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مضمون خطة موسكو:
«سوريا انتصرت على اإلرهاب»

لبنان يتبلغ ضمانات روسية لعودة آمنة للنازحين
خلصت المحادثات اللبنانية ـ ـ الروسية،
أمس ،إلى إبداء االستعداد المتبادل إلنجاح
الخطة الروسية إلعادة النازحين السوريين
إلى ديارهم ،وهي الخطة التي فاجأ
الرئيس الروسي فالديمير بوتين نظيره
األميركي دونالد ترامب بطرحها في
قمة هلسنكي ،من زاوية توفير الدعم
الدولي لها ،لكن األميركيين طلبوا
التمهل من أجل درسها
داود رمال
أشـ ـ ــاعـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة املـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ــرئـ ــاسـ ــي
ال ــروس ــي أل ـك ـس ـنــدر الفــرن ـت ـي ـيــف إلــى
لـبـنــان ،أم ــس ،ج ـوًا إيـجــابـيــا ج ـدًا إزاء
امل ـبــادرة الــروسـيــة الـهــادفــة إلــى إعــادة
الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن إلـ ــى دي ــاره ــم،
مـ ّ
ـدعـمــة بـضـمــانـتــن ،األول ــى روسـيــة،
والثانية سورية ،خصوصًا أن بيروت
هي أول محطة يزورها الوفد بعد أن
أطـلــع الرئيس الـســوري بـشــار األســد،
على حيثيات الخطة الروسية إضافة،

م ـق ـصــودوف ،ال ـج ـنــرال ستانيسالف
غادجيما غوميدوف ،الجنرال سيرغي
فانسييف ،وعدد من الديبلوماسيني
والـضـبــاط واملستشارين فــي وزارتــي
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ــروسـ ـيـ ـت ــن
والسفارة الروسية في بيروت.

ماذا في محضر اجتماع القصر
الجمهوري؟
في مستهل االجتماع ،نقل الفرنتييف
إل ــى ع ــون ،تـحـيــات بــوتــن وتمنياته
بــالـتــوفـيــق وال ـخ ـيــر لـلـبـنــان وال ـت ـقــدم
للشعب الـلـبـنــانــي الـصــديــق ،وعــرض
تفاصيل املقترحات الروسية إلعــادة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا تــم
التفاهم عليه في قمة هلسنكي.
وقــال عــون إن لبنان يرحب باملبادرة
الــروسـيــة القاضية بــإعــادة النازحني

السوريني إلى بلدهم ،وهي تتجاوب
مــع الــدعــوات اللبنانية لتأمني عــودة
آمنة للنازحني ،ما يؤدي تلقائيًا إلى
الـحــد مــن تــداع ـيــات ال ـن ــزوح الـســوري
على الوضع في لبنان ،وشكر لبوتني
دعمه للبنان وأيضًا الدور الذي لعبته
روسيا االتحادية في مكافحة اإلرهاب
ومنع تمدده ،وأكد أن لبنان استطاع
الـقـضــاء عـلــى املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة
ال ـتــي احـتـلــت ج ــزءًا مــن أراض ـي ــه على
الـ ـح ــدود ال ـشــرق ـيــة م ــع س ــوري ــا ،كما
تــواصــل الـقــوات املسلحة (اللبنانية)
الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـخ ــاي ــا اإلره ــابـ ـي ــة
النائمة وتعمل على كشفها.
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــون أن لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى أت ــم
االسـتـعــداد لتقديم املـســاعــدة الــازمــة
لتنفيذ املـقـتــرحــات الــروسـيــة بــإعــادة
النازحني السوريني سواء عبر اللجان

الـتــي ستتشكل لـهــذه الـغــايــة أو عبر
اآلل ـيــة الـتــي ستعتمد ،واملـطـلــوب من
املجتمع الدولي املساعدة في تحقيق
ع ــودة ال ـن ــازحــن ،ال سـيـمــا أن األزم ــة
الـ ـس ــوري ــة ب ــات ــت ع ـل ــى أبـ ـ ـ ــواب ال ـحــل
ال ـس ـيــاســي م ــا ي ــوف ــر أج ـ ــواء مــؤات ـيــة
لتحقيق العودة اآلمنة والطوعية.
وبـ ـع ــدم ــا ش ـ ــرح ع ـ ــون األعـ ـ ـب ـ ــاء ال ـتــي
تكبدها لبنان وال يــزال جــراء النزوح
الـ ـس ــوري ع ـلــى ال ـص ـعــد االق ـت ـصــاديــة
وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة واألم ـ ـن ـ ـي ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجتماعية ...وعدم توافر املساعدات
الدولية التي تعني لبنان في مواجهة
ه ــذه األعـ ـب ــاء ،ع ـلــى رغ ــم ك ــل ال ــوع ــود
الـتــي قطعت لــه ،أكــد أن الـبــدء بــإعــادة
الـ ـن ــازح ــن ال ي ـل ـغــي حـ ــق ل ـب ـن ــان فــي
تعويضه عن الخسائر التي تكبدها
فــي كــل مرافقه وبـنــاه التحتية والتي

فــاقــت الـعـشــريــن مـلـيــار دوالر ،وهــذه
م ـس ــأل ــة س ـت ـب ـقــى فـ ــي ص ـل ــب امل ــوق ــف
وال ـت ـحــرك الــرس ـمــي الـلـبـنــانــي فــي كل
االتجاهات.
ثم تحدث الفرنتييف فأكد أن تفصيل
ال ـخ ـط ــة ال ــروسـ ـي ــة «س ـي ـب ـحــث الح ـقــا
ع ـنــدمــا تـتـشـكــل ال ـل ـجــان ف ــي ال ـب ـلــدان
املـعـنـيــة بـمـلــف الـ ـن ــزوح ألن ل ـكــل بلد
ظــروفــه واع ـت ـبــاراتــه» ،وش ــدد عـلــى أن
روسـيــا االتـحــاديــة تتفهم جـدًا وتقدر
الـ ـع ــبء ال ـث ـق ـيــل ع ـل ــى ل ـب ـن ــان نـتـيـجــة
النزوح السوري.
وتابع أن األزمة العسكرية في سوريا
شــارفــت عـلــى االن ـت ـهــاء وعـمـلـيــة بناء
االسـتـقــرار بــدأت وهــذا يسمح بعودة
ال ـن ــازح ــن ألن عــودت ـهــم م ــن الــركــائــز
األس ــاسـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـق ــرار،
واملــوقــف الـثــابــت لبلدنا هــو الحفاظ

الموفد الروسي :عودة النازحين من الركائز األساسية لبناء اإلستقرار في سوريا (داالتي ونهرا)

تأييد لبناني مطلق للمبادرة
الروسية والتفاصيل في عهدة
اللجان عند تشكيلها
إلى املوافقة األميركية عليها في قمة
هلسنكي.
تـ ـ ــرأس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـيـشــال
ع ــون امل ـحــادثــات مــع الــوفــد الــروســي،
فـ ــي حـ ـض ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ن ـب ـي ــه ب ــري
وسعد الحريري ،وزير الدفاع يعقوب
الصراف ،قائد الجيش العماد جوزف
عــون ،املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن أن ـط ــوان
منصور ،مدير الشؤون السياسية في
وزارة الخارجية السفير غدي خوري،
املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ــدك ـت ــور أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر ،وع ـ ــدد من
املـسـتـشــاريــن فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري
ووزارة الخارجية.
وحـ ـض ــر ع ــن ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي إل ــى
الفــرن ـت ـي ـيــف ،نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
سـيــرغــي فـيــرشـيـنــن ،ال ـقــائــم بــأعـمــال
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــات ـ ـشـ ــاف

ع ـلــى س ــوري ــا م ــوح ــدة أرضـ ــا وشـعـبــا
مما يعني إعــادة النازحني السوريني
إلى ديارهم.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ال بـ ــد مـ ــن ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
م ـش ـتــركــة لـبـنــانـيــة روسـ ـي ــة وأردنـ ـي ــة
روسية وتركية روسية تشرف عليها
لـجـنــة مــركــزيــة تــديــر وتـنـســق عملية
إع ــادة النازحني مــن هــذه ال ــدول ،وإذا
وجــدنــا حــاجــة لتشكيل لـجــان أخــرى
م ــع ب ـل ــدان أخـ ــرى يــوجــد فـيـهــا ن ــزوح
سـ ـ ــوري ف ـل ــن ن ـت ــأخ ــر ب ــذل ــك ،ع ـل ــى أن
يـ ـح ــدد م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل فـ ــي ه ــذه
اللجان الحقًا ،وهذه العملية ما زالت
في بداياتها األولى ،وما يشجع على
امل ـضــي فـيـهــا أن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
أبدت استعدادها الستقبال النازحني
وخلق الظروف اإليجابية للعودة.
وأوض ـ ـ ـ ــح الف ــرن ـت ـي ـي ــف أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية على علم باملوضوع
وكــان محل حديث فــي قمة هلسنكي،
ون ـح ــن ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـل ـت ـعــاون مع
أصدقائنا اللبنانيني لتحسني أوضاع
اللبنانيني والسوريني ،وعلى الصعيد
العملي سيتم تشكيل لجنة لبنانية
روسية إلعطاء زخم للمبادرة ،وأعلن
أن روس ـيــا االت ـحــاديــة عـلــى اسـتـعــداد
تــام لتقديم الدعم الـضــروري ملكافحة
اإلرهــاب ألنه يهدد كل املنطقة وليس
سوريا وحدها ،وقال مخاطبًا الرئيس
عـ ــون« :ي ـم ـكــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى دعـمـنــا
وهذه رسالة الرئيس بوتني إليكم».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة الـتــي
تستضيف نــازحــن ســوريــن معنية
بتسهيل العودة وتقديم الدعم ،وكذلك
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،وال ـج ـه ــد يـنـصــب
عـلــى إن ـج ــاز املـصــالـحــة ون ـحــن نــؤكــد
االستمرار في العمل إلنجاز العملية
السياسية (في سوريا) ،لقد أبلغتنا
الحكومة الـســوريــة أن أولــويــاتـهــا في
تـسـهـيــل عـ ــودة ال ـنــازحــن تـتـمـثــل في
أربع نقاط:
ً
أوال ،توفير األمن والسالمة للعائدين.
ثانيًا ،تفادي اتخاذ أي تدابير قاسية
بحق املقاتلني.
ث ــالـ ـث ــا ،خ ـل ــق ظ ـ ـ ــروف م ــؤاتـ ـي ــة ل ـهــذه
العودة عبر مبادرات عمالنية.
رابعًا ،بذل الجهود لتحقيق املصالحة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـس ــوري ــة وإط ـ ـ ــاق ورش ــة
إعادة اإلعمار.
وبعد انتهاء االجتماع املوسع ،اختلى
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إب ــراهـ ـي ــم ب ــال ـف ــري ــق األم ـ ـنـ ــي امل ــراف ــق
ل ـل ـمــوفــد ال ــرئ ــاس ــي ال ــروس ــي ،وتــركــز
ال ـحــديــث عـلــى اآلل ـيــة ال ـتــي يعتمدها

ّبري :المبادرة تحظى برعاية دولية
عكست أج ــواء رئيس مجلس الـنــواب نبيه ب ـ ّـري ،مساء أمــس ،ارتـيــاحــه الكبير
للمحادثات التي دارت مــع املــوفــد الرئاسي الــروســي ألكسندر الفرنتييف في
القصر الـجـمـهــوري ،ال سيما أن الــرســالــة الـتــي نقلها املــوفــد مــن دمـشــق أكــدت
«استعداد الدولة السورية في املساعدة والتساهل إلى أبعد الحدود ،بما يخدم
إنجاح املـبــادرة الروسية» .وكذلك التشديد على «عــدم التعرض للعائدين بأي
شكل من األشكال».
وتـكـمــن أهـمـيــة امل ـب ــادرة ،بحسب أج ــواء عــن الـتـيـنــة ،فــي أنـهــا «ج ـ ّ
ـديــة وتشمل
ملف النازحني في كل املنطقة ،وتحظى برعاية دولية وإال ملا كانت قد سلكت
طريقها نحو التنفيذ» .الــوفــد الــروســي ال ــذي جــاء مطالبًا بموقف واض ــح من
الجانب اللبناني ،سمع بحسب مصادر الرئيس ّبري «موقفًا موحدًا جعل من
االصطفافات الداخلية حول هذا امللف ال قيمة لها».

األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي إعـ ـ ــادة
النازحني لالستفادة منها في وضع
أسس العودة وفق املبادرة الروسية.
وأط ـلــع إبــراه ـيــم الــوفــد ال ــروس ــي على
ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه األم ــن ال ـعــام من
أجـ ــل إحـ ـص ــاء ال ــوج ــود الـ ـس ــوري في
ً
ل ـب ـنــان ،ف ـضــا ع ــن تــواص ـلــه بتكليف
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ــع ال ـق ـيــادة
ال ـســوريــة ،ملتابعة هــذا املـلــف رسميًا،
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ي ـق ــدم
تـسـهـيــات كـبـيــرة لـلـجــانــب اللبناني،
وكلما اكتملت خطة ع ــودة ملجموعة
مـ ــن ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ،يـ ـت ــم إرس ـ ـ ـ ــال ل ــوائ ــح
اسمية إلــى الجانب ال ـســوري ،فيدقق
فــي األس ـمــاء ويـعـطــي مــوافـقــة نهائية
لألمن العام ،وعلى هذا األســاس ،يتم
تسيير قوافل العودة ،وستكون واحدة
منها يوم السبت املقبل من شبعا إلى
بيت جن في الجانب السوري .وقال إن
األسماء التي ال يوافق عليها الجانب
السوري ،يجري التدقيق في أوضاعها
القانونية في مرحلة الحقة.
وف ــي ت ـصــريــح ل ــه م ــن ب ـع ـبــدا ،وصــف
الفرنتييف املـحــادثــات بأنها «كانت
ب ـ ـنـ ــاءة وم ـ ـث ـ ـمـ ــرة» ،وق ـ ـ ــال إن ل ـب ـنــان
ً
واألردن «يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــان ك ـ ـ ــا م ـن ـه ـمــا
ن ـح ــو م ـل ـي ــون ن ـ ـ ـ ــازح ،وت ــركـ ـي ــا نـحــو
ثــاثــة مــايــن ونـصــف املـلـيــون ن ــازح،
ولكن الـعــدد اإلجمالي لكل النازحني
الـســوريــن فــي مختلف أنـحــاء العالم
يبلغ نحو  6مــايــن ونـصــف املليون
وفـ ـ ــق إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة».
ورأى أن الحرب على تنظيم «داعش»
وصلت إلى نهايتها ،ودعا إلى تهيئة

األج ـ ـ ــواء امل ــائ ـم ــة لـ ـع ــودة ال ـن ــازح ــن،
وق ـ ــال« :ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة أبلغتنا
(أول مـ ـ ــن) أمـ ـ ــس مـ ــن خـ ـ ــال ل ـقــائ ـنــا
م ــع ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد،
اسـتـعــدادهــم الستقبال كــل مــن يرغب
مــن الـســوريــن فــي ال ـعــودة إلــى أرضــه
وت ــوفـ ـي ــر ك ــل ال ـ ـشـ ــروط الـ ــازمـ ــة لـهــم
للعودة إلى وضعهم الطبيعي».
وقــال الفرنتييف« :لقد أبلغت رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أنـنــا
ت ـل ـق ـي ـنــا إش ـ ـ ـ ــارات إي ـج ــاب ـي ــة جـ ـ ـدًا مــن
السلطات الـســوريــة ،وهـنــاك نــازحــون
ي ـ ـعـ ــودون ف ــي ش ـك ــل ي ــوم ــي بــدف ـعــات
ص ـغ ـيــرة ،ويـعـلــم ال ـعــائــدون أن ــه ليس
ه ـن ــاك أي ت ـهــديــد م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
والـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـش ــرعـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ال ـت ــي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي تـشـهــد
ع ــودة ال ـنــازحــن» .وأك ــد أن املـهــم «هو
الـقـيــام بالخطوة األول ــى وســرعــان ما
ستتحول إلــى كــرة ثلج ستكبر حتمًا
مع الوقت».
وردًا ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ـ ـ ــول املـ ــوقـ ــف
األميركي ،قال املوفد الروسي إنه تمت
إث ــارة هــذا األمــر خــال قمة هلسنكي،
«ولــم يكن هناك مــن نتيجة ملموسة
ول ـك ــن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ق ــرر الـقـيــام
ب ــال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى أس ــاس
املـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أم ـ ــا ف ــي مــا
خ ــص ال ـن ــازح ــن ،فــأعـتـقــد أن اإلدارة
األمـيــركـيــة تـحـتــاج إل ــى وق ــت لتبلور
بعض األفكار» ،مشيرًا إلى أن املناطق
ال ـت ــي س ـي ـعــود إل ـي ـهــا ال ـن ــازح ــون هي
«تـلــك الـتــي تسيطر عليها الحكومة
السورية».

طوال السنوات السابقةّ ،
تحولت قضية النازحين السوريين إلى مادة
دسمة للمزايدة في موضوع التنسيق ًالمباشر بين لبنان وسوريا.
مدخال أساسيًا لعودة العالقات
ومن ثم أتت الخطة الروسية لتكون ّ
على رغم المعاندين لقدر التعاون المحتم بين الدولتين
ميسم رزق
ُ
لم يكتب النجاح لرفض رئيس الحكومة
امل ـك ـل ــف س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
دم ـشــق س ــواء فــي م ــوضــوع ال ـنــازحــن أم
في غيره من امللفات .اصطدم هذا الرفض
بإصرار فريق لبناني وازن على التعاون
والتنسيق مــع الــدولــة الـســوريــة مــن جهة
وبــاشـتــراط ال ــروس على كــل دول الـجــوار
أن تـكــون ع ــودة الـنــازحــن ج ــزءًا مــن خطة
منسقة مع السوريني ،من جهة ثانية.
من الباب الروسيَ ،
حاول رئيس الحكومة
ّ
ّ
َ
املـكــلــف ال ـهــروب مــن ق ــدر الـتـعــاون املحتم
ب ــن ال ــدولـ ـت ــن .وم ـ ــن الـ ـب ــاب ن ـف ـســه ع ــاد
والتحق بالبوسطة ،بعدما ّأمن له رئيس
الجمهورية العماد ميشال عــون ورئيس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري مخرجًا لبداية
التعاون اللبناني ـ ـ الـســوري ،بوضعهما
ّ
ال ـخ ــط ــة ال ــروس ـي ــة لـ ـع ــودة ال ـن ــازح ــن في
إط ــار عــام ووطـنــي تفاديًا إلحــراجــه .وأيــا
كانت املسميات والتبريرات التي ّ
يسوقها
امل ـعــانــدون إلعـ ــادة تطبيع ال ـعــاقــات بني
ً ّ
البلدين ،ملصلحة لبنان أوال ،فإن قبولهم
بالخطة الروسية يصبح له عنوان واحد:
«انتصار الدولة السورية على اإلرهاب».
وفي انتظار أن تتوافر التغطية الدولية
وخـصــوصــا األميركية للخطة الــروسـيــة،
ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـس ــاع ــدة أن ـف ـس ـهــم في
قـضـيــة عـ ــودة ال ـن ــازح ــن ،بـ ــدءًا بـصـيــاغــة
ً
موقف رسمي موحد وصــوال إلى اعتماد
آلية محددة للتعاطي مع املبادرة الروسية
م ــرورًا باعتماد قـنــاة م ـحــددة ،وهــي على
األرجح القناة التي يجسدها املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،انطالقًا
من ثقة مزدوجة به :لبنانية وتحديدًا من
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وســوريــة ،وتحديدًا
من الرئيس بشار األسد .في هذا السياق،

مصادر ديبلوماسية
روسية :للتعاون المباشر
بين لبنان وسوريا بغض
النظر عن أي اعتبارات

جـ ـ ــاءت ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ع ـك ـس ـهــا امل ــوف ــد
الــرئــاســي الــروســي ألـكـسـنــدر الفرنتييف
أم ـ ــام «ال ـت ــروي ـك ــا» ال ــرئ ــاس ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
ومفادها أن «التنسيق اللبناني ـ ـ السوري
ً
ال ُيمكن أن يكون مؤجال حتى إشعار آخر
بعد اآلن».
م ــا ط ــرح ــه امل ــوف ــد ال ــروس ــي خـ ــال لـقــائــه
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة ه ــو «خـ ـط ــة مـتـكــامـلــة
لـلـنــازحــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي ك ــل املـنـطـقــة».
وبـحـســب م ـصــادر ديـبـلــومــاسـيــة روسـيــة
«ت ـتــرك مــوسـكــو لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة خيار
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة ،ألن لـيــس
ب ــاإلم ـك ــان ف ــرض خـ ـي ــارات م ـحــرجــة على
أي ـ ــة دولـ ـ ــة م ــن دول ال ـ ـجـ ــوار ال ـ ـسـ ــوري».
ت ـقــول امل ـص ــادر لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن «روس ـيــا
لـيـســت وسـيـطــا ب ــن لـبـنــان وس ــوري ــا ،بل
ه ــي تـنـقــل وج ـه ــة ن ـظــر ال ــدول ــة ال ـســوريــة
ّ
الـتــي نتبناها بــالـكــامــل» ،مــؤكــدة أن «من
جملة األمــور التي ّ
تم التشديد عليها من
الــوفــد الــروســي كــان التنسيق مــع الــدولــة
السورية وحــث اللبنانيني على التعاون
املباشر بني الدولتني بغض النظر عن أي
اعتبارات لبنانية داخلية»ّ .
مهمة الروس
هــي «العمل مــع الجانب الـســوري لتأمني
أرض ـي ــة آم ـنــة ل ـل ـنــازحــن» ،وم ــع ّ الـجــانــب
اللبناني «تنفيذ اآللية التي ستؤمن هذه
العودة إلى دولة قائمة ولها مؤسساتها».
وبحسب املصادر الروسية ،فــإن ما نقله
امل ــوف ــد ال ــروس ــي ه ــو رس ــال ــة تـطـمــن من
الرئيس السوري بشار األسد إلى رئيس
الجمهورية اللبنانية ميشال ع ــون ،من
ّ
جهة يؤكد فيها األسد «استعداد سوريا
لـلـتـعــاون مــع ل ـب ـنــان» ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة،
«االلـتــزام بالعودة الطوعية واآلمـنــة إلى
ّ
امل ـنــاطــق الـخــالـيــة مــن اإلرهـ ـ ــاب» .الـخــطــة
ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي بـ ــدأ ال ـع ـمــل عـلـيـهــا منذ
ّ
ســتــة أشـهــر كـمــا تـقــول امل ـص ــادر ،ال تــزال
آل ـي ـت ـهــا ع ــام ــة ،وم ــن ض ـمــن مـنــدرجــاتـهــا
إقامة مراكز الستيعاب النازحني تتواجد
فـ ـيـ ـه ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــات روس ـ ـي ـ ــة ع ـس ـك ــري ــة
ّ
ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة تـ ـت ــول ــى ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ّ
اللجنة اللبنانية التي تــم االتفاق عليها
ب ــرئ ــاس ــة ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم ،عـلــى
أن ي ـت ـقـ ّـرر ف ــي م ــا ب ـعــد طـبـيـعــة الـتـمـثـيــل
ّ
اللبناني فيها» .وعــادت املـصــادر لتؤكد
أن هـ ــذه ال ـخ ـطــة ه ــي «خ ــدم ــة لـلـنــازحــن
ال ـس ــوري ــن ول ـل ـب ـن ــان ،وم ـخ ــرج ــا ل ـبــدايــة
ً
التعاون مع الدولة السورية ،ال بل مدخال
أساسيًا له».

المشهد السياسي

الحريري ينتزع من عون  3وزراء لجنبالط و 4لجعجع
ال ج ــدي ــد ح ـكــوم ـيــا سـ ــوى اس ـت ـمــرار
ضخ مناخ إيجابي عن رغبة رئاسية
بــوالدة الحكومة الجديدة قبل األول
من آب عيد الجيش اللبناني .هذا في
النوايا ،أمــا في الوقائع ،فــإن مشهد
امل ـش ــاورات فــي الـســاعــات األخ ـيــرة ال
يشي بأي تطور ،سوى ما نقله زوار
رئيس الحكومة سعد الحريري عنه
ب ــأن ــه تـبـلــغ م ــن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ع ــدم اعـتــراضــه
بأن يتمثل اللقاء الديمقراطي بثالثة
وزراء ،م ــن دون م ـعــرفــة م ــا إذا كــان
املقصود بالثالثة من يمثلون الطائفة
ال ــدرزي ــة أو أن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ينوي مقايضة أحد املقاعد الدرزية
الثالثة بمقعد مسيحي .ونقل زوار
الـ ـح ــري ــري ع ـن ــه أن ـ ــه ي ـت ـب ـنــى وج ـهــة

نـظــر ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــوجــوب أن
تتمثل بــأربـعــة وزراء فــي الحكومة
الثالثينية ،وبينهم حقيبة سيادية
أو م ــوق ــع ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة.
وج ــدد ال ـحــريــري ال ـقــول إن ــه ال مانع
لــديــه ب ــأن يتمثل ال ـن ــواب الـسـنــة من
خــارج تيار املستقبل بمقعد وزاري
من ضمن حصة رئيس الجمهورية،
وأك ــد الـحــريــري أنــه سيلتقي رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة مـ ـج ــددًا ف ــي ال ـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة ،م ـبــديــا أم ـل ــه ف ــي أن يلتقي
وزير الخارجية جبران باسيل الذي
سيعود الليلة من واشنطن ،قبل أن
يزور بعبدا.
وك ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد ت ـ ـنـ ــاول امل ـلــف
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـثــاثــي
ال ــذي ضمه والــرئـيــس عــون ورئيس

عون يبرق إلى
األسد معزيًا بشهداء
السويداء

مجلس النواب نبيه بري ،في القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،أم ـ ــس ،ب ـع ـي ــد ان ـت ـه ــاء
جلسة املحادثات الرسمية مع الوفد
ال ــروس ــي بــرئــاســة امل ــوف ــد الــرئــاســي
ألكسندر الفرنتييف.

وقـ ّـيـمــت الـتــرويـكــا الــرئــاسـيــة نتائج
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي أج ــري ــت م ــع الــوفــد
ال ـ ــروس ـ ــي ،ك ـم ــا تـ ـط ــرق ال ـب ـح ــث إل ــى
آخـ ـ ــر ت ـ ـط ـ ــورات ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
الـجــديــدة فــي ضــوء االت ـصــاالت التي
أجراها الحريري بعد زيارته القصر
الجمهوري أول من أمس.
وتوافق الرؤساء الثالثة على ضرورة
ـراع في تشكيل الحكومة ،وعلى
اإلسـ ّ
أن ي ـكــثــف ال ـح ــري ــري ل ـق ــاءات ــه خــال
الساعات الثماني واألربـعــن املقبلة
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف .ك ـم ــا عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه جـ ــرى عـ ــرض ســريــع
ملسار تأليف الحكومة ،شارك الرئيس
بري في جزء منه ،حيث ّ
تعمد القول
فــي االج ـت ـمــاع إن ــه بــاإلم ـكــان تشكيل
الحكومة أمس قبل اليوم.

أم ـ ــا ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء ال ـث ـن ــائ ــي ب ــن ع ــون
والـ ـح ــري ــري ،ف ـتــم ع ــرض ال ـت ـطــورات
ال ـتــي حـصـلــت مـنــذ لقائهما األخـيــر
(أول من أمــس) واتفقا على اجتماع
ثـ ــالـ ــث ُيـ ـعـ ـق ــد ف ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـث ـم ــان ــي
وأربعني ساعة املقبلة.
وقد ُعلم أن االتصاالت التي حصلت
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن ا ّمل ــاضـ ـي ــن أدت إل ــى
تقدم ملحوظ ،لخصه مصدر مطلع
ب ــالـ ـق ــول إن هـ ـن ــاك ت ـ ـصـ ــورًا طــرحــه
الـحــريــري على عــون لحل العقدتني
املسيحية والسنية ،وكــذلــك العقدة
الـ ــدرزيـ ــة ،م ــن خ ــال اس ـت ـب ـعــاد اســم
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـن ــائ ــب طـ ـ ــال ارسـ ـ ــان
عــن الـتـشـكـيـلــة امل ـطــروحــة .وق ــد كــان
الــرئـيــس ع ــون متفهمًا لـهــذا الـطــرح

لكن شيئًا لن يحصل قبل عودة باسيل
من الخارج.
في هــذه األثـنــاء ،ثمن تكتل الجمهورية
القوية الجهود الـتــي يبذلها الحريري
فــي سبيل تشكيل الـحـكــومــة الـجــديــدة،
ودعــا التكتل ،بحسب البيان الــذي تاله
رئيس الـقــوات سمير جعجع «األطــراف
امل ـع ــرق ـل ــة إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن م ـمــارســات ـهــا،
ً
تسهيال لعملية تشكيل ســريـعــة باتت
الـبــاد فــي أمــس الحاجة إليها ،فــي ظل
األوضــاع الراهنة» .كما استنكر التكتل
«محاوالت الضغط والتهويل والوعيد
الـ ـت ــي ي ـم ــارس ـه ــا املـ ـع ــرقـ ـل ــون أن ـف ـس ـهــم
على الــرئـيــس املـكـلــف ،والـتــي تصب في
ه ــدف واحـ ــد ،أال وه ــو الــدفــع بالرئيس
املـكـلــف إل ــى اع ـت ـمــاد تـشـكـيـلــة حكومية
بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي أفرزته

االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وال ت ـن ـس ـجــم
بالتالي مع قناعاته».
ك ـمــا أك ــد جـعـجــع أن الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
لن تقدم على أي تحالفات في مواجهة
الـعـهــد ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ــن نتمكن من
تأليف الحكومة مــن دون تدخل رئيس
الجمهورية ميشال عون».
من جهتها ،أشارت كتلة الوفاء للمقاومة،
فــي بـيــان ص ــادر عــن اجـتـمــاعـهــا ال ــدوري
برئاسة النائب محمد رعد ،أمس ،إلى أنها
تداولت في «تعقيدات التأليف الحكومي
وأسـبــاب املــراوحــة والتسويف في لحظة
سياسية تفرض فيها التطورات السورية
م ـل ـف ــات أس ــاسـ ـي ــة ي ـن ـب ـغــي أن ت ـقــارب ـهــا
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــان ـف ـتــاح وإي ـجــاب ـيــة
لـتـحـقـيــق م ـصــالــح م ـش ـتــركــة ل ـل ـب ـلــديــن».
واعتبرت أن ذلك يقتضي وجود عالقات

دافـئــة وقـنــوات تــواصــل سياسي تنهض
بـمـســؤولـيــة معالجة املـلـفــات الـضــروريــة
امل ـط ــروح ــة ملـصـلـحــة الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي
والسوري على حد سواء».
وفي خطوة ال يمكن عزلها عن مساعي
رئاسة الجمهورية لتثبيت العالقة مع
ســوريــا ،أب ــرق ع ــون ،أم ــس ،إل ــى نظيره
بضحايا
الـســوري بـشــار األس ــد معزيًا
ّ
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ــن ـه ــا
مسلحو تنظيم «داع ــش» فــي محافظة
ال ـس ــوي ــداء أول م ــن أمـ ــس ،مـسـتـهــدفــن
األط ـفــال وال ـن ـســاء األب ــري ــاء فــي مـجــزرة
مـ ـ ّ
ـروعـ ــة «ت ــؤك ــد مـ ــرة ج ــدي ــدة ضـ ــرورة
بــذل كــل جهد ممكن للقضاء على هذا
الـتـنـظـيــم امل ـت ـطــرف والـخـطـيــر وأف ـك ــاره
التكفيرية العنيفة» .كما أبرق عون إلى
شيخ عقل طائفة املوحدين الــدروز في

ســوريــا الشيخ يوسف جــربــوع ،معزيًا
ب ـض ـح ــاي ــا املـ ـ ـج ـ ــزرة .وأع ـ ـ ــرب ع ـ ــون فــي
بــرقـيـتــه ،عــن تـضــامــن لـبـنــان مــع أهــالــي
الضحايا.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،دان «حـ ــزب الـلــه»
ه ـج ـمــات الـ ـس ــوي ــداء ،وق ـ ــال ،ف ــي ب ـيــان،
«إن ه ــذه الـعـمـلـيــة إذ تــأتــي ف ــي أع ـقــاب
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات الـ ـب ــاه ــرة الـ ـت ــي حـقـقـتـهــا
ســوريــة وحلفاؤها فــي اآلون ــة األخـيــرة،
خصوصًا في الجنوب السوري وعودته
إلى كنف الدولة والشرعية واألمان ،فإن
قـ ــدوم ه ــذه ال ـع ـصــابــات بـكــل أسلحتها
وع ـ ـتـ ــادهـ ــا وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا ومـ ـع ــداتـ ـه ــا مــن
منطقة الـتـنــف ال ـس ــوري حـيــث تتواجد
قــوات االحتالل األميركي وأمــام أعينها
وبتسهيالت واضحة منها ،هو مؤشر
خطير على اشتراك هذه القوات ودعمها

لـهــذه الـجــريـمــة اإلرهــاب ـيــة ضــد ســوريــة
وش ـع ـب ـه ــا ووح ــدتـ ـه ــا وض ـ ــد األبـ ــريـ ــاء
وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن» .ك ـم ــا رأى أن ذلـ ـ ــك يــؤكــد
ف ــي ش ـكــل واضـ ــح أن ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ال تـ ـ ــزال ت ــواص ــل اس ـت ـخ ــدام
ه ــذه ال ـع ـصــابــات امل ـجــرم ــة ف ــي تحقيق
أغراضها الخبيثة وأهدافها العدوانية».
وتقام «وقفة تضامن ومشاركة ومؤازرة
مــع أب ـنــاء جـبــل ال ـعــرب وص ــاة الـغــائــب
ع ـلــى أرواح ال ـض ـح ــاي ــا ،ب ـعــد األح ـ ــداث
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن م ـش ـي ـخ ــة ع ـقــل
ال ـط ــائ ـف ــة الـ ـ ــدرزيـ ـ ــة» ،ف ــي مـ ـق ــام الـشـيــخ
أحمد أمني الدين في عبيه ،عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر اليوم ،فيما يتقبل
النائب طالل ارسالن التعازي في دارته
في خلدة.
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
بلدية عرسال
توضح
جاءنا من رئيس بلدية عرسال
حـ ـجـ ـي ــري ال ـت ــوض ـي ــح
بـ ــاسـ ــل الـ ـ ُ
اآلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «:نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ج ـ ــري ـ ــدة
«األخبار» ،عدد يوم الخميس في
 ،2018/7/26خبر مفاده أن بلدية
عرسال قد استقبلت طلبات من
ب ـع ــض أه ــال ــي م ـس ـل ـحــن قـتـلــوا
أثـ ـن ــاء ان ـخ ــراط ـه ــم ف ــي ص ـفــوف
املجموعات اإلرهابية املسلحة،
وذل ــك بـهــدف الـتـعــويــض عليهم
مــن قبل الهيئة العليا لإلغاثة.
يهم بلدية عرسال أن توضح أن
هذا الخبر عار من الصحة جملة
ً
وتفصيال ،لذلك اقتضى البيان
والتوضيح».

تقرير

ّ
الثلث الرئاسي المعطل :استعادة الصالحيات إنجاز لكل المسيحيين
خالل مشاورات تأليف
الحكومة ،تبقى حصة
رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون محورًا
أساسيًا ،ألنها تشكل
قاعدة أساسية لمفهوم
استعادة صالحيات رئاسة
الجمهورية .وهي إذا
تحققت تكون إنجازًا
يريد العهد ووزيره األول
وضعه برسم المسيحيين
هيام القصيفي

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.

في تعداد إلنجازات العهد الرئاسي
ّ
لطي سنته الثانية ،ال
الــذي يستعد
ّ
يمل التيار الوطني الحر ومستشارو
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عون تعداد قانون االنتخاب وإجراء
االنتخابات النيابية واملــوازنــة .لكن
ال ـت ـح ــدي االس ــاس ــي ال ـ ــذي يــواج ـهــه
الـعـهــد ،هــو فــي تقديم إنـجــاز نوعي
يـضـعــه ف ــي خــانــة مـسـيـحـيــة ص ــرف،
فتتحقق استعادة لبعض صالحيات
رئاسة الجمهورية ،األمر الذي لطاملا
طالب به الرئيس عــون .وهــو اذ دعا
الى استعادتها قبل أن يصبح رئيسًا،
ولم ينفك عن ترداد مطالبته بتعديل
الدستور لهذه الغاية ،أراد تطبيقها
عمليًا بعد وصوله الى قصر بعبدا.
وقد برز توجهه الفعلي في أكثر من
محطة منذ انتخابه حتى اآلن ،لجهة
اإلصـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى إظـ ـه ــار دور رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـيــس ك ـح ـكــم أو مــديــر
أزم ـ ــات أو ت ـك ــرار ع ـهــود ســاب ـقــة ،بل
كرئيس كامل الصالحيات والدور.
م ــع م ـف ــاوض ــات تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة،
وب ـ ـ ـغـ ـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات
الداخلية ،أراد عــون فــرض ثابتتني:

االول ـ ـ ـ ــى ،دور رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
وص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ت ــوقـ ـي ــع
مــرســوم صــدورهــا ،كتوقيع شكلي،
بل في لعب دور أساسي في عملية
التشكيل ولو تقاطعت ،أو تجاوزت
دور رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـل ــف .قــد
ي ـ ـكـ ــون ت ـ ــداخ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـس ـي ــاس ــي
لرئيس الجمهورية ورئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل،
أظـهــر جـنــوحــا نـحــو تـفـ ّـرد فــي إدارة
املـشــاورات الحكومية ،إال أن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـع ــى ال ـ ــى أن ي ـكــون
لــرئــاســة الجمهورية املــوقــع املتقدم
فــي امل ـش ــاورات ،ولـيــس عـلــى طريقة
االول بني متساوين ،بل على العكس
تـمــامــا ،أي أن ت ـكــون لــه كـلـمــة فصل
مــن االل ــف الــى ال ـيــاء ،علمًا بــأن هذه
الــرغ ـبــة ت ــواج ــه ،بـسـبــب أداء الـتـيــار
ّ
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر امل ـغ ــط ــى م ــن رئـيــس
الجمهورية ،بانتقادات الذعة لجهة
املكاسب وتوزع الحصص واختيار
ال ـح ـق ــائ ــب واالدارة ال ـي ــوم ـي ــة ملـلــف
تأليف الحكومة.
الـ ـث ــابـ ـت ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ه ـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة
صالحية رئـيــس الجمهورية لجهة
تثبيت دوره فــي الـحـكــومــة .لــم يكن
عون سابقًا مع إعطاء حصة لرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ح ـ ــن ك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
ميشال سليمان في قصر بعبدا .لكن
اخـتـلــف االم ــر ال ـي ــوم ،خـصــوصــا مع
من يعرف خفايا وخبايا مشاورات
الطائف ،التي وإن شطبت صالحيات
لرئيس الجمهورية ،إال أنـهــا أبقت،

هل يقبل بري وحزب
الله بإعطاء العهد
ورقة رابحة ضخمة
بحجم الثلث المعطل؟

عون الستعادة صالحية رئيس الجمهورية بتثبيت دوره في الحكومة (مروان بوحيدر)

ّ
كما هو النص ،على حقه في توقيع
مـ ــرسـ ــوم ال ـت ـش ـك ـي ــل .لـ ـك ــن ال ـق ـض ـيــة
تـ ـتـ ـخـ ـط ــى الـ ـ ـن ـ ــص امل ـ ـك ـ ـت ـ ــوب ،وفـ ــق
العبارة التي كانت تنقل عن الرئيس
الراحل رفيق الحريري ،من أن رئيس
الجمهورية بعد الطائف ظل ممتلكًا
لحق تشكيل الحكومة وحق فرطها
اي ـض ــا ،ألن أي رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
يـشــارك فــي تشكيل الحكومة يمكنه
أن يختار حصة وزارية تعادل الثلث
ّ
املعطل فيها.
وه ــذا تـمــامــا مــا ي ـجــري ال ـي ــوم ،ألن
م ــن ي ــري ــد اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى صــاحـيـتــه
فــي الـتــوقـيــع ال يــريــد حـكــومــة ليس
لــه فيها الكلمة الــوازنــة والـحــق في
تقرير مصيرها كما كان له الحق في

والدتـهــا .ففي مفاوضات التشكيل،
عــادت فكرة الثلث الرئاسي املعطل
لـتـطــرح م ـج ــددًا ،م ــن دون ان يعني
ذلـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ق ــد
تـ ـتـ ـج ــاوب م ـع ـه ــا أو أنـ ـه ــا ت ــواف ــق
عليها .ولـلـتــذكـيــر ،فــإن هــذه الفكرة
َ
ُرفــضــت فــي مـفــاوضــات الــدوحــة ،أي
تقسيم الحكومة إلى ثالث عشرات،
مـنـهــا ع ـش ــرة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
وأعطيت قوى  8آذار الثلث املعطل،
وقــد أف ــادت منه سياسيًا الــى الحد
االق ـ ـصـ ــى .أم ـ ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
فتنطلق مـفــاوضــات الـعـهــد ،رئاسة
وتيارًا ،من نقطة اساسية :أي إنجاز
ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـق ـقــه ال ـع ـه ــد وي ـت ـق ــدم
ب ــه ع ـل ــى س ــائ ــر الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة

خ ـص ــوص ــا ع ـن ــد امل ـس ـي ـح ـي ــن؟ وأي
إنجاز نوعي يتعلق بــدور الرئاسة
ً
م ـس ـت ـق ـبــا ،ف ـي ـس ـجــل ل ـه ــا ولــرئ ـيــس
ّ
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـح ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـص ــر رئ ـي ــس
الجمهورية على دوره في استعادة
حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن والـ ـحـ ـق ــائ ــب
السيادية؟
وف ــق ذلـ ــك ،يـمـكــن ق ـ ــراءة املـ ـش ــاورات
التي تدور حول الحقائب والحصص
الوزارية واألعــداد التي تبنى عليها
قــاعــدة تقاسم الحصص بــن رئيس
الجمهورية والـتـيــار الــوطـنــي الحر،
وتكبير حجمها ،وهي عمليًا حصة
واحـ ـ ـ ـ ــدة .فـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ال ـس ــاع ــات
االخـ ـي ــرة ،ل ــم يـظـهــر أي ت ـقــدم عملي
ف ــي ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ألن رئ ـيــس

ال ـج ـم ـهــوريــة عـ ــاد ورم ـ ــى الـ ـك ــرة في
ملعب وزير الخارجية للتنسيق بينه
وبني الرئيس املكلف حول الحقائب
وال ـح ـصــص ،وعـلــى ه ــذه امل ـش ــاورات
يتوقف مسار التشكيل في الساعات
امل ـق ـب ـل ــة .ل ـك ــن وفـ ــق ال ـ ـتـ ــوزع االخ ـي ــر
 ،م ــا قـبــل ل ـقــاء ال ـحــريــري ـ ـ ـ ـ بــاسـيــل،
ي ـب ـقــى ل ـح ـصــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
و«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ت ـس ـعــة وزراء وحـقـيـبــة
سيادية واح ــدة ،فهل يمكن أن يقبل
باسيل بـهــذه الـحـصــة ،تحت ضغط
ال ــوق ــت وامل ــواعـ ـي ــد وإص ـ ـ ــرار رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة عـلــى تـشـكـيــل حـكــومــة
قـبــل عـيــد الـجـيــش فــي االول مــن آب،
أم أنه سيستمهل أكثر ،حتى يتمكن
م ــن تـحـقـيــق إن ـج ــاز ن ــوع ــي يـ ّ
ـؤســس
مل ـس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ــاس ــة وي ـث ـب ــت ق ــاع ــدة
جديدة ينطلق منها العهد املقبل.
املشكلة ال تقف عند رغبة «التيار»
فــي الـقـيــام بـخـطــوة نــوعـيــة ،بــل عند
ّ
األفرقاء اآلخرين ،وفي شكل يتخطى
ما تقوله القوى السياسية املناهضة
ل ـل ـت ـي ــار الـ ـح ــر عـ ــن ت ـض ـخ ـيــم حـصــة
رئيس الجمهورية ودمجها بحصة
«الـتـيــار» .فمن الــذي سيقبل بإعطاء
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـث ـلــث املـعـطــل
وح ــق ف ــرط الـحـكــومــة ،أو عـلــى االقــل
حق مقاطعة جلسات مجلس الوزراء
أو ف ــرض م ــا ي ــدور عـلــى طــاول ـتــه .ال
يتصور أحد أن الرئيس نبيه بري أو
ّ
يصر على نوعني من
حزب الله الذي
الحكومات ،اما حكومة وحدة وطنية
أو ح ـكــومــة طـ ــرف واحـ ـ ــد ،كـحـكــومــة
الرئيس نجيب ميقاتي ،سيحبذان
ه ــذا امل ـن ـحــى ال ـج ــدي ــد ،وإعـ ـط ــاء هــذا
الثلث لرئيس الجمهورية و«التيار»،
مـهـمــا كـ ــان م ــوق ــع ال ــرئ ـي ــس الـحــالــي
فـ ــي مـ ـع ــادل ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ــداخ ـل ـي ــة
واالق ـل ـي ـم ـي ــة .ألن أي ت ـك ــري ــس ل ـهــذا
الـحــق يتعدى اإلط ــار اآلن ــي الضيق،
ّ
سيؤسس لسابقة مستقبلية ،اضافة
الـ ــى أن بـ ــري ال ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل في
ظــل االدارة الحالية للعهد واملــآخــذ
التي يسجلها على أداء «التيار» ،أن
يعطيه ورق ــة رابـحــة ضخمة بحجم
الثلث املعطل.

وجهة نظر

«سيزيف» لبنان ومعاول َ
الهدم
ميشال ن .أبو نجم *
ٌ
مفهوم ْأن تـبـ َ
ـادر القوى الحاكمة بعد
وتحتشد ضد الرئيس العماد
الطائف
ِ ّ
ميشال عون وتكثف هجومها .لطاملا
تصدرت الحكم ،ولكن انقلبت األحوال
نحو مسار يعيد األحجام إلى نصابها
الحقيقي ويمنع ّ
تغولها على حساب
انكفاء ،ال بــل اضمحالل دور رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـع ــد عـ ــام  ،1990ال ـتــي
جعل تطبيق الطائف شاغلها مجردًا
م ــن أي حـيـثـيــة شـعـبـيــة أو سـيــاسـيــة،
ومــن هنا يفهم ملــاذا ُيعاد رفــع شعار
«استهداف الطائف» لدى كل ممارسة
حقيقية وكــامـلــة لـصــاحـيــات رئيس
الـجـمـهــوريــة ،لـيــس فــي الـعـهــد الـحــالــي،
بل في أيام الرئيس إميل لحود أيضًا.
ألن املقصود بهذا الشعار التحريضي
ل ـل ــرأي ال ـع ــام ف ــي الـبـيـئــات اإلســامـيــة
في لبنان َّأن الطائف مرتبط عضويًا
برئيس ماروني ضعيف وال يستقيم
إال ب ــوج ــوده ،واس ـت ـطــرادًا أن الرئيس
ٌ
تهديد له.
القوي
َّ
ّ
إنه املانع والحاجز األساس أمام تغول
القوى السياسية التي ّ
تمجد األحادية
في طوائفها ومذاهبها وتنبذ التعددية،
إال فــي البيئة املسيحية حيث تصبح
هــذه التعددية ولــو الستفادة زعامات
ال تتجاوز حيثيتها حــدود مناطقها،
ً
ً
تعويذة ُيستعان بها وأيقونة سياسية.
يـضــاف إلــى هــذا املـســار مــن احتشاد
«ق ـ ــوى  13ت ـش ــري ــن» ف ــي الـتـصــويــب
عـلــى عـهــد ع ــون ،تـجـمـ ٌـع آخ ــر تختلط
فـيــه النقمة املـحـقــة ملــواطـنــن وشــرائــح

«النفايات» من لجان المجلس إلى الهيئة العامة
ينطلق
جرت العادة أن ِ
العمل التشريعي بعد
تأليف الحكومة .لكنه أتى
هذه المرة سابقًا لوالدتها
بعد دعوة الرئيس نبيه ّبري
اللجان النيابية المشتركة
إلى االنعقاد وعدم انتظار
الحكومة المتأخرة .جلسة
اللجان أظهرت توافق
الكتل على مشروع
«النفايات الصلبة» و«حماية
كاشفي الفساد» ،باستثناء
النائبين بوال يعقوبيان
وسامي الجميل

ميسم رزق
جـلـســة ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
بــاألمــس وب ـج ــدول أعـمــالـهــا املــؤلــف
م ــن  11ب ـن ـدًا ه ــي أول جـلـســة يــدعــو
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري ب ـعــد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة وان ـت ـخ ــاب
الـ ـلـ ـج ــان ،وقـ ـب ــل ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة.
ب ــدا ك ــأن ه ـن ــاك ات ـفــاقــا ع ـلــى تـمــريــر
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة م ـ ـ ــن دون
ُ
تـ ـع ــدي ــات تـ ــذكـ ــر .س ــاع ــة مـ ــن أص ــل
إدارة
ثالث ساعات للنقاش في ملف
ً
الـنـفــايــات الـصـلـبــة ،كــانــت «مضيعة
للوقت» ،بعدها ،قرر النواب ،بحسب
نائب رئيس املجلس النيابي إيلي
الفرزلي ،التصويت ،فكانت األكثرية
مــع االنـتـقــال إلــى بقية بـنــود جــدول
األعمال .عند هذا الحد (التصويت)،
ق ــرر ال ـن ــواب ســامــي الـجـمـيــل وب ــوال
يعقوبيان وإلياس حنكش مغادرة
جـلـســة ال ـل ـجــان اح ـت ـجــاجــا ،ب ـعــد أن
كـ ــانـ ــوا سـ ـجـ ـل ــوا اعـ ـت ــراضـ ـه ــم ع ـلــى
تــوزيــع جــدول األعـمــال على الـنــواب
َ
قـ ـ ـب ـ ــل  48س ـ ــاع ـ ــة ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــن م ــوع ــد
الجلسة.
ف ــي ب ــداي ــة ال ـج ـل ـســة ال ـت ــي ان ـع ـقــدت
ظـ ـ ـهـ ـ ـرًا ،اقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـفـ ــرزلـ ــي أن ي ـب ــدأ
ال ـنــواب بمناقشة م ـشــروع الـقــانــون

ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــامل ـع ــام ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
والـبـيــانــات ذات الـطــابــع الشخصي
(رقمه السابع بحسب ترتيب جدول

اقترح النواب وضع الهيئة الوطنية إلدارة النفايات
تحت وصاية مجلس الوزراء ال وزير البيئة (هيثم الموسوي)

مختلفة ،مع جهات وأصــوات إعالمية
و»مــدنـيــة» فوضوية تضع كــل عوامل
ّ
اإلعـ ـ ـت ـ ــراض ف ـ ــي «خ ـ ــاط ـ ــة» واح ـ ــدة
وتستغل أي نقطة سوداء لتقذف بهذا
امل ــزي ــج ف ــي ات ـج ــاه ب ـع ـبــدا .أزم ــة سـيــر،
أزمــة صحة ،أزمــة إسـكــان ،فساد في
ال ــدوائ ــر ...كــل ش ــيء فــي الـنـهــايــة بــات
ً
م ـي ـش ــال عـ ــون م ـ ـسـ ــؤوال ع ـن ــه ،وك ـلــه
للسعي إل ــى صـنــاعــة ص ــورة مفادها
َّأن هذه الشخصية تشبه غيرها على
طريقة الشعار التعميمي التضليلي
ّ
«كلن يعني كلن».
هــذا البعد الثاني في اإلحتشاد له ما
يغذيه .ذلك أن َ
قيح «الدمامل» الكثيرة
في الجسم اللبناني بدأ يفيض ذاهبًا
ب ـك ــل م ــا اع ـت ـم ــل ف ـي ــه ب ـط ــري ـق ــه ،لـكــن
املـفــارقــة أن جــوهــر اإلسـتـخــدام يكمن
في توجيهه نحو من يحمل مشروعًا
إن ـق ــاذي ــا إص ــاح ـي ــا ،ال ف ــي وج ــه من
أع ـمـ َـل ح ـ َ
ـراب ــه فــي أج ـســاد اللبنانيني
ومـسـتـقـبــل أوالده ـ ـ ــم ،امل ـن ـظــومــة الـتــي
لـعـبــت بـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ،مــا أدى
إلى تدهورها وأتت على أنقاض الدولة،
وذل ــك لصنع مـشــروع اإلن ـقــاذ الـكــاذب
الــذي أتى وحكم بالتكافل والتضامن
مع ميليشيات الحرب التي تحولت إلى
ميليشيات السلم في الخوات والنهب
وت ـجــويــف ال ــدول ــة ،ثــم ج ــددت نفسها
بعد انحسار الراعي اإلقليمي وذهاب
حلفائها في النظام السوري واحدًا تلو
اآلخر.
َّإن ف ـي ـضــان هـ ــذا ال ـق ـيــح وال ـع ـف ــن هو
س ـبــب ل ـل ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب مـيـشــال
عون ،ال حمل املعاول لتقويض عهده.

