة قد تتضح في الجلسة المقبلة للجنة
الوزارية المكلفة بدرس الموازنة التي وصلت إلى البند  ،21فيما رقم بند زيادة التعرفة هو 26
محمد وهبة
عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة امل ـك ـل ـفــة
بدراسة مشروع قانون موازنة 2018
أول جلسة لها أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ،وباشرت
دراســة بنود املــوازنــة ،فــأقـ ّـرت بعض
الـبـنــود ،فيما جــرى تأجيل بعضها
اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ــدق ـي ــق بـعــض
األرق ـ ـ ـ ـ ــام .وال ـ ــاف ـ ــت أن وزارة املـ ــال
أضــافــت ع ــددًا مــن امل ــواد الضريبية
الجديدة على املوازنة ،أبرزها يتعلق
بزيادة تعرفة الكهرباء.
وبحسب مصادر وزاريــة ،فقد وصل
النقاش إلى املادة ّ ،21
وأقرت غالبية
املواد التي طرحت ّعلى النقاش .ومن
أبــرز امل ــواد الـتــي عــلــق النقاش فيها
للجلسة املـقـبـلــة (الـ ـي ــوم) ،بــانـتـظــار
تقديم وزي ــر امل ــال علي حسن خليل
ب ـعــض األرق ـ ـ ــام ،امل ــادت ــان الـخــامـســة
والـ.13
وح ـ ـ ـ ــازت امل ـ ـ ـ ــادة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ن ـقــاشــا
واسـ ـ ـع ـ ــا ،ب ـع ــدم ــا ط ـل ــب وزي ـ ـ ــر املـ ــال
رف ــع املـبــالــغ ال ـتــي ي ـنــوي اقـتــراضـهــا
بــواسـطــة إصـ ــدارات س ـنــدات خزينة
ّ
األجنبية من  4.5مليارات
بالعمالت
ُدوالر إلـ ــى  6م ـل ـي ــارات دوالر ،فلم
تـقـ ّـر هــذه امل ــادة فــي انـتـظــار أن ّ
يقدم
ً
وزير املال عرضًا مفصال للجنة عن
حــاجــات ال ــدول ــة لـعــام  ،2018والـتــي
ت ـب ـ ّـرر رف ــع ه ــذا امل ـب ـلــغ .وه ــذه امل ــادة
بصيغتها املطروحة ضمن مشروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ت ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى أن ـ ــه ي ـج ــاز
ل ـل ـح ـكــومــة إصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات خــزيـنــة
ب ـح ــدود مـبـلــغ  4.5م ـل ـيــارات دوالر،
على أن تستعمل األم ــوال املقترضة
فــي إط ــار إع ــادة هيكلة الــديــن الـعــام
ألج ــل تـمــويــل اسـتـحـقــاقــات الــديــون

)داالتي ونهرا(

الخارجية و/أو لتحويل مــا يعادل
قـيـمـتـهــا م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام بــالـل ـيــرة
إلـ ـ ــى عـ ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة و/أو بـغـيــة
تمويل حــاجــات الخزينة بالعمالت
األجنبية.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر الـ ــوزاريـ ــة إن زي ــادة
املبلغ إلــى  6مـلـيــارات دوالر تتعلق
ب ــرغ ـب ــة وزارة امل ـ ـ ــال ت ـح ــوي ــل ج ــزء
ـدوالر من
مــن الــديــن بــالـلـيــرة إل ــى ال ـ ـ ّ
خـ ــال «ه ـن ــدس ــات م ــال ـي ــة» تـنــفــذهــا
مــع مـصــرف لـبـنــان .هــذه الهندسات
تتضمن إص ــدار وزارة املــال سندات
خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة يكتتب
فيها مـصــرف لـبـنــان ،عـلــى أن يدفع
الثمن بإطفاء سندات خزينة بقيمة
م ـم ــاث ـل ــة ،وعـ ـل ــى أن يـ ـق ــوم م ـصــرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ب ــاالكـ ـتـ ـت ــاب
ب ـس ـنــدات خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة املـحـلـيــة
بفائدة .%1
ك ــذل ــك ج ـ ــرى نـ ـق ــاش ي ـت ـع ـلــق بـكـلـفــة
ال ـك ـه ــرب ــاء امل ـ ــذك ـ ــورة ف ــي املـ ـ ــادة 13
ال ـتــي تتعلق بــإعـطــاء سـلـفــة خزينة
ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2100
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ل ـت ـس ــدي ــد ع ـج ــز شـ ــراء
املحروقات وتسديد فوائد وأقساط

عـلــى خـصــوصـيــة مـنـطـقــة ال ـشــوف ـ ـ عــالـيــه ،والـتـعــايــش
املسيحي ـ الدرزي ،فال ُيمكنه إال أن يستمع».

حزب الله ــ التيار :ال تحالف؟
توصلت املفاوضات بني حزب الله والتيار الوطني الحر إلى
نتيجة مفادها أن عــدم تحالفهما في دائرتي بعبدا وجبيل
ـ ـ كـســروان قــد يكون األفـضــل لكليهما ،بسبب قدرتهما على
حصد عدد أكبر من املقاعد .إال أن القرار النهائي في هذا الشأن
متروك للقيادتني السياسيتني للحليفني ،ولن ُي َبت تقنيًا.

رزق يسحب ترشيحه
علمت «األخـبــار» أن املرشح في دائــرة الشمال الثالثة عن
قضاء الكورة غسان رزق تقدم من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي بطلب سحب ترشيحه من االنتخابات
النيابية .ويتزامن قرار رزق مع أجواء االحتقان التي تسود
الكورة بني القوميني ،بعد تسريب تسجيل صوتي للنائب
ّ
يتهجم فيه على الحزب.
السابق سليم سعاده

ال ـقــروض ملصلحة املـ ّ
ـؤسـســة بقيمة
 14مـلـيــار ل ـيــرة ،عـلــى أن يـصــار إلــى
جدولة الديون املتراكمة .الالفت أنه
ل ــم ي ـجــر ن ـق ــاش ف ــي م ـســألــة إخـ ــراج
تـ ـح ــوي ــات ال ـخ ــزي ـن ــة إل ـ ــى ك ـه ــرب ــاء
ل ـب ـن ــان ل ــدع ــم ت ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مــن
املــوازنــة وتوصيفها بــأنـهــا سلفات
خــزي ـنــة ول ـي ـســت دع ـم ــا .ال ـه ــدف من
ه ــذه امل ـســألــة ه ــو عـمـلـيــة تجميلية
لـلـمــوازنــة حـتــى يـتــم تخفيف أثــرهــا
على نفقات املوازنة وعلى عجزها.
على أي حال ،تقول املصادر إن وزير

تتضمن الهندسات
الحكومية إصدار وزارة
المال سندات خزينة
بالعملة األجنبية

امل ــال ق ـ ّـدر كـلـفــة دع ــم الـكـهــربــاء لعام
 2018بنحو  2100مليار لـيــرة على
أساس سعر برميل النفط  65دوالرًا،
لكن لم يكن هناك توافق على حسم
ه ــذا ال ــرق ــم بـشـكــل نـهــائــي ف ــي ضــوء
وج ــود تــرجـيـحــات ب ــأن يـكــون هناك
ارت ـّف ــاع فــي سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ،ما
يؤثر على املبلغ الذي سيرصد.
أبرز ما سبق هذه الجلسة ،أن الوزراء
ّ
تـلــقــوا «مـلـحـقــا» لـلـمــوازنــة يتضمن
عــددًا من البنود الضريبية ،رغــم أن
التصريحات التي سبقت االجتماع
ّ
ك ــان ــت ت ــرك ــز ع ـل ــى ع ـ ــدم وج ـ ــود أي
ضرائب إضافية في مشروع موازنة
 .2018ومــن أب ــرز هــذه الـبـنــود املــادة
 26ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان« :اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة مل ــؤس ـس ــة
كـهــربــاء لـبـنــان ولـشــركــات امـتـيــازات
الكهرباء زيــادة تعرفة مبيع الطاقة
ّ
وتنص هذه املادة على
الكهربائية».
ً
«ابتداء من تاريخ تأمني الكهرباء
أنه
مل ــدة  22س ــاع ــة يــوم ـيــا ف ــي مختلف
املناطق اللبنانية ،والذي يعلن بقرار
م ــن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،على
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان وش ــرك ــات
امتياز الكهرباء ،بما فيها الشركات
املستردة ،أن تعمد إلى زيادة تعرفة
مبيع الـكـهــربــاء لالستهالك املنزلي
والتجاري وفقًا ملا يلي:
ـ ـ إل ــى  100ل ـيــرة عـلــى الـشـطــر األول
حتى  300كيلواط ساعة.
ـ ـ إلــى  200لـيــرة على الشطر الثاني
من  301كيلواط ساعة.
ـ ـ إلــى  500لـيــرة على الشطر األخير
فوق  501كيلواط ساعة.
هـ ـ ــذا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح يـ ـش ــي ب ـت ـس ــوي ــة أو
ات ـ ـفـ ــاق س ـي ــاس ــي ي ـت ـض ـمــن م ــواف ـق ــة
الكتل السياسية على زي ــادة إنتاج
الكهرباء بشكل سريع.

من البنود الضريبية الالفتة التي أرسلت
في امللحق األخير للموازنة ،اقتراح يرد في
املادة  16يتعلق بإعفاء املكلفني بالضرائب
والرسوم التي تتولى فرضها وجبايتها
مديرية املالية العامة ،من غرامات التحقق
والـتـحـصـيــل بـنـسـبــة  ،%100وذلـ ــك عن
املخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القانون
م ـه ـمــا ك ــان ــت ق ـي ـم ـت ـهــا ،ش ـ ــرط أن ي ـقــدم
املكلفون املتخلفون التصاريح الضريبية،
وأن يسددوا خالل مهلة ثالثة أشهر من
نفاذ القانون.
ه ــذا االق ـت ــراح ال ــذي ال يـمـكــن فـصـلــه عن
«الرشى االنتخابية» ،ليس ســوى نسخة
ّ
«محدثة» عن املادة  43من قانون موازنة
 2017الـتــي نـ ّـصــت على خفض غــرامــات
التحقق والتحصيل بنسبة  ،%85ما ّأدى
إلى إعفاء كبريات الشركات من غرامات
مستحقة للخزينة على أن تدفع خالل 6
أشهر من تاريخ نفاذ القانون ،لكن املادة
ّ 16
تقدم ّ
هدية أكبر لهؤالء الذين كان يجب
عليهم أن يسددوا  %15من الغرامات ثم
سيعفون منها كليًا اليوم!

تخفيضات هزيلة
يــواجــه أعـضــاء اللجنة ال ــوزاري ــة ملناقشة
قانون املوازنة العامة َإشكالية تتعلق بعدم
التزام أي وزير مطالبة رئيس الحكومة له
بخفض موازنة وزاراته بنسبة  20باملئة،
إال أنه بنتيجة التواصل بني الوزراء ،صار
واضحًا أن الخفض طاول أبوابًا محدودة
في املوازانات ،خاصة أن املوازنة العامة في
معظمها تتضمن أبوابًا متعلقة بالرواتب
وأخ ــرى تتعلق بتقديمات إجتماعية أو
صحية ال يمكن املـ ّـس بها .وقــد أدى ذلك
إلى اقتصار التخفيضات على نحو  2في
املئة فقط من مجمل املوازنة.
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رسائل
إلى المحرر
واكيم يوضح
جاءنا من النائب السابق نجاح
واكيم التوضيح اآلتي:
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ف ــي عـ ــدد األرب ـع ــاء
 21ش ـ ـب ـ ــاط  ،2018بـ ـعـ ـن ــوان
«امل ـ ـش ـ ــاريـ ــع ت ـ ـعـ ــود م ـ ــن ب ــواب ــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة» ،ورد أن
الرئيس نبيه بري «عرض ّ
علي
الـتـحــالــف والـتــرشــح عــن املقعد
األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ض ـم ــن الئ ـح ــة 8
آذار ،وأنني طلبت ترشيح ابني
ع ـم ــر ع ــن هـ ــذا امل ـق ـع ــد ورئ ـي ــس
«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب» إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
الحلبي عن املقعد السني ،إال أن
بري أكد لـ«األخبار» أن العرض
هو لنجاح واكيم وليس ملمثلني
عنه» .الحقيقة أن الرئيس بري
ع ـ ــرض عـ ـل ـ ّـي ت ـ ـ ــرؤس الئـ ـح ــة 8
آذار ،لكني رفضت هذا العرض
ألس ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ــدة؛ م ـن ـه ــا أنـ ـن ــي ال
أن ـت ـمــي إل ــى ف ــري ــق  8آذار .ولــم
أع ـ ــرض أبـ ـ ـدًا تــرش ـيــح إبــراه ـيــم
ال ـح ـل ـبــي وال ع ـمــر واكـ ـي ــم على
هـ ــذه ال ــائ ـح ــة أبـ ـ ـ ـدًا .فــاقـتـضــى
التوضيح.

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

أولوية المقاعد ال التحالفات
حسابات االجتماعات
االنتخابية الحالية تصبّ
في خانة تختلف عن
الغاية االساسية منها.
سقف التفاوض ال يتعلق
بالتحالف السياسي الصرف،
بل في كيفية تجميع
كل فريق مقاعده ،ألنه
في القانون النسبي ال
هدايا وال مجانية
هيام القصيفي
أي ـه ـم ــا أه ـ ــم الـ ــدخـ ــول ال ـ ــى امل ـج ـلــس
النيابي أم بناء تحالفات سياسية
متجانسة؟
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون أح ـ ـ ــد رؤسـ ـ ـ ـ ــاء االح ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــا حـ ـ ــن يـ ـق ــول
«االول ــوي ــة لـبـنــاء تـحــالـفــات واضـحــة
سـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا واق ـت ـصــاديــا،
لكن األهــم هو الوصول الــى املجلس
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ،وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ـ ــاس،
سنضطر الــى التخلي عن تحالفات
مبدئية ومنطقية من أجــل الوصول
الـ ــى س ــاح ــة ال ـن ـج ـمــة .وب ـع ــده ــا لكل
حادث حديث».
ال ينفرد رئـيــس الـحــزب بقوله هــذا.
فـ ــاألجـ ــواء االن ـت ـخــاب ـيــة لـ ــدى معظم
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة االســاس ـيــة تبدو
م ـمــاث ـلــة .وب ـح ـســب م ـص ــادر نـيــابـيــة
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي لـ ـ ـق ـ ــاءات
انتخابية مفتوحة للكتل الرئيسية،
فــإن القوى السياسية ملست ،بعدما

فـ ـهـ ـم ــت ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب جـ ـيـ ـدًا،
واستوعبت حيثياته ،أن التحالفات
اليوم ليست في سلم االولويات« ،فال
أحد يريد تقديم هدايا انتخابية ألي
طرف مهما كان مستوى تحالفهما».
لذلك تــدور االجتماعات التشاورية،
ً
بناء على رغبة كل طــرف في
حاليًا،
تأمني وصوله الــى املجلس النيابي
بأكبر كتلة نيابية .أمــا التحالفات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ــاملـ ـعـ ـن ــى ال ـ ـعـ ــريـ ــض،
فمتروكة إلى ما بعد االنتخابات ،ال
سيما أن السقف املرسوم خالل عهد
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عــون أصبح مـعــروفــا ،بـعــودة رئيس
الحكومة سعد الحريري الى تشكيل
الحكومة .وعلى هذه القاعدة ،باتت
ال ـن ـق ــاش ــات تـقـنـيــة ب ـح ـتــة ،ولـ ــم تعد
سياسية...
وب ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ــه ال ع ـ ـنـ ــاويـ ــن س ـيــاس ـيــة
ل ـل ـح ـم ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن ثـمــة
عـ ـن ــاص ــر أس ــاسـ ـي ــة تـ ـتـ ـق ــدم امل ـش ـهــد
االنتخابي:

الال حصرية ّفي
الشارع السني
ستتحكم أيضًا في
الشارع المسيحي

ُ
ً
أوال ،لــم ت ـخــل م ـب ــادرة حــركــة «أم ــل»
و»حزب الله» الى تقديم مرشحيهما
مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ب ــدي ـه ـي ــة ،ال سـيـمــا
فــي مــا يتعلق بـمــوقــف الـطــرفــن من
«التيار الوطني الحر» ،إعطاء مقعد
شيعي فــي بعبدا لحركة «أم ــل» في
ّ
ع ـ ــز ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ال ـت ـي ــار،
وسـ ـح ــب م ـق ـعــد ش ـي ـعــي م ــن «ت ـك ـتــل
التغيير واالصــاح» ملصلحة «حزب
ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي كـ ـ ـس ـ ــروان ـ ـ ـ ج ـب ـي ــل .وأي
م ـبــادلــة بـمـقــاعــد أخـ ــرى ال تـقـلــل من
أهمية هذين املقعدين وحيثيتهما،
وال ت ـل ـغ ــي كـ ـ ــام س ـي ــاس ـي ــن أن مــا
ح ـصــل ق ــد ي ـك ــون م ــؤشـ ـرًا لتحجيم

الـتـيــار الــوطـنــي مــن جــانــب حلفائه،
بسبب كـثــرة االخـطــاء الـتــي ارتكبها
رئيسه في الفترة االخيرة وأحرجت
حزب الله .وهذا يؤدي تلقائيًا الى أن
يسعى الحزب الى تجميع حلفاء له
فــي أكـثــر مــن دائ ــرة ،فــي شكل يتقدم
على تفاهمه مع التيار.
ثانيًا ،طموح «التيار الحر» اليوم أن
يستعيد حصته النيابية الحالية.
ل ـك ــن هـ ـن ــاك م ــن ي ـت ـعــامــل بــواق ـع ـيــة،
مدركًا أنه لن يستطيع الوصول الى
الرقم الحالي ،وأقصى ما قد يحققه
ت ـق ـل ـيــص الـ ـه ــوة ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ـق ــوى
امل ـس ـي ـح ـيــة األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـنــاف ـســه.
ه ـنــاك ك ــام ع ــن تـحـصـيــل  18مقعدًا
لـلـتـيــار الــوط ـنــي .لـكــن  18مـقـعـدًا من
أص ــل  64نــائـبــا مـسـيـحـيــا ،يـعـنــي أن
ال ـت ـيــار سـيـبـقــى ح ــزب ال ـع ـهــد ،لكنه
لـ ــن ي ـب ـق ــى االول ع ـن ــد امل ـس ـي ـح ـيــن.
وه ــذا يـضــع تـحــديــات كـبـيــرة أمــامــه،
عـلــى االق ــل لـلــوصــول ال ــى ه ــذا الــرقــم
ال ـط ـم ــوح ،م ـقــابــل ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة
االخـ ــرى ،إضــافــة ال ــى أن ه ــذه الـقــوى
مجتمعة ،اعترفت منذ إقرار القانون
بــأنـهــا لــم تـعــد ق ــادرة عـلــى اسـتـعــادة
املقاعد املسيحية من الكتل النيابية
األخرى .الرئيس سعد الحريري كان
واض ـح ــا ف ــي خ ـطــابــه ف ــي  14شـبــاط
بــأنــه سـيـخــوض املـعــركــة بمرشحني
عــن كــل ال ـطــوائــف .لكنه ك ــان أوضــح
الحقًا حني طالب بحصص مسيحية
في الشوف وبـيــروت االولــى وجزين
وزح ـلــة والـشـمــال الـثــانـيــة والـثــالـثــة،
وبمقاعد مسيحية ،لــن يــوفــر جهدًا
للحصول عليها .وتـبـعــا لــذلــك ،فــإن
س ـق ــف الـ ـتـ ـف ــاوض االس ـ ــاس ـ ــي ،أن ال
م ـص ـل ـحــة ف ــي ال ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـت ـيــار
الوطني بالدرجة االولى ومع القوات
بـ ــالـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة إال بـ ـمـ ـق ــدار مــا
يـحـقــق رب ـحــا صــافـيــا ف ــي الحصص
املـسـيـحـيــة .فــال ـحــريــري يـ ــدرك سلفًا
أنـ ـ ـ ــه ،وإن ت ـح ـك ــم فـ ــي ك ـت ـل ــة س ـنـ ّـيــة
متينة ،فلن يبقى في ّاملستقبل زعيمًا
متفردًا بالشارع السني ،إذ ستكرس
انتخابات  2018تقاسم هذا الشارع
من صيدا الى الشمال والبقاع ،بينه
وبني زعامات ّ
سنية من الصف االول
وقيادات من الصف الثاني.
ثالثًا ،يعطي التيار الوطني لنفسه
ً
مـ ـج ــاال واسـ ـع ــا إلع ـ ــان ال ـت ـحــال ـفــات

وامل ــرش ـح ــن ،وك ــذل ــك تـفـعــل ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .واألخ ـ ـيـ ــرة ت ـت ـعــامــل مــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ـل ــى افـ ـ ـت ـ ــراض أن ـه ــا
سـتـعــزز حصتها الـحــالـيــة وتـقـتــرب
مـ ــن ح ـص ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
وثمة رهــان على تحقيق رقم يوازي
ضعف عدد النواب الحاليني .وهناك
م ــن يـ ــرى أن الـ ـق ــوات ت ــزي ــد فــرصـهــا
ك ــون ـه ــا ص ـ ّـب ــت ث ـق ـل ـهــا ع ـل ــى مــرشــح
أسـ ــاسـ ــي فـ ــي كـ ــل دائـ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة
حـســاســة وم ـه ـمــة ،بـحـيــث تستطيع
تأمني وصــولــه .أمــا الباقي ،فمتروك
للتحالفات املوسعة .حتى اآلن ،يبدو
املشهد االنتخابي موزعًا بني التيار
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نهاية مشوار فريد الياس الخازن الني ـ
بعد أيام قليلة ،يحسم
النائب في تكتل التغيير
واإلصالح فريد الياس
الخازن عزوفه عن الترشح
لالنتخابات النيابية .بعد 13
العمل النيابي،
سنة من ّ
يجد الرجل أن طريقة إدارة
ُالعملية االنتخابية لم تعد
تناسبه

ليا القزي
ّ
ف ــي عـ ــام  ،2005تــل ـقــى ف ــري ــد ال ـيــاس
ً
الـخــازن اتـصــاال من ستريدا جعجع،
الـ ـت ــي لـ ــم ي ـك ــن ت ــرب ـط ــه ب ـه ــا م ـعــرفــة
شخصية .عرضت زوجة قائد القوات
الـلـبـنــانـيــة ،امل ـس ـجــون آنـ ـ ــذاك ،سمير
جعجع« ،الـتـعــاون معًا إذا نــويـ ُـت أن
أترشح لالنتخابات النيابية» .تحت
سقف لقاء قرنة شهوان ،كان الخازن
وستريدا جعجع يلتقيانّ .
رده ،كما
ّ
ُ ّ
يقول لـ»األخبار» ،كان أنه قد يفكر في
ّ
الترشح «فــي حــال شكلت املعارضة
ّ
ّ
تنضم إليها كــل ال ـقــوى ،بمن
الئـحــة
ّ
فيها الـعـمــاد مـيـشــال عـ ــون» .شكلت
ّ
هذه النقطة محط خالف داخل قرنة
ش ـه ــوان ،حـيــث انـقـســم األع ـض ــاء بني

راغب في التحالف مع عون ،وآخرين
ٍ
مـ ـع ــارض ــن لـ ـه ــذا الـ ـت ــوج ــه وألصـ ــل
عودته إلى لبنان!
ّ
ف ــض ــل الـ ـ ـخ ـ ــازن االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار عـ ــن ع ــدم
ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
«وأب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ـ ُـت جـ ـعـ ـج ــع بـ ــأن ـ ـنـ ــي ل ـســت
ُم ــرشـ ـح ــا» .إلـ ــى أن ت ــواص ــل ال ـخ ــازن
م ــع عـ ـ ــون ،وأصـ ـب ــح اب ـ ــن ك ـفــرذب ـيــان
(جرد كسروان) ُمرشحًا لالنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ونــائ ـبــا م ـنــذ « .2005تـلــك
(ان ـت ـخ ــاب ــات  )2005ك ــان ــت أول م ـ ّـرة
أت ــرش ــح ف ـي ـهــا وأقـ ـ ـت ـ ــرع» .ح ــال ـي ــا ،لم
يطلع الــدخــان األبيض بعد من دارة
الـ ـخ ــازن ،لـ ُـيـعـلــن قـ ــراره الـنـهــائــي في
ما خـ ّـص ّ
الترشح النتخابات  6أيار
 .2018لكن «يومًا بعد آخر ،أميل إلى
عدم الترشح».
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المتن الشمالي :ال تحالف بين القوات والتيار؟
رلى إبراهيم

ماذا لو نجحت المفاوضات الجارية حاليًا بين القوات والكتائب
لخوض االنتخابات بلوائح مشتركة؟ (أرشيف)

والـ ـق ــوات ،لـكـنــه ق ــد ي ـتـبــدل وينتفي
كليًا .فهل يمكن ألي طــرف سياسي
أن يتخيل املـشـهــد االنـتـخــابــي فيما
لـ ــو ن ـج ـح ــت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـج ــاري ــة
حاليًا بني القوات والكتائب لخوض
االنتخابات معًا؟ وهذا ّيعني أن الال
حصرية في الشارع السني ستتحكم
أيضًا في الشارع املسيحي.
رابـ ـع ــا ،فـ ــرض ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي
تحديات حتى على مستوى االحزاب
الـسـيــاسـيــة نـفـسـهــا ومــرشـحـيـهــا .ال
يمكن إال التوقف عند أداء املرشحني
ال ــذي ــن ي ـت ـعــام ـلــون م ــع االن ـت ـخــابــات
عـ ـل ــى أنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ف ـ ـ ـ ــردي ،ألن

عـلــى ك ــل م ــرش ــح ،وال سـيـمــا ال ـنــواب
الحاليني منهم ،بذل جهود مضاعفة
ال تشبه تلك التي سادت زمن النظام
االكثري واللوائح الحزبية الصافية.
لكل نائب ومرشح اليوم استحقاقه
الـخــاص ،وهــذه ليست مهمة سهلة،
ال سيما أن عناصر القوة االساسية
تبدو محصورة في كيفية تأمني املال
االنـتـخــابــي ،ووج ــود متمولني كبار
على اللوائح ،لتغطية كلفة الحمالت
االعالمية واالعالنية املرتفعة الثمن،
وباتت مطروحة في التداول ،بعدما
حجزت قوى سياسية مكانًا لها في
هذه الحمالت.

باق مع عون
ــابيٍ :
يرفض الدكتور في العالقات الدولية
الحديث أكثر عن خياراته االنتخابية،
«ريثما يتبلور املوقف النهائي بعد
أيام قليلة» .العديد من املعطيات ّأدت
ٍ
إل ــى «م ـي ــل» ال ـخ ــازن إل ــى االع ـت ـكــاف،
وأبـ ــرزهـ ــا «اعـ ـت ــراض ــي ع ـل ــى طــريـقــة
إدارة امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة» .يـشــرح
ّ
أن ظ ــروف االن ـت ـخــابــات ب ــن دورت ــي
 2005و ،2009تختلف عن استحقاق
أي ــار املـقـبــل« ،فــي املــاضــي ،كنت على
عالقة مباشرة مع العماد عونّ .
تغير
الواقع داخل الفريق الذي أنتمي إليه،
وبات عون رئيسًا للجمهورية» .يريد
الرجل إمــا أن «أشــارك في التحضير
لالنتخابات أو ال أكون ُمرشحًا».
راض عن تجربتي
يقول الخازن :أنا
ٍ
اإلنمائية في كسروان« ،أما تجربتي

فنتكلم عنها فــي وقتها».
النيابية،
ّ
على الرغم من أنــه يؤخذ على نائب
ك ـس ــروان ـ ـ ال ـف ـتــوح ع ــدم وجـ ــوده في
امل ـن ـط ـقــة ،وت ـق ـص ـيــره ال ـخــدمــاتــي ،ما
انعكس سلبًا على قدرته التجييرية،
سيما فــي الـجــرد .يـ ّ
وال ّ
ـرد بالسؤال،
ُ
«أنــا أدرك حيثيتي في املنطقة ،وما
ال ـ ــذي ق ـم ــت ب ــه م ــن مـ ـش ــاري ــع .ول ـكــن
ّ
علي تقديم جردة حساب ملن؟ لهؤالء
الذين ال يعرفون إال املناكفات؟».
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـيـ ـش ــال
ع ـ ــون وال ـ ـخ ـ ــازن ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ أواخ ـ ــر
ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي« ،ح ــن
ّ
ش ــارك ــت ف ــي تــأسـيــس مـجــلــة الــدفــاع
الوطني ،واستقلت منها بعد أحداث
 13تـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن» .اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـع ــاق ــة
ب ـع ــد ن ـف ــي «الـ ـجـ ـن ــرال» إلـ ــى فــرن ـســا،

في قاموس حزب الطاشناق ،الكلمة األولى هي «الوفاء» ،على ما
يقولون؛ الوفاء لشراكة  50عامًا ملن ّ
وسع حضورهم في ساحل
املنت الشمالي وجعلهم شركاء فعليني له في مختلف املجاالت.
الوفاء هذا هو الذي دفع الطاشناق في عام  2005الى لعب الدور
الرئيسي في ّ
ضم النائب ميشال املر الى الئحة التيار الوطني الحر
في املنت الشمالي ،وهو ما يدفعهم اليوم الى بذل املستحيل إلعادة
عقارب الساعة  13عامًا الى الوراء .غير أن ما كان يصح آنذاك ّ
تغير
اليوم ،مع ترك املر لتكتل التغيير واالصالح ليناصر الرئيس السابق
ميشال سليمان وقوى  14آذار .والعودة الى بيت الطاعة العوني لن
ً
يكون سهال؛ فأولى االشارات اليوم في مسألة تحالف املر ـ التيار
سلبية جدًا ،وتتخللتها خمسة أحداث متتالية :األولى تمثلت في
قطع رئيس الجمهورية ميشال عون الطريق على «أبو الياس» خالل
زيارته لقصر بعبدا ،رافضًا الحديث بتحالف إال من خالل ما يقرر
عبر قيادة التيار الوطني الحر .الثانية كانت بمثابة ضربة موجعة
غير متوقعة؛ فأن يصدر حكم قضائي في مسألة خراج املتني
الذي استولى عليه املر منذ  40عامًا من دون أن يتمكن أحد من
إعادته الى أصحابه إال في عهد ميشال عون ،فتلك مسألة يجدر
ً
التوقف عندها طويال .الثالثة ،إقالة رجل املر وأحد أهم املسؤولني
في ماكينته ،مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزيف
نصير ،وتعيني جان جبران العوني مكانه .الرابعة ،إرسال مرشحني
متنيني (الياس بو صعب وإدي معلوف) لتمثيل التيار في اللقاء
الذي طلبه الطاشناق ،وعقده في مقره بني «أبو الياس» والعونيني.
الخامسة تمثلت في بيان اجتماع تكتل التغيير واإلصالح أول من
أمس ،والذي أكد أن التيار يجري لقاءات مع كل األطراف ولم يحسم
ّ
ضمني على إيحاء النائب آغوب
أي تحالف بعد ،وكان بمثابة ّرد
بقرادونيان ،خالل تصريحه قبيل يوم واحد ،بأن اللقاء كان مثمرًا
جدًا وحظوظ التحالف بني املر والتيار مرتفعة جدًا .وبحسب أحد
املسؤولني العونيني ،ما سبق ليس بمصادفة أبدًا ،بل نتيجة قرار
سياسي حاسم بوضع ّ
حد لتجاوزات املر وتمدد امبراطوريته.
من جهة أخرى ،حسابات املاكينة العونية ـ إذا ما توافرت االرادة
السياسية للتحالف مع املر ـ ال تشجعهم على هذا التعاون؛ فاألرقام
ضم أبو الياس ّ
تقول إن ّ
يخسر العونيني مقعدًا ،ألنه سيستعمل
رافعتهم لضمان حاصل انتخابي ال يملكه بقوته الشخصية.
ّ
وبالتالي سيحل محل أحد املرشحني الحزبيني املفترض فوزهم.
لذلك يبدو هذا التحالف مستبعدًا جدًا ،أقله من الجانب العوني.
إزاء ذلك ،عاد التداول باسم النائب غسان مخيبر ،الذي بعكس املر،
يشكل قيمة مضافة لالئحة .وتجدر االشارة الى أن التيار حسم
أسماء أربعة مرشحني من أصل  ،8هم النائب إبراهيم كنعان عن
املقعد املاروني ،والياس بو صعب عن املقعد األرثوذكسي (رغم
ّ
ترشحه باعتذار ّ
تقدمه له قناة «أو تي
أن األخير ال يزال يربط
في» بسبب هجومها عليه قبل أسابيع) ،وإدي معلوف عن املقعد
الكاثوليكي ،فيما املرشح الرابع هو مرشح حزب الطاشناق وأمينه
العام النائب آغوب بقرادونيان الذي يخوض املعركة مطمئنًا إلى
نيله غالبية أصوات األرمن .في ما عدا هؤالء املرشحني ،ال يزال
التيار يبحث في باقي أسماء املرشحني املوارنة مع عودة التداول
باسم النائب سليم سلهب ،بعد أن أثبتت االستطالعات ضعف باقي
املرشحني.

ُ
البعض «الترويج»
حاول
ي
لترشيح ُمنسق قضاء
كسروان ــ الفتوح في
«التيار» عن الجرد
َ
ورف ــض الـخــازن الترشح فــي دورت ــي
 1996و« 2000ألن ـن ــي ل ــم أك ــن أؤم ــن
ّ
باالنتخابات فــي ظــل الـظــروف التي
كانت سائدة آن ــذاك» ،يعني الوجود
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
وال ــوص ـّـاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى الـبـلــد.
ـاق إل ــى جــانــب الـعـمــاد
يــؤكــد أنـ ــه «ب ـ ـ ٍ
عون ،حتى ولو لم أترشح» ،والعالقة
م ــع رئ ـيــس «ال ـت ـي ــار» ال ــوزي ــر جـبــران
باسيل والعميد املتقاعد شامل روكز

من جهة أخرى ،يتابع التيار الوطني الحر جوالته على األحزاب
والقيادات السياسية ،وكان قد عقد ً
لقاء مع الحزب القومي وآخر
مع القوات على مستوى ماكينتي الحزبني أمس .في االجتماع األول
تركت األبواب مفتوحة الى حني حسم القوميني ملرشحهم وجالء
التحالفات مع مختلف األطراف ،على اعتبار أنه ال يمكن أن يكون
القومي والقواتي على الئحة واحدة .وفعليًا ،تلك املسألة قد تحسم
قريبًا ،إذ توصل االجتماع الثاني بني املاكينتني العونية والقواتية الى
خالصة أن «حظوظ التحالف بني الحزبني مرتفعة في الشوف وعاليه
ومتدنية في دوائر جبل لبنان األخرى» .وبالتالي ،من املفترض أن
ترتفع حظوظ تحالف التيار مع القومي في األيام القليلة املقبلة.

حرب القدامى بين القوات والكتائب
ّ
قبيل بدء املفاوضات بني التيار والقوات ،كان القواتيون يعدون
لالئحة في املنت الشمالي بالتعاون مع مستقلني ،على ما يؤكده
املرشح القواتي الرسمي عن املقعد املاروني إدي أبي اللمع
لـ«األخبار» .وحتى الساعة ،تضم هذه الالئحة ،الى جانب أبي اللمع،
رئيس حركة «مستقلون» رازي الحاج والرئيس السابق ملجلس
األقاليم واملحافظات في حزب الكتائب ميشال مكتف .واألخير هو
ّ
الجميل ،كان قد خرج من الحزب نتيجة خالف
الصهر السابق آلل
ّ
ّ
ّ
الجميل بعد اغتيال النائب بيار الجميل .ولكن الرجلني
مع سامي
ّ
ّ
تصالحا قبل نحو شهر .ورغم عرض الجميل على مكتف الترشح
ّ
على املقعد الكاثوليكي ضمن الالئحة التي يشكلها الكتائب ،يفضل
الكتائبي السابق التحالف مع القوات ،على ما يقوله ّ
املقربون منه ،مع
عدم إقفاله األبواب أمام الكتائب.
رصيد القوات في املنت الشمالي ال يبلغ الحاصل الذي يتوقع أن
يصل الى  14ألف صوت ،فيما ّ
يقدر املستطلعون رصيد الكتائب
بحاصل ونصف حاصل .وكما الحال عند القوات ،لم تقفل بكفيا
الئحتها بعد ،وتقتصر األسماء اليوم على ثالثة مرشحني موارنة:
ّ
الجميل ،وعضو املكتب السايسي في الكتائب الياس
النائب سامي
ّ
حنكش ،والقائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبي ناضر الذي تعول
عليه القيادة لسحب أصوات من الئحة القوات ،تمامًا كما ّ
تعول
ّ
القوات على قدرة مكتف على استمالة أصوات كتائبيني .أما املرشح
املاروني الرابع سركيس سركيس فلم يحسم أمره بعد ،ويقول
ّ
الجميل االبن مجددًا ،إذ كان ّ
ّ
يمول
املقربون منه إنه «لن يقع في فخ
الالئحة من كيسه في الوقت الذي يعمل الكتائبيون على تشطيبه».
والتشطيب الذي يتحدث عنه سركيس ليس دقيقًا ،بل يبدو أقرب
إلى دعاية لتبرير رسوبه ورفع موقفه التفاوضي ،إذ ُيظهر فارق
األرقام التي نالها املرشحان في االنتخابات النيابية السابقة ،والذي
ّ
الجميل  47698وسركيس 45262
ال يتعدى  2500صوت (نال
ّ
صوتًا) ،أن الكتائبيني لم يتعمدوا تشطيب سركيس .وقد يكون
عنوان معركة األحزاب في االنتخابات املقبلة ربح العدد األكبر من
ّ
الجميل ّ
يزين معركته من منظار آخر ،رغم طموحه
املقاعد ،إال أن
بربح مقعدين .الحرب هنا شخصية بني األخير والنائب إبراهيم
كنعان ،بعد  9سنوات من حرب االستطالعات التي يتباريان فيها
ّ
ّ
الجميل هو في كسر
والتحدي الرئيسي اليوم لدى
على زعامة املنت.
َ
رقم كنعان الذي تصدر املركز األول في عامي  2005و ،2009الذي
يترجم في القانون النسبي بعدد األصوات التفضيلية.

«ج ـيــدة» .ال يمنعه ذلــك مــن الـســؤال:
«مـ ـ ــا هـ ــو املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
ُ
ستخاض على أساسه االنتخابات؟
ون ـحــن ف ــي أي خــانــة وف ــي أي مــوقــع
سياسي سنكون؟» .في آخــر دورتــن
انتخابيتني« ،كان هناك عنوان ّ
تحد
وش ـ ّـد عـصــب ،مــا هــو ع ـنــوان املعركة
حاليًا؟».
كـ ــام ال ـ ـخـ ــازن ّ ي ـق ــود إلـ ــى اس ـت ـن ـتــاج
وح ـي ــد ،ول ــو أنـ ــه ال يـ ــزال يـ ـت ـ ّ
ـردد في
ّ
حسمه ،أنــه غير ُمرشح لالنتخابات
ّ
الـن ـيــاب ـيــة .م ــا يـعـنــي أن عـلــى الـتـيــار
الوطني الحر البحث عــن شخصية،
حزبية أو حليفة ،تنتمي إلــى إحدى
بلدات الجرد الكسروانيُ ،ليرشحها
ُ ّ
لــانـتـخــابــات .ف ـهــذه ال ـب ـلــدات تـشــكــل
الـخــزان االنتخابي األســاســي للتيار

الـعــونــي ،وتغييبها ترشيحًا يعني
ترك الجرد «سائبًا» أمام قوى أخرى،
أبــرزهــم الـنــائــب الـســابــق فــريــد هيكل
ال ـ ـخ ـ ــازن .لـ ــن يـ ـك ــون األم ـ ـ ــر ُمـ ـي ـ ّـسـ ـرًا،
لغياب األسـمــاء الحزبية «الــامـعــة».
ُ
ط ـ ـ ــرح س ــابـ ـق ــا اسـ ـ ــم ن ـق ـي ــب األطـ ـب ــاء
السابق شرف أبوشرف (كفرذبيان)،
«ول ـ ـكـ ــن لـ ــم ت ـك ــن أرقـ ــامـ ــه جـ ـي ــدة فــي
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات» ،ب ـح ـس ــب م ـص ــادر
عونية .أمام هذه «املعضلة»ُ ،يحاول
ال ـب ـع ــض «ال ـ ـتـ ــرويـ ــج» الس ـ ــم ُم ـن ـســق
قضاء كسروان ـ الفتوح في «التيار»
ج ـي ـل ـب ـي ــر س ـ ــام ـ ــة (مـ ـ ـ ــن حـ ـ ــراجـ ـ ــل)،
«ول ـك ــن تــرش ـيــح س ــام ــة ،يـ ــؤدي إلــى
خــرق الـنـظــام الــداخـلــي للتيار ،الــذي
مـنــع منسقي األق ـض ـيــة مــن الـتــرشــح
لالنتخابات النيابية».
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سياسة
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بعلبك ــ الهرمل :اإلرباك سيد الموقف
بينما يستعد حزب الله إلطالق ماكينته
االنتخابية يوم غد الجمعة ،في احتفال
يقيمه في بعلبك ،ال تزال صورة التحالفات
في البقاع الشمالي ضبابية ،وكذلك أسماء
المرشحين المنافسين لالئحة ثنائي حزب
الله ـ حركة أمل ،التي لم تحسم بعد
غادة حالوي
الـتـمـلـمــل ال ـش ـع ـبــي ،ب ـقــاعــا ،م ــن إع ــادة
تــرشـيــح بـعــض األس ـم ــاء لالنتخابات
النيابية املقبلة يمكن ّ
تلمسه بوضوح،
ع ـلــى األرض وع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .ال ــافـ ـت ــة ال ـ ـتـ ــي ُرفـ ـع ــت
ف ــي ب ـل ــدة ت ـم ـنــن ض ــد أحـ ــد مــرشـحــي
حـُ ــزب الـ ـل ــه ،وإن ُس ـح ـب ــت ع ـل ــى عـجــل
ونـسـبــت إلــى «تـصــرف ف ــردي» ،مؤشر
عـ ـل ــى تـ ـص ــاع ــد وت ـ ـيـ ــرة ال ـت ـم ـل ـم ــل مــن
ت ـك ــرار تــرش ـيــح ال ــوج ــوه نـفـسـهــا منذ
نـحــو عـقــديــن ،بـعــدمــا ك ــان البقاعيون
ي ـ ـن ـ ـشـ ــدون تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ي ـن ـع ـك ــس إن ـ ـمـ ـ ً
ـاء
حقيقيًا في الخزان الشعبي للمقاومة.
ال ُيقنع البقاعيني كثيرًا أن حــزب الله
ال ـقــادر على تغيير م ـعــادالت إقليمية
ودولية ،غير قادر على إخراج املنطقة
م ــن حــرمــانـهــا امل ــزم ــن ،وال ن ــواب ــه غير

حظوظ رحمة تتضاءل
وشمص يدرس الترشح بعد
حضوره ذكرى  14شباط
ً
ق ـ ــادري ـ ــن ،م ـ ـثـ ــا ،ع ـل ــى افـ ـتـ ـت ــاح مــركــز
ل ـل ـم ـعــاي ـنــة امل ـي ـكـ ّـان ـي ـك ـيــة فـ ــي ال ـب ـق ــاع
الشمالي ،بما يجنب أهل املنطقة عناء
«رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة» الـ ــى زح ـل ــة لـيــدفـعــوا
الرسوم املتوجبة عليهم للدولة.
ح ــاول األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
ح ـســن ن ـص ــرال ـل ــه ،ف ــي كـلـمـتــه أول من
أمس ،امتصاص جزء من هذه النقمة.
ّ
يسهل املهمة كثيرًا على
لكن ذلــك لــن
ال ـح ــزب الـ ــذي عـلـيــه أن ي ــزي ــن بـمـيــزان
الــذهــب تــوزيــع األص ـ ــوات التفضيلية

على حزب الله أن يزين بميزان الذهب توزيع األصوات التفضيلية بين مرشحيه ومرشحي الحلفاء (هيثم الموسوي)

بني مرشحيه ومرشحي الحلفاء ،آخذًا
ف ــي االع ـت ـبــار ال ـح ـســاس ـيــات الـعــائـلـيــة
والعشائرية التي تتقدم في كثير من
األح ـيــان عـلــى الـحـســابــات السياسية.
وك ــذل ــك ال ـخ ـل ـيــط ال ـطــائ ـفــي واملــذه ـبــي
وال ـع ـشــائــري الـ ــذي يـضـفــي ع ـلــى هــذه
الدورة االنتخابية نكهة خاصة في ظل
القانون القائم على النسبية.
وف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن ت ـح ــال ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ
حركة أمل أسماء مرشحيه الخمسة
عن املقاعد الشيعية (حسني الحاج
حسن ،علي املقداد ،إبراهيم املوسوي
ً
ب ـ ــدال م ــن ح ـســن املـ ــوسـ ــوي ،إي ـهــاب
ً
ح ـ ـمـ ــادة ب ـ ـ ــدال مـ ــن ن ـ ـ ــوار ال ـســاح ـلــي
وغ ــازي زعيتر) ،وتخصيص املقعد
الشيعي السادس للواء جميل السيد
(م ــن ب ـلــدة ال ـن ـبــي اي ــا ال ــزح ــاوي ــة)،
بدأت املاكينتان االنتخابيتان لحزب
عملهما على األرض ،جبرًا
الله وأمل
ً
للخواطر وفكفكة للعقد ،انطالقًا من
الثقة بــأن البيئة البقاعية حاضنة
للمقاومة بامتياز ،وال يمكن ترجمة

التململ في صناديق االقـتــراع .رغم
ذلــك ،فــإن الحسابات يجب أن تكون
دق ـي ـق ــة ،ف ــي ظ ــل م ــا يـ ـت ــردد ع ــن نية
التحالف الحؤول دون حصول خرق
ف ــي أي م ــن امل ـقــاعــد الـشـيـعـيــة ال ـ ـ 27
ّ
فــي كــل ال ــدوائ ــر .وه ــذا يحتم توزيع
األصـ ــوات التفضيلية بــدقــة شــديــدة
عـلــى املــرشـحــن الـسـتــة ،وخصوصًا
فــي ظــل تــأكـيــد الــوزيــر الـســابــق فايز
شكر نيته تشكيل الئحة من ثمانية
مرشحني ،وكذلك نية الصحافي علي
ح ـج ــازي تـشـكـيــل الئ ـحــة تـضـمــه مع
عـصــام الـعــزيــر (شـمـسـطــار) وحسن
ال ـبــزال ويــوســف روفــايــل ،كما يتجه
الـشـيــخ صـبـحــي الـطـفـيـلــي إل ــى دعــم
ترشيح رئيس بلدية بريتال السابق
ع ـبــاس زك ــي اس ـمــاع ـيــل ع ـلــى الئـحــة
القوات اللبنانية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا رجـ ـ ـح ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ت ـش ـك ـيــل
الــرئـيــس حـســن الـحـسـيـنــي ،متحالفًا
مع املستقبل ،الئحة تضمه الى عباس
يــاغــي ورف ـعــت امل ـصــري وعـلــي صبري

حمادة ،أبلغ الحسيني «األخـبــار» أنه
ال يـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة اس ـت ـم ــزاج اآلراء،
وإذا ما قرر فسيعلن ترشحه األسبوع
امل ـق ـب ــل «م ـت ـحــال ـفــا م ــع ك ــل م ــن يــؤمــن
بإقامة دولة مدنية».
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر تـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ــع
الحسيني ،إذا حصل ،مسألة جوهرية
يمكن أن تغير في املعطى االنتخابي،
وال سـيـمــا إذا ك ــان خــامــس املــرشـحــن
الـنــائــب الـســابــق يحيى شـمــص ،الــذي
أكـ ــد ل ـ ــ«االخ ـ ـبـ ــار» أن ق ـ ــراره ال ـن ـهــائــي
ره ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات الـ ـت ــي ي ـج ــري ـه ــا مــع
ب ـع ــض األط ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـعـ ــائـ ــات .وق ـ ــال:
«قـ ــراري حـتــى ال ـيــوم لـيــس ال وال نعم.
ال أتـبــع أح ـدًا وال تحالف مــع أي جهة
بعد» ،نافيًا أن يكون على تواصل مع
ّ
الحسيني «ال ــذي أع ــزه وأقـ ــدره» .وعن
حضوره ذكــرى اغتيال الرئيس رفيق
الـحــريــري فــي  14شـبــاط ال ـجــاري ،أكد
أنها «ليست مؤشرًا على التحالف مع
املستقبل».
اسـمــا املرشحني للمقعدين السنيني

على الئحة حــزب الله ـ ـ أمــل ال يــزاالن
غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوم ــن ،م ـ ــع اتـ ـ ـج ـ ــاه ال ــى
تبني ترشيح النائب الوليد سكرية
وحسان الرفاعي (األحباش) .وتبدو
إمكانية الخرق في واحد من املقعدين
السنيني واردة ج ـدًا ،مــع وجــود أكثر
من مرشح من عــرســال ،أكبر البلدات
ال ـس ـن ـيــة ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـب ـق ــاع ال ـثــال ـثــة.
فيما لم يحسم تيار «املستقبل» أمر
تحالفاته بـعــد ،وال ي ــزال فــي مرحلة
جوجلة األسماء ولو أن الترجيحات
تميل الــى ترشيحه حسني صلح من
ب ـع ـل ـبــك .م ـص ــادر «امل ـس ـت ـق ـبــل» تــؤكــد
أن ال ش ــيء مـحـســومــا ب ـعــد ،وال ـق ــرار
م ــره ــون بـمـعـطـيــات عـ ــدة؛ م ــن بينها
مدى توحد القوى الشيعية املعارضة
للثنائي ،وواق ــع الصوتني املسيحي
والسني .الثابت األكيد أن ال تحالف
مع حزب الله.
أم ـ ــا امل ـق ـع ــد ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي فـ ــي الئ ـحــة
الـ ـتـ ـح ــال ــف ،ف ـي ـب ــدو أن ـ ــه س ـي ـك ــون مــن
نصيب الوزير السابق ألبير منصور

«أبو جعغر» :من رئاسة حكومة «أمل» ...إلى النيابة
ّ
في ترشيحات حركة أمل ،اسم يفضل
العمل في الظل على الظهور اإلعالمي.
قد ال يبدو اسمه معروفًا عند كثير من
اللبنانيين ،لكن في «الحركة» كل األجيال
تعرفه .هو الذي رافق اإلمام السيد
موسى الصدر في البدايات وأكمل الطريق
مع «األخ نبيه بري» وال يزال .المرشح عن
المقعد الشيعي في البقاع الغربي محمد
لكنه يعد بأن
نصرالله ليس من المنطقةّ ،
يكون على قدر آمال من يمثل
إيلي الفرزلي
مــن يـعــرف املــرشــح محمد نصرالله
ي ــدرك أن حــركــة أم ــل ق ــررت أن تضع
ثـقـلـهــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي.
وه ـ ـ ــي ب ـ ـهـ ــذا املـ ـعـ ـن ــى ال ت ـع ـت ـب ــر أن
ترشيح نصرالله عن املقعد الشيعي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة هـ ــو إس ـ ـقـ ــاط بــامل ـظ ـلــة
ملــرشــح مــن خــارجـهــا .فعندما يكون

هـ ــذا امل ــرش ــح م ــن وزن أبـ ــي جـعـفــر،
رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة،
ت ـص ـب ــح امل ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وه ــي
تشبه ،على حد قول أحد الحركيني،
«الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزول إل ـ ـ ــى امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ــالـ ـس ــاح
الثقيل».
ب ـ ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه والـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ت ـض ـيــع
الفوارق .عمره من عمرها ،وتاريخه
م ــن تــاري ـخ ـهــا ،ه ــو الـ ــذي ل ــم يـخــرج
يومًا من عباءة اإلمام الصدر.
ب ــدأت تجربته الـحــركـيــة مــع الـصــدر
في عــام  ،1974وصــار عضو منطقة
ف ــي ع ــام  ،1975ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
األردن طالبًا للدراسة في عام ،1977
بمنحة مــن حــركــة أم ــل .ك ــان الـصــدر
حـيـنـهــا يـعـطــي األول ــوي ــة الـقـصــوى
للتعليم ،واثقًا بأنه الطريق الوحيد
مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـق ــادم ــة .تلك
امل ـ ـن ـ ـحـ ــة ،كـ ــانـ ــت واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ع ـشــر
ت ـق ــدم ـه ــا الـ ــدولـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة س ـنــويــا
لإلمام الـصــدر ،إضافة إلــى منح من
دول عربية أخرى كسوريا والجزائر.
ع ــاد ال ـحــركــي ال ـش ــاب م ــن الـجــامـعــة
إلى الحركة ،مجازًا في إدارة األعمال
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ف ــي عـ ــام  1980ت ـف ـ ّـرغ

محمد نصرالله في الحركة ،وال يزال
متفرغًا حتى يومنا هذا .باختصار،
كانت «أمل» وظيفته الوحيدة طوال
حياته املهنية – الحزبية .تنقل في
م ـنــاصــب عـ ــدة ،ك ــان أول ـه ــا م ـســؤول
مـنـطـقــة ب ـئــر ال ـع ـب ــد ،ق ـبــل أن ي ــرأس
إقليم بيروت لعشر سنوات .بعدها
ّ
ت ـســلــم م ـســؤول ـيــة امل ـك ـتــب ال ـتــربــوي
املركزي ،ثم املكتب الثقافي املركزي،
ً
وصوال إلى رئاسة الهيئة التنفيذية،
فــي ع ــام  ،2006وه ــو املـنـصــب الــذي
ً
ال ي ــزال يـشـغـلــه حـتــى ال ـي ــوم ،فـضــا
عــن عضويته فــي املكتب السياسي
للحركة منذ عام  ،1983والحقًا هيئة
الرئاسة.
فـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــي ،ي ـع ـت ـبــر
ن ـص ــرال ـل ــه ركـ ـي ــزة ال ـج ـن ــاح امل ـتــديــن
ف ــي «أمـ ـ ــل» .وصـفـحـتــه ع ـلــى تــويـتــر
ت ــؤك ــد ه ــذا الـت ـص ـنـيــف .لـلـمـنــاسـبــة،
اسـ ـتـ ـح ـ ّـدث ــت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ف ـ ــي الـ ـي ــوم
ال ـ ـ ــذي رش ـ ـحـ ــه ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
ب ـ ــري ل ـل ـن ـي ــاب ــة ،وأول ال ـغ ـي ــث ك ــان
«بــرنــامـجـنــا االنـتـخــابــي كانتمائنا
ال ـحــركــي سـنـحــاســب أنـفـسـنــا عليه
أمام الله».