وإذا كـ ــان ه ـن ــاك م ــن خ ـط ــر ان ـه ـي ــار،
فـهــو الـحــاجــز األس ــاس واألخ ـيــر أمــام
سـقــوط الهيكل وعـلــى مــن فـيــه ،وقــوة
الــدفــع لكي يبقى للبنانيني واألجـيــال
ال ـطــال ـعــة م ـســاحــة ل ـل ـج ـمــع .ل ـقــد ورث
مـيـشــال ع ــون ك ــرة ن ــار لــم ي ـهـ ُـرب من
مواجهتها كجبناء السياسة اللبنانية،
ً
بل تلقفها في صــدره كعادته ،عامال
على إعادة ركائز الدولة وتأمني الغطاء
الـ ــازم لـ ـ ــإدارات واألجـ ـه ــزة لـتـمــارس
مسؤولياتها.
ُ
ً ّ
ل ــم يــقــل ع ــون مـ ــرة إنـ ــه يـحـمــل عصا
س ـح ــري ــة لـ ـغ ــول الـ ـفـ ـس ــاد امل ـت ـض ـخــم
ب ــأح ــادي ــات الـ ـق ــوى امل ـس ـي ـط ــرة عـلــى
طوائفها ،أو ّأنه ّ
سجان لرموز الحرب
املتلطية بشرعي ِة التمثيل الطائفي .كل
ما يريده لبنانيو وراث ـ ِة الجريمة التي
ال ت ــزال تـفـتــك بـهــم أن يــوقــف مـســارًا
ّ
لغد أفضل ،أو
انحداريًا ،ويشق دربــا ٍ
أن يـمـنـ َـع حــرائــق مــن تـلــك الـتــي كــادت
تشتعل ذات يــوم مــن تشرين الثاني
املاضي ،وقد فعلها في غضون عامني.
ميشال عــون هو «سيزيف» اللبناني
ال ــذي ال يـكــل مــن دف ـ ِـع الـصـخــرة التي
ن ـح ــاول إب ـع ــاده ــا ،ث ــم ت ـع ــود لـتـنـقـلـ َـب
ع ـل ـي ـنــا .ال ـب ــاق ــي م ـســؤول ـي ـت ـنــا ن ـحــن.
َ
ً
وتهدم،
أسهل طريق أن تحمل معوال ِ
لـكــن األص ـع ــب ه ــو تـحـمــل املـســؤولـيــة
َّ َ
ألن بديل الرئاس ِة القوية
وممارستها،
م ــا ه ــو إال اس ـت ـعــادة لـلـمــاضــي األلـيــم
واملسار امليليشيوي والتدميري الذي
حكمنا مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات« ،ع ـلــى ما
ُ
علمنا وذقنا».
ِ
*صحافي وباحث سياسي

أول بطاقة بيومرتية
يف لبنان واملرشق العريب من «فرنسبنك»

تقرير

األعـ ـم ــال) .غ ـيـ َـر أن ُمـطــال ـبــة الـنــائــب
ن ـ ـ ـ ــواف املـ ـ ــوسـ ـ ــوي ب ـ ـبـ ــدء ال ـج ـل ـس ــة
بمشروع اإلدارة املتكاملة للنفايات

سياسة
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الـصـلـبــة «ن ـظ ـرًا ألهـمـيـتــه والـحــاجــة
ّ
امللحة إليه» هي التي اعتمدت ،بعد
موافقة أكثرية النواب الحاضرين.
تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب أكـ ـ ــرم ش ـه ـيــب ب ــداي ــة
بـمــداخـلــة ،كــونــه كــان رئـيـســا للجنة
ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة املـ ـنـ ـبـ ـثـ ـق ــة مـ ـ ــن الـ ـلـ ـج ــان
النيابية املشتركة ،وتلته يعقوبيان
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــط .هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة س ـج ـلــت
اعتراضًا على «األخطاء اللغوية في
املـشــروع ،وبعض املصطلحات غير
املفهومة» .علمًا أن املـشــروع ُملحق
ب ـم ـح ـضــر ي ـش ــرح ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ع ــدم
انتباه يعقوبيان لألمر دفع الزمالء
الـنــواب للفت نظرها حــول وجــوده.
ي ـس ـ ّـج ــل ل ــأخـ ـي ــرة إص ـ ــراره ـ ــا عـلــى
مناقشة املشروع مــادة مــادة .لكنها
ح ــن ت ـســاء لــت ع ــن ن ـســب ّ الـنـفــايــات
املتبقية بعد الـحــرق ،تــدخــل الوزير
ّ
عـلــي حـســن خـلـيــل مـعــلـقــا وشــارحــا،
وأكـ ــد أن «ال ـب ـل ــدي ــات ل ـي ـســت ق ــادرة
وحدها على ّ
تحمل النفقات ،لذا كان
ال ب ـ ّـد م ــن صـيــاغــة امل ـش ــروع بشكله
ال ـ ـحـ ــالـ ــي» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى «ت ـط ـي ـيــف
ال ـن ـف ــاي ــات ألن م ــا حـ ــدا بـ ــدو زب ــال ــة
ح ــدا» .ومل ــا أص ـ ّـرت يـعـقــوبـيــان على
امل ـع ــارض ــة تــوجــه إل ـي ـهــا خـلـيــل بما
معناه «ال أحد يقاطعني وإن كانت
لــديــك مــاح ـظــات تــوج ـهــي ب ـهــا إلــى

رئيس الجلسة» .وفيما ّأيــد غالبية
ال ـن ــواب م ــا قــالــه وزيـ ــر املــال ـيــة ،كــان
لـلـنــائــب أســامــة سـعــد رأي بتشديد
الدور الرقابي ملجلس النواب.
إلى هنا كانت ال تزال أجواء الجلسة
هـ ـ ــادئـ ـ ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا .ق ـ ـبـ ــل أن ي ـق ـت ــرح
ال ـن ــائ ــب ج ـ ــورج عـ ـ ــدوان ال ـت ـصــويــت
عـلــى م ـشــروع الـقــانــون ألن «الـنـظــام
ال ــداخ ـل ــي ي ـس ـمــح ب ـه ــذا ال ـخ ـي ــار مــا
ّ
دام هناك أصــوات معترضة» .فعلق
ً
س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل قـ ــائـ ــا« :ال ـج ـم ـيــع
ت ـح ــدث ف ــي اإلطـ ـ ــار الـ ـع ــام وال أح ــد
ناقش املواد مادة مادة» .وحني قال
عدوان للجميل« :أنت وبوال وأسامة
دخـ ـلـ ـت ــم ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل» ،احـ ـت ـ ّـد
ً
رئ ـيــس ح ــزب الـكـتــائــب ق ــائ ــا «مــش
إنــت بتحدد شــو انـحـكــى» .ثــم دخل
ال ـن ــائ ـب ــان أن ـ ــور ال ـخ ـل ـيــل وس ـي ـمــون
أب ــي رم ـي ــا ع ـلــى خ ــط ال ـن ـق ــاش .ف ـ ّ
ـرد
األول بـ ــأن «ه ـ ــذه املـ ـ ــواد س ـبــق وأن
نوقشت فــي اللجان وتـ ّـمــت املوافقة
عـلـيـهــا» ،فــي حــن تـ ّ
ـوج ــه أب ــي رمـيــا
إل ــى الجميل بــالـقــول« :عـضــو حــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب ايـ ـل ــي م ـ ــارون ـ ــي كـ ـ ــان فــي
اللجان ولــم يعترضَ ،
فلم التعطيل
اآلن»؟ ه ــذا الـسـجــال دف ــع بالجميل
ويـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان وزمـ ـيـ ـلـ ـهـ ـم ــا الـ ـي ــاس
حـنـكــش إل ــى الـ ـخ ــروج م ــن الـجـلـســة

ّ
يقدم «كاشف الفساد»
معلوماته حصرًا
أمام الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

الـتــي واف ــق فيها بقية ال ـنــواب على
مـشــروع الـقــانــون ،مــع التحفظ على
امل ــادة ال ـعــاشــرة مــن الـفـصــل الـثــانــي
(ال ـت ـن ـف ـيــذ) .ه ــذه امل ـ ــادة ت ـنـ ّـص على
إنشاء هيئة وطنية إلدارة النفايات
ت ـحــت وص ــاي ــة وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة .فـيـمــا
كان اقتراح النواب أن توضع تحت
وصاية مجلس الوزراء.
ضـ ـي ــق الـ ــوقـ ــت لـ ــم ي ـس ـم ــح ل ـل ـن ــواب
الـ ـح ــاض ــري ــن إال ب ـت ـم ــري ــر م ـش ــروع
ق ــان ــون «ال ـن ـف ــاي ــات» ،واقـ ـت ــراح آخــر
يــرمــي إل ــى حـمــايــة كــاشـفــي الـفـســاد.
وقــد مـ ّـر هــذا االقـتــراح بسرعة وكــان
قـ ــد تـ ـق ــدم بـ ــه  8نـ ـ ــواب ه ـ ــم :جـ ــوزف
مـ ـعـ ـل ــوف وغ ـ ـس ـ ــان م ـخ ـي ـب ــر وأالن

ع ــون ويــاســن جــابــر وول ـيــد خــوري
وعماد الحوت وزياد القادري وعلي
فـ ـي ــاض .وقـ ــد أقـ ـ ّـرتـ ــه ل ـج ـنــة اإلدارة
والـ ـ ـع ـ ــدل عـ ـ ــام  ،2015بـ ـع ــد إدخـ ـ ــال
تعديالت عليه .ويأتي هذا االقتراح
من ضمن مجموعة اقتراحات ترمي
ً
إلى مكافحة الفساد عمال باالتفاقية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة مل ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،ال ـت ــي
صــادق عليها لبنان عــام  .2008في
حينه ،لحظت لجنة اإلدارة والعدل
ّ
إمكانية أن يكون «كــاشــف الفساد»
أي شـ ـخ ــص ط ـب ـي ـع ــي أو م ـع ـن ــوي
ُي ــدل ــي لـلـهـيـئــة ب ـم ـع ـلــومــات تـتـعـلــق
بــال ـف ـســاد ،بـمـعــزل ع ــن الـصـفــة وفــق
املــادة  .8وقــد جــاء ت مقرونة بشرط
أن تـ ـق ــدم املـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـصـ ـرًا أمـ ــام
الـهـيـئــة الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة الـفـســاد.
أهـمـيــة االق ـت ــراح أن ــه يــوفــر الحماية
ً
أوال وال ـحــوافــز ثــانـيــا س ــواء ملــن هم
في اإلدارات العامة أو من خارجها
وقـ ــدرة املــاح ـقــة ثــالـثــا أم ــام الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد.
يذكر أن يعقوبيان قالت قبل مغادرة
املـجـلــس إن «الـنـصـبــة الـكـبـيــرة هي
امل ـح ــارق وهـ ــذا ف ـســاد ق ــات ــل» ،فيما
قال سامي الجميل إنه «ال يجوز أن
يكون مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار هو
الذي يلزم ويراقب وينفذ».

أطلــق «فرنســبنك» رابــع أكــر مــرف يف لبنــان ،وبالرشاكــة مــع رشكــة «ماســركارد» العامليــة
املتخصصــة يف مجــال الدفــع اإللكــروين ،أول بطاقــة بيومرتيــة يف املــرق العــريب ،التــي تتمتــع
بالخصائــص نفســها يف االســتخدام التقليــدي للبطاقــات ،غــر أنهــا تتضمــن تقنيــة املصادقــة
البيومرتيــة املتطــورة ،مــا يلغــي حاجــة حامــي البطاقــات لالعتــاد عــى رمــز التعريف الشــخيص
 PINأو اإلمضــاء إلمتــام عمليــة ال ـراء .فعنــد إج ـراء أي عمليــة رشاء يف املتجــر ،يقــوم حاملــو
البطاقــات ببســاطة بإدخــال بطاقتهــم يف آلــة نقــاط البيــع  POSمــع وضــع اإلصبــع عــى جهــاز
استشــعار خــاص مض ّمــن عــى البطاقــة .وبطبيعــة الحــال ،يجــب أن تتطابــق البصمــة متامـاً مــع
تلــك املوجــودة يف بيانــات حامــل البطاقــة ،إلجـراء العمليــة وإمتامهــا بأمــان.
وأشــار نديــم القصــار  ،املديــر العــام لفرنســبنك إىل أن«حامــي بطاقــات فرنســبنك ســيكونون
أول املســتفيدين يف الســوق اللبنــاين مــن أحــدث تقنيــات التوثيــق واملصادقــة اآلمنــة لتحقيــق
عمليــة رشاء سلســة ،ســهلة االســتخدام ،ومرنــة يف تجربــة مرصفيــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة.
وســيتم إطــاق البطاقــات البيومرتيــة عــى مراحــل لتغطــي تدريجي ـاً قاعــدة العمــاء كافــة».
مــن جهتــه لفــت رئيــس ماســركارد يف منطقــة املــرق العــريب ســومو روي إىل أن «الجيــل
الجديــد مــن املصادقــة ســيعتمد عــى « َمــن أنــت؟» بــدالً مــن «مــاذا تع ـرِف؟» ،وهــو فــارق
يبســط عمليــة
أســايس يوفــر مســتويات جديــدة مــن األمــان لــكل معاملــة ،ويف الوقــت نفســه ّ
الدفــع الخاصــة باملســتهلك».
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 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع
ّ
ّ
ّ
ليس ّ
جماعية ،كما ليس أنسًا بانكسار لتأبيده ...بل ،وببساطة ،ألن
مازوشية
بدافع ِمن
وليس
لذاتها،
المجازر،
بذكر
ًا
حب
ّ
ُ
ّ
شرعي ّة،
تلك األشياء حصلت ،ثم ط ِمست أو تكاد .ألن ذاك الكيان ،اإلسرائيلي ،الداخل اليوم في «صفقة عصر» لكسب
يتنصل منها ...هذا إن كان للسيف أن ّ
أخالقية وأشياء أخرى ،هو َمن فعل تلك المجازر ،ولم ّ
ّ
يتنصل ِمن غمده .ألن
ِ
ّ
هناك من ولد ّ
وشب على حياة ،هنا ،ولم ُيحط بتلك الفظاعات علمًا .ألن القاتل ،الذي خرج عنده َمن ّأرخ ألفعاله،
ِ

ّ
ألن هناك َمن ّ
ّ
نسبيًا ،فيما كان القتيل ُيلملم ما بقي من حياة ،ثم ُي َ
قصر ،وهناك
همل ِم ّمن أؤتمن على تلك الحياة.
ِ
ّ
َمن استسهل ،وهناك ً َمن ضحك أو بكى ورحل .لكل ذلك ،وأكثر ،نورد اليوم حكايات بعض تلك المجازر ،على ضحالة
الشفوية ،بعد طول ّ
المدة ،ليعرف َمن ال َيعرف ،اليومَ ،
ّ
وليعرف َمن
فضال عن شحيح الذاكرة
ما في األرشيفّ ،
ّ
سيأتي بعدنا ،غدًا ،أن ذلك حصل ،بعض ِمما حصل ،في تموز وأقرانه من أشهر وأيام وسنين وعقود

كونين...

مجزرة وحكاية ثائرين
محمد نزال
ط ــار ِم ــن حـضــن ّأمـ ــه ،بـعـيـدًا ،خــارج
ّ
السيارة .يسقط في «نقعة» ماء .كان
ّ
ُ
عـلــي رضـيـعــا لــم يـكـمــل عــامــه األول.
م ــات ــت ّأم ـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـ ــده ،ج ـ ّـدت ــه وس ــائ ــر
أخواته وأخوته .ماتت عائلته داخل
ّ
ظل هو ّ
ّ
حيًا .حصل هذا
السيارة.
تلك
فــي جنوب لبنان ،فــي قرية صغيرة
اسـ ـمـ ـه ــا ك ـ ــون ـ ــن ،ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء ب ـنــت
جبيل ،قبل أربعني عامًا .يعيش علي
اليوم هناك .عمره ِمن عمر «مجزرة
ك ــون ــن» .لـ ــوال امـ ـ ــرأة ت ـع ـبــر ،الح ـقــا،
بـعــد رف ــع الـجـثــث ،األشـ ــاء ،لـكــان قد
التحق بعائلته .لكن األطفال يبكون.
بـكــاؤهــم ،فــي األح ــوال الـعـ ّ
ـاديــة ،نــداء
استغاثة ،فكيف اآلن برضيع جريح
وقـ ــد أص ـب ــح ي ـت ـي ـمــا .أنـ ـق ــذه ب ـك ــاؤه.
ل ـصــوت ب ـكــاء األط ـف ــال قـ ــدرة رهـيـبــة
ض ـ ّـد ع ــدم اكـ ـت ــراث ال ـك ـب ــار .سـ ِـمـ َ َـعـتــه
َ
فاقتربت ،بحثت،
تلك العابرة هناك،
َ
َ
وجدته فحملته :يا ُبشرى هذا طفل.

أمام ّ
«الجبانة»

ُ
ّ
إسرائيلية.
مطر حممًا
كانت السماء ت ِ
غ ــارة تـلــو أخ ــرىِ ،م ــن م ــارون ال ــراس
ّ
م ـ ــرورًا بـبـنــت ج ـب ـيــل ،ف ـتــلــة مـسـعــود
ً
وأخواتها ،وصوال إلى كونني وأبعد.
ك ــان ذل ــك ضـمــن «عـمـلـ ّـيــة الليطاني»
(اجـ ـتـ ـي ــاح آذار عـ ــام  .)1978يـشـتــد
ُ
ٌ
بيوت فوق
القصف على كونني .تهدم
ُ
رؤوس قاطنيها .عائالت تباد .يرى
دروي ــش طعمة ذل ــك :إل ــى أي ــن املـفـ ّـر؟
لــديــه سـ ّـيــارة .وضــع عائلته داخلها
وانـطـلــق .ال ــزوج والــزوجــة و 8أطفال
ّ
وجدتهم ،ها هم  11شخصًا ،بل 12
ً
ش ـخ ـصــا ،إذ كــانــت ال ــزوج ــة حــامــا.
ّ
ات الضحايا ،عادة ،هل
ُفي َإحصائي ّ
يـحــســب األج ــن ــة؟ كـيــف اتـسـعــت لهم
ّ
السيارة؟ َمن عاش حربًا يعرف كيف.
ال ـفــرار ِم ــن امل ــوت يصنع املستحيل.
ت ـك ـ ّـدس ــوا .وص ــل دروي ـ ــش ،وكـ ــان ما
ّ
«الجبانة»
زال ضمن القرية ،إلى أمام
(مقبرة القرية) .هناك ،تمامًا ،انتهى
كـ ّـل ش ــيءّ .
دبــابــة «مـيــركــافــا» تقصف
الـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــارة .م ـم ـن ــوع الـ ـ ـه ـ ــرب .م ــات ــوا
جميعًا ،باستثناء عـلــي ،ال ــذي طــار
بعيدًا ،إضافة إلى أخيه حسني ،الذي
يـكـبــره بـبـضــع س ـنــن .األخ ـيــر ع ـ ّـدوه
ب ــداي ــة ض ـمــن ال ــراحـ ـل ــن ،إذ اخـتـلــط
لحمه بالحديد ،قبل أن ُيسحب ويبدأ
رحلة عالج طويلة .عاش .ما زال ،إلى
ّ
جسديًا .يعيش اليوم
اليومُ ،يعاني
في كونني ،مع أخيه علي ،ويعمالن
ّ
معًا في محطة وقــود بوسط القرية.
ال ـت ـق ـي ـنــاه ـمــا ه ـ ـنـ ــاك .ال يـ ـب ــدو عـلــي
محبذًا لفتح السيرة .يقبل أن نلتقط
لـ ــه صـ ـ ـ ــورة .ل ـي ــس ل ــدي ــه مـ ــا ي ـق ــول ــه.
ص ـح ـيــح ،ك ــان رض ـي ـعــاّ .أمـ ــا حـســن،
ً
ّ
يتحدث أكثر،
الذي كان طفال أيضًا،

ل ـكــن أي ـض ــا ل ـيــس ك ـث ـي ـرًا« :غ ـب ــت عن
ال ــوع ــي وق ـت ـهــا ،ف ـقــت وغ ـب ــت ،صفي
ّ
دم ـ ــي ،مـتــت وع ـش ــت» .وفـيـمــا ُي ـعـ ّـدد
َمن فقد في ّ املجزرة ،يشرد في ذهنه
بعيدًا ،يتوقف عن الكالم ،ثم يعود،
ّ
ـذك ــر م ــا ال ُيـ ـ ّ
ـود
ك ـمــن ُي ـج ــاه ــد ف ــي ت ـ
ّ
ت ــذك ــره .مــاح ـظــة« :نـقـلــونــا بــالـتــراك
زراعي) ودفنونا بالحاكورة».
(جرار َ
هو لم ُيدفن ،ولكن «دفنونا» .وقعت
املجزرة عند مدخل املقبرة .مصادفة
ّ
رهيبة .كأن اإلسرائيلي أراد أن يقول
ّ
َ
لتلك العائلة :القرية أقفرت ،ومن ظل
ف ـل ـيــازم ب ـي ـتــهَ ،ل ــذا ســأسـعـفـكــم بــأن
ُ
أقتلكم حيث تــدفـنــون ع ــادةَ .مــن قال
ّ
ّ
إن الـقـتـلــة ال ُي ـحــبــون فـعــل «الـخـيــر»
أحيانًا؟

السقف ال يكفي

ل ــم ُيـ ـح ــاول دروي ـ ـ ــش ،وال ـ ــد الـعــائـلــة
املـقـتــولــة ،م ـغ ــادرة الـقــريــة إال بعدما
رأى فـظــائــع بـعـيـنـيــه .ثــاثــة م ـنــازل،
قــريـبــة ِم ـنــهُ ،سـ ِّـويــت بـ ــاألرض .ثالثة
ّ
ُ
م ـن ــازل ،شـبــه ّمــتـصـلــة ،ه ـ ِـد َم ــت فــوق
ّ
رؤوس َمن ظنوا أن السقوف املتينة،
ن ـس ـبـ ّـيــا ،س ـت ـكــون كــاف ـيــة لـنـجــاتـهــم.
ّ
ً
لعله ّ
مجرد األمل .أصال ،ما ِمن خيار
آخــر .مـنــازل ت ـتــوارى ،بعض الشيء،
ّ ُ
ت ـح ــت جـ ــل تـ ــرابـ ــي .ق ـ َـص ــده ــا بـعــض
أه ــل ال ـقــريــة ،إل ــىُ جــانــب أصـحــابـهــا،
للتواري فيها .لألنس بآخرين أيضًا.
ّ
محصنة
هي شبه «ملجأ» .ال مالجئ
في هذه البالد .ما ِمن صالبة ،يومها،
تقوى على ح َمم أحدث سالح ّ
جو في
ِ
العالم.
ك ــان مــوســى خليل خ ــارج لـبـنــان .كــان
ّ
ف ــي دولـ ــة ع ــرب ـ ّـي ــةَ .س ـ ِـم ــع أن ال ـع ــدوان
اإلسرائيلي بدأ على لبنانَ .س ِمع ،بعد
ّ
ّ
تتعرض للقصفَ .س ِمع،
ذلك ،أن قريته
أخ ـي ـرًاُ ،أن طفله مـحـمــد ،اب ــن الخمس
سنوات ،ق ِتل بفعل «قازان» إسرائيلي.

نجا علي ِمن المجزرة
عندما كان رضيعًا ،إذ طار
ّإثر القصف ِمن حضن
أمه بعيدًا
كان أبو محمد خارج
علم بمقتل
لبنان عندما ِ
ُطفله داخل المنزل الذي
ه ِدم بالقصف

أربعون عامًا على نجاة علي وحسين

ُد ِم ـ ـ ــل ط ـف ـلــه إلـ ــى ج ــان ــب  20شـخـصــا
(تـقــريـبــا) فــي تـلــك امل ـن ــازل املـقـصــوفــة.
يـعـيــش أب ــو مـحـمــد ال ـيــوم فــي كــونــن.
ّ
سبعينيًا .لــو عــاش ابنه لكان
أصبح
ال ـيــوم ع ـمــره  45عــامــا .يـعـيــش الــوالــد
في منزل عند طرف القرية ،وال ُيفارق
بـنــدقـ ّـيــة الـصـيــد ال ـتــي قـبـيــل وصــولـنــا
ّ
«تصيد» بها أفعى حاولت دخول
إليه
داره .ي ـق ـضــي أي ــام ــه ب ــرف ـق ــة صــديـقــه
القديم أبــو توفيق حيدر ،ويبدأ سرد
مــا رأى ُبـعـيــد ع ــودت ــه ،الـســريـعــة ،إلــى
لـبـنــان ،إث ــر امل ـج ــزرة .يحكي الحكاية.
إلى جانب طفله ،وفي القصف نفسه،
فقد موسى خليل ّأمــه (خديجة ّ
درة)
وشقيقه عبد الله ( 12عامًا) وشقيقته
س ـه ــام ( 15ع ــام ــا) ،إض ــاف ــة إل ــى عـ ّـمــه
حـ ّـدث عن
(ال ــذي قـ ِـتــل مــع عــائـلـتــه) .يـتـ ُ
عـبــد ال ـكــريــم فــوعــانــي ،الـ ــذي ق ـتــل في
املـ ـج ــزرة ،إل ــى ج ــان ــب زوج ـت ــه فــاطـمــة
وطفلها "الذي كان على يدها"َ .يحكي
عــن طفل نـجــا ،عـمــره نحو أسبوعني،
وذل ـ ــك «ب ـم ـع ـج ــزة ،ألنـ ــو كـ ــان مـلـفــوف
ب ـح ـص ـيــرة ،ف ـمــا تــأثــر كـتـيــر ب ــال ــردم».
يروي حكاية شقيقات له ،بقني أحياء،
ّ
ل ـك ـن ـهــن الـ ـي ــوم «ش ـب ــه أمـ ـ ـ ــوات» .عشن
ّ
مــع مـعــانــاة جـســديــة .ي ـقــول« :راجـعـنــا
فقالوا كــان في
سبب القصف يومها،
ّ
م ـخـ ّـربــن (م ـق ــاوم ــن) .ل ـكــن مل ــا رف ـعــوا
األنقاض ما لقوا مخربني ،لقوا جثث
أطفال وبنات وعجزة وآمـنــن ،هيدي
إســرائ ـيــل يــا ع ـ ّـم ــي» .ال ـي ــوم ،فــي مكان
املجزرة هذه ،عند املنازل ّ
املهدمة ،ثمة
ُ
ّ
رخامية متواضعة ك ِتبت عليها
لوحة
أس ـم ــاء ب ـعــض َم ــن ق ـض ــوا« :ال ـش ـهــداء
امل ـظ ـل ــوم ــون :ال ـح ــاج م ـح ـمــود مــوســى
خليل ،الحاجة فاطمة عباس شبلي،
صـبــاح محمود خليل ،زم ــزم محمود
خـلـيــل ،زي ـنــب مـحـمــود خـلـيــل ،م ــع 11
شهيدًا ،استشهدوا ِمن جـ ّـراء العدوان
اإلسرائيلي في  .»15/3/1978حصيلة
«مجزرة كونني» في ذلك اليوم وصلت
ـى  30شـ ـهـ ـيـ ـدًا «تـ ـق ــريـ ـب ــا» .غ ــال ـب ــا،
إلـ ـ ـ ّ
ّ
وكأنها صفة مشتركة في كل املجازر
ّ
اإلسرائيلية التي حصلت ،على طول
الصراعُ ،يقال في بالدنا «تقريبًا» .تلك
ُ
ُ
ّ ّ
عجز
تـقــرن بالحصيلة .كــأن ثمة مــا ي ِ
ع ــن الـحـســم ف ــي األرقـ ـ ــام .ه ــذه حكاية

ُ الوالد
إلى
يشير ُ َ
حيث ق ِتل
طفله
وعائلته

أبو توفيق
حيدر أمام لوحة
شهداء قريته

أخـ ــرى .ه ــذا وج ــع ِم ــن ن ــوع آخ ــر .هــذه
مـجــزرة قائمة بــذاتـهــا .إســرائـيــل تقيم
الدنيا وال تقعدها من أجــل ساعة يد
عميل أعدم ،ونحن نعتمد الـ «تقريبًا».

دورة الزمن
ب ـعــد ن ـحــو  8س ـن ــوات ع ـلــى امل ـج ــزرة،
التي أصبحت القرية توسم بها ،كان
وسم جديد ،لكن
املكان على موعد مع ُ
هذه املـ ّـرة في االتجاه املعاكس .كانت
ّ
القرية قد أصبحت محتلة ،على نحو
دائــم ،وذلــك إثر االجتياح اإلسرائيلي
ال ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ب ـي ــروت
( .)1982تــأتــي «عـمـلـيــة ك ــون ــن» ...أو
«عملية األس ـيــريــن» .تنجح املـقــاومــة

عام  1986بأسر جنديني إسرائيليني
ِمـ ـ ــن قـ ـل ــب كـ ــونـ ــن ،ب ـع ـم ـل ـ ّـي ــة ن ــوع ـ ّـي ــة
جــريـئــة ،غـيــر مـسـبــوقــة ،بـقـيــادة شــاب
ّ
اسمه سمير مطوط .تحتفظ املقاومة
باألسيرين بانتظار عملية تبادل ما.
ّ
عملية
الح ـق ــا ،يستشهد م ـطــوط ف ــي
أخ ــرى .يحتجز ال ـعــدو جـثـمــانــه .بعد
خ ـمــس س ـن ــوات تـنـجــح امل ـق ــاوم ــة في
دفــع العدو إلــى إطــاق ســراح عشرات
األسـ ـ ــرى وج ـث ــام ــن ال ـش ـه ــداء مـقــابــل
ّ(فقط) تقديم معلومات عن األسيرين:
إنهما ليسا على قيد الحياة .بعد 10
سـنــوات على العملية تحصل عملية
التبادل الثانية ،إطــاق ســراح أســرى
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ج ـث ــام ــن شـ ـ ـه ـ ــداء ،مـ ـ ّـرة

أخ ــرى ،وهـكــذا يعود جثمان الشهيد
ّ
العملية التي
مطوط إلى أهله بفضل
كان قادها هو نفسه .كانت تلك حالة
ّ
ّ
إنسانية فائقة .كانت مناسبة خلدت
اسم كونني ،القرية الجريحة ،لكن اآلن
كقرية ينطلق ِمنها زمن ُ جديد.
ـص ــف مـنــزل
م ــوس ــى خ ـل ـيــل ،ال ـ ــذي ق ـ ِ
ذوي ــه قبل  40عــامــا ،وخـســر عائلته،
عــاد اإلسرائيلي وقصف منزله عام
ّ
للمرة الثانية ،ثـ ّـم قصفه مـ ّـرة
1985
ث ــال ـث ــة ف ــي حـ ــرب ت ـ ّـم ــوز عـ ــام .2006
فــي امل ـ ّـرة األخ ـيــرة ك ــان امل ـنــزل واح ـدًا
ِمـ ــن مـ ـن ــازل ك ـث ـي ــرة ُد ّم ـ ـ ـ ــرت .ق ـب ــل 12
ّ
ّ
ع ــام ــا ،ظ ـ ــن ال ـ ـغـ ــزاة أن ت ـل ــك ال ـقــريــة
ّ
ّ
خـلــت ،تـمــامــا ،فـتـقــدمــوا بمدرعاتهم

نحوها .عند املغيب ،كــان هناك َمن
يـنـتـظــرهــم :ك ـمــن ُم ـح ـكــم لـلـمـقــاومــة
أطـ ـل ــق ن ـح ــوه ــم صـ ــواريـ ــخ مـ ـض ـ ّ
ـادة
للدروعُ .د ّمرت  4دبابات «ميركافا».
انفجرت بذخائرها وأكلتها النيران.
سقط الـغــزاة بني قتيل وجــريــح .قبل
 40عــامــا أطـلـقــت «م ـيــركــافــا» قذيقة
ّ
السيارة ،هناك تمامًا ،عند
على تلك
امل ـق ـب ــرة ،فـقـتـلــت عــائ ـلــة درويـ ـ ــش ،إذ
ك ــان األب يـسـعــى إلب ـع ــاد املـ ــوت عن
ّ
ليتغير
أطفاله .احتاج األمر  28عامًا
كـ ّـل ش ــيء ...لـ ُـتـ ّ
ـدمــر ّ 4
دبــابــات ،هناك،
وتحترق َ
بمن فيها .كانت تلك إشارة
ّ
ّ
إلـ ــى أن األشـ ـي ــاء ت ـغ ــي ــرت .كـ ــان ذلــك
شيئًا ِمن دورة الزمن.
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مجتمع

مجتمع
على الغالف تعيش منطقة شرقي صيدا وقرى قضاء جزين تحت شبح الخوف من الكسارات والمقالع المفتوحة.
آخر الملفات التي أثارت أهالي المنطقة ،مشروع «استصالح زراعي» في عقارات كبيرة في منطقة كفرفالوس.

شكوك كثيرة تحوم حول أهداف المشروع الذي يملكه ورثة الرئيس رفيق الحريري من أن يكون المشروع
الزراعي المفترض مجرد ّ
كسارة بـ«لباس أخضر»

ّ
مشروع زراعي أم كسـارة للحريري؟

«تالل البلوط» في كفرفالوس
آمال خليل
قبل حوالى شهر ،علم رئيس اتحاد
بلديات قضاء جزين خليل حرفوش
أن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات في
حـ ـك ــوم ــة تـ ـص ــري ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ن ـه ــاد
املـ ـشـ ـن ــوق م ـن ــح ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
تــرخـيـصــا بــاسـتـصــاح الـعـقــار الــذي
يملكه ورثــة الرئيس رفيق الحريري
في كفرفالوس ونقل الناتج وتوزيعه
وبـ ـيـ ـع ــه ف ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
بــالـتــزامــن ،منح وزي ــر الــزراعــة غــازي
زعيتر ترخيصًا بقطع األشـجــار في
ال ـع ـقــار ذاتـ ــه .وق ـعــت ه ــذه املـعـطـيــات
كــال ـصــاع ـقــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي لــم
تـنـجــح ف ــي إق ـف ــال ال ـك ـس ــارة ومـجـبــل
الـبــاطــون الـلــذيــن تملكهما «الـشــركــة
العربية لإلنشاءات املدنية» اململوكة
مــن رج ــل أع ـمــال ص ـيــداوي محسوب
على تيار املستقبل ،في نقطة تقاطع
ب ــن ب ـل ــدات ع ــن امل ـيــر ولـبـعــا وم ــراح
الحباس..
العقار الواقع خلف منشآت الحريري

نحفر خمس
سنوات لنزرع
الكرمة
وفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة
ل ـل ـم ـش ــروع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ال ـتــي
قـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة «تـ ـ ـ ــال
الـب ـلــوط» ،فــإن أعـمــال الحفر
وال ـ ـجـ ــرف «س ـت ـس ـت ـمــر مل ــدة
خمس سـنــوات ،تشمل شق
طـ ــرقـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة وت ـحــويــل
سفوح التالل إلى مصطبات
أو م ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات زراع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة.
وسيتركز الحفر في املنطقة
التي ترتفع بــن  340و440
م ـت ـرًا .أم ــا املنطقة السفلية،
التي يقل ارتفاعها عن 340
مترًا ،فلن تطاولها األشغال
ألنـهــا تشكل غـطــاء حرجيًا
ي ـم ـت ــد ن ـح ــو مـ ـج ــرى ال ـن ـهــر
ف ــي ق ـعــر الـ ـ ـ ــوادي» .وتـلـحــظ
الدراسة «تدفق مياه األمطار
وض ـ ـ ـمـ ـ ــان وص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا إلـ ــى
ً
م ـج ــرى ال ـن ـه ــر ،ف ـض ــا عن
توافر املياه الجوفية و التنوع
البيولوجي ومسار الطيور».
وت ـع ـه ــدت ال ـش ــرك ــة بـ ــأن أي
م ـق ــاول يـعـمــل ف ــي امل ـشــروع
مـ ـل ــزم ب ـت ـط ـب ـيــق ت ــوص ـي ــات
دراس ـ ــة األثـ ــر الـبـيـئــي .فيما
لـفــت املـهـنــدس االسـتـشــاري
ال ـ ــى أن «األرض ص ـخــريــة
وس ـن ـح ـت ــاج إل ـ ــى اس ـت ـق ــدام
كميات من األتربة من الخارج
لفلشها على املدرجات ،على
أن تكون مناسبة لنوع معني
م ــن الـ ــزراعـ ــة ،ع ـلــى األرجـ ــح
سيكون الكرمة».

(علي
حشيشو)

عند مدخل كفرفالوس ،وكل ما ّ
يمت
ل ــه ب ـص ـلــة ،ب ــات ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
«مشبوهًا» ويثير حساسية مسبقة
ف ــي امل ـح ـي ــط .مـطـلــع الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
ثـ ـ ــارت ث ــائ ــرة ف ــاع ـل ـي ــات ج ــزي ــن ،وال
سيما الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر واتـحــاد
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ل ـ ـ ــدى بـ ـي ــع فـ ـه ــد رف ـي ــق
ال ـح ــري ــري (آلـ ــت إل ـي ــه مـلـكـيــة الـعـقــار
بــالــوراثــة) إل ــى رج ــل األع ـمــال محمد
دنش الذي استحصل على تراخيص
إلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة ،ب ـ ـه ـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر
الـصـخــور لبناء مـشــروع ســد بسري
ال ـ ـ ــذي الـ ـت ــزم ــه مـ ــن م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلع ـ ـمـ ــار .حـمـلــة ال ــرف ــض الـشـعـبـيــة
والسياسية تزامنت مع االنتخابات
النيابية ،وأث ــارت حساسية طائفية
وتــدخــات مــن مرجعيات صيداوية.
وانتهى األمــر بتدخل الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري الـ ــذي أق ـن ــع شـقـيـقــه أيـمــن
بـ ـش ــراء ال ـع ـق ــار ب ــال ـش ــراك ــة م ــع رجــل
األعمال عــاء الخواجة والتفكير في
طريقة مختلفة الستثماره.
يــومـهــا ،ســاد انـطـبــاع بــأن العمل في

الـعـقــار قــد جمد على غ ــرار الجامعة
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ش ـ ّـي ــدهـ ـم ــا
ال ـحــريــري األب مـطـلــع الثمانينيات
عـقــب تـحــريــر شــرقــي ص ـيــدا ،قـبــل أن
يقصفهما ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي .لكن
الـعـقــار ع ــاد إل ــى الــواج ـهــة قـبــل شهر
عندما وصـلــت ،بالتواتر ،معلومات
إلــى البلديات بــأن شركة استثمارية

مالكو العقار أكدوا ّحرصهم
على رضا األهالي ولوحوا باللجوء
إلى القضاء للسير في المشروع
تـ ـن ــوي ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع زراعـ ـ ـ ــي فــي
ال ـع ـق ــار ال ـ ــذي يـ ـح ــاذي ح ـ ــدود سـبــع
بـلــدات ،منها :صفاريه وأنــان ومــراح
الحباس.
عمليًاّ ،
تبي أنه بعد استبعاد دنش
عن ملكية األرض ،حصل األخير على
تـعـهــد بــال ـح ـصــول ع ـلــى حــاج ـتــه من
الصخور لبناء سد بسري من األرض

نفسها .وهــو أمــر ال ينفيه أصحاب
شركة «تالل البلوط» (OAK HILLS
 ،)ESTATEلكنهم ي ــؤك ــدون أن نقل
الـ ـصـ ـخ ــور س ـي ـك ــون ض ـم ــن م ـش ــروع
استصالح زراعي كبير.
حـصـلــت ال ـشــركــة السـتـكـمــال عملية
الشراء على تمويل بماليني عدة من
ال ـ ــدوالرات مــن أح ــد امل ـص ــارف ،الــذي
اش ـت ــرط ـ ـ ـ ـ ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات مع
ُ
مؤسسات تمويل دولية ـ ـ بأن يرفق
طـلــب الـتـمــويــل ب ــدراس ــات وتـعـهــدات
صــريـحــة بــإطــاق امل ـش ــروع الــزراعــي
ف ــورًا .ووفـقــا لــذلــك ،جــرت االستعانة
بشركة WARDELL ARMSTRONG
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إلعـ ـ ـ ــداد دراسـ ـ ـ ــة األثـ ــر
البيئي بالتعاون مع شركة محلية،
ك ـمــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى إط ـ ــاع أب ـنــاء
امل ـن ـط ـق ــة ع ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل امل ـ ـشـ ــروع،
وخـصــوصــا أن الـشــركــة البريطانية
تخشى أن يتم تحميلها مسؤولية
أعمال لم تنفذ.
رغــم ذلــك ،حامت الشكوك الجزينية
حـ ـ ــول املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي «ب ـس ـبــب

اآللية التي اتبعت لنيل التراخيص»
بـ ـحـ ـس ــب رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد خ ـل ـي ــل
ً
ح ــرف ــوش .إذ «بـ ـ ــدال م ــن أن يـعــرض
طـلــب الـتــرخـيــص امل ـقــدم مــن الشركة
ع ـل ــى ال ـب ـل ــدي ــة ،ح ـي ــث ي ـق ــع ال ـع ـق ــار،
وعلى املحافظ إلبداء الرأي واملوافقة،
أصــدر املشنوق وزعيتر ترخيصني
باستصالحه وقطع األشجار فيه من
دون أخذ موافقة محلية».
حرفوش وعدد من رؤســاء البلديات
ق ـصــدوا ،برفقة الـنــائــب زي ــاد أســود،
وزي ــر البيئة ط ــارق الخطيب نهاية
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي لـ ـع ــرض ال ـق ـض ـيــة.
كما طلبوا لقاء ممثلني عن الشركة
صـ ــاح ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح
األمــر .لم يكن اللقاء إيجابيًا بسبب
املـ ـص ــارح ــة الـ ـت ــي ت ـب ــادل ـه ــا مـمـثـلــو
«ت ــال ال ـب ـلــوط» ورؤسـ ــاء الـبـلــديــات.
أحـ ــد الـ ـش ــرك ــاء ف ــي امل ـ ـشـ ــروع ،ول ـيــد
السبع أعني ،أكد أن وجهة استخدام
ال ـع ـقــار حــالـيــا «زراع ـي ــة فـقــط تشمل
اس ـ ـت ـ ـصـ ــاح وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ج ـ ـلـ ــول ع ـلــى
مساحة مليون ونصف مليون متر
من أصل مليوني متر مربع ،املساحة
الكاملة لـلـعـقــار» .لكنه لفت الــى أنه
«س ـي ـن ـت ــج م ـ ــن اسـ ـتـ ـص ــاح األرض
فـ ــائـ ــض م ـ ــن األح ـ ـ ـجـ ـ ــار والـ ـصـ ـخ ــور
واألتربة البيضاء تذهب للمتعهد».
وعـنــدمــا واج ـهــه رئـيــس بـلــديــة لبعا
ف ـ ـ ـ ــادي رومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوس بـ ـ ـ ــأن أص ـ ـحـ ــاب
الـ ـش ــرك ــة «حـ ـصـ ـل ــوا ع ـل ــى تــرخ ـيــص
من املشنوق إلنشاء كسارة ومجبل
بــاطــون» ،لم ينف السبع أعــن ،وقال
إن «ال ـت ــرخ ـي ــص الس ـت ـص ــاح أرض
وإنشاء كسارة في حال اللزوم».
عبارتا كسارة ومجبل باطون كانتا
كفيلتني باستفزاز الحضور« .كيف
ي ـم ـكــن أن ن ـثــق ب ــامل ـش ــروع ولـ ــم نكد
ننتهي من الخالف على كسارة لبعا
(يملكها رجل األعمال محمد الشماع
صديق آل الحريري) غير القانونية،
والـ ـت ــي ح ـظ ـيــت بـتـغـطـيــة سـيــاسـيــة
مــن فــريـقــك الـسـيــاســي (يـقـصــد تيار
املستقبل)؟» ،ســأل رومــانــوس .فكرر
الـ ـسـ ـب ــع أعـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـ ــأن «ف ــري ـق ــي
السياسي يرغب بــأن ينفذ املشروع
ّ
برضى الجميع» .ومما عــزز شكوك
رؤس ــاء الـبـلــديــات املــاحـظــة التقنية
الـتــي أورده ــا املـهـنــدس اإلسـتـشــاري
في املشروع بأن استصالح مساحة
مـلـيــونــي مـتــر مــربــع «يـنـتــج مـنـهــا 4
مــايــن نــاتــج م ــن ص ـخــور وأح ـجــار
وأتربة ال يمكن أن تبقى في مكانها،
بل يجب إخراجها إلى خارج العقار
وفق ترخيص نقل متوافر».
لـ ــم ي ـق ـت ـنــع رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـبـ ـل ــدي ــات ب ــأن
امل ـ ـش ـ ــروع زراع ـ ـ ـ ــي وت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــوا عـلــى
رف ـضــه ،فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،فـيـمــا شـ ّـدد
ّ
«لدي توجيهات
السبع أعني على أن
بالتعاون والـتــراضــي معكم .أمــا إذا
عــرق ـلــت ال ـب ـلــديــات تـنـفـيــذ امل ـش ــروع،
فسنضطر إلــى الــدخــول فــي دعــاوى
قضائية».
في اتصال مع «األخبار» ،أكد حرفوش
املحسوب على التيار الوطني الحر،
أنه سيقف ضد املشروع «مهما كانت
الضغوط السياسية» ،مشيرًا إلى أن
رؤس ــاء الـبـلــديــات س ـي ـبــدأون بجولة
على املسؤولني لعرض القضية ،بدءًا
من رئيس الجمهورية ميشال عون.

محضر اللقاء :هواجس واتهامات ...وردود غير مقنعة
في  11تموز املاضي ،عقد اجتماع في مقر اتحاد
ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء ج ــزي ــن ل ـل ـت ـشــاور ح ــول م ـشــروع
ك ـفــرفــالــوس ال ــزراع ــي امل ـق ـتــرح ،بـحـضــور ممثلني
عــن شركة «تــال البلوط» وشــركــة WARDELL
 ARMSTRONGالبريطانية املكلفة بدراسة األثر
البيئي واالجتماعي ،بالتعاون مع شركة «أس إي
أس» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةSustainable Environmental
 )Solutionsورؤساء بلديات القرى املحيطة بعقار
كفرفالوس .وفي ما يلي أبرز ما دار في االجتماع:
بــدايــة ،تـحــدث رئـيــس مجلس إدارة الـشــركــة وليد
السبع أعــن عــن «تكليف شــركــة إنكليزية إجــراء
دراسـ ــة لـلـمـشــروع .لــديـنــا مـلـيــونــا مـتــر مــربــع ،هي
مساحة عقارات كفرفالوس التي تقع خلف منشآت
الـجــامـعــة واملـسـتـشـفــى .ك ــان يـمـلـكـهــا فـهــد رفـيــق
الحريري بعدما آلت إليه بالوراثة .حينها ،اتصل به
املقاول محمد دنش راغبًا بشرائها .الحقًا ،عرض
استثمارها واستصالحها وإنشاء مقلع وكسارة
الستخدام الصخور في بناء سد بسري .بعدها
قام الرئيس سعد الحريري مع مستثمرين بشراء
العقار من شقيقه فهد ،ضمن خطة إقامة مشروع
زراعي .مشروع كهذا على مساحة مليون ونصف
مـلـيــون مـتــر مــربــع ستنتج مـنــه أح ـجــار وصـخــور
وأتــربــة سـتـكــون مــن حـصــة املتعهد ال ــذي سينفذ
املشروع.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس االت ـح ــاد خـلـيــل ح ــرف ــوش :بــالـنـسـبــة إلــى
مشروع سد بسري ،نعرف أن الجهة املنفذة لديها
صـخــور كــافـيــة 70 .فــي املـئــة مــن الكمية املطلوبة
متوافرة في أراضــي بسري ،وعلمنا بــأن املتعهد
خوري اتفق مع شخص من منطقة الشوف لتأمني
الصخور الالزمة الباقية التي سيحتاج إليها بعد
 3أو  4سـنــوات .وقــد زودنــا بهذه املعلومات وزير
الطاقة ومجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار .الكمية الباقية
ليست بحاجة إلى مشروع ضخم كهذا .لذلك ،هناك
ربــط خاطئ بــن إنـشــاء كـســارة كفرفالوس وسد
بسري .ستحفرون وتجرفون وتقلعون األحجار
وال ـص ـخــور واألت ــرب ــة وتـنـقـلــونـهــا وتـبـيـعــونـهــا ،ثم
توقفون األشغال وتغادرون.
ـ ـ رئيس بلدية لبعا ،نائب رئيس االتحاد :جايبني
رخـصــة مــن وزارة الداخلية حتى تعملوا كسارة
ومجبل باطون.
ـ ـ السبع أعني :الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية
الستصالح أرض وإنشاء كسارة في حال اللزوم.
 حرفوش :في االجتماع في مكتب النائب أمل أبوزيد ،تحدث محمد دنش عن مشروع زراعي .فكان
ردن ــا إذا كــان إنمائيًا نبحث فـيــه .لـكــن ،فــي اليوم
التالي ،وصلتنا رخصة غير قانونية عن نقل ناتج
واستصالح أراض! نحن نحافظ على منطقتنا.
ـ ـ السبع أعني :قررنا أال نبدأ باملشروع قبل دراسة
األثـ ــر الـبـيـئــي وف ــق امل ــواص ـف ــات ال ـعــامل ـيــة .فــريـقـنــا
الـسـيــاســي يــرغــب ف ــي أن يـنـفــذ امل ـش ــروع بــرضــى
الطرفني.
ـ ـ ـ ـ رئ ـي ــس ب ـلــديــة لـبـعــا ف ـ ــادي رومـ ــانـ ــوس :فــريـقــك
السياسي باألمس أثار مشكلة على كسارة متعدية
عـلـيـنــا .مـحـمــد ال ـش ـمــاع أهـ ــدر دم ـن ــا .كـيــف يمكن
أن نثق بهيك شغلة؟ إذا منطقة زراعـيــة وأخــذتــوا
رخصة صناعية ،كيف لو ّ
متعدين؟
ـ ـ السبع أعنيّ :
لدي توجيهات من املالكني بالتعاون
معكم.

ـ ـ حرفوش :لدينا تجارب سيئة مع مالك مدعوم من
الحزب نفسه.
ـ ـ رومانوس (متوجهًا الى ممثل الشركة اإلنكليزية):
ال نريد أن يستعملوا اسم شركتكم ضدنا.
ـ ـ املهندس االستشاري في املشروع :تقنيًا ،سيكون
متوقعًا خــروج ناتج من األرض .يجب أن نجلل 3
أمتار بمساحات معينة .أرض سليخ ،يجب أن نرفع
مترًا من الصخر ونضع مكانها أتربة .أما بالنسبة
إلى النقل ،فال نستطيع أن ننقل إال برخصة.
ـ ـ حرفوش :أنتم تملكون الرخصة.
ـ ـ املهندس :املنتج من أرض مساحتها مليونا متر
مربع ال يمكن أن يلقى في الــوديــان .طلبنا دراســة
لنعرف الطريق األفضل للنقل.
ـ ـ رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي :كنا نتمنى
أن يـسـتـبــدل ه ــذا امل ـش ــروع بـخـطــوة مــن الـحــريــري
ً
لتشغيل املستشفى والـجــامـعــة ب ــدال مــن كـســارة
ومجبل باطون.
ـ ـ السبع أعني :األمر يدرس.
ـ ـ رومــانــوس :لديكم ماليني األمتار في الجنوب لم
تزرعوها ،جايني تزرعوا هون؟
ـ ـ ممثل الـشــركــة اإلنـكـلـيــزيــة :نـحــن متخصصون
بتأهيل املناجم ،وهناك تحضيرات بيئية واجتماعية
يجبأن تنفذ قبل البدء باملشروع.
ـ ـ الـسـبــع أع ــن :نـقــوم بتنفيذ م ـشــروع مـمــاثــل في
كرخا.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس بـلــديــة كــرخــا ج ــان نـخـلــة :وال أب ـشــع من
هـيــك .كــان هـنــاك شجر سـنــديــان عند كعب النهر
قطعوه .مشروع كرخا لم ينجز بعد .وبسبب أعمال
قلع الصخور وتفجيرها بالديناميت في منشآت
ّ
الـحــريــري ع ــام  1982تشققت ال ـج ــدران وتشظى
الزجاج.
ـ ـ حرفوش :هذه منطقة ليس فيها مياه .ليس هناك
ً
دراسة أصال عن إمكانية الزراعة في العقار.
ـ ـ املهندس االستشاري :ألن األرض صخرية .التربة
ستصمم ألنواع زراعة معينة .الهدف االستفادة من
أشعة الشمس لتصل الى األرض.
ـ ـ حرفوش :نخشى أن يكون الهدف تحضير األرض
لقلع الصخور.
ـ ـ املهندس :في مشروع كرخا خلطنا التراب وسيزرع
بالكرمة .على األقل ّ
علي أن أفرش األرض بمتر واحد
من التراب.
ـ ـ ـ ـ ح ــرف ــوش :كـنــا نتمنى أن ي ـكــون مـعـكــم مهندس
زراعي.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس ب ـلــديــة ك ـفــرجــرة م ـ ــارون ش ـل ـهــوب :لــديـنــا
مـ ـخ ــاوف .ك ـيــف يـمـكــن أن ن ـبــدد ه ــواج ــس ال ـنــاس؟
نــرضــى بــاملـشــروع إذا بقيت محتوياته ضمنه ولم
تنقل .هــذا املـشــروع قنبلة نــوويــة ترمونها فــي قلب
املنطقة .يمكن أن ينفذ املشروع تدريجيًا وليس دفعة
واحدة على كامل العقار.
ـ ـ املهندس :االحتمال األفضل لالستفادة من العقار
هــو الـضــم و ال ـفــرز ،وه ــذا ال يـنــاســب املنطقة ل ــدواع
ديموغرافية .والبديل هــو االسـتـصــاح .ومــن امللزم
عمليًا نقل الناتج الى خــارج العقار .هناك  4ماليني
متر مكعب من الناتج ،وسيكون لدينا مركز زراعي.
ـ ـ رومــانــوس :افـتـحــوا بــاب االستثمار بــاألسـهــم .لو
كانت نيتكم صافية لكنتم قدمتم دراســة الجدوى.
في الجنوب تبيعون أراضي الحريري.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه حبيب ضاهر 20 :في املئة

من العقار فقط يمكن أن تستثمر في العمل الزراعي.
هذه حفلة كذب .أصحاب العقار حصلوا على قرض
مالي .وحاليًا يتم الكشف على األرض وطبيعتها.
ـ ـ حــرفــوش :وزيــر الــزراعــة منح رخصة من دون أن
يقوم بدراسة .في اآللية ،يعرض طلب االستصالح
ع ـلــى ال ـب ـلــديــة ث ــم امل ـح ــاف ــظ ،و أخ ـي ـرًا ي ـق ــرر ال ــوزي ــر
بالرفض أو املوافقة .في هذه الحالة ،الوزير وافق من
دون أي موافقة محلية .وهذا جزء من مخاوفنا .ملاذا
حصلت األمور بهذه الطريقة؟
ـ ـ رئيس بلدية كفرفالوس :تعرضنا لحملة ممنهجة
نـحــن وأم ــل أب ــو زي ــد وخـلـيــل حــرفــوش عـلــى خلفية
مشروع دنــش .ونرفض إنشاء أي مقلع أو كسارة
أو مجبل بــاطــون .كمشروع زراع ــي ،لــم يصل إلينا
شــيء ولــم يـعــرض علينا فــي البلدية .عندما يطرح
علينا امل ـشــروع ال ــزراع ــي ،سـنـعــرض امل ـشــروع على
استشاريني زراعيني وبيئيني لنعطي الجواب.
ـ ـ حرفوش :نحن كاتحاد نتبنى الفكرة ونتولى األمر.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :قرار وزير الداخلية ال عالقة
له باألثر البيئي .أوعز إلى القطعات األمنية بمواكبة
األشـغــال .هــذا يعني قلع الناس من أرضها ملــدة 20
عامًا .تلقى بنك «عــوده» طلبًا للحصول على قرض
وقــدم أصحاب املشروع املستندات وحضر مخمن
عقاري الى صفاريه لتخمني قيمة العقار .وحصل
املــال ـكــون عـلــى  8مــايــن دوالر مـقــابــل اسـتـصــاح
األراضي ،ووزير الزراعة تقاضى رسوم الترخيص
مل ـش ــروع بـقـيـمــة  8م ــاي ــن دوالر .املـ ـش ــروع يعني
أعمال حفر في األرض ملدة  10سنوات ،ما يعني أن
نسب السرطان ستزيد ،علمًا بــأن طريق صفاريه
ال تتحمل مرور شاحنة عليها .سننام على الطريق
ولن نسمح لكميون بأن يمر.
ـ ـ السبع أعني :لن نمر من صفاريه .هدفنا أن ننجز
مشروعًا نموذجيًا يقتدى به ّ
ونمد أيدينا لنتعاون
معًا.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :لو اجتمعنا قبل سنة لم نكن
لنعترض.
ـ ـ رئـيــس بلدية أن ــان :مــا حصل عملية غــدر عندما
أعطت الوزارات التراخيص.
ـ ـ السبع أعني :أنا ّ
لدي توجيهات بأن ال أنفذ أي شيء
على األرض إال بالتراضي معكم.
ـ ـ روم ــان ــوس :امل ـشــروع كـلــه غ ــش .هــو تـعــويــض عن
إق ـفــال مجبل الـبــاطــون وك ـســارة الـشـمــاع .املـشــروع
ليس مربحًا إال عندما تنقلون الناتج.
ـ ـ رئيس بلدية كفرجرة :نريد إنشاء ســوق زراعــي
ضمن املشروع.
ـ ـ رئـيــس بـلــديــة كـفــرفــالــوس :فــي ح ــال ع ــدم موافقة
البلديات ،كيف ستنفذون املشروع؟
ـ ـ السبع أعني :في مشروع بقسطا املماثل ،بعنا الناتج
(صخور وترابة بيضاء) الى معمل سبلني وفق عقد.
القانون يسمح لي بالتصرف .وعندها سنضطر إلى
الدخول في دعاوى مع البلديات.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :حسب اإلفادة العقارية التي
حصلوا عليها ،ال يحق لهم إنشاء سوق زراعي.
ـ ـ حــرفــوشّ :أي م ـشــروع إنـمــائــي نـ ّ
ـرحــب ب ــه .لكننا
ّ
ضد أي كسارة .وهناك ميثاق وقعنا عليه كأعضاء
اتحاد .هذا قرارنا النهائي .بالنسبة إلى املشروع ،بعد
إنجاز دراسة األثر البيئي واالطالع عليها سنحيلها
ال ــى خ ـبــراء إلبـ ــداء ال ـ ــرأي .ول ــن يـمــر ش ــيء مــن دون
موافقتنا.
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طالب دكتوراه «اللبنانية» يعتصمون:

تشحيل األعداد خضع لسياسة انتقائية
زينب إسماعيل
ق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ن ـ ـشـ ــر امل ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـع ــال ــي
لـ ـ ـل ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ـ ــي اآلداب وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
اإلنسانية واالجتماعية في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة الئـ ـح ــة ب ــأس ـم ــاء ال ـط ــاب
املـ ـقـ ـب ــول ــن مل ـت ــاب ـع ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه مــع
عالماتهم .عملية النشر كانت سرية،
ّ
وع ـل ــم الـ ـط ــاب ص ــدف ــة ب ــأن ـه ــا عــلـقــت
في مبنى املعهد ،فيما ال أثــر لالئحة
على املوقع اإللكتروني .اتضح في ما
بعد أن عددًا من الطالب الذين لم ترد
أسماؤهم بني املقبولني لم ُيستدعوا
إلجـ ــراء مـقــابـلــة شـفـهـيــة (وه ــي شــرط
أســاســي وتـشـكــل ج ــزءًا مــن الـعــامــة)،
كـمــا لــم يـجــر إب ــاغ ّ
أي مــن املرشحني
املرفوضني بأسباب رفضهم ،وال على
ّ
أي أساس وضعت العالمات.
ّ
ال ـطــاب الــذيــن تــم إق ـصــاؤهــم نــظـمــوا
أم ـ ــس تـ ـح ـ ّـرك ــا أمـ ـ ـ ــام م ـب ـن ــى اإلدارة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
امل ـ ـت ـ ـحـ ــف ،مـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــإجـ ــابـ ــات عــن
ك ــل أس ـئ ـل ـت ـهــم .إض ــاف ــة الـ ــى «س ــري ــة»
ال ـن ـتــائــج ،شـكــا املـعـتـصـمــون م ــن رفــع
معدل النجاح من  70إلى  80في املئة،
ومــن ثــم مــن  80إلــى  85فــي املـئــة .كما
ش ـك ــوا م ــن ال ـن ـتــائــج ال ـص ــادم ــة الـتــي
تمثلت بقبول  90طالبًا فقط من بني
 385مرشحًا ،بمعدل عشرة أشخاص
من كل اختصاص ،رغــم حصول عدد