خالل ثالثة أيام من افتتاح الصفحة،
ك ــان ــت األول ــوي ــة ل ـل ـش ـهــداء ال ــذي ــن ال
يـغـيـبــون ع ــن أح ــادي ــث «ال ـح ــاج أبــو
ج ـع ـفــر» ،ت ـمــامــا ك ـمــا اإلم ـ ــام ال ـصــدر
الذي عاهده وعاهد الشهداء وأهالي
البقاع الغربي ولبنان على أن يبذل
يتفهم أبو جعفر الجو االعتراضي
في البقاع الغربي (مروان بو حيدر)

ّ
الجهد لخدمتهم «وأن يوفقنا الله
في مهمتنا الجديدة».
يـحـمــل نـصــرالـلــه كــل إرث ــه الـحــركــي،
مـتـفـهـمــا وجـ ــود ج ــو اع ـت ــراض ــي في
الـقــرى الشيعية فــي البقاع الغربي.
هــم ي ـســألــون :أال يــوجــد فــي املنطقة
ك ـ ـ ـ ـ ــوادر ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــلء امل ـق ـع ــد
املخصص لهم؟ وهــو يعتبر نفسه،
ثقافيًا وأخــاقـيــا واجتماعيًا ،جــزءًا
مـ ــن ن ـس ـي ــج ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،ك ـم ــا كــل
لـبـنــان .يـســأل «أيـهـمــا يفيد املنطقة
أكـ ـث ــر ،م ــرش ــح م ــن خ ــارج ـه ــا يــؤمــن
بمبادئ أبنائها وثقافتهم املقاومة،
أم مرشح من داخلها ال يؤمن بهذه
امل ـب ــادئ»؟ وعـلـيــه ،يـبــدو أب ــو جعفر
واث ـق ــا م ــن أن أه ــل املـنـطـقــة يــدركــون
أهـ ــداف ـ ـهـ ــم االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وهـ ـ ــم ال
يضيعيون البوصلة.
ف ــي ق ـي ــادة ال ـح ــرك ــة ،ث ـقــة أي ـضــا بــأن
ً
مــوجــة االع ـت ــراض لــن ت ــدوم طــويــا،
انـطــاقــا مــن تفهم حقيقة أن وجــود
قـيــادي مــن طينة نـصــرالـلــه ،سيعزز
تمثيل املنطقة في املجلس النيابي
وينقل نبضها وحاجاتها إلى مركز
القرار.

الخميس  22شباط  2018العدد 3402

سياسة

إيهاب حمادة
ٌ

شاعر إلى المجلس بحزام أسود

ّ
بعد أن يتبنى الحزب السوري القومي
االجتماعي ترشيحه ،رغم اعتراضات
كثيرة مــن املـحــازبــن الــذيــن يرفضون
التخلي عن املقعد لغير حزبي.
يبقى أن الصراع على املقعد املاروني
ي ـ ـبـ ــدو األك ـ ـثـ ــر ح ـ ـمـ ــاوة بـ ــن م ــرش ــح
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات طـ ــونـ ــي حـ ـبـ ـش ــي وم ــرش ــح
الئـ ـح ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ـ ــذي لـ ــم ُي ـح ـســم
اسـ ـم ــه بـ ـع ــد .حـ ـظ ــوظ ال ـن ــائ ــب إم ـيــل
رحمة تبدو اليوم ضئيلة جدًا ،فيما
تفيد املعلومات بــأن التيار الوطني
ال ـح ــر أب ـل ــغ ح ــزب ال ـل ــه وأم ـ ــل رغـبـتــه
ف ــي خ ــوض امل ـعــركــة عـلــى الئحتهما
باملرشح باتريك فخري (متأهل من
ال ـب ـت ــرون وتــرب ـطــه ص ــداق ــة بــالــوزيــر
جـ ـب ــران ب ــاسـ ـي ــل) ،اب ـ ــن دي ـ ــر األح ـم ــر
وامل ـســؤول السابق فــي حــزب البعث،
علمًا ب ــأن ترشيحه يثير حساسية
ل ــدى عـشـيــرة آل جـعـفــر عـلــى خلفية
العائلتني .وقــد صــدر قبل
ثأرية بني
ّ
ي ــوم ــن ب ـي ــان ي ـح ــذر م ــن أن تــرشـيــح
ف ـخ ــري س ـيــدفــع ال ـع ـش ـيــرة الـ ــى عــدم
الـسـمــاح بــدخــول صـنــاديــق االق ـتــراع
الـ ــى ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ال ـت ــي ينتشر
أبناؤها فيها وإلى مقاطعة االقتراع.
غـيــر أن م ـصــادر بقاعية وضـعــت ما
حصل في إطــار «محاوالت تشويش
مجهولة املصدر».
مارونيًا أيضًا ،تردد أن «وجيه» عائلة
آل ح ـب ـشــي ،طـ ــارق ح ـب ـشــي ،ع ــزف عن
الـتــرشــح فــي اللحظات األخـيــرة وسط
معلومات بأنه يميل إلى تأييد ترشيح
النائب إميل رحمة تجنبًا لإلحراج ،وال
سيما أن مرشح القوات هو ابن عائلته.
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة قـ ــالـ ــت إن تــرش ـيــح
ً
وبناء عليه يحدد
حبشي ال يزال واردًا،
ثنائي حزب الله ـ أمل توجهه النهائي
بهذا الخصوص.
القوات اللبنانية ،من جهتها ،ترى أن
حـضــورهــا املـسـيـحــي ال ـقــوي ّ
يخولها
تشكيل الئحة بالتعاون مع شخصيات
شـيـعـيــة ،ق ــد ي ـكــون م ــن بـيـنـهــا رئـيــس
بلدية بعلبك السابق خالد ياغي وابن
ب ـلــدة بــدنــايــل املـحـســوب عـلــى  14آذار
حــارث سليمان واملــرشــح علي صبري
ح ـمــادة ،ال ــذي أعـلــن فــي حــديــث سابق
لـ«األخبار» عدم ممانعته التحالف مع
القوات.

وفيق قانصوه
ف ــي م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات ف ــي ب ـل ّــدة
الـ ـق ــاع ،امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـهــرمــل ،تـلــقــى
إيـ ـه ــاب عـ ـ ــروة حـ ـم ــادة ( 8ش ـبــاط
 )1973ع ـل ــوم ــه االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ،قـبــل
أن ي ـ ـتـ ــابـ ــع امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـث ــان ــوي ــة ف ــي ث ــان ــوي ــة ال ـهــرمــل
الرسمية .املتوسطات والثانويات
الخاصة في «بالد الهرمل» ،آنذاك،
كــانــت تــرفــا حـتــى ألب ـنــاء الطبقات
املـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــورة .ه ـ ــو اب ـ ــن «ال ـع ـش ـي ــرة
ال ـح ـم ــادي ــة» ال ـت ــي تـنـتـســب الـيـهــا
معظم عشائر البقاع ،وكانت منذ
بداية الحكم العثماني سنة 1516
حتى منتصف القرن الثامن عشر
صــاحـبــة الـنـفــوذ األقـ ــوى فــي بــاد
ب ـع ـل ـبــك وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان (كـ ـس ــروان
وجبيل)ّ .
جده ألبيه محمد سعيد
ال ـبــاشــا ك ــان وارث ه ــذه الــزعــامــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،فـقـ ّـسـمـهــا ب ــن زعــامــة
عـ ـش ــائ ــري ــة عـ ـه ــد بـ ـه ــا ال ـ ـ ــى اب ـن ــه
سعدالله حمادة ،وزعامة سياسية
أوكـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــى ابـ ـ ــن ابـ ـنـ ـت ــه رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب الـ ــراحـ ــل ص ـبــري
حمادة.
عام  ،1982مع االجتياح االسرائيلي
ل ـل ـب ـن ــان ،وصـ ـل ــت ط ــائ ــع ال ـح ــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ّ
ـوري االي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إل ـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان،
ّ
واستقرت في مدن البقاع وبلداته،
ومـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـهـ ــرمـ ــل .أح ـ ـضـ ــر ه ـ ــؤالء
معهم إلى «منشية الوقف» ،املتنزه
ال ـهــرم ـلــي ال ــوح ـي ــد ح ـيــث خـ ّـي ـمــوا،

أنشطة «غــريـبــة» كـ«البينغ بونغ»
و«ال ـك ــارات ـي ــه» ،مـمــا لــم يـكــن ألبـنــاء
املدينة الغارقة في إهمال تاريخي
عـهــد ب ــه م ــن ق ـبــل .اج ـت ــذب عناصر
ال ـحــرس ال ـ ــودودون أط ـفــال الهرمل
وفتيانها ،ومنهم ابن التاسعة من
ّ
ع ـمــره ،ه ــؤالء الــذيــن شــكـلــوا فــي ما
بعد الجيل الثاني ملا ُيعرف اليوم
بـ«حزب الله» .مذذاكّ ،
تدرج حمادة
فـ ــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة :بـعــد
ت ـخـ ّـرجــه م ــن «م ـع ـهــد الـ ـك ــوادر» في
حــزب الـلــه ،عمل فــي إع ــداد وتأهيل
الكوادر في البقاع ،وتولى منصب
م ـ ـعـ ــاون م ـ ـسـ ــؤول م ـن ـط ـقــة ال ـب ـق ــاع
(عضو قيادة املنطقة منذ  17عامًا)،
قبل ان َّ
يعي مسؤول قضاء الهرمل
في الحزب منذ عام .2007
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي ،تـ ــابـ ــع دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي ت ـخـ ّـرج
م ـن ـهــا مـ ـج ــازًا ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة

حمادة :في
السياسة ،أنتمي حصرًا
البيئة الجهادية
الى
َ
المستضعفة

ّ
عناية عزالدين:

وآدابها ،ونال فيها الدكتوراه ،قبل
أن يعمل ،فيها أيضًا ،منذ سنتني،
أستاذًا متعاقدًا بالساعة لتدريس
م ـ ــادة األدب ال ـص ــوف ــي ف ــي ال ـفــرع
الرابع في زحلة ،وأصــول التدقيق
وفــن االل ـقــاء لصفوف املاجستير.
كـمــا ن ــال مــاجـسـتـيــر م ــن «جــامـعــة
االمـ ـ ــام الـ ـص ــادق» ف ــي ط ـه ــران في
إدارة امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،وخـضــع
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات عـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط
االستراتيجي في لبنان والخارج.
دراسته األكاديمية وعمله الحزبي
ل ــم ي ـحــوال دون ش ـغ ـفــن :الــريــاضــة
والشعر .في األولى نال جوائز عدة
ف ــي ب ـط ــوالت مـحـلـيــة ف ــي الــ«بـيـنــغ
ب ــون ــغ» ،وح ــاز ال ـح ــزام األسـ ــود في
«ال ـكــارات ـيــه» .وف ــي رص ـيــده األدب ــي
خمس مجموعات شعرية وكتابان
فــي الـنـقــد األدب ــي وآخ ــر فــي أصــول
الـ ـت ــدقـ ـي ــق الـ ـلـ ـغ ــوي وم ـ ـق ـ ــاالت فــي
صحف لبنانية وعربية .كما شارك
في تحكيم مسابقات شعرية وفي
مؤتمرات شعرية وأدبية في لبنان
ّ
وال ـخ ــارج .تــولـيــه مـســؤولـيــة قضاء
الهرمل منذ أحــد عشر عامًا جعله
لصيقًا بمشاكلها وتفاصيل حياة
أهلها اليومية .وه ــذا ،فــي رأي ــه ،قد
ي ـك ــون واح ـ ـدًا م ــن أس ـب ــاب تــرشـيــح
ال ـحــزب لــه (لــانـتـخــابــات النيابية
املقبلة عن أحد املقاعد الشيعية في
بعلبك ـ الهرمل) ،إلى جانب «تلبية
القيادة ملطلب التغيير وضخ دماء
جديدة» .يهاب «التجربة النيابية»
خـ ـص ــوص ــا أن «مـ ـش ــاك ــل امل ـن ـط ـقــة
الكثيرة تحتاج الى أكثر بكثير من
ّ
قـ ــدرة نــائــب واحـ ــد عـلــى حــل ـهــا» .ال
«بل أنا مرعوب .ألنني امام امتحان
ثقتني :ثقة الـنــاس الـتــي أطـمــح الى
تعظيمها وثـقــة ال ـق ـيــادة الـتــي آمــل
أن أك ــون عـلــى ق ــدره ــا» .ال ي ــرى في
تـسـمـيـتــه إع ـ ــادة مـقـعــد ن ـيــابــي إلــى
ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ش ـغ ـل ـتــه تــاري ـخ ـيــا
لـ ـعـ ـش ــرات الـ ـسـ ـن ــوات« ،ف ــأن ــا لـســت
منتميًا إلى أي فكرة عائلية .أنا فرد
من عائلة حمادة وأفخر بانتمائها
التاريخي الى جذورها ،وبأفرادها
وعلمهم وعصاميتهم ،لكن من دون
ان تربطني بهم أي صلة سياسية.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،أن ـت ـمــي ح ـص ـرًا الــى
َ
املستضعفة».
البيئة الجهادية

ّ
«القوة الناعمة» من الوزارة إلى النيابة

في وعوده إلى أبناء املنطقة ،يسعى
أب ــو جـعـفــر إل ــى ال ـح ــذر م ــن امل ـغ ــاالة.
ي ـع ــد ب ـت ـقــديــم أق ـص ــى م ــا نـسـتـطـيــع
ضمن اإلمكانات والظروف املتاحة،
ً
قـ ــائـ ــا إن ملـ ــن ي ـن ـت ـخ ـبــه ع ـل ـي ــه حــق
الصدق بالتعامل والقيام بالواجب
املمكن خدماتيًا ورقابيًا تشريعيًا.
املـ ـ ــرشـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الفـ ـتـ ـت ــاح
مكتب دائ ــم فــي املنطقة ،سيكون له
مـنــزل هـنــاك أيـضــا ،على أن يــزورهــا
ف ـ ــي ك ـ ــل نـ ـه ــاي ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ت ـمــاش ـيــا
م ــع مـتـطـلـبــات ال ـتــرش ـيــح ث ــم الـعـمــل
ال ـن ـي ــاب ــي .ه ــي ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة يـتـهـيــأ
أبــو جعفر ألن يخطوها مــن رئاسة
الهيئة التنفيذية ،التي هي بمثابة
رئــاســة حـكــومــة الـحــركــة املــؤلـفــة من
 23عضوًا ،إلى النيابة حيث سيكون
واح ـدًا مــن  128نائبًا يمثلون األمــة
ج ـ ـم ـ ـعـ ــاء .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل سـ ـيـ ـعـ ـن ــي ذلـ ــك
استقالته من منصبه الحزبي؟ يقول
مرشح «أمــل» في البقاع الغربي إن
ن ـظــام ال ـحــركــة ال يـمـنــع ال ـج ـمــع بني
م ـن ـص ـب ــن ،سـ ـي ــاس ــي وح ـ ــزب ـ ــي ،إال
أن ذل ــك ت ـحــدده فــي الـنـهــايــة طبيعة
العمل وظروفه في املرحلة املقبلة.

ميسم رزق
ّ
َ
ل ــم ُي ـكــتــب ل ـل ــوزي ــرة ُع ـنــايــة عــزالــديــن
ّ
التقاعد ُالسياسي املـبـ ِـكــر ،على ِغــرار
َ َ
وزي ــرات أخــريــات م ــررن م ــرور الـكــرام
ُ
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة .ب ــل كـتــب
ل ـه ــا ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،أن ت ـحـ ِـمــل لقب
أول سـيــدة مــن الطائفة الشيعية في
املجلس النيابي ،بعد أن الزمتها هذه
ِ
الـصـفــة ك ــأول ُمـحـ ّـجـبــة فــي عائلتها،
وأول ُم ّ
حجبة تــدخــل كلية الـطــب في
الجامعة ُاألميركية في بيروت ،وأول
فـتــاة تــدخــل القفص الــذهـبــي مــن بني
أخواتها ،وأول امرأة يختارها رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بـ ّـري لتوزيرها
من حركة أمل .هذا ما َ
يطبع شخصية
ّ
ّ
عـ ـ ــزالـ ـ ــديـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــأن ـ ـقـ ـّـة دومـ ـ ُـ ـ ــا بـ ـ ــذوق
كالسيكي ناعم ،وكأنها تنقل رسالة
واض ـح ــة ب ــأن ال ـح ــدة ال ـتــي صـ َ
ـاحـبــت
ُ
َ
بـعــض مــواقـفـهــا ،ال تـلـغــي ل ــن امل ــرأة
ُ
الـت ّــي تــراجــع املـشــاريـ ّـع فــي الحكومة
ُ
بدقة ،مثلما تراجع ملفات ُمختبرها
ّ
الطبي ،وشؤون منزلها.
ّ
مــن يـجــالــس اب ـنــة م ـنــزل ق ــدم شهيدًا
ّ
ه ــو حـســن ع ــزال ــدي ــن إبـ ــان االجـتـيــاح

اإلســرائـيـلــي فــي ع ــام  ،1982ال ب ـ ّـد له
أن ُ
يخرج بانطباع عن سيدة إداريــة،
قـبــل أن ت ـكــون سـيــاسـيــة ،وه ــي التي
جعلت موظفي وزارة الدولة لشؤون
التنمية اإلداري ـ ـ ــة ،يستيقظون على
َ
رســائــل هاتفية تبعثها قبل ساعات
الـفـجــر األول ـ ــى ل ـتــوزيــع مـهـمــات يــوم
عمل طويل.
ّ
ً
ُ
لم يكن سهال على عزالدين أن تكون
امل ــرأة الــوحـيــدة فــي مجلس الـ ــوزراء.
ـدورة
تجربة قصيرة ،لكنها أشـبــه بـ ّ
عسكرية ُمكثفة .تجدها دائمًا متخفية
وراء تقنية القوة الناعمة ،التي جعلت
مــن مــداخــاتـهــا فــي مجلس الـ ــوزراء،
ّ
ذات مـضــامــن ُ«م ـس ـت ـفــزة» للبعض،
ُ
خ ـصــوصــا أن ـهــا كــانــت ت ـج ـهــض في
امل ـ ـهـ ــد بـ ـع ــض األف ـ ـ ـكـ ـ ــار امل ـ ـطـ ــروحـ ــة،
ل ـيــس أولـ ـه ــا ت ـقــديــم عـ ــرض مـفـ ّـصــل
ّ
بشأن خطة الكهرباء التي عرضها
وزيــر الطاقة سيزار أبــي خليل ،ولن
يـكــون آخــرهــا اعـتــراضـهــا فــي جلسة
مجلس الوزراء األسبوع الفائت على
قـ ـ ـ َ
ـراري س ـفــر وزي ـ ــر ال ـص ـحــة غـســان
حــاصـبــانــي ،ألن ــه طـلــب مــن املجلس
َ
تغطية رحلتي سفر إلــى الـخــارج ال

عالقة لهما بعمله في وزارة الصحة.
َ
حني اختارها بـ ّـري لتكون أول سيدة
«حركية» تخوض التجربة الوزارية،
ّ
ّ
تفاجأت عــزالــديــن بــالـقــرار ،ال ــذي ظل
سـ ـ ّـرًا بينهما إل ــى ح ــن إع ــان ــه .لكن
عنصر املـفــاجــأة انـتـفــى حــن ّ
ضمها
رئيس املجلس إلــى الئحة مرشحيه
للنيابة (ع ــن قـضــاء ص ــور فــي دائ ــرة
الجنوب الثانية) «ألنــه كان متوقعًا»
ك ـمــا تـ ـق ــول .ل ـكــن مل ـ ــاذا اخـ ـت ــارك ب ـ ّـري
ل ـخــوض الـتـجــربــة الـنـيــابـيــة؟ تجيب
الوزيرة املتمسكة بمقولة أن «الحياة
تستجيب ُ
للمثابرين» ،والقادرة على
الفصل بني التباهي وإنصاف الذات،
ّ
تسجلها في خانة اإلنجازات
بجردة
املرتبطة بوزارتها ،أبــرزهــا «مشروع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ملـكــافـحــة
ال ـف ـســاد ،وه ــو م ـشــروع ب ــدأ مـنــذ عــام
 ،2011ووض ـ ــع مـخـطـطــه الـتـنـفـيــذي
فــي الـحـكــومــة الـحــالـيــة» ،إضــافــة إلــى
«مـ ـش ــروع االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
ّ
للتحول الرقمي ،الذي ُي َع ّد ّ
أهم وسيلة
ُ
تساعد على إصــاح اإلدارة ،ومكننة
األعمال اإلدارية والهدف منه تسهيل
حياة املواطن وتحقيق الشفافية».
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مات أمام «العدالة»
محمد نزال
ّ
هل كان جمال خلوف ليموت ،أمس ،لو لم يقض
نحو شهرين في زنزانة مخفر رديئة؟ َمن َيعلم!
مات أمس لحظة مثوله أمــام املحكمة ،في ّ
عدلية
ُ
طرابلس ،بعدما ن ِقل إليها ِمن مخفر العريضة.
كــان فــي عـقــده الـســابــعُ ،يـعــانــي ارت ـفــاع الضغط،
ُ
يــأخــذ ً
دواء ،وقــد نـســي فــي تلك الــزنــزانــة بعدما
ُ
دخل إليها «على سبيل الوديعة».
أ ِ
كان يجب ،بحسب القانون ،أن يكون نزيل سجن
ل ـل ـمــوقــوفــن ،بــان ـت ـظــار مــوعــد مـحــاكـمـتــه ،ولـكــن
ّ
مكتظة بنزالئها هذه ّ
األيــام في لبنان،
السجون
وهي كذلك ِمنذ سنوات بعيدة ،وليس جمال ّأول
َمن ُت ّ
قرب زنازين املخافر أجله .غرفة صغيرة،
ّ
ال تــرى الـضــوء ،ليست مـعــدة ألن يقضي فيها
املــوقــوف ،بحسب القانون مـ ّـرة أخــرى ،أكثر ِمن
أرب ـع ــة ّأي ـ ــام .غــرفــة ال ت ـحــوز أب ـســط مــواصـفــات
ّ
ّ
البشرية) .بعض زنازين
(املعدة لإلقامة
السجون
املخافر ،األقرب إلى علب السردين ،تحوي أحيانًا
عشرات املوقوفني (على سبيل الوديعة أيضًا).
ً
تضاؤل األوكسجني يكفي سببًا للموت (فضال
عن مختلف صنوف القذارة)ُ .يمكن ّأي مواطن،
ّ
سياسيًا ،أن يدخلها .ال تحتاج إلى
غير مدعوم
ً
ّ
ّ
ُ
أن تكون قاتال أو تاجر مخدرات ليزج بك خلف
قضبانها ،إذ يكفي أن ُيشتبه فيكّ ،
مجرد شبهة،
ً
ّ
بقضية شيكات م ـ ّ
ـزورة مـثــا ،أو بشهادة على
أوراق غير صالحة ،كحالة جمال.
ِم ــن أس ـب ــاب تــأخــر م ـكــوث األخ ـي ــر ف ــي الــزنــزانــة
امل ــذك ــورة ،بحسب شقيقه مـظـهــر ،هــو حصول
«خطأ» في التبليغات ،إذ أرسلت املحكمة األوراق
إل ــى فـصـيـلــة ال ـت ــل بـيـنـمــا ه ــو يـقـبــع ف ــي مخفر
ّ
ُ
العريضة .ضلت األوراق طريقها! وهكذا نسي
َ
«عثرت» ُ
السلطات عليه داخل أحد
الرجل ،إلى أن
أقبيتها ،فنقلته إلى املحكمة ،فوقف أمام القاضي،
فمات .هو أب لثالثة أبناء .هؤالء مات والدهم اآلن.
ً
«قضاء وقدرًا».
قد تكون املسألة بالنسبة إليهم
ليس عليهم أن ينتظروا تحقيقات في ما حصل.
ّ
يظنوا ،ولو ّ
مجرد ظنّ ،أن والدهم
ليس عليهم أن
قد نقص عمره في قبو العتمة ذاك .ليس عليهم أن
يسألوا القاضي الذي يأمر بالتوقيف ،والضابط
الذي َيحتجز ،والسياسي الذي يعد ببناء سجون
جديدة ويكذبّ ،ثم ينهب ،ثم يكذب ...ليس عليهم
ّ
أن يـســألــوا كــل ه ــؤالء إن كــانــوا سينامون ملء
جفونهم.

ّ
ع ــز ال ــدي ــن ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنضم
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،ت ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق بــن
النيابة وال ــوزارة ،بني العمل الرقابي
والـتـشــريـعــي وب ــن الـعـمــل التنفيذي
ّ
املهم
في خدمة كل اللبنانيني« ،لكن
هــو إتـقــان املـهـمــة» ،تـقــول مستشهدة
بالحديث النبوي :ألن «الله ُي ّ
حب إذا
ً
عمل أحــدكــم عمال أن ُيتقنه» .ولذلك
ِ
ّ
ب ــدأت عــزالــديــن نشاطها االنتخابي
َ
ق ـب ــل االس ـت ـح ـق ــاق امل ـن ـت ـظــر ف ــي أي ــار
املقبل ،فقامت بجولة على الفعاليات
والـهـيـئــات ال ـصــوريــة ،حـيــث النيابة
ّ
«تـتـطــلــب عــاقــة مـبــاشــرة مــع األرض
والناس وأنا بنت األرض».
ّ
عناية عزالدين وزيــرة حاضرة دومًا.
تستطيع أن تلتقي بها صباحًا في
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وظ ـه ـرًا ف ــي الـ ــوزارة
ّ
وب ـعــد الـظـهــر فــي مختبرها الــطـبــي،
ً
ول ـي ــا ف ــي ع ــن ال ـت ـي ـنــة .ك ــل ذلـ ــك في
ي ــوم واحـ ــد ،ال يـخـلــو مــن الـنـشــاطــات
السياسية واالجتماعية ،وال يمنعها
م ـ ــن االنـ ـ ـض ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى عـ ــالـ ــم م ــواق ــع
التواصل االجتماعي عبر صفحاتها
على تويتر وفايسبوك التي تديرها
بنفسها.
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مجتمع
تحقيق

اعداد ايلده الغصين

ّ مياومو الكهرباء

ّ
حياة معلقة على خطوط «التوتر
حتى في خطر الموت ،يشترط السياسيون
توزيعًا طائفيًا فــي وظــائــف رسمية عن
فئات رابعة وخامسة .الوقوف فوق ،بين
األرض والسماء ،بالقرب من كابالت الخطر
ليس وظيفة مسيلة ّللعاب الطائفي .إنها
قصة حياة أو موت وليست قصة اختراع
ّ
قصة كرامة
اسمه «الــتــوازن الطائفي»ّ .
وشــغــف تدفعهم إل ــى االســتــمــرار في
ممارسة عملهم كمياومين ،بالرغم من أن
التيار الكهربائي التهم أجزاء من أجسادهم
النحيلة .أجسادهم الضعيفة فــي وجه
المحاصصات السياسية .قسم كبير من
اللبنانيين يرون فيهم «شبيحة» ،قاطعين
للطرق ،وحابسين للناس في سياراتهم .لكن
الصفعة التي طبعها ضابط أمن على وجه
دوي أيقظت كثيرين على
أحدهم كان لها ّ
واقع شريحة يتالعب بها السياسيون غير
آبهين بأحالمهم وآمالهم وآالمهم .هنا،
قصص بعضهم

حسن حمود

(مروان
طحطح)

¶ ت ـقــف آيـ ــة ب ـس ـنــوات ـهــا ال ـع ـشــر الــى
ج ــان ــب وال ـ ــده ـ ــا خ ـ ــال اع ـت ـص ــام ــات
املـ ـي ــاوم ــن .ت ـم ـســك يـ ــده م ــن دون أن
تضغط على آثــار الـحــروق .الكهرباء
تسللت إل ــى جـســد وال ــده ــا .شـ ّـوهـتــه.
ّ
ل ـك ـن ــه ج ـم ـي ــل ب ـع ـي ـن ـي ـه ــا .بــري ـق ـه ـمــا
والـ ـضـ ـحـ ـك ــة يـ ـشـ ـي ــران إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك .مــا
ش ــأنـ ـه ــا ب ــاعـ ـتـ ـص ــام ــات املـ ـي ــاوم ــن؟
«املــدرســة أعطتها إن ــذارًا إذا لــم أكمل
تسديد القسط» يجيب والدها حسن
ح ـ ـمـ ــود .ك ـي ــف ت ـت ـح ـمــل ه ـ ــذا ال ــوج ــع
املروي على لسان والدها؟ «ما بيأثر!
تابعت معاناتي وكانت ترافقني إلى
املـسـتـشـفــى» .يـقــول «الـشـهـيــد الـحــي»

بــن املـيــاومــن .هــؤالء يعرفون حسن
جيدًا ويستشهدون بقصته .أصيب
«أبــو علي» في حزيران  .2010يتذكر
ال ـي ــوم ج ـي ـدًا« :كـ ــان ي ــوم س ـبــت ،عند
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـه ــر ،ضمن
دوام العمل الرسمي .كنت في محطة
طوارئ وحدث فالم كهربائي .احترق
نحو  50في املئة من جسدي .حروق
م ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة فــي
الجسم والوجه».
ل ــم يـسـتـقـبـلــه م ـس ـت ـش ـفــى امل ـق ــاص ــد.
«نقلوني إلى الجعيتاوي شبه غايب
عـ ــن الـ ـ ــوعـ ـ ــي» .هـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـت ــذك ــره عــن
الحادثة 76 .يومًا قضاها في العناية

املركزة ،خضع خاللها لعمليات أربع.
والنتيجة عطل بنسبة  30في املئة في
تكفلت وزارة الصحة
الـيــد الـيـســرىّ .
بنفقات العالج في البداية «ألن تأمني
امل ـت ـع ـهــد ل ــم ي ـك ــن ي ـع ـت ــرف بـ ـح ــوادث
الـ ـت ــوت ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــي» .بـ ـع ــده ــا تــوق ـفــت
ال ــوزارة عــن إتـمــام الـعــاج .إنها لعنة
املياومني غير املسجلني في الضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـخ ــاضـ ـع ــن لـسـلـطــة
املتعهدين وتحايل شركات تأمينهم.
«منذ شهرين لم أتقاض راتبي» يقول
َ
«أبــو علي» الــذي يعتبر أن املياومني
هم من جعلوا مؤسسة كهرباء لبنان
تصمد إلى اليوم .إنها «بدعة املياوم»

التي اخترعوها برأي حسن .بقي بعد
كامال بال عمل .استدان
الحادثة عامًا
ً
ليسدد أقساط مدرسة ابنتيه وابنه
ّ
الذي ترك دراسة الحقوق ليرافق والده
ّ
يهتم املعيل الوحيد لعائلته
أيضًا .ال

ب ـشــد ال ـح ـبــال ال ـحــاصــل ب ــن كـهــربــاء
لبنان وشركات مقدمي الخدمات ،أو
«مقدمي السيئات والـقـســاوات» كما
يصفها .مــا يهمه تقاضي راتـبــه في
بداية الشهر ،وهــذا أمر ّقلما يحصل
م ـنــذ عـ ــام  .2012أي م ـنــذ أن أبــرمــت
العقود مع شركات مقدمي الخدمات.
ي ــري ــد م ــن ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي أن
يـتـحـ ّـرك للتنديد بمعاملة الـشــركــات

أشكال جديدة لـ«النضال» ...من الشارع إلى «جيبة» االتحـ
فاتن الحاج
تــوقــف ال ـح ــراك ال ـغــاضــب .املـيــاومــون
اتـفـقــوا على «إدارة» جــديــدة لــأزمــة،
وعلى أسـلــوب جديد للحصول على
مطالبهم .ألسباب عدة ،قرروا مغادرة
الشارع ،ومحاولة التركيز على تقديم
«إضـ ـ ـ ــاءة إن ـس ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـق ـض ـيــة»،
تقتضي منهم تــوثـيــق ملفهم لجهة
إحـ ـص ــاء عـ ــدد ال ـض ـحــايــا وال ـجــرحــى
الذين سقطوا دفاعًا عن لقمة عيشهم،
وه ـنــاك إمـكــانـيــة السـتـحــداث صفحة
خــاصــة بـهــم عـلــى «فــايـسـبــوك» لنشر
القصص اليومية ملعاناتهم .الخلفية

الـ ـت ــي ق ــدم ــت لـ ـف ــرض ه ـ ــذا ال ـت ــوج ــه،
بحسب املياومني ،هي التعاطف غير
امل ـس ـبــوق ل ـل ــرأي ال ـع ــام الـلـبـنــانــي مع
قصة املياوم حسن عقل الذي تعرض
لصفعة مــن الـضــابــط فــي قــوى األمــن
الداخلي حسني خشفة .إذًا ،قرروا نقل
«نضالهم» من الـشــارع ،إلــى منصات
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وإلـ ــى أمــاكــن
أخرى ،يأملون أن تكون مجدية.
ف ــي الـ ـشـ ـك ــل ،ن ـج ــح رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
العمالي العام بشارة األسمر ،إلى حد
م ــا ،فــي سـحــب فتيل أزم ــة املـيــاومــن
ف ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان مــن
الـشــارع .أمــس ،احتضن مقر االتحاد

ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب امل ـن ـت ـف ـض ــن الم ـت ـص ــاص
غ ـ ـض ـ ـب ـ ـهـ ــم ،ومل ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــم ب ــوض ــع
ت ـحــرك ـهــم «تـ ـح ــت جـ ـن ــاح االت ـ ـحـ ــاد»،
باعتباره «املــاذ األول للعمال» .لكن
ف ــي ال ــواق ــع ،األس ـم ــر مـنــح املـيــاومــن
«خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» ال س ـق ــف زم ـن ـيــا
لـتـنـفـيــذهــا .أم ــا الـخــريـطــة فتتضمن
ت ـع ـي ــن الـ ـن ــاجـ ـح ــن الـ ـف ــائـ ـض ــن فــي
مجلس الخدمة املدنية ضمن الفئة
الــراب ـعــة ،وإع ـطــاء تـعــويـضــات عــادلــة
ومنصفة للمياومني الذي ال يريدون
أن يـ ـخـ ـضـ ـع ــوا ملـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات م ـج ـلــس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،وإيـ ـ ـج ـ ــاد صـيـغــة
ل ــدف ــع رواتـ ـ ـ ــب ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن

للعمال واملياومني في شركة دباس
( ،)NEUCإحـ ـ ــدى ش ــرك ــات مـقــدمــي
الخدمات امللزمة املنطقة الثالثة التي
ّ
الضاحية الجنوبية والجنوب
تضم
وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وت ــأم ــن
دي ـمــومــة عـمــل هـ ــؤالء .فــانـتـهــاء عقد
الشركة منذ  2017/12/31يبقي أكثر
عامال وعاملة من دون أي
من 1050
ً
صفة قانونية ،والحقًا بال ضمانات
صـحـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،إذ ي ـتــوقــع أن
ت ـب ـلــغ ال ـش ــرك ــة الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
للضمان االجتماعي فسح العقود مع
العمال ،نهاية هذا الشهر.
«االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون إلي ـص ــال

املـ ـل ــف إل ـ ــى خ ــوات ـي ـم ــه وإنـ ـ ـت ـ ــاج حــل
يرضي الجميع» ،هذا جل ما استطاع
ّ
األسـ ـم ــر ت ـقــدي ـمــه ل ـل ـم ـيــاومــن ،لكنه
تمكن ،في املقابل ،من أن ينتزع منهم
وعـ ـ ـدًا بـتـغـيـيــر ش ـكــل ت ـحــرك ـهــم عبر
م ـقــاربــة امل ـل ــف م ــن ال ـب ــاب اإلن ـســانــي
واالب ـت ـعــاد عــن أي تصعيد مـيــدانــي،
خ ـصــوصــا أن ه ـنــاك ق ـ ــرارًا سياسيًا
بمنع إقفال صالة الزبائن في املبنى
الرئيسي للمؤسسة ،كما أبلغهم.
األسـ ـم ــر دع ـ ــا ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مشترك مــع املـيــاومــن ،وزي ــر الطاقة
س ـ ـيـ ــزار أبـ ـ ــي خ ـل ـي ــل إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون،
باعتبار أن «ما نطالب به هو تنفيذ
ّ
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مجتمع

إميل نصراوي

العالي»

¶ قبل أسابيع ،في اجتماع املياومني
ب ــوزي ــر ال ـط ــاق ــة سـ ـي ــزار أبـ ــي خـلـيــل،
ع ـ ــرض إمـ ـي ــل ص ـ ــور رأسـ ـ ــه امل ـث ـقــوب
وي ــده الـتــي التهم الـتـيــار الكهربائي
قطعًا مـنـهــا .حـمــل إمـيــل أش ــاءه في
ال ـصــور ع ــل فـظــاعــة ال ـص ــورة تـحـ ّـرك
ّ
ضمائر املعنيني .جــواب الــوزيــر كان
ه ـك ــذا« :م ــا ب ـع ــرف ،ب ــدي ش ــوف شو
بـ ــدي أعـ ـم ــل» .ي ـق ــول إم ـي ــل «سـ ّـلـمـتــه
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور بـ ـ ـي ـ ــدي وسـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـنـ ــي عــن
وضـعــي» .ووضــع إميل يعود إلــى 1
نيسان  .2011في ذلك اليوم ،اصطدم
معلق
رأسه بخط التوتر العالي وهو ّ
على عمود الكهرباء« .وصـلــت ميت
عاملستشفى» يقول .الزم املستشفى 6
أشهر ،خضع فيها لنحو  9عمليات،
وش ـه ــري ــن إض ــاف ـي ــن ق ـضــاه ـمــا فــي
العالج .تزامن وجوده في املستشفى
مع دخــول شركات مقدمي الخدمات
عـ ــام  .2012ت ـقــاضــى أول م ــرت ــب لــه
وق ــع عـقـدًا مــع « .Butecكــان
وبـعــدهــا ّ
وضـ ـع ــي ال ـص ـح ــي س ـي ـئ ــا ،وكـ ـن ــت ال
أزال أتـ ـن ــاول أدويـ ـت ــي لـكـنـهــم كــانــوا
يحاسبونني في الشركة إن خرجت
قبل ساعة من انتهاء الدوام ألتناول
دواء يفترض أن يبقى في الثالجة».
سمع التبرير من إدارة الشركة« :ما
بيهمنا وض ـعــك ال ـص ـحــي» .يضيف
«أج ـبــرونــي عـلــى تــوقـيــع ورق ــة فسخ
ع ـم ــل ب ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر م ــن عـمـلــي
م ـع ـه ــم .ب ـق ـيــت  5سـ ـن ــوات ب ــا ع ـمــل.
قدمت شكوى إلى وزارة العمل ،وبعد
طــول مراجعة قطعت األم ــل» .يتذكر
الرقم  619جيدًا ،إنه رقمه املتسلسل
في امتحانات مجلس الخدمة التي
جـ ــرى إي ـق ــاف ـه ــا« .مـ ــا زلـ ــت أن ـ ــزل إلــى
اع ـت ـصــامــات امل ـي ــاوم ــن م ــع أن ــي بال
عمل» .إلميل ابنتان وصبي ،ال يزال
ي ـحــاول الـعـمــل عـلــى حـســابــه« .كــأنــك
ت ـغــرق مــن دون أن تـشـعــر بـجـســدك»
ه ـكــذا يـصــف مـعــانــاتــه .وإم ـيــل الــذي
بـ ــدأ ع ـم ـلــه م ـي ــاوم ــا م ـنــذ  1994ورد
اسمه في سجالت الشركة في .1996
«س ـن ـتــن م ــش مـ ـح ــرزة» ي ـق ــول ذل ــك،
م ـت ـخ ـل ـيــا ب ـ ــإرادت ـ ــه ع ــن س ـن ـتــي عـمــل
ف ـع ـلــي .ي ـض ـحــك م ــن ح ـجــة ال ـتــوزيــع
الطائفي بالقول «أنــا كاثوليكي من
بكفيا» .ويتابع «ال نعرف كمياومني
الطائفية في ما بيننا .ال يوجد عدل
ي ــرض ــى ب ـه ــذه ال ـح ـج ــة .ان ــا ضحيت
ب ـع ـشــريــن س ـنــة م ــن ع ـم ــري ف ــي هــذه
املؤسسة».

للمياوم وإجـبــارهــا على إدخــالــه في
س ـجــات ال ـض ـمــان أس ــوة بــالـشــركــات
الخاصة .حادثة  2010كانت مفصلية
فـ ــي حـ ـي ــاة حـ ـس ــن ،لـ ـك ــن روايـ ـ ــاتـ ـ ــه ال
ت ـقــف ع ـن ــده ــا .ي ـفــاخــر ابـ ــن ال ـج ـنــوب
بمعالجته أعـطــال التيار الكهربائي
فــي حــرب تموز تحت القصف .يؤكد
أعطاال في الناعمة
أنه أصلح ورفاقه
ً
والدامور واملناطق التي بقيت لثالث
ليال من دون كهرباء« .ليس لنا عالقة
بــال ـت ـجــاذبــات الـسـيــاسـيــة ون ــري ــد أن
نـعـمــل» ي ـقــول ح ـســن .يــريــد أن يعمل
بالرغم من تلك الندوب التي يحملها
في جسده.

ــاد العمالي؟
القانون ،وإذا كــان هناك خــاف على
تفسير القانون ،فال يجب أن يحجب
ذلك القضية اإلنسانية» ،مطالبًا بأن
يفسر القانون ملصلحة املياوم .وكان
أبـ ــي خ ـل ـيــل ق ــد غ ـ ـ ّـرد ع ـل ــى «تــوي ـتــر»
االثنني املاضي ،أي في يوم اعتصام
ـا« :ل ـس ـنــا ن ـحــن من
املـ ـي ــاوم ــن ،ق ــائ ـ ً
أوج ــد املنطقة الثالثة وال مــن أوجــد
الـ ـع ــراقـ ـي ــل ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس نـعـمــل
ع ـلــى ح ـل ـهــا ،وف ــي م ـســألــة امل ـيــاومــن
ل ــن ن ــواف ــق ع ـل ــى ص ـي ـغــة ح ــل خ ــارج
إطار تطبيق القانون  287الذي أجاز
ل ـل ـمــؤس ـســة م ـ ــلء املـ ــراكـ ــز ال ـش ــاغ ــرة،
واستئناف مباريات مجلس الخدمة

املــدنـيــة» .أمــا عضو لجنة املياومني
لبنان مخول فـقــال« :إذا كانت هناك
نـ ــوايـ ــا ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـح ــل ه ـ ــذه األزم ـ ـ ــة،
ف ـل ـن ــذه ــب إل ـ ــى االمـ ـتـ ـح ــان ــات ضـمــن
خــريـطــة االت ـح ــاد الـعـمــالــي ،وإال فــإن
هناك محاوالت للعرقلة» .ودعــا الى
«إنهاء هذا امللف اإلنساني بامتياز»،
سائال عن اللغز الذي يعترض الحل،
ً
فـ ــي حـ ــن أن مـ ـلـ ـف ــات مـ ـعـ ـق ــدة حـلــت
بـ«شحطة قلم».
ـا م ــا هي
ـ
ع
ـ
ف
ـون
ـ
ك
ـدر
ـ
امل ـي ــاوم ــون ال ي
ً
األسـبــاب الحقيقية التي حالت دون
إي ـج ــاد ح ــل لـقـضـيـتـهــم .فــالـتـســويــة ـ
الـصـفـقــة ب ــن ال ـقــوتــن السياسيتني

رندة صليبا

أحمد شعيب

¶ ت ــواظ ــب رنـ ـ ــدة ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
ت ـحــركــات امل ـي ــاوم ــن .تــريــد مـثـلـهــم أن
ت ــدخ ــل إل ـ ــى م ـ ــاك «كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان».
تـ ـعـ ـم ــل ابـ ـ ـن ـ ــة بـ ـ ـل ـ ــدة ْشـ ـ ــريـ ـ ــن امل ـت ـن ـي ــة
فـ ــي ق ـس ــم ال ـ َـكـ ـي ــل وال ـت ـن ـف ـي ــذ وت ـت ــاب ــع
مـعــامــات تــركـيــب األع ـم ــدة وال ـع ـ ّـدادت
وال ـكــابــات بــن شــركــة ك ـهــربــاء لبنان
وإحـ ـ ــدى ش ــرك ــات م ـقــدمــي ال ـخ ــدم ــات.
«بــدأت عملي في شركة كهرباء لبنان
ف ــي ب ـك ـف ـيــا ك ـم ـي ــاوم ــة عـ ــام  ،2002ثــم
انضممت إلــى شركة  BUSفي .»2012
تتعاطف رنــدة مــع زمالئها فــي شركة
«دبــاس» الذين ال يتقاضون رواتبهم،
وتقول «أنــا اليوم أتقاضى راتبي أما
غ ـيــري ف ــا» .ف ـقــدت رن ــدة زوج ـهــا قبل
 18عــامــاّ ،
ورب ــت وحـيــدة ثــاث فتيات.
مستحيال.
التجربة صعبة وال شــيء
ً
تقول بال تردد «في البداية شعرنا أن
الـشــركــات تـتــاعــب بـنــا وال ـيــوم أتمنى
أن يجروا امتحانات لندخل إلى مالك
ال ـك ـهــربــاء» .االمـتـحــانــات كـمــا تصفها
«أم ـ ــر م ـع ـيــب ب ـعــد ك ــل هـ ــذه ال ـس ـنــوات
م ــن الـ ـعـ ـم ــل» .ت ــرف ــض بـ ــدورهـ ــا حـجــة
التوزيع الطائفي« :أنا من طائفة الروم
األرثوذكس .لكن هل يرمون املياوم من
طــائـفــة أخ ــرى فــي ال ـشــارع وه ــو يعمل
قـبـلــي ب ـس ـنــوات؟» ت ـســأل بــاسـتـهـجــان.
«ق ـل ـبــي م ـع ـهــم» تـ ـك ـ ّـرر .ت ـتــذكــر شـهـيـدًا
سـقــط عــن ع ـمــود فــي بكفيا وك ـيــف لم
يتم التعويض على عائلته وزوجـتــه
الحامل .تعرف أن عملها خــارج دائرة
الخطر املباشر كباقي املياومني ،لكن
«مــن أيــن سـيـجــدون بخبرتنا ،بخبرة
أولـ ـ ـئ ـ ــك ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـخ ــاط ــرون
بحياتهم؟».

األسمر طلب من
المياومين وقف
التصعيد والتركيز
على الملف اإلنساني

امل ـت ـنــازع ـتــن (ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
وحـ ــركـ ــة أمـ ـ ـ ــل) طـ ـ ـ ــارت فـ ــي ال ـل ـح ـظــة
األخيرة ولم تبصر النور في مجلس
الوزراء ،رغم أنها تضمنت أن يقبض
املتعهد من الباطن ()subcontractor
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¶ ف ــي  19ش ـب ــاط  ،1999انـقـسـمــت
حياة أحمد شعيب الــى مرحلتني،
و«بتر جسمه نصفني» .حدث خطأ
مــا وهــو يـنــزل عــن عـمــود الكهرباء
فاصطدم بالتوتر العالي ،قــوة 15
ألف واط كانت كفيلة بسرقة عينه
ون ـصــف وج ـهــه وأج ـ ــزاء م ــن بطنه
وتضرر أطرافه .أحمد ليس حاقدًا
ع ـل ــى أحـ ـ ــد .ي ــوم ـه ــا ،ل ــم ي ـك ــن ل ــدى
الـطـبـيــب الـ ــذي عــايـنــه أم ــل ببقائه
على قيد الـحـيــاة« .بقيت ساعتني
تدخل طبي وبــدأوا
أنــازع من دون ّ
يحضرون لدفني ...لكن لله إرادة»
ّ
يقول .الكارثة التي حلت على أحمد
وعائلته لــم تكن كــافـيــة ،فــي اليوم
مرتبه .هل
الثاني للحادثة توقف ّ
ي ـع ـق ــل؟ ي ــؤك ــد« :فـ ــي آذار م ــن تـلــك
الـسـنــة تـقــاضـيــت ب ــدل ع ـشــرة أي ــام
عمل في شباط الذي أصبت خالله
وبـعــدهــا ال ش ــيء» .ط ــرد مــن عمله
وهــو غائب عــن الــوعــي على سرير
املستشفى .تــوقــف عــن الـعـمــل قبل
أن يـعــود مـيــاومــا بعد عــامــن على
يتذكر
الحادثة ،ربما «بواسطة» .ال
ّ
أحمد شيئًا عن معاناته الجسدية
«مكثت  8أشهر في املستشفى ،أنا
مــت وع ـشــت ،بـقـيــت سـنـتــن بحنك
مـ ـق ـ ّـط ــب وبـ ـ ــا ن ـ ـطـ ــق .اس ـت ـخ ــدم ــت
الــورقــة والقلم للتعبير .احتجت لـ
 350وحدة دم» .في البداية ،اعترف
تأمني املتعهد بــأول عشرة ماليني
مــن كـلـفــة ال ـع ــاج .املــايــن الباقية
بالدين وتبرعات املياومني
«كانت َّ
وأهلي باعوا قطعة أرض» .تراجع
أح ـ ـم ـ ــد ع ـ ــن دع ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ض ـ ــد ش ــرك ــة

الـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ـس ـل ــم م ـن ـط ـق ــة ال ـج ـن ــوب
امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــل ،مــن
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان م ـب ــاش ــرة
وليس مــن شركة دب ــاس ،التي تقول
التسوية بالتمديد لها أربع سنوات
أخ ـ ــرى ،أي بــاع ـت ـبــار املـتـعـهــد شــركــة
رابعة ملقدمي الخدمات .وتبلغ القيمة
اإلجمالية للصفقة  280مليون دوالر،
مـنـهــا  130مـلـيــونــا لـلـجـنــوب وح ــده.
فــي ظــل ّ
تغير «ســاحــة الـنـضــال» ،من
الواقع إلى افتراضات ،والحديث عن
«خــري ـطــة ط ــري ــق» مـلـتـبـســة ،ال ـســؤال
ال ــذي يبقى عــالـقــا :هــل ُحـ ّـلــت األزم ــة؟
اإلجابة ال تبدو معقدة.

الكهرباء« .ضحينا لنأكل لقمتنا
بـ ـع ــرق ج ـب ـي ـن ـنــا ،ي ــا م ــا ت ـظــاهــرت
إنــي شبعان حتى يشبع أوالدي».
أوالده ثالثة شبان ،حرم من غمرهم
وتقبيلهم .زار أحمد مراجع دينية
وس ـيــاس ـيــة ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن الـنـتـيـجــة
واح ـ ـ ــدة« :كـ ــل ش ــي ذل» .ي ـب ـلــغ من
ّ
العمر  54عامًا ،ويسأل «ماذا يبقى
لي إذا ثبتوني اليوم؟» .ال يناضل
أح ـم ــد ل ـن ـف ـســه ال ـت ــي ان ـك ـس ــرت بــل
«لـ ــآخـ ــريـ ــن املـ ـع ــرض ــن ل ـل ـس ـقــوط
مثلي» .منذ تشرين األول املاضي
كسواه من عدم تسديد
وهو
يعاني ِ
ش ــرك ــة ّ
«دبـ ـ ـ ــاس» (إحـ ـ ــدى شــركــات
مقدمي الخدمات الثالث) الرواتب
ال ـتــي انـقـطـعــت كـلـيــا ب ــداي ــة ال ـعــام.
تقدم إلى امتحانات الفئة الخامسة
ّ
ف ــي مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ،لكن
االمتحانات ُألغيت وهو عاتب على
زمالئه الذين أوقفوها في البداية،
واليوم يطالبون بإعادتها.
ـوقـ ــف ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ــرغ ــم
ل ـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
مـمــا أحــدثــه الـتـيــار الـكـهــربــائــي في
جسده .ال يعاني اليوم من رهاب الـ
 15ألف واط ،بل يصعد إلى األعمدة
بمحاذاة الكابالت الخطرة إلصالح
األعـ ـط ــال .ل ــم ي ــردع ــه األل ـ ــم .ال ي ــزال
يكافح في دائرة النبطية التي تقع
ضمن حصة شركة ّ
«دباس» .يخرج
وح ــده فــي الليل ويصلح األعـطــال
«ل ـئ ــا ت ـن ــام ع ــائ ــات ال ـج ـن ــوب بال
كهرباء أو ماء» يقول معتزًا .يعرف
أن ذلك ال مكافأة أرضية ّ
له« .ال تزال
لــي عــن واحـ ــدة وي ــد وأريـ ــد خدمة
الناس ،عل الله يحمي لي أبنائي».
ّ

(مروان
طحطح)
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تقرير
أبرز مجتمعات
الهاكتيفيزم المعروفة
منظمة «أنونيموس»
»و«ويكيليكس

:Hacktivism

ثورة أم فوضى
«أونالين»؟
راغب غندور *
عندما تزاوجت القرصنة مع النشاط
االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي ،ب ــات لدينا
مــا يسمى "هاكتيفيزم" .hacktivism
و"الهاكتيفيزم" ببساطة هو استخدام
التكنولوجيا لتحقيق هدف سياسي
أو اج ـت ـم ــاع ــي ،أو ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر هــو

الهاكتيفيزم هو النشاط
اإللكتروني الساعي نحو التغيير
االجتماعي عبر الجمع بين قدرات
البرمجة والفكر النقدي
ال ـن ـشــاط اإلل ـك ـتــرونــي ال ـســاعــي نحو
ال ـت ـغ ـي ـيــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـب ــر ال ـج ـمــع
بــن ق ــدرات البرمجة والفكر النقدي.
يعتبر "الهاكتيفيزم" شعبة من شعب
ال ـن ـش ــاط ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،وت ـحــدي ـدًا
اس ـت ـخ ــدام ت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـص ــاالت
ألهــداف عــدة ،تحت منطلق االصــاح

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي أو ت ـح ـق ـي ــق املـ ـط ــال ــب
وتــأس ـيــس م ـج ـمــوعــات ض ـغــط تـجــاه
كيان معني ،وهو شكل بناء لعصيان
مدني السلطوي .إال أنه شكل مختلف
من النشاط على االنترنت له فلسفته
وأهدافه الخاصة ،ومبني على ثقافات
وأخ ــاقـ ـي ــات م ـج ـت ـم ـعــات املـخـتــرقــن
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ت ـك ـنــولــوج ـيــا
امل ـع ـل ــوم ــات ك ـ ـ ـ ــأدوات ل ـل ـض ـغــط عـلــى
م ـن ـظ ـمــات ف ــاس ــدة أو ح ـك ــوم ــات .إذًا
ً
تعتبر حركة "الهاكتيفيزم" شكال من
أشكال التعبير عن الــرأي السياسي،
وغالبًا ما تشجع على حرية التعبير،
والــدفــاع عــن حـقــوق االن ـســان وحرية
تبادل وحماية املعلومات اإللكترونية
بشفافية.
أكثر شكلني منتشرين لهذا النشاط
ه ـ ـمـ ــا ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه ملـ ــواقـ ــع
االن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،أو مـ ــا يـ ـع ــرف فـ ــي عــالــم
املـخـتــرقــن بـ ــال ـ ــ" ،"defacingوهجمات
الحرمان من الخدمات " ."DoSتعتمد
العملية االولى على اكتشاف الثغرات
األم ـن ـي ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــوادم ح ـي ــث يــوجــد
امل ــوق ــع امل ـس ـت ـهــدف ،فـيـعـمــد املـخـتــرق
الى تغيير مالمح الصفحة من خالل

أدوات البرمجة املتاحة لترك إشــارة.
يمكننا مقارنتها بفن الــ"غــرافـيـتــي"،
ولـكــن بنسخة إلكترونية كشكل من
أشـكــال "االعـتـصــام اإللـكـتــرونــي" .وقد
تعرضت بعض املــواقــع االلكترونية
الـتــابـعــة ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ملـثــل هــذا
النوع من الهجمات ،أحدثها اختراق
مـ ــوقـ ــع م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،وم ــوق ــع
امل ـج ـلــس االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي
الـلـبـنــانــي ،ومــوقــع وزارة االت ـصــاالت
اللبنانية بعد قطع االتصاالت يومها
عــن عــدد مــن املـنــاطــق اللبنانية .هذا
ال ـش ـكــل م ــن االع ـ ـتـ ــراض اإلل ـك ـتــرونــي
غــال ـبــا م ــا ال يـ ــؤدي إل ــى إل ـح ــاق أذى
جسيم.
أم ــا هـجـمــات الـحــرمــان مــن الـخــدمــات
" ،"DoSفهي ،وفــق شركة "بــالــو ألتو"
املـتـخـصـصــة ف ــي األمـ ــن الـسـيـبــرانــي،
هـ ـج ــوم يـ ـه ــدف إلـ ــى إيـ ـق ــاف تـشـغـيــل
آلـ ـ ـ ــة أو شـ ـبـ ـك ــة ،مـ ـ ــا ي ـج ـع ـل ـه ــا غ ـيــر
ق ــاب ـل ــة لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى امل ـس ـت ـخــدمــن
املـقـصــوديــن .تتحقق ه ــذه الهجمات
عــن طــريــق إغـ ــراق املـسـتـهــدف بكمية
ه ــائـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،أو إرسـ ـ ـ ــال م ـع ـلــومــات

عالسريع

«فئران ،فئران ،فئران»
ـ أول عملية اختراق في التاريخ حصلت عام 1903
لتلغراف السلكي ،وذلك عندما كان اإليطالي غولييلمو
ماركوني يقيم عرضًا عامًا أمام الجمهور إلثبات عمل
نظامه الالسلكي الجديد ،الذي يمكنه إرسال الرسائل
ّ
محدد إلنشاء قنوات اتصاالت
على طول موجي
خاصة ،أي إرسال رسائل بشكل آمن على مسافة
طويلة .كان ماركوني على بعد أكثر من  300ميل
في كورنوال ،يستعد
إلرسال الرسائل إلى
زميله البروفسور
فليمينغ املوجود
في املسرح .لكن ما
إن بدأ العرض حتى
بدأت تتكرر كلمة
"فئران" ،ولحقتها
شخصية
إهانة
تقول:
ملاركوني
"كان هناك شاب
من إيطاليا ،خدع
الجمهور بشكل جميل جدًا" .وبذلك تم االستيالء على
نظام ماركوني "اآلمن" من قبل ساحر!
ـ أول مخترق في التاريخ هو نيفيل ماسكلني
الذي ينحدر من عائلة من الساحرين واملخترعني،
وقد اهتم هذا الساحر البريطاني بالتكنولوجيا
الالسلكية .وكانت االتصاالت الالسلكية إمكانات

ّ
السحر الحقيقي ملاسكلني ،ألنها مكنته من "قراءة
العقل" في أعني الجمهور الذي لم يكن يفهم إشارات
مورس التي يستعملها للتواصل مع مساعدته .وفقًا
للعديد من الكتاب ،كان ماسكلني قادرًا على إرسال
رسالة إذاعية السلكية من محطة أرضية إلى منطاد
في السماء ،إال أن طموحاته في مجال التكنولوجيا
الالسلكية أحبطت بسبب براءات االختراع التي
يملكها ماركوني.
ـ شكل اختراع
ماركوني تهديدًا
لصناعة السلكي
والبرق .وردًا على
استأجرت
ذلك،
الشرق
شركة
للتلغراف نيفيل
ماسكلني ملراقبة
ماركوني.
عمل
ّ
تمكن ماسكلني من
بناء مستقبالت
عريضة النطاق قادرة على اعتراض ما يسمى
"اإلرسال اآلمن" ملاركوني من دون معرفة ترددات
املوجات .وعليه لم يجد الساحر وسيلة أفضل
لالنتقام من ماركوني سوى بإثبات فشل اختراع
اإليطالي أثناء قيامه بعرضه األول لهذه التقنية عبر
اختراقها!

تـ ـ ــؤدي الـ ــى ت ـع ـطــل الـ ـنـ ـظ ــام .يـتـحـكــم
القراصنة والعابثون اإللكترونيون
عن بعد في إرسال تلك البيانات إلى
املــواقــع بشكل كثيف ،مــا يسبب بطء
الـخــدمــات أو زحــامــا مــروريــا فــي هذه
املــواقــع ،ويمنع وصــول املستخدمني
إليها نظرًا إلى هذا االكتظاظ ،وعلى
هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
الهجمات ُيدعى في بعض األوســاط
"إيدز اإلنترنت".

فـ ــي ك ـل ـت ــا الـ ـح ــالـ ـت ــن ،يـ ـح ــرم ه ـج ــوم
ال ـح ــرم ــان م ــن ال ـخ ــدم ــة املـسـتـخــدمــن
الـشــرعـيــن (أي املــوظـفــن أو األعـضــاء
أو أصحاب الحسابات) من الوصول
الى الخدمة أو املورد الذي يتوقعونه.
وغــال ـبــا م ــا يـسـتـهــدف خ ـ ــوادم الــويــب
ملنظمات رفيعة املستوى مثل البنوك
وال ـشــركــات الـتـجــاريــة واإلعــام ـيــة أو
املنظمات الحكومية والتجارية .على
الــرغــم مــن أن هـجـمــات  DoSال تــؤدي

ما الفرق؟

قبعات سوادء
وبيضاء ورمادية!
تـ ـت ــردد ك ـث ـي ـرًا ب ــن الـ ـن ــاس عـ ـب ــارات مثل
«اخ ـ ـت ـ ــراق» و»مـ ـخـ ـت ــرق ــن» أو ،hackers
فـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــود صـ ـ ـ ـ ـ ــورة سـ ـ ـ ـ ــوداويـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــؤالء
األشخاص ذوي االختصاصات التقنية،
ّ
كــأن ـهــم ع ـص ــاب ــات جـ ــل م ــا ي ـف ـع ـلــونــه هــو
إي ــذاء الـنــاس فــي العالم السيبراني.عالم
امل ـخ ـتــرقــن ال ـشــاســع يـشـبــه املـجـتـمـعــات،
ٌّ
فـهـنــاك الـجـيــد وهـنــاك الـسـ ّـيــئ ،وك ــل لديه
«قبعته» الخاصة.
الهاكر أو قرصان االنترنت ،هو شخص
ك ـ ــفء ،يـمـتـلــك امل ـع ـل ــوم ــات الـتـقـنـيــة الـتــي
ّ
تـمــكـنــه م ــن اس ـت ـغــال ن ـقــاط الـضـعــف في
األنظمة والشبكات ،انطالقًا من فكرة أن
ـال مــن املـشــاكــل .هــدفــه يختلف
الـنـظــام خ ـ ٍ
تبعًا ملنظومته األخــاق ـيــة ،لــذلــك ينقسم
متسللو األنظمة إلى ثالثة أقسام أخالقية
أو «قـبـعــات» .فـمــن هــم أصـحــاب القبعات
السوداء ( )black hatsوأصحاب القبعات
البيضاء ( )white hatsوأصحاب القبعات
الرمادية ()gray hats؟

القبعات البيضاء
امل ـخ ـت ــرق ــون ال ــذي ــن ات ـ ـخـ ــذوا ه ـ ــذا ال ـخــط
األخالقي هم غالبًا ما يمثلون «قوة الخير».
إنهم األخيار في العالم السيبراني ،الذين

بــاتــوا يعرفون بـ»اختصاصيي الحماية
اإللـكـتــرونـيــة» .عملهم ي ــدور ح ــول إج ــراء
تجارب االختراق على األجهزة والخوادم
من خالل استخدام سياسات ومنهجيات
عبر تطبيق معايير حماية عاملية مثل ما
تعتمده « »Ec Councilو».»Sans Security
هـ ــدف ه ـ ــؤالء إج ـ ــراء م ــا ي ـل ــزم الك ـت ـشــاف
الثغرات .ظهرت كلمة «مخترق أخالقي»
عند اعتمادها ضمن شركة  IBMإليضاح
الـ ـف ــرق ب ــن امل ـخ ـت ــرق ــن .ب ـح ـســب تـعــريــف
شركة  ،Symantec Nortonيقوم ال ـ white
 hatباستخدام أساليب االختراق نفسها
امل ـت ـع ــارف عـلـيـهــا ف ــي مـجـتـمـعــات خ ـبــراء
األمن اإللكتروني ،أي برمجيات االختراق
نـفـسـهــا ،ول ـكــن ال ـف ــرق الــوح ـيــد ه ــو طلب
اإلذن مــن الـشــركــات واالنـظـمــة الحكومية
قبل القيام بـهــذا العمل ،أو تعيينهم من
قبلها أو تبليغ املعنيني في حال اكتشاف
ثغرة ما من دون استغاللها.
إن امللزمات األخالقية ألي مخترق تختلف
مـ ــن فـ ـ ــرد إلـ ـ ــى آخـ ـ ــر .وت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ت ـح ـ ّـول
ال ـعــديــد مــن ال ـ ـ  black hatإل ــى ،white hat
مـثــل كـيـفــن ميتنك امل ـع ــروف ب ــ»ك ـن ــدور»،
وال ـ ــذي اف ـت ـتــح شــركــة ح ـمــايــة إلـكـتــرونـيــة
بعد تمضيته خمس سنوات في السجون
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إعداد إيفا الشوفي

ع ــادة إل ــى ســرقــة أو ف ـقــدان معلومات
مهمة أو أصول أخرى ،فإنها يمكن أن
تكلف الضحية قــدرًا كبيرًا من الوقت
واملـ ــال لـلـتـعــامــل مـعـهــا ،خـصــوصــا إن
ك ــان طــابــع عـمــل ال ـخ ــوادم املستهدفة
تجاريًا ـ ماليًا.
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـن ـ ــاش ـ ــط امل ـ ـخ ـ ـت ـ ــرق أو
 hacktivistاألدوات ن ـف ـس ـه ــا ال ـت ــي
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا امل ـ ـخ ـ ـتـ ــرق ،ول ـ ـكـ ــن ب ــدل
اب ـ ـت ـ ــزاز األف ـ ـ ـ ـ ــراد أو تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات

الفدرالية لقيامه بعدة عمليات وجرائم
إلكترونية ،ويعتبر من أشهر املخترقني.
كــذلــك ه ـنــاك كـيـفــن بــول ـســن امل ـعــروف
بـ ـ ـ ــ»دارك دانـ ـت ــي» ،وال ـ ــذي ح ـصــل على
وظيفة في مجلة  Wiredللتكنولوجيا
بعد تمضيته مدة حكمه في السجون
الفدرالية الختراقه الشبكة التلفونية
لراديو لوس أنجلس .استخدم قدراته
مــع مجلة  Wiredكوسيلة للتحقيق،
خصوصًا في حاالت الجرائم الجنسية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـل ــى م ــوق ــع .myspace
وال ـجــديــر بــالــذكــر أن بــولـســن عـمــل مع
آرون سوارتز على برنامج securedrop
ل ـل ـت ــواص ــل اآلم ـ ـ ــن بـ ــن ال ـص ـح ــاف ـيــن.
وأصحاب القبعات البيضاء ال يعملون
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات وال
يطلبون بالضرورة إذنها؛ فتسريبات
«ويكيليكس» على سبيل املثال كانت
موجهة ضــد الحكومات بهدف فضح
الحقيقة للناس ،ألن هــؤالء املخترقني
يؤمنون بأن الناس يجب أن يعلموا ما
تقوم به حكوماتهم .في نظر البعض،
اعـ ـتـ ـب ــر األمـ ـ ـ ــر خ ــرق ــا ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
ً
عمال ّ
خيرًا
للدول ،في حني رآه كثيرون
.آرون ســوارتــز اخ ـتــرق قــاعــدة بيانات
إل ـك ـتــرون ـيــة ع ــام ــة ل ـس ـجــات امل ـحــاكــم
األم ـي ــرك ـي ــة وق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات JSTOR
الـبـحـثـيــة ون ـشــره ـمــا ع ـلــى االن ـت ــرن ــت،
إليمانه بحق الناس في الوصول إلى
املعلومات مجانًا .فــي نظر الحكومة،
فـ ـ ــإن س ـ ــوارت ـ ــز م ـ ـجـ ــرم ،ل ـك ــن فـ ــي نـظــر
الكثيرين ّ
يعد سوارتز صاحب قضية
محقة.

ح ـم ــاي ــة لـ ـش ــرك ــات ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ،فـهــو
يـسـتـخــدمـهــا م ــن أج ــل ج ــذب االنـتـبــاه
لقضية سياسية أو اجتماعية بهدف
خدمتها .أبرز مجتمعات الهاكتيفيزم
امل ـ ـع ـ ــروف ـ ــة مـ ـنـ ـظـ ـم ــة "أن ـ ــونـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــوس"
و"ويكيليكس" ،واألخـيــرة هي منظمة
دول ـ ـيـ ــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة ت ـن ـش ــر ت ـق ــاري ــر
وسائل اإلعــام الخاصة والسرية من
مصادر صحافية وتسريبات إخبارية
مجهولة.
عام  2010نجحت منظمة "ويكيليكس"
ف ـ ــي تـ ـس ــري ــب تـ ـق ــاري ــر وم ـس ـت ـن ــدات
أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة سـ ـ ــريـ ـ ــة ذات ح ـس ــاس ـي ــة
س ـيــاس ـيــة ،وم ـن ــذ ذل ــك ال ــوق ــت عـمــدت
الحكومة األميركية إلى التضييق على
الـجـمـعـيــات ا ّملــرتـبـطــة ب ـ "ويكيليكس"
ّ
للحد من تدفق املعلومات الحساسة
لحماية أمنها القومي ،بحسب تقرير
ش ــرك ــة  F5األم ـي ــرك ـي ــة لـتـكـنــولــوجـيــا
االتصاالت "Hacktivism Focus Group
 "Reportالـصــادر عــام  .2011أدى هذا
الـفـعــل إل ــى تـحــرك مـجـمــوعــات تطالب
ب ـش ـفــاف ـيــة ال ـح ـكــومــة حـ ــول أع ـمــال ـهــا،
ونتج منه قيام مجموعة "أنونيموس"
بـتـنـسـيــق ه ـج ـمــات م ــوزع ــة لـلـحــرمــان
مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ( )DoSع ـل ــى م ــواق ــع
م ـن ـظ ـم ــات مـ ـع ــارض ــة لــوي ـك ـي ـل ـي ـكــس،
مثل موقع  PayPalلتحويل املــال عبر
اإلنـتــرنــت الــذي منع تقديم التبرعات
لويكيليكس بعد ضغوطات حكومية.
ت ـم ـك ـنــت وي ـك ـي ـل ـي ـكــس ع ـب ــر ال ــوث ــائ ــق
التي نشرتها من تحريك الــرأي العام
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وح ـص ـلــت
على تغطية إعــامـيــة واس ـعــة ،وأعلن
ك ـث ـيــرون تـضــامـنـهــم م ــع ويكيليكس
وث ـق ـت ـه ــم ب ـص ـحــة ال ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي تــم
ن ـش ــره ــا ،رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـح ـكــومــات
تكذيبها ،ما أثبت قدرة "الهاكتيفيزم"
على التأثير في الرأي العام.
ّ
*مطور تكنولوجيا املعلومات وأنظمة
املعلومات إلدارة املخاطر وطالب دكتوراه
في  ،Mines ParisTechمركز بحوث
املخاطر واألزمات

عالم المخترقين
الشاسع يشبه
المجتمعات ،هناك ٌّ الجيد
وهناك السيء وكل
لديه «قبعته» الخاصة

القبعات السوداء
مثل جميع املخترقني ،يمتلك أصحاب
ال ـق ـب ـعــات الـ ـس ــوداء امل ـعــرفــة وشـبـكــات
ال ـت ـبــادل لـلـثـغــرات .ه ــؤالء هــم مجرمو
الـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ـب ــران ــي الـ ــذيـ ــن أك ـس ـب ــوا

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :
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سوارتز وبراون :النضال الرقمي
شهد الـعــالــم الـعــديــد مــن األشـخــاص الذين
ت ــرك ــوا ب ـص ـمــات ق ــوي ــة وم ـه ـمــة ف ــي عــالــم
الهاكتيفيزم من أجل حماية حرية التعبير
وحماية املعلومات.

 آرون سوارتز (:)2013-1986ي ـع ـت ـبــر آرون سـ ــوارتـ ــز واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن أه ــم
ال ـنــاش ـطــن ف ــي مـجـتـمـعــات الـهــاكـتـيـفـيــزم،
إض ــاف ــة ال ــى كــونــه امل ــؤس ــس ال ـثــالــث ملــوقــع
 .redditح ــارب ســوارتــز ط ــوال حياته من
أجــل الــدفــاع عن حق الناس بالوصول إلى
املعلومات ،من دون أي قيود «ولو بالقوة»،
رافـ ـض ــا اح ـت ـك ــار امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
واألكاديمية للمعارف البشرية.
في عام  ،2008كتب سوارتز «بيان حرب
العصابات املفتوحة» ،الذي كان حجة ضد
املـعـلــومــات الـتــي يـتــم اكـتـنــازهــا والسيطرة
عليها من قبل أي مجموعة معينة .وانتهت
الوثيقة بطلب أن تكون املعلومات متاحة
ب ـحــريــة ح ـتــى ول ــو ت ــم أخ ــده ــا ب ــال ـق ــوة ،إذا
ً
ل ــزم األم ــر ،قــائــا« :نـحــن بـحــاجــة إل ــى أخــد
املعلومات ،أينما يتم تخزينها ،ونسخها
وم ـش ــارك ـت ـه ــا مـ ــع ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،وف ـ ــق مــوقــع
.biography
لذلك عمد ســوارتــز الــى اخـتــراق PACER
وه ـ ــي قـ ــاعـ ــدة بـ ـي ــان ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة عــامــة
لسجالت املحاكم األميركية ،إنما تتطلب
مــن املستخدمني أن يدفعوا ثمن الوثائق،
وه ــو مــا اع ـت ـبــره س ــوارت ــز اخ ـتــاســا لحق
عــام .تمكن ســوارتــز مــن تحميل أكثر من
 19مليون وثيقة ،ما دفــع مكتب التحقيق
ال ـف ـيــدرالــي ال ــى اس ـت ـجــوابــه .بـعــد ذل ــك ،قــام
باختراق قاعدة بيانات  JSTORالبحثية،
وهي مكتبة رقمية تضم األبحاث العلمية،

املخترقني السمعة ّ
السيئة ،إذ يعملون
ع ـلــى اخـ ـت ــراق األن ـظ ـمــة أله ـ ــداف ع ــدة،
غالبًا ما تكون لإليذاء واالبتزاز وسرقة
بطاقات االئتمان .هؤالء األشخاص هم
امل ـســؤولــون عــن الـبــرمـجـيــات الخبيثة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى الخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ــواس ـي ــب
وتسريب املعلومات .غايتهم الحصول
عـلــى امل ــال أو عـلــى مـعـلــومــات خــاصــة،
وي ـش ـك ـلــون دي ـنــام ـي ـك ـيــة أس ــاس ـي ــة في
الـ ـح ــروب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ب ــن حـكــومــات
ّ
للتجسس وإيــذاء الطرف اآلخر.
الدول
ُعرف تعبير «بالك هات» ألول مرة من
قبل مـ ّ
ـؤســس نظرية «ثقافة املخترق»
ريـشــارد ستاملان ،وهــو أحــد املدافعني
ع ــن ح ــق ن ـش ــر مـ ـص ــادر ال ـبــرم ـج ـيــات
 source codeوتبادلها.
ينقسم أصحاب القبعات الـســوداء إلى
ال ـعــديــد م ــن امل ـج ــرم ــن .ه ـنــاك مـجــرمــو
ّ
إرهابيو
االنترنت ،جواسيس االنترنت،
االنترنت...عدة حوافز تدفع هــؤالء إلى
هذا العالم املظلم ،مثل املال ،والتفاخر،
واالن ـ ـت ـ ـقـ ــام ،وكـ ـس ــب اه ـت ـم ــام اإلعـ ـ ــام،
وت ـطــويــر ون ـشــر امل ـع ـت ـقــدات ،ومــاحـقــة
معلومات ّقيمة والتسلية البحتةٍّ .في
الويب العميق ،deep webيعملون بتخف
من خــال اعتماد تقنيات التشفير ،ما
يعطيهم حريتهم في مجاالت األنشطة
القانونية .نجحت مجموعات االختراق
امل ـع ــاص ــرة ف ــي جـ ــذب اه ـت ـم ــام االعـ ــام
ال ـع ــامل ــي وم ـج ـت ـم ـعــات الـتـكـنــولــوجـيــا
بـسـبــب هـجـمــاتـهــم امل ـع ـقــدة وامل ـت ـعــددة
املراحل ضد شركات عاملية ،ومؤسسات
إعــام ـيــة وح ـك ــوم ــات وم ـشــاه ـيــر .هــذه
مجموعات تؤمن بأن عدة عقول أفضل

وبـتـحـمـيــل املـ ـ ــواد األك ــادي ـم ـي ــة ( 5مــايــن
وث ـي ـق ــة) م ــن أرشـ ـي ــف امل ـك ـت ـبــة ف ــي معهد
مــاســاتـشــوسـتــس لـلـتـكـنــولــوجـيــا ،وح ــارب
ه ــذا ال ـح ــق ف ــي امل ـح ــاك ــم .ف ــي ع ــام ،2011
واجه سوارتز العديد من التهم التي تصل
عقوبتها إلى  35عامًا ،وتم اعتقاله لينتحر
في منزله عام .2013
لالطالع أكثر على حياة سوارتز وإنجازاته،
يمكن مشاهدة فيلمThe Internet›s Own
.Boy: The Story of Aaron Swartz

 باريت براون:لــم يـكــن بــاريــت بـ ــراون يــومــا مـخـتــرقــا ،إال
أن م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ده ــم
منزله ومنزل والــدتــه عــام  2012بحثًا عن
أدل ــة عــن عالقته بـعــدد مــن الهجمات التي
شنتها بعض املجموعات ،أبرزها مجموعة
«أنــون ـي ـمــوس» .ك ــان بــاريــت ب ــراون ناشطًا
وصـحــافـيــا م ــؤي ـدًا ملـجـمــوعــة أنــونـيـمــوس،
وتــم تقديمه فــي عــدد مــن رســائــل اإلعــام
ب ــأن ــه ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم مـجـمــوعــة
أنــونـيـمــوس ،لكنه رفــض هــذا اللقب .قصة
بـ ـ ــراون ب ـ ــدأت عـ ــام  2011ع ـنــدمــا نـشــرت
مـجـمــوعــة أنــون ـي ـمــوس أك ـث ــر م ــن  70ألــف
رس ــال ــة م ــن ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي لـشــركــة
 ،HBGaryوهـ ــي ش ــرك ــة أمـ ــن سـيـبــرانــي
ع ـم ـلــت م ــع ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة لكشف
القراصنة الذين يقفون خلف الهجمات التي
شنتها مجموعة أنونيموس على أمازون و
فيزا و ،PayPalكاشفة أن الشركة تعاونت
مــع شركتي  Palantirو Bericoلتشويه
سمعة ويكيليكس ومؤيديها الرئيسيني،
بمن فيهم جلني غرينوالد.
ف ــي  11حـ ــزيـ ــران  ،2011أعـ ـل ــن ب ــاري ــت

مـلـخــص م ـش ــروع اس ـم ــه ،Project PM
وهو جهد بحثي من مصادر جماهيرية
له أهداف عدة ،أولها دراسة رسائل البريد
اإللـكـتــرونــي الـتــي ســرقــت مــن .HBGary
ث ــانـ ـي ــا ،نـ ـش ــر هـ ـ ــذه املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات األولـ ـي ــة
املصدر في موقع يسمح للقراء بتعديلها
واملساهمة بمزيد مــن املعلومات .وثالثًا،
اسـتـخــدام هــذه الــوثــائــق لتحديد العالقات
بــن الـشــركــات الـخــاصــة والـحـكــومـيــة .في
ك ــان ــون األول  ،2011خـ ــرق ال ـقــراص ـنــة
شـبـكــات شــركــة  ،Stratforكــاشـفــن عن
أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة م ــاي ــن رس ــال ــة بــريــد
إلكتروني نشرتها ويكيليكس فــي وقت
الحــق .تزعم الحكومة أنــه فــي  25كانون
األول  ،2011نقل باريت بــراون الــى قناته
 Project PMبـيــانــات بـطــاقــات االعـتـمــاد
الناتجة من اختراق  ،Stratforما جعلها
متاحة ألي كان .وفي  6آذار  ،2012اقتحم
مكتب التحقيقات الفيدرالي منازل باريت
ووالــدتــه ،بحثًا عــن سجالت تتعلق بعدد
من الهجمات وصادروا كمبيوتره .في 11
أيـلــول  ،2012نشر بــاريــت مقاطع فيديو
على يوتيوب بعنوان «مل ــاذا عميل مكتب
التحقيقات الفيدرالي روبرت سميث لديه
أس ـبــوعــان إلعـ ــادة مـمـتـلـكــاتــي» و»مـكـتــب
التحقيقات الفيدرالي اإلنذار األخير» .وفي
ال ـيــوم الـتــالــي ،نـشــر فـيــديــو «مل ــاذا ســأدمــر
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت
سميث ال ـجــزء ال ـثــالــث» .فــي الـيــوم الـتــالــي،
اق ـت ـحــم م ـنــزل ب ــاري ــت م ــرة أخـ ــرى وح ــرم
من اإلفــراج عنه بكفالة .اتهم باريت بداية
بتهديد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي،
وال ـت ـه ـمــة ال ـثــان ـيــة ه ــي عــاق ـتــه بــاخ ـتــراق
إنونيموس لقاعدة بيانات .Stratfor

فيلم
من أجل إنتاج أكبر والقيام بخروقات
أقوى .عام  2011اعتقل هكتور منسغر،
املعروف بـ»سابو» ،وواجه عدة اتهامات
بسبب أعماله في مجموعة «لولزسك»،
حيث تواطأ في  250عملية قرصنة ضد
جـهــات خــاصــة وعــامــةّ ،
مسببًا أض ــرارًا
بقيمة  50مليون دوالر أميركي .تعاون
«ســابــو» مــع املكتب الـفــدرالــي ،فاضحًا
هــويــة أف ــراد ضمن فــريـقــه ،مــا أدى إلى
مالحقات قضائية متعددة فــي جميع
أنحاء العالم.

القبعات الرمادية
ه ــؤالء هــم الــوسـطـيــون الــذيــن يقومون
بـبـيــع اكـتـشــافــاتـهــم ل ـل ـث ـغــرات األمـنـيــة
الجدية والخطيرة للحكومة ،واألجهزة
األم ـن ـيــة وأجـ ـه ــزة امل ـخ ــاب ــرات الـعــاملـيــة
أو لـلـجـيــش ،لـتـقــوم ب ــدوره ــا بــاخـتــراق
الثغرة من أجل إيــذاء الخصم ،وتدمير
م ـع ـل ــوم ــات ــه أو إلل ـ ـقـ ــاء الـ ـقـ ـب ــض عـلــى
امل ـج ــرم ــن وامل ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم .الـقـبـعــات
الرمادية قد يكونون أفرادًا أو مجموعة
بــاح ـثــن أو م ـت ـعــاقــدي دف ـ ــاع ك ـمــا في
الواليات املتحدة ،يكتشفون الثغرات في
البرامج املستخدمة ويبيعونها عندما
يناسبهم األمر .لعل أكثر حادثة مثيرة
للجدل كــانــت عند قـيــام شــركــة Vupen
ألمن
سابقًا ( zerodiumاآلن) الفرنسية ّ
املعلومات باكتشاف ثغرة في متصفح
االنترنت غوغل كروم عام  ،2012وقرروا
االعالن عن هذه الثغرة في مؤتمر دولي
ً
لألمن السيبراني بدال من إبالغ غوغل
مسبقًا.
راغب...

«We Are Legion: The
»Story of the Hacktivists
هو فيلم وثائقي من إخراج براين كنابنبرغر
صدر عام  2012يأخذنا داخل عالم مجموعة
«انونيموس» الراديكالية التي أعادت تعريف
العصيان املدني للعصر الرقمي .يستكشف
الفيلم الجذور التاريخية ملجموعات اختراق
نــاشـطــة فــي وق ــت مـبـكــر مـثــل Cult of the
 Dead Cowو Electronic Disturbance
 Theaterثــم يتبع مجموعة «انــونـيـمــوس».
مــن خــال مـقــابــات مــع أعـضــاء حاليني في
املجموعة ،خرج بعضهم مؤخرا من السجن،
وآخرون ال يزالون ينتظرون املحاكمة ،فضال
ع ــن ك ـتــاب وأكــادي ـم ـيــن والع ـب ــن رئيسيني
في مختلف الهجمات ،يتتبع الفيلم التطور
الجماعي للمجموعة مــن املــرح واملقالب من
موقع  4chanإلى ان اصبحت واحدة من اكثر
الحركات التغييرية في العالم.
املصدر:
www.wearelegionthedocumentary.com
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رياضة

ّ
العهد يقع في المحظور ويتعثر
الكرة اللبنانية

ّ
وقع المحظور وتعثر
العهد .فقد بطل لبنان
ومتصدر الترتيب (حتى
اآلن) نقطتين غاليتين بعد
اإلخاء
تعادله مع مضيفه ٌ
األهلي عاليه .تعادل حدث،
لكن حدثًا آخر كان يحصل
ليلة المباراة :صورة لالعبي
العهد في مقهى مع
«أرغيلة» .مشهد ليس بجديد
على العبي كرة القدم في
لبنان ،لكنه يبقى نافرًا وغير
مقبول ،وخصوصًا في
توقيته

ثانيًا والفارق نقطة.
أم ــا األم ــر الـثــانــي ،فـهــو أن الـعـهــد فقد
نـقـطـتــن بـخـطــأ تـحـكـيـمــي ح ـيــث كــان
من املمكن أن يخرج فائزًا لو احتسب
الـ ـه ــدف .وه ـن ــا ق ــد ي ـق ــول ك ـث ـي ــرون إن
ال ـع ـه ــد ف ـ ــاز األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي عـلــى
الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ بـ ـخـ ـط ــأ ت ـح ـك ـي ـم ــي ب ـعــد
احتساب هــدف غير صحيح وبداعي
ال ـت ـس ـلــل أيـ ـض ــا ع ـل ــى ح ـس ــن شـعـيـتــو
«م ــون ــي» وك ــان ــت الـنـتـيـجــة مـتـعــادلــة
 1 - 1قبل أن يفوز العهد  1 - 3حيث
سـ ّـجــل أيـضــا مــن ركـلــة ج ــزاء .لكن هذا
م ـن ـطــق ،رغ ــم صــواب ـي ـتــه ،ال يـمـكــن أن
يقبله العهداويون الفاقدون نقطتني
ـط كــروي ال يــرى إال ما لــه ،وال
في وسـ ٍ
يرى ما عليه.
مباراة اإلخاء والعهد انتهت بالتعادل
ال ـس ـل ـبــي .ل ـكــن الـسـلـبـيــة ل ــم ت ـكــن فقط
فــي نتيجة امل ـبــاراة ،بــل فــي ص ــورة تم
تــداول ـهــا أم ــس عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي لالعبي العهد فــي مقهى

مع «أرغيلة» .أكثر من ثمانية العبني
ي ـظ ـه ــر م ـن ـه ــم حـ ـس ــن دق ـ ـيـ ــق وع ـل ــي
الـسـعــدي عـشـيــة امل ـب ــاراة «يــؤرغ ـلــون»
ف ــي وق ــت م ــن امل ـف ـتــرض أن ي ـكــون فيه
الالعبون في معسكر مغلق.
بــالـفـعــل ،الـعـهــد دخ ــل فــي معسكر في
فـنــدق « »Four Pointsفــي ف ــردان ،لكن
ال ــاعـ ـب ــن ط ـل ـب ــوا مـ ــن م ــدي ــر ال ـفــريــق
محمد شــري بعد الـعـشــاء فـتــرة راحــة
لـ  45دقيقة يخرجون فيها من الفندق
لـ«تغيير جــو» .إال أن الالعبني انتهى
بـ ـه ــم األمـ ـ ـ ــر فـ ــي م ـق ـه ــى ق ــري ــب حـيــث
التقطت لهم الصورة.
وبعيدًا عن «التنظير» ،يعلم الجميع
أن مـعـظــم الع ـبــي لـبـنــان «يــؤرغ ـلــون»
ويـ ـسـ ـه ــرون ح ـت ــى س ــاع ــات ال ـص ـبــاح
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وأن عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا م ـن ـهــم
يـتـقــاضــون رواتـ ــب مـحـتــرفــن ،لكنهم
ي ـع ـي ـش ــون حـ ـي ــاة هـ ـ ـ ــواة .ل ـك ــن ه ـ ــذا ال
يبرر «السقطة» التي وقع فيها العبو
الـعـهــد ،وخـصــوصــا أنـهــم فــي معسكر

عشية مباراة حساسة وصعبة ،وبأقل
تـقــديــر يمكن التخلي عــن «األرغـيـلــة»
لليلة واح ــدة فـقــط ،إذا لــم نـقــل بشكل
عام.
فمن املفترض أن املعسكر هو لوضع
ال ــاع ـب ــن ف ــي أج ـ ـ ــواء امل ـ ـبـ ــاراة وع ــدم

تناقلت مواقع التواصل
االجتماعي صورة لالعبي العهد
«يؤرغلون» عشية المباراة
ت ـش ـت ـيــت أفـ ـك ــاره ــم أو ال ـس ـه ــر حـتــى
ساعة متأخرة ،وهو ّ
يكبد النادي آالف
الدوالرات .لكن قلة مسؤولية الالعبني
واس ـت ـه ـت ــاره ــم أح ــرج ــا ال ـج ـم ـيــع فــي
العهد عبر صورة تم تناقلها لالعبني
يؤرغلون في معسكرهم.
آفة الالمسؤولية وعقلية الهواة ليست

مـحـصــورة بــاعـبــي الـعـهــد فـقــط ،فهي
ـاد ،واملقاهي
تنسحب على أكثر من نـ ٍ
تشهد على ذلــك وخصوصًا الشعبية
منها .هناك مقولة أن كل شيء في كرة
ـاو ،مــن الــرواتــب الــى اإلدارات
الـقــدم ه ـ ٍ
الى املالعب ،لكن هل هذا يبرر ما يقوم
به الالعبون؟
بــالـطـبــع ال .أمـ ــس ،سـقـطــة ك ـب ـيــرة في
الـعـهــد ،البعض قــد ّ
يحمل املسؤولية
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي أو مل ــدي ــر
ال ـفــريــق ،لـكــن م ــن يـتـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة
ً
فعال هم الالعبون أنفسهم .سيناريو
يتكرر في معظم البعثات واملعسكرات،
سـ ـ ــواء ف ــي امل ـن ـت ـخ ـبــات أو ف ــي أن ــدي ــة
ّ
يتحمل املسؤولية هم
أخــرى .هــل مــن
ال ـق ـ ّـي ـم ــون ع ـلــى ال ـ ـنـ ــادي؟ بــال ـط ـبــع ال.
فالعبو كرة القدم ،وخصوصًا الرجال
منهم ناضجون وواعون .ومن يحتاج
ً
الى «دركــي» منهم كي يكون مسؤوال،
فحينها تكون املشكلة فيه وليست في
«الدركي».