الفــت مــن الـطــاب على امل ـعــدالت التي
تــم رفـعـهــا ،مــا جعل الـطــاب يتهمون
اإلدارة باالستنسابية غير املبررة.
الـ ــافـ ــت هـ ــو ت ـب ــري ــر الـ ـعـ ـم ــادة ل ـق ــرار
تـ ـح ــدي ــد أعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـط ـ ــاب امل ـق ـب ــول ــن
لجهة اعتبارها أن تحديد العدد هو

ّ
للحد مــن «طـفــرة الــدكــاتــرة» التي
حــل
يشهدها لبنان!
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــون عـ ـ ــرضـ ـ ــوا
«مظلوميتهم» املتمثلة في حرمانهم
الحق باملضي في مسارهم األكاديمي.
ُ
ً
صفا ،مثال ،طالبة استبعدت بعد أن

ُ
نـجـحــت ف ــي املـقــابـلــة الـشـفـهـيــة وقـبــل
م ـخ ـط ـط ـه ــا .عـ ـن ــد اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاره ــا عــن
السبب ،قيل لها إن قبولها غير ممكن
ّ
ألن ـهــا رب ــة م ـنــزل! وإن «غـيــرهــا عنده
ّ
كتب وأبحاث وأشعار قدم وما نجح»!
بـعــد تــواصــل بـعــض ال ـطــاب مــع عــدد

من االعتصام أمام مبنى االدارة المركزية للجامعة اللبنانية أمس (مروان طحطح)

عصام خليفة يخرج بـ«سند إقامة»
بعد ساعتني من االستجواب في قصر عــدل بيروت،
خرج الدكتور عصام خليفة بـ«سند إقامة» من الدعوى
املرفوعة ضـ ّـده من رئيس الجامعة اللبنانية ،الدكتور
فؤاد أيوب ،بجرم القدح والذم .خروج ال يعرف خليفة
مــا إذا كــان نهائيًا أو أنــه سيتبع بـخـطــوات أخ ــرى قد
ّ
تعيده للمثول أمــام القضاء الحقًا .لكن ،ما يعرفه أنه
سيتابع «الـقـضـيــة» الـتــي اتـهــم بسببها بــالـقــدح والــذم
حتى نهايتها ،أال وهي البت في «كفاءة» أيوب من خالل
متابعة التحقيق بالدعوى التي كان قد ّ
تقدم بها سابقًا
الطبيب الشرعي ،عماد محمد الحسيني ،أمام القضاء
«وال ـتــي ق ـ ّـدم مــن خــالـهــا الــوثــائــق الــازمــة الـتــي تؤكد
وجــود تزوير في ملف الدكتور فــؤاد أيــوب لجهة عدم
حصوله على دكتوراه في الطب الشرعي من روسيا»،
بحسب خليفة.
ال يجد خليفة ّ
مبررًا لتأجيل البت في دعوى الحسيني

س ــوى «الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة الـتــي مــورســت لتجميد
الدعوى والحيلولة دون الحكم فيها» ،معلنًا ـ ـ في الوقت
ّ
نفسه ـ ـ أنــه «إذا لم يبت القضاء بالدعوى املرفوعة»،
فسيضطر الت ـخ ــاذ اإلج ـ ــراء الـ ــازم ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ولــو كــان من طريق رفــع دعــوى مشابهة .و«إذا وقفت
الــدعــوى ،بــدي إحـكــي أنــا واملـحــامــي لـشــوف شــو بدي
أعمل» .املطلب الوحيد بالنسبة إليه أن «يعرض أيوب
أمام القضاء شهاداته» .ال أكثر من ذلك وال أقل.
يرفض خليفة اتهامات «البعض» بــأن ما يفعله يأتي
فــي خانة «الـخــافــات الشخصية أو الفئوية» ،مشددًا
على أن ما قام ويقوم به هو «من أجل سمعة الجامعة
ُ
اللبنانية» ،وهي التي «ضربت ألجلها على عدد الشعر
اللي براسي» .يرى خليفة أن «اللبنانية» تعيش «أسوأ
أيامها الـيــوم» ،ومــا يفعله وغيره هو «لضمان بقائها
م ــاذًا حـصـيـنــا لتعليم أوالدن ـ ـ ــا» ،ب ــدل أن تـبـقــى كما

يريدها البعض «أشبه بمزرعة لهم بيحطوا وبيشيلوا
بدون رأي املجالس التمثيلية».
وك ــان خليفة قــد مـثــل ،أم ــس ،أم ــام املـبــاحــث الجنائية
فــي قـصــر ع ــدل ب ـي ــروت ،فـيـمــا تـضــامــن مـعــه أعـضــاء
مــن رابـطــة قــدامــى األســاتــذة الجامعيني فــي الجامعة.
وعقب خروجه من االستجواب ،اتهم األخير «الدكتور
أي ــوب بــانـعـكــاس مـمــارســاتــه عـلــى أوض ــاع الـجــامـعــة»،
الفتًا إلــى «تحذير اللجنة املنبثقة من املجلس األعلى
لتقييم األبحاث والتعليم العالي في االتحاد االوروبــي
مــن اسـتـمــرار مـســار الجامعة كما هــو عليه ،ألن ذلك
قد يوصل إلى عدم اعتراف الدول األوروبية بشهادات
الجامعة اللبنانية» .ورأى أن «األمر في غاية الخطورة».
وختم كلمته أمــام املتضامنني بتجديد ّ
تعهده «بعدم
االستكانة إال بعد إبراز الحق وإزهاق الباطل».
(األخبار)

مــن األس ــات ــذة ،اكتشفوا أن العالمات
الـنـهــائـيــة ال ـتــي نــالــوهــا (ال ـت ــي ت ــوزع
ع ـلــى م ـقــاب ـلــة شـفـهـيــة ودراس ـ ـ ــة ملف
الطالب واملخطط ّ
املقدم) ،والتي جرى
التعتيم عليها بحرص من قبل املعهد،
ّ
تخولهم متابعة دراستهم العليا ،إال
أن هــذا لم يكن كافيًا ليروا أسماءهم
مــن بــن املـقـبــولــن .ال ـطــاب تــواصـلــوا
مــع أس ــات ــذة مـعـنـيــن ب ــاألم ــر ،ليتبني
ّ
لـهــم ،وفــق مــا قــالــوا ،أن كــل الخطوات
التي قام بها مجلس الجامعة من رفع
معدل النجاح وتحديد عدد املقبولني
(« )...لـ ــم ي ـكــن إال تـطـبـيـقــا لـسـيــاســة
ان ـت ـقــائ ـيــة مـبـنـيــة ع ـلــى مـحـســوبـيــات
وت ــدخ ــات ح ــزب ـي ــة .وقـ ــد ت ــم تـجــاهــل
املعايير األكاديمية املـحــددة مــن قبل
املعهد ،ليتم العمل على أســاس خلق
توازن طائفي».
ّ
مصادر من داخل املعهد أكدت بدورها
ّ
أن «ط ــاب ــا بـمـشــاريــع بـسـيـطــة وغـيــر
كفوءة تم قبولهم فقط لوساطتهم او
قرابتهم بــرؤســاء الـلـجــان» ،على رغم
تــراوح عالمات طالب تم رفضهم بني
 80و 90من مئة.
يــرفــض ال ـطــاب الــذيــن تــم إقـصــاؤهــم
من دون وجه حق إكمال دراستهم إال
في الجامعة اللبنانية ،ألسباب عدة،
أبــرزهــا ع ــدم قــدرتـهــم عـلــى االنـتـســاب
إلــى جامعة خــاصــة .وتـجــدر اإلش ــارة
إلى أن بعض الطالب نالوا شهاداتهم
تبعًا للنظام القديم (أي نظام األربــع
سنوات لالختصاص) ،ويحق لهؤالء
ال ـت ـقــدم ل ــدراس ــة ال ــدك ـت ــوراه م ــن دون
إج ـ ـ ــراء ام ـت ـح ــان قـ ـب ــول حـ ـت ــى ،إال أن
ه ـ ــؤالء أي ـض ــا تـ ـ ّـم إب ـع ــاده ــم م ــن دون
س ـبــب واض ـ ــح .خ ــال ال ـت ـح ــرك ،سمح
الثـنــن مــن املـنـظـمــن بمقابلة رئيس
الـجــامـعــة ف ــؤاد أيـ ــوب .لــم يـكــن الـلـقــاء
مثمرًا .أبعد أيــوب نفسه ،معتبرًا أنه
ال يـسـتـطـيــع ات ـخ ــاذ أي إج ـ ــراء حـيــال
املشكلة ،ألن «ال عــاقــة» لــه بالقرارات
الـ ـت ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذت ،م ـع ـت ـب ـرًا أن مـجـلــس
الجامعة هــو املـســؤول واملعني األول
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـخ ــص ال ـق ـض ـي ــة .وه ـ ــذا،
للمناسبة ،كــان اللقاء األول الرسمي
بــن الـطــاب ورئــاســة الجامعة (التي
لــم يكن قــد صــدر عنها أي رد رسمي
حول املوضوع) ،إذ إنها كانت تستمر
في رفض طلبات الطالب بلقائها.
بــدورهــم ،أكــد الطالب استمرارهم في
الـتـحــرك ومـطــالـبــة املـعـنـيــن بتسوية
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وعـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ــروا عـ ـ ــن ن ـي ـت ـهــم
بمقاضاة اإلدارة أمام مجلس شورى
الــدولــةّ ،
مهددين بالتصعيد في حال
لم يتم التجاوب معهم.

تقرير

في وادي الحجير :من لم يمت بالزبالة مات بغيرها!
داني األمين
ّ
على التالل املطلة على محمية وادي
الحجير ،مــن لــم يمت بالزبالة مات
بغيرها! قريبًا مــن املـكــان ال ــذي كان
مكبًا للنفايات وألطنان من األدويــة
واألم ـ ـصـ ــال ق ـب ــل أن ُي ـق ـف ــل بــالـشـمــع
ُاألح ـمــر ،بـقــرار قضائي منذ عامني،
ش ّيد معمل جديد لتدوير االطــارات
املستعملة.
في منطقة «جبل الجماعة» ،في بلدة
ُ
برعشيت (بنت جبيل) ،تجمع آالف
االطــارات من مختلف املناطق ،حيث
ُ
ُ
وت ّ
حول بعض مخلفاتها الى
تحرق
زيـ ــوت .لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ت ـبــدو فـكــرة
املعمل بيئية بامتياز ،كونها تساهم
في التخلص من االطارات املستعملة.
لـ ـك ــن ،ب ـع ــد شـ ـه ــور ع ـ ــدة ع ـل ــى بــدئــه

العمل ،بدأت اآلثار السامة بالظهور.
ويروي سكان املنطقة أن رائحة الغاز
بــدأت تنتشر فــي املنطقة فــي أوقــات
مختلفة ،مــا أدى ال ــى تــزايــد حــاالت
الـ ــدخـ ــول الـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات .وب ـعــد
اح ـت ـجــاجــات ع ــدي ــدة تــوقــف املـعـمــل،
بحسب رئيس بلدية برعشيت علي
فـ ــرحـ ــات ،م ــؤق ـت ــا ع ـل ــى أن يـسـتــأنــف
العمل من جديد وفــق شــروط بيئية
أفضل.
ّ
م ـص ــدر م ـتــابــع أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
املعمل «يحمل ترخيص بـنــاء فقط،
ولم يحصل على ترخيص من وزارة
البيئة ،علمًا أنه يحتاج الى موافقة
الـ ــوزارة وادارة املـحـمـيــة» ،الفـتــا الــى
أن ّ املخالفة «مغطاة سياسيًا» .فيما
حذر رئيس بلدية عيترون سليم مراد
مــن أن «األح ـي ــاء السكنية امل ـجــاورة

ل ـب ـلــدتــي ع ـي ـنــاتــا وك ــون ــن تـتـعــرض
مل ـخــاطــر ص ـح ـيــة وب ـي ـئ ـيــة مـخـتـلـفــة،
بسبب دخان املعمل ومحارق مكبات
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـش ــوائ ـي ــة» .ون ـ ّـب ــه الــى
خـطــر الـتـلــوث عـلــى «امل ـيــاه الجوفية

معمل لتدوير
االطارات المستعملة
ّ
يوزع سمومه على
قرى المنطقة

ف ــي ن ـط ــاق مـحـمـيــة الـحـجـيــر وال ـتــي
يستخدمها أبناء املنطقة».
ي ــذك ــر أن أربـ ـع ــة م ـك ـب ــات لـلـنـفــايــات
ت ـنــدلــع حــرائ ـق ـهــا يــوم ـيــا ع ـلــى كتف
م ـح ـم ـيــة وادي ال ـح ـج ـي ــر ،وتـ ـت ــوزع
أضـ ـ ــرارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــرى والـ ـبـ ـل ــدات
امل ـ ـجـ ــاورة ،وت ـت ـســرب سـمــومـهــا الــى
املـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـج ــوفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـح ــت،
بسبب مخالفات بيئية ،مــورد املياه
الرئيسي آلالف املواطنني ،بعد حفر
العديد من اآلبار ّاالرتوازية في وادي
املحمية ،يتم ضخ مياهها الى القرى
والبلدات املجاورةّ .
وأدت هذه اآلبار،
اضافة الى نحو سبع آبار أخرى تم
حفرها في وادي املحمية ،الى جفاف
نبع الحجير.
مــايــن الـ ـ ــدوالرات ال ـتــي تــم انفاقها
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـع ــام ــل ف ــرز
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وتـخـمـيــر ال ـن ـفــايــات ف ــي بـنــت جبيل
وم ــرج ـع ـي ــون ،ل ــم تـفـلــح ف ــي الـقـضــاء
على مشكلة النفايات ،بعد أن ّ
تحول
عــدد منها مــراكــز لتجميع النفايات
وحرقها بسبب زيادة كلفة التشغيل
وسوء االدارة .وأوضح رئيس اتحاد
ب ـ ـلـ ــديـ ــات جـ ـب ــل عـ ــامـ ــل عـ ـل ــي ال ــزي ــن
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وافق على بناء معمل كبير ومتطور
ل ـفــرز ن ـفــايــات ب ـل ــدات اتـ ـح ــادي بنت
جـبـيــل وم ــرج ـع ـي ــون« ،ل ـك ــن املـشـكـلــة
ال ـيــوم فــي اخـتـيــار امل ـكــان املـنــاســب».
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن املـ ـع ــام ــل ال ـص ـغ ـي ــرة
«أثبتت فشلها ،نظرًا لكلفة تشغيلها
الباهظة ،وبـنــاء معمل كبير يخفف
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ويـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فــي
االستفادة من كمية النفايات الكبيرة
لتوليد الطاقة».

توضيح من
رئيس المحكمة
الجعفرية

سهرة مع
السالحف البحرية
في صيدا

برعاية بلدية صيدا ،تنظم «جمعية أمواج البيئة» ،مساء اليوم« ،سهرة مع السالحف البحرية» على املسبح الشعبي في املدينة .تهدف السهرة التي تقام بالتعاون
مع «جمعية أصدقاء زيرة صيدا» ونقابة الغواصني املحترفني وهيئات أهلية وكشفية ،إلى التوعية على أهمية السالحف في املنظومة البحرية وضرورة الحفاظ
عليها وعلى نظافة البحر .رئيس «جمعية أصدقاء الزيرة» عضو بلدية صيدا كامل كزبر لفت إلى أن برنامج السهرة يتضمن عرض فيلم عن السالحف
ً
وإعالن رئيس البلدية محمد السعودي نتائج دراسة ملستوى نظافة شواطئ صيدا .علمًا بأن شواطئ املدينة الرملية لم تشهد في العقود األخيرة إقباال من
قبل السالحف البحرية لوضع بيوضها على غرار شواطئ الزهراني وصور جنوبًا ،باستثناء الزيرة( .تصوير علي حشيشو)

ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى م ــا ورد عـلــى
غــاف «األخ ـبــار» أمــس تحت
دوامـ ـ ــة
ع ـ ـنـ ــوان «ن ـ ـسـ ــاء فـ ــي ّ
املحكمة الجعفرية :معلقات
ّ
ال مـ ـط ــلـ ـق ــات» ،ن ـف ــى رئ ـيــس
املحكمة الشرعية في املجلس
اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األع ـلــى
ال ـس ـي ــد ع ـل ــي م ـك ــي مـ ــا نـقــل
عنه بــأن «املـحــاكــم الجعفرية
فــي لبنان محاكم ُمحترقة»
وأن «ه ــذه مـحــاكــم ح ـمــراء ال
ينقصها إال البنزين لتحترق
بــالـكــامــل» .وأوض ــح مـكــي أن
«غ ــاي ــة م ــا قـلـنــاه ان الـشـغــور
القضائي وعدم تعيني رئيس
ل ـل ـم ـحــاكــم أدى ال ـ ــى تــأخ ـيــر
األحكام واملعامالت ،وطالبنا
ب ـ ــإع ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة لـ ـق ــان ــون
املحاكم والتعجيل في تعيني
القضاة والرئيس».

ّ
حنفي رئيسًا للجمعية الدولية لعلم االجتماع في غزة «حيث تتحول العظام إلى غبار»
ان ـ ـت ـ ـخـ ــب مـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــو ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـب ـح ـث ـي ــة األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي ع ـلــم
االجـتـمــاع فــي الجامعة األميركية فــي بيروتو
ال ـب ــروف ـس ــور سـ ــاري حـنـفــي رئ ـي ـســا للجمعية
الدولية لعلم االجتماع للسنوات االربع املقبلة.
رئـيــس تحرير املجلة العربية لعلم االجتماع
«اضـ ــافـ ــات» ان ـت ـخــب لـلـمـنـصــب أثـ ـن ــاء ان ـع ـقــاد
املــؤتـمــر الــدولــي للجمعية فــي مــديـنــة تورنتو
الكندية االسبوع املاضي.
تـضـ ّـم الجمعية الــدولـيــة أكـثــر مــن  6700عضو
باحث من انحاء العالم .وقد تنافس حنفي مع
مــع بــاحـثــن بــارزيــن مـثــل مــاركــوس تشولتس
من «املدرسة الجديدة للبحوث االجتماعية في
نـيــويــورك» و سوجاتا باتل مــن جامعة حيدر
اب ــاد فــي ال ـه ـنــد .وق ــد تــم انـتـخــابــه مــن الـجــولــة
األول ــى ،اذ حصل على ثلثي األص ــوات ( 59من

أصل  91مندوبا).
ّ
وح ـن ـفــي ال ـبــاحــث ال ـعــربــي ّ
األول الـ ــذي يـحــتــل
ه ــذا املـنـصــب بـعــدمــا ك ــان ي ـتــواله بــاحـثــون من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ــا .وه ــو فلسطيني
األص ـ ـ ـ ــل نـ ـش ـ ـ ــأ ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا وت ـ ــاب ـ ــع دراس ـ ـتـ ــه
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .ثـ ــم ع ـم ــل فـ ــي م ـص ــر واألراض ـ ـ ـ ــي
ّ
يستقر في لبنان
الفلسطينية وفرنسا قبل ان
ّ
مـنــذ ع ــام  .2005ورك ــز فــي حملته االنتخابية
على ضرورة ان تكون الجمعية الدولية كونية
ّ
ت ـم ــثــل ب ــاح ـث ــي ال ـش ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب ع ـل ــى ح ـ ّـد
ســواء ،مع رفضه للطرح االختزالي ملفكري ما
بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة الــذيــن ركـ ــزوا عـلــى هيمنة
الـشـمــال عـلــى الـجـنــوب مـتـنــاســن ان مــا يعيق
انتاج املعرفة هو االستبداد املحلي الذي يطرد
الـبــاحــث مــن مــؤسـ ّـســات الـبـحــث أو يـضـعــه في
غياهب السجون أو يمارس القمع على انتاجه.

ف ــي  30آذار املـ ــاضـ ــي ،ان ـط ـل ـقــت ت ـظ ــاه ــرات
«مسيرة الـعــودة» فــي قـطــاع غــزة املحاصر،
ّ
مستمرة حتى اليوم ،رغم استخدام
وال تزال
ّ
جيش االحـتــال االســرائـيـلــي الـقــوة املفرطة
لـقـمــع املـتـظــاهــريــن ،مــا َّأدى إل ــى اسـتـشـهــاد
أكثر من 100متظاهر وإصابة اآلالف حتى
اآلن.
من بني هؤالء ،استقبلت العيادات الخمس
ال ـت ــاب ـع ــة مل ـن ـظ ـمــة «أط ـ ـبـ ــاء ب ــا ح ـ ــدود» فــي
ً
القطاع عــددًا هائال من املصابني ،وشهدت
ّ
تحول العظم فيها ،حرفيًا ،إلى
على حاالت
ٍ ّ
غبار .ورغــم أن العمليات الجراحية تحقق
ّ ّ
استقرارًا لبعض املصابني ،إل أن معظمهم
ـرات
ف ــي حــاجــة إل ــى عـمـلـيــات إضــاف ـيــة وف ـت ـ ٍ
طويلة من إعادة التأهيل.
ت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـي ــث ت ـت ـح ـ ّـول ال ـع ـظ ــام إلــى

غـ ـب ــار» ،ت ـع ـقــد امل ـن ـظ ـمــة ح ـل ـقــة ن ـق ــاش حــول
الــوضـًـع اإلنـســانــي والـطـبــي فــي قـطــاع غــزة،
إضافة إلــى مشاهدات من املـيــدان .وتتخلل
الحلقة مداخالت لرئيس قسم األبحاث في
مــؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية الــدكـتــور
م ــاه ــر ش ــري ــف ،املـ ــديـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـكـتــب
أطباء بال حدود اإلقليمي في لبنان جيهان
بسيسو ،ورئيس قسم الجراحة التجميلية
وال ـتــرم ـي ـم ـيــة ف ــي امل ــرك ــز ال ـط ـبــي لـلـجــامـعــة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت الــدك ـتــور غـســان أبــو
ستة.
* اإلثـنــن  30تـمــوز ال ـجــاري ،مــن  7وحـتــى 8:30
ـاء ،فــي دار النمر ّ
مـسـ ً
للفن والـثـقــافــة ،كليمنصو،
الحمرا ،بيروت.
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رياضة

رياضة

أرشيف

الكرة اللبنانية

ّ
يوم غصت مالعبنا بالنجوم الفلسـطينيين

الكرة الفلسطينية في لبنان تعاني...

ال عفو عن طارق جرايا
هذه هي خيارات النجمة البديلة
علي زين الدين

في ضوء احتالل الصهاينة لمعظم
أراضي فلسطين في  ،1948اضطر
أكثر من نصف الشعب الفلسطيني
للجوء إلى البالد العربية المجاورة .كان
للبنان حصة كبيرة من ّالالجئين .آالف
رحالهم
من الشباب الوافدين حطوا ّ
مع أهاليهم في مخيمات موزعة
على جنبات عدد من المدن اللبنانية
على أمل العودة ،وبين هؤالء الشباب
المئات ممن تعلقوا بحبال كرة القدم
وبرزوا في ميادينها نتيجة تباريهم
واحتكاكهم اليومي مع الالعبين
المحتلين من اإلنكليز .إلى جانب
آمال العودة ،جاء هؤالء بشغفهم
معهم ،ومنه كرة القدم

المقاومة
الكرة
ِ
عرفت مرحلة ما بعد النكبة وجوهًا كروية الفتة ،أبرزها ابراهيم عبد الفتاح
«أبو هاني» ،املتزوج من شقيقة نجم منتخب لبنان في الخمسينيات أحمد
عالمة قبل وقوع النكبة بثالث سنوات .خالل مشاركته اللعب مع الضباط
االنكليز بحكم عمله معهم ضمن فرقة سالح اإلشارة (االتصاالت) كان
يعمد إلى تسريب ّ
تحركاتهم إلى املقاومني األوائل بقيادة عبد القادر
الحسيني .كان ابن طولكرم من املؤسسني األوائل لنادي شباب الساحل
اللبناني الذي ّ
دربه وجمع العبيه والحقًا برز في صفوفه أوالده الثالثة هاني
وجاد ومحمد .باإلضافة إلى «أبو هاني» ،هناك أسماء كثيرة ملعت في الكرة
اللبنانية ،من بينها جمال الخطيب ،سمير ّ
نصار ،حسني قاسم ،جميل
عباس ،رامي وعلي أسعد في النجمة ،وأحمد فستق ،يوسف السوداني،
صبحي أبو فروة ،محمد الشريفّ ،
حمادي ،عمر ومحمد أدلبي ،محمد
وأحمد ووليد يحيى ،حسني كيبا ،وأحمد الخضر في األنصار.

يتقاضى طاقم الحكام
الفلسطيني  50دوالرًا فيما
يتقاضى اللبناني  150و 200دوالر
اخ ـت ـي ــار األن ــدي ــة لــاع ـبــن «طــائ ـف ـيــا».
وهـ ــذه ال ـحــالــة الـلـبـنــانـيــة قــائ ـمــة «مــن
ّ
زمــان كتير» .األندية املسيحية فتشت
عـ ـ ــن ض ــالـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
املسيحيني ومثلها األندية املسلمة .أما
ّ
من تجاوز هذا الفخ املقيت فكان يفتش
عن شعبية أو مصلحة مادية أو رفقة
حميمة مــع أصحابه مــن الــاعـبــن .لم
يـنـ َـس الفلسطينيون يــومــا جــذورهــم.
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وم ـ ـنـ ــذ األشـ ـ ـه ـ ــر األول ـ ـ ــى
للنكبة عمد الشباب الفلسطيني إلى

ال عفو عن املدرب التونسي طارق جرايا .هكذا حسم االتحاد اللبناني لكرة القدم قراره
أمس الخميس في الجلسة التي حضرها الرئيس هاشم حيدر لربع ساعة قبل املغادرة.
ُ
جلسة «على السريع» لم تعرض خاللها االقتراحات التي كان يحملها عضو اللجنة
التنفيذية وائل ّ
شهيب ،للبحث في الوضع املــادي الذي تعيشه األندية الكروية«ِ .قمار»
ُ
إدارة النجمة أخرجها خاسرة من على الطاولة التي يديرها اتحاد الكرة .الجهاز الفني
ّ
يوم واحد على انطالق مسابقة كأس النخبة ،التي تسبق
بات بحاج ٍة ملدر ٍب جديد قبل ٍ
مواجهة الذهاب مع األهلي املصري في  13آب املقبل ضمن دور الـ  32من بطولة كأس
ُ
ملعطيات
العرب لألندية األبـطــال ،فيما تلعب املرحلة األولــى من الــدوري في  14أيلول.
ٍ
وأسباب ما ،راهنت إدارة النادي «النبيذي» على العفو عن املــدرب ،الذي لم يكن ضمن
ٍ
الحسابات لقيادة الفريق في املسابقات املحلية الرسمية ،إذ كان من املفترض أن تكون
ُ
مهمته محصورة بــالــدور التمهيدي للبطولة العربية الــذي لعب في مصر ،لكن إنهاء
التعاقد معه من جانب السالم زغرتا ،ونجاحه في ّ
التأهل إلى الدور الثاني ،جعاله الخيار
األول للموسم الجديد .ولكن إذا كان النجمة قد خسر هذا الرهان ،فعلى ماذا كانت إدارة
ُ
السالم زغرتا تراهن عندما اتفقت مع املدرب املوقوف حتى ختام موسم 2019-2018
ُ
لقيادة الفريق قبل انتقاله إلى النجمة؟ وهل كان من املمكن أن يعفى عن املدرب في حال
التزامه االتفاق مع النادي الشمالي ،الذي كان أحد إدارييه سببًا بمضاعفة العقوبة من
ُ
سنة إلى سنتني ،كما يزعم جرايا؟ املهم لدى االتحاد أن «شوكته» لم تكسر .واألكيد
ّ
ـدرب جديد
أن موسم النجمة سيتأثر ،إال إذا تداركت اإلدارة النتيجة سريعًا بضم مـ ٍ
يعرف الدوري ،نسبة إلى الفترة القصيرة قبل انطالق الدوري ،أو تسليم القيادة إلى أحد
املدربني في الجهاز الفني الحالي.

ماذا بعد جرايا؟

إبراهيم وزنة
ف ــي ل ـب ـن ــان ش ـه ــد م ـط ـلــع الـسـتـيـنـيــات
تـبـلــور نـجــومـيــة ال ـعــديــد م ــن الـشـبــاب
الـ ــذيـ ــن وص ـ ـلـ ــوا ص ـ ـغـ ــارًا مـ ــع آب ــائ ـه ــم
إل ــى املـخـيـمــات املستحدثة فــي لبنان.
ت ـس ــاب ـق ــت األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ل ـكـســب
جـ ـه ــوده ــم ض ـم ــن ص ـف ــوف ـه ــا .وخـ ــال
س ـب ــاق «ال ـت ــدع ـي ــم» الـ ـك ــروي ه ــذا كــان
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تشكيل فــرق شعبية داخــل املخيمات،
حـيــث أطـلـقــوا عليها أس ـمــاء بلداتهم
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـعــاقــة م ــع األرض
والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ .وصـ ـ ــل عـ ـ ــدد ت ـل ــك ال ـف ــرق
م ـط ـلــع ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات إلـ ــى أك ـث ــر مــن
ّ
 60فريقًا مــوزعــة على مخيمات برج
البراجنة ،صبرا وشاتيال ،مار الياس،
تــل الزعتر (بـيــروت والضاحية) ،نهر
الـ ـ ـب ـ ــارد ...وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر .أك ـث ــر من
نـصــف ه ــذه ال ـف ــرق كــانــت ف ــي بـيــروت
وضواحيها .ومن ّ
أهمها على صعيد
الـنـتــائــج واإلنـ ـج ــازات واالس ـت ـمــراريــة،
ال ـك ــاب ــري (ت ــأس ــس ف ــي ع ــام  1951في
بـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة) ،ال ـق ـس ـطــل (،)1955
البعث ( ،)1955الشعلة ( ،)1964نجوم
ف ـل ـس ـط ــن ( ،)1965ح ـي ـف ــا والـ ـق ــدس
(.)1970
بعد ان ــدالع الـحــرب األهلية فــي لبنان

ت ــواصـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ــات ت ــأس ـي ــس ال ـف ــرق
ب ــإي ـع ــازات سـيــاسـيــة وح ــزب ـي ــة ،لتطل
علينا فرق جديدة .كمال ناصر وأريحا
والخالصة والطالئع والديموقراطية
ّ
(القسام) وتل الصافي ( ،)1976مجدو
وطـ ــوبـ ــاس ب ـل ــدن ــا والـ ـك ــرم ــل (،)1977
ط ـب ــري ــا وط ــولـ ـك ــرم ( ،)1978األق ـص ــى
( ،)1980وفـلـسـطــن وال ـكــرامــة وجنني
وامل ـج ــدل والـجـلـيــل وش ـه ــداء األقـصــى
وغـ ـي ــره ــا .م ــا ه ــو الفـ ـ ــت ،أن مـنـتـخــب
فلسطني فــي حقبة السبعينيات كان
يـتــم اخ ـت ـيــاره م ــن لـبـنــان وس ــوري ــا (9
العبني من كل بلد) ،أما اليوم فغالبيته
من فلسطني حيث يشرف على إدارتــه
جـبــريــل ال ــرج ــوب ،وي ـتـ ّـم التنسيق مع
ل ـب ـن ــان ع ـب ــر دي ـ ــاب ال ـخ ـط ـيــب (رئ ـي ــس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان).
انتهت الحرب اللبنانية التي شاركت

فـيـهــا فـصــائــل مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ،لكن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ب ـ ـقـ ــوا ،وبـ ـق ــي مـعـهــم
ش ـغ ـف ـهــم ب ــالـ ـك ــرة .ول ـت ـن ـظ ـيــم ال ـحــركــة
الـ ـك ــروي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ب ـي ــروت
الـكـبــرى تـ ّـم تأسيس «تجمع األنــديــة»
ّ
ف ــي ع ــام  ،1994إال أن ال ـخ ــاف ــات بني
أعـ ـض ــائ ــه ج ـ ّـم ــدت ن ـش ــاط ــه وح ــرك ـت ــه.
ولكن في الفترة التي سبقت االجتياح
اإلسرائيلي للبنان ( )1982ونظرًا إلى
ّ
ك ـث ــرة األن ــدي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ــوزع ــة
بـ ــوالءات ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى واألح ـ ـ ـ ــزاب
ّ
وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،نـ ــظـ ــم ال ـ ـقـ ـ ّـي ـ ـمـ ــون ع ـلــى
الحركة الكروية الفلسطينية الــدوري
الـفـلـسـطـيـنــي .ش ـ ــارك ف ــي ال ـ ـ ــدوري 14
فــريـقــا نـصـفـهــا مــن مـخـيـمــات ب ـيــروت.
أقيمت املـبــاريــات على مــاعــب املدينة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة وال ـ ـص ـ ـف ـ ــاء وال ـش ـب ـي ـب ــة
املــزرعــة ،وتمتع كل فريق بحق إشــراك

ّ
ثــاثــة العـبــن لـبـنــانـيــن .ســتــة مــواســم
فـقــط تـقــاســم ألـقــابـهــا حيفا والـطــائــع
والــدي ـمــوقــراط ـيــة .الع ـب ــون م ـعــروفــون
ارت ـ ــدوا قـمـصــان ال ـف ــرق الفلسطينية،
ن ــذك ــر م ـن ـهــم ح ـس ــن ش ــات ـي ــا ،شــاهــن
فـ ـ ــرزان ،ول ـيــد زي ــن ال ــدي ــن ،غ ـســان أبــو
ذي ـ ـ ــاب ،أس ـع ــد ق ـل ــوط (ف ــري ــق ح ـي ـفــا)،
عـ ـ ــدنـ ـ ــان ح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل حـ ـي ــدر
وغيرهم.

ّ
الزقاّ :أيام العز

لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـحــالــي ،تـ ّ
ـوجـهـنــا إلــى
املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب وال ـح ـك ــم والـ ــاعـ ــب ،ال ـكــابــن
محمد الــزقــا ( 61عــامــا) املـشــرف على
نادي شهداء األقصى .في منزله عند
أط ـ ــراف مـخـيــم ب ــرج ال ـبــراج ـنــة رحـنــا
ن ـس ـت ــذك ــر امل ــاض ــي بـ ـش ــوق وح ـن ــن.

ع ـن ــد ال ـت ـط ــرق إلـ ــى ال ــوض ــع ال ـحــالــي
للكرة واألنــديــة الفلسطينية ،يسهب
«أبـ ـ ـ ــو ت ــوفـ ـي ــق» فـ ــي تـ ـش ــري ــح الـ ـك ــرة
الفلسطينية املتهالكة« .ل ــوال بعض
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ـه ــا بـعــض
األحـ ـ ـ ـ ــزاب واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
وجمعيات أوروب ـيــة تـجــاه فرقنا في
ّ
امل ـخ ـي ـمــات لـتـعــطـلــت ال ـل ـغــة ال ـكــرويــة
وغابت مفرداتها بني أجيالنا» ،يقول
الزقا .أخبرنا عن املبادرة التي قام بها
فريق سلتيك االسكتلندي في سياق
ت ـضــام ـنــه م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ح ـيــث ع ـمــد مـشـجـعــوه إل ــى رف ــع علم
فلسطني فــي املـ ّ
ـدرجــات .الحقًا حضر
وفـ ــد م ــن ال ـ ـنـ ــادي االس ـك ـت ـل ـن ــدي إل ــى
بـ ـي ــروت واج ـت ـم ــع م ــع ف ــري ــق ش ـهــداء
األقصى وتبادلوا القمصان ،وأخذوا
على عاتقهم تــزويــد الـفــريــق ببعض

ال ـت ـج ـه ـيــزات وامل ـ ـعـ ـ ّـدات .سـ ــارع الــزقــا
وأحضر الشهادات التي ّ
حصلها في
ميادين التدريب والتحكيم واإلدارة
ً
ق ــائ ــا« :مـ ــاذا أف ـعــل ب ـهــا ،ال أستطيع
أن أق ـ ــود م ـب ــاري ــات وال ي ـحــق لـلـفــرق
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إش ـ ـ ـ ــراك أكـ ـث ــر مـ ــن الع ــب
فلسطيني كالعب محلي .هــذا القرار
ي ـج ــب دراس ـ ـتـ ــه ب ـح ـك ـمــة وإن ـس ــان ـي ــة،
فهناك أجيال كروية ولدت في لبنان،
تـتـمــرن وت ـت ـطــور وتـحـتــك مــع ال ـفــرق.
يـتــم اخـتـيــار األك ـثــر تــألـقــا ونـقـلــه إلــى
إح ــدى األنــديــة ،أمــا الـبــاقــي فينتظره
البؤس والشقاء .الواقع أفضل بكثير
ف ــي األردن  ،ح ـيــث ي ـصــل راتـ ــب أحــد
ال ــاع ـب ــن الـ ــى  5آالف دوالر أي مــا
ي ــوازي مــوازنــة فــريــق فلسطيني في
لـبـنــان» .وعــن األنــديــة وتــوزيـعـهــا في
بـيــروت ،لديه الكثير أيضًا«...أنشأنا
أخيرًا اللجنة الرياضية الفلسطينية
لتنظيم ال ــدورات والـبـطــوالت بــن 17
ّ
نــاديــا مــوزعــن على مخيمات البرج
وص ـ ـبـ ــرا وش ــاتـ ـي ــا وم ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس».
ولـتـبـقــى األن ــدي ــة ف ــي ح ــرك ــة نشيطة
ومـسـتـمــرة ،يـصــار إل ــى تنظيم دورة
األض ـ ـ ـحـ ـ ــى ودورة ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـضـ ــان
وكـ ــأس الـنـخـبــة ب ــن  6فـ ــرق ،ويـخـتــم
«املوسم الفلسطيني» بكأس السوبر.
م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـ ـك ـ ــرة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة فــي
لبنان كـبـيــرة .زوال املــاعــب وارتـفــاع
ت ـك ـل ـفــة الـ ـتـ ـم ــاري ــن أدت إل ـ ــى ت ــراج ــع
ظهور الالعبني املــوهــوبــن وتــزايــدت

ّ
اإلص ــاب ــات ،ألن ال ـب ـعــض ي ـصـ ّـر على
ال ـل ـعــب ع ـلــى ال ـب ــاط ــون تــوف ـي ـرًا لــدفــع
املــال .يشرح الزقا« :يزيد في إعاقتنا
ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـشـ ــح امل ـ ـ ـ ــادي وض ـغ ــط
النازحني السوريني إلــى املخيمات».
فقراء يستقبلون فقراء .يختم املدرب
مـسـتـنـكـرًا« :يـتـقــاضــى طــاقــم الـحـكــام
الفلسطيني  50دوالرًا عـلــى امل ـبــاراة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـق ــاض ــى الـ ـحـ ـك ــم ال ـل ـب ـن ــان ــي
 150و 200دوالر ع ــن ك ــل مـ ـب ــاراة»،
وواف .وال ــزق ــا
ـاف
ٍ
وهـ ــذا الـتـمـيـيــز كـ ـ ٍ
ل ـي ــس وح ـ ـي ـ ـدًا .ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة ،غـ ّـصــت
مــاع ـب ـنــا ب ــال ـن ـج ــوم الـفـلـسـطـيـنـيــن.
بـ ــن ع ــام ــي  1975و 1982ت ـك ــاث ــرت
األن ــدي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـكـنـهــا كــانــت
مرآة للمجتمع الفلسطيني في لبنان
ّ
آن ـ ــذاك .لـقــد عـكـســت ص ــورة الـتـشــظــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـف ـص ــائ ــل والـ ـح ــرك ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ـت ــراج ـع ــت ع ـم ـل ـيــات
تـفــريــخ الــاعـبــن عـلــى حـســاب إع ــداد
املقاتلني ،ليواصل جيل السبعينيات
فــي تلك املــرحـلــة وحـيـدًا فــي الساحة.
أما في التسعينيات ّ
فقيدت األنظمة
الـ ـك ــروي ــة امل ـح ـل ـيــة ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــدد
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي األنـ ــديـ ــة ،م ــا أجـبــر
اآلخ ــري ــن عـلــى االن ـك ـفــاء .مــن بـقــي في
الساحة في الوقت الراهن ال يتجاوز
عديده  20العبًا  ،يجتهدون ليواصلوا
م ـس ـي ــرت ـه ــم ب ـم ــواج ـه ــة ال ـص ـع ــوب ــات
والتمييزِ ،مــن آث ــار االح ـتــال ،وتعب
اللجوء.

أخبار محلية
شكوى ضد الحكمة

ت ـق ــدم الع ـب ــا ن ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة ال ـســاب ـقــان علي
فخر الــديــن وغـســان نعمة بشكوى للمجلس
الـتـحـكـيـمــي ل ـكــرة الـسـلــة ف ــي االت ـح ــاد الــدولــي
للعبة ضــد ن ــادي الـحـكـمــة .ويـطــالــب الــاعـبــان
النادي بدفع مستحقاتهما املالية التي تصل
قيمتها مجتمعة إلى حوالى  100ألف دوالر.
ويبلغ عقد فخر الدين  60ألف دوالر تقاضى
منها  16.500دوالر ،بينما عقد نعمة هو 57
ألف دوالر تقاضى منها  13ألف دوالر .ومن
امل ـتــوقــع أن تـفــاقــم ه ــذه ال ــدع ــوى مــن مشاكل
ّ
ّ
ستعرضه
واملالية ،كما
نادي الحكمة اإلداريــة
لـعـقــوبــات مــن االت ـحــاديــن اآلس ـي ــوي والــدولــي
للعبة.

البقاع الرياضي ُيعير الموسوي

أعـلــن ن ــادي النجمة تعاقده مــع مهاجم نــادي
ّ
الـبـقــاع الــريــاضــي ،علي مــوفــق املــوســوي (20

عامًا) ،باإلعارة ملوسم واحد ،مع أحقية الشراء
في املوسم املقبل .الالعب الذي كان قد اختير
من بني أفضل الالعبني الناشئني في املوسم
مــا قبل املــاضــي ،لعب  21م ـبــاراة فــي املوسم
املــاضــي ،ســاهــم خــالـهــا بتسجيل  5أه ــداف
(سجل  3وصنع  ،)2مساهمًا ببقاء فريقه في
الدرجة األولــى .وبــات املوسوي ثالث صفقات
«النبيذي» الــذي يضم الالعبني الشباب ،بعد
مـحـمــود كـعــور ( 18عــامــا) وأم ـيــر الحصري
( 25عامًا).

انتقاالت كرة السلة

ّأكـ ــدت م ـصــادر س ـلـ ّ
ـويــة اق ـت ــراب الع ــب نــادي
ال ـت ـضــامــن ال ـ ــزوق ومـنـتـخــب ل ـب ـنــان ج ـيــرارد
حـ ــديـ ــديـ ــان م ـ ــن الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى ك ـش ــوف ــات
نـ ــادي أط ـل ــس الـ ـف ــرزل ال ـص ــاع ــد حــدي ـثــا إلــى
دوري الــدرجــة األول ــى لـكــرة السلة اللبنانية.
وسيستفيد أطلس مــن خبرة حــديــديــان في
دوري الدرجة األولى ،وفعالياته كالعب قادر

عـلــى الـلـعــب فــي املــركــزيــن «4و .»5مــن جهة
ثانية نفت مصادر نادي املريميني الشانفيل
مــا أشـيــع عــن الـتـعــاقــد مــع الــاعــب الـلـبـنــانــي ـ
األسترالي جوليان خزوع ليكون في صفوف
الـنــادي املــوســم املقبل .يــذكــر أن الــاعــب كان
قد ّ
تعرض منذ حوالى ثالث سنوات إلصابة
ّ
قوية أبعدته عن املــاعــب .ومــن جهته اقترب
نـ ــادي ه ــوب ــس م ــن ال ـت ـعــاقــد م ــع امل ـ ــدرب بــول
كــاف ـتــر ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أش ـ ــرف خـ ــال بـعــض
فـتــرات املــوســم املــاضــي على تــدريـبــات نــادي
التضامن ،كما ّ
درب أيـضــا نــادي هومنتمن
في السنوات السابقة.

ً
العبان ّ
ثالثة
أجنبيان بدال من
ّ

أج ــرى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـســلــة بعض
الـتـعــديــات عـلــى نـظــام الـبـطــولــة املـحـلـ ّـيــة .وأقــر
االت ـح ــاد اعـتـمــاد العـبــن أجـنـبـيــن اثـنــن على
أرض امل ـل ـعــب ،إض ــاف ــة إل ــى الع ــب ثــالــث على
ً
مقاعد البدالء ،بدال من النظام القديم الذي كان

يسمح بـمـشــاركــة ثــاثــة العـبــن أجــانــب على
أرض املـلـعــب .وح ــدد االت ـح ــاد مــوعــد انـطــاق
الـبـطــولــة للموسم  2018ـ  2019لـلــرجــال في
 14تـشــريــن الـثــانــي/أكـتــوبــر املـقـبــل .كـمــا قــرر
إقــامــة ال ــدوري مــن مرحلتي ذهــاب وإي ــاب ،ثم
االنـتـقــال إل ــى دور الثمانية ونـصــف النهائي
ً
والنهائي مباشرة ،وإلغاء مرحلة املجموعات
التي أقيمت في السنوات املاضية (مواجهات
األندية الخمس األوائ ــل) .والقــى قــرار االتحاد
استحسانًا من قبل الالعبني اللبنانيني ،الذي
أصـ ــدروا بـيــانــا أك ــدوا فـيــه أن «ه ــذه الـخـطــوات
االعتبار إلى االعب اللبناني ،كما ّأمنت
أعادت ً
ل ــه ح ـمــايــة افـتـقــدهــا ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة» .وق ــال
ّ
اللبنانيون في بيانهم ّإن «هذا القرار
الالعبون
أعاد األمل والحافز لالعبني الناشئني والشبان،
بحجز مقعد في دوري الدرجة األولــى ،والذي
كــان شبه مـعــدوم فــي الـســابــق ،بسبب وجــود
أكثر من نصف الفريق على أرض امللعب من
الالعبني األجانب».

قبل املــدرب التونسي ،كان اسم موسى حجيج على رأس الالئحة التي يحملها رئيس
اتفاق بني الطرفني كاد أن يصل إلى الخاتمة السعيدة ،لوال
النادي أسعد صقال .شبه
ٍ
ألسباب عدة .حجيج فسخ عقده مع طرابلس وبقي
اإلداريني
االعتراض من قبل بعض
ً ٍ
في منزله ،وهو قد يكون ينتظر مكاملة هاتفية من النجمة للعودة إلى املفاوضات التي
بــدأت قبل نحو شهرين .منطقيًا ،يبدو حجيج األفـضــل بــن املــدربــن اللبنانيني غير
ناد .هو أحد أبرز نجوم الفريق سابقًا ،وكان قد أشرف عليه لسنتني
املتعاقدين مع أي ّ ٍ
ونصف ،قبل التنقل بني أندية عدة ،محرزًا لقب كأس التحدي مرتني مع شباب الساحل
والراسينغ ،وكأس السوبر مرة مع العهد .املشكالت التي دارت في النادي خالل فترة
ّ
تولي حجيج تدريب الفريق تبدو غائبة نسبيًا ،فـ«الحرس القديم» غادر ،ولن يكون من
بني قدامى «النبيذي» سوى املدرب ،إلى جانب مساعده حسني حمدان ،وبالتالي ستكون
غرفة املالبس بقيادة حجيج وحده.
ُ
اسـ ٌـم محلي آخر طـ ِـرح في أروقــة النادي أخيرًا ،هو كابنت منتخب لبنان السابق رضا
ُ
ّ
عنتر .املدرب ّ
املتفرغ لألكاديمية خاصته التي ستفتتح بعد أيام ،كان قد فسخ عقده مع
الراسينغ ،واالنتقال إلى تدريب النجمة بهذه السرعة محل نقاش بني النجماويني .رغم
ّ
أن مسيرته التدريبية ال ّ
التحدي
تتعدى سنة واحدة ،إال أنه استطاع تحقيق لقب كأس
مع الراسينغ ،ومسألة الخبرة ال تبدو أنها مطروحة بقوة ،إذ إن حجيج قاد النجمة وهو
العب ،فيما يعمل عنتر أساسًا للحصول على شهادات تدريبية ،وكان قد قضى فترة
معايشة مع نادي فرايبورغ األملاني أخيرًا.
ّ
لــأجــانــب مـكـ ٌ
ـان فــي الئـحــة املــرشـحــن أيـضــا .أب ــرز ه ــؤالء األملــانــي روب ــرت جاسبرت،
ال ــذي أش ــرف على العهد واألن ـصــار ســابـقــا .رغــم أنــه لــم يحقق أي لقب مــع الفريقني،
لكن مستواهما الفني خــال قيادته كــان عاليًا .خسر لقب ال ــدوري باألمتار األخيرة
مــع «األص ـفــر» ،وق ــاده إلــى ال ــدور نصف النهائي مــن مسابقة كــأس االتـحــاد اآلسيوي
للمرة االولــى في تاريخه ،فيما كــان مـشــواره مع «األخـضــر» أقصر ،إذ قــاده في تسع
ُّ
مباريات خالل بطولة الدوري قبل تسلم مساعده سامي الشوم املهمة ،وتعيني التشيكي
فرانتشيك ستراكا.
إذًا« ،فــاز» االتـحــاد وخسر النجمة ومــدربــه التونسي .هكذا أصـ َّـر االتـحــاد على قــراره
بـعــدم العفو .العفو ال ــذي صــدر عــن الالعبني املــراهـنــن وك ــاد أن يعيدهم إلــى منتخب
ّ
لبنان ،والعفو الذي يصدر عن الحكام أيضًا ،والتحكيم الذي كان سبب إيقاف جرايا،
ّ
سيتحمل مسؤولية أعماله.
والتونسي
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رياضة

رياضة

بوندسليغا

حول العالم

هامبورغ في الدرجة الثانية

الجماهير (ال) تنظر إلى الخلف وتنتظر

ّ
توقفت ساعة
وّ 261يومًاً ،
بعد  54عامًا ّ
ّ
«فولكسبارك» التاريخية معلنة تنحي أحد كبار ألمانيا عن
عرشه .سنوات طوال في ّ
الدوري األلماني ،لم تشفع
هامبورغ الكبير
عند الكرة بعدم الهبوط .هكذا هوى
ّ
من دوري األضواء إلى ظلمة دوري ّ
الدرجة الثانية ،تاركًا
الجماهير على حافة األطالل ،تنظر إلى فوق ،وال ترى.
هامبورغ في الدرجة الثانية ،من ّ
يصدق؟
حسين فحص
ّ
ّ
ادي الذي طاملا
هامبورغ هبط إذًاّ .الن ّ
ّ
تغنت جماهيره بأنه النادي الوحيد
ّ
ال ــذي لــم يهبط مطلقًا ،هبط وحيدًا
ّ
ّ
تاركًا منصة الكبار لكل من دورتموند
وبــايــرن ميونخ .لم ينجح هامبورغ
بتفادي الهبوط في الجوالت األخيرة
ً
كـمــا ك ــان ي ـحــدث ع ـ ــادة ،فــرغــم الـفــوز
ـوروسـ ـي ــا ّم ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ،
ع ـل ــى ب ـ ّ
ه ـب ــط ال ـ ــن ـ ــادي ال ــشـ ـم ــال ــي ب ـع ــد ف ــوز
فولفسبورغ  1-4على كولن الهابط
مـسـبـقــا .لــم ي ـنـ ُـج ه ــذه املـ ــرة .والــواقــع
أن غياب فريق «الـ ّـديـنــاصــورات» عن
أض ـ ـ ــواء امل ـن ــاف ـس ــة ،أن ـس ــى جـمــاهـيــر
«عراقة» هامبورغ .آخر بطولة
الكرة ّ
ً
لـهــذا الــنــادي الـعــريــق قــد تـعــود فعال
ً ّ ّ
إلــى حقبة قديمة فـعــا ،إل أن فريق
شمال أملانيا ّ
يعد أحــد أكبر وأنجح
ّ
الفرق في تاريخ الدوري األملاني .وقد
كان لهامبورغ العديد من ّ
الصوالت
ّ
والـ ـ ّج ــوالت ب ــن م ـنـ ّـصــات الــت ـتــويــج،
ّ
فحقق لقب الـ ّـدوري األملاني  6مــرات،
كأس أملانيا  3مـ ّـرات ،كأس ّ
السوبر 3
ّ
مـ ّـرات وكــأس الـ ّـدوري األملاني مرتني.
ّ
محليًاّ ،أم ــا أوروب ـ ّـي ــا فاستطاع
هــذا
أبطال
ـأس
ـ
ك
تحقيق
هامبورغ
ـادي
نـ
ً
الكؤوس األوروبــي عام  1977إضافة
إلــى دوري أبـطــال أوروب ــا عــام .1983
ناد كبير.
إنه ّ ٍ
ّ
وال ــن ــادي الـكـبـيــر مـحــطــة لـكـثـيــر من
ّ
ّ
الــاعـبــن العمالقة .مـ ّـر عبره كــل من
فليكس ماغاث ،رافاييل فاندرفارت،
زي روبــرتــو ،فــان نيستلروي ،أوفــي
زي ـل ــر ،فــران ـتــس ب ـك ـن ـبــاور وغـيــرهــم
ّ ّ
م ــن أي ـق ــون ــات ال ـك ــرة .إل أن مــدرســة
هـّ ــام ـ ـبـ ــورغ ل ـ ــم تـ ـ ـخ ـ ـ ّـرج لـ ـن ــا أسـ ـم ــاء
رن ــان ــة م ـنــذ س ــون ه ـيــونــغ م ــن عــام
ّ
 ،2010األم ــر الـ ــذي ك ــان لــه أث ــر كبير
ّ
ّ
تدريجيًا ليحتل
فــي تــراجــع الفريق

مـ ــركـ ــز وص ـ ـيـ ــف ال ـ ـقـ ــاع فـ ـ ّـي امل ــوس ــم
املاضي ويهبط .هبوط الــنــادي ّ
يعد
فــاج ـعــة إذا مّــا اس ـت ـعــرض ـنــا ا ّمل ـســار
ّ
من الناحية
التاريخي للن
ادي .لكن ّ
ّ
ّ
االقتصادية ،يعد هبوط النادي أمرًا
طبيعيًا ّ
َ
جدًا.
ّ
أج ــرى هــام ـبــورغ تـغـيـيــرات هيكلية
ّ
الصيف املاضي عبر تحويل القسم
ّ
االحـ ـ ـتـ ـ ــرافـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي م ـت ـع ــدد
ّ
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــات ّإلـ ـ ــى ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة
ـص ال ــن ـف ـق ــات ،ب ـعــد أن بلغت
لـتـقـلـيـ ّ
ديون النادي نحو  100مليون يورو
وفقًا ملا ذكرته صحيفة «هامبورغر
م ــورغ ـن ـب ـ ّـوس ــت» .م ـب ـلــغ كـ ــان كـبـيـرًا
بعض الــشــيء على جيب امللياردير
كــاوس ميكايل كونه .وكــان الحدث
األبـ ــرز فــي زعــزعــة مــوســم هــامـبــورغ
هو إقالة املــدرب جو تسينباور بعد
الهزيمة أمام هرتا برلني بهدف دون
مقابل ،عند افتتاح منافسات املرحلة
السادسة والعشرين ّ
ّ
للدوري األملاني
ّ
ّ
ّ
لكرة القدم .كان النادي يعتزم التشبث
ّ
بـتـسـيـنـبـ ّـاور حــتــى آخ ــر لـحـظــة ،لكن
رئيس الــنــادي ديتمار بايرسدورف
ّ
مجبرًا على اتـخــاذ قــرار
وجــد نفسه ّ ً
ـاص ــة بـعــد انـ ــزالق الـفــريــق
اإلق ــال ــة خ ـ
إلــى ّأول مــراكــز الـهـبــوط (املــركــز )16
بفارق نقطتني فقط عن شتوتغارت
ّ
ّ
متذيل الترتيب العام حينها .خروج
ّ
ّ
في ذلــك الوقت الحساس من
امل ـ ّـدرب ّ
ّ
الـ ــدوري أث ــر سلبًا عـلــى ال ـجــو الـعــام
ّ
ف ـ ّـي غ ــرف ــة امل ــاب ــس .ف ـق ًــد ال ــاع ـب ــون
الــثـقــة بأنفسهم خـ ّ
ـاصــة بـعــد موجة
ّ
ّ
ـي أظ ـهــرهــا املـشــجـعــون
ال ـغ ـضــب ال ـت ـ ّ
ّ
عـقــب س ــوء الــن ـتــائــج ،وال ـ ــذي انفجر
ف ــي آخ ــر جــولــة بـعــد ال ـه ـبــوط ،حيث
رم ــى املـشـ ّـجـعــون الـقـنــابــل الـ ّـدخــانـ ّـيــة
ّ
على اللعبني .وبعد إقالة تسينباو،
ّ
ارتــأى املسؤولون حينها أن الفريق
بحاجة إلــى منقذ مــن داخ ــل الفريق

كايزر سالوترن...
كان ياما كان!
ّ
يعد نادي كايزر سالوترن،
ّ
الشياطني الحمر كما يحبّ
أو
ّ
مشجعوه ،أحد أبرز
يناديه
أن
ّ
األندية التي غابت عن األضواء.
ّ
وقد ّ
تأسس النادي في 1900
ّ
بعد أن تم دمج ناديي «جيرمانيا
 »1896و«أف جي كايزر
ّ
سالورتن» .اتصفت فترة وجود
ّ
ّ
ّ
النادي في الدوري بالنجاح
ّ
فاستطاع النادي تحقيق لقب
ّالدوري ّ 4
مرات ،كأس أملانيا
ّ
مرتني إضافة لتحقيقه كأس
ّ
ّ
السوبر األملاني مرة واحدة .وفي
ّ
تاريخه ضم الفريق أسماء المعة
كاألسطورة فريتز فالتر الفائز
مع املنتخب األملاني بكأس العالم
ّ
 ،1954إضافة لكونه النادي
ّ ّ
ّ
األول الذي احترف فيه النجم
األملاني مايكل باالك ،هذا وقد
ّ
هبط النادي عام  2011بعد أن
ّتوج قبلها بسنوات قليلة بلقب
ّ
ّالدوري .التراجع املخيف ّ في األداء
وانخفاض مستوى الطموحات
نتج عنه هبوط الفريق إلى ّالدرجة
ّ
ّ
الثالثة ،ما يثير التساؤالت تجاه
ّ
مستقبل الفريق .وسيحدد
ّ
ّ
العمومية
للجمعية
اجتماع طارئ
ّ
سيتم فصل فريق
ما إذا كان
املحترفني إلى شركة ،وهو ما
للمستثمرين املحتملني
سيتيح
ّ
ّ
ضخ رأس املال عله يعيد
الفريق ـ أحد أعضاء مؤسسي
البوندسليغا ـ إلى دوري
األضواء.
طموحات
الجماهير
أعلى من
ّ
الدرجة
ّ
الثانية
(أرشيف)

عـ ــوض االس ـت ـع ــان ــة بـ ـم ـ ّ
ـدرب جــديــد،
ف ــأوك ـل ــت م ـه ـ ّـم ــة ال ـ ـهـ ــروب م ــن شـبــح
الـهـبــوط إلــى بيتر كنيبل ال ــذي ّ كان
ّ
يتولى منصب مدير الكرة بالنادي
قبل ثمانية أسابيع فقط مــن نهاية
ّ
ّ
منطقيًا
الـ ـ ـ ّـدوري .وب ــدا ه ــذا ال ــط ـ ّـرح
نـظـرًا لضيق الــوقــت املتبقي لنهاية
ال ـ ّـدوري .غير ّأن املـ ّ
ـدرب الجديد كان
يـفـتـقــر ل ـل ـخ ـبــرة ،ف ـقــد ح ـصــل كنيبل

ميونخ  1860والمليونير األردني
كما هي حال كايزر سالورتن هبط نادي
ّ
الحضيض.
ميونخ  1860مــن الـقــمــة ًإلــى ّ ً
ـاش حقبة ذهبية في كرة
كبير
ميونخ عـ ّ
ّ
ّ
القدم تكللت بالنجاحات املحل ّية ،حيث
ك ــان فــريــق مـيــونــخ  1860أح ــد مؤسسي
البوندسليغا هو اآلخر ،أشهر بكثير من
منافسه ّبــايــرن ميونخ فــي تلك الحقبة،
ّ
إذ إنــه حقق وقتها ال ـ ّـدوري األملــانــي مـ ّـرة
ّ
ّ
والكأس األملانية مرتني.
ه ـ ــذا وق ـ ــد م ـ ـ ّـر ع ـل ــى ال ـف ــري ــق ال ـك ـث ـيــر مــن
ّ
األسـ ـم ــاء ال ــامـ ـع ــة ،وك ـ ــان أي ـق ــون ــة ال ـكــرة
األملــانـيــة فرانتس ّبيكينباور قريبًا جـ ّـدًا
ّ
ّ ّ
من التوقيع مع الــنــادي في  ،1958إل أن
ّ
ّ
خطة انتقال ابن الـ  13عامًا تبددت وقتها
ّ
بـعــد أن ت ــم صفعه عـلّــى وجـهــه مــن العــب
فــي ال ـفــريــق .هـبــط ال ــن ــادي لـلـمـ ّـرة األول ــى
مــن الـبــونــدسـلـيـغــا ع ــام  ،1970ث ـ ّـم عوقب

ّ
بالهبوط ّ
للدرجة الثالثة عام  1982بسبب
ّ
ّ ّ
األزمــة املالية التي ّعاشها وقتها ،والتي
رحــل إثــرهــا ّ فــولــر الــنـجــم الـ ّـصــاعــد آن ــذاك.
ّ
اسـتـطــاع ال ــنــادي بـعــدهــا إي ـجــاد الــتــوازن
وال ـ ّـصـ ـع ــودّ مـ ـج ـ ّـددًا إلـ ــى دوري ال ـ ّـدرج ــة
ّ
األولى إل أنه وبعد  10سنوات أخرى في
ّ
البوندسليغا ،هبط ميونخ  1860مجددًا
ّ
للدرجة الثانية.
في  ،2011حصل حسن إسميك على نسبة
ّ
كبيرة من أسهم الـنــادي ،فعادت البسمة
ل ـج ـم ـهــور ال ـف ــري ــق ب ـع ــد أن أظ ـه ــر امل ــال ــك
الجديد رغبة واضحة لجعل النادي يعود
إلى مصاف الكبار حيث قد أنفق إسميك
ّ ّ
وق ـت ـه ــا ق ــراب ــة  60م ـل ـي ــون ي ـ ــوروّ ،إل أن
تأت بالنتائج
أموال املليونير
األردني لم ِ
ّ
ّ
اللعبون وال ّ
املدربون
املرجوة ،فلم يفلح
ّ
بإعادة عريق ميونخ إلى مكانه الطبيعي.
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ّ
على شهادة التدريب منذ  16عامًا،
ّ
عمل خالل هذه الفترة كمدرب لفريق
فينترتور ّ
السويسري لفترة قصيرة،
وانـ ـتـ ـق ــل ب ـع ــده ــا مـ ـب ــاش ــرة لـيـشـغــل
املــركــز اإلداري فــي ن ــادي هــامـبــورغ.
أم ــل اإلدارة بــاملـنـقــذ ال ـجــديــد ت ـبـ ّـدد
ـى أمــام
ف ــور خ ـســارتــه م ـبــاراتــه ّاألولـ ـ ّ
واستمرت النتائج
بايرن ليفركوزن.
ّ
املخيبة تواليًا إلــى أن هبط الفريق

ال ـعــريــق ّ
ألول مـ ـ ّ ّـرة ف ــي تــاري ـخــه إلــى
دوري ّ
الدرجة الثانية.