عبد القادر سعد
ل ــم يـنـجــح فــريــق الـعـهــد ف ــي ف ــك عـقــدة
خ ـص ـمــه اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ه ــذا
املـ ــوسـ ــم .ف ــال ـف ــري ـق ــان ال ـ ـلـ ــذان ت ـع ــادال
ذه ــاب ــا  1 - 1ضـمــن األس ـب ــوع الـثــالــث
عادا وتعادال سلبًا في افتتاح املرحلة
الـثــامـنــة عـشــرة مــن الـ ــدوري اللبناني
لكرة القدم على ملعب بحمدون.
ّ
ّ
تعثر العهد أم ــام فــريــق يحتل املركز
الرابع في الترتيب ،وعزز رصيده أمس
ً
الــى  29نقطة ،ويملك سـجــا يتشابه
تقريبًا مع العهد في بعض النواحي.
بطل لبنان لم يخسر أي مباراة حتى
اآلن ،واإلخـ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي ع ــال ـي ــه خـســر
مــرة واح ــدة فقط مــن أصــل  18مـبــاراة.
خـ ـس ــارة ل ــم ي ـك ــن يـسـتـحـقـهــا ال ـفــريــق
ال ـج ـب ـلــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق وك ــان ــت أم ــام
النجمة في أســوأ عــرض للنجماويني
ض ـم ــن األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ذهـ ــاب
ال ــدوري على ملعب صيدا .أضــف الى
ذلــك أن العهد يملك أفـضــل خــط دفــاع
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ح ـيــث تـلـقــت ش ـبــاكــه 8
أهداف في  18لقاء ،واإلخاء يملك ثاني
أفضل خط دفــاع مع دخــول مرماه 14
ّ
هدفًا .وإذا دل هذا على شيء فعلى أن
اإلخــاء مقاتل شرس وخصوصًا حني
يـلـعــب ع ـلــى أرضـ ــه الـصـعـبــة ع ـلــى أي
فريق.
ّ
لكن ملاذا تعثر العهد؟
أس ـبــاب ع ــدة ،أول ـهــا الـضـغــط النفسي
على الالعبني الذين بدوا مستعجلني
الـفــوز .ثانيًا ،ال ــروح القتالية العالية
لـصــاحــب األرض ال ــذي نـجــح ف ــي جـ ّـر
ضيفه نحو التعادل املر ،في ظل تألق
حارسه شاكر وهبي ،وخصوصًا في
وج ــه نـجــم الـعـهــد أح ـمــد زريـ ــق .ثــالــث
األس ـ ـبـ ــاب ،ال ـخ ـط ــأ ال ـت ـح ـك ـي ـمــي ال ــذي
ح ـصــل ف ــي ال ـل ـقــاء م ــع ع ــدم احـتـســاب
هدف صحيح ملصلحة العهد ،سجله
زري ــق ،ول ــم يحتسبه الـحـكــم املـســاعــد
س ـل ـي ــم س ـ ـ ــراج بـ ــداعـ ــي وج ـ ـ ــودّ تـسـلــل
غير موجود .خطأ تحكيمي أثــر على
نتيجة املباراة ،لكن ال شك أنه لم يكن
السبب الوحيد في تعثر العهداويني
ال ــذي ــن ك ـ ــادوا أن ي ـخــرج ــوا خــاســريــن
ل ــوال مـجــانـبــة ال ـحــظ صــاحــب األرض
ف ــي كــرتــن خـطــرتــن ألح ـمــد حـجــازي
وسعيد عواضة.
تكمن مــرارة التعادل لدى العهداويني
في أمرين ،األول هو أن الصدارة التي
يحتلها «األص ـفــر» برصيد  42نقطة
أصـ ـبـ ـح ــت م ـ ـهـ ــددة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر مــن
الـخـصــم ال ـل ــدود الـنـجـمــة ال ــذي يحتل
املركز الثاني برصيد  40نقطة ،حيث
إن فــوزه على السالم زغرتا في ختام
األسـبــوع الثامن عشر يــوم األح ــد في
املرداشية عند الساعة  16.00سيعني
أن النجمة سيتصدر للمرة األولى هذا
املوسم بشكل كامل ألسبوع على األقل
وليس مؤقتًا ،وبفارق نقطة عن العهد
لتنقلب اآلية التي استمرت على مدى
أســابـيــع طــويـلــة :العهد أول والنجمة

الصفاء يواجه األنصار بال رئيس

ُيستكمل اليوم األسبوع الثامن عشر من
ال ــدوري اللبناني لكرة الـقــدم بلقاء وحيد
يجمع الـصـفــاء مــع ضيفه األن ـصــار عند
الساعة  14.40على ملعب بحمدون .لقاء
يأتي مبكرًا الرتباط األنصاريني بمباراة
صعبة في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
الثالثاء املقبل مع فريق الفيصلي األردني
ضمن املجموعة الثالثة على ملعب املدينة
الرياضية عند الساعة .15.00
لـقــاء األن ـصــار والـصـفــاء قــد يـكــون عــاديــا
ع ـلــى الـ ـ ــورق م ــن نــاح ـيــة ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام.
فالفريقان فقدا حظوظهما باملنافسة على
اللقب ،حيث يحتل الصفاء املــركــز الثالث
برصيد  29نقطة في حني يحتل األنصار
املركز السادس برصيد  25نقطة.
ل ـكــن ح ـي ـثـ ّـيــات املـ ـب ــاراة ت ـنــزع عـنـهــا صفة
«العادية» .فالصفاء يدخل الى اللقاء على
ّ
وقع استقالة رئيسه وليد غنام مساء أمس

فاز الصفاء على األنصار ذهابًا ( 1-3مروان طحطح)

ّ
مــع أع ـضــاء ادارت ـ ــه ألس ـبــاب تـتـعــلــق بعدم
قدرته على تنفيذ املشروع الــذي أتــى على
أساسه ،معتبرًا أن هناك من وضع عراقيل
كثيرة كي ال يتم تنفيذ املـشــروع« ،وحتى
ال نـكــون شـهــود زور» كما جــاء فــي بيان

ّ
االستقالة .وال تبدو استقالة غنام مفاجأة
في ظل الثقة املفقودة بينه وبــن الرجلني
القويني في النادي أمني السر هيثم شعبان
وأم ـ ــن ال ـص ـن ــدوق ج ـه ــاد ال ـش ـح ــف .لكن
ّ
يبقى السؤال األهم :من سيخلف غنام في

رئاسة الصفاء؟ وهــل يكون رئيس نادي
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ال ـســابــق غ ــازي الـشـعــار
الرئيس املقبل في خطوة ستكون سابقة
في لبنان بحيث يكون شخص ما رئيسًا
لناديني في موسم واحد.
أم ــا األن ـصــار فـيــأتــي ال ــى ملعب بحمدون
ثأر من الصفاويني بعد السقوط
باحثًا عن ٍ
أمامهم  3 - 1ذهابًا ،وهو يبحث عن فوز
محلي طال انتظاره بعد سلسلة من النتائج
املتواضعة آخرها أمام الشباب العربي - 0
ّ
 .1أمـ ٌـر ترتبت عليه إجــراءات بحق حوالى
خمسة الالعبني تعرضوا لعقوبات مالية
بـنـســب مـتـفــاوتــة نتيجة األداء املـتــواضــع
وعـ ــدم ال ـت ـط ـ ّـور ،لـيــس فـقــط أمـ ــام الـشـبــاب
الـعــربــي بــل فــي م ـبــاراتــي اإلصـ ــاح الـبــرج
الـشـمــالــي ال ـتــي خـســرهــا األن ـص ــار 3 - 1
وأمام النجمة التي خرج فيها األنصار من
الكأس بنتيجة .1 - 0
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كرة المضرب

روجيه فيديرر

«هنا يعيش الرقم واحد»
عاد روجيه فيديرر بعد تعرضه لإلصابة في  2017وابتعاده  6أشهر عن المالعب أقوى
مما كان .بسنيه الـ  36استعاد هذا النجم الكبير صدارة التصنيف العالمي لالعبي التنس للمرة
األولى منذ  .2012أصبح الالعب األكبر سنًا في التاريخ الذي ّ
يتزعم الترتيب

تصميم
عماد خالدي

حسن زين الدين
إن ــه شـهــر آب ع ــام  .1998اس ــم روجـيــه
ف ـي ــدي ــرر س ـي ـظ ـهــر ل ـل ـمــرة األول ـ ــى إلــى
العلن .اليافع السويسري يـحــرز لقب
بطولة ويمبلدون للناشئني .وسائل
اإلعالم السويسرية تهتم بابن بلدها،
تسأله« :ما هو طموحك؟» .يأتي جواب
ابــن الـســادســة عـشــرةّ :
«أود االنضمام
إلى قائمة أفضل  100العب في العالم
وأن أقوم باألفضل .يجب أن أعمل أكثر
بكثير في التدريبات».
إنـ ــه ش ـه ــر شـ ـب ــاط  .2018ذلـ ــك الـفـتــى
ً
أص ـبــح «ك ـه ــا» (بــاملـفـهــوم الــريــاضــي)
اآلن .ب ــات فــي الـ ـ  36مــن ع ـمــره .مضى
 20ع ــام ــا ع ـل ــى ك ـل ـمــاتــه تـ ـل ــك .ه ــا هــو
بعد انتهاء املباراة النهائية في دورة
روت ــردام الهولندية وف ــوزه بها يضع
ّ
مصدق .بات هذا
يديه على وجهه غير
«ال ـ َـه ـ ِـرم» فــي صـ ــدارة تصنيف العبي
التنس املحترفني مجددًا .قبل  20عامًا
ك ــان حـلـمــه أن ي ـكــون ب ــن أف ـضــل 100
العــب فــي العالم ،وهــا هــو اآلن بسنيه
الـ ـ  36و 6أشـهــر بالتمام فــي الـصــدارة
الـ ـت ــي ف ـق ــده ــا أم ـ ــام الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش عام  .2012بات اآلن أكبر
العب في التاريخ يتصدر التصنيف...
هذه هي األسطورة.
لم تتعب السنني فيديرر« .جوهر» هذا
النجم الكبير ما بعد سنيه الـ  .35في
كــانــون الـثــانــي  2017ت ـعـ ّـرض إلصــابــة
قــويــة أبـعــدتــه  6أشـهــر عــن املنافسات.
تــراجــع تصنيفه إلــى املــركــز ال ـ  .17ظن
الجميع أن فيديرر انتهى .أنه لن يعود
كما ذي قبل .لكن السويسري لم ييأس.
ب ـق ــي مـتـسـلـحــا ب ـط ـمــوحــه وب ـتــرك ـيــزه
وبعشقه للتنس ،هذه هي أسرار قوته.
عاد قويًا .قوي إلى درجة جعلت النجم
األميركي السابق جون ماكنرو يعرب
عن عدم استيعابه كيف يمكن أن يلعب
فيديرر اآلن أفـضــل مما كــان عليه في
شبابه.
ً
م ــن الـطـبـيـعــي ف ـعــا أن ي ـبــدو مــاكـنــرو
مندهشًا .األمـيــركــي نفسه اعـتــزل عام
 1992بـســن  33عــامــا فــي املــركــز الـ ـ 20
في التصنيف العاملي ،وللمفارقة فإنه
عــاد عــن اعـتــزالــه عــام  1994للمشاركة
في دورة روتــردام نفسها إال أنه خرج
من الدور األول .نجم أميركي آخر كان
يـحـمــل الــرقــم الـقـيــاســي ل ـعــدد األل ـقــاب
في البطوالت الكبرى ( 14لقبًا) قبل أن
يتخطاه فيديرر نفسه ،أال وهــو بيت
سامبراس ،اعتزل في عــام  2003بسن
 32عامًا في املركز الـ  34في التصنيف.

أمـ ــا ال ـن ـج ــم األمـ ـي ــرك ــي اآلخ ـ ــر أن ــدري ــه
أغــاســي فقد اعـتــزل بسن  30عــامــا في
املــركــز ال ـ  20فــي التصنيف ،معلنًا أنه
فقد قوته والحافز ملواصلة املشوار.
لـكــن فـيــديــرر تـخـطــى ه ــؤالء بــأشــواط.
امل ـســألــة ال تـتـعـلــق ف ـقــط ب ـعــامــل الـســن
امل ـه ــم ط ـب ـعــا ،ب ــل ب ــاإلنـ ـج ــازات أي ـضــا.
بلقبه في روتــردام بات رصيد فيديرر
 97لـقـبــا بـيـنـهــا  20لـقـبــا ق ـيــاسـيــا في
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى و 303أس ــاب ـي ــع
ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـت ـص ـن ـيــف .ه ــو ال ــاع ــب
الوحيد الذي وصل  30مرة إلى نهائي
الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى وال ــوحـ ـي ــد الـ ــذي
خــاض فيها  10مباريات نهائية على
ال ـتــوالــي مـنــذ بـطــولــة وي ـم ـب ـلــدون عــام
 2005حتى بطولة أميركا عــام ،2007
أم ــا فــي املــركــز الـثــانــي فـيــأتــي فـيــديــرر
نفسه بـ  8مباريات نهائية من بطولة
روالن غ ــاروس عــام  2008إلــى بطولة
أوس ـت ــرال ـي ــا عـ ــام  .2010ه ــو الــوح ـيــد
أيضًا الــذي خــاض  5مباريات نهائية
على األقل في جميع البطوالت الكبرى،
والوحيد الذي خاض  11مباراة نهائية
في بطولة كبرى واحدة في ويمبلدون
الـ ـت ــي ي ـح ـمــل ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ب ـعــدد
ألـقــابـهــا ب ـ  8أل ـقــاب .أيـضــا وأي ـضــا هو
أكثر من وصــل إلــى ربــع نهائي جميع
البطوالت الكبرى في  54مناسبة.
ل ـكــن يـبـقــى ل ـ ـ «والدت ـ ـ ــه ال ـثــان ـيــة» بعد
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ف ـ ــي  2017وعـ ـ ــودتـ ـ ــه ب ـعــد
ت ـخ ـط ـيــه  35ع ــام ــا رون ـ ـ ــق خ ـ ـ ــاص ،إذ
إن ــه ت ـ ّـوج بـثــاثــة أل ـقــاب فــي الـبـطــوالت
الـكـبــرى (لـقـبــان فــي أوسـتــرالـيــا ولقب
في ويمبلدون) ،كما أنــه لم يخسر أي
مباراة حتى اآلن في عام  ،2018واألهم
أن ــه أص ـبــح ال ــاع ــب األك ـب ــر سـنــا ال ــذي
يتصدر التصنيف العاملي.
أم ـ ــام ك ــل هـ ــذه اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،وفـ ــي هــذه
السن ،هل اكتفى فيديرر؟ املنطق يقول
إن عـلــى ه ــذا الـنـجــم الـكـبـيــر أن يخلد
إلـ ــى ال ــراح ــة اآلن وهـ ــو ف ــي ال ـق ـم ــة .أن
يجلس على أريكته في منزله يشاهد
عـلــى الـتـلـفــاز بــاسـتـمـتــاع كــل مــا قـ ّـدمــه
ف ــي امل ــاع ــب .ل ـكــن ال ـس ــوي ـس ــري يــأبــى
ّ
مجرد التفكير بهذا األمر اآلن .يرى أن
لديه املزيد ّ
ليقدمه للجماهير ،للجيل
الجديد .لم يتعب فيديرر بعد .يتحدى
السنني ...واألسطورة ما زالت تنمو.
قـبــل عـشــريــن عــامــا ،وبـعــد ف ــوزه بلقب
إحدى الدورات للناشئني ،كتب فيديرر
ً
محتفال على باب غرفته« :هنا يعيش
الـ ــرقـ ــم واح ـ ـ ـ ــد» .لـ ــم ي ـخ ـط ــىء ف ـي ــدي ــرر
العبارة .حقًا هو الرقم واحــد على ّ
مر
السنني.
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جهان حلو *
م ــن امل ـف ـيــد دومـ ــا إن ـع ــاش ال ــذاك ــرة .فمعرفة
تاريخنا واجب تجاه الوطن وتجاه األجيال
الصاعدة حتى ال نسمح للقوى الرجعية أو
الفاشية بالعبور إلــى ال ــرأي الـعــام ،عبر ما
يبدو أنه فكر أو فن أو إعالم ليبرالي شعبوي
بعضه ي ــروج لتبييض تــاريــخ وطـمــوحــات
بقايا الفاشية في لبنان .وتصبح الخطورة
أك ـ ـبـ ــر مـ ــع تـ ـص ــاع ــد امل ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـف ــاش ـي ــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة امل ـت ــراف ـق ــة م ــع ت ــواط ــؤ ودع ــم
الرجعيات العربية لها بشكل سافر ومعيب.
ما من شك أن الحكومات والحركات الفاشية
كــانــت امل ـحــرك أو الـعــامــل الــرئـيـســي للعديد
مــن ال ـحــروب األهـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة والعاملية
امل ــدمــرة واملـلـيـئــة ب ــاإلج ــرام والـبـشــاعــة .ومــا
علينا إال الرجوع إلى التاريخ الحديث :إلى
هـتـلــر ومــوســول ـي ـنــي وف ــران ـك ــو وبـيـنــوشـيــه
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــود .هـ ــذه
ال ـح ــرك ــات تـتـمـيــز بــالـعـنـصــريــة والـتـعـصــب
ال ــوط ـن ــي ال ـشــوف ـي ـنــي ،وت ـج ــد أن الـعـسـكــرة
والـحــرب الطريق األوحــد لضمان السيطرة
ع ـل ــى مـ ـق ــوم ــات ال ـب ـل ــد أو ع ـل ــى أم ـ ــم أخ ــرى
م ــن مـنـطـلــق ال ـب ـق ــاء ل ــأق ــوى ،ك ـمــا يـمـيــزهــا
االستسالم والخضوع لقائد متسلط قوي
الذي بإمكانه مواجهة «البعبع».
وتنشأ هذه الحركات الفاشية عــادة بسبب
الشعور (صحيح أو مختلق) باختالل في
مــوازيــن الـقــوى ملصلحة قــوى تقدمية تريد
ال ـس ـيــر بــامل ـج ـت ـمــع إلـ ــى األمـ ـ ــام أو ال ـش ـعــور
ب ــوج ــود ف ــرص ــة ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى الـسـلـطــة
وإخـ ـ ـض ـ ــاع اآلخ ـ ــري ـ ــن ب ــالـ ـق ــوة .وت ـس ـت ـخــدم
وسائل اإلعالم لشحن جمهورها وتضليله.
وي ـ ـبـ ــدو اإلعـ ـ ـ ــام م ـل ـت ـب ـســا أو ب ـل ـب ــاس نـيــو
ليبرالي عندما تـكــون مــوازيــن الـقــوى لغير
مصلحة القوى اليمينية الفاشية.

الفاشية والحرب األهلية في لبنان:
خلفية سريعة

أشعلت الفاشية اللبنانية ّ
وأججت الحرب
األهـلـيــة ،وكــانــت مـســؤولــة عــن معظم القتل
والدمار والتطهير العرقي الذي نجم عنها.
ول ـ ــدت ال ـفــاش ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن ق ـلــب حــزب
«ال ـك ـت ــائ ــب» ال ـ ــذي كـ ــان أحـ ــد أب ـ ــرز األح ـ ــزاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ف ــي بـ ــدايـ ــات ال ـح ــرب
األهليةّ .أسسه بيار الجميل كحركة قومية
ش ـبــاب ـيــة م ـس ـت ــوح ــاة م ــن الـ ـح ــزب ال ـفــاشــي
ّ
الجميل ألملانيا،
األملــانــي ،وذلــك بعد زي ــارة
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـن ــازي ــة .وت ـح ــول «الـكـتــائــب»
بعدها إلى حزب سياسي والعمود الفقري
ل ـل ـق ــوى ال ـف ــاش ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان وف ـ ــي تـكــويــن
«القوات اللبنانية» و«الجبهة اللبنانية».
وكان الحزب يمثل املارونية السياسية التي
لها املقعد الرئاسي األعلى في نظام الحكم
الطائفي اللبناني ،وكانت تؤجج الخطاب
ال ـع ـن ـصــري وال ـت ـخ ــوي ــف م ــن اآلخ ـ ــر األدنـ ــى
م ـقــامــا« ،ف ـهــي الــوح ـيــدة ال ـجــديــرة «بــإحـيــاء
مجد الوطن» ،كما كانت أقرب سياسيًا إلى
فرنسا «األم الـحـنــون» وال تــؤمــن باالنتماء
املشرقي العربي «املتخلف».
ك ــان ــت األسـ ـب ــاب امل ـع ـل ـنــة ل ـل ـحــرب الـفــاشـيــة
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي املـ ـسـ ـل ــح وب ـع ـب ــع

الـ ـت ــوط ــن ،وك ـل ـه ــا أسـ ـب ــاب مـخـتـلـقــة لـنـشــر
الخوف بني جماهير القوى الفاشية وتبرير
الـحــل الـعـسـكــري .وال ــواقــع غـيــر ذل ــك؛ فهدف
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة الــوح ـيــد ك ــان تحرير
فلسطني وال ترضى باملطلق بأي وطن بديل.
وك ــان ــت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة املـعـلـنــة أن ال ـث ــورة
ضرورية وبحاجة إلى قاعدة آمنة .فالكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي يـ ـه ــدد ك ــاف ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
وخ ــاص ــة دول الـ ـط ــوق ،وت ـح ــري ــر فلسطني
واجب قومي ،وعلينا رفض نتائج معاهدة
سايكس ،بيكو الهادفة إلى ترسيخ الوجود
االسـتـعـمــاري فــي املنطقة وسـلــب سيادتها
وثرواتها.
وكـ ـ ــان م ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن ت ـن ــاص ــر ال ـش ـعــوب
العربية وغالبية الشعب اللبناني بحماسة
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ألن ـهــا ج ـســدت األم ــل
ال ـع ــرب ــي ف ــي ال ـت ـح ــرر والـ ــوحـ ــدة وال ـك ــرام ــة،
وانضم املئات منهم إلى صفوفها مقاتلني.
وكــان هناك إجماع على الحق الفلسطيني
ف ــي امل ـق ــاوم ــة ،وأن فـلـسـطــن قـضـيــة ال ـعــرب
امل ــرك ــزي ــة .أمـ ــا ب ـع ـبــع «الـ ـت ــوط ــن» ،الـسـيــف
امل ـش ـه ــر فـ ــي وج ـ ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ل ـت ـبــريــر
قتلهم وإخـضــاعـهــم وحــرمــانـهــم حـتــى هــذا
اليوم الحد األدنى من حقوقهم املدنية ،فهو
حجة واهـيــة تستند إلــى املنطق العنصري
الفاشي .فلو أراد الفلسطينيون التوطني ،ملا
انضموا بحماسة إلــى الـثــورة الفلسطينية
وقدموا اآلالف واآلالف من الشهداء ،ولكانوا
قبلوا منذ سنني طويلة بــاملـغــريــات املالية
األميركية للتوطني والتنازل عن حق العودة.
أم ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،ف ـك ــان ــت ال ــدف ــاع
ع ـ ــن املـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات الـ ـط ــائـ ـف ـ ّـي ــة لـ ـلـ ـم ــارون ـ ّـي ــة
السياسية والقضاء على التحول التحرري
الــدي ـمــوقــراطــي الـ ــذي ب ــدأ يـنـتـشــر ف ــي لبنان
مهددًا البنية اإلقطاعية الطائفية والتبعية
ل ــاس ـت ـع ـم ــار ،ال ـ ــذي اتـ ـس ــع زخـ ـم ــه مـ ــع نـمــو
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وال ـن ـق ــاب ــي ومـ ــع ال ـتــاحــم
مــع ال ـثــورة الفلسطينية .ولـهــذا بــدأ اإلع ــداد
ل ـل ـحــرب األه ـل ـي ــة مل ـنــع ال ـت ـح ــول االج ـت ـمــاعــي
الديموقراطي التقدمي.
أم ــام ه ــذه املـعـطـيــات ،ب ــدأت ميليشيا حــزب
الكتائب االستعداد لفرض سيطرتها بالقوة،
وت ـحــال ـفــت م ــع األحـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة األخـ ــرى،
وقـ ــامـ ــت ع ـل ــى ع ـس ـك ــرة امل ـج ـت ـم ــع وت ــأج ـي ــج
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـط ــائ ـف ــي والـ ـعـ ـنـ ـص ــري .وع ـ ــززت
عالقاتها مع الغرب واألنظمة الرجعية ومع
العدو اإلسرائيلي ،وكانت عالقات الحزب مع
الكيان الصهيوني ترجع إلــى  1948ـ ،1951
وتجددت بقوة خالل الحرب األهلية .بعبارة
أخرى :بدأت العالقة مع إسرائيل قبل ظهور
«مـنـظـمــة الـتـحــريــر الفلسطينية» بـسـنــوات،
وق ـب ــل ظ ـه ــور ي ــاس ــر ع ــرف ــات ع ـل ــى ال ـســاحــة
اللبنانية أو على أي ساحة ،كما ذكر املؤرخ
اإلسرائيلي بني مورس في مقالة نشرت في
مجلة «دراسات في الصهيونية» عام .1984
كــانــت ال ـح ــرب كـكــل ال ـح ــروب األه ـل ـيــة بشعة
ومـ ــدمـ ــرة ب ـك ــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـم ــة ،دف ـ ــع ثـمـنـهــا
ال ـش ـع ـب ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .وم ــن
املـ ـ ــؤسـ ـ ــف أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب أخـ ـ ـ ـ ــذت أي ـض ــا
ال ـط ــاب ــع ال ـط ــائ ـف ــي ال ـب ـش ــع واس ـت ـه ــدف ــت كــل
الفلسطينيني وكــل املسلمني دون استثناء،
وكذلك املسيحيني الذين عارضوا مشروعها

ذروة الفيلم وما أراد دويري إبرازه تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن الحرب األهلية

ولدت الفاشية اللبنانية
من قلب «الكتائب» الذي
كان أحد أبرز األحزاب اليمينية
في بدايات الحرب األهلية

ّ
الجميل وحزب
الفاشي التدميري .كان بشير
«ال ـك ـت ــائ ــب» م ـس ــؤول ــن ع ــن أب ـش ــع ال ـجــرائــم
ال ـط ــائ ـف ـي ــة وع ـ ــن ج ــرائ ــم ال ـت ـط ـه ـيــر ال ـعــرقــي
للبنانيني املـسـلـمــن ،كـمــا ح ــدث فــي النبعة
وب ـ ــرج ح ـ ّـم ــود وال ـكــرن ـت ـي ـنــا وامل ـس ـل ــخ وحــي
بيضون .وفــي يــوم السبت األس ــود املـشــؤوم
وح ــده ،قتلت الـقــوات (الكتائبية /الفاشية)
 110مدنيني وخطفت حوالى  300شخص.
ســادت شريعة الغابة وشـ ّـرع القتل واإلبــادة

ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن ،فــاقـتـلـعــوا ب ـقــوة الـقـتــل
الهمجي والتدمير الكامل ملخيمات الالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ف ـ ــي مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم؛ ف ـح ـص ــار
وم ـج ــزرة مـخـيــم ت ــل الــزع ـتــر كــانــا م ــن أبـشــع
الجرائم اإلنسانية ،وراح ضحيتهما أكثر من
 4000شهيد ،كذلك دمــر مخيم جسر الباشا
بــالـكــامــل وال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن مـخـيــم ضبيه،
ولم يشفع لهذين املخيمني أن سكانهما من
الطائفة املسيحية التي ّ
ّ
الجميل
يدعي بشير
زورًا أنه وحركته الفاشية يدافعون عنها.
ّ
الجميل قــد صـ ّـرح بعد اجتياح
وكــان بشير
 1982ملجلة «تايم» أنه يفكر جديًا في تحويل
كـ ــل امل ـخ ـي ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ـ ــى ح ــدائ ــق
يستثن
للحيوانات أو إلى مالعب تنس! ولم
ِ
بـشـيــر والـفــاشـيــة الــدمــويــة ح ـل ـفــاءه ،فنفذت
قواته مجزرتني وحشيتني في إهدن والصفرا
طـ ــاولـ ــت ط ــون ــي ف ــرن ـج ـي ــة ودانـ ـ ـ ــي ش ـم ـعــون
وعائلتيهما ،بمن فيهما األط ـفــال .ولــم تكن
حرب اإللغاء بني املسيحيني أقل دموية .وملا
فـشــل ال ـفــاش ـيــون ،رغ ــم جــرائـمـهــم الــوحـشـيــة،
ف ــي ال ـق ـضــاء عـلــى أو حـتــى إض ـع ــاف ال ـثــورة
الفلسطينية وال ـحــركــة الــوطـنـيــة اللبنانية،
ال ـت ـقــت م ـصــال ـح ـهــم م ــع الـ ـع ــدو الـصـهـيــونــي

األكراد بعد عفرين
معتز حيسو *
َّ
إن جــان ـبــا م ــن اإلجـ ـح ــاف الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض له
ال ـســوريــون ،عــربــا وأكـ ـ ــرادًا ،يـعــود إل ــى أيــام
السلطنة الـعـثـمــانـيــة ،وأي ـضــا إل ــى مـقــررات
سايكس ـ بيكو التي فرضت تقسيمات جيو
سياسية ما زلنا نعاني من تداعياتها حتى
اللحظة .كــذلــك ،فــإن حلم األك ــراد بتأسيس
وطن قومي ،استنادًا إلى مخرجات معاهدة
سيفر ع ــام  ،1920حطمته نـتــائــج معاهدة
لــوزان  ،1923فاستمر وجــودهــم موزعًا في
غير دولة.
رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت مـ ــراه ـ ـنـ ــة األح ـ ـ ـ ــزاب
الكردية ،وتحديدًا القومية منها ،على دعم
دول ك ـب ــرى ل ـتــأس ـيــس دول ـت ـه ــم ال ـخ ــاصــة،
وخــاصــة فــي لحظات مفصلية كالتي تمر
بها مجتمعاتنا حاليًا ،مــا يثير جملة من
ّ
املتخيلة
الـتـســاؤالت حــول طبيعة دولتهم

وب ـن ـي ـت ـه ــا ،وم ـ ـ ــدى ان ـس ـج ــام ـه ــا مـ ــع امل ـي ــل
التطوري إلى نموذج الدولة الحديثة التي
ت ـ ـجـ ــاوزت ب ــأش ـك ــال ـه ــا ال ــراهـ ـن ــة وم ـس ـتــوى
تطورها األبـعــاد اإلثنية والعرقية ،وحــول
ط ـب ـي ـع ــة ع ــاق ـت ـه ــا م ـ ــع م ـح ـي ـط ـه ــا ال ـج ـي ــو
سياسي ،علمًا بــأن ربــط األك ــراد مصيرهم
السياسي بــاألوضــاع وال ـتــوازنــات الدولية
ّ
يحولهم إلــى وقــود ملشاريع دولـيــة ،ويعزز
دورهــم الوظيفي ،ويسهم أيضًا في ارتفاع
ّ
وترديها ،ويفاقم
وتيرة اضطراب أوضاعهم
تـ ـص ـ ّـدع ع ــاق ــات ـه ــم م ــع م ـك ــون ــات املـجـتـمــع
املحلي.
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،إن لفشل أنـظـمــة ال ــدول
الــوطـنـيــة الشمولية الكليانية ،بنسختها
العربية ،في تحقيق االستقرار االجتماعي
ملـ ـك ــون ــات امل ـج ـت ـم ــع ،وت ــزامـ ـن ــه ح ــال ـي ــا مــع
صراعات تحمل أبعادًا إقليمية ودولية في
غير دولة عربية وتحديدًا سوريا ،دورًا في

استمرت مراهنة
األحزاب الكردية على
دعم دول كبرى لتأسيس
دولتهم الخاصة

تحريض الذاكرة الكردية ،وارتماء أحزابها
القومية في أحضان دول كبرى بغية إقامة
دولتهم الخاصة.

من جانب آخر ،نشير إلى أن مفهوم الهوية
بتجلياته املتعددة واملختلفة ،يخضع على
ن ـحــو م ـل ـحــوظ ل ـتــأث ـي ــرات امل ـي ــول الـعــوملـيــة
امل ـض ـط ــرب ــة واملـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن امل ـيــل
العوملي إلى تشكيل هوية تستغرق الهويات
الـقــومـيــة والــوط ـن ـيــة واإلث ـن ـيــة يـتـعـثــر أم ــام
تحوالت العوملة النيو ليبرالية واالحتكارية
املتناقضة مــع املعايير الديمقراطية ،لكنه
يسهم فــي بلداننا خاصة فــي إع ــادة إنتاج
تلك الهويات ،وأيضًا البنى السلطوية من
م ـن ـظــور ي ـفــاقــم م ــن ال ـت ـم ـحــور حـ ــول الـ ــذات
اإلثـ ـنـ ـي ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـ ّـذه ـب ـي ــة س ـيــاس ـيــا.
ويـ ـت ــزام ــن ذل ـ ــك م ــع تـ ـج ــذر ظ ــاه ــرة ص ــراع
الـثـقــافــات ،مــا يـ ّ
ـؤســس فــي اللحظة العربية
الراهنة لخروجنا عن السياق العام لتطور
الــدولــة بمعانيها ومدلوالتها وتجلياتها
الحديثة.
إن مــا تـتـعــرض لــه مــديـنــة عـفــريــن مــن غــزو
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رأي

من هنا ،أحب أن أتطرق إلى فيلم زياد دويري
امل ـل ـت ـبــس «ال ـق ـض ـيــة  .»23ويـ ـب ــدو أن بعض
وســائــل اإلع ــام ،التي ال مجال لذكرها هنا،
تـمـضــي ف ــي امل ـس ــار ن ـف ـســه .وي ـج ــب الـتــأكـيــد
عـلــى رف ــض التطبيع ال ــذي ق ــام بــه الــدويــري
ب ـت ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـم ــه الـ ـس ـ ّـي ــئ «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» أو
«االعـ ـت ــداء» عــن روايـ ــة ال تـقــل س ــوءًا للكاتب
الـجــزائــري ياسمينة خـضــرا .الفيلم الجديد
يبدو للبعض متوازنًا ،ولكنه ملتبس وهدفه
ف ــي ال ـن ـهــايــة واضـ ــح رغ ــم ال ـت ـبــرئــة م ــن جهة
واإلدانـ ـ ـ ــة م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى .ف ـهــو ف ــي الـعـمــق
ّ
ويروج
فيلم غير متعاطف مع الفلسطينيني
لتبييض تــاريــخ الفاشية اللبنانية وتبرير
جرائمها وإنعاشها.
ي ـ ـقـ ــوم الـ ـفـ ـيـ ـل ــم عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدوث م ـش ـك ـل ــة بــن
فلسطيني ومسيحي لبناني يميني ،ولكن
التغطية اإلعالمية العامة للفيلم تشير إلى
أنـهــا بــن عـمــوم الفلسطينيني واملسيحيني
اللبنانيني ،وهذا ّ
بحد ذاته تشويه للحقيقة
وال ـت ــاري ــخ؛ فــالـشـعــب الفلسطيني بـعـيــد كل
البعد عــن الطائفية! يظهر البطل املسيحي
فــي الفيلم معجبًا ومـتــأثـرًا بــرمــوز الفاشية،
ّ
الجميل إلى سمير جعجع ،ولهذا
من بشير
ل ــم يـ ـت ــردد ف ــي أن ي ـق ــول لـلـفـلـسـطـيـنــي بـعــد
شجار بسيط« :إنـتــو [أنـتــم] شعب بــا أصل
«و» يــا ري ــت شـ ــارون خـلــص عـلـيـكــم» ،وهــذا
خطاب فاشي بامتياز ّ
يروج ببساطة لإلبادة
الجماعية!
ك ــان مــن الـطـبـيـعــي أن يـغـضــب الفلسطيني
ويـ ـس ــدد ل ــه ل ـك ـمــة ق ــوي ــة .وه ـن ــا ي ــرف ــع عليه
الـلـبـنــانــي الـقـضـيــة ال ـتــي هــي حـبـكــة الـفـيـلــم.

ول ــم يـكــن واض ـح ــا ملـ ــاذا رف ــض الفلسطيني
ال ـقــول علنًا عــن مـحـتــوى ه ــذه اإلهــانــة التي
عرفت بعد ذلــك حني تبرعت محامية تدافع
عن حقوق اإلنسان بالدفاع عنه .في البداية،
تبدو شخصية الفلسطيني إيجابية :رجل
م ـظ ـلــوم ل ـيــس ل ــه إذن بــال ـع ـمــل وي ـع ـمــل في
مهنة أدنى من مهاراته ،أخالقي غير مستعد
للتغطية على الرشى والفساد .ولكن فجأة
نجد أن له ماضيًا مخيفًا من العنف ،حيث
إن ــه ض ــرب ال ـط ـبــاخ األردنـ ـ ــي بـطـنـجــرة على
ّ
متسببًا في إعاقته الدائمة ألنه رفض
رأسه
أن يعطي الطفل الصغير رغيفًا إضافيًا من
الخبز.
ولـكــن ذروة الفيلم وم ــا أراد امل ـخــرج إب ــرازه
تحميل الفلسطينيني املسؤولية عن الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـظـ ـل ــم ال ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــاه ال ـل ـب ـن ــان ــي،
وي ـت ـضــح ذلـ ــك ح ــن ركـ ــز ف ــي م ـق ـطــع خــاص
ع ــن ب ـشــاعــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ع ـلــى م ــا جــرى
ف ــي ب ـلــدة ال ــدام ــور ،م ـب ــررًا مـسـلــك الـفــاشـيــن
وعنصريتهم! فالحرب األهلية البشعة التي
يجب أال تتكرر لم تبدأ في الدامور ولم تنتهِ
عـنــدهــا .واخ ـت ـيــارهــا ك ــأن مــا ج ــرى فـيـهــا لم
يحدث لغيرها من مناطق أخرى فلسطينية
ولبنانيةّ .
يميز بني ضحايا الحرب األهلية،
ف ـي ــذك ــر ب ـع ـض ـهــم وي ـن ـس ــى آالف ال ـض ـحــايــا
اآلخرين.
مخرج الفيلم جعل الفلسطيني يعلق تعليقًا
سخيفًا غريبًا بعد استعراض معركة الدامور
امل ـشــؤومــة إذ ي ـقــول ل ــه« :أن ـت ــم كـنـتــم تلهون
وترقصون وتقضون وقتكم في مدينة كان».
هذا غير صحيح ،إذ كان الكثير منهم غارقًا
فــي القتل والتطهير العرقي للفلسطينيني
وامل ـس ـل ـم ــن وامل ـس ـي ـح ـي ــن املـ ـع ــارض ــن فــي
مناطقهم.
لــو لــم يـكــن مـخــرج الفيلم يــريــد اإلسـ ــاءة إلــى
الفلسطيني في مختلف أحداث الفيلم ،لجعله
يقول للبناني هنا :الحرب األهلية بشعة دفع
ثمنها الشعبان اللبناني والفلسطيني وما
ح ــدث مــؤســف ،عنصريتكم وفــاشـيـتـكــم هي
التي بدأت الحرب ّ
وأججتها .وقول ذلك تعبير
ص ـح ـيــح ع ــن م ــوق ــف ع ـم ــوم الـفـلـسـطـيـنـيــن.
ك ـث ـيــرون وجـ ــدوا الـفـيـلــم ضـعـيـفــا فـنـيــا وفـيــه
ال ـعــديــد م ــن ال ـث ـغ ــرات ،وب ـم ـقــارن ـتــه فـنـيــا مع
فيلم دويري األول بيروت الغربية ،كان األول
أفضل .ولكن سخونة موضوع «القضية »23
أسهمت في انتشاره ألسباب متناقضة.
الـحــرب األهلية فــي لبنان انتهت .وإذا أراد
أحــد فتح صفحة الـحــديــث عنها بعيدًا عن
ال ـع ـن ـصــريــة وال ـغ ـط ــرس ــة وال ـت ـم ـن ــي إلبـ ــادة
ش ـعــب ب ــال ـك ــام ــل ،ي ـجــب أال ي ـك ــون ال ـحــديــث
عـنـهــا لـتـبــريــر أع ـمــال مـفـ ّـجــريـهــا ،ورمــوزهــا
الفاشيني ،أو للتعبير عن األمــانــي القديمة
بــإبــادة اآلخــريــن .مــع أن املحكمة فــي الفيلم
ّ
تبرئ الفلسطيني ،فإن الفيلم يدين الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وي ـ ـقـ ــدم األع ـ ـ ـ ــذار وامل ـ ـبـ ــررات
للتجييش الـعـنـصــري والـطــائـفــي وخـطــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة والـ ـعـ ـن ــف ب ــامل ـط ـل ــق .ال لـتـلـمـيــع
للفاشية ،بــل كــل اإلدانـ ــة ملــن ي ـبـ ّـرر لـشــارون
وأشكاله وحلفائه!
* ناشطة في
«االتحاد العام للمرأة الفلسطينية» ـ لبنان

تـهــدد أن ـقــرة بتوسيعه إل ــى مـنــاطــق أخــرى
ه ــدف ــه ك ـمــا ت ـ ّـدع ــي ح ـمــايــة أم ـن ـهــا ال ـقــومــي
مــن التمدد ال ـكــردي ،ومـنــع الـقــوات الكردية
املدعومة أميركيًا من االنتشار على الشريط
الحدودي بينها وبني سوريا .ولذلك عالقة
مـبــاشــرة بـمـخــاوفـهــا مــن قـيــام دول ــة كــرديــة
ع ـل ــى حـ ـ ــدودهـ ـ ــا .ورغ ـ ـ ــم غـ ـي ــاب املـ ــؤشـ ــرات
الدولية واإلقليمية الكافية على إقامة دولة
ك ــردي ــة ،ف ــإن مـصــالــح واش ـن ـطــن فــي تثبيت
وجودها العسكري في سوريا ،إضافة إلى
تقاطع مصالحها مــع أك ــراد ســوريــا ،يمكن
ً
أن تـشـكــل م ــدخ ــا إلـ ــى إق ــام ــة ك ـي ــان ك ــردي
ّ
املرجح أن يسهم ذلك في
شرق الفرات .ومن
تقويض عالقة واشنطن بغير دولة ،وبشكل
خ ــاص تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،م ــا يـعـنــي ارت ـفــاع
وتـ ـي ــرة االضـ ـط ــراب ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وإع ـ ــادة
إن ـتــاج تـحــالـفــات دول ـيــة وإقـلـيـمـيــة جــديــدة
تستند إلى معايير مختلفة.

تــأسـيـســا عـلــى مــا عــرض ـنــاه ،نـشـيــر إل ــى أن
ضمان األكراد حقوقهم السياسية والثقافية
وامل ــدنـ ـي ــة ي ـس ـتــوجــب وض ـع ـه ــا ف ــي س ـيــاق
وط ـن ــي دي ـم ــوق ــراط ــي ،م ــا يـعـنــي الـتـنـسـيــق
مــع ال ـقــوى السياسية الـســوريــة ومـكـ ّـونــات
املجتمع ال ـســوري لتشكيل رؤي ــة سياسية
وطنية ديموقراطية تقود إلى تمكني دولة
املــواطـنــة ،وتـ ّ
ـؤســس لـنـمــوذج حكم برملاني
ال مركزي يعزز تــداول السلطة والتشاركية
السياسية والفصل بني السلطات ،ويحافظ
عـ ـل ــى تـ ـم ــاس ــك ك ـي ــان ـي ــة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار والـ ـتـ ـم ــاس ــك امل ـج ـت ـم ـع ــي ،أي
ّ
تخطي إشكالية تسييس التمثيل األقلوي
اإلثـنــي الطائفي واملــذهـبــي فــي سـيــاق بناء
هوية سورية جامعة ،وإال فسنكون جميعًا
أمام مخاطر كارثية لن تنحصر في موجات
من التدخالت واالحتالالت الخارجية.
* باحث وكاتب سوري

الذي فشل أيضًا في القضاء على الثورة رغم
االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على القواعد
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـ ـقـ ــرى ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـح ــدودي ــة
وم ـخ ـي ـمــات ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،رغــم
إقامة إسرائيل شريط العار الحدودي بقيادة
ميليشيا سعد حــداد (ثــم أنطوان لحد) بعد
عدوان  .1978وجاء العدوان اإلسرائيلي على
لبنان عام  ،1982وقدمت إليه القوات الفاشية
كل التسهيالت والدعم مع الترحيب الحار!
جـ ـ ــذور ال ـف ــاش ـي ــة م ــا زالـ ـ ــت ع ـن ــد الـ ـط ــرف أو
األطراف التي تحلم بالحفاظ على مصالحها
وتـفـ ّـوقـهــا أم ــام ّ
أي خـلــل فــي م ــوازي ــن الـقــوى
أو تـغـيـيــر جـ ــذري ن ـحــو ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـقــدم
االج ـت ـم ــاع ــي ،وتـ ـح ــاول ال ـق ـضــاء ع ـلــى اآلخ ــر
باستعمال الوسائل كافة ،بما فيها الخيار
العسكري إذا فشلت الخيارات األخ ــرى ،بما
فيها التأجيج اإلعــامــي واإلغ ــراءات املالية،
وطبعًا التأجيج الطائفي أو املــذهـبــي ،فهو
السالح األمضى في لبنان لتغليف الصراع
االجتماعي واملؤسساتي على السلطة.
مــن املــؤســف أن ت ـجــري ه ــذه األيـ ــام مـحــاولــة
لتشويه الـتــاريــخ ،إذ إن املصالحة تمت في
ل ـب ـنــان ول ـك ــن ل ــم ي ـتــم الـتـقـيـيــم أو املـحــاسـبــة
ملـ ــن كـ ــانـ ــوا مـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ت ــدم ـي ــر ال ــوط ــن.
ويـ ـج ــري الـ ـي ــوم ال ـت ـل ـم ـيــع والـ ـت ــزوي ــر لــرمــوز
ال ـف ــاش ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا بـشـيــر
الـجـمـ ّـيــل وسـمـيــر جـعـجــع .هــل هــذا اسـتـعــداد
لشيء جديد أوســع مع العبني قدامى /جدد
واصطفافات جديدة؟

فيلم اإلهانة أو «القضية »23
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«الوطنية الفلسطينية»
وحركة المقاطعة
حيدر عيد *
ت ـش ـهــد امل ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة ع ـم ـل ـيــة م ـ ــوت «الــوط ـن ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» بـتـعــريـفـهــا ال ـس ــائ ــد ال ـ ــذي فــرضـتــه
ال ـب ــورج ــوازي ــة الفلسطينية لـيـعـ ّـبــر ع ــن مصالحها
الطبقية ،والذي تميز تاريخيًا باالنتقال من شعارات
ثــوريــة تـحــرريــة تـسـعــى لـتـحــريــر «ال ــوط ــن السليب»
وعودة الالجئني إلى القرى واملدن التي طهروا عرقيًا
منها ،وإلحاق هزيمة تاريخية باملشروع االستعماري
الصهيوني ثم بناء دولة ديمقراطية لكل سكانها ،إلى
القبول ببانتوستان على جــزء مــن أرض فلسطني
التاريخية .وفي الوقت نفسه ،تشهد املرحلة الحالية
عملية مـخــاض لـحــراك قــاعــدي ُ جــديــد يتميز بقدرة
على تخطي الحدود الفصائلية املقيدة لإلبداع املقاوم.
يتحرك هذا الحراك أفقيًا وباستراتيجية تمكنه من
اح ـت ــواء واسـتـيـعــاب الـقـطــاعــات الشعبية العريضة
وت ـح ــدي االح ـت ــال واألب ــارث ـه ـي ــد ،واي ـض ــا بــأسـلــوب
يتميز بالسعي إلــى الوعي الوطني ولكن ليس على
حساب الوعي االجتماعي.
إن ال ــرد ال ــذي ب ــدأ بــالـتـبـلــور عـلــى تصفية القضية
الفلسطينية ،من خالل االعتراف األميركي بالقدس
«عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل» ،وت ـصــويــت «ال ـل ـي ـكــود» على
ضــم الضفة الغربية ،ومحاولة إنـهــاء حــق الالجئني
فــي ال ـع ــودة ،وإصـ ــدار الكنيست اإلســرائـيـلــي املــزيــد
من القوانني العنصرية ،هو مقاومة شعبية باملعنى
الـشــامــل للكلمة ،وكــذلــك مـشــاركــة كــل قــوى الشعب
الفلسطيني مع حركة مقاطعة تتنامى بشكل ّ
يقض
مضاجع القيادات اإلسرائيلية .ولكن املؤسف ،ومن
منطلق ن ـقــدي ،هــو ع ــدم ان ـخــراط الكثير مــن القوى
الفصائلية (الوطنية) في املقاومة الشعبية انخراطًا
فـعـلـيــا ب ــل لـفـظـيــا ف ـقــط ،وهـ ــذا ي ـعــود إل ــى اسـتـعــاء
الفصائل في التعامل مع أشكال املقاومة كونها ال
تمر من تحت عباءتها األيديولوجية ،أو بسبب عدم
نضجها وعــدم انفتاحها واطــاعـهــا على التجارب
النضالية األممية األخرى.
تنجح فــي الــدعــوة مجتمعة إل ــى مسيرة
فـفــي حــن ً
مليونية نصرة للقدس ،تفشل في إقناع أعضائها
وأن ـص ــاره ــا ،بــل حـتــى قـيــاداتـهــا مــن ال ـصــف األول،
باملشاركة فــي فعاليات وانشطة املقاطعة وغيرها
من أشكال املقاومة الشعبية ،كالدعوة إلى مليونية
ن ـصــرة ل ـل ـقــدس ،رغ ــم تــوافــر كــل اإلم ـكــانــات املــاديــة
والدعائية .كذلك تكمن اإلشكالية األخرى ،التي برزت
في العقدين األخيرين ،في تراجع العمل التنظيمي
الفلسطيني وتحوله إلــى االرتـكــان على تــراث ثوري
لـتـبــريــر ت ـن ــازالت خـطـيــرة تتخطى الـقـيــم والتقاليد
املـتـعــارف عليها وطـنـيــا .مــن جـهــة أخ ــرى ،أسهمت
عملية «جرف الوعي» أو «أسلوة العقل الفلسطيني»
في خلق انعكاسات وارتدادات هائلة ،ليس فقط على
مجمل العمل الوطني الفلسطيني ،بل على مفهوم
التحرير برمته .وربما من األفضل في هذه املرحلة
التصفوية تخطي املـطــالـبــة بـمــراجـعــات داخـلـيــة في
الـفـصــائــل واألح ـ ــزاب الــوطـنـيــة بسبب الــوصــول إلــى
طريق مسدود ،والعمل على استعادة زمــام املبادرة
من الصف الثاني واألجيال الشابة.
تكمن أهمية حركة املقاطعة (بي دي أس )BDS-في

أنـهــا تشكل رأس الـحــربــة الـتــي تـتـصــدى للمشروع
األميركي الهادف إلى فرض التطبيع العربي الكامل
مــع دول ــة االسـتـعـمــار االسـتـيـطــانــي مـقــابــل تصفية
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تشعر
إســرائ ـيــل بـسـعــادة غــامــرة بـعــد فشلها ال ــذري ــع في
الـتـصــدي للمد الـكــاســح للمقاطعة عــاملـيــا ،وه ــا هي
تستنجد ب ـ ــاإلدارة األمـيــركـيــة ل ـغــزو الـعــالــم العربي
وتحقيق ما عجزت عن إنجازه منذ عام  ،1977أي
عــام الــزيــارة التطبيعية األولــى التي قــام بها الرئيس
املصري الراحل أنور السادات.
كل التقارير التي تصدر من إسرائيل ،ومــن وزارة
ال ـشــؤون االستراتيجية بــالــذات ،تشير إلــى تخوف
إســرائـيــل ال ــوج ــودي مــن حــركــة املقاطعة وعجزها،
أي املؤسسة الصهيونية الحاكمة ،عن مواجهة هذا
الـســاح «غـيــر التقليدي» ال ــذي يعمل بشكل يلغي
عـمـلـيــة األسـ ـل ــوة ال ـتــي م ـ ّـر ب ـهــا ال ـع ـقــل الفلسطيني
على مــدار السنوات املاضية ،والتي قبل من خاللها
«بالتعايش» مــع نظام األبــارثـهـيــد ،بــل االع ـتــراف به،
مقابل وعد بالسماح بإقامة معزل عرقي معترف به
من املجتمع الــدولــي .إن تخوف إسرائيل من حركة
املـقــاطـعــة يكمن فــي أن الـحــركــة تعمل عـلــى تحرير
العقل الفلسطيني من الشعارات الفارغة املضمون،
ومــن خــال االرت ـكــان على قــوة الشعب مــن ناحية،
وعلى الضمير األممي الذي أسهم في محاصرة نظام
األبارثهيد الجنوب ـ أفريقي والقضاء عليه.
لـقــد حققت حــركــة املـقــاطـعــة إن ـج ــازات مهمة خــال
السنوات القليلة املاضية على املستوى الرسمي بعد
إنجازها انتصارات هائلة على صعيد املجتمع املدني
الــدولــي .ومــن آخــر إنـجــازات الحركة إصــدار مفوض
األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان تقريرًا يجمع
قائمة بالشركات املتورطة العاملة في املستعمرات،
كاف ،لكنه خطوة في غاية األهمية،
وهو ال شك غير ٍ
كــونــه يــرســخ مـبــدأ ع ــدم االسـتـثـمــار تمهيدًا لفرض
عقوبات على إسرائيل .ويأتي ترشيح حركة املقاطعة
في هذه املرحلة الصعبة لـ«جائزة نوبل للسالم» هذا
العام كمؤشر على التقدم الــذي أحرزته الحركة في
هذا الفضاء األممي.
إن الفارق بني املشروع الوطني بتعريفه السائد ،أي
إقامة دولــة فلسطينية مستقلة على حــدود ال ــ 67أو
على جزء منها يتم التفاوض عليه من خالل تبادل
األراضــي (الفلسطينية) والتفاوض على حل عادل
لقضية الالجئني مع عدم التطرق مطلقًا إلى حقوق
 1.4مليون فلسطيني يعاملون كمواطني درجة ثالثة
فــي إســرائـيــل ،وبــن برنامج يناضل ضــد استعمار
اسـتـيـطــانــي وأبــارث ـه ـيــد ،يكمن فــي ال ـش ـعــارات التي
تطرحها حركة املقاطعة من حرية وعدالة ومساواة.
هذه الشعارات بمجملها هي التي ّ
تعبر عن تطلعات
كــل مـكــونــات الـشـعــب الفلسطيني فــي الــداخــل (67
و )48والـشـتــات .وهــذا بالضبط مــا يقلق املؤسسة
الـصـهـيــونـيــة ال ـحــاك ـمــة ،ويـشـكــل الـ ــرد الـعـمـلــي على
املشاريع التصفوية التي يجري ترويجها ،من صفقة
القرن ،إلى التطبيع العربي الرسمي الوقح!
* محلل سياساتي في شبكة السياسات
الفلسطينية «الشبكة» ،وأستاذ جامعي في
جامعة األقصى ـ غزة
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وثيقة دبلوماسية تكشف الخطة األميركية في مواجهة روسيا وإيران

واشنطن لحلفائها :فلنق

ّ
تغيرت السياسة األميركية في سوريا.
بعد طول مراوحة في تحديد ما
سيفعلونه بعد هزيمة «داعش» ،قرر
األميركيون إطالة أمد الحرب بالبقاء
خلف الضفة الشرقية للفرات ،والعمل
وفق خطة تفصيلية لتقسيم البالد.
وخالل الشهرين الماضيين ،كانت
الدبلوماسية األميركية تعمل على
اطالع الحلفاء على تلك الخطة تمهيدًا
إلطالقها ووضعها قيد التنفيذ .وفي
هذا اإلطار ،حصلت «األخبار» على برقية
دبلوماسية صادرة عن سفارة بريطانيا
في واشنطن ،توجز االستراتيجية
األميركية للوصول إلى تقسيم
سوريا كما عرضها ديفيد ساترفيلد
خالل اجتماع عقده في واشنطن
في الحادي عشر من الشهر الماضي
ممثلون عن مجموعة «سوريا»
األميركية

مقدمة الوثيقة
االج ـت ـمــاع األول ملـجـمــوعــة الـعـمــل األمـيــركـيــة
َّ
املـصــغــرة حــول ســوريــا بعد مباركة الرئيس
دونالد ترامب لوجود مديد للقوات األميركية
ُّ
فــي هــذا الـبـلــد .اتـفــق عـلــى تــوفـيــر دع ــم فــوري
ل ـس ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ملـ ــوازنـ ــة ال ـج ـهــود
ال ــروسـ ـي ــة ،وإلعـ ـ ـ ــادة ت ـف ـع ـيــل م ـس ــار جـنـيــف
ب ـن ـي ــوي ــا ،بـ ــإعـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوض فـ ــي ال ـق ـضــايــا
االن ـســان ـيــة ،وال ـس ـج ـنــاء ...سـتـقــدم املجموعة
املصغرة اقتراحات بشأن الدستور السوري
واالنـتـخــابــات ،وإفـهــام روسـيــا مــا هــو منتظر
من التزامات من قبل (الرئيس بشار) األسد
فــي الجولة املقبلة للمفاوضات التي ستعقد
في فيينا في السادس والعشرين من كانون
الـثــانــي .سيلتقي الـ ــوزراء على االجـتـمــاع في
باريس في الثالث والعشرين من شهر كانون
الثاني ،لالتفاق على هذه املقاربة ورمي القفاز
في وجــه ال ــروس .وسيلقي تيلرسون خطابًا
أساسيًا حول سوريا األسبوع املقبل.

محمد بلوط ــ وليد شرارة
امل ـش ــروع األم ـيــركــي الـتـقـسـيـمــي في
سوريا لم يعد في ّ
حيز التحليالت،
ال فــي دائ ــرة الـتــراشــق الدبلوماسي
الـ ــروسـ ــي مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،وق ـ ــد ب ــرز
منها كالم وزير الخارجية سيرغي
الفـ ــروف ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ع ــن أن
ّ
واش ـن ـطــن ت ـخــطــط لـلـتـقـسـيــم .فبعد
ال ـض ــرب ــة ال ـت ــي وج ـه ـت ـهــا امل ـقــاتــات
الـ ـج ــوي ــة والـ ــراج ـ ـمـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
ل ـ ـقـ ــوات روس ـ ـيـ ــة وس ـ ــوري ـ ــة رديـ ـف ــة،
ح ــاول ــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي اجـتـيــاز
«الـ ـح ــدود» ف ــوق ج ـســور عــائـمــة من
غـ ـ ــرب ال ـ ـف ـ ــرات إلـ ـ ــى شـ ــرقـ ــه ،ع ـم ـلــت
الــواليــات املـتـحــدة على تثبيت خط
فاصل بالنار بني «سوريتني» ،غرب
الفرات وشرقه.
لكن ما حدث لم يكن صاعقة في سماء
ص ــاف ـي ــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة أو م ـيــدان ـيــة.
املـ ـج ــزرة ال ـت ــي أوق ـع ـت ـهــا ال ـط ــائ ــرات
األميركية في مقاتلي شركة «فاغنر»
«الـ ــردي ـ ـفـ ــة» ل ـل ـج ـيــش ال ـ ــروس ـ ــي فــي
سوريا رسمت الحدود ومستقبل ما
وراء الفرات إلى الشرق ،كما أعد لها
األميركيون منذ أسابيع .يأتي ذلك
ب ـعــد أن نـضـجــت ف ــي مـجـلــس األم ــن
القومي االستراتيجية الجديدة حول
سوريا وأعلم األميركيون حلفاءهم
ف ــي «م ـج ـمــوعــة س ــوري ــا» ،ق ـبــل ستة
أســابـيــع ،أن الـهــدف املقبل هــو فصل
الشرق عن بقية الخريطة السورية،
وأن الـبـيــت األب ـيــض خـ ّـصــص أربـعــة
م ـلـ ـي ــارات دوالر ف ــي الـ ـع ــام ال ــواح ــد
ل ـت ـمــويــل الـ ـق ــوات ال ـت ــي سـتـعـمــل في
املـنـطـقــة بــاإلضــافــة إل ــى تــدريــب قــوة
حـ ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود املـ ــزمـ ــع إنـ ـش ــاؤه ــا
ل ـتــذويــب الـغـلـبــة ال ـكــرديــة ف ــي ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة ش ــرق الـنـهــر،
وتسهيل ابـتــداع معارضة سياسية
ش ــرق الـنـهــر تـمـثــل املـنـطـقــة ،وتمنع
عودة الجيش السوري.
وف ــي بــرقـيــة دبـلــومــاسـيــة مــن خمس
ص ـ ـف ـ ـح ـ ــات ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن س ـ ـفـ ــارة
بــري ـطــان ـيــا ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،حـصـلــت
عليها «األخبار» ،يوجز الدبلوماسي
وخـبـيــر ش ــؤون ال ـشــرق األوسـ ــط في
ال ـس ـف ــارة بـنـيــامــن ن ــورم ــان لـ ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي ل ـنــدن،
االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة الـجــديــدة
ل ـل ــوص ــول الـ ــى تـقـسـيــم س ــوري ــا كما
عــرض ـهــا م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـيــركـيــة لـشــؤون الـشــرق األوس ــط،
دي ـف ـي ــد س ــات ــرف ـي ـل ــد خ ـ ــال اج ـت ـمــاع
ع ـ ـقـ ــده فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــادي
عشر من الشهر املاضي ممثلون عن
«مجموعة سوريا» األميركية.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع إل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
ساترفيلد ،رئيس فريق ســوريــا في
وزارة الـخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة هيو
كالري ،ورئيس قسم الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
الفرنسية جيروم بونافون .حليفان
عـ ــرب ـ ـيـ ــان ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ف ـ ــي خ ـط ـت ـهــا
ال ـت ـق ـس ـي ـم ـي ــة حـ ـ ـض ـ ــرا االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع:
مـسـتـشــار وزي ــر الـخــارجـيــة األردن ــي
نواف وصفي التل ،واملسؤول األمني
في وزارة الداخلية السعودي العميد
جمال العقيل.
ال ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــزة تـ ـ ـح ـ ــدث ف ـي ـهــا
س ــات ــرف ـي ـل ــد بـ ـص ــراح ــة عـ ــن الـ ـه ــدف
ال ـ ـ ــذي س ـت ـع ـمــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
على تحقيقه من اآلن فصاعدًا ،وهو
ال ـت ـق ـس ـيــم وف ـص ــل الـ ـش ــرق ال ـس ــوري
وشـمــال الـشــرق ال ـســوري عــن الـبــاد.
وقال ساترفيلد ،كما جاء في اإليجاز

ال ـبــري ـطــانــي ،إن ال ـخ ـطــة ال ـتــي يجب
العمل عليها تتألف من خمس نقاط:
تـقـسـيــم س ــوري ــا ،تـخــريــب ســوتـشــي،
استيعاب تركيا ،وإصــدار تعليمات
إل ــى الــوس ـيــط ال ــدول ــي سـتـيـفــان دي
ميستورا الستعادة جنيف ،وتنفيذ
ورقة من ثماني نقاط تتضمن الحل
في سوريا كانت واشنطن قد قدمتها
إلـ ــى االج ـت ـم ــاع األخـ ـي ــر لـلـمـعــارضــة
السورية وممثلي الحكومة في فيينا
فــي ال ـســادس والـعـشــريــن مــن الشهر
املاضي .املجتمعون أعطوا أنفسهم
مـ ـهـ ـل ــة ع ـ ـ ــام ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــة
عـنــدمــا رح ـب ــوا ،كـمــا قــالــت الــوثـيـقــة،
باالقتراحات األميركية «ودعــوا إلى
تـحـقـيــق ت ـق ــدم م ـل ـمــوس ف ــي ســوريــا
خ ــال ع ــام  ،٢٠١٨وال ــرد عـلــى دعــايــة
االنتصار الروسي».
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد أب ـ ـلـ ــغ الـ ـح ــاض ــري ــن أن
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب قــرر اإلبـقــاء
على قوة عسكرية مهمة في سوريا،
رغ ــم هــزي ـمــة «داع ـ ـ ــش» ،وأن اإلدارة
األميركية خصصت أربعة مليارات
دوالر س ـنــويــا ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
ت ـقــول م ـصــادر غــربـيــة إن ـهــا ستنفق
أي ـض ــا مـنـهــا ع ـلــى تــوس ـيــع ال ـقــواعــد
األميركية في األراضي التي يسيطر
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ،ف ــي
الرميالن في أقصى الشرق السوري،
وفي عني العرب (كوباني) ،على خط
الحدود السورية ـ التركية .وقــال إن

المشاركون
في االجتماع
ـ بنيامني نورمانّ ،
معد محضر االجتماع املرسل إلى وزارة الخارجية
الـبــريـطــانـيــة ،خـبـيــر ال ـش ــؤون الـسـيــاســة الـخــارجـيــة واألم ـن ـيــة للشرق
األوسط في السفارة البريطانية  -واشنطن.
ـ هيو كالري ،رئيس فريق سوريا في وزارة الخارجية البريطانية.
ـ جيروم بونافون ،رئيس قسم الشرق األوســط وشمال أفريقيا في
وزارة الخارجية الفرنسية.
 ديفيد ساترفيلد ،مساعد وزارة الخارجية األميركية للشرق األوسط.ـ نواف وصفي التل ،مستشار وزير الخارجية األردني.
ـ العميد جمال العقيل ،مسؤول أمني سعودي.

ال ـهــدف مــن ذل ــك هــو مـنــع اإليــرانـيــن
مـ ــن ال ـت ـم ــرك ــز ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـط ــوي ــل
ف ــي س ــوري ــا ،أو ف ــرض أن ـف ـس ـهــم في
مسارات الحل السياسي .املجموعة
قـ ـ ــررت م ــواج ـه ــة االن ـ ـفـ ــراد ال ــروس ــي
سياسيًا في تحديد مستقبل النظام
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ــوري ــا ع ـبــر تـقــديــم
دعــم م ــادي وسـيــاســي لستيفان دي
م ـي ـس ـتــورا لـتـصـلـيــب م ـســار جـنـيــف،

المجتمعون أعطوا أنفسهم مهلة عام لتنفيذ الخطة األميركية (أ ف ب)

ف ــي م ــواج ـه ــة «س ــوتـ ـش ــي» .الـجـمـيــع
ّ
رحــب بهذه االقتراحات ،مع التركيز
على أخرى ميدانية وعملية ملواجهة
«الرغبة الروسية بالتوصل إلى حل
سياسي».
األمـ ــم امل ـت ـحــدة سـتـلـعــب دورًا كبيرًا
فـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـت ـق ـس ـيــم
سوريا .األولوية ستعطى لتصليب
م ـســار جـنـيــف ،إذ أب ـلــغ األمـيــركـيــون
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ّ
قسم سوريا
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــم لـ ـ ــن ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا
مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات
أستانا ،وأنهم قد خفضوا تمثيلهم
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إلـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــوى،
لـ ـلـ ـع ــودة ب ــاملـ ـس ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي إل ــى
جـنـيــف .محضر االجـتـمــاع يـقــول إن
الداعني إليه ّ
أقروا بأن جنيف قد فشل
رغم الجهود التي بذلها ستيفان دي
ميستورا إلنـعــاشــه ،وأب ــدوا تحفظًا
عـلــى وق ــف إط ــاق ال ـنــار فــي ســوريــا
فــي ظــل ال ـش ــروط املـيــدانـيــة الحالية
ومـ ــع ت ــراج ــع املـ ـع ــارض ــة واع ـت ـب ــروا
ْ
أن ال فــائــدة مــن إدخ ــال اق ـتــراح وقف
إط ــاق الـنــار فــي مـســار جنيف ألننا
ف ــي الـحـقـيـقــة «ال نـمـلــك ال ـق ــدرة على
منع النظام من قضم الجيوب التي
ال تـ ــزال امل ـع ــارض ــة تـحـتـفــظ ب ـهــا في
إدلـ ــب وال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة» بحسب
املالحظات املدونة على الوثيقة.
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون ف ـ ـ ــي ال ـ ـط ـ ــري ـ ــق إل ـ ــى
التقسيم ،ال يعبأون بفكرة الحكومة
االنتقالية ،وال بتنفيذ الشق املتعلق
بـهــا كـمــا ن ـ ّـص عليها ال ـقــرار األمـمــي
 ،٢٢٥٤إذ قال ساترفيلد للمجتمعني
إن ـ ـنـ ــا «نـ ـصـ ـحـ ـن ــا امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ــدم
دعـ ـ ــم فـ ـك ــرة ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة،
وإن عـلــى امل ـعــارضــة أن تـتــوقــف عن
الـتـلــويــح بــالـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة في
كــل مـنــاسـبــة» .وب ـ ّـن األمـيــركـيــون أن
الغاية من مبادراتهم الدبلوماسية
هي الحفاظ على صورتهم «وإبــداء

مـ ــرون ـ ـت ـ ـهـ ــم وح ــركـ ـيـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ــع عـ ــدم
املـبــالـغــة فــي تــوظـيــف امل ـعــارضــة في
ه ــذه امل ـف ــاوض ــات م ــن دون الـتـخـلــي
عـ ــن ه ــدفـ ـه ــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي واألسـ ــاسـ ــي
ب ـت ـق ـس ـيــم س ــوري ــا ورحـ ـي ــل األسـ ـ ــد».
وأوض ـ ـ ــح األم ـي ــرك ـي ــون لـلـجـمـيــع أن
«الخطة تقضي بالعمل على إنشاء
مــؤس ـســات وش ـ ــروط الن ـت ـخــابــات ال
يستطيع ب ـشــار األس ــد ال ـفــوز فيها،
ل ــذل ــك ال ي ــوج ــد مـ ـب ــرر ب ــدي ـه ــي ملـنــع
األسد من املشاركة في االنتخابات».
املجتمعون أقروا استراتيجية تجاه
روسـ ـي ــا بــاخ ـت ـبــار ن ـيــات ـهــا ل ـلــذهــاب
نـحــو تــوفـيــر ش ــروط مــائـمــة إلج ــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ت ـ ـحـ ــت إش ـ ـ ـ ـ ــراف األمـ ـ ــم
ّ
«وجر النظام إلى التفاوض
املتحدة

العمل على تخريب
سوتشي واستيعاب
تركيا ،وإصدار تعليمات
إلى دي ميستورا
الستعادة مسار جنيف

على دسـتــور جــديــد ،وع ــدم االكتفاء
مــن اآلن ف ـصــاع ـدًا بــال ـكــام املـعـســول
لــوزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف» .س ــات ــرف ـي ـل ــد ق ـ ـ ــال« :إن ـن ــا
س ـن ـس ـت ـف ـيــد اي ـج ــاب ـي ــا مـ ــن ه ـشــاشــة
وض ــع فــاديـمـيــر بــوتــن فــي املرحلة
االنتخابية من أجل دفع الروس إلى
التخلي عن الرئيس األسد عبر املزيد
مــن االجـتـمــاعــات فــي مجلس األم ــن،
وأوسع حملة إعالمية ضده».
األم ـي ــرك ـي ــون ت ـق ــدم ــوا خ ـط ــوة نـحــو
تكريس قـنــاة دبلوماسية مــع شرق
الـفــرات واألك ــراد ،عبر تعيني ويليام
روبـ ــوك ،سـفـيـرًا ل ــدى «ق ــوات ســوريــا
الديمقراطية» ،كما أبـلــغ ساترفيلد
املجتمعني .كــذلــك قــدمــوا اقـتــراحــات
تـمـنــح امل ــزي ــد م ــن االعـ ـت ــراف والـ ــوزن
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي لـ ــأكـ ــراد ف ــي امل ـس ــار
التفاوضي من دون استفزاز األتراك،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ـ ــؤالء ك ــان ــوا عـلــى
اطــاع على الخطوات األميركية في
ه ــذا االتـ ـج ــاه ،وه ــو م ــا بـ ـ ّـرر األتـ ــراك
ب ــه ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ع ـف ــري ــن .واق ـت ــرح
األمـيــركـيــون ،أيـضــا ،إغ ــراق التمثيل
الكردي في مفاوضات جنيف تحت
اع ــام «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية»
وت ـش ـك ـيــل وفـ ــد ي ـم ـثــل شـ ــرق ال ـف ــرات
ع ـم ـل ـيــا ل ــإط ـب ــاق ب ــواس ـط ـت ــه ووف ــد
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة االئ ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى وف ــد
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،كـ ـم ــا ت ـق ـتــرح
الوثيقة.

تعليقات كاتب
الوثيقة
النقطة  :١٨حقق هذا االجتماع ّ
تقدمًا
وفق املعايير السورية .أعادت الواليات
املتحدة تأكيد زعامتها وفق ما تصبو
إليه ،وهو ما سيجهر به تيلرسون في
خ ـطــاب ل ــه ب ـشــأن س ــوري ــا ف ــي معهد
هوفر .كرر ساترفيلد التزام الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة امل ـ ـسـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وف ــي
اجتماعات منفصلة (مع براين هوك).
كــان واضحًا أن تيلرسون سيساهم
في دفع العربة إلى األمام.
الـنـقـطــة  :١٩لــدي ـنــا اآلن خ ـطــة متينة
لألسابيع الثالثة القادمة .مع ذلك جرى
نقاش في كيفية االستمرار بالضغط
على روسيا ،وحتى مضاعفتها إذا لم
يستجيبوا لطلباتنا املتعلقة بالنظام
السوري كما نأمل .ينبغي أن نواصل
ما قد بدأناه في هذه املجال ،بالتركيز
عـ ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ــره ـي ــب
والتواطؤ الروسي مع عمليات القصف
ضد املدنيني.
النقطة ( :٢٠مخاطبًا ساترفيلد) شكرًا
ً
جــزيــا لكما أنــت وهـيــو لحضوركما
هذا االجتماعّ .
عبرت الواليات املتحدة
عــن امـتـنــانـهــا لـجـهــودنــا ودعـمـنــا في
االش ـه ــر ال ـتــي خ ـلــت ،ب ـعــد أن ب ـلــورت
استراتيجيتها ،إنه يوم عمل جيد.
أفضل التحيات
بـنـيــامــن ن ــورم ــان .ش ــؤون الـسـيــاســة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة .ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
البريطانية ،واشنطن.
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معركة الحسم
في وادي الفرات
محمد بلوط ــ وليد شرارة
امل ـشــروع التقسيمي ال ــذي تعمل الــواليــات املـتـحــدة عـلــى تحقيقه فــي شــرق
سوريا ،واملوقع االستراتيجي والجيواقتصادي الشديد األهمية ،يكشف أن
بني األهداف الرئيسية للتدخل األميركي في الصراع السوري ،القضاء على
سيادة الدولة السورية في أرضها ومواردها ،باإلضافة إلى األبعاد اإلقليمية
ّ
والدولية األخرى .من املمكن القول ّإن منطق هذا التدخل يشكل استمرارية
لسياسة أميركية ثابتة على مــدى عقود قامت على محاربة الــدول العربية
صاحبة التوجهات السيادية والقومية العربية .سعت أميركا إلى إضعافها
وإكراهها على تغيير سياساتها ( )Policy Changeكما جرى في مصر
بـعــد رحـيــل جـمــال عـبــد الـنــاصــر ،أو إس ـقــاط أنظمتها بــالـتــدخــل العسكري
املباشر ( ،)Regime changeكما عرفه العراق عام  ،٢٠٠٣أو في ليبيا عام
 .٢٠١١لكن نتائج هذه التدخالت لم تكن متساوية من منظور األهداف التي
حددتها الواليات املتحدة ،نتيجة التغييرات الكبرى التي طرأت على قدراتها
والتحوالت املوازية في موازين القوى الدولية واإلقليمية .فإذا كانت سياساتها
تجاه مصر قد تكللت بالنجاح وأتاحت لها استتباع أكبر دولــة عربية منذ
سبعينيات القرن املاضي ،فإن تدخالتها األخرى قد باءت بالفشل ،إذ أخفق
مشروعها بإقامة نـظــام حليف فــي الـعــراق وإط ــاق دينامية على مستوى
اإلقليم تؤدي إلى سقوط األنظمة املعادية لها.
ّ
ينطبق ً األمر نفسه على ليبيا حيث قاد تدخلها العسكري إلى تدمير الدولة
مـحـيــا إي ــاه ــا إل ــى ســاحــة نـ ــزاع مـحـمــوم ب ــن مـجـمــوعــات مـسـلـحــة ،مـتـعــددة
التحالفات ،ومتقلبة الــوالء .اعترف بــاراكّ ًأوباما بنفسه في مقابلته الشهيرة
مع مجلة «أتالنتيك» بهذا األمر ،متهمًا كل من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكوال
ســاركــوزي ورئـيــس ال ــوزراء البريطاني جيمس كــامـيــرون ،بتوريطه فــي هذه
املغامرة غير املحسوبة .من املمكن القول من اآلن ،إن الحظ لن يحالف الواليات
املتحدة في سوريا .فهي تدخلت عسكريًا في ساحة تحولت إلى مركز احتشاد
ملجموعة من الالعبني املحلني واإلقليميني والدوليني ،يعرض أغلبهم مشاريعها
ومخططاتها ،ويمتلك القدرة والتصميم على الدفاع عن مصالحه الحيوية.
إن احتشاد هذه القوى املتناثرة ،واملتنازعة في سياق احتدام نزاعات أخرى في
آن واحــد ،كما يجري في سوريا ،أمر غير مسبوق في السياسة الدولية منذ
الحرب العاملية الثانية .حلفاء الدولة السورية ،أي قوى محور املقاومة وروسيا
ّ
ّ
تدخلوا بطلب رسمي منها .تركيا من جهتها تدخلت عسكريًا بذريعة محاربة
«داعش» ،قبل أن تلحق بها ذريعة إبعاد املقاتلني األكراد عن حدودها لتوسيع
عملياتها السورية ،باعتبارهم واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني.
أما الواليات املتحدة ،فقد كان لتدخلها منذ والية أوباما ،هدف معلن ومباشر
في التصدي لـ«داعش» ،فيما أضمرت التموضع في مواجهة توسع نفوذ إيران.
ومع إدارة ترامب وهزيمة «داعش» ،خرج إلى العلن هدف مواجهة إيران ،وظهر
إلــى العيان رغــم إضـمــاره نتيجة األداء املـيــدانــي ،هــدف استنزاف روسـيــا في
ســوريــا .تفصيل آخــر شديد األهمية ،لكنه لــم يثر تعليقات املراقبني يرتبط
بالتغييرات التي طرأت على الفريق األميركي املكلف إدارة امللف السوري .هذا
أثناء إدارة أوباما حول الثنائي بريت ماكغورك ومايكل راتني.
الفريق تمحور ً
منذ تعيينه ممثال رئاسيًا لدى التحالف الدولي ضد داعش ،اعتبر ماكغورك أن
األولوية القصوى هي للحرب على التنظيم .والرجل خبير قانوني ،قرر أن ّ
يغير
مسار حياته وينضم إلى ما سمي «الحرب على اإلرهاب» بعد عمليات الحادي
عشر من أيلول  ،٢٠٠١عبر العمل مع الحكومة األميركية مستشارًا قانونيًا
للتحالف الدولي بداية ،عند احتالل العراق ،ودبلوماسيا الحقًا .وقد عرف عنه
أثناء عمله مع «قوات سوريا الديمقراطية» ،حرصه على عدم التدخل في إدارة
شؤون املناطق الخاضعة لسيطرتها ،بما فيها تلك املتعلقة باملوارد النفطية،
ولم يعارض التواصل مع الدولة السورية في مواضيع إدارة شؤون السكان.
مايكل راتني ،املبعوث األميركي الخاص لسوريا ،كان منسجمًا مع توجهات
ماكغورك.
مع وصــول إدارة ترامب بات يشار إلى هذا الثنائي باعتباره من فلول إدارة
أوباما .ومع التغيير املعلن في السياسة األميركية ّ
تغيرت املقاربة األميركية
ُ
بوضوح .مهمة راتني انتهت واستبدل به جــون هانا أحــد صقور املحافظني
الـجــدد الــذي عمل مستشارًا لديك تشيني ،نائب الرئيس األمـيــركــي األسبق
جورج بوش ،املعروف بمواقفه املتطرفة حيال سوريا وإيران ،واختياره مؤشر
بذاته على الوجهة األميركية الجديدة في سوريا.
تقف الواليات املتحدة في مواجهة مجموعة أطراف تتألف من محور املقاومة
وروسيا وتركيا تملك أجندات مختلفة ،وتتشاطر رفضها مشروع التقسيم
ولديها قــدرات كبيرة الستنزافه وإفشاله .وإذا كانت واشنطن ًلم تتورع عن
اللجوء إلى تكتيكات الحرب الهجينة والعمليات الخاصة ،وصوال إلى القصف
الجوي لرسم خطوط حمراء ،هي بمثابة حــدود كيانها التقسيمي ،فــإن هذه
التكتيكات ليست حكرًا عليها .ومع كل خطوة تصعيدية تقدم عليها ،تغامر
ّ
سيحول سوريا ،إلى ثقب أسود يبتلع طموحاتها ومخططاتها.
بتسعير صراع
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سوريا حققت «جبهة تحرير سوريا» سلسلة انتصارات سريعة
فــي الـجــولــة األول ــى مــن معاركها ضــد «جبهة النصرة»
ّ
شرعيو الجوالني
فــي أري ــاف حلب وإدل ــب ،فيما انهمك
في محاوالت إقناع عــدد من المجموعات «الجهادية»
حيثيات المعركة األخيرة ّ
باالنضمام إلى المعركةّ .
تقدم
عدة على وجود ّ
مؤشرات ّ
توجه إقليمي لرفع الغطاء عن
«جبهة النصرة» بغية ّ
الحد من هيمنتها ،على أقل تقدير

«تحرير سوريا» تصول على حساب «النصرة»:

الجوالني بال غطاء
إقليمي؟
صهيب عنجريني
ل ــم ت ـضـ ّـيــع «ج ـب ـهـ ٌـة ت ـحــريــر ســوريــا»
ال ــوق ــت .أي ــام قـلـيـلــة بـعــد ًاإلعـ ــان عن
ت ـش ـك ـي ـل ـهــا كـ ــانـ ــت ك ــافـ ـي ــة النـ ـط ــاق
ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ج ـ ـ ــوالت صـ ــراع
«اإلخــوة األعــداء» بني الكيان الجديد
وبــن «جبهة فتح الـشــام /النصرة».
سيناريو انطالق الجولة الجديدة من
ينطو في الشكل العام على
املعارك لم ّ ِ
حاالت
تفاصيل تشذ عن املعهود في
ٍ
كـهــذه :اتـهــامــات واتـهــامــات مـضـ ّ
ـادة،
بـيــانـ ُ
ـات تـخــويـ ٍـن وف ـتــاوى «شــرعـ ّـيــة»
ح ـ ـ ــول «الـ ـ ـبـ ـ ـغ ـ ــي» ووج ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـقـ ـت ــال
ل ــ«دفــع الـ ّـصــائــل» .دور رأس الحربة
ٌ
فــي وجــه «الـنـصــرة» هــذه امل ـ ّـرة موكل
لـ«حركة نور الدين زنكي» حتى اآلن،
ـون أساسي من حلفائها الجدد
وبـعـ ٍ
ّ
اإلسالمية».
في «حركة أحــرار الشام
ف ــي ال ـج ــوه ــر ،ث ـ ّـم ــة ت ـفــاص ـيــل كـثـيــرة
تستدعي الوقوف عندها في أحداث
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـ ّـراه ـ ـن ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـج ــدي ــد بـ ــن «ال ــزنـ ـك ــي»
ّ
ّ
وخلفيات تشكله وأبعاد
و«األحــرار»
الخطوة وعقابيلها املحتملة .كانت
«حركة نور الدين زنكي» حتى وقت
قريب تحتفظ بعالقات متوازنة مع
«ال ـن ـصــرة» ،مـضـبــوطــةٍ وف ــق بوصلة
الــداعــم الـقـطــري .ثمة سبب جوهري
آخ ــر دف ــع «ال ـن ـص ــرة» لـلـحـفــاظ على
الـعــاقــات الـجـيــدة مــع «الــزن ـكــي» هو
انـضـمــام األخ ـي ــرة إل ــى لــوائــح الــدعــم

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .وع ـ ـلـ ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد ث ــاث ــة
أع ـ ـ ـ ــوام نـ ـش ــط ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ف ـ ــي م ـج ــال
ّ
التسلح بــن «الـنـصــرة» و«الــزنـكــي»،
لـتـلـعــب األخـ ـي ــرة دورًا أس ــاس ـي ــا في
نـقــل ال ـس ــاح األم ـيــركــي إل ــى جماعة
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي عـبــر صفقات
بـيــع م ـت ـكـ ّـررة .فــي مطلع ال ـعــام 2017
ً
ح ـق ـقــت ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ق ـفــزة
إل ــى األم ـ ــام م ــع اإلع ـ ــان ع ــن ّتشكيل
«ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» ب ــال ــش ــراك ــة
ب ـي ـن ـه ـمــا وبـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــات أخـ ــرى
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا «ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
لكن الخالف الذي ّ
ّ
تجدد
اإلسالمية».
بني «األح ــرار» و«النصرة» في تموز
مــن ال ـعــام نـفـســه دف ــع «الــزن ـكــي» إلــى
االنشقاق عن «الهيئة» ،وفتح أبواب
التنسيق بينها وبني «األحرار» خلف
الـكــوالـيــس .بــدورهــا ،خــرجــت «حركة
أح ــرار ال ـشــام» مــن ًآخــر معاركها مع
ً
«النصرة» مستنزفة وخاسرة لكثير
من مناطق نفوذها و«مــاء وجهها».
ّ
وثـمــة مــؤشــرات كثيرة تــدلــل على ّ أن
تشكيل «جبهة تحرير سوريا» إنما
جاء في الدرجة األولــى بهدف وضع
حـ ّـد لهيمنة «الـنـصــرة» و«تـنـ ّـمــرهــا».
وإذا ك ــان داف ــع «األحـ ـ ــرار» ّ
األول هو
الـ ـ ـث ـ ــأر م ـ ــن ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي وجـ ـم ــاعـ ـت ــه،
ّ
فـ ـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ــر م ــرتـ ـب ــط ف ـ ــي ح ـس ــاب ــات
«ال ـ ـ ــزنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي» بـ ــاق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص ــة
ل ـفــرض نـفـسـهــا رق ـمــا صـعـبــا جــدي ـدًا
ّ
ف ــي خ ــارط ــة امل ـج ـم ــوع ــات امل ـســل ـحــة.
ُ
وعرفت «الزنكي» منذ نشأتها (عام

روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»

أنقرة :من الممكن التواصل
«أمنيًا» مع دمشق
تبدو موسكو في
مواجهة جديدة مع
واشنطن وحلفائها،
بشأن ملف غوطة
دمشق الشرقية ،فيما
تحاول بالتعاون مع
شركاء إقليميين التوصل
إلى مخرج .وبالتوازي،
تستكمل تركيا عدوانها
في عفرين ،مع دخول
دفعة ثانية من «القوات
الشعبية» إلى المنطقة
لمساندة «الوحدات»
الكردية في معاركها

على الــرغــم مــن الـتـعــزيــزات العسكرية
الكبيرة للجيش السوري ،التي وصلت
جبهات غــوطــة دمـشــق الشرقية خالل
األيــام املاضية ،لم تنطلق ّ
أي عمليات
بـ ّ
ـريــة على ّ
أي مــن املـحــاور هناك حتى
اآلن .وخــاف ذلــك تمامًا ،فــإن القصف
املــدف ـعــي وال ـج ــوي عـلــى م ــواق ــع داخ ــل
ال ـغــوطــة اس ـت ـمـ ّـر ،ف ــي مـقــابــل الـقــذائــف
اليومية التي تستهدف معظم األحياء
الشرقية للعاصمة دمـشــق .التصعيد
العسكري استدعى حملة ضغط كبيرة
من الدول الداعمة للمعارضة السورية،
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى إلج ـ ـ ـهـ ـ ــاض أي هـ ـج ــوم
متوقع من شأنه تغيير تــوازن القوى
فــي محيط دمـشــق .واسـتـهــدف الجهد
ال ـغــربــي الـضـغــط عـلــى مــوس ـكــو ،ومــن
خلفها دمشق ،لوقف العمليات .وهو
ما دفــع الجانب الــروســي إلــى محاولة
احتواء هــذا الجهد عبر طلب اجتماع
عــاجــل ملـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،لبحث
الــوضــع فــي الغوطة الشرقية .واعتبر
امل ـنــدوب الــروســي لــدى األم ــم املتحدة،

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين «تحرير سوريا» و«النصرة» في عدد من مناطق إدلب (األناضول)
وتغيير
 )2011بالبراعة فــي الـتـلـ ّـون
ّ
ال ـ ـ ــوالءات تـبـعــا ّلـلـمـنــافــع امل ـت ــوخ ــاة،
ّ
وسبق لها أن تلقت الدعم من كل من
ّ
والسعودية وتركيا والــواليــات
قطر
امل ـت ـحــدة وسـلـفـيــي ال ـك ــوي ــت! وي ـبــدو
ّ
ّ
مسلمًا به أن تشكيل «جبهة تحرير
سـ ــوريـ ــا» ،وان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي امل ـع ــارك
س ــريـ ـع ــا ض ـ ـ ـ ّـد «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ل ـ ــم ي ـكــن
ل ــه أن ُي ـب ـصــر ال ـن ــور م ــن دون ضــوء
أخضر إقليمي .وعالوة على «سلطة
الـتـمــويــل» يلعب الـثـقــل «اإلخ ــوان ــي»
ّ
داخ ــل ك ــل مــن «الــزن ـكــي» و«األحـ ــرار»
دورًا أس ــاس ـ ّـي ــا ف ــي الـ ـت ــزام ال ـطــرفــن
ت ـن ـس ـيــق ت ـح ــرك ــات ـه ـم ــا الـ ـكـ ـب ــرى مــع
ّ
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـت ــرك ــي وال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،ل ـكــن
األخ ـ ـيـ ـ َـريـ ــن ه ـم ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ظـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــران إق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــان أس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــان
لــ«الـنـصــرة»! ولتفكيك هــذه املعادلة
ينبغي العودة إلى تطورات العالقات
ب ــن «ال ـن ـص ــرة» وأنـ ـق ــرة ،واس ـت ـق ــراء

فاسيلي نيبينزيا ،أن هــذا االجتماع
«العلني» سوف يتيح لجميع األطراف
«عـ ـ ــرض رؤي ـت ـه ــم و(ك ـي ـف ـي ــة) فـهـمـهــم
للوضع واقـتــراح وســائــل للخروج من
الوضع الــراهــن» .وتــزامــن هــذا التوجه
مـ ــع م ـط ــال ـب ــات م ـك ـث ـفــة إلع ـ ــان هــدنــة
فــي الـغــوطــة ،كــان أبــرزهــا مــا صــدر عن
الـ ـق ــاه ــرة ،إذ دعـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
املصرية إلــى «هــدنــة إنسانية إلدخــال
اإلنسانية وإجالء الجرحى
املساعدات
ّ
وامل ـص ــاب ــن ل ـت ـجــنــب ك ــارث ــة إنـســانـيــة
حقيقية» ،مدينة «أي قصف للمناطق
امل ــدن ـي ــة ف ــي ال ـغ ــوط ــة ودمـ ـش ــق وكــافــة
أنحاء سوريا» .ولفتت في بيان إلى أن
مصر «تواصل مساعيها واتصاالتها
م ــع ك ــاف ــة األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة م ــن أج ــل
إيـ ـ ـج ـ ــاد م ـ ـخـ ــرج لـ ـل ــوض ــع اإلنـ ـس ــان ــي
امل ـتــأزم فــي الـغــوطــة ...فــي إط ــار الــرؤيــة
املصرية القائمة على السعي للتوصل
لوقف إلطالق النار» ،وهو ما يتقاطع
م ــع م ــا ورد ع ــن وس ــاط ــة م ـصــريــة في
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ت ـجــري م ــع ع ــدد من
الفصائل املسلحة في الغوطة ،بهدف
ّ
تـجــنــب ال ـصــدام الـعـسـكــري ،خــاصــة أن
أطرافًا معارضة مثل «هيئة التنسيق
ً
الــوطـنـيــة» قــد طــالـبــت ك ــا مــن روسـيــا
وم ـص ــر ،بـصـفـتـهـمــا ضــام ـنــن الت ـفــاق
الـهــدنــة األخـيــر فــي الـغــوطــة ،بالتحرك
لوقف التصعيد .وفي إفادته اليومية
حـ ــول األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي سـ ــوريـ ــا ،أوض ــح
«مركز املصالحة» الروسي في قاعدة
حميميم ،أن «ال ـن ــداءات الـتــي وجهها

املـ ـخ ــاوف ال ـت ــرك ـ ّـي ــة م ــن خ ـ ــروج هــذه
الـ ـع ــاق ــة ع ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،ال سـ ّـي ـمــا
ّ
وأن عـنــاصــر الـجـيــش الـتــركــي بــاتــوا
حاضرين فــي «دائ ــرة الخطر» بفعل
ّ
التركية في
انتشار «نـقــاط املــراقـبــة»
م ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .وك ــان ــت
أن ـق ــرة ق ــد أفـلـحــت ف ــي تـعـبـيــد طــريــق

ّ
دحر
أن
ال يبدو
ّ
«النصرة» عسكريًا هو
الهدف الوحيد
لـ«تحرير سوريا»

أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن المفاوضات
مع فصائل الغوطة
«أجهضت»

بتفاهمات عقدتها أجهزة
جنودها
ٍ
اس ـت ـخ ـبــارات ـهــا م ــع ال ـج ــوالن ــي ال ــذي
ضـ ـ ّـحـ ــى بـ ـك ــل أوراق ـ ـ ـ ـ ــه «ال ـ ـقـ ــاعـ ـ ّ
ـديـ ــة»
ك ــرم ــى لـعـيـنــي أنـ ـق ــرة ،وان ـق ـل ــب على
الـتـنـظـيــم األم ف ــي سـبـيــل تـفــاهـمــاتــه
ّ
مـعـهــا .وي ـب ــدو أن املـعـطــى اإلقـلـيـمــي
ّ
اليوم بات يحتم على الالعب التركي
العمل على تقويض سلطة الجوالني
ّ
تدريجيًا ،باإلفادة من براعة األخيرة
فـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــداء م ـع ـظ ــم امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
امل ـ ـسـ ــل ـ ـحـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة»
ّ
والكيانات املرتبطة بها .وال يبدو أن
ّ
عسكريًا هو الهدف
دحــر «النصرة»
الــوحـيــد لــ«تـحــريــر ســوريــا» .وتشير
ّ ّ
معطيات ع ـ ّـدة إل ــى أن ح ــل «حكومة
اإلن ـق ــاذ» املـحـســوبــة عـلــى «الـنـصــرة»
ف ــي ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،وال ـت ــي تتحكم
بمعظم مفاصل «العمل اإلداري» في
إدلب سيكون هدفًا تاليًا ،في خطو ٍة
ّ
تمهد لـ«إنهاء سيطرة النصرة على

أن يصوت مجلس األمن اليوم أو غدًا،
عـلــى م ـشــروع ق ــرار كــويـتــي ـ ـ ســويــدي
يفرض وقفًا إلطالق النار ملدة شهر في
ســوريــا ،ويستثني تنظيمات «جبهة
الـنـصــرة» و«الـقــاعــدة» و«داع ــش» ،إلى
جانب مطالبته بدخول قوافل مساعدة
إن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق املـ ـح ــاص ــرة،
ت ـت ـض ـمــن مـ ـع ــدات ط ـب ـي ــة .وك ـ ــان ب ـيــان
من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع
في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية (أ ف ب)

امل ــرك ــز إل ــى ال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة غير
الشرعية فــي الغوطة الشرقية ،لوقف
املـ ـق ــاوم ــة وإلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـسـ ــاح وت ـس ــوي ــة
ـأت بنتيجة» .وأضــاف
أوضاعهم ،لم تـ ِ
أن تلك املجموعات «تمنع الـنــاس من
مـغــادرة املناطق التي تسيطر عليها،
م ــن خ ـ ــال م ـع ـبــر م ـخ ـيــم ال ــواف ــدي ــن»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «عـمـلـيــة الـتـفــاوض من
أجــل الــوصــول إلــى تسوية سلمية في
الغوطة قد أجهضت».
وقد يساعد التنسيق العالي املستوى
بــن روس ـيــا وم ـصــر ،والـ ــذي نـجــح في
إن ـجــاز هــدنــة ســابـقــا فــي ال ـغــوطــة ،في
الوصول إلى مخرج للتصعيد الحالي،
بشكل ّ
يلبي املطالبات األممية والدولية
امل ـتــزايــدة ،خــاصــة أن دع ــوات التهدئة
خــرجــت مــن األم ــم املـتـحــدة وواشـنـطــن
وباريس ،وعدد كبير من الدول والقوى
الفاعلة في امللف السوري ،فيما يتوقع
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العالم
ّ
إدلب إلى األبد» وفقًا ملا أكدته مصادر
معارضة مقيمة في إدلب لـ«األخبار».
وح ـ ـتـ ــى اآلن ،ت ـ ـبـ ــدو كـ ـف ــة «ت ـح ــري ــر
سـ ــوريـ ــا» هـ ــي األرجـ ـ ـ ــح فـ ــي املـ ـع ــارك
ال ــدائ ــرة بـيـنـهــا وب ــن «ال ـن ـص ــرة» ،ال
سـ ّـيـمــا وأن «ال ــزن ـك ــي» تـحـظــى بثقل
خـ ّ
ـاص فــي ريــف حلب الـغــربــي ،فيما
ت ـح ـ ّت ـفــظ «أحـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» بـحـضــور
مـ ــؤثـ ــر فـ ــي أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ريـ ـ ــف إدلـ ـ ــب.
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بني
«ت ـحــريــر س ــوري ــا» وب ــن «ال ـن ـصــرة»
ّ
فــي ك ــل مـ ّـن أري ـح ــا ،وجـبــل األرب ـعــن،
ّ
ووادي ال ــض ـي ــف ،ومـ ـع ــرة الـنـعـمــان
(جميعها في محافظة إدلب) ،إضافة
إل ــى أورم وعــويـجــل وت ـقــاد ومحيط
الـفــوج ( 111وجميعها فــي محافظة
حلب) .وأسـفــرت املـعــارك حتى مساء
ّ
أمس عن انسحاب «النصرة» من كل
مــن مـعـ ّـرة النعمان ،ووادي الضيف،
وأري ـحــا ،وتــرمــا ،فيما شـهــدت بلدة
كـ ـف ــر رومـ ـ ـ ــا اتـ ـف ــاق ــا بـ ــن «األحـ ـ ـ ـ ــرار»
و«ال ـن ـصــرة» لتحييدها عــن املـعــارك
وان ـس ـحــاب ال ـطــرفــن مـنـهــا ملصلحة
«املجلس العسكري» في البلدة.