ما بعد الهبوط

ّ
ّ
ّ
سيتعي
كـمــا ك ـ ّـل ال ـفــرق ال ـتــي تـهـبــط،
ّ
على النادي السير في طريق من اثنني:
ً
نزوال أو صعودًاّ .إما أن يسمح لالعبيه
ّ
ّ
بــامل ـغــادرة فـيـقــلــل بــالــتــالــي املـصــاريــف
ّ
ّ
امليزانية ،أو أن يحافظ على
ويقلص

ّ
أبرز نجومه ويعزز الفريق ليقاتل من
ّ
أج ــل ال ـع ــودة إل ـ ّـى امل ـكــان ال ــذي ينتمي
إل ـيــه .وال ـق ــرار الـ ّـنـهــائــي طبعًا سيكون
ف ــي ي ــد إدارة الـ ــنـ ــادي ح ـيــث ستلعب
عقلية رئيس هامبورغ ّ
ّ
الدور األبرز في
سيبتغي
ـل
ـ
ه
ـ
ف
ـق.
ـ
ي
ـر
ـ
ف
ـ
ل
ا
مصير
ـر
ـ
ي
تـقــر
ّ
م ـ ــن ه ـ ــذا الـ ـهـ ـب ــوط ت ـق ـل ـي ــل ال ــن ـف ّـق ــات
وم ـجــاراة فــرق دوري الـ ّـدرجــة الثانية
ّ
ـزانـ ّـيــة الـ ّـص ـغ ـيــرة؟ أم أن
م ـ ّـن حـيــث امل ـيـ ّ
ال ــن ــادي س ـي ـحـ ّـضــر ل ـل ـمــوســم الـجــديــد
ً
كـ ـم ــا كـ ـ ــان يـ ـح ــض ــر ع ـ ـ ـ ــادة فـ ــي دوري
ّ
الدرجة األولى؟ أندية كهانوفر ّوكولن
اع ـتــادوا عـلــى وضــع ك ـهــذا ،فــالــنــاديــان
ّ
األملانيان وجــدوا ّ
بالصعود والهبوط
ّ
ّ
ّ
بني ّالدرجات مكسبًا ماديًا ّلهم ،حيث
ّ
أن الــن ـف ـقــات ّف ــي ال ـ ّـدرج ــة الــثــان ـيــة أقـ ًـل
بكثير من النفقات في األولــى ،إضافة
لتحصيلهما ج ــوائ ــز مــالـ ّـيــة ب ـعــد كل
ّ ّ
ّ
عملية صعود أو هبوط ،إل أن الوضع
مختلف.
في
هامبورغ ّ
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـ ــن ـ ـ ــادي غـ ـي ــر م ـط ــال ــب
ّ
ّ
بتحقيق األلقاب كل عــام ،لكن وجوده
ّ
ّ
رجة األولى ضروري جدًا ،حيث
في الد ّ
ّ
يعتبر النادي أحد أبرز معالم الدوري
األمل ــان ــي .حـتــى اآلن ،ت ـبــدو طـمـ ّـوحــات
الجماهير أعـلــى مــن الـ ّـدرجــة الثانية،
ّ
اللعبني ّ
والر ّئيس؟
ماذا عن طموحات
ّ
بـعــد ال ـه ـبــوط ،عــلــق مـســؤولــو الــنــادي
إع ــان ــا ك ـب ـي ـرًا أم ـ ــام امل ـل ـع ــب ،يـحـتــوي
ع ـلــى اعـ ـت ــذار رس ـم ــي إلـ ــى الـجـمــاهـيــر
واعــديــن ّإيــاهــم بالعودة بــأســرع وقــت،
حيث كتبوا فيه« :سنجعلكم فخورين
بهامبورغ مـ ّـرة أخــرى قريبًا ،سنعمل
ّ
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ال ـ ـهـ ــدف ك ــل ـن ــا م ـ ـعـ ــا» .ه ــذا

باق حتى مونديال قطر 2022
تيتي ٍ
ّ
ّ
ـدرب ّ
االتحاد البرازيلي مـ ّ
السيليساو بتمديد عقده حتى
● كافأ
ّ
مــونــديــال قطر  ،2022وذلــك بعد أن قــدم برفقة الـبــرازيــل نسخة
جـ ّـيــدة على الـ ّـرغــم مــن اإلخـفــاق والـخــروج مــن ال ـ ّـدور ربــع النهائي
بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة  .1_2تنظيم الفريق مع تقديم
ّ
كرة ممتعة كانا كفيلني لتجديد الثقة بابن الـ 57عامًا ،حيث كان
ّ
املنتخب الـبــرازيـلــي مــن أ ّب ــرز املــرشـحــن لـلـفــوز بــاملــونــديــال ،لــوال
بعض األخطاء البسيطة التي حالت دون تحقيق املراد .وقد أعرب
ّ
ّ
املدير التنفيذي لالتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو عن ثقته
ّ
الكاملة باملدرب البرازيلي ،حيث قال« :هناك مشروع طويل األمد
ّ
ّ
سيترأسه تيتي ستة أعوام ونصف مشيرًا إلى ّأن النتائج ستكون
ّ
ّ
مثمرة فــي الــسـنــوات املقبلة للكرة الـبــرازيـلــيــة» .واسـتـطــاع تيتي
ـي ،وأن يجعل من فلسفته
أن يبني اسمًا له في الوسط الـ ّـريــاضـ
ّ ّ ّ
ّ
الهجومية نهجًا يطمع به كبار األندية .إل أنه فضل الوفاء ألبناء
وطنه مبديًا رغبته ببناء جيل ذهبي لراقصي ّ
السامبا .وقد أبدى
ّ
ّ
ّ
املدرب امتنانه لالتحاد على الفرصة التي وهبه ّإياها ،معربًا عن
ّ
ّ
سعادته ّ
الجمة بخوض التحدي للمنافسة على البطوالت القادمة.
ويخوض تيتي ّالتحدي الكبير ّ
األول في  2019عندما تستضيف

بالده مسابقة «كوبا أميركا» .وقبل ذلك ،سيلعب املنتخب تحت
إشرافه مباريات ّ
ود ّية أمام الواليات املتحدة في  7أيلول/سبتمبر
ّ
ّ
املـقـبــل ف ــي «اي ـس ــت راث ــرف ــورد بـنـيــوجـيــرســي» .وي ـع ــول الــشـعــب
ّ
املدرب إلعادة املنتخب إلى ّ
البرازيلي على ّ
منصات التتويج.

مارادونا يهاجم األرجنتين
● قال «أسطورة» كرة القدم األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا،
إن اتحاد بــاده للعبة يعتبر مؤسسة كارثية ،وال بد من إعــادة
هيكلته خالل الفترة املقبلة .وفي تصريح تلفزيوني أكد مارادونا:
«مسؤولو االتحاد األرجنتيني يعرفون املطلوب منهم ،ولكن ال يتم
تنفيذه على النحو املنشود ،مما يضر بمصلحة اللعبة الشعبية
األولى في البالد».
وأضــاف مــارادونــا« :من غير املقبول استقبال مسؤولي االتحاد
لالعبي األرجـنـتــن استقبال الفاتحني رغــم خــروجـهــم مــن ثمن
نهائي العرس العاملي».
وخرج املنتخب األرجنتيني من كأس العالم في روسيا  2018من
الدور الثمن النهائي (دور الـ )16بعد الخسارة أمام فرنسا بثالثة
أهداف ألربعة.
وسـبــق ملــارادونــا أن درب املنتخب األرجنتيني فــي كــأس العالم

ّ
حقق لقب ّ
الدوري
األلماني ّ 6
مرات وكأس
ألمانيا ّ 3
مرات

ع ـلــى ص ـع ـيــد امل ـع ـن ــوي ــات .وع ـل ــى هــذا
الصعيد أيـضــا ،وفــي لفتة جميلة من
ّ
نـجــم ال ـفــريــق هــولـتـبــي ،جـ ـ ّـدد الــاعــب
عقده ّ
ّ
وضحى بنصف
ملدة عام واحــد،
راتـ ـب ــه ف ــي س ـب ـيــل إعـ ـ ــادة ال ـف ــري ــق إلــى
ّ
الجماهير
الــواج ـهــة .وط ـمــأن ال ــاع ــب
ّ
إل ــى اس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع داخـ ــل ال ــن ــادي
ّ
تجديد عقده« :كان
بعد أن صرح عقب ّ
واضحًا بالنسبة لي أنني أريد البقاء
هامبورغ ،األسابيع املاضية كانت
مع
ّ
صعبة ولكننا أصبحنا وحدة حقيقية
كفريق مع الجماهير» .هــذا وقــد ّ
جدد
ّ
جان فيات عقده ّمع النادي أيضًا لعام
 2020م ـصـ ّـرحــا أن ــه مــن املـسـتـحـيــل أن
ً ّ
يترك الفريق في هذه الفترة ،قائال إن
ّ
قصته مع الفريق لم تنتهِ بعد.
بـ ــدوره ،وص ــف جــوهــانـيــس سـبــورس،
أحد اإلداريني في الفريق ،قرار هولتبي
ّ
بــأنــه ّتعبير عظيم وإش ــارة قــويــة إلى
ّ
أن ّ ال ــن ــادي لــن يـسـتـسـلــم ،بــل سيقاتل
للنهاية كي يعود أقوى من ما كان.

 ،2010لكنه فشل في التأهل إلــى النصف النهائي وخسر أمام
أملانيا (0ــ .)4ويشغل مارادونا حاليًا منصب رئيس نادي دينامو
بريست البيالروسي ،حيث أعلن الـنــادي ذلــك فــي  19أيار/مايو
املاضي .وقال مارادونا في أول مؤتمر صحافي له مثيرًا الجدل:
«أتذكر جيدًا فيدل كاسترو ،تشافيز ،القذافي ،أعرف أيضًا بوتني،
واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيالروسيا) .آمل بعد
ذلك أن يصبح مشجعًا لنا».
وأمضى فريق املدينة الواقعة في جنوب غرب بيالروسيا والذي
تــأســس عــام  1960أول  32عــامــا فــي الــدرجـتــن الثانية والثالثة
الـســوفـيــاتـيــة ،وق ــد انـتـقــل إل ــى مــالـكــن ج ــدد قـبــل ث ــاث س ـنــوات.
وسـيـتــولــى م ــارادون ــا ( 57عــامــا) سـيــاســة االن ـت ـقــاالت والتطوير
االستراتيجي في النادي.
وشــارك مارادونا كالعب في بالده أرجنتينوس جونيور وبوكا
جونيورز ،قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة
أبرزها برشلونة اإلسباني ونابولي اإليطالي الذي قاده إلى إحراز
لقب الدوري املحلي مرتني ( 1987و.)1990
على الصعيد الدولي ،دافع مارادونا عن ألوان املنتخب األرجنتيني،
وقــاده إلى إحــراز لقب مونديال املكسيك  .1986وتولى مناصب
تــدريـب ـيــة ع ــدة ال سـيـمــا م ــع راس ـي ـنــغ ك ـلــوب ( )1995ومنتخب
االرجنتني ( ،)2010-2008والحقًا الوصل اإلمــاراتــي بني 2011
و ،2012وأخيرًا الفجيرة اإلماراتي.

ماتا يرغب بالعودة إلى المنتخب
● يسعى خ ــوان مــاتــا العــب مانشستر يونايتد إلــى ال ـعــودة إلى
املنتخب اإلسـبــانــي ،ويـبــدو أن ماتا متفائل بهذا الخصوص مع
تعيني لويس انريكي مدربًا جديدًا للمنتخب في وقت سابق من
هذا الشهر.
واستبعد مــاتــا مــن تشكيلة إسبانيا املـشــاركــة فــي كــأس العالم
روسيا  2018من املدرب لوبتيغي ،الذي أقيل قبل انطالقة املونديال
بسبب توقعيه عقدًا مع ريال مدريد اإلسباني لخالفة زيدان.
وقــال ماتا لشبكة «إي.إس.بـ ــي.ان» التلفزيونية« :أنــا محبط لعدم
الذهاب لنهائيات كأس العالم ،ولكن وبغض النظر عن أي شيء
فقد كنت
اتمنى لهم الفوز» ،مضيفًا« :تغيرت األمور اآلن هناك مدرب جديد.
لويس انريكي .أنا سعيد بشأن إمكانية العودة للعب مع الفريق،
وســأحــاول خــوض أكبر عــدد ممكن من املباريات مع املنتخب».
ويـعـتـقــد مــاتــا أن ظ ـهــور جـيــل جــديــد إل ــى جــانــب وجـ ــود العـبــن
من أصحاب الخبرة سيدفع إسبانيا نحو إنـجــازات جديدة في
املستقبل.
ولعب ماتا البالغ من العمر  30عامًا جــزءًا من تشكيلة إسبانيا
التي حققت كــأس العالم في جنوب إفريقيا  ،2010وبطولة أمم
أوروب ــا  ،2012كما كانت آخــر مـبــاراة دولية له في لقاء ودي في
تشرين الثاني/نوفمبر  .2016وسبق ملاتا أن لعب  41مباراة مع
املنتخب اإلسباني سجل فيها  10أهداف.
بدأ ماتا مشوره في مدرسة ريال مدريد قبل أن يتم ترفيعه إلى
ريــال مدريد كاسيا لكنه انتقل إلــى فالنسيا في  2007وقضى
هناك  5سنوات قبل أن يرحل إلى تشيلسي اإلنكليزي حيث حقق
دوري أبطال أوروبا ،قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد.
ويـشــارك ماتا حاليًا مع يونايتد في الجولة التي تسبق املوسم
في الواليات املتحدة حيث سيواجه فريق املدرب جوزيه مورينيو
منافسه
ميالن اإليطالي في كأس األبطال الدولية غدًا الخميس ( 25تموز/
يوليو).

هدف بافار األجمل في روسيا
● ّ
تصدر هدف أحد أبرز مفاجآت املونديال بينجامني بافار قائمة
ّ
ّ
أفـضــل أه ــداف مــونــديــال  .2018فقد أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
ّ
القدم األربـعــاء تعيني هــدف الــشــاب الفرنسي كأفضل هــدف في
ّ
املاراتونية
ّالبطولة .وجاء الهدف في مرمى األرجنتني في املباراة
ّ
الفرنسيني ( )3-4في ّالدور ثمن نهائي لنهائيات
التي انتهت بفوز
كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم ّ فــي روس ـيــا .وسـ ّـجــل مــدافــع شتوتغارد
ًّ
الهدف بتسديدة على الطائر من خارج املنطقة مستغل تمريرة
عرضية مــن لــوكــاس هرنانديز أسكنها الـ ّـزاويــة اليمنى البعيدة
ّ
للمرمى األرجنتيني ،مدركًا التعادل  2-2قبل أن يحسم منتخب
ّ
بــاده النتيجة  .3-4وجــاء الـقــرار عقب استفتاء جماهيري على
املوقع ّ
الرسمي للفيفا ،ومنح التفوق لبافار على حساب الكولومبي
خوان كينتيرو (في مرمى اليابان في دور املجموعات) والكرواتي
لوكا مودريتش (في مرمى األرجنتني ّفي الدور األول).
أداء ّاللعب ّ
الرائع في البطولة جعله محط أنظار العديد من األندية،
ّ
ّ
ويقال ّإن اللعب قد أبرم اتفاقًا شفهيًا مع إدارة بايرن ميونخ على
أن ينتقل للعمالق البافاري في املوسم املقبل.
ّ
الفرنسيني في العرس العاملي حيث
وساهم ابن الـ 22عامًا بتتويج
ّ ّ
للمرة الثانية في تاريخهم بعد الفوز على كرواتيا في
قد ّتوجوا
ّ
املباراة النهائية .2-4
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عدنان السيد حسين *
ق ــرار املـقــاطـعــة الـعــربـيــة إلســرائـيــل والـحــركــة
الصهيونية هــو قــرار شعبي فــي املـقــام األول
م ـنــذ ع ــام  ،1945ث ــم ص ــار ق ـ ــرارًا رس ـم ـيــا في
شهر أيــار  1951عندما قــرر مجلس جامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة إن ـش ــاء م ـكــاتــب إقـلـيـمـيــة في
الدول العربية لفرض حصار اقتصادي على
إسرائيل..
كان مجلس الجامعة قد ّقرر في كانون األول
 1945حظر دخول السلع واملنتجات اليهودية
فــي فلسطني إلــى الــدول العربية ،باعتبار أن
إبــاحــة دخولها يــؤدي إلــى تحقيق األغــراض
السياسية التوسعية للصهيونية العاملية.
تـكــرس ه ــذا الـنـهــج ـ ـ فــي رف ــض أي شـكــل من
أشكال التطبيع ـ ـ مع الثورة املصرية منذ عام
 ،1952حيث اعتبر الرئيس جمال عبد الناصر
أن مواجهة إسرائيل ال تكون فقط بالسالح،
وإنما بالحصار واعتبارها جسمًا غريبًا في
املنطقة العربية .ولم يرضخ ملطلب التطبيع،
عـلــى الــرغــم مــن هــزيـمــة الـجـيــش امل ـصــري في
حرب  ،1967فرفع شعار :ال صلح وال تفاوض
وال اعتراف بإسرائيل.
اس ـت ـمــرت ه ــذه الـسـيــاســة الـعــربـيــة الــرسـمـيــة
حـتــى تــوقـيــع اتـفــاقـيــات «كــامــب دايـفـيــد» بني
مصر وإســرائـيــل فــي عــام  ،1978الـتــي فتحت
باب التطبيع املصري ـ ـ اإلسرائيلي في جميع
املجاالت .هذا على الرغم من الرفض الشعبي
امل ـص ــري لـكــل أنـ ــواع الـتـطـبـيــع ،م ــا دف ــع ق ــادة
إسرائيل إلى الحديث عن «السالم البارد» مع
الجانب املصري.
تجدر مالحظة االتصاالت السرية ،والعالقات
ال ـس ــري ــة ،ال ـتــي ن ـشــأت ب ــن ح ـكــومــات عــربـيــة
ً
وح ـك ــوم ــات إســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ـضــا ع ــن عــاقــات
ب ــن أف ـ ــراد ف ــي ال ـس ـل ـطــات ال ـعــرب ـيــة الـحــاكـمــة
ومسؤولني إسرائيليني .بيد أن هذه العالقات
ّ
كانت خجولة ،ومغلفة بالحياء ولــو بالحد
األدنى ،وال ّيجري تداولها في وسائل اإلعالم.
وعندما وقع اإلسرائيليون والفلسطينيون
فــي عــام  1993صيغة إعــان املـبــادئ املتعلقة
بالحكم الذاتي واالنسحاب من غزة وأريحا،
أو ما اصطلح على تسميته» إتفاق أوسلو»،
سـ ــارعـ ــت اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـ ــى م ـطــال ـبــة

الحكومات العربية بإلغاء املقاطعة العربية
والــدخــول فــي عمليات التطبيع .وكلنا يذكر
كـيــف أن ال ــوف ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـعـيــد مؤتمر
م ــدري ــد لـلـســام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط طــالـبــت
الـ ــوفـ ــود ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة واألردن ـ ـيـ ــة
والـفـلـسـطـيـنـيــة بــالـتـطـبـيــع .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
تــوقـيــع» وادي عــربــة» بــن إســرائـيــل واألردن
في عــام  1994ومــا دعــا إليه من تطبيع شرق
ً
أوسطي واضح ،فضال عما تحدث فيه اتفاق
أوسلو ،فإن عمليات التطبيع بقيت محدودة
طاملا أن إسرائيل لــم تلتزم بنظرية «األرض
في مقابل السالم» ،أي االنسحاب من األراضي
تعط
العربية املحتلة في حرب  ،1967كما لم
ِ
أي إشارات إيجابية للجانب الفلسطيني تدل
على إمكانية قيام دولــة فلسطينية ولو بعد
حني!
اإلستيطان اإلســرائـيـلــي يـتـمــادى فــي الضفة
ً
ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـ ـقـّ ــدس ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـهــويــد،
وكيف إذا أمعنا النظر في دور جدار الفصل
العنصري داخل الضفة الغربية الذي اعتبرته
محكمة ال ـعــدل الــدول ـيــة فــي اله ــاي مناقضًا
للشرعية الدولية؟
أيــن وعــد إسحق رابــن لياسر عــرفــات بوقف
االستيطان؟
أيــن الوعد األول بإقامة دولــة فلسطينية في
عام 1995؟
وأين الوعد الثاني في عام 2000؟ وهكذا في
عام  2003بعيد االحتالل األميركي للعراق؟
وأخ ـ ـطـ ــر مـ ــا حـ ـص ــل هـ ــو مـ ــا قـ ـ ـ ــرره امل ـج ـلــس
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي املـنـعـقــد ف ــي غ ــزة بني
 22و 24نيسان  ،1996لجهة تعديل امليثاق
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي! ن ـعــم ت ـعــديــل املـيـثــاق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،مـ ـيـ ـث ــاق الـ ـت ــاري ــخ
والجغرافيا .إنه تعديل للوطن والهوية ،وهذا
أمــر غير مسبوق ،ولــم يحصل فــي النزاعات
والصراعات الدولية!
السؤال املطروح هنا :ماذا أعطت إسرائيل في
املقابل؟ ال شيء ،بل محاصرة ياسر عرفات في
رام الله ،والتوسع في اإلستيطان ،ومصادرة
ً
أراض ومـيــاه فلسطينية ،وص ــوال إلــى لجان
ٍ
أم ـن ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ملـ ـح ــاص ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن
ومنعهم من املقاومة ،وليس ملنع املستوطنني
ّ
التوسع االستيطاني في الضفة الغربية.
من

وفوق كل ذلك تهويد القدس الشرقية واعتقال
كل مناضل فلسطيني داخل الضفة والقطاع.
أمــا االنـسـحــاب اإلســرائـيـلــي مــن غــزة ،فــإنــه لم
يـفــض إل ــى اس ـت ـقــال ه ــذا ال ـق ـطــاع ال ــذي بقي
م ـحــاص ـرًا م ــن دون م ـطــار وم ــرف ــأ ب ـح ــري ،بل
مـصــادرة كل عالقاته الخارجية بما في ذلك
الحركة التجارية وحركة انتقال األفراد!
في عام  ،1994وتحت وهم السالم املوعود،
ُ
راحت دول عربية تسقط املقاطعة االقتصادية
بغير سـنــد قــانــونــي (عــربــي أو دولـ ــي) ،ومــن
دون أن ت ـق ــرر جــام ـعــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة هــذا
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء .ح ـت ــى إذا ج ـ ــاءت ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
ب ــال ـق ــاه ــرة س ـنــة  ،1996ودع ـ ــت الـ ــى تجميد
التطبيع ،كــانــت الــدولــة العبرية قــد اخترقت
بعض األسواق العربية اقتصاديًا في املغرب
العربي والخليج ،وفتحت آفــاق التطبيع مع
الـيــابــان والـصــن والـهـنــد ودول وســط آسيا،
نــاهـيــك بــاالت ـفــاق الـفــاتـيـكــانــي ـ ـ ـ ـ اإلســرائـيـلــي
تحت عنوان فضفاض هو إحــال السالم في
الشرق األوسطّ ،
وأي سالم؟
الــافــت فــي مـجـمــل عــاقــات الـتـطـبـيــع إص ــرار
امل ـ ـف ـ ــاوض اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى تـ ـ ــرك مـصـيــر
الـقــدس إلــى آخــر مــراحــل املـفــاوضــات العربية
ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،بــالـتــزامــن مــع تهويد القدس
بصورة تدريجية من دون أن تتمكن الرعاية
األردنية وال لجنة القدس املنبثقة عن منظمة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي مــن تـحــريــر ال ـق ــدس ،وال
وقف أعمال اإلستيطان فيها.
واكــب كل ذلــك ،ضغط إسرائيلي وأميركي
على ال ــدول الـعــربـيــة ،بــل وعـلــى ال ــدول كافة،
م ــن خ ــال عـقــد مـجـمــوعــة مــؤت ـمــرات الـشــرق

سقطت الرهانات العربية
والدولية على نجاح عملية
التسوية السلمية

التسمية هي
األوســط وشمال أفريقيا (هذه َ
أميركية إسرائيلية) تحت عنواني :السالم
والتطبيع.
وكثيرًا ما تقدم مطلب التطبيع اإلسرائيلي
على عمليات السالم ،والوعود بإقامة أسواق
ش ـ ــرق أوسـ ـطـ ـي ــة ،وط ـ ــرق مـ ــواصـ ــات ش ــرق
أوسـطـيــة ،وب ـنــاء س ــدود للمياه عـلــى نـهـ َـري
األردن والـ ـي ــرم ــوك ،وت ـح ـل ـيــة م ـي ــاه ال ـب ـحــر،
وإقـ ــامـ ــة م ـش ــاري ــع س ـي ــاح ـي ــة ،ومـ ــد أنــاب ـيــب
النفط والغاز من الخليج إلى حيفا ،وإنشاء
مصرف استثمار الشرق األوسط.
واألخـ ـ ـط ـ ــر مـ ــن كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،وق ـ ـ ــوع خـ ـ ــاف بــن
الحكومات العربية حيال العالقة مع إسرائيل،
فإسرائيل ليست عدوًا عند بعض الحكومات
(ك ــذا) ،مــع مــا يحمل ذلــك مــن تـصـ ّـدع للجبهة
الــداخـلـيــة الفلسطينية والـجـبـهــات العربية،
وهذا هو جوهر التطبيع الذي تريده الدولة
العبرية .حتى إن البيئة الــدولـيــة الخارجية
صارت محكومة بمعادلة مفادها أن تحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائـ ـي ــل ه ــو شـ ــرط لـتـنـمـيــة
ال ـعــاقــات م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة.
وال عجب في ذلــك طاملا أن الـتــوازن الــدولــي ـ ـ
العاملي سقط مع انهيار االتحاد السوفياتي،
وتراجع النظام اإلقليمي العربي بعيد كامب
دايفيد املصرية اإلسرائيلية ووقــوع الحرب
العراقية ـ ـ اإليرانية ،ثم الغزو العراقي للكويت
ومــا تبعه من قيام أوســع تحالف دولــي منذ
الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـتــدم ـيــر الـجـيــش
العربية الى
الـعــراقــي واسـتــدعــاء الحكومات ّ
مؤتمر مدريد للسالم املوعود ،وحضها على
تطبيع العالقات مع إسرائيل.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت
الدبلوماسية التي سعت إلى تطبيق قرارات
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـص ــراع ال ـعــربــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وق ـض ـي ــة ف ـل ـس ـطــن .مـ ـح ــاوالت
اسكندينافية ونمسوية وأوروب ـي ــة ،إضافة
الــى م ـحــاوالت عــدد مــن النخب الفلسطينية
مع األحــزاب اليسارية اإلسرائيلية ،عــدا عما
رافقها من محاوالت أفريقية وإسالمية (في
العالم اإلسالمي) وآسيوية...
كل ذلــك لم يفض الــى ضغوط مضادة في
مــواجـهــة الـضـغــوط األمـيــركـيــة واإلسرائيلية
املـتــوالـيــة لتغيير مـســار ال ـصــراع واستبداله

بــالـتـطـبـيــع وق ـب ــول أم ــر ال ــواق ــع اإلســرائ ـي ـلــي،
أي احـتــال األراض ــي الفلسطينية والعربية
وتشريد شعب فلسطني.
بـت ـع ـب ـيــر آخـ ـ ــر ،س ـق ـطــت ال ــره ــان ــات ال ـعــرب ـيــة
والدولية على نجاح عملية التسوية السلمية
وإحــال السالم بالتفاوض وقبول التطبيع.
وك ـ ــان الـتـطـبـيــع وال ي ـ ــزال ورق ـ ــة إســرائـيـلـيــة
ض ــاغ ـط ــة م ــن دون أن ت ـع ـت ــرف ال ـح ـك ــوم ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة بــال ـح ـقــوق الـعــربـيــة
وقرارات الشرعية الدولية.
أمــا وأن الشرعية الدولية تهاوت مع تراجع
دور األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ت ـح ــت ضـ ـغ ــوط ال ـق ــوة
الـعـسـكــريــة والـتـكـنــولــوجـيــة والــدبـلــومــاسـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا ،فـ ــإن الـتـطـبـيــع صــار
مطلبًا عند عــدد من الحكومات العربية ،في
الوقت الذي أعادت فيه معظم الدول األفريقية
واآلسيوية عالقاتها مع الدولة العبرية.
ثمة رأي دولي مفاده أن عملية التعامل مع
إسرائيل أمر واقــع طاملا أن أصحاب القضية
اعترفوا ّ
وطبعوا ،فهل نكون ملكيني أكثر من
امللك؟
غ ـيــر أن هـ ــذا الـ ـ ــرأي ال يـلـتـفــت الـ ــى أص ـحــاب
األرض ،ال ـ ــى ش ـع ــب ف ـل ـس ـطــن ،وال ي ـع ـتــرف
بأحقية مقاومة اإلحتالل في فلسطني والبالد
ال ـع ــرب ـي ــة وأطـ ـ ـ ــراف املـ ـعـ ـم ــورةُ ،
وي ـس ـق ــط مــن
حسابه قــرارات األمــم املتحدة ،وكأننا نعيش
مرحلة الـغــزو املسلح التي عرفتها البشرية
منذ غابر األزمان!
وعليه ،فإن مطلب املقاومة :املقاومة املسلحة
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة امل ــدنـ ـي ــة ،وك ـ ـ ٌـل أش ـ ـكـ ــال م ـق ــاوم ــة
الـتـطـبـيــع ،ه ــو مـطـلــب حـ ــق ،وم ـط ـلــب شــرعــي
وأخ ــاق ــي وإن ـس ــان ــي .أم ــا عـمـلـيــات التطبيع
فــإن ـهــا م ــرف ــوض ــة وم ــدان ــة ،وه ــي تـعـبـيــر عن
سقوط الحياء عند املطالبني بها.
ال ـت ـط ـب ـي ــع مـ ــرفـ ــوض فـ ــي ال ـ ـشـ ــرع والـ ــوضـ ــع،
ومـخــاطــره جسيمة ،ومـعــروفــة عند قطاعات
واس ـع ــة م ــن ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـعــاملــي ،بـمــا فيها
الرأي العام الغربي .أما املتورطون من العرب،
على اخـتــاف مسؤولياتهم ومواقعهم ،فهم
واهـمــون ،بل هم مستسلمون لشريعة القوة.
وم ـتــى كــانــت شــريـعــة ال ـق ــوة مـظـهـرًا عصريًا
وإنسانيًا؟
*وزير ورئيس سابق للجامعة اللبنانية

يفض إلى استقالل هذا القطاع الذي بقي محاصرًا (أ ف ب)
االنسحاب اإلسرائيلي من غزة لم ِ
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حكومة العهد سيادية
جود حاتم حيدر*
ما إن انتهت حرب الجرود الشرقية الفاصلة
بني لبنان وسوريا ،التي أبعدت خطر اإلرهاب
املباشر عن حدود الوطن ،حتى انطلقت عجلة
لتكريس السيادة الوطنية
تطبيق الدستور
ّ
في وجه أي اعتداء أو تدخل خارجي .فاعتمد
ال ـن ـظ ــام ال ـن ـس ـبــي لــان ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة،
وأنجزت املوازنة بعد غياب طويل .وبانتخاب
مجلس نيابي جــديــد انتهت حقبة التمديد،
وأيضًا تطبيقًا للدستور ،وبعد االستشارات
النيابية امللزمة والتكليف ،واستقالة الحكومة
الـقــائـمــة ،وف ــي انـتـظــار الـتــألـيــف ...هــل توقفت
عجلة الدستور؟
املكلف هو نفسه سعد رفيق الحريري ،الذي
فــاجــأ الجميع بــدعــم تــرشـيــح الـعـمــاد ميشال
ع ــون لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة وان ـت ـخــابــه ،ومــن
عـ ــاد ع ــن االس ـت ـق ــال ــة رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء مــؤك ـدًا
على االنسجام في املوقف السيادي الوطني.
وه ــو ال ــذي خ ــاض االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة من
دون اكتراث ألي تحالفات أو نتائج ،واكتفى
ب ـخ ـط ــاب ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع ح ــزب
الـلــه لقطع الـطــريــق على كــل مستغل لخطاب
طــائـفــي ،وآخــرهــا رفـضــه التمثيل الـسـنــي من
خارج حصته ،وإصراره على تأليف ال تحكمه
مهل .فهل معياره أنــه املكلف دستوريًا وأنــه
األقوى في موقعه ،كما هي الحال في الرئاسة
األولى والثانية؟
ّ
وملا كان املقام هو تشكيل الحكومة ،وتطبيق
الدستور هو املعيار في صون الشراكة وعدم
اإلل ـ ـغـ ــاء ،وتـ ـب ـ ّـوء ال ــرئ ــاس ــات الـ ـث ــاث م ــن هو
األقوى في طائفته في تشكيل لحمة ميثاقية
فــي وج ــه أي تــدخــل خــارجــي ،وحـيــث ال قــدرة
ألحد على التعطيل الجدي كما أبرزت نتائج

االنتخابات النيابية ،وكحالة سيادية وطنية
ال سابقة لها منذ اتفاق الطائف ومتضافرة
فــي سياق دسـتــوري وتوافقي بــن الرئاسات
ً
الثالث ،وصوال إلى تأليف حكومة قادرة على
الحكم ،فماذا يعيق تأليف هذه الحكومة متى
اعتدلت دستوريًا؟
وق ـبــل ال ــدخ ــول بـتـحــديــد الـحـصــص ال ــوزاري ــة
املبنية على أســس الشراكة فــي الحكم ،يجب
ت ـق ــوي ــم مـ ــوازيـ ــن ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ـتـ ـن ــازل ل ــدى
الجميع لتأمني أوس ــع مـشــاركــة ممكنة .وفي
ه ــذا امل ـق ــام ،تـصـبــح ق ــدرة رئـيــس ال ـ ــوزراء هي
مــدخــل هــذا الـتـقــويــم .فبعد التكليف ،ال قــدرة
دس ـتــوريــة ألح ــد عـلــى ف ــرض تشكيل حكومة
تـنـقــص م ــن صــاح ـيــات رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وال
يمكن استرضاؤه بما قد يتسبب له بتداعيات
مـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة داخ ـ ـ ـ ــل ط ــائـ ـفـ ـت ــه .وب ـ ـ ــن ض ـم ــان ــة
الـصــاحـيــات ومـنــع الـتــداعـيــات ،يتم التوافق
على تحديد هــذه الحصة ووضــع الضمانات
العادلة الستمرار هذه الشراكة الوطنية .فبعد
م ــراج ـع ــة ت ــوزي ــع ال ـح ـصــص ف ــي ال ـح ـكــومــات
السابقة مــا بعد الـطــائــف ،وبـغــض النظر عن
اخـ ـت ــاف ظ ـ ــروف ك ــل م ـن ـهــا ،ي ـم ـكــن تصنيف
ح ـصــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ع ـلــى ش ـكــل «الـنـصــف
زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا ك ـحــد أدن ـ ــى» ف ــي م ــوازي ــن حكم
فــي مـقــابــل مـعــارضــة ،أو حـصــة «الـثـلــث زائ ـدًا
واح ـ ـدًا كـحــد أدنـ ــى» فــي م ــوازي ــن حـكــم ثــاثــي
ّ
بحصة بــن االثـنــن عند وجــود
األطـ ــراف ،أو
كـتـلــة وس ـط ـيــة أو كـتـلــة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ضامنة للتوازنات وتمنع االستئثار واإللغاء.
ولـلـتــوضـيــح ،سـنـسـقــط ه ــذه الـحـصــص على
واق ــع الـحـصــص الـطــائـفـيــة فــي الـحـكــومــة ،في
حكومة افتراضية ثالثية األطراف ومكونة من
أربـ ٍـع وعشرين حقيبة .بهذا سيحتاج رئيس
ال ـ ــوزراء إل ــى أرب ــع حـقــائــب ت ـضــاف إل ــى كامل

أنا اآلخر؟!
الحقائب السنية الخمس لتأمني الحد األدنى
املطلوب وهــو حصة الثلث زائ ـدًا واح ـدًا ،وإذا
انتقلنا إلــى استكمال بــاقــي حقائب النصف
ً
املسلم مــن شيعة ودروز تمثيال ملرجعيتها
الـطــائـفـيــة أو كـتـلـهــا ال ـن ـيــاب ـيــة ،سـيـتـضــح أن
الـحـقــائــب األربـ ــع امل ـضــافــة إل ــى حـصــة رئـيــس
ال ــوزراء جــاءت من حساب النصف املسيحي،
ما يستلزم توزيع الحقائب الثماني الباقية
على الطوائف املسيحية بالنسبة والتناسب
ً
ً
تمثيال ملرجعيتها الطائفية أو تمثيال لكتلها
النيابية .فماذا عن حصة رئيس الجمهورية،
ومن يحدد الطوائف التي ستتمثل بالحقائب
األرب ــع املحسوبة على حصة رئيس ال ــوزراء،
وهل يمكن وضع معيار موحد لحجم الكتلة
النيابية فــي مقابل حصتها ال ــوزاري ــة؟ أم أن
(داالتي ونهرا)

هــذه املرحلة السيادية بحاجة إلــى استعمال
معايير واقعية في التشكيل؟
ف ــال ـف ــارق ال ــوح ـي ــد ف ــي ظ ـ ــروف هـ ــذه املــرح ـلــة
هــو الـسـيــادة املتشكلة فــي مــواقــع الــرئــاســات
الثالث معًا ،ومعياره الواقعي مرتبط بكونهم
«األقـ ــوى فــي طــوائـفـهــم» ،واألحـقـيــة الطائفية
ه ـنــا دس ـت ــوري ــة وم ـي ـثــاق ـيــة ،والـ ـت ــواف ــق على
اع ـت ـمــاده كـمـعـيــار قــائــم ،وبــذلــك يستكمل كل
مواصفات املعيار الحقيقي .وللمفارقة ،هنالك
من يطالب سرًا وعلنًا باعتماد معيار «األقوى
فــي طائفته» فــي تحديد حصة تمثيل الكتل
النيابية وزاريًا .فما هي مواصفات هذا املعيار
الواقعية واألحقية والتطبيقية؟ فمن الناحية
الواقعية ،ال يمكن تطبيق نسبة موحدة لحجم
الكتل النيابية على عدد الحقائب واحــدة في
جميع الطوائف ،ومــا تشكله من عقدة درزيــة
وأخ ـ ــرى سـنـيــة وح ــال ــة مـتـشــابـكــة مـسـيـحـيــة.
وم ــن نــاحـيــة األح ـق ـيــة الــدس ـتــوريــة ،فــالـنــائــب
«يمثل األم ــة جـمـعــاء» ،وينتخب على أســاس
تمثيل طــائـفــي ومـنــاطـقــي ،ول ــه ال ـحــق بجمع
الوظيفتني في املوقع النيابي والوزاري ،لكنه
ال ينص على حق الكتل النيابية أو األحــزاب
بالتمثيل الطائفي ال فــي مجلس الـنــواب وال
في أي من مجالس الدولة األخرى أو إداراتها،
وألن التمثيل حصرًا لــدى الطوائف ،ال الكتل
وال األح ــزاب .ومــن الناحية التوافقية ،أبسط
األمثلة على هذا الخلل ،أن حصة املوارنة هي
األك ـبــر فــي مجلس ال ـن ــواب ،مـقــارنــة مــع باقي
الطوائف ،لكنهم متساوون بعدد الحقائب مع
ّ
السنة والشيعة في مجلس الوزراء ،فمن الغير
ممكن التوافق على معيار كهذا .وبالخالصة،
ال ي ـم ـك ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ه ـ ـكـ ــذا مـ ـعـ ـي ــار حـ ـت ــى لــو
افـتــرضـنــا بأحقية تمثل الـكـتــل الـنـيــابـيــة .أمــا
تــداعـيــات اعـتـمــاد هـكــذا مـعـيــار تــرتـبــط بوهم

بفائض الـقــوة ،فــإن اعتمد نيابيًا فتداعياته
داخــل الطائفة الــواحــدة وخــارجـهــا ،ويتسبب
بــان ـق ـســام ع ـم ــودي ب ــن ال ـط ــوائ ــف وامل ــذاه ــب،
فـيــوصــل الـجـمـيــع إل ــى الـحــائــط امل ـس ــدود .أمــا
تداعيات فائض القوة عند الرئاسات الثالث،
فـيـبـقــى ف ــي حـ ــدود االن ـت ـظ ــار أو االم ـت ـن ــاع أو
املطالبة ،وهذا مقدور عليه بالتوافق.
بالعودة إلــى سكة الحل املناسب في تشكيل
حـكــومــة الـعـهــد الــدس ـتــوريــة ،أود الـتــأكـيــد أن
ك ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة تـشـيــر
إل ــى اس ـت ـمــرار عجلة ال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة ،رغــم
التهويل بالتدخل الخارجي واملردود عليه من
قبل كل الدولة املعنية باالستحقاق ،والتهويل
ب ــاالنـ ـهـ ـي ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وتـ ـفـ ـش ــي ال ـف ـس ــاد
وامل ــردود عليها بــإقــرار املــوازنــة ،وغيرها من
فــرضـيــات ضـعــف ال ـقــرار الـسـيــاســي وامل ــردود
عـلـيـهــا بـكــل اإلنـ ـج ــازات ال ـس ـيــاديــة امل ــذك ــورة.
وهـكــذا يصبح التشكيل وشيكًا ،وال ــذي يبدأ
بـتــوافــق ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة عـلــى حـصــة رئيس
الــوزراء من الحقائب ،وذلك استنادًا إلى مبدأ
املثالثة في حكومة مكونة من ثالثني حقيبة
وزارية ،والتي تسمح بالتنازالت لتأمني أكبر
مشاركة سياسية ممكنة ،وحــل عقد التمثيل
الطائفي ،وتأمني الثلث زائدًا واحدًا كحد أدنى
ضامن لرئيس ال ــوزراء ،وذلــك بالتوافق على
أكثر من شخصية معتبرة ال تزيد على أربعة
وزراء ومــن طــوائــف مـتـعــددة ،لتمثل ضمانة
استمرار الشراكة بالحكم وتمنع االستئثار
أو اإلل ـ ـغ ـ ــاء .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال بـ ــد مـ ــن ال ـتــوض ـيــح
أن الـ ـتـ ـن ــازالت األس ــاس ـي ــة ت ـب ــدأ ع ـن ــد رئ ـيــس
الجمهورية الجنرال ميشال عون املؤتمن على
الدستور والوطن ،وألن نصف الحقائب على
عاتقه.
* كاتب لبناني

معتز حيسو*
ثمة عالقة جدلية ومتراكبة تربط أنوات املجتمع
ال ـفــرديــة وأي ـضــا مـكــونــاتــه الـبـنـيــويــة .وت ـعــزز من
الترابط االجتماعي ،أو تفاقم من تفككه وانحالله،
عوامل متعددة منها طبيعة العالقات االجتماعية
والسياسية ،والعقليات السائدة ومستوى الوعي
وأشكاله.
ومن املعلوم أن التداخل والتراكب والتفاعل الذي
يميز طبيعة العالقة بني األنا واآلخر في مرحلة
االسـتـقــرار االجتماعي وأيـضــا السياسي ،يمكن
أن ينقلب رأسًا على عقب ،لحظة دخول املجتمع
م ــرح ـل ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة .ول ــذل ــك ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة كـمــا
أسلفنا بطبيعة الــوعــي االجـتـمــاعــي والـعــاقــات
االجـتـمــاعـيــة البينية الـفــرديــة والـكـتـلـيــة ،وأيـضــا
السياسية ،إضــافــة إلــى طبيعة التغيير وأدوات ــه
وحوامله.
فإذا كانت سيرورة املرحلة االنتقالية تندرج في
سـيــاق التغيير الـسـلـمــي الـتــراكـمــي ،ف ــإن طبيعة
ال ـعــاقــة عـلــى امل ـس ـتــوى الـ ـف ــردي ،وب ــن مـكــونــات
امل ـج ـت ـمــع ،تـبـقــى ف ــي إطـ ــار ال ـت ـفــاعــل والـتـنــاقــض
املضبوط ،مــا يعني استمرار إمكانية املحافظة
ع ـلــى ال ــرواب ــط املـجـتـمـعـيــة ،وأي ـض ــا ال ـب ـنــاء على
مــا هــو قــائــم ،واالن ـت ـقــال بــه إل ــى مــراحــل وأشـكــال
أكثر تـطــورًا .أمــا فــي حــال كــان السياق االنتقالي
ً
م ـح ـم ــوال ع ـل ــى وس ــائ ــل ع ـن ـف ـيــة ،ف ــإن ــه ي ــدف ــع فــي
سياقاته املتغيرة إلى ظهور أشكال من التناقض
امل ـج ـت ـم ـعــي ت ـص ــل ب ـل ـح ـظــات م ـع ـي ـنــة إلـ ــى درج ــة
امل ــواج ـه ــة املـ ـب ــاش ــرة ،وي ـس ــاه ــم أي ـض ــا ف ــي ت ــذرر
مكونات املجتمع وانقسامه .وتتفاقم مخاطر تلك
التداعيات بفعل ارتفاع مستوى العنف والعنف
املضاد ،وتداخل تناقضاته البينية مع األوضاع
الــدولـيــة .فــي السياق نفسه ،إن طبيعة العالقات
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـب ـي ـن ـيــة ت ـن ـك ـشــف ع ـل ــى ج ـم ـلــة مــن

الخروج من دائرة إنكار
اآلخر وإلغائه يحتاج إلى
آليات تفكير لالنفتاح

ال ـت ـح ــوالت ت ـب ــدأ م ــن رفـ ــض اآلخـ ـ ــر ،ومـنــاصـبـتــه
ال ـعــداء ،وه ــدر فـكــره وتجريمه والنظر إلـيــه على
أن ــه ع ــدو ال يمتلك مـشــروعـيــة ال ــوج ــود ،وم ــن ثم
إب ــاح ــة ه ــدر دمـ ــه ،وت ـبــريــر ال ـق ـضــاء عـلـيــه رمــزيــا
وأيضًا وجوديًا .ويتالزم ذلك مع إيجاد املبررات
والذرائع التي تبيح لألنا قتل اآلخر الذي هو أنا
مــن موقع مختلف .بهذا املـسـتــوى ،يصبح شكل
الـعــاقــة بــن األن ــا واآلخـ ــر قــائـمــا عـلــى التناقض
ال ـج ـب ـهــي ال ـت ـن ــاح ــري ،م ــا يـعـنــي أن وجـ ــود األن ــا
يــرتـبــط بـفـنــاء اآلخ ــر أو إف ـنــائــه ،فيضيق الحيز
امل ـكــانــي ع ـلــى م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ،وي ـت ـحــول إلــى
مـجــال لـلـصــراع املـفـتــوح .وبــوصــول املجتمع إلى
الحالة املذكورة ،تدخل مكوناته مرحلة التدمير
الكياني الــذاتــي ،فيتحول الـخــاف إلــى اختالف،
والـتـبــايــن إل ــى تـنــاقــض ،والـتـنــاقــض إل ــى ص ــراع،
والصراع إلى تدمير للذات .بهذا املنطق ،يصبح
املجتمع بكليته مهددًا بالدمار واإلفناء املتبادل.
ونشير فــي الـسـيــاق املــذكــور إلــى أن ال ـخــروج من
دائ ـ ــرة إن ـك ــار اآلخـ ــر وإل ـغــائــه يـحـتــاج إل ــى آلـيــات
ّ
تفكير تمكن االنـفـتــاح على اآلخــر املختلف عني
والــدفــاع عــن حقه بــالــوجــود .فحق االخـتــاف من

القضايا الطبيعية ،وذلك يعني أنه ال يحق ألحد
أن ي ـصــادره ،فــوجــودي كــأنــا ذاتـيــة يعني وجــود
اآلخر ،والعكس بالعكس.
تأسيسًا على مــا سبق يمكننا الـقــول إن لحظة
املتمثلة بلغة الحوار
اغتيال العقلية العقالنية ّ
امل ــوض ــوع ــي ،وال ـت ـف ــاع ــل ال ـب ــن ــاء وامل ـن ـف ـتــح عـلــى
التطور والتحول واالنتقال واالرتـقــاء ،واعتماد
أشـكــال تفكير أحــاديــة إقصائية تـقــوم على لغة
ال ــرف ــض واس ـت ـع ــداء اآلخـ ــر وت ـجــري ـمــه ،ه ــي ذات
اللحظة التي يدخل فيها املجتمع دهاليز اإلفناء
املتبادل.
ما يعني أن تجاوز لحظة انقطاع لغة التواصل،
وهيمنة لغة العنف والقتل املتبادل ،يحتاج من
الـجـمـيــع ،أف ـ ــرادًا وج ـمــاعــات وك ـيــانــات ،اسـتـبــدال
مـنـهــج إن ـك ــار اآلخ ــر وإفـ ـن ــاءه بـمـنـهــج آخ ــر يـقــوم
على التواصل والتفاعل والتنسيق املشترك ،أي
إننا بحاجة إلــى بناء مجتمع مفتوح يكون فيه
املجال العام متاحًا للجميع ،وأن أنظر كأنا فردية
أو جـمـعـيــة إل ــى اآلخـ ــر ب ـكــونــه أن ـ ــاي ،وأن ينظر
بدوره ّ
إلي بكوني أناه .وال يعني ذلك أننا ننظر
إلى املجتمع من منظور التماهي والتطابق .لكن
تأكيد وج ــودي مـتــازم مــع حــق اآلخــر بالوجود.
ووجود اآلخر يرتبط بوجودي .والوجود باملعنى
املذكور ال ينحصر بحدود الوجود البيولوجي،
ّ
يمتد إلى مستويات أخرى تتمثل بالتفكير
لكنه
واالع ـت ـقــاد وأش ـكــال الـحـيــاة الـيــومـيــة واملـمــارســة
السياسية واملدنية.
لكن فــي حــال استمرار التعامل مــع اآلخــر بكونه
آخــر متخارجًا عـنــي ،وتـعــامــل معي بكوني آخر
مـتـخــارج عـنــه ،فإننا سنبقى ن ــدور ضمن دائــرة
الطحن الــذاتــي املتبادل ،وذلــك يناقض الكينونة
البشرية القائمة على التنوع والتفاعل والتباين،
وأيضًا التطور القائم على التشارك والتكامل.
* كاتب وباحث سوري
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أهل الشام
ريبورتاج

أوراق إقتصادية

مشروع موازنة :2019
ّ
«إعادة اإلعمار» في عهدة «الديون الخارجية»!