ّ
«شرعيًا»
«النصرة» تستنفر

ّ
علمت «األخبار» أن «جبهة النصرة»
ق ــد بـ ــدأت مـنــذ م ـســاء أم ــس التجهيز
ً
لـجــولــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـع ــارك أمـ ــا في
تـعــويــض الـخـســائــر الـتــي منيت بها.
وأكـ ــد م ـص ــدر «جـ ـه ــادي» (م ــن خ ــارج
ّ
«النصرة») لـ«األخبار» أن «املسؤولني
ال ـشــرع ـيــن ف ــي جـبـهــة ال ـج ــوالن ـ ّـي قد
ب ـ ــاش ـ ــروا ح ـم ـل ــة ات ـ ـص ـ ــاالت م ـك ــث ـف ــة،
ف ــي س ـع ــي إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى دع ــم
م ــن ع ــدد م ــن امل ـج ـمــوعــات الـجـهــاديــة
ف ـ ــي إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـه ـ ــا الـ ـح ــزب
اإلسالمي التركتساني» .وقال املصدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ش ــرع ـي ــي ال ـن ـصــرة
ّ
وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ـبــد ال ــرح ـي ــم عــطــون
يعملون على إقناع اإلخوة املجاهدين
ّ
بأن النصرة تخوض معركة القصاص
من قتلة الشيخ أبو أيمن املصري ،ما
ّ
ُيحتم على كل املجاهدين الوقوف إلى
جــان ـب ـهــا» .وكـ ــان مـسـلـحــون تــابـعــون
لـ«حركة نور الدين زنكي» قد اغتالوا
قبل أيــام املـصــري قــرب بلدة عنجارة
(ريف حلب الغربي)ُ .
ويعتبر املصري
ـن» ال ـبــارزيــن،
أح ــد ال ـق ــادة «ال ـج ـهــاديـ ّ
واسمه ابراهيم صالح البنا ،ويوصف
ّ
بأنه «مؤسس جهاز مخابرات تنظيم
الـقــاعــدة» .وســرت شائعات فــي العام
ص ــري ف ــي الـيـمــن،
 2011ع ــن ّمـقـتــل امل ـ ّ
يتبي الحقًا أنه نجا من الغارة
قبل أن
الـتــي اتسهفته وقتها ،وانتقل الحقًا
إلى سوريا.

الخارجية األميركية قد ركز انتقاداته
على روسيا ،مطالبًا إياها بـ«أن تنهي
دعمها لنظام األسد وحلفائه» .غير أن
الكرملن اعتبر تحميل بالده مسؤولية
مقتل مدنيني في الغوطة «اتهامات ال
أساس لها من الصحة».
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ف ـق ــد دخـ ـل ــت دف ـعــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة»
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إطاللة
مقتضبة
للظواهري
ّ
وجــه زعيم تنظيم «القاعدة»
أيـمــن ال ًـظــواهــري قبل يومني
رس ــال ــة م ـسـ ّـج ـلــة إلـ ــى «أه ــل
ال ـ ـش ـ ــام» .ول ـ ــم ي ـت ـط ــرق إل ــى
ّ
السورية،
مستجدات الساحة
ّ
لكنه حرص على ّالدعوة إلى
«رص ال ـص ـفــوف» .وش ـ ّـددت
الـكـلـمــة املـ ـص ـ ّـورة املقتضبة
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة «ال ـت ـم ـس ــك
بالعقيدة وع ــدم الـتـنــازل عن
ح ـكــم ال ـشــري ـعــة» ،ك ـمــا على
ّ
وجـ ــوب «االتـ ـح ــاد واالتـ ـف ــاق
ّ
ّ
والتراص
والتجمع واالندماج
صفًا واحدًا» .وقال الظواهري
م ـخــاط ـبــا أنـ ـص ــاره «ادفـ ـن ــوا
أس ـبــاب خــافـكــم واجـتـمـعــوا
ج ـم ـي ـع ــا )...( .ال ت ـج ـع ـلــوا
الداعمني
أنفسكم لعبة في يد
ً
ف ـهــم ي ـس ـعــون لـجـعـلـكــم أداة
لتحقيق أطماعهم أو أطماع
من يسيرهم»ّ .
وشدد على ّأن
«املـعــركــة فــي الـشــام مــا زالــت
ّ
تستمر
طويلة قــاسـيــة ،وقــد
لـ ـسـ ـن ــن ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـع ـ ـقـ ــود».
وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى «امل ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن»
ّ
بــوجــوب «الــتـحـلــي بالصبر،
ّ
وعـ ــدم اسـتـعـجــال الــن ـتــائــج»،
والحرص على «عدم ّ
التمسك
بـ ـ ــاألرض ،ب ــل ال ـتــرك ـيــز على
االثخان في العدو وإنهاكه».
وليست هذه املرة األولى التي
يدعو فيها الظواهري مقاتليه
إل ـ ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد مل ـع ــرك ــة
طــوي ـ ّلــة األم ـ ــد ف ــي س ــوري ــا».
وأط ـ ــل زع ـيــم «ال ـق ــاع ــدة» في
نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي عبر
كلمة ّ
مطولة تناولت «الربيع
العربي» وحملت عنوان «بعد
سبع سنوات أين الخالص»،
شـ ّـدد فيها على ّأن «املعركة
ما زالت طويلة جدًا».

إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ع ـف ــري ــن ،ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
التصدي لـلـعــدوان الـتــركــي ،وانتشرت
تلك املـجـمــوعــات فــي عــدد مــن البلدات
واملواقع املحددة .وجــاءت هذه الدفعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـ ـقـ ــوات ب ـع ــد ت ـه ــدي ــدات
تــركـيــة بــاس ـت ـهــداف جـمـيــع م ــن يـقــاتــل
إل ــى جــانــب «وحـ ــدات حـمــايــة الشعب»
الـكــرديــة فــي عـفــريــن .وفــي تصريحات
الفتة مــن الجانب الــروســي ،رأى وزيــر
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف أن حــل
مـ ـل ــف عـ ـف ــري ــن يـ ـج ــب أن ي ـن ـط ـل ــق مــن
«حـ ـ ــوار األط ـ ـ ــراف ال ـخ ــارج ـي ــة امل ــؤث ــرة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ع ـلــى أس ــاس
احترام سيادة سوريا» .وسريعًا ردت
أن ـق ــرة عـبــر امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة،
إبــراهـيــم قــالــن ،بالتأكيد على أن «من
غ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــوارد ح ــالـ ـي ــا» إجـ ـ ـ ــراء «ح ـ ــوار
سياسي رفيع املستوى» مع الحكومة
السورية .غير أن قالن أشار في الوقت
ن ـف ـس ــه إل ـ ــى أن ـ ــه «عـ ـن ــدم ــا ت ـس ـتــدعــي
ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ذل ـ ــك ،يـمـكــن
لــوكــالــة االسـتـخـبــارات لدينا االتـصــال
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــر (م ــع
االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســوريــة) لـحــل بعض
امل ـشــاكــل ف ــي املـ ـي ــدان» .وح ــول م ــا نقل
عــن «ات ـفــاق» بــن «ال ــوح ــدات» الكردية
وال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة ب ـش ــأن ان ـت ـشــار
الجيش السوري في عفرين ،لفت قالن
إلى أن بالده «ال تملك معلومات تؤكد
مثل هذا االتفاق» ،وتعتبر هذه األنباء
«دعاية بحتة».
(األخبار)

قضايا ُفساد نتنياهو:
هكذا قطع حبل المقصلة
بيروت حمود
ليس ببعيد عن شاطئ مدينة قيسارية
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرة ،ت ـق ـض ــم ف ـي ــا
ف ـخ ـم ــة ،م ـك ـ ّـون ــة م ــن ط ـب ـق ـت ــن ،م ـســاحــة
هــائ ـلــة م ــن ال ــدون ـم ــات .داخـ ــل جــدران ـهــا
البيضاء تسكن عائلة نتنياهو ،متمتعة
بمسبحني كـبـيــريــن ،تحيطهما أشـجــار
النخيل والصنوبر .لكن الحال لن يبقى
كذلك ،فرئيس الوزراء قد ال يعود للنوم
ع ـل ــى س ــري ــر ف ـخ ــم ،ب ـش ــراش ــف حــريــريــة
م ــرت ـب ــة ب ـع ـن ــاي ــة إيـ ـ ــدي ع ــام ـل ــة م ـنــزل ـيــة
مضهدة ،بــل مــن املحتمل أن يذهب إلى
ّ
عبرية
الـسـجــن ،إذ لفتت وســائــل إع ــام
إلـ ــى أن «دخـ ــولـ ــه ال ـس ـج ــن بـ ــات مـســألــة
شهور فقط».
املفاجأة ليست في أن حياته السياسية
أخ ـي ـرًا كــانــت أشـبــه بـمــن ي ـصــارع «مــوتــا
ُ
سريريًا» ،إذ إن كثرًا تحدثوا منذ األيام
التي سبقت لقاءه بدونالد ترامب ،عقب
تولي األخير رئاسة أميركا مباشرة؛ عن
أن الرئيس نفسه طلب من معاونيه  -في
خضم قضية صفقة الغواصات األملانية
 التوضيح إن كــان الـلـقــاء سيجري معرئ ـيــس وزراء فـعـلــي أو رج ــل فــي نهاية
حياته السياسية.

شلومو فيلبر :طعنة في ظهر
نتنياهو
ت ـ ـعـ ــددت ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ارت ـب ــط
ب ـه ــا اسـ ــم رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـت ــى بــاتــت
أش ـبــه ب ـمــن يــرمــي بـحـجــر ف ــي بـقـعــة مــاء
فينتج ع ــدد ال يحصى مــن ال ــدوائ ــر .في
الـبــدء ،كانت الرشى املالية ،فالشمبانيا
والـ ـسـ ـيـ ـج ــار ال ـ ـفـ ــاخـ ــر ،مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـص ـف ـقــة
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ال ـ ـتـ ــي ح ـصــل
فيها رئيس الصحيفة ،أرن ــون موزيس،
عـلــى تـسـهـيــات مـقــابــل تـقــديـمــة تغطية
ً
إيجابية تجاه نتنياهو وأســرتــه ،فضال
ع ــن م ـهــاج ـمــة خ ـص ــوم ــه .ل ــم ي ـقــف فـســاد
نتنياهو عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل وص ــل إلــى
درج ــة املـســاس بملف أمـنــي حـســاس هو
صـفـقــة ال ـغ ــواص ــات األمل ــان ـي ــة م ــن شــركــة
«تــايـس ـن ـكــروب» .لـكــن آخ ــر الـفـصــول كــان
ملف شــركــة الـهــواتــف األرض ـيــة «بـيــزك»؛
ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي «ت ـق ــزم ــت أم ــام ـه ــا جميع
امللفات».
فلنبدأ من النهاية :استطاعت الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة تجنيد أق ــرب الـنــاس إلــى
نتنياهو ليكون شاهد الحق العام في
«ملف  »4000أو ملف «بيزك» .واألخير،
باختصار ،يدور حول شبهات تنسبها
الشرطة إلــى نتنياهو بأنه عمل خالل
تــول ـيــه مـنـصــب وزيـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ،في
ب ــداي ــة واليـ ـت ــه ال ـح ــال ـي ــة ،ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ش ـ ــرك ـ ــة «ب ـ ـ ـيـ ـ ــزك»،
مقابل أن يعمل مالك الشركة ،شــاؤول
ألوفيتش ،على ضمان تغطية إعالمية
إيجابية لنتنياهو فــي موقع «وال ــا».

بعد ذل ــك ،كــان مــن املـفـتــرض أن يفتتح
امل ــوق ــع ت ـل ـف ــزي ــون ــا ،م ــع ح ـص ــول ــه عـلــى
مـنــاق ـصــات .ملـهـمــة «شــاهــد م ـلــك» جند
ً
ـا لـيــس عـ ّ
ـاديــا ،ال لناحية منصبه
رج ـ
وال لـ ـن ــاحـ ـي ــة ع ــاقـ ـت ــه بـ ـبـ ـي ــت رئ ـي ــس
الوزراء.
فمن هو شلومو فيلبر؟ يرافق نتنياهو
منذ عــام  1996فــي مشروعه السياسي،
ُ
وي َع ّد «صندوقه األسود وكاتم أسراره»
بحسب «يديعوت أحرونوت» .فيلبر هو
املدير العام السابق لــوزارة االتصاالت،
وأي ـ ـضـ ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـم ـج ـلــس
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي «يـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــع» .وه ـ ـ ــو رج ــل
م ـنــاصــب ك ـث ـيــرة ق ــد ال ت ـح ـصــى ،أهـمـهــا
زع ـيــم «أص ـح ــاب الـكـيـبــاه (الـقـلـنـســوة)»
الظهر.
الذين طعنوا نتنياهو في ُ
ال ـت ـطــور ال ـب ــارز ف ــي املـشـهــد أ ّرخ بــإزالــة
حـظــر الـنـشــر ع ــن أس ـم ــاء املـشـتـبــه فيهم
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــن فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف «ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزك» ،وهـ ــم
شلومو فيلبر ،ونير حيفتس ،وستيال
ه ـنــدلــر .وبـيـنـمــا كــانــت ع ـق ــارب الـســاعــة

ّ
تصدر المشهد
الحديث عن إمكانية
الذهاب إلى
انتخابات مبكرة

تتقدم بــاتـجــاه لحظة الـحـســم ،تصدرت
الـعـنــاويــن اإلســرائـيـلـيــة قـضـيــة الصفقة
التي بموجبها ُت ّ
عي القاضية املتقاعدة،
هـيــا غـيــرسـتــل ،فــي منصب املستشارة
القضائية للحكومة مقابل إغــاق ملف
ضــد س ــاره نتنياهو .أخـيـرًا حـتــى أعلن
ً
ليال عن توقيع فيلبر نهائيًا على اتفاق
«شاهد ملك».
وب ـم ـج ــرد تــوق ـيــع فـيـلـبــر ع ـلــى االت ـف ــاق،
تدحرجت كرة الثلج في حياة نتنياهو،
ول ــم ي ـعــد ه ـن ــاك م ــا يـمـكــن ص ـ ـ ّـده؛ إذ إن
رئـيــس الـ ــوزراء ف ـ ّـوت عـلــى نفسه فرصة
االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،قـ ـب ــل أن تـ ـتـ ـس ــارع وتـ ـي ــرة
األح ـ ـ ـ ـ ــداث وت ـ ــرخ ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــادات ف ـي ـل ـب ـيــر
امل ـق ـص ـل ــة عـ ـل ــى تـ ــاريـ ــخ رج ـ ــل س ـيــاســي
«ستجتهد إســرائـيــل فــي محوه وإزالـتــه
ّ
الجمعية».
من الذاكرة
ال ــاف ــت أن نـتـنـيــاهــو اخ ـت ـبــر ،ف ــي ملفي
«يديعوت أحــرونــوت» و«مساكن رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء» ،ت ـجــربــة تـخـلــي مـقــربـيــه عـنــه.
مــع ذل ــك ،بـقـيــت عــائـلــة نـتـنـيــاهــو تحيط
ن ـف ـس ـهــا ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة ،بـمــن
سـ ـم ــاه ــم املـ ـحـ ـل ــل ،يـ ــوسـ ــي فـ ـي ــرت ــر ،فــي
«هآرتس» بـ«معتمري قبعات املتدينني»

على أساس أن هؤالء «لن ينبسوا ببنت
شفة عن أسرار املنزل».

انتخابات مبكرة؟
مـ ــع تـ ــوالـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ح ـ ــول ق ـضــايــا
ال ـف ـس ــاد ،تـ ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد اإلســرائ ـي ـلــي
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
انتخابات مبكرة .بقي الصمت تقريبًا
ً
مـكـبــا ألـسـنــة وزراء ح ــزب «الـلـيـكــود»
ُ
الــذي يتزعمه نتنياهو .هــؤالء وصفوا
بــالـعــاجــزيــن عــن اإلدالء ب ــأي تـصــريــح،
ومنهم النائب غدعون ساعر ،الذي ّ
غرد
على «توتير» بكل الكلمات ،باستثناء
تلك التي تتحدث عن القضية نفسها.
ّأمـ ـ ــا ت ـص ــري ــح وزي ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة ،م ـيــري
رغ ـي ــف ،فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ــه كـســر رتــابــة
املشهد ،لوال أنه لم يكن سوى ادعاء بأن
«الجمهور اإلسرائيلي يلمس مخططًا
وحملة ممنهجة ضد نتنياهو».
إلــى ذلــك ،اعتمدت وسائل اإلعــام على
ب ـيــانــات اس ـت ـطــاع ال ـ ــرأي الـ ــذي أج ــري
قبل يــومــن ،مظهرًا أن «الـلـيـكــود» رغم
شبهات فساد نتنياهو ،ال يــزال يحرز
تقدمًا ملحوظًا على باقي األحزاب .وفي
السياق ،أجمع ّاملحللون اإلسرائيليون
على احتمال فــض االئـتــاف الحكومي
وتـقــديــم مــوعــد االنـتـخــابــات ،علمًا بــأن
الـ ـضـ ـغ ــوط داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» تـشـيــر
إلـ ــى أنـ ــه ق ــد ال يـسـتـطـيــع ال ـت ــوج ــه إلــى
االنتخابات برئيس من املحتمل جدًا أن
ُيعاقب بالسجن.
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أيضًا اعتمدت
على االسـتـطــاع ،لنقل ًاألج ــواء السائدة
في أروقة األحزابّ ،
منوهة إلى أن الجميع
يـسـتـعــد الح ـت ـمــال االن ـت ـخــابــات امل ـب ـكــرة.
عـلــى اعـتـبــار أن األخ ـيــرة هــي واح ــدة من
الخيارات املتاحة أمام نتنياهو لتخطي
أزمـ ـت ــه؛ وال سـيـمــا أن االع ـت ـق ــاد الـســائــد
بني أحــزاب االئتالف هو أن نتنياهو لن
يستقيل من منصبه نتيجة التحقيقات.
وعليه تبقى االنـتـخــابــات بمثابة «قشة
الغريق».
ف ــي خـضــم ه ــذه الـعــاصـفــة عـقــد املجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراي املـ ـصـ ـغ ــر ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،أم ــس ،اجـتـمــاعــه .ظـهــر فيه
نـتـنـيــاهــو «ك ـع ـص ـفــور كـسـيــر ال ـج ـنــاح»،
ً
ق ــائ ــا« :ســأتــابــع الـعـمــل واألم ـ ــور املهمة
مــن أج ــل ال ــدول ــة» .وبـيـنـمــا بـقــي الـ ــوزراء
محافظني على «حـقــائــب الـصـمــت» ،نقل
اإلعالم العبري عن أحد أعضاء الكنيست
قــولــه إن «الـ ـص ــورة ال ـتــي أمــام ـنــا ليست
كاملة بعد ،ومــن الصعب أن نـقـ ّـدر شكل
املــرح ـلــة ،أو مـ ــاذا سـيـكــون بـعــد ســاعــات
معدودة إثر التطورات األخيرة».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـص ـل ــح اس ـ ـت ـ ـعـ ــارة مـ ــا قــال ـتــه
سيما كدمون في «يديعوت أحــرونــوت»
ليختصر ما حدث؛ إن «العاصفة األخيرة
لن ّ
تغير حياة من يدير الدفة فقط ،وإنما
وجه دولة بأكملها».

بمجرد توقيع حافظ أسرار نتنياهو اتفاق «شاهد ملك» تدحرجت كرة الثلج في حياته (أ ف ب)
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قضية
ينبئ القرار الباكستاني األخير إرسال قوات إلى السعودية برغبة متزايدة لدى الطرفين ،إسالم آباد
والرياض ،في تقوية عالقاتهما ،كل لمصالحه وغاياته .وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها
السلطات الباكستانية الحتواء تداعيات القرار داخليًا ،وامتصاص أي اعتراض عليه خارجيًا ،إال أن
إقدامها عليه في الوقت الراهن ينذرها بمخاطر عدة ،وهي التي تواجه في األصل تهديدات
استراتيجية متصاعدة

تودد باكستاني إلى السعودية:

تقامر
إسالم آباد ِ
بدعم «األصدقاء»
دعاء سويدان
بعد قرابة ثالثة أعوام من إقرار البرملان
َ
الحياد»
«التزام
الباكستاني ،باإلجماع،
َ
فــي ال ـصــراع الــدائــر فــي الـيـمــن ،ورفــض

طلب الرياض إرسال قوات باكستانية
إل ــى املـمـلـكــة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات
«عاصفة ال ـحــزم»َ ،أعلنت إس ــام آبــاد،
قبل أي ــام ،إرس ــال ألــفــي جندي إضافي
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،فــي «مـهـمــة تدريبية

معارضة من االنجرار لـ«المستنقع»
تحذيرات ِ
ّ
املعارض ،شفقت شيرازي،
يقر مسؤول العالقات الخارجية في «مجلس وحدة املسلمني في باكستان»
ِ
في حديث إلى «األخبار» ،بأن قرار السلطات إرسال قوات إضافية إلى السعودية ال يتعارض ،في ظاهره،
مع قرار البرملان الصادر عام  ،2015معتبرًا ذلك ّ
«معوقًا أمامنا ،كمعارضة ،في االحتجاج على الخطوة»،
التي يتم تبريرها بأنها «تأتي في إطار التعاون الثنائي ،وضمن اتفاقية الشراكة االستراتيجية املوقعة
عام  1984إبان حكم الجنرال ضياء الحق ،والتي تنص على تقديم باكستان كل قدراتها من أجل حماية
اململكة في حال تعرضها ألي خطر» .ويرى أن «نواز شريف يحاول عبر هذه الخطوات تخفيف الضغوط
األميركية على باكستان ،من خالل استرضاء السعودية لتتوسط لدى الواليات املتحدة» .وكان األمني العام
لـ«املجلس» ،راجا ناصر عباس ،أعلن ،في مؤتمر صحافي ،رفض حزبه القرار األخير ،معتبرًا إياه استجابة
إلرادة الرياض تعاون إسالم آباد معها في «حربها االنفرادية على الشعب اليمني» .وشدد على ضرورة أن
ً
«ال توقع الحكومة البالد في هذا املستنقع» ،داعيًا إياها إلى أن «تقوم بدور الوسيط» بدال من ذلك.
(األخبار)

ٌ
واس ـت ـش ــاري ــة» .إعـ ــان أث ــار الـكـثـيــر من
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ب ـش ــأن خـلـفـيــاتــه
وتداعياته ،خصوصًا أنه يأتي في وقت
مساع تبذلها
تتزاحم فيه املؤشرات إلى
ٍ
اململكة إلح ــداث ت ـبــدالت عـلــى الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ب ـمــا يـخــدم
مصالحها .وعـلــى الــرغــم مــن أن الـقــرار
ال ـجــديــد اس ـتــدعــى م ــوج ــة اع ـتــراضــات
داخ ـ ــل ال ـب ــرمل ــان وخـ ــارجـ ــه ،إال أنـ ــه من
املستبعد أن يتم التراجع عنه ،في ظل
انـ ــدفـ ــاع «حـ ـ ــزب ال ــرابـ ـط ــة اإلس ــام ـي ــة»
الحاكم ،ومعه املؤسسة العسكرية ،إلى
تعزيز عالقتهما بالرياض.
ه ـ ــذا االن ـ ــدف ـ ــاع ت ـج ـل ــى ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
القصيرة املاضية ،في سلسلة تحركات
على خط الرياض  -إسالم آباد ،أوحت
ب ــأن ث ـمــة رؤيـ ــة س ـعــوديــة لــ«الـحـلـيــف
الباكستاني» تتم بلورتها على أكثر
من مستوى .بدأ األمر منذ أواخر شهر
تشرين الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي ،مع
زيـ ــارة لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي،
شــاهــد خــاقــان عباسي ،إلــى العاصمة
السعودية ،التقى خاللها امللك سلمان
بــن عـبــد ال ـعــزيــز ،وول ــي ع ـهــده محمد.

مؤيديون لنواز شريف يحتجون على قرار المحكمة العليا الصادر أمس (أ ف ب)

وقـ ــد بـ ــدا الفـ ـت ــا ،ح ـي ـن ـهــا ،أن عـبــاســي
اصطحب معه رئـيــس أرك ــان الجيش،
قمر الــديــن جــاويــد بــاجــوا ،ومــديــر عام
االستخبارات ،نويد مختار .تلت ذلك،
ف ــي أقـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن ،زيـ ـ ــارة ل ـبــاجــوا
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ف ــي األول م ــن الـشـهــر
الـ ـ ـج ـ ــاري أج ـ ـ ــرى خ ــالـ ـه ــا م ـب ــاح ـث ــات
تـنــاولــت «ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،خاصة
ف ــي امل ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـس ـك ــري ــة» .ومـ ــا بــن

الزيارتني ،كان القرار األميركي ،أوائل
شـهــر كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر املــاضــي،
تعليق مساعدات عسكرية لباكستان
ب ـق ـي ـمــة  255م ـل ـي ــون دوالر ،ومـ ــن ثــم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات أمـ ـنـ ـي ــة ب ـق ـي ـم ــة مـ ـلـ ـي ـ َـاري
ٌ
دوالر ،لتعقب الـقـ َ
ـاورات بحرية
ـرار مـنـ
سعودية  -باكستانية مشتركة باسم
ُ
ـ16
«نسيم البحر  »11 -اختتمت في ال ٌ
م ــن شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر ال ـح ــال ــي .س ـيــاق

واشنطن تسابق إلى «النووي السعودي» :صفقة «متساهلة»
تستعد الواليات المتحدة لعرض صفقة
على السعودية ،بشأن تطلعات األخيرة
بناء مفاعالت نووية على أراضيها.
إلى ٌ
صفقة تسعى واشنطن في جعلها
على مستوى منخفض من «المعايير
الصارمة» منعًا لتوجه الرياض نحو
موسكو أو بكين .لكن دون ذلك عقبات
عدة تبدأ من الشروط التي تفترضها
القوانين األميركية ،وال تنتهي باالعتراض
الديمقراطي في مجلس النواب األميركي
على التوسع في نشر التكنولوجيا النووية
في منطقة الشرق األوسط
واشنطن ــ محمد دلبح
تـ ـع ــود خ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ــودي ــة
لـبـنــاء مـفــاعـ َـلــن ن ـ َّ
ـووي ــن عـلــى أراض ــي
امل ـم ـل ـك ــة إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا ،مــع
اش ـتــداد املـنــافـســة بــن ال ـقــوى الــدولـيــة
عـلــى االس ـت ـئ ـثــار بــالـحـصــة األك ـب ــر من
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .فـمـنــذ أن
ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ــي ،ريــك
بيري ،مندوبني سعوديني في اجتماع
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة في
ف ـي ـي ـن ــا فـ ــي شـ ـه ــر أي ـ ـل ـ ــول /سـبـتـمـبــر
امل ــاض ــي ،دخ ـل ــت ع ـلــى خ ــط الـتـنــافــس

ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وف ــرنـ ـس ــا ،ال ـل ـتــان
ُت ّ
عدان حليفتني للواليات املتحدة ،كما
الخط نفسه كل من
دخلت أيضًا على
ّ
الصني وروسيا ،املصنفتني كـ«تهديد
رئيس لألمن القومي األميركي» وفق
االستراتيجية الدفاعية التي أعلنها
«البنتاغون» لعام .2018
وك ــان بـيــري قــد أبـلــغ الــوفــد السعودي
ب ـضــرورة أن تـكــون لـلــواليــات املتحدة
األولوية في الصفقة املنتظرة؛ كونها
«ال ـ ـشـ ــريـ ــك االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ــرئ ـي ــس
ل ـل ـس ـع ــودي ــة فـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـن ـف ـط ـيــة
والـعـسـكــريــة» ،فــي إش ــارة إلــى ضــرورة
أن تتجاوز اململكة عالقاتها مع روسيا
والصني في هذا املجال ،على الرغم مما
تمثله الــدول ـتــان مــن أهـمـيــة بالنسبة
ل ـلــريــاض ال ـتــي تـسـعــى إل ــى الـحـصــول
على الخبرة التقنية لتجاوز االعتماد
على النفط ،والتنافس مع إي ــران .ذلك
أن الصني ُت ّ
عد من أفضل زبائنها على
اإلطـ ـ ــاق ،فـيـمــا تـمـثــل روس ـي ــا شــريـكــا
أساسيًا لها في ضبط اإلنتاج العاملي
من النفط.
ومن املقرر أن يزور ،قريبًا ،وفد أميركي
ي ـضــم دب ـلــومــاس ـيــن وم ـس ــؤول ــن في
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إلج ـ ــراء
مـ ـف ــاوض ــات ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وم ـح ــاول ــة
الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ــل وس ـ ـ ــط م ـ ــا بــن
الشروط التي تفرضها قوانني تصدير
التكنولوجيا النووية األميركية ،وبني
إص ـ ــرار ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ت ـج ــاوز تلك
القوانني ،األمر الذي قد يدفع الرياض
إل ــى اخ ـت ـيــار دول أخ ــرى مـثــل روسـيــا

والصني لبناء املفاعالت النووية.
وت ــرى إدارة الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
التي تحظى بمكانة «غير عادية» لدى
الـسـعــوديــة ،أن إح ـيــاء صـنــاعــة نــوويــة
محظورة ُي ّ
عد بمثابة فرصة ال ينبغي
تفويتها ،لكن مراقبني يتساءلون عما
إذا كــان ذلــك يستحق ّ
تحمل املخاطر
التي سيستجلبها انتشار تكنولوجيا
تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ت ـ ــداخ ـ ــل م ـ ــع ت ـط ــوي ــر

األسـلـحــة ال ـنــوويــة فــي املـنـطـقــة األكـثــر
تقلبًا في العالم.

«المعيار الذهبي»
غـيــر أن تــوســع انـتـشــار التكنولوجيا
الـنــوويــة فــي املنطقة قــد بــدأ بالتحقق
ً
فعال؛ إذ إن دولة اإلمــارات بدأت عمليًا
بـ ـن ــاء أول م ـف ــاع ــل ن ـ ـ ــووي مـ ــن امل ـق ــرر
تشغيله هذا العام ،فيما وقعت شركة

ترى إدارة ترامب أن إحياء صناعة نووية محظورة فرصة ال ينبغي تفويتها (أ ف ب)

«روزاتــوم» الروسية الحكومية صفقة
بقيمة  21.3مليار دوالر لبناء مفاعل
ن ـ ــووي ف ــي م ـص ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن
األردن وق ــع فــي ع ــام  2015ات ـفــاقــا مع
الروس بقيمة  10مليارات دوالر لبناء
م ـفــاعــل ن ـ ــووي .وك ــذل ــك فـعـلــت تــركـيــا،
فــي حــن تخطط الـسـعــوديــة لـبـنــاء 16
ً
م ـفــاعــا ن ــووي ــا بـكـلـفــة تـبـلــغ ن ـحــو 80
مليار دوالر.
ه ــذه األخـ ـي ــرة ل ــن ي ـكــون ل ـهــا ،بحسب
م ـج ـلــة «إي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت» ،أي مـعـنــى
اقـتـصــادي ،فــي بلد يـحــرق يوميًا 465
ألــف برميل نفط فــي إنـتــاج الكهرباء،
ولـ ــديـ ــه  11م ـل ـي ــار دوالر مـ ــن م ـ ـ ُـوارد
النفط .وتشير املجلة ،في تقرير نشر
مطلع الشهر الجاري ،إلى أن املفاعالت
السعودية لن تكون قــادرة على توليد
أك ـثــر مــن س ــدس ال ـطــاقــة املـطـلــوبــة في
سـ ــاعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــذروة ،وهـ ـ ــي  120غـيـغــا
بــايــت ،معتبرة أنــه فــي بلد تتسع فيه
امل ـســاحــات الـصـحــراويــة فـمــن األفـضــل
االستثمار في الطاقة الشمسية« ،حيث
ال تقوم السعودية بتوليد أي طاقة من
هذا النوع» ،محذرة من أن «بناء مفاعل
نووي لألغراض السلمية سيؤدي إلى
سـبــاق تسلح فــي أكـثــر مناطق العالم
اضطرابًا».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة
لــاس ـت ـخــدامــات الـسـلـمـيــة ب ـع ـيــدة عن
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،إال أن ال ــوق ــود
امل ـس ـت ـن ـف ــد ت ـم ـك ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة م ـعــال ـج ـتــه
وتحويله إلى البلوتونيوم الذي يدخل
فــي صـنــاعــة الـقـنــابــل ال ـنــوويــة .كـمــا أن
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يمكن من خالله فهم القرار الباكستاني
الجديد على أنه استجابة لضغوطات
ّ
سعودية على إسالم آباد ،شكل إعالن
العقوبات األميركية الفرصة األنسب
لتصعيدها.
هـ ــذه ال ـض ـغ ــوط ــات ت ـم ـظ ـه ــرت ،ك ــذل ــك،
فــي ص ــور أخ ــرى غـلــب عليها الـطــابـ ُـع
َ
الـ ـت ــرغـ ـيـ ـب ــي ،م ـث ـل ـم ــا ت ـخ ـل ــل ال ـ ــزي ـ ــارة
األخ ـيــرة لــوزيــر الـتـجــارة واالسـتـثـمــار

السعودي ،ماجد القصبي ،إلى إسالم
آبـ ـ ــاد ،أوسـ ـ ــاط ش ـهــر ك ـ ُـان ــون ال ـثــانــي/
يناير املاضي .حينها ،أعلن عن توقيع
ات ـفــاق ـيــات وم ــذك ــرات تـفــاهــم لـلـتـعــاون
ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي بــن الـبـلــديــن،
إضافة إلى االتفاق على بحث الفرص
َ
االستثمارية في مجالي النفط والغاز،
فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـح ــدث ــت فـ ـي ــه تـ ـق ــاري ــر عــن
ق ـيــام الـسـلـطــات الـبــاكـسـتــانـيــة بــدعــوة

الشركات النفطية والغازية السعودية
مصاف على أراضيها .دعوة
إلى ّ إنشاء
ٍ
تـلــخــص حــاجــة بــاكـسـتــان املــاســة إلــى
رافــد خــارجــي القتصادها ،وهــي التي
تـسـتـعــد لخصخصة ش ــرك ــات وطنية
في مجاالت الطيران والطاقة والنشاط
املـ ـص ــرف ــي بـ ــاتـ ــت ت ـس ـت ـن ــزف خ ــزي ـن ــة
الــدولــة ،في ظل تهديدات أميركية لها
بإدراجها على القائمة الدولية ملراقبة
تمويل اإلره ــاب ،مــع مــا ينطوي عليه
األمر من مخاطر على القطاعني املالي
واملـصــرفــي فــي الـبــاد (عـلــى الــرغــم من
إع ــان إس ــام آب ــاد أم ــس تـعـلـيــق ق ــرار
اإلدراج لـثــاثــة أشـهــر إضــافـيــة ،إال أن
الـتـهــديــدات األمـيــركـيــة فــي هــذا اإلطــار
ّ
تظل قائمة).
إلـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ال ـب ـعــد االق ـت ـص ــادي،
ثمة بعد سياسي متصل بطموحات
رئ ـي ــس حـ ــزب «ال ــراب ـط ــة اإلس ــام ـي ــة»،
رئـيــس ال ــوزراء الـســابــق ،ن ــواز شريف،
ال ـ ـ ــذي ُع ـ ـ ــزل مـ ــن م ـن ـص ـب ــه عـ ـ ــام 2017
بعد إدان ـتــه فــي قضايا فـســاد .يتطلع
شريف ،حاليًا ،إلى تجاوز األزمة التي
ّ
ول ــده ــا ل ــه ال ـح ـكــم املـ ــذكـ ــور ،والـ ـع ــودة
إل ـ ــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــن ب ــواب ــة
االنـتـخــابــات العامة املرتقب إجــراؤهــا
ف ــي آذار /مـ ــارس م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري.
ّ
تطل ٌع يبدو أنه يحظى بمباركة من قبل
السعودية ،التي كثرت إليها في اآلونة
األخيرة زيارات آل شريف .أواخر شهر
ّ
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر امل ــاض ــي ،حــط
نــواز شريف في الرياض ،حيث التقى
ولــي الـعـهــد ،محمد بــن سـلـمــان .سبق
تلك الــزيــارة بــأيــام توجه شقيق نــواز،
رئيس حكومة إقليم البنجاب ،شهباز
شريف ،والذي يتوقع أن يرشحه حزب
«الــراب ـطــة» لــرئــاســة الـ ــوزراء ،على منت
طــائــرة سـعــوديــة خــاصــة إل ــى اململكة،
حـيــث الـتـقــى اب ــن سـلـمــان ومـســؤولــن
آخ ــري ــن .وق ــائ ــع ت ــؤش ــر إلـ ــى اس ـت ـقــرار
معتقد لدى نواز وأقربائه بأن مستقبل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة آلل سـ ـلـ ـم ــان ،وب ــال ـت ــال ــي
فـ ـم ــن م ـص ـل ـح ـت ـهــم ت ـم ـت ــن روابـ ـطـ ـه ــم
ب ـه ــذه ال ـع ــائ ـل ــة ل ـت ـخ ـطــي مـشـكــاتـهــم.
وف ــي امل ـقــابــل ،ال تـخــرج سـيــاســات ابــن
سلمان عــن الــرؤيــة الـسـعــوديــة العامة
ل ـل ـعــاقــة «ال ـح ـي ــوي ــة» م ــع بــاك ـس ـتــان،
ول ـك ــن ال ـت ـم ـســك ب ـم ـفــات ـيــح آل شــريــف
يشي بتعويله الكبير عليهم في تقوية

النفوذ السعودي داخــل هــذا البلد .إال
أن دون تـطـلـعــات نـ ــواز وابـ ــن سـلـمــان
عـقـبــات ع ــدة تـجـلــى آخــرهــا ي ــوم أمــس
في إصدار املحكمة العليا الباكستانية
قـ ــرارًا ب ـعــزل شــريــف م ــن رئ ــاس ــة حــزب
«ال ــراب ـط ــة» ،واع ـت ـبــار جـمـيــع ال ـق ــرارات
التي اتخذها بهذه الصفة و«كأنها لم
تكن» ،ما ّ
يهدد مستقبل الشخصيات
التي رشحها نواز لالنتخابات.
ما عالقة الروابط بني ابن سلمان وبني
شــريــف بــالـقــرار الباكستاني األخـيــر؟
أوائ ــل شهر كــانــون الثاني /يناير من
ال ـع ــام  ،2017أكـ ــدت بــاك ـس ـتــان تعيني
رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـس ــاب ــق ل ـج ـي ـش ـهــا،
راحـ ـي ــل ش ــري ــف (الـ ـ ــذي ت ــرب ـط ــه صـلــة
وثيقة بنواز) ،رئيسًا ألركان «التحالف
اإلسـ ــامـ ــي مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب» ال ــذي
أعـلـنـتــه ال ـس ـعــوديــة ع ــام  .2015إع ــان
أوح ـ ــى بـ ــأن ال ــري ــاض ت ــري ــد م ـمــارســة
تأثير أكبر على الجيش الباكستاني
ال ــذي تعتقد أن ــه هــو ال ــذي عــرقــل قــرار
مـ ـش ــارك ــة إسـ ـ ـ ــام آبـ ـ ـ ــاد فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
«عاصفة الـحــزم» ،نتيجة مخاوف من
انـقـســام تركيبته الـتــي تـضــم عناصر

تواجه باكستان
تهديدات خارجية تفرض
عليها مراعاة أصدقائها
مـ ــن طـ ــوائـ ــف دي ـن ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة .سـبــق
ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــان ت ـص ــاع ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
تـحـســن الـعــاقــة بــن ح ــزب «الــراب ـطــة»
وب ــن الـجـيــش ،خـصــوصــا وأن رئيس
األركان الحالي ،باجوا ،تم تعيينه في
منصبه أواخــر عــام  ،2016بتزكية من
ن ــواز شــريــف نـفـســه .وعـلـيــه ،فـمــن غير
املستبعد أن يكون القرار الجديد ،الذي
أعلنه الـنــاطــق بــاســم الجيش بنفسه،
واح ـ ــدة م ــن «ثـ ـم ــرات» ال ـت ـطــور امل ـشــار
إلـيــه .لكن مــا يـجــدر التنبه إلـيــه أيضًا
أن للمؤسسة العسكرية ،هي األخــرى،
حـســابــاتـهــا ،غـيــر املتصلة بــالـضــرورة
ّ
بحسابات السلطة .ولعل من حظ ابن
سـلـمــان ال ـيــوم الـتـقــاء تـلــك الـحـســابــات
جـمـيـعـهــا ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـتــزلــف إلـيــه
واالستفادة منه.

فـ ــي خ ــاص ــة املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـت ـط ـلــع كــل
م ــن األط ـ ــراف امل ـق ــرري ــن ع ـلــى الـســاحــة
الباكستانية إلــى غــايــة مــن وراء قــرار
إرس ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـ ــذي جـ ـ ــاء ب ــرض ــاء
الجيش ووزير الدفاع ورئيس الوزراء،
فـيـمــا تـسـتـهــدف ال ـس ـعــوديــة بــالــدرجــة
األولــى توصيل رسالة إلى إيــران التي
ك ــان ــت أبـ ـ ــدت ام ـت ـعــاض ـهــا م ــن تـعـيــن
راحيل شريف رئيسًا ألركان «التحالف
اإلسالمي» ،وبالدرجة الثانية التأثير
ع ـل ــى م ــوق ــف إسـ ـ ــام آبـ ـ ــاد م ــن األزم ـ ــة
الخليجية بعدما قــررت الــوقــوف على
الحياد ،وبالدرجة الثالثة ربما  -وهذا
م ــا ال ي ــؤك ــده أي مـعـطــى ح ـتــى اآلن -
تعزيز عمليات «التحالف العربي» في
اليمن .وعلى الرغم من توارد أنباء عن
أن باكستان أبلغت إيران وقطر ،مسبقًا،
ب ـقــرارهــا األخ ـي ــر ،وع ـلــى ال ــرغ ــم أيـضــا
مــن طمأنة وزيــر الــدفــاع الباكستاني،
خورام داستاغير ،برملانيي بالده ،إلى
أن «الـ ـق ــوات الـبــاكـسـتــانـيــة ل ــن تنتشر
خارج أراضي السعودية أو في اليمن»،
وإلــى أن إســام آبــاد «ستظل محايدة
في أي نزاع في الشرق األوسط» ،إال أن
انتهاج سياسة «السير على الحبال»
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي يـ ـب ــدو م ـح ـفــوفــا
بــامل ـخــاطــر ل ـع ــدة أس ـب ــاب ل ـعــل أهـمـهــا
اثنان :أولهما أن ثمة حساسية زائدة
داخ ــل بــاكـسـتــان ،س ــواء عـلــى مستوى
املــؤسـســات أو عـلــى مـسـتــوى ال ـشــارع،
إزاء أي قرار متصل بالسعودية ،وهو
ما يهدد بتصاعد التوتر على الساحة
الـسـيــاسـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة ،خـصــوصــا
بعدما تـحــول االحـتـجــاج على إرســال
ال ـق ــوات إل ــى ف ـعــل شـعـبــي بـ ــدأت أول ــى
مظاهره يــوم األحــد املاضي بتظاهرة
في إسالم آباد .وثانيهما أن باكستان
تـ ــواجـ ــه ح ــالـ ـي ــا ت ـ ـهـ ــديـ ــدات خ ــارج ـي ــة
تـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا م ـ ــراع ـ ــاة أص ــدق ــائ ـه ــا
التقليديني (في مقدمتهم إيران) الذين
يمكن أن يشكلوا لها ظهيرًا حقيقيًا
في مواجهة تلك التهديدات ،خصوصًا
أن ثمة ،في الوقت الراهن ،توجهًا لدى
إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب لـتـقــويــة شــوكــة
الهند (الخصم التقليدي لباكستان)،
وانفتاحًا إيــرانـيــا الفتًا على األخـيــرة،
وانــدفــاعــا هـنــديــا وكــذلــك إيــران ـيــا إلــى
ُتقوية العالقات مع أفغانستان (الجار
امل ِقلق لباكستان).

ترضي تل أبيب
اليورانيوم املخصب الــازم للعملية
يـحـمــل جــاذب ـيــة خــاصــة للجماعات
اإلرهــاب ـيــة .وملـنــع االنـتـشــار العاملي،
ت ـض ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مـعــايـيــر
ص ــارم ــة ب ـشــأن الـتـكـنــولــوجـيــا الـتــي
يمكن بيعها في الخارج ،وما يمكن
للمشترين القيام به .إذ يتعني عليهم
التوقيع على مــا يسمى «البند »23
ف ــي ق ــوان ــن ت ـصــديــر الـتـكـنــولــوجـيــا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـيــه
«املعيار الذهبي».
وكــانــت دول ــة اإلم ـ ــارات ،فــي سعيها
إلــى بناء املفاعل الـنــووي ،قد مهدت
لذلك بأن وقعت مع الواليات املتحدة،
ع ــام  ،2009ات ـفــاقــا ت ـل ـتــزم بـمــوجـبــه
ب ـمــا ي ـنــص ع ـل ـيــه «ال ـب ـن ــد  ،»123إذ
تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم
أو اسـتـخــدام الــوقــود وتـحــويـلــه إلــى
بلوتونيوم .لكن السعودية رفضت،
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
«امل ـع ـيــار ال ــذه ـب ــي» ،بــالـنـظــر إل ــى أن
لديها كميات من اليورانيوم الخاص
تحت األرض ،وتريد أن تكون مكتفية
ذاتـ ـي ــا ف ــي إع ـ ـ ــداد الـ ــوقـ ــود الـ ـن ــووي
عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،ل ــذا فـهــي تريد
الـتـخـصـيــب بـنـفـسـهــا .بتعبير آخــر،
تــريــد الـسـعــوديــة الـحـصــول عـلــى ما
حصلت عليه إيران بموجب االتفاق
النووي الــذي تم توقيعه عام ،2015
والذي سمح لإليرانيني بالتخصيب
بــأن ـف ـس ـهــم ،م ـقــابــل مــواف ـق ـت ـهــم على
تدمير معظم أجهزة الطرد املركزي
امل ـس ـت ـخــدمــة ل ـل ـت ـخ ـص ـيــب ،وال ـق ـي ــام

بعمليات أقل من تلك التي يحتاجها
تصنيع القنابل النووية .وكــان آخر
املسؤولني السعوديني املعبرين عن
تـلــك الــرغـبــة وزي ــر الـخــارجـيــة ،عــادل
الـجـبـيــر ،ال ــذي ق ــال لشبكة «س ــي إن
بي سي» ،يوم األحد املاضي(« ،إننا)
نريد أن نحظى بنفس الحقوق التي
تتمتع بها الدول األخرى».
وت ـس ـت ـعــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،على
َ
ح ــرج ،ألن ت ـع ـ ِـرض عـلــى الـسـعــوديــة
ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ت ـ ــرق ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
«املعيار الذهبي» ،على الرغم من أن
املسؤولني األميركيني يقولون إنها
س ـت ـظــل أك ـث ــر ص ــرام ــة م ــن ال ـش ــروط
ـان محتمل آخر.
التي يفرضها أي بـ ٍ
ل ـكــن مـجـمــوعــة ال ـش ــرك ــات املــدعــومــة
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـت ــي
يفترض أن تـشــارك فــي املـشــروع ،لن
يكون بإمكانها ذلك من دون االلتزام
ب ــ«ال ـب ـن ــد  .»123ك ـمــا أن تـنـفـيــذ أي
اتـفــاق بهذا الـشــأن يتطلب مصادقة
الكونغرس في غضون  90يومًا من
الـتــوقـيــع عـلـيــه ،علمًا أن أع ـضــاء في
مجلس الشيوخ يحذرون من أن أي
تخفيف لـ«املعيار الذهبي» سيكون
«كارثيًا».
ويـ ــرى مـحـلـلــون أن إســرائ ـيــل تبقى
أكـ ـث ــر األط ـ ـ ـ ــراف ت ــأثـ ـيـ ـرًا فـ ــي ت ـمــريــر
هـكــذا ات ـفــاق ،معتبرين أن االنــدفــاع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،نـ ـح ــو ت ـعــزيــز
الـ ـع ــاق ــات م ــع ت ــل أب ـي ــب ي ـص ــب فــي
ه ــذا االتـ ـج ــاه .ونـقـلــت «بـلــومـبـيــرغ»
ع ــن ي ــوئ ـي ــل غ ــوزان ـس ـك ــي ،امل ـس ــؤول

اإلســرائـيـلــي السابق فــي مـجــال عدم
ان ـت ـش ــار األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،قــولــه
إن «ل ــدي ـن ــا م ـص ـل ـحــة ف ــي أن تــدخــل
الــواليــات املـتـحــدة ولـيــس الـصــن أو
روسيا السوق النووية السعودية».
كما نقلت عنه أنه «إذا كانت واشنطن

داخ ــل املـ ـش ــروع ،فــإنـهــا سـتـكــون في
وضـ ـ ــع أفـ ـض ــل مل ــراقـ ـب ــة الـ ـب ــرن ــام ــج،
وال ـض ـغــط عـلــى ال ـس ـعــوديــن ف ــي أي
مواجهة في املستقبل» .وفي املقابل،
فـ ــإن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ـس ـع ــودي -
ّ
يسهل جهود
األميركي املحتمل قد
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كوشنر إلبرام اتفاق سالم إسرائيلي
 ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ي ـت ـط ـل ــب ب ــال ـت ــأك ـي ــدمـ ـس ــاع ــدة سـ ـع ــودي ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
ال ـش ــروط ال ـنــوويــة «املـتـســاهـلــة» مع
ال ــري ــاض سـتــدفــع األخ ـي ــرة إل ــى بــذل
جهد أكبر في عملية تمرير التسوية.
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◄ وفي

تقرير

واشنطن تأسف إللغاء
«اجتماع افتراضي» مع بيونغ يانغ
أعلن مسؤولون
أميركيون أنه كان من
المقرر خالل وجود مايك
بنس في حفل افتتاح
األولمبياد في كوريا
الجنوبية أن يجتمع مع
مسؤولين من كوريا
الشمالية بينهم شقيقة
الزعيم كيم جونغ أون،
لكن الكوريين الشماليين
ألغوا االجتماع في
اللحظة األخيرة
مايك بنس وكيم يو جونغ خالل افتتاح األولمبياد (أ ف ب)

ادعـ ــى م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون أن نــائــب
الرئيس األميركي ،مايك بنس ،كــان من
املقرر أن يجتمع مع مسؤولني من كوريا
الشمالية بينهم شقيقة رئـيــس الـبــاد،
كيم جونج أون ،أثناء وجوده في كوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـح ـض ــور اف ـت ـت ــاح األلـ ـع ــاب
ُ
األومل ـب ـي ــة ال ـش ـتــويــة امل ـق ــام ــة ف ــي مــديـنــة
بيونغ تشانغ ،لكن املسؤولني الكوريني
الشماليني ألـغــوا االجـتـمــاع فــي اللحظة
األخيرة.
مــن جـهـتــه ،ق ــال مكتب بـنــس إن األخـيــر
اسـتـعــاض بـلـقــاء مــع مـنـســق مــن كــوريــا
الشمالية عوضًا عن ذلك ،فيما لفت كبير
موظفي بنس ،نيك آيرز ،إلى أن «بيونغ
يانغ عرضت عقد اجتماع على أمــل أن
يخفف نائب الرئيس رسالته ،األمر الذي
كان سيخلي الساحة العاملية لدعايتهم
خ ــال األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة» .وأضـ ــاف أنــه
«بـعــد أن ن ــدد بـنــس بــانـتـهــاكــات حقوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وأع ـلــن

خ ـط ـط ــا لـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة
جديدة تراجعوا عن االجتماع أو ربما
لم تكن لديهم قط ّ
نية خالصة للجلوس
والتحدث».
وتــابــع آيـ ــرز« :ق ــرر نــائــب الــرئ ـيــس أنـهــم
إذا رغ ـب ــوا ف ــي ال ـت ـحــدث ف ـس ــوف نبعث
ب ــرس ــالـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـتـ ــي ال لـ ـب ــس فـ ـيـ ـه ــا ،إذا
طـلـبــوا عـقــد اج ـت ـمــاع ف ـســوف نـجـتـمــع»،
وأوض ـ ــح أي ـض ــا «ل ــن نـغـيــر مــواق ـف ـنــا أو
ن ـس ــاوم بـشــأنـهــا إل ــى أن ي ــواف ـق ــوا على
ن ــزع أسـلـحـتـهــم ال ـنــوويــة بــال ـكــامــل» في
تأكيد للتصريحات التي أدلى بها بنس
ٍ
منذ أن غــادر كوريا الجنوبية األسبوع
ّ
املاضي .إل أن كبير موظفي بنس وجه
انتقادًا إلى إدارة رئيس كوريا الشمالية،
ً
قائال« :ستقف هذه اإلدارة أمام رغبة كيم
(جــونــغ أون) فــي التستر عـلــى نظامهم
ال ـقــاتــل بــال ـت ـقــاط ص ــور لـطـيـفــة ل ـهــم في
األل ـع ــاب األومل ـب ـي ــة....رب ـم ــا ك ــان ذل ــك هو
السبب في تراجعهم عن اجتماع أو ربما

ّ
وقعت سيول اتفاق
تجارة حرة مع خمس
دول في أميركا
الوسطى

لم تكن لديهم قط نية خالصة للجلوس»،
على ّ
حد تعبيره .في املقابل ،علق القصر
الرئاسي في كوريا الجنوبية على هذا
األم ــر بــالـقــول إنــه «لـيــس لــديــه مــا يقوله
على هذه املسألة».
كذلك ،قالت وزارة الخارجية األميركية
إن بنس كان مستعدًا للقاء وفد من كبار

امل ـس ــؤول ــن ال ـك ــوري ــن ال ـش ـمــال ـيــن على
ّ
هامش األوملبياد ،لكن بيونغ يانغ ألغت
ه ــذا «االج ـت ـمــاع الـقـصـيــر» فــي «اللحظة
االخيرة».
ّ
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وق ـع ــت س ـيــول أمــس
ات ـف ــاق ت ـج ــارة ح ــرة م ّــع خـمــس دول في
أمـيــركــا الــوسـطــى .ووق ــع وزي ــر الـتـجــارة
ال ـكــوري الـجـنــوبــي ،كـيــم هـيــون تشونغ،
هذه املعاهدة مع وزراء من كوستاريكا
وال ـس ـل ـفــادور وهـ ـن ــدوراس ون ـي ـكــاراغــوا
وبـنـمــا ،وف ــق مــا ذك ــرت املـتـحــدثــة باسم
الحكومة.
ويــأتــي ه ــذا االت ـف ــاق بـعــد  32ش ـه ـرًا من
املفاوضات مع هذه الدول الخمس ،ومع
غــواتـيـمــاال ال ـتــي ق ــررت ع ــدم االنـضـمــام
إليه في الوقت الحالي .وهــذه املعاهدة
التي ستدخل حيز التنفيذ حاملا ُي ّ
صدق
ُ
ع ـل ـي ـهــا األطـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـعـ ـنـ ـي ــون ،ســت ـت ـيــح
لكوريا الجنوبية طريقًا جديدًا للوصول
إلــى الـســوق األميركية ،فــي ظــل سياسة
واشـنـطــن «الـحـمــائـيــة» .الـجــديــر بالذكر
أن الــواليــات املتحدة وكــوريــا الجنوبية
كانتا قد أبرمتا اتفاقا للتجارة الحرة
بينهما في عــام  ،2012لكن حاليًا ُيعاد
التفاوض بشأنه بطلب من واشنطن.
عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،أعـلـنــت ال ـيــابــان أنها
رص ــدت عملية «يـبــدو أنـهــا لنقل شحنة
بــن سفينة كتب عليها عـبــارات صينية
وأخـ ــرى كــوريــة الـشـمــالـيــة ،مــا قــد يشكل
انتهاكًا للعقوبات املفروضة على بيونغ
يانغ» .وقالت وزارة الخارجية اليابانية
بيان أمس ،إن «طائرة دورية عسكرية
في ٍ
يــابــانـيــة تــواكــب سفينة ،الحـظــت وجــود
ناقلة النفط يو جونغ  2التي ترفع علم
كوريا الشمالية مالصقة لسفينة صغيرة
لــم تـعــرف جنسيتها فــي ع ــرض البحر»
عـلــى بـعــد نـحــو  250كـلــم قـبــالــة ســواحــل
شـنـغـهــاي .وأض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة أن ــه «بـعــد
تقييم شامل (للمشهد) تشتبه الحكومة
اليابانية بـقــوة فــي أنهما (السفينتني)
قامتا بعمليات نقل متبادلة» تحظرها
قرارات مجلس األمن الدولي.
(األخبار)

انتقل الى رحمته تعالى
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته :مارسيل ميشال حنينة
أوالده :الدكتور باسم عبدالصمد
وعائلته
املهندس زياد عبدالصمد وعائلته
اإلعالمية ندى عبدالصمد
شقيقه نديم عبدالصمد وأوالده
بشار ووفاء وبشرى
شقيقته املرحومة عدال
مــوعــد ال ــدف ــن الـجـمـعــة  ٢٣شـبــاط
ْ ٢٠١٨الساعة  ١٢ظهرا في مسقط
راسه عماطور
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي دار عـمــاطــور
االح ــد فــي  ٢٥شـبــاط مــن العاشرة
صباحا الى الثانية عشرة ظهرا،
وي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  ٢٧ش ـ ـبـ ــاط فــي
دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة ف ــي بـيــروت
م ــن الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ظ ـه ــرا حـتــى
الخامسة عصرًا
االسفون آل عبدالصمد وآل حنينة
وعموم أهالي عماطور

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

ّ
ترامب يقيد انتشار األسلحة «مجبرًا»
اضطر دونالد ترامب إلى اتخاذ
موقف وتقييد انتشار األسلحة
النارية في الواليات المتحدة،
وذلك بعد ضغوط شديدة
من طالب مدرسة فلوريدا
التي تعرضت لحادث إطالق
نار األسبوع الماضي ،هو األسوأ
في التاريخ األميركي

اضـ ـط ــر ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد
ـف وإصـ ـ ــدار
ـاذ م ــوق ـ ٍ
تـ ــرامـ ــب ،إلـ ــى ات ـ ـخـ ـ ِ
تعليماته بشأن تقييد انتشار األسلحة
الـ ـن ــاري ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،بـعــد
م ــوج ــة اس ـت ـن ـك ــار ك ـب ـي ــرة إث ـ ــر ت ـعــرض
أمــاكــن ع ـ ّـدة فــي ال ـبــاد ل ـح ــوادث دامـيــة
ت ـح ــول ــت ف ـي ـه ــا ال ـب ـن ــدق ـي ــة إلـ ـ ــى س ــاح
لحصد األرواح ،آخــرهــا ك ــان األسـبــوع
املــاضــي فــي مــدرســة فــي واليــة فلوريدا.
وخـضــع تــرامــب ،لـضـغــوط شــديــدة ،وال
سيما من قبل طــاب نجوا من املجزرة

طالب مدرسة فلوريدا أمام البيت األبيض أمس (أ ف ب)

األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وأع ـل ـن ــوا الـتـعـبـئــة
ضــد هــذه العمليات املـتـكــررة .التالميذ
من مدرسة باركالند في شمال ميامي
ال ـت ـق ــوا م ـس ــؤول ــن مـحـلـيــن منتخبني
للتنديد بتقاعس الطبقة السياسية في
مواجهة تضاعف عمليات إطالق النار
فــي امل ـ ــدارس خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
حاملني شـعــارًا ،أن تكون املـجــزرة التي
ش ـهــدت ـهــا م ــدرس ـت ـه ــم ه ــي «األخ ـ ـيـ ــرة»
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـلـتـصـعـيــد
ضــد تــرامــب ،ال ــذي حظي خــال حملته
االنـتـخــابـيــة بــدعــم «الجمعية الوطنية
لـ ـلـ ـبـ ـن ــادق» ،وهـ ـ ــو «ل ـ ــوب ـ ــي» األس ـل ـح ــة
ال ـنــاريــة ال ــواس ــع ال ـن ـفــوذ ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،األمـ ــر الـ ــذي جـعــل ت ــرام ــب في
موقف حرج.
ٍ
ورغم ذلك أبدى ترامب حذرًا تجاه القيام
ب ـت ـع ــدي ــات واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ـق ــوانــن
حيازة األسلحة .وطلب من وزارة العدل
وضع تشريعات تهدف إلى حظر «جميع
األجهزة التي ّ
تحول األسلحة املشروعة
إل ــى ب ـنــادق أوتــومــاتـيـكـيــة» ،مستشهدًا
في هذا الصدد بعملية إطالق النار في
ً
الس فيغاس التى أوقعت  58قتيال في
تشرين الثاني املاضي.
وب ــال ــرغ ــم مـ ــن خـ ـط ــوة ت ـ ــرام ـ ــب ،إال أن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن غ ـ ـيـ ــر راضـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــن هـ ــذه

الـ ـجـ ـه ــود ،إذ ك ـش ــف اس ـت ـط ــاع ل ـل ــرأي
أج ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة «واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت»
وش ـب ـكــة «إيـ ــه ب ــي س ــي» األم ـيــرك ـيــة ،أن
أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن ال ـش ـع ــب يـ ـ ــرون أن
«البيت األبيض والكونغرس ال يبذالن
ما يكفي من الجهود ملنع وقوع عمليات
إطالق نار دامية».
ـان ،ال ـت ـق ــى امل ـحــاف ـظــون
ع ـل ــى ص ـع ـي ـ ٍـد ث ـ ـ ـ ٍ
األم ـيــرك ـيــون لـعـقــد مــؤت ـمــرهــم الـسـنــوي
الـ ـ ــذي غ ــال ـب ــا م ــا ي ـث ـيــر س ـ ـجـ ــاالت ،عـلــى
خـلـفـيــة الـبـلـبـلــة ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة وال ـح ــداد الوطني
ع ـلــى ض ـحــايــا عـمـلـيــة إطـ ــاق ال ـن ــار في
فـلــوريــدا والـفــوضــى فــي البيت األبـيــض.
وت ــوج ــه آالف ال ـنــاش ـطــن الـجـمـهــوريــن
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة ف ـ ــي الـ ـح ــزب
وال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ــوطـ ـنـ ـي ــن ،إلـ ـ ــى مــركــز
املــؤتـمــرات فــي مــاريــانــد ،ملعاينة وضع
املوجة التي هزت الواليات املتحدة منذ
حملة ترامب إلى الرئاسة .وكتب ترامب
ّ
ال ــذي ي ـحــل ضـيـفــا عـلــى املــؤت ـمــر ،أم ــس،
على «تويتر» أن املؤتمر «يستعد للقاء
جــديــد مثير لــاه ـت ـمــام ...ف ــرق كبير عن
تلك الفترة حني كان الرئيس أوباما في
البيت األبيض».
(األخبار)
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◄ إعالنات رسمية ►

يات ►
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة
ف ــي ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي محمد
ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن
رودن ــي داكـسـيــان وريـشــار السمرا كل
مـ ــن ح ـس ــن وأح ـ ـمـ ــد وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـلــي
عبد علي وأمــون سليم نعيم ومحمد
ي ــون ــس ع ـس ـي ـلــي وأم ال ـف ـض ــل م ـهــدي
عبد علي وإسماعيل أحمد عبد علي
ورقـيــه علي جـمــال وتـمــاضــر وفاطمه
ومـ ـن ــار وعـ ـب ــد الـ ـل ــه وحـ ـس ــن وح ـســن
ودروي ــش علي فضل الله واملجهولي
محل االقامة الحضور الى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن اوراق الدعوى رقم
.2018/361
املقامة من عماد صالح محسن
بموضوع ازالة شيوع على العقار 581
عيتيت
وإال ي ـ ـتـ ــم إبـ ــاغ ـ ـكـ ــم بـ ـقـ ـي ــة األوراق
وال ـق ــرارات باستثناء الحكم النهائي
بواسطة التعليق على لوحة إعالنات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

تصادف نهار الجمعة الواقع فيه
 2018/2/23ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي
الحاج إبراهيم عبد الحسن حدرج
(أبو بسام)
 أوالده :الـحــاج بـســام ،عـلــي ،عبدالحسن ،محمد ،هيثم وحسني.
 أش ـقــاؤه :الـحــاج أحـمــد ،املــرحــومعـبــد ال ـلــه ،ال ـحــاج مـحـمــد وحسني
حدرج
 أصـهــرتــه :عباس كنعان ،حسنينسر ،حسن حالوي ،عصام صفي
ال ــدي ــن ،ن ــاص ــر سـ ــويـ ــدان ،وع ـمــاد
دياب.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة االلـيـمــة ستتلى
عن روحه الطاهرة آيات من الذكر
الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء حسيني،
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ــن بـ ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر فــي
مجمع أبــي عبدالله الحسني (ع) ـ
البازورية
اآلسفون :آل حدرج ،آل بداح،
آل كنعان ،آل نسر ،آل حالوي،
آل صـ ـف ــي الـ ـ ــديـ ـ ــن ،آل س ـ ــوي ـ ــدان،
آل ديـ ـ ــاب وعـ ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدتــي
البازورية ووادي جيلو.

إعالن
تبليغ فقرة حكمية
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
ت ــدع ــو م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
ال ـج ـع ـفــريــة امل ــدع ــى عـلـيــه ع ـلــي حسن
عـيـســى لـلـحـضــور ال ــى ه ــذه املـحـكـمــة

ب ــال ــذات أو م ــن يـمـثـلــه قــانــونــا لتبلغ
الـحـكــم ال ـشــرعــي ال ـص ــادر بـحـقــه بـنــاء
على الدعوى املقدمة من املدعية غاليه
موسى نعمه بوكالة املحاميه سوسن
نـعـمــه ب ـم ــادة اث ـب ــات ط ــاق وال ـص ــادر
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2018/1/15ت ـ ـحـ ــت رقـ ــم
اســاس  2018/27/431سجل 2018/4
ً
والقاضي أوال باعتبار املدعية غاليه
موسى نعمه مطلقة رجعية من املدعى
عليه عـلــي عيسى اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ
 2007/7/10ثانيًا :تدريك املدعى عليه
ن ـف ـقــات ال ــدع ــوى م ــع ال ـع ـلــم أن الـحـكــم
املذكور قابل لالعتراض ولالستئناف
خ ـ ــال خ ـم ـس ــة وارب ـ ـع ـ ــون ي ــوم ــا تـلــي
النشر للمراجعة في قلم هذه املحكمة
اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ت ـح ــريـ ـرًا فــي
.2018/2/12
رئيس القلم
هشام فحص

محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب أح ـ ـمـ ــد حـ ـس ــن ع ـ ـبـ ــاس ن ـب ـهــان
بصفته من ورثــة مريم محمد محسن
قانصو ملورثها محمد محسن قانصو
ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 204
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ربيع محمود حيدر ملوكله أحمد
محمد زيعور شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  3165عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى حسن فحص بصفته
مــن ورثــة حسن خليل فحص بصفته
مــن ورث ــة خـلـيــل فـحــص وبـصـفـتــه من
ورثـ ــة م ـيــرة دروي ـ ــش ف ـحــص ملــورثـهــا
درويـ ــش حـســن فـحــص ش ـه ــادات قيد
بدل ضائع للعقارات 2029 - 326 - 520
  90 - 1503 - 751 - 2030جبشيت.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ع ـب ــاس أح ـم ــد م ـق ــداد
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ن ـب ـيــل ح ـس ــن اب ــراه ـي ــم
بــوكــالـتــه عــن ادي ــب محمد ن ــور الــديــن
بــوكــال ـتــه ع ــن ج ــواه ــر م ـح ـمــد ال ـحــاج
حـســن ملــورثـتـهــا فــاطـمــة عـلــي ابــراهـيــم
شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 86
النميرية.
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أفقيا

إعالن
الجمعية التعاونية االستهالكية في
دير الزهراني وجوارها
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
يـ ــدعـ ــوكـ ــم م ـج ـل ــس إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ف ـ ــي دي ــر
الزهراني وجوارها ،لحضور اجتماع
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة الـ ـع ــادي ــة ال ــذي
س ـي ـع ـقــد ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة
عشرة من قبل ظهر السبت الواقع فيه
 2018/03/10ف ــي مــركــز الـتـعــاونـيــة،
وإذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي،
ثان في الساعة الحادية
يعقد اجتماع ٍ
عشرة من قبل ظهر األحــد الواقع فيه
 ،2018/03/11وي ـك ــون ال ـن ـصــاب فيه
قانونيًا بمن حضر.
وذلك ملناقشة األمور التالية:
* االطالع والتصديق على ميزانية
التعاونية لعام 2017
* إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة عن أعماله طيلة الفترة
املاضية.
* انتخاب هيئات مسؤولة جديدة:
(أعضاء مجلس إدارة وأعضاء
مالزمني وأعضاء لجنة مراقبة).
اإلدارة

◄ مبوب ►
كلمات متقاطعة 2 8 0 5
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2805

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مسقط – كركال –  -2اوهايو – نحل –  -3كارل – رعد –  -4در – حزن – أمس –  -5حام – نط
–  -6نابوليون –  -7السلة – أحمر –  -8ل ن ا د – جاللة –  -9دبل – جر – رك –  -10زياد بن أبيه

عموديًا

ّ
قهر – ابساال –  -4طالح – ولد –  -5زحلة – جب
 -1ماكدونالدز –  -2سوار ّ– النبي – ُ -3
موال –  -8كندا – نحارب –  -9لح – من – ملكي –  -10األسطورة
–  -6كورناي – جرن – -7

حل الشبكة 2804

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كيميائي أملاني ( )1917 -1860نال جائزة نوبل في الكيمياء عام .1907
أصيب خالل الحرب العاملية األولى في مستشفى برومانيا حيث يعمل
وتوفي في ميونيخ
 ّ= 5+1+3+9صــوت البقر ■  = 10+4+7+11قــائــد السفينة ■ = 6+8+2
حشرات القز

حل الشبكة الماضية :جعفر العسكري

غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMED MOJIBUL HOQUE
MOHAMMAD BELAYET
MOHAMMED HANIF
MD JAHIDUL ISLAM
MD NOYAN
MD SHABUDDIN
MOHAMMAD BILLAL HOSSAIN
TARIKUL BISWAS
MOHAMMAD JUWEL
YUSUF ALI
IQBAL HOSSAIN
MD RABIUL ALAM
SUMON
RASEL
SIBLO BOTAN
OLI SHEIKH
MILON MIA
RONY GAZI
FERDOUS SHAIKH
MISTARUL ISLAM
MOHAMMAD ZIAUR RAHMAN
م ــن ش ــرك ــة  Workersالـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/445563

24

الخميس  22شباط  2018العدد 3402

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/12
بـ ـت ــاري ــخ  2017/3/6ص ـ ــدر عـ ــن هـيـئــة
املـحـكـمــة ال ـح ـكــم رق ــم  2017/125ال ــذي
قضى بإعالن الحجر على املدعى عليها
كاترين جرجس بربر ،من مواليد 1933
الحاكور ،سجل  582/305اميون شرقي،
وتعيني ولديها املدعيني خالد وسوسن
دعبول وصيني عليها باالتحاد الدارة
شــؤون ـهــا وامــوال ـهــا واالشـ ـ ــراف عليها،
ً
على ان يمسكا سجال تدون فيه املداخيل
والنفقات املتعلقة بها.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االس ـتــدعــاء املــذكــور خ ــال خمسة عشر
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/52
املنفذ :مهنا طعمي مهنا وكيله املحامي
عامر أبوخليل.
املنفذ عليهم :غـســان وسـمـيــرة وسمير
وأمـ ــل وم ـن ـيــر وخ ـل ـيــل يــوســف دروي ــش
ورفاقهم  /العباسية.
بـتــاريــخ  2018/1/18تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيـهــم غ ـســان وس ـم ـيــرة وسـمـيــر وأم ــل
ومنير وخليل يوسف درويش املقيمون
فــي العباسية ومجهولي محل االقــامــة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تنفيذ صور لتبلغ إخبار لالطالع على
دفتر شروط البيع فيما خص العقار رقم
 349العباسية فــي املـعــامـلــة التنفيذية
رقــم  2017/52واال اعتبر كل تبليغ لكم
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/2
املنفذ :فضل ابراهيم عقيل  /صور.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :داريـ ـ ــن ح ـســن ب ـي ـطــار /
صور  -الحوش.
بـتــاريــخ  2018/3/19تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليها داري ــن حـســن بـيـطــار املقيمة في
صور  -الحوش ومجهولة محل االقامة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رق ــم  2018/2مــوضــوع ـهــا تـنـفـيــذ حكم
اث ـب ــات ط ــاق واال اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام عن
ت ـمــديــد م ـه ـلــة إس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات تنظيم
أو ت ـ ـجـ ــديـ ــد تـ ـ ـف ـ ــاوي ـ ــض ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ــى
م ـبــانــي األم ـ ــن الـ ـع ــام وذل ـ ــك إع ـت ـب ــارًا من
تـ ــاريـ ــخ  2018/02/26ولـ ـغ ــاي ــة ت ــاري ــخ
.2018/03/12
ُ
تقدم الطلبات في املديرية العامة لألمن
الـعــام ،مبنى رقــم  ،1أمانة السر العامة،
مقابل قصر العدل.
مل ــزي ــد مـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات واإلط ـ ـ ـ ــاع عـلــى
امل ـس ـت ـنــدات املـطـلــوبــة لـتـقــديــم الـطـلـبــات
زيارة موقع املديرية العامة لألمن العام
على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
تاريخ 2018/02/20
رئيس مكتب شؤون االعالم
العميد نبيل حنون
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة أن ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املبنية ،ال ـصــادرة عن
محافظة جبل لبنان (قضاء بعبدا) عن
إيـ ـ ــرادات  ،2015تـكـلـيــف  ،2018وتــدعــو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الضرائب،

م ــع االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال
يـ ـس ــددون ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة عليهم
ي ـت ـع ــرض ــون ل ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة م ـق ــداره ــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كــامــا) لغاية تــاريــخ التسديد ،وتسري
هذه الغرامة إعتبارًا من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2018/02/22للعقارات
التي ال تزيد إيراداتها عن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم الـتــالــي لـتــاريــخ نشر هــذا االعــان
أي في  23شباط  2018وتنتهي في 23
نيسان  2018ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 412
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور وكيل عائده
الياس بومراد مالكة القسم  /A 14/من
الـعـقــار  /1364/ال ـجــديــدة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فراس سلطان شيبان وكيل جوزف
اديب صروف مالك القسم  /2/من العقار
 /1937/البوشريه سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن إعادة تلزيم
تقديم وتــركـيــب وصـيــانــة أجـهــزة كشف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للطيران املدني املجموعة "."A
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الـتــاســع عشر مــن شهر آذار ،2018
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات  -فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو
 ال ـص ـنــايــع  -بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارةاالشغال العامة والنقل ،مناقصة تلزيم

تقديم وتــركـيــب وصـيــانــة أجـهــزة كشف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للطيران املدني املجموعة "."A
 الـتــأمــن املــؤقــت/150.000.000/ :ل.ل.فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
ال غير (للمجموعة االولى).
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للطيران املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 415
إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
قيد التحصيل
يعلن س ـعــادة مـحــافــظ النبطية املكلف
ب ــاع ـم ــال م ـج ـلــس ب ـل ــدي ــة ك ـفــرص ـيــر عــن
وض ـ ـ ــع جـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف االس ــاسـ ـي ــة
ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ع ــن ع ــام 2018
ً
قـيــد التحصيل عـمــا بـنــص امل ــادة 104
مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقــم 88/60
ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
ت ــاري ــخ االعـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة
وجريدتني محليتني.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملائة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ الـتــي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية كفرصير
محافظ النبطية املكلف
بأعمال بلدية كفرصير
محمود املولى
إعالن
تعلن وزارة العمل عــن إج ــراء اسـتــدراج
ع ــروض لـتـلــزيــم ش ــراء بــوال ـيــص تــأمــن
على السيارات لــزوم وزارة العمل وذلك
ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/3/8
الساعة التاسعة صباحًا.
على مــن يــرغــب مــن ارب ــاب املهنة الذين
تـتــوفــر فـيـهــم امل ــؤه ــات ال ــازم ــة الـتـقــدم
بعرضه ضمن اوقات الدوام الرسمي الى

ديــوان وزارة العمل في فترة ال تتجاوز
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجراء االستدراج.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
واملستندات املطلوبة في قسم املوظفني
وامل ـحــاس ـبــة ف ــي دي ـ ــوان وزارة ال ـع ـمــل -
الشياح.
 20شباط 2018
وزير العمل
محمد كبارة
التكليف 438
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حبيب الـيــاس امل ــدور وكيل اليانه
طــانـيــوس عـبــده اح ــدى ورث ــة طانيوس
وميالد حنا عبده املالكني في العقارات
 /804/و /988/و /3007/و/4022/
و /4023/و /4024/بـسـكـنـتــا س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املورثني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت جــوزفــن م ـيــاد اب ــي عـكــر احــدى
ورثــة فيكني اكــوب اوسكيريجيان مالك
القسم  /A 19/من العقار  /241/الزلقاء
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االسـتــاذ جــوزف لويس ابــو شرف
وكيل نوهال اميل عيسى الخوري مالكة
الـقـســم  /6/م ــن ال ـع ـقــار  /470/بــرمــانــا
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انـطــوان انيس نعيم وكيل نجيب
محمد حيمور مالك العقار  /891/سن
الفيل سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب عـبــدالـلــه ام ــن غـبــده وكـيــل شــادي
اليان نصرالله مالك القسم  /A 40/من
الـعـقــار  /1271/الــدكــوانــة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جان منعم جبيل مالك القسم /8/
م ــن ال ـع ـقــار  /5048/ب ــرج ح ـم ــود سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ب ـط ــرس س ـل ـيــم ابـ ــو ن ــاض ــر مــالــك
العقار  /2046/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب عـبــد ال ـ ــرزاق ال ـج ــزار بــوكــالـتــه عن
أحد ورثة خانم أبو زيد سند تمليك بدل
ضائع  4841/20زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب أح ـم ــد ال ـف ـح ــل س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  2935 /A 24بـســاتــن
طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـل ــب بـ ـ ــدر ش ـ ـحـ ــادة مل ــوكـ ـل ــه مـصـطـفــى
ع ـب ــاس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 396
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

تبليغ إيداع تعويض وقرار وضع اليد
ان بلدية أنطلياس – النقاش

ان رئيس بلدية أنطلياس – النقاش
بناء على قانون االستمالك رقم  58تاريخ  1991/5/29ال سيما املادتني  29و 30منه يبلغ ايداع التعويض ووضع اليد إلى كل من السادة:
اسم املالك

رقم العقار

املنطقة العقارية

رقم قرار وضع اليد

تاريخ

قيمة التعويض املودع

مارلني نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

69

2018/01/29

71.718.750

اندره نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

70

2018/01/29

71.718.750

شربل نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

71

2018/01/29

71.718.750

دنيز نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

72

2018/01/29

71.718.750

وتنذركم باخالء املساحة املصابة بالتخطيط بخالل مهلة أقصاها عشرون يومًا من تاريخ نشر هذا التبليغ.

أنطلياس في 2018/2/15
رئيس البلدية
إيلي أبو جوده
التكليف 416

منظمة دولية تعلن عن رغبتها بتعيني مدير عام
حائز عىل شهادة دكتوراه يف العالقات الدولية
والعلوم االنسانية بخربة ال تقل عن خمس سنوات.
الرجاء إرسال السرية الذاتية اىل الربيد اإللكرتوين:
Recruitnow333@gmail.com

الخميس  22شباط  2018العدد 3402

إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

جوليان سركيس نكد

644051

2017/16/11 RR167157970LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم املكلف
كفاح عبد الرحمن علوان

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
169691

تاريخ اللصق
2017/5/12

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2017/21/11 RR167157895LB

تاريخ اللصق
2017/5/12

تاريخ اللصق

فادي بهيج بو مريم النبوت

1208477

2017/23/10 RR167155262LB

2017/4/12

جان بيار ميالد الدويهي

2760866

2017/23/10 RR167155418LB

2017/4/12

رئيس مالية محافظة الشمال تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وسيم مرحبا
التكليف 341

تاريخ الزيارة الثانية

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

25

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

ايلي بدوي عويس

726138

2017/26/10 RR167155700LB

2017/5/12

سركيس جميل نجيم

819265

2017/26/10 RR167155695LB

2017/5/12

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف  341تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
إعالم تبليغ
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
املوضوع :تبليغ
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2017/6/12
2017/12/10 RR167154372LB
1459590
برنارد فؤاد نصر
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2017/4/12
2017/12/10 RR167154925LB
شركة 2712426 G.T.C/Global Trading
Company S.A.R.L
2017/4/12
2017/31/10 RR167157189LB
39091
سوزان مصطفى جمال
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ل ـل ـب ـن ــاء 2691684
والتجارة العامة ش.م.ل

2017/31/10 RR167156753LB

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف  341تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2017/4/12

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
إعالم تبليغ
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
املوضوع :تبليغ
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2017/4/12
2017/16/10 RR167154956LB
232078
محمد أحمد عبد الرحمن
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2017/4/12
2017/2/11 RR167156719LB
319742
رئيس مالية محافظة الشمال محمد محمد فهد مالطي
وسيم مرحبا
2017/7/12
2017/2/11 RR167157201LB
التكليف  341دومط الخوري جوزيف بشاره 2041878
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

شركة باتيسري وافران لبنان 1731163
االخضر افران البركه ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية

2017/19/10 RR167154960LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2017/4/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا بسام فيليب صوما
التكليف 341

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
727875

تاريخ الزيارة الثانية

2017/6/11 RR167157643LB

تاريخ اللصق
2017/4/12
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوز ل ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــر 1256971
السيارات ش.م.م

2017/6/11 RR167157422LB

2017/4/12

1264849

2017/7/11 RR167157453LB

2017/4/12

نكد بطرس نكد

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

عبدالرحمن محمود الشامي 2166257

2017/15/11 RR167158082LB

2017/4/12

بريد باسكت سكوير ش.م.ل

2719700

2017/13/11 RR167157419LB

2017/5/12

نزار احمد قدور

2772413

2017/14/11 RR167157793LB

2017/4/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

كلود ابراهيم بك

227131

2017/17/11 RR167158207LB

2017/4/12

ايبك فضل عمر

1215178

2017/17/11 RR167158198LB

2017/4/12

ش ــرك ــة ج ـع ـي ـت ــان ــي ل ـتــأج ـيــر 2239048
السيارات ش.م.م.

2017/17/11 RR167158153LB

2017/4/12

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ إعالم تعديل.
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي -دائــرة
التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2018/02/22إلى مركز الدائرة الكائن
في سراي صيدا لتبلغ إعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2018/03/24عمال بأحكام املادة 28
من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
االسم

رقم التكليف

انجينيرنغ كومباني Engineering Company K.C.M

250002

فاطمه رياض الديراني

1716969

شركة الكمال ش.م.م Al Kamal S.A.R.L

383418

شركة فارس كار لتاجير السيارات ش.م.م

250344

شركة ضاهر التجارية  -سركو

259402

الشركة العامة للتجارة و الصناعة

290670

شركة الوفاء للمقاوالت و االستثمار العقارية و البحرية و التجارية

382985

شركة زعتري للتجارة

309815

شركة مونتانا الجنوب للسياحة و االنماء

258854

شركة افران قلعة صيدون

384889

شركة محمد صالح و شركاه

13057

الشركة الخصرية للمطاعم (مطعم قاللقل و مأكوالت خليفة)

250036

شركة نجمه للمرسيدس

395135

الشركة الوطنية للصناعة و التجارة

903150

الشمس للطاقة ش.م.مSOLAR ENERGY S.A.R.L .

671276

شركة الحاج و شركاؤه

714416

شركة الحليب و اللحم الطازج ش.م.ل

903445

كمبيو ماستر

255245

تكني تك TECHNI TECH

309735

شركة كوثراني و جوني للمواد الغذائية و التموينية

250958

شركة االهرام للصناعة و التجارة العامة

261644

شركة هدسن شوز HUDSON SHOES

313837

مؤسسة القطب لتجارة املحروقات (محطة االولي)

311664

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا تبدأ مهلة اإلعـتــراض على إعــام التعديل املـحــدد بشهرين اعتبارًا مــن الـيــوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
التكليف  2018/03/25 341وتنتهي في  2018/05/25ضمنًا.
للمراجعة :العنوان  :صيدا  -السراي الحكومي  :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل  -الطابق الثاني -
إعالم تبليغ
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
تبليغ
املوضوع:
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
سمير حسني
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
التكليف 375
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
إعالم تبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املوضوع :تبليغ إعالم تعديل.
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي -دائــرة
التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2018/02/22إلى مركز الدائرة الكائن
2017/4/12
2017/20/11 RR167158238LB
106670
منصور طنوس عبد الله
في سراي صيدا لتبلغ إعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2018/03/24عمال بأحكام املادة 28
من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
رقم التكليف
وسيم مرحبا االسم
التكليف 341
1311915
ALPHA SUPPLIES CO (S.A.R.L
إعالم تبليغ
1345708
 ELITE SHOPPING ENTERPRICEاملوسوي و شركاه ت0ب0
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
1385020
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى ش0م0مMY PC COMPUTER SHOP 0
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
1455228
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها الشركة الجديدة لالالت املكتبية
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
1473087
شركة ار اتش ا التجارية
تاريخ الزيارة الثانية

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

شركة تريبل آر ش.م.م

1459884

2017/24/11 RR167158224LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2017/4/12

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

سيتي تك رواد و شركاه ت0ب0

1474742

فاست فور كونكريت للمقاوالت والتجارة العامة ش0م0م0

1502541

 LOGITECH INVESTMENT INCحسني خليفه وشريكه

1552538

شركة ناجي العلي للتجارة ش.م.م

1644970

الخميس  22شباط  2018العدد 3402
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شمس محمد عز الدين

721919

سدني التقنية لالستشارات الهندسية والتطوير العقاري غيث نزها Sydney Tech
وشريكه

1691732

.شركة فيتروالند ش.م.م

828400

علي احمد خليفة

923575

شركة حريري للتجارة و الصناعة ش.م.ل

1712070

طاهر السيد يوسف جعفر

995579

ش.م.م  planet corpالكوكب

1712448

هدى حسني سعد

1009898

)ش.ت.ب (حسن ناجي االمني و شركاه  Z.H MARINEشركة

1742310

حسن عفيف احمد

1216443

شركة غدار للخدمات ليلى غدار وشركاؤها

1751666

محمد سعيد اسماعيل االرناؤوط

1228414

شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

1768339

مصطفى علي حيدر

1276287

شركة حمود للفواكه والخضار ش0م0م0

1787797

زهير محمد زيدان

1305140

غرين باك للزراعات الصناعية اللبنانية ش.م.م

1815239

علي عبد الكريم عاشور

1318541

شركة سام للهندسة ش.م.م

1829733

محمد ابراهيم االمني

1415804

)(ARIAFشركة ارياف

1852900

محمد علي ابراهيم داود

1506743

تيريل

2026661

جهاد محمد اسماعيل

1574224

شركة االستثمارات البحرية املحدودة ش.م.م

2070908

تيسير اسماعيل هزيمة

1707381

شركة منتجع نجاة السياحي ش.م.م

2075426

عبد الحكيم محمد الخطيب

2577910

شركة فاطر ش.م.م

2139432

ابراهيم علي حجازي

2586212

ش.م.م  GOLDEN SHIP GENERAL TRADINGشركة

2143468

زياد محمد كايد

2595402

 - wissam corpشركة وسام

2222016

بسام مارون لبس

2788764

شركة ميدماتركس .ل.ب ش.م.م

2231467

حسني علي عيسى

2826015

صيدلية مواد النش والبناء ش.م.م

2266232

)شركة جمصون لالستثمارات(توصية بسيطة

2851605

شركة نقيبكو ش.م.م

2379151

رنا نجيب بشور

2920227

شركة ابو عامر للتجارة العامة ش.م.م

2394316

شوقي رفيق سمره

3294751

الشركة اللبنانية للطاقة الشمسية ش.م.م

2461756

ش.م.م Visa Center

2795754

شركة الخليل لتأجير السيارات ت.ب

2469440

شركة الفخر العقارية ش.م.م

752626

Cross oceans trading&services s.a.r.l

2470069

زهير جميل جمعة

2678496

 - RAHAJ LLCشركة رهج ش.م.م

2477901

فاطمة أحمد كالس

287635

شركة ليبانون بالست ش.م.ل

2488522

حسام علي عبود

2240101

.شركة حجازي لتجارة الحديد الصناعي ش.م.م

2516148

Cedars For Trading

2679151

شركة جراسي ش.م.م

2519399

محمد محمود قشور

155637

شركة سما املعرفة للتجارة العامة واملقاوالت

2589167

سمر سليمان مالك

224515

هايدرة لالستشارات الهندسية

2623443

محمد محمود القشوري

2721098

مالتي ميد ش.م.م

2679837

انتر ماربل

60871

شركة مخدر التجارية

2679892

حسان سليم سعد املصري

602623

شركة دي أتش دي ليبانون ش.م.م

2703448

محمد حسن أحمد

175902

شركة يونيون برازر اند كو ش.م.م

2703454

تعاونية الحوراء االستهالكية

2708199

ليال وهيب دهيني

1811323

TAPAS .CO SARL

2730899

637402

K.M.F - Building and construction

2747632

أحمد حبيب نشار

الغار للصناعة والتجارة

2997203

ياسني محمد ياسني

165650

محمد عباس قصير

15094

فرحات حسن قدوح

560628

)السبع اعني اخوان (التجهيزات الحديثة للميكانيك) (ت

62383

حسني علي غملوش

2897020

احمد علي الحاج علي

62423

علي محمد معنا

2500456

شركة التنمية للتجارة والصناعة

87799

قاسم محمد حجازي

193150

سهاد خليل رمضان

123273

خلود أحمد غزاله

1877743

مصطفى محمد علي عز الدين

172608

أحمد يوسف كيلو

1047710

حسني احمد مازح

183578

أحمد محمد العكاوي

677483

محمد عبد الرزاق استيتيه

238161

علي مهدي زيدان

170060

سمير علي زعيتر

301023

محمد زياد املصري

548405

حسني علي مكي

315885

Y.A.B FOR GENERAL TRADING

3004227

وسام نبيه العثمان

600485

حسن علي فرحات

240583

معني نبيه العثمان

600488

هشام نبيه العثمان

600549

أخضر ونقي ش.م.م

1617043

بسام موسى املوسى

600553

نزيه يوسف الددا

701728

غادة محمد امني الدرزي

714971

علي سليم حيدر

717684

تبدأ مهلة اإلعتراض على إعالم التعديل املحدد بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2018/03/25وتنتهي في  2018/05/25ضمنًا.
للمراجعة :العنوان  :صيدا  -السراي الحكومي  :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل  -الطابق الثاني -
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 375
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

حسن محمد حسن جبارة

41501

RR167140872LB

رامي عبد ونوس

1503034

RR167154457LB

ميراال فوزي الياس

1389093

RR167154505LB

شربل يوسف معيط

1950243

RR167154528LB

زياد جوزاف الطرازي

1833997

RR167154576LB

روجيه ميالد املكاري

1873976

RR167154593LB

حسان اكرم غانم

1933002

RR167154616LB

فيفيان عادل خليل

1884441

RR167154633LB

حسني علي زعرور

1745513

RR167154647LB

ملى ميشال نعوم

1850668

RR167154655LB

صهيب مروان شمسني

2187525

RR167156210LB

محمد عبد القادر .الشيخ

85764

RR183918184LB

محمود حامد ابراهيم

304830

RR183920789LB

اديب يعقوب الخوري البشواتي

1495079

RR183918207LB

حبيب قاصف حبيب

2445314

RR183920815LB

احمد سيف الدين هاشم

1607245

RR183918215LB

سيمون جرجي عيسى

113644

RR183920846LB

دومط داود ابي صعب

966093

RR183918272LB

جبرايل يوسف جبرايل مارون

285282

RR183918290LB

خليل بشير العكاوي

1269137

RR183918312LB

شهيدة فيكتور اردة

50530

RR183918357LB

ناديا جورج كرتنيان

1693124

RR183918414LB

أحمد علي صالح.

2481732

RR183918431LB

فادي ابراهيم الخارف

279801

RR183918445LB

ربيع عدنان ضناوي

254967

RR183918493LB

احمد جودت علي املير

2101886

RR183918555LB

سعد الله كامل محمد

172119

RR183918564LB

رينيه ادمون العتيق

1726555

RR183918578LB

وليد مصطفى الدرويش

2507783

RR183918581LB

عبد القادر محمد خادم

50374

RR183919216LB

تبدأ مهلة االعتراض املحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 337
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة التدقيق امليداني ,املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية		:
اسم املكلف
عمر ناظم حسن

رقم املكلف
1065323

رقم البريد املضمون
RR167138193LB

شــركــةن ام بــي ســي اينترتينمنت 1750164
ش.م.م

RR167139110LB

لبنى عمر مسقاوي

43130

RR183919220LB

محمد علي مهاجر

2418131

RR167139154LB

فاطمة سناء نظمي صيادي

204533

RR183919278LB

سوزان محمد حمدان

279689

RR167139168LB

مصطفى محمد زريقه

1883303

RR183919281LB

هشام محمد .خضر

785170

RR167139375LB

جلبير انطون انطون

168297

RR167157541LB

تايدار جان متى

41988

RR183919335LB

داني انطوان توما الراسي

42919

RR167157555LB

جان الياس عاقوري

1227247

RR183919383LB

ماريسيال مرعي قطريب

49659

RR167157612LB

خالد خضر حوا

1596765

RR183919556LB

ايمان محمد نديم حلبي

134544

RR167157904LB

اسامة احمد املير

395435

RR183919595LB

خضر احمد عراج

295406

RR167157966LB

بيار مسعود بطرس الخوري

1461010

RR183919613LB

عائشة جيهان عزت السيد

299065

RR167157997LB

اديب كامل حداد

982364

RR183919729LB

جرجس بطرس بشاره

1366052

RR167158771LB

احسان احمد رمضان

1034006

RR183919785LB

كلوفيس نايف فرنسيس

185276

RR167159304LB

محمد ربيع محمد نظير الحلبي

1226329

RR183919794LB

محمد فهيم محمد شراقية

292675

RR167159366LB

حسن محمد ديب حسني

211988

RR183919803LB

محمود سعدالله الجندي

2630112

RR167159406LB

بشير عبدالكريم الحسن

646101

RR183919851LB

وليد محمد حسني الحسني

576108

RR167159423LB

يوسف فؤاد رزق

287182

RR183919882LB

الـ ـي ــاس نـ ـق ــوال ع ـب ــدال ـل ــه جــرجــس 82557
متري

RR167157507LB

شركة تامز للمحروقات والتجارة 2133984
الـ ـع ــام ــة  -طـ ـ ــال االس ـ ـعـ ــد وع ـل ــي
عباس وشركاه

RR167139415LB

زين العابدين طالل االسعد

2133912

RR167139429LB

عبدالرزاق قاسم الحالق

1939905

RR167139622LB

اسامة محمد الصوفي

1137124

RR167139738LB

مصطفى وهيب الناظر

256140

RR167139741LB

شركة البهاء للتجارة العامة

1939990

RR167139826LB

عمر محمد الحالق

612656

RR167139857LB

يوسف قاسم الحالق

1939874

RR167139865LB

محمد عالوي حمدوش

1939867

RR167139874LB

ناصر خليل الكردي

780423

RR167159499LB

كريم زهير ميقاتي

1345975

RR183919940LB

عبدالحكيم قاسم الحالق

1939895

RR167139891LB

محي الدين محمد رشيد الترك

776408

RR167159539LB

غسان محمد فاروق مالح

263917

RR183920007LB

محمد احمد الحالق

1939955

RR167139905LB

جنني سجعان جبور

1003871

RR167159701LB

محمد حسني الزمتر

793171

RR183920015LB

عبد القادر محمد غمراوي

3100362

RR167140413LB

عبد الحليم محمد هاشم دنكر

781819

RR167159715LB

حسن محمد بيروتي

1925876

RR183920038LB

مكسا فارما ش.م.م.