لم يكن كثير من السوريين الذين رموا بأنفسهم في ّ«رحالت المخاطر»
بغية الوصول إلى «نعيم اللجوء» في أوروبا ليتخيلوا أنهم سيخاطرون
ّ
مجددًا ،لكن في االتجاه المعاكس .في العام األخير نشطت خطوط
التهريب لتعيد هؤالء من أوروبــا نحو تركيا حيث يمكث بعضهم،
ويحاول بعضهم العودة (تهريبًا) إلى سوريا .وما زالت قوانين اللجوء
ّ
«المفوضية»
في أوروبا تحظر على طالبيه زيارة بلدهم ،برغم تأكيدات
زيارات مماثلة أن تلعبه
للدور اإليجابي الذي يمكن ٍ

ّ
ّ
سوريون في أوروبا

ّ
«ردني إلى بالدي»
ولو تهريبًا!
صهيب عنجريني
قبل شهرين وصل أيهم (اسم مستعار)
إل ــى مــديـنـتــه حـلــب بـعــد رحـلــة طويلة
ومحفوفةٍ باملخاطر ،قطع في خاللها
ّ
دولية بواسطة طرق التهريب
حــدودًا
كــي يصل مــن أوروب ــا إلــى تركيا ،قبل
ّ
شخصية أح ــد أقــاربــه كي
أن ينتحل
يعبر الـحــدود من تركيا نحو سوريا
عـبــر مـعـبــر «ب ــاب ال ـه ــوى» ،ولينطلق
أخ ـ ـي ـ ـرًا نـ ـح ــو ح ـ ـلـ ــب .يـ ــوافـ ــق الـ ـش ــاب
(ب ـص ـع ــوب ــة) ع ـلــى م ـشــارك ـت ـنــا بعض
الـتـفــاصـيــل مـشـتــرطــا ع ــدم نـشــر كثير
منها ،وال ّ
سيما تلك التي يخشى أن
ُ
ّ
تسبب كشف شخصيته .في عام 2014
ّ
ان ـض ــم ال ــرج ــل األرب ـع ـي ـنــي إل ــى قــوائــم
الالجئني الـســوريــن فــي إحــدى الــدول
األوروب ـ ّـي ــة ،بـعــد أن وصـلـهــا بواسطة
ا ّلـتـهــريــب مــن دون أن يخطر فــي باله
أنـ ـ ــه س ـي ـس ـلــك ي ــوم ــا ال ـط ــري ــق ن ـف ـســه،
ل ـكــن ف ــي االتـ ـج ــاه امل ـع ــاك ــس .تختلف
ـت أيـهــم إلــى تكرار
األسـبــاب الـتــي دفـعـ ّ
لكنه في ّ
املرتني «لم
املغامرة الخطرة،
ّ
ً
يكن يمتلك حـلــوال أخ ــرى» كما يؤكد
لــ«األخـبــار» .ال تختلف األسباب التي
دفـعـتــه إل ــى خ ــوض مـغــامــرتــه األول ــى
عن ماليني السوريني :ظــروف الحرب،
االستدعاء
وخــراب البيت ،وهــواجــس
ّ
ّ
العسكرية بصفة «مجند
إلى الخدمة
ّ
الثانية
احتياط»ّ .أمــا دوافــع املغامرة
ف ـي ـم ـكــن إيـ ـج ــازه ــا ف ــي ج ـم ـلــة واحـ ــدة
ّ
ت ـشــكــل ب ـيــت الـق ـص ـيــد «ج ـي ــت أش ــوف
أبوي قبل ما يموت».

ُّ
عد ّ
األيام

ً
ي ـع ــان ــي وال ـ ـ ــد أيـ ـه ــم م ــرض ــا ُع ـ ـضـ ــاال.
ّ
فــي ال ـعــام املــاضــي أبـلـغـ ُـه األطـ ّـبــاء بــأن
ّ
«كــل شهر إضــافــي يعيشه يمكن عـ ّـده
ّ
م ـع ـج ــزة» .ق ـ ــررّ أي ـه ــم وق ـت ـهــا ال ـع ــودة
ف ــي زي ـ ـ ــارة م ــؤق ـت ـ ّـة ل ــرؤي ــة وال ـ ـ ــده فــي
ّ
مضطرًا إلى
ّأيامه األخيرة ،لكنه كان
االنتظار بضعة أشهر كي يبلغ عامه
الـثــالــث واألرب ـعــن (األم ــر ال ــذي يعني

ّ
تلقائيًا زوال احتمال استدعائه إلى
ّ
ّ
الـخــدمــة العسكرية االحـتـيــاطــيــة وفق
قانون التجنيد السوري) .يقول ّ
الرجل
بـلـهـجــة حـ ـي ـ ّ
ـادي ــة« :مـ ــا ب ـع ــرف شـلــون
ّ
ّ
ّ
قدرت أستنى (أنتظر) ،كنت أعد األيام
ّ
مـتــل املـجـنــون وأدع ــي لــربــي مــا يوقع
الفاس ّ
بالراس قبل ما يمشي الحال».
ب ــال ـت ــوازي م ــع ع ـ ّـده ّ
األيـ ـ ــام ،ك ــان أيـهــم
يــدرس االحتماالت ويبحث عن الحل
األمـثــل لاللتفاف على قــوانــن اللجوء
التي تحظر على الالجئني السوريني
(ح ـ ـتـ ــى اآلن) زيـ ـ ـ ـ ــارة بـ ـل ــده ــم ،تـحــت
طائلة إنهاء لجوء من ُيقدم على تلك
الخطوة« .والله طلعت عيوني لحتى
وصلت ع أوروبا وأخدت اللجوء ،وما
بعرف الوضع بسوريا لوين رايح ،كان
بدي حل يسمح لي أجي أشوف أبوي
من دون ما أخسر اللجوء» .في شهر
ّ
آذار املاضي تجاوز أيهم «سن القلق»
رحلته
وبــات في
إمكانه االنطالق في ً
ً
نحو تركيا ّأوال .لم يجد صعوبة في
ال ــوص ــول إل ــى م ـه ـ ّـرب واالتـ ـف ــاق مـعــه،
«يعثرون عليك قبل
فهؤالء كما يقول
ّ
أن تعثر عليهم» .يتحفظ عن ذكــر أي
ّ
تـفــاصـيــل تـتـعــلــق بــاملـبـلــغ ال ــذي دفعه
ل ـل ـم ـهـ ّـرب ،أو ت ـفــاص ـيــل ال ــرح ـل ــة الـتــي
قطعها «م ــا ب ــدي أك ــون سـبــب بضرر
لحدا حتى لو كان ّ
مهرب ،يعني الزملة
ّ
قدم لي منفعة وأخد حقها».

«انتحال شخصية»

ً
ف ــي تــركـيــا مـكــث أي ـهــم ف ـت ــرة عـنــد ابــن
ّ
ّ
عـ ّـمــه ،ك ــان قــد أع ـ ّـد خــط ـتــن :أســاســيــة
واح ـ ّـت ـ ـيـ ــاطـ ـ ّـيـ ــة .ن ـ ـجـ ــاح األول ـ ـ ـ ـ ــى ك ــان
متوقفًا على صدور قرار من الحكومة
ال ـت ــرك ـ ّـي ــة ي ـس ـمــح ل ـل ـس ـ ّ
ـوري ــن ب ــزي ــارة
بـلــدهــم بمناسبة عـيــد الـفـطــر ،ويتيح
ال ـع ــودة إل ــى تــركـيــا فــي م ـ ّـدة أقـصــاهــا
منتصف شهر أيلول القادم (بعد عيد
ّ
األضـ ـح ــى) .أم ــا ال ـخــطــة االحـتـيــاطـ ّـيــة،
فــاسـتـعـ ّـد لـلـجــوء إلـيـهــا فــي ح ــال عــدم
ص ــدور ال ـقــرار الـتــركــي وتـنـطــوي على
خـطــر كـبـيــر ،هــي عـبــور ال ـحــدود نحو

ســوريــا تـهــريـبــا «وهـ ــون مــا فــي مــزح،
إذا ش ــاف ــون ــا ال ـع ـس ـكــر األت ـ ـ ــراك ممكن
ي ـق ــوص ــون ــا (ي ـط ـل ـق ــون الـ ـن ــار عـلـيـنــا)
ببساطة» .ابتسم القدر للرجل وصدر
ُ
ّ
ّ
ا ُل ـق ــرار املـنـتـظــر ،ل ـكــن ذل ــك لــم ي ـعـ ِـن أن
املـ ـخ ــاط ــرة ان ـت ـه ــت ،ف ــالـ ـق ــرار ال ـتــركــي
ّ
التركية
يشمل حاملي بطاقة اإلقامة
ُ
ّ
«الـكـيـمـلـيــك» فـحـســب .لــم تـغـفــل خــطــة
أيـ ـه ــم هـ ــذا ال ـت ـف ـص ـيــل ،كـ ــان ق ــد ات ـفــق

وجد بعض السوريين
المقيمين ّ ًداخل ّلبنان في
التهريب حل «مثاليًا» للعودة

كثير من السوريين عادوا بواسطة رحالت ّ
جوية إلى طهران ومنها إلى سوريا (أ ف ب)

مسبقًا مــع اب ــن عـ ّـمــه عـلــى أن ينتحل
ّ
شخصيته ويستخدم بطاقته لعبور
ال ـحــدود« .الـشـبــه بيناتنا كبير كتير
وخاصة بالصور ،بس طبعًا مع هيك
كنت خايف أنكشف»ّ .
مرت األمور في
ســام وعـبــر الــرجــل مــع الـعــابــريــن إلى
بالدهم ،وحان وقت استخدام البطاقة
ّ
ّ
ّ
«الهوية» للعبور
السورية
الشخصية
ّ
م ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة امل ـس ــل ـحــن إل ــى
ّ
السورية.
مناطق سيطرة الدولة

قرار غير محسوم
م ــا زال والـ ــد أي ـه ــم ع ـلــى ق ـيــد الـحـيــاة
حـتــى اآلن« .قـضـيــت مـعــو أح ـلــى عيد
بيمرق ّ
علي مــن سنني» يقول الرجل.

ّ
ّ
ُيسلم أيهم بأن وفاة ّ والده قد تحصل
ف ــي أي ل ـح ـظــة «س ــن ــة الـ ـحـ ـي ــاة وأم ــر
ربنا ،الله ّ
يمد بعمرو ويرحمنا» .في
خ ــال الـفـتــرة الـتــي أمـضــاهــا أيـهــم في
ّ
حـلــب تسللت االحـتـمــاالت إلــى قائمة
ّ
أولــويــاتــه ،وبـعــد أن كــان يـظــن الـعــودة
إل ــى ح ـيــاة ال ـل ـجــوء خ ـي ــارًا مـحـســومــا،
ّ
يجد نفسه اليوم حائرًا« .كلما فكرت
بــإنــي ب ــدي ســافــر ت ـهــريــب م ــرة تــالـتــة
بيوجعني قلبي ،الحياة بحلب ّ
لسة
صعبة بس والله ّ
بترد الروح» .سيكون
ّ
على الرجل أن يتخذ قراره في غضون
شـهــر ،فـ ّـإمــا أن يـطــوي صفحة أوروب ــا
ّ
نهائيًا ويرسل بطاقة «الكمليك» إلى
ّ
ابن عمه ،أو أن يحزم حقيبته ويغادر.

الالجئون ما زالوا ممنوعين من زيارة بلدهم
ّ
في شهر آب من عام  2017أكد الناطق الرسمي باسم
«م ـفــوضـ ّـيــة الــاج ـئــن» س ـكــوت كــريــغ ل ــ«األخ ـب ــار» ّأن
ّ
املفوضية في سياقات أخــرى (غير سوريا)
«تجارب
ّ
أثبتت أن السماح لالجئ بــزيــارة بلده
الالجئني
لعودة
ّ
ّ
مؤقتًا (الذهاب للتفقد) هو أداة مهمة تسمح لالجئني
ّ
ّ
(النهائية)» .وأكد
باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة
ّ
ـ«املفوضية» حينها «وجوب سماح بلدان اللجوء
تقرير ل
بالزيارات املؤقتة لسوريا ،مع السماح بعودة الالجئ إلى
مر عام على تلك التصريحاتّ ،
بلد لجوئه»ّ .
لكن شيئًا
ّ
لم ّ
ّ
يتغير لجهة «السماحية» املنشودة .وجهت «األخبار»
ً
ّ
سؤاال عن هذا األمر إلى مكاتب «املفوضية» في لبنان.
ّ
ورغم أنه كان خارج نطاقها الجغرافي ،فقد أبدت تعاونًا
جـ ّـيـدًا ،ونقلت الـســؤال إلــى املكتب اإلقليمي فــي ّ
عمان،
ّ
«املفوضية» في ّ
ّ
تركياّ ،ثم في
قبل أن يحط في مكاتب
ّ
أوروبا ،من دون أن نحصل على إجابات حتى اآلن.

«م ـ ــاذا سـتـفـعــل إن ب ـق ـيـ َـت ف ــي ح ـلــب؟»
ن ـســألــه ،ف ـي ـقــول« :بـ ــدي أرجـ ــع أشتغل
بمهنتي ،وبدي ّ
أتزوج ّ
مرة تانية (هو
ّ
ُم ـط ــل ــق م ــن سـ ـن ــوات ســاب ـقــة ل ـل ـحــرب،
وليس لديه أوالد) مشان أجيب صبي
أسميه ع إسم أبوي».

ٌ
واحد من آالف

ّ
ال ي ـشــكــل أي ـه ــم ح ــال ــة وحـ ـي ــدة .ثـ ّـمــة
م ـ ـئـ ــات مـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى األقـ ــل
(وآالف عـلــى األرجـ ــح) قـ ـ ّـرروا إنـهــاء
ّ
أوروبا والعودة
«حياة اللجوء» في
ّ
إل ــى ب ــاده ــم ،ل ـك ــن عـ ــودة معظمهم
تأتي بغرض اإلقامة الدائمة (خالفًا
أليهم) .التهريب ليس طريقًا وحيدًا
ل ـه ـ ّـؤالء ،ثـ ّـمــة ط ــرق أخ ــرى نـظــامـ ّـيــة،
ل ـك ــن ـه ــا ل ـي ـس ــت م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .ي ــوض ــح
حسن (اس ــم مستعار) وهــو ســوري
ي ـع ـمــل ف ــي «م ـك ـت ــب سـ ـف ـ ّ
ـري ــات» فــي
ّ ّ
إحدى ّ
األوروبية أن كثيرًا من
الدول
ال ـســوريــن عـ ــادوا بــواس ـطــة رحــات
جــ ّ
ـوي ـ ــة إلـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران ،ومـ ـنـ ـه ــا إل ــى
سوريا .صارت هذه املسألة أصعب
في الفترة األخيرة بعد أن اشترطت
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــران ـ ّـي ــة ق ـبــل شـهــريــن
حـ ـص ــول الـ ـس ــوري ــن ع ـل ــى تــأش ـيــرة
مـسـبـقــة «فـ ـي ــزا» ل ــدخ ــول أراض ـي ـهــا،
لتلغي بذلك قرارًا كانت قد أصدرته
ف ــي تـ ـم ــوز  2015ي ـس ـمــح ل ـل ـســوري
بـشــراء تأشيرة دخــول صالحة ملدة
ث ــاث ــة أش ـه ــر ب ـم ـج ـ ّـرد وص ــول ــه إلــى
م ـط ــار إيـ ــرانـ ـ ّـي .ث ـ ّـم ــة ع ـق ـبــات أخ ــرى
يــواجـهـهــا طــالـبــو الـلـجــوء الــراغـبــن
في السفر .على سبيل املثال ،حظرت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة الـ ـسـ ـف ــر عـلــى
طــال ـبــي ال ـل ـجــوء ال ـس ــوري ــن ،إال إذا
كانت وجهتهم إحــدى دول االتحاد
ّ
تتنوع دواف ــع السوريني
األوروب ــي.
ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا،
فتشمل عــدم الـقــدرة على االنــدمــاج،
ّ
النفسية ،واملخاوف
وانعدام الراحة
مـ ــن م ـع ــام ـل ــة ع ـن ـص ـ ّ
ـري ــة فـ ــي بـعــض
الـ ـ ــدول (وال سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل تـنــامــي

ّ
تــأثـيــر األح ـ ــزاب الـيـمـيـنـ ّـيــة امل ــط ــرد)،
وغير ذلك.

تهريب من لبنان

ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـم ــاث ــلُ ،س ـ ّـجـ ـل ــت ح ــاالت
«تـ ـه ــري ــب مـ ـع ــاك ــس» مـ ــن ل ـب ـن ــان إل ــى
سـ ـ ــوريـ ـ ــا .ووجـ ـ ـ ــد بـ ـع ــض الـ ـس ــوري ــن
املقيمني داخــل األراضــي اللبنانية في
ًّ
الـتـهــريــب ح ــا «مـثــالـ ّـيــا» لـلـعــودة إلــى
ب ــاده ــم ب ـف ـعــل أسـ ـب ــاب مـخـتـلـفــة .من
بني تلك األسباب تبرز مخالفة هؤالء
ل ـشــروط اإلق ــام ــة فــي لـبـنــان والــدخــول
ّ
إليه ،ما ُيرتب عليهم غرامات (يجدها
الـبـعــض ك ـب ـيــرة) لـتـســويــة أوضــاعـهــم
أمــام األمــن العام اللبناني ،أو ُيفرض
ع ـل ـي ـه ــم م ـ ـنـ ـ ٌـع م ـ ــن دخـ ـ ـ ــول األراضـ ـ ـ ــي
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة م ـس ـت ـق ـبــا ف ــي ح ـ ــال ع ــدم
يلجأ البعض إلى طريق
الدفع .كذلكً ،
التهريب خشية مــن وجــود أسمائهم
على لوائح املطلوبني في نقطة الحدود
ـوريـ ــة .وم ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـ ـ ّ
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـؤدي
االنفراجات املوعودة في ملف «العودة
الـ ـط ــوع ـ ّـي ــة» إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن اخ ـت ـي ــار
ال ـس ــوري ــن الـ ـع ــودة ت ـهــري ـبــا .وســألــت
«األخ ـب ــار» عــن ت ـطـ ّـورات «األزمـ ــة» بني
ّ
ّ
املفوضية والحكومة اللبنانية ،فأكدت
ّ
الناطقة بــاســم «مـفــوضــيــة الالجئني»
ّ
في لبنان ليزا أبو خالد أن «املفوضية
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية ملساعدة الالجئني والشعب
اللبناني على التعامل مع التحديات
الهائلة الناتجة من األزمــة السورية».
ّ
تـ ــؤكـ ــد أبـ ـ ــو خـ ــالـ ــد أن «م ـن ــاق ـش ــات ـن ــا
ّ
ستستمر مع السلطات اللبنانية حول
جـمـيــع امل ـســائــل املـتـعـلـقــة بــالــاجـئــن،
بما فــي ذلــك عودتهم إلــى ســوريــا في
نهاية امل ـطــاف» .وتضيف« :إن تقديم
املـ ـس ــاع ــدة والـ ـحـ ـم ــاي ــة ل ــاج ـئ ــن هــو
ال ــوالي ــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ،لــذا
نـبــذل جـهــدنــا ملـســاعــدة الــاجـئــن ،في
مـخـتـلــف األوضـ ـ ــاع ،عـلــى االسـتـجــابــة
الحـتـيــاجــاتـهــم ،والتخفيف مــن وطــأة
هذه األوضاع عليهم».

ملف «الــديــون الخارجية» هــو أهــم املــواضـيــع السيادية
نسرين زريق
ألي دولة ،فاالستدانة تتبعها مرفقات الدين من الفوائد
ّ
ّ
أصـ ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة ق ـبــل أيـ ـ ــام «الـتـعـلـيـمــات والتدخل بالسياسات االقتصادية واملشاريع وإدارتها
التنفيذية ملـشــروع إق ــرار املــوازنــة الـعــامــة لـعــام »2019
واالستثمارات الطويلة األمد والـ«ٌ »b.o.tلعشرات السنني
ً
تمهيدًا لعرضها على السلطتني التنفيذية والتشريعية ،خــدمــة لـهــذا الــديــن .و«الــديــن الـعــام» كفيل بقلب الكيان
ّ
اإلعالمية التي تداولتها
ّثم إقــرارهــا .تبدو املــادة
معظم االقتصادي مستعيضًا عن استجرار قطع أجنبي لدعم
ّ
ّ
وســائــل اإلع ــام الـســوريــة حــول هــذه التعليمات كأنها االحـتـيــاطــي وسـعــر ال ـصــرف وتـشـجـيــع الـتـصــديــر إلــى
ُصنعت في مطبخ واحد حرص على
قدر من الضرائب في سبيل دفع
بعينها ،إرهاق
الشعب بأكبر ٍ
إبراز نقاط ّ
ُ
ّ
وإمرار ُجملة هنا وأخرى هناك بطريقة ت ّحاكي «التسلل» فوائد هذا الدين!
ّ
في ّعالم كــرة الـقــدم .من بني أهـ ّـم «التسلالت» يبرز ما أال تشكل تجارب اليونان ودبي والبحرين ومصر ولبنان
يـتـعــلــق بـ ــ«إع ــادة اإلع ـم ــار» ومـهـمــات «لـجـنـتــه» .توحي واألرجنتني وإيطاليا وغيرها ِعبرًا كافية؟ ّإن البالد التي
ّ ّ
التعليمات
التنفيذية بأن «لجنة إعادة اإلعمار» ُيراد لها توشك على الخروج من ٌحــرب طاحنة من دون أن تغرق
للبالد»
االقتصادي
«الحاكم
بدور
أشبه
بدور
أن تقوم
في الديون هي بالد رابحة مهما بلغت خسائرها ،فأين
ً
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــا! ت ـت ـض ــم ــن م ـه ـم ــات
«الـحـكـمــة» فــي التخطيط لالنتحار
ّ
ّ
مخصصات إعادة
اللجنة «توزيع
الخارجية» في ّأيام
في بحر «الديون
ُ
ّ
اإلع ـمــار عـلــى ال ـ ــوزارات الــوجـهــات
السلم املوعودة؟! هل يعدنا القيمون
الـ ـع ـ ّـام ــة» ،و«ت ـح ــدي ــد االع ـت ـم ــادات ملف «الديون الخارجية» ع ـلــى االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري ب ـت ـكــرار
ّ
املطلوبة ملشاريع الجهات العامة
اللبنانية فــي مسألة الدين
التجربة
هو أهم المواضيع
ّ
ذات ال ـط ــاب ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي»ّ .أم ــا
ال ـعــام؟ هــل سيستيقظ الـســوريــون
ً
دولة
ألي
السيادية
«الـصـفـعــة» األش ـ ّـد إيــامــا فكانت
مـسـتـقـبــا ع ـلــى «ب ـش ــرى» مـفــادهــا
ّ
فـ ــي أح ـ ــد امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـت ــي سـتـلـجــأ
أن «لجنة إع ــادة اإلع ـمــار» استدانت
إل ـي ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة وهـ ـ ــو «ال ـ ـقـ ــروض
مــن هــذه الــدولــة ّ وتلك اململكة أرقامًا
ّ ُ ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن الـسـحــب
فلكية تحتم تقلص الرواتب (البالغة
ً
عـلـيـهــا خ ــال ال ـع ــام والـتـسـهـيــات ّ االئـتـمــانـيــة املـتــاحــة ال ـتــواضــع أص ـ ــا) ومـضــاعـفــة األس ـع ــار م ـ ـ ّـرات إضــافـ ّـيــة
ّ
لها»! هكذا ببساطة ،هناك من
خارجية» .أم أننا سنلجأ
يفكر في إطفاء «بقعة والذريعة جاهزة« :علينا ديون
ّ
ّ
الضوء» االقتصادية الوحيدة املتمثلة بخروج البالد من إلى االستدانة من «صندوق النقد الدولي» لتتسرب املوارد
ّ
ّ
ّ
ّ
سياديًا
الحرب بحجم دين عام بسيط وال يشكل خطرًا
وبمجرد
الوطنية في سبيل «دفــع فوائد الدين» فحسب،
ّ
ّ
الخارجية
في السداد ندخل في نفق الضغوط
(«األخ ـ ـبـ ــار» 13 ،ح ــزي ــران  .)2018إن امل ـخــاطــر الـتــي التقصير ّ
ّ
يؤسس لها هذا البند ال تقتصر على التمهيد العتماد تمهيدًا لتسلم «صندوق النقد» زمام البالد ومشاريعها
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ض ــرب ك ــف بكف
«ال ــدي ــون ال ـخــارجــيــة» مـ ــوردًا أســاســيــا لـتـمــويــل «إع ــادة االق ـت ـص ــاديـ ّـة؟! وه ــل سـيـنـفـَـع حـيـنـهــا ّ
جانبنا» و«الـحــظ خاننا»؟ أم ّأن
اإلعمار» فحسب ،بل تنسحب أيضًا على تحويل مسألة والتبرير بــأن «التوفيق
ّ
ّ
لجنوية» بسيطة ،هـنــاك مــن سيتذكر الحكمة الشهيرة «مــا خــانــك األمــن،
«مهمة
بالغة الحساسية كـهــذه إلــى
ّ
ّ
ُيترك «الحل والعقد» فيها لـ«لجنة إعــادة اإلعـمــار» .إن لكنك ائتمنت الخائن» قبل «وقوع الفاس بالراس»؟

وجوه
مالك سلمان وجامعة تشرين :إيه فيه أمل!
وس ــط كـثــرة الـتــذمــر مــن الـفـســاد والـفــوضــى املستشريني
في جامعة «تشرين» عمومًا ،وفي كلية اآلداب خصوصًا،
يلمع اســم الدكتور مالك سلمان ،أحــد أساتذة قسم األدب
ً
اإلنكليزي .يمكن الــوقــوف طــويــا أمــام مــا يفرضه االســم
من هيبة رجل العلم ،الذي يمنح محاضراته قيمة معرفية
استثنائية ،فيجدد أهمية مقام األستاذ الجامعي ،في بالد
يكون
عانت فوضى الحرب وانهيار املفاهيم .والالفت أن ّ
الرجل من نجوم الفناء الخلفي للحرب ،مراقبًا املوت املظلل
للبالد ،واألكفان العائدة لشهداء من طالبه ،فيواصل عمله
بكبرياء الرجل النزيه الذي ال مجال الجتياز امتحان مقرره،
الطالب .وإذ يجمع
من غير نيل عالمة النجاح ،بما يستحق ّ
الطالب على املقام العلمي املحترم الــذي يمثله سلمان ،ال
تــروق تلك املكانة بعض زمالئه ّ
والقيمني ،فتشهد ممرات
الجامعة على محاوالت مستمرة للنيل من الرجل وإبعاده
عــن ال ـتــدريــس .وعـلــى اعـتـبــار ال ـحــرب مـبــرر كــل تقصير.
يواصل الرجل إنتاجه في مجال الترجمات األدبـيــة ،غير
ّ
معني بما يمكن أن يثنيه عــن حماسته ،هــو ال ــذي ترجم
خالل الحرب أكثر من  400مقال من الصحف العاملية عن
الحرب السورية .عن ّ
محبة الطالب ُيسأل مالك سلمان ،كما
ُيـســأل أيـضــا عــن «شعرية الـتـمــرد» ،لـجــان جينيه ،و«قلب
الـظـلـمــة» لـجــوزيــفّ ك ــون ــراد ،وبـقـيــة الـتــرجـمــات ال ـتــي أثــرت
املكتبة العربية ،ومثلت ّلب حياته املهنية ومصدر فخره.
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سوريا

مقالة تحليلية

«داعش» ينكمش في وادي اليرموك
بعد أيام قليلة على بدء العملية
العسكرية في ريفي درعا والقنيطرة ،ضد
«داعش» ،استطاع الجيش كسر دفاعات
التنظيم األولى ،التي ُحصنت لسنوات،
ليسيطر على مساحة واسعة من «جيب
وادي اليرموك»
بلدات قليلة تعد على أصابع اليد،
هي وحدها الباقية في يد «داعش»
في أقصى الجنوب السوري ،بعدما
انهارت خطوط دفاع التنظيم أمام
هـ ـج ــوم الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـم ـش ــارك ــة ع ــدد
مـ ــن ع ـن ــاص ــر ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
الـتــي دخـلــت اتـفــاقــات «الـتـســويــة»،
وب ـغ ـط ــاء جـ ــوي وم ــدف ـع ــي كـثـيــف.
الجيب الــذي بقي عاصيًا لسنوات
على فصائل «الجبهة الجنوبية»،

بدأ أمس توزيع المساعدات التي
قدمتها فرنسا بالتنسيق مع
الجانب الروسي
وت ـم ـ ّـدد م ـهــددًا بــاب ـتــاع مـســاحــات
واسـ ـع ــة م ــن ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي ،بــات
اآلن يتقلص بـســرعــة كـبـيــرة .ومــن
املحتمل أن يسيطر عليه الجيش
بالكامل خــال وقــت قصير ،إذا ما
استمر زخــم العمليات العسكرية
مرتفعًا .وبعد استعادة عدد كبير
م ــن الـ ـبـ ـل ــدات ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ال ـج ــزء
ال ـش ـم ــال ــي م ــن م ـن ــاط ــق «داع ـ ـ ــش»،
وأهمها عني ذكــر وصيدا الجوالن

والشيخ حسني وكــوكــب والشبرق
و ّم ـس ـي ــرت ــة والـ ـل ــويـ ـح ــق وس ـل ـب ــك،
نشط الجيش عملياته على محور
جـ ـل ــن ،وت ـم ـك ــن أمـ ـ ــس مـ ــن دخـ ــول
ال ـب ـلــدة ،وال ـت ـقــدم مـنـهــا إل ــى سحم
الجوالن غربًا ،وجنوبًا نحو حيط.
ومع التوسع األخير من املحورين،
وكثافة القصف املدفعي والجوي
عـلــى تــل ال ـج ـمــوع ،أج ـبــر «داع ــش»
عـ ـل ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن الـ ـت ــل نـحــو
بلدة تسيل ،وهو ما أتــاح للجيش
السيطرة عليه ،والتقدم من الشرق،
ليدخل املزرعة وسد عدوان ،ومن ثم
بلدة عــدوان وأطــراف تسيل ،مساء
أمــس .ولــم يتوقف هجوم الجيش،
ب ــل اسـتـكـمــل ال ـع ـمــل داخـ ــل تـسـيــل،
لتتم السيطرة عليها مساء أمــس.
هــذا االنـهـيــار الـســريــع فــي صفوف
«داعش» ،حصر سيطرة األخير في
عــدد مــن الـبـلــدات ،أبــرزهــا الشجرة
وجملة ونافعة .ولن تطول العملية
العسكرية الــازمــة للسيطرة على
كامل الجيب ،في ضــوء اإلمكانات
العسكرية التي يرصدها الجيش
لها حاليًا .وتتحدث معلومات عن
نية الجيش االنتهاء من ملف وادي
اليرموك ،ونقل تعزيزات إلى ريف
الـ ـس ــوي ــداء ال ـش ــرق ــي ،لـلـعـمــل على
إنـهــاء وج ــود «داع ــش» فــي مناطق
ال ـبــاديــة ه ـنــاك ،وال ـتــي استخدمت
مـنـطـلـقــا لـلـهـجـمــات األخ ـي ــرة الـتــي
شـ ـه ــدتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــداء .وت ـ ــراف ـ ــق
اإلن ـجــاز ضــد «داعـ ــش» فــي محيط
وادي اليرموك ،مع دخــول وحــدات
الـ ـجـ ـي ــش إلـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
(املـ ـ ــدمـ ـ ــرة) وم ـن ـط ـق ــة دوار ال ـع ـلــم
وبـ ـل ــدات الـقـحـطــانـيــة والـحـمـيــديــة
وصمدانية الغربية ،ورفعها العلم

ما بعد «رفض» العرض الروسي:
إسرائيل وحرب اإلرادات في سوريا

عناصر الجيش السوري في القنيطرة كما بدوا أمس من الجانب المحتل من الجوالن (أ ف ب)

الـســوري على معبر القنيطرة ،مع
الجزء املحتل من الـجــوالن .وبــدأت
عـمـلـيــات إزال ـ ــة األلـ ـغ ــام وال ـع ـبــوات
الناسفة فــي تلك الـبـلــدات ،تمهيدًا

لـ ـ ــدخـ ـ ــول قـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
ومــؤس ـســات ال ــدول ــة .وبــذلــك تبقى
ب ـلــدات بـيــر عـجــم وبــريـقــة وجـبــاتــا
الـخـشــب وطــرنـجــة وأوف ــان ـي ــا ،آخــر

مناطق وج ــود املسلحني فــي ريف
ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـتــم
االن ـت ـهــاء مــن ات ـفــاقــات «الـتـســويــة»
الخاصة بها ،خالل وقت قصير.

التطورات على األرض ،ترافقت مع
استمرار الجهود الروسية املبذولة
في ملف إعادة الالجئني .وتضمنت
زي ــارة املبعوث الــرئــاســي ألكسندر

الف ــري ـن ـت ـي ــف إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــن األردن
ولـبـنــان ،بـعــد دم ـشــق ،ويحتمل أن
يتوجه إلــى تركيا الستكمال عمله
هناك .التركيز الروسي ينصب على
تـحـصـيــل ت ــواف ـق ــات ح ــول ض ــرورة
عــودة الالجئني بــالـتــوازي مــع دعم
دولــي لهذه العملية ،بما يتضمنه
ذل ــك مــن مـســاعــدات وه ـبــات مالية،
بـحـكــم ع ـجــز ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة عن
تـغـطـيــة ك ــام ــل امل ـص ــاري ــف ال ــازم ــة
ل ــدع ــم ت ـل ــك ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة .وفـ ـ ــي س ـيــاق
مـتـصــل ،ب ــدأت أم ــس عملية تــوزيــع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا فــرنـســا
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي،
في الغوطة الشرقية ،عبر فرق األمم
امل ـت ـحــدة والـ ـه ــال األح ـم ــر الـعــربــي
السوري .ويأتي ذلك مع اقتراب عقد
جولة جديدة ضمن مسار «أستانا»
على أن تستضيفها مدينة سوتشي
الروسية في  30و 31تموز الجاري.
وسيشارك في الحدث ممثلون على
مستوى نواب وزراء الخارجية لكل
من روسيا وإيران وتركيا ،بصفتها
ال ــدول الـضــامـنــة ،إلــى جــانــب وفــود
ال ـح ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة،
ومراقبني من األمم املتحدة واألردن.
كما تم توجيه الدعوة إلى الواليات
املتحدة للحضور بصفتها مراقبًا
أيضًا ،من دون أن تفصح عن نيتها
ال ـح ـضــور م ــن ع ــدم ــه .ووف ــق وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،سـ ــوف يتم
نـقــاش ملف «اللجنة الــدسـتــوريــة»
والجهود اإلنسانية في سوريا ،إلى
جانب عقد االجتماع الرابع للفريق
املـ ـعـ ـن ــي بـ ـ ــاإلفـ ـ ــراج عـ ــن امل ـع ـت ـق ـلــن
وامل ـخ ـت ـط ـف ــن وت ـ ـبـ ــادل ال ـج ـثــامــن
والبحث عن املفقودين.
(األخبار)

السويداء في اليوم التالي من «المجزرة»:

ّ
األسد يتابع عن كثب والمحافظة تتمسك بخيار الدولة
فراس الشوفي

شيعت السويداء
عددًا كبيرًا ّمن
الشهداء ولفت
الجثامين بالعلم
السوري (أ ف ب)

العالم
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وك ـ ــأن دم األبـ ــريـ ــاء ف ــي ال ـس ــوي ــداء،
أع ـ ــاد إنـ ـع ــاش امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
ورم ـ ــوزه ـ ــا ،ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة ال ـه ــزائ ــم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرضـ ـ ــت لـ ـ ـه ـ ــا وسـ ـ ـق ـ ــوط
مـ ـش ــروعـ ـه ــا ب ــالـ ـض ــرب ــة ال ـق ــاض ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـ ّج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .س ــرع ــان
م ــا ت ـل ــق ــف املـ ـع ــارض ــون وإع ــام ـه ــم
جــري ـمــة الـ ـس ــوي ــداء ،وم ـع ـهــم بعض
اإلعالم الغربي وحلفائهم في لبنان
والخليج ،وبــدأوا حملة تحريضية
مـنــذ ص ـبــاح أول م ــن أم ــس ،هــدفـهــا
تــأل ـيــب ال ـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي ال ـســويــداء
ضد الدولة السورية ودفع األهالي
إل ــى الـتـمـ ّـرد عـلــى الــدولــة واملـطــالـبــة
ب ـح ـك ــم ذاتـ ـ ـ ــي ،ب ــذريـ ـع ــة أن ال ــدول ــة
هــي مــن ّ
وج ـهــت إرهــابـيــي «داع ــش»
ل ـضــرب امل ـحــاف ـظــة .ط ــوال الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،ت ـعـ ّـرضــت ال ـس ــوي ــداء إلــى
اع ـ ـتـ ــداء ات امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
مــن شــرقـهــا حـيــث سـيـطــر «داع ــش»
لفترة والعصابات املحسوبة على
األم ـي ــرك ـي ــن م ـثــل «ج ـي ــش الـ ـث ــورة»
و«أحـ ـ ـ ــرار ال ـش ــرق ـي ــة» ،ومـ ــن غــربـهــا
ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــان ـ ــت تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـص ــاب ــات
«الجيش الـحــر» و«جبهة النصرة»
و«ف ــرق ــة ش ـب ــاب ال ـ ّـس ـن ــة» وغ ـيــرهــا.
وك ــان امل ـعــارضــون إي ــاه ــم ،ي ـبـ ّـررون
جــرائــم هــؤالء بذريعة أن السويداء
تناصر الدولة السورية.

بـ ــاألمـ ــس ،ش ـي ـعــت ال ـ ـسـ ــويـ ــداء عـ ــددًا
الشهداء في القرى الشرقية
كبيرًا من
ّ
وفي املدينة ،ولفت الجثامني بالعلم
ال ـ ـسـ ــوري وأط ـ ـلـ ــق األهـ ــالـ ـ ّـي م ــواق ــف
داعمة للجيش والرئيس بشار األسد،
ّ
غير آبهني بكل التزوير والتحريض
اإلع ــام ــي .وف ــي م ـتــابـعــة تـحـقـيـقــات
ّ
الجريمة ،أكدت مصادر أمنية رفيعة
املستوى لـ«األخبار» أن ما حصل في
السويداء ،يحظى باهتمام ومتابعة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األسـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـخ ـ ـصـ ـ ّـيـ ــا ،ومـ ــا
تكليفه ال ـضــابــط ال ـثــانــي فــي شعبة
ّ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة لـتـســلــم
رئاسة اللجنة األمنية في السويداء
ودرعا ،سوى دليل على مدى اهتمام
ً
ال ـ ــدول ـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــادث الـ ـخـ ـطـ ـي ــرّ ،أوال
بهدف تضميد جراح األهالي ومللمة
ذيـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــدث ،وث ــان ـي ــا لـلـتـحـضـيــر
ب ـش ـكــل س ــري ــع ل ـت ـح ـصــن امل ـحــاف ـظــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص م ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــة .وب ـ ــات
واضحًا لدى أرفع املراجع األمنية في
الدولة السورية ،أن إرهابيي «داعش»
عـ ـب ــروا ن ـحــو الـ ـس ــوي ــداء ت ـحــت أعــن
قاعدة
ق ــوات االحـتــال األمـيــركــي فــي ّ
التنف فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،وغــض
األميركيون وعصاباتهم النظر عنهم
ص ــده ــم لـلـحـشــود .وه ــذا
عـلــى رغ ــم ر ّ
يـثـبــت مــا حـ ــذرت مـنــه وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة م ـ ــرارًا ،م ــن أن األمـيــركـيــن
ي ـ ـح ـ ـمـ ــون اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــي قـ ــاعـ ــدة
ّ
الـتـنــف بـغـيــة ش ــن عـمـلـيــات إرهــابـيــة

قطعات الجيش نشرت
تعزيزات على كامل
المحور الشرقي

ض ـ ّـد الـجـيــش واملــدن ـيــن ال ـســوريــن.
كـمــا ب ــات مـعـلــومــا ب ــاالس ــم وامل ــوق ــع،
ّ
مـخــطــط وم ــدي ــر ال ـه ـجــوم اإلره ــاب ــي،
ّ
ّ
ومـنــســق الـعـمـلــيــات بــن مجموعات
اإلره ــاب ـي ــن ،وث ـبــت بــالــرصــد الفني
ـود تـ ــواصـ ــل م ـت ـكــرر
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي وجـ ـ ـ ـ ّ
لــأخ ـيــر م ــع مـشــغـلـيــه ال ـخــارج ـيــن،
الذين ّ
ترجح املصادر أن يكونوا من
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وثـبــت
االس ـت ـخ ـبــارات ّ
املشغل طلب من ّ
منسق
بالصوت أن
عدد من الضحايا
أكبر
إيقاع
الهجوم
ٍ
إلحداث صدمة في املحافظة ال يمكن
للدولة السورية استيعابها وتحدث
ردود ف ـعــل ب ــن األهـ ــالـ ــي .ب ــدوره ــا،
ّ
أك ــدت مـصــادر عسكرية لــ«األخـبــار»
أن قطعات الجيش ال ـســوري نشرت
تعزيزات على كامل املحور الشرقي
ّ
وخط القرى التي ّ
تعرضت للهجوم،

ً
م ـس ـت ـع ـي ـن ــة بـ ــالـ ــدبـ ــابـ ــات واآلل ـ ـيـ ــات
املـ ّ
ـدرعــة .وقــالــت املـصــادر إن الجيش
ســرعــان مــا يستكمل سيطرته على
قــرى حــوض اليرموك منهيًا تواجد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي هـ ــذه الـبـقـعــة،
ّ
عملية بآالف الجنود
سيبدأ بتنفيذ
ّ
واملدرعات الجتثاث بقايا داعش من
البادية الشرقية.
ّأما في لبنان ،فذهب «الحزب التقدمي
االشـتــراكــي» والـنــائــب الـســابــق وليد
جنبالط بعيدًا فــي عملية تحريض
أهــالــي الـســويــداء ضـ ّـد الــدولــة ،كجزء
من الحملة الخارجية على املحافظة،
في حني صمت هؤالء طوال السنوات
ّ
املاضية على كل الذي سال من أهالي
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء وحـ ـض ــر وأه ـ ــال ـ ــي جـبــل
ال ـ ّـس ـم ــاق .ودع ــا جـنـبــاط إل ــى «لـقــاء
ت ـضــام ـنــي» ف ــي م ـق ــام ال ـش ـيــخ أحـمــد
أمــان الدين في عبيه اليوم ،فيما ّ
رد
عليه النائب طالل أرســان بالتأكيد
أن «داع ــش» وداعميها يقفون خلف
العمليات اإلرهابية ،داعيًا إلى ّ
تقبل
ال ـت ـع ــازي ي ــوم األحـ ــد ف ــي م ـنــزلــه في
خلدة .بــدوره ،شــارك الوزير السابق
ّ
وئـ ـ ـ ــام وه ـ ـ ـ ــاب ب ـت ـش ـي ـي ــع الـ ـشـ ـه ــداء.
ّ
ويـنـعـكــس ت ـض ــارب امل ــواق ــف ،تــوت ـرًا
في القرى الــدرزيــة في لبنان وينتج
انقسامًا ح ــادًا أم ــام سيل اإلشــاعــات
ـروج لها االشـتــراكـيــون ويـ ّ
الـتــي ي ـ ّ
ـرد
ع ـل ـي ـهــا أنـ ـص ــار ح ـل ـف ــاء س ــوري ــا فــي
طائفة املوحدين الدروز.

يحيى دبوق
يـتــواصــل فــي الـســاحــة الـســوريــة ص ــراع اإلرادات واملعركة
عـلــى ف ــرض ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء ،ب ــن إســرائ ـيــل وأعــدائ ـهــا.
ومــع التسليم اب ـتـ ً
ـداء ،بــأن الجانبني معنيان بمستوى من
الصدامات ال تتحول إلى مواجهات واسعة ،اال أن فرضية
التصعيد الـشــامــل تـبـقــى قــائـمــة ،ورب ـمــا زادت احـتـمــاالت
تحققها فــي ظــل الـتـطــورات األخـيــرة .التسليم اإلسرائيلي
بمآالت الحرب وعــودة بسط سيادة النظام الـســوري على
أراض ـيــه ،تسليم ال رجعة فيه ،ســواء أعلنت تــل أبيب ذلك
بصوت عال أو خافت أو حتى امتنعت عن االعالن باملطلق.
وإذا كان التسليم من عدمه ال يغير في املآل شيئًا ،إال أنه
يــدخــل فــي مـعــادلــة ومــوازيــن حــرب جــديــدة ،مــن نــوع آخــر،
وترتبط بمصالح إسرائيلية في منع تشكل تهديدات على
الجبهة الشمالية ،في اليوم الــذي يلي الحرب ،وتحديدًا ما
يرتبط بالوجود اإليراني العسكري والحلفاء ،في سوريا.
من جهة إسرائيل ،باتت املقاربة شبه محصورة في مواجهة
ما تسميه «التمركز اإليراني» في سوريا ،مع اإلعالن أنها
ستتعامل معه كخط أحمر ال يمكن القبول به ،مهما كانت
األثمان .في مقابل ذلك ،يوجد إصرار إيراني على الوجود
في الساحة السورية باتفاق مع الدولة السورية نفسها ،في
إطــار اتفاقات و«رضــى» متبادلني ،ومبنيني على السيادة
السورية واستقالل قراراتها وتحديد مصالحها ،كما تراها
هي بال اشتراطات وإمالءات وضغوط خارجية.
وإذا كان الخط األحمر اإلسرائيلي هو «التمركز اإليراني»،
فـ ــإن اإلمـ ـ ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي وم ـح ــاول ــة فـ ــرض اإلرادة خط
أحمر ومــرفــوض إيرانيًا .وإذا عمد الجانبان إلــى التمسك
بخطوطهما الحمر ،من دون سعي إلــى تسوية أو تعايش
أو تراجع ألي من الجانبني ،فإن املواجهة مقبلة ال محالة.
يــزيــد مــن احتمال املــواجـهــة أن إســرائـيــل تعمل ،بــن الحني
واآلخر ،على استهداف ما يرتبط بالوجود اإليراني وإن بات
بوتيرة ومستوى محدودين ،في أعقاب املواجهة األخيرة
بـعــد ال ـعــدوان عـلــى مـطــار « »T 4فــي نـيـســان املــاضــي .في
مقابل ذلك ،تعمل إيران وتسعى بشكل دائم وحثيث ،كما
تقول إسرائيل في ّ
حد أدنى ،على التمركز في سوريا ،في
مختلف االتجاهات واملستويات ،وعلى امـتــداد الجغرافيا
السورية.
منطقيًا ،التمسك بالخطوط الحمر املتقابلة واملتناقضة
يـ ــؤدي إل ــى ال ـت ـص ــادم ،م ــن دون اق ـت ـصــار ال ـت ـص ــادم على
مستويات منخفضة من املواجهة .وهو ما حاولت إسرائيل
أن تـتـجــاوزه ،عبر «املـجــازفــة» بإمكان توسعة االع ـتــداءات
وإس ـقــاط خـســائــر بـشــريــة ،لـتـعــود وتستقر عـلــى املـعــادلــة
األولى املنخفضة املستوى ،بعد الرد الصاروخي الالحق.
ويبدو أن الجانب الثاني يتجاوز االعتداءات ،ربطًا بالظروف
الـقــائـمــة ولـ ــزوم وض ـ ــرورات ال ـحــرب ال ـســوريــة ،مــع إدراك ــه
املسبق مـحــدوديــة فاعلية الهجمات املوضعية املــدروســة
من دون خسائر بشرية ،رغم أن يده ستكون رخــوة على
الزناد ،في حال توسعة مروحة االستهداف ،حال رهانات
إسرائيلية خاطئة ،كما حصل في االعتداء على مطار «T
 »4سابقًا.
أيضًا من ناحية إسرائيل ،الهجمات املوضعية وتكرارها،
وإن كــانــت لــذاتـهــا قيمة مستقلة ،ورغ ــم إدراك مـحــدوديــة
فاعليتها وتأثيرها العام على املشهد الكلي ،إال أنها مقدمة
ضرورية لدفع اآلخرين ،وتحديدًا «الصديق» الروسي عبر
الضغط عليه ،كي يعمل على تحقيق املصالح اإلسرائيلية،
أو الجزء األكبر منها .تراهن إسرائيل في ذلك على خشية
موسكو على مكتسباتها املحققة فــي الساحة السورية،
وكذلك على املكاسب املقبلة في طور التحقق.
والتوجه اإلسرائيلي نحو «الصديق» الــروســي ،هو توجه
مجبول من مكونني :تظهير التوثب العسكري و«التوسل»
الــدي ـب ـلــومــاســي .ول ــم ت ـكــن ت ــل أب ـيــب لـتـتـجــه إل ــى مــوسـكــو،
ً
توثبًا وتوسال ،إال بعد أن أدركت وقـ ّـدرت استمرار التوجه
التراجعي للوجود والنفوذ االميركيني في الساحة السورية،
وصعوبة ،إن لم يكن انتفاء ،الرهان على الحليف األميركي
الجتثاث تنامي محور املقاومة في سوريا.
الجانب الروسي ،حليف إيران الفعلي على االرض ،وصديق
إســرائـيــل فــي الــوقــت نفسه ،معني بإيجاد تسوية مــا بني
الجانبني ،تعنى بدفعها للتعايش مع ضوابط ،تمنع املواجهة
الـكـبــرى بينهما ،بـمــا يشمل أيـضــا املــواج ـهــات املوضعية
املحدودة ،التي قد تتحول تدحرجًا إلى مواجهة واسعة ،من

شأنها أن تجر إليها الدولة السورية حكمًا.
من ناحية روسيا ،هي معنية بتلبية ما أمكن من مصالح
إسرائيلية ،باملستوى والقدر املعقولني ،شريطة أن تكون في
متناول اليد ،ومن دون اإلضرار باملصالح الروسية نفسها.
وهي معنية بالعمل بني حدين ،بني مطلب الصديق وحزمه،
وامتناع الحليف وثباته .على ذلــك ،هي تسعى إلــى إيجاد
«تسوية» ما مع الجانب اإليراني وحلفائه ،من شأنها اإلبقاء
على تقاطع املصالح (في حد أدنى) على مستوياتها الحالية
في سوريا ،أو ما يقرب منها ،وتحديدًا ما يتعلق بمرحلة
ما بعد الحرب السورية ،وهــي «التسوية» التي ال يبدو أن
الدولة السورية بعيدة عنها ،وعن إرادتـهــا .روسيا املعنية
بعدم «إزعــاج» إسرائيل وتحقيق ما أمكن من مصالحها،
ً
معنية أكثر بتحقيق مصالحها أوال ،خاصة أنها ال تقصر
نظرتها وأفعالها واستراتيجياتها على الساحة السورية
من دون النظر إلى كل الساحات .وفي هذه املناطق ،األكثر
استراتيجية مــن ناحية روسـيــا ،تـبــادل حــاجــات وتـخــادم،
على أكثر من صعيد.
على ذلــك ،بــات باإلمكان فهم محاولة «التسوية» الروسية
والدفع نحو «التعايش القسري» إن أمكن بني الجانبني ،من
خــال االتـفــاق الــروســي اإلسرائيلي مــا قبل األخـيــر ،الــذي
لــم يكن األول ،املبني على تـبــادل املصالح بتمكني دمشق
من بسط سيادتها على الجنوب الـســوري ،مقابل إخــراج
اإليرانيني وحلفائهم عشرات الكيلومترات بعيدًا عن الحدود
في الجوالن .وهو االتفاق الذي رفضته الدولة السورية ،بعد
أن ربطت تنفيذه بانسحاب أميركي من األراضي السورية.
على ذلك أيضًا ،بات باإلمكان فهم إعادة املحاولة الروسية،
قبل أيام ،خالل الزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الروسي
سيرغي الف ــروف إلــى إســرائـيــل مصحوبًا بــاقـتــراح اتفاق
جديد عرضه على اإلسرائيليني ،يشمل التزامات متبادلة
بينهم وبني أعدائهم في سوريا ،وبما يشمل الدولة السورية
نفسها .بحسب ما نشر أخيرًا في إسرائيل (موقع مونيتور
ً
بنسخته العبرية) ،نقال عن لسان ضابط إسرائيلي رفيع
جـ ـدًا« :ع ــرض ال ــروس إب ـعــاد ال ـقــوات اإليــران ـيــة وح ــزب الله
مسافة مئة كيلومتر عن الحدود ،مقابل تعهد إسرائيلي
بوقف الهجمات فــي ســوريــا» .رفضت إســرائـيــل ،بحسب
امل ـص ــدر ال ـع ــرض ،وأع ــرب ــت ع ــن االح ـت ـفــاظ ب ــ«ح ـق ـهــا» في
مواصلة الهجمات ،ما لم يجر إخراج اإليرانيني وحلفائهم
خارج الجغرافيا السورية.
يشير تقرير الـ«مونيتور» إلــى أن إسرائيل أجابت سلبًا،
ورف ـض ــت ب ــ«طــري ـقــة مـهــذبــة وح ــازم ــة» ف ــي ال ــوق ــت نفسه:
«رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،ووزيــر األمــن أفيغدور
ليبرمان ،ورئـيــس األرك ــان غ ــادي آيــزنـكــوت ،قــالــوا للروس
إن إسرائيل لن تقبل بوجود إيــران أو حــزب الله في كافة
أنحاء ســوريــا ،وهــي تحتفظ بحقها في مواصلة معالجة
ّ
هذا الوجود بقواها الذاتية .الروس استمعوا وعادوا بخفي
حنني».
قد يكون هذا هو آخر «العروض» الروسية إلسرائيل ،وقد ال
يكون .لكن من ناحية تل أبيب ،يبدو واضحًا أن العرض ،ما
دون اإلخــراج الكامل ومنع «التمركز» اإليراني في سوريا،
غير مقبول مــن جهتها ،إذ إنــه سيشكل تسليمًا منها،
وعمليًا باتفاق مكتوب مع الجانب الروسي ،ببقاء التهديد
وتناميه في سوريا .قبولها باالتفاق كما ورد ،من وجهة
نـظــرهــا ،ال يغير مــن الـتـهــديــد ومـنـســوبــه وإم ـكــان تناميه،
حيث ال قيمة فعلية للمسافات الجغرافية ،داخــل سوريا،
مهما كان البعد عن الحدود ،ربطًا بالوسائل القتالية األكثر
تطورًا ،التي ال تعرف املسافات.
هو عود على بدء؟ أو إلى تموضع جديد بني الجانبني ،مع
رفع إمكانات الصدام واملواجهة؟ واضح أن إسرائيل معنية
بمواصلة الضغط ،رغم أنها مقبلة على فقدان ورقة الجنوب
ال ـســوري والـجـمــاعــات املسلحة فـيــه ،األم ــر ال ــذي يــزيــد ،في
املقابل ،من عوامل القوة والثبات لدى أعدائها .هذا إن لم يؤد
أيضًا إلــى تراجع في مستوى ّ
«تلهف» الصديق الروسي
إليجاد تسويات.
هل تقتصر النتيجة ،بعد رفض إسرائيل للعرض الروسي،
على الـعــودة إلــى نقطة الـبــدايــة ،بما يشمل ويقتصر على
الهجمات املوضعية «املحمولة» ،أو املجازفة باتجاه الرهان
عـلــى الـضـغــط أك ـثــر م ــن خ ــال ال ـتــرقــي درج ــة أو درج ــات
واإلقــدام على تنفيذ أفعال عدائية من شأنها ،وربما على
ّ
تتسبب فــي الـتــدحــرج نحو مــواجـهــة واسـعــة؟
األرج ــح ،أن
مواجهة قد ال تقتصر على قتال بيني ،في ساحة واحدة.
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العالم