2102940

RR167140435LB

محمد حرب خالد فاتروني

340970

RR183917921LB

بسام احمد زيد

2977882

RR183920041LB

جمعه محمد املصطفى

2841872

RR167140577LB

باخوس نعيم كامل

890995

RR183917935LB

محمد احمد الناغي

213012

RR183920055LB

مرسال اميل بالش

2815662

RR167152439LB

هنري حنا ملكون

273359

RR183918065LB

حامد محمد سعود

1568837

RR183920069LB

عصام عبد السالم فواز

827806

RR183918079LB

جوزيف سايدعيروت  -تعهدات

262637

RR167152456LB

الياس ساسني فارس ورثة

284744

RR183920072LB

بسام نصار اسكندر نصار

2060910

RR183918082LB

شركة املشد اخوان التضامنية

2851176

RR167152460LB

عبد الله معني الكنج

505981

RR183918096LB

وليد اسماعيل مصطفى

273481

RR183920293LB

شركة سبسبي وشركاه ش.م.م

112035

RR167152535LB

فادي محمد لبابيدي

260926

RR183918119LB

طوني سليم وهبة

802623

RR183920302LB

حبيب بهجت الشحاف

1952432

RR183920320LB

جوزاف نقوال الرشكيدي

297721

RR183920355LB

ميالد جرجس معوض

292160

RR183918140LB

سامر محمد بدر إيعالي

1714371

RR183920378LB

سركيس بدوي الرعيدي

1459761

RR183918167LB

بطرس انطونيوس البطي

1528355

RR183920523LB

احمد محمد الشريف

84890

RR183918175LB

سوهام توفيق املصري

267678

RR183920599LB

ك ـ ـ ـ ـ ــادس اسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر ص ـ ـه ـ ـيـ ــون 1260430 /
الدرجاني

RR183918136LB

نجيب فيليب ساسني
محمد عصمت اليوسف
شركة األمني التربوية

137400
169706

RR167152544LB
RR167152558LB

2748501

RR167152629LB

ش ــرك ــة م ـص ـنــع االتـ ـح ــاد  -محمد 2233890
الدهبي ونور الهدى الدهبي

RR167152663LB

بسام محمد القاق

3212923

RR167152677LB
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محمد محمود علوش

244926

RR167152734LB

الياس يوسف ابي ضاهر

1919642

RR167155894LB

صالح علي الصديق

2587147

RR167157325LB

رضوان عبدالصمد السكاف

1272883

RR167152748LB

عبد الستار احمد التوم

44654

RR167155903LB

مصطفى علي حسون

2640024

RR167157334LB

محمود محمد علوش

2524139

RR167152765LB

محمد سالم فوال

2829143

RR167155917LB

عاهدا علي معاز

2590789

RR167157379LB

شركة عريجي اخوان للتعهدات و 1448691
املقاوالت ش.م.م

RR167152819LB

شركة دار املعمار للرخام و مواد 1170706
البناء ش.م.م

RR167155934LB

طارق محمد يحي األيي

1280805

RR167157405LB

شركة الغزال للتجارة و التعهدات 2370034
شمم

RR167152822LB

عماد منذر حداد

2949766

RR167156237LB

جورج نعمة الله ابراهيم

222159

RR167157630LB

رفيق قاسم بحلق

2590797

RR167156254LB

سمير حسني الدهيبي

133333

RR167157728LB

راسم عبد الرحمن عيد

2651403

RR167156268LB

قمرة بشير مرقص الدويهي

803399

RR167157745LB

طالل خضر مصطفى

2559687

RR167157762LB

برنار بدوي الحايك

763196

RR167152836LB

كلود ابراهيم بك  -تعهدات

227132

RR167152875LB

هيثم كامل الزهر

2813525

RR167152884LB

مكتب فاخوري  -مقاوالت

48240

RR167153023LB

كروما آرت واي
CHROMA ART WAY

2376181

RR167153054LB

مؤسسة محمد نور اسعد االيوبي 44601

RR167156271LB

ياسمني ديب الشدياق

2704887

RR167156285LB

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة االس ـب ــان ـي ــة 12897
للصناعة والتجارة ش.م.م

RR167157776LB

مفيد طنوس الشاطر

40765

RR167156299LB

شيرين محمد زين الدين الزين

1930771

RR167157780LB

عبدالواحد محمد الدقاق

2768364

RR167156325LB

لينا سليم حرصوص

2972011

RR167158119LB

ساف املنيوم للتجارة واملقاوالت

48677

RR167153068LB

الياس جورج رعد

2772100

RR167156360LB

يوسف محمد أحمد محمد أحمد 1286650

RR167158122LB

جان بيار ميالد الدويهي

2773164

RR167153099LB

ماري جرجي سلهب.

2791812

RR167156387LB

مصطفى محمد رافت مرحبا

264340

RR167158175LB

فواز بكور

290374

RR167153111LB

شركة روبيرت و شادي انطون و 3154549
شركاؤه

RR167156427LB

ميالد مخائيل انطون

52820

RR167158241LB

جهاد فؤاد حديد

2192821

RR167156435LB

مينا ايليت للصناعة ش.م.م

1463907

RR167156444LB

اميرة مصطفى فحل

3108354

RR167156461LB

ش ــرك ــة بـ ــرال ل ـل ـت ـج ــارة وال ـت ــوزي ــع 3101119
ش.م.م

RR167156475LB

ش ــرك ــة ت ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ــورق ال ـص ـحــي 12310
ش.م.م

RR167156489LB

ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ــراس ـ ــت ك ــونـ ـت ــراكـ ـتـ ـن ــغ 2174375
كومباني ش م م
trust contracting company sarl

RR167153160LB

شركة املتوسط للتجارة العامة و 2109320
املقاوالت ش.م.م.

RR167153173LB

خضر علي درويش

1731885

RR167153261LB

خالد عبد الرحمن خضير

183203

RR167153289LB

بسام آدم الخوري

165378

RR167153292LB

ت ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ــاس  -س ـ ـن ـ ــاء ج ــرج ــس 2141581
ساسني

احمد عبد الرحيم الحلبي شوشه 714813

RR167158343LB

يهوديت حليم صقر

1245064

RR167158723LB

عزام محمد داوود العبد

3374110

RR167159030LB

ش ــرك ــة س ــاس ــن ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة 12656
واملقاوالت والتعهدات ش.م.م

RR167159193LB

عامر جمال قبوط

760477

RR167159264LB

قمرة بشير مرقص الدويهي

803399

RR183918856LB

RR167156492LB

احمد علي ايعالي

261740

RR183918860LB

بسام عبد الحليم عبيد

341214

RR183918873LB

محمد علي حسني رمالوي

41414

RR183919406LB

عمر محمد املغشوش

2762297

RR183920228LB

محمد عمار منذر حداد

244278

RR183920231LB

يوسف عبداملعطي عبداملجيد

2759812

RR183920735LB

2497116

RR183920761LB
RR183920903LB

RR167153301LB

حسن محمد زعرور

خالد مصطفى علم الدين

242359

RR167153638LB

مظهر مظهر الـعـمــري للتجارة و 1614447
املقاوالت

RR167156501LB

ميالد توفيق طوق

1226927

RR167153690LB

محمد عبد الرحيم علم الدين.

2810267

RR167156529LB

فادي سمير كمانة

2844343

RR167154664LB

سميح اكرم كباره

3008118

RR167156532LB

ش ــرك ــة م ـنــى ل ـطــف ال ـل ــه م ـي ــان و 2788774
شركاؤها

RR167154678LB

ص ــاب ــون طــراب ـلــس  -ع ـبــدالــواحــد 1175021
علي حسون

RR167156550LB

ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرو ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدان لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة 12733
والتعهدات ش.م.م

RR167154681LB

عز الدين النعوشي

2680727

RR167156577LB

محمود مصطفى طراد

شركة النور للتعهدات والتجارة 1958837
والصناعة ش.م.م.

RR167154695LB

غالب محمد مصطفى

737548

RR167156585LB

فواز محمد السيد أحمد

1158803

نزيه جميل الصياح

267246

RR167156634LB

عبدالوهاب حسن حمزة

613048

RR183920917LB

سايد عازار

53754

RR167154704LB

بدوي جورج رعد.

2772107

RR167156651LB

ابراهيم عبد الوهاب حمزه

965026

RR183920925LB

سعد انطوان انطوان

1984485

RR167154942LB

احمد خالد زريقه.

2788237

RR167156665LB

شربل قزحيا غوش

1289773

RR167155435LB

جورج معاني  -تجارة عقارات

262635

RR167155775LB

سمور ديكور(لصاحبها سمعان 59691
يوسف سمور)

شركة عبد الوهاب حمزة واوالده 965204
للتجارة والصناعة

RR183920934LB

نزيه سليمان جبر

1101738

RR167155789LB

شركة هيوك ماشني أند كومباني 2236392
ش.م.م.

RR167155792LB

282850

RR167156696LB

ايمن عبد الوهاب حمزة

965039

RR183920948LB

سمعان يوسف سمور

2965400

RR167156705LB

طارق عبد الوهاب حمزة

965014

RR183920951LB

رينيه مالك الفخري

3159242

RR167156736LB

اوالفكو ش.م.ل

3116791

RR183921033LB

روز جرجس يوسف

2169121

RR167156740LB

صالح محمد الدهيبي

1601830

RR183921081LB

اوليفيرا OLIVERA

1234594

RR167155801LB

انطوان نعيم مسلم

816690

RR167157215LB

عالء الدين أحمد غزي

2171934

RR183921095LB

قبالن يمني

1774647

RR167155829LB

محرز زكريا البايع

1174049

RR167157229LB

ناهي عفيف ابو شقرا

359330

RR183921104LB

زاهر عدنان سليم

2640123

RR167155832LB

شركة محمد حسون و شركاه

3138650

RR167157250LB

عمر محمد حسن املصري

1053900

RR183921254LB

ربيع عدنان سليم

2640119

RR167155846LB

عبدالوهاب محمد الجغبير

3370915

RR167157277LB

شاهني اميل بو جوده

2798774

RR167155850LB

شركة سميث-اف ش.م.م

1709230

RR167157285LB

عساف جرجورة مهنا

2475017

RR167155877LB

طارق محمد قراعلي

2477368

RR167157294LB

تبدأ مهلة االعتراض املحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 337
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ثقافة وناس

موسيقى

جاهدة وكنان :ارتجاالت على العود والصوت
في إطار لقاء ثنائي ساحر
بين الصوت والعود ،تلتقي
الفنانة اللبنانية بالعازف
السوري اليوم على خشبة
«مسرح المدينة» إلحياء
أمسية شرقية تحمل
عنوان «وتر الصوت».
موعد غني باالرتجاالت
والشعر
ساندرا الخوري
انطلقت فكرة التعاون املوسيقي بني
ج ــاه ــدة وه ـبــه وك ـن ــان أدنـ ـ ــاوي منذ
فـتــرة عندما اتـصــل الـفـنــان الـســوري
بوهبه معربًا لها عن احترامه لفنها
وإعجابه بعملها .أخبرها عن ّ
نيته
إق ــام ــة حـفـلــة ف ــي «م ـس ــرح املــدي ـنــة»،
طــال ـبــا مـنـهــا أن ت ـكــون ضـيـفــة فيها
وأن تــراف ـقــه بــال ـصــوت .م ــن جهتها،
لم تكن وهبه على معرفة شخصية
بـ ــأدنـ ــاوي ك ـمــا ت ـق ــول ل ـ ـ «االخ ـ ـبـ ــار»،
إال أن ـه ــا س ـم ـعــت ال ـك ـث ـيــر ع ــن عمله
وأح ـ ّـب ــت تـشـجـيـعــه ،بـمــا أن ـهــا تميل
ال ـ ــى م ـس ــاع ــدة ال ـش ـب ــاب امل ــوه ــوب ــن
موسيقيًا على الـبــروز ّأكـثــر ،مؤكدة
«أردت دعمه فنيًا ليشق طريقه في
بـيــروت فــي هــذا امل ـجــال .اتفقنا على
بــرنــامــج جميل يلتقي فـيــه الـصــوت
والـعــود .وقــررنــا أن ّ
نقدم مقطوعات
مــن ألحانه وأخ ــرى مــن تأليفي .كما
ستكون هناك ارتجاالت جديدة على
العود والصوت».
ه ـ ــي ثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـ ــن اآلل ـ ـ ـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة
والـصــوت ،تساندها إيقاعات أحمد
الخطيب الــذي يرافقهما أيضًا على
امل ـس ــرح .أدنـ ــاوي ي ـعــزف ال ـعــود منذ
كــان في السابعة من العمر ،وشــارك

مـ ـنـ ـف ــردًا ال ـ ــى ج ــان ــب ف ـ ــرق وف ـنــانــن
مــن خلفيات موسيقية مـتـعــددة في
الـ ـع ــال ــم .مـ ـع ــروف ع ـن ــه ف ــي حـفــاتــه
امل ــوس ـي ـق ـي ــة م ـي ـل ــه ال ـ ــى اس ـت ـك ـشــاف
إيقاعات وأصــوات جديدة تجريبية
وسـعـيــه ال ــدائ ــم للبحث عــن وســائــل
ج ــدي ــدة ل ــارت ـج ــال وال ـت ــأل ـي ــف على
آلته باللجوء الى تقنيات وتأثيرات
موسيقية متنوعة.
وه ـبــه ال ـتــي تــربـطـهــا عــاقــة قــويــة بـ
«مـ ـس ــرح امل ــديـ ـن ــة» ،أك ـ ــدت م ـ ــرارًا فــي
ال ـس ــاب ــق أن ـه ــا ت ـش ـعــر كــأن ـهــا تــدخــل
منزلها عندما تكون على خشباته.
ه ــو املـ ـك ــان الـ ـ ــذي يـج ـعـلـهــا تـتـنـفــس

بشكل أفـضــل ويــدخـلـهــا ال ــى منطقة
ّ
ال ـح ـل ــم ،خ ـص ــوص ــا أن إح ـ ــدى أول ــى
ح ـفــات ـهــا ك ــان ــت ف ـيــه ع ـنــدمــا كـ ــان ال
ي ـ ـ ــزال فـ ــي ك ـل ـي ـم ـن ـصــو .وهـ ـ ــو أي ـضــا
املكان الذي تلتقي فيه جمهورًا مثقفًا

ثنائية بين اآللة الشرقية والصوت،
تساندها إيقاعات أحمد الخطيب
يتوق الى موسيقى أصيلة .برنامج
أمسيتها الـتــي نترقبها ه ــذا املـســاء
في «املدينة» ،غني كالعادة بالشعر
واالرتـجــاالت واأللحان الجديدة .من

ّ
القصائد الـتــي ّ
وستقدمها
لحنتها
خالل الحفلة «يطير الحمام» ملحمود
دروي ــش ،إضافة الــى قصيدة «أحبك
ح ـبــن» لــراب ـعــة ال ـع ــدوي ــة .ع ـلــى هــذه
ال ـق ـص ـيــدة ارتـ ـج ــال كـبـيــر م ــن ال ـعــود
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوت .فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ك ــذل ــك
مقطوعة «طريق دمشق» من تأليف
أدنـ ـ ـ ـ ــاوي ،س ـي ـك ــون ع ـل ـي ـهــا ارتـ ـج ــال
قـصـيــدة ل ـنــزار قـبــانــي بـصــوت وهبه
بينما يعزف هو القطعة على العود.
كما هناك مقطوعة «آمنت بالله» مع
نص من الحالج ،إضافة الى عناوين
أخ ــرى مثل «يــا ج ــارة الـ ــوادي» و«يــا
ّ
غــريــب ال ــدار» وغيرهما .تــركــز وهبه

في الحديث عن أمسيتها على املكانة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تـمـنـحـهــا ل ــارت ـج ــال،
امليزة لألسف في
مؤكدة« :نفتقد هذه ّ
حفالتنا الشرقية ،مع أنها ركيزة في
موسيقانا العربية .قد يكون الصوت
ً
م ـس ـجــا أي ـض ــا ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان.
ّ
كما أن االرتجال يبي قدرة املوسيقي
عـلــى تـقــديــم ش ــيء ح ــي يـعـيــش على
امل ـ ـسـ ــرح .ه ـ ــذا م ـه ــم جـ ـ ـدًا خ ـصــوصــا
أنني أمزج الشعر مع الغناء وال أهتم
ب ـ ـ ــاألداء ال ـص ــوت ــي ف ـق ــط .ال ـن ـصــوص
الشعرية التي اخترتها لهذه األمسية
مؤداة بطريقة تصاعدية».
على صعيد آخر ،تعمل جاهدة وهبه
حاليًا على عــدد ّمــن املـشــاريــع ،منها
ألبوم جديد تحضرهّ ،
سجلت قسمًا
مـنــه فــي بــروكـسـيــل وقـسـمــا آخ ــر في
بــراغ مع االوركسترا الفيلهارمونية
ه ـ ـن ـ ــاك .ي ـت ـض ـم ــن بـ ـحـ ـس ــب أق ــولـ ـه ــا
«قصائد باللهجة املحكية أكثر منها
بالفصحى .سيكون شعبيًا قريبًا من
الناس .شعبي لكن من دون تنازالت.
فـجـ ّـو األل ـحــان فـيــه قــريــب مــن الـنــاس
ُ
أكـ ـث ــر .ف ــي أل ـب ــوم ــي األخـ ـي ــر ،ات ـه ـمــت
بالنخبوية وقيل لي إنه على املرء أن
يكون قارئًا نهمًا يكاد يكون شاعرًا
ليفهم الـقـصــائــد الـتــي أديـتـهــا ألنها
كــانــت صـعـبــة بـعــض ال ـش ــيء وكــذلــك
ال ـن ـمــط ال ـغ ـنــائــي ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ـت ــه .كــان
أشبه بموال أحببت تأديته .أما اآلن،
فأعمل على مشروع قريب من الناس.
وأع ـ ّـد كذلك لجولة كبيرة فــي العالم
العربي تشمل تونس .كما سأشارك
ه ــذا ال ـعــام فــي «مـهــرجــانــات بعلبك»
مع املوسيقي الصديق ايلي معلوف
الذي أتعاون معه ويقود فرقتي منذ
ً
ّ
سنقدم عمال مشتركًا في معبد
زمن.
باخوس هذا الصيف».
ج ــاه ــدة وهـ ـب ــه وكـ ـن ــان أدنـ ـ ـ ـ ــاوي20:30 :
مساء اليوم ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا) ـ
لالستعالم01/753010 :

ّ
كارولين حاتم وأرزة خضر يا نساء الشرق ...تمردن!
نقد

سعاد العبد الله
بعد مرور أربعني يومًا على وفاة األم
ّ
ورحـيــل املـعــزيــن ،نــدخــل (الجمهور)
«الـ ـبـ ـي ــت» ح ـي ــث ن ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى ث ــاث
ش ـخ ـص ـيــات :األخـ ــت ال ـك ـب ـيــرة نــاديــا
(يـ ــارا أب ــو ح ـي ــدر) ،واألخـ ــت األصـغــر
ري ـ ــم (جـ ـي ـ ّـس ــي أب ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل) ،واألخ
ن ـب ـي ــل (ط ـ ـ ـ ــارق ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب) .تـ ـل ــك هــي
حبكة «ال ـب ـيــت» ال ــذي يـعـ ّـد التجربة
اإلخراجية األولــى للراقصة واملمثلة
كارولني حاتم .أما النص ،فهو ألرزة
خـضــر ال ـتــي كتبته فــي إط ــار ورشــة
نظمها مسرح «الرويال كــورت» عام
.٢٠٠٨
في هذا البيت الذي سيجمع مجددًا
األخوة الثالث املختلفني في الطبائع
والـسـلــوكـيــات ،تـتــداخــل اإلشكاليات
وتتحرك الخالفات النائمة ،والعوالم
الـ ــراقـ ــدة ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى ال ــدع ــاوى
ال ـق ـضــائ ـيــة ،وخ ـت ــم ال ـب ـيــت بــالـشـمــع
األحـ ـ ـم ـ ــر .ف ــري ــم الـ ـع ــائ ــدة إلـ ـ ــى بـيــت
ّ
ال ـط ـفــولــة ،كــانــت ق ــد تــرك ـتــه ف ــي ســن
الـ .26هي شخصية متمردة وجريئة
سئمت م ــزاج أمـهــا الـعـكــر ،ول ــم تعد
تـحـتـمــل الـ ـص ــراخ وال ــزع ـي ــق وات ـهــام
أمها وأختها لها بأنها سبب موت
أب ـي ـهــا .ه ـك ــذا ،تــركــت امل ـن ــزل وراح ــت
مـ ـ ــع ح ـب ـي ـب ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـم ــي إلـ ــى
طائفة أخ ــرى .هــي تتمنى التخلص
م ــن ال ـب ـي ــت /مــاض ـي ـهــا وه ــدم ــه .أمــا
ن ــادي ــا ،فـهــي امـ ــرأة جميلة محافظة
ومـتـمـسـكــة بــال ـب ـيــت ،ل ــم ت ـت ــرك أمـهــا
وح ـيــدة بـعــدمــا تــوفــي وال ــده ــا جــراء

قــذيـفــة سـقـطــت فــي املـطـبــخ .تتمسك
نــاديــا بماضيها وال تتقبل انفتاح
أختها .هــي «درام ــا كــويــن» لبنانية،
م ـل ـتــزمــة ب ـش ـعــار «ال ـ ـعـ ــذاب وال ـت ـعــب
وال ـهـ ّـم ل ـل ـمــرأة» ،وتـبـتــز ري ــم عاطفيًا
كلما سنحت لها الـفــرصــة .أمــا األخ
نبيل ،فيساير األختني ،ويتخذ دومًا
موقفًا حياديًا لتفادي املشاكل.
دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ــم غـيــر
م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــة ،فـ ــريـ ــم تـ ـشـ ـك ــل املـ ـح ــرك
األساسي لخلق اإلشكاليات ولتطور
ال ـف ـع ــل ف ــي الـ ـن ــص /ال ـ ـعـ ــرض .ي ـبـ ّـن
الـنــص جــوانــب مـتـعــددة مــن واقعنا
اللبناني املـعــاش بسالسة وواقعية
م ــن دون اب ـ ـتـ ــذال .ال ـح ـب ـكــة مـحـكـمــة
وس ـل ـســة ،وال ـل ـغــة املـحـكـيــة واق ـع ـيــة،
ت ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع أداء امل ـم ـث ـل ــن امل ـت ــن،
ّ
ـة ،لــم تكن
حـتــى إن الـكـلـمــات الـبــذيـئـ ً
اعتباطية ،بــل ج ــاءت خــدمــة لسياق
ال ـع ـم ــل .وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ب ـ ــدا اإلخ ـ ـ ـ ــراج فــي
خ ــدم ــة ال ـن ـ ّـص أي ـض ــا؛ مــول ـيــا عـنــايــة
ّ
بالتفاصيل الـتــي تتجلى فــي إدارة
ٍّ
املـمـثــل وتـ ــأن فــي ب ـنــاء الشخصيات
وإدخ ــال عناصر جمالية وإيحائية
لـ ـه ــا ذات أب ـ ـعـ ــاد درام ـ ـ ـيـ ـ ــة .واق ـع ـي ــة
الـتـمـثـيــل خـلـقــت ت ـمــاهــي الـجـمـهــور
ف ــي الـ ـع ــرض وق ــرب ــت الـشـخـصـيـتــن
املتضاربتني إلى القلب ،بخاصة في
اللحظات الحميمية املـنـفــردة ،فيما
ّ
النصية
حملت العناصر البصرية/
رمـ ــوزًا جـمــالـيــة ودالالت ذات أبـعــاد
ً
درامية .مثال ،في أحد املشاهد ،نرى
ري ــم مـبـعـثــرة تـفـتــش عــن «أغــراضـهــا
ال ـش ـخ ـص ـي ــة» امل ـش ـت ـت ــة بـ ــن بـيـتـهــا

ّ
وجيسي أبي خليل في مشهد من «البيت»
يارا أبو حيدر

وب ـيــت أه ـل ـهــا ،وم ـنــذ ال ـبــدايــة تـطــرح
مـعـضـلــة «أي ـ ــن ب ـي ـت ــي؟» .يـلـتـقــط كل
من ناديا ونبيل ثياب ريــم املبعثرة
على األرض كأنهما يحرصان على

حبكة محكمة وعناية بالتفاصيل
وواقعية في األداء
إعادة وضع «األغراض» في مكانها،
كأنهما خاضعان لحالتها الفائضة
ع ـل ـي ـه ـم ــاُ ،
ومـ ـشـ ـت ــرك ــان فـ ــي عـمـلـيــة
شقلبتها النتمائها.
أمــا ناديا التي لم تخلع عنها ثياب

ال ـ ـحـ ــداد ،وب ـع ــد صــدم ـت ـهــا بــال ـبــاغ
على الباب املختوم بالشمع األحمر،
ف ـت ــدخ ــل ال ـب ـي ــت عـ ـن ــوة .وعـ ـل ــى غـيــر
عاداتها ،تضع أحمر الشفاه ...أحمر
الشمع الــذي لم ُيجسد بصريًا على
ال ـخ ـش ـبــة إال ب ــأح ـم ــر شـ ـف ــاه ن ــادي ــا.
ت ـص ـبــح ه ــي ال ـب ـي ــت .ه ـ ــذا األحـ ـم ــر/
الـ ـخـ ـت ــم يـ ـجـ ـت ــاحـ ـه ــا رويـ ـ ـ ـ ـ ـدًا رويـ ـ ـ ـدًا
فتعتلي شعرها وردة حمراء .بعدها
وبعد مرور الوقت على املحاكم حول
البيت ومعرفتها ومعرفتنا أن البيت
س ـ ُـي ـه ــدم ل ـي ـمـ ّـر م ـكــانــه أوت ــوس ـت ــراد،
ت ــرت ــدي فـسـتــانــا أح ـم ــر ،ك ــأن الشمع
األح ـ ـمـ ــر غ ـم ــر ال ـب ـي ــت ك ـل ــه وأص ـب ــح

شبحًا قبل أن ُيهدم.
امللفت في العرض هو مكانة الجسد،
إذ نــراه أحيانًا بــوجــود مختلف عن
س ـي ــاق وجـ ـ ــوده الـ ـع ــام ف ــي ال ـع ــرض.
ُ
تمايل ناديا جسمها بتردد وحيدة
في البيت كأن رغبة ما غير مفهومة
ت ـن ـت ــاب ـه ــا ف ـ ــي أوائـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض .ثــم
ن ــرى ري ــم تــرقــص  -أي ـضــا بعزلتها-
متأرجحة بحوضها بارتياح وجرأة
تفتقدهما نــاديــا .اختالف عالقة كل
من األختني بجسدها ملحوظ.
أما اللحظة الثالثة لتراقص األجساد،
فهي لحظة اللقاء الحقيقية الوحيدة
في العرض لألختني رغم اختالفهما.
تصل نــاديــا لتفاجأ بريم فــي البيت
ترقص بمتعة وتدعوها لالنضمام
إليها .هنا نشهد على اتصال ناديا
بجسدها وأنــوثـتـهــا كأنها ولوهلة
ن ـس ـي ــت ال ــرق ــاب ــة ال ــذاتـ ـي ــة وأط ـل ـق ــت
العنان لنفسها .نرى الرقصة /اللقاء
تنتهي ببهجة غير معتادة لألختني.
كأن ريم نجحت لبرهة في ّ
جر ناديا
إلى عالم مجهول لها ،لم تتجرأ على
ّ
دخوله في السابق .عالم يحتم التزام
امل ـ ــرأة ح ـ ــدودًا رس ـم ـهــا ل ـهــا مجتمع
محافظ وأثقلها بالقيود.
ّ
وأرزة خـضــر
لـ ـع ــل كـ ــارولـ ــن ح ــات ــم
ّ
تـ ــدعـ ــوان امل ـ ـ ــرأة إلـ ــى ال ـت ـم ــث ــل ب ــري ــم،
والـ ـتـ ـج ــرؤ ع ـل ــى مـ ـ ِّس ــاء ل ــة امل ـفــاه ـيــم
والقيم املوروثة وخضها.
«الـ ـبـ ـي ــت» :ح ـتــى  ٢٤ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) ـ ـ
«م ـســرح مــونــو» (األشــرف ـيــة – ب ـيــروت) ـ ـ
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رادار

يحيى جابر وصل إلى «الشرقية»
ّ
 ...و«نتالو» تعود إلى حبها األول
زكية الديراني

خليل صويلح
ت ـطــوي «ال ـج ــائ ــزة الـعــاملـيــة لـلــروايــة
العربية ـ بــوكــر» هــذا املــوســم ،عقدًا
من عمرها ،كواحدة من أكثر جوائز
الــروايــة الـعــربـيــة صخبًا واتـهــامــات
وش ـ ـهـ ــرة .وب ـف ـض ـل ـهــا وسـ ــواهـ ــا مــن
الـجــوائــز الـعــربـيــة ،اقتحمت املشهد
ال ـســردي الـعــربــي عـشــرات األص ــوات
ال ـجــديــدة ،عـلــى أم ــل صـعــود ّ
منصة
الـتـتــويــج وع ـب ــور ض ـفــاف املـتــوســط
نحو اللغات األخرى ،بوهم العاملية.
ُ
املعضلة ال ّتنتهي هنا ،فما أن تعلن
األسماء املرشحة للجائزة حتى تبدأ
حرب طاحنة بني «القبائل العربية»
حـ ــول ت ــوزي ــع ال ـغ ـنــائــم وال ـح ـصــص
جغرافيًا ،ملاذا غابت هذه الدولة أو
تلك عن القائمة ،كأن الروائي ّصوت
القبيلة ال صوت ذاته! أمس ،كنا على
مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد جـ ــديـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ــع «الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ّــة
املـبـشــريــن بجنة
الـ ـق ــراء» .ذل ــك أن
قـ ــارئ ال ــرواي ــات
يكتفي بروايات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
دون غـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا،
مـ ــدفـ ــوعـ ــا ب ـق ــوة
«املـ ــارك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ»
بـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ــذه
ال ــرواي ــات سلعة
ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ف ـ ــي
امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام األول،
ب ـ ـصـ ــرف ال ـن ـظ ــر
عــن أهميتها اإلبــداعـيــة أو النقدية.
وقد ّ
القائمة القصيرة للدورة
ضمت
ُ
الـ ـع ــاش ــرة الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت أم ـ ــس مــن
«مؤسسة عبد الحميد شومان» في
ّ
عمان :العراقية شهد الراوي (ساعة
ب ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ دار ال ـح ـك ـمــة) ،ال ـســودانــي
أم ـ ـيـ ــر ت ـ ــاج ال ـ ـسـ ــر (زه ـ ـ ـ ــور تــأك ـل ـهــا
ال ـنــارـ ـ ـ ـ دار ال ـس ــاق ــي) ،الـفـلـسـطـيـنــي
ولـيــد الـشــرفــا (وارث الـشــواهــد ـ ـ دار
األه ـل ـي ــة) ،ال ـس ـع ــودي ع ــزي ــز محمد
(ال ـح ــال ــة ال ـحــرجــة لـلـمــدعــو ك ـ ـ ـ دار
الـ ـتـ ـن ــوي ــر) ،ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي إب ــراه ـي ــم
ن ـصــر ال ـل ــه (حـ ــرب ال ـك ـلــب ال ـثــان ـيــة ـ
الـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم ن ــاش ــرون)،
السورية ديمة ونــوس (الخائفون ـ ـ
دار اآلداب) .وكــانــت لجنة التحكيم
ّ
قــد تـشــكـلــت مــن إبــراه ـيــم السعافني
رئ ـي ـس ــا ،وع ـض ــوي ــة إنـ ـع ــام ب ـيــوض،

وبـ ـ ــربـ ـ ــارا س ـك ــوب ـي ـت ــس ،وم ـح ـم ــود
شقير ،وجمال محجوب.
ه ـ ـكـ ــذا غـ ــابـ ــت مـ ـص ــر ع ـ ــن ال ـق ــائ ـم ــة
الـقـصـيــرة لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ
ال ـج ــائ ــزة ال ـتــي ت ـ ّـوج ــت ف ــي دورت ـهــا
األولــى الروائي املصري بهاء طاهر
ع ــن روايـ ـت ــه «واح ـ ــة ال ـ ـغـ ــروب» ،كما
غاب لبنان روائيًا وحضر ناشروه،
فيما اختفت دول املغرب العربي عن
الخريطة تمامًا.
هكذا ما أن ظهرت القائمة القصيرة
ح ـ ـتـ ــى تـ ـ ـص ـ ــدى ل ـ ـهـ ــا رواد مـ ــواقـ ــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي م ـ ــن ب ــاب
االحتجاج والسخط على فوز بعض
ً
األس ـمــاء مــن ن ــوع «فضيحة فـعــا»،
و«مــاذا يحدث على هــذا الكوكب؟»،
و«ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ــف» ،و«ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان
لـ ـ ـل ـ ــرك ـ ــاك ـ ــة» .ك ـ ـمـ ــا اتـ ـ ـه ـ ــم ب ـع ـض ـه ــم
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم بــان ـح ـيــازه
إلـ ــى «ب ـل ــدي ــات ــه»
فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
غـ ـلـ ـب ــة األس ـ ـمـ ــاء
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة
واألردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ّ
وتـ ــوقـ ــع آخـ ــرون
فوز الفلسطيني
إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه،
أو الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي
أم ـي ــر ت ــاج الـســر
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة،
وربـمــا السورية
ديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ونـ ـ ـ ــوس
«ع ـش ــان ســوريــا
حـظـهــا ك ــان وح ــش ج ـدًا ط ــول عشر
سنوات ..وعشان إنها كاتبة فتكسر
الهيمنة الذكورية ..واألهم عشان دار
اآلداب» .وقد حظيت رواية العراقية
شهد ال ــراوي «ســاعــة بـغــداد» بأكبر
ح ـ ـصـ ــة مـ ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات نـ ـظـ ـرًا
لــركــاكـتـهــا ال ــواض ـح ــة ،إذ اسـتـغــرب
م ـن ـت ـقــدوهــا ظ ـه ــوره ــا ف ــي ال ـقــائ ـمــة
الـطــويـلــة ،فـمــا بــالــك بــوصــولـهــا إلــى
القائمة القصيرة!
ومـ ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـ ـ ـ ــزداد امل ـع ــرك ــة
شراسة بإعالن اسم الفائز بالجائزة
( 24ن ـي ـســان /إب ــري ــل امل ـق ـب ــل) ،وفـقــا
لفصيلة ال ــدم ال ـتــي يـنـتـســب إلـيـهــا.
ً
مهال ،من يستطيع أن ّ
يعد إلى
لكن
ال ـت ـس ـعــة ،أق ـص ــد أس ـم ــاء ال ــروائ ـي ــن
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــوا بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة ح ـتــى
اليوم؟.

ّ
تعرضت رواية العراقية
شهد الراوي ألكبر حصة
من االحتجاجات نظرًا
لركاكتها

لم تدخل نتالي نعوم عالم السوشال ميديا للترويج ألعمالها كما
يفعل عادة نجوم الفن والتمثيل والشخصيات العامة .تملك املمثلة
اللبنانية صفحة شخصية على الفايسبوك ،تنشر عليها بعض
صــورهــا العائلية ليس إال .حتى إنـهــا لــم تعلن عــن مسرحيتها
الجديدة «من كفرشيما للمدفون» ،التي تولى كتابتها وإخراجها
الشاعر والكاتب يحيي جابر .لم تنل «نتالو» كما ُيطلق عليها،
الـشـهــرة املـطـلــوبــة مـقــارنــة بموهبتها فــي التمثيل ،وبـقـيــت بعيدًا
عن األض ــواء .ارتبط اسمها ببرنامج  S.L.Chiالــذي عــرض على
ّ
قناة  mtvبني عامي  1994و .2002ومع توقف العمل التلفزيوني
الساخر ،عــادت ّ
وجربت حظها في عامي  2009و 2010مع قناة
«الجديد» حيث ّقدمت برنامج «ناتالو» .ثماني سنوات كانت عمر
وقررت العمل َّ
غياب نتالي عن الشاشة أو حتى األضواءّ ،
معدة في
البرامج الفنية واالجتماعية ،وهو املجال الذي وجدت فيه راحتها.
في آذار (مــارس) املاضي ،قررت شركة  shoot productionالتي
يملكها اإلعــامــي ف ــراس حــاطــوم أن تـتـعــاون مــع املمثلة لتقديم
برنامج يعيد املشاهدين إلى العصر الذهبي للفن اللبناني والعربي.
فكرة حاطوم جاءت بعدما أطلت «نتالو» في إحدى املقابالت على
قناة  lbciولفتت انتباه املشاهدين .كما تعاونت الشركة مع الكاتب
ّ
يحيي جابر الذي تولى إعداد العمل التلفزيوني ،وجلس مع نتالي
لتقديم فقرات فيه (األخـبــار  .)2017/3/31هكذا ،تقاسم الثنائي
ّ
كرسي البرنامج الــذي كــان سيحمل اســم «دقــة قديمة» ،من دون
ّ
اإلعــان عن موعد االنطالق .مع بدء التحضيرات لـ«دقة قديمة»،
ّ
تلقت نتالي عرضًا من يحيي للعب بطولة مسرحية كان في صدد
تأليفها ،لكن العمل املسرحي ّ
تأجل بسبب التركيز على البرنامج
كمرحلة أولى للتعاون بني الثنائي .في هذه الفترة ،تفاوض حاطوم
مع عدد من القنوات ّ
لبث مشروعه .وكانت قناة «الجديد» املحطة
األخيرة التي أبــدت موافقتها األولية على العمل ،قبل أن تنسحب
بحجة ّأن البرنامج (ثقافي /فني /اجتماعي) ال يتالءم مع ظروف
االنتخابات السياسية النيابية التي تسيطر على البرمجة ،وبالتالي
ّ
ّأجـلــت الـعــرض إلــى موعد لــم ّ
يتم تحديده بعد .رغــم تجميد «دقــة
ّ
قــديـمــة» ،إال ّأن غيبة «نـتــالــو» لــن ت ـطــول ،إذ تـطــل قــريـبــا فــي «مــن
كفرشيما للمدفون» ،أولــى تجاربها املسرحية .تقول نتالي في
حديث إلى «األخبار»« :ستبصر املسرحية النور في منتصف شهر

نتالي نعوم

آذار (مــارس) املقبل ،على مسرح «تياترو» في ف ــردان» .مــاذا عن
مضمون املسرحية؟ .تجيب« :تتناول حياة امرأة تتنقل من محطة
إلــى أخ ــرى ،وتستعيد بـعــض الــذكــريــات فــي منطقتي كفرشيما
واملدفون .املسرحية ذات عالقة بحياة اللبنانيني املسيحيني الذين
كــانــوا يـتـمــركــزون فــي املنطقتني ،وتـتـشــابــه بـعــض األحـ ــداث التي
عايشوها إبان الحرب واليوم»ّ .
تشدد نتالو على أن «من كفرشيما
للمدفون» هي تجربتها األولى على املسرح وتحتل مكانة خاصة
في حياتها الفنية ،تبتسم وتقول «أنتقل من التلفزيون إلى املسرح.
ّ
ما زبط البرنامج هلق ،بس رح نقلع باملسرحية».

وثائقي

سهى صباغ على «الميادين»:
تلك هي الضاحية على حقيقتها
زينب حاوي
حاملا نذكر عبارة «الضاحية الجنوبية» ،حتى تتساقط في مخيلتنا
معظم ال ـصــور الـنـمـطـيــة ،الـتــاريـخـيــة وامل ـعــاصــرة ،عــن ه ــذه البقعة
ُ
ّ
اللبنانية .الـضــاحـيــة ،الـتــي اخــتــزل سكانها بـهــذه الـصــور املنمطة
واملجحفة ،حاولت املخرجة سهى صـ ّـبــاغ ،تقديم كسرها ،مقدمة
ً
صــورة مختلفة ،تشبه واقعها الـيــوم ،مستعيدة تاريخيتها ،من
ّ
مرويات سكانها األصليني ،الذين عاصروا كل مراحلها ،بدءًا من
ً
مرحلة ما قبل نكبة فلسطني ،وصــوال الــى انتصار تموز ،2006
وال ـخــروج مــن أتــون الجماعات التكفيرية التي ج ـ ّـزرت بأهلها في
السنوات املاضية« .إحكيلي عن الضاحية» (إعــداد وإخــراج سهى
صـ ّـبــاغ) ،الــذي عرضته «املـيــاديــن» أخـيـرًا ،يجهد فــي توثيق تاريخ
ً
الضاحية ،متنقال بني أهلها ،املتنوعي الشرائح االجتماعية واملهنية،
وحتى الدينية ،ملحاولة تقديم صورة مختلفة عن السائد.
مجموعة شخصيات ،من أطباء ومعلمني ،واقتصاديني ،وسياسيني،
وفنانني ...جمعتهم مروحة هذا العمل الوثائقي .اجتمعوا ليحكوا
عــن الـضــاحـيــة ،وامل ــاض ــي الـبـعـيــد ،وال ـحــاضــر املـتـغـ ّـيــر عـلــى ضــوء
ت ـب ــدالت اجـتـمــاعـيــة وس ـيــاس ـيــة ،حـكـمــت ه ــذه املـنـطـقــة .الـضــاحـيــة
ّتدرجت في السرد التاريخي ،من منطقة توصف بـ «الحديقة» ملا
كــانــت تحويه مــن مــزروعــات ومـســاحــات خـضــراء شــاسـعــة ،ترفد
مدينة بيروت ،بالخضار والفاكهة ،مــرورًا بالتبغ الــذي أتى به أهل
الجنوب ،اليها ،عندما قمعوا من اإلقطاع السياسي واالجتماعي،
وصــودرت أراضيهم ،ليلجأوا بدورهم الى الضاحية ،طلبًا للرزق.
تتنقل كــامـيــرا «إحكيلي عــن الـضــاحـيــة» ،بــن هــذه الشخصيات،
التي جاء اختيارها بالتأكيد ،بهدف كسر الصور النمطية عن أهل
الضاحية ،فمن رئيسة قسم األعصاب في «الجامعة األميركية في
ً
بيروت» سهى كنج ،مــرورًا بطبيب األسنان عماد بــدران ،وصــوال
ّ
الى االقتصادي حسن مقلد ،ومدير عام مــدارس الضاحية أحمد

كــزمــا ،واملـ ــؤرخ حـســن مــوســى وغ ـيــرهــم ...تـعــاقــب ه ــؤالء وجــوهــا
وحكايا على هذا العمل ،ليطلوا على الواقع االقتصادي املأساوي
الـيــوم ،واملعيشي (مشكلة املـيــاه املــالـحــة) ،وي ــرووا كيف بــدأت هذه
املنطقة ّ
تتكون سكانيًا ،وديموغرافيًا ،وحاالت النزوح التي شهدها
الجنوب بسبب االحتالل الصهيوني ،واحتالله لفلسطني ،واجتياحه
ً
لبيروت ،وصوال الى ضاحيتها .هنا ،يتوقف هؤالء عند هذه النقطة،
وعند انضمام العنصر الفلسطيني اليها بعد هجرتهم من بالدهم
قسرًا ،ليضحوا مندمجني مع باقي الفقراء الذين يشبهونهم في
الـضــاحـيــة .يتوقف الفيلم عند محطات مـحــددة مــن هــذا الـتــاريــخ،
ويخص األوزاعي بالبحث ،املنطقة التي أضحت مصيف هؤالء في
الفترات املاضية ،ومتنفسهم على الساحل اللبناني .كما يطل على
النسيج االجتماعي /الديني ،عبر اختيار كنيستي «مار ميخائيل»
(الشياح) ،و«مار يوسف» في حارة حريك.
ّ
ّ
يتقصد العمل التنقل بني ميادين حيوية مختلفة ،من الرياضة ،الى
الطب ،واالقتصاد ،والتربية ،وحتى الفن والدين ،ليرسم مشهدية
هذه املنطقة ،ويقف على ما عانته من تهميش وإهمال رسمي ،ومن
حروب متتالية ،عدوانية إسرائيلية ،حاولت تهشيم مالمحها ،بكتل
الدمار ،وحصد األرواح والضحايا .وبني هذا السرد ،تبقى املقاومة،
التي خرجت من رحــم هــذا النسيج ،األســاس في كل هــذا النقاش.
ً
املقاومة التي ّ
تلونت وتـعـ ّـددت منذ االجتياح الصهيوني ،وصــوال
الى انتصار تموز ،ومقارعة املجموعات التكفيرية .الظالمية التي
حاول األعداء دمغها بالضاحية ،وتصويرها على أنها «بلوك» ديني
واجتماعي واحد ،يعمد الشريط الى تظهير حاالت ّ
التنوع داخلها،
ّ
وكـســر ص ــورة الـنــازحــن أو «الـعــتــالــة» اآلت ــن مــن الجنوب والبقاع،
ّ
الذين يعانون من الفقر و«الحرمان» .يظهر الشريط كيف تحولت
الضاحية مع الوقت الى قوة اقتصادية ،ومنطقة تستقطب السياحة
الطبية ،وتضم أضخم املستشفيات ،وتحتضن كذلك أنواع الفنون،
إسالمية كانت أم خالف ذلك.
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مدينـة نيـس الفرنسـية .فـي األصـل ،كان هـذا الحـدث
تحـت شـعار «ملـك الفضـاء» ،تسـتمر فعاليـات الـدورة الــ  134مـن «كرنفـال نيـس» السـنوي فـي ّ
الفرصـة األخيـرة للمواطنيـن الـذي يختبئـون وراء أقنعـة عمالقـة ومبتكـرة للرقـص والغنـاء والتمتـع باألطعمـة والمشـروبات الغنيـة قبـل بـدء فترة
الصـوم لـدى المسـيحيين التـي تسـتمر  40يومـا .حتـى الثالـث مـن آذار (مـارس) المقبـل ،سـتبقى ليالـي ونهـارات نيـس صاخبـة مـن ّ خلال المسـيرات
الضخمـة التـي يشـارك فيهـا مئـات الموسـيقيين والفنانيـن والراقصيـن مـن مختلـف دول العالـم ،مـن دون أن ننسـى اإلطاللـة المميزة لملـك وملكة
(الصـورة) المهرجـان( .فاليـري هاشـيه ـــ أ ف ب)

رمزي مالط:
بيئتنا تبكي

الثقافة والفنون
في زمن عبد الناصر

جائزة النقاد األلمان:
مبروك تانيا صالح

افتتح الفنان اللبناني املعاصر
رمزي مالط (الصورة) ،أخيرًا
معرضه الفردي الثاني
 UNEARTHEDفي «املعهد الثقافي
اإلسباني» ،على أن يختتمه في 16
آذار (مارس)  .2018يعرض مالط
سلسلة من الصور الفوتوغرافية،
ً
وتركيبًا لثالث منحوتات فضال
عن عرض شريطي فيديو ،أحدهما
بالتعاون مع الفنانة السويسرية
ّ
سارة كولر .يركز رمزي على تمثيل
أكثر مفاهيمية وأيديولوجية
للعالقة بني اإلنسان والعناصر
الطبيعية ،بهدف تسليط الضوء
على إهمالنا للبيئة في لبنان،
ً
محاوال إشراك املشاهد من منظور
عاطفي ،ويعيد اإلنسانية إلى
جوهرها األساسي.

في الذكرى املئوية األولى
مليالد الزعيم املصري الراحل
جمال عبد الناصر ( 1918ـ
ّ
 ،)1970تنظم «دار الندوة»
و«دار نلسن للنشر» في  8آذار
(مارس) املقبل ندوة بعنوان
«الثقافة والفنون في زمن عبد
الناصر» في قاعة «دار الندوة»
في الحمرا .يشارك في اللقاء
الباحث والناقد املوسيقي الياس
سحاب (الصورة) ،واألستاذة
الجامعية وطفاء حمادي،
والباحث الفلسطيني صقر
أبو فخر ،والناقد واألكاديمي
محمود الزيباوي ،على أن
ّ
ويقدمها الناشر والناقد
يديرها
سليمان بختي.

حصدت الفنانة اللبنانية تانيا
صالح (الصورة) «جائزة النقاد
األملان» عن فئة «املوسيقى
العاملية» عن ألبومها الغنائي
األخير «تقاطع» الذي أطلقته
العام املاضي ،بالتزامن مع نشرها
على يوتيوب فيلمها الذي يحمل
العنوان نفسه ومن إخراج إيلي
فهد .يجمع هذا العمل بني الغناء
بالصوت والريشة ،وهدفت تانيا
من خالله إلى «تكريم» الشارع
والشعر العربي عبر املزج بني
شخصيات تاريخية ومعاصرة
مرسومة بتقنية الغرافيتي على
جدران بلدان عربية ّ
عدة .أما
الجمعية التي تمنح الجائزة ،فقد
تأسست في عام  1980لـ «وضع
املعايير األكثر صرامة لإلنجازات
والجودة في مجال التسجيل
املوسيقي» ،وهي مؤلفة من 156
ناقدًا وكاتبًا وعالم موسيقى
ومحررًاّ ،
ّ
ومهمتها «توفير
دليل صادق لإلصدارات الفنية
الجديدة».

معرض  :UNEARTHEDحتى
 16آذار ـ الساعة العاشرة صباحًا ـ
«املعهد الثقافي اإلسباني» (Beirut
 Digital Districtـ الباشورة).
لالستعالم01/630755 :

ندوة «الثقافة والفنون في زمن عبد
الناصر» :الخميس  8آذار ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «دار الندوة»
السادسة
(شارع بعلبك ـ خلف «مسرح
البيكاديللي» ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم03/734208 :