ّ
أبو ظبي في دائرة عمليات الـ«درونز»« :أنصار الله» تعزز أوراقها
قضية اليوم

باستثناء االرتفاع الطفيف الذي طرأ
يستدع إعالن
على أسعار النفط ،لم
ِ
السعودية تعليق مرور شحناتها
عبر باب المندب ردودًا دولية من
النوع الذي كانت تتطلع إليه الرياض.
المبكر الجزم بنوعية
ولئن كان من ّ
االرتدادات التي ستخلفها الخطوة
السعودية ،إال أن إتيانها بمفعول
عكسي يبدو واردًا ،خصوصًا أن
«أنصار الله» تواصل تعزيز أوراقها عبر
توسيعها بنك األهداف العسكرية،
في وقت ُ
ظهر الجانبان األممي
ي
ً
واألوروبي ميال متزايدًا نحو فكفكة
والشروع في تسويات جزئية
العقد
ّ
يمكن أن توطئ لحل شامل
لــم تكد ّ
تمر ســاعــات على استهداف
ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ب ــارج ــة
س ـعــوديــة ف ــي ال ـبـحــر األح ـم ــرً ،حتى
ستهدفة هذه
جاءت الضربة التالية ُم
ِ
املرة مطار أبو ظبي الدولي بطائرة
ّ
جديدة من طراز «صماد .»3
مسيرة ّ
ضربة تمثل تطورًا نوعيًا في مسار
عـمـلـيــات الـجـيــش وال ـل ـجــان ،وتفتح
الـبــاب على مرحلة مختلفة ستكون
الرياض وأبو ظبي مضطرتني فيها
إلــى إع ــادة حساباتهما .لكن عملية
امل ــراجـ ـع ــة هـ ـ ــذه ،وال ـ ـتـ ــي بـ ـ ــدأت مـنــذ
الفشل الذريع الــذي ُمني به الهجوم
عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،ال ت ـم ـنــع
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات م ــن تـجــريــب
البدائل كافة ،وآخرها إعالن التوقف
عــن تصدير النفط عبر بــاب املندب،
ّ
عــل ذلــك يكبح اندفاعة بعض الــدول
نـحــو االن ـف ـتــاح عـلــى «أن ـص ــار ال ـلــه»،
ويـقـنــع «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» بــأولــويــة
تــوس ـيــع ح ـجــم ً م ـشــارك ـتــه ف ــي حــرب
الـيـمــن «ح ـمــايــة لـلـمــاحــة الــدول ـيــة».
وف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـظـ ــار ،يـ ــواصـ ــل امل ـب ـع ــوث
األم ـمــي ،مــارتــن غريفيث ،محاوالته
إحــداث خرق في الجدار ،من دون أن
يـبــدو إلــى اآلن أنــه قــد تمكن بالفعل

من إحراز تقدم ذي أهمية.
وأزاحت القوات الجوية ،أمس ،الستار
ع ــن م ـن ـظــومــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـط ــائ ــرات
املـ ـسـ ـي ــرة ب ـع ـي ـ ّـدة امل ـ ـ ــدى ت ـح ـم ــل اس ــم
ودشنت الطائرة الجديدة
«صماد ّ .»3
عملياتها بشنها غ ــارات عـلــى مطار
أبـ ــو ظ ـبــي ال ــدول ــي «أدت إلـ ــى تــوقــف
حــركــة املــاحــة فـيــه» بحسب مــا نقلت
وك ـ ــال ـ ــة «سـ ـ ـب ـ ــأ» ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر فــي
ســاح الـجــو املسير .ووص ــف املصدر
العملية بــأنـهــا «إن ـجــاز استراتيجي
وب ــداي ــة مــرح ـلــة ردع ج ــدي ــدة» ،ع ــادًا
إياها «نقطة تحول في مسار مواجهة
ال ـع ــدو» ن ـحــو «ال ــوص ــول إل ــى مــواقــع
اإلمـ ـ ــارات االسـتــراتـيـجـيــة الـحـيــويــة».
واعترفت اإلمارات ،من جهتها ،بوقوع
«حــادثــة» فــي مـطــار أبــو ظـبــي ،لكنها
عزتها إلى «مركبة لنقل اإلمدادات في
ساحة املطارً التابعة ملبنى املسافرين
رقم  ،»1قائلة إن الواقعة «لم تؤثر في
سير العمليات التشغيلية للمطار أو
جدول الرحالت الجوية».
وت ـت ـم ـثــل أه ـم ـي ــة هـ ـج ــوم األمـ ـ ــس فــي
ع ـن ـص ــري ــن :أولـ ـهـ ـم ــا أن ـ ــه ُي ــدخ ــل أب ــو
ظ ـب ــي مـ ـج ــددًا ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـع ـم ـل ـيــات
العابرة للحدود ،وذلــك للمرة األولــى
ِ
منذ قرابة  7أشهر بعد إعــان القوات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن ك ــان ــون
األول /دي ـس ـم ـب ــر  2017اس ـت ـه ــداف
مفاعل «براكة» النووي ّفي العاصمة
اإلمــاراتـيــة بـصــاروخ مجنح من طراز
«ك ـ ـ ــروز» .وثــانـيـهـمــا أن ــه يـظـهــر مــدى
التطور النوعي والـســريــع فــي قــدرات
الـ ـ ـ ــ«درون ـ ـ ــز» ال ـي ـم ـن ـي ــة ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه عجز دول «التحالف» على رغم
مــا تـمـلـكــه مــن إم ـكــانــات تكنولوجية
وعـ ـسـ ـك ــري ــة عـ ــن رصـ ــدهـ ــا وت ـت ـب ـع ـهــا
وإحـبــاط غــاراتـهــا قبل وقــوعـهــا .وفي

جاء استهداف مطار
سياق
أبو ظبي في
ّ
عمليات نوعية مكثفة
منذ مطلع تموز

هذا تكرار ملا حدث قبل أقل من عشرة
أي ـ ــام ( 18ت ـ ـمـ ــوز /ي ــول ـي ــو ال ـ ـجـ ــاري)
عندما أغارت «صماد  »2على منشأة
ل ـشــركــة ال ـن ـفــط ال ـس ـعــوديــة «أرام ـك ــو»
في الــريــاض ،وأيضًا ملا شهده مطلع
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري م ــن اس ـت ـه ــداف ملقر
قـ ـي ــادة «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي مــدي ـنــة عــدن
بطائرة مسيرة من طراز «قاصف».
م ـســار زم ـنــي تـخـلـلــه ،ص ـبــاح أول من
أم ــس ،ه ـجــوم ل ـل ـقــوات الـبـحــريــة على
الـبــارجــة الـسـعــوديــة« ،ال ــدم ــام» ،التي
«انتهكت مياه اليمن اإلقليمية وكانت
ً
تـنـفــذ أع ـم ــاال عــدائ ـيــة» بـحـســب بـيــان
ّ
صــادر عــن تلك الـقــوات .ولئن دل هذا
ال ـت ـعــاقــب ف ــي الـعـمـلـيــات ع ـلــى ش ــيء،
فإنما على أن سلطات صنعاء تحاول
اإلفـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــن ال ـل ـح ـظ ــة الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
انكسار الـقــوات املوالية لـ«التحالف»
ع ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة إل ــى
أق ـ ـصـ ــى حـ ــد مـ ـمـ ـك ــن .ذلـ ـ ــك أن إعـ ــان
الـجــانــب اإلم ــارات ــي ،حينها« ،تعليق
الـعـمـلـيــات إف ـســاحــا ف ــي امل ـج ــال أم ــام
الجهود األممية» وازاه انكشاف حالة
التضعضع والتخبط املسيطرة على
َ
امليليشيات التابعة ألبو ظبي ،وت ِبعه
ح ـ ــراك دي ـب ـل ــوم ــاس ــي م ـل ـح ــوظ نـحــو
ُ
العاصمة صنعاء ت ّوج بزيارة السفير
ال ـف ــرن ـس ــي لـ ـ ــدى ال ـي ـم ــن كــري ـس ـت ـيــان
تيستو إليها .ومن هنا ،يأتي تكثيف
ال ـه ـج ـمــات ال ـنــوع ـيــة ض ــد الـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي مـ ـح ــاول ــة مل ـضــاع ـفــة
الشعور بالخيبة الذي ساد أروقتهما
بعد فشل هجوم الحديدة ،وبالتالي
إفهامهما بــأن ال جــدوى مــن املراهنة
ع ـلــى ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ،ومـ ــن جهة
ثانية تزخيم الجو األممي واألوروبي
امل ــائ ــل ن ـحــو وق ــف ال ـح ــرب وال ـش ــروع
ّ
في الترتيب لتسوية سياسية .ولعل
هــذه الــرســالــة هــي مــا كــان يلمح إليه
رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا»،
محمد علي الحوثي ،في تعليقه على
غ ــارة أب ــو ظ ـبــي ،بـقــولــه إن «عـمـلـيــات
الطيران املسير ستفتح الطريق أمام
عملية سياسية تؤدي إلحالل السالم
باليمن».
في املقابل ،ال تزال الرياض وأبو ظبي
تراهنان على خطط بديلة ،قد تكون
آخر ما تبقى لديهما لتحقيق إنجاز
يمكن بواسطته الخروج من مستنقع
ال ـح ــرب .ول ــم يـكــن إع ــان الـسـعــوديــة،
ليل األربعاء  -الخميس ،تعليق مرور
شحنات النفط عبر بــاب امل ـنــدب ،إال

يحاول غريفيث االنطالق من ملفات جزئية تمهيدًا للوصول إلى الحل الشامل (أ ف ب)

واحـ ـ ـدًا م ــن تـجـلـيــات ت ـلــك الــرهــانــات.
يـ ــؤكـ ــد الـ ـتـ ـق ــدي ــر املـ ـتـ ـق ــدم م ـع ـط ـيــن:
أولهما أن ثمة أنباء متعددة املصادر،
فـ ــي م ـق ــدم ـه ــا بـ ـي ــان ق ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــوات
ال ـجــويــة ،تـخــالــف اإلعـ ــان الـسـعــودي
الــرسـمــي عــن أن مــا تــم استهدافه في
ال ـب ـحــر األح ـم ــر ص ـبــاح األربـ ـع ــاء هو

نــاق ـل ـتــا ن ـفــط ول ـي ــس ب ــارج ــة حــربـيــة
عــاديــة .وثانيهما أن السعودية كان
بــإم ـكــان ـهــا «ت ــرك ـي ــب ف ـي ـل ــم» م ــن ه ــذا
ال ـ ـنـ ــوع مـ ـن ــذ زم ـ ـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن ـهــا
لـيـســت املـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي ي ـتــم فيها
اس ـت ـه ــداف ب ـ ــوارج حــرب ـيــة (أو حتى
ناقالت نفط بحسب مزاعم الرياض)

ت ــاب ـع ــة ل ـه ــا م ــن ق ـب ــل «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
(أع ـل ـن ــت امل ـم ـل ـكــة ف ــي ش ـهــر نـيـســان/
أبــريــل املــاضــي اسـتـهــداف ناقلة نفط
س ـع ــودي ــة ف ــي ال ـب ـحــر األح ـ ـمـ ــر) ،لكن
الرياض تبدو اليوم أكثر حاجة إلى
ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـعــدمــا اسـتـنـفــدت كل
الـخـيــارات املمكنة إلخـضــاع «أنصار

الله» وبالتالي إنهاء الحرب.
تأمل السلطات السعودية بــأن يدفع
إعالنها في شأن باب املندب ،الداعمني
الغربيني لتحالف ال ـعــدوان ،إلــى رفع
مستوى مساندتهم لـ«التحالف» بما
يتيح استحصال مكسب استراتيجي،
ال سيما بعدما ملس اإلماراتيون خالل

تقرير

سليماني مديرًا للمواجهة:
جــولـتـهــم االسـتـطــاعـيــة األخ ـي ــرة في
واشـنـطــن ف ـتــورًا أمـيــركـيــا وتـ ــرددًا في
تغطية أي عملية جديدة على الساحل
الغربي .إال أن خطوتها هذه قد تأتي
ً
بمفعول عكسي لسببني :أوال) أنها
ال تخدم األجندة األميركية القاضية
بالتعويض سريعًا عن أي نقص في
اإلمـ ـ ــدادات نــاجــم عــن الـعـقــوبــات على
إي ــران مـ ّـن امل ـخ ــزون ال ـس ـعــودي ،وهــذا
مــا سـيـعــقــده تعليق م ــرور اإلمـ ــدادات
عبر باب املندب كونه سيرفع تكاليف
الشحن إلى أوروبا والواليات املتحدة
بـسـبــب زيـ ــادة امل ـس ــاف ــات .وثــان ـيــا) أن
رفــع الـسـعــوديــة الفـتــة «ت ـهــدد املــاحــة
ال ــدولـ ـي ــة» ف ــي وق ـ ــت ت ــؤك ــد «أنـ ـص ــار
ال ـل ــه» أن «بـ ــاب امل ـن ــدب آم ــن لـلـحــركــة
ال ـت ـج ــاري ــة» ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر محمد
علي الحوثي أمــس ،مــن شــأنــه عرقلة
امل ـس ــاع ــي األم ـم ـي ــة ال ـج ــاري ــة لتفكيك
ع ـقــد الـ ـح ــرب ،وال ـت ــي ي ـح ــاول مــارتــن
غريفيث ،بدعم أوروبي لم يعد خفيًا،
االنطالق بها من ملفات جزئية كإدارة
ميناء الحديدة وقضية أسرى الحرب،
تمهيدًا للوصول إلى الحل الشامل.
هذه املحاوالت عاودت الظهور ،أمس،
مع الزيارة الجديدة للمبعوث األممي
إلى صنعاء حيث التقى قائد «أنصار
الـ ـل ــه» ع ـب ــد املـ ـل ــك الـ ـح ــوث ــي ،ورئ ـي ــس
امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األع ـ ـلـ ــى م ـهــدي
املشاط ،ومسؤولني آخرين .وبدا الفتًا،
ف ــي خـ ــال الـ ــزيـ ــارة ،م ــا نـقـلـتــه وكــالــة
«س ـبــأ» عــن الـحــوثــي مــن تـشــديــد على
«أهمية البدء بالخطوات ذات الطابع
اإلنـ ـس ــان ــي أله ـم ـي ـت ـهــا ف ــي امل ـس ــاع ــدة
على الـحــل» .لكن زعيم «أنـصــار الله»
ن ـ ّـب ــه إل ـ ــى أن «امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي تـعــرقــل
املفاوضات هي تعنت قوى العدوان»،
الفتًا إلى أن «توافر اإلرادة واملصداقية
والجدية أمر ال بد منه لنجاح أي جولة
مشاورات سياسية» .وهي عناصر ال
يبدو حتى اللحظة أنها متوافرة لدى
«الـتـحــالــف» والـقــوى املــوالـيــة لــه ،وفق
م ــا أوحـ ــت ب ــه ال ـت ـصــري ـحــات األخ ـي ــرة
لوزير الخارجية في حكومة الرئيس
امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـ ـت ـ ــه ،خ ــال ــد ال ـي ـم ــان ــي،
الــذي ّ
فصل مـبــادرة غريفيث في شأن
ً
الحديدة على مقاس «الشرعية» ،قائال
إنـهــا تـنــص عـلــى «االن ـس ـحــاب الكامل
مــن ال ـحــديــدة ،وإح ــال ق ــوة مــن وزارة
الــداخـلـيــة الـيـمـنـيــة مـحــل امليليشيات
الحوثية».
(األخبار)

تحليل إخباري

السعودية وباب المندب :وقف توريد النفط حيلة العاجز!
لقمان عبد الله
ت ـح ــاول ال ـس ـعــوديــة ت ـحــويــل قصف
البحرية اليمنية للسفينة العسكرية،
«دم ـ ـ ـ ـ ــام» ،مـ ــن ت ـه ــدي ــد إل ـ ــى ف ــرص ــة،
ب ــات ـخ ــاذه ــا ق ـ ــرار وقـ ــف الـ ـص ــادرات
النفطية السعودية عبر بــاب املندب،
وإن ك ــان ال ـق ــرار يستبطن تسليمًا
بـ ـمـ ـح ــدودي ــة الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى تـحـقـيــق
إنجازات في مواجهة الصمود اليمني.
ثالث سنوات ونصف سنة من عمر
الـعــدوان على اليمن تخللتها مراحل
مـفـصـلـيــة ع ـ ـ ّـول عـلـيـهــا «ال ـت ـحــالــف»
بقيادة السعودية كثيرًا ،ومن بينها
وفــي مقدمها الـحـصــار املطبق على

الشعب اليمني (ب ـرًا وبـحـرًا وج ـوًا)،
وجـعـلــه وسـيـلــة مــن وســائــل الـحــرب
وتدفيع املدنيني أثمانًا ،واستخدامه
ورقـ ــة ض ـغــط ب ــوج ــه «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»،
وكذلك الضغط بقوت اليمنيني ولقمة
عـيـشـهــم عـبــر قـطــع رواتـ ــب موظفي
ال ــدول ــة مـنــذ أك ـثــر م ــن سـنــة ونـصــف
سـنــة .وق ــد راه ــن ال ـع ــدوان عـلــى هــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا خ ـ ـيـ ــارات
ع ـمــان ـيــة ل ـتــرك ـيــع ال ـش ـع ــب الـيـمـنــي
ودفعه إلــى االستسالم ،لكن النتائج
جاءت على النقيض من رهاناته.
اآلن ،يكرر النظام السعودي الرهان
ب ـح ـلــة ج ــدي ــدة ه ــي إيـ ـق ــاف تـصــديــر
النفط عبر بــاب امل ـنــدب .وهــو إجــراء

ي ـهــدف إل ــى إق ـن ــاع ال ــراع ــي الــرئ ـيــس،
األميركي خصوصًا والغرب عمومًا،
ب ـ ــأن «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ت ـش ـكــل خ ـط ـرًا
ع ـل ــى ال ـس ـف ــن الـ ـتـ ـج ــاري ــة ون ــاق ــات
الـنـفــط الـعـمــاقــة الـتــي تحمل أعــامــا
غ ــربـ ـي ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم ج ـ ــره إل ـ ــى دائ ـ ــرة
التدخل املباشر ،عبر التسبب بأزمة
اق ـت ـص ــادي ــة ي ـش ـكــل ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ال ـن ـفــط أول م ـظ ــاه ــره ــا .أزم ـ ــة تــأمــل
الــريــاض أن تــدفــع ال ـغــرب إل ــى القيام
بدور أكبر في اليمن من أجل تحقيق
ما عجزت عنه اململكة هناك .ويلوح
مــن خـلــف ذل ــك الــرهــان إق ــرار بعجز
النظام السعودي عن تأمني بارجاته
ونــاقــاتــه النفطية بقوته الــذاتـيــة ،في

اعـتــراف ُي ّ
عد محرجًا للرياض كونه
يكشف الضعف ويظهر قلة الحيلة.
لكن العجز العسكري أمــام الصمود
اليمني بات أكثر تسببًا باإلحراج من
كشف العيوب وإظـهــار قصور اليد،
وبالتالي سببًا وجيهًا لطلب الغوث
العلني في تحقيق األهداف.
ويــأتــي الـلـجــوء الـسـعــودي إلــى خيار
وق ــف تــدفــق الـنـفــط عـبــر ب ــاب املـنــدب
بعد ثبوت التطور الكبير في قدرات
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ال ـع ـس ـك ــري ــة ،س ـ ـ ً
ـواء
لجهة العامل البشري وال ـقــدرة على
التحشيد ،أو لجهة الوسائل القتالية
الـتــي أثبتت جــدواهــا وفاعليتها برًا
وجوًا وبحرًا (ولم تكن إصابة سفينة

دمام إال إحدى تعبيرات ذلك التطور)،
أو لجهة االنهيار املعنوي والعسكري
للجيش السعودي في الحد الجنوبي.
كذلك ،يأتي الخيار األخير بعد فشل
ّ
الهجوم الكبير الذي شنه «التحالف»
عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،وس ـل ـس ـلــة
ال ـضــربــات الـعـسـكــريــة الـنــوعـيــة التي
شـنـتـهــا ق ــوات صـنـعــاء عـلــى أه ــداف
ع ـس ـك ــري ــة ذات ث ـق ــل ن ــوع ــي تــاب ـعــة
لـ«التحالف».
ضــربــات أدت بــالـضــرورة إلــى تراكم
ال ـ ـقـ ــوة ال ـن ــوع ـي ــة ل ـل ـج ـيــش وال ـل ـج ــان
ال ـش ـعـ ـبـ ـي ــة ،ويـ ـشـ ـك ــل اسـ ـتـ ـم ــراره ــا
وتنوعها وتوزعها الجغرافي إرباكًا
مل ـكــامــن ال ـق ــوة واملـ ـج ــال اآلمـ ــن ل ــدول

ً
ابتداء من قصف عصب
«التحالف»،
االقتصاد السعودي (شركة أرامكو
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـ ــري ـ ــاض) ب ـط ــائ ــرة
مسيرة (علمًا أن الطائرة وصلت إلى
هناك من دون أن تكشفها الــردارات
أو يتم التعامل معها من خالل سالح
ال ـج ــو أو م ـن ـظــومــة الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي،
وه ـ ـ ــذا ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه إن ـ ـجـ ــاز ل ـل ـق ــدرات
الـيـمـنـيــة) ،وقـبـلــه قـصــف امل ـقــر الـعــام
للقوات اإلماراتية في منطقة البريقة
فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـ ــدن (ج ـ ـنـ ــوب ال ـي ـم ــن)
باستخدام الطائرات املسيرة أيضًا،
مرورًا بعملية املخا البحرية وتفجير
مقر العمليات العسكرية لـ«التحالف»
(يتواجد فيه مستشارون اميركيون
ً
انتهاء بالتطور
وبريطانيون) ،وليس
ال ـنــوعــي الـ ــذي ب ــرز خ ــال الـســاعــات
املاضية ،واملتمثل في دخول أبو ظبي
في دائرة عمليات الطائرات املسيرة،

باستهداف املطار الدولي فيها للمرة
األولـ ــى مـنــذ انـ ــدالع الـ ـع ــدوان .وسبق
اإلنجازات العسكرية الجديدة تثبيت
فعالية الـقــوة الصاروخية لـ«أنصار
الله» في قصف أهداف عسكرية في
الــريــاض وبقية املــدن السعودية ،بما
سيضطر السعودية واإلمـ ــارات إلى
أن تعيشا تحت رحمة فـقــدان األمــن
فــي عاصمتيهما مــن دون أن تكون
لديهما أوراق للمقايضة.
ام ــا عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ،فــإن
كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي س ــان ــدت
ال ـعــدوان ،ومنها بعض دول مجلس
األم ــن ،بــاتــت عـلــى قـنــاعــة تــامــة بعقم
ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ،ووصـ ــولـ ــه إل ــى
ط ــري ــق م ـ ـسـ ــدود .وق ـ ــد ظ ـه ــر خ ــال
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،م ــن خ ــال الـحــركــة
الدبلوماسية اتجاه صنعاء (وتحديدًا
األوروبية) ،أن العديد من الدول تعيد
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حساباتها تجاه «أنصار الله» وتفتح
نوافذ سياسية مع الحركة .صحيح
َ
أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـ ــرق ب ـع ــد إل ـ ــى االع ـ ـتـ ــراف
ال ــرسـ ـم ــي ،ول ـك ـن ـه ــا ت ـش ـك ــل ب ــداي ــة،
وسـ ـي ــؤدي اس ـت ـم ــراره ــا م ــع مــرونــة
ملحوظة مــن صنعاء إلــى تطويرها،
وه ــذا مــا تسبب بــ«نـقــزة» فــي دوائــر
القرار الخليجي.
ال ـســؤال األســاســي فــي هــذه املرحلة:
هل سيؤدي قرار السعودية التوقف
عن توريد النفط عبر باب املندب إلى
ت ــدخ ــل غ ــرب ــي ك ـمــا ت ــأم ــل ال ــري ــاض؟
يـظـهــر حـجــم املـخــاطــر ال ــذي ينطوي
عـلـيــه ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ك ـب ـي ـرًا ج ـدًا،
ي ـ ــوازي إن ل ــم ي ـكــن يــزيــد ع ــن حجم
امل ـصــالــح املـحـقـقــة بـفـعــل تــدخــل من
هذا النوع .لكن تظل اإلجابة مرهونة
بــاأليــام املـقـبـلــة ،الـتــي تـبــدو مفتوحة
على مروحة واسعة من االحتماالت.

على ترامب االستفادة
من التجارب

تحاشى الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،الرد على تهديدات
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب .تكفل بذلك الجنرال في
الحرس الثوري ،قاسم سليماني .خطاب ناري أطلقه األخير،
ُ
خاطبًا ترامب بـ«المقامر» ،وداعيًا إياه إلى االستفادة من
م ِ
تجارب المسؤولين األميركيين السابقين في دول المنطقة،
قبل شن حرب لن تنتهي لمصلحة واشنطن ،وفق تحذير
سليماني
دخ ــل ق ــائ ــد «قـ ــوة الـ ـق ــدس» ف ــي ال ـحــرس
الثوري اإليراني ،اللواء قاسم سليماني،
عـلــى خــط ال ـحــرب الـكــامـيــة بــن طـهــران
وواشنطن .رسائل مباشرة ،وتهديد أكثر
مــن صــريــح تضمنه خ ـطــاب سليماني،
أمــس ،شكل ذروة ال ــردود اإليرانية على
ت ـه ــدي ــدات ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب .رج ــل إيـ ــران خ ــارج ال ـح ــدود بــدا
ّ
وكأنه يقول لألميركيني إنه تسلم ملف
الـ ـ ــرد وإدارة امل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـب ــرن ــام ــج
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـتـ ـج ــدد ضـ ــد ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلســامـيــة .بما لــديــه مــن أوراق ،يترجم
سليماني معادلة رئيس أرك ــان القوات
اإليــران ـيــة ،ال ـلــواء محمد حـســن بــاقــري،
الذي رد على ترامب قبل أيام محذرًا إياه
مــن «غـضــب أنـصــار ال ـث ــورة» .مــن البحر
األحمر إلــى أفغانستان مــرورًا بالعراق،
ّ
ُيــذكــر من يرصد الـقــوات األميركية على
مدى عقدين أن تجارب التدخل العسكري
األميركي ُمنيت بخسائر فــادحــة ،يجب
أن تتعظ بها اإلدارة الحالية في البيت
األب ـي ــض ،وت ــراج ــع م ــذك ــرات ال ـج ـ َنــراالت
ال ـع ـس ـكــريــن ال ـس ــاب ـق ــن ال ــذي ــن خ ـ ِـب ــروا
املنطقة.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـم ـ ــدان (غ ـ ـ ـ ــرب إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران) ،ت ـ ّ
ـوج ــه

سـلـيـمــانــي ،ف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا أم ــام حفل
للحرس الثوري ،إلى الرئيس األميركي
بالقول« :أنت تعلم أن هذه الحرب ستدمر
كل ما تمتلكه ،أنتم ستبدأون هذه الحرب
لكن نهايتها نحن من سيفرضها ،لذلك
عليك االنتباه من إهانة الشعب اإليراني
ورئـ ـي ــس ج ـم ـهــوري ـت ـنــا ،ع ـل ـيــك أن تفهم
مــا ت ـقــول ،وت ـســأل مــن سـبـقــوك واسـتـفــد
مــن ت ـجــارب ـهــم» .سـلـيـمــانــي ال ــذي اعتبر
تصريحات ترامب مألى بأدبيات شبيهة
بأدبيات مقامر في مــاه ليلية ،رأى أنه
ليس من الالئق أن يرد الرئيس اإليراني
على تغريدة تــرامــب ،وقــال تعليقًا على
تهديد الــرئـيــس األمـيــركــي بــأنــه سيقوم
بعمل ضد إيــران «لــم يختبره ســوى قلة
عبر التاريخ»« :إنك (ترامب) ليس لك أي
م ــاض وب ـمــا أن ف ـكــرك منشغل بقضايا
أخرى لم يخطر على بالك حتى أن تسأل
آخـ ــريـ ــن» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ع ـل ــى األقـ ـ ــل اس ــأل
ً
أجهزة األمن واالستخبارات ...اسأل أوال
كي ال تتحدث بكالم ال تعرف كنهه ،فأي
ش ــيء كـنـتــم ق ــادري ــن عـلـيــه ول ــم تفعلوه
خالل األعوام العشرين املاضية؟».
ووصف الجنرال اإليراني دعم واشنطن
لبعض التنظيمات اإليرانية املعارضة
ً
بـ «الخطأ الجسيم» ،قائال« :أنتم اليوم
تحتضنون وتجمعون الـنـفــايــات التي
ألقيت مــن داخــل إيــران كــزمــرة املنافقني
(ح ــرك ــة «م ـج ــاه ــدي خ ـل ــق») وتــرب ـطــون

آم ــال ـك ــم بـ ـه ــم» .وعـ ـ ـ ّـرج س ـل ـي ـمــانــي عـلــى
تجارب حــروب واشنطن وحلفائها في
امل ـن ـط ـقــة ،كــاش ـفــا ع ــن تـلـقـيــه رس ــال ــة من
قــائــد ال ـقــوات األمـيــركـيــة إب ــان االحـتــال
األميركي للعراق ،تطلب من سليماني
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـف ــوذه ه ـن ــاك م ــع امل ـق ــاوم ــة
العراقية إلفـســاح املـجــال أمــام انسحاب
أم ـي ــرك ــي آمـ ــن م ــن األراض ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة.
وسـ ـ ــأل س ـل ـي ـم ــان ــي« :م ـ ـ ــاذا ح ـق ـق ـتــم فــي
البلد الفقير أفغانستان كي تتوعدونا
ّ
ال ـي ــوم؟» .وذك ــر بــالـحــروب اإلسرائيلية
ع ـل ــى ل ـب ـن ــان وغـ ـ ـ ــزة ،وفـ ـش ــل واش ـن ـط ــن
وحلفائها في اليمن «على رغم إنفاقهم
 2تریلیون دوالر لغاية اآلن ،وانتصار
القوات اليمنية وحركة أنصار الله أمام
ً
هذه اآللة الحربية املتطورة» ،متسائال:
«ماذا حققتم خالل هذه األعوام األربعة؟
البحر األحمر الذي كان آمنًا جعلتموه
غ ـيــر آمـ ــن؟ ال ــري ــاض وال ـس ـعــوديــة الـتــي
ل ــم تـشـهــد إطـ ــاق قــذي ـفــة هـ ــاون واح ــدة
منذ مــائــة عــام جعلتموها الـيــوم تحت
النيران .فهل تتوعدوننا اليوم؟» .وختم
سليماني بالقول« :ال ضرورة ألن تدخل
القوات املسلحة اإليرانية الساحة ،فأنا
وقـ ـ ـ ــوات ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس ن ـت ـص ــدى ل ـكــم،
واع ـل ـم ــوا ب ــأن ـن ــا ال ن ـن ــام ل ـي ـلــة ال نـفـكــر
فيها بــالـقـضــاء عـلـيـكــم .واعـلـمــوا بأننا
م ـت ــواج ــدون بــال ـقــرب مـنـكــم وف ــي املـكــان
الذي ال تتوقعونه».
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازاة لـ ـغ ــة س ـل ـي ـم ــان ــي املـ ـتـ ـح ـ ّـدي ــة،
ردت إي ـ ــران أم ــس «دي ـب ـلــومــاس ـيــا» على
خـ ـط ــاب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي،
مــايــك بومبيو ،األخ ـيــر ،أم ــام معارضني
إيرانيني في الواليات املتحدة .وأشــارت
وزارة الخارجية اإليرانية إلى أنها رفعت
مذكرة احتجاج إلى السفارة السويسرية
فــي ط ـهــران ،تتهم فيها بومبيو بسوق
املزاعم ضد إيران والتدخل في شؤونها
الداخلية بما ينتهك ميثاق األمم املتحدة.
وعلى صعيد املفاوضات مع األوروبيني
فــي شــأن ضمانات اإلبـقــاء على االتـفــاق
ال ـن ــووي ،رأى رئـيــس الـبــرملــان اإليــرانــي،
ع ـلــي الري ـج ــان ــي ،أن ح ــزم ــة امل ـق ـتــرحــات
األوروب ـ ـي ـ ــة ف ــي م ــا ي ـخ ــص ب ـي ــع الـنـفــط
وتنظيم الـعــاقــات املـصــرفـيــة «منطقية
بــال ـش ـكــل ال ـ ـعـ ــام» .وأضـ ـ ــاف الري ـج ــان ــي،
أمـ ــس ،أن «امل ـف ــاوض ــات م ــع األوروب ـي ــن
مستمرة عــن طــريــق وزارة الـخــارجـيــة»،
م ـ ـ ـشـ ـ ــددًا ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن «تـ ـتـ ـح ــول
(امل ـق ـتــرحــات) إل ــى تـعـلـيـمــات تـنـفـيــذيــة»،
وأض ــاف أنــه «سيتم قريبًا تحديد مدى
تبديل التعليمات إلى تفاصيل لتبدأ من
ثم مرحلة اتخاذ القرار حولها».
(األخبار)

احتجت إيران لدى السفارة السويسرية في طهران على تصريحات وزير الخارجية األميركي (أ ف ب)
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فلسطين

تقرير

مالدينوف «مكوك» رسائل بين «حماس» وإسرائيل
استنفار المقاومة الفلسطينية القائم
واكبته حركة حثيثة لنيكوالي مالدينوف،
للتهدئة
الرجل الذي قام على الوساطة
ّ
مع العدو هذا الشهر أكثر من مرة .رب ّما
ينجح مالدينوف هذه المرة أيضًا ،لكن
قرار المقاومة كان واضحًا بالحق في الردّ
على االغتيال
غزة ــ هاني إبراهيم
ب ـع ــد مـ ـ ــرور  24س ــاع ــة ع ـل ــى اغ ـت ـيــال
العدو اإلسرائيلي ثالثة من عناصر
«كتائب الـقـســام» ،الجناح العسكري
لـ ـح ــرك ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»ّ ،
ورد املـ ـق ــاوم ــة
ع ـل ــى ذلـ ــك ب ـق ـصــف م ــواق ــع عـسـكــريــة
ومـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــات ،ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال «حـ ــالـ ــة
االسـتـنـفــار الـقـصــوى» الـتــي أعلنتها
األذرع الـعـسـكــريــة س ــاري ــة ف ــي قـطــاع
غزة ،وصلت إلى ّ
حد تجنب «القسام»
ال ـس ـم ــاح ملـسـلـحـيـهــا ب ــامل ـش ــارك ــة في
تـشـيـيــع ال ـش ـه ــداء ال ـث ــاث ــة ،ك ـمــا كــان

طالبت االستخبارات المصرية
هنية بـ«ضبط النفس وتجنب
أي أعمال استفزازية»
م ـع ـهــودًا .وبــال ـتــزامــن م ــع االسـتـنـفــار
امليداني ،تستمر الوساطات العربية
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـطــويــق
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
ه ـ ــددت ب ــال ــرد ع ـل ــى االغـ ـتـ ـي ــال ورأت
فيه «تـجــاوزًا للسقوف» ،كما أن هذا
التصعيد يأتي بعد عدد من الجوالت
ال ـت ــي تـبـعـتـهــا وس ــاط ــات مـتــواصـلــة
تجعل أمر تثبيت الهدنة شكليًا .لكن
الــافــت أن املبعوث األمـمــي لـ«عملية
السالم» في الشرق األوسط ،نيكوالي
م ــادي ـن ــوف ،وص ــل إل ــى غ ــزة سريعًا
على غير ع ــادة ،إذ التقى ظهر أمس
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
إسماعيل هنية ،بعد لقائه مسؤولني

ّ
شيع الفلسطينيون أمس  3مقاومين استشهدوا بقصف إسرائيلي (أ ف ب)

إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي ال ـص ـب ــاح ،ث ــم غ ــادر
ال ـق ـطــاع مـتـجـهــا إل ــى تــل أب ـي ــب ،فيما
ً
يعود مساء للقاء قيادة الحركة مرة
أخرى ،أي في اليوم نفسه.
وفق مصادر مطلعة ،نقل مالدينوف
إل ـ ــى «ح ـ ـمـ ــاس» تـ ـه ــديـ ـدًا إســرائ ـي ـل ـيــا
ي ـق ـض ــي ب ـط ـل ــب ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ح ــال ــة
ال ـه ــدوء ،وإال ف ــإن «إســرائ ـيــل ستقدم
ع ُـ ـلـ ــى ح ـ ـ ـ ــرب طـ ــاح ـ ـنـ ــة ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــزة».
وأردفــت الرسالة بتهديدات من وزير
األمــن أفـيـغــدور ليبرمان ،فحواها أن
«تكرار عمليات القنص على الحدود
أو اق ـت ـح ــام ال ـس ـي ــاج ،وك ــذل ــك إط ــاق

البالونات ،ستقابل برد مشدد» .وكما
عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،أبـلـغــت «ح ـمــاس»
رفضها «الرسائل اإلسرائيلية» التي
ً
نـقـلـهــا م ــادي ـن ــوف ،م ــؤك ــدة ل ــه حقها
ف ــي «الـ ــرد عـلــى ال ـجــري ـمــة» ،وم ـشــددة
في الوقت نفسه على أنها «ال تخشى
الحرب» ،وال سيما أن القطاع «ذاهب
إلـ ــى حـ ــرب حـتـمـيــة ب ـس ـبــب اس ـت ـمــرار
املـمــاطـلــة فــي حــل الــواقــع االقـتـصــادي
املـ ـت ــردي ،وأي ـض ــا رب ــط ذل ــك بـمـلـفــات
أخرى مثل الجنود األسرى والسالح».
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادة الـ ـح ــرك ــة أن ـه ــا
«سترد (على اغتيال كوادرها) بغض

النظر عن العواقب ...الحرب لن تكون
كسابقاتها ،وستكون حرب استنزاف
طـ ــوي ـ ـلـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد» ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ح ـم ـل ــه
مالدينوف بانتظار عودته مع ّ
الرد.
بعد لقاء مالدينوف وهنية بساعات
ً
ق ـل ـي ـل ــة ،ت ـل ـق ــى األخ ـ ـيـ ــر اتـ ـ ـص ـ ــاال مــن
وزيــر االستخبارات املصرية ،عباس
كــامــل ،املــوجــود حــالـيــا فــي العاصمة
األم ـيــرك ـيــة واش ـن ـطــن لـبـحــث الــوضــع
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـس ــاخـ ـن ــة ف ـ ــي غ ـ ــزة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ك ــام ــل نصح
حـ ـم ــاس بـ ــ«ضـ ـب ــط ال ـن ـف ــس وت ـج ـنــب
أي أع ـمــال اسـتـفــزازيــة قــد ت ــؤدي إلــى

ً
تفجر األوضـ ــاع» ،نــاقــا إلــى الحركة
أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى مصر
بــأن ـهــا ال تــرغــب ف ــي الـتـصـعـيــد ،وأن
م ــا فـعـلـتــه ك ــان ردًا ع ـلــى ق ـنــص أحــد
جنودها على الحدود.
في املقابل ،أبلغ هنية الوزير املصري
رف ــض حــركـتــه امل ـعــادلــة الـتــي يـحــاول
االح ـ ـت ـ ــال ف ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود،
مضيفًا له أنه «ما دام الحصار قائمًا
وك ــذل ــك س ـيــاســة ال ـع ـق ــاب الـجـمــاعــي
واستباحة الدماء ،فإن األمور ستتجه
إلى التصعيد بصورة ال يرغب فيها
أح ـ ــد» .وبـيـنـمــا ن ـقــل ل ــه وجـ ــود حــالــة
«إج ـ ـم ـ ــاع وطـ ـ ـن ـ ــي» عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــرد ،ف ــإن
الفصائل الفلسطينية كانت قد عقدت
لـ ـق ـ ً
ـاء أم ـ ــس ف ــي غـ ـ ــزة ،وات ـف ـق ــت عـلــى
«ضـ ــرورة ال ــرد عـلــى االح ـت ــال لوقف
انتهاجه سياسة استباحة الدماء».
وتـ ــأتـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ك ــام ــل وس ـ ــط أج ـ ــواء
أمـيــركـيــة تــرفــض الـعـمــل عـلــى تقديم
دعــم مالي ملصلحة مشاريع في غزة
م ــن دون ت ـح ـق ـيــق اسـ ـتـ ـق ــرار مــرتـبــط
باملخطط املنوي تنفيذه في املنطقة
ت ـحــت ع ـن ــوان «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،وهــو
على ما يبدو األمر الذي استدعى هذه
ال ــزي ــارة .أم ــا م ــادي ـن ــوف ،ال ــذي ّ
أج ــل
زي ــارت ــه امل ـق ــررة لـلـسـعــوديــة ،وتــوجــه
إلـ ــى غـ ــزة أم ـ ــس ،ف ـس ـبــق ل ــه أن نـجــح
بـجــانــب وس ـطــاء مـصــريــن وقطريني
ودول ـي ــن ف ــي مـنــع ت ــده ــور األوض ــاع
في غزة مرتني على األقل خالل الشهر
الجاري.
بموازاة ذلك ،خلص اجتماع الفصائل
إل ــى االت ـف ــاق عـلــى «ح ــق امل ـقــاومــة في
ال ــرد عـلــى ال ـخــروقــات اإلســرائـيـلـيــة»،
لـكـنـهــا أش ـ ــارت إل ــى ال ـتــزام ـهـ ّـا ات ـفــاق
وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ال ـ ـ ــذي وق ـ ـ ــع فــي
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة عـ ـ ــام  ،2014م ــوضـ ـح ــة أن
االحتالل «هو من يخرق هذا االتفاق،
وعـلـيــه تـحـمــل امل ـســؤول ـيــة الـكــامـلــة».
ك ــذل ــك ،ق ــال عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي
لـ«حماس» خليل الحية ،خالل تشييع
شهداء «القسام» ،أمــس ،إن «املقاومة
سترد على جرائم االحتالل بالطريقة
املـنــاسـبــة وف ــي الــوقــت املـنــاســب وفــي
امل ـكــان املـنــاســب ،بـمــا يحقق لشعبنا
الحرية ورفع الحصار».

ّ
ارتقاء التحدي مع غزة :تكرار المواجهة يحبط تهديدات تل أبيب
لـ ـ ــم تـ ـقـ ـتـ ـص ــر رص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـقـ ـن ــاص
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عـ ـل ــى م ـق ـت ــل ال ـض ــاب ــط
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـ ــرب ال ـس ـي ــاج م ــع غ ــزة
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،وال ال ــرص ــاص ــات الـتــالـيــة
الـتــي تـحــدت الـتـهــديــدات اإلسرائيلية
وأص ـ ــاب ـ ــت جـ ـن ــدي ــا ،أو اثـ ـن ــن (وفـ ــق
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـخــاض ـع ــة
للرقابة العسكرية) أول مــن أمــس ،بل
أطاحت أيضًا مفاعيل الجولة الجوية

تبدو إسرائيل كأنها
ال تعرف ماذا تريد من القطاع
ّ
السابقة التي شنتها إسرائيل ردًا على
ال ـح ــدث ــن ،وذلـ ــك ف ــي م ـح ــاول ــة لجبي
ثمن يــؤدي إلــى ردع فصائل املقاومة
في قطاع غــزة .وقد كشفت مرة أخرى
عــن حقيقة أن سياسة التهويل التي
ُ
جد نفعًا ،بل إن
تتبعها تل أبيب لم ت ِ
األداء الفلسطيني ارتـقــى إلــى مرحلة
اصـطـيــاد جـنــود االح ـتــال املتربصني
بــاملــواطـنــن الفلسطينيني عـلــى طــول
ال ـس ـي ــاج ،وهـ ــو م ــا رفـ ــع م ــن ّ مـسـتــوى
التحدي أمــام تل أبيب وصناع القرار
السياسي واألمني فيها.
ت ـك ــرار الـ ـج ــوالت ال ـق ـتــال ـيــة ف ــي األيـ ــام
األخ ـ ـيـ ــرة دفـ ــع رئ ـي ــس وزراء ال ـع ــدو،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،إل ــى اإلقـ ـ ــرار بــأن

إس ــرائ ـي ــل ت ـخ ــوض «م ـع ــرك ــة تـنـطــوي
ع ـل ــى ت ـ ـبـ ــادل ض ـ ــرب ـ ــات» مـ ــع ف ـصــائــل
املقاومة في غزة .وفي محاولة لتبرير
غـيــاب ال ــرد الــواســع ،رأى أن إسرائيل
«تـسـتـنـفــد كــل ال ـخ ـي ــارات ،ول ـكــن نحن
ج ـدًا ج ـدًا مـصـمـمــون عـلــى ال ــدفــاع عن
ح ــدودن ــا» .نـتـنـيــاهــو ح ــرص عـلــى أن
ي ـكــون كــامــه ع ـ ّ
ـام ــا بـعــدمــا فـشـلــت كل
ال ــرس ــائ ــل ال ـس ــاب ـق ــة« :نـ ـح ــن سـنـعـمــل
م ــا ي ـن ـب ـغــي م ــن أجـ ــل امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
األم ـ ــن ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى مـسـتــوطـنــات
غالف غزة ،وإنما عن دولة إسرائيل»،
وهــو مــا ينطوي على تلميح بوجود
أول ــوي ــات وت ـه ــدي ــدات أش ــد خ ـط ـرًا من
الجبهة الشمالية تتطلب التعامل مع
ّ
الـتـحــدي ال ــذي يشكله الـقـطــاع بـمــا ال
يؤثر في مواجهة التهديدات املتنامية
ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
فــي مــا يـتـعـلــق «بــالـتـمــركــز الـعـسـكــري
اإليراني في سوريا».
ي ـع ـي ــد م ـق ـت ــل الـ ـض ــاب ــط اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وح ــاالت الـقـنــص الـتــالـيــة ،ومــن ثــم ّ
رد
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى ال ـق ـصــف اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ــك ـل ــه
القطاع إلى صــدارة املشهد السياسي
واإلعــامــي فــي إســرائـيــل ،ومعه أيضًا
حـقـيـقــة م ــا تـصـبــو إل ـيــه ت ــل أب ـي ــب .إذ
ليس صحيحًا أن نتنياهو ال يعرف
مــاذا يريد مــن غــزة ،فما يــريــده ابتداء
ينفذه منذ سنوات عبر إبقاء القطاع
تـ ـح ــت الـ ـحـ ـص ــار وتـ ـك ــري ــس ال ــوض ــع

الـ ـق ــائ ــم .ل ـك ــن األزمـ ـ ـ ــة ت ـم ـث ـلــت فـ ــي أن
ّ
عصيًا على الخضوع
قطاع غزة بقي
ويفرض نفسه على املشهد السياسي
الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي .وه ــو م ــا يــربــك
حكومة االحتالل ويدفعها إلى البحث
عن البدائل غير املكلفة .ونتيجة ذلك،
ت ـبــدو إســرائ ـيــل كــأنـهــا ال ت ـعــرف مــاذا
تريد في هذا امللف.
ه ــذه األج ـ ــواء تـضـغــط عـلــى املـسـتــوى
الـسـيــاســي ال ــذي يـجــد نفسه مضطرًا
إل ــى تــوضـيــح مــوقـفــه أم ــام الـجـمـهــور،
ومنهم وزيــر االستخبارات ،إسرائيل

كــاتــس ،ال ــذي ارت ـقــى فــي تــوصـيــف ما
ج ــرى م ـش ــددًا ع ـلــى أن إس ــرائ ـي ــل «لــن
تقبل بحرب استنزاف مع حماس في
غـ ــزة» .وب ـه ــدف رف ــع مـسـتــوى رســائــل
ال ــردع ،أوضــح أنــه «إذا لــم تعد األمــور
ّ
تتطور
إلــى مــا كــانــت عليه ،أتــوقــع أن
األم ـ ـ ــور الـ ــى مـ ـع ــرك ــة» .وألن الـجـبـهــة
الـشـمــالـيــة ح ــاض ــرة ب ـقــوة ف ــي خلفية
مواقف كل الـقــادة اإلسرائيليني حتى
لدى مقاربتهم للواقع في القطاع ،لفت
كــاتــس إل ــى أن املـسـتــويــن الـسـيــاســي
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري يـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذان «س ـ ـيـ ــاسـ ــات

ّ
أقر نتنياهو بأن إسرائيل تخوض «معركة تنطوي على تبادل ضربات» (أ ف ب)

صـحـيـحــة ف ــي ال ـش ـم ــال» ،مــوضـحــا أن
إســرائـيــل «تـعـمــل عـلــى مـنــع إي ــران من
ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـهــة ش ـم ــال ـي ــة ف ــي م ـقــابــل
إسرائيل من سوريا».
ب ــدوره ،يـحــاول رئـيــس االسـتـخـبــارات
الـعـسـكــريــة ال ـســابــق ع ــام ــوس يــادلــن
أن ي ـل ـعــب ع ـلــى ال ـع ــام ــل ال ـن ـف ـســي في
الـقـطــاع ،خــاصــة أن ــه رأى قـبــل أي ــام أن
مـنـشــأ مـشـكـلــة إس ــرائ ـي ــل م ــع الـقـطــاع
هو أن املقاومة اكتشفت بأن تل أبيب
مردوعة .وعلى هذه الخلفية ،يواصل
محاوالته من موقعه رئيسًا لـ«معهد
أبحاث األمــن القومي» إثــارة املخاوف
م ــن م ــواج ـه ــة ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة لــدى
فـصــائــل امل ـقــاومــة وال ـغ ــزي ــن ،بــالـقــول
إن ــه «ال مـفــر مــن عملية «ج ــرف صلب
 »2في غــزة ،وإذا لم يحصل هذا األمر
ه ــذا األسـ ـب ــوع ،فـسـيـحـصــل األس ـبــوع
املـقـبــل ،إال إذا حــدثــت أم ــور سياسية
نـحــن ال نعرفها عـبــر ق ـنــوات غامضة
فــي الـقــاهــرة أو فــي أمــاكــن أخ ــرى» .مع
ذلــك ،عــاد يــادلـ ُـن وشــدد على ضــرورة
التمييز بني «امل ِل ّح والخطير» ،معتبرًا
الساحة الجنوبية أكـثــر إلـحــاحــا...
أن ُ
«وال أف ـ ــاج ـ ــأ إذا مـ ــا اش ـت ـع ـل ــت ه ــذه
الجبهة قريبًا» .في املقابل ،إن الجبهة
األخـطــر هــي الجبهة الشمالية ،حيث
يــوجــد صـ ــراع م ــع اإلي ــران ـي ــن وه ـنــاك
خطر بانزالقه ملواجهة مع حــزب الله
بحجم أكثر خطرًا من الجنوب.
(األخبار)
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«الموساد» في «وكر الجواسيس»:
اغتيال المبحوح وعمليات أخرى ...انطالقًا من باريس
ّ
كرست صحيفة «لو موند» الفرنسية
سلسلة مقاالت ،خالل األيام املاضية،
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ع ـم ــل «املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» فــي
ب ــاري ــس ،حـيــث «ال ـخــدمــة اإلســرائـيـلـيــة
ّ
(السرية) نشطة للغاية» .وبعنوان «وكر
ّ
ال ـج ــواس ـي ــس» ،خــصـصــت الصحيفة
أح ــد م ـقــاالت ـهــا ل ـل ـحــديــث ع ــن اغـتـيــال
املسؤول في حركة «حماس» محمود
امل ـب ـح ــوح ،ح ـيــث ت ـحــدث ال ـكــاتــب جــاك
فــالــورو عن الــدور الــذي لعبته باريس،
كمركز لعناصر االسـتـخـبــارات ،التي
خططت ونفذت هذه العملية.
انطلق األمر من غرفة في أحد الفنادق
ال ـب ــاري ـس ـي ــة ح ـي ــث اج ـت ـم ــع ع ـنــاصــر
امل ــوس ــاد .وب ـح ـســب ف ــال ــورو ،تـحـ ّـولــت
هذه الغرفة إلى ّ
«مقر عمليات» ،بوجود
ّ
شاشات كومبيوتر وهواتف مشفرة:
كل اهتمام األشخاص املوجودين هناك
ّ
منصبًا على فندق آخر يقع على
كان
بعد  7آالف كيلومتر :إنــه «البستان ـ
روتانا في دبي ،حيث يجري سيناريو
ج ــدي ــر بـفـيـلــم ت ـج ـ ّـس ــس» ،ك ـمــا يـقــول
فــالــورو .هـنــاك ،فــي الـغــرفــة رقــم ،237
يستعد زمالؤهم في املوساد التخاذ
ال ـتـ ّـداب ـيــر .املـهـ َمــة مـلـقــاة عـلــى فريقني
َ
مدعومني من ثالثة
مؤلفني من قاتلني،
ّ
ع ـمــاء بـيـنـهــم ام ـ ــرأة ،مـهــمـتـهــا تــأمــن
املواقع والخدمات اللوجستية .أما في
ـواج ـهــة ،فـقــد عــاد
الـغــرفــة رق ــم  230املـ ّ ِ
التسوق .إنه «املسؤول
الهدف للتو من
عــن ش ــراء األسـلـحــة لـحــركــة حـمــاس»
مـحـمــود امل ـب ـحــوح ال ــذي سـ ّـجــل نفسه
منذ قدومه إلى دبي باسم محمود عبد
ال ــرؤوف ،وال ــذي ينتظر القتلة الضوء
األخ ـض ــر لـعـبــور امل ـمــر وال ــدخ ــول إلــى
غرفته ،لحقنه بمادة قاتلة.
تـ ّـمــت املـهـمــة ،تــركــوا فـنــدق «البستان ـ
روت ــان ــا» ،عند الـســاعــة الخامسة و46

دقيقة بتوقيت بــاريــس .أمــا الجثة في
الـغــرفــة  ،230فـلــن ي ـجــري اكتشافها
إال بـعــد  17ســاعــة .فــي غـضــون ذلــك،
حتى وإن تحدثت االستنتاجات األولية
عــن م ــوت طبيعي ،بـقــي الـشــك قائمًا.
ّ
وبـفـضــل شـبـكــة املــراق ـبــة املـكــثـفــة في
ّ
البالد ،تمكنت السلطات اإلماراتية من
تـحــديــد «أع ـض ــاء ال ـكــوم ـنــدوس» ،وهــم
يجر
حوالى ثالثني شخصًا .ولكن لم ِ
توقيف ّأي مــن العمالء اإلسرائيليني
الذين كان لديهم الوقت الكافي للخروج
من دبي.

باريس البداية ...والنهاية
فــي إط ــار التحقيقات الـتــي قــامــت بها
ّ
س ـل ـطــات دبـ ــي ،ت ـمــكــن امل ـح ـق ـقــون من
ّ
ّ
التثبت من أن العمالء (القتلة) اتصلوا
ب ـم ـص ــدر واحـ ـ ــد ف ــي ال ـن ـم ـس ــا .ول ـكــن
بـحـســب صـحـيـفــة «ل ــو م ــون ــد» ،تكمن
الحقيقة في مكان آخــر .فوفق إحدى
املـعـلــومــات غـيــر املـنـشــورة الـتــي جــرى
الكشف عنها في الصحيفة الفرنسية،
كـ ــان الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن االتـ ـص ــاالت
ّ
موجهًا إلى وجهة نهائية في باريس،
وتحديدًا إلى الغرفة الشهيرة (املذكورة
أعـ ـ ــاه)« .م ــن ه ــذا امل ــرك ــزّ التشغيلي
جــرى تنسيق التنفيذ» ،عقب الكاتب.
ووفـ ـق ــا ل ـخ ــدم ــة م ـكــاف ـحــة ال ـت ـجـ ّـســس
فــي فــرنـســا ،فـقــد ج ــاء الـعـمــاء الــذيــن
جــرى تحديد هوياتهم فــي دب ــي ،إلى
العاصمة ،بعد إعدادهم للعملية.
ولكن بحسب مــا يشير فــالــورو ،فقد
ت ـب ـ ّـدى م ــع ال ــوق ــت أن آثـ ــار الـعـمـلـيــة ال
ت ـط ــال ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ف ـق ــط ،ولـكــن
أي ـض ــا ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة .فــوفــق
ق ـيــاس امل ـخــاطــر ال ـتــي ي ـن ـطــوي عليها
امل ــوض ــوع ،والـ ــذي قــامــت بــه السلطات
الفرنسية ،فـ«في نظر حماس وغيرها

ّ
املتطرفة ،ستظهر هذه
من املجموعات
ال ـس ـل ـطــات ع ـلــى أن ـه ــا شــري ـكــة لـلــدولــة
ّ
العبرية» .ولكن مــا تكشف ،مــن جهة
أخرى ،هو أن «املوساد» سرق هويات
مــواط ـنــن فــرنـسـيــن م ــن أج ــل تـقــديــم
أرب ـع ــة ج ـ ـ ــوازات س ـفــر ل ـع ـمــائــه .وقــد
ضبطت العدالة الفرنسية هذا التزوير،
مـثـلـهــا مـثــل نـظـيــراتـهــا ف ــي بــريـطــانـيــا
والنمسا وإيرلندا ،حيث ّ كان  22جواز
سفر ّ
مزورًا موضع تحقق.
ول ـكــن عـلــى عـكــس الـ ــدول األخ ـ ــرى ،لم
تدل فرنسا بأي تعليق علني تدين من
ِ
خالله املؤامرة التي قامت بها السلطات
ّ
اإلسرائيلية ،إذ فضلت باريس إرسال

اث ـ ـنـ ــن م ـ ــن ض ـ ـبـ ــاط االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
إل ــى ت ــل أب ـي ــب :بــاتــريــك كــال ـفــار ،مــديــر
االستخبارات في املديرية العامة لألمن
الـخــارجــي ،وفــريــديــك فــو ،الــرقــم اثنان
ف ــي اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لــاسـتـخـبــارات
الداخلية .وكــانــت املهمة املنوطة بهما
تقديم شكوى لــدى رئيس «املــوســاد»
(ح ـي ـن ـه ــا) م ـي ـئــر داغـ ـ ـ ــان ،وال ـ ـقـ ــول ل ــه:
ّ
«حـتــى ول ــو كــنــا نـعــرف كــل ش ــيء ،إال
أن ـنــا ال نـفـعــل م ــا فـعـلــه الـبــريـطــانـيــون
واإلي ــرل ـن ــدي ــون .نـحــن نـبـقــى أصــدقــاء،
باملجان» ،وذلك
ولكن هــذا األمــر ليس
ّ
ب ـنـ ًـاء عـلــى أقـ ــوال شـخــص مــطـلــع على
امللف.

مدينة مفتوحة للجواسيس

سرق «الموساد» هويات
مواطنين فرنسيين من
أجل تقديم أربعة جوازات
سفر لعمالئه

ت ـش ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة إلـ ـ ــى أي م ــدى
تـبـقــى بــاريــس «مــديـنــة مـفـتــوحــة على
الجاسوسية» ،وفق فالورو ،الذي يشير
أيضًا إلى أنها «التقاطع املثالي لتالقي
امل ـصــادر (االسـتـخـبــاريــة) العاملة في
املنطقة» .وهنا ،تكفي اإلشــارة إلى أن
«وكالة االستخبارات األميركية وحدها
ّ
تشغل حوالى خمسني جاسوسًا لها
في بــاريــس ،إضافة إلــى أكثر من مئة
من املتعاونني معها».
ولكن ليس من املستغرب أن ال تتمكن
ال ـس ـل ـط ــات مـ ــن م ـع ــرف ــة مـ ــا تـ ـق ــوم بــه
ه ــذه االس ـت ـخ ـبــارات وغ ـيــرهــا ،ذل ــك أن
«األس ــاس بالنسبة إلــى االستخبارات
الفرنسية ،هو محاربة اإلرهاب» .وفي
هــذا املـجــال ،يتحدث الكاتب عــن مثال
ح ـصــل ف ــي عـ ــام  ،2014ح ــن وصــل
عـ ــدد األع ـ ـضـ ــاء املـ ـن ــوط ب ـه ــم مــراق ـبــة
الجواسيس األميركيني على األراضي
الفرنسية ،إلــى أربـعــة أشـخــاص فقط،
فيما كان نشاطهم محدودًا باالستماع
إلى بعض األحاديث الهاتفية.

لـ«الموساد» مكانة خاصة
وس ـ ــط ك ــل ذلـ ـ ــك ،ي ـش ـغــل «املـ ــوسـ ــاد»
م ـكــانــة خ ــاص ــة .ه ــو ي ـقــوم ف ــي بعض
األحيان بدور الشريك ،على ّ
حد تعبير
فالورو .وفي عام  ،2010أي في الوقت
َ
مندوبيها
ال ــذي أرس ـلــت فـيــه فــرنـســا
إل ــى ت ــل أب ـي ــب لـلـتـعـبـيــر ع ــن غضبها
مــن عملية دب ــي ،كــانــت استخباراتها
ت ـت ـعــاون م ــع ن ـظ ـيــرات ـهــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــة دق ـي ـق ــة «ف ـ ــي إطـ ــار
محاربة انتشار األسلحة الكيميائية».
ك ــان ع ـن ــوان الـعـمـلـيــة «رات ــافـ ـي ــا» ،أمــا
الهدف منها ،فهو «اإليقاع بشخصية
ســوريــة تـعـمــل فــي الـبــرنــامــج ال ـسـ ّـري
لـنـظــام الــرئـيــس بـشــار األسـ ــد» .ولكن
األم ــر ك ــان ق ــد ب ــدأ قـبــل ذل ــك بـعــامــن،
«م ــن خ ــال اع ـت ـم ــاد ن ـهــج م ـط ـ ّـول مع
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــه» .وب ـح ـس ــب روايـ ــة
ّ
«لــو مــونــد» ،تمكن مـحــاورو الشخص
املــذكــور مــن إقـنــاعــه ،فــي الـنـهــايــة ،بأن
ع ـل ـيــه ال ـس ـف ــر إلـ ــى ف ــرن ـس ــا م ــن أج ــل
حضور دورة تدريبية إلطالق شركته
الـخــاصــة لــاسـتـيــراد والـتـصــديــر .أمــا
عـنــد ح ـضــوره إل ــى بــاريــس ،فـقــد كــان
ّ
الفخ يتركز على جعله يشعر بالثقة،
وبالتالي التحدث عن نشاطاته .وكانت
مـهـمــة عـمـيــل «امل ــوس ــاد» الـقـيــام بــدور
رج ــل األع ـم ــال وامل ــرش ــد ل ــه ،وبــالـتــالــي
تـعــريـفــه عـلــى أش ـخــاص يـفـيــدونــه في
املـجــال ،فيما كــان هــؤالء فــي الحقيقة
عمالء إسرائيليني .أمــا االستخبارات
الفرنسية ،فقد تمحور دوره ــا حول
الحماية والعمليات اللوجستية .األهم،
ّ
هــو أن «املــوســاد تمكن مــن الحصول
على معلومات من الدرجة األولى» ،وفق
ما يخلص إليه تقرير الـ«لو موند».
(األخبار)

العراق

ما قل
ودل
ُ
أصيب ثالثة مستوطنين
وقت متأخر
إسرائيليين في
ّ
مساء أمس ،بعدما نفذ شاب
فلسطيني عملية طعن
داخل مستوطنة «آدم» ،بين
رام الله والقدس المحتلة،
فيما قدرت التقارير اإلسرائيلية
استشهاد المنفذ .وقالت
صحيفة «جيروزاليم بوست»
إن مهاجمًا ّ
سدد طعنات إلى
ثالثة مستوطنين ،وأصاب
بجروح حرجة في
اثنين منهم
ٍ
أطرافهم العلوية.
وذكرت طواقم إسعاف
«نجمة داوود الحمراء» أن أحد
المستوطنين أصيب بجروح
بالغة الخطورة بينما أصيب آخر
بجروح خطيرة ،ونقلوا جميعًا
للعالج في مستشفى «هداسا»
في القدس .أما المهاجم،
فأصيب بجروح بالغة الخطورة
بالرصاص.
(األخبار)

ّ
التظاهرات تتجدد اليوم ...ومزيد من مشاريع «الحلول السريعة»
عادت التظاهرات يوم أمس إلى البصرة،
بينما ُيرتقب أن تعود ظهر اليوم إلى
بقية المحافظات الجنوبية .المطالب
ال تـ ــزال عـلــى حــال ـه ـا ،فـيـمــا الحكومة
محاوالتها «استيعاب» النقمة
تواصل
ً
مطلقة مــزيـدًا مــن مشاريع
الشعبية،
ِ
«الحلول السريعة»
ٌ
هدوء نسبي ساد املحافظات الجنوبية من العراق على
مدى األيــام املاضية ،لكن الصخب ما لبث أن عاد إليها
م ـجــددًا ،مــع ع ــودة الـتـظــاهــرات امل ـنــددة بــالــواقــع املعيشي
والخدمي يوم أمس .عودة ُيتوقع أن تتصاعد مظاهرها
الـيــوم فــي محافظات الـبـصــرة ،وب ـغــداد ،ومـيـســان ،وذي
قار ،والنجف ،وكربالء ،واملثنى ،للضغط على الحكومة
ُ
االتحادية ،برئاسة حيدر العبادي ،كي تسرع في اجتراح
حلول لألزمة املتفاقمة .وفيما تجددت أمس التظاهرات
في محافظة البصرة ،حيث طالب حوالى ألــف معتصم
ّ
بإيجاد فرص عمل لهم ،فضت القوات األمنية اعتصامًا
احتجاجيًا على سوء الخدمات الحكومية ،بعدما أغلق
ال ـع ـشــرات ال ـطــريــق املـ ــؤدي إل ــى حـقــل «غ ــرب ال ـقــرنــة »2
شمالي املـحــافـظــة ،أضـخــم الـحـقــول النفطية فــي الـبــاد،
والــذي تديره شركة «لــوك أويــل» الروسية ،وتبلغ قدرته
اإلنتاجية حوالى  400ألف برميل يوميًا.
وتنذر عــودة التظاهرات بإمكانية وقــوع ضحايا جدد،

ج ــراء الـتـعــامــل املــوصــوف بــ«الـخـشــن» مــن قـبــل الـقــوات
األمنية مع املتظاهرين .ويشير آخر إحصاء صادر عن
«املفوضية العليا املستقلة لحقوق اإلنسان» إلى ارتفاع
عدد قتلى االحتجاجات إلى  14متظاهرًا ،موضحًا أنه
«ت ــم تسجيل  14حــالــة وف ــاة فــي ص ـفــوف املـتـظــاهــريــن
نتيجة إطالق الرصاص الحي ،أو االختناق بالغاز املسيل
ل ـلــدمــوع ،ال ــذي أطـلـقـتــه ال ـق ــوات األمـنـيــة وق ــوات مكافحة
ال ـش ـغــب» ،مـضـيـفــا أن « 729شـخـصــا أص ـي ـبــوا ضمن
صـفــوف املحتجني وال ـقــوات األمـنـيــة ،خــال التظاهرات
ُ
التي استمرت ّ
لعدة أسابيع» .ولفت اإلحصاء ،الذي نشر
أمس ،إلى أن «السلطات أفرجت عن جميع املوقوفني على
ذمة االحتجاجات في محافظات بابل وواسط وذي قار،
حيث تجاوز عددهم  757موقوفًا».
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تــواصــل حـكــومــة ال ـع ـبــادي مـحــاوالتـهــا
استيعاب النقمة الشعبية باستقبال رئيسها وجهاء
املـحــافـظــات واملـعـنـيــن فـيـهــا ،وحــرصــه شـخـصـيــا على
إطــاق حزمة من املشاريع اإلصالحية التي تصب في
إطــار «الـحـلــول السريعة» والتخفيف مــن حــدة السخط
الشعبي .وفــي هــذا اإلط ــار ،قــررت الحكومة ،عقب لقاء
الـعـبــادي عــددًا مــن أهــالــي محافظة ميسان ،تخصيص
عدد من الوظائف الحكومية للمحافظة ،وتسييل أموال
إلقامة مشاريع خدمية (من دون اإلعالن عن قيمتها)،
واستئناف العمل في مشاريع أخرى (ري ،إنشاء طرق
و ّجـســور ومـجــار ملـيــاه الـصــرف الـصـحــي ) ...كــانــت قد
ُعلقت جراء النقص في السيولة .كما قرر العبادي دراسة
تــأجـيــل تـســديــد ق ــروض امل ــزارع ــن ،ومـعــالـجــة مــوضــوع
الفوائد املستحقة ،على أن تتولى وزارة الكهرباء تأمني

الـحـصــة امل ـق ــررة لـلـمـحــافـظــة مــن ال ـك ـهــربــاء ،مــع مــراعــاة
األحــوال الجوية خــال فصل الصيف .وشملت قــرارات
رئـيــس الـ ـ ــوزراء ،أي ـضــا ،إع ـطــاء املـحــافـظــة مستحقاتها
مــن ال ـب ـتــرودوالر ،يما يـعــادل منحها دوالرًا واح ـدًا عن
كل برميل نفط ُيستخرج من الحقول النفطية الواقعة
داخــل حــدودهــا اإلداري ــة .أمــا فــي محافظة النجف ،فقد
أعلن مجلس املحافظة ،أمس ،إطالق أكثر من  69مليار
دينار إلقامة املشاريع الخدمية فيها ،داعيًا املتظاهرين
من أبناء املحافظة إلى إعطاء الفرصة للحكومة املحلية
مطالبهم.
لتنفيذ ّ
وعـلــى خ ــط االنـتـخــابــات التشريعية ونـتــائـجـهــا ،أعلنت
«املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات» انتهاء عملية ّ
العد
ّ
اليدويني ألصوات الناخبني في  16محافظة من
والفرز
أصل  ،18عقب االنتهاء من فرز األصوات في محافظة
بــابــل وســط ال ـبــاد .وق ــال املـتـحــدث بــاســم «املـفــوضـيــة»،
َّ
ليث جبر ،إنــه لم يتبق ســوى محافظتي بغداد وديالى،
حيث تـجــري املفوضية عمليات الـعــد وال ـفــرز الـيـ ّ
ـدويــن
ف ــي دي ــال ــى م ـنــذ اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،ع ـلــى أن ت ـبــاشــر في
احـتـســاب األص ـ ــوات املـشـكــوك فـيـهــا فــي ب ـغــداد قــريـبــا.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن م ـصــادرهــا داخ ــل «املـفــوضـيــة»
أن النتائج جــاءت إلــى اآلن مطابقة بنسبة  ،%100وأن
عملية احتساب أصوات الخارج ستبدأ في خالل األيام
املقبلة ،بعدما أرسـلــت «املفوضية» وفــودًا مــن «مجلس
املفوضني» (أعلى سلطة في املفوضية) وموظفني إلى
 3دول هي تركيا ،وإيران ،واألردن ،للتدقيق في أصوات
بشكل يدوي.
الناخبني
ٍ
(األخبار)
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العالم

ّ
باكستان
التي جرت في باكستان ،أمس ،متقدمًا
التشريعية
االنتخابات
نتائج
خان،
عمران
إنصاف»،
«حركة
زعيم
ر
تصد
ّ
على كل القوى السياسية التقليدية .فوز خان ،السياسي المتهم بـ«التقلب» في المواقف والطامح إلى بناء
«باكستان جديدة» ،والرافض بشدة النخراط بالده في حرب اليمن والمدعوم من مؤسسة الجيش ،يمكن أن
ّ
يتردد في منطقتنا كخسارة جديدة للسعودية ومحورها ،في العالمين اآلسيوي واإلسالمي ،بعد أيام فقط
على صعود مهاتير محمد في ماليزيا

ّ
عمران خان يتصدر االنتخابات:

صفعة آسيوية ثانية للسعودية
عباس الزين
أفـ ـ ــرزت االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة في
باكستان مرحلة سياسية جديدة في
البلد ال ـنــووي اآلس ـيــوي ،ستكون لها
ارتــدادات محلية ودولية ،ملا ستحمله
من تغيير في السياسات الباكستانية
ّ
على الصعد كــافــة .وقــد ع ــززت نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـخـ ـيـ ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـس ـعــوديــة امل ـت ـتــال ـيــة آس ـي ــوي ــا .فبعد
االن ـت ـخــابــات املــال ـيــزيــة ال ـتــي أوص ـلــت
خصم السعودية مهاتير محمد ،إلى
ال ـح ـكــم ،مـطـيـحــا حليفها نـجـيــب عبد
الـ ــرزاق ال ــذي تــم اعـتـقــالــه بتهم فـســاد،
وجـ ـه ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة
ص ـف ـع ــة أخـ ـ ـ ــرى ل ـ ـلـ ــريـ ــاض ،ب ـح ـصــول
خصمها عـمــران خــان ( 65عــامــا) على
األغـلـبـيــة الـبــرملــانـيــة ،مطيحًا حليفها
رئيس ال ــوزراء نــواز شريف املسجون
بتهم فساد هو اآلخر .وبحسب نتائج
أولية غير رسمية ،تقدم حزب «حركة
إنصاف» ،الذي يقوده خان ،بحصوله
ع ـل ــى  116مـ ــن م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،مــن
َّ
إج ـم ــال ــي  .272وحـ ــل ح ــزب «ال ــراب ـط ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» (ج ـ ـنـ ــاح ن ـ ـ ــواز ش ــري ــف)
ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـيــة ،ب ـح ـصــولــه على
 58م ـق ـع ـدًا ،فـيـمــا ن ــال «حـ ــزب الـشـعــب
الـبــاكـسـتــانــي» ،ي ـقــوده ب ـيــاوال بــوتــو،
 39مقعدًا.
جـ ـع ــل خـ ـ ــان مـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ه ــدف ــا
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا لـ ـ ــ«ح ـ ــرك ـ ــة إنـ ـ ـص ـ ــاف» م ـنــذ
تشكيله فــي عــام  .1996وبـعــد أن حاز
املركز الثالث في انتخابات عام ،2013
فإنه فاز باألغلبية في انتخابات العام
الـ ـح ــال ــي ،والـ ـت ــي س ـت ــؤه ـل ــه لـتـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ق ـ ــال إنـ ـه ــا «س ـت ـكــون
األول ـ ــى ال ـتــي ل ــن ت ـقــدم ّ
أي تـضـحـيــات
سياسية».
يـ ـص ــل خـ ـ ــان إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي أوقـ ـ ــات
ع ـ ـص ـ ـي ـ ـبـ ــة ت ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده عـ ـل ــى
الصعيدين االقتصادي واألمني ،وفي
مرحلة حساسة دوليًا ،تتطلب جهودًا
ً
ك ـب ـي ــرة إلبـ ـق ــاء ب ــاك ـس ـت ــان ب ـع ـي ــدة عــن
تــأثـيــراتـهــا .وي ـبــرز الــرجــل إل ــى واجـهــة
ال ـح ـكــم ف ــي إسـ ــام آب ـ ــاد ،مـسـتـنـدًا إلــى
مواقف عديدة ،عارض فيها سياسات
الواليات املتحدة والسعودية ،وهو ما
جعله خصمًا لـلــريــاض ،الـتــي وجهت
إمـكــانــاتـهــا املــال ـيــة واإلع ــام ـي ــة ض ــده،
في خالل السنوات األخيرة .باكرًا ،بدأ
اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي حـمـلـتــه الــدعــائـيــة
ضد خــان .ففي كانون الثاني من عام
 2016وصفته صحيفة «ع ـكــاظ» بأنه
«مندوب قم في إسالم آباد» ،وأنه لعب
دورًا كبيرًا في تأليب الــرأي العام ضد
اململكة في أروقة البرملان الباكستاني،
وذل ـ ــك ب ـع ــد م ـع ــارض ـت ــه ألي م ـشــاركــة
باكستانية فــي التحالف الــذي تقوده
السعودية في اليمن .فمع بدء العدوان
ال ـس ـعــودي عـلــى ال ـي ـمــن ،وفـيـمــا كــانــت
ال ــري ــاض تـحـشــد «إســام ـيــا» لتشريع
عدوانها ،كان خان يدعو إلى أن تلعب
باكستان دورًا قياديًا فــي املفاوضات
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي مـ ـح ــادث ــات الـ ـس ــام،
ً
بــدال من أن تصبح أحــد املشاركني في
ّ
الحرب ،في رد على تصريحات رئيس
ال ـ ـ ــوزراء حـيـنـهــا ،نـ ــواز ش ــري ــف ،ال ــذي
تعهد بالدفاع عن السعودية ،معتبرًا
أن الــدفــاع عن سيادتها اإلقليمية هو
ج ـ ــزء أسـ ـ ــاس م ــن س ـي ــاس ــة بــاك ـس ـتــان
الخارجية ،حسب تعبيره.
خـ ـ ــان ،وعـ ـل ــى إثـ ــر س ـع ــي ش ــري ــف إل ــى

وصف خان حكام العالم اإلسالمي بـ«الدمى التي تديرها واشنطن» (أ ف ب)

مـ ـش ــارك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي ع ــدوانـ ـه ــا،
عمد فــي نيسان عــام  2015إلــى إنهاء
مقاطعته للبرملان التي استمرت سبعة
معارضة في
أشهر ،وطالب مع أحزاب
ِ
بــاكـسـتــان بعقد مــؤتـمــر يجمع جميع
األحــزاب ملناقشة التطورات في اليمن،
ك ــي ال ي ـت ـف ـ ّـرد الـ ـح ــزب ال ـ ــذي يـتــزعـمــه
ش ــري ــف بـ ــال ـ ـقـ ــرار .وتـ ـح ــت ال ـض ـغ ــوط
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ق ــاده ــا خ ـ ــان ،فـشـلــت
ح ـك ــوم ــة ش ــري ــف ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
موافقة برملانها للتدخل العسكري إلى
جــانــب الـسـعــوديــة فــي الـيـمــن .وأص ــدر
الـبــرملــان الباكستاني ق ــرارًا يــدعــم فيه
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى إنـ ـه ــاء األزمـ ــة
اليمنية بالطرق السلمية فقط ،مانعًا
الحكومة من نشر وحدات عسكرية في
الحرب اليمنية.
يكتف خــان بمعارضة أي مشاركة
لــم
ِ
باكستانية في العدوان السعودي على
اليمن ،بل إنه عارض أيضًا إرسال قوات
باكستانية إلى السعودية تحت ذريعة
ت ــدري ــب جـيــش األخـ ـي ــرة ،عـلــى اعـتـبــار
أن تلك الخطوة قد تكون التفافًا على
قــرار البرملان الباكستاني ،حيث دعا،
فــي شباط املــاضــي ،إلــى عــدم السكوت

عن إرسال الحكومة الباكستانية قوات
مــن الـجـيــش إل ــى الـسـعــوديــة ،مــن دون
اكتساب ثقة املجلس الوطني ،وهو ما
نتج عنه قيام رئيس مجلس الشيوخ
الباكستاني ،السيناتور رضا رباني،
باستدعاء وزير الدفاع خرم دستغير،
لتقديم إيضاحات حول خلفية القرار.
يـ ّ
ـوج ــه خـ ــان ،الـ ــذي ف ــاز م ــع بـ ــاده في
بطولة العالم للكريكت كالعب ،أنظاره

أطلقت صحيفة سعودية
على خان لقب «مندوب
قم في إسالم آباد»
باتجاه ما تعانيه بالده على الصعيد
ال ــداخ ـل ــي .وف ــي ال ـعــديــد م ــن إط ــاالت ــه
اإلعــامـيــة ،أكــد أن قضية باكستان ال
عــاقــة لـهــا بالليبرالية أو األصــولـيــة،
كما ينظر إليها الغرب ،بل هي قضية
حـكــم .وي ــرى الــرجــل أن مشكلة الـغــرب
هي في النظر إلى باكستان على ّأنها
قـضـيــة لـيـبــرالـيــة وأص ــول ـي ــة ،مسخفًا

ً
تلك الــرؤى ،مقارنة بما تعانيه بالده،
التي يوجد فيها  25مليون طفل خارج
املــدرســة ،ومـعــدالت وفـيــات أطـفــال هي
األعلى في العالم .وعلى رغــم دراسته
فــي «أك ـس ـفــورد» الـبــريـطــانـيــة وحياته
وزواج ــه الـســابــق فــي اململكة املتحدة،
فــإن خــان ينظر إلــى الــواليــات املتحدة
مــن زاويـ ــة املــآســي ال ـتــي خلفتها بعد
اجـ ـتـ ـي ــاحـ ـه ــا ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وي ـن ـف ــي
مزاعمها حول أن بالده توفر «مالذات
آمـ ـن ــة» ل ـح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان» األف ـغــان ـيــة
وحـلـفــائـهــا .وق ــد واج ــه خ ــان اتـهــامــات
بالتساهل مــع «الـتـطــرف اإلســامــي»،
حـ ـي ــث أط ـ ـلـ ــق عـ ـلـ ـي ــه مـ ـ ـن ـ ــاوئ ـ ــوه ل ـقــب
«طالبان خــان» ،لكنه رفض بشدة تلك
املـ ــزاعـ ــم ،مــوض ـحــا أنـ ــه دعـ ــا ف ـقــط إلــى
م ـح ــادث ــات س ــام م ــع ت ـلــك الـجـمــاعــات
كطريقة لحل الصراع في باكستان.
ف ــي أع ـق ــاب ات ـه ــام الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
لـبــاكـسـتــان بــدعــم اإلره ـ ـ ــاب ،ق ــاد خــان
ّ
ح ـم ـل ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ل ـح ــث
الحكومة على إعادة النظر في العالقات
مع واشنطن .تحركات خان البرملانية
تـ ـل ــك ،فـ ــي تـ ـم ــوز مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
أرغمت وزير الخارجية خواجة محمد

آص ــف عـلــى إل ـغــاء زي ــارت ــه لــواشـنـطــن،
ورفــض سفر املمثل األميركي لشؤون
أف ـغ ــان ـس ـت ــان وب ــاك ـس ـت ــان إلـ ــى إس ــام
ّ ً
آباد ،معلال ذلك بالسياسات الجديدة
إلسالم آباد ،التي أقرها البرملان .وفي
خ ــال امل ـس ـيــرات االنـتـخــابـيــة األخ ـيــرة
ال ـتــي نـظـمـهــا ح ــزب خ ــان ف ــي املـنــاطــق
الباكستانية ،ارتفعت شعارات عديدة
راف ـ ـضـ ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
جـ ـن ــوب آسـ ـي ــا .وف ـ ــي م ـس ـي ــرة اله ـ ــور،
نقلت «بي .بي .سي ».عن سياسي بارز
م ــن ح ــزب خ ــان قــولــه إن «أي شخص
يــوالــي الــواليــات املتحدة فهو خائن».
وكــان خــان ،بــدوره ،قد وصــف سياسة
الواليات املتحدة في أفغانستان بأنها
األسـ ــوأ ،وأن واشـنـطــن فشلت فــي حل
املسألة بالطرق العسكرية.
ـرات ع ــدي ــدة في
ف ـ ِـش ــل عـ ـم ــران خـ ــان مـ ـ ـ ٍ
ـوز كــاسـ ٍـح يـخـ ّـولــه الــوصــول
تحقيق ف ـ ٍ
إل ــى الـسـلـطــة ،فـهــو لــم يـفــز ب ــأي مقعد
في انتخابات عام  ،1997قبل أن يفوز
واحد فقط في انتخابات ،2002
بمقعد
ٍ
ٍ
ّ
ـات س ـيــاس ـيــة ع ــدي ــدة،
ـ
ب
ـ
ل
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ب
ـر
ـ
م
وق ــد
ٍ
تجلت فــي دعــم انـقــاب بــرويــز مشرف
ع ــام  1999ثــم ان ـت ـقــاده فــي انـتـخــابــات
 ،2002وأيضًا في  ،2007حينما انضم
إلى املطالبني باستقالة البرملان ما لم
يستقل مشرف من الجيش ،قبل دخوله
االنـتـخــابــات .ويـصــل خ ــان إل ــى الحكم
حاليًا كخصم لنواز شريف ،الذي كان
قد أطاحه مشرف في انقالبه ،قبل أن
يشكل حكومة ثالثة في عام  ،2013بعد
عــودتــه مــن مـنـفــاه فــي الـسـعــوديــة عــام
 ،2007إال أن شريف تابع االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة مــن داخ ــل ال ـس ـجــن ،حيث
يقضي محكوميته منذ الـثــالــث عشر
من الشهر الحالي ،والبالغة  10أعوام،
بعد توجيه اتهامات فساد بحقه ،على
ّ
خلفية وثائق بنما ،حيث سلم رئاسة
ح ــزب ــه إلـ ــى أخ ـي ــه ش ـه ـب ــاز ،ب ـع ــد ق ــرار
ـاط
املحكمة منعه مــن الـقـيــام ب ــأي نـشـ ٍ
سياسي.
ت ـغ ـي ـيــر وجـ ــه ال ـح ـكــم ف ــي ثــان ـيــة أك ـبــر
ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ،ال يـمـكــن تـجــاهـلــه
من قبل السعودية والواليات املتحدة.
فوصول عمران خان الذي وصف حكام
العالم اإلسالمي بـ«الدمى التي تديرها
واشـ ـنـ ـط ــن» ،إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،س ـي ـكــون لــه
تأثير مباشر على سياسات باكستان
ال ـخــارج ـيــة ب ـش ـكـ ٍـل عـ ــام ،وع ـلــى عــاقــة
بشكل خاص.
إســام آبــاد مع الرياض
ٍ
السعودية ستجد نفسها أمام خطاب
سياسي جديد في البلد النووي ،الذي
حاولت جاهدة استمالته إلى جانبها
بــوجــه إيـ ــران ،فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،من
دون أن تـحـقــق نـتــائــج مـلـمــوســة على
هذا الصعيد ،ال سيما بعد ما ّ
تردد عن
رفض الحكومة االنتقالية الباكستانية
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ط ـل ـب ــا تـ ـق ــدم ــت ب ـ ــهال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـح ــدة والـ ـس ـع ــوديـ ـ ة إلنـ ـش ــاء غــرفــة
عمليات في بلوشستان الباكستانية،
لــزعــزعــة الـن ـ ظ ــام فــي إي ـ ــران .واآلن ،مع
وصول خان ،املدعوم من قادة الجيش،
واس ـت ـنــادًا إل ــى مــواق ـفــه ال ـســاب ـقــة ،فــإن
ً
عــامــا حــاسـمــا فــي ال ـعــاقــات األمـنـيــة
والـسـيــا َسـيــة مــع ال ــري ــاض وواشـنـطــن
ق ــد ف ـ ــرض ن ـف ـس ــه .ف ــال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
سعت إلــى مـحــاصــرة إي ــران «إسالميًا
َ
محاصرة اآلن،
وجغرافيًا» ،تبدو هي
بـعــد ت ـفـ ّـرق مـعـظــم حلفائها عـنـهــا ،أو
سقوطهم بقرار شعبي داخلي ،الواحد
تلو اآلخر.
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محاكمة اليمين النازي تفضح عالقاته بالدولة األلمانية
زياد منى
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت م ـ ـنـ ــذ أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــن م ـح ــاك ـم ــة
امل ـت ـه ـمــة ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي ق ـض ـيــة خـلـيــة
تسمى «الـقــومــي-االشـتــراكــي الـســري/
Nationalsozialistischer Untergrund,
ـآت تـسـشـ ِـب ،الـتــي ب ــدأت في
ِ ،»NSUب ـ ِ
مطلع  ،2013عبر  376جلسة محاكمة،
وصــدر الحكم عليها بالسجن املؤبد،
ما يعني صعوبة إطالق سراحها في
أي وقت كان .املجموعة ارتكبت جرائم
قتل بحق أجانب أو من أصــل أجنبي
( 8أتــراك ويوناني واحــد) إضافة إلى
شرطية أملــانـيــة ،وأرب ــع عشرة جريمة
سـ ـط ــو عـ ـل ــى مـ ـ ـص ـ ــارف ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
امل ــدن األملــانـيــة ،إضــافــة إلــى تفجيرين
فــي مدينة كولونيا ،بــن عامي 2000
و .2011م ــا أبـ ــرز ه ــذه امل ـج ـمــوعــة من
غـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـعـ ـص ــاب ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
املتطرفة أنها لم تعلن جرائمها.
ص ـ ـ ـ ــدور هـ ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـك ــم لـ ـي ــس ب ــاألم ــر
ال ـج ــدي ــد .ال ـجــديــد ح ـقــا ه ــو تعليقات
القاضي على القضية ككل.
املـحــاكـمــة أظ ـهــرت ث ـغــرات ع ــدة أث ــارت
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ك ـث ـيــرة ح ــول دور
ب ـعــض أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة ف ــي دعـ ــم هــذه
الـ ـعـ ـص ــاب ــة ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا لـ ـي ــس فــي

الـحـصــول على األسـلـحــة واملتفجرات
فـقــط ،إنـمــا فــي عــدم إج ــراء أي تحقيق
جدي ،ومساعدة بقية أعضاء العصابة
ُ
على الفرار .املجموعة اكتشفت عندما
انــدلـعــت الـنـيــران فــي سـيــارة سكن في
مدينة آيــزنــاخ ،وعـثــرت الـشــرطــة على
ال ـع ـض ــوي ــن اآلخـ ــريـ ــن ف ــي امل ـج ـمــوعــة
مقتولني بالرصاص .القاضي ّ
تعجب
كيف يمكن للشخصني االنتحار ،بعد
ف ـش ــل مـ ـح ــاول ــة س ـط ــو ع ـل ــى م ـصــرف
فــي املــديـنــة ،ثــم إح ــراق أنفسهما .كما
تـعـجــب م ــن االدعـ ـ ــاء ب ــأن وجـ ــود أحــد
مـ ـس ــؤول ــي م ـب ــاح ــث ال ـ ــدول ـ ــة امل ـت ـت ـبــع
لـلـقـضـيــة ف ــي م ـق ـهــى إن ـت ــرن ــت عـنــدمــا
ارتـكــب أحــد أعـضــاء العصابة جريمة
ق ـت ــل ص ــاح ــب امل ـق ـه ــى الـ ـت ــرك ــي ،ك ــان
بمحض املصادفة ال غير.
األم ــر اآلخ ــر املـثـيــر لــانـتـبــاه هــو كيف
ي ـم ـكــن أن ت ـب ـقــى ج ــرائ ــم ق ـت ــل أج ــان ــب
استمرت نحو  11عامًا من دون متابعة
أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـش ــرط ــة أو ج ـ ــذب اه ـت ـم ــام
ال ـج ـم ـه ـ ُـور؛ ق ـي ــل أيـ ـض ــا أن ال ـشــرط ـيــة
األملــانـيــة قتلت ألنـهــا تعرفت إلــى أحد
املـ ـش ــارك ــن ف ــي الـ ـج ــرائ ــم .م ــن األم ـ ــور
األخ ـ ـ ـ ــرى املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ــده ـش ــة هـ ــو ع ــدم
معاقبة أي مــن مسؤولي الــدولــة ،وفي
جـهــاز االسـتـخـبــارات األملــانــي تحديدًا

وم ـك ــات ــب االدعـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام ف ــي والي ـت ــي
ثــورنـغـيــا وسـكـســونـيــا ،ال ــذي ــن عملوا
على التخلص من ملفاتهم عن القضية
بعدما طلبها املدعي األملاني االتحادي.
على رغم «ترحيب» صحافة املؤسسة
الحاكمة بالحكم ،فــإن بعضها توقع
ت ـب ــرئ ــة امل ـت ـه ـمــة ق ـب ــل أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مــن
صـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم .كـ ـم ــا أن ال ـص ـح ــاف ــة
األمل ــانـ ـي ــة ل ــم تـ ـب ـ ِـد أي اهـ ـتـ ـم ــام يــذكــر
بجرائم القتل التي ارتكبتها عصابة
«أن أس أو» ،ولــم تـمــارس أي دور في
لـفــت ان ـت ـبــاه األملـ ــان إل ــى خ ـط ــورة تلك
الجرائم وأهمية الكشف عن املجرمني.
الصحافة وأجـهــزة التضليل األخــرى
عملت على التغطية على تلك الجرائم،
ـآت ت ـس ـشـ ِـب ال
صـ ــدور ال ـح ـكــم ع ـلــى ِبـ ـ ـ ِ
يـنـهــي قـضـيــة الـتـنـظـيـمــات اإلجــرامـيــة
اليمينية املتطرفة فــي أملانيا ،بــل إنه
بداية تظهر مدى تغلغلها في مختلف
أجـهــزة الــدولــة .ومــن الــواضــح أن ذلــك
ل ـيــس ه ـي ـنــا ،وم ـعــرفــة مـ ــداه يـمـكــن أن
يـفـجــر ال ــدول ــة م ــن ال ــداخ ــل ،ذل ــك أنـهــا
مـنـعــت ال ـك ـشــف ع ــن م ـح ـتــوى تـقــاريــر
أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األمل ــان ـي ــة ذات
الـصـلــة قـبــل م ــرور  120ع ــام ــا ،أي في
!2138

خصوصًا املتعلقة بالضحية التركي
م ــال ــك مـتـجــر ب ـقــالــة ،إذ ح ــاول ــت ربــط
املـغــدور بعصابات املافيا وعصابات
ّتهريب امل ـخــدرات واالت ـجــار بـهــا .هذا
أثــر أيضًا في زمــاء املـغــدور وجيرانه
الذين قاطعوا عائلته ،ما أجبرها على
مغادرة أملانيا إلى الواليات املتحدة.
بعد الكشف عن املجرمني الحقيقيني
تقدمت الــدولــة األملانية باالعتذار من
اب ـنــة املـ ـغ ــدور ال ـتــي رف ـضــت االع ـت ــذار
والعودة إلى أملانيا.

بعد الكشف عن
المجرمين تقدمت
الدولة األلمانية باالعتذار
من ابنة المغدور

نتائج اللوتو اللبناني
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 59.250.600ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.278.869 :ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 59.250.600ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.264 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.875 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
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أفقيا
 -1فنان لبناني من أغانيه « الغرام املستحيل « –  -2بئر عميقة – إسترجاع – -3
ملك إسكتلندي قديم – مدينة إيطالية – ّ -4
أبي وأكشف – كاشف أو نظام يستخدم
مــوجــات كهرومغناطيسية للتعرف على بعد وارت ـفــاع واتـجــاه وســرعــة األجسام
الثابتة واملتحركة كالطائرات والسفن والعربات وحالة الطقس وشكل التضاريس
–  -5مــن الـكــواكـ ّـب ُيـعــرف بالكوكب األزرق – خاصته وملكه –  -6للنداء – الكسل
والبالدة –  -7عضوا وأكلوا – أصل البناء –  -8في القميص – سرب من الطيور –
عائلة مستشرق إنكليزي راحل –  -9في العود – بحر –  -10أديب وصحافي لبناني
راحل من ّ
ّ
القصصية عام 1928
رواد القصة العصرية أنشأ مجلة ألف ليلة وليلة

عموديًا

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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وجاءت النتيجة كاآلتي:
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 36.236.149 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة36.236.149 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6955 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.955 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

مشاهير 2927
1

 -1باب األبواب –  -2روتشيلد – وا – ّ -3
جس – عجلون –  -4الشبيه – ا ا ا –  -5بون
– هاتفهم – ّ -6
ّ
غر – ثري –  -7حانوت – شاعر –  -8يم – ألم – تقي –  -9دف – رد –
آب –  -10ريو دي جنيرو

عموديًا

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 152.992.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.124 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2.391.521.163 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 56.817.850 :ل .ل.

 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1برج أبو حيدر –  -2اوسلو – ّأم – ّ -3
بت – شنغن – دو –  -4اشعب – روافد –  -5ليجيه – تل
–  -6اللهاث – مرج –  -7بدو – ترش – دن –  -8نافيات –  -9أو – آه – عقار –  -10باراماريبو

حل الشبكة 2926

شروط اللعبة

 -1النفس وقواها الباطنة أو ضمير وشعور – آلة في الحياكة –  -2إحدى اإلمارات
العربية املتحدة – وحــدة لقياس الطول –  -3كــذب وافـتــراء – ثــرى –  -4حــرف نفي
عاصمة والية
– خصب – من الحيوانات األليفة –  -5ربــح املــال – مدينة أميركية ّ
تنيسي وهي مركز مالي وتجاري وصناعي –  -6فاتر مبعثرة – للتمني – صفار
ّ
وأهم مدن فلسطني
البيض –  -7ممثلة لبنانية –  -8أجوبتهم – والدتك –  -9من أقدم
التاريخية على الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط – ملاذا باألجنبية – -10
عاصمة تنزانيا سابقًا

أفقيا

الصحافة
تبد
األلمانية لم ِ
أي اهتمام يذكر
بجرائم القتل
التي ارتكبتها
عصابة
«أن أس أو»
(ويب)

إعداد
نعوم
مسعود
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6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.55 :
8

9

10

11

ملك بروسيا ( )1941-1859وأمبراطور أملانيا أبعد بسمارك وحكم بنفسه.
حالف النمسا وتركيا ودخــل الحرب العاملية األولــى وتـنــازل عن العرش
بعد هزيمته الحرب
 = 11+10+9+5+7+6دولة أوروبية ■  = 10+4+3+2+1أداة لتدخني التبغ ■
 = 5+8حرف عطف

حل الشبكة الماضية :نسيمة بو صالح

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 634
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة171 :
• يومية أربعة6654 :
• يومية خمسة20376 :
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
مقالة

التصهين الغربيّ
أمام اختبار «األبارتايد» اإلسرائيليّ
لينا كنوش
ّ
تبنت إســرائـيــل قــانــونــا أســاسـ ّـيــا ّ
يعرفها كــ«دولــة
ّ
قــومــيــة لـلـيـهــود» .ورغ ــم االسـتـنـكــار ال ــواس ــع الــذي
واج ـهــه بــوصـفــه تــرسـيـمــا لـنـظــام أبــارتــايـ ّـد يجعل
ّ
الـعــرب مواطنني مــن الــدرجــة الثانية ،إال أنــه جعل
ّ
ّ
ّ
يصور الدولة العبرية
الغربي املؤدلج الذي
الخطاب
ً
ّ
وبالتصويت
ًا.
ر
ـو
ـ
ث
ـ
ن
ـ
م
ـاء
ـ
ب
ـ
ه
ـة
ـ
ـي
ـ
ط
ـرا
ـ
ق
ـ
م
ـ
ي
ـد
ـ
ل
م ـنــارة لـ
ّ
لـصــالــح ه ــذا ال ـقــانــون ال ــذي يـحــرم ال ـعــرب مــن حــق
ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر وي ـع ـت ـبــر «ت ـط ــوي ــر امل ـس ـتــوط ـنــات
الـيـهـ ّ
ـوديــة قيمة وطـنـ ّـيــة» ويــدعــو إلــى «تشجيعها
ودعــم إنشائها وتعزيزها» ،يسهم العالم بصمته
ّ
املنهجي لشروط وجود
في تسريع مسار التدمير
ّ
انطلق في  .1948ويعمل
الذي
الفلسطيني
املجتمع
ّ
هذا القانون ،الذي تعتبره أخف التأويالت مأسسة
للتمييز ،على إضـفــاء طــابــع قــانــونـ ّـي على تدمير
ّ
مجتمعي ُمخطط.
ُ
ّ
ّ
وب ـق ـط ـعــه م ــع ال ـص ـي ـغــة امل ـش ــوه ــة «دولـ ـ ــة ي ـهــوديــة
ّ
ّ
«يهودية» مع
ديمقراطية» ،حيث ال يتماشى تمييز
ّ
ما مقتضيات «ديمقراطية» ،يضع القانون الجديد
املـتـصـهـيـنــن األوروبـ ـ ّـيـ ــن ف ــي م ــوق ــف ف ـك ـ ّ
ـري غير
ّ
مريح ويهز أطروحاتهم التي تتغذى على أساطير
ت ـبــريـ ّ
ـريــة إســرائ ـي ـلـ ّـيــة ح ــول ال ــدول ــة الــديـمـقــراطـ ّـيــة
ّ
ّ
املبنية على القيم اإلنسانية .وفي حني اهتم النقد
إلسرائيل في أوروبا حتى اآلن باختالالت نظامها
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي
الجامعي
وهو ما يعتبره
الديمقراطيّ ،
ك ـل ــود ّك ــاي ــن أنـ ــه «ت ـل ـ ُّـم ــس» ت ـق ــوم ب ــه د ّيـمـقــراطـ ّـيــة
ال تـتــوقــف عــن إعـ ــادة خـلــق نفسها لـكــنـهــا تحظى
ّ
ّ
وتتطور باستمرار ،صار
قانونية صلبة
بقاعدة
ُ
ّ
من الصعب مع هذا القانون أن تصدق ادعاءاتهم
ّ
املضرة القائمة منذ تأسيس إسرائيل.
ّ
ح ـتــى وإن ك ــان ــت ف ـك ــرة الــدي ـم ـقــراطــيــة مـتـنــاقـضــة
ّ
كليًا مــع مـمــارســة إســرائـيــل االستعمار الــوحـشـ ّـي،
والتجريد من األرض واملوارد وتدمير شروط عيش
ـاديــةّ ،
الـنــاس املـ ّ
تكيفت ضمائر األوروبـ ّـيــن بطول
ّ
الزمن على تقديم دعــم ثابت للقادة اإلسرائيليني
الــذيــن يـحـسـنــون االس ـت ـفــادة مــن الـشـعــور بــالــذنــب
ّ
ّ
ليس متولدًا عن
التاريخي .هذا التصهني
الفكري ّ
ّ
ّ
إحساس ثقافي داعم للسامية ومتجذر في التاريخ
ال ـث ـقــافـ ّـي األوروبـ ـ ـ ّـي ،ب ــل ه ــو أس ــاس ــا ّ
رد فـعــل بعد
«الهولوكوست».
ّ
وفــي واقــع األمــر ،فــإن الفلسفة التي تعتبر اليهود
ّ
إيجابيًا في التاريخ وتعترف بحقهم في
عنصرًا
ال ــوج ــود ف ــي إطـ ــار ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـع ــام ،والـتــي

ظ ـهــرت ف ــي ال ـس ـيــاق الـ ـث ـ ّ
ـوري خ ــال ال ـق ــرن الـثــامــن
ّ
ّ
ع ـش ــر ،ل ــم ت ـح ــظ ب ــأه ـم ـ ّـي ــة إال م ــع تـ ـط ــور ال ــذاك ــرة
ّ
األوروبية املصدومة .صار لـ«الهولوكوست» مكانة
ّ
ّ
ّ
مركزية في بناء الذاكرة الجمعيةُ ،رغم أن املجازر
ُ
ّ
االستعمارية ال تزال مسقطة منها ،وفسخ من تاريخ
أوروبا القلق التعارض الذي امتد طوال ّقرون بني
ّ
ّ
واملسيحية حتى يتسنى إقامة
اليهودي
التوحيد
ّ
تاريخي .إذًا ،يفرض التصهني نفسه كفكر
تواصل
بناء على ّ
مهيمن ً
ّ
الدفاعي عن «الحقوق
رد الفعل
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة» لـلـشـعــب ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ،ال ـتــي م ــن بينها
ّ
تأسيس ّدولة ،والتماهي بني اليهود والصهيونية
ال ـت ــي ت ـمــثــل أيــديــولــوج ـيــا قــومـ ّـيــة م ـس ـتــوحــاة من
ّ
العنصرية ألوروبا القرن التاسع عشر.
األفكار
ّ
منذ خلقها ،انخرطت الدولة اإلسرائيلية في منطق
حــربـ ّـي يـقــوم عـلــى سـلــب األراضـ ــي وتــدمـيــر الـقــرى
وارتـ ـك ــاب م ـج ــازر ج ـمــاعـ ّـيــة (وهـ ــو مـنـطــق دشـنـتــه
ّ ُ
ّ
الغربية) ،كشف مداه الحقًا
االستعمارية
املمارسة
ّ
فــي أعـمــال مــؤرخــن إســرائـيـلــيــن ،على غ ــرار إيــان
ّ
ّ
متشدد)،
صهيوني
بابيه وبيني مــوريــس (وهــو
الذين ّ
دون ــوا وقائع التطهير اإلثـنـ ّـي في فلسطني.
ّ
األوروبي املتصهني منغلقًا
مع ذلك ،يبقى الخطاب
فــي وج ــه ّ
أي ت ـحـ ٍـد مـبـنـ ّـي عـلــى الــوقــائــع ،ويستمر
ّ
فـ ــي تـ ـ ـ ــرداد أسـ ـ ـط ـ ــورة وج ـ ـ ــود دول ـ ـ ــة دي ـم ـق ــراط ــي ــة

ّ
يدل على ّأنه ّ
ّ
ّ
عاطفي .ورغم
رد فعل
ومساواتية ،ما
ّ
براعتهم فــي استحضار حــريــة التعبير والتمثيل
العربي في الكنيست ،أو إنشاء لجان ّ
ّ
ّ
املسؤولية
لبت
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة ف ــي املـ ـج ــازر ،ي ـت ـهـ ّـرب املـتـصـهـيـنــون
األوروبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــون ع ـن ــدم ــا ي ـص ــل ال ـن ـق ــد إل ـ ــى ال ـن ـظ ــام
ّ
ّ
اإلداري لألطفال واالحتجازات
القمعي واالعتقال
ّ
ّ
ّ
التعسفية ملساجني سياسيني فلسطينيني ،التي
ّ
ّ
مدنيًا واسعًا يحميه االستعمار
تشكل استعمارًا
ّ
ّ
ّ
ّ
العسكري اإلسرائيلي الــذي يكبل الحياة اليومية
ُ
ّ
إنسانيته.
لشعب تنزع عنه
ّ
يسمح الـخـطــاب ح ــول الـحــداثــة الـغــربــيــة بتجاهل
ه ــذا الـتـنــاقــض ،فـهــو يـ ّ
ـوجــه مــن جـهــة ن ـق ـدًا قــاسـ ّـيــا
ّ
ّ
الدينية» ،ويدعم من جهة أخرى ،وعلى
ـ«الظالمية
ل
ّ
نـحــو ال م ـش ــروط ،دول ــة أســاس ـهــا ال ـقــانــونـ ّـي نــص
ّ
ّ
ومبنية على أسطورة مؤسسة تربط شعبًا
ديني
ّ
بدولة باسم املثال الديمقراطي .لكن هــذا القانون
ّ
األساسي الجديد الذي جاء لـ«ينقش على الرخام»
ّ
حقيقة مـسـتـفــزة مـسـكــوت عـنـهــا« :إســرائ ـيــل دولــة
قــومـ ّـيــة لـلـشـعــب الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي» ،ولـتـشـجـيــع تــأسـيــس
مستوطنات مــدنـ ّـيــة ،لــم يعد الــدفــاع عــن التناقض
مـمـكـنــا .فــي ه ــذا الـسـيــاق ال ـجــديــد ،تـكـشــف الـحـ ّـجــة
ال ـع ـ ّ
ـامــة املــؤس ـ ّســة ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن الــديـمـقــراطـ ّـيــة
النفاق الذي يلف هذا الخطاب في وضح النهار.

ّ
ّ
الجمعية
مركزية في بناء الذاكرة
مكانة
صار ّ
لـ«الهولوكوست» ّ
االستعمارية ال تزال ُمسقطة منها (أ ف ب)
رغم أن المجازر

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور عام على وفاة
املرحوم
املحامي أحمد علي مخدر
قنصل السنغال في لبنان

تقرير

ترامب يشعل العالقة مع تركيا ...مجددًا
بينما كــان الرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
يحتفي بلقاء نظيره الــروســي فالديمير بوتني،
ع ـل ــى ه ــام ــش ق ـم ــة دول «ب ــريـ ـك ــس» فـ ــي ج ـنــوب
أفــريـقـيــا ،فـ ّـجــر الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
قنبلة جــديــدة فــي م ـســار ال ـعــاقــات امل ـتــوتــرة بني
واش ـن ـطــن وأن ـق ــرة ،بــإعــانــه ف ــرض ع ـقــوبــات على
تركيا .وكعادة ترامب سابقًا ،خرج بتغريدة أمس،
ت ـقــول إن ب ــاده «سـت ـفــرض ع ـقــوبــات كـبـيــرة على
تــركـيــا بسبب اعـتـقــالـهــا مـنــذ وق ــت طــويــل ،للقس
أندرو برنسون» ،مضيفًا أنه «رجل مسيحي عظيم
وإنسان رائع ،يعاني كثيرًا .يجب إطالق سراح هذا
الرجل البريء على الفور!» .امللف العالق ،واملتداخل
مع الطلب التركي بتسليم الداعية فتح الله غولن،
س ـي ـكــون مـحـطــة ج ــدي ــدة ل ـل ـخــاف ب ــن الحليفني
«األطلسيني» ،تضاف إلى صفقتي منظومة «أس
 »400الروسية البديلة عن «باتريوت» ،وطائرات

زوجة الفقيد لور سالم الفرزلي
ابـنــاه :الدكتور هــادي زوجته فرح
بطرس وعائلتهما
املهندس شادي زوجته روال بيراق
وعائلتهما
اب ـن ـت ــاه :امل ـه ـنــدســة ه ــدى (رئـيـســة
واملديرة العامة لهيئة إدارة السير
واآلل ـيــات واملــرك ـبــات) زوج ــة عــادل
غصن وعائلتها
غـ ـ ـ ـ ـ ــادة زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــون خ ـل ـي ــل
وعائلتها
شقيقه دريد زوجته مي أبو صوان
وعائلته
شقيقته هند أرملة لطفي الحجار
وأوالدها
وع ـمــوم عــائــات :س ـلــوم ،الـفــرزلــي،
ع ـ ـبـ ــود ،ب ـ ـطـ ــرس ،بـ ـ ـي ـ ــراق ،غ ـص ــن،
خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ،أب ـ ـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،الـ ـحـ ـج ــار
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
رياض مخايل سلوم
(املدير العام إلدارة املوظفني في
مجلس الخدمة املدنية سابقًا)
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه  23تموز 2018
ِّ
متممًا واجـبــاتــه الــديـنـيــة .يحتفل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـســه ال ـســاعــة
ال ــواح ــدة والـنـصــف مــن بـعــد ظهر
الـيــوم الجمعة  27تـمــوز  2018في
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مارنقوال) ،األشرفية.
ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الحادية عشرة قبل الظهر.
وي ــوم ــي الـسـبــت واألحـ ــد  28و 29
ت ـم ــوز  2018ف ــي ص ــال ــون كنيسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس نـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوالوس لـ ـ ـل ـ ــروم
األرثــوذكــس (مارنقوال) ،األشرفية
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
لـلـكـنـيـســة واع ـت ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
إشعارًا خاصًا

«أف  ،»35ال ـت ــي دخ ـل ــت إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى خـطـهــا،
مطالبة واشنطن بعدم تسليمها إلى تركيا .وأول
من أمس ،رفضت محكمة تركية طلب اإلفــراج عن
بــرن ـســون ،املـتـهــم بالتجسس ملصلحة منظمتي
«غــولــن» و«ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» .وق ــررت
املـحـكـمــة تـمــديــد حبسه عـلــى ذم ــة الـقـضـيــة ،عقب
االس ـت ـم ــاع إل ــى ال ـش ـه ــود ،ورفـ ــض ط ـلــب ت ـقــدم به
محاميه ،إلخالء سبيله.
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى تـ ـغ ــري ــدة تـ ــرامـ ــب ،ن ـ ـ ــددت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ب ـتــدخــل ت ــرام ــب ف ــي ش ــؤون
الـقـضــاء الـتــركــي ،وتـهــديــده بـفــرض عـقــوبــات على
أنقرة في حال عدم إطالقها سراح القس برنسون.
وقال الناطق باسم الوزارة حامي أقصوي ،إنه «ال
يمكننا القبول برسائل التهديد لإلدارة األميركية،
والـتــي تتجاهل عــاقــات التحالف والـصــداقــة بني
بلدينا» .كذلك ،أكد بيان الرئاسة التركية ضرورة

أن «تـعـيــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة تقييم ّمــواقـفـهــا في
أقــرب وقــت ،وأن تعود إلــى أرضية بناءة من دون
أن تـضــر بمصالحها وعــاقــات تـحــالـفـنــا» .وذلــك
بعدما رد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو،
بتغريدة مماثلة املـحـتــوى ،على تــرامــب ،وأجــرى
ً
اتصاال هاتفيًا بنظيره األميركي مايك بومبيو،
من دون أن ترشح أي تفاصيل عن فحوى االتصال.
وكـ ــان الف ـتــا ت ــزام ــن اإلع ـ ــان م ــن ت ــرام ــب ،م ــع لـقــاء
أردوغــان وبوتني في جوهانسبرغ ،خصوصًا أن
الرئيس التركي أكد في حديث صحافي أن «أشكال
التضامن بــن تركيا وروس ـيــا تثير الـغـيــرة لدى
البعض» .وأضــاف أن «هناك تناميًا كبيرًا للغاية
ف ــي ال ـعــاقــات ب ــن تــركـيــا وروس ـي ــا ف ــي امل ـجــاالت
السياسية والعسكرية واالقـتـصــاديــة والثقافية
والتجارية».
(األخبار ،األناضول)

س ـي ـق ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء عـ ــن روحـ ــه
الطاهرة
ي ــوم الـسـبــت  2018/7/28الـســاعــة
السادسة عصرا
لـ ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي حـسـيـنـيــة
الرجال في بلدته البابلية
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2017/215 :
املنفذ :بنك لبنان واملهجر
املنفذ عليه :ماهر علي احمد
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة ال ـنــاظــرة فــي الـخــافــات
الـنــاشـئــة عــن تطبيق قــوانــن االس ـكــان رقــم
/2047ل.ق 2016/.تاريخ 2017/3/7
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/4/27 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/6/9 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2018/2/22 :وتــاريــخ
تسجيله 2018/3/2
تاريخ محضر وصف العقار2017/10/18 :
وتاريخ تسجيله2018/1/8 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن القسم
/1544/C/3405كـ ـف ــررم ــان ع ـبــارة عــن فيال
دوبلكس مؤلفة من طابقني.
الـطــابــق االول :مــؤلــف مــن صــالــون وسـفــرة
ومـطـبــخ وج ـلــوس ومــدخــل وح ـمــام وثــاث
شــرفــات ودرج داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق
االول الـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــف م ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ــوم
ومــوزع وحمامني ومطبخ وشــرفــات ودرج
يؤدي الى الطابق االخير.
مساحة كامل الطابقني 246 :م2
مساحة العقار للبلوك  265 :Cم2
التخمني 209340 :د.أ.
الطرح 125604 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/9/27الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع ب ــامل ــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم اسماعيل الــذيــاب ومنال
وذي ـ ــاب ول ـي ـنــا وريـ ـم ــا اس ـمــاع ـيــل ال ــذي ــاب
وخ ـ ـضـ ــر م ـح ـم ــد بـ ـ ـش ـ ــروش وم ـ ــاه ـ ــر ع ـلــي
م ـح ـم ــود ح ـ ــال وج ـ ـمـ ــال خ ـض ــر ب ـش ــروش
وزي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد ح ـس ــن ب ـ ـشـ ــروش وح ـســن
خ ـض ــر بـ ـش ــروش م ــن ح ـب ــوش وم ـج ـهــولــي
ً
محل االقامة ،وعمال باحكام املادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2018/190وامل ـت ـك ــون ــة
ب ــن مـحـمــد حـســن ح ــال ورف ــاق ــه وبينكم
ورفــاق ـكــم ان ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا مــوضــوع الحكم
الصادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
فــي النبطية الناظر فــي القضايا العقارية
رقـ ــم ق ـ ــرار  2017/73ت ــاري ــخ 2016/6/13
واملتضمن احــداث وانشاء وتأمني واعطاء
وتعيني وتحديث حق مرور ثابت ونهائي
وقانوني لعقار املدعني رقم /2940حبوش
ً
على العقار رقم /2941حبوش وصوال الى
الـطــريـقــة الـعـمــومـيــة وف ـقــا لــاق ـتــراح االول
م ــن ت ـق ــري ــر ال ـخ ـب ـيــر ح ـس ــن غ ـص ــن ت ــاري ــخ
 2013/8/27والذي تعتبر خريطته جزء من
هــذا الحكم مــع تعديله بحيث يشمل املمر
املـثـلــث ال ــواق ــع ب ــن امل ـمــر امل ــذك ــور والـعـقــار
املـجــاور رقــم  2938حبوش وباملقابل الــزام
املدعني بان يدفعوا للمدعى عليهم مبلغ 11
مليونًا و 534الفًا و 900ليرة لبنانية يوزع
بني املدعى عليهم بحسب حصة كل واحد
منهم في امللكية وتضمني املدعني الرسوم
وال ـن ـف ـق ــات وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ــم هـ ــذه ال ــدائ ــرة
ل ـل ـح ـض ــور ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة
وكــاء قانونيني الستالم االنــذار ومرفقاته
ً
تحت طائلة متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
بانقضاء  20يومًا تلي النشر مضافًا اليها
مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب وليد سليمان ابو الحسن وكيل صباح
شمالن عبد العزيز حمود الصباح ،الشيخ
مــازن جــراح صباح املحمد الصباح ،اسعد
عبد املجيد يوسف االحمد الثاقب سندات

ملكية بدل ضائع للعقار 1946الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب الـعـقـيــد ال ــرك ــن عـبــد ال ـس ــام ابــراهـيــم
ال ـخ ـل ـيــل س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 A 22/2099حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مــارســال مـيـشــال سـعــد وكـيـلــة فــؤاد
ان ـط ــوان ش ـهــاب وط ـلــب ان ـط ــوان نـعـيــم بــدر
وك ـيــل زي ــاد ان ـط ــوان ش ـهــاب س ـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  5/523بسابا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب مـحـمــد ام ــن حـســن امل ـفــوض مــن بنك
بـيـبـلــوس ش.م.ل .ش ـه ــادة تــأمــن ب ــدل عن
ضائع للعقار  7/4792الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ح ـســن خ ـضــر شـعـيـتــو وك ـي ــل محمد
ع ـلــي وه ـب ــي س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  15/332برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب علي حسني رمــال وكيل محمد طارق
احـمــد بـعـجــور ملوكليه مــالــك وأي ــاد محمد
طـ ــارق بـعـجــور س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
لحصصهم للعقار  4300بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب جهاد سلمان ابو حمزه وكيل زيدان
نعيم ناصر الدين سند ملكية بــدل ضائع
لحصته في العقار  1050بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب سـمـيــر مـحـمــد مـنـصــور وك ـيــل ف ــوزي
محمد هاشم ملوكلته سلوى محمد جابر
سند ملكية بدل ضائع للعقار  143بعورته.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ري ـمــون عــزيــز اب ــي رع ــد وكـيــل دالـيــدا
جــرجــس اب ــو م ـن ـصــور ملــورث ـت ـهــا اوجـيـنــي
زوجــة جرجي عبدالله بــو منصور سندي
ملكية بدل ضائع عن حصتها في العقارين
 675 ،648رويسة النعمان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع
ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ج ــوي ــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقم املعاملة 2018/8
املنفذ :حسن علي شـحــادة وكيله املحامي
قاسم كريم
املنفذ عليه :علي عادل قبالن  /معروب
السند التنفيذي :سند دين بقيمة اثني عشر
الف د.أ .عدا الفوائد واللواحق والرسوم
تاريخ التنفيذ2015/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار 2016/2/11
تاريخ الحجز 2017/4/3 :تاريخ تسجيله
2017/4/12
تاريخ محضر وصــف العقار2017/9/14 :
تاريخ تسجيله 2017/9/19
العقار املطروح للبيع :القسم  17من العقار
رقـ ــم /531مـ ـ ـع ـ ــروب وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس م ــن الـجـهــة
الغربية مؤلفة من ثالث غرف نوم وصالون
وطعام ومدخل ومطبخ وحمامني وممرين
واربع شرفات مساحته  158م2

صندوق التعاضد الموحد للفنانين
اعـالن

ُيعلن مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين عن إستدراج
عروض عقود تأمين لكافة المنتسبين إليه وخالفهم.

يمكن لمن يرغب اإلشتراك من شركات التأمين درجة  Aاإلطالع على
دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية بعد سحبه من إدارة الصندوق ودفع
بدل إشتراك قدره مليون ليرة لبنانية بموجب إيصالي قبض إواستالم خالل
فترة تبدأ منذ تاريخ هذا اإلعالن وتنتهي بتاريخ الرابع عشر من شهر آب
الساعة الثانية عشرة ظه اًر.
على أن يتم إيداع طلب اإلشتراك مرفقاً بالمستندات المطلوبة خالل
فترة تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
الحادي والعشرون من شهر آب لسنة .2018

يتم فض العروض أمام اللجنة المختصة ومن يرغب من المشاركين في
تمام الساعة الثانية عشرة من نهار األربعاء الواقع فيه الثاني والعشرون من
شهر آب سنة  2018وذلك في مقر الصندوق الكائن في بدارو – شارع
سامي الصلح – الطابق األول.
رئيس مجلس اإلدارة -جان القسيس

حــدودهــا مــن ال ـغــرب :الـعـقــار /857م ـعــروب
ومن الشرق :طريق فرعية
وم ــن ال ـش ـم ــال :ال ـع ـقــار /533م ـ ـعـ ــروب ومــن
الجنوب :الشارع الرئيسي
قيمة التخمني 120250 :د.أ .ماية وعشرون
الف ومايتان وخمسون د.أ.
بدل الطرح 72150 :د.أ .اثنان وسبعون الف
وماية وخمسون د.أ.
موعد البيع ومكان اجــرائــه :نهار االربعاء
الــواقــع فـيــه  2018/10/17الـســاعــة الثانية
عشر ظهرًا وذلــك امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ
جويا وعلى الراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا او بكفالة
مـصــرفـيــة واف ـيــة او شــك مـصــرفــي مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة لـحـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ج ــوي ــا وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ مـحــل
القــام ـتــه ض ـمــن نـ ـ ـطـ ـ ــاق امل ـح ـك ـمــة واال
اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا
وعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ــه إي ـ ــداع ال ـث ـمــن خ ــال مـهـلــة ثــاثــة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة ودفــع
الثمن والــرســوم وال ـن ـف ـقــات بما فيها رســم
الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن تــاريــخ
صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن قضائي
تدعو محكمة االيـجــارات في صيدا املدعى
عليه احمد حسن العيساوي للحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2018/26تـ ــاريـ ــخ 2018/6/25فــي الــدعــوى
رقــم اســاس  2018/189املقدمة مــن املدعية
دائــرة االوق ــاف االسالمية في صيدا بوجه
املدعى عليه احمد حسن العيساوي بتاريخ
 2017/7/13مهلة االستئناف  15يومًا تلي
النشر وبعدها يصبح الحكم نافذًا.
صيدا في 2018/07/24
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي جـ ــونـ ــي سـ ـهـ ـي ــل م ــوس ــى
بــالــوكــالــه ع ــن ري ـم ــون اب ــي خ ـط ــار وف ــادي ــا
واكـيــم سـنــدات بــدل ضائع للعقارات 2260
و 2273و 2277و 2324و 2279والبترون و62
جبال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ع ـقــل خ ـل ـيــل بــوح ـب ـيــب سـ ـن ــدات بــدل
ضــائــع س ـنــدات ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات 614
و 620و 615و 621البترون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت صونيا تــادروس الخواجه بالوكاله
عــن اسـعــد معيط سند بــدل ضــائــع للعقار
 853بان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ج ـ ــاد ح ـن ــا ك ـ ــرم بــالــوكــالــه
ع ــن انـ ـط ــوان كـ ـف ــوري سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  399و 437و 447شكا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب سابا جميل سمعان جعجع سند بدل
ضائع للعقار  876بشري.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب ول ـ ـيـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ــروي ـ ـهـ ــب ب ـص ـف ـتــه
مجلس االدارة واملدير العام للشركه ARM
 DEVELOPERS S A Lسـنــد ب ــدل ضائع

للعقار  B 8/3085البترون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب حبيب عزيز سرحان بواليته نتانيا
ســرحــان سند بــدل ضــائــع للعقار 4/3118
بطرام.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـعـمــومـيــة ال ـع ــادي ــة لـلـمـســاهـمــن بـتــاريــخ
 2017/5/18تقرر بتاريخ  2018/7/25حل
شركة 1061/14 RAS BEYROUTH REAL
 ESTAE SALرئيس مجلس ادارتها السيد
ســاطــع شـفـيــق االرن ـ ــاؤوط وش ـطــب قيدها
من السجل التجاري في بيروت حيث هي
مسجلة برقم  /1016786/ورقــم تسجيلها
في املالية ./2816072/
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة ايام من اخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـعـمــومـيــة ال ـع ــادي ــة لـلـمـســاهـمــن بـتــاريــخ
 2017/5/18تقرر بتاريخ  2018/7/25حل
شركة 787 AINAB REAL ESTAE SAL
رئيس مجلس ادارتها السيد ساطع شفيق
االرنـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوط وشـ ـط ــب ق ـي ــده ــا مـ ــن ال ـس ـجــل
ال ـت ـج ــاري ف ــي ب ـي ــروت ح ـيــث ه ــي مسجلة
برقم  /1016784/ورقم تسجيلها في املالية
./2816068/
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة ايام من اخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شــركــة مــاك لالستثمارات السياحية
ش.م.م .بــاملـعــامـلــة رق ــم  2016/966بــوجــه
ً
ف ـ ــادي رف ـي ــق ن ـجــم س ـنــد ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/10500/د.أ .اضافة الى مبلغ /135100/ل.ل.
عدا اللواحق والرسوم ،يجري التنفيذ على
العقار /865بــزحــل مساحته  826م.م .وهو
بموجب اإلف ــادة الـعـقــاريــة ارض بعل قسم
سـلـيــخ وق ـســم مـشـجــر ك ــرم عـنــب ومختلف
م ـفــرز ع ــن  /537بــالـعـقــد وامل ـح ـضــر الـفـنــي
 985/5/2وبــالـكـشــف تـبــن أن الـعـقــار يقع
قــريـبــا عـلــى ح ــدود امل ــرادي ــة فــي اعـلــى بلدة
بزحل طبيعته منحدرة حرجية مهمل.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2013/1/30وتــاريــخ
تسجيله 2016/4/12
بدل تخمني العقار /865بزحل /20650/د.أ.
وبدل طرحه بعد التخفيض /11151/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/6ال ـس ــاع ــة  11ق ـبــل ال ـظ ـهــر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء دفع
ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي منظم
ألمــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ كـســروان
أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
التسجيل والداللة ،وعليه اتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا ل ــه ،كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع عـلــى قيود
الصحيفة العينية العائدة للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
ERINA KHATUN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/949213
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
يجزم كليب بأن
اإلعالم التقليدي
سينتهي دوره في
السنوات المقبلة

رادار

حتى «الوسيط» ذاهبة إلى االقفال؟
زكية الديراني

أدب الرحلة

ّ
«الرحالة» يرصد حياة الشعوب وثقافاتها

سامي كليب فاتحًا (كتاب) المدن
فراس خليفة
كــان على الـ َّ
ـرحــالــة أن يستريح أخيرًا
م ــن ع ـن ــاء ال ـ َّـسـ ـف ــر .ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،لــن
يطول املقام به كثيرًا قبل أن يخوض
غ ـمــار «رح ـل ــة» ج ــدي ــدة .ه ــذا ُ
دأب َمــن
بـقــي لـفـتــرات زمـنـيــة طــويـلــة ال يمكث
أسبوعني
فــي مـكــان إقــامـتــه أكـثــر مــن
ُ
متتاليني .بيروت ،صيف  .2018يدلف
سامي كليب إلــى متجر للشوكوالته
الفاخرة في َّ
مجمع تجاري حديث في
ّ
بيروت ليبتاع هدية لصديق قديم .ال
بـ َّـد من ّأن الـ ُ
ـرجــل َّ
تعرف على صنوف
ك ـث ـيــرة م ــن ال ـش ــوك ــوالتــه ف ــي رحــاتــه
وأس ـفــاره الكثيرة حــول الـعــالــم .تبدو
ّ
شهية الرجل مفتوحة هذه األيام على
ُ
َ
«مشاريع» عديدة« .ما زلت في مقتبل
اإلعالم».
ّ
ي ـج ـلــس ف ــي امل ـق ـهــى امل ـق ــاب ــل م ــع ثــلــة
م ــن أصـ ــدقـ ــاء وزم ـ ــاء امل ـه ـن ــة .ي ـجــزم
كليب أن اإلع ــام التقليدي سينتهي
دوره في السنوات املقبلة أمــام طفرة
اإلعالم الحديث مبديًا اهتمامًا كبيرًا
ب ـضــرورة رفــع مستوى أخ ــاق مهنة
اإلع ــام« .نــريـ ُـد صحافيني ال أبــواقــا».

ً
ينهض لـيـصــافــح رج ــا مـغـتـ ِـربــا قــال
ّ
يستقر
إنه جال نصف العالم قبل أن
أخيرًا في بلد عربي .يبدو هو اآلخر
ّ
ّ
رحــالــة أي ـضــا .لـكــن كليب يـقــول بثقة
إن ــه «ب ـ ـ َـرم ك ــل ال ـعــالــم ت ـقــري ـبــا» ،وهــو
يـضــع اآلن مــا أس ـمــاه «ك ـتــاب العمر»
فــي مـتـنــاول ال ـقــارئ الـعــربــي« .أشـعـ ُـر
ب ــاكـ ـتـ ـم ــال م ـه ـ ّـم ـت ــي ف ـ ــي نـ ـق ــل ص ــور
حقيقية عن الــدول التي زرتها» وفق
مـ ــا يـ ـق ــول ك ـل ـيــب فـ ــي خ ــات ـم ــة ك ـتــابــه
«ال ــرح ــال ــة ،ه ـكــذا رأيـ ـ ُـت ال ـعــالــم» (دار
ن ــوف ــل ـ ه ــاش ـي ــت أن ـ ـطـ ــوان ـ .)2018
ل ـكــن َم ــن ي ـق ــرأ ال ـي ــوم ك ـتــابــا م ــن 700
صـفـحــة؟ «ك ــان يـمـكــن أن ي ـكــون أكـبــر
«حني
بعد».
يضحك قبل أن يضيفّ :
توق ُ
تـجـ ُ
فت
ـاوزت السبعمئة صفحة،
عـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب ــة .أش ـ ـعـ ـ ُـر ك ــأن ـن ــي تــركــت
وصيتي اإلعالمية والثقافية في هذا
الـكـتــاب» .ليس «الـ ّ
ـرحــالــة» كتاب أدب
رحالت باملعنى التقليدي« .هو فكرة
حــديـثــة السـتـكـمــال مــا فعله الـ ّ
ـرحــالــة
يلبس
قبلي» يقول كليب لـ«األخبار».
ّ
الصحافي ثوب «الرحالة» لينقل أدق
التفاصيل وأجملها وأشـ ّـدهــا إيالمًا
ف ــي ال ـن ـفــس ال ـب ـشــريــة ع ـبــر ح ـكــايــات

ّ
ً
ِّ
ستعمر طويال .بلغة عصرية ومكثفة
و«بعيدة عن التقعير» يأخذ القارئ
إلــى عــوالــم مدهشة ومــؤملــة أيضًا في
أربـ ــع ج ـه ــات األرض .س ـتــدمــع عينا
كثيرًا.
الـقــارئ أحيانًا لكنه سيبتسم ّ
فأدرنالني الفرح مرتفع جدًا بني دفتي
ّ
سيضطر بني الحني واآلخــر
الكتاب.
ً
لـ ــ«يـ ـصـ ـف ــن» قـ ـلـ ـي ــا إلع ـ ـ ـ ــادة تــرج ـيــع
ال ـص ـ َـور ال ـتــي تـمــر ف ــي الـ ّـس ـطــور ومــا
بينها .يشير كليب إلى أن «ثمة ّأسرار
ُ
كثيرة مـ ّـررتـهــا بــن الـ ُّـسـطــور وملـحـ ُـت
ّ
إل ـي ـه ــا ت ـل ـم ـي ـحــا ل ـك ــي ال تـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
أذيــة أشخاص ّ
ّ
معينني ،هناك أســرار
مرتبطة بعالقة بعض الشخصيات
ب ــإس ــرائ ـي ــل خ ـص ــوص ــا»« .ال ـ ّ
ـرح ــال ــة»
حـصـيـلــة  25عــامــا مــن األس ـف ــار الـتــي
ُ ِّ
تـنـ ّـوعــت بــن مـهـمــات صحافية كــلــف
بـهــا كليب فــي املـ ّ
ـؤس ـســات اإلعــامـيــة
التي عمل فيها وبني رحالت قام بها
بــدافــع شخصي ُحـ ّـبــا بــاالكـتـشــاف .ال
َّ
يـشـمــل الـكـتــاب ك ــل رح ــات وأس ـفــاره
بل أبرزها .يتآلف املؤلف مع األمكنة
والناس .يستفيض في شرح ووصف
ّ
مــواطــن الـجـمــال حـيــث حــطــت رحــالــه.
ال تـكــاد تخلو قـ ّـصــة مــن ذكــر النساء

وع ـيــون ـهــن ون ـظــرات ـهــن وأج ـســادهــن
ً
وأزيائهن« .أتأمل الشقراء قليال عند
حــافــة ال ـن ـهــر (الـ ـس ــن) .ت ـكــاد تـخـتــزل
ّ
ك ــل ال ـصــور الـجـمـيـلــة ال ـتــي حفظتها
مــن ال ــرواي ــات الـفــرنـسـيــة فــي م ــدارس
ّ
الراهبات» ...يتغزل الرحالة بـ«نسائه»
كما بأمكنته الكثيرة وأحيانًا يجمع
بني االثنني معًا« :الس فيغاس كانت
ت ـضـ ّـج بــاألحــاس ـيــس الـجـمـيـلــة .بــدت
لــي كــامــرأة مجنونة مـغــامــرة مبدعة

يستعيد صور أبيه
الذي قتلته قذيفة
إسرائيلية في الحرب
تتطاير فوق أريج ُّالفرح .كانت أيضًا
حنونًا وحاضنة تلف ذراعيها حولي
كأنها تريد أن تريني أجمل ما فيها».
يـنـقــل «اب ــن بـطــوطــة امل ـعــاصــر» (رغ ــم
خ ـي ـبــة أم ـل ــه ع ـلــى أعـ ـت ــاب م ــا أس ـمــاه
ً
«ضـ ــريـ ــح ال ـ ــوه ـ ــم») وصـ ـف ــا م ـف ـ ّـص ــا
ألص ـ ـنـ ــاف امل ـ ــأك ـ ــول وامل ـ ـ ـشـ ـ ــروب هـنــا
وه ـنــاك ،و«ي ـج ــوع» ال ـق ــارئ مـعــه إلــى

ً
َ
الصور .خذ مثال ما جاء في
املزيد من
رحلته إلى موطن هنود كندا« :نأكل
ال ــوج ـب ــة ال ـش ـه ـي ــرة ع ـن ــده ــم .اسـمـهــا
بوتني .كال ليس لذلك عالقة بالرئيس
ال ــروس ــي ،فـهــي م ــوج ــودة قـبـلــه ،منذ
مئات السنني .هي عبارة عن بطاطا
َ
ُ
شبع آكلها وتدفئه وتزيده
وجبنة ت ِ
سمنة».
ّ
يـتـنــقــل بــال ـقــارئ ف ــي أمـكـنــة مفتوحة
ً
وم ـغ ـل ـق ــة نـ ــاقـ ــا ّإيـ ـ ـ ــاه إل ـ ــى م ـن ــاخ ــات
ص ـ ـحـ ــروايـ ــة واس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة كـ ـم ــا إل ــى
ُ
شمسة .يحدث ذلك
مناخات مثلجة وم ِ
فــي صـحــارى أفريقيا وأدغــالـهــا وفي
ال ـبــرازيــل واملـكـسـيــك كـمــا فــي تايالند
وجـ ـ ــزر ال ـق ـم ــر وس ــان ــت ب ـطــرس ـبــورغ
وج ـ ــزي ـ ــرة امل ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــك واس ـط ـن ـب ــول
وغ ـي ــره ــاُ .ي ـس ـ ِـه ــب ف ــي وصـ ــف جـمــال
الطبيعة كما جاء في وصفه لشالالت
«إيغواسو» البرازيلية (إحدى عجائب
ً
ال ــدن ـي ــا ال ـس ـب ــع) 275« :ش ـ ــاال دفـعــة
َ
ناظر ْيك .تنزل من األعالي
واحدة أمام
ودوائ ـ ــر .تــرســم في
ـرات
ـ
ي
ـ
ح
ل ـت ـكـ ّـون ب ـ
ُ
ّ
هبوطها حبات من نور يصل رذاذها
إلــى وجــوهـنــا ّفتنعشها تحت املطر.
ّ
سمفونية من ماء».
يبدو املشهد كأنه

ف ــي ن ـق ـلــه مل ـش ــاه ــدات ــه ،يـ ـق ـ ِّـدم كـلـيــب
م ـع ـلــومــات مـهـمــة ع ــن ع ـ ــادات ال ـبــاد
وط ـبــائــع أه ـل ـهــا وتـ ـح ـ ّـوالت املجتمع
والـ ـسـ ـي ــاس ــة ف ـي ـه ــا ك ـم ــا فـ ــي رحـ ــات
اليمن وال ـســودان ودمـشــق والـجــزائــر
وأمـ ـي ــرك ــا وك ــوب ــا وغـ ـي ــره ــا .تـحـضــر
الـسـيــاســة ب ـق ـ ّـوة ف ــي ال ـك ـتــاب دون أن
ّ
َّ
مجترة .يحاول أن
تتحول إلــى مــادة
ّ
«يهرب» منها قدر اإلمكان ،لكن كثيرًا
م ــن ال ــوق ــائ ــع واملـ ــواقـ ــف ال ـت ــي نقلها
ً
م ــرت ـب ـط ــة أص ـ ــا ب ـ ـظـ ــروف سـيــاس ـيــة
ّ
ال بـ ّـد مــن أن تـتــرك بصماتها فــي كل
ش ــيء .لكن هــل مطلوب مــن الــرحــالــة،
ُّ
أي رحالة ،أن يذهب بعيدًا في الجزم
ب ـق ـض ـيــة إش ـك ــال ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ك ـبــرى
ً
كما حصل فــي رحلة األنــدلــس مثال؟
يـقــول فــي الـكـتــاب« :ف ـكـ ُ
ـرت أيـضــا بأن
اع ـت ــزازي بـمــا شـ ّـيــده أجـ ــدادي هـنــا ال
َّ
يناقضه س ــوى فــرحــي ب ــأن أصـحــاب
األرض الـحـقـيـقـيــن ق ــد اس ـت ـع ــادوه.
يجب أن نتصالح مع أنفسنا .ال يمكن
أن ن ـب ـكــي ع ـل ــى أرض ك ـن ــا نـحـتـلـهــا،
ث ـ ــم ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت عـ ـيـ ـن ــه ،ن ـب ـك ــي عـلــى
ُّ
دولنا حينما احتلت» .لنتابع .ينقل
ال ــرح ــال ــة ف ــي ك ـتــابــه صـ ــورة اإلس ــام

وامل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن بـ ــأك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن «نـ ـسـ ـخ ــة»
(كــاملـتـصــوفــة ف ــي الـسـنـغــال وحـكــايــة
م ــري ــم نـ ـي ــاس وم ـس ـل ـم ــي بــري ـطــان ـيــا
وتايالند وغيرها) كأنه يريد القول
إن اإلس ـ ـ ــام ك ـم ــا ي ــؤث ــر ب ـم ـمــارســات
ال ـن ــاس ،يـتــأثــر باملجتمعات املحلية
أي ـضــا .يحصل ذل ــك أيـضــا مــع أدي ــان
ُ
وط ـ ـ ُـرق وم ـع ـت ـقــدات أخـ ــرى ي ـفــرد لها
مـســاحــة كـبـيــرة (كــاألق ـبــاط فــي مصر
وطائفة املــورومــون في كاليفورنيا).
ّ
في رحالته التي قاربت الستني بلدًا
ّ
ووج ـ ـهـ ــة س ـي ــاح ـي ــة ،ي ـظ ـهــر ال ـت ـف ــوق
ال ــواض ــح ل ـل ـقــارة األفــريـقـيــة وأمـيــركــا
الــاتـيـنـيــة ويـلـيـهـمــا أوروب ـ ــا وال ــدول
العربية فيما تكاد تغيب آسيا كليًا
باستثناء تايالند.
ي ـح ـضــر ل ـب ـن ــان فـ ــي «الـ ـ ّ
ـرحـ ــالـ ــة» فــي
ق ـ ّـصـ ـت ــن األولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــد ع ـ ــودت ـ ــه إث ــر
حــرب تـمــوز  2006على مــن الباخرة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي ربـ ـط ــه ملــا
أس ـ ـمـ ــاهـ ــا قـ ـص ــة ح ـ ـيـ ــاة ب ـ ــن ق ــري ـت ــه
(نـيـحــا ال ـشــوف) وبــاريــس «الحبيبة
األجمل بني مدن الغرب» .لكن لبنان،
فــي الحقيقة ،كــان حــاضـرًا فــي معظم
رح ـ ــات ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـض ــاره
م ـشــاهــدات وح ـ ــوادث عــامــة وخــاصــة
حـصـلــت ف ــي وط ـن ــه األم ف ــي مـعــرض
س ـ ــرد ت ـف ــاص ـي ــل ح ـ ــول دولـ ـ ــة أخ ـ ــرى.
ّ
«كـ ّـل ـمــا ف ـ ّـك ـ ُ
ـرت ب ـم ــزارع قـصــب الـســكــر
ف ــي ك ــوب ــا ،ت ــذك ــرت ت ـل ــك ال ـص ـنــاديــق
ال ـكــرتــون ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي كــانــت في
مـنــزلـنــا الــري ـفــي ف ــي ل ـب ـن ــان» .يـتـكـ ّـرر
األم ــر فــي اسـتـعــادة ص ــور أبـيــه الــذي
قتلته قــذيـفــة إســرائـيـلـيــة فــي الـحــرب
كما صــورة والدته« .لكني عدت أفكر
َ
بت ْي ِنك العينني اللتني ألجلهما جئت
ّ
إلى هنا .تذكرت كذلك قبلة أمي ويدها
ّ
يتعمد كليب
املصابة بشظية قذيفة».
تغييب بـيــروت الـحــالـيــة عــن رحــاتــه
ال ألنــه اسـتـقـ ّـر فيها منذ سـنــوات بل
ّ
«ألن بيروت ما عادت تشبه تاريخها-
ُ
تاريخنا ،فـصــرت فيها كآخر قرميد
ت ـ ـهـ ــالـ ــك فـ ـ ـ ــوق ب ـ ـيـ ــت عـ ـتـ ـي ــق ي ـغ ــال ــب
الــزمــن بــن ُبــرجــن شــاهـقــن بناهما
خليجيون وهربوا» على ما يقول في
حديثه إلى «األخبار».
يشير إل ــى أن أكـثــر رحـلــة تــركــت أث ـرًا
هي الصومال حيث «كان الجوع
فيه َ
ّ
ُم ـع ـل ــن ــا ع ـل ــى ك ـ ــل الـ ــوجـ ــوه كــوص ـمــة
ـار على جبني اإلنسانية والعالم»،
عـ ٍ
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى رح ـل ــة مـ ـع ــازل ال ـس ــك ــان
األصليني في كندا الذين سلخوا من
أرض ـهــم وتــاريـخـهــم .يـضـيــف« :رحـلــة
كوبا تعني لي كثيرًا أيضًا ملا لها من
ّ
رمزية كبيرة لشعب لم يذله الحصار،
ً
فضال عــن تــأثــري البالغ عند ضريح
املـنــاضــل األمـمــي تشي غـيـفــارا» .يقرُّ
كليب أن ثمة بــادًا كثيرة زاره ــا ولم
يـكـتــب عـنـهــا كـقـطــر ال ـتــي ع ــاش فيها
سنة واحــدة وإي ــران والـصــن والهند
ُواليابان واألسكيمو ومناطق أخرى.
ً
«أح ـ ـ ـ ُّـب مـسـتـقـبــا أن أذه ـ ــب للعيش
لـعــدة أشـهــر فــي املـنــاطــق الـنــائـيــة في
ً
الـصــن مـثــا وأت ـع ـ ّـرف عــن ق ــرب على
اإلي ـغ ــور ف ــي األقــال ـيــم ال ـشــرق ـيــة ،كما
أت ـم ـن ــى الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى م ـع ــاب ــد الـهـنــد
والتحدث إلى ّ
نساكها».
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ك ـل ـي ــب ف ـ ــي «ال ـ ــرح ـ ــال ـ ــة» ف ـي ــزا
ُ ّ
مـجــانـيــة ت ـمــكــن ال ـق ــارئ مــن الـتـجــوال
في عدد كبير من دول العالم من دون
إجــراءات حدودية على «طريق الفرح
واالك ـت ـش ــاف ــات ال ــام ـت ـن ــاه ــي»ُ .يـشـبــه
ال ـك ـت ــاب م ــدي ـن ــة ُد َب ـ ــي ال ـت ــي وصـفـهــا
ّ
«الرحالة» بأنها «مدينة ِتل ُد
صاحب
ّ
م ــدن ــا» .ال ي ـه ــم ك ـيــف ومـ ــن أيـ ــن يـبــدأ
القارئ ب ّ
ـ«السفر» على منت «خطوط»
الكتاب الذي وضعه مؤلف بات اليوم
«م ــن ب ــن األك ـث ــر ان ـت ـشــارًا ف ــي الـعــالــم
عال
العربي» .يحتاج األمــر إلى مـ
ـزاج ٍ
ُ
ُّ
توصل إلى
فقط .فكل أبواب «الرحالة»
ِ
املتعة!

ميديا

31

كان الجميع يتوقع أن تكون نهاية جريدة
«ال ــوس ـي ــط» اإلعــان ـيــة شـبـيـهــة بمصير
صـحـيـفــة «ال ـب ـلــد» ال ـتــي أغـلـقــت أبــوابـهــا
قبل أيــام قليلة ألسـبــاب اقتصادية .فما
يجمع الوسيلتني اإلعالميتني ،أكثر ّ
مما
ّ
يفرقهما .الصحيفتان كانتا تنضويان
تـحــت ل ــواء مجموعة  aweالـتــي أسسها
السوريان مجد سليمان وبشار كيوان،
وك ــان ــت ت ـض ـ ّـم ســاب ـقــا مـجـلــة «لـيــالـيـنــا»
(أق ـف ـلــت مكتبها ف ــي ب ـي ــروت) و«ال ـب ـلــد»
و«الوسيط» (إضافة إلى مجالت أخرى).
لـ ـك ــن قـ ـب ــل نـ ـح ــو أربـ ـ ـ ــع س ـ ـن ـ ــوات ،بـ ــدأت
امل ـش ــاك ــل ت ـع ـت ــرض ط ــري ــق «ال ــوسـ ـي ــط»،
بسبب تراجع سوق اإلعالنات في العالم
العربي ،بعدما تبدلت عملية اإلعالنات
من الورقي إلى ّ
منصات مواقع التواصل
االجتماعي واملواقع اإللكترونية .أضف
إلى ذلك األزمات املادية التي عانتها .awe
إال أنــه كــان يحكى عــن فصل «الوسيط»
ع ــن «ال ـب ـلــد» و«ل ـيــال ـي ـنــا» ،ألن ـهــا ال ت ــزال
ت ـح ـ ّـص ــل ب ـع ــض املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي بـسـبــب
اإلع ــان ــات ،وبــال ـتــالــي ج ــاء ه ــذا الفصل
ليقيها خـطــر اإلق ـفــال .كــذلــك كــان يـتـ ّ
ـردد
ف ــي األوسـ ـ ــاط اإلع ــام ـي ــة أن ال ـخــافــات
الـسـيــاسـيــة بــن الـشــريـكــن بـشــار ومجد

األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،دف ـعــت
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ّ
الثنائي إلــى فــض شراكتهما ،وبالتالي
ً
كان مصير «الوسيط» مجهوال ،كما هي
ّ
حــال «الـبـلــد» .كــل هــذه العوامل أدت إلى
دمــار «الــوسـيــط» لتلحق بباقي وسائل
اإلعـ ــام ال ـتــي كــانــت تـضـ ّـمـهــا  .aweبعد
ّ
م ــرور أق ــل مــن شهر على إغ ــاق «البلد»
بـسـبــب األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ودعـ ــم دفــع
ّ
امل ـس ـت ـح ـقــات امل ــال ـي ــة ل ـل ـمــوظ ـفــن ،تـبــلــغ
ّ
م ــوظ ـف ــو «ال ــوسـ ـي ــط» أمـ ــس بـ ـ ــأن ال ـع ــدد
ال ـجــديــد مــن ال ـجــريــدة األسـبــوعـيــة التي
ت ـصــدر ص ـبــاح كــل اث ـنــن ،لــن ي ـطــرح في
األســواق األسـبــوع املقبل ،من دون شرح
األس ـبــاب الـتــي دفعتهم إلــى اتـخــاذ هذه
الـ ـخـ ـط ــوة .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ل ــم ي ـك ــن ُم ـفــاج ـئــا
بــالـنـسـبــة إل ــى املــوظ ـفــن ال ــذي ــن يـعــانــون

العدد الجديد من
الجريدة األسبوعية لن
يصدر االثنين المقبل

من العديد من املشاكل التقنية واملادية
إلصـ ــدار ال ـع ــدد .ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يصف
مصدر من «الوسيط» لـ«األخبار» خطوة
عـ ــدم ال ـ ـصـ ــدور ب ـع ــد غـ ـ ّـد ،ب ــأن ـه ــا تـسـبــق
قــرار اإلغــاق التام املتوقع قريبًا .ويرى
املصدر أن الصحيفة لن تعاود الصدور
ُقريبًا كما ُيـقــال ،ألن ««دات ــا» اإلعــانــات
أتلفت في أجهزة الحواسيب للموظفني،
بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ـق ـن ـي ــة (األج ـ ـه ـ ــزة
وال ـك ـهــرب ــاء وال ـه ــوات ــف) ال ـتــي تعانيها
ال ـص ـح ـي ـف ــة ب ـس ـب ــب إهـ ـ ـم ـ ــال ال ـق ــائ ـم ــن
ّ
عليها» .ويكشف أن موظفي «الوسيط»
سـ ّيـتـقـ ّـدمــون ب ــدع ــاوى قـضــائـيــة ملتابعة
حقوقهم .كذلك يمكن
ملفهم وتحصيل ّ
ضـ ّـم القضية إلــى مـلــف موظفي «البلد»
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـق ــاض ــوا ب ـع ــد ت ـعــوي ـضــات
ومستحقاتهم منذ أكثر مــن عــامــن ،وال
تــزال قضيتهم قابعة فــي املحاكم لغاية
ال ـيــومُ .يــذكــر أن «الــوسـيــط» انطلقت في
التسعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،وكانت
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد م ــن أوائـ ــل الـصـحــف اإلعــان ـيــة في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وتـمـلــك إصـ ـ ــدارات عــدة
ف ــي اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة ،وق ـطــر،
وال ـب ـحــريــنُ ،
وعـ ـم ــان ،وم ـص ــر ،واألردن،
وسوريا .لكن في السنوات األخيرة ،بدأت
تلك الفروع تقفل واحدة تلو األخرى ،ما
ّأدى إلى تدهور الشركة ّ
كليًا.

على الشاشة

«نهار جديد» على «المنار»...
ألف حلقة حملت «هموم الناس»
في ربيع عام  ،2015قررت قناة «املنار»
أن ت ـقـ ّـدم بــرنــامـجــا يـحـمــل اس ــم «نـهــار
جديد» ،أرادته أشبه بـ«أجندة» يومية
تخاطب جميع املواطنني على اختالف
انـتـمــاءاتـهــم .الـعـمــل الـتـلـفــزيــونــي (مــن
االثـ ـن ــن إلـ ــى ال ـس ـب ــت )10:00/08:00
اس ـت ـط ــاع أن ي ـح ـجــز م ـكــانــا ل ــه ضمن
امل ـش ــاري ــع الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي تـحــاكــي
ان ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس وه ـ ـمـ ــوم ـ ـهـ ــم
ّ
وتشجعهم على التفاعل
وقضاياهم،
والـتـعـبـيــر ع ــن آرائـ ـه ــم .ت ـتــولــى تـقــديــم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم :م ـح ـم ــد نـ ـس ــر ،وكــري ـس ـت ـيــل
سلوم ،وخديجة قرياني ،وعلي الزين
وزي ـنــب ح ـمــود ،وهــاشــم الـسـيــد حسن
وحسن خليفة .في هذا اإلطار ،يحتفل
ال ـقــائ ـمــون ع ـلــى «ن ـه ــار ج ــدي ــد» ال ـيــوم
بــالـحـلـقــة  1000ال ـتــي سـتـكــون خاصة
جـ ـ ـدًا .إذ سـتـسـتـعـيــد أب ـ ــرز ال ـل ـح ـظــات
الـ ـت ــي م ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى املـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـ ــدءًا مــن
ً
انـطــاقـتــه عـلــى ال ـشــاشــة ،وصـ ــوال إلــى
امل ـح ـطــات ال ـتــي كــانــت بـمـثــابــة النقطة
الفاصلة فــي الـبــرنــامــج .يعتبر «نهار
جــديــد» مـســاحــة لـنـقــل ص ــوت املــواطــن
اللبناني ال ــذي يـعــانــي مـشــاكــل كثيرة
ً
بــدءًا من نقص املياه والتلوث وصــوال
إلى الطرقات غير اآلمنة ...كذلك يعنى
ال ـب ــرن ــام ــج ب ـبــث رس ــائ ــل ت ــوع ــوي ــة في
قضايا حياتية واجتماعية ع ــدة .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـشــرح م ـق ـ ّـدم الـبــرنــامــج
مـحـمــد ن ـســر« :ال ـبــرنــامــج ه ــو مساحة
ّ
ّ
تتطرق إلى العديد
متنوعة
صباحية
ّ
ّ
مــن امل ـلــفــات الـتــي ت ـهــم ال ـشــرائــح كــافــة.
فالهموم املعيشية واح ــدة يتشاركها
ّ
ويتضمن الـبــرنــامــج العديد
الجميع،
م ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرات أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا« :ال ـ ـط ـ ـقـ ــس»،
و«عـنــاويــن الـصـحــف» ،و«ف ــرص عمل»
التي تحاول توفير فرص عمل للناس
خصوصًا فــي هــذه الـظــروف الصعبة.
ً
ومن حسنات الفقرة أنها تشهد تفاعال
كـ ـبـ ـيـ ـرًا .أمـ ـ ــا «صـ ـحـ ـت ــك صـ ـ ّـحـ ــة» فـهــي
ّ
املشاكل الصحية
مساحة مهمة تتناول ّ
وكيفية عالجها ،وتتوقف عند أحدث
ال ــدراس ــات الـطـبـيــة ح ــول ال ـعــالــم .كما
تـ ـتـ ـط ـ ّـرق «جـ ــولـ ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم» إل ــى
بعض املواقف الغريبة في العالم .وفي

خديجة قرياني خالل إستضافتها الطبيب النفسي نبيل خوري

«ذاك ــرة ال ـيــوم» ،يستعيد فــريــق العمل
املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي ال ـت ــاري ــخ
نـ ـفـ ـس ــه ،وب ــالـ ـطـ ـب ــع ت ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـف ـق ــرة
م ـس ــاح ــة أس ــاس ـي ــة لـ ــذاكـ ــرة امل ـق ــاوم ــن
وب ـع ــض األح ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـهـ ّـمــة
خالل الحروب ّ
ضد العدو اإلسرائيلي.
أم ــا ف ــي «ه ــاش ـت ــاغ» ،فـيـخـتـصــر فــريــق
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األوس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ـ ـ ــة ع ـل ــى
صفحات الـســوشــال ميديا والقضايا
ال ـبــارزة الـتــي تشغل مــواقــع التواصل،
إض ــا ّف ــة إل ــى ف ـق ــرات «ال ـخ ــط الـســاخــن»
«وف ــش خلقك» و«دلـيــل املــواطــن» التي
ت ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـصــائــح وال ـت ـع ـب ـيــر عن

يلقى البرنامج انتشارًا
واسعًا في مختلف
المناطق اللبنانية

م ـشــاك ـلــه» .ي ـس ـت ـغــرق ال ـبــرنــامــج وقـتــا
ً
طويال للتحضير ويشرف عليه نحو
 20ش ـخ ـصــا م ــن ف ــري ــق اإلع ـ ـ ـ ــداد .لـكــن
مــا ال ــذي يـمـ ّـيــزه عــن غـيــره مــن البرامج
ال ـص ـبــاح ـيــة؟ يـجـيــب ن ـس ــر« :اس ـت ـطــاع
البرنامج أن يالمس أوجــاع املواطنني
وتوعيتهم ح ــول الكثير مــن املـســائــل.
ً
كـ ـ ــل فـ ـ ـق ـ ــرة ف ـ ـيـ ــه تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـفـ ــاعـ ــا بــن
الـقــائـمــن عـلــى ال ـبــرنــامــج واملــواط ـنــن
الذين يفتشون عن فرصة للتعبير عن
مشاكلهم الكثيرة .الالفت أن البرنامج
ي ـل ـقــى انـ ـتـ ـش ــارًا واسـ ـعـ ــا فـ ــي مـخـتـلــف
املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،ألن ق ـنــاة «امل ـنــار»
اسـتـطــاعــت أن تـجـمــع ش ـكــاوى الـنــاس
ض ـم ــن ع ـم ــل ت ـل ـفــزيــونــي واحـ ـ ـ ــد» .إذًا،
يحتفل الـقــائـمــون على «نـهــار جديد»
صباح اليوم بالحلقة  1000منه ،وهي
بمثابة «احتفالية» صغيرة لعمل كان
عالمة فارقة بني املشاريع الصباحية
التي تعرض على الشاشات.
...زكية
«نهار جديد» :من االثنني إلى السبت ()8:00
على قناة «املنار»
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ّ
صور تتألق بمهرجانها ...من «قلعة الشقيف»
تطل آرينا
دومسكي
في 3آب

آمال خليل
في باحة قلعة الشقيف األثرية ،انطلقت أمس
الخميس فعاليات ال ــدورة ال ـ  17ملهرجانات
صـ ــور والـ ـجـ ـن ــوب ت ـح ــت ش ـع ــار «م ـه ــرج ــان
الشقيف» ،بالتزامن مــع ذكــرى قصفها في
ع ــدوان تـمــوز  2006وق ــرب إنـجــاز ترميمها
وتأهيلها .كما فــي كــل عــام ،يضم البرنامج
الخماسي عروضًا فنية وموسيقية وشعرية
من لبنان والعالم ّ العربي والعالم.
ّ
للمرة األولى ،تنظم اللجنة الدولية للمهرجان
فعالياتها في قلعة الشقيف في بلدة أرنون
(النبطية) .لكنها ليست األول ــى الـتــي تخرج
فيها األمسيات من امللعب الروماني في صور
ال ــذي شـهــد انطالقتها عــام ّ .1996ملناسبة
ُ
تحرير الجنوب عام  ،2000نظمت الفعاليات
ف ــي بــاحــة مـعـتـقــل أن ـص ــار (ال ـن ـب ـط ـيــة) ،وفــي
الباحة الخلفية لقلعة الشقيف كان املوعد في
صـيــف  .2001وك ــان يـفـتــرض أن تنظم في
عدد من البلدات الجنوبية في صيف ،2006

قبل أن يلغيها العدوان اإلسرائيلي.
الـلـجـنــة اخ ـت ــارت الـقـلـعــة ال ـتــي تــأسـســت في
زم ــن الفينيقيني ثــم ال ــروم ــان ،وأت ــم بـنــاءهــا
الصليبيون في القرن الثاني عشر ،للترويج
ً
لقيمتها ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وصـ ــوال إل ــى تـحـ ّـولـهــا
إل ــى مــوقــع لـلـمـقــاومــة الفلسطينية ثــم ثكنة
ل ـل ـع ـ ّـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ـت ــى ال ـت ـح ــري ــر .لـكــن
سـجــلـهــا ومــوق ـع ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي املــرتـفــع
واملـ ـش ــرف ع ـلــى أق ـض ـيــة ال ـج ـن ــوب ص ـعــودًا
ً
ن ـحــو ج ـبــل ال ـش ـيــخ ون ـ ــزوال ن ـحــو ال ـســاحــل،
لــم يكن كافيًا لـجــذب الـسـ ّـيــاح .بعد قصفها
ّ
املركز في عدوان تموز من قبل طيران العدو
اإلسرائيلي ،تنبهت وزارة الثقافة للقلعة مع
مبادرة «الصندوق الكويتي للتنمية» لتمويل
ترميمها وإنارتها وتجهيزها بالبنى التحتية
السياحية والخدماتية.
تـقـ ّـدم اللجنة برنامجًا مـنـ ّـوعــا يضم أمسية
لـبـنــانـيــة ومــوسـيـقـيــة وأخـ ــرى عــربـيــة وثــالـثــة
ً
عــامل ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أمـسـيــة الـشـعــر الـعــربــي
ال ـث ــاب ـت ــة ف ــي ك ــل دورة .االفـ ـتـ ـت ــاح كـ ــان مــع

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

املوسيقي اللبناني غــي مــانــوكـيــان ،فــي ّأول
مشاركة له في مهرجانات صــور والجنوب
(بعد مشاركة جنوبية أولــى له العام الفائت
في مهرجانات صيدا الدولية) .ليس البيانو
ال ــذي عــزف عليه مــانــوكـيــان ،وح ــده مــا أسر
الحضور .فاألرمني ـ اللبناني ّ
خص الجنوب
وال ـش ـق ـيــف ب ـم ـعــزوفــة وض ـع ـهــا خصيصًا
ّ
للمناسبة .الهدية الثانية تمثلت باصطحابه
لراقصات من الفرقة البريطانية للباليه تمايلن
على أنـغــامــه .فــرقــة الـعــازفــن بثت موسيقى
مــانــوك ـيــان ب ــن نـحــو  2500شـخــص م ــأوا
مـ ّ
ـدرجــات املـســرح الــذي استحدث للمناسبة
في الباحة األمامية للقلعة .أما الفنان ماريو
ريس ،فقد أغنى البرنامج بأغنيات ّقدمها مع
عزف على الغيتار .وقبل مانوكيان ،عرضت
اللجنة شريطًا تسجيليًا عــن تــاريــخ القلعة
وأبرز األحداث التي ّ
مرت بها بتقنيتي ثالثي
ورباعي األبعاد.
يـسـتــأنــف الـبــرنــامــج لـيــل غ ـ ٍـد الـسـبــت بحفلة
للفنان التونسي لطفي بوشناق الذي يشارك
ّ
للمرة الثانية فــي مهرجانات صــور (األولــى
فــي  .)2009فــي وقفته األق ــرب إلــى الـحــدود
مـ ــع ف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ي ـح ـض ــر ص ــاح ــب
«خـلــولــي وط ــن» أغـنـيــات يهديها للجنوبيني
في ذكرى عدوان تموز .ويستكمل املهرجان
فعالياته مــع حفلة لعاصي الحالني (،)3/8
تـتـبـعـهــا أم ـس ـيــة ملـغـنـيــة األوب ـ ــرا األوك ــران ـي ــة
آريـنــا دومسكي فــي الـيــوم التالي .وعــن هذه
األخـيــرة ،تقول املــديــرة التنفيذية فــي اللجنة
ّ
رولــى عاصي إنـهــا اخـتــارت التواصل معها
لتقديم فن جديد للجمهور الجنوبي والزوار
في إطار التثقيف الفني واالطالع على فنون
العالم .دومسكي املعروفة بأزيائها الكبيرة
الحجم وذات األلوان املبهرة ،تزور لبنان ّ
للمرة
األولى .ولفتت عاصي إلى ّأن فن األوبرا الذي
ال يـسـتـهــويــه الـبـعــض ،خـ ّـصـصــت لــه اللجنة
محطة ّ
مهمة عــام  2003باستضافة أوبــرا
عايدة اإليطالية.
في  5آب (أغسطس) ،سيكون الختام مع ليلة
الشعر الـعــربــي الثابتة واملـجــانـيــة «لتشجيع
الـنــاس على اإلقـبــال على الشعر لكونه أحد
أهــم الـفـنــون مــن جهة وللحفاظ على مكانة
اللغة العربية من جهة اخرى» ،على حد تعبير
عاصي.

ما َ
أكثر الموت!

ما َ
أكثر الشهداء!
َ
ما َ
والنادبني ,والضحايا ..الضحايا بال
أكثر األبطال،
ِ
ْ
غاية وال ضرورة!
ٍ
ّ
ٌ
حق ،ما َ
َ
وجود في
عاد لهم
بغير
ما أكثر الذينِ ،
ْ
الحياة!
ومــاَ ..أ َ
هون َ
الع َـد ْم!
َ
يا إل ــه!
أكثر َ
يا ُ
إالاااه ،ما َ
املوت في هذه الحديقة!
يومًا َ
بعد يوم ،ويومًا بعد ْ
يوم:
ُ
األرض ّ
تتحول إلى مقبر ٍة للحاملني..
ْ
ُ
ُ
َ
تصير خاوية.
توشك ْأن
والحياة
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ُ
ضاحية الموتى
ََ ّ
شمس»
نهار ُم ِ
«منظر خلوي في ٍ
ُ
طوح هذه املقابر
على س ِ
َ
َ
ُ
نعس ُ
وت ُ
كالبهم.
ساكنيها،
ترعى ِخراف ِ
ْ
الضاحية السعيدة:
هنا ،في هذه
ِ
ُ
املوت ُله قلب.
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زياد ّ
سحاب في فردان :حب مالوش حدود!
في  2آب (أغسطس) املقبل،
يضرب الفنان اللبناني زياد
ّ
سحاب (الصورة) موعدًا جديدًا
مع الجمهور في حفلة يحييها
في «تياترو فردان» (بيروت).
الريبيرتوار سيقتصر على أعمال
َ
زياد َالخاصة ،ويضم أغنيت ْي
جديدت ْي من ألحانه ،هما« :حب
مالوش حدود» (كلمات أمني حداد)،
و«إمشي» (كلمات غادة صالح)،
ً
على أن ّ
يقدم كذلك أعماال قديمة
يطالب بها الجمهور دائمًا ،منها
ّ
«وعنيكي سكة سفر» (كلمات أحمد
ّ
فؤاد نجم) .وإلى جانب سحاب
ّ
ويغني،
الذي سيعزف على عوده
يشارك في األمسية املوسيقيون:
خليل البابا (كمنجة) ،ورمزي بو
كامل (كيبوردز) ،وجيو نجاريان
(درامز) ،باإلضافة إلى املغنية

إليانور جوني.
يكشف
«األخبار»،
في اتصال مع
ّ
صاحب ألبوم «عيون البقر» أنه
ستكون هناك إطاللة خاصة
للرسام أحمد ّ
ّ
السيد الذي سيرتجل
بريشته مباشرة خالل السهرة،
مستوحيًا رسوماته من األجواء
ّ
ستخيم عليها.
التي
ّ
سحاب يستعدّ
بأن زياد ّ
علمًا
في الشهر نفسه إلحياء حفلتني
في برلني ،مع إكمال االستعدادات
مميزة ُ
ملشاريع فنية ّ
سيعلن
تفاصيلها في وقت الحق.
حفلة زياد سحاب :الخميس  2آب
ً
مساء ـ
ـ الساعة التاسعة والنصف
«تياترو فردان» (سنتر دون ـ فردان ـ
بيروت) .لالستعالم01/800003 :
أو 70/693919

الموعد أحلى هذه المرة
مع «توموروالند»
ّ
يستعد  ،Biel The PARKSغدًا
السبت الحتضان مهرجان
«توموروالند» (أرض الغد)
البلجيكي األصل ،وهو األكبر من
نوعه عامليًا في مجال املوسيقى
اإللكترونية .العالم املاضي ،علت
األصوات املستنكرة إلقامته في
قضاء جبيل تزامنًا مع مشاركة
«إسرائيل» ضمن فعاليات UNITE
 .With Tomorrowlandلكن هذه
السنة ،استبعد الكيان الغاصب عن
املهرجان ،فيما وقع االختيار على
لبنان ،وأبو ظبي ،وإيطاليا ،ومالطا،
واملكسيك ،واسبانيا ،وتايوان.
هكذا ،سيستمتع الحاضرون بأقوى
العروض املوسيقية والـ «دي .جاي»،
ّ
الفعاليات تزامنًا بني
على أن تقام
مختلف الفضاءات التي تستضيفها،
وتنقل مباشرة عبر البث الحي.
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غدًا السبت ـ بدءًا من  16:00ـ Biel The
( PARKSفرن ّ
الشباك).
لالستعالم01/995555 :
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